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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 61 - دی ماه 1394

س جلد   
شرح عک

جناب آقای مهندس محمدرضا مدرس خیابانی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل شركت فوالد خوزستان را 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، از جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج 
علی ابن موسی الرضا)ع( سالمتی و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت می نمائیم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر یاسر ضیایی

انتصـاب بجا و شایسـته جنابعالی را به سـمت مدیریت عاملی شـركت 
پتروشـیمی اصفهان تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

سمت ها: نایب رییس هیئت مدیره - نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(

بیوگرافی :دكتر بهرام سبحانی متولد 1330 و دارای مدرک تحصیلی مهندسی مکانیک 
، فوق لیسـانس و دكترا در رشـته مدیریت می باشد. ایشان سـابقه ی بیش از 30 سال 

فعالیت و مدیریت درخشان در مجموعه های فوالد كشور از جمله شركت فوالد مباركه 
اصفهان، شـركت فوالد خراسان ، شركت ذوب آهن اصفهان و ... را در كارنامه خود دارا 
می باشـد و از 14 آذرماه سـال 1392به طور رسـمی فعالیت خود را به عنوان ششمین 

مدیرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان آغاز كرده است..

دكتر بهرام سبحانی: مدیرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان

بچه های نشریه اقتصاد و بیمه در جمع و جور كردن این شماره دل و دماغی نداشتند. بقول برو بچ دست بکار 
نمی رفت و هر چه حاجی از دستش بر می آید به كار گرفته تا اخم ها باال رود، نمی شد كه نمی شد تا روز سه 

شنبه ساعت 8 شب كه شادی گل پیروزی خبرش رسید، بچه ها در آغوش هم پریدند و هر یک به دیگری 
تبریک می گفت و اما خبر این بود سه چهار روز پیش پله های ساختمان لغزید و سركار خانم سرخوشلر را 

به زمین كوفت و متعاقبا مشارالیه ها را به بیمارستان رساندیم. قرار شد عمل شود تا میان مهره های ال چهار 
و پیچ مهره گذارند.  خانم سرخوشلر مادر معنوی بچه ها و دایره المعارف نشریه و منبع اطالعات مالی و 

شناخت كامل از چهارصد مدیر ارشد مالی شركت های بورسی بوده و درون كشوی میزش چندین ده پاكِت 
 كارگشا و سنگ صبور كاركنان نشریه و هفته یک شبانه روز در خدمت بچه های

 بی سرپرست و ... خبر كوتاه بود و شادی آورد، پس از هفت ساعت در اطاق عمل، دكتر روحانی یا بقول دگر 
اطبا، دكتر پنجه طال، عمل با موفقیت انجام شد. از خداوند سالمتی ایشان و همه مریضان را دارم.
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زندگی بشر مجموعه مرکبی است از عوامل و عناصری 
که هر یک به زبان حال مس��یری را که از خش��ونت و 
صالبت به سوی رافت و لطافت راه دارد، تشریح و بیان 

می کند.
انس��ان در زمینه زراعت از وس��ایل خشن کشاورزی و 
استفاده از خیش )که نوع آهنی آن لطیف تر و ظریف تر و 
در نتیجه کامل تر و پیشرفته تر از نوع سنگی بود( شروع 
کرد و پس از اختراع چرخ با مشقت کمتر به کار ظریف تر 
پرداخت و سپس از طریق اختراع ماشین شخم زنی، این 
تقلیل خشونت به مرحلهکامل تر رسید و با اختراع بیل 
مکانیکی و دستگاه های الکترونیکی و بهره برداری از این 
وسایل در کشاورزی و استفاده از هلی کوپتر در بذرپاشی 
به دوران خش��ونت و دشواری کشت و زرع خاتمه داد و 

باید منتظر مراحل پیشرفته تری نیز بود.
در زمینه بازرگانی از حمل پرمش��قت کاال به وس��یله 
چهارپای��ان و ط��ی مناطق پرخطر و صع��ب العبور به 
حمل کاال با کمک اتومبیل و راه آهن و هواپیما و حواله 
تلگرافی و مطالعه نوس��انات بورس معامالت در چشم 

الکترونیکی رسید.
در ضبط مطالب به صورت مکتوب از نوشتن بر سنگ و 
الواح گلی به نوشتن روی پوسته و برگ درخت و پوست 
گوساله و چوب موم اندود و چرم و کاغذ کتانی به تحریر 

و کتابت رویکاغذ لطیف و ظریف امروزی رسید.
درزمینه طباب��ت از داغ کردن و انجام اعمال ش��اقه و 
دردن��اک به ب��ی دردی در حین جراحی و بیهوش��ی 

موضعی و ماساژ الکتریکی دست یافت.
در زمینه عبادت و پرس��تش خداوند از قربانی کردن و 
تکه پ��اره کردن بدن آدمیزاد برای جلب عنایت معبود 
و فریادهای نفرت انگیز و رعش��ه آور توام با جس��ت و 
خیزهای خشن و هولناک رقص مذهبی، به اذان موزون 
و مناج��ات لطیف و روحانی خواج��ه عبداهلل انصاری و 
تلحین گرگوریان و رباعیات ابوسعید ابی الخیر که لطف 
و گیرایی آن تار و پود قلب هر انس��ان صاحب احساس 
را می لرزاند و به حرکات موقر و توام با طمانینه رکوع و 
سجود در مسجد و کلیسا رسید.اینها افسانه نیست، بلکه 
یک سلسله واقعیات است که عناصر اصلی حیات بشر را 
تشکیل می دهد و جا دارد هریک جداگانه مورد بحث و 
تحلیل قرار گیرد و درباره هرکدام کتب متعدد و مبتنی 
بر تحقیقات دقیق )مردم شناسی( نوشته شود تا مسیر 
بسیار طوالنی طی شده به وسیله بشر از مبدا سختی و 
ناهمواری به سوی مقصد نرمی و همواری روشن ترشود.

بیش��تر کش��فیات بش��ر در همین رهگ��ذر و به طور 
ناخودآگاه دنبال شده و به نتیجه رسیده- نتیجه ای که 

از اول به هیچ وجه هدف تحقیق نبوده است. مثال انسان 
قصد تنظیم قواعد کشتیرانی به منظور تسهیل عبور و 
مرور و حمل کاال را داشت و برای جهت یابی به آسمان 

نگاه کرد و کم کم به رصد ستارگان پرداخت.
قصد اندازه گیری و مساحت مزارع را داشت تا صعوبت 
و دش��واری اندازه گیری به واحد ظرف را به عدد ارقام 

و اعداد آسان کند و به این شکل با هندسه آشنا شد.
به عشق تحصیل طال برای تسهیل امر مبادله به ذوب 
فلزات و )کیمیاگری( پرداخت و با علم شیمی آشنایی 

یافت.
برای تس��لط بر قوای قاهره طبیعت مانند رعد و برق و 
زلزله و طوفان و سیالب های سهمگین و سایر پدیده های 
خشن طبیعی که برای او غیرقابل تعلیل بود، به شعبده 

بازی پرداخت و به فیزیک پی برد. 
از خیالبافی و اندیشه های خام و خشن و افکار نامعقول 
و مالیخولیایی به فکر منطقی و به تدریج به فلسفه رسید 
و باالخره اگر دقت ش��ود معلوم می ش��ود که در همه 
زمینه های حیات بشر این مسیر طوالنی طی شده است.

در مقام تکمیل این توضیحات که برای ترسیم مسیر مورد 
بحث در صفحه ذهن خوانندگان ضروری به نظرمی رسد 
باید به این نکته بسیار مهم که هدف اساسی این نوشته 
است توجه داشت که تمام این تحوالت و کشفیات پس 
از درک ضرورت زندگی همگانی وشروع حیات اجتماعی 
بش��ر و در روزگاری که انسان هامی توانس��تند مفاهیم 
ذهنی خود را به ذهن همدیگر منتقل ومنعکس کنند 
و از مقاصد و هدف های هم آگاه شوند، صورت گرفت و 
بنابراین طبیعی اس��ت که قبل از شروع این تحوالت و 
کشفیات عاملی به نام »عامل انتقال مقاصد و مفاهیم« 
در حد کمال نسبی وجود داشته که خود این عامل نیز 
طبعا در مس��یر مذکور بوده و به تدریج از مرحله زبری 
و ناهم��واری به مرحله نرمی و همواری گرایش یافته و 
آنچه منظور اصلی ماست، بحث در چگونگی پیدایش و 

تحقیق در خط سیر تکاملی همین عامل است.
گفته ش��د که عناصر و عوامل سازنده حیات جسمانی 
و نفسانی بشر یعنی آنچه که اسپینوزا »ذوات متفکرو 
ذی امتداد« نامیده، از مبدا واحد که منش��ا نخس��تین 
حیات است در مسیری که مرتبا از سختی و ناهماهنگی 
به س��وی نرمی و هماهنگی راه دارد، شروع به حرکت 
کرده و انسان در این رهگذر طوالنی مراحل مهم »تولد 
احساس از برخورد« و »تولد غریزه از احساس« را طی 
ک��رده و در آغاز دوران »تکوین عقل«به اختراع»اس��م 
عام« توفیق یافته و س��پس با کشف یک عامل بسیار 
مهم و پیونددهنده افراد بشر به نام »عامل انتقال مفاهیم 

ذهنی« وارد حیات اجتماعی و زندگی دس��ته جمعی 
شده است.

بشر در آستانه تکوین عقل یعنی در آستانه »ایجاد قدرت 
اس��تنتاج از برخورد پدیده های طبیعت برای آینده«به 
منظور انتقال مفاهیم ذهنی خود هیچ وسیله خارجی در 
اختیار نداشت و طبعا اختراع یک عامل مادی و خارجی 
که جنبه قراردادی داش��ته باشد برای انعکاس مقاصد 
ذهنی ضرورت داشت و بدون آن زندگی دسته جمعی 
میسر و عملی نبود، زیرا اوال قرن های بی شمار از دوران 
انتقال مفاهیم با ایما و اشاره و به مدد صداهای عجیب و 
غریب که برای انسان های نخستین جنبه مکالمه داشت، 
سپری شده و آغاز مرحله ایآسان تر و لطیف تر با توجه به 
اصول پیشگفته منطبق با مقتضیات جبر زمان و متکی 
بر ضرورت حیات انسانی بود. ثانیا بشر در دهلیز مدنیت 
ابتدایی و تشکیل جامعه قرار داشت و در چنین شرایطی 
برای رفع حاجات متعدد و متنوع ناشی از زندگی عقلی 
و اجتماعی ضرورت اختراع این عامل محسوس بود؛ در 
حالیکه تاقبل از درک ضرورت حیات اجتماعی ضرورت 
»وسیله مادی و خارجی انتقال مفاهیم« قابل درک نبود.
تالش فکری بشر کم کم موجب شد که این امر از قوه به 
فعل گراید و به قول اسپینوزا این »تصور«به سبب طول 
مدت »تمرکز در ضمیر«به صورت اختراع خط مبدل به 

»عمل« شود.
ولی چطور و به چه ترتیب این کار بزرگ صورت گرفت؟ 
و چ��ه مس��یری را طی کرد تا ب��ه صورت»کتابت« در 
عصر تاریخ درآمد؟ و در مسیر طوالنی خود که طبعا از 
دشواری و نازیبایی به سوی آسانی و زیبایی راه داشته، 

چه مراحلی را پشت سر نهاده است؟
پیدایش خط

محققان درباره پیدایش خط دو نظر ابراز می کنند:
دسته ای معتقدند که ریش��ه این اختراع در بازرگانی و 
دادوستد است و عقیده دارند رموز و عالئم روی سفال و 
سنگ و تکه های گل که در نواحی مصر و اسپانیا و خاور 
نزدیک به دست آمده، نماینده روابط تجاری چند هزار 
ساله میان کشورهای حوزه مدیترانه است و شباهت های 
زی��ادی که ای��ن عالمات با هم دارند دلی��ل وجود این 
رابطه بازرگانی و مبین وجود مفاهیم مشترک بین این 
اقوام اس��ت. و حتی این عامل داد و ستد کاال و معرفی 
مش��خصات اجناس مورد معامله را اساس و پایه ایجاد 
ح��روف هجایی می دانند و معتقدند آنچه از این رموز و 
عالئم کم کم اش��تراک یافته، پایه تشکیل حروف هجا 
شده و به تدریج شکل خط به خود گرفته و خط نویسی 
را به وجود آورده است و آنچه به لحاظ درک و استنباط 

خسرو اميرحسيني

یاد گرفته ایم 
فقط طلب کنیم یر

ردب
ن س

سخ
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میان اقوام مختلف جنبه مشترک نداشته و منحصر به 
ناحیه خاصی بوده کم کم از بین رفته است.

دسته دیگرعقیده دارند که ریشه خط نویسی در»درک 
ضرورت تجس��م افکار و معتقدات به صورت اش��کال« 
نهفته است. این دسته معتقدند که پیش از هزاره چهارم 
قبل از میالد در عیالم و سومر و مصر و در آستانه هزاره 
س��وم پیش از میالد در کرت مجموعه ای از تصاویر به 
عن��وان نماینده افکار موجود بوده ک��ه به تدریج با ابراز 
س��لیقه و ظریف کردن اشکال و خالصه کردن جوانب 
و تبدیل زوایای ناهموار به همواری و انحنا و زیباسازی 
ظواهر آنها خط هیروگلیف اختراع شده و پس از آن کم 
کم هر مقطع و هجایی نماینده اولین صوت آن هجا و 
عالمت خاص برای یکی از حروف گردیده و عقیده دارند 
که این امر به وسیله کاهنان و پیشوایان مذهبی صورت 
گرفته و معنی کلمه »هیروگلیف« را که به زبان یونانی 

»نوشته مقدس« است، موید این نظر می دانند.
در اینج��ا توج��ه به دو نکته مهم حائ��ز کمال اهمیت 
اس��ت:اول اینکه هر ش��خص کنجکاوی با دقت در این 
دو نظ��ر که از دو رهگذر»مادی و بازرگانی« و »معنوی 
و دینی« در ذهن دانش��مندان و در متون کتب معتبر 
رخنه کرده است، به قدمت شگرف و حیرت انگیز ثنویت 
و نقش مهم آن در تاریخ حیات و تمدن بشر پی می برد.
ای��ن اصل هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی اس��ت. 
النهای��ه به تبعیت از س��نت خلقت و ب��ا رعایت اصول 
مطروحه به تدریج از خش��ونت به لطافت گراییده بدون 
اینکه تاثیر خود را در عقول و افکار بش��ر از دست داده 
باش��د که نمونه ب��ارز آن تحت عناوین »ماتریالیس��م 
فلس��فی« و »ایده آلیسم« هنوز مطرح است؛ در حالی 
که معلوم نیست قدمت آن به چند هزار سال می رسد و 

ریشه آن در کجاست. 
دوم اینکـه با مطالعـه و دقت در اختـراع و نحوه 
پیشرفت و تکامل خط نویسی می توان دریافت كه:

هرچه عقل به لطافت گراید موالید عقل نیز به موازات 
آن به لطافتمی گرایند، زیرا می بینیم که ضروری ترین و 
فوری ترین مولود عقل که اختراع است، تحت تاثیر این 
اص��ل کلی رفته رفته از اعوجاج و ناهمواری به انتظام و 
همواری گراییده و به پیدایش خط منجر ش��ده است 
و ای��ن اصل اعم از اینکه نظری��ه »ایجاد خط از طریق 
مبادالت بازرگانی« و یا نظریه دیگر »ایجاد خط از طریق 
درک ضرورت تجسم افکار به صورت اشکال« مورد تایید 

و تصدیق قرار گیرد، صحیح و صادق است.
به هرحال نخستین عامل و علت پیدایش خط هر چه 
باشد، تردیدی نیست که پیدایش و تکامل تدریجی آن 
خالق مدنیت بوده و بش��ر پس از آش��نایی به »سخن 
گفتن«، اثری بزرگ تر از خط نویس��ی از خود به جای 

نگذاشته است.
شاید درک اهمیت این عامل بزرگ انتقال مفاهیم که در 
عین حال از آغاز عصر تاریخ وسیله کاملی برای شناختن 
میراث گذش��تگان در زمینه دانش بش��ری نیز هست، 
بر انس��انی که در نیمه دوم قرن بیستم زندگی می کند 
دشوار باشد و شاید بش��ر امروزی نتواند تصور کند که 
این اختراع در آن روزگار به مراتبمهم تر از اختراع ماشین 

)مغز الکترونیکی( در عصر ما بوده است.
تا قبل از روزگار »خط نویسی« حافظه بشر وظیفه بسیار 
مهمی به عهده داشت و انسان ناچار بود همه مدرکات را 
در حافظه ذخیره کند و در مواقع ضرورت از این ذخایر 

مدد بگیرد.

