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شرح عک

در مجمع ساالنه آنچه شنیدیم خدا قوت بود و مانده نباشید، خسته نباشید و این ها و ده 
های دیگر كه پس از سالم به زبان سهامدار حاضر می آمد و می دیدم آنکه مخاطب است 
با یک خنده كه نشان از باورمداری است از ایشان سپاس گذاری می كرد صحبت از شركت 
موتوژن اسـت و مدیر كاردانش مهندس باقی نژاد لباس كار و پلو خوریش یکی اسـت و 
وجهه اش بر پشـت میز كارش و خط تولید یکی اسـت . حساب و كتابش پاک و شفاف و 
كیفیت محصولش در باورهای درون مرز و بیرون مرزی در حد باال و این مرغوبیت اسـت 
كه باعث و بانی می شود كه ابر شركتهای جهان برای دریافت محصوالت نامبر وان موتوژن 
در دفتر فروش شركت سبد به نوبت گذارده اند. مهندس باقی نژاد بخوبی می داند و می 
شناسد كه محصول با كیفیت در صنعت الکترونیک و دینام و موتور حرف اول را می زند 
تا چند سال پیش موتورهای با كیفیت در انحصار ساخت انگشت شمار كشورهای اروپا و 
آمریکای شمالی بود و هفت قفل دزدكش بر آن زده بودند تا دست بنی بشری بدان نرسد. 

برای مدیر مدبر آذری زبان ما دستیابی به دانش فنی این سازه با تمهیدات مدیریتی آسان 
می بود با این باور بزرگ مرد امین شركت بود كه اگر علم در ثریا باشد ایرانی بدان دست 
یازد. باقی نژاد پی آن گرفت.  بلی مهندس باقی نژاد موتوژن پاشنه وركشید و از دانشش 
ثریا بیرون كشید و به این تکنولوژی به میدان ساخت و تولید بردو همه آنانکه از هوای گرم 
جنوب و شـرجی شمال و تابستان روزهای طوالنی مركز كشور تا خنکای كولر كه نسخه 
درمان آن دینام موتوژن بود بهره ورند به این باور رسـیده اند كه این سـاخته تالشگران 
شركت سرفراز موتوژن بواسطه سازگاری آن با جغرافیای كشور بهتر از برند خارجی است 
و این كیفیت محصول بود كه همگان شهادت دادند وقتی كار دست كاردان باشد بایست 
گفت خداقوت ، خداقوت به شما به همهی بچه های تالشگر و كاربلد از تبریز دالور خیز. از 
شهر سردار ملی و ساالر ملی از شهر مدرس خیابانی و از شهر قهرمانان مشروطه. براستی 

كه باید گفت مانده نباشید . سرفرازان ملک و ملت اسالمی. 

مهندس باقی نژاد:مدیرعامل شركت موتوژن

جناب آقای سید کامل تقوی نزاد
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست سازمان امور مالیاتی كشور كه 
نشان از تعهد و لیاقت شما برادر بزرگوار دارد، صمیمانه حضرتان تبریک عرض 

می نماییم و از درگاه حضرت سبحان توفیقات روزافزون برایتان آرزومندیم.
امیرحسینی

مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه 

جناب آقای مهندس اکبر مجیدپور
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیریت عامل شركت سیمان تهران 
تبریـک عرض نموده و توفیق روزافزون آن جنـاب را از درگاه خداوند متعال 

خواستاریم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

آقای دکتر انتظامی 
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت برادر گرانقدرتان را به شما و 

خانواده محترم تسـلیت می گوییـم. از  خداوند متعال بـرای آن مرحوم 
رحمت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و شکیبایی مسئلت داریم. 

امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای چقازردی 
مدیرعامل بانک سپه 

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه 
تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستاریم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس داداش
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال 

توفیق روزافزون جنابعالی را خواستاریم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر دامغانیان
 انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
توسعه صنایع بهشهر تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون 

جنابعالی را خواستاریم.
امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه
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مثالی اس��ت معروف و کاربردش آن است که دست 
از کار برداش��ته زلف ش��انه زده و لباس کار از تن به 
در کرده و پالتو به ش��انه انداخته در هر کاری نظری 
می دهد، خود هیچ کاری نمی کند، از اندوخته پدر که 
به ارث رس��یده از باغ باال تا آسیاب پایین می فروشد 
و ت��ا آفتاب به میان کوه نرس��د از رختخواب بیرون 

نمی شود و... 
چند روز پیش آقا س��ید می گف��ت قنات نرم خاک 
حدود صد متر ریزش کرده رفتیم سر شکاف کردیم 
حال پولی نداریم به کول بدهیم تا آب در مسیر قنات 
افتد. آقا سید می گفت قنات خرده شریک است 192 
س��هم اس��ت از نیم سهم تا 10 س��هم هر سهم 15 
تومان معلوم کرده ایم و پاییز تمام شده نشده تا این 
مقدار پول جمع ش��ود این دو س��ه میلیون قنات و 
100 هکتار زیر کش��ت را معطل ک��رده و ... هر چه 
جیب پی جیب حس��اب حقوق بازنشستگی قرض 
قوله کردم به یک میلیون هم نرس��ید تا بش��ود آب 
به زمین تش��نه رسد و چند ش��ب و روز است که آه 

می کشم و می سوزم.
 روز پیش یکی از دل سوختگان ملک و ملت را دیدم 
و درد دل کردم و او چش��م در چشم دوخت و گفت 
توی همین تهران قنوات بود که از سر دهنه هر کدام 
آب ش��یرین زالل بیرون می ش��د که بچه را می برد، 
همین امروز به محله سرچشمه برو آب برون شده از 
قنات حاج میرزا علیرضا را ببین تا دقیق متوجه شوی 

از چه و از که می گویم. شرح حال بدین قرار است.
در دارالخالفه طهران بیش از اینکه آب رودخانه کرج 
به این ش��هر جریان یابد و اهالی پایتخت را مشروب 
نماید، چندین قنات وجود داشت که در هر محله و 
منطقه روان بود و مردم از آنها بهره برداری می کردند، 
این قنوات بیشتر وقف بود به این کیفیت که شخص 
خیرخواه و نیکوکاری به خاطر رفاه و آس��ایش مردم 
اقدام به حفر قناتی می کرد تا با بانی امر خیر شدن، 
ثوابی برای خود و اهل بیت ذخیره کرده باشد. وقتی 
در کار تاریخچه و چگونگی حفر قنات و بانیان آن در 
دارالخالفه طهران تحقیق می کنیم و به س��وابق امر 
مراجعه می نماییم به این نتیجه می رسیم که شاید 
معروف ترین و مهم ترین قناتی که در طهران جریان 
داش��ته همان قنات مرحوم حاج میرزا علیرضا بوده 
است که در سرچشمه از زمان سلطنت فتحعلی شاه 
قاجار حفر شده بود و اکنون هم پس از گذشت بیش 

از 160 سال جریان دارد.
حاج میرزا علیرضا فرزند حاج ابراهیم کالنتر س��ابق 

ش��یراز بود که چون اوالد و احفادی نداش��ت برای 
خیرات و مبرات قنات سرچش��مه را که بعدها به نام 
حاج علیرضا نامیده شد حفر نمود و آن گاه امالکی 
را ب��رای مصارف آن وقف کرده تولیت آن را به برادر 

و اوالد او قرار داد.
از مرحوم ح��اج میرزا علیرضا که بگذریم قس��مت 
دیگ��ری از قنوات مهم طهران و حومه را حاج میرزا 
آقاس��ی ایجاد کرده است. حاج میرزا آقاسی ایروانی 
مردی بود که به کارهای زراعتی و حفر قنات عالقه 
و عش��ق خاصی داش��ت و گاه و بی گاه و وقت و بی 
وقت که از کارهای مهمه سیاسی و امور دفتری فارغ 
می گردید به امور کش��اورزی و احداث باغات و حفر 
قنوات می پرداخت. اولین اقدام چشمگیر حاج میرزا 
آقاسی در امر آبیاری، کشیدن نهری از رودخانه کرج 
ب��رای یافت آباد و وصفنار بود که بعدها این آب را به 
وسیله نهر دیگری به طهران آوردند تا مردم پایتخت 
را مشروب سازد. عالوه بر این، حاجی چندین قنات 
در طهران کنده است که گویا حالیه دیگر اثری از آنها 
باقی نیس��ت و شاید هم علت این باشد که تالش ها 
و کوش��ش های نامبرده در ای��ن راه غالبا بی حاصل 
می مانده اس��ت چون در انتخاب زمی��ن برای حفر 
قنات دچار اشتباه می گردید، همین قضیه خود باعث 
انتش��ار ماجراها و داستان های جالبی در این زمینه 
می ش��د. از جمله اینکه می گویند روزی حاجی تنها 
و بدون هیچ گونه تشریفاتی به سر قناتی که دستور 
داده ب��ود آن را بکنند رفته بود و از عمله چرخ کش 
این قنات می پرس��د آیا قنات به آب رسیده است؟ او 
که حاجی را نش��ناخته بود با کمال س��ادگی جواب 
می دهد، آب کجا بود آقا، این حاجی میرزا آقاس��ی 
بیخود ما را معطل کرده و دارد برای کبوترهای خدا 
در چاه النه می سازد، حاجی هم می گوید بنده خدا، 

اگر برای حاجی آب ندارد برای تو که نان دارد!
ام��ا قنوات دیگر ش��هر طه��ران در عص��ر ناصری و 
مظفری به این قرار بوده اند: قنات فرمانفرما در خیابان 
پاستور امروز، قنات حاج حسینخان شاهسون نظام 
الدوله، قنات میرزا علیخان امین الدوله که پارک امین 
الدوله واق��ع در خیابانی به همین نام و اطراف آن را 
مشروب می ساخته است، قنات امین السلطان که به 
وسیله میرزا علی اصغر خان اتابک )امین السلطان( 
احداث گردید، قنات مخبرالدوله، قنات میرزا عیسی 
وزیر طه��ران، قنات حاج ظهیرالدوله، قنات ناصری، 
قنات عالء الدوله امیر نظام و باالخره قنات حسن آباد 

مستوفی الممالک.

اشک در چشمانم حلقه زده می پرسم چه باید کرد، 
می گوید یا با ارباب حکم در کاخ ها در سنگ مرمرها 
دست و روی می شویند و آب گرم و سرد را از لوله تا 
ما تحت کشیده  استفاده می کنند و برای رفت و آمد 
از مدل باالی اتول اس��تفاده می کنند تا صدایشان از 

بلندگوی استروفونیک پخش نشود.
ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌي َفُهْم ال یَْرِجُعوَن و سینه صاف کرده آیه، 
ْر لِی أَْمِری <<َواْحُلْل  َربِّ اْشَرْح لِی َصْدرِی <<َویَسِّ
َِّسانِی<<یَْفَقُهوا َقْولِی: پروردگارا، سینه ام را  ُعْقَدًة مِّن ل
گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و از زبانم 

گره بگشا ] تا [ سخنم را بفهمند.
و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرما.

برادرم هارون را پشت مرا به او محکم کن.
حال ای��ن پالتو آمده به ش��انه درد می شناس��د، از 
کارخانه های ملی ش��ده تا چپاول بانک ها و خرید از 
آنها شانه به موی کشیده و به گردن ورآمده کشانده، 
کجا دانند حال ما سبکباالن ساحل ها. نه می رود به 

خدمت و نه می نشیند به حرمت.
آن کاربل��د را چه به روز کارش آورده اند، همین حاج 
احمد فصیح را ببین با یک دست یازده بچه را دست 
خالی ولی با کمر بسته بزرگ کرده و فعل خواستن 
توانس��تن چه ها کرده و گنجینه افتخاراتش بر دیوار 
ش��اهد اس��ت ولی این همه وزیر و وکیل از کدامش 
نام هست به جز چندین میلیارد دارایی که نامش را 
می گذاریم آسیاب باال و باغ پایین به ارث رسیده، تو 
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و بیشتر بدان 
از یک مهندس جوان کشاورزی که تا مغز استخوان 

درد کشاورز را می شناسد و می گوید. 
در حال��ی ک��ه درهای واردات باز اس��ت و در نهایت 
رش��د میزان خرید تضمینی گندم، در شرایط تداوم 
خشکس��الی و... از فضای حاکم بر بخش کشاورزی 

خسرو اميرحسيني

 پـالتــو
آمدبه شانه یر
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به خود می بالیم.
ای��ن فضا در حالی در عرصه اقتصاد کش��ور ش��کل 
گرفته اس��ت که بخش کش��اورزی با نارسایی های 
س��اختاری اقتصادی از قبیل کمبود سرمایه گذاری 
زیربنایی در دوره های گذشته، محدودیت منابع آب 
و بی توجهی سیاستگذاران کماکان دست و پنجه نرم 
می کن��د و حتی بانک ها هم به تعهدات قانونی خود 
در قب��ال این بخش عم��ل نکرده اند؛ یعنی برخالف 
بن��د 3 ماده 11 قانون بودجه س��ال 94 که بانک ها 
موظف هستند 25 درصد تسهیالت تکلیفی خود را 
به بخش کشاورزی اختصاص دهند، از یک میلیون 
و 600 هزار میلیارد ریال تسهیالت اعطایی بانک ها 
به بخش خدمات، کش��اورزی و صنعت تنها معادل 
120 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی 
تزریق ش��ده است. به  عبارتی در 8 ماه امسال تنها 8 
درصد تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی اختصاص 
یافته و 17 درصد تکلیفی باقی که حدود 275 هزار 
میلیارد ریال تخمین زده می ش��ود و حق این بخش 
بوده، اختصاص نیافت��ه و در بخش های دیگر صرف 
ش��ده اس��ت. پرسش��ی که در اینجا به ذهن خطور 
می کند اینکه آیا افکار عمومی کش��ور و نمایندگان 
محترم مجلس ش��ورای اسالمی محاسبه کرده اند با 
اختصاص این مبلغ تسهیالت چه دستاوردهایی در 
بخش کش��اورزی حاصل می شود؟! و اینکه آیا هیچ 
 گاه محاس��به کرده ای��م رش��د 5/7 درصدی بخش 
کش��اورزی در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به 
سر می برد و بسیاری از زیربخش های اقتصاد به رشد 
منفی افتاده اند، چ��ه ظرفیتی از این بخش را به رخ 
تحلیلگران می کشد؟ در شرایطی که تعرفه وارداتی 
کاش��ی 120 درصد و تعرف��ه واردات  خودرو تا 90 
درصد هم مانع خروج از رکود این بخش ها و رش��د 
منفی نشده و فقط برای خروج از رکود صنعت خودرو 
تمام س��ازمان ها از بانک مرکزی گرفته و... بس��یج 

می شوند، به راستی آیا تاکنون با خود اندیشیده ایم که 
برای بخش کشاورزی چه کرده ایم که آوار این همه 
توقع افکار عمومی و در نهایت سیاست بازی های اخیر 

را بر سر این بخش هوار می کنیم؟!
در واقع وقتی سیب زمینی دستاویز هجمه به دولت 
ش��ده و بدون توج��ه به عملکرده��ای وزارت جهاد 
کش��اورزی برای هجوم به سیاس��ت های اقتصادی 
دولت مورد استناد قرار می گیرد حق داریم به خیلی 
از مباح��ث دیگر ب��ه دیده تردید بنگری��م یا خیر؟! 
موضوع س��یب زمینی هم مس��ئله تازه ای نیست و 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به خوبی 
بر این امر واقفند زی��را هم اکنون بیش از 4 میلیون 
تن سیب زمینی در کش��ور تولید می شود که عالوه 
ب��ر تامین نیاز داخل��ی برای مص��ارف تازه خوری و 
تامین م��واد اولیه صنایع غذای��ی مرتبط، مقادیری 
نیز به کش��ورهای همجوار صادر می شود و با توجه 
به صادرات حدود 400 هزار تن سیب زمینی در سال 
گذشته و تداوم آن در امسال به  نظر نمی رسد موضوع 
امحاء سیب زمینی های استان فارس به  دلیل فساد و 
مس��ائل بهداش��تی نیاز به این همه جار و جنجال و 
شوهای سیاسی داشته باشد؛ به ویژه اینکه در سه دهه 
گذش��ته همه دولت ها در تنظیم بازار سیب زمینی و 
پیاز دچار مشکل بوده اند، اما حداقل در دولت یازدهم 
نه تنها معضالت آن چنانی در این زمینه مش��اهده 
نشده است؛ بلکه حتی در زمینه تامین محصولی نظیر 
گوجه فرنگی که در همین دولت گذش��ته قیمتش 
عامل مناقشه بود، در فصل س��رما هم دچار بحران 

نش��دیم. به  هر حال نقد و آنالیز فعالیت های دولت 
در زیربخش های مختلف حق مسلم افکار عمومی و 
به ویژه نمایندگان محترم مجلس است. البته باید در 
نظر داش��ت که اگر این حق، رنگ و بوی سیاسی به 
خود بگیرد، دیگر نه تنها حرکتی صادقانه نزد افکار 
عمومی تلقی نخواهد ش��د؛ بلکه در نهایت دردی از 
کشور با این رویه درمان نشده و اقتصاد سیاست زده 
هم محکوم به نابودی و شکس��ت است. نکته دیگر 
اینک��ه حلقه تبدیل��ی و تکمیلی بخش کش��اورزی 
برخالف پیشرفت در یک دهه گذشته هنوز از انس 
و الف��ت الزم برای کش��ت ارق��ام و واریته های مورد 
نیاز صنعت برخوردار نیس��ت، اگر سری به باغ های 
مختلف کشور بزنیم این نابسامانی مشاهده می شود 
و فعاالن صنایع تبدیلی که باید ارزش  افزوده بخش 
کشاورزی را ارتقا دهند، بیشتر به دنبال واردات میوه 
و کنس��انتره خارجی هس��تند و در این زمینه الزم 
اس��ت هماهنگی های الزم از سوی جهاد کشاورزی 
انجام شود. به عبارتی در شرایط فعلی باید پذیرفت 
ضایعات کش��اورزی در حالی در اقتصاد ایران وجود 
دارد که این مقوله مهم جایگاهی در حد معاونت های 
وزارتخانه برای خود می طلبد و ش��اید پربیراه نباشد 
که پیشنهاد خود مبنی بر ضرورت تشکیل »سازمان 
کاهش ضایعات کش��اورزی« را دوب��اره تکرار کنم؛ 
س��ازمانی که می تواند در صورت ظهور پرقدرت و با 
تدوین الگوهای مناس��ب کاش��ت، داشت، برداشت، 
حمل  و نقل، نگهداری، سردخانه، مصرف و... انقالبی 

در اقتصاد کشاورزی ایجاد کند. 
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 عصر پس��اتحریم و مولفه های اقتصادی حاکم بر 
آن فصل جدیدی در حوزه صادرات گش��وده است 
که توجه به ابعاد گس��ترده و بدیع آن ضروری می 

نماید.
 البته اس��تفاده از تجربیات کارگزاران اقتصادي در 
گذر از معبر تحریم و خلق ابزارهاي مختلف حل و 
فصل معضالت مربوط به تجارت بین الملل خالي از 
فایده نخواهد بود.گرچه در این مسیر صعب العبور 
که ظرف زماني چند ساله اي را به خود اختصاص 
داد، صادرکنندگان کش��ورمان با مشکالت عدیده 
اي روبرو ش��دند اما رویکرد و اجماع نانوشته بانک 
ها و موسس��ات مالي در انجام عملیات در شرایط 
تحریم در عین رعایت ضوابط قانوني موضوعي در 

خور بررسي جلوه مي کند. 
ب��ه نظر مي رس��د مقوله صادرات بعن��وان یکي از 
ابزارهاي مهم توس��عه و رش��د اقتصادي کشور در 
دوره پساتحریم نیازمند بازنگري در شکل، محتوا و 
ماهیت است که الزمه آن استفاده از ظرفیت هاي 
قانوني و بازتعریف و بعضا اصالح ضوابط و مقررات 

حاکم است.
در این مجال پیش��نهادهایي درخصوص چگونگي 
تولید کاال براي صادرات، راهکارهاي بهبود صادرات 
غیرنفتي و توجه به افزایش س��رمایه بانک ها ارائه 
مي ش��ود که در پس��ا تحریم توجه به آن اهمیت 

دارد.
س��خن اول اینکه مواردي چون اصالح بروکراسي 
حاکم بر دس��تگاهها ، کاه��ش عدم قطعیت ها در 
اقتص��اد به حداق��ل ممکن ، واگ��ذاري بنگاهها به 
بخش غیردولتي و حرکت در جهت صرفه و صالح 
اقتصادي الزمه بهبود و گسترش صادرات غیرنفتي 
اس��ت. اینکه نباید دستوراتي به بنگاهها داده شود 
که درراس��تاي منافع بنگاه نبوده و آن را از چرخه 

تولید رقابت پذیر خارج کند.

لزوم توجه به آموزش و فرهنگ س��ازي در حوزه 
رفع موانع سرمایه گذاري از جمله موضوعات قابل 
توجه است، گرچه تامین مالي اهمیت زیادي دارد 
اما رفع موانع سرمایه گذاري مهمتر است به طور 
مثال در بخش معدن رابطه بین دستگاه دولتي و 
مردم باید شفاف باشد به نحوي که مشخص شود 
حق��وق دولت و بخش خصوص��ي چگونه تعریف 
شده است. اگر ش��کل این رابطه صرفا در قوانین 
بودجه ساالنه ذکر شود و رابطه بلند مدت تعریف 
نش��ده باشد این خود مانعي براي سرمایه گذاري 
در بخش مع��دن تلقي مي ش��ود. قوانین با ثبات 
ب��دون تغییرات مقطعي مي توان��د جهت فعالیت 
را براي س��رمایه گذاري بخ��ش خصوصي تعیین 
کند. مث��ال در بخش پتروش��یمي و نرخ خوراک 
آن رابطه فرمولي مش��خص بلندمدتي باید برقرار 
بش��ود تا بخش خصوصي تمایل حضور و سرمایه 
گذاري را داش��ته باش��د. لزوم دقت در بازاریابي 
بی��ن المللي از جمله م��وارد نیازمند توجه خاص 
است چرا که کاالهاي بادوام نیاز به خدمات پس 
از فروش وپش��تیباني دارن��د و فقدان این بخش 
حلقه مفقوده اي در بازاریابي وصادرات محسوب 
مي ش��ود. اگر بتوانیم از خام فروش��ي به س��وي 
ف��روش و صادرات کاالهاي بادوام و با س��رویس 
دهي مناسب پس از فروش حرکت کنیم، اقدامي 

ارزش��مند خواهد بود.
موضوع دیگر آنکه حرکت تولید باید سمت و سویي 
بیابد که س��از و کار تولید صادرات محور نظام مند 
ش��ود به این مفهوم که تولید کاال در پساتحریم به 
س��مت صادرات محور بودن تمایل یابد ، کاالهاي 
رقابت پذیر تولید شوند و این ویژگي با موضوعاتي 
نظیر ن��رخ ارز ، فضاي کس��ب و کار ، هزینه هاي 
تمام ش��ده تولید وسیاس��ت هاي تعرفه اي مرتبط 
است. خوشبختانه اسناد باالدستي موجود، فرامین 

مق��ام معظم رهبري و سیاس��ت ه��اي اجرایي در 
دولت ومجلس بر کاهش اتکا به نفت تاکید دارد و 
توجه به اقتصاد داخلي به این معنا که جنس تولید 
شده صادرات محور باشد در بهبود فضاي کسب و 
کار همواره موثر خواهد بود. متاسفانه برخي مواقع 
تدوی��ن مقررات و قوانین لزوما در راس��تاي تولید 
صادرات محور نیست و از دالیل عمده آن تصمیم 
گیري نظامات اقتص��ادي در بخش هاي گوناگون 
به ش��کل جزیره اي است. بعضا یک دستگاه براي 
افزایش درآمد خود  هزینه یک بنگاه را باال مي برد 
و ش��اید باالرفتن هزینه ان بن��گاه باعث حذف آن 
از چرخ��ه رقاب��ت گردد.برخي اوق��ات نیاز به یک 
کاال در داخ��ل، صدور آن را به خارج از کش��ور را 
دچارمحدودیت های��ي مي کند. در این حوزه باید 
بازاریابي درست انجام شود تا کاالهاي بادوام صادر 
شود و بنگاه مربوطه مشتري خود را از دست ندهد. 
در بس��یاري مواقع وضع قوانین و مقررات مقطعي 
که بطور موقت وضع ش��ده اس��ت تولید کننده را 

دچار مشکل مي کند.
از طرف دیگر اخی��را قانوني تحت عنوان » ارتقاي 
نظام مالي« تصویب و ابالغ ش��ده که راهکارهایي 
براي افزایش س��رمایه بانک ها پیش��نهاد کرده که 
البته بس��یاري از این راهکارها در کوتاه مدت نمي 
تواند س��رمایه بانک ها را افزایش دهد. بخش��ي از 
این قانون مي گوید پنج��اه درصد از وصولي هاي 
حس��اب ذخیره ارزي به س��رمایه تبدیل شده و به 
بانک ها تزریق ش��ود که با توجه به کاهش درصد 
از 100درصد )مقررات پیش��ین( ب��ه 50 درصد و 
از طری��ق خزانه داري فرآین��د را طوالني مي کند. 
فروختن دارایي هاي مازاد بانک ها و تبدیل آن به 
سرمایه،  تحویل پروژه هاي نیمه تمام به بانک ها 
براي تکمیل و فروش و همچنین تبدیل مطالبات 
بان��ک ها از حس��اب ذخیره ارزي ب��ه صکوک نیز 
روشهاي کوتاه مدتي براي افزایش سرمایه بانک ها 
به نظر نمي رس��ند. شاید یکي از بهترین راهکارها 
این اس��ت که دولت همه ساله رقم هاي کوچک از 
مناب��ع خود را به طور متناوب به بانک هاي دولتي 

تخصیص دهد.
سخن آخر آنکه در شرایط کنوني که هنوز اقتصاد 
کشور در دوران انتقال به شرایط پسا تحریم  است 
راهکارهای��ي براي خروج از رکود فعلي وجود دارد. 
کمک به تس��هیالت جانب تقاضا ب��ا طراحي ابزار 
از س��وي بانک مرکزي؛ اص��الح چرخه نقدینگي و 
تهاتر بدهي و طلب بنگاهها به بخش هاي مختلف 
دولت؛ کاهش نرخ س��پرده قانوني بانکها به منظور 
افزایش نقدینگي براي پرداخت تسهیالت بیشتر و 
تس��ویه  بدهي دولت به بانک ه��ا و پیمانکاران در 
قالب اسناد خزانه به آن ها با قابلیت توثیق اسناد، 
از جمله راهکارهاي خروج از رکود و باز شدن قفل 
منابع بانک ها و بازگشت مطالبات معوق موسسات 

مالي است.

ملزومات تولید صادرات محور و سرمایه گذاری در پساتحریم
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بعد از شکل گیری سازمان ها که طبعا براساس اهداف 
مش��خص ش��کل می گیرد، برای انجام امور سازمان 
برنام��ه ریزی های خاص مربوطه انجام خواهد ش��د 
. اینکه امور برنامه ریزی ش��ده طب��ق برنامه های از 
پیش تعیین ش��ده و در زمان مشخص انجام پذیرد ، 
یک موضوع ب��وده ولی موضوع دیگر نحوه انجام امور 
است که ش��اید بعضا از اهمیت بیشتری نیز برخودار 
می باش��ند . حتما در سازمان ها با افراد بی عالقه به 
کار و ناکارآمد برخورد نموده اید . از سوی دیگر نیز با 
افراد فعال و سخت گوش و عالقمند به کار نیز مواجه 
ش��ده ای��د . تقاوت در چیس��ت ؟ آیا فرهنگ محیط 
های قبلی باع��ث این تفاوت ها گردیده اس��ت ؟ آیا 
این تفاوت ها منش��ا در ذات اف��راد دارد یا از محیط 
کارش��ان اکتساب گردیده است ؟ براستی چه چیزی 
باعث این تفاوت ها میگردد؟ دانشمندان منابع انسانی 
در این خصوص بررس��ی ها و مطالعات زیادی انجام 
داده اند که می توان ازاندیشمندانی نظیر آبراهم مازلو 
و فردری��ک هرزبرگ و .... در این مورد نام برد . اگرچه 
این نظرات در زمان خود و ش��اید تا کنون نیز دارای 
کاربرد باش��ند ، اما با توجه به گذش��ت زمان و تغییر 
نیازها می بایست مورد بازنگری قرار گیرند . ضمن انکه 
قطعا در خصوص منابع انسانی نگارش یک نسخه در 
تمامی موارد قابل استفاده نخواهد بود . برای تنویر این 
موضوع که چرا بعضی از کارمندان دارای انگیزه کاری 
باالتری هستند ، بدوا باید از انگیزه تعریفی ارائه نمود 
: انگیزه یعنی آنچه انسان را به کاری وا میدارد و او را 
به جهت خاصی سوق می دهد و انگیزش یعنی حالتی 
که در اثر دخالت یک انگیزه به شخص دست می دهد 
.  انگی��زه ها را به دو دس��ته فیزیولوژیک و اجتماعی 
تقسیم می کنند . در خصوصانگیزه های فیزیولوژیک 
باید گفت این انگیزه ها کمتر به آموزش نیاز داش��ته 
و معموال در ارگانیس��م بدن موجود می باشند نظیر 
گرسنگی. که معموال با بوجود آمدن این نیازها انسان 
میل به مرتفع نمودن آنها دارد .  انگیزه های اجنماعی 
انگیزه هایی هستند که در ارگانسیم بدن بطور خاص 
نبوده و باید با آموزش اکتس��اب گردد مانند احساس 
مسئولیت . اما آن چیزی که بسیار دارای اهمیت می 
باشد ، شناخت نیازها اولین قدم در راه رفع درست آنها 
و رس��یدن به کارکنان با انگیزه می باشد . لذا ذیال به 
مواردی که می تواند در ایجاد انگیزه کارکنان موثر می 

باشد اشاره می گردد: 
الف _ ترفیعات

1- ترفی��ع به معنای افزایش حقوق . به معنای دیگر 
افزایش درآمد و توان مالی که یکی از انگیزه های مهم 
در بین کارکنان می باشد ودر واقع یکی از واحدهای 
سنجش و ارزیابی خود توسط سازمان تلقی میگردد. 
لذا کارکنان در زمان تعیی��ن میزان حقوق خود را با 

دیگر کارکنان مقایسه می نمایند . 
2- ترفیع به عنوان افزایش سطح دسترسی و افزایش 
میدان حیطه تحت تسلط خود را می توان  نیز بعنوان 

یکی از انگیزه های مهم در کارکنان دانست . 
3- ترفیع بعنوان اختیارات بیش��تر و بدنبال آن رفاه 

بیشتر و جایگاه باالتر سازمانی .

ب _ امنیت شغلی 
اینکه شخص شرایط را در محیط کار خود نا بسامان 
ببین��د و به بیان دیگ��ر ایجاد فضای مناس��ب برای 
کارکنان که خ��ود را در محیط کاری با امنیت باالی 
شغلی ببیند ، می تواند در اجاد انگیزه بین آنها بسیار 
موثر باش��د . از طرفی زمانی کارکنان اقدام به برنامه 
ریزی کاری برای خود می نمایند که افق روش��نی از 
آینده شغلی خود در ذهن داشته باشند . به بیان دیگر 
اگر کارکنان احساس امنیت شغلی برای خود ننمایند 
دائما در فکر جستجو محل دیگری برای کار خواهند 
بود و بدین ترتیب قسما عمده ای از ذهن و فکر آنها 
معطوف به همین مورد شده و از توان کاری آنها کاسته 

خواهد شد . 
ج _ ایجاد حس مشاركت در سازمان 

کارکنان بطور معمول دوست دارند در تصمیمات محل 
کار خود مشارکت داشته باشند و در واقع با مشارکت 
دادن آنان در تصمیمات می توان عالقه سازمانی را در 
آنها افزایش داد و از این راه ایجاد انگیزه بین آنان نمود.
د _ اختصاص شـغل مناسـب و براسـاس دانش و 

معلومات كاركنان 
اینکه کارکنان احس��اس نمایند از تالش های کسب 
علم خود توانسته اند استفاده نمایند به تنهای انگیزه 
بسیار موثری می تواند باشد و تا زمانی که در سازمان 
در محل مناسبی مشغول فعالیت می باشند در واقع 
به نوعی از دیده ش��دن توسط مدیران خود احساس 

رضایتمندی می نمایند . 
ه _ ایجاد حس رفاه 

برای کسانی که نگرانی مادی ندارند ، حس رفاه مهم 
تر از پول اس��ت وتعدای ازعوامل که بر رفاه تاثیر می 

گذارند عبارتند از :
1-ارتباطات انسانی  . وجود یک ارتباط موثر و مطلوب 
میان کارکنان و از بین بردن مسائلی مانند گفتگوهای 
خ��ارج از عرف و بحث های مخ��رب می تواند بدلیل 
عدم انحرافات فکری و بدنبال آن معطوف شدن تمامی 
ذه��ن کارکنان به محیط کار باعث رش��د و در ادامه 

ایجاد انگیزه بین کارکنان گردد.
2_ اعتماد متقابل . اعتماد متقابل بین کارکنان با هم 
و بین آنان با مدیران یکی از عوامل بسیار موثر در ایجاد 

انگیزه بین کارکنان می باشد. 
3 _ حس باعث مورد تقدیر قرار گرفتن . در واقع اگر 
کارکنان پاسخ انجام فعالیت و تالش های خود را در 
سازمان به عینه ببینندو توسط مسئولین باالتر خود 
چه بصورت مالی و چه بصورت های دیگر مورد تقدیر 
قرار گیرند ، باعث ایجاد انگیزه بسیار در آنان می گردد.

4 _ احس��اس وجود عدال��ت س��ازمانی . زمانی که 
کارکنان در سازمان خود احساس نمایند بدون هیچ 
پیش فرضی و دور از هرگونه ارتباطی مورد ارزیابی و 
بدنبال آن به ارتقا خواهند رسید می تواند در آنها ایجاد 

انگیزه فعالیت بیشتر نماید .
و _ فراهم آوردن شرایط  آموزش موثر 

اعتقاد ب��ه موضوع که در هر رده و در هر قس��مت و 
در هرس��ن و درجه علمی نیاز به آموزش می باشد ، 
یک اصل مهم و غیر قابل انکار می باش��د . آموزش و 
ایجاد فضای مناسب جهت ارتقا سطح علمی و عملی 

کارکنان ، با توجه به ش��رایط روز می تواند در ایجاد 
انگیزه بین آنانتاثیر زیادی داشته باشد . وجود کارکنان 
متخصص و کارآمد عالوه بر باال بردن سود و موقعیت 
سازمان ها ، در میان خود کارکنان نیزمی تواند ایجاد 

انگیزه نماید . 
ز _ ایجاد محیط همگن 

ایجاد محیط همگن از لحاظ میزان سطح تحصیالت 
و جایگاه اجتماعی کارکنان را نیزمی توان جز عوامل 

ایجاد انگیزه در کارکنان  شمورد . 
ح _ ایجاد فضای كاری نشاط آور 

توجه به محیط از لحاظ نظافت و نوع وس��ایل اداری 
مورد اس��تفاده از قبیل میز و صندلی مناسب و ایجاد 
آرام��ش در محیط کار را نیز می ت��وان یکی دیگر از 
عوامل ایجاد انگیزه دانست . ضمن اینکه در محیط کار 
نقش استفاده از رنگ های مناسب که از یک سو باعث 
آرامش کارکنان و از سوی دیگر باعث حرکت در آنها 

گردد را نمی توان از یاد برد .
ط _ استفاده از ابزارهای مناسب كاری

استفاده از ابزارها و وسائل کار مناسب و جدید مطابق 
ب��ا تکنولوژی روز در ذهن کارکنان ایجاد حس دارای 
اهمیت داشتن را شکل می دهد . لذا می تواند در آنان 

ایجاد انگیزه نماید . مانند رایانه های جدید و ......
ی _استفاده از نورمناسب

استفاده از نورهای مناسب طبیعی و یا نورهای نزدیک 
ب��ه آن نیز می تواند ج��ز عوامل موثر در ایجاد انگیزه 

باشد . 
ک_ حضور در مناسبت های کارکنان 

حضور در مراسم جش��ن و یا سوگواری کارکنان چه 
بصورت فیزیکی و چه بصورت غیر فیزیکی نظیر ارسال 
پیام های مختلف و .... می تواند در ایجاد حس وفاداری 

سازمانی و ایجاد انگیزه بسیار موثر باشد. 
در اینکه با کارکنان با انگیزه می توان به سطح باالیی 
از بهره وری رس��ید ش��ک و تردیدی وجود نداشته و 
ن��دارد . اما اینکه در چه س��ازمانی و با چه اهدافی و 
در چه زمانی از کدام روش یا روش��های بهتر می توان 
اس��تفاده نمود ، مسئله مهم دیگری است که مدیران 
شایس��ته امروز باید به آن توجه نمایند . آنچه مسلم 
اس��ت نیروی انسانی بعنوان اصلی ترین و مهم ترین 
نیرو همیش��ه مورد تایید بوده اما با توجه به ش��رایط 
س��ازمان یک یا چندین و یا تمامی راهها را باید بکار 
برد تا بتوان به حداکثر سطح رضایتمندی در سازمان 

و بدنبال آن باالترین سطح بهره وری رسید . 
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گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یکی از مهم ترین 
خودروسازان کشور و منطقه در دهه پنجم فعالیت 
خود،  به نیکی دریافته که اهتمام به مفهوم کیفیت 
 را بای��د در صدر برنامه ریزی های خ��ود قرار دهد.