و طبیعی اس��ت که ت��الش برای ضبط م��درکات به 
گس��ترش فعالیت و ورزیدگی س��لول های مغز منجر 
می شد و به طوریکه گفته شد بر اثر این تالش، مسائل 
ذهنی وس��عت یافت و به تدریج زمینه را برای فاصله و 

جدایی بیشتر از امور عینی فراهم آورد.
با اختراع خط اس��تراحت حافظه ش��روع شد و تالش 
فوق العاده سلول های مغز و بافت های اعصاب برای درک 
و ضبط و پاسداری سالم و انتقال مفاهیم ذهنی کاهش 
یافت و قسمت اعظم این وظیفه مهم کهبه مرور دهوریا 
جذب و رس��وب خاطرات به کش��ش و کوشش ذهن 
خالق و به مدد عامل ارث از طریق نقل و انتقال صفات 
و خصائل مکتسبه، بشر را به درک همبستگی پدیده ها 
و ایجاد تداعی و استنتاج منطقی قادر و موفق ساخته و 
نفس انسانی و یا به قول ابوعلی سینا »عقل فعال« را به 
وج��ود آورده بود، به عهده عامل خارجی نوظهور یعنی 

»خط نویسی« محول شد.
فن نوشتن حدود 4 هزار سال پیش از میالد در مصر و 
مقارن همین تاریخ در بین النهرین اختراع شد و در آغاز 

کار در هر دو جا جنبه »تصویری« داشت.
ای��ن تصویرها خیل��ی زود رایج و قراردادی ش��دند؛ به 
طوریکه هر کلمه توسط عالمت خاصی نشان داده شده  
و این روش��ی است که هنوز در چین معمول است. به 
این ترتیب باید گفت ادبیات برای نخستین بار در مصر 
و بی��ن النهرین طلوع کرد. به دلیل نش��انه هایی که در 
خط هیروگلیف از کلمات س��امی به چشم می خورد و 
تاثیری که این خط در خط التین و یونانی و انگلیسی 
داش��ته و همچنین به دلیل شباهتی که متقابال میان 
سانس��کریت و یونانی و انگلیس��ی مخصوصا در ارقام و 
اصطالحات خانوادگی از نظر کتابت و تلفظ وجود دارد 
و عموما معرف وجود ارتباط و اتصال رشته فرهنگی بین 
هند و حاش��یه مدیترانه و قاره اروپاست، گفته می شود 
که س��ابقه ادبیات در این کشورها کمتر از مصر و بین 
النهرین نیست، ولی این نشانه ها مربوط به قرون متاخر 
اس��ت و هیچ دلیلی وجود ندارد که به استناد آن گفته 
شودمقارن روزگاری که مصر و بین النهرین از فن خط   
نویس��ی اطالع داشته اند، اروپاییان نیز از این فن مطلع 
بوده اند. در اینجا اش��اره به یک نکته مهم الزم اس��ت، 
نکته ای که در توالی و تسلس��ل این بحث جای فراخی 
دارد و بدون توجه به آننمی توان تجلی »فکر شاعرانه« را 

توجیه کرد و آن نکته مهم این است که :
در خط تصویری معموال اش��کال با کلمات جانش��ین 
پدیده های مادی هستند نه معرف مفاهیم کلی و معانی 
مجرد؛ بدین معنی که با به کاربردن خط تصویری، بشر 
می توانست مفهوم خانه و کوه و درخت و سنگ و امثالهم 
را دریابد و برمصداق خارجی آنها منطبق کند و ظاهرا 
چنین وسیله ای برای بیان مفاهیم مجرد که قرن ها پیش 
از اختراع خط و پس از اختراع »اس��م عام« در بش��ر به 

وجود آمده و در »بایگانی راکد خاطره« انباشته شده بود، 
به هیچوجه کافی نیست؛ در حالی که می دانیم در خط 
بعضی از ملت های کهنسال از جمله ملت چین عالمات 

نمایندهمعانی نیز هستند.
توضیح در این زمینه که بشر چگونه توانست با تکامل 
تدریجی خط نویسی و ممارست مستمر در قرینه سازی 
به مرحله ترس��یم و انتقال مفاهیم مجرد برسد، بحث 
را بس��یار گسترده و وس��یع و در عین حال تاحدی از 
مسیر اصلی منحرف می کند، ولی چون اشاره مختصری 
ضرورت دارد یادآوری می شود که : تمرکز اثرات عناصر 
مادی و خارجی در ضمیر انسانی و تمرین ذهنی مکرر 
و استنتاج مستمر از کیفیت اثرات بدون تردید یکی از 
عوامل موثر پیدایش و رشد مفاهیم و معانی مجرد بوده و 
در حقیقت مجردات ذهنی تحت تاثیر مشابه رویدادهای 
یکس��ان خارجی تکامل می یابند و ش��کل می گیرند و 
پس از درک در خاطره ضبط می شوند.به عبارت کوتاه 
می توان گفت: مفاهیم مجرد معلول بقا و جذب اثرات به 

دنبال فنا و دفع موثرات است.
به هر حال سیر قهری بشر در مسیر مورد نظر طبعا در 
شکل حروف نیز اثر می گذاشت و به همین دلیل خط 
تصویری نیز مانند همه عوامل س��ازنده حیات فردی و 
اجتماعی بش��ر به تدریج در مسیر نرمی و لطافت پیش 
رفت و حروف و کلمات کم کم ظریف تر و زیباتر شدند.

آنانکه ره به مقصود داشته اند، رنج سفر تحمل کرده اند از 
میان کویر و جنگل ، کوه و دریا، بدون حاجب و دربان ره 
پیموده اند و از پادویی به اوستاکاری رسیده اند. داشتن را 
از نداشتن با تالش و کار آفریده اند و به قول بوذرجمهر 
سحرخیزتر بوده اند. این روزها از هر کوی و برزن بانگ 
طلب می شنویم بدون هیچ داده ای. جمهوری اسالمی 
نوپاس��ت، اولین اس��ت، در راه است، »جان من است او 
هی مزنیدش«، فصل کش��ت این نهال اس��ت. داشت، 
برداشت در پی می آورد. این نهال امید محرومان جهان 
است، آغوش مهر گشاییم تا از باد و باران و سرما و گرما 
به دور نگاهش بداریم. نهالی که هزاران س��ال پرورش 
یافته تا امروز به دست ما رسیده است. استقالل، آزادی، 
جمهوری اس��المی باور ماس��ت، حرمت گذاریم و باور 
بداریمش صبر کنیم به قوام نش��یند، سهیل زند رنگ 
بگیرد . آوائی از بلندای دماوند تا دل محرومان جهان در 
سراسر گیتی جمهوری اسالمی ایران را پیامرسان باشیم. 
کاری که از مدیران برجسته ما ساخته است. نمونه بارز 
آن دکتر رسول گنجی دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر 
در س��ال 1354 که تولید، کارآفرینی و اشتقالزایی را از 
میادین پتروشیمی گرفته تا صنایع غذایی در پهن دشت 
ایران اسالمی به دست توانمند خویش معنا بخشید و به 
کار گرفت. چه بسیار خوانوارها را به رفاه و آسایش رساند 
 و ح��ال ما آنها را به حال خ��ود رها کرده ایم که گویند

»رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن«.
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بنده بهرام سبحانی متولد 1330 منطقه 1 اصفهان 
هس��تم. تحصیالت ابتدایی تا دبیرس��تان خود را در 
اصفهان و تحصیالت دانش��گاهی خود  را در آمریکا 
گذراندم. بنده در س��ال 1362 با 5 سال سابقه ی کار 
در ش��رکت ملی نفت ایران در پاالیش��گاه آبادان به 
استخدام طرح فوالد مبارکه درآمدم. استخدام من در 
ش��رکت فوالد مبارکه کامال تصادفی بود. روزی یکی 
از دوس��تان را به صورت اتفاقی دیدم و چون جویای 
احوال ایشان شدم، دانستم که ایشان برای استخدام 
در طرح فوالد مبارکه راهی مبارکه هستند که ایشان 
به بنده پیشنهاد نمود که با او  راهی شده و نگاهی به 
طرح داشته باشم. با یکدیگر به مبارکه و محل فوالد 
رفتیم که آنجا محلی مانند کارگاه های ساختمانی و 
ساختمان های مختلف در حال س��اخت بود. همراه 
با دوس��تم برای مصاحبه ایشان به یکی از کانکس ها 
مراجعه نمودیم که دو نفر از مصاحبه کنندگان آشنا 
در آمده و به من نیز پیشنهاد کردند که به استخدام 
ش��رکت در بیایم. نقشه ای از طرح فوالد بر اتاق این 
کانکس خود نمایی می کرد که به اندازه ی 4 متر در 
2 متر محل نصب، جانمایی و آینده ی فوالد مبارکه 
را رس��م نموده بود. با دیدن این نقش��ه و مقیاس آن 
فهمیدم که طرح بس��یار بزرگی قرار اس��ت در اینجا 
احداث شود. یکی از افراد نیز فرآیند تبدیل سنگ آهن 
ب��ه فوالد را برایم توضیح داد. از آنجا بود که مجذوب 
عظمت کار شدم. پس از چند روز دعوت نامه ای برای 

بنده نیز به آدرس دوستم ارسال شد. 
در آن زمان که جنگ بود پاالیشگاه آبادان نیز تعطیل 
شده بود و من برای انتخاب میان شرکت گاز اصفهان 
و پاالیشگاه اصفهان سردرگم بودم. تا با دریافت دعوت 
نامه تصمی��م خود را گرفتم و م��دارک خود را برای 
اس��تخدام به مجتمع طرح فوالد مبارکه سپردم و به 
استخدام فوالد در آمدم و مشغول به کارهای زیربنایی 
و آماده س��ازی فوالد  و تجهیز آن ش��دیم. در همین 
حال برخی از همکارهای ما با شرکت ایتالین پی اند 
تی که طراح و تامین کننده ی تاسیسات کارخانه بود، 
کار م��ی کردند و با ما نیز در ارتب��اط بودند. یکی از 
وظایف این همکاران تایید تجهیزات و بسته بندی و 
حمل آن برای ایران بود. برای بخش اکس��یژن مورد 
نیاز کارخانه چند کمپرسور  بزرگ در کارخانه ی نئو 
پیونه فلورانس در حال س��اخت بود که همکاران ما 
در آنجا بر سر ساخت این تجهیرات با آنها به مشکل 
برخورده بودند و کار ساخت این کمپرسورها متوقف 
ش��ده بود. چرا که از یک طرف در قرارداد ش��رکت با 
آن کارخانه نوع کمپرس��ور و مدل دقیق آن نیز ذکر 
شده بود . شرکت دماگ رقیب کارخانه نئو پیونه در 
آن زمان بود که محصوالت آن به س��طح این شرکت 
نمی رسید، بنابراین اقدام به سم پاشی علیه محصوالت 

نئو نمود به این صورت که این مساله را رسانه ای نموده 
بود که سرعت های ایمپلرهای محصوالت این شرکت 
مافوق صوت است و اگر وارد مدار هر کارخانه ای شود، 
منفجر می شود. همین مساله ما را نگران نموده بود. 
همکاران ما زیر بار این دستگاه ها نمی رفتند و آنها هم 
به قرارداد رجوع می نمودند. آقای مهندس عرفانیان 
با توجه به ش��ناخت بنده  و اینکه پیش از این سابقه 
ی کار با کمپرس��ورها را داش��تم من را برای بررسی 
این مس��اله و بررسی دقیق و گزارش مساله به ایتالیا 
فرس��تادند. بنابر این در مهر 1363 عازم ایتالیا شدم. 
برگشت مجدد من به ایران مصادف شد با سال های 
اوج نصب تجهیزات کارخانه، پیمانکاران شکل گرفته 
بودند و تجهیزات نیز حمل شده بود و واحد های ابتدا 
و انتهای  کارخانه مانند پس��ت برق 400 کیلو ولت، 
اکسیژن پلنت و تاسیسات آبرسانی را راه اندازی نموده 
بود و خود کارخانه نیز در سال 1370 راه اندازی شد. 
در تابس��تان 1370 اولین ذوب کارخانه ریخته شد و 
این لحظه شیرین ترین لحظه ی زندگی کاری بنده بود. 
چرا که راه اندازی کارخانه به صورت یک رویا درآمده 
بود و  مش��کالت در این راه واقعا زیاد بود. مشکالت 
جنگ واقعا آزار دهنده بود چرا که در میان کار نیروها، 
مدام وضعیت بر اثر حمله ی هواپیماها قرمز می شد و 
کارمندان به سنگر می رفتند. به این صورت برای کار 
اجرایی بیش از 3 س��اعت کار در روز میس��ر نبود. به 
همین دلیل طوالنی شدن ساخت نوعی جو  ناامیدی 
در م��ورد راه افتادن کارخانه را در جامعه پیش آورده 
بود. 400 هزار تن تجهیزات از اروپا و تجهیزات احیای 
مس��تقیم از ژاپن به ایران وارد شد که نصب برخی از 
آنها توسط پیمانکار ایرانی امکان پذیر نبود. از طرف 
دیگر پیمانکاران خارجی ح��ق کار در ایران را طبق 

قانون مجلس نداشتند. همه ی این مشکالت با تدبیر 
و صبر بنیانگذاران به خصوص آقای مهندس عرفانیان 
رفع ش��د و فوالد به بهره برداری رسید. آن روز پس از 
12 سال زحمت و عرق ریزی بزرگترین واحد صنعتی 

ایران راه اندازی شد. 
فوالد مبارکه مدیون پایمردی مهندسی مردی است 
که می باید پرتره وتندیس این مدیر این فرزند خلف 
سرزمین با افتخارمان رابرای فرزندانمان به یاد گذاریم.
داستان بر می گردد به چند ده سال پیش تر،آن روزها 
که بنزین لیتری 4 ریال بود. یک اتوبوس اتاق چوبی 
هفته یک روز به ده ما می آمد و برمی گش��ت خوب 
است بعرض برسانم که والیت ما در 120 کیلومتری 
همین تهران بودوآنروزها مسافرین برای طی طریق به 
تهران وباز گشت از آن می بایست با شتر چهار روز راه 
بروند برای رفت وچهار روزهم به برگشت.در آن دوره  
وبا ورود اتول مسافربری به کشور،اتوبوس  اتاق چوبی 
تازه خریداری ش��ده ما هفت روز هفته کارش رفت و 
آمدش به پایتخت بود واین نکته یاداوریش مهم که 
مسافران ما تماما یا زوار بودند یا کارگر فصلی که کوتاه 
ش��دن زمان مسافرت برایشان برکت بود. زد و دولت 
علیه قیمت بنزین 4 ریالی را کرد 10 ریال بماند که 
چه ها شد.برای کاهش هزینه شوفر اتول ده ما رفت 
ویک موتور گازوئیلی بنزخرید و گذاشت روی ماشین 
تا قیمت ارزان گازوئیل دوریالی مقرون به صرفه شود 
و موتور بنزینی افتاد ته باغچه ما. این مانده مانند بازار 
مسگرها شده و هر روز کسی می آمد قطعه ای ز آن 
می کند و می ب��رد واز آن موتورتنها میلنگ فراویل 
وسرش مانده بود برای من که طرف دیگر را هم با یک 
الک«قوطی« پر کرده بودم با گل و بقول دوستان شده 
بود هارتل ما ت��ا با آن بازوی خود را بپرورانم وورزش 