نگاه��ی به آین��ده و روند حرکت انس��ان در عصر 
معاص��ر، نش��ان می دهد کوش��ش ها و پویش های 
بش��ری موجب گذر از برخی مفاهیم و رس��یدن و 
دریافت برخی دیگر شده است. به عبارت سهل تر، 
بشر امروز در میانه بازار پرتالطم ارائه محصوالت و 
خدمات گونا گونی که برایش تدارک دیده می شود، 
با دامنه فراخ��ی از انتخاب های متعدد مواجه بوده 
و این  گونه است که نیرویی او را به سمت گزینش 
شاخص هایی برای انتخاب بهتر و مطلوب تر رهنمون 
می شود. این رهنمون به سمت شاخصه های جدید، 
مفاهیمی را که شاید کمتر مورد توجه بوده است، 
از سطوح دیگر خارج  و به مفاهیم پرکاربرد معاصر 
بدل می کند. ش��اید یکی از این مفاهیم در تالقی 
ب��ا تنوع تولی��دات و مصنوعات و انتخ��اب یکی از 
 می��ان آن همه، مفهومی به  نام »کیفیت« باش��د. 

گروه صنعتی ای��ران خودرو ب��ا درک دغدغه های 
مشتریان و به منظور گسترش و توسعه سهم بازار 
و همچنین ارتقای نش��ان خود در ذهن مخاطبان 
توج��ه به این مهم را س��رلوحه اقدامات موثر خود 
قرار داده و بر این باور است که مشتري حق دارد از 
ما کیفیت،  خدمات و نوآوري بخواهد و براي تامین 
 این خواسته ها نیز با برنامه ای منسجم، مصمم است. 

در ارزیابی روند تولید و ارائه خدمت به مش��تریان، 
از محص��والت  برخ��ی  کیفی��ت  فعل��ي  س��طح 
این ش��رکت با س��طح م��ورد انتظ��ار مخاطبان، 
متفاوت اس��ت و این از نظر مدیریت ارش��د راضي 
کننده نیس��ت، ل��ذا ب��رای عبور از ای��ن وضعیت 
برنامه ری��زی ک��رده  و تالش پیگی��ری را در صدر 
اولویت ه��ای این گروه صنعتي ب��ه منظور ارتقای 
 کیفیت محص��والت و خدمات  قرار داده  اس��ت. 
گ��روه صنعتی ایران خودرو با بهره مندی از تجارب 
گذش��ته خود و به کارگیری هم��کاران متخصص 
و آگاه کوش��ش های فراوانی را در این مس��یر آغاز 
کرده و امیدوار اس��ت بتواند ب��ا برخورداری از این 
سرمایه های ارزشمند، شکاف موجود را که به روشنی 
 در این عرص��ه تبیین کرده اس��ت، برطرف کند. 

  استراتژي کیفیت ایجاد توان آینده نگري، شناسایي 
محی��ط و برنامه ریزي اثربخش و کس��ب موفقیت 
پایدار در گرو تفکر و برنامه ریزي استراتژیک است. 
استراتژي هاي کیفیت براساس استراتژي هاي کالن 
ش��رکت و در جهت کس��ب و ارتق��ای حداکثري 
 رضای��ت ذي نفع��ان تعیی��ن و اب��الغ مي ش��ود.

تولی��د و تحوی��ل محصول و خدم��ات بدون عیب 
از اه��داف اصل��ي کیفی��ت گ��روه صنعت��ی ایران 
خودروست. بر این اساس با بررسي وضعیت موجود 
و مقایس��ه تطبیقي با سایر خودروس��ازان، تدوین 
اه��داف کیفیت بلندمدت )هفت س��اله( ش��رکت 

تا س��ال 1400 مبتني بر ش��اخص هاي جهاني در 
سطوح مختلف تعیین ش��ده و در دستور کار قرار 
گرفته است. رس��یدن به متوسط فعلي جهاني در 
سال هاي آتي و رتبه درخور شرکت تا سال 1400 
از مبان��ي اصلي تعیین اهداف بلندمدت به ش��مار 
می رود. اهداف بلندمدت براس��اس ظرفیت ها و به 
منظ��ور ایجاد بهبود در فراینده��ا و محصوالت به 
اهداف نهایي، میاني و عملیاتي تقسیم شده و پس 
از اب��الغ به واحدها در دوره های تعیین ش��ده مورد 

پیگیري و پایش قرار مي گیرد.
کیفی��ت  اه��داف  اس��تراتژی ها،   تدوی��ن 

در س��ال هاي اخیر ب��ا افزایش س��طح تولیدات و 
تنوع آنها، فش��ردگي ب��ازار، کاهش تقاض��ا و باال 
رفت��ن س��طح انتظ��ارات مش��تریان و همچنین 
بح��ران اقتص��ادي جهان��ي، نیازمندي ه��اي بازار 
دچار تغییرات اساس��ي ش��ده است و شرکت هایي 
ک��ه نتوانن��د خ��ود را ب��ا نیازه��اي جدی��د بازار 
 وف��ق دهن��د، از گردون��ه رقابت خارج می ش��وند.

بدون تردید در چنین برهه ای از زمان، شرکت هاي 
موف��ق داراي اس��تراتژي ها و برنامه ه��اي تجاري 
کارآمد و جامعي هستند که در آن تمام جنبه هاي 

موث��ر در ایجاد مزیت رقابتي و ارزش س��از تعیین 
و تعری��ف ش��ده؛ به طوري که مبن��اي اتخاذ همه 
تصمیم��ات و انج��ام هم��ه اقدام��ات و فعالیت ها 
از باالتری��ن تا پایین ترین س��طوح اس��ت. یکي از 
مهم ترین اس��تراتژي هاي کارکردي یک س��ازمان 
براي کس��ب مزیت رقابتي، استراتژي هاي کیفیت 
است. الزم است این استراتژي در راستاي افزایش 
به��ره وري با رویکردي چندجانبه ب��ه عوامل موثر 
ب��ر کیفی��ت محص��والت و فراینده��ا و خدمات، 
زمان تحویل و هزینه تدوین ش��ود و در راس��تاي 
اس��ترات ژي هاي کالن س��ازمان قرارگیرد تا بتواند 
با ایج��اد هم افزایي، س��ازمان را در مس��یر تعالي 
 خویش و کس��ب مزیت ه��اي رقابتي ی��اري کند.

پس از تدوین راهبردهاي کالن کیفیت الزم است 
ب��راي اجرا و کنترل این اس��تراتژي ها با اس��تفاده 
از روش ه��اي نوین، ای��ن راهبرده��ا هدف گذاري 
ش��وند و به منظور تدوین برنامه هاي زیرس��اختي 
بهب��ود و ارتق��ای کیفیت الزم براي دس��تیابي به 
این اه��داف اقدام ک��رد. با توجه ب��ه رویکردهاي 
فوق، براس��اس راهبرد هاي ش��رکت ایران خودرو، 
مقایس��ه ب��ا ش��رکت هاي داراي رتب��ه جهان��ي، 

ارتقاي کیفیت؛ حق مردم، راهبرد ایران خودرو 
گزارشي از برنامه های كیفیت محصول تا خدمات پس از فروش

گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یکی از مهم ترین 
خودروسازان کشور و منطقه در دهه پنجم فعالیت 
خود،  به نیکی دریافته که اهتمام به مفهوم کیفیت 
 را بای��د در صدر برنامه ریزی های خ��ود قرار دهد.

نگاه��ی به آین��ده و روند حرکت انس��ان در عصر 
معاص��ر، نش��ان می دهد کوش��ش ها و پویش های 
بش��ری موجب گذر از برخی مفاهیم و رس��یدن و 
دریافت برخی دیگر شده است. به عبارت سهل تر، 
بشر امروز در میانه بازار پرتالطم ارائه محصوالت و 
خدمات گونا گونی که برایش تدارک دیده می شود، 
با دامنه فراخ��ی از انتخاب های متعدد مواجه بوده 
و این  گونه است که نیرویی او را به سمت گزینش 
شاخص هایی برای انتخاب بهتر و مطلوب تر رهنمون 
می شود. این رهنمون به سمت شاخصه های جدید، 
مفاهیمی را که شاید کمتر مورد توجه بوده است، 
از سطوح دیگر خارج  و به مفاهیم پرکاربرد معاصر 
بدل می کند. ش��اید یکی از این مفاهیم در تالقی 
ب��ا تنوع تولی��دات و مصنوعات و انتخ��اب یکی از 
 می��ان آن همه، مفهومی به  نام »کیفیت« باش��د. 

گروه صنعتی ای��ران خودرو ب��ا درک دغدغه های 
مشتریان و به منظور گسترش و توسعه سهم بازار 
و همچنین ارتقای نش��ان خود در ذهن مخاطبان 
توج��ه به این مهم را س��رلوحه اقدامات موثر خود 
قرار داده و بر این باور است که مشتري حق دارد از 
ما کیفیت،  خدمات و نوآوري بخواهد و براي تامین 
 این خواسته ها نیز با برنامه ای منسجم، مصمم است. 

در ارزیابی روند تولید و ارائه خدمت به مش��تریان، 
از محص��والت  برخ��ی  کیفی��ت  فعل��ي  س��طح 
این ش��رکت با س��طح م��ورد انتظ��ار مخاطبان، 
متفاوت اس��ت و این از نظر مدیریت ارش��د راضي 
کننده نیس��ت، ل��ذا ب��رای عبور از ای��ن وضعیت 
برنامه ری��زی ک��رده  و تالش پیگی��ری را در صدر 
اولویت ه��ای این گروه صنعتي ب��ه منظور ارتقای 
 کیفیت محص��والت و خدمات  قرار داده  اس��ت. 
گ��روه صنعتی ایران خودرو با بهره مندی از تجارب 
گذش��ته خود و به کارگیری هم��کاران متخصص 
و آگاه کوش��ش های فراوانی را در این مس��یر آغاز 
کرده و امیدوار اس��ت بتواند ب��ا برخورداری از این 
سرمایه های ارزشمند، شکاف موجود را که به روشنی 
 در این عرص��ه تبیین کرده اس��ت، برطرف کند. 

  استراتژي کیفیت ایجاد توان آینده نگري، شناسایي 
محی��ط و برنامه ریزي اثربخش و کس��ب موفقیت 
پایدار در گرو تفکر و برنامه ریزي استراتژیک است. 
استراتژي هاي کیفیت براساس استراتژي هاي کالن 
ش��رکت و در جهت کس��ب و ارتق��ای حداکثري 
 رضای��ت ذي نفع��ان تعیی��ن و اب��الغ مي ش��ود.

تولی��د و تحوی��ل محصول و خدم��ات بدون عیب 
از اه��داف اصل��ي کیفی��ت گ��روه صنعت��ی ایران 
خودروست. بر این اساس با بررسي وضعیت موجود 
و مقایس��ه تطبیقي با سایر خودروس��ازان، تدوین 
اه��داف کیفیت بلندمدت )هفت س��اله( ش��رکت 

تا س��ال 1400 مبتني بر ش��اخص هاي جهاني در 
سطوح مختلف تعیین ش��ده و در دستور کار قرار 
گرفته است. رس��یدن به متوسط فعلي جهاني در 
سال هاي آتي و رتبه درخور شرکت تا سال 1400 
از مبان��ي اصلي تعیین اهداف بلندمدت به ش��مار 
می رود. اهداف بلندمدت براس��اس ظرفیت ها و به 
منظ��ور ایجاد بهبود در فراینده��ا و محصوالت به 
اهداف نهایي، میاني و عملیاتي تقسیم شده و پس 
از اب��الغ به واحدها در دوره های تعیین ش��ده مورد 

پیگیري و پایش قرار مي گیرد.
کیفی��ت  اه��داف  اس��تراتژی ها،   تدوی��ن 

در س��ال هاي اخیر ب��ا افزایش س��طح تولیدات و 
تنوع آنها، فش��ردگي ب��ازار، کاهش تقاض��ا و باال 
رفت��ن س��طح انتظ��ارات مش��تریان و همچنین 
بح��ران اقتص��ادي جهان��ي، نیازمندي ه��اي بازار 
دچار تغییرات اساس��ي ش��ده است و شرکت هایي 
ک��ه نتوانن��د خ��ود را ب��ا نیازه��اي جدی��د بازار 
 وف��ق دهن��د، از گردون��ه رقابت خارج می ش��وند.

بدون تردید در چنین برهه ای از زمان، شرکت هاي 
موف��ق داراي اس��تراتژي ها و برنامه ه��اي تجاري 
کارآمد و جامعي هستند که در آن تمام جنبه هاي 

موث��ر در ایجاد مزیت رقابتي و ارزش س��از تعیین 
و تعری��ف ش��ده؛ به طوري که مبن��اي اتخاذ همه 
تصمیم��ات و انج��ام هم��ه اقدام��ات و فعالیت ها 
از باالتری��ن تا پایین ترین س��طوح اس��ت. یکي از 
مهم ترین اس��تراتژي هاي کارکردي یک س��ازمان 
براي کس��ب مزیت رقابتي، استراتژي هاي کیفیت 
است. الزم است این استراتژي در راستاي افزایش 
به��ره وري با رویکردي چندجانبه ب��ه عوامل موثر 
ب��ر کیفی��ت محص��والت و فراینده��ا و خدمات، 
زمان تحویل و هزینه تدوین ش��ود و در راس��تاي 
اس��ترات ژي هاي کالن س��ازمان قرارگیرد تا بتواند 
با ایج��اد هم افزایي، س��ازمان را در مس��یر تعالي 
 خویش و کس��ب مزیت ه��اي رقابتي ی��اري کند.

پس از تدوین راهبردهاي کالن کیفیت الزم است 
ب��راي اجرا و کنترل این اس��تراتژي ها با اس��تفاده 
از روش ه��اي نوین، ای��ن راهبرده��ا هدف گذاري 
ش��وند و به منظور تدوین برنامه هاي زیرس��اختي 
بهب��ود و ارتق��ای کیفیت الزم براي دس��تیابي به 
این اه��داف اقدام ک��رد. با توجه ب��ه رویکردهاي 
فوق، براس��اس راهبرد هاي ش��رکت ایران خودرو، 
مقایس��ه ب��ا ش��رکت هاي داراي رتب��ه جهان��ي، 
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انتظارات مش��تریان، وضعی��ت خودروهاي رقیب 
و نق��اط قابل بهب��ود اه��داف کالن و رویکردهاي 
اصل��ي و اهداف کیفی��ت هفت س��اله و اهداف و 
 برنامه های کیفیت س��ال 94 تدوین ش��ده است.
خدم��ات و  محص��والت  کیفی��ت    نتای��ج 
پیش از تحویل محصوالت به مشتریان، خودروهاي 
تولیدي براساس نمونه برداري تصادفي انتخاب و از 
نظر ظاهري و عملکردي ارزیابی می ش��وند. در این 
ارزیابي که توسط شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایران صورت می گیرد، ایرادات محصولي شناسایي 
و در قال��ب نمرات منفي ثبت و گزارش مي ش��ود. 
س��طوح کیفي محصوالت نیز مبتن��ي بر امتیازات 
منفي کسب ش��ده تعیین خواهد ش��د. براس��اس 
ارزیابی های صورت گرفته س��طح کیفي محصوالت 
 ایران خودرو بین خ��وب و خیلي خوب قرار دارد. 
 رضایت از کیفیت محص��والت، فروش و خدمات 
پس از فروش کس��ب رضایت مشتریان و برآورد ن 
نیازها و توقعات آنه��ا، هدف غایي هر تولیدکننده 
در حوزه کیفیت اس��ت. به این منظور س��نجش و 
پایش مداوم میزان رضایت مش��تریان، با شاخص 
CSI در س��ه ح��وزه کیفی��ت محص��ول، کیفیت 
خدمات فروش و کیفیت خدمات پس از فروش از 
طریق نظرسنجي در دستور کار خودروسازان قرار 
گرفته است. این ش��اخص توسط شرکت بازرسي 
کیفیت و اس��تاندارد ای��ران اندازه گیري و گزارش 
مي ش��ود. براس��اس ارزیاب��ي صورت گرفت��ه روند 
رضایت مش��تریان از کیفیت محصول 8/65 درصد 

و روند رضایت مش��تریان از فرایند خدمات پس از 
 فروش 8/68 درصد در بهار 94 برآورد ش��ده است.

س��تاد عالي ارتقای کیفیت س��تاد عال��ي ارتقاي 
کیفیت  با هدف بررس��ي نتایج کیفي و مقایس��ه 
آنها ب��ا اهداف تعیین ش��ده و همچنی��ن تصویب 
اقدام��ات کالن کیفی��ت و ح��ل و فص��ل موان��ع 
بهبود، از خرداد ماه س��ال 93 ش��روع به کار کرده 
اس��ت. این ستاد با حضور مس��تمر قائم مقام ارشد 
ش��رکت ایران  خ��ودرو، قائم مقام تولی��د، مدیران 
عامل ش��رکت هاي س��اپکو و ایس��اکو، معاونان و 
 مدیران ش��رکت به طورهفتگي تش��کیل مي شود.

این س��تاد ت��ا خ��رداد م��اه 94 ، 530 مصوبه را 
تصویب کرده است. همچنین براي بهبود و ارتقاي 
کیفی��ت محص��والت درس��ال 94 ، 598 پ��روژه 
تعریف  ش��ده اس��ت.  کیفیت در فراین��د تامینبه  
طور متوس��ط روزانه بالغ بر شش میلیون قطعه از 
بیش از 750 س��ازنده و تامین کننده توسط حدود 
2500 تریل��ي وارد انبارها و خط��وط تولید ایران  
خودرو مي ش��ود ک��ه از مبادي مختل��ف در محل 
س��ازنده، س��اپکو و در ایران  خ��ودرو مورد کنترل 
 کیفیت و ارزیابی های س��ختگیرانه قرار می گیرد.  
تولی��د  و  س��اخت  فراین��د  در   کیفی��ت 

از اوایل سال 1393 بر اساس اهداف و سیاست های 
کیفی��ت گ��روه صنعتي ای��ران خ��ودرو، تغییرات 
تولی��د،   حوزه ه��ای  در  گس��ترده ای  س��اختاری 
مهندس��ي  و کیفیت طراحي و پیاده س��ازي شد. 
هدف از این تغییرات صیانت از مشتریان از طریق 

مدیری��ت متمرکز بر فعالیت ه��ای اصلي و کلیدي 
تاثیرگذار بر کیفیت محصوالت و خدمات ش��رکت 
است. از جمله اقدامات اصلي صورت گرفته می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

1- تقوی��ت رویک��رد خودکنترل��ي در فرایندهاي 
ساخت و تولید

2- تقوی��ت گیت هاي تجاري س��ازي ACOM و 
بازرس��ي قبل از تحویل PDI از طریق انتقال این 

فعالیت ها به کیفیت مرکزي و سازمان فروش

 Car review 3- برگ��زاري جلس��ات هفتگ��ي 
به منظور مش��اهده ای��رادات محص��ول، با حضور 
مدی��ران اجرای��ي بخش هاي مختلف مهندس��ي، 
تامین، تولید و کیفیت جلس��ات بررسي خودروها 
به صورت هفتگي برگزار می ش��ود. در این جلسات 
مدی��ران مجموع��ه از نزدی��ک با ای��رادات مواجه 
می ش��وند و اقدامات س��ریع اصالحي و پیشگیرانه 

مرتبط را تعریف و پایش مي کنند.

4-سیستم رفع ایرادات در فرایند تولید 
برنامه هاي اصلي ارتقای كیفیت خدمات در سال 1394

ب��ا مش��تري  فرهنگ س��ازي برخ��ورد مناس��ب 
ت��وان  ارتق��اي  بهت��ر  درجه��ت خدمت رس��اني 
تش��خیص  منظ��ور  ب��ه  نمایندگی ه��ا  فن��ي 
 صحیح ای��راد و جلوگی��ري از مراجع��ات مجدد 
و  اف��زاري  س��خت  تجهی��زات  یکپارچه س��ازي 
 ن��رم اف��زاري مش��ابه خط��وط تولید در ش��بکه
 طرح تحول ارائه خدمات گارانتي )انبار داغي قطعات(

 )Handover ( افزایش اثربخش��ي اجراي فرایند
و )PDS(تغیی��ر و یکپارچگ��ي سیس��تم کنترل 
 کیفیت تامین قطعات شبکه خدمات پس از فروش
)TR( ایجاد سیستم بازخورد و اقدام اصالحي سریع 

چالش هاي کیفي صنعت خودرو لزوم سازماندهي 
و ایجاد ضوابط و مقررات الزم براي قطعه سازان به 
منظور ارتقاي سطح دانش فني و کاهش هزینه ها 
 و دستیابي به ش��اخص های قطعه سازان برتر دنیا.
ضرورت رش��د و توس��عه مت��وازن صنای��ع مادر و 
موثر ب��ر صنعت خ��ودرو از جمله ف��والد، پلیمر، 
رن��گ، الکترونی��ک و .... ل��زوم قوانی��ن حام��ي و 
بازدارن��ده ب��ا ضمان��ت اجرایي به منظور رش��د و 
 توس��عه صنعت خودروس��ازي و صنایع وابس��ته.

فاصله بین دانش مورد نیاز در صنایع خودروسازي 
با مفاهیم آموزشي در دانشگاه ها و ضرورت کاهش 
این افتراق. کمبود س��رمایه  گذاري و حمایت هاي  
قطعه س��ازي. صنای��ع  توس��عه  جه��ت   دولت��ي 

ض��رورت ایج��اد ش��فافیت و جامعی��ت بیش��تر 
خ��ودرو.  صنع��ت  اصل��ي  راهبرده��اي   در 

برآیند برنامه کیفیت خودروها و رضایت مشتریان 
در قالب ستاد تحول، بهبود در بهره وري و کیفیت 
در صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تش��کیل ش��ده و نخس��تین نکته حائز اهمیت در 
برنامه این س��تاد، تحویل خودروهای سالم و بدون 
مشکل به مردم است. وزارت صنعت با جدیت بحث 
نظارتي در خطوط تولید خودروس��ازان را بررسي 
می کند تا مردم به خواسته های به حق خود برسند.

انتظارات مش��تریان، وضعی��ت خودروهاي رقیب 
و نق��اط قابل بهب��ود اه��داف کالن و رویکردهاي 
اصل��ي و اهداف کیفی��ت هفت س��اله و اهداف و 
 برنامه های کیفیت س��ال 94 تدوین ش��ده است.
خدم��ات و  محص��والت  کیفی��ت    نتای��ج 
پیش از تحویل محصوالت به مشتریان، خودروهاي 
تولیدي براساس نمونه برداري تصادفي انتخاب و از 
نظر ظاهري و عملکردي ارزیابی می ش��وند. در این 
ارزیابي که توسط شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایران صورت می گیرد، ایرادات محصولي شناسایي 
و در قال��ب نمرات منفي ثبت و گزارش مي ش��ود. 
س��طوح کیفي محصوالت نیز مبتن��ي بر امتیازات 
منفي کسب ش��ده تعیین خواهد ش��د. براس��اس 
ارزیابی های صورت گرفته س��طح کیفي محصوالت 
 ایران خودرو بین خ��وب و خیلي خوب قرار دارد. 
 رضایت از کیفیت محص��والت، فروش و خدمات 
پس از فروش کس��ب رضایت مشتریان و برآورد ن 
نیازها و توقعات آنه��ا، هدف غایي هر تولیدکننده 
در حوزه کیفیت اس��ت. به این منظور س��نجش و 
پایش مداوم میزان رضایت مش��تریان، با شاخص 
CSI در س��ه ح��وزه کیفی��ت محص��ول، کیفیت 
خدمات فروش و کیفیت خدمات پس از فروش از 
طریق نظرسنجي در دستور کار خودروسازان قرار 
گرفته است. این ش��اخص توسط شرکت بازرسي 
کیفیت و اس��تاندارد ای��ران اندازه گیري و گزارش 
مي ش��ود. براس��اس ارزیاب��ي صورت گرفت��ه روند 
رضایت مش��تریان از کیفیت محصول 8/65 درصد 

و روند رضایت مش��تریان از فرایند خدمات پس از 
 فروش 8/68 درصد در بهار 94 برآورد ش��ده است.

س��تاد عالي ارتقای کیفیت س��تاد عال��ي ارتقاي 
کیفیت  با هدف بررس��ي نتایج کیفي و مقایس��ه 
آنها ب��ا اهداف تعیین ش��ده و همچنی��ن تصویب 
اقدام��ات کالن کیفی��ت و ح��ل و فص��ل موان��ع 
بهبود، از خرداد ماه س��ال 93 ش��روع به کار کرده 
اس��ت. این ستاد با حضور مس��تمر قائم مقام ارشد 
ش��رکت ایران  خ��ودرو، قائم مقام تولی��د، مدیران 
عامل ش��رکت هاي س��اپکو و ایس��اکو، معاونان و 
 مدیران ش��رکت به طورهفتگي تش��کیل مي شود.

این س��تاد ت��ا خ��رداد م��اه 94 ، 530 مصوبه را 
تصویب کرده است. همچنین براي بهبود و ارتقاي 
کیفی��ت محص��والت درس��ال 94 ، 598 پ��روژه 
تعریف  ش��ده اس��ت.  کیفیت در فراین��د تامینبه  
طور متوس��ط روزانه بالغ بر شش میلیون قطعه از 
بیش از 750 س��ازنده و تامین کننده توسط حدود 
2500 تریل��ي وارد انبارها و خط��وط تولید ایران  
خودرو مي ش��ود ک��ه از مبادي مختل��ف در محل 
س��ازنده، س��اپکو و در ایران  خ��ودرو مورد کنترل 
 کیفیت و ارزیابی های س��ختگیرانه قرار می گیرد.  
تولی��د  و  س��اخت  فراین��د  در   کیفی��ت 

از اوایل سال 1393 بر اساس اهداف و سیاست های 
کیفی��ت گ��روه صنعتي ای��ران خ��ودرو، تغییرات 
تولی��د،   حوزه ه��ای  در  گس��ترده ای  س��اختاری 
مهندس��ي  و کیفیت طراحي و پیاده س��ازي شد. 
هدف از این تغییرات صیانت از مشتریان از طریق 

مدیری��ت متمرکز بر فعالیت ه��ای اصلي و کلیدي 
تاثیرگذار بر کیفیت محصوالت و خدمات ش��رکت 
است. از جمله اقدامات اصلي صورت گرفته می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

1- تقوی��ت رویک��رد خودکنترل��ي در فرایندهاي 
ساخت و تولید

2- تقوی��ت گیت هاي تجاري س��ازي ACOM و 
بازرس��ي قبل از تحویل PDI از طریق انتقال این 

فعالیت ها به کیفیت مرکزي و سازمان فروش

 Car review 3- برگ��زاري جلس��ات هفتگ��ي 
به منظور مش��اهده ای��رادات محص��ول، با حضور 
مدی��ران اجرای��ي بخش هاي مختلف مهندس��ي، 
تامین، تولید و کیفیت جلس��ات بررسي خودروها 
به صورت هفتگي برگزار می ش��ود. در این جلسات 
مدی��ران مجموع��ه از نزدی��ک با ای��رادات مواجه 
می ش��وند و اقدامات س��ریع اصالحي و پیشگیرانه 

مرتبط را تعریف و پایش مي کنند.

4-سیستم رفع ایرادات در فرایند تولید 
برنامه هاي اصلي ارتقای كیفیت خدمات در سال 1394

ب��ا مش��تري  فرهنگ س��ازي برخ��ورد مناس��ب 
ت��وان  ارتق��اي  بهت��ر  درجه��ت خدمت رس��اني 
تش��خیص  منظ��ور  ب��ه  نمایندگی ه��ا  فن��ي 
 صحیح ای��راد و جلوگی��ري از مراجع��ات مجدد 
و  اف��زاري  س��خت  تجهی��زات  یکپارچه س��ازي 
 ن��رم اف��زاري مش��ابه خط��وط تولید در ش��بکه
 طرح تحول ارائه خدمات گارانتي )انبار داغي قطعات(

 )Handover ( افزایش اثربخش��ي اجراي فرایند
و )PDS(تغیی��ر و یکپارچگ��ي سیس��تم کنترل 
 کیفیت تامین قطعات شبکه خدمات پس از فروش
)TR( ایجاد سیستم بازخورد و اقدام اصالحي سریع 

چالش هاي کیفي صنعت خودرو لزوم سازماندهي 
و ایجاد ضوابط و مقررات الزم براي قطعه سازان به 
منظور ارتقاي سطح دانش فني و کاهش هزینه ها 
 و دستیابي به ش��اخص های قطعه سازان برتر دنیا.
ضرورت رش��د و توس��عه مت��وازن صنای��ع مادر و 
موثر ب��ر صنعت خ��ودرو از جمله ف��والد، پلیمر، 
رن��گ، الکترونی��ک و .... ل��زوم قوانی��ن حام��ي و 
بازدارن��ده ب��ا ضمان��ت اجرایي به منظور رش��د و 
 توس��عه صنعت خودروس��ازي و صنایع وابس��ته.

فاصله بین دانش مورد نیاز در صنایع خودروسازي 
با مفاهیم آموزشي در دانشگاه ها و ضرورت کاهش 
این افتراق. کمبود س��رمایه  گذاري و حمایت هاي  
قطعه س��ازي. صنای��ع  توس��عه  جه��ت   دولت��ي 

ض��رورت ایج��اد ش��فافیت و جامعی��ت بیش��تر 
خ��ودرو.  صنع��ت  اصل��ي  راهبرده��اي   در 

برآیند برنامه کیفیت خودروها و رضایت مشتریان 
در قالب ستاد تحول، بهبود در بهره وري و کیفیت 
در صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تش��کیل ش��ده و نخس��تین نکته حائز اهمیت در 
برنامه این س��تاد، تحویل خودروهای سالم و بدون 
مشکل به مردم است. وزارت صنعت با جدیت بحث 
نظارتي در خطوط تولید خودروس��ازان را بررسي 
می کند تا مردم به خواسته های به حق خود برسند.
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این روزها در صفحات روزنامه ها چه بسیار می بینیم 
که فالنی و فالنی چهره ماندگار ش��دند و لوح تقدیر 
از وزی��رو وکیل گرفتند و ما ب��ه این خوش به حالی 
آن��ان و درآمد مالی تبریک گویان ولی کس��انی هم 
هستند  که در صف مدیران سر به زیر کاری کرده اند 
کارس��تان و توانسته اند در عمل این افتخار را کسب 
کنند. کارآفرینی، دانِش در بازار جهانی قد کش��یدن 
و ابرس��ازها را در ردی��ف محصوالت خود داش��تن و 
ده ه��ا و صدها خصلت نیکوی دیگر و به قول ش��اعر 
شیرین س��خن، کهن خرقه خویش آراستن و به قله 
افتخار صنعت رس��یدن فارغ از قی��ل و قال و خرقه 
تفاخ��ر غیر به تن نک��ردن... نمون��ه آن همین باقی 
ن��ژاد خودم��ان در موتوژن که توانس��ته و چه خوب 
هم توانسته. بخوانیم و بدانیم و با خود بگوییم چهره 
ماندگار کیس��ت؟ آن که نش��ان داده یا آن که نشان 

گرفته.
مجمع عمومی عادی س��الیانه سال مالی منتهی به 
94/06/31 ش��رکت موتوژن )سهامی  عام( در تاریخ 
1394/08/30 با حضور 94/17 درصدی سهامداران 

تشکیل شد و 70 تومان سود تقسیم کرد.
آقای نجم الدین رئیس مجمع و جنابان س��بحانی و 

قاسمی ناظرین مجمع بودند.
مهن��دس باقی نژاد مدیرعامل و دبیر مجمع موتوژن 
در خصوص برنامه های تولید شرکت اظهار کرد: چند 
دس��تگاه پرس خریداری شده است، همچنین روی 
فریم تراش گلوگاه داش��تیم ک��ه از ایتالیا خریداری 
کرده ایم. این نوسازی در ماشین آالت به افزایش تولید 
50 درصد در بخ��ش صنعتی و 30 درصد در بخش 
کولر منجر خواهد شد. رکورد تولید شرکت در سال 

مورد گزارش شکسته شد.
وی درباره فروش ش��رکت نیز گفت: س��عی کرده ایم 
میزان فروش ش��رکت را پایین نیاوریم. تعداد فروش 
در س��ال مورد گزارش 10 هزار عدد نس��بت به سال 
گذش��ته کاهش یافته اما مبلغ فروش نسبت به سال 

گذشته باال رفته است.
باق��ی نژاد در زمینه صادرات ش��رکت بی��ان کرد: ما 
محصوالت خود را به دو کش��ور عراق و سوریه صادر 
می کنیم. صادرات ما به عراق از س��ال گذش��ته آغاز 
شد که با ورود داعش وضعیت منطقه آشفته شده و 
روی تمام صادرات در این ناحیه تاثیر گذاشته است. 
در سودان نیز بازار خوبی داریم و آن را تا حد ممکن 

حفظ کرده ایم.
  صورت ه��ای مالی س��الیانه منتهی ب��ه 94/06/31 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

  مؤسس��ه حسابرس��ی داریا روش به  عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 

آریان فراز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

پیام هیات مدیره :
خ��داي را س��پاس که بار دیگر توفی��ق آن یافتیم تا 
عملکرد هیات مدیره ش��رکت را پس از گذشت یک 

سال به سمع و نظر سهامداران محترم برسانیم.
هی��ات مدیره با بهره من��دي از تالش و همکاري بي 
دریغ تمامي مدیران و کارکنان شرکت در سال مورد 
گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداري بهینه 
از ظرفیت هاي ش��رکت، سرمایه سهامداران و توسعه 
فعالیت هاي خ��ود نموده و علي رغم ش��رایط خاص 
و وض��ع ناخوش��ایند صنعت و اقتص��اد به فعالیت ها 
تداوم بخش��ید و زمینه مساعدي براي ادامه فعالیت 
و رقابت فراهم آورد. امید اس��ت ب��ا اجراي اهداف و 
برنامه هاي س��ال 1395 و تکمیل برنامه هاي س��ال 
1394 و پیگیري برنامه هاي بلندمدت خود ش��رایط 
مطلوب تري نس��بت به گذش��ته ایجاد ش��ود. هیات 
مدیره امیدوار اس��ت که در سال جاري با استعانت از 
ایزد منان، تالش کارکنان و اعتماد سهامداران محترم 
بتواند در صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران، 
گام هاي موثري بردارد. آنچه توانستیم لطف خدا بوده 
است و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد 

بود.
  بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شرکت براي سال 

مالي آتي

  خرید و نصب و راه اندازي باقیمانده ماش��ین آالت 
براي بازسازي

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

  در اولویت قرار دادن توسعه بازارهای صادراتی
  سرمایه گذاري درخصوص توسعه تولیدات شرکت 
با توجه به خأل موجود در بازار و افزایش س��هم بازار 

داخلی
  برنامه ریزي درخصوص تسریع در اجراي پروژه هاي 

در دست اقدام به منظور حضور فعال در بازار
  شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف 

به منظور رفع تنگناهاي تولیدات داخلي
  توسعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي 

به نیازهاي داخلي با توجه به محدودیت هاي موجود
  توجه ب��ه سیاس��ت هاي کالن دولت درخصوص 
چش��م اندازها و برنامه هاي اس��تراتژیک و هماهنگ 

شدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا
سیاستگذاري درخصوص به روز نگه داشتن تکنولوژي 
محصوالت و امکانات شرکت در جهت افزایش ارزش 

افزوده تولیدات

بیان استراتژي شركت 
استراتژي شرکت براساس افزایش سهم بازار با توسعه 
محصوالت و مشتریان، افزایش بهره وري فرایندهاي 
داخلي، بهینه س��ازي و توسعه اس��تعدادهاي منابع 
انساني، نوآوري، کنترل بهاي تمام شده، تامین منافع 
و رضایت کلیه ذی نفعان اعم از سهامداران و مشتریان

تقسیم سود 700 ریالی به ازای هر سهم موتوژن
بزرگ ترین تولیدكننده انواع الکتروموتورهای صنعتی و خانگی در خاورمیانه

نی
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خ
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اتخاذ راهب��رد و برنامه هاي اجرایي مناس��ب در امر 
صادرات تبیین و اجرا مي گردد که اهم آنها به ش��رح 

زیر است:
  شناس��ایي نیازه��اي صنعت��ي کش��ور در بخش 
الکتروموت��ور و تولید محصوالت جدی��د با برندهاي 

معتبر و با ارزش افزوده باال
  بهینه سازي و نوسازي خطوط تولید

  بررس��ي کارشناس��انه روش هاي افزایش تولید و 
استفاده از حداکثر ظرفیت هاي موجود

  توس��عه و تنوع محصوالت جاری با توجه به نیاز 
صنعت کشور

  تداوم اصالح ساختار سازماني و نیروي انساني
  توسعه بازار و افزایش سهم فروش داخلي

  توس��عه صادرات از طریق مطالعه بازار صادراتي با 
توجه به مقتضیات بازارهاي خارجي

  تداوم استقرار مدیریت چرخه بهره وري و توسعه 
سیاست هاي برونسپاري

  تعریف پروژه هاي جدید و اخذ پروانه بهره برداري 
براي پروژه هاي جاري

  شناس��ایي الزامات استانداردهاي جهاني و جاري 
نمودن روش و دستورالعمل هاي مربوطه

شناسایي منابع مالي جدید
  ارتقای کیفیت محصوالت ش��رکت با اس��تفاده از 
روش ها، دستورالعمل ها، تکنولوژی های جدید و به روز

  بررس��ي کارشناسانه درخصوص سرمایه گذاري و 
ایجاد خطوط مونتاژ در کشورهاي خارجی

  پیروي از سیاست هاي س��ازمان بهره وري انرژي 
درخصوص تولید الکتروموتورهاي کم مصرف

  اس��تقرار اس��تانداردهاي زیس��ت محیط��ي و 
سیس��تم هاي مدیریت کیفیت در س��طوح مختلف 

سازماني

  بیانیه ماموریت، چش��م انداز و ارزش های شرکت 
موتوژن

  تولی��د و تامین کلی��ه الکتروموتورها و مولدهای 
انرژی الکتریکی جهت رفع نیازهای کش��ور در حوزه 

صنعتی و خانگی و بخش صادرات

چشم انداز
موت��وژن هلدینگ معتب��ر س��ازنده و تامین کننده 
تجهیزات تولی��د و مصرف بخش ان��رژی در کالس 

جهانی

ارزش ها
مش��تری مداری- تعالی س��ازمانی- کرامت انسانی- 

شایسته ساالری- کار گروهی- مصالح اجتماعی
معرفی شركت

ای��ن ش��رکت با اتکا ب��ه بیش از 35 س��ال تجربه، 
تکنولوژی مدرن، پرس��نل مجرب و توانمندی های 
تولی��دی خ��ود قادر اس��ت طیف وس��یعی از انواع 
الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتورهای 

خاص را بنا به درخواس��ت مشتری طراحی و تولید 
کند.

شرکت موتوژن عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی ایران، 
محصوالت خود را به کشورهای همجوار منطقه، اروپا 

و آفریقا صادر می کند.
مدیریت و کارکنان شرکت موتوژن تمام تالش خود 
را به کار گرفته اند ت��ا با ارائه بهترین کیفیت ممکن 

رضایت مشتریان خود را تامین کنند.
بدون ش��ک نقطه نظرات و پیشنهادهای شما مسیر 

رسیدن به این هدف را هموار خواهد کرد.
مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت موت��وژن مورخ 
1394/9/23 ب��ا حضور 70/9 درصد س��هامداران به 
ریاست مهندس ناصر سبحانی و ناظری خانم اخباری 
و آقای مرادی و به دبیری آقای باقی نژاد برگزار شد و 
با برگزاری انتخابات هیات مدیره اعضای جدید هیات 

مدیره با اکثریت آرا به قرار زیر معرفی گردیدند: 
1- س��رمایه گ��ذاری غدی��ر، 2- صنعت��ی بازرگانی 
 غدیر، 3- س��رمایه گذاری آذر، 4- سیمان سپاهان،

5- شرکت سرمایه گذاری ایرانیان.
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ب��ه روز 14 آذر در تاالر برج می��الد مدیران بیمه 
کشور گوش تا گوش نشسته و منتظر تا سکانداران 
این صنعت گره از کار بگش��ایند بر ما که به قولی 
در اتاق خبر مش��غول نظاره و ثبت و ضبط ماوقع 
بودیم. جناب دکتر طیب نیا، این جوان آب دیده در 
کوره بس��یج و دانش آموخته باالترین سطح علمی 
که هر روز از خیابان باب همایون و خیام و س��بزه 
میدان به دفتر کارش می رود و هوای آلوده میدان و 
بازار ناصریه را استشمام می کند، امروز آمده تا چاره 
کار کند... مجری نشس��ت آن گاه که نام سخنران 
نخست را اعالم کرد و در کریدورهای تاالر مدیران 
و کارشناس��ان بیم��ه در نقل با ه��م بودند و چای 
و نس��کافه نوش جان می کردند... این عمل رفت و 

رفت تا از اتاق خبر این مطلب برون شد.  

وزیـر اقتصاد در بیسـت ودومین همایـش بیمه و 
توسعه

قول مجدد وزیر اقتصاد برای حذف مالیات بر ارزش 
افزوده بر صنعت بیمه / بیمه ایران در جایگاه واقعی 

خود نیست
عل��ی طیب نیا  وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارایی در 
بیس��ت ودومین همایش ملی و هشتمین همایش 
بیمه و توسعه ضمن اش��اره به چالش های موجود 
در صنعت بیمه و وضعیت بازار بیمه در کشورهای 
توسعه یافته گفت: از مشکالت و چالش های اساسی 
صنعت بیمه، تحمیل عوارض پرداختی و مالیات بر 

ارزش افزوده است. 
وی با اش��اره به اینکه صنعت بیمه تس��هیل کننده 

مناس��بات  اقتصادی محسوب می ش��ود، افزود: در 
س��ایر کش��ورهای توس��عه یافته جهان ترجیحات 
و حت��ی تخفیفاتی ب��رای  صنعت بیم��ه در نظر 
می گیرند اما متاس��فانه در ایران نه تنها از صنعت 
بیمه مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود؛ بلکه 

عوارض متعددی را نیز بر آن تحمیل می کنند.
طیب نیا گف��ت: 40 درصد ف��روش حق بیمه های 
صادره تحت عنوان عوارض پرداخت می ش��ود که 
خود به خود افزایش قیمت ها را برای مصرف کننده 
نهای��ی به دنبال خواهد داش��ت و بای��د به صورت 

جدی در جهت حذف عوارض گام برداریم .
وی ادامه داد: ما منکر فعالیت های وزارت بهداشت 
و نیروی انتظامی نیس��تیم اما ای��ن منابع نباید از 
طریق ع��وارض تحمیلی بر صنع��ت بیمه دریافت 
شود. سال گذشته نیز قول دادیم مالیات بر ارزش 
افزوده حذف شود که البته در الیحه مالیاتی جدید 
گنجانده ش��ده اس��ت و مطمئنیم ب��ا تصویب این 
الیح��ه و حذف مالیات ب��ر ارزش افزوده از صنعت 

بیمه در مسیر توسعه حرکت خواهیم کرد.
وزی��ر اقتصاد گفت: تالش می کنیم س��ایر عوارض 
یعنی عوارض پرداختی به وزارت بهداشت و نیروی 

انتظامی نیز در آینده نزدیک حذف شود.
وی همچنین در برشمردن سایر چالش های صنعت 
بیمه به چالش گذار از وضعیت انحصاری به رقابتی 
اشاره و اظهار کرد: اگرچه با خصوصی سازی و ورود 
شرکت های جدید، صنعت بیمه دچار تحول شد اما 

همچنان با یک بازار رقابتی فاصله داریم.
طیب نیا افزود: نهاد ناظر باید به وظایف حاکمیتی 

بپردازد که از این حیث به وضعیت مطلوب نرسیده 
ایم. بیمه مرک��زی باید از فعالیت های تصدی گری 

فاصله بگیرد و کار خود را بر نظارت متمرکز کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش بیمه ایران در صنعت 
بیمه گفت: بیمه دولتی ایران س��هم باالیی از بازار 
بیم��ه دارد اما هنوز نتوانس��ته درجای��گاه واقعی 
خود ق��رار بگیرد. از ابتدا قرار ب��ود بیمه ایران در 
حیطه ای وارد عمل شود که برای بخش خصوصی 
فاقد جذابیت است و یا توانایی ورود به این بخش 
را ن��دارد. بیمه ایران نباید ب��ا بیمه های خصوصی 
رقابت کند؛ بلکه باید وارد خلق محصوالت نوآورانه 

شود .
وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه بنگاه ه��ای خصوصی 
بیمه ای نیز به لحاظ مالی و س��رمایه های انس��انی 
ب��ا وضعیت مطل��وب فاصل��ه دارند، عن��وان کرد: 
اصالحات در سه رکن مقام ناظر، بیمه دولتی ایران 
و بیمه های خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. 
طیب نیا توس��عه اندک بیمه های زندگی را چالش 
دیگر صنعت بیمه دانست و گفت: این نوع بیمه در 
جهان 40 تا 60 درصد پرتفوی را تشکیل می دهد 
ک��ه فاصله معناداری با ای��ران دارد که البته دلیل 
اصلی آن تورم باال طی سال های گذشته بوده است.
وی اظهار کرد: از ابتدای دی ماه تورم و ش��اخص
CPi تک رقمی می ش��ود و با این ش��رایط، توسعه 
بیمه های زندگی بدون شک رو به  رشد خواهد بود.
طیب نی��ا گف��ت: مش��ارکت مح��دود در س��طح 
بین المللی هست و در آینده بسیار نزدیک تحریم ها 

و محدودیت ها حذف می شود.

بیمه را بیمه کنید
به بهانه روز ملی بیمه هم زیر سقف

نی
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یر
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سر

خ

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  60 | آذر ماه  1394|  12



دوم آذر برایم فراموش ناشدنی است؛ روزی كه مادر با 
همه مهربانی هایش، با همه بزرگواری اش در بسـتری 

كه 15 سال در آن آرمیده بود، به دیار باقی شتافت.
سـه دختر و چهار پسـر و پرشـمار نوه و نتیجه سرغم 
فرو فکندند. بزرگ زنی كه در سال 1308 از خانه پدری 

در محل شـادقلی خان شـهر مقدس قم به روستایی در 
میان كوه های سر به آسمان كشیده بخش خرقان به خانه 

شـوی آمد؛ به روستای ویدر... ناقالن گویند از سنگ پیر 
تا قلعه خانلوق مجمع مسی به زیر پای عروس بگذاردند و 
خانه محمدآقا خان خلج سرای شوی او شد. روستای ویدر 
دو زبان تركی و تاتی می داشـت؛ فـرخ مهر با هیچ كدام 
آشـنا نبود، روستاییان عروس قم را در آغوش كشیدند و 

به پایش قربانی كردند.
فرخ از زیر چادر و كال یاقی قرمز عروس می دید كه اهالی 
روستای ویدر در جنب و جوش لختی نمی آسایند، تفاوت 
روستا و شهر را در مسیر سنگ پیر تا قلعه به خوبی یافت 
و دردها را شـناخت و زان روز كمر خدمت بست. چادر او 
شد چادر عروس ها و رفتار و كردارش شد الگوی دیگران. 
به آرامـی قرآن تـالوت می كـرد. در كنار گهـواره اولین 

فرزندش ماشاءاهلل زمزمه می كرد:
باغبان من دزد این گل نیستم  

من خودم گل دارم و محتاج آن من نیستم
عروس روستا از روزی كه آمد تا روزی كه تسلیم حق شد 
در كنار شـوی بزرگمرد خود یار بود و كمر خدمت بسـته 
و تـالوت قرآن به ذهن ها و بافت قالـی به پنجه های زنان 

می آموخـت. جنـگ اول و دوم را دیده بـود. اولی در خانه 
پدری و دومی در خانه شوی خود.

تفنگ را چون قلیچک دار قالی می شناخت و خود می گفت آن 
را از حرامی های كاشـان گرفته اسـت. در میان پرشمار كاركنان قلعه 

خانلوق او یک تنه كارگر بود و كارفرما. كشت را می شناخت و برای كشت دانه 
جـدا می كرد تا محصـول خوب بروید. فرخ آزاد زنی بود كه در روسـتای پدر 
در قم............ زیره ای بود به كرمان. پدر فرخ و شـوی او روح اهلل حاجی خان 

نام آوران بخش و شهر و استان شدند و به احترام آن دو سرو سالم می كرد.
دوم آذر را فرامـوش نمی كنم. او در میان حزن و اندوه دختران و پسـران در 

خاک آرمید. روحش شاد.
فرخ 15 سال آخر در بستر بود و حاجی خان در خدمت عروس و در كنار او.

خانه فـرخ عروس ده مامن دسـت تنگ ها 
و ملجـا مظلومـان بـود. فـرخ عـروس ده 
پانزده سـال از دو چشـم نابینا و دیابت دار 
برای حاجـی خان همان عـروس آمده از قم 
بـود. حاجی خان كمر خدمت به او بسـته بود 
و هیـچ گاه به پرسـتار و حتـی فرزندان خود 
اجـازت خدمت به او را نمـی داد و همواره می 
گفت این وظیفه ای اسـت كه حق تعالی به من 
ارزانی داشته، اگر روسپید شدم فرمان او به جا 

آورده ام. 
حاجـی خان هفت مـاه پیش از عـروس به دیار 
باقـی شـتافت، همین كه خبر به عروس رسـید 
شاهکار زندگی اش را دیدم، نیم خیز شد و همه 
بازمانـدگان حاجی خان را جمـع كرد و با صدای 
رسـا گفت: او رفت و بر شـما ماندگان اسـت كه 
دسـت در دسـت هم دهید به مهر. همه را یکی 
یکـی بوسـید و گفـت: كمـر خدمـت بندید تا 
سربلند شوید و این بگفت و تقسیم كار كرد در 
69/1/19 و چند لحظه قبل از آن كه تسلیم حق 
شـود در 69/9/2 دوباره گفت: دست در دست 
هم دهید به مهر. و اشـهد خود گفت و چشم از 

جهان فروبست. روحش شاد و یادش گرامی. 

می رسد اینک زمستان و »شب یلدایی« دیگر
یاد باد آن برف و كوالک » شب یلدای« ویدر
یاد باد آن گرمی و شور و صفای دور كرسی
با زبان )بوربشان( گفتگو با یکدیگر احوالپرسی
قصه های پیرمرد قصه گو در چله ها دیو و پری بود
پر زترس و اضطراب آن قصه اما از تبائی ها بری بود
چشم های روشن آن قصه گو در آن بلندای سیاهی
جان ما را رو به سوی روشنی می كرد راهی
یاد بادا راه رفتن روی برف تازه با فانوس دستی
بخشش شادی به هم بی منت و كبر و غرور و خودپرستی
یاد باد آن چله های پر زمهر و مهربانی 
یاد باد آن لحظه های خوب و ناب و همزبانی

آن روز که پر کشید
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در ق��رن حاضر فعالیت های اقتص��ادی به گونه ای 
شکل گرفته اند که تداوم آنها بدون پشتوانه بیمه ای، 
س��خت تحت  تاثیر قرار می گی��رد. صنعت مذکور 
س��االنه حجم ارزش��ی زیادی را به خود تخصیص 
می دهد که در مقایس��ه با حجم سایر فعالیت های 

اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی است. 
بیمه به  عن��وان یکی از ابزاره��ای کارای مدیریت 
ریس��ک و تامین امنی��ت و آرامش خاطر جامعه از 
یک س��و سبب گس��ترش رفاه اجتماعی شده و از 
س��وی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری و به  تبع آن 
رونق اقتصاد می ش��ود. صنعت بیمه بخشی از بازار 
خدمات مالی، صنایع گس��ترده، پیچیده و حیاتی 
دنیاس��ت و یکی از ش��اخص های توس��عه یافتگی 
محس��وب می شود که از س��ویی به  عنوان یکی از 
عمده ترین نهاده��ای اقتصادی مطرح اس��ت و از 
س��وی دیگ��ر فعالیت س��ایر نهادها را پش��تیبانی 
می کند. پیشرفت بیمه همواره با توسعه اقتصادی 
توام ب��وده و با ترمیم وضع اقتصادی یک کش��ور، 
افزای��ش مبادالت، ترقی س��طح زندگی و توس��عه 
سرمایه  گذاری موجب پیش��رفت می شود و نیز با 
بهب��ود وضع معیش��ت افراد، به حف��ظ ثروت ملی 
و تش��کیل پس اندازه��ای بزرگ کم��ک می کند. 
براس��اس قوانین و مقررات بیمه ای کشور و اصول 
مربوط به فعالیت تولی��دی در عرصه فعالیت های 
اقتص��ادی، ماموریت صنعت بیمه کش��ور، تولید و 
عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت های اقتصادی 
در بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور 
و جری��ان زندگی آحاد م��ردم با حداکثر کیفیت و 
قیمت متناسب با آن به  صورتی همه جانبه، مکفی 

و پایدار است. 
جهت گیري هاي کلي صنعت بیمه کش��ور با توجه 
به برنامه شش��م توس��عه و اصول آن عمدتا شامل 

موارد زیر است: 
1- تقوی��ت نقش حاکمیتي بیمه مرکزي ج.ا.ایران 
در ابعاد تنظیم مقررات، نظارت، حمایت از حقوق 
بیمه گذاران و س��ایر ذي نفعان، توس��عه بازار بیمه 

کشور و ارتقای دانش بیمه اي 
2- تس��هیل کس��ب  و  کار بیمه، ارتق��ای رقابت و 

کاهش تصدي گري دولت در بازار بیمه
3- اعطاي مش��وق ها ب��ه فعالیت ه��اي بیمه اي و 
تسهیل مشارکت اشخاص خارجي در صنعت بیمه 
4- فراه��م  آوردن زمین��ه تب��ادل اطالع��ات ب��ا 

دستگاه هاي مرتبط با صنعت بیمه 
5- تس��هیل و تجویز فعالیت بیمه ه��اي بازرگاني 
در زمینه بیمه هاي بازنشس��تگي و مستمري پایه 

و تکمیلي 
6- تس��هیل فعالیت بیمه ه��اي بازرگاني در زمینه 

بیمه هاي درمان پایه و تکمیلي 
7- فراهم  آوردن زمینه همکاري و فعالیت مشترک 

صنعت بیمه با نظام بانکي کشور و بازار سرمایه 
8- بسترسازي براي مستثنا شدن نهاد ناظر بیمه و 
شرکت هاي بیمه دولتي از مقررات دولتي حاکم بر 

دستگاه هاي اجرایي 
9- توسعه نهادهاي حرفه اي و صنفي در بازار بیمه 

کشور 
صنع��ت بیمه  ایران در افق 1404، صنعتی اس��ت 
اقتص��ادی، عدالت مح��ور، پای��دار، س��الم و قابل 
اعتماد، برخوردار از اخالق حرفه ای و عجین ش��ده 
با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی 
آح��اد مردم ایران و چرخ��ه فعالیت های اقتصادی 
)کشاورزی، صنعتی و خدماتی( کشور به شیوه ای 
آس��ان، سریع، مش��تری مدار و با کمترین هزینه و 
به ش��کلی همه جانبه تامین ک��رده و ضمن تعامل 
س��ازنده و موثر در س��طح بین الملل می بایست در 
جای��گاه اول صنعت بیمه بی��ن بیمه گران منطقه 
آسیای جنوب غربی )ش��امل آسیای میانه، قفقاز، 
خاورمیانه و کش��ورهای همس��ایه( ق��رار گیرد. به  
منظور دس��تیابی به این چش��م انداز اهداف کالن 

صنعت بیمه به شرح زیر خواهد بود:
1-تحقق ش��رایط تجاری و رقابت��ی برای صنعت 
بیمه کشور با سایر کشورها و بهره  برداری مناسب 

صنعت بیمه از ظرفیت های اقتصادی کشور 
2-بهره مندی دهک های پایین درآمدی از خدمات 
بیمه ای و تعادل در پوشش بیمه ای مناطق مختلف 
کش��ور و ارتقای اعتماد عمومی نس��بت به صنعت 

بیمه کشور 

3-تقویت جایگاه صنعت بیمه در حفظ سرمایه های 
ملی و نی��ز عرضه خدمات همه جانب��ه بیمه ای به 
خانوارها، بنگاه های اقتصادی و مش��تریان خارجی 

به  صورت آسان، سریع، مشتری مدار و ارزان 
4- ارتقای نظارت در صنعت بیمه کشور با تقویت 

نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در ای��ن خصوص، با توج��ه به اهداف کالن در نظر 
گرفته شده برای صنعت بیمه کشور در چشم انداز 
1404، راهبرده��ای پنج گانه ذیل باید مورد توجه 
ج��دی صاحبنظران و تصمیم گیران این حوزه قرار 

گیرد:
راهبرد اول:  توس��عه فرهنگ بیمه و ارتقای سهم 

صنعت بیمه در اقتصاد ملی 
راهب��رد دوم: افزای��ش تنوع و توس��عه محصوالت 

بیمه ای 
راهبرد سوم: تسهیل حضور بیمه گران خارجی در 
بازار بیمه کشور و گس��ترش همکاری بیمه ای در 
سطح منطقه و جهان با تقویت رقابت در بازار بیمه 

اتکایی 
راهبرد چهارم: استقرار نظام نوین نظارت هوشمند، 
نهادین��ه و خودتنظی��م از س��وی بیم��ه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران 
راهبرد پنجم: طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه 

بیمه گری 
از آنج��ا که این س��ند، تبلور اه��داف و آرمان های 
چش��م انداز 20 ساله جمهوری اس��المی ایران در 
بخش بیمه های بازرگانی کشور و همچنین مبحث 
روز اقتص��اد مقاومتی، براس��اس فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری بوده و نیز با توجه به تحوالت اخیر 
در سطح ملی و بین المللی کشور با رفع تحریم های 
ظالمان��ه از صنعت بیمه کش��ورمان، ل��زوم ایجاد 
تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکرد 
بیمه ه��ای دولتی و خصوصی کش��ور باید بیش از 
پیش مورد توجه متولیان صنعت بیمه کش��ورمان 

قرار گیرد.

منابع و مآخذ: 
1-رحمتی نودهی، رس��ول، فضل هاش��می، س��ید 
محمدتقی، حاجی قربانی، رس��ول، مبانی اصول و 
کلیات بیمه 1393، انتش��ارات گس��ترش فرهنگ 
کتاب.2- س��لطانی نیا. حسن. آبان 1387، دومین 
سمپوزیوم بین المللی 1404 ایران، اهداف اقتصادی 
سند چشم انداز.3-حجاریان، مسعود 1382، مروری 
بر صنعت بیمه در جهان و ایران.4- مروری بر برنامه 
پنج س��اله دوم توس��عه صنعت بیمه کشور 1383، 
پژوهشکده بیمه )وابسته به بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران(.5- مظلومی، نادر. زارع، محمدصادق. 
اللیان پور، نوش��ین 1388، ارزیابی وضعیت صنعت 
بیمه کشور در مسیر چشم انداز و طرح تحول صنعت 
بیمه )ارائه راهکار برای تعالی آن(. 6- کریمی، سید 
محمد، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین 
چش��م انداز آین��ده، فصلنامه سیاس��ت های مالی و 

اقتصادی ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت 1392.

راهبردهای صنعت بیمه در سند چشم انداز ایران 1404
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كارخانه های 
تولیدی و صنعتی ثابت خراسـان )سـهامی  عام( 
در تاریـخ 94/08/28 در محـل انجمـن صنفـی 

كارخانه های قند و شکر ایران تشکیل شد. 
در این مجمـع كه با حضور اكثریت سـهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضـای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمـع برعهده 
آقای محمدرضا مهدی بود كه جنابان نادررضایی 
و محمدعلی گرجسـتانی در مقام نظار اول و دوم 
و آقای جواد تـوكل هرندی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب شـدند. در این مجمع مدیرعامل گزارش 
عملکرد هیات مدیره در سـال مورد گزارش را به 
مجمع عمومی ارائه كرد و گفت: شـركت در سال 
مورد گزارش با كمبود منابع مالی مواجه اسـت و 
در حال حاضر هیات مدیره با دریافت تسـهیالت 

از بانک، شركت را اداره می كنند.
وی افـزود: ظرفیـت كارخانه بـرای 300 هزار تن 
تحویـل چغنـدر طراحی شـده اسـت و در حال 
حاضـر تقریبا بـا 30 درصد از ظرفیـت خود كار 
می كنـد و اكثـر كارخانه های قندی كه در شـرق 
ایران هستند به دلیل خشکسالی این وضعیت را 
دارند. با توجه به اینکـه مواد اولیه هنوز به نقطه 
سـر به سر خود نرسـیده، این كارخانه ها برای پر 
كـردن ظرفیت خالـی چغندر، از غرب كشـور به 
شرق كشور چغندر می آورند. البته در این شرایط 
نیز شـركت هزینه حمل را متقبل می شود؛ با این 
توضیح كه هزینه حمل نسـبت به سـال گذشته 
كاهش داشـته اسـت. ذكر این نکته نیز ضروری 
اسـت كه هزینه های ما از جملـه بهای مواد اولیه 
افزایـش یافتـه؛ در حالـی كه هنوز قیمت شـکر 

تعیین نشده است.
مدیرعامل شركت عنوان كرد: پرداخت به موقع به 
چغندركاران باعث شده است كه چغندر امسال از 

58 هزار تن به 97 هزار تن افزایش یابد. 
درادامـه با قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/4/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بـا طنین صلوات خود ضمـن تصویب صورت های 
مالـی و تنفیذ معامالت مشـمول ماده 129 به كار 
خود پایان دادند. موسسـه حسابرسی و خدمات 
مدیریت شهود امین به  عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسسـه حسابرسـی دیلمی پور 
و همـکاران به  عنوان حسـابرس و بازرس قانونی 

علی البدل شركت انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
در س��ال مال��ی منته��ی ب��ه1394/4/31 تاخیر 
نهاده��ای دولتی در اعالم نرخ فروش محصوالت و 
ارائه محصول شکر توسط واردکنندگان سایر کاالها 
با قیمت هایی حدود10درصد کمتر از نرخ مصوب 
دولتی باعث شد نرخ فروش شکر با نرخ مشابه سال 
قب��ل و پایین تر از نرخ مصوب س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان )21/000 ریال( 

در مقاب��ل افزایش45درصدی نرخ خرید تضمینی 
مواد اولیه )چغندرقند)، حاشیه سود صنعت قند و 

شکر را به شدت کاهش دهد .
نرخ فروش س��ایر محصوالت اصلی و فرعی )تفاله 
خش��ک و مالس( نیز از این قاعده مس��تثنا نبوده 
و ب��ه ترتیب با40 تا 50 درصد و 10 درصد کاهش 

روبه رو بوده است.
ع��دم توازن منطق��ی بین نرخ ف��روش محصول و 
خرید مواد اولیه تضمینی از یک سو و عدم دریافت 
یارانه اعالم ش��ده دولت و نقدینگی الزم از س��وی 
دیگر موجب شد شرکت از تسهیالت مالی بیشتری 
استفاده کند که به افزایش هزینه های مالی منجر 

شد.
صنعت قند و شکر کش��ور)برپایه تولید از چغندر( 
متاث��ر از موارد فوق در این س��ال ها هم��واره زیر 
ظرفی��ت، تولی��د ک��رده اس��ت و به عل��ت برخی 
هزینه ه��ای اجتناب ناپذیر ب��اال و هزینه های ثابت 
ساالنه قیمت تمام شده شکر تولیدی افزایش یافته 
و درآم��د عملیاتی این صنعت را به ش��دت کاهش 

داده است .
علی رغم افزای��ش نرخ تضمینی چغندر در س��ال 
گذش��ته ش��رکت توانس��ت کمبود جذب چغندر 
منطق��ه را با جذب ح��دود33/000 تن چغندر از 
غرب کش��ور پوش��ش دهد که با این کار عالوه بر 
اشتغالزایی، طول مدت عملیات بهره برداری از 43 

روز به 65 روز افزایش یافت .
انجام به موقع تعهدات نسبت به پیمانکاران منطقه 
و غرب در سال مالی گذشته ضمن افزایش رضایت 
پیمانکار باعث افزایش چشمگیری در پیمان کشت 

چغندر منطقه گردید.
همچنین الزم به ذکر اس��ت در س��ال گذش��ته با 
پیگیری های مستمر، شرکت توانست مبلغ5/954 
میلی��ون ریال را از محل پیش پرداخت های مالیات 
عملکرد س��ال های83 و85 از سازمان امور مالیاتی 

کشور وصول نماید .

برنامه های آینده شركت و خط مشی
برنامه های آتی :

تالش هیات مدیره، مدیران و پرسنل شرکت ثابت 
خراس��ان )قند فریمان(، برنامه ریزی و ایده پردازی 
جهت کاهش هزینه ها و ب��اال بردن راندمان کاری 
ضم��ن تثبیت و افزای��ش درآمده��ای عملیاتی و 

غیرعملیاتی است لذا :
استراتژی بلندمدت :

ش��رکت در نظ��ر دارد ب��ا همکاری ش��رکت های 
همگروه و با مالکیت مش��ترک نس��بت به تشکیل 
هلدینگ قند و ش��کر در خراسان و یا ادغام جهت 
کاه��ش هزینه های نیروی انس��انی، س��ربار، ثابت 
و ج��ذب حداکث��ری چغن��در برای ی��ک کارخانه 
و تولی��د با حداکث��ر ظرفیت ممکن اق��دام نماید. 
در اج��رای مراتب فوق در س��ال 94 در تهیه مواد 
اولی��ه و نهاده ه��ای کش��اورزی و تولی��د و فروش 
محص��ول هماهنگی هایی صورت گرفت��ه که این 
اقدام اس��تراتژیک، منوط به همکاری و هماهنگی 
فی مابین ش��رکت های همگ��روه و تصویب مجامع 

فوق العاده است .

استراتژی میان مدت :
ب��ا توجه به هزینه ه��ای باالی تولی��دی و کاهش 
ضریب س��ودآوری تولید و فروش قند نس��بت به 
تولید و فروش شکر، توقف واحد قندسازی شرکت 
همچنان در دس��تور کار قرار دارد؛ در صورتی که 
امکانات مالی اجازه دهد شرکت امیدوار است واحد 
تولی��د قند را با ظرفیت محدود و در مقاطع زمانی 
مشخص راه اندازی نماید تا بتواند از خواب سرمایه 
و باال رفتن هزینه مالی جلوگیری کرده و برند قند 

فریمان را در بازار حفظ کند.
همچنین در واحد بازرگانی جهت تولید محصوالت 
جانبی مانند ش��کالت صبحانه، بررسی، تحقیق و 
مطالعاتی پیرامون امکان س��نجی ای��ن اقدام انجام 
گردیده اس��ت. و در آخر هی��ات مدیره از صاحبان 
محترم سهام حاضر در مجمع عمومی عادی ساالنه 
س��ال مالی منتهی ب��ه 1394/4/31 درخواس��ت 
می نماید، صورت های مالی، حس��اب سود و زیان، 
گزارش بازرس و حسابرسی شرکت را مورد تصویب 

قرار دهد .

لبخند شیرین برلبان چغندرکاران راضی
ثابت خراسان می سراید مرا در روز محنت یار باید
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت سیمان سپاهان )سهامی عام( در تاریخ 
94/09/18 تشکیل شد. خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:

1( صورت هـای مالی سـال مالی منتهی به 94/06/31 شـركت مورد تصویب 
قرار گرفت. 

2( مبلغ 150 ریال به ازای هر سـهم بعنوان سـود نقدی مـورد تصویب قرار 
گرفت.

3( موسسـه حسابرسـی »نوین نگر مانا« به عنوان حسابرس و بازرس اصلی 
و »موسسـه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشـهود« به عنوان بازرس علی 

البدل برای سال مالی 95 انتخاب گردیدند.
4( روزنامه  »اطالعات« به عنوان روزنامه  كثیراالنتشـار جهت درج آگهی های 

شركت در سال مالی 95 انتخاب شد.
مهندس اسعدی در بخش پایانی سخنان خود بهره برداری از دپارتمان تولید 
سـیمانهای آمیخته و بهره بـرداری از بارگیرخانه تمـام اتوماتیک خط 3 به 
عنوان مدرنترین بارگیرخانه كشـور را كه عـالوه بر دارا بودن فن آوری روز 
تکنولوژی باال كه زمینه بخش سرعت بخشیدن به كار بارگیری محصوالت را 
دارا می باشد را از دیگر برنامه های اجرائی شده مدیریت در سال مورد گزار 
خواند و بار دیگر بر این نکته تاكید داشت كه در سال گذشته هر چند سود 
غیر عملیاتی شـركت كه به عملکرد شركتهای بورسی بستگی دارد كاهش 
داشـته ولی سود عملیاتی شركت مناسب و درخور توجه بوده است از نکات 
خواندنی مجمع می توان به حضور پرشـمار بزرگان و متولیان صنعت سیمان 
در این مجمع اشاره داشت كه نشان از ارج و قرب مهندس اسعدی و سیمان 
سـپاهان داشـت كه صحبتهای جنابان بُد و صفاكیش و دیگر پیشکسـوتان 
صنعت كانی كه در این مجمع سـیمانی حاضر بودند و بر آن تاكید داشـتند 

گواه ادعای ما می باشد.       

پیام هیأت مدیره 
شـركت به منظور كسب شـرایط برتر در رقابت ، با اسـتفاده بهینه از منابع 
و امکانـات موجـود اقدام به تدوین برنامه هاي مناسـب در راسـتاي بهبود 
تصمیـم سـازي و تصمیـم گیري نمـوده  و بـراي ارتقاء بازدهـي و افزایش 

كیفیت محصوالت و خدمات،  كاهش زمان واكنش نسبت به نیاز مشتریان ، 
شناسـایي محدودیت ها، رفع تنگناها ، شناسایي و حذف هزینه هاي بدون 
ارزش افزوده ،  كاهش مستمر بهاي  تمام شده  و ارزیابي فعالیت هاي جدید 
كه انجام آن بر عملکرد شـركت موثر بوده و همچنین برنامه ریزي در جهت 
پژوهـش،  تحقیقات و آموزش نیروي انسـاني ، طرح ریزي نموده اسـت،كه 
امید است با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم .  

مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش 
پس از خروج سـیمان از سبد حمایتي درسال 1387 و راه اندازي واحدهاي 
جدید تولید، عرضه سـیمان نسـبت به تقاضا در بازارهـاي داخلي افزایش 
یافت و  شـرایطي متفاوت با گذشـته براي واحدهاي تولیدكننده سیمان به 
وجود آمد و علي رغم آزاد شدن صادرات سیمان،  فزوني عرضه در بازارهاي 
داخلي نسـبت به تقاضا در سـال مالـي منتهي به پایان شـهریور ماه 1394 
همچنان تداوم یافت . عالوه بر این افزایش قیمت تمام شـده تولید سـیمان 
تحـت تاثیر اجراي قانون هدفمندي یارانـه ها و متعاقبًا تاثیر افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي ، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هاي سالیانه از یک طرف 
و عدم تناسـب افزایش قیمت فروش سـیمان با افزایش قیمت تمام شده از 
طرف دیگر ، صنعت سـیمان را با كاهش حاشـیه سـود در سـال مالي مورد 

گزارش مواجه نموده است .
عدم تناسـب رشد مصرف سیمان با رشـد تولید سیمان در سال مالي مورد 
گزارش ، باعث گردیده اسـت تولید كنندگان با مازاد تولید نسبت به مصرف 
مواجه شـده كه در نتیجه با انباشت و نهایتًا عدم فروش محصول، با كسري 

نقدینگي مواجه شوند .
مرور كلي بر جایگاه شـركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سـال مالي 

مورد گزارش
پس از راه اندازي خط سـوم تولید در سـال 1387 ظرفیت تولید كلینکر در 
شركت سـیمان سـپاهان از 1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه 
اندازي آسـیاب سیمان خط سـوم در نیمه دوم سـال 1388 ظرفیت تولید 

سیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسیده است .

هنر مدیریت در روزهای سخت اقتصادی کشور 
سیمان سپاهان با مهندس اسعدی موفق در صادرات و كیفیت
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با افزایش ظرفیت تولید سـیمان در شركت و افزایش عرضه سیمان تولیدي 
سـایر شـركت ها در بازارهاي داخلي ، بـه ویژه افزایش عرضه سـیمان در 
منطقه جغرافیایي فعالیت شـركت بعلت بهره برداري از كارخانه هاي جدید 
، رقابـت بین عرضه كنندگان براي افزایش فروش محصوالت خود در سـال 
مالـي منتهي به پایان شـهریور مـاه 1394 نیز ادامه یافـت بطوریکه در اثر 

رقابت ، قیمت فروش به تناسب افزایش نیافته است .
 در صادرات محصول به خارج از كشـور نیز با توجه به تولید مازاد سـیمان 
نسـبت به مصرف داخلي ، عرصه رقابت شدت یافت و با افزایش كرایه حمل 
سـیمان تا مرزهاي خروجي ، حاشیه سود سـیمان صادراتي نسبت به سال 
مالي قبل افزایش قابل توجهي نداشـته اسـت. با وجود این موارد ، شـركت 
تالش نمود به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و با همت و همدلي همه 
كاركنان براي ورود به بازارهاي جدید برنامه ریزي نماید كه نتیجه آن فروش 
2/2 میلیون تن سـیمان و 666 هزار تن كلینکر در شرایط سخت رقابتي در 

بازارهاي داخل و خارج بوده است .