دکتر سبحانی مرد فوالدین
از میدان گنبدهای فیروزه ای اصفهان تا کوره های سرخ مبارکه

نی
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خ
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کنم. ده م��ا کارش زراعت بودو بالطبع بیل، کلنگ، 
گاوآهن، میخ طویله و...نیاز همگان بود. در زمستانها 
دو کاسب علی اکبر آهنگر ومحمدآقا مسگربه مدت 
چند هفته می آمد روس��تا و اسباب مورد نیاز را می 
ساختند. دور نرویم وبه اصل مطلب برسم استاد علی 
اکب��ر آهنگر پی برده بود که مق��داری آهن در کنج 
باغچه ما افتاده و س��ریع آمد س��راغ آن در بدو ورود 
هارت��ل من را دید و بمن گفت: این را بمن می دهی 
؟گفتم: خیر.آهنگر رفت پیش پدر و به ایشان خواسته 
اش را گفت که باز س��ودی نبرد. فردایش باچند نفر 
یش سفید آمد که بازمن راضی نشدم به دادن وسیله 
ورزش��م. مع الوصف هارتل را در محلی پنهان کردم. 
به روز دگراوس��تای آهنگر در میدان ده مرا کشید به 
کن��اری وگفت: ده تا بیل، دو تا کلنگ و یک گاوآهن 
و ه��ر چند تا میخ طویله بخواهی م��ی دهم اگر آن 
قطعه را بمن بدهی... باذهن پرسشگر بدو گفتم این 
اسباب من به چه کار آیدت ؟ گفت: فرزندم این فوالد 
است  و قطعه ساخته شده از آن مرگ ندارد تو بگواز 
چک��ش آهن کوب تا چاقو دهها ن��ام دیگر و من  به 
یمن دانس��تن این رازقبول کردم وهارتر خود را به او 
هدیه دادم. از آن روز نقش فوالد در ذهن من وارزش 
اف��زوده ای که فلز از این فن��اوری می یابد به وضوح 
وروشنی نقش مانگاربس��ت . همین ماه دی در یک 
صبحگاهی در سیمای اصفهان چهره یار آشنا و مدیر 
مدبرو اغازگرو سازنده فوالد مبارکه که امروز بر تارک 
صنعت نشسته دیدم وبا انکه قرار کاری مهمی داشتم  
پای از رفتنم بازماند. مردی که بنایی به پا کرده که از 
باد باران نبیند گزند. او را مرد فوالد صنعت بنامیم و به 
پاس خدمتش کاله از سر برداریم و به یاد ماند کارش 
بر سینه س��اخته اش پرتره گذاریم، فرزندان سلمان 
پارسی بدو حرمت گذارند، فوالد مبارکه مدیون پای 
مردی مهندس سبحانی است که نیکو کاشت به نامی 

که حکیم بزرگش سرود مبادا که ایران ویران شود. 
جمله جمله هایی که دکتر سبحانی گفت درباره آنچه 
در مجموع��ه فوالد مبارکه در س��الیان پیش حاصل 
شده جملگی ش��د اسباب فخر ورزیدن  من وماهای 
بسیار برای وجود چنین مدیرانی الیق،خدوم وابدیده 
در کوران حوادث....  واما سخنان مدیر دوست داشتنی 

وباتجربه صنعت فوالد مبارکه
در23 س��الگرد تاسیس به شهادت تمام کارشناسان 
ومنتقدی��ن داخل��ی وخارج��ی فوالدمبارکه اقتصاد 
مقاومت��ی را با کار و بط��ور عملی معنی کرد چرا که 
توانس��تیم  در دوران تحریم صادرات خود را از 300 
ه��زار تن ب��ه 1500 میلیون تن افزای��ش دهیم که 
قسمت عمده آن به اتحادیه اروپا است و به شرکتهای 
ل��وازم خانگی و صنعتی بزرگ که هر کدام خود یک 
برند معتبر محس��وب می ش��وند که به درستی این 
مش��تریان  به واسطه کیفیت  برترمان محصوالت ما 
را انتخاب کرده اند برای خرید مواد اولیه خود چرا که 
ما تنها شرکت ایرانی داشتن بنیان ایرانی منتخب در 
سال 1394 هستیم در جایی که غول های تکنولوژی 

شامل سونی و سامسونگ قرار دارند.
در فوالد مبارکه تفکرنوی��ن وبه روز مدیریتی حاکم 
است که در این دکترین کاری اهتمام به  امرآموزش 
مس��تمر کارکنان و کارشناسسان بجای هزینه گری 
یکنوع سرمایه گذاری مطلوب محسوب میشود و این 
رمز موفقیت ما اس��ت .در داشبوردسیستم مدیریت 
واتخاذ تصمیمات کاربردی فوالد مبارکه تصمیمات 
تنها به مدیر ارشد متکی نیست و با توجه به اقتضای 
شرایط هر کارشناس��ی و مدیرمیانه ای می تواند در 
حیطه اختی��ازات قانونی خود تصمیماتی مبتنی بر 
رویکردی صحیح اتخاذ کند که این برون س��پاری و 
عدم تمرکز تمام تصمیمات کلیدی بر دوش مدیریت 
ارش��د کمپانی باعث تعالی و بالندگی ش��رکت شده 

که عملکرد وکسب موفقیت های بینظیربه شهادت 
دوست و دشمن گواه ادعای ماست.

از ط��رف دیگرتوجه به امر محیط زیس��ت و رویکرد 
صنعت سبز نیز در طول سالیان گذشته از مهمترین 
ارکان و روئوس کارهای مدیریتی شرکت بوده است. 

بیش از 50 درصد تولید فوالد کش��ور در گروه فوالد 
مبارکه تولید می شود

دکتر در بخش دیگری از س��خنان خود براین نکته 
اشارت داشت که طی فرایندهای پیچیده

ما از سنگ آهن به ورقه های فوالدی می رسیم و در 
این زنجیره هم اس��تانداردهای صحافی را برای عدم 
آالیندگی و ... مصرف دس��ت انرژی ،کیفیت برتر و ... 
به کار بسته ایم.  این مقدار محصوالت درفوالد صبا به 
اضافه مجموعه فوالد هرمزگان ودر کنار فوالد مبارکه 
اصفهان که تازه خود برنامه افزایش ظرفیت دارد تولید 
میشود وبسیار خش��نودیم که با افتخار اعالم کنیم  
در همین کارخانه و عالوه بر آن در دیگر اس��تان ها 
از جمله کرمان و خراس��ان و ... نیز در حال تاسیس 

کارخانه های جدید هستیم.
وآنچه دکتر خوش سخن در پایان گفته های خود به 
س��مع ونظر رساند وبر آن تاکید داشت این نکته بود 
که آنچه حاصل ش��ده برای کش��ور بطور اعم و برای 
فوالد مبارکه بطور اخص به ینن وجود و تالش مدیران 
پیشین و کارکنان و کارشناسان بازنشسته بوده است 
که ما هر چه برای ایش��ان انجام دهیم کم است چرا 
که هر اندازه قدردانی از این قشر داشته باشیم باز حق 

مطلب ادا نشده است.
 کس��ب 5 ایزو در راستای پیاده کردن استانداردهای 
بین المللی مدیریت ، کیفیت، بهداشت محیط کار، 
مصرف انرژی ، توجه جدی به محیط زیست از دیگر 
ش��اهکارهای مجموعه فوالد مبارکه در طول سالیان 

پیش میباشد.

7| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  61 | دی ماه  1394| 



برای نخس��تین بار در کشور ورق آجدار فوالدی در 
ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا شرکت فوالد 

مبارکه به تولید انبوه رسید. 
در مراسمی با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، رس��ول زرگرپور استاندار 
اصفه��ان، ذاک��ری فرمان��دار شهرس��تان مبارکه، 
منص��وری نماینده مردم لنج��ان، معاونان مجتمع 
ف��والد مبارک��ه و مدیران عامل ش��رکت های تابع 
مجتمع فوالد مبارکه بهره برداری از خط تولید ورق 

آجدار فوالدی به ظرفیت 200هزار تن آغاز شد.
فوالدسازان داخلی برای حفظ جایگاه تن به رقابت 
فش��رده دهند در این مراس��م مهدی کرباس��یان، 
رییس هی��ات عامل ایمیدرو به نمایندگی از طرف 

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان ایمیدرو 
از تالش��گران و متخصصان ایرانی این مجتمع که 
تولید این محصول فوالدی را برای نخستین بار در 
کشور رقم زدند، تشکر کرد و گفت: شواهد و قرائن 
نشان می دهد تا 20 سال آینده اقتصاد جهان تغییر 
کلی نمی کند و اقتصاده��ای بزرگی مانند چین و 
هند به وجود نمی آید؛ این حرف بدان معناست که 
رقابت بر سر قیمت تمام شده محصول خواهد بود.

وی در ادام��ه با بیان اینکه این پیش بینی بس��یار 
جدی است و از سوی تولیدکنندگان عمده صنایع 
معدنی جدی گرفته ش��ده، افزود: براساس آخرین 
گزارش های به دست آمده چین که 820میلیون تن 
فوالد در سال تولید می کند مصرف داخلی فوالدش 

در حال کاهش اس��ت و پیش بینی می شود به زیر 
650 میلیون تن برسد.

کرباسیان با بیان اینکه قیمت فوالد در حال حاضر 
255 دالر در هر تن است با پیش بینی ادامه کاهش 
آن قیمت آن تا 240 دالر نیز مطرح است، تصریح 
کرد: تمام این پیش بینی ها موید این مطلب اس��ت 
که فوالدس��ازان داخلی برای حفظ جایگاه خود در 
بازار جهانی و داخلی باید تن به رقابت فش��رده ای 
بدهند چراکه با ادامه روند کاهش��ی قیمت ها این 

فشارها بیشتر خواهد شد.
رییس هیات عامل ایمیدرو اضافه کرد: پیش بینی 
کاهش رش��د جمعی��ت چین از 7 ب��ه 4درصد در 
2 س��ال آینده ب��رای تولیدکنن��دگان فوالد معنی 

فوالد مبارکه اصفهان با دکتر سبحانی طلیعه دار اقتصاد مقاومتی
با تولید ۲۰۰ هزار تن ورق آجدار، ایران از واردات بی نیاز شد
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و مفهوم��ی خاصی دارد و به آنها هش��دار می دهد 
تا برنامه های خود را به س��مت کاهش قیمت های 

تمام شده پیش ببرند.
کرباس��یان تصریح می کند: در کنار عوامل بیرونی 
موث��ر در بازار فوالد ن��کات مثبتی نیز باید در نظر 
گرفت که ایران در حوزه گاز و ذخایر س��نگ آهن 

دارای مزیت های کم نظیری است.
البته ممکن است گفته شود ذخایر سنگ آهن ایران 
کم اس��ت اما با اکتش��اف 240هزار کیلومتری که 
ایمی��درو آغاز کرده، پیش بینی می ش��ود به ذخایر 
فعلی س��نگ آهن افزوده ش��ود. وی با اظهار اینکه 
در ش��رق اصفهان با انجام 50 هزار کیلومتر مربع 
اکتش��اف به ذخایر جدید و متنوعی از مواد معدنی 
دس��ت یافتیم، گفت: ایران ع��الوه بر این مزیت ها 
از ی��ک مزیت منحصربه فرد به نام نیروی انس��انی 

ورزیده برخوردار است.
وی ادام��ه داد: در مالقات های��ی که ب��ا گروه های 
مختل��ف از س��رمایه گذاران خارجی داش��تیم آنها 
اذع��ان کردند که ایران برای آنه��ا در خاورمیانه از 
اولویت برخوردار است چراکه با اعزام 4 تا 5 درصد 
از نیروی انسانی خود می توانند یک کارخانه بزرگ 
و مجه��ز در ایران احداث کنند و س��ایر نیروهای 

انسانی مورد نیاز را از ایران تامین کنند.
بدین ترتیب اعتبار نش��ان )برند( شرکت ش��ان به 
خط��ر نمی افت��د. وی با بیان اینکه ف��والد مبارکه 
استراتژی کاهش قیمت تمام شده را در دستور کار 
خود قرار داده، اظهار کرد: بدیهی است دولت خود 

را موظف می داند از فوالدسازان حمایت کند.
ریی��س عامل هی��ات ایمیدرو در بخ��ش دیگری 
از س��خنانش ب��ا اش��اره ب��ه الزامی ب��ودن رعایت 
اس��تانداردهای زیس��ت محیطی در صنایع معدنی 
گفت: ب��ا تاکی��دات رهبر معظم انق��الب و دولت 
به مس��ائل زیس��ت محیطی، تولیدکنن��دگان این 
اس��تانداردها را بای��د به عنوان یک ال��زام بپذیرند 
و ف��والد مبارک��ه ب��ا حفظ ای��ن اس��تانداردهای 
زیست محیطی نشان داده در این زمینه هم پیشرو 
اس��ت البته از ش��رکتی که 50درصد فوالد کشور 
را تولید می کند، انتظار م��ی رود الگو دیگر صنایع 

معدنی باشد.
کرباس��یان با اش��اره به دامپینگ چین اظهار کرد: 
این موضوع باعث شده کشورهایی که عضو سازمان 
تجارت جهانی هس��تند نیز نسبت به این موضوع 

واکن��ش نش��ان دهند و نس��بت به وض��ع قوانین 
ضددامپینگی اقدام کنند.

وی تصری��ح ک��رد: فوالدس��ازها بای��د در کن��ار 
کاهش قیمت تمام ش��ده، ارتقای بهره وری، بهبود 
استانداردهای زیست محیطی و کاهش مصرف آب 
در نظر بگیرند. وی با انتقاد از برخی کج سلیقگی ها 
در ایج��اد ممنوعیت صادرات ف��والد گفت: اتفاقی 
ک��ه در پی منع ص��ادرات فوالد رخ داد از دس��ت 
دادن بازار ما در جهان بود و از س��ال 93 توانستیم 

صادرات فوالد را دوباره برقرار کنیم.
وی در پایان س��خنان خود تاکید کرد اینکه برخی 
رسیدن به هدفگذاری تولید 55 میلیون تن فوالد 
را غیرممکن دانستند، کم لطفی است چنانکه ایران 
ب��ا وجود مزیت های یادش��ده چرا باید خ��ود را از 
ارزش افزوده مواد خ��ام معدنی محروم کند ضمن 
اینکه یکی از عوامل اساسی در نرخ توسعه یافتگی 
هر کش��ور میزان مصرف فوالد اس��ت که در ایران 
کمت��ر از 250کیلوگرم اس��ت ولی بای��د به 400 

کیلوگرم برسد.