 بیان استراتژي شركت 
بـا مطالعاتـي كه از سـال 1394 در خصـوص برنامه هاي شـركت بعمل آمد 
اسـتراتژیهاي سـه سـاله شـركت تدوین و به مرحله اجرا درآمده است كه 
بـا ارزیابي نتایـج حاصل از آن، اسـتراتژیها مورد بازنگري قـرار گرفته و با 
تغییراتي ، عملیاتي شده اند . اهم استراتژیهاي مذكور بشرح زیر مي باشد :

1- حفظ و توسعه سهم بازار و تکریم مشتریان 
بـا تغییر شـرایط فروش محصول ، نگرش شـركت نسـبت به مشـتریان با 
رویکرد حفظ مشـتریان قبلي و افزایش تعداد مشتریان جدید بمنظور حفظ 
سـهم بازار  مد نظر بوده است كه در این راسـتا تقویت واحدهاي مهندسي 
فروش و بازاریابي و ارائه خدمات پس از فروش شامل نظرسنجي و راهنمایي 
مشـتریان در مورد مصرف سـیمان و مراجعه به محل هاي مصرف سیمان و 
استفاده از آزمایشگاه سیار براي اندازه گیري معیارهاي كیفیت سیمان قابل 

ذكر است .
2- رشد و توسعه منابع انساني 

نیـروي انسـاني بعنـوان عامـل رشـد و پویایـي سـازمان مـورد توجـه 
بـوده اسـت . بازنگـري مسـتمر وضعیـت نیـروي انسـاني و برنامـه ریزي 

آموزشـهاي تخصصـي بـراي ارتقـاء سـطح دانـش كاركنـان و مهندسـي 
مجـدد در سـال مالـي مـورد گـزارش در ادامـه اقدامـات سـالهاي قبـل 
و تـداوم آن بـراي سـنوات آتـي یکـي از اسـتراتژیهاي برگزیـده مـي 
 باشـد. همچنین سـایر اسـتراتژیهاي شـركت شـامل 1- رشد سـودآوري
 2- توسعه پایدار با توجه به عملکرد زیست محیطي 3- تولید بهینه با توجه 

به ارتقاء كیفیت مي باشد.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت 
بامطالعاتي كه درسـالهاي گذشـته صورت گرفته اسـت تولیـد محصوالت 
جدیـد در مرحله آزمایش قرار گرفته كه پس از طي مراحل آزمایشـي، این 
محصوالت كه داراي تنوع و تفاوت از لحاظ كیفیت و مقاومت و سایر معیارها 
با انواع سـیمان  مي باشـد به بازار عرضه شـد . تولید بتن آماده در شركت 
فراورده هاي بتني كه در سـال 1387 با سـرمایه گذاري شـركت تأسـیس 
گردیده از موارد دیگر گسـترش فعالیت شـركت و تولید محصول در چرخه 

بعدي سیمان مي باشد.
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از چهـارراه اسـتانبول به طرف هتـل نـادری راه می پیمـودم، عجیب بود 
صـدای رادیـو از مغـازه و دكه تا تلفن همـراه رهگذرها و تصویر سـیما در 
دالرفروشـی ها یک خبر را با هیجان به سـمع مخاطبان می رساند، لختی از 
رفتـن بازماندم، صدا بلند و بلندتر شـد، این وزن 85 كیلوسـت، حریفمان 
كشـتی گیر قدر آمریکایی اسـت و قهرمانی المپیـک دارد و با  دوبنده آبی 
در میـدان حاضر، اندكی بعـد دالورمرد جویباری عضو باشـگاه بیمه رازی 
در برابر حریف می ایسـتد، دسـت ما به هم فشرده می شود و سوت داور به 
صدا درمی آید. گوینده ورزشـی با هیجان اعالم می كند دالورمرد تیم رازی 
زیر یـک خم رقیب آمریکایی را گرفته و به  خـاک می برد، یک بارانداز، دو 
بارانداز، شـمار امتیاز رسـیده به هشت و با اجرای سـومین بارانداز امتیاز 
فزون از 10 شـد و طبق قوانین كشتی 10 امتیاز مساوی است با ضربه فنی... 
حاصل یک و نیم دقیقه سرشاخ شدن دالور باشگاه بیمه رازی و كشتی گیر 
آمریکایی این  شـد كه دسـت دوبنده قرمز یعنی همان دالوربچه جویبار از 
خطه مازندران بر فراز سکو بر آمد و باشگاه ورزشی بیمه رازی به نمایندگی 
از كشور سرافرازمان ایران قهرمان باشگاه های جهان شد. و من به سال های 
دور به شش دهه پیش رفتم؛ آن روزها كه آقای بلور مربی نام آشنای كشتی 
همـراه تختی، مهدی زاده، صنعتگران و انوری به المپیک رفته بودند و عطا 
بهمنش مسـابقه را گزارش می كرد و شهر یکپارچه غرق در سکوت و تماشا 
می شـد. و آن گاه كه تختی الکسـاندر روس را به زمین كوفت شـهر شـد 
یکپارچه آتش، با شـور و  شوق طاق نصرت ها بسـتند و روزنامه ها نوشتند 
سهیل ورزشی ما بازگشت. شیشه های اتوبوس های اتو توكل و شركت واحد 
پر شـد از تصویر مردان مرد. به علت نبود تلویزیون در همه جای كشور، به 
دسـتور آقای امیر گاراژدار صاحب باربری كالج برای آشـنایی مردم با این 
دالوران، از همیـن چهـارراه كالج ده ها وانت تصویر تیم كشـتی و پهلوانان 
نامدار را به اقصی نقاط كشـور می بردند و من در طول شـش دهه هیچ گاه 
شوقی چنین باورمدارانه ندیده و نشنیده ام؛ تا روز جمعه ششم آذرماه سال 
1394و آن گاه كـه خبر پیچید آمریکا در برابر ایـران زانو زد و گواه ادعای 
مـن چهره خندان پیر و جوان و زن و مرد به نشـان تایید كارمجموعه بیمه 
رازی بـود كه با جمع كردن یک تیم كشـتی به همـاوردی قهرمانان جهان 
رفت و در فینال پشـت آمریکا را به خاک رسـاند و این بود معنی و مفهوم 
راسـتین كار نیکو كردن از پر كردن اسـت. و من در كسوت خبری تبریکی 
از ته دل به دكتر مظلومی مدیر شایسته و بایسته بیمه رازی ارسال كردم و 

لختی بعد دكتر پاسخ داد و باورم دوچندان شد. در آن لحظه شور و شادی 
دكتـر مظلومی مدیرعامل و عضو هیـات مدیره كه از وظیفه ذاتی مدیریتی 
خـود در جهت نقش آفرینی در مسـئولیت های اجتماعی پا پس نگذاشـته 
و نشـان داده اسـت كه در هر جا و هر مقام ادب سـرلوحه اوسـت، شادی 
ام را دوچنـدان سـاخت. این بـاب را با تبریک به همـه بچه های بیمه رازی 
به خصوص مدیران الیق و قهرمانان شایسـته ایران زمین می بندیم و سراغ 

گزارش مجمع می رویم.
مجمـع عمومی عادی به طور فوق العاده شـركت بیمه رازی )سـهامی  عام( 

شنبه سی ام آبان ماه 1394 در سالن اجتماعات شركت برگزار شد.
در ایـن مجمع كه با حضـور بیش از92/84 درصدی سـهامداران حقیقی و 
حقوقی،  اعضـای هیـات مدیـره، نماینده بیمـه مركـزی ج.ا.ا، نماینده 
سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس قانونی تشـکیل شـد، 
ریاست مجمع برعهده آقای فرشید بخشی بود كه جنابان یونس مظلومی و 
بهمن یزدخواسـتی در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد اصغری مدیرمالی 

شركت به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامـه با قرائت گزارش هیات مدیره بـه مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتـه در طی سـال مالی منتهـی به 1393/12/29 توسـط دكتر 
مظلومی و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بـا طنین صلـوات خود ضمن  تصویـب صورت های مالـی و تنفیذ معامالت 
مشـمول ماده 129 با تقسـیم سـود 67ریالی به ازای هر سـهم به كار خود 

پایان دادند.
همچنیـن بـا اكثریـت آرا موسسـه حسابرسـی هوشـیار ممیز بـه  عنوان 
حسـابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسـه حسابرسـی وانیانیک تدبیربه 

عنوان حسابرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
در ابتدای مجمع دكتـر یونس مظلومی مدیرعامل جوان و موفق بیمه رازی 
با اعالم اینکه به علت عدم ثبت افزایش سـرمایه شركت این مجمع به طور 
عمومی فوق العاده برگزار می شـود، گفت: این شركت فعالیت رسمی خود را 
در سال 82 با ثبت و كسب پروانه فعالیت از بیمه مركزی آغاز كرده است و 
اكنون در سـیزدهمین سـال فعالیت خود به سر می برد. بیمه رازی توانسته 
در همین بازه مجموعه ای از افتخارات ارزشمند را برای خود و سهامدارانش 
حاصل كند كه كسب تندیس زرین حمایت از مصرف كننده به عنوان اولین 
و تنها بیمه كشور از اهم این موفقیت ها و افتخارات محسوب می شود. الزم 

آب زنید راه را
خیز بلند تیم مدیریت بیمه رازی برای كسب سکوی نخست بیمه گری كشور
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به ذكر است كه این مهم بدون استفاده از تمام ظرفیت های شركت و تالش 
تک تک كاركنان، كارشناسـان و مدیران ارشـد شركت میسر نبود. وی در 
ادامه با اشـاره به زمینه های فعالیت شـركت از جمله بیمه های مسـئولیت، 
آتش سـوزی، حوادث گروهی و انفرادی، مسافرتی و باربری اعم از صادرات 
و واردات، بیمه های مهندسی زندگی و عمر و ... افزود:  بیمه رازی به عنوان 
یکی از بیمه های پیشرو و كارآمد توانسته در حوزه بیمه های خاص از جمله 
بیمه های كشتیرانی، هواپیما، اسب های مسابقه و بیمه ورزشکاران برجسته 
كشـوری كه در جهان و المپیک توانسته اند روی سکوی قهرمانی بایستند 
و دیگر بیمه های به روز و كارشناسی شده، خود را به عنوان یک بیمه موفق 

و آینده نگر در سطح كشور و منطقه مطرح كند.
مدیرعامل شـركت گفت: با رسـمیت یافتن افزایش سرمایه شركت تا مبلغ 
2/000 میلیـارد ریال و با توجه به سـرمایه گذاری هـای صورت پذیرفته كه 
سـود بسـیار مناسـبی را برای شـركت به ارمغان آورده اسـت، بیمه رازی 
بـه زودی در داخل و خارج از كشـور با قبول و توسـعه فعالیت های خود از 
جمله پذیرش بیمه اتکایی خواهد توانسـت این مسـیر را برای رسـیدن به 
انتخاب اول مشـتریان استمرار بخشـد. دكتر مظلومی ادامه داد: ما به روز 
و به طور مسـتمر برنامه هایمان را بازبینی و كنـکاش می كنیم و با بازنگری 
اسـتراتژی های خود به طور مداوم توسـط كمیته راهبری متشـکل از افراد 
خبره و كارشناسـان حاذق، امیدواریم در راسـتای چشم انداز خود بتوانیم 
در سـال 1404 یعنی پس از یک بازه زمانی 10 سـاله در تمامی شاخص های 
بیمه گری بین رتبه های یک تا پنج قرار بگیریم و به عنوان برترین شـركت 

بیمه كشور، انتخاب اول تمامی بیمه گذاران در همه رشته ها باشیم. 
مدیرعامل شركت یادآور شد: ما اصول خود را بازتعریف كرده و با سرلوحه 
قرار دادن مشـتری مداری و دیگر ارزش های سـازمانی از جمله مشـاركت 
ذی نفعان، خالقیت و نوآوری، روحیه یادگیری مسـتمر و مسـئولیت پذیری 
قدم های خوبی برداشـته و بحمداهلل توانسته ایم با تمهیدات الزم مدیریتی 

گام های خود را با موفقیت و درک درست از مسیر پیش رو برداریم. 
مظلومی كه تحصیالت دانشـگاهی اش را در باالترین سـطوح در دانشـگاه  
معتبر بوردو فرانسـه پشـت سر گذاشـته، ادامه داد: سیاسـت اصلی ما در 
بخش مدیریت ارشـد شـركت فعالیت همه جانبه با رعایـت صرفه و صالح 
شركت در داخل و كشورهای همسایه است و در این مسیر برای رسیدن به 
موفقیت توجه اساسـی به هر دو بخش جذب بیمه های خرد و كالن خواهیم 
داشت. ما در سال های سـخت تحریم و شرایط دشوار اقتصادی كشور تنها 
بیمـه ای بودیم كه در بخش واگذاری اتکایـی بیمه حق بیمه اتکایی خود را 
در فضای بین المللی استمرار بخشـیدیم. امیدواریم با مساعد شدن فضای 
اقتصاد كشـور پس از رفع تحریم ها و اجـرای برجام بتوانیم این نوع بیمه و 
سـرویس هایی را كه داشـته ایم در بعد بین المللی ارتقا دهیم و با مشاركت 
دیگر بیمه های آسیایی و اروپایی خط سیر روشنی را در جهت ارزش آفرینی 
برای سـهامدارانمان ترسیم كنیم. مظلومی گفت: در سال های گذشته و در 
نتیجه تشـدید تحریم های بین المللی علیه ایران تمام شـركت های سهامی 
بیمه كشـور بـا قطع واگذاری اتکایـی خود با بیمه های خارجـی با یکدیگر 
بـه صورت تهاتری قـرار كردند ولی ما با توجه به تدویـن برنامه های مدون 
خود و پایبند بودن به سـرفصل های مدیریتی تدوین شـده هیچ گاه ارتباط 
خود را با شـركت های خارجی قطع نکردیم و در سخت ترین روزهای حاكم 
بر فضای سیاسـی كشـور كه فضای اقتصادی را نیز متاثر از خود كرده بود، 

این ارتباط را حفظ كردیم و امروز این تمهید مدیریتی به عنوان یک بازوی 
قوی در اختیار ماسـت تا بتوانیم در جهـت تقویت برند بیمه رازی و حضور 
پرقـدرت در عرصـه بین المللی برای كلیـه ذی نفعان سـود اقتصادی قابل 
توجهی را به ارمغان آوریم. با توجه به شـناخت و درک درسـتی كه از بازار 
پیرامونـی داریم و وجود متخصصان و كارشناسـان خبـره در تمامی اركان 
شـركت كه تمامی فعالیت های مجموعه را به طـور دائم رصد می كنند، این 
ارزش آفرینی دست یافتنی اسـت. امیدواریم پوشش واگذاری اتکایی را از 
طریق شركت های اروپایی -همان طور كه پیش تر به عنوان نمونه با شركت  
هانوفر آلمان داشـتیم- استمرار بخشیم زیرا این فعالیت ها را بسیار موثر و 

ثمربخش می دانیم.
وی در بخـش دیگری از گـزارش خود مربوط به عمـده فعالیت های مالی و 
عملیاتی شركت و سرمایه  گذاری ها و سود دریافتی از این سرمایه گذاری ها 
با اشـاره به این مطلب كه در سـال 1393 شـركت با حجـم فروش 4/495 
میلیارد ریالی و به پشتوانه پرتفوی مناسب خود توانست در بین 10 شركت 
برتر كشـور قرار بگیرد، اضافه كرد: اگر شـركت های دولتـی و نیمه دولتی 
پس از اجرای اصل 44 قانون اساسـی را از این لیسـت حذف كنیم مشاهده 
خواهیـم كرد كه بیمه رازی بـه همت كاركنان متخصـص و درایت مدیران 
ارشد خود توانسته در بین 3 رتبه اول شركت های خصوصی كشور از لحاظ 
فـروش قرار بگیرد و با حمایت همه جانبه سـهامداران عمده  و تدبیر هیات 
مدیره با نسبت 138 درصد و رتبه یک توانگری مالی، حوزه فعالیت خود را 

در اقصی نقاط كشور گسترش دهد. 
مدیرعامل شـركت سپس به اسـتراتژی اصلی شركت كه سـال گذشته به 
عنـوان مهم تریـن رئوس كاری آن مطرح شـد؛ یعنی پرداخت 24 سـاعته 
خسارت به خسارت دیدگان بیمه اشاره و اظهار كرد: اجرای درست و اصولی 
این برنامه و در بخش هایی پرداخت خسـارت به بیمه گذاران بدون مراجعه 
خسارت دیده در كوتاه ترین زمان باعث شد درصد رضایتمندی مشتریان و 
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ضریب وفاداری آنان كه از اصول حرفه ای برای محاسـبه اعتماد و اطمینان 
یک سـپرده گـذار و بیمه گذار به برند اسـت، بیش از پیش تقویت شـود، 
همچنیـن با اتخـاذ این رویکرد و اجرای صحیح آن عـالوه بر تحقق اهداف 
پیش رو و برآوردن انتظار مشـتریان، بیمه رازی توانسـت سهم بیشتری از 

بازار بیمه ای كشور را به خود اختصاص دهد.
وی با اشـاره به نقش حیاتی و استراتژیک سرمایه گذاری های مناسب برای 
شـركت های بیمه و نیز كار كارشناسـی دقیق در جهت كاهش ریسک های 
عاقالنـه و بازنگـری مالـی فرایندها در بیمـه رازی گفت: سـرمایه گذاری 
و اجـرای سیاسـت های مالی مناسـب و اختصاص ذخایر واقعـی به منظور 
بـاال بـردن كرانه توانگری مالی و پرداخت سـریع و 24 سـاعته خسـارت، 
بازبینـی و بهینه سـازی و حذف فرایندهای غیرضروری مالی، شناسـایی و 
واریز خسـارت زیان دیدگان بدون مراجعه مجدد آنها به صورت سراسـری 
در كل كشـور، اجـرای نظام كنترل های داخلی و حذف عملیات پرریسـک 
صدور چک، تسـهیل فرایند وصول با ابزارهـای نوین الکترونیکی و اجرای 
داشـبوردهای مدیریتی و سرمایه گذاری در بازارهای كارا از استراتژی های 
مالی شـركت بوده كه ضمـن رعایت حد نصاب های مقـرر در آیین نامه های 
بیمه مركزی جمهوری اسـالمی ایران و رعایت صرفه و صالح سـهامداران، 

این استراتژی ها را اجرا می كند.
دكتـر مظلومـی در بخـش دیگری از گـزارش جامع خود به مجمـع با ارائه 
توضیحاتی درباره سـرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش ساخت و ساز 
و مسـکن بیان كرد: بخش عمده ای از این سـرمایه گذاری ها در پروژه های 
سـاخت و سـاز یا به بهره برداری رسـیده یا طی همین ماه اخیر و چند روز 
آینده به بهره برداری خواهد رسـید. بـا كنترل نمایندگی هایی كه پرداخت 
خسـارت بیشـتری نسـبت به سـایر نمایندگی های داشـته اند و با تحلیل 
دقیـق و روزانه داده ها و حسـاب ها و اجرای پرداخـت صحیح به كاركنان و 
كارشناسان كه به طور كامل عملیاتی شده است توانسته ایم در جهت ارتقا 
و رشـد بهره وری و باال بـردن راندمان كاری قدم های موثـری برداریم؛ به 
طوری كه از برنامه و بودجه پیش بینی شده بسیار فراتر رفته ایم و در حالی 
كه در برنامه ها فروش 335 میلیاردی برای سـال 93 پیش بینی شـده بود، 
توانسـتیم نزدیک به 45 میلیارد سود حاصل كنیم كه این مقایسه عملکرد 

واقعـی سـودآوری با بودجه پیش بینی شـده خود موید عملکـرد و كارنامه 
درخشان این مجمع طی سال مالی گذشته است. 

مدیرعامل شـركت با اشاره به كنترل ریسک های مالی توسط تیم مدیریت، 
كارشناسـان و تیم مالی شـركت كه باعث به حداقل رسـیدن ریسک های 
شركت و ضریب خسارت شده است، افزود: در كنار این عامل درآمد حاصل 
از سـرمایه گذاری ها و دیگر منابع باعث شـد كه مـا بهترین عملکرد را در 
سال93 داشـته باشیم؛ به طوری كه جمع دارایی ها و حقوق صاحبان سهام 
در سـال 93 و مقایسه آن با آمار سال 92 گواه این است كه بازده دارایی ها 
در سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است و مطمئنیم با حمایت سهامداران 
عمـده و كار دوچنـدان و همت مضاعف تمامی زیرمجموعـه می توانیم این 

روند را در سال 94 و سالیان آتی استمرار بخشیم.
وی ادامـه داد: تولیـد حـق بیمه شـركت در سـال 93 بسـیار بیشـتر از 
پیش بینی هـای اولیـه بـوده و در حالی كه در كل صنعت بیمه در سـال 93 
نسبت به سال 92 شاهد رشد 25 درصدی حق بیمه بوده ایم، این نسبت در 
بیمه رازی 82 درصد بوده اسـت كه نسبت به حد متوسط رشد صنعت بیمه 

رشد بیش از 3 برابری را نشان می دهد.
مظلومـی در حالـی از رشـد 82 درصـدی سـخن می گفت كه بـا دقت در 
صورت های مالی می توان دریافت خسـارت پرداختی بـه بیمه گذاران تنها 
نزدیک به 50 درصد رشـد داشـته كه این عملکرد برای یک شـركت بیمه 
خصوصـی نوپا نشـان از آن دارد كه تیم مدیریت به خوبی ریشـه های مالی 
را كنتـرل كرده اسـت. به عبارت دیگر شـركت بیمـه رازی 138 درصد از 
بودجـه مصوب خود را در حق بیمه صادر و 154 درصد از بودجه مصوب در 
درآمد سرمایه گذاری ها را پوشش داده است. خسارت های پرداخت شده در 
سـال 93 به مبلغ 2،104 میلیارد ریال بوده كه در مقابل رشـد 83 درصدی 
حق بیمه صادره فقط 52 درصد رشـد نشـان می دهد و پس از اجرای طرح 
پرداخت 24 سـاعته كه با برگزاری كمپین های تبلیغاتی همراه بود، افزایش 

رضایتمندی بیمه گذاران را به دنبال داشته است.
مدیرعامل شـركت در بخش دیگری از گزارش خود اعالم كرد: در حالی كه 
سـال گذشته 83درصد رشـد تولید بیمه داشـته ایم تنها 10درصد نیرو به 
جمع كاركنان ما اضافه شده است كه این خود نشان از باال رفتن بهره وری 
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و بهینه سازی امور دارد.
وی با اشاره به نقش حیاتی دفاتر سرپرستی در مراكز استان ها گفت: به جز 
اسـتان كهگیلویه و بویراحمد در تمامی استان های كشور دفاتر سرپرستی 
داریم كه 1300 نمایندگی  ما را سرپرستی و نظارت می كنند. برای انجام بهتر 
امور محوله در بعضی استان های هدف از جمله آذربایجان، مازندران، مشهد 

و ... چند دفتر سرپرستی داریم تا كارها قانونمندتر و بهتر انجام پذیرد.
مظلومی افزود: بیمه رازی به عنوان اولین و تنها شـركت بیمه ای كشـور در 
سـال 1393، موفق به اخذ تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنند گان از 
سـوی سازمان رعایت حقوق مصرف كنندگان شد كه آن هم در سایه تالش 
همکاران در جهت كسـب رضایت مصرف كنندگان  محقق شده و از آنجا كه 
این رضایت اولین ارزش سـازمانی شركت است، امیدواریم در سال آتی نیز 

به همین شکل ادامه یابد.
همچنیـن بیمه رازی در سـال 1393 با توجه به كنترل ریسـک های مالی و 
اصالح فرایندهای مالی موفق به اخذ جایزه ملی مدیریت مالی ایران شـده 

است.
مدیرعامـل شـركت در ادامه با اشـاره به ایـن نکته كه كلیـه عملیات ها و 
فرایندها در شـركت بـا رعایت صرفه و صالح سـهامداران و خود مجموعه 
صـورت پذیرفته، اظهار كرد: سـپرده بانکـی متعلق به بیمـه رازی در بین 
دیگر شـركت های بیمه كشـور از رقم باالتری برخوردار بوده؛ به طوری كه 
از بیمه هایـی كه زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هسـتند نیز سـپرده 
بیشـتری در بانک هـا ذخیـره كرده ایم. وی واگذاری سـهام شـركت هایی 
همچون آرتاویل تایر، جام دارو و ... كه توسط مجموعه طی سالیان گذشته 
خریـداری شـده را به صـورت منطقی و با قیمـت مناسـب از دیگر رئوس 
برنامه های مدیریتی خود دانسـت و در تشـریح برنامه های آتی بیمه رازی 
گفـت: مدیرعامـل مهم ترین برنامه های آتی شـركت بیمـه رازی را ارتقای 
دانش منابع انسـانی و سازمانی شركت، افزایش سرعت در وصول مطالبات، 
طراحی بیمه نامه های جدید عمر و سرمایه گذاری، مستمری و آتیه فرزندان 
و سفارشی سازی محصوالت، تشکیل مستمر جلسات شورای فنی و كمیته 
اسـتراتژیک، افزایـش و تقویـت فرهنگ نـوآوری و خالقیت در شـركت، 
اجرای آیین نامه های تسـهیالت پرسنلی و باال بردن پتانسیل و قابلیت های 

نمایندگان قدیمی و جدید شركت می داند.
پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی و پاسـخگویی محمد 
اصغـری مرد شـماره یـک مالی شـركت به ابهامـات موجود كه نشـان از 
تسـلط ویژه وی به امور مالی و حسابداری داشـت و به دنبال طرح سوالی 
درباره بیمه های ماشـین ها و شخص ثالث، دكتر مظلومی با اشاره به وظیفه 
اجتماعـی بیمه ها در حمایت از تولیدات داخلی و راهبری اجتماعی بیمه ها 
گفت: در راسـتای كمک به صنعت داخلی و بـا توجه به تاكید بر حمایت از 
خودروسـازان عالوه بر بیمه قسمت عمده ای از ماشین های لوكس وارداتی 
و بیشـتر محصوالت كیاموتورز و هیوندای و تمامی محصوالت بسـان بانک 
نزدیـک بـه 30 درصد محصوالت سـایپا و 10 درصـد كل محصوالت ایران 

خـودرو را بیمـه كـرده ایـم.
مدیرمالـی شـركت نیز در جواب یکی از سـواالت در خصـوص بدهی بیمه 
رازی، وزارت بهداشت، صندوق و نیروی انتظامی و بخش های دولتی عنوان 
كرد: رقم این مطالبات در مقابل طلب ما از دسـتگاه های دولتی به طور اعم 
و به طور اخص از خودروسازان، بسیار ناچیز است و عالوه بر آنکه مطالبات 

خود را از شركت های خودرویی به صورت منظم و هفتگی دریافت می كنیم، 
بـه موازات آن ایـن بدهی های كم در مقابل مطالبات زیـاد خود را پرداخت 

می كنیم. 
اصغـری در بخـش دیگـری از پرسـش و پاسـخ  با اشـاره به كاهـش دوره 
وصـول مطالبات شـركت از 392 روز بـه حدود290 روز دربـاره قیمت های 
كارشناسی شـده سـهام شـركت های در اختیار بیمه رازی گفت: با توجه به 
اینکه سـهام شـركت های در اختیار اكثرا بلوكی بوده و قیمت آنها در سال 

83 محاسبه شده، رقم واقعی قیمت این سهام ها اكنون ارزشمند است.
وی همچنیـن با بیـان اینکه تمامـی فرایندها و عملیات های مالی شـركت 
شـفاف بوده اسـت، افزود: كلیه فعالیت هـای بیمه رازی منطبـق با قوانین 
سازمان تجارت، اداره مالیات ها، استانداردهای حسابداری، مقررات سازمان 
بورس و اوراق بهادار، وزارت كار، قوانین اسالمی، گمرک، دادگستری، بیمه 

مركزی جمهوری اسالمی و ... صورت پذیرفته است.
اجـازه می خواهم از حرمت نهادن دكتر مظلومی و بزرگان شـركت به ارباب 
جراید و اصحاب قلم و نهایت مسـاعدت و كمکـی كه رئیس روابط عمومی  
و كاركنان این بخش مبذول داشـتند و بـه گرمی پذیرای خبرنگاران بودند 

و در تهیه و تنظیم این گزارش ما را یاری  رساندند، قدردانی و تشکر كنم.

و در آخرین بخش مجمع   
آقای فرشید بخشی به عنوان ریاست مجمع، كاندیداهای عضویت در هیات 
مدیره شـركت بیمـه رازی را معرفی كرد كه پس از رای گیری سـهامداران 

هیات مدیره شركت بیمه رازی شامل:  
شـركت پیشگامان تجارت آركا، آقای حسـن عدل خواه، آقای دكتر یونس 
مظلومـی، آقـای علی اكبـر دیلمانی زاد و آقای افشـین تیـرداد به عنوان 
اعضـای اصلی هیـات مدیره و آقای فرهـاد خالقی و اسـماعیل جاهدی به 

عنوان اعضای علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند.
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اولویت هاي توس��عه اي مهن��دس کریمخان زند، 
رشد فعالیت هاي پژوهشي و آموزشي در بیمه نوین 
بیس��ت ودومین همایش ملی و هشتمین همایش 
بین المللی بیمه و توسعه شنبه 14 آذرماه با اتخاذ 
رویکرد »توانگری مال��ی و توانمندی مدیریتی در 
ش��رکت های بیمه، چالش ه��ا و الزامات« با حضور 
عل��ی طیب نی��ا وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی، 
محم��د نهاوندیان رئیس دفت��ر رئیس جمهوری و 
محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی، مدیران 
عامل و مدیران ارش��د شرکت های بیمه خصوصی 
و دولت��ی و همچنین صاحبنظران، کارشناس��ان و 
خبرگان صنعت بیمه کشور در مرکز همایش های 
ب��رج میالد برگ��زار ش��د. در این همای��ش که با 
حضور متولیان صنعت بیمه تشکیل شد، مهندس 
حس��ین کریمخان زند مدیرعامل بیمه نوین، آرام 
رش��یدی)معاون مال��ی و اداری( و تن��ی چن��د از 
مدیران ارشد شرکت بیمه نوین نیز حضور داشتند.

در پایان این همایش با اهدای لوح تقدیربه مهندس 
کریم خان زند مدیر باتجربه وشناخته شده صنعت 
بیمه کش��ور از فعالیت های این مجموعه توانمند و 

مدیران جهادگر آن تقدیر شد. 
بیم��ه نوین در صدر بخ��ش علمي همایش بیمه و 

توسعه 
با پنج مقاله علمي- پژوهش��ي، شرکت بیمه نوین 
در صدر تولید علمي بیست و دومین همایش ملي 
و هشتمین همایش بیمه و توسعه در بین شرکت 

هاي بیمه کشور قرار گرفت.
مدیران و کارشناس��ان این ش��رکت با ارائه و درج 
پوس��تري پن��ج مقاله در همایش بیمه و توس��عه، 
حض��وري پررن��گ در بخش علمي ای��ن همایش 

داشتند.
مقاله »ش��بیه س��ازي وقوع زلزله تهران در سطح 
توانگ��ري مال��ي مؤسس��ات بیم��ه در ای��ران » با 
هم��کاري حمید دهقاني به عن��وان مقاله برتر در 
بخش ارائه و مقاالت »اندازه گیري ذخایر خسارت 
مع��وق به عن��وان مهم ترین ذخیره فني ش��رکت 
هاي بیم��ه، رویکرد توانگري II«؛ بهنام ش��هریار 
و فاطمه ام��دادي، »اثر تحریم ه��اي اقتصادي بر 
توانگري مالي شرکت هاي بیمه ایراني«؛ حمیدرضا 

شماخي، »بررسي رابطه ویژگي هاي اعضاي هیئت 
مدیره با نسبت توانگري مالي شرکت هاي بیمه در 
ایران«؛ س��ید پیمان حقیقت طلب و نادره سمیع 
داریاني، »نق��ش داده کاوي در مدیریت ریس��ک 
و توانگري مالي ش��رکت هاي بیمه«؛ الهام رش��ید 
مهرآبادي و عبدالنبي نادري از ش��رکت بیمه نوین 
جزو 30 مقاله پذیرفته ش��ده در بخش مقاالت از 
بین 135 طرح علمي ارائه ش��ده به دبیرخانه این 

دوره از همایش بیمه و توسعه بودند.
گفتني است رشد فعالیت هاي پژوهشي و آموزشي 
از اولویت هاي توسعه اي شرکت بیمه نوین است و 
حمایت از فعالیت هاي علمي و طرح هاي پژوهشي 
در دس��تور کار ق��رار دارد. مدیرعام��ل بیمه نوین 
پیشتر وبعد از سکانداری این شرکت در سال جاری 
اعالم کرده بود که بازنگری ساختاری و تغییر الگو 
درکنار توجه جدی به امر اموزش وپزوهش مداری 
در س��رفصل رئ��وس مدریت��ی وی قراداردچرا که 
بایددر شرایط پساتحریم بنگاه های اقتصادی کشور 
با تغییرات و پیچیدگ��ی های خاصی رو به رو می 
ش��وند که برای درک و عبور از چالش های موجود 

باید این تغییرات و پدیده های جدید رصد شوند.
حس��ین کریم خان زند با اشاره به تغییرات پیش 
روی اقتص��اد و صنع��ت بیمه با اش��اره ب��ه لزوم 

تغییر رویکرد و کس��ب آمادگی ب��رای رویارویی با 
وضعی��ت اقتص��ادی پیش روراه حل عب��ور از این 
چال��ش عنوان داش��ته بودکه: گام نخس��ت رصد 
ج��دی رقبا و وضعیت بازار اس��ت و در قدم بعدی 
باید خود را به اس��تانداردها و مطلوب مشتریان و 
ذینفعان هر چه بیش��تر نزدیک کنیم. این تهدید 
می تواند تبدیل به فرصت ش��ود اگر با ش��ناخت و 
تحلی��ل به موقع و تغیی��ر رویه بتوانیم ضعف های 
بازار و عارضه های سازمانی خود را پوشش دهیم.
مدیرعامل بیمه نوین در ادامه درخصوص تغییرات 
ساختاری ش��رکت گفته بود: بازنگری ساختاری و 
تغییر الگو در شرکت بیمه نوین در دستور کار قرار 
گرفته و با توجه به نیاز و تغییرات بازار، بخش فنی 
شرکت در دو معاونت اموال و مسئولیت و معاونت 
اشخاص تعریف خواهد ش��د و در بخش پشتیانی 
نی��ز معاونت مالی و اداری و معاونت امور ش��عب و 
بازاریابی فعالیت خواهند کردوبه امرپژوهش برای 
ترس��یم افق های تازه برای کس��ب سهم بیشتر از 
بازار توجه اسالس��ی خواهد گشت که کسب رتبه 
های برتر مقاالت پژوهش��ی ودریافت تقدیر نامه از 
متولیان صنعت بیمه واقتصاد کش��ور خود گویای 
این نکته اس��ت که مدیریت شایسته بخوبی نقشه 

راه را در شرکت اجرایی نموده است .

بیمه نوین در صدر بخش علمي همایش بیمه و توسعه
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دنیای بانک: بررس��ی مشکالت و ش��رایط ناکامی 
ناشی از فقدان اثر بخش��ی مدیریتی و راهبری در 
برخی ش��رکت های بزرگ در اواخر قرن بیس��تم، 
لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در نظارت و کنترل 

شرکت ها را مطرح کرد.
 اهمیت تأثیر پیاده س��ازی ی��ک نظام راهبری در 
ش��رکت ها برای مقابله با فقدان سیس��تم نظارت 
بر مدیری��ت، عملکرد ناقص در قبال س��هامداران 
و ذینفع��ان و متوقف کردن چرخ��ه نامحدودی از 
اختیارات برای مدیران اجرایی، باعث آن ش��د که 
پیاده س��ازی حاکمیت ش��رکتی در دس��تور کار 

بسیاری از بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
حاکمیت ش��رکتی با فلسفه هدایت و حفظ تعادل 
در عملکرد س��ازمان ه��ا با ماهی��ت اقتصادی، به 
بهبود س��اختارها، فرآیندها و سیستم های جاری 
در آن مجموعه منجر می ش��ود.حاکمیت شرکتی 
با ماهیتی هدایتی، نظارت��ی و کنترلی در تصمیم 
سازی و اجرا، نقش��ی ارزش آفرین برای تمام ذی 
نفع��ان را عهده دار اس��ت.  اما ای��ن همگرایی در 
سه ضلع مثلث ش��رکت، ذینفعان و جامعه تنها با 
برقراری اهرم تعادلی در عملکرد درون س��ازمانی و 

برون سازمانی محقق می شود.
نظ��ارت دقی��ق ب��ر عملکرد، هم��راه ب��ا تفکیک 
مدیریت واحده��ای اقتص��ادی از مالکیت آنها در 
نهایت به حفظ حقوق س��رمایه گذاران و ذینفعان 
منجر خواهد ش��د چرا که موضوعاتی همچون بی 
طرفی، شفافیت، پاس��خگویی و مسوولیت پذیری 
از اص��ول و مبانی راهبری ش��رکتی در همکاری و 
توسعه اقتصادی ارزش زا است. خوشبختانه امروز 
این مفهوم فرات��ر ارائه این پارامترها تنها در حوزه 
سهامداران و صاحبان ش��رکت ها است. گسترش 
حض��ور و زمینه های فعالیت س��ازمان ها تأثیرات 
فرهنگ��ی، اقتصادی، اجتماعی آنه��ا را هم به طور 
معناداری در جامعه افزایش داده است و آنها را در 
ارتباط تنگاتنگ با کسانی قرار داده که به جای تنها 
سهام آن شرکت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از 
منافع آن سازمان بهره مند می شوند و این ارتباط 
وسیع براس��اس قوانین و مقررات با هر یک از این 

ذینفعان ارزشی خاص را برای سازمان می آفریند.
تأثی��رات حاکمی��ت ش��رکتی در ح��وزه اعتم��اد 
س��ازی بین شرکت ها و س��رمایه گذاران از طریق 
پاسخگویی به موقع و شفاف اهمیت بسیار زیادی 
دارد چ��را که همواره جلب اعتماد نخس��تین گام 
برای جذب بازار سرمایه بوده است. سرمایه گذاران 
باید این اطمینان را داش��ته باشند که شرکت ها تا 
چه میزان توانایی پاسخگویی در قبال عملکردها و 

اتخاذ استراتژی های خود را دارند.
درخصوص خلق ارزش و استفاده مؤثر از منابع نیز 
به معنای فرصت س��ازی برای تبدیل ورودی های 
سازمان به خروجی های ارزشمند با هدف کاهش 
هزینه ها و افزایش ارزش هاست. خلق فرآیندهای 
ارزش آفرین در کنار حذف رویه های فاقد ارزش از 
دیگر تأثیرات استقرار حاکمیت شرکتی است که با 
توجه به قابلیت ها و توانایی های موجود، رس��یدن 
به س��طح قابل قبولی از اثربخش��ی م��ورد انتظار 

ذینفعان را در پی خواهد داشت.