بهتریـن زمان برای پیاده سـازی خـط تولید ورق 
آجدار مهیا شد

مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در مراسم بهره برداری 
از خط تولید ورق آجدار فوالدی گفت: ما در فوالد 
مبارکه ش��عاری را تعریف کردیم ک��ه در آن باید 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
بهرام سبحانی افزود: مجتمع فوالد مبارکه چندین 
پروژه در دس��تور کار داش��ت ک��ه باتوجه به رکود 
حاکم بر بازار بهتری��ن زمان اجرای آن را در زمان 
حال دانس��ت ک��ه تقاضایی برای فوالد نیس��ت از 
جمل��ه این طرح ها که ارزش اف��زوده به دنبال دارد 
سیستم گاززدایی در ورق های فوالد سرد با کاربری 
در صنع��ت خودرو بود. وی افزود: پیش از این کل 
نیاز ورق داخل خودرو کشور را فوالد مبارکه تامین 
می ک��رد و ورق های بیرونی را وارد می کردند که با 
ای��ن طرح کل ورق های داخل��ی و رویی مورد نیاز 

صنایع خودروسازی کشور را تامین می کنیم.
رییس انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
فوالد تصریح کرد: پ��روژه دیگر طرح گوگردزدایی 
از مذاب بود ک��ه در تولید ورق مورد نیاز لوله های 
نفت و گاز ترش کاربرد دارد که در این باره نیز برای 
نخس��تین بار این نوع ورق در ف��والد مبارکه تولید 

شد. وی ادامه داد: س��ومین طرح توسعه ای فوالد 
مبارکه تولید ورق آجدار فوالدی بود تا پیش از این 
میزان سفارش به این مجتمع تا حدی زیاد بود که 
فرصت اج��رای طرح های جدید را پیدا نمی کردیم 
به ویژه در ناحیه فوالدس��ازی س��با که خط تولید 
پیوس��ته دارد و هم��ه بخش ها یا باید ب��ا هم کار 

می کنند یا به طور کل از کار بیفتند.
به ای��ن معنی که در ص��ورت از کار افتادن بخش 
ذوب، بخش نورد نمی تواند به کار خود ادامه دهد.

در این صورت توقف تولید خطرناک خواهد بود.
س��بحانی تاکید کرد: با رکود پی��ش آمده در بازار 
ف��والد بهترین زمان برای پیاده س��ازی خط تولید 
ورق آجدار فراهم شد بدین شکل که مطالعاتی که 
پیش از این از سوی کارکنان فنی فوالد سبا برای 
تغییر خط تولید نورد گرم به ورق آجدار انجام شده 
بود حال زمان برای اجرای این پروژه مهیا شد. وی 
ب��ا بیان اینکه تولید ورق آجدار به صورت اصولی و 
استاندارد برای نخس��تین بار در کشور انجام شد، 
تصریح ک��رد: تاکنون ورق آجدار ب��ه صورت پانچ 
از زی��ر ورق انجام می ش��د که دارای اس��تحکام و 
مش��خصات فنی مورد نیاز در صنایع مختلف نبود 
اما ورق آجدار تولیدی فوالد مبارکه از اس��تاندارد 
)دی��ن( اروپا برخوردار اس��ت و قابلیت صادرات به 

تمام کشورها را دارد.
وی میزان تولید ورق آجدار در ناحیه فوالدس��ازی 
س��با را 200 هزار ت��ن عنوان ک��رد و گفت: البته 
ظرفیت موجود در فوالدس��ازی سبا تا 5/1میلیون 
تن قابل افزایش اس��ت و امکان اینکه 50 درصد از 
ظرفیت تولید را به ورق آجدار بدهیم، وجود دارد.

بدین معنی کهافزایش تولی��د ورق آجدار فوالدی 
تا 750هزار تن امکانپذیر اس��ت به شرط اینکه در 
صنایع پایین دستی مصرف کننده در کشور چنین 
تقاضایی در داخل کشور یا تقاضای این محصول در 

بازارهای خارج از کشور وجود داشته باشد.
مدیرعام��ل فوالد مبارکه اظهار ک��رد: تاکنون نیاز 
کش��ور به ورق آجدار فوالدی 100درصد از طریق 
واردات تامین می شد و با راه اندازی این خط تولید 
رق��م قابل توجهی صرفه جوی��ی ارزی انجام خواهد 
ش��د. وی این دس��تاورد بزرگ را به همکاران خود 
تبریک گفته و تصریح کرد: امیدواریم به طور مرتب 
خبره��ای خوب از مجتمع ف��والد مبارکه دریافت 

کنیم.
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وقتی سـهامداران چهره خندان و بشـاش و موی سپید مرد صنعت، مهندس 
همایون پور را در صدر سـرمایه گذاری سـپه دیدند یکصدا گفتند : مهندس 
خوش آمدی.  مجمع عمومی فوقالعاده شـركت سرمایه گذاری سپه)سهامی  
عام( صبح روز چهارشـنبه مورخ 94/10/9درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی 
تالش وزارت كار واقع در تهران برگزار شـد.  در این مجمع كه با حضور بیش 
از 82درصدی سـهامداران حقیقی و حقوقی، اعضـای هیات مدیره، نماینده 
سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای حمیدرضـا بهزادیپور بود كه جنابان علی متدین روحی 
و شـهرام بابالویان در مقام نظار اول و دوم و آقای عبدالرحیم همایون پور به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سـرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سـهام شـركت سرمایه گذاری 

سپه)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گـزارش توجیهي مورخ 1 آبـان ماه 1394 )و ارائه اطالعات تکمیلی( هیات 
مدیره شركت سرمایه گذاری سـپه )سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شـركت از مبلـغ 3/588 میلیارد ریال بـه مبلغ 5/382 میلیـارد ریال، 
مشتمل بر صورت سـود و زیان فرضی سال های مالی 1395الی 1397 و سایر 
اطالعات مالی فرضی كه پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی 
به اطالعات مالی آتی«مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبورو مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گـزارش مزبـور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیـه قانون تجارت و با 

هـدف توجیه افزایش سـرمایه شـركت از محل مطالبات حال شـده و آورده 
نقدی سـهامداران است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده است 
كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه 
داده می شـود كه این گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براسـاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی 
برخـورد نکرده اسـت كه متقاعد شـود مفروضات مزبور، مبنـاي معقولی را 
بـراي تهیه گزارش توجیهي فراهـم 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.
4- گزارش توجیهی افزایش سـرمایه، با نرخ تنزیل مورد انتظار سـهامداران 
به میزان 22 درصد و دوره بازگشت سرمایه حدود 21 ماه تهیه شده است كه 
با تحقق شـرایط مزبور با فرض تحقق درآمدهای شـركت های سرمایه پذیر و 

رشد سالیانه 10 درصد درآمد شركت های سرمایه پذیر صورت گرفته است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شـده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در بـاال رخ دهد، نتایج واقعـي احتماال متفاوت از پیش بینی هـا خواهد بود، 
زیـرا رویدادهاي پیش بیني شـده اغلب به گونه ای مـورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوت هاي حاصل می تواند بااهمیت باشد.
6- جهت انجام تشریفات افزایش سرمایه، رعایت الزامات پیش بینی شده در 
مفاد مواد اصالحیه قانون تجارت و مقررات و الزامات سـازمان بورس و اوراق 

بهادار، ضروری است.

هدف ازانجام افزایش سرمایه
هدف شـركت سرمایه گذاری سپه )سـهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه  ثبت، به شرح زیر است:
1( جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجا م شده.

2( مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه  ارائه شـده، شـركت سـرمایه گذاری سـپه )سـهامی عام)، 
در نظـر دارد سـرمایه  خـود را از مبلغ3/588/000میلیـون ریـال بـه مبلغ 
5/382/000میلیـون ریـال از محل مطالبات حال شـده سـهامداران و آورده 
نقدی به شـرح زیر افزایش دهـد. 1/794/000میلیون ریال  )معادل 50درصد 

سرمایه فعلی( از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

پیشینه فعالیت
شـركت سـرمایه گذاری سـپه )سـهامی عـام( در تاریـخ 1370/6/2تحـت 
شماره7-852 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
و مركز اصلی آن در تهران است. سهام شركت اصلی در تاریخ 1371/10/19 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام آن از تاریخ 1371/12/26در فهرسـت 
شـركت های بورس درج گردیده و در حال حاضر از شركت های فرعی شركت 

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام( است.

موضوع فعالیت
 موضوع فعالیت شركت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه عبارت است از:

مهندس خوش آمدی
افزایش سرمایه 5۰ درصدی سرمایه گذاری سپه مصوب مجمع گرفت

نی
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الف( موضوع فعالیت اصلی:
1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها 
یا سـایر اوراق بهادار دارای حق رای شـركت ها، موسسـات یـا صندوق های 
سرمایه گذاری با هدف كسب انتفاع، به طوری كه به تنهایی یا همراه اشخاص 
وابسته خود كنترل شركت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را 

در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
2- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار كه به طور معمول دارای حق رای نیست 

و توانایی انتخاب مدیر یا كنترل ناتسر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. 
ب( موضوع فعالیت فرعی:

1- سـرمایه گذاری در مسـکوكات، فلـزات گرانبها، گواهی سـپرده بانکی و 
سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز.

2- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای سرمایه گذاری،صندوق ها 
یا سـایر اوراق بهادار دارای حق رای شـركت ها، موسسـات یـا صندوق های 
سرمایه گذاری با هدف كسب انتفاع، به طوری كه به تنهایی یا همراه اشخاص 
وابسته خود كنترل شركت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را 

در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد.
3- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های 

تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف كسب انتفاع.
4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 

• پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
• تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

• مشاركت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
• تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

شركت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذكور در این ماده، در حدود 
مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید 
یا اسـناد اعتباری بانکـی افتتاح كند و به واردات یا صـادرات كاال بپردازد و 
امـور گمركی مربوطه را انجـام دهد. این اقدامات درصورتی مجاز اسـت كه 
در راسـتای اجرای فعالیت های شـركت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در 

مقررات منع نشده باشد.
صورتجلسه هیات مدیره شركت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(

یکصد و نوزدهمین جلسـه هیات مدیره شركت سرمایه گذاری سپه)سهامی 
عـام(، راس سـاعت 10 صبح روز چهارشـنبه مـورخ 1394/09/25 در محل 

قانونی شـركت با حضور كلیه اعضا تشـکیل و پس از بحث و بررسـی، ضمن 
تشکر از زحمات آقای كریم قاری زاده تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- به اسـتناد حکم شـماره 94/4075 مورخ 1394/09/25 شركت مدیریت 
سـرمایه گذاری امید )سـهامی عام( به شـماره ثبت 183650 با شناسه ملی 
10102258090، آقـای عبدالرحیم همایـون پور با كد ملـی 2141291801 به 
جایگزینـی آقای كریم قـاری زاده با كد ملـی 1140126792 به نمایندگی از 
شـركت سیمان هرمزگان )سهامی عام( به شماره ثبت 46412 با شناسه ملی 
1080074158 جهـت عضویت در هیات مدیره شـركت و در رعایت ماده 110 

الیحه اصالحی قانون تجارت معرفی گردیدند.
2- با توجه به حضور كلیه اعضای هیات مدیره، نسبت به انتخاب سمت اعضا، 
به شـرح زیر رای گیری به عمل آمـد و در نتیجه آقای محمد كاظم چقازردی 
با كد ملی 3251627821 به سـمت رئیس هیـات مدیره، آقای جواد میرزاده 
طباطبایی با كد ملی 01239713411 به سـمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای 
سید عباس هاشمی منش با كد ملی 2593288108 و آقای علی اكبر محمدی 
بـا كد ملـی 2391319886 به عنوان عضو هیات مدیـره و آقای عبدالرحیم 
همایون پور با كد ملی 2141291801 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل 

شركت انتخاب گردیدند.
3- كلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور مالی اعم از چک، سـفته، بروات 
و قراردادهـا بـا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیـات مدیره و در غیاب 
مدیرعامـل با امضای مشـترک دو نفـر از اعضای هیات مدیـره همراه با مهر 
شـركت معتبر و اوراق عادی نیـز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شـركت 

معتبر خواهد بود.
4- كلیـه اعضای هیات مدیـره و مدیرعامل شركتبدینوسـیله تعهد و اقرار 
می نماینـد كه دارای سـوء پیشـینه كیفری و ممنوعیت منـدرج در اصل 41 
قانون اساسـی و مواد 111، 126، 147 قانون تجارت نبوده وبا امضای ذیل این 

صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعالم می دارند.
5- هیـات مدیـره به اتفـاق آرا حـدود و اختیـارات مدیرعامل را به شـرح 

صورتجلسه پیوست مشتمل بر 16 بند تصویب نمود. 
در پایان چون موضوع دیگری مطرح نبود، ختم جلسـه در ساعت 12 اعالم و 
كلیه اعضا به مدیرعامل شركت وكالت با حق توكیل به غیر دادند تا به منظور 
ثبت مندرجات این صورتجلسـه به اداره ثبت شـركت ها مراجعه و نسبت به 

انجام تشریفات قانونی و امضای ذیل دفاتر و اوراق مربوطه اقدام نماید.
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تص��ور کنید همکاری دارید که با او رابطه بس��یار 
چالش آمیزی دارید، کس��ی که حتی س��اده ترین 
گفت و گو را نیز به تنش و ناراحتی می کشاند. برای 
چنین ف��ردی هیچ تفاوتی ن��دارد که موضوع چه 
باش��د، او فقط با ش��ما مخالفت می کند و به جای 
آنکه یک متحد باشد، بیشتر به یک دشمن شباهت 
دارد.اگر بخواهید چنین شخصی را از لحاظ ظاهری 
و حتی باطنی تصور کنید، سناریوی زیر را مجسم 
کنید:شما پشت میز خود نشسته اید و مشغول کار 
هس��تید. ناگهان پیغامی از آن شخص روی صفحه 
نمایش شما ظاهر می شود. شما پیام را باز می کنید 
و او چنین نوشته است: »من پیش نویس فایل ارائه 
ش��ما را دریافت کرده ام. چند اشتباه در آن دیدم و 
ایده هایی دارم درب��اره اینکه چگونه می توان آن را 
بهتر کرد. ساعت 3 بعد از ظهر به دفتر شما می آیم 

تا در این باره صحبت کنیم.«
چنین ایمیلی چه احساسی را در شما برمی انگیزد: 
خش��م، حالت تدافعی، یا دلواپس��ی؟ آیا ناگهان به 
دنبال بهانه ای می گردید که س��اعت 3 بعد از ظهر 
در دفتر خود نباش��ید؟ همه اینها عکس العمل های 
بس��یار رایجی هس��تند. خیل��ی از اف��راد با خود 
می گوین��د، »عجب آدمی اس��ت . در فایل ارائه من 
دنبال اش��تباه می گردد!« یا »بله، ش��رط می بندم 
چن��د ایده دارد – مثل اینکه او فکر می کند خیلی 
باهوش اس��ت!«حال، این ش��خص را از ذهن خود 
پاک کنی��د. اکنون همکاری را تص��ور کنید که با 
او ب��ه خوبی کن��ار می آیید، کس��ی که همیش��ه 
هوایتان را دارد. او همان ش��خصی است که وقتی 
درباره موضوع مهمی نظر می خواهید به س��راغ او 
می روید. در حالی که این شخص را در ذهن دارید، 
س��ناریوی زیر را مجسم کنید:شما پشت میز خود 
نشسته اید و مشغول کار هستید. ناگهان پیغامی از 
آن شخص روی صفحه نمایش شما ظاهر می شود. 
ش��ما پیام را باز می کنید و او چنین نوش��ته است: 
»من پیش نویس فایل ارائه شما را دریافت کرده ام. 
چند اش��تباه در آن دی��دم و ایده هایی دارم درباره 
اینک��ه چگونه می توان آن را بهتر کرد. س��اعت 3 
بع��د از ظهر به دفتر ش��ما می آیم ت��ا در این باره 
صحبت کنیم.«حاال چه احساس��ی دارید؟! تسلی؟ 
قدردانی؟ اگر شما نیز همانند هزاران نفری که من 
این سوال را از آنها پرسیدم باشید، به احتمال زیاد 
از پیش��نهاد این همکار خود اس��تقبال می کنید و 