صورت های مالی یکی از منابع اطالعات مفید برای 
تصمیم گیری استفاده کنندگان آن است. گزارش 
دهی ش��فاف و به موقع عامل مهمی درارزش��مند 
ش��دن اقتصادی این گزارش ها ب��ه عنوان بخش 
دیگری از تأثیرات حاکمیت شرکتی است. سالمت 
مالی ش��رکت ها در گرو ش��فافیت، ثب��ات رویه و 
کاه��ش عدم تقارن در صورت های مالی به منظور 
دس��ت یافتن به انضباط مؤثر به عنوان مبنایی در 

تصمیم گیری صاحبان سرمایه و ذینفعان است.
انص��اف و برقراری عدالت در قبال تمام ذینفعان از 
دیگر اصول تأثیرگذار بر راهبری ش��رکت ها است. 
مس��لماً پس از ش��ناخت گروه های ذینفع و درک 
نیازهای آنها بای��د در قبال نیازها و انتظارات همه 
آنها مس��وولیت پذیر بود. کاماًل قابل درک اس��ت 
ک��ه امکان وجود تضاد و دوگانگ��ی در ارزش ها و 
نیازهای ذینفعان وجود داش��ته باش��د اما توجه به 
پتانس��یل تأثیرگ��ذاری آنها بر اقدام��ات و اهداف 
س��ازمان مبنایی در تحلیل عالی��ق و منافع آنها، 
عامل برقراری تعادل در ایفای تعهدات خواهد بود.

اما مس��وولیت اجتماعی و ایفای نقش در این حوزه 
هرگز در تضاد با منافع س��هامداران نخواهد بود اگر 
درک درس��تی از آن داش��ته باش��یم. این بخش از 
تأثیرات مؤثر بر حاکمیت شرکتی در ارتباط با محیط 
اجتماعی و فراتر از قلمروهای اقتصادی است. امروزه 
کس��ب و کار مجموعه ای از مس��وولیت ها در قبال 
جامعه و چالش های رفتاری در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی، اخالقی و زیس��ت محیط��ی، حقوقی و... 
است. این مسیرها سازمان را از طریق ایفای تعهدات 
اجتماع��ی، الزامات اخالقی و ش��ئونات اجتماعی به 
س��ازمانی قابل احترام و معتمد در حفاظت از منافع 
جامعه سوق می دهد. این مفاهیم بخشی از تأثیرات 
اس��تقرار و تقویت سیس��تم¬های مبنتی بر اعمال 
حاکمیت شرکتی است. باید توجه داشت استقرار این 
نظام با آگاهی روزافزون ذی نفعان نسبت به حقوق 
و نیازهای خود، طبق معیارهای نوین نیازمند برنامه 
ریزی دقیق و ترویج همه جانبه آن در دس��تیابی به 

اهداف مورد نظر آن است.

مدیرعامل بیمه نوین خبر داد: 
بازنگری ساختاری و تغییر الگو دردستور كار بیمه 

نوین 
در شرایط پس��اتحریم بنگاه های اقتصادی کشور 
با تغییرات و پیچیدگ��ی های خاصی رو به رو می 
ش��وند که برای درک و عبور از چالش های موجود 
باید این تغییرات و پدیده های جدید رصد شوند. 

حسین کریم خان زند در نشست سراسری مدیران 
و رؤس��ای مناطق و ش��عب بیمه نوین با اشاره به 
تغیی��رات پیش روی اقتصاد و صنعت بیمه با بیان 
این مطلب گفت: در همین مدت کوتاه دو شرکت 
بیمه ای به بازار پیوسته اند و چند شرکت دیگر نیز 
در صف انتظار هستند. این تحوالت هشداری است 
برای تغییر رویکرد و کسب آمادگی برای رویارویی 
یا رقبای جدید. این مسئله به حدی جدی است که 
س��هم 55 درصدی یک شرکت بیمه ای به حدود 

35 درصد کاهش یافته است.
کری��م خان زن��د به عن��وان راه حل عب��ور از این 

چالش تصریح کرد: گام نخست رصد جدی رقبا و 
وضعیت بازار اس��ت و در قدم بعدی باید خود را به 
استانداردها و مطلوب مشتریان و ذینفعان هر چه 
بیش��تر نزدیک کنیم. این تهدید می تواند تبدیل 
به فرصت ش��ود اگر با شناخت و تحلیل به موقع و 
تغیی��ر رویه بتوانیم ضعف های بازار و عارضه های 

سازمانی خود را پوشش دهیم.
مدیرعامل بیمه نوین در ادامه درخصوص تغییرات 
ساختاری ش��رکت بیان کرد: بازنگری ساختاری و 
تغییر الگو در شرکت بیمه نوین در دستور کار قرار 
گرفته و با توجه به نیاز و تغییرات بازار، بخش فنی 
ش��رکت در دو معاونت اموال و مسئولیت و معاونت 
اشخاص تعریف خواهد شد و در بخش پشتیانی نیز 
معاونت مالی و اداری و معاونت امور شعب و بازاریابی 
فعالیت خواهند کرد. وی با تأکید بر نقش و اهمیت 
نیروی انس��انی افزود: من بارها در جلسات مختلف 
تأکید داش��ته ام که نیروی انسانی سرمایه اصیل و 
حیاتی یک س��ازمان اس��ت و منبع بی پایانی است 
که با گذشت زمان از ارزش های آن کم نخواهد شد 
اما اس��تعداد و کفایت نیروی انسانی تنها با استقرار 
نظام عادالنه در سازمان در مقوله تعاملی و همچنین 
توزیع منابع مدیریت خواهد شد. وی در ادامه گفت: 
ب��ه همین دلیل آیین نامه اس��تخدامی و آیین نامه 
حقوق و دس��تمزد با هدف اجرای عدالت سازمانی 
در دستور کار قرار گرفته و شخصاً پیگیر آن هستم 
و معتقدم تسهیالت و منابع حمایتی شرکت باید به 
صورت عادالنه بین شعب و ستاد توزیع شود. معیار 

ما در کیفیت عملکرد و گزارش های آماری است.
کری��م خان زند در بخ��ش دیگری از صحبت های 
خود بر لزوم داشتن برنامه استراتژیک در دستیابی 
به اهداف تعیین ش��ده تأکید و خاطر نش��ان کرد: 
انتظار من از تک تک کارکنان ش��رکت بیمه نوین 
شناخت برنامه استراتژیک شرکت و داشتن برنامه 
کاری و ارزیابی اقدامات است. چرا که برنامه ریزی 
مهمترین و کلیدی ترین سند برای رشد است و به 
وسیله آن عالوه بر آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای 
پیش رو قابلی��ت پیش بینی روش های مواجهه با 

آنها امکان پذیر می شود.
مدیرعام��ل بیمه نوین در پایان تصریح کرد: برنامه 
ری��زی می توان��د منجر به پویایی و حتی نش��اط 
سازمانی شود و  انتظار من پویایی و تحرک بیشتر 
از سوی شعب با همراهی ستاد و با تالش مضاعف 

در رسیدن پرتفوی به بودجه تعیین شده است.
گفتنی است برگزاری پنل تخصصی به منظور هم 
اندیش��ی در حوزه فنی، مال��ی و اداری و مدیریت 
ش��عب با حضور معاونان و مش��اوران مدیرعامل از 

دیگر برنامه های این نشست بود.

حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه
دی

شی
م ر

آرا
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در پنجمین مراسـم بزرگداشـت هفته پژوهش و فنـاوری مدیران برگزیده 
پژوهشی، پژوهشگران و آثار منتخب اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی موسسـه اعتباری كوثـر؛ دكتر رضایی مدیر عامل 
موسسـه با انتخاب هیئت داوران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مركزی به 

عنوان مدیر پژوهشی منتخب نظام بانکی معرفی شد .
درمراسـمی كه عصر روز سه شنبه مورخ 94/9/24 در بانک مركزی برگزار 
گردید دكتر رضایی مدیرعامل موسسـه و دكتر سـلطانی كارشناس ارشد 
بازاریابی لوح های تقدیر خود را ازدست دكتر سیف رئیس كل بانک مركزی 

دریافت نمودند .
در ابتدای این مراسم علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه 
دستاوردهای این نهاد در سال های اخیر گفت: هدف ما تمركز بر تحقیقات 
كاربردی برای حل مشـکالت نظام بانکی است و در این راه همکاری و ایده 

های تمامی پژوهشـگران عرصه پول و بانک می تواند كمک بزرگی برای ما 
باشد.

مدیرعامـل موسسـه اعتباری كوثر در حاشـیه ایـن مراسـم در گفتگو با 
خبرنـگاران پژوهـش و تحقیقـات را یکـی از اولویـت های مهم موسسـه 
برشـمرد و اظهار داشت یکی از دالیل موفقیت های بعمل آمده در موسسه 
كوثر،توجه ویژه به كار پژوهشی و تحقیقاتی است و ما در مدت كوتاهی كه 
از تاسیس و فعالیتهای مجموعه می گذرد فضا را برای انجام امور تحقیقانی 
و پژوهشی فراهم كردیم و در این مدت شاهد تولید آثار فراوانی از مدیران 

و كاركنان با موضوع علمی و پژوهشی بوده ایم.
دكتـر رضایی با تاكید بر این نکته كـه زیربنای برنامه ریزی در هر مجموعه 
ای مطالعـه تحقیق و پژوهش اسـت گفت:بدون توجه بـه پژوهش هر گونه 

فعالیتی ابتر و ناموفق است.

 مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به عنوان مدیر پژوهشی
منتخب نظام بانکی معرفی شد
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با حضور وزی��ر علوم، تحقیقات و فناوري، مراس��م 
اعط��اي گواهینامه ریاس��ت بنیاد جهاني س��ازمان 
دانشي برتر )MAKE( به مدیرعامل شرکت فوالد 

مبارکه اهدا گردید.
در این مراس��م که در دانش��گاه صنعتي شریف به 
عن��وان نماین��ده بنیاد جهان��ي MAKE در ایران 
برگزار ش��د، ب��ا حضور دکتر محمد فره��ادي وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر س��عید سهراب پور 
قائم مق��ام بنیاد ملي نخبگان و رئیس جایزه جهاني 
سازمان دانشي برتر در ایران، دکتر محمود فتوحي 
رئیس دانشگاه صنعتي شریف، جمعي از معاونان و 
مدیران فوالد مبارکه و دانشگاهیان و فعاالن صنعت، 
گواهینامه جایزه جهاني MAKE در آسیا به دکتر 
بهرام س��بحاني مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان اعطا و از این شرکت به عنوان تنها سازمان 
ایراني راه یافته به جمع برترین سازمان های دانشي 

پیشرو در سطح آسیا قدرداني شد.

دكتر سبحاني، مدیرعامل فوالد مباركه:
فوالد مبارکه با هدف اول ش��دن در جهان کماکان 

این مسیر را ادامه می دهد
مدیرعام��ل فوالد مبارکه اصفهان در این مراس��م با 
تاکید بر این مطلب که ش��رکت های بزرگ رسالت 
رهب��ري در صنع��ت را دارند، گفت: ف��والد مبارکه 
توانس��ت در فرایند جایزه MAKE ش��انه به شانه 
سامسونگ، تویوتا و سایر کمپانی های بزرگ آسیایي 
جزو 25 شرکت قرار گیرد. همچنین در سایر موارد 
 EFQM ب��ه طور مثال در تعالي س��ازماني با مدل
تنها ش��رکتي است که در کشور تندیس زرین دارد 
و پارس��ال به عنوان تنها ش��رکت سرآمد در کشور 

معرفي شد.
بهرام س��بحاني افزود: اینها یک ش��به اتفاق نیفتاده 
است؛ این فرایندي است که در تاریخ فوالد مبارکه 
از زمان دوران ساخت )نه حتي دوران بهره برداري( 

ریشه دارد.
وي گفت: از دوران ساخت، مدیریتی علمي بر فوالد 
مبارکه حاکم ش��د که س��عي کرد دانش و علم را از 
پایین ترین س��طوح کارگاه تا باال، تا مدیران میاني، 
معاونان و خود مدیریت نهادیه کند. نتیجه نهادینه 

شدن این فرهنگ در سازمان آن است که ما نسبت 
به سایر شرکت ها این مسیر را روان تر طي می کنیم؛ 
با وجود اینکه جزو شرکت های بزرگ کشوریم و در 
شاخه محصوالت غیرنفتي بزرگ ترین صادرکننده ایم 
و محصوالت ما عمدتا به اروپا و سایر کشورها صادر 
می ش��ود. همه اینها به نگاهي ک��ه در مجموعه ما 

هست، برمي گردد.
مدیرعامل ف��والد مبارکه اصفهان افزود: ما دانش را 
فقط در سطح فوالد مبارکه نمی بینیم؛ بلکه معتقدیم 
که به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا مس��ئولیت و رس��التي 
بر دوش خ��ود داریم. اولویت اول م��ا انتقال دانش 
ب��ه واحدهاي فوالدي اس��ت که در مناطق مختلف 
کش��ور در حال س��اخت یا بهره ب��رداري اند. امروز 
واحد تولیدي فوالدي را در کش��ور در حال ساخت 
یا بهره برداري  نمی بینید ک��ه ردپاي فوالد مبارکه 
در آن نباشد. از فوالد هرمزگان گرفته که صددرصد 
متعلق به فوالد مبارکه است و با دانش فوالد مبارکه 
راه اندازي ش��د و امروز به بهره برداري رسیده است 
تا واحدهایي که در آنها سهم داریم یا نداریم یا حتي 

خارج از حوزه فوالد.
وي ادامه داد: کارخانه بل��وري در تهران وجود دارد 
ک��ه نظام بهره ب��رداري فوالد مبارک��ه در آن پیاده 
شده اس��ت. متروي اصفهان نظام های بهره برداري 
خود را از فوالد مبارکه گرفت. در قالب سازمان ها و 
شرکت های فني- مهندسي که از کارشناسان مبارکه 
تشکیل شده است، قرارداد می بندند و این خدمات 
را دریافت می کنند. کدام ش��رکت کوچک می تواند 
چنین بردي داش��ته باشد؟ قطعا شرکت های بزرگ 
رسالت رهبري در صنعت را دارند و این رسالت است 

که می تواند دانش را به کل کشور نشر دهد.
سبحاني خاطرنش��ان کرد: فوالد مبارکه این کار را 
در داخل به عنوان اولین ش��رکت دانشی  برتر انجام 
داده است. امسال نیز براي اولین بار جزو 25شرکت 
برتر قرار گرفتیم. دوس��ت داریم با بزرگان نشست و 
برخاست کنیم تا بزرگ شویم و به این قانع نیستیم. 
باید ش��انه به شانه گوگل برویم و رقابت کنیم. جزو 
اهداف بلندمدت ماس��ت که در این مس��یر حرکت 
کنیم؛ دلیلي ندارد نگران باشیم، اگر اراده کنیم قطعا 

به آنچه می خواهیم می رسیم.
وي تاکی��د کرد: این توفی��ق را مدیون مراکز علمي 
کش��ور و دانش��گاه هس��تیم. بخش قابل توجهي از 
مدی��ران م��ا از دانش آموختگان دانش��گاه ش��ریف 
هس��تند. دانشگاه کار خود را به خوبي انجام داده که 
ام��روز می توانیم از این نیروها بهره برداري کنیم. از 
همه عزیزاني که در این فرایند ما را راهنمایي کردند، 
قدرداني مي کنیم. پس از این نیز هدف را اول بودن 
در جهان ق��رار می دهیم و امیدواری��م در آینده نه 

چندان دور به آن برسیم.
سبحاني در حاشیه مراسم اعطاي گواهینامه ریاست 
بنیاد جهاني س��ازمان دانش��ي برتر )MAKE( به 
ش��رکت فوالد مبارکه در پاس��خ به سوالي مبني بر 
اینکه در فوالد چه اقداماتي انجام دادید که توانستید 
به جمع 25ش��رکت برتر آسیا راه پیدا کنید، گفت: 
فرایندي که ش��رکت دانش��ی برتر بای��د طي کند 
مس��یري طوالني اس��ت. معیارهاي مختلفي را در 
ارزیابی ها مورد نظر قرار می دهند. ارزیابي با معیارهاي 
جهاني انجام می شود که یک شرکت چگونه دانشي 
را به دست می آورد، چطور از آن نگهداري می کند و 
چطور آن را درون سازمان خود نشر می دهد و اجازه 
می دهد دیگران از آن دانش بهره ببرند. به گفته وي، 
حدود 150 شاخص در فرایند جایزه MAKE براي 
شرکت های دانشی برتر مورد ارزیابي قرار می گیرد. 
شرکت فوالد مبارکه چندین سال است این مسیر را 
طي می کند و چند س��ال است که در ایران همیشه 
رتبه اول را داش��ته اما امس��ال توانسته است براي 
اولین بار در کنار ش��رکت های بزرگ و بنام آسیایي 
مثل تویوتا و سامسونگ وارد شود و جزو 25شرکت 
اول جایزه در آس��یا ش��ود. مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان در پاسخ به سوالي دیگر مبني بر اینکه براي 
آین��ده چه برنامه هایی دارید و براي ش��ما رقابت به 
چه ش��کل خواهد بود، اظهار کرد: هر س��ال از بین 
25شرکتي که به مرحله آسیایي می روند، 3 شرکت 
انتخاب می شوند و به فرایند ارزیابي در سطح جهاني 
می روند که در نهایت یک شرکت انتخاب می شود. 
سال گذش��ته گوگل و دو سال گذشته سامسونگ 
منتخب جهان بودند. برنامه فوالد مبارکه این است 
که کماکان این مسیر را ادامه دهد و براي اول شدن 

در جهان هدف گذاري کند.

شركت فوالد مباركه اصفهان 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از شرکت های پیشرو 
ایرانی اس��ت که در زمینه تولی��د ورق های فوالدی 
فعالیت  می کند. این شرکت با ماموریت ایفای نقش 
محوری در توس��عه صنعتی، اقتص��ادی و اجتماعی 
کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، به عنوان 
سازمانی جهان تراز حدود 50 درصد از مصرف فوالد 
کش��ور را برای اس��تفاده در صنایع خودروس��ازی و 
قطعه سازی، صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین 
و لوله های انتقال سیاالت، صنایع بسته بندی، صنایع 
لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید 
می کند. ش��رکت فوالد مبارکه دارای هفت مجتمع 
صنعتی در اقصی نقاط کشور است و بیش از20هزار 

نفر در بخش های مختلف آن به کار اشتغال دارند.

دکترسبحانی و کسب افتخاری دیگر برای ایران اسالمی 
فوالد مباركه اصفهان در جمع مشهورترین سازمان های دانشی برتر آسیا
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اعط��ای کارت اعتباری 10 میلی��ون تومانی برای 
خری��د کااله��ا به مردم، س��بب تحری��ک تقاضا و 
باع��ث افزایش تولید خواهد ش��د. البته باید تاکید 
ش��ود که این تحریک تقاضا تنها برای آن دسته از 
تولیدکنندگانی مفید فایده است که در دوره رکود 
همچنان س��رپا مانده اند و نقش��ی در رونق گرفتن 
صنایعی که به مشکالت س��اختاری برخورده اند و 
مجبور به تعطیل کردن کارخانه های خود شده اند، 
نخواهد داش��ت و این بسته خروج از رکود دردی از 
آنها درمان نمی کند. هر چند باید توجه داشت حتی 
برای تولیدکنندگان سرپامانده در دوران رکود، این 
برنامه تنها مسکن موقت است و صرفا مشوقی برای 

خرید انبارشده این تولیدکنندگان.

درمان موقت یا دائمی؟
اگ��ر به دنبال درمان موقت نباش��یم و بخواهیم به 
طور س��اختاری معضل اقتص��اد ایران را حل کنیم 
باید ریش��ه یابی کنیم که مش��کل در کدام بخش 

از اقتصاد ماس��ت؟ پاس��خ این 
سوال ساده است، عمده مشکل 
اقتصاد ما قسمت عرضه است. 
تولیدکنندگان و صنایع کوچک 
و متوس��ط در ح��ال حاض��ر با 

مال��ی  تامی��ن  مش��کل 
رو به رو هستند و با قوانین 
دست وپاگیر و همین  طور 

قیمت گذاری های دولتی زمین گیر شده اند و از تولید 
باز مانده اند. حال راه حل چیس��ت؟ چه راهکارهایی 
برای تامین مالی این بنگاه های کوچک و متوس��ط 
وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به تجارب 
سایر کشورها رجوع کرد. این تجربه را سالیان پیش 
کشورها از سر گذرانده اند؛ تنها و بهترین راه ایجاد 
بازار بدهی است. با ایجاد بازار بدهی، دولت می تواند 
تامین مالی بنگاه ها را بدون آثار تورم زای آن دنبال 
کند. هر چند دولت اقداماتی از جمله انتشار 1000 
میلیارد تومان اوراق خزانه اس��المی انجام داده اما 
این مبلغ در برابر بدهی دولت مبلغ ناچیزی است. 
همچنین ب��ازار واقعی هنوز برای آن ایجاد نش��ده 

است.

حمایت از صنایع كوچک و متوسـط از طریق بازار 
بدهی 

اکنون یک بحث اقتصاد سیاس��ی مطرح می ش��ود؛ 
مشکل تامین مالی در اقتصاد کشور ما یک راه حل 
بیشتر ندارد، آن هم ایجاد بازار بدهی است؛ یعنی اگر 
دولت قصد داش��ته باشد به روشی تامین مالی کند 
که آثار تورمی به دنبال نداشته باشد، آن روش ایجاد 
اوراق قرضه است. تامین مالی از طریق استقراض از 
بانک مرکزی و سیستم بانکی آثار تورمی دارد اما این 
راه حل به کار گرفته نمی ش��ود زیرا اگر اوراق قرضه 
دولتی منتشر ش��ود )چه اسناد خزانه کوتاه مدت و 
چه اس��ناد بدهی بلندمدت( در ب��ازار، نرخ بهره ای 
26یا 27 درصد خواهد داش��ت. به دنبال آن امکان 
دارد اکثر س��هامداران بورس، س��رمایه های خود را 
از ای��ن ب��ازار به بازار اوراق بده��ی منتقل کنند که 
آثار زیانباری برای بازار س��هام خواهد داشت. این 
رفتارهای سیاستگذاران اقتصادی که تنها سرمنشا 
سیاسی دارد باعث خواهد شد که تورم ساختاری 
باق��ی بمان��د.  در خوش بینانه ترین 
حال��ت، میانگین ت��ورم 15 درصد 
خواهد ش��د. دولت در حال حاضر، 
پرداخت  به  تمایلی 
هزینه برای کاهش 

تورم ساختاری ندارد. اقتصاددانان بهتر از هر کسی 
می دانند که هر تصمیمی هزینه در پی خواهد داشت. 
به طور مثال زمانی که رونالد ریگان در دهه 1980 
به قدرت رسید، تورم در آمریکا 17 درصد بود. رئیس 
بانک مرکزی وقت، رئیس جمهوری را توجیه کرد که 
اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی شده است. راه حل 
خروج از این بحران کاهش تورم و افزایش نرخ بهره 
است. به دنبال اتخاذ این سیاست، اقتصاد دچار رکود 
می ش��ود و حتی ممکن است کشور دو سال هزینه 
این سیاس��ت را بدهد اما تنه��ا راه حل موجود این 
اس��ت. این هزینه باید پرداخت شود تا شرایط برای 
سرمایه گذاری امن شود و اقتصاد در مسیر رشد قرار 
گی��رد. وی به ریگان توضیح داد ک��ه با وجود تورم 
17 درصدی نمی توان انتظار سرمایه گذاری داشت. 
ریگان با این سیاس��ت موافقت و از آن حمایت کرد. 
البته هزینه این سیاس��ت که ایجاد رکود و بیکاری 
بود، پرداخت ش��د. مس��ئله تورم را یک ب��ار برای 
همیشه حل کرد. در آن زمان آمریکا نرخ بهره را تا 
20 درصد افزایش داد و به دنبال آن دالر به ش��دت 
تقویت ش��د، به این دلیل که مردم به دنبال تبدیل 
سرمایه خود به دالر بودند تا از نرخ بهره 20 درصد 
آمریکا استفاده کنند. از سوی دیگر، صادرات آمریکا 
به ش��دت تضعیف و واردات زیاد شد. آمریکا هزینه 
این سیاست را پرداخت کرد تا اقتصاد در مسیر رشد 
قرار گرفت.  این سیاس��ت در ای��ران نیز باید پیاده 
ش��ود. پیشنهاد بنده این است که باید ساختاری به 
این معضل نگریست. آیا راه حل، تنها فروش موقتی 
کاالهاست؟ این برنامه افق کوتاه مدت دارد و باید در 
نظر داشت که این برنامه تورم زاست. راه حل خروج 
اقتصاد از رکود کنونی، راه حلی بلندمدت و ساختاری 
اس��ت و بای��د فش��ار را از دوش بانک ها برداش��ت. 
بهترین راه حل،  اختصاص وام مس��کن بدون تعیین 
سقفی برای آن است. مطمئن ترین وامی که بانک ها 
می توانند اعطا کنند، وام مس��کن اس��ت زیرا بانک، 
مس��کن را به  عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد. اما 
متاسفانه از زمان دولت نهم و دهم این مسیر مسدود 
شده است و تنها بانک مسکن می تواند وام پرداخت 
کند. در این بسته خروج از رکود 
باید به بخش مسکن هم توجه 

نشان داده می شد. 

هزینه کنترل تورم را بپذیریم
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در ایـن مجمع كـه با حضور بیش از 88 درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدعلی كوچک شیرازی بود 
كه جنابان عقیل آرین نژاد و فرشید مرادی در مقام نظار اول و دوم و آقای حمید 

همت آبادی مدیر مالی شركت به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه به مجمع توسط دكتر محمدرضا 
مرادی مدیرعامل شـركت و پس از استماع گزارش حسـابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشـینان با طنین صلوات خود افزایش سـرمایه شـركت را مصوب مجمع 
نمودند. مدیرعامل جوان و تحصیلکرده شركت در ابتدای گزارش خود به مجمع 
با اشـاره به تاریخچه تاسـیس شـركت در سـال 1353 و اینکه شركت با توزیع 
محصوالت بهداشـتی دارویی شـروع به فعالیت كرده است، گفت: در اسفند ماه 
سـال 1391 به عنوان اولین شركت پخش كشـور در فرابورس پذیرفته شدیم و 
اكنون با 28 مركز توزیع در سراسر كشور و حدود 90 هزار مترمربع انبار توانسته 
ایم با بیش از 350 كامیون و كامیونت تمام كشور را تحت پوشش قرار دهیم. دكتر 
مرادی در ادامه با اشاره به پتانسیل باالی شركت از لحاظ لجستیکی و پشتیبانی 
و عقد قرارداد و همکاری با 65 شـركت دارویی تولیدی و وارداتی، 23 شـركت 
غذایی و شوینده و 11 شركت تولیدی محصوالت بهداشتی افزود: ما در ایران تنها 
شركت پخش هستیم كه با 3 الین توزیع اقالم دارویی، بهداشتی و غذایی مشغول 
فعالیت بوده و توانسـته ایم به واسطه تمهیدات مدیریتی عالوه بر كسب تمامی 
اسـتانداردهای الزم و گواهینامه هـای صادره، گواهی اهتمام بـه كیفیت وزارت 
بهداشت و جایزه ملی مدیریت انرژی را نیز به دست آوریم. مدیرعامل شركت در 
بخش دیگری از گزارش خود به كسـب ایزوهای متعدد توسط پخش البرز اشاره 
و اظهار كرد: با استقرار پروژه ERP كه از لحاظ نرم افزاری و آی تی از پروژه های 
به روز و منحصر به فرد است، شركت توانسته عالوه بر شناسایی نقاط قوت و ضعف 

خود با برندهای بسیار خوبی برای پخش محصوالتشان به توافق برسد.
وی همچنین گفت: با این افزایش سرمایه می توانیم در راستای ایفای مسئولیت 
خود برای پخـش محصوالت و اجرایی كردن برنامه هایمـان برای توزیع هر چه 
بیشـتر، اقدامات مدیریتی موثرتری را سامان بخشـیم. دكتر مرادی با اشاره به 
اینکه شـركت همواره جزو 100 شـركت برتر اول ایران بوده اسـت، اضافه كرد: 
صنعـت پخـش یک تخصص پیچیده اسـت كـه در آن ریسـک پذیری، تدوین 
برنامه های مدون و ... نقشـی بی بدیل دارد. وی سـودآوری توام با اعتباربخشی 
دوچندان به برند شـركت و ارزش آفرینـی را از رئوس برنامه های مدیریتی خود 
برشـمرد و گفت: در این زمینه تمام اسـتانداردهای جهانی و وزارت بهداشت و 
اسـتانداردهای GSP و GDP و ... را به طـور كامل رعایت كرده ایم كه در چک 
لیست های وزارت بهداشت و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های نظارتی 
بر غذا و دارو قابل رصد اسـت. دكتر مرادی این افزایش سـرمایه را در راسـتای 
تطبیق هر چه بیشتر فعالیت های شركت با استانداردهای قانونی دانست و افزود: 
بخش اعظم این افزایش سرمایه برای انتقال مركز توزیع كرمانشاه از داخل بافت 
شهری به خارج از محدوده شهری صرف خواهد شد كه طبق هماهنگی های اولیه 
با شهرداری و راهنمایی رانندگی استان و منطقه  این جابه جایی باید تا دو سال 
آینده صورت پذیرد. مدیرعامل شـركت در بخش پایانی سخنان خود با تشریح 
افزایش سرمایه پیشین شركت كه برای بازسازی خطوط تامین و تجهیز ناوگان 

ترابری انجام گرفت، گفت: آثار این افزایش سـرمایه در صورت های مالی امسال 
به خوبی نمایان است.

در پایان مجمع با تصویب افزایش سـرمایه شـركت به میزان 30 درصد، سرمایه 
شركت از مبلغ 400 میلیارد ریال به 520 میلیارد ریال رسید كه منابع این افزایش 
سرمایه 120 میلیارد ریالی از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده و صدور اوراق 
جدید تامین خواهد شد. این افزایش سرمایه در دو مرحله صورت می گیرد كه در 
مرحله اول با رای اكثریت سـهامداران حاضر 50 میلیارد آن محقق شـده است.  
گـزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهـی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام»شركت پخش البرز )سهامي عام(«

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گـزارش توجیهي مـورخ  19 مرداد ماه 1394 شـركت پخش البرز )سـهامي 
عام( درخصوص افزایش سـرمایه شـركت از مبلغ 400میلیارد ریال به مبلغ 520 
میلیارد ریال، مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوست است، طبق استاندارد 
حسابرسـی »رسـیدگی به اطالعات مالیاتی« مورد رسـیدگي این موسسه قرار 
گرفته اسـت. مسـئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضـات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شركت است.
2- گـزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مـاده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سـرمایه شركت از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران تهیه 
شده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهني 
درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شـده كه انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 
توجیهي ممکن است براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براسـاس رسیدگي به شواهد پشـتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
مندرج در گزارش توجیهی مذكور، این موسسـه به مواردی برخورد نکرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمی كند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي یادشده براساس مفروضات 

به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4-حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال 
رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شـده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهـد و تفاوت هاي حاصل 

می تواند بااهمیت باشد.
5-نظر مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت را لزوم انجام اقدامات 
موثر در زمینه وصول مبلغ 5/132 میلیارد ریال مطالبات شـركت از مشـتریان 

)عمدتا بیمارستان های دولتی( در پایان سال مالی 1393، جلب می كند.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شـركت پخش البرز )سهامی عام(، از افزایش سـرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت به شرح زیر است: گسترش شهر كرمانشاه طی سال های اخیر موجب شده 
است كه مركز توزیع كرمانشاه در داخل محدوده بافت مركزی قرار گیرد. از سوی 
دیگر»طرح جامع حمل و نقل و ترافیک كرمانشاه« كه برای چشم انداز بیست ساله 
جمهوری اسـالمی ایران ) 1404 – 1385( تنظیم شـده، موارد متعددی از جمله 
طرح »بار و كار« را برای بافت مركزی در نظر گرفته است. از جمله محدودیت های 
ایجادشده برای مركز كرمانشاه براثر اجرای این طرح، جلوگیری از تردد كامیون ها 
در سـاعات غیرمقرر)ساعت 6 صبح تا 10 شب( است، به این ترتیب و با توجه به 
اینکه ورود كاال به مركز توزیع عموما در ساعات فوق الذكر صورت می گیرد، تامین 
كاالی مركز توزیع با چالش های جدی مواجه شـده اسـت. برای رفع این مشکل 
بزرگ، مذاكراتی با معاونت راهنمایی رانندگی كرمانشاه صورت گرفته كه در نهایت 
به موجب آن مركز توزیع متعهد شده ضمن رعایت محدودیت های ترافیکی، طی 
دو سـال آینده مركز توزیع را به خارج از محدوده های بافت مركزی شهر منتقل 
كند. بنابراین در صورتی كه از سال 1396 فعالیت مركز توزیع كرمانشاه به خارج از 
بافت مركزی منتقل نشود، فعالیت آن به طور كامل متوقف شده و شركت، فروش 
مركز توزیع كرمانشـاه را به طور كامل از دسـت خواهد داد. به این ترتیب، هدف 
افزایش سرمایه، تداوم فعالیت مركز توزیع كرمانشاه و جلوگیری از كاهش فروش 

شركت و از دست رفتن سود خالص متعلقه است. 