منتظر گفت و گو با او هس��تید. ش��اید حتی از قبل 
یک ظرف ش��کالت هم روی میز خود بگذارید.این 
گونه است که پیش فرض ها و پیش داوری های شما 
تا این حد عمیق بر درک ش��ما از موضوعات تاثیر 
می گذارد. بدتر از آن اینکه اگر تصور کنید جلس��ه 
س��اعت 3 تا چه حد متفاوت پیش خواهد رفت و 
یک پیام واحد از دو شخص متفاوت می تواند تا چه 

حد نتایج متفاوتی داشته باشد. 
در جلسه ای که با ش��خص مخالف و معاند برگزار 
می شود، ش��ما بدترین ها را تصور می کنید و شاید 
حتی بدون اینکه متوجه ش��وید، ذهنیت، پاسخ ها 
و باالخص زبان بدن ش��ما منفی و مقاومت کننده 
خواه��د ش��د. همکارتان با مش��اهده رفتار ش��ما 
حالت تدافع��ی به خود می گی��رد و او نیز متقابال 
رفت��ار خصمانه ای را در پیش می گیرد که باعث )و 
توجیه کننده( رفتار توام با دشمنی بیشتر از جانب 

شما می شود. نتیجه این خواهد بود 
که هر دو ش��ما کار را تعطیل 

می کنی��د، اعتم��اد از بین 
می رود و س��ازمان شانس 

دریاف��ت نتیجه بهتر را از دس��ت می دهد.در نقطه 
مقابل، درباره جلس��ه ای که ب��ا همکار متحد خود 
دارید، ش��ما بهترین ها را تصور می کنید و کلمات 
و رفتار ش��ما نش��ان دهنده پذیرنده بودن و حتی 
اشتیاق شما به ایده های اوست. شما ایده هایتان را 
ب��ا هم در میان می گذارید و یاد می گیرید و به این 
ترتیب کیفیت کار ارتقا می یابد و اعتماد میان شما 
افزایش خواهد یافت.بهتری��ن پادزهر برای خنثی 
کردن چنی��ن وضعیت ویرانگری، داش��تن تمرکز 
حواس است. آگاه بودن نسبت به پیش فرض هایی 
که در ذهن خود دارید به ش��ما فرصت می دهد تا 
بتوانید اثرات بد مربوط به پیش داوری های خود را 
معکوس کنید.طی چند روز آینده، بیش��تر به این 
مس��اله توجه کنید که چگونه به آنچه همکارانتان 
می گوین��د و انجام می دهند عکس العمل نش��ان 

می دهی��د. اث��ر آن را روی ب��دن خ��ود 
بس��نجید؛ چراکه این مس��اله 

به شما نش��ان می دهد 

یک ترفند ذهنی برای کمک به گفت و گویی چالش برانگیز
با آگاهی از تفسیرهای ذهنی خود برداشت های سازنده تری داشته باشید
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چه وقت ضربان قلبتان تندتر می ش��ود؟ چه چیز 
باعث می شود مشت هایتان را گره کنید؟ چه زمان 
صدایت��ان را باال می برید؟ چه زم��ان با عصبانیت 
به می��ز تکیه می دهید و چه وق��ت کار را تعطیل 

می کنید و مکان را ترک کنید؟
هر زمان که دیدید در حال نشان دادن عکس العمل 
هستید، آن را متوقف کنید و با خود فکر کنید در 
درون ش��ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است. چه 
فرضیه یا استنتاجی باعث می شود که عکس العمل 
منفی نشان بدهید؟ به یاد داشته باشید که بیشتر 
عکس العمل های شدید زمانی خود را نشان می دهد 
که شما فرضیه هایی درباره شخصیت یا انگیزه های 
طرف مقابل دارید یا احتماال نسبت به اینکه آن 
ش��خص درباره ش��خصیت و توانایی های شما 
چه فکر می کند استنتاج هایی دارید. آیا فرض 
شما این بوده است که هم تیمی شما یک آدم 
احمق و نادان است، یا نمی فهمد یا علیه شما 
موضع دارد؟ آیا نکته های او را این طور تفسیر 
کردید که به نظر او شما به اندازه کافی باهوش 
نیس��تید؟ یا محبوب نیستید؟ یا توانایی 

انج��ام ای��ن کار را ندارید؟ تنها 
آگاه بودن نس��بت به 

پیش فرض های منفی تان یک قدم ارزش��مند است 
)ولو اینکه ناراحت کننده باش��د(.وقتی نس��بت به 
تفسیرهای ذهنی خود آگاهی یافتید، سعی کنید 
برداشت سازنده تری داشته باشید. ساده ترین روش 
این اس��ت که یک پیش فرض درباره شخصیت آن 
فرد را با نسبت دادن به آن موقعیت جایگزین کنید. 
به ج��ای اینکه با خود فکر کنی��د »او یک احمق 
اس��ت که به اشتباهات اشاره می کند« می توانید با 
خود فکر کنید »شاید اهمیت این فایل ارائه باعث 
می شود که او به طور ویژه استانداردهای باال داشته 
باشد.« این کار باعث می شود شما سخاوتمندانه تر 
و همدالنه تر با موضوع روبه رو ش��وید و گفت وگوی 

بهتری داشته باشید.
همین مساله درباره استنتاج شما نسبت به خودتان 
هم صادق است، به جای آنکه چنین تفسیر کنید 
که هم تیمی تان فکر می کند ش��ما احمق هستید، 
س��عی کنید تفس��یرتان بر مبنای رفتارتان در آن 
موقعیت باش��د: »ش��اید به نظر او من برای اثبات 
اینک��ه ای��ن بهترین روش اس��ت، ش��واهد کافی 
ارائه نکرده ام.«اینکه نگرانی ه��ای خود را در قالب 
موقعی��ت قرار دهی��د مانع از احساس��ات 
منفی نس��بت به رفت��ار همکارتان 
نمی شود اما تفسیر از موقعیت 
باعث می ش��ود که احساس 
خصمان��ه و داوری کمتری 
داش��ته باش��ید و به ایجاد 

تعامل سازنده تری منجر خواهد شد. اگر توانستید 
ای��ن روش را پیاده کنید، خودتان را وادار کنید که 
به مرحل��ه بعد بروید و در پس کلم��ات و رفتارها 
به دنبال نش��انه های مثبت باشید تا پیام مثبتی را 
مخابره کنید.به عنوان مثال، رایج ترین عکس العمل 
نس��بت به ایمیل باال این است که فرض کنیم آن 
ش��خص می خواهد به ش��ما ضربه بزند. می توانید 
انتخ��اب کنید به جای آنک��ه فکر کنید آن همکار 
نسبت به شما غرضی داشته، فکر کنید که آیا واقعا 
آنچه ارائه کردید بدون خطا بوده است یا اینکه در 
واقع اش��تباه از جانب ش��ما در آن رخ داده است. 
می توانید انتخاب کنید که باور داشته باشید جلسه 
س��اعت 3 نش��ان می دهد که آن ش��خص به شما 
اهمیت می دهد و وقت خود را برای شما می گذارد 
و می خواهد همکاری کند. اینها فرض های مضحک 
یا مبتنی بر خوش بینی محض نیستند )همان طور 
که آن را در مورد ش��خص معتم��د خود به راحتی 
پذیرفتید(. با تمرکز بیش��تر بر اندیشه های خود و 
س��پس جایگزینی فرض های مثبت به جای منفی 
باعث ارتقای پویایی تیمی خواهید شد، بدون اینکه 

زحمت حرف زدن به خود بدهید.
هنوز برای اینکه از همه مزایای این روش اندیشمند 
به��ره ببرید، یک قدم دیگر هم باقی مانده اس��ت: 
نش��ان دادن علنی کنجکاوی تان درباره مدل سازی 
داخلی موضوعی که درب��اره آن صحبت می کنید. 
یک سوال بپرس��ید که نشان دهنده پذیرنده بودن 
ش��ما نس��بت به نظرات همکارتان باشد: »تو فکر 
می کن��ی من باید مس��یر این فای��ل ارائه را عوض 
کنم. دیدگاه تو درباره اینکه این مس��یر چه باشد 
چیست؟» یا »تو درباره برخی از داده های این سند 
با من موافق نیستی. اعداد و ارقام تو بر چه مبنایی 
اس��ت؟« می بینید گفت وگو چگون��ه فورا تغییری 
می کند؟ اکنون دو نفر هس��تید که سعی می کنید 
یک مش��کل را با هم حل کنید ب��ه جای آنکه دو 
نفر در نبرد بر س��ر اینکه حق با کیست باشید. به 
محض تغییر مس��یر این گفت وگو، بخش دیگری 
از مغز را فعال می کنی��د که در جهت گفت وگوی 
بسیار سازنده تری پیش رود.فقط زمانی که نسبت 
ب��ه تعصبات خود آگاه باش��ید، ق��ادر خواهید بود 
که مس��یر س��ازنده تری را انتخاب کنید. داش��تن 
فرض های مثبت باعث می شود نسبت به حرکت رو 
به جلو پذیرنده تر باش��ید: داشتن فرض های منفی 
باعث می شود در باتالق گذشته ها غوطه ور باشید. 
زمان آن رسیده است که نسبت به پیشداوری های 
خود آگاه باش��ید و بر آن غلبه کنید و درباره اینکه 
چگون��ه می توانید ارزش های هم��ه اعضای تیم را 

محترم بشمارید اندیشه کنید. 
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کش��ور سال های بعد از جنگ جهانی را پشت سر 
می گذاش��ت و آذربایج��ان را از دس��ت اهریمنان 
رهانیده و س��ازندگی را آغاز کرده بود. سه سال از 
پایان جنگ جهانی و یک سال از وقایع آذربایجان 
می گذشت. دلسوختگان بخش خصوصی خاک از 
رخسار کار زدودند و بر نقطه ای در استان خراسان 
پا محکم به زمین گذاردند. دولتیان بی کفایت آن 
روز از ه��ر نم��دی کالهی می خواس��تند و از این 
رو چندین س��ال طول کش��ید تا ک��وره دود کند 
و محصول به میدان  رس��د... مجمع سیمان شرق 
مرا با خ��ود به گذرگاه تاریخ می برد؛ در حالی که 
باید به کارنامه س��االنه پرداخت. آن هم با حضور 
مهن��دس بهروز زندی مردی که به قول س��ردبیر 
نش��ریه با یک زیرانداز نمدی و کرس��ی چهارپایه 
روس��تایی در دش��ت قارا قوزای روس��تای ویدر 
زرندیه در اندک زمان دو کارخانه س��یمان سفید 
و خاکس��تری را به تولید رساند و جناب بُد که به 
قول کانی ها پدربزرگ سیمانی ها است بر این باور 

مهر تایید گذاشت. 
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سیمان شرق 
صبح چهارش��نبه 1394/10/2 در سالن همایش 

معلم تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 69/13 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره 
و مدیران ارش��د ش��رکت، نماینده بورس و اوراق 
بهادار، حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار 
شد، ریاست مجمع بر عهده جناب علی محمد بُد 
)رئی��س هیات مدیره( بود که جنابان صفاکیش و 
فاتح در مقام نظ��ار اول و دوم و دکتر محمدرضا 

اولی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

مرور كلی بر عملکرد شركت
شرکت س��یمان ش��رق به لطف خداوند متعال و 

عزم راس��خ هیات مدیره و ت��الش و خرد جمعی 
مدیری��ت عامل و س��ایر مدیران و پرس��نل، و با 
عنایت به بحران موجود در بخش صنعت خصوصا 
صنعت س��یمان که ب��ا متوقف ش��دن پروژه های 
عمران��ی و راه اندازی کارخانجات متعدد س��یمان 
در سطح اس��تان اتفاق افتاده، در زمینه های ذیل 

موفق بوده است:

- کنت��رل و مدیریت هزینه ه��ا، ادامه فعالیت در 
بازارهای داخلی و خارجی، توس��عه و تنوع فروش 
محصول و افزایش س��طح کیف��ی محصوالت در 

شرکت سیمان شرق.
- مدیریت بر ناوگان حمل توسط شرکت حمل و 

نقل سپهر سیمان مشهد.
- بهره برداری از ش��رکت س��یمان س��فید شرق 
به عنوان بزرگ ترین واحد تولید س��یمان س��فید 

کشور.
- تولید و فروش بتن آماده و س��ایر فرآورده های 

بتنی در شرکت فرآورده های سیمان شرق.
- انج��ام فعالیت ه��ای معدنی در ش��رکت معادن 

زغال سنگ شرق.
- افزای��ش فروش آهک صنعتی و توس��عه بازار و 
ورود به ش��رکت های تولید ف��والد و مس و بهبود 
وضعی��ت فروش و س��ودآوری در ش��رکت آهک 

صنعتی سیمان شرق ...

استراتژی شركت
استراتژی ش��رکت سیمان شرق به عنوان یکی از 
بزرگ ترین تامین کنندگان انواع سیمان در شرق 

کشور به شرح ذیل است:
- استراتژی تولید محصول با کیفیت باال.

- توس��عه بازاره��ای ف��روش خصوص��ا بازارهای 
صادراتی با هدف ورود به بازارهای جدید و بهبود 

.C& F به EXwork شرایط تحویل صادراتی از
- اس��تراتژی مدیریت و کنترل هزینه ها و تولید با 
بهای تمام ش��ده پایین و افزایش بهره وری بیشتر 

نیروی انسانی.
- اس��تراتژی نوآوری در تولید انواع س��یمان های 

آمیخته.
- اس��تراتژی کاه��ش زم��ان تحوی��ل محصول و 
مدیری��ت بر حمل محص��ول در راس��تای تامین 

رضایتمندی مشتریان.
- مدیری��ت جریان نقدینگی ش��رکت با توجه به 

چالش های صنعت.

برنامه های سال مالی آتی شركت
اطالعات مربوط به برنامه های آتی شرکت به شرح 

زیر است:
1- مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری و اصالح 
س��اختار س��ازمانی به منظور افزایش سودآوری و 

افزایش حقوق سهامداران.
2- مدیری��ت بهینه جریان های نقدی ش��رکت با 

توجه به مشکالت و چالش های صنعت سیمان.
3- تس��ویه تس��هیالت بانک��ی از مح��ل فروش 
دارایی های م��ازاد به منظور کاه��ش هزینه های 

مالی.
4- اصالح و بهبود سیاس��ت های فروش به منظور 
حفظ و توس��عه سهم مناس��بی از بازار با توجه به 
تغییرات محیط کسب و کار و رقابتی شدن بازار.

5- توسعه فعالیت های صادراتی.
و  س��ودآور  تابع��ه  ش��رکت های  توس��عه   -6

کوچک سازی شرکت های تابعه زیان ده.
7- اصالح س��اختار حمل و نقل به منظور کاهش 
به��ای تمام ش��ده محصوالت به  فروش رس��یده و 

افزایش سودآوری. 
8- بهینه سازی مصرف انرژی.