نماد توزیع نوین یعنی پخش البرز در مجمع افزایش سرمایه
پخش البرز با دكتر مرادی و حضور مستمر در بین 100 شركت برتر ایران
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت سرمایه 
گ��ذاری صنعت بیمه )س��هامی  عام( صبح س��ه 
ش��نبه 1394/9/17 در س��الن تالش وزارت کار 

و تامین اجتماعی برگزار شد. 
در ای��ن مجمع که با حضور بیش از 70 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، اعض��ای هیات 
مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای عطااهلل بابایی بود که جنابان 
رحمانی و زادمهر در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مهندس حس��ن خوش��پور به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اه��م فعالیت ه��ای صورت پذیرفته در 
طی س��ال مالی منتهی به 1394/06/31 توسط 
مدیرعامل ش��رکت و پ��س از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، مجمع نش��ینان با 
طنی��ن صلوات خود ضم��ن تصویب صورت های 
مالی با تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به کار 

خود پایان دادند.
همچنین موسس��ه حسابرسی رایمند و همکاران 
ب��ه  عنوان حس��ابرس و بازرس قانون��ی اصلی و 
موسس��ه حسابرس��ی دش به عنوان حس��ابرس 
علی البدل شرکت برای س��ال مالی آتی انتخاب 

گردیدند. 
در این مجمع که همراه با نمایش یک قطعه فیلم 
از فعالیت های صورت گرفته در س��ال مالی مورد 
گزارش بود، مهندس خوش��پور گفت: تمام سعی 
خود را کردیم ک��ه کلیه فعالیت های مجموعه با 
رعایت صرفه و صالح همه سهامداران و ذی نفعان 
انجام شود. هر چند من وارث تصمیم گیری های 
مدیران قبلی هستم اما تمام تالش خود را کرده ام 
که در راستای حفظ حقوق شرکت و سهامداران 
با برگزاری نشس��ت های تخصصی با کارشناسان 
کمترین آس��یب  به شرکت وارد شود و در جهت 
رش��د و بالندگی شرکت تصمیمات صحیح اتخاذ 
شود؛ گرچه به واس��طه این تصمیمات فشارها و 

تهدیدهای مختلفی را تجربه کردم. 
این جمالت مهندس خوش��پور ب��ا تایید اعضای 
پنل هیات رئیس��ه مجمع از جمل��ه دکتر بابایی 
همراه ش��د که گفت: ش��رکت س��رمایه گذاری 
بیم��ه با آمدن مهندس خوش��پور به عنوان یکی 
از مدیران برجس��ته و ذخیره ارزشمند مدیریتی 
کش��ور توانس��ته اس��ت گام ب��ه گام به س��وی 
پیش��رفت، ش��فافیت و تعال��ی حرک��ت کند؛ به 
طوری که برگزاری بدون تنفس مجمع در س��ال 
پیش و حضور اکثریت سهامداران به نسبت سال 
گذش��ته در این مجمع نش��ان از اطمینانی است 

که آنها به شرکت پیدا کرده اند.
مهندس خوش��پور در ادامه گ��زارش خود اظهار 
کرد: بازار کس��ب و کار کشور بازار شفافی نیست 

و در کن��ار آن رک��ود حاکم بر بازار و مش��کالت 
پیش آمده در صنعت س��اخت و س��از کش��ور و 
معضالت ناش��ی از تحریم ه��ای بین المللی باعث 
ش��ده که در فضای اقتصادی کش��ور و س��رمایه 
گذاری در سال های گذشته دشواری های فراوان 
ایجاد شود اما به رغم این جو نامساعد اقتصادی، 
بن��ده و تی��م مدیریتی تم��ام تالش خ��ود را با 
حمایت تک تک ش��ما س��هامداران به کار بسته 
ایم تا با تعیین تکلیف پروژه خیام بار بزرگی را از 
دوش ش��رکت برداریم. وی در ادامه از مشارکت 
بیمه مرکزی و عقد قرارداد با پیمانکار جدید در 
مرداد ماه س��ال جاری برای تکمیل پروژه بدون 
پرداخت وجهی از طرف شرکت خبر داد و افزود: 
بر این اس��اس مقرر شده اس��ت شرکت سرمایه 
گذاری صنعت بیمه، س��هم خ��ود از هزینه های 
س��اخت و تکمیل پروژه را از زیربناهای تجاری و 
مشاعات آنها )معادل 3462( به شریک و سازنده 
براس��اس ارزش واحده��ای تکمیل ش��ده و قابل 
بهره برداری که توسط هیات کارشناسان رسمی 
دادگستری تعیین شده است، تهاتر نماید. به این 
ترتیب برای تکمیل عملیات ساخت پروژه، نیازی 
به هیچ گونه پرداخت نقدی به شریک و سازنده 
نخواهد بود. براساس قرارداد مذکور، دوره زمانی 
ادامه عملی��ات اجرایی س��اخت و تکمیل پروژه 

حدود 30 ماه است.
مهندس خوش��پور در بخش پایانی سخنانش در 
تش��ریح برنامه استراتژیک شرکت در افق 1402 
گفت: نتایج مطالعه فرا روندها و تحوالت داخلی 
و خارج��ی در دوران بیش از 17 س��اله فعالیت 
ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت بیمه، ضرورت 
تدوی��ن و طراحی برنامه ای راهبردی و بلندمدت 
را برای بهره مندی از ظرفیت های داخل گروه و 
فرصت های پیرامون آن مطرح کرد. هیات مدیره 
ش��رکت در پاسخ به این ضرورت در پاییز 1392 
تدوین برنامه اس��تراتژیک را برای دوره ده ساله  
1402-1393 در دستور کار قرار داد و به تدوین 
استراتژی، س��ند چشم انداز، ماموریت ها، اهداف 

کلی، استراتژی های مبتنی بر نقاط قوت و ضعف 
و فرصت ه��ا و تهدیدها اقدام کرد که اجرای این 
مهم می تواند در راستای تحقق اهداف سهامداران 
محترم گامی بس��یار مفید باش��د.  بدیهی است 
پیاده س��ازی اس��تراتژی های تدوین شده فقط با 
حمایت همه جانبه س��هامداران گرامی به نتیجه 
خواهد رسید. دکتر حسن دوراندیش مرد شماره 
یک مالی ش��رکت نیز در س��خنانی با اش��اره به 
بازاریابی به منظور شناس��ایی مش��تریان بالقوه 
ب��رای فروش یکجای واحده��ای اداری و تجاری 
پروژه های اداری- تجاری گلستان خیام و تعیین 
تکلیف و ف��روش دارایی های ممکن و اس��تفاده 
از مناب��ع حاصل در فرصت های س��رمایه گذاری 
جدی��د علی الخصوص س��رمایه گذاری در بورس 
گف��ت: بهبود پرتفوی و اصالح س��اختار مالی از 
دیگ��ر برنامه های مدیریت و امور مالی ش��رکت 

برای سال مال آتی است.
معاون مالی و اداری ش��رکت در حاشیه مجمع، 
اصالح پرتفوي بورس��ي و فروش س��هام راکد با 
وضعی��ت عملیات��ي ضعیف و جایگزین��ي آنها با 
سهام پرپتانس��یل با وضعیت بنیادي و عملیاتي 
قوي و انتظار کس��ب بازدهي مناس��ب در س��ال 
جاري و سال های آتي و افزایش بازدهي سرمایه 
گذاری های صورت گرفته در شرکت های وابسته 
از طریق ساماندهي این شرکت ها به منظور ایجاد 
شرکت های قدرتمند که بتوانند از پتانسیل بازار 
بهره من��د ش��وند را از دیگر برنامه ه��ای مدون و 
مهندس��ی خوش��پور و مجموعه دانست که امور 
مالی در س��ال مالی آتی به ج��د پیگیر انجام آنها 

خواهد بود.
شـایان ذكر اسـت با برگزاری انتخابات در پایان 
مجمع اعضای جدید هیات مدیره شركت به قرار 

زیر معرفی شدند:
1- بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 2- 
صن��دوق بازنشس��تگی کارکنان بیم��ه مرکزی، 
3-شرکت نماسان کیش، 4- شرکت آتی پژوهان 

سرمایه، 5- گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

برای رسیدن به افقی درخشان ترسیم برنامه های مدون مدیریتی
مهندس خوشپور و تیم مدیریتی اش به فردایی روشن می اندیشند 
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به قول ظریف��ی، ترکیب مدی��ری کاربلد هیات 
مدی��ره کاردان و س��هامداران عمده که دلس��وز 
ش��رکت و صاحب��ان س��هم و ذینفع��ان به طور 
اخالقی و قانونی باش��ند دم مسیحایی بود که در 
کالبد این ش��رکت و مجموعه دمیده شد و بدون 
ش��ک ثمره این جابه جایی س��هامداران عمده و 
دوام و ثبات مدیریت را در سال مالی آتی شاهد 

خواهیم بود.

 بیانیه ماموریت شركت
ش��رکت هلدینگ س��رمایه  گذاری صنعت بیمه 
می کوش��د با ش��فافیت، صداق��ت، امانتداری و 
اخالق م��داری و تکی��ه ب��ر خالقی��ت و نوآوری 
س��رمایه انس��انی متخصص و حرف��ه ای خود با 
ارائه الگوی س��رمایه گذاری پربازده در بازارهای 
مختلف، ثروت و امنیت را برای س��رمایه  گذاران 

به ارمغان آورد.

اهداف كیفی شركت
افزای��ش  ش��رکت،  ارزش  ک��ردن  حداکث��ر 
نقدشوندگی سرمایه گذاری های شرکت، افزایش 
بازدهی و س��ودآوری، تداوم و رش��د سودآوری، 
رعایت الزام قانونی س��ازمان بورس، تبدیل شدن 
سرمایه گذاری صنعت بیمه به سازمانی چابک و 

افزایش شفافیت اطالعاتی شرکت. 
برنامه های آتي ش��رکت در سال مالي منتهي به 

1395/6/31
اهم فعالیت هیات مدیره در سال مالي منتهي به 

95/6/31 به قرار ذیل است:
- مهم ترین برنامه ش��رکت در سال مالی جاری، 
اجرای فرایند قانونی مرحله اول افزایش سرمایه 
ش��رکت )برگ��زاری مجمع عموم��ی فوق العاده، 
ش��روع پذیره نویس��ی س��هام و ...( اس��ت ک��ه 

پیش بینی می شود چند ماه به طول انجامد.
- ادامه عملیات اجرایی پ��روژه تجاری – اداری 
گلستان خیام براساس برنامه زمانبندی و مخارج 

پیش بینی شده. 
- بازاریابی به منظور شناس��ایی مشتریان بالقوه 
جهت فروش یکج��ای واحدهای اداری و تجاری 

پروژه تجاري-اداري گلستان خیام. 
- تعیی��ن تکلیف و ف��روش دارایی های ملکي و 
اس��تفاده از منابع حاصله در فرصت های سرمایه 
گذاري جدید علي الخصوص س��رمایه گذاري در 

بورس.
- به��ره برداري بیش��تر از فرصت های س��رمایه 
گذاري کوتاه م��دت و میان مدت در بورس اوراق 
بهادار و افزایش س��هم س��رمایه گذاري در بازار 
س��هام در راس��تاي مفاد اساس��نامه ش��رکت و 
همچنین رعایت ماده 7 دستورالعمل »شناسایی 
و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار« 
پ��س از عملی ک��ردن مرحله افزایش س��رمایه 

شرکت.
پس از تحقق مرحله اول افزایش سرمایه، شرکت 
ت��الش می کند طی دوره فعلی رکودی بورس، با 
خرید س��هام ارزش��مندی که از قیمت تمام شده 
باالی��ی در پرتف��وی برخوردار  باش��ند، میانگین 
قیمت تمام ش��ده هر س��هم را کاهش  دهد. این  

اقدام پس از بهبود و رش��د قیمت سهام، بازدهی 
مناسبی برای شرکت به همراه خواهد داشت.

- اصالح پرتفوي بورس��ي و فروش س��هام راکد 
ب��ا وضعیت عملیاتي ضعی��ف و جایگزیني آنها با 

سهام  
   پرپتانس��یل با وضعیت بنیادي و عملیاتي قوي 
و انتظار کسب بازدهي مناسب در سال جاري و 

   سال هاي آتي.
- افزایش بازدهي سرمایه گذاری های انجام شده 

در شرکت های وابسته از طریق ساماندهي این 
   شرکت ها به منظور ایجاد شرکت های قدرتمند 

که بتوانند از پتانسیل بازار بهره مند شوند.
- ادام��ه مذاکره برای فروش 20درصد از س��هام 

شرکت کارگزاری سپهر باستان.
- تالش در راس��تای فروش سهم الشرکه شرکت 
در پ��روژه تجاری خلیج ف��ارس واقع در خیابان 

جمهوری.
-ت��الش برای فروش سهم الش��رکه در واحدهای 

تجاری مجتمع دریادیم رامسر.
چشم انداز شرکت )Vision( برای افق ده ساله

برترین شرکت سرمایه گذاری کشور 
پربازده، کم ریسک، ارز ش آفرین و حرفه ای

تاریخچه فعالیت شركت
ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت بیمه )سهامی 
عام( در تاریخ 1375/3/9 تحت شماره 121918 
در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران 
ب��ه ثبت رس��ید. تقاض��ای پذیرش ش��رکت در 
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار تهران در جلس��ه 
مورخ 1377/10/9 هیات پذیرش اوراق بهادار به 
تصویب رس��ید و از تاریخ 1378/2/5 نام شرکت 
در گروه س��رمایه گذاری ها و واس��طه گری های 
مال��ی و با نم��اد »و بیمه« به عنوان دویس��ت و 
هشتاد و هفتمین ش��رکت در فهرست نرخ های 
بورس درج ش��د. مرکز اصلی شرکت در تهران ، 
بلوار میرداماد، خیابان نفت ش��مالی، کوچه دوم، 

شماره 6 واقع شده است.

اهم استراتژی های شركت
-  تنظی��م و مدیری��ت جری��ان ورود و خ��روج 
مناب��ع و نقدینگی با هدف حفظ و ارتقای حقوق 

سهامداران و پرداخت مطالبات آنها
- تقوی��ت و ارتق��ای ت��وان تخصص��ی- علمی و 

فناوری موثر در سرمایه گذاری در بورس
- کاهش س��رمایه گذاری های بخ��ش امالک و 
س��اختمان و افزایش س��هم س��رمایه گذاری در 

سهام با پتانسیل رشد
- اصالح س��اختار سازمانی و تدوین شرح وظایف 

کارکنان متناسب با اهداف و ماموریت های شرکت
- تامی��ن و ارتق��ای زیرس��اخت های م��ورد نیاز 

بهینه سازی فناوری اطالعات
- س��ازماندهی مجدد ش��رکت های زیرمجموعه، 

تغییر ماموریت ها و اساسنامه آنها
- ایج��اد ثب��ات در مدیریت و انتخ��اب مدیران 
حرف��ه ای ب��ه منظ��ور حف��ظ اعتبار ش��رکت و 
س��هامداران عم��ده )مدیرعامل، اعض��ای هیات 

مدیره(
- توسعه سرمایه انسانی

- بهینه سازی بافت مالی شرکت
- ایفای نقش عاملیت س��رمایه گ��ذاری در بازار 

سهام برای شرکت های فعال در صنعت بیمه
- بهبود ش��یوه های تامین مالی از طریق انتشار 
اوراق مش��ارکت، صک��وک و صن��دوق زمی��ن و 

ساختمان
- اعمال مدیریت منطبق بر قوانین و مقررات در 

راستای شفاف سازی به موقع
- تدوین پیشنهادهای س��رمایه گذاری در قالب 

بسته های اجرایی به متقاضیان سرمایه گذاری 
- اصالح و بازنگری و رعایت مفاد اساسنامه

- اس��تقرار نظام مدیریت مشارکتی در نهادها و 
فرایندهای داخلی، تصمیم س��ازی، تصمیم گیری 

و اجرا و نظارت 

اعضاء هیات مدیره

بیمه مرکزي ج.ا.ا

صندوق تامین خسارت های بدني

صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی

شرکت توسعه عمران بیمه

شرکت سهامي بیمه ایران

نماینده

آقاي سید مرتضی حسنی 

آقاي محمدمهدي محمودي

آقای محمود حق وردیلو

آقای حسن خوشپور

آقاي عطااهلل بابایی

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت ایران ارقام 
)سهامی  عام( صبح دوشنبه 1394/9/23 در سالن 

اجتماعات دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 93/5 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
دکتر سعید فائقی بود که جنابان محمدرضا خلفی 
و ابراهیم محس��نی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مهن��دس جواد می��رزازاده به عن��وان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/06/31توسط مهندس 
می��رزازاده مدیرعامل ش��رکت و پس از اس��تماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خ��ود ضمن  تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 270ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 

دادند.
همچنی��ن موسس��ه حسابرس��ی دایارهیاف��ت به  
عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس علی البدل 

شرکت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهندس میرزازاده در ابت��دای گزارش خود گفت: 

درآمد بیش از 99 میلیاردی مجموعه در سال مالی 
منتهی به 94/6/31 نشان  می دهد که در سال های 
93 و 94 درآمد شرکت نسبت به سال های گذشته 
رش��د داشته اس��ت. در نمودار مقایس��ه ای درآمد 
به تفکی��ک فعالیت ها در زمینه ه��ای فروش کاال 
»در قالب ف��روش تجهیزات کامپیوت��ری«، اجاره 
خودپرداز »به بانک ها و غیربانکی ها« و ارائه خدمات 
»پش��تیبانی نرم افزاری یا سخت افزاری« مشاهده 
می شود که به همت کارکنان متعهد و کارشناسان 
متخصص ایران ارقام در تمام این زمینه ها ش��اهد 

رشد فعالیت و کسب درآمد بیشتر بوده ایم.
مدیرعامل ش��رکت در ادامه با اش��اره به نیاز بازار 
جدید انفورماتیک ایران و بیان این مطلب که کشور 
برای پیشرفت و توس��عه همه جانبه نیازمند توجه 
جدی به صنعت آی تی و انفورماتیک است، افزود: 
با اجرایی ش��دن برجام و رفع ج��دی تحریم های 
بین المللی، بالطبع شاهد ورود شرکت های خارجی 
در ای��ن صنعت و تغییرات بنیادی خواهیم بود که 
شرکت و مدیریت آن با تمهیداتی که اندیشیده اند، 
برای روزهای پس��اتحریم آمادگ��ی الزم را دارند و 
ب��رای حفظ و ارتقای س��هم خود از ب��ازار به دقت 
برنامه ریزی کرده اند. وی پتانس��یل باالی شرکت، 
ارائه خدمات پشتیبانی به واسطه وجود کارشناسان 
حاذق و باتجربه  و همچنین پراکندگی جغرافیایی 
مناس��ب را از مزایای قابل توجه شرکت دانست و 

گفت: ایران ارقام دارای بزرگ ترین شبکه خدمات 
پ��س از فروش در ایران ب��ا برخورداری از 470 تن 
از بهتری��ن و زبده ترین متخصصان در تهران و 14 
ناحیه در سراسر کشور و دفاتر زیرمجموعه آنهاست 
که در مجموع 88 مرکز عملیاتی را شامل می شود 
که خدمات پش��تیبانی کارآمدی را به صورت 24 
س��اعته در تمامی روزهای س��ال )اع��م از تعطیل 
و غیرتعطی��ل( به مش��تریان ارائ��ه می دهند و از 
این لحاظ در کش��ور بی نظیر و مثال زدنی اس��ت. 
میرزازاده افزود: اس��تراتژی اصلی شرکت این است 
که ضم��ن حفظ موقعیت خود در ب��ازار فعلی، به 
ج��ذب بازارهای جدی��د اقدام کند و ب��ا تغییرات 
س��ریع تکنولوژی در زمینه های س��خت افزاری و 
نرم افزاری همگام ش��ود. لذا ضمن تعریف اهداف 
کّم��ی، به نحوی برنامه ری��زی کرده ایم که نه تنها 
در این بازار به واسطه پتانسیل باالی خود از رقبای 
داخل��ی و خارجی عق��ب نیفتیم؛ بلک��ه به عنوان 
پیشرو هدف گذار در صنعت بانکداری الکترونیکی 

فعالیت کنیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت در پای��ان گف��ت: تمام��ی 
فعالیت ه��ای صورت پذیرفته در ایران ارقام منطبق 
با استانداردهای بین المللی و اصول اخالقی اسالمی 
بوده و هر چند کلیه عملیات و فعالیت های شرکت 
و مدیری��ت بر مبنای صرفه و صالح س��هامداران و 
ذی نفعان و شرکت انجام شده لیکن مدیریت هیچ 

ایران ارقام، بر بام صنعت انفورماتیک کشور
پیش رو وهدف گذاردرصنعت بانکداری الکترونیکی
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گاه کسب سود و منفعت را به هر بهایی پذیرا نبوده 
و س��عی وافر مدیریت ارشد و تمام همکاران بر این 
بوده اس��ت که ارزش های اخالقی و اسالمی فدای 

منفعت و سودرسانی لحظه ای نشود. 
ابوالقاس��م جوالئی مدیر ارش��د مالی نیز در پاسخ 
به س��واالت س��هامداران حاضر در مجمع با اشاره 
ب��ه میل بیش��تر بانک ها برای اجاره دس��تگاه های 
خودپرداز و تامین قطعات مورد نیاز در سال پیش 
که در برهه هایی از س��ال با غیر ارز مرجع صورت 
پذیرف��ت، گفت: با تکمیل و تجهی��ز انبار قطعات 
که باعث ب��اال رفتن ضریب وفاداری مش��تریان و 
رضایتمندی آنان می ش��ود، در راستای برنامه های 
مدون مدیریتی خود از هیچ تالش��ی برای ارتقای 
برند شرکت فروگذار نکرده ایم. وی افزود: سرمایه 
شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام مورخ 1394/2/7 از محل مطالبات 
س��هامداران و آورده نق��دی به مبل��غ 500/000 
میلیون ریال افزای��ش یافته  که این اقدام از دیگر 

فعالیت های سال مالی مورد گزارش بوده است.
از دیگر نکات خواندنی مجمع می توان به س��خنان 
مرد آذری خوش لهجه و پیشکس��وت ورزش و پیر 
مدیریت صنعت کش��ور دکتر فائقی اشاره کرد که 
گف��ت: برای دوران پ��س از تحریم می بایس��ت با 
همدلی و همزبانی مثال زدنی مردم و مس��ئوالن از 
تمامی تهدیدها فرصت س��اخت که بحمداهلل این 
مهم در شرکت ایران ارقام به دقت و وسواس مورد 
کنکاش قرار گرفته و برای آن برنامه های کاربردی 

و راهبردی در نظر گرفته شده است.
در پایان مجمع ساالنه با برگزاری انتخابات، اعضای 

هیات مدیره شرکت به قرار زیر معرفی شدند:
1- ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق فرهنگیان، 
2- کمیته امداد امام خمینی، 3-ش��رکت سرمایه 
گذاری فرهنگیان، 4- شرکت تدبیر فرهنگیان، 5- 

شرکت سامان فرهنگیان
اج��ازه می خواهم از بچه های خوب س��هام، مالی و 
روابط عمومی که به گرم��ی پذیرای خبرنگاران و 
اهل رسانه ش��دند و مدیران ارزشی شرکت که به 
حرمت پاس��خگوی س��واالت ما بودند، قدردانی و 

تشکر کنم.

پیام مدیرعامل
اینجانب از فرصت پیش آمده اس��تفاده می نمایم تا 
از همت، تالش و کارای��ی رئیس و اعضای محترم 
هیات مدی��ره و س��هامداران عزیز ک��ه حمایت و 
پشتوانه آنها باعث دلگرمی در کار بوده و همچنین 
س��رمایه انسانی ش��رکت که در سال مالی گذشته 

تالش و جدیت به خرج دادند، تقدیر و تشکر نموده 
و درخواست نمایم تا سهامداران عزیز همچنان ما 
را مورد لطف و حمایت همیشگی خود قرار دهند. 
از تمام��ی مدیران و کارکنان ش��رکت انتظار دارم 
ب��ا توجه به برنامه های جدی��دی که در قالب تنوع 
و افزای��ش محصوالت و خدمات دیده ش��ده، تمام 
س��عی و تالش خود را در تحقق آ نها و رسیدن به 
وضع مطلوب مبذول نمایند تا در دوره بعدی شاهد 

عملکردی بهتر از این باشیم.

چشم انداز شركت
ش��رکت ایران ارقام با توکل به خداوند متعال و به 
پشتوانه مدیران توانمند وسرمایه انسانی متخصص 
و متعهد و در مسیر تحقق آرمان های خود، سازمانی 
دانش بنیان، پیشتاز در تامین و تولید محصوالت و 
تکنولوژی های نوین در ح��وزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، شریکی راهبردی، امین و قابل اتکاست.

رمز پرآوازگی و خوش��نامی ماندگار این شرکت در 
عرضه بهترین خدمات  به م��ردم، ارائه بهترین راه 
حل های جام��ع انفورماتیکی بانکی به مش��تریان، 

حضور در بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و تامین رضایتمندی روزافزون کلیه ذی نفعان است.

ماموریت شركت
ش��رکت ایران ارقام ب��ه عنوان یک��ی از افتخارات 
صنع��ت انفورماتی��ک کش��ور، با نیم ق��رن تالش 
درخش��ان در حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
برای جلب رضایت کلیه ذی نفعان همواره ارزش ها 
و سیاست های زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار 

داده است:
- به کارگیری و توسعه س��رمایه انسانی متخصص 

و مجرب 
- دستیابی به دانش فنی و به کارگیری تجهیزات و 

فناوری های روز جهانی
- تولید و بومی سازی مناسب ترین سخت افزارها و 

نرم افزارها در حوزه فناوری اطالعات
- عرضه محصوالت و ارائه خدمات منطبق بر نیاز و 

انتظارات مشتریان
- برخ��ورداری از مجهزتری��ن ش��بکه خدم��ات 

پشتیبانی در سراسر کشور
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سـرای حافظ حجره كوچکی اسـت كه در آن یک جالباسـی بود یک دفتر 
مسـتطیل 40 سـانتیمتر و عرض پنج شانتیمتر یک صندلی فلزی ارج و یک 
پیشـخوان چوبی در این دفتـر حاج محمود آقا الجوردی نشسـته و رتق و 
فتق حسـابهای ریسندگی بافندگی محمل كاشـان را می داشت ، كشور در 
آتش ضرب ضرب بازی می سوخت بدان شهرنشینی دهقان نشین جوالنگاه 
شـپش بود تراخوم چشـم، حصبه، دیفتری، آبله روندگان به گورستانها چه 
بسـیار و در گودالهای غار ، شوش بدن بی جان این امراض خوراک كفتالها و 
الشـخورها حاج محمود آقا، كاله مخملی شابکا به سر گذارد پالتو ماهوت به 
تن كشید رفت دفتر نخست وزیر ساعد، بر آنم كه ریشه این دردها را بركنم 
و بازگشـت در همین خیابان اسـتاد معین امروز چند دیگ ببار كرد صابون 
گلنار سـیاه و سـفید تولید كرد مدتی نکشـید گلنار، عروس شد و زینهای 
بی كشت بهشـهر به مزارعه پیشه آفتاب گردان رفت روغن نباتی بهار شاه 
پسـند وبه بازار آمد صنعتی بهشـهر به پای مردی حاج محمود آقا پا گرفت 
و خدمت به مردم آغازید آخرین سـه شـنبه پائیز بود كهبرای تهیه خبر به 
تـاالر تالش در مجموعه فرهنگی وزارت كار و امـور اجتماعی باز هم دیر به 
محل رسیدم مجمع افزایش سرمایه صنعتی بهشهر به اتمام رسیده و چشم 
به جمال دكتر دامغانیان افتاد كه به تازگی سکان كشتی شركت را به دست 
گرفته این بچه سرزمین چشمه عال خوب می داند صنعتی بهشهر و خدمات 
ارزنـده آن چه معنـی دارد با یک خاطره این مطلب بـه پایان می برم تا كی 

اجازت یابم در خدمت نشـینم خاطرات نیم قرن خود در شـركت را با مدیر 
توانگر در میان گذاریم.

در خدمت كار دولتی بودم خبر رسـید چشـمه عالء دامغان به دسـت چند 
فرصت طلب می بود تا دیگر داشـته های این نگین كویر از یاد باورها برود. 
چشـمه عالء از دل كوه فوران آبی زالل می كند و اسـتخری به فرمان شـاه 
قاجار ساخته شده و در میان استخر بنای شاهانه سر از تاریخ بیرون كشیده 
و به تشـنه راه آب خنکا و سـایه سـاران جانگشـا می دهد به یاری نیروی 
كمیته و دادسـرای دادگستر از دسـت یغماگران بازگردانده شد و امروز كه 
نام دامغان در قلم نشسـته بدین باور كه یارستان بهشتر استوار سرفراز می 

ماند انشاء اهلل.   
محمع عمومی فوق العاده شـركت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( مورخ 

94/10/1 در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی تالش تشکیل گردید.
در ایـن مجمع كه با حضـور بیش از75/33 درصدی سـهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا ترابی 
بـود كه جنابـان علی ملکی و علـی پرتوی در مقام نظـار اول و دوم و آقای 

حمید مقیم زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

بـه مجمـع عمومـي فـوق العـاده صاحبان سـهام شـركت توسـعه صنایع 

افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر مصوب مجمع گرفت
از حجره سرای حافظ تا پالک كوچه 24 خیابان قائم مقام
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بهشهر)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گـزارش توجیهـي مـورخ  1394/7/29 هیـات مدیره شـركت توسـعه 
صنایع بهشهر)سـهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 
5/080/3 میلیارد ریال به مبلغ 7/112/4 میلیارد ریال، مشـتمل بر ترازنامه 
و صورت سـود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی كه پیوست می باشد، طبق 
اسـتانداردهای حسابرسی رسـیدگی به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگي 
این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت به مبلغ 2/032/1 میلیارد ریال از محل مطالبات 
حال شـده و آورده نقدی سهامداران تهیه شده اسـت. این گزارش توجیهي 
براسـاس مفروضاتی مشـتمل بر مفروضات ذهني دربـاره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شـده است كه انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اسـتفاده كنندگان توجه داده مي شود كه این گزارش توجیهي 

ممکن است براي هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- سود پیش بینی شـده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه بابت شركت 
مارگارین)شـركت فرعـی( طی پنج سـال آتی جمعا مبلـغ 63 مییارد ریال 
بیش از پیش بینی شركا مارگارین می باشد. مضافا اینکه از بابت هم افزایی 
مشـاركت در بسـته بندی شکر تولیدی شـركت مارگارین نیز سالیانه مبلغ 
196 میلیارد ریال سود پیش بینی شده است كه علیرغم وجود ماشین آالت 

مربوطه، تا تاریخ این گزارش بسته بندی شکر انجام نپذیرفته است.
4- براساس رسـیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات این سازمان به مواردی 
برخورد نکرده است كه متقاعد شـود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیـه گـزارش توجیهي فراهم نمي كنـد. به عالوه، به نظر این سـازمان، به 
استثنای اثر مندرج در بند 3 ، گزارش توجیهی یاد شده، براساس مفروضات 

به گونه اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در بـاال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفـاوت از پیش بیني ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهاي پیش بیني شـده اغلب به گونه اي رخ نمي دهد وتفاوتهاي 

حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شـركت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
هـدف از انجام افزایش سـرمایه ، تامیـن منابع جهت اصالح سـاختار مالی 
از بابـت جبران مخارج سـرمایه گذاری های انجام شـده و نیز مشـاركت د 
رافزایش سرمایه های شـركت های سرمایه پذیر عضو گروه به منظور حفظ 

درصد سرمایه گذاری های بلند مدت فعلی در راستای كسب سود و بازدهی 
مناسب پایدار می باشد.

بدیهی است با توجه به مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر 
و همپنین پرداخت سود سهامداران اجتناب ناپذیر می باشد در صورت عدم 
افزایش سـرمایه اخذ تسـهیالت بانکی بعنوان تنها راهـکار ممکنه مفروض 

گردیده است.

تاریخچه
شركت توسعه صنایع بهشهر در سال 1349 در اداره ثبت شركتها و مالکیت 
صنعتـی تهران تحت شـماره 14393 به ثبت رسـیده و در سـال 1353 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شـده است. مركز اصلی شركت در تهران 
خیابان قائم مقام كوچه 24 پالک 8 واقع است و شناسه ملی ، كد اقتصادی و 
كدپستی آن به ترتیب 411111981957010100539090 و 1586973611 می 
باشـد. موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه، سرمایه گذاری در شركتها از 
طریق خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار 
و صـدور اوراق قرضـه و هرگونـه اوراق بهادار دیگر و مشـاركت در بانکها و 
سایر شركتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معامالت مجاز بازرگانی 

مربوط به موضوع شركت می باشد.  
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت سیمان 
دشتس��تان )س��هامی عام( صبح یکشنبه 15 آذر 

ماه سال 94 در هتل بزرگ تهران برگزار شد.
در ای��ن مجم��ع ک��ه با حض��ور بی��ش از 98/9 
درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هی��ات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای همایون بهزادی بود 
ک��ه جنابان محمد بُد و س��ید صالح��ی در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آق��ای کیومرث موس��یوند به 
عنوان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند. درادامه با 
قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیت ه��ای صورت پذیرفته در طی س��ال 
مال��ی منتهی به 1394/6/31توس��ط مدیرعامل 
ش��رکت و پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات 
خ��ود ضمن  تصویب صورت ه��ای مالی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 با تقس��یم س��ود 
230ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پایان 

دادند.
همچنی��ن موسس��ه حسابرس��ی دایارهیافت به  
عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت 
برای س��ال مالی آتی انتخ��اب گردید. مهندس 
موس��یوند که از مدیران خوش فکر صنعت کانی 
کشور به شمار می آید، در بخشی از گزارش خود 
به مجمع با برش��مردن نقاط قوت شرکت از نظر 
مالی، فرایند، مشتری و یادگیری و تشریح چشم 
انداز شرکت برای رس��یدن به باالترین راندمان، 
اظهار کرد: در سال مالی گذشته مدیریت شرکت 
بسیار س��عی کرد تا در کنار تولید بیش از 850 
هزار تن س��یمان و بیش از 1 میلیون تن کلینکر 
در زمینه کاهش هزینه های تمام ش��ده قدم های 

بسیار خوبی بردارد.
وی افزود: با کار کارشناسی دقیق و رعایت تمام 
اس��تانداردها ش��رکت توانس��ت در کنار اجرای 

رئ��وس مدیریت��ی خ��ود مبنی بر یک س��ازمان 
یادگیرن��ده در بح��ث افزایش کیفی��ت، افزایش 
به��ره وری و کاهش قیمت تمام ش��ده محصول 
در فراین��د تولید، از س��یمانی های ش��اگرد اول 
باشد؛ به طوری که محصوالت شرکت به واسطه 
قابلیت های فیزیکی – ش��یمیایی خود و کیفیت 
برت��ر توانس��تند به ف��روش خوب��ی در بازارهای 
داخلی و صادراتی دست یابند. مهندس موسیوند 
گفت: به منظور رس��یدن به ارزش های محوری 
و چش��م انداز، تیم ارش��د مدیریت شرکت سعی 
ک��رد در کن��ار پایش دقیق اطالع��ات در جهت 
بهبود فرایندها، مدیری��ت هزینه و افزایش بهره 
وری با تحلیل دقیق در جهت منفعت رس��اندن 
ب��ه ذی نفعان و س��هامداران برنامه ه��ای خود را 
مدون کن��د. مدیرعامل ش��رکت با بی��ان اینکه 
تن��وع در تولید س��یمان را در دس��تور کار خود 
قرار داده اس��ت، عنوان کرد: در صنعت س��یمان 
با اف��زودن مواد افزودنی مانن��د پزوالن، آهک و 
س��رباره ذوب آهن انواع س��یمانی تولید می شود 
که ع��الوه بر کاهش مص��رف ب��رق، از آلودگی 
کمتری نیز برخوردار اس��ت. مهندس موس��یوند 
در بخ��ش دیگ��ری از گزارش خود ب��ه موضوع 
توسعه ناوگان باربری شرکت اشاره کرد و یادآور 
ش��د: این برنامه ج��زو برنامه های آتی ش��رکت 
اس��ت که در حال بررس��ی دقیق تر آن هستیم. 
وی همچنی��ن از طرح ه��ای در حال بررس��ی و 
اجرای ش��رکت در زمینه های بهینه س��ازی امور 
و افزای��ش ظرفیت دپارتمان پخ��ت تا جایی که 
توجیه اقتصای مطمئن داشته باشد و طرح کالن 
حفاظت از محیط زیس��ت، ب��ا تعویض و تکمیل 
فیلتراس��یون های مد نظ��ر و ... برای قرار گرفتن 
شرکت در فهرست شرکت های دوستدار صنعت 
سبز سخن گفت و بر این نکته تاکید کرد که شاه 
بیت فعالیت های س��یمان دشتستان در تکمیل 
هر چه س��ریع تر س��یمان مند دش��تی است که 

به رغم فض��ای اقتصادی ناامیدکننده کش��ور در 
سال های گذش��ته ناش��ی از رکود و تحریم های 
بین الملل��ی، این پ��روژه در ماه های اخیر رش��د 
بس��یار خوبی از لحاظ پیشرفت فیزیکی داشته و 
تمام زیرساخت های الزم برای آن مهیا شده و در 
حال تکمیل اس��ت. مدیرعامل شرکت در بخش 
پایان��ی صحبت های خود با اش��اره ب��ه صادرات 
دو س��ال گذشته شرکت به عربس��تان و مصر و 
صادرات س��ال پیش به عراق و کویت اعالم کرد: 
اکنون در حال مذاکره جدی با طرف های قطری 
و نمایندگان��ی از کش��ورهای آفریقایی هس��تیم 
تا ب��ازار صادراتی خود را توس��عه دهیم. معاون 
مالی و اداری ش��رکت نیز در حاشیه این مجمع 
از برنامه افزایش س��رمایه شرکت سخن گفت و 
اف��زود: برای این افزایش س��رمایه در حال تهیه 
طرح توجیهی هس��تیم و به عن��وان یک برنامه  
آتی جدی به آن می اندیش��یم . کرمی در بخش 
پایانی مجمع نیز پاس��خگوی سواالت و ابهامات 
س��هامداران بود و به عنوان مرد شماره یک مالی 
ش��رکت تاکید کرد: کلیه فعالیت ها در شرکت با 
رعایت صرفه و صالح سهامداران و مجموعه بوده 
و امید اس��ت که ش��رکت با توجه به قرار داشتن 
در موقعیت جغرافیایی مناس��ب بتواند بازارهای 
صادراتی خود را بهتر شناسایی کند و به واسطه 
حاشیه سود باالتر صادرات خود را بیش از پیش 

استمرار بخشد.
شایان ذکر است سیمان دشتستان توانسته سال 
گذشته عالوه بر کسب عنوان صادرکننده نمونه 
سیمانی کشور در بخش کاهش هزینه های برق، 
سوخت، انرژی و کاهش کلی هزینه های محصول 
تمام ش��ده )قیمت تمام شده( و ارتقای بهره وری 
و باال بردن راندمان کاری از ش��رکت های پیشرو 
صنعت کانی و ش��اگرد اول س��یمان کشور باشد 
ک��ه کس��ب ای��ن موفقیت ه��ا نش��ان از اجرای 
درس��ت برنامه های مدیریتی کالن شرکت دارد 

موسیوند، افتخار آفرینی در دیار رئیس علی
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و می بایست به مهندس موسیوند و تیم مدیریتی 
اش خسته نباشید گفت. 

تقس��یم س��ود بی��ش از 90 درصدی ش��رکت و 
حضور پرشمار مدیران طراز اول سیمانی از دیگر 

نکات برجسته این مجمع بود.
مهندس آزادی و مهندس بُد که خود از متولیان 
صنعت کش��ور هس��تند نیز اذعان داش��تند که 
شرکت سیمان دشتستان به سکانداری مهندس 
موس��یوند در زمین��ه کاه��ش مصرف س��وخت 
کارخانه، کاه��ش هزینه های انرژی و هزینه های 
مالی، بهبود فرایندها و ارتقای کیفی محصوالت 
از شرکت های س��رآمد در این صنعت است و به 
ای��ن ترتیب مه��ر تاییدی بر عملک��رد مجموعه 
مدیران اجرایی و مالی شرکت سیمان دشتستان 
زدن��د.  ای��ن کارخان��ه ع��الوه بر اش��تغالزایی و 
رونق بخشی به اقتصاد منطقه و کشور، به عنوان 
نگین صنعت اس��تان  موفق به کسب گواهینامه 
و افتخارات پرش��ماری برای این اس��تان محروم 
جنوبی کشورمان شده و برای سهامدارانش سود 
خوبی به ارمغان آورده اس��ت. مدیران تالش��گر 

جنوب ایران زمین خداقوت. 