سیمان شرق؛ شناسنامه فرآوری صنعت کانی
مهندس بهروز زندی مدیری مدبر و کار آزموده

نی
سی

ر ح
امی
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9- بهبود کیفیت تولید محصوالت.
.IT 10- نوسازی زیرساخت های

تاریخچه شركت
مقدمات تاسیس کارخانه سیمان در سال 1327 
توس��ط بخش خصوصی ک��ه ج��ا دارد از آنها به 
نکویی نام برده ش��ود، آغاز ش��د. پس از مطالعات 
اولیه، اس��تان خراسان و شهر مشهد مقدس برای 
ایجاد دومین کارخانه س��یمان کشور انتخاب شد. 
برای تحقق مقصد فوق، شرکتی با عنوان شرکت 
سیمان تاسیس شد. متعاقب آن، طرح ایجاد یک 
کارخانه که بعد از کارخانه سیمان تهران، دومین 
کارخانه س��یمان در ایران اس��ت، با ظرفیت اولیه 
حدود 80 تن در روز به نام کارخانه سیمان مشهد 
در منطقه یانبالغ  در 24 کیلومتری ش��هر مشهد 
مقدس با سرمایه اولیه 30 میلیون ریال اجرا شد 
و در س��ال 1332 تحت ش��ماره 4018 در اداره 

ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

فعالیت شركت
فعالی��ت تولی��دی این کارخان��ه با اولی��ن کوره 
عمودی خود به ظرفیت 50 تن در روز در مهرماه 
سال 1335 آغاز شد. در سال 1339 بعد از نصب 
دومین کوره عم��ودی، ظرفیت تولید ابتدا به 80 
تن و سپس به 150 تن در روز و در نهایت با پاره 

ای اقدامات به 200 تن در روز رسید.
س��وخت مصرفی این کوره ها از نوعی کک حاصل 
از زغال س��نگ اس��تخراجی معدن قشالق تامین 
می ش��د که در 600 کیلومتری کارخانه بین آزاد 

شهر و شاهرود قرار دارد.
با آغاز به کار کارخانجات سیمان در سطح کشور 
و اس��تفاده از سوخت منش��ا نفت، تولید سیمان 
در کارخان��ه مش��هد با اس��تفاده از انرژی حاصل 
از احت��راق کک مق��رون ب��ه صرفه نب��ود. قیمت 
تمام ش��ده باالی س��یمان تولیدی و عدم توانایی 
رقابت با س��یمان س��ایر کارخانجات از یک طرف 
و پایی��ن بودن کیفیت س��یمان تولیدی از طرف 
دیگر، مسئوالن وقت شرکت را به توسعه کارخانه 
با اس��تفاده از تکنول��وژی جدید واداش��ت، لذا با 
افزای��ش س��رمایه و خرید ک��وره دوار به ظرفیت 
300 ت��ن تولی��د روزانه، ظرفیت تولی��د کارخانه 
در س��ال 1346 در مجموع ب��ه 500 تن در روز 
رس��ید. متعاقب ای��ن افزایش ظرفی��ت، با توجه 
به نیاز کش��ور، مدیران ش��رکت مجددا در س��ال 
1354 ب��ا بهره برداری از ی��ک واحد بزرگ 150 
تنی س��اتاالیت کولر، ظرفیت تولی��دی را به رقم 
چش��مگیری افزایش دادند و آن را در مجموع به 

1750 تن در روز رساندند.
پس از به��ره برداری از واحدهای ش��ماره 1 و 2 
کوره ه��ای دوار)300 تنی و 1250 تنی( به علت 
قدیم��ی ب��ودن تکنول��وژی پخ��ت در کوره های 
قائ��م و ع��دم تطاب��ق محص��ول به دس��ت آمده 
ب��ا اس��تانداردهای روز، ش��رکت ب��ه توقف کامل 

کوره های قائم، اقدام کرد.
ب��ا توجه ب��ه برنامه های عمرانی کش��ور و کمبود 
سیمان در سطح استان خراسان، طرح ایجاد یک 
واحد تولید سیمان با ظرفیت اسمی 3000 تن در 

روز مطالعه و بررس��ی شد. با اخذ موافقت اصولی 
ب��ه ش��ماره 394036 م��ورخ 69/3/22 عملیات 
اجرایی طرح توس��عه از س��ال 1372 آغاز شد و 
در نهایت کارخانه جدید از اواخر س��ال 1377 به 
بهره برداری رس��ید. واحد ش��ماره 3 در مجاورت 
واحدهای موجود و با اس��تفاده از تمامی امکانات 
کارخانه س��یمان مش��هد و تامین مناب��ع مالی از 
محل افزایش س��رمایه و جذب تس��هیالت بانکی 
واس��تفاده از اعتبارات خارج��ی در قالب فاینانس 
به اجرا درآمده اس��ت. در سال 1381 با توجه به 
فزونی تقاضا نس��بت به عرضه س��یمان در استان 
خراسان و همچنین بازار بس��یار مناسب سیمان 
در کشورهای همجوار به منظور صادرات سیمان، 
ضرورت بررس��ی ایجاد طرح توس��عه کارخانجات 
س��یمان مشهد در دس��تور کار هیات مدیره قرار 
گرفت و در س��ال 1383 به ط��ور جدی پیگیری 
ش��د. بررس��ی های مذکور احداث واحد جدید را 
مثبت ارزیابی کرد و این موضوع به انعقاد قرارداد 
خرید ماشین آالت و گش��ایش اعتبار ارزی برای 
واح��د 4 به ظرفی��ت 3400 تن کلینک��ر در روز 
منجر ش��د. در پایان اس��فند ماه 1388 همزمان 
با راه اندازی طرح توس��عه واح��د 4 و به ظرفیت 
رس��اندن آن، نس��بت به توقف واحد 1 اقدام شد. 
کوره واحد 2 به دلیل اجرای طرح توسعه سیمان 
س��فید و انجام دمونتاژ در پایان خرداد ماه 1391 
متوقف و در پایان شهریور ماه خط تولید سیمان 

واحد 2 نیز کامال متوقف شد.  
ش��رکت سیمان ش��رق در راس��تای تکمیل سبد 
محصول و استفاده از ظرفیت کامل ماشین آالت 
و تجهی��زات و توس��عه فعالیت ش��رکت و جذب 
نی��روی متخصص و مجرب در س��ال مالی جاری 

در زمین��ه فعالیت های معدن��ی و فروش محصول 
در بازاره��ای هدف اعم از بازار داخلی یا صادراتی 
ب��ه موفقیت های قابل توجهی دس��ت یافت و در 
خصوص طرح توس��عه س��یمان س��فید در قالب 
شرکتی مستقل،علی رغم تمامی مشکالت، موفق 
به بهره برداری از بزرگ ترین خط تولید س��یمان 
س��فید کش��ور با ظرفیت 1000 ت��ن در روز، در 

اسفند ماه 1393 شد.

جایگاه شركت در صنعت از منظر تولید
در س��ال مالی مورد گزارش شرکت سیمان شرق 
با تولید 1/630/626 تن سیمان به ترتیب در رده 
نهم و دهم تولید کلینکر و س��یمان در کشور قرار 
دارد که 2درصد از کل تولید کلینکر و 3درصد از 

کل تولید سیمان کشور را عهده دار بوده است.
جایگاه شرکت در صنعت از منظر فروش

شرکت سیمان شرق در بین شرکت های فعال در 
این صنعت با حجم ف��روش معادل 1/687/213 

تن در رده نهم قرار دارد.

جایگاه شركت در استان خراسان
رفع تحریم ها و افزایش بودجه پروژه های عمرانی 
دولت در سال آتی، نیاز به سیمان و فرآورده های 
مش��تق  از آن را افزایش خواهد داد و چشم اندازی 
روش��ن را می توان برای ای��ن صنعت متصور بود؛ 
ب��ه گونه ای که این ش��رکت به عن��وان حلقه ای 
مهم از زنجیره  صنعت سیمان می تواند بخش قابل 

توجهی از نیازهای شرق کشور را تامین کند.
س��هم این شرکت در تولید س��یمان و فروش آن 
در اس��تان خراس��ان معادل 26درصد و در تولید 

کلینکر معادل 27درصد است.

اعضاء هیات مدیره

آقای علی محمد بُد

آقای علی توکلی 

آقای مجید خاموردی

آقای سعید نایب

آقای محمدرضا عرفانی

آقای بهروز زندی خارج از هیات 

نماینده

    شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری دی )سهامی خاص(

شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(

شرکت سیمان سپاهان )سهامی عام(

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام(

-----

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت پتروشیمی 
پردیس )سهامی عام( مورخ ششم دی ماه 1394 در 
محل مرکز بین المللی همایش های محمدبن زکریای 

رازی واقع در تهران تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 86/55 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره 
و مدیران ارشد شرکت، نماینده بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد، ریاست 
مجمع با اس��تاد مرتضی عزیزی بود که آقایان بهزاد 
گودرزیان و مهدی شریفی نیک نفس به عنوان نظار 
اول و دوم و جناب علی اصغر اسکویی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب شدند.
پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع و استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات پی در پی خود به پاس خدمات ارزنده 
تیم مدیریتی شرکت، ضمن تصویب صورت های مالی 
با تقسیم سود  1/480 ریالی به ازای هر سهمبه کار 

خود پایان دادند.
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال 

مالی آتی:
- افزایش ظرفیت تولید واحدها تا ظرفیت اس��می و 

رفع تنگناهای موجود تولید
- ادام��ه کار پ��روژه )E+P+C(  احداث فاز 3 و ادامه 
عملیات مهندسی اصولی و تفصیلی، نصب و ساخت 
تجهیزات، اخ��ذ مجوزهای الزم )یوتیلیتی، خوراک، 
زمین، زیس��ت محیطی و ...( و شروع عملیات پیش 
راه اندازی و راه اندازی واحدهای فاز 3 و رس��یدن به 

تولید تجاری طی سال آتی.
- حض��ور در بازاره��ای جهانی و افزای��ش صادرات 
اوره و آمونی��اک و ورود به بازارهای آمریکای التین، 
اروپا و اتخاذ سیاست ها و روش های الزم جهت حل 

مشکالت فعلی صادرات محصوالت و جابه جایی ارز.
- افزای��ش س��طح آگاهی و آموزش پرس��نل )فنی، 
ایمنی، زیس��ت محیطی و مدیریتی( و رسیدن نفر 

ساعت آموزشی به متوسط 55 نفر ساعت.
- بهینه نمودن مصارف خوراکی، یوتیلیتی و انرژی با 

توجه به الیحه هدفمندسازی یارانه ها.
- افزایش ظرفیت تولید آب کولینگ در واحد آبگیر و 
اصالح و گسترش آن برای تامین آب کولینگ مورد 
نیاز فاز 3 و شروع عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی 

واحد RO و طرح توسعه آبگیر.
- اجرا واتمام پروژه های زیست محیطی )پروژه نصب 
سیستم هایOnline اندازه گیری و گسترش فضای 

سبز و ...(.
- بهب��ود امکان��ات رفاهی در منطق��ه و به خصوص 
س��اخت و خرید منازل سازمانی جهت سکونت دائم 

کارکنان در منطقه.
- اج��رای اقدام��ات اصالحی و پیش��گیرانه الزم در 
واحدها به منظور افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت 
محصوالت، تداوم تولید، تولید به صورت ایمن، تداوم 
فروش، کاهش مخاطرات ایمنی و زیس��ت محیطی، 

کاهش ضایعات تولید، کاهش توقفات تولید و ...
- پیگیری تامین قطعات یدکی، کاتالیس��ت و مواد 

شیمیایی مورد نیاز واحدها در سال های آتی.
- طرح مطالعاتی و بررسی توسعه شرکت در جهت 

افزایش و پایداری سودآوری شرکت.
- بررس��ی امکان جذب س��رمایه گذار خارجی برای 

طرح های توسعه شرکت.

برنامه های آینده شركت
- اطالعات مربوط به برنامه های س��ال آتی ش��رکت 

درخصوص:
ال��ف( گس��ترش بازاره��ای ف��روش محص��والت و 

تنوع بخشی شیوه های فروش:
حضور در بازارهای جهان��ی و افزایش صادرات اوره و 
آمونیاک و ورود به بازارهای کشورهای آمریکای التین.

ب( شیوه های تامین مالی:
وج��وه ریال��ی و ارزی م��ورد نی��از از مح��ل فروش 
محصوالت داخلی و صادراتی، افزایش سرمایه از محل 
آورده های صاحبان س��هام و تسهیالت مالی بانک ها 

تامین می گردد.
مرور کلی بر عملکرد ش��رکت، میزان دس��تیابی به 
اهداف تعیین شده ودستاوردهای مهم در سال مالی 

مورد گزارش
- در س��ال مال��ی 94 می��زان تولی��د کل مع��ادل 
3/294/649 ت��ن بود که نس��بت به تولید کل طی 
هش��ت س��ال قبل )از ابت��دای راه ان��دازی تاکنون( 
باالترین رکورد تولید استونسبت به رکورد قبلی)سال 

91( حدود 2 درصد افزایش نشان می دهد.
- تولید کل اوره در سال مالی 94 حدود 2/000/480 
تن است که نس��بت به سال مالی 92، 15/4 درصد 
افزایش نشان می دهد.همچنین تولید 1/294/169 
تن آمونیاک در سال مالی 94 رکورد جدیدی است.

- فروش کل و صادرات کل)وزنی( در سال مالی 94به 
ترتیب 1/983/783 تن و 1/567/872 تن است که 
نس��بت به دوره مشابه س��ال های قبل افزایش قابل 

توجهی دارد.
- میزان کل فروش ریالی در س��ال مالی 94 معادل 

18/153/221 میلی��ون ریال اس��ت که نس��بت به 
رکورد قبلی )س��ال 92( حدود 11/8 درصد رش��د 

نشان می دهد.
- میزان کل س��ود خالص در س��ال مالی 94 حدود 

9/943/278 میلیون ریال است.
- کسب رکورد تولید در سال مالی نسبت به 8 سال 
گذش��ته و کس��ب رکورد تولید در 6 ماهه دوم سال 
مالی نس��بت به دوره های مشابه، به طوریکه شرکت 
رتبه اول در منطقه عس��لویه و رتبه دوم در بین کل 

شرکت های پتروشیمی را کسب کرده است.
- در سال مالی 94 ظرفیت تولید نسبت به ظرفیت 
اس��می 93/9 درصد بوده که ش��رکت رتبه اول در 
منطقه عسلویه و رتبه پنجم در بین کل شرکت های 

پتروشیمی را کسب کرده است.
- شرکت نمونه در صادرات کل استان.

- صادرات به 25 کش��ور جهان ازجمله اروپا )آلمان، 
اسپانیا، ایتالیا و فرانسه(.

- کس��ب رتب��ه 5 از نظر میزان تولی��د در بین کل 
شرکت های پتروشیمی )وزنی(.

تولی��د  کل  8-7درص��د  مال��ی  س��ال  در   -
پتروشیمی ها)وزنی( توسط پتروشیمی پردیس تولید 

شده است.
- در س��ال مال��ی 13-12درص��د از کل ص��ادرات 
پتروشیمی ها )وزنی( به پتروشیمی پردیس اختصاص 

داشته است.
- در سال مالی 6/2درصد از صادرات کل پتروشیمی ها 
از نظر ریالی متعلق به پتروشیمی پردیس بوده است.

- تمدید کارت بازرگانی.
- قرار گرفتن بین 35 شرکت برتر بورس.

- کس��ب عنوان شرکت پیش��رو در رتبه بندی 500 
ش��رکت بزرگ ایران و کس��ب رتب��ه 72 بین 100 

شرکت برتر ایران از نظر فروش کل.
- کسب رتبه برتر از نظر بازدهی فروش در رتبه بندی 

500 شرکت بزرگ ایران.
- کسب رتبه 19 از نظر رشد سودآوری  و کسب رتبه 

22 از نظر سودآوری.
- قرار گرفتن بین 100 شرکت برتر صادرات گرا.