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است که 
حافظ و امانتدار س��هامداران محت��رم بوده و به 
منظور حراس��ت و ارتقای امانت واگذارش��ده به 
آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالش 

و کوششی دریغ نورزد.
 مدیریت ش��رکت در راستاي تحقق این هدف و 
با اعتقادي راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت 
ش��رکت، در س��ال مالی مورد گزارش در جهت 
ارتقای س��طح کیفی و کّمی شاخص هاي اصلی 
ای��ن صنعت، کاهش و رفع موان��ع و گلوگاه هاي 
سنوات گذشته، اصالح و بازبینی خط مشی هاي 
ناکارآمد گذش��ته و همچنین اس��تفاده بهینه از 
موقعیت هاي بازار س��رمایه، اقدامات اساس��ی به 
عمل آورده و برنامه ریزی ه��اي خود را برمبناي 
رضایتمندي س��هامداران و حفظ و ارتقاي منافع 
ایش��ان بنا نهاده اس��ت.  بر این اس��اس گزارش 
حاض��ر دربرگیرنده اهم فعالیت هاي ش��رکت در 
جهت نیل به اهداف و اس��تراتژي هاي ش��رکت 

است. 
هی��ات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت 
تمام��ی افتخ��ارات و موفقیت هاي کسب ش��ده، 
در س��ایه حمایت ه��اي ب��ی دریغ و با پش��توانه 
س��هامداران محترم حاصل گردیده است.  تعامل 
مطلوب و اس��تفاده از نظرات و انتقادات سازنده 
ش��ما س��هامداران محترم بی ش��ک چ��راغ راه 
گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این راستا 
بهره مندي از نظرات و رهنمودهاي شما عزیزان 
را ارج نه��اده و آن را بس��تري یگان��ه و حیات��ی 
در راس��تاي بهبود فراینده��اي تصمیم گیري و 

برنامه ریزي خود می دانیم. 
خ��داي ب��زرگ را س��پاس ک��ه ب��ا توفیقات و 
توجهاتش در س��ال تولید ملی و حمایت از کار 
و س��رمایه ایرانی، در حد وس��ع، توان و امکانات 
ت��الش نموده و ب��ا عنایات حض��رت حق تعالی 

و جدی��ت و ت��الش مجموعه هم��کاران اعم از 
مدی��ران، کارشناس��ان و کارکن��ان و کارگ��ران 
زحمتک��ش، ضمن دس��تیابی به اه��داف برنامه 
راهبردي و بودجه سال 94، دین و امانتی را که 
به واس��طه اطمینان و اعتماد سهامداران محترم 
برعهده ب��ود، صادقانه پاس و مجدانه ادا نماییم.  
قطعا مجموعه مدیریت ش��رکت، به این توفیقات 
حاصل ش��ده بس��نده نخواهد کرد و عزم ما براي 
برداش��تن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی 
واال که در ش��أن نام و ظرفیت این شرکت باشد 
جزم ترخواهد ش��د. اس��اس موفقیت ما، داشتن 
چش��م انداز بلندمدت و رعای��ت اصول ایمنی و 
بهداشت محیط زیست و ارزش هاي استوارمان از 
جمله التزام عملی به ایفاي تعهدات، سختکوشی 
و پرهی��ز از تجملگرای��ی، رعای��ت اصول اخالق 
حرفه اي و پایبندي به )HSE( و توسعه مستمر 
منابع انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی است. 
کارآفرینی یکی از موثرترین ابزارهاي توس��عه و 
تعال��ی اقتصادي جامعه اس��ت که ترویج آن آثار 
ش��گرفی بر ش��کوفایی اقتصادي، قطع وابستگی 
و پیش��رفت فن��اوري دارد.  متقاب��ال، مهم ترین 
دس��تاورد فرایند کارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل 
جدی��د و رف��اه اجتماع��ی حاصل از آن، نش��اط 
اجتماعی و شاخص امید به زندگی در بین مردم 
را ارتق��ا داده و از ای��ن رهگذر کم��ک بزرگی به 

پویایی فرهنگی و اخالقی جامعه خواهد نمود.
 تخصص، انعطاف پذیري و درک مناس��ب تیم ها 
و گروه هاي متنوع فنی این ش��رکت از ش��رایط 
موج��ود و سختکوش��ی و ن��وآوري، از مهم ترین 
عواملی هستند که چشم انداز روشن و آینده اي 

مطمئن را نوید می دهند.

بیانیه چشم انداز شـركت سیمان دشتستان در 
افق 5 ساله:

شرکت سیمان دشتستان به منظور ارزش آفرینی 
براي ذی نفعان، مجدانه رشد و تعالی سازمانی را 
س��رلوحه کار خود قرار داده است؛ به طوري که 
با ارائه باالترین راندم��ان تولید، برترین کیفیت 
محص��ول و بیش��ترین ب��ازده مال��ی در صنعت 
س��یمان بهترین گزینه س��هامداران و مشتریان 

باشد.

وضعیت و تحوالت صنعت سـیمان در سال مالی 
مورد گزارش:

همچنین چالش ه��ا و تهدیدهایي که در س��ال 
جاري صنعت سیمان از جمله سیمان دشتستان 

با آن مواجه گردیده:
1- افزای��ش ب��ی روی��ه قیمت حم��ل که بیش 

از25درصد بوده
2-نوسانات نرخ ارز

3- مشکالت ناشی از تحریم ها و عدم جابه جایی 
ارز

4- افزایش س��ایر اقالم مصرفی از جمله قطعات 
یدکی به تبع عوامل فوق

5- افزایش نرخ تسهیالت بانکی
6-از دیگ��ر چالش ه��اي موجود افزای��ش تولید 
سیمان از محل بهره برداري از طرح هاي توسعه 
و پروژه هاي جدید اس��ت، در سال جاري بیش از 
62 میلیون تن سیمان تولید شده که تنها حدود 
45 میلی��ون تن آن در داخل به مصرف رس��یده 
است؛ با عنایت به اینکه قیمت تمام شده محصول 
براي ش��رکت هاي س��یمانی بی��ش از 25درصد 

افزایش یافته است.

اعضاء هیات مدیره

آقای همایون آزادی

آقای علی رئیسی

آقای سید مرتضی شرافت

آقای عباس خلیلی

اقای اکبر مجیدپور

آقای کیومرث موسیوند

نماینده

شرکت سرمایه گذاری های استان آذربایجان غربی

شرکت سرمایه گذاری های استانی استان خراسان شمالی

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان

شرکت سیمان داراب

سمت

رئیس هیات مدیره )غیرموظف(

نایب رئیس هیات مدیره )غیرموظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

عضو هیات مدیره )موظف(

عضوهیات مدیره )غیرموظف(

مدیرعامل
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مواد ویژه لیا 
)س��هامی  عام( م��ورخ 1394/8/24 در محل هتل 

سیمرغ برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 74/87 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای س��ید حس��ام الدین عبادی ب��ود که جنابان 
ش��روین ش��هریاری و علی اکبر س��اداتی در مقام 
نظار اول و دوم و آقای علی کاشانی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/5/31توسط مهندس 
س��ید فاضل جالل��ی مدیرعامل ش��رکت و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان با طنین صل��وات خود ضم��ن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقسیم سود 100ریالی به ازای هر سهم به 

کار خود پایان دادند.
همچنین موسس��ه حسابرسی ش��اهدان به  عنوان 
حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی اصل��ی و موسس��ه 
حسابرسی نواندیش��ان به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهن��دس جاللی که نزدیک به ی��ک دهه در راس 
مدیریت ش��رکت س��کاندار این مجموعه بوده و از 
مدیران قدیمی و شناخته شده صنعت کشور است، 
در ابتدای گزارش خود با اش��اره به ظرفیت 2000 
تنی ش��رکت به عنوان اولین و تنه��ا تولیدکننده 
الیاف تیش��و و اولین تولیدکننده تیشو در کشور و 
تنها دارنده نشان استاندارد محصول تولیدی گفت: 
به واسطه این پتانس��یل و توانمندی ها، ما همواره 
انتخ��اب اول مش��تریان بوده ایم و ب��ه این موضوع 
افتخار می کنم که به واس��طه کیفی��ت برتر و دارا 
بودن استانداردهای بین المللی مشتریان همواره به 

دنبال همکاری با ما بوده اند.
وی ادام��ه داد: با دقت در آمار محصول تیش��و به 
شاهد رشد تولید 0/19 درصد و فروش 7/64 درصد 
ش��رکت نسبت به سال گذشته می رسیم که نشان 
از همت کارکنان و درایت مدیران ش��رکت نسبت 

به س��ال گذشته می باش��د و امید است با حمایت 
همه جانب��ه س��هامداران عمده از جمله ش��رکت 
توس��عه صنعتی که با قدرت و ت��وان دوچندان از 
ما و برنامه های آتی م��ان حمایت می کند، بتوانیم 
ب��ا ارتقای بهره وری و بهینه س��ازی امور این روند 

صعودی را استمرار بخشیم.
مهندس جاللی س��پس با اش��اره به بی��ش از 12 
میلیارد ریال سود انباش��ته شرکت گفت: با توجه 
به جلس��ات برگزار ش��ده پیش��ین و حمایت شما 
سهامداران و طبق قرارهایی که بیشتر برای عرضه 
سهام شرکت در فرابورس مطرح شد توافق بر این 
شد که امسال سود شرکت 100 ریال تعیین شود.

وی در ادام��ه با توجه به بندهای مجمع فوق العاده 
از جمله تغییر بند اساس��نامه برای تغییر موضوع 
فعالیت فرعی شرکت اظهار کرد: با توجه به اقدامات 
اولیه صورت گرفته و تامین زیرس��اخت های الزم و 
پتانس��یل موجود در شرکت و نیز مذاکرات فشرده 
و اخ��ذ تاییدیه از اداره کل اس��تاندارد، درصددیم 
انجام فعالیت های آزمایشگاهی را به عنوان فعالیت 
آزمایشی و آزمون با تغییر بند اساسنامه مربوطه به 
اساسنامه اصلی ش��رکت بیفزاییم و مطمئنیم این 
اتفاق در جهت ارتقای اعتباربخش��ی و برند شدن 
ش��رکت اقدامی بس��یار حیاتی و موثر خواهد بود 
زیرا به واسطه این اتفاق مهم تا آزمایشگاه شرکت 
ب��ه عنوان یک آزمایش��گاه مرجع و شناخته ش��ده 
محص��والت وارداتی را تایید نکن��د این مواد اجازه 

ورود و عرضه به بازار کشور را نخواهند داشت.
امید اس��ت این ش��رکت ب��ا کادر مدیریتی قوی و 
حمایت همه جانبه س��هامدار عمده یعنی ش��رکت 
توس��عه صنعتی بتوان��د هر چه بیش��تر در جهت 
حصول افتخار ملی و ارتقای وجهه شرکت در سطح 

کشور و منطقه گام بردارد.
در پایان این مجمع نیز با برگزاری انتخابات اعضای 
هی��ات مدیره جدید ش��رکت به ق��رار زیر معرفی 

شدند:
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه
توسعه صنعتی فرآور نمک

شرکت آتیه امید توسعه
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش

پیام هیات مدیره
بس��یار خرس��ندیم که دیگر بار ای��ن فرصت به ما 
داده ش��د تا گزارش عملکرد یک ساله شرکت مواد 
ویژه لیا )سهامی عام( را خدمت سهامداران محترم 
ارائه نماییم. در سالی که اقتصاد کشور تحت تاثیر 
مس��ائلی همچون کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر 
بودج��ه عمرانی دولت، ابهامات ناش��ی از مذاکرات 
هس��ته ای، تحریم ها، رکود اقتص��ادی و آثار آن بر 
کاهش گردش نقدینگی در کشور قرار داشت، هیات 
مدیره شرکت مواد ویژه لیا )سهامی عام( در پرتوی 
عنای��ت خداوند متعال و به پش��توانه حمایت های 
س��هامداران محترم، توانست در س��ال مالی مورد 
گ��زارش با بهره گی��ری از توان فن��ی و تخصصی 
مدیران و پرسنل دلسوز شرکت به تولید1887 تن 
فایبر و قریب به 44/5 میلیون مترمربع تیش��و در 
راستای اهداف تعیین ش��ده دست یابد. شرکت به 
منظور دستیابی به راهکارهای مناسب برای فروش 
تولیدات خود پیگیری مستمر را جهت تغییر تعرفه 
واردات به عمل آورد که نتیجه تالش ها فروش 46 

میلیون مترمربع تیشو است.
ش��رکت در استای تحقق اهداف تولید، برنامه های 
اصالح��ی و بهبود در بخش ه��ای مختلف کارخانه 
را به س��رانجام رس��اند که تاثیر فراوانی در افزایش 
راندمان و کیفیت  تولید خواهد داش��ت، در امتداد 
این اس��تراتژی افزایش تع��داد نخ های به کار رفته 
تیشو و اخذ نشان استاندارد ملی، همچنین فراهم 
ساختن بس��تر الزم برای پذیرش سهام شرکت در 

فرابورس از جمله اقدامات به عمل آمده است.
هیات مدیره بر خود فرض می داند به س��هامداران 
جدیدی که به جمع سهامداران شرکت پیوسته اند 
خوش آم��د گفته و این اطمینان را به س��هامداران 
محترم بدهد که در جهت حفظ و حراست از امانت 
واگذارش��ده از هیچ تالش و کوششی برای نیل به 
اهداف تعیین ش��ده دریغ نخواهد کرد. بهره مندی 
از نظرات، انتقادات س��ازنده و رهنمودهای ش��ما 
سهامداران محترم چراغ راه موفقیت هرچه بیشتر 
در آینده خواهد بود. لطفا آن را از ما دریغ نفرمایید.
در خاتمه مقدم سهامداران محترمی که در مجمع 
عموم��ی حضور به ه��م رس��انده اند را ارج نهاده و 

صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

انتخاب اول مشتریان ایرانی
تقسیم سود 100 ریالی به ازای هر سهم در شركت مواد ویژه لیا
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شـركت عمران و توسعه شاهد از جمله شركت هایی اسـت كه می كارد و مدیران 
الیقش بر این كشـت، داشت و برداشـت به نحو احسن نظارت می كنند.  آنچه در 
مجمع  دیدیم، به پشـتوانه نیم قرن كار خبری مان، مهر تاییدی بود بر این كشت 
نیکو. اگر به اعداد و ارقام و كارنامه عملکرد درخشان شركت از بدو ورود به فرابورس 
تا روز نشسـت مجمع ساالنه امسال بنگریم بایست شهادت دهیم كه این مدیر و 
این هیات مدیره و این تالشگران كم ادعا چگونه به دكترین اقتصاد مقاومتی معنا 

بخشیده اند. 
مجمع عمومی فوقالعاده شركت عمران و توسعه شاهد )سهامی  عام( صبح دوشنبه 

1394/8/18 در محل شركت برگزار شد. 
در این مجمع كه با حضور بیش از92درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای كاظم اكبری بود كه جنابان علی اصغر صالحی 
و رشـیدالدین رجبی در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد بهرامی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش توجیهی افزایش سـرمایه هیات مدیره به مجمع توسـط 
مهندس بهرامی مدیرعامل شـركت و پس از اسـتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود افزایش سرمایه 116/6 درصدی شركت 

را مصوب مجمع نمودند و به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای دادند.
مهندس بهرامی در ابتدای گزارش خود با بیان اینکه شركت در سال های 84، 86 و 
89 افزایش سرمایه داشته است، گفت: این افزایش سرمایه ها تا قبل از ورود شركت 
بـه فرابورس بوده اسـت و اكنون پس از مطالعات كارشناسـی دقیق به این نتیجه 
رسیده ایم كه برای ارتقای اعتبار شركت و اجرای برنامه های خود به افزایش سرمایه 
نیاز داریم و امیدواریم با رای اكثریت سهامداران و حمایت سهامداران عمده با این 
افزایش سرمایه 70 میلیارد تومان معادل 11/6 درصدی سرمایه فعلی )سرمایه فعلی 
شركت 60 میلیارد تومان است( بتوانیم در شركت اصلی و شركت های زیرمجموعه 
پروژه های خود را با قدرت استمرار بخشیم و در تسریع برنامه هایمان و اجرایی شدن 
آنها قدم های موثری برداریم. وی در ادامه با اشاره به سود حاصله از شركت در پنج 
سـال اخیر یعنی از زمان ورورد به فرابورس اظهار كرد: در حالی كه سرمایه شركت 
600 میلیارد تومان بوده، با تالش كاركنان و كارشناسان و حمایت سهامداران و تدبیر 
مدیران، شركت توانست نزدیک به دو برابر سرمایه خود یعنی بیش از 110 میلیارد 
تومان سود برای سهامدارانش به ارمغان بیاورد. مدیرعامل شركت در بخش دیگری 
از گزارش خود به فعالیت های شـركت های زیرمجموعه در بخش های كشـاورزی، 
ساخت و ساز، سرمایه گذاری و ... پرداخت و گفت: سعی كردیم با اجرای پروژه های 
موفق منطقه ای از جمله در استان خوزستان و مازندران و اجرای پروژه های محوری 
توریسـت پذیری در استان خراسان توجه ویژه ای به صنعت توریسم و گردشگری 
داشته باشیم كه اجرای پروژه های عمرانی – گردشگری و تفریحی احمدآباد مشهد از 
آن جمله است. مهندس بهرامی با اشاره به رشد 3 برابری دارایی های شركت از سال 
89 تاكنون بیان كرد: در طول سال های سخت تحریم و ركود بازار و شرایط نامساعد 
اقتصادی مدیریت شركت توانست با تمهیدات و برنامه های مدون مدیریتی در جهت 
ارزش آفرینی و سودآوری قدم های بسیار مثبتی بردارد كه امید است با مساعد شدن 
فضای اقتصادی كشور و اجرای برجام و رفع تحریم ها شركت بتواند بیش از پیش از 
توانمندی ها و پتانسیل خود در جهت رشد و شکوفایی و حصول افتخار ملی استفاده 
كند. وی ادامه داد: در كلیه شـركت های زیرمجموعه طی پنج سـال اخیر افزایش 
سرمایه داشـته ایم و برای ارزش آفرینی كلیه شركت های زیرمجموعه كه دكترین 

كاری  ماست، برنامه داریم و امیدواریم با این افزایش سرمایه عالوه بر اصالح ساختار 
مالی در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر مشاركت داشته باشیم. مهندس 
بهرامی سـپس با اشـاره به اینکه افزایش سرمایه از محل منابع داخلی، مطالبات و 
آورده نقدی سـهامداران و سود انباشته تامین خواهدشد، گفت: بی شک با اتمام و 
اجرا و توافقات اصولی پروژه های عظیم احمدآباد مشهد كه طی رایزنی های گسترده 
با شهرداری مشهد و در قالب پروژه توریستی، رفاهی، پزشکی، تجاری و اداری برای 
باال بردن ارزش كلی پروژه و بهینه سـازی امور صـورت پذیرفته و همچنین پروژه 
افتخارآمیز احداث منابع ذخیره سـازی نفت در ماهشـهر با مشاركت شركت گلف 
راجنسی كه مراحل همسطح سازی، بتن ریزی و ساخت 12 مخزن آن به صورت كامل 
انجام شده و از لحاظ فیزیکی 60 درصد و از لحاظ مبلغی 55 درصد پیشرفت داشته 
است، می تواند سودآوری و ارزش آفرینی و همچنین اعتبار و وجهه كلی شركت را 
به طور قابل مالحظه ای ارتقا و افزایش دهد. موسوی معاون مالی و اداری شركت نیز 
با اشاره به اینکه مبلغ 260 میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
)معادل 43/2 درصد سرمایه فعلی( و 440 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و 
آورده نقدی سهامداران )معادل 73/3 درصد سرمایه فعلی( تامین خواهد شد، گفت: 
طول زمان دوره بازگشـت این افزایش سـرمایه 35 خواهد بود.  اجازه می خواهم از 
لطف جنابان بهرامی و موسوی و بزرگواری و مساعدتی كه جناب ذاكری كه میزبان 

اهالی مطبوعات و یاری رسان ما در تهیه این گزارش بودند، قدردانی و تشکر كنم.

گـزارش بازرس قانونـي درباره گزارش توجیهی هیات مدیـره درخصوص افزایش 
سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت عمران و توسعه شاهد )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 12 خرداد ماه 1394هیات مدیره شركت عمران و توسعه 
شـاهد )سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه شركت از مبلغ 600میلیارد ریال 
به مبلغ 1/400میلیارد ریال، مشـتمل بر ترازنامه فرضی، صورت های سود و زیان و 
جریان وجوه نقد فرضی و یادداشـت های همراه كه پیوست است، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت است.
2- گـزارش مزبـور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانـون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سـرمایه شركت از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده 
نقدی سهامداران به ترتیب به مبالغ 260 و 540 میلیارد ریال به منظور تامین منابع 
الزم برای مشـاركت در افزایش سرمایه شـركت های فرعی عمران و توسعه آتیه 
شاهدان خراسان و پاداد، جبران مخارج سرمایه ای و اصالح ساختار مالی تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهي 

ممکن است براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد 
نکرده اسـت كه متقاعد شـود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمی كند. به عالوه، به نظر این سـازمان، گزارش توجیهي یادشـده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه 

شده است.

او کاشت و ما شاهد بودیم
برنامه های مهندس بهرامی برای افزایش اعتبار و سودآوری 
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اهداي تندیس كنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
 به مدیرعامل بیمه پارسیان

تندیس ویژه سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک به هادي اویارحسین 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان اهدا گردید.

سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک با محورهایي مانند: تصمیم گیري، 
هوش��مندي و تفکر استراتژیک با حضور جمعي از مسئولین ، اساتید دانشگاه 
،کارشناس��ان و فعاالن حوزه هاي اقتصادي ، انرژي و مدیریتي کشور در محل 
دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران در روزهاي 24و25 آذر ماه برگزار و بیمه 
پارس��یان با توجه به رویکردهاي موفق مدیریتي در سال هاي اخیر در صنعت 

بیمه در این کنفرانس حضور داشت.

پیشگامي بانک صادرات ایران در انجام رسالت هاي اجتماعي 
بانک صادرات ایران در راس��تای اشاعه فرهنگ 
ق��رض الحس��نه در جامع��ه، رف��ع گرفتاریهای 
نیازمندان و انجام تکالیف و رسالت های اجتماعی 
از ابتدای سال جاري تا پایان آبان ماه سالجاري 
3 ه��زار و 626 میلیارد ریال تس��هیالت قرض 
الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزی��ه پرداخت کرده 

است.
آماره��ای عملکردی درخص��وص وام های قرض 
الحس��نه طی امسال نشان می دهد که این بانک 
مبلغ 3 هزار و 626 میلیارد ریال تس��هیالت در قالب قرض الحس��نه ازدواج و 
تامین جهیزیه به زوج هاي جوان پرداخت کرده و با این اقدام گره از مشکالت 
تعداد کثیري از جوانان را در سراس��ر کشور گشوده است. همچنین در مقطع 
زماني یاد ش��ده بیش از یک هزار و 266 میلیارد ریال وام قرض الحس��نه در 
س��رفصل هاي مشاغل خانگی، اشتغالزایي، کمک به مدد جویان کمیته امداد 
امام خمیني)ره( و... و مبلغ 28 میلیارد ریال در قالب عقد قرض الحسنه درمان 
به بیماران نیازمند پرداخت کرده و میلیاردها ریال دیگر نیز به س��رفصل هایی 
همچ��ون؛ تجهیز مدارس، کمک به زلزله زدگان، کمک به مدد جویان کمیته 

امداد امام خمینی )ره( و... اختصاص داده است.
بر اس��اس این گ��زارش بانک متبوع در راس��تای انجام رس��الت ها و تعهدات 
اجتماعی، پرداخت وام های قرض الحسنه نظیر: ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان 
بیماری و خود اشتغالی و مشاغل خانگی را به منظور حمایت و کمک به اقشار 

کم درآمد در دستور کار قرار داده است .
شایان ذکر است منابع مالی برای پرداخت وام های قرض الحسنه حساب های 
پس انداز قرض الحس��نه می باشد که هموطنان عزیز با افتتاح و افزایش مبلغ 
موجودی حس��ابهای مذکور می توانند بانک صادرات ایران را در پرداخت وام 

های قرض الحسنه یاری نمایند.
گفتني اس��ت بانک صادرات ایران در س��ال گذشته نیز با پرداخت بیش از 22 
درصد از کل وام هاي پرداخت شده توسط شبکه بانکي سهم بسزایي در رفع 

گرفتاري هاي جوانان این مرزو بوم داشته است. 

پرداخت تسهیالت 600 میلیونی از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
مشتریان بانک مسکن می توانند از فردا با مراجعه 
به ش��عب این بانک از تس��هیالت خرید مسکن 
از مح��ل اوراق حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت 
مس��کن ت��ا س��قف ه��ای 600 میلیون��ی ریال 
درتهران،500میلیون ریال در مراکز اس��تان ها و 
ش��هرهای باالی 200 هزار نف��ر جمعیت و 400 
میلیون ریال در س��ایر شهر ها اس��تفاده نمایند. 
مسعود ایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن با 
بیان این مطلب گفت: با ابالغ بخش��نامه افزایش 

سقف تسهیالت خرید واحد مسکونی از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مس��کن به شعب بانک مسکن ،مشتریان می توانند در سقف های 600 میلیون 
ریال درتهران،500میلیون ریال در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در س��ایر ش��هر ها از این تسهیالت برای خرید 
اس��تفاده نمایند. ایزدی استفاده از سقف تس��هیالت مورد اشاره را از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن صادر شده در نمادهای تسه 9408 
و به بعد یعنی اوراقی که از آبان ماه س��ال جاری به بعد صادر می ش��ود را امکان 
پذیر دانست.  وی افزود: افرادی که اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
صادره در نمادهای 9407 و قبل از آن را دارند صرفا می توانند از تسهیالت خرید 
تا س��قف 350 میلیون ریال و نیز تسهیالت زوجین تا سقف 500 میلیون ریال 
استفاده نمایند.ضمن اینکه متقاضیان مذکورمی توانند مابه التفاوت این تسهیالت 
را تا سقف های جدید از محل اوراق صادر شده در نمادهای تسه 9408 و به بعد 
دریافت کنند. شایان ذکر است چندی پیش با موافقت شورای پول و اعتبار سقف 
تس��هیالت خرید واحد مسکونی از محل اوراق حق گواهی استفاده از تسهیالت 
مس��کن از 350میلیون ریال به 600 میلیون ریال درتهران،500میلیون ریال در 
مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در 
سایر شهر ها افزایش یافت که با احتساب تسهیالت جعاله این مبالغ به ترتیب به 

سقف 700، 600 و 500 میلیون ریال رسیده است.

با حضور رئیس كل بانک مركزي؛ پژوهشـکده پولي و بانکي از پژوهشگر برتر 
بانک اقتصادنوین تقدیر كرد

در پنجمین مراس��م بزرگداشت هفته پژوهش و 
فناوري، پژوهش��کده پولي و بانکي از پژوهشگر 
برتر بانک اقتصادنوین تقدیر کرد.  مراسم تقدیر 
از مدیران و کارشناس��ان برتر پژوهشي صنعت 
بانک��داري در مجتم��ع فرهنگ��ي الزه��را بانک 
مرکزي با حضور ولي اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزي، علي دیواندري، رئیس پژوهشکده پولي 
و بانکي، علي اکبر ح��دادزادگان، معاون طرح و 

برنامه و سرمایه انساني بانک اقتصادنوین و مدیران و کارشناسان شبکه بانکي 
برگزار ش��د. در این مراسم داوود شاهس��وني کارشناس عالي مدیریت طرح و 
برنامه بانک اقتصادنوین به عنوان پژهش��گر برتر این بانک معرفي شد و مورد 
تقدیر قرار گرفت. وي دانش��جوي دکتراي مدیریت مالي دانشگاه تهران بوده و 

داراي آثار متعدد پژوهشي در حوزه پول و بانک مي باشد.

پیام مدیر عامل بانک تجارت به مناسبت سالگرد تاسیس این بانک
محمدابراهی��م مقدم مدیرعامل بانک تجارت در پیامی به مناس��بت س��ی و 
شش��مین س��الگرد تاس��یس این بانک، بر ادامه تالش بی وقفه کارکنان بانک 

تجارت برای جلب رضایت بیش از پیش ذینفعان این بانک تاکید کرد. 
مشتریان ارجمند بانک تجارت ؛ سپرده گذاران و سهامداران

29  آذرماه س��الروز تاسیس بانک تجارت و یادآور آغاز فعالیت یکی از شبکه های 

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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 دو محصول جدید الکترونیک بانک ملت با حضور مدیرعامل 
و اعضـای هیات مدیره این بانـک در محل غرفه این بانک در 

نمایشگاه الکامپ به بهره برداری رسید.
علی رسـتگار در بازدید از نمایشـگاه الکامپ، از دو محصول 
جدید این بانک با عنوان«شـهروند كارت ملت«و«برداشـت 

وجه بدون كارت از خودپرداز«رونمایی كرد.
مدیرعامل بانک ملت در این مراسـم با بیان این نکته كه این 
بانـک در حوزه خدمـات الکترونیک در نظام بانکی سـرآمد 
اسـت، یادآور شـد: بانک ملت تاكنون محصوالت متعددی را 

به مردم و مشتریان ارائه داده است.
وی از طراحـی 36 محصول جدید  در بانـک ملت خبر داد و 
یادآور شـد: این محصوالت در راستای تکمیل زنجیره ارزش 

خدمات الکترونیک این بانک در حال تکمیل و ارائه است.
رسـتگار اظهـار امیداوری كرد كـه ارائه این خدمـات بتواند 

رضایت حداكثری مشتریان و مردم را تامین كند.
وی بـا تاكید بر این نکتـه كه بانک ملـت در تمامی حوزه ها 
توانسـته است عملکرد درخشـانی را ارائه كند اظهار داشت: 
تالش كاركنان بانک ملت و زحمات آنان هر روز به محصوالت 
جدیـد تبدیل مـی شـود و دانش آنـان در خدمـت مردم و 

مشتریان قرار می گیرد.
رسـتگار به خدمات بانک ملت به حوزه های مختلف از جمله 
انرژی، سالمت و حمل و نقل اشاره كرد و یادآور شد: بانک در 
این حوزه ها قدم های مثبتی را برداشته و خدمات بی بدیلی 

را در اختیار فعاالن این حوزه ها قرار داده است.
وی با بیان این نکته كه امروز بانک ملت در تمامی شاخص ها 
به جز یک شـاخص از لحاظ كمی رتبه اول نظام بانکی كشور 
را در اختیار دارد، یادآور شـد: این بانک در پروژه های بزرگ 

ملی نقش مهمی ایفا كرده است.
مدیرعامـل بانک ملت به انعقـاد تفاهمنامه هـای مختلف با 
سـازمان ها و وزارتخانه های مختلف اشـاره كـرد و گفت: به 
تازگی نیز تفاهمنامه ای با سازمان تامین اجتماعی منعقد شده 
و در چارچـوب آن 16 هزار میلیارد ریال تسـهیالت با هدف 
رفاه بیشتر مردم در حوزه سالمت، در اختیار این سازمان قرار 
خواهد گرفت. وی تاكید كرد: از این قبیل اقدامات هر روز در 
بانک ملت در حال انجام اسـت كه امیدواریم با توسعه هرچه 
بیشـتر این خدمات، بتوانیم سطح رضایت مشتریان را از این 
بانـک افزایش دهیم. مدیرعامل بانک ملت همچنین از بخش 
های مختلف غرفه بانک ملت در نمایشـگاه الکامپ بازدید و 
با كارشناسـان ادارات مختلف و شركت های وابسته به بانک 

دیدار و گفت و گو كرد.

بزرگ بانکی کشور است. اکنون پس از گذشت سی و شش سال از تاسیس بانک 
تجارت با تمام و فراز و فرودها، چش��م اندازی روشن پیش روی بانک فردا قرار 
گرفته است. رویکرد بانک تجارت حمایت از تولیدکنندگان واقعی و کارآفرینان 
شریف ایرانی است و برای ما بسیار مهم است که بتوانیم منابع بانک که در واقع 
همان س��پرده های مردم و سرمایه س��هامداران می باشد را به بهترین شکل و 
با بیشترین بازده به تولیدکنندگان واقعی برسانیم تا به سهم خود در مسیری 
گام برداریم که محصوالت تولیدکنندگان داخلی از توان رقابت موثر با کاالهای 
وارداتی برخوردار ش��وند. صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع کشور در کنار 
حمایت از کارآفرینی و تولیدات داخلی از جمله مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. کارآفرینی 
محور و قلب تپنده اقتصاد مقاومتی است و بدون تقویت تولید داخلی و حمایت مردم از کاالهای ایرانی ، امکان 
توفیق کشور در عرصه مقاومت اقتصادی وجود ندارد. اکنون و در آستانه رفع محدودیت های اقتصادی بین المللی، 
بانکهای ایرانی فرصتی طالیی را در بازگشت قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین الملل، دارند. رفع موانع حاصل 
از تحریم این امکان را پیش روی بانکهای کشور قرار خواهد داد تا با افزایش تنوع سبد خدمات بانکی و  تبدیل 
به س��وپرمارکت های مالی و بازیابی کانال های ارتباطی با کشورهای مختلف جهان بار دیگر جهشی بزرگ را 
تجربه کنند. بانک تجارت نیز به عنوان بانک برتر کشور در حوزه بین الملل با کارنامه و گذشته ای درخشان در 
خدمت رسانی ارزی و صدور ضمانتنامه ها و گشایش اعتبارات اسنادی خارجی، خود را برای حضوری مقتدر 
در ارائه خدمات ارزی به صنعتگران و بازرگانان ایرانی در شرایط پساتحریم آماده کرده است.  رفع تحریم ها از 
سوی دیگر شرایط الزم را برای توسعه بانکداری الکترونیک فراهم خواهد ساخت؛ به ویژه با توجه به تسهیل 
ارتباطات بانکی با دیگر کشورها، امکان ورود تکنولوژی های جدید به کشور تسهیل شده و فضای مناسبی برای 
تحول صنعت پرداخت در کشور مهیا می گردد. بانک تجارت نیز در آستانه آغازی دیگر، توسعه خدمات نوین و به 
خصوص استقرار سامانه بانکداری جامع متمرکز )CoreBanking( و پیاده سازی کامل آن در سه سال آینده 

را در اولویت اصلی خود قرار داده تا شاهد تحول مهمی در توسعه خدمات بانک تجارت باشیم. 

تقدیر از حضور چشمگیر بانک سپه در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری كشور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اهدای لوح تقدیر از حضور چشمگیر 
بانک س��په در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و 
دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی قدردانی 
ک��رد.در ل��وح تقدیر علی اصغر مونس��ان رئیس هیأت مدی��ره و مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد کیش خطاب به سیدکامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک 
س��په آمده است: اینک که در س��ایه توجهات خداوند متعال، رهنمودهای 
آگاهانه رهبر معظم انقالب اسالمی و سیاستهای خردمندانه ریاست محترم 
جمهور، طالیه های درخشان پیشرفت و تعالی پیش روی اقتصاد کشورمان 
قرارگرفته، تالش مدیران و دست اندرکاران اقتصاد کشور به ویژه حوزه بازار 
س��رمایه، حرکت ایران اسالمی در مسیر توس��عه و شکوفایی همه جانبه و پایدار را رقم خواهد زد.در لوح 
فوق آمده اس��ت: بدینوس��یله حضور موثر و همکاری و همراهی جنابعالی و مجموعه تحت آن مدیریت را 
در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 

بیمه و خصوصی سازی در نگین خلیج همیشه فارس، جزیره زیبای کیش گرامی می داریم.

قدرداني كودكان بیمار محک از بیمه كارآفرین
کودکان بیمار و بس��تري در بیمارس��تان موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان - محک - با 
برگزاري مراس��مي از توجه و کمک هاي بیمه کارآفرین به این موسس��ه قدرداني کردند. در این مراسم از 
آق��اي عبدالمحمود ضرابي مدیر عامل بیمه کارآفرین ک��ه عضویت در هیات امناي محک را هم بر عهده 
دارد دعوت شده بود تا با حضور خود درمحک مراتب قدرداني این کودکان را استماع و به اطالع کارمندان 

بیمه کارآفرین برساند. 
در همین مراس��م مدیریت محک نیز از توجه جدي و مس��اعدت هاي مال��ي بیمه کارآفرین و بخصوص 
مدیرعام��ل و اعض��اي هیات مدیره آن به مح��ک قدرداني کرد و این توجه را نتیجه پذیرش مس��ئولیت 
اجتماعي بیمه کارآفرین و کارکنان آن دانست. آقاي ضرابي نیز در پاسخ به ابراز محبت کودکان سرطاني 
بس��تري در محک ضمن تش��کر از ابراز لطف بي ش��ائبه کودکان اطمینان داد که س��هامداران، مدیران و 
کارکنان بیمه کارآفرین با رضایت کامل و با عالقه وافر در قبول این مس��ئولیت کوش��ا هستند. وي افزود 
محک تنها موسس��ه خیریه اي نیست که مورد توجه بیه کارآفرین است و این نوع کمک ها به موسسات 

خیریه دیگري هم که در زمینه درمان بیماران سرطاني مساعدت میکنند صورت میگیرد.

رونمایی از 2 محصول جدید بانک 
ملت با حضور مدیرعامل

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت نوسازی سـاختمان تهران)سهامی عام( 
صبح شنبه 1394/9/28 در سالن نیایش تهران برگزار گردید. 