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

نی
سی

 ح
یر

  ام
ان

هر
م

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  61 | دی ماه  1394|  16



برخالف تصور که بسیاری حمل و نقل را کاالی لوکس 
می دانند، حمل و نقل، یک کاالی ضروری است. بازار 
باید این امکان را برای مصرف کننده در نظر بگیرد که 
در صورت کار ضروری و پیشامد ناگهانی سریعا و با هر 
قیمتی بتواند از حمل و نقل هوایی استفاده کند. کسی 
که ضروری ترین نیاز را دارد، باید به مقصد خود برسد. 
در حال حاضر اگر به نرخ بلیت در کشورهای اروپایی و 
آمریکایی توجه کنیم، می بینیم که در بسیاری از موارد 
نرخ بلیت هواپیما برخی مواقع از قطار یا سایر خطوط 
حمل و نقلی ارزان تر است که البته در این سیستم زمان 

بلیت را مصرف کننده نمی تواند تعیین کند. 
در این حالت بازار خود به خود تنظیم می شود، ولی 
در ایران با این سیس��تم قیمت گذاری در هر پرواز و 
هر زمانی یک قیمت وجود دارد. به همین دلیل برای 
اف��رادی که نیاز ضروری ب��رای جابه جایی دارند، این 
امکان س��ریع رسیدن به مقصد میسر نیست. فرض 
کنید که ش��خصی به طور ناگهانی با بیماری روبه رو 
می ش��ود که باید سریعا برای عمل جراحی به تهران 
بیاید.  س��ریع ترین راه نیز استفاده از هواپیما است. 
آیا این ش��خص به راحتی می تواند بلیت تهیه کند؟ 
اگر قیمت ها واقعی نباشد یا دولت نرخ بلیت هواپیما 
را به طور مصنوعی پایین و یکسان نگه داشته باشد، 
احتمال اینکه بلیت تهران برای شخص بیمار وجود 
داشته باشد بسیار کم است. دلیل این است که برای 
مصرف کننده معمولی به طور مثال گردشگر، با توجه 

به نرخ بلیت های یکسان در نزدیک ترین زمان، تفاوتی 
نمی کند که امروز پرواز داشته باشد یا هفته آینده.

در این مواقع فساد افزایش می یابد و مصرف کننده ها با 
پارتی بازی و رشوه می توانند در زمان ترافیک مسافر، 
به مقصد خود برس��ند. تنها راه برای حل این معضل 
نظام بازار است و تنها نظام بازار می تواند این اولویت ها 
را مش��خص کند. با قیمت دس��توری کسی که نیاز 
ضروری برای پ��رواز دارد باید به اندازه قیمت واقعی 
بلیت رشوه بدهد تا بتواند پرواز کند. در واقع سیستمی 
که بازار با شفافیت حل می کند، قیمت گذاری دولتی 
با مبالغ زیر میزی و از این دست حل می کند.دولت با 
باز نگه داشتن دست خطوط هوایی و به تبع آن ایجاد 
رقابت بین این خطوط می تواند به افزایش کارآمدی 
این بازار کمک کند. در کش��ورهای توسعه یافته نیز 
این چنین اس��ت که مصرف کننده اگر قصد داشته 
باشد برای چند روز آینده بلیت تهیه کند قیمت بسیار 
باالیی خواهد پرداخت. ولی اگر برای ماه بعد یا سال 
بعد قصد سفر با هواپیما را داشته باشد قیمت بلیت 
بس��یار کاهش خواهد یافت. شرکت های هواپیمایی 
برنامه ریزی می کنند که چطور صندلی های خود را 

پر کنند، همین مکانیسم بازار را تنظیم خواهد کرد.
تفاوت آزادسازی با گران سازی

بس��یاری ب��ر ای��ن باورند ک��ه آزادس��ازی به معنی 
گران س��ازی اس��ت؛ در حالی که این گونه نیست و 
به خصوص در بلندمدت چنین سیاست هایی می تواند 
به نفع مصرف کنندگان باشد. گران سازی این است که 
یک بنگاه انحصار دارد و از این انحصار استفاده می کند 
یا دائما از حمایت های دولت استفاده می کند. دولت 
برای محصوالت یا خدمات این بنگاه قیمت گذاشته 
اس��ت که از یک مقدار خاص بیشتر نمی تواند سود 
کند. این بنگاه وقتی بتواند قیمت کاال یا خدمات خود 
را افزایش دهد، اصطالحا گران سازی می شود. به طور 
مثال در صنعت خودرو این اتفاق افتاده اس��ت و این 
صنعت به دلیل اینکه دول��ت از آن حمایت می کند 
توانایی گران کردن محص��والت خود را دارد. ولی در 
صورتی که بازار رقابتی باشد و دولت دخالتی در تعیین 
قیمت این بازر نداشته باشد آزادسازی قیمت رخ داده 

است. در واقع در فضای رقابتی، بنگاه نمی تواند کاالی 
خود را گران بفروشد. در عوض می تواند قیمت خود 
را برحس��ب تقاضا تعیین کند و سود بیشتری برای 
خود ایجاد کن��د. در یک فضای رقابتی هنگامی که 
بنگاه ها بتوانند آزادانه قیمت کاالیشان را تعیین کنند 
بنگاه های رقیب مانع از افزایش بیش از اندازه قیمت 
خواهند شد این مساله مربوط به صنعت هوایی نیست 

و در سایر صنایع نیز برقرار است.
 برای روش��ن تر ش��دن این بحث مثالی می آورم. در 
یکی از شماره های هفته نامه تجارت فردا با مدیرعامل 
کارخانه شیرین عس��ل گفت وگویی انجام شده بود.  
در این مصاحبه دالیل پیش��رفت و توسعه این بنگاه 
از زبان مدیرعامل کارخانه شرین عسل توضیح داده 
شده بود. بنده از زاویه ای دیگری به این موفقیت نگاه 
می کنم. صنعت تولید ش��کالت و ش��یرینی، یکی از 
معدود صنایعی اس��ت که دولت در آن دخالت نکرده 
اس��ت، نه دولت به آن یارانه پرداخت کرده است و نه 
در قیمت گ��ذاری آن دخالت کرده اس��ت. دلیل این 
اقدام دولت این بود که ش��کالت و ش��یرینی مساله 
اساس��ی برای مردم نیس��ت و دلیلی وجود ندارد که 
به آن یارانه پرداخت ش��ود که تولید کننده این کاال 
را ارزان تولی��د کند یا اگر این کاال گران باش��د مردم 
خریداری نمی کنند و ضربه ای به مصرف مردم نخواهد 
زد. ب��ه همین علت، دلیلی برای کنترل قیمت وجود 
نخواهد داشت. همین امر باعث شده است که یکی از 
موفق ترین صنایع ما همین کارخانه  های شکالت سازی 
باشد و این کارخانه ها محصوالتشان را به کشورهای 
اروپ��ای غربی صادر کنند. چرا موفق بودند؟ به دلیل 
اینکه دولت از این صنعت حمایت نکرد. تنها بنگاه های 
کارآمد توانایی باقی ماندن در این صنعت را داشتند. 
ه��ر بنگاهی که می تواند در این صنعت وارد ش��ود و 
توانای��ی رقابت با این بنگاه ها را داش��ته باش��د، وارد 
این بازار ش��ود. بنابراین کارآمدترین های این بنگاه ها 
در این ب��ازار باقی ماندند و قابلیت صدور محصوالت 
خود به سایر کش��ورها و بازارهای جهانی را داشتند. 
امید است دولت با کنار گذاشتن دخالت های مکرر در 

قیمت گذاری موجب رونق چنین صنایعی شود.

آزادسازی؛ گران سازی نیست
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت نوس��ازی 
ش��نبه  صب��ح  تهران)س��هامی عام(  س��اختمان 

1394/9/28 در سالن نیایش تهران برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 85/34 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمد بدیعی جاریانی بود، که جنابان حس��ن 
پورف��رج قاجاری و محمد عل��وب در مقام نظار اول 
و دوم و آق��ای محمد غالم��ی به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدی��ره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/6/31 توسط مهندس 
یوسف صفار ش��اهردودی و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع عمومی سهامداران 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و با تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به جلسه خود 

پایان دادند.
موسسه حسابرس��ی »اصول پایه فراگیر« به  عنوان 
بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی 
»کاربرد ارقام« به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت 

برای سال مالی 95 انتخاب گردیدند.
اش��خاص ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل 

هیات مدیره انتخاب شدند:
الف. اعضای اصلی:

- شرکت تامین مسکن جوانان )سهامی عام(
- شرکت سرمایه  گذاری ساختمان نوین )سهامی عام(
- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان )سهامی خاص(

- شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین 
ایرانیان )سهامی خاص(

- شرکت ویستا سامانه آسا )سهامی خاص(

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

مدیرعامل ش��رکت در ابتدای گزارش خ��ود با ارائه 
خالصه ای از اهم فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی 
س��ال مالی مورد گ��زارش گفت: در ح��وزه مالی با 
توجه به تصویب افزایش سرمایه در مجمع فو ق العاده 
توانستیم ضمن تامین بخشی از نقدینگی را الزم برای 
اجرای پروژه های خود در راستای اصالح ساختار مالی 
ش��رکت و تسویه دیون اقدامات موثری انجام دهیم؛ 
چرا که افزایش س��رمایه هم��واره می تواند به عنوان 
آلترناتیوی ش��رکت ها را از وابستگی به تامین مالی 
از طریق اخذ وام هایی با س��ود کالن رهایی بخش��د 
که بحمداهلل با تصویب سهامداران و اعتمادی که به 
مجموعه داشتند شرکت توانست سرمایه در گردش 
الزم در جهت رون��د اجرایی فعالیت های خود بطور 
نسبی تامین نماید. وی قرار گرفتن در تابلوی فرعی 
بازار اول و تحقق نس��بت حقوق صاحبان س��هام به 
دارایی ها به می��زان 20 درصد را از دیگر ثمرات این 

افزایش سرمایه برشمرد.
مهندس ش��اهرودی که بیش از س��ه دهه س��ابقه 
مدیریتی کالن در ش��رکت های ساختمانی دارد و از 
موسس��ان شرکت نوس��ا و هلدینگ سرمایه گذاری 
ساختمان ایران می باشد در ادامه با اشاره به اقدامات 
انجام ش��ده در خص��وص پروژه های جاری ش��رکت 
اظهار کرد: در پروژه مس��کونی ظفر با ادامه عملیات 
ساختمانی تکمیلی پروژه تا میزان 83 درصد پیشرفت 
داش��ته ایم و در جه��ت حل و فصل موضوع س��هم 
الش��رکه شرکت و وزارت راه و شهرسازی به توافقات 
و جمع بندی نهائی رسیده ایم که صورتجلسات آن 

بزودی بهامضاء طرفین خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت درباره پروژه نوسا کیش نیز افزود: 
ب��ه لحاظ حفظ حقوق س��هامداران و ش��رکت و به 

عنوان مدیر ش��رکت و خادم شما سهامداران نسبت 
به س��ازمان منطقه کیش که برخالف توافقات قبلی 
خواستار کاهش 46 هکتار زمینِ  در اختیار شرکتمی 
باش��د علیرغم آنکه کلیه مراحل اداری و درخواست 
و اخذ مج��وز و پروانه آن صورت پذیرفته بود به 12 
هکتار، اعتراض کتبی و جدی خود را اعالم کرده ایم 
و در این مورد مصلحت شرکت و سهامداران را هیچ 
گاه از نظر دور نداش��ته و به جد دنبال آن هستیم تا 
در جهت ایفای حق خود و ش��رکت از هیچ تالشی 
فروگذار نباش��یم. مهندس شاهرودی پیرامون پروژه 
اندیشه تبریز نیز اظهار کرد: بخش اعظم انتقال سند 
مالکیت در ای��ن پروژه انجام پذیرفته و پیش��بینی 
می کنیم تا پایان سال 94 در خصوص سایر خریداران 
نیز این انتقال به صورت قانونی در دفترخانه اس��ناد 

رسمی تبریز به اتمام برسد.
مدیرعام��ل در ادامه ب��ا نوید این که خوش��بختانه 
مش��کالت موجود در پروژه مسکونی یوسف آبادنیز 
حل و فصل ش��ده اس��ت یادآور گردید با اصالحات 
اعمال ش��ده عالوه بر اخذ مجوز سازمان آتش نشانی 
و پایان کار ساختمانی این پروژه در مرحله واگذاری 
کامل و انتقال اس��ناد می باشد در مورد پروژه الهیه 
نیز ایش��ان یادآور ش��دند که توافقات با وزارت راه و 
شهرس��ازی برای احتس��اب بخش��ی از هزینه های 
انش��عابات و ش��هرداری و کارهای مازاد برقرارداد در 
قدرالس��هم شرکت انجام ش��ده و توسط کارشناس 
مرض��ی الطرفین در دس��ت اقدام اس��ت و کارهای 
مربوط به اخذ مجوز آتش نشانی جهت صدور پایان 

کار رو به اتمام است.
مدیر باس��ابقه صنعت س��اخت و س��از کش��ور در 
توضیحات��ی پیرامون پروژه های ش��رکت در ش��هر 
پردی��س اضافه نمود علی رغم تغیی��رات مدیریتی 
مکرر در شرکت عمران شهر جدید پردیس، اقدامات 

                           گر راست بگوئی تو دربند بمانی
                             به زآنکه دروغت دهد از بند رهائی

لج
 خ

دی
مه
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موث��ری در جهت حل و فصل مس��ائل فی مابین با 
مدیریت جدید شهر جدید صورت پذیرفته و توافق 
شده است که مطالبات شرکت نوسا پرداخت گردیده 
و مابق��ی اختالفات را کارشناس��ان منتخب طرفین 
و کارش��ناس مرضی الطرفین و هیات کارشناس��ی 
بررس��ی و رای الزم را ص��ادر کنند. وی بر این نکته 
تاکید داشت که در همین بازه زمانی مذاکرات بسیار 
مفید و موثری نیز با سازمان 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.
مهن��دس ش��اهرودی در مورد س��هم 81 درصدی 
زیربنای ش��رکت در پروژه آفت��اب تبریزگفت که  با 
توجه به خاتمه صددرصدی عملیات س��اختمانی و 
اخذ پایان کار 11 بلوک و تحویل کلیه واحدهای آن 
به خریداران به استثناءشش واحد مسکونی گفت در 
تالش��یم که با مذاکرات با مسکن و شهرسازی این 
س��هم را افزایش دهیم که بی ش��ک آثار س��ودآور 
و ارزش آفری��ن آن در آین��ده بیش از پیش ملموس 

خواهد بود. 
در دورانی که صنعت س��اخت و س��از کشور در یک 
رخوت به سر برده و همگان انتظار دارند با تحرک د 
راین صنعت به عنوان موتور اقتصاد فضای اقتصادی 
را از رک��ود خارج کرده و فضای ش��اداب و پویایی را 
در جهت بالندگی و توسعه کشور مهیا سازد حضور 
مدیرانی کاربلد و کارآزمود در این صنعت و در راس 
ش��رکت های انبوه س��ازبتواند فرصتی باشد که در 
دوران پس��اتحریم توانهم افزایی و رقابت و استقالل 
را به دیگر صنایع القاء کرده و برگ برنده فضای رشد 
اقتصادی گردد چرا ک��ه این مدیران باید هم درد را 