در ایـن مجمـع كه با حضور بیـش از 85/34 درصدی سـهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بـازرس قانونی برگزار گردید، ریاسـت مجمع برعهده آقـای محمد بدیعی 
جاریانی بود، كه جنابان حسـن پورفـرج قاجاری و محمد علوب در مقام نظار 

اول و دوم و آقای محمد غالمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/6/31 توسط مهندس یوسف صفار 
شاهردودی و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع عمومی 
سـهامداران با طنین صلـوات خود ضمن  تصویب صورتهـای مالی و با تنفیذ 

معامالت مشمول ماده 129 به جلسه خود پایان دادند.
موسسـه حسابرسی »اصول پایه فراگیر« به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
اصلی و موسسه حسابرسی »كاربرد ارقام« به عنوان بازرس علی البدل شركت 

برای سال مالی 95 انتخاب گردیدند.
اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند:

الف. اعضای اصلی:
- شركت تامین مسکن جوانان )سهامی عام(

- شركت سرمایه  گذاری ساختمان نوین )سهامی عام(
- شركت پشتیبان ایجاد ساختمان )سهامی خاص(

- شركت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان )سهامی خاص(
- شركت ویستا سامانه آسا )سهامی خاص(

ب. عضو علی البدل:
- شركت تامین مسکن نوین )سهامی عام(

مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش خود با ارائه خالصه ای از اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی سـال مالی مورد گزارش گفـت: در حوزه مالی با توجه به 
تصویب افزایش سـرمایه در مجمع فو ق العاده توانسـتیم ضمن تامین بخشی 
از نقدینگی الزم برای اجرای پروژه های خود در راسـتای اصالح ساختار مالی 
شـركت و تسـویه دیون اقدامات موثری انجام دهیم؛ چرا كه افزایش سرمایه 
همواره می تواند به عنوان آلترناتیوی شـركت ها را از وابستگی به تامین مالی 
از طریـق اخذ وام هایی با سـود كالن رهایی بخشـد كه بحمـداهلل با تصویب 
سـهامداران و اعتمادی كه به مجموعه داشـتند شـركت توانست سرمایه در 
گردش الزم در جهت روند اجرایی فعالیت های خود بطور نسـبی تامین نماید. 
وی قرار گرفتن در تابلوی فرعی بازار اول و تحقق نسبت حقوق صاحبان سهام 
به دارایی ها به میزان 20 درصد را از دیگر ثمرات این افزایش سرمایه برشمرد.

مهندس شـاهرودی كه بیش از سه دهه سابقه مدیریتی كالن در شركت های 
سـاختمانی دارد و از موسسـان شـركت نوسـا و هلدینـگ سـرمایه گذاری 
سـاختمان ایران می باشد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص 
پروژه های جاری شـركت اظهار كرد: در پروژه مسکونی ظفر با ادامه عملیات 
سـاختمانی تکمیلی پروژه تا میزان 83 درصد پیشرفت داشته ایم و در جهت 
حل و فصل موضوع سهم الشركه شركت و وزارت راه و شهرسازی به توافقات 
و جمع بندی نهائی رسـیده ایم كه صورتجلسـات آن بزودی به امضاء طرفین 

خواهد رسید.
مدیرعامل شـركت درباره پروژه نوسـا كیش نیز افزود: به لحاظ حفظ حقوق 
سـهامداران و شركت و به عنوان مدیر شركت و خادم شما سهامداران نسبت 

گر راست بگوئی تو دربند بمانی
به زآنکه دروغت دهد از بند رهائی
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به سازمان منطقه كیش كه برخالف توافقات قبلی خواستار كاهش 46 هکتار 
زمینِ  در اختیار شركت می باشد علیرغم آنکه كلیه مراحل اداری و درخواست 
و اخـذ مجوز و پروانـه آن صورت پذیرفته بود به 12 هکتـار اعتراض كتبی و 
جدی خود را اعالم كرده ایم و در این مورد مصلحت شـركت و سـهامداران را 
هیچ گاه از نظر دور نداشـته و به جد دنبال آن هسـتیم تا در جهت ایفای حق 
خود و شـركت از هیچ تالشی فروگذار نباشـیم. مهندس شاهرودی پیرامون 
پروژه اندیشـه تبریز نیز اظهار كرد: بخش اعظم انتقال سـند مالکیت در این 
پروژه انجام پذیرفته و پیش بینی می كنیم تا پایان سال 94 در خصوص سایر 
خریداران نیز این انتقال به صورت قانونی در دفترخانه اسناد رسمی تبریز به 

اتمام برسد.
مدیرعامـل در ادامه با نوید این كه خوشـبختانه مشـکالت موجود در پروژه 
مسـکونی یوسـف آباد نیز حل و فصل شده اسـت یادآور گردید با اصالحات 
اعمال شـده عالوه بر اخذ مجوز سازمان آتش نشـانی و پایان كار ساختمانی 
این پروژه در مرحله واگذاری كامل و انتقال اسـناد می باشـد در مورد پروژه 
الهیه نیز ایشـان یادآور شـدند كـه توافقات با وزارت راه و شهرسـازی برای 
احتساب بخشی از هزینه های انشعابات و شهرداری و كارهای مازاد برقرارداد 
در قدرالسـهم شركت انجام شده و توسط كارشناس مرض الطرفین در دست 
اقدام اسـت و كارهای مربوط به اخذ مجوز آتش نشانی جهت صدور پایان كار 

رو به اتمام است.
مدیر باسابقه صنعت سـاخت و ساز كشور در توضیحاتی پیرامون پروژه های 
شـركت در شـهر پردیس اضافه نمود علی رغم تغییـرات مدیریتی مکرر در 
شـركت عمران شـهر جدید پردیس، اقدامات موثـری در جهت حل و فصل 
مسـائل فی مابیـن با مدیریت جدید شـهر جدیـد صورت پذیرفتـه و توافق 
شـده اسـت كه مطالبات شركت نوسـا پرداخت گردیده و مابقی اختالفات را 
كارشناسـان منتخب طرفین و كارشـناس مرض الطرفین و هیات كارشناسی 
بررسـی و رای الزم را صادر كنند. وی بر این نکته تاكید داشـت كه در همین 
بازه زمانی مذاكرات بسـیار مفید و موثری نیز با سـازمان ملی زمین و مسکن 
برای تعیین قدرالسهم خود در پروژه نگین پردیس داشته ایم و مسلما نتایج 

مفید آن در صورت های مالی سال بعد قابل مشاهده خواهد بود.
مهندس شاهرودی در مورد سهم 81 درصدی زیربنای شركت در پروژه آفتاب 
تبریزگفت كه  با توجه به خاتمه صد درصدی عملیات ساختمانی و اخذ پایان 
كار 11 بلوک و تحویل كلیه واحدهای آن به خریداران به اسـتثناء شش واحد 
مسـکونی گفت كه در تالشیم كه با مذاكرات با مسکن و شهرسازی این سهم 
را افزایش دهیم كه بی شـک آثار سودآور و ارزش آفرین آن در آینده بیش از 

پیش ملموس خواهد بود. 
در دورانی كه صنعت ساخت و ساز كشور در یک رخوت به سر برده و همگان 
انتظـار دارند با تحرک د راین صنعت به عنوان موتور اقتصاد فضای اقتصادی 

را از ركـود خارج كرده و فضای شـاداب و پویایی را 
در جهت بالندگی و توسعه كشور مهیا سازد حضور 
مدیرانی كاربلد و كارآزمود در این صنعت و در راس 
شركت های انبوه سازی فرصتی باشد كه در دوران 
پسـاتحریم توان هم افزایی و رقابت و اسـتقالل را 
به دیگر صنایع القاء كرده و برگ برنده فضای رشـد 
اقتصادی گردد چـرا كه این مدیران باید هم درد را 
خوب بشناسند و هم خوب راه درمان را بلد باشند.

در روزگاری كه قریب به اتفاق شركت های انبوه ساز یا در آستانه ورشکستگی 
اقرار گرفته یا منحل شـده اند امید اسـت نوسـا بتواند بواسـطه پتانسـیل و 
پشـتوانه مدیریت خود این دوران سخت را پشت سـر گذاشته و نوید بخش 

آینده پررونق و پر بازدهی باشد.

بخشی از پیام هیات مدیره و مدیرعامل
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آمده است هیات مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران اجرایی و كاركنان شركت 
در سـال مالی مورد گزارش تالش وافر داشـتند تا نسـبت به تحقق اهداف و 
برنامه های پیش بینی  شـده از طریق اعمال سیاسـت ها و راهکارهای مناسب 
و منطبق با شـرایط فعالیت در كشـور علی رغم تداوم ركود در بخش صنعت 
سـاختمان و فقـدان نقدینگی الزم  اقـدام نمایند كه در این راسـتا از جهت 
اصالح سـاختار مالی از طریق افزایش سـرمایه بهبود نسبی حاصل و از نقطه 
نظر مسائل پروژه های اتمام یافته نیز براساس مذاكرات و پیگیری های به عمل 
آمـده در مواردی به نتایج مورد نظر دسـت یافته و حصـول به نتایج كلی در 

آینده نزدیک متصور خواهد بود .
در این راسـتا با توجه به شـرایط اقتصادی كشـور و نامشخص بودن وضعیت 
تحرک و رشد در زمینه فعالیت های ساختمانی و بخش مسکن در كوتاه مدت، 
مدیریت اجرایی در شـركت نوسازی و سـاختمان تهران اهتمام كامل خود را 
بر حل موانع موجود و مشـکالت پیش روی بابت تسـویه پروژه های گذشته و 
همچنین شناسایی فرصت های مناسب سرمایه گذاری كه بازدهی مناسب در 
شرایط ركود سـنگین فعلی را داشته باشند، بنا داشته و امید دارد با حمایت 
سـهامداران محترم شركت و بهبود شرایط اقتصادی نسبت به ایفای تعهدات 

در جهت حفظ ارزش سهام و حقوق صاحبان سهام اقدام ورزد.
در مبحث اهداف و برنامه های آتی شركت به نکات مهم زیر اشاره شده است:

با عنایت به ادامه ركود در بخش صنعت سـاختمان و سیاسـت های انقباضی 
بانک ها و محدودیت های تامین منابع مالی، بخشی از اهداف و برنامه های آتی 

شركت با در نظر گرفتن شرایط فوق به شرح زیر ارائه گردیده است:
برنامه ریزی و فراهم سـاختن زمینه اخذ مجوز از سـازمان بورس اوراق بهادار 
جهـت اجرایی نمـودن مرحله دوم افزایش سـرمایه مصـوب مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ1393/12/17 از مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد 

پس از تصویب هیات مدیره شركت.
حفظ و تسـریع رونـد اجرایی عملیات سـاختمانی پروژه مسـکونی ظفر در 
چارچوب برنامه زمانبندی شده برای تکمیل و تحویل پروژه در سال مالی آتی .
پیگیـری توافقات به عمل آمده با سـازمان ملی زمین و مسـکن به اسـتناد 
مصوبه مـورخ1393/3/27 هیات مدیره سـازمان مذكـور درخصوص تعیین 
قطعی و مشـخص شدن هزینه های انجام شده توسـط شركت نوسا در ارتباط 
با پروژه های ظفر و لواسـان و نگیـن پردیس و همچنین اجرایی نمودن توافق 
با شـركت عمران پردیس توسـط هیات های كارشناسی منتخب كه در میزان 

قدرالسهم شركت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی نقش موثر دارند.

جایگاه شركت در صنعت ساختمان
هرچند شـركت نوسازی و سـاختمان تهران در بین شـركت های ساختمانی 
عضو سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهـران در جایگاه پایین تـری از لحاظ 
میزان سـرمایه ثبت شـده قرار دارد لکن از زمان تاسیس در سال1375 جزو 
اولین شـركت های سـاختمانی )سـهامی عام( در امر اجرای پروژه های بزرگ 
انبوه سازی در تهران و شهرستان ها بوده و در صورت تامین منابع مالی مکفی 
و با كارمزد مناسـب، توان بالقوه تعریف پروژه های جدید در سـال های آتی را 

داشته و تحقق آن را به عنوان اهداف آتی مد نظر دارد.

اعضاء هیات مدیره

آقای اسفندیار برومند

آقای سیاوش جروند

آقای محمدحسن همت

آقای محسن بهرامی ارض اقدس

آقای یوسف صفار شاهرودی

نماینده

سرمایه گذاری ساختمان ایران)سهامی عام(

پشتیبان ایجاد ساختمان )سهامی خاص(

سرمایه گذاری ساختمان نوین )سهامی عام(

تامین مسکن نوین )سهامی عام(

تامین مسکن جوانان )سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
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توسعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور 
است. فعالیت بیمه گری، کسب و کاری است که الزامات ویژه و چارچوب ها و 
استانداردهای خاص خود )عمدتا بین المللی( را دارد و عدول از این سازو کارها 
و وارد کردن مالحظات سیاس��ی و اجتماعی در کارک��رد بیمه های بازرگانی، 
بزرگ  ترین لطمه را به بقا و پایداری ش��رکت های بیمه وارد می کند و به مانع 

بزرگی در توسعه فرهنگ بیمه و بیمه گری تبدیل می شود. 
بیست ودومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه شنبه 

14 آذرماه با اتخاذ رویکرد
»توانگری مالی و توانمندی مدیریتی در شرکت های بیمه، چالش ها و الزامات« 
ب��ا حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، محمد نهاوندیان رئیس 
دفت��ر رئیس جمهوری و محمدابراهیم امین رئی��س کل بیمه مرکزی، مدیران 
عامل و مدیران ارش��د ش��رکت های بیمه خصوصی و دولتی و صاحبنظران و 
کارشناس��ان و خبرگان صنعت بیمه کش��ور در مرکز همایش های برج میالد 

برگزار شد.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در س��خنانی در این همایش بر حذف مالیات بر 
ارزش  افزوده و عوارض تحمیل شده بر صنعت بیمه کشور تاکید کرد. رئیس کل 
بیمه مرکزی هم از جنگ قیمت ها در بیمه سخن گفت و اظهار کرد که سرمایه 
در حال حاضر به مهم ترین چالش در صنعت بیمه تبدیل ش��ده اس��ت. رئیس 
دفتر رئیس جمهوری نیز به  عنوان دیگر س��خنران این همایش بر این موضوع 
تاکید کرد که صنعت بیمه باید از حالت ش��به انحصاری به رقابتی تبدیل شود 
و این کافی نیس��ت که بیمه ها فقط در بیمه شخص ثالث رقابت کنند. در این 
همایش که با حضور متولیان صنعت بیمه تش��کیل شد، مهندس اویارحسین 
مدیرعامل توانمند ش��رکت بیمه پارسیان و جمعی از مدیران ارشد و برجسته 

این بیمه موفق نیز حاضر بودند.

مدیرعامل بیمه پارسیان که با این بیمه برای سومین سال متوالی در سطح یک 
توانگری مالی برقرار داش��ته و با عملکردی درخش��ان و شفاف به عنوان اولین 
شرکت بیمه ای کشور امس��ال مجمع ساالنه خود را برگزار کرد، سال گذشته 
توانس��ت به واس��طه درایت و اجرای برنامه های مدون مدیریتی خود عالوه بر 
دریافت لوح  زرین و تندیس طالیی بهره وری شاهد ارتقا و کسب سهم بیشتر 
از بازار صنعت بیمه نیز باش��د. ضریب وفاداری مشتریان و درصد رضایتمندی 
آنها و ذی نفعان، روابط عمومی پاسخگو و افتتاح باشگاه مشتریان از دیگر نقاط 
قوت این بیمه خصوصی کش��ور است که توانسته از زمان تاسیس تاکنون در 
هم��ه زمینه ها از جمله بیمه های زندگی، عمر، س��رمایه گذاری، مهندس��ی و 
مس��ئولیت حمل و نقل رشد چش��مگیری را هر ساله در کارنامه و عملکردش 

ثبت کند. 
هادی اویارحس��ین که از مدیران خوش س��ابقه صنعت بیمه به شمار می آید، 
پیش تر با اشاره به ابعاد عقب ماندگی صنعت بیمه در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریق��ا و اثر آن بر س��ایر صنایع، گفته بود: برای حل مش��کالت صنعت بیمه 
باید راهکارهای علمی و عملی و توصیه های اقتصادی، نه س��لیقه ای ارائه شود 
و مثلث حاکمیت )بیمه مرکزی(، دانش��گاه و ش��رکت ها و مردم )بیمه گران و 

بیمه گذاران( در جهت رفع کاستی ها حرکت کنند.
به گفته وی، صنعت بیمه در توسعه مالی  و اقتصادی و ایجاد امنیت در اقتصاد 
کشورها نقشی حساس به عهده دارد زیرا بیمه در معنی درست آن با تجمیع 
)pooling( ریس��ک و کاهش آث��ار زیانبار بس��یاری از رخدادهای نامطلوب 
زندگی، می تواند میزان س��رمایه مورد نیاز برای پوش��ش آن خس��ارت ها را به 

صورت معناداری کاهش دهد.
ب��ا توج��ه به محورهای اصلی همایش امس��ال که با ش��عار توانگ��ری مالی و 
توانمندی مدیریتی شرکت های بیمه، چالش ها و الزامات برگزار شد، اگر بتوان 

دنیا دنیا آرامش با بیمه پارسیان 
حضور پررنگ بیمه پارسیان در همایش بین المللی بیمه و توسعه

لج
 خ

دی
مه
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بیمه ای را به عنوان مصداق واقعی و تجلی این رویکرد در س��ال گذشته مورد 
ارزیابی قرار داد همانا بیمه پارس��یان است که صاحب سکوی اول در توانگری 
مالی و توانمندی مدیریتی اس��ت. اهدای تقدیرنامه ها و لوح های افتخار به این 
بیمه معظم و مدیریت برجسته آن نشان دهنده کارکرد موفقیت آمیزاین بیمه 
پیشروس��ت. اهدای لوح س��پاس و تقدیرنامه از طرف پژوهشکده بیمه، بیمه 
مرکزی و دیگر متولیان صنعت بیمه بانی این همایش گواهی است بر درستی 
و راس��تی کار این مدیران آبدیده زیرا به قول معروف ش��اخص ها حرف اول را 

می زنند.

محورهاي علمي همایش
1- تحلیل پیش ش��رایط و پیش نیازهای نظارت موثر بر توانگری مالی: کارایی 

بازار، آزادسازی، خصوصی سازی و رقابت پذیری 
2- آثار تغییرات توانگری مالی بر ابعاد مالی و غیرمالی شرکت های بیمه

3- مدیریت دارایی ها و بدهی ها و نظام نظارت بر توانگری مالی ش��رکت های 
بیمه

4- اس��تانداردها و مدل های مناس��ب توانگ��ری مالی در بیمه ه��ای زندگی، 
غیرزندگی، اتکایی و...

5- نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه
6- مبانی، روش ها و مدل های ارزیابی و محاس��به توانگری مالی ش��رکت های 

بیمه
7- ارزیابی مدل و نظام نظارت بر توانگری مالی صنعت بیمه کشور

8- توانگری مالی و حمایت از بیمه گذاران
9- توانگری مالی و ورشکستگی شرکت بیمه

10- نقش سیس��تم های حس��ابداری و حسابرس��ی داخلی در نظارت موثر بر 
توانگری مالی

11- برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی مبتنی بر توانگری مالی 
12- نرخ گذاری مبتنی بر ریسک و توانگری مالی شرکت های بیمه 

13- ارتباطات متقابل کفایت ذخایر و کفایت سرمایه
14- ارتباطات متقابل نظام های حاکمیت شرکتی و توانگری مالی

15- توانمندي مدیریت شرکت های بیمه و توانگري مالي
16- تجارب و الگوهاي موفق پاسخگویي و شایستگي مدیریتي در شرکت های 

بیمه و ارتباط  آن با توانگري مالي
17- رابطه بین صالحیت مدیران و توانگري مالي در شرکت های بیمه

18- توانمندسازي مدیران در جهت توانگري مالي شرکت هاي بیمه
19- نقش مدیران کلیدي در استقرار سیستم هاي توانگري مالي

20- شاخص های ارزیابي مدیران کلیدي در شرکت هاي بیمه
21- حاکمی��ت ش��رکتي و نقش آن در توانمندي مدیریت��ي و توانگري مالي 

شرکت هاي بیمه 
22- نق��ش مدیریت ریس��ک جامع ش��رکتی و مدل های داخل��ی در ارزیابی 

توانگری مالی
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت قند لرستان 
)س��هامی  عام( مورخ 1394/8/30 واقع در خیابان 

آفریقا برگزار گردید.
در ای��ن مجمع که با حضور بی��ش از 86 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای علی روستا بود که جنابان ابوالقاسم عشوندی 
و غالمعب��اس بهمن��ی در مقام نظ��ار اول و دوم و 
آق��ای محمود دالوند به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اه��م فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1394/4/31 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود با تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
س��ود200ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 
دادن��د. همچنین موسس��ه حسابرس��ی بهمند به  
عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی و خدمات سازمان پندار به عنوان بازرس 

علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
اعض��ای اصلی و علی البدل برای مدت دو س��ال به 

شرح زیر انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی:

آقای علی روستا
آقای ابوالقاسم عشوندی 

آقای داریوش فتح اله طالقانی
آقای غالمعباس بهمنی

آقای کیومرث کرمانشاهی 
عضو علی البدل

آقای جبار علی زارع ممقانی
پیام هیات مدیره

حضور شما سهامداران محترم را در مجمع گرامی 
داشته و امیدوارم در جهت بهبود عملکرد شرکت از 
نظرات و پیشنهادات سازنده شما بهره مند گردیم. 
عملکرد س��ال مورد گزارش حاصل تالش فراوان و 
دلسوزانه مدیرعامل، مدیر کارخانه، مدیران میانی 
و کلیه کارکنان و همکاران شرکت است که هیات 

مدیره مراتب قدردانی خود را اعالم می دارد.
هیات مدیره برخی نکات اساسی و مهم در رابطه با 
عملکرد سال مورد گزارش و نیز سال آتی را در زیر 

به استحضار سهامداران محترم می رساند:
1- هم��ان گونه که در پیام س��ال قبل نیز اش��اره 
گردی��ده بود، در س��ال م��ورد گزارش نی��ز تاکید 
اصلی محت��رم کنترل تورم بود ک��ه ضمن توفیق 
در این زمینه متاس��فانه رک��ود اقتصادی باالخص 
در بخش تولید طوالنی تر و عمیق تر گردید. رکود 
حاکم نه تنه��ا موجب کندی ف��روش محصوالت 
تولیدی ش��رکت گردید؛ بلکه در م��واردی قیمت 
فروش محصوالت را کاهش داد و شرکت اجبارا از 

تسهیالت بانکی بیشتر استفاده نمود.
2- در س��ال مورد گزارش طب��ق مصوبات دولتی 
مقرر گردید که در ازای هر کیلو ش��کر تولیدی به 
شرکت های تولیدکننده ش��کر مبلغ دو هزار ریال 
یارانه پرداخت گردد. متاسفانه تا تاریخ تحریر این 
گ��زارش هیچ گونه پرداخت��ی در این مورد صورت 

نگرفته است.
3- انجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر ایران 
در سال مورد گزارش تالش سازنده و مستمری به 
عمل آورد تا اوال از ورود شکر خام بیش از نیاز کشور 
جلوگیری گردیده و ثانیا مجوز ورود شکر خام به 
نس��بت میزان تولید شکر توس��ط کارخانجات در 
سال زراعی 94-93 بین شرکت های تولیدکننده 
شکر تقسیم گردد. سهمیه شکر خام شرکت قند 
لرس��تان )سهامی عام( از این بابت 6000 تن بود 
که شرکت از این س��همیه متعلقه استفاده کرد و 
شکر خام مذکور وارد شد و در حال تصفیه است.

4- در س��ال مورد گزارش قیم��ت چغندر قند که 
دارای نق��ش عمده ای در قیمت تمام ش��ده ش��کر 
اس��ت با افزایش زیاد روبه رو ب��ود و این امر همراه 
ب��ا افزایش س��ایر عوامل قیمت تمام ش��ده موجب 
باال رفتن قیمت تمام ش��ده شکر گردید. متاسفانه 
قیمت تعیین شده برای شکر حتی با در نظر گرفتن 
یارانه مذکور در باال )که متاس��فانه این یارانه هنوز 
پرداخت نگردیده اس��ت( افزایش متناسب نداشته 
و از ای��ن رو حاش��یه س��ود در کلیه ش��رکت های 
تولیدکننده ش��کر چغندری کاهش خواهد داشت. 
امید اس��ت دولت تدبیر و امید در سیاست تعیین 
قیمت های دس��توری تجدید نظر اساس��ی نموده 
و در م��وارد ض��روری که به هر دلی��ل قیمت ها به 
صورت دستوری تعیین می گردند، ارتباط منطقی 
بی��ن افزای��ش قیم��ت دس��توری عوام��ل قیمت 
تمام ش��ده و قیمت دستوری محصول ساخته شده 
برقرار باشد که در غیر این صورت به تدریج حاشیه 
س��ود کاهش یافت��ه و در نهای��ت موجب تعطیلی 
ش��رکت های تولیدکننده خواهد شد. خوشبختانه 
قیمت تعیین ش��ده چغندر برای سال زراعی آینده 

افزایش بی رویه نداشته است.
در پای��ان امیدواری��م ب��ا عنایت ب��ه بحرانی بودن 
منابع آب زیرزمینی در بسیاری از استان ها، دولت 
در جهت اصالح ش��یوه کش��ت و آبیاری اقدامات 
بیشتری به منظور ترغیب، تشویق و آموزش انجام 
دهد تا راندمان در هکتار ش��کر در کش��ور افزایش 
یافته و نه تنها رقابت پذیری ش��کر تولیدی داخل 
کش��ور با ش��کر خام وارداتی بهبود یاب��د؛ بلکه از 
این طریق درآمد کش��اورزان نیز افزایش بیشتر و 

مداومی داشته باشد. 

جایگاه شركت در صنعت
فعالیت شرکت در رشته تولید شکر از چغندر قند 
و نیز تصفیه ش��کر خام اس��ت. میزان فروش سال 
جاری شرکت معادل 671/431 میلیون ریال بوده 
که نس��بت به س��ال قبل از آن 82 درصد افزایش 
داشته اس��ت. درصورت رده بندی شرکت های این 
صنعت برحس��ب میزان فروش و خدمات تصفیه، 
رتبه ش��رکت س��هامی عام قند لرس��تان در بین 
ش��رکت های این صنعت پذیرفته ش��ده در بورس 

اوراق بهادار تهران ششم است.

سودآوری شیرین تنها مجمع قندی
نتیجه بخش بودن برنامه های مدون و راهبردی مدیران كاربلد

اعضاء هیات مدیره

آقای علی روستا

آقای غالمعباس بهمنی

آقای ابوالقاسم عشوندی

آقای مرتضی عزیزی

آقای فتح اله داریوش طالقانی

آقای جبار علی زارع ممقانی

نماینده

----

----

----

----

----

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو اصلی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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لوازم خانگی

نخستین قطار پنج س��تاره ؛ در مراسمی با حضور 
وزیر راه و شهرسازی ، مدیر عامل موسسه اعتباری 
کوثر و مدیر عامل راه آهن جمهوری اس��المی  در 
مسیر تهران - مشهد وارد خطوط ریلی کشور شد.

مراسم بهره برداری از ناوگان ریلی مسافری جدید 
در راه آهن جمهوری اسالمی ایران و ایستگاه تهران 
با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل موسسه 
اعتب��اری کوثر، مدیرعامل راه آه��ن، مدیران عامل 
ش��رکت های ریلی و دست اندرکاران صنعت برگزار 

شد .
وزیر راه و شهرس��ازی در این مراسم گفت: اگر می 
خواهیم فرمایش مقام معظم رهبری درباره اقتصاد 
مقاومتی محقق شود باید س��هم دولت در اقتصاد 
و ات��کای ما به نفت کاهش یاب��د و به توان بخش 
خصوص��ی برگردیم و بخش خصوصی به ش��رطی 
ب��ه صنع��ت ریلی کش��ور ورود پیدا م��ی کند که 

ساختارهای ما درست باشد.
دکتر آخوندی ضمن تش��کر از نظام بانکی کش��ور 
برای ارایه تس��هیالت به بخ��ش خصوصی ریلی به 
ویژه موسسه اعتباری کوثر افزود : از نقش ارزشمند 
و تاثیر بس��زای ش��خص آقای دکتر رضایی مدیر 
عامل محترم موسس��ه اعتباری کوثر و حمایتهای 
ایش��ان از صنعت ریلی کش��ور صمیمانه قدر دانی 

می کنیم .
وی اظهار داشت : موسسه اعتباری کوثر با سرمایه 
گذاری در صنعت ریلی کشور دلیری به خرج داده 
اس��ت و ریسک س��رمایه گذاری دراین صنعت  را 

پذیرفته است .  
دکتر رضایی مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر در 
حاش��یه این مراس��م گفت : ما در موسسه ای که 
مزین به نام حضرت صدیقه طاهره )علیها السالم( 
اس��ت ، تمام س��عی خود را برای اج��رای تدابیر و 

منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد 
مقاومتی به کار خواهیم بس��ت و همکاری در این 

پروژه ملی برای ما جای مباهات دارد .
دکت��ر رضایی با بی��ان اینکه ب��رای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در راه آهن ، توسعه خطوط ریلی و به تبع 
آن کاهش مصرف س��وخت و انرژی انتظار می رود 
گفت: این صنعت به دلیل اهمیت باالیی در کاهش 
آلودگی های زیست محیطی دارد در کاهش مصرف 
س��وخت، ایمنی باال و حجم زیاد جابه جایی مسافر 
و کاال از نق��ش مهمی در اقتصاد و صنعت حمل و 

نقل کشور برخوردار است .
در ابتدای مراسم محسن پورسیدآقایی معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز قطار پنج ستاره 
فدک در مسیر تهران- مش��هد راه اندازی می شود 
افزود: تا س��ال آینده 200 دس��تگاه از این واگن ها 

وارد ناوگان می شود که خدمات متفاوتی دارد.

وزیر راه و شهرسازی : موسسه اعتباری کوثر با سرمایه گذاری در 
صنعت ریلی کشور دلیری به خرج داده است
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پیرزن سالخورده روستای »صفدرآباد« برای نوه اش حکایت می كند. 
از وقتی كه به یاد دارم، روستا و همه مردمان آن و همه هر آنچه كه در آن روستا 
هسـت، تا بوده جزو مایملک مالک بوده و هست حتی ساختمان ها، باغ، ملک، 
قنات، چشمه سار، بیابان اعم از مزروعی و یا غیر، متعلق به ارباب. البته محصول 
هم پس از برداشت در مواقع مناسب و تقسیم به سه كوت یعنی سه سهم مال 
ارباب و یک سهم از آن كشاورز، حتی صیفی جات، سردرختی و میوه از گردو و 
بادام گرفته تا دیگر محصوالت، گندم و جو، از دیمی و آبی. معلوم نشد كه چرا 
یک نفر ارباب با همه ایل و تبارش از زن و فرزند و عروس و داماد و نوه و ...  در 
یک طرف و بقیه كشاورزان و رعایا در سمت دیگر و جالب اینکه آنها سه سهم 
و این زحمتکش یک سهم، و دیدنی بود وقت برداشت محصول مباشر و كدخدا 
دست به دسـت هم ناظر بر تقسیم محصول می شدند. اگرچه گاهی آنها هم از 
سهم رعیت باجی می گرفتند و بهانه شان این بود كه حق كدخدایی می خواهند 
برای زمانی كه لمأموران حکومتی به روسـتا می آیند و  ناچار به پذیرایی از آنها 
هستند و ارباب هم بعضی مواقع كه حضور داشته باشد پذیرایی با آنان است و 
از این نوع برداشـت های من درآوردی. بعضی مواقع هم باج گرفتن از عشایری 
كـه در فصل بهار به طور عبوری و گذرا از بیابان های اطراف روسـتا برای رفتن 
بـه ییالق های آبـا و اجدای خود گذر می كردند نصیب آنهـا و احدی را هم حق 
نبود، زیرا رعیت و كشـاورز مالکیتی نداشـت... با همه این احوال، مردم روستا 
اصال از نوع زندگی خود گله و شکایتی نداشتند و بر این باور بودند كه گویا در 
دایره قسمت حکم ازلی این مقرر كرده كه به قولی این شاهد بازاری و آن پرده 
نشین باشـد. اهالی همواره به داده های خداوندی شاكر بودند و در غم و شادی 
یکدیگر شـریک. ماه مبارک رمضان كه می آمد، به عبادت مشغول می شدند و 
در ماه محرم عزاداری سـید الشـهدا را با عالمت و علم و پرچم های مشـکی و 

پارچه های سـیاه كه به در و دیوار مسـجد ده نصب می كردند، رونق بخشیده و 
میزان ارادت خود را به سـید و سـرور آزادگان جهان ابراز می داشـتند. بعضی 
سـنت های گذشـتگان كه از قدیم االیام حاكم بر زندگانی مـردم بود، از جمله 
حضور صنعتگران روستا مثل نجار، آهنگر، سلمانی، دشتبان، چوپان، حمامی و 
.... برای گرفتن حق خود كه طبق عرف روستا مقرری داشتند در موقع برداشت 
خرمن های گندم كه در نتیجه كشت پاییزه و یا بهاره در گندمزارهای آبی بود. و 
بد نیست از حمام گفته باشم كه این یکی هم زن و هم مرد، صاحب كار بودند، 
مرد از بابت جمع كردن هیزم از اطراف روسـتا و گرم كردن حمام و نظافت آن 
كه طبق قرار هر خانواده ای به تعداد و عائله ای كه داشتند بایستی حق السهمی 
می دادند و زن حمامی كه روزها در حمام بود و بابت استحمام هر كدام از اعضای 
خانواده یک قرص نان می گرفت، حمام هم نوبتی بود از شـب تا سـپیده صبح 

مردانه و از طلوع تا غروب آفتاب زنانه ...
راسـتی فراموش كردم، سـلمانی روسـتای ما ضمن اینکه مردان و پسران را با 
ماشـین اصالح خود آرایش می كرد كار دندانپزشک روستا را هم انجام می داد. 
وسیله ای داشت كه به آن »كلبتین« می گفتند، بدون رحم و شفقت دندان را با 
آن بیرون می كشـید و جایش را گوشـت پخته نمک زده می گذاشت كه زودتر 

جای زخم التیام پذیرد.
زندگی روزمره ادامه داشـت، خورشید طلوع می كرد و غروب، ماه و ستاره های 
آسمان صاف و پر نقش و نگار روستا دیدنی بود، هوای صاف و دل انگیز و نسیم 
سـحرگاهی اش كه با بع بع گوسـفندان كه بـرای چرا از خانه ها بیـرون آورده 
می شدند تا به دست چوپان ده بسپارندشان توام می شد و چه تماشایی، و حتی 
برگشـتن همان گوسـفندها كه سـر به زیر و آرام هر كدام راه خود را در كوچه 
پس كوچه های روستا طی می كردند و یک راست سراغ علف ها و سردرخت های 
سبزی می رفتند كه كشاورز و یا یکی از پسرها جمع آوری كرده و در محوطه¬ای 
انباشته بود و با وجودی كه از علف های بیابان سیر بودند از این نعمت هم صرف 

نظر نمی كردند. 
ما در روسـتا مکتبخانه ای داشتیم كه مالیی داشت و به پسربچه ها »عم جزء« 
آموزش می داد و تالوت قرآن و كمی هم خواندن و نوشـتن وحسـاب، و همسر 
ایشـان هم زن محترمه ای بود كـه به دخترها قرآن آموزش مـی داد. البته این 
مال باجی زن اول مالی ده بود، ایشـان دو تا زن دیگر هم داشـت از روستاهای 
همجـوار، روی هم رفته مرد و زن خوبی بودند، از روسـتای دیگری آمده بودند 
و ارباب دسـتور داده بود یکی از خانه های خوب را در اختیار مال قرار دهند كه 
هم منزل مسـکونی بود و هم مکتبخانه و همه ایـن جوان هایی كه تو می بینی 
سوادشان را از زحمات آن مال دارند. همین شخص محترم هم مثل همه آنهایی 

كه قبالً گفته بودم در موقع خرمن سهمی داشت، حتی سادات روستا هم.... 
روزها تکرار می شـد و شب ها می آمد و ماه و سال سپری می شد و من هم مثل 
هم سن و سال های خود بزرگ و بزرگ تر شدم، بلوغ آمد و جوانی، نگفته بودم 
كه من خود یکی از آن كسانی بودم كه در ناز و نعمت بزرگ شده و هر آرزویی 
كه داشتم پدر و مادرم برآورده می كردند، آخر من هم ارباب زاده بودم و از نسل 
و نـژاد همان مالک ها، همان ارباب هایی كه اول قصه برایت تعریف كردم. روزی 
آمد كه پدربزرگ تو كه همسر من شد و از خانواده همان كشاورزان بود برای كار 
كردن به منزل ما آمد، چند روزی كه می آمد و می رفت، نمی دانم چطور شـد و 
چه تقدیر خداوندی بود و چه پیشانی نوشتی سراغ من آمد كه به قول قدیمی ها 
یکدل، نه صد دل به آن جوان بلندقد چشم و ابرو مشکی خوش اندام دل بسته 
و عاشـق شدم، و جرئت ابراز هم نداشتم. ما در منزلمان یک خدمه ای داشتیم، 
از وقتی كه من به قول قدیمی ها چشـم باز كردم او را دیدم و در حقیقت او بود 
كه مرا تر و خشک كرده و از آب و گل بیرون آورده بود و به قول مرحوم مادرم 
»سـرجهازی«  بوده كه همراه عروس به خانه داماد فرسـتاده بودند و به نوعی 
دایه من بود و نامش نه نه رباب ... و چون در كودكی پدر و مادرش مرده بودند و 
كس و كاری نداشت، او را از طرف مادربزرگ من همراه عروس كه مادر من باشد 
روانه خانه داماد می كنند كه هم محل زندگی داشته باشد و هم خورد و خوراک.
ادامه دارد

قصه مادر بزرگ ...
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