خوب بشناسند و هم خوب راه درمان را بلد باشند.
در روزگاری که بسیاری از شرکت های انبوه ساز یا در 
آستانه ورشکستگی قرار گرفته یا منحل شده اندامید 
است نوسا بتواند بواسطه پتانسیل و پشتوانه مدیریت 
خود این دوران س��خت را پشت سر گذاشته و نوید 

بخش آینده پررونق و پر بازدهی باشد.
در 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 کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش 
تالش وافر داش��تند تا نس��بت به تحق��ق اهداف و 
برنامه های پیش بینی  شده از طریق اعمال سیاست ها 
و راهکارهای مناس��ب و منطبق با ش��رایط فعالیت 
در کش��ور علی رغ��م تداوم رک��ود در بخش صنعت 
س��اختمان و فقدان نقدینگی الزم  اقدام نمایند که 
در این راس��تا از جهت اصالح ساختار مالی از طریق 
افزایش س��رمایه بهبود نسبی حاصل و از نقطه نظر 
مسائل پروژه های اتمام یافته نیز براساس مذاکرات و 
پیگیری های به عمل آمده در مواردی به نتایج مورد 
نظر دس��ت یافته و حصول به نتای��ج کلی در آینده 

نزدیک متصور خواهد بود .
در این راس��تا با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور و 
نامش��خص بودن وضعیت تحرک و رش��د در زمینه 
فعالیت های ساختمانی و بخش مسکن در کوتاه مدت، 
مدیریت اجرایی در ش��رکت نوس��ازی و ساختمان 
تهران اهتمام کامل خ��ود را بر حل موانع موجود و 
مشکالت پیش روی بابت تسویه پروژه های گذشته 
و همچنین شناس��ایی فرصت های مناسب سرمایه 
گذاری که بازدهی مناسب در شرایط رکود سنگین 
فعلی را داشته باشند، بنا داشته و امید دارد با حمایت 
سهامداران محترم شرکت 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 ش��رکت به نکات 

مهم زیر اشاره شده است:
با عنایت به ادامه رکود در بخش صنعت ساختمان و 
سیاست های انقباضی بانک ها و محدودیت های تامین 
منابع مالی، بخشی از اهداف و برنامه های آتی شرکت 
با در نظر گرفتن شرایط فوق به شرح زیر ارائه گردیده 

است:

برنامه ریزی و فراهم س��اختن زمین��ه اخذ مجوز از 
س��ازمان بورس اوراق بهادار جه��ت اجرایی نمودن 
مرحله دوم افزایش س��رمایه مصوب مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ1393/12/17 از مبلغ 750 میلیارد 
ریال به مبل��غ 1000 میلیارد پس از تصویب هیات 

مدیره شرکت.
حفظ و تسریع روند اجرایی عملیات ساختمانی پروژه 
مسکونی ظفر در چارچوب برنامه زمانبندی شده برای 

تکمیل و تحویل پروژه در سال مالی آتی .
پیگیری توافقات به عمل آمده با سازمان ملی زمین 
و مسکن به استناد مصوبه مورخ1393/3/27 هیات 
مدیره س��ازمان مذک��ور درخصوص تعیین قطعی و 
مشخص شدن هزینه های انجام شده توسط شرکت 
نوس��ا در ارتباط با پروژه های ظفر و لواسان و نگین 
پردیس و همچنین اجرایی نمودن توافق با ش��رکت 
عمران پردیس توسط هیات های کارشناسی منتخب 
که در میزان قدرالسهم شرکت و مجموعه وزارت راه 

و شهرسازی نقش موثر دارند.

جایگاه شركت در صنعت ساختمان
هرچند شرکت نوس��ازی و ساختمان تهران در بین 
شرکت های ساختمانی عضو سازمان بورس و اوراق 
به��ادار تهران در جایگاه پایین ت��ری از لحاظ میزان 
س��رمایه ثبت ش��ده قرار دارد لکن از زمان تاسیس 
در س��ال1375 جزو اولین ش��رکت های ساختمانی 
)س��هامی ع��ام(در ام��ر اج��رای پروژه ه��ای بزرگ 
انبوه سازی در تهران و شهرستان ها بوده و در صورت 
تامین منابع مالی مکفی و با کارمزد مناس��ب، توان 
بالقوه تعریف پروژه های جدید در س��ال های آتی را 
داش��ته و تحقق آن را ب��ه 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

19| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  61 | دی ماه  1394| 



پانزدهمیـن هم اندیشـی معاونین و مدیران عالی موسسـه اعتباری كوثر 16 
دیمـاه با حضور مدیرعامـل ، قائم مقـام ، معاونین و مدیران حـوزه مركزی، 
مدیران اسـتان ها ، مدیران شعب مسـتقل و كارشناسان در سالن اجتماعات 

موسسه برگزارشد.
بـه گزارش روابط عمومی موسسـه اعتبـاری كوثر، این همایـش كه با هدف 
بررسـی عملکرد سال جاری معاونت حسابرسـی و بازرسی ، مدیریت مبارزه 
با پولشـویی ، مدیریت ریسـک برگزار شـد ، اعالم طرح های دردست اقدام 
معاونت ها و مدیریت های مذكور نیز از جمله محورهای مورد بررسـی در این 

هم اندیشی سراسری بود .
دكتر رضایی در این همایش ضمن تاكید بر اهمیت واحدهای كنترل و نظارتی 
بیان داشـت : پایه هاي یک سازمان بر نظارت و كنترل استوار است لذا توجه 

جدي، عمیق و دقیق به آن الزامي است.
مدیرعامل موسسه اعتباری كوثر گفت : از مدیران و كارشناسان بازرسی می 
خواهم با مد نظر قرار دادن آیین رفتار حرفه ای از جمله درستکاری، صداقت، 
عدالت، انصاف و بیطرفی شـجاعت و شـهامت در بیان حقایق، رازداری، سعه 
صـدر و افزایش دانـش و مهارت حرفه ای ، قابل اتکا بودن گزارشـها، رعایت 

قوانین و مقررات و ایجاد ارزش افزوده سازمانی، مدیران موسسه را در سطوح 
مختلف یاری نمایند.  نائب رئیس هیئت مدیره موسسـه اعتباری كوثر وظیفه 
مدیـران در اعمـال كنترل و نظارت را هماهنگي،  برنامه ریزي،  سـازماندهي 
و در نهایـت اصالح اقدمات و عملیات معطوف به اهداف سـازماني دانسـت و  
اظهار داشـت : اعمال نظارت و بازرسـي، تحقق یک برنامه ریزي اثرگذار را به 
دنبال خواهد داشـت . دكتر رضایی توصیه كـرد : با تقویت كنترلهای داخلی 
و نظام خود كنترلی از بروز انحرافات پیشـگیری كننـد و با انجام برنامه های 
بازرسـی و حسابرسی و رسیدگی به شـکایات و گزارشات با كیفیت مطلوب 
در بازدارندگـی از انحرافات نقش آفرینی نمایند و با توجه به انتظارات آینده 
از بازرسـی و حسابرسی ، خود را برای ارزیابی مدیریت ریسک و فرآیندهای 
سازمانی مجهز كنند. وی ضمن ارائه نکات كلیدی در رابطه با اهمیت اخالق و 
بازرسـی در اسالم گفت : مسئولیت بازرسان را عالوه بر نظارت صحیح اجرای 
قوانین و مقررات دانسـت و بر كیفیت كار تخصصی نظارت به همراه توجه به 
كمیـت آن تاكید كرد. در پایـان این همایش با نظر هیئت داوران از بین مقاله 
های ارسالی به همایش ، مقاله آقای فرشید میری به عنوان مقاله برتر انتخاب  

ضمن تقدیراز ایشان ، جایزه نفیسی به وی تعلق گرفت.

کوثر جمع کثیر
نظارت و بازرسي دقیق ، یك برنامه ریزي اثرگذار را به دنبال خواهد داشت
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مجمع عمومی فوق العاده شـركت سرمایه گذاری صنایع شـیمیایی ایران با دستور 
افزایش سرمایه در تاریخ 28 آذرماه امسال برگزار شد. براساس تصمیمات این مجمع 
با افزایش سـرمایه شركت از 2314 میلیارد و 494 میلیون ریال به 4628 میلیارد و 
988 میلیون ریال به میزان 100 درصد موافقت شد. این افزایش سرمایه 100 درصدی 
كه از محل سود انباشته صورت گرفت به منظور اجرای طرح های توسعه شركت انجام 

می شود تا توان مالی »شیران« را در اجرای سریعتر پروژه ها افزایش دهد.
حمیدی، مدیرعامل شركت درباره موضوعات مطرح شده در این مجمع طی نامه ای به 
بورس شفاف سازی كرد. وی درباره رای صادر شده به وسیله شعبه چهاردهم دیوان 
عدالت اداری درباره عوارض بر ارزش افزوده خرید نفت سفید از شركت پاالیش نفت 
اصفهان گفت:از سال 1390 اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان نفت سفید 
را به عنوان كاالی خاص منظور و عوارض ارزش افزوده آن را 10درصد محاسبه و طلب 
كرده است. وی با اشاره به اینکه اداره امور مالیاتی این 10درصد را نیز به عنوان اعتبار 
كاالی خریداری شـده منظور نمی كند كه با عـوارض ارزش افزوده كاالهای فروخته 
شده تهاتر شود، افزود: این 10درصد به عنوان بخشی از هزینه خرید به قیمت خرید 
برش نفت سفید اضافه می شود. به عبارتی دیگر بهای خرید برش نفت سفید 10درصد 
اضافه و موجب افزایش هزینه تولید LAB شـده اسـت.به گفته حمیدی شـركت 
سـرمایه گذاری صنایع شـیمیایی ایران به منظور كردن نفت سفید به عنوان كاالی 
خاص و محاسـبه 10درصد بابت عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از بهای خرید 
غیرقابل تهاتر اعتراض كرده است.حمیدی با اشاره به اینکه این اعتراض در مراحل 
اولیه رسیدگی تایید نشد و در نهایت به دیوان عدالت اداری محول شد، اضافه كرد: 
با پیگیری پی در پی و اقدامات فراوان، شـعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ضمن 
صدور رای در تاریخ 17 آذرماه سـال 1394 شکایت این شركت را تایید و رای صادر 

شده قبلی را نقض كرد.
مدیرعامـل صنایـع شـیمیایی ایران گفـت: ایـن رای می توانـد مورد اعتـراض و 
تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و بدیهی است در صورت اعتراض و تجدیدنظرخواهی، 
پیگیری هـای الزم به عمل خواهد آمد تا رای قطعی نهایی نیز مانند این رای به نفع 
شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران صادر شود.به گفته وی، در صورت قطعی 
شدن رای، مبلغی كه باید برگشت شود حدود 146 میلیارد ریال است، البته این مبلغ 
مربوط به پرونده ای است كه درباره آن رای صادر شده، زیرا از تیر 1390 تا آذر 1394 
درباره عوارض ارزش افزوده هفده پرونده مشابه هم وجود دارد كه در صورت صدور 
رای مشابه با رای صادر شده درباره آنها مبلغ یک هزار و 840 میلیارد ریال برگشت 
می شود.حمیدی اضافه كرد: برگشت این مبالغ موجب اصالح حساب های سنواتی و 
افزایش سـود انباشته شده و تاثیر صدور چنین رایی كه موجب كاهش نرخ عوارض 
بر ارزش افزوده از 10درصد به نرخ عوارض كاالهای عمومی خواهد شد، بر پیش بینی 
سـود سال مالی منتهی به 30 آذرماه سـال 1395 با سرمایه جدید به ازای هر سهم 
خالص چهل ریال می شود.وی در ادامه با اشاره به اینکه شركت سرمایه گذاری صنایع 
شیمیایی ایران از شركت پاالیش نفت اصفهان نفت سفید خریداری نمی كند، تصریح 
كرد: آنچه این شركت به عنوان ماده اولیه اصلی برای تولید LAB خریداری می كند 
برشـی از نفت سـفید اسـت كه به لحاظ وزنی حدود 15درصد از وزن نفت سفید را 
 C10 تشکیل می دهد و به لحاظ تركیبات مخلوطی از هیدروكربورها با عدد كربنی از
تا C14 اسـت، این برش نفت سفید نیست و بر پایه مبانی علمی و فنی و مهندسی 

نمی تواند نفت سفید منظور شود.
حمیدی همچنین دربـاره مجتمع تولید LAB از نرمال پارافین، مسـتقر در ناحیه 
صنعتی جبل علی – دبی گفت: در سال 2005 میالدی مجتمع تولید LAB با استفاده 
از خوراک نرمال پارافین با ظرفیت 30 هزار تن در سال در جبل علی – دبی راه اندازی 
شد. وی با اشاره به اینکه بنابر دالیلی از جمله تامین نشدن گاز طبیعی )سوخت( این 
مجتمع به طور مستمر تولید نکرده است و در نهایت تصمیم به فروش آن گرفته اند، 
افزود: شركت پتروكیمیای انتخاب اروند این مجتمع را خریداری كرده و تصمیم دارد 
آن را بـه منطقه آزاد ارونـد در آبادان منتقل و نصب و راه اندازی مجدد كند.به گفته 
وی شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با شركت پتروكیمیای انتخاب اروند 
گفت وگوهایی را به منظور مشاركت در این شركت انجام داده است كه همچنان ادامه 
دارد.وی افزود: شركت پتروكیمیای انتخاب اروند با توجه به تجربه و سوابق شركت 
سـرمایه گذاری صنایع شـیمیایی ایران در ایجاد و راه اندازی مجتمع تولید LAB از 
 )DISMANTLING( این شركت درخواست كرده اسـت كه كارهای پیاده كردن
ماشـین آالت و تجهیزات در جبل علی – دبی و نصب مجـدد آنها در آبادان – ایران 
و راه انـدازی و تولید LAB را اجـرا كند.حمیدی تصریح كرد: گفت وگوهای به عمل 
آمده منتهی به امضا و مبادله توافقنامه ای شده است كه قرار است به زودی كارهای 
پیاده كردن و نصب مجدد و راه اندازی آغاز شود.وی ادامه داد: همچنان گفت وگو برای 
مشاركت شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در شركت پتروكیمیای انتخاب 

اروند در جریان است كه به زودی منتهی به نتیجه مطلوب خواهد شد.
مدیرعامل شركت صنایع شیمیایی ایران همچنین درباره طرح توسعه دوم مجتمع 
تولید LAB در اصفهان گفت: در دو سال گذشته تالش و كوشش فراوانی انجام شد 
كه شركت مهندسی دارای تجربه و سابقه الزم در طراحی و مهندسی طرح های ایجاد 
مجتمع تولید LAB انتخاب و قرارداد كارهای مهندسی با او امضا شود. وی ادامه داد: 
به دالیل موانع ناشی از تحریم ها، این تالش ها، حدود شش ماه قبل به نتیجه رسید و 
با شركت مهندسی از كره جنوبی قرارداد امضا و رد و بدل شد. وی با اشاره به اینکه 
كارهای مهندسی این پروژه آغاز شد كه تا به حال بیش از 60درصد پیشرفت داشته، 
گفت: قرار است در یک تا دو ماه آینده كارهای اجرایی نیز به منظور ایجاد طرح توسعه 
دوم مجتمع LAB در اصفهان آغاز شود.وی با تاكید بر اینکه بعد از اجرا و تکمیل این 
طرح توسعه حدود 80 هزار تن نرمال پارافین مازاد موجود كه به عنوان ماده میانی یا 
نیمه خام صادر می شود تبدیل به حدود 110 هزار تن LAB می شود، گفت: در نتیجه 
ظرفیت تولید به 220 هزار تن LAB در سـال می رسد.به گفته حمیدی اجرای طرح 
توسعه دوم و تبدیل نرمال پارافین مازاد به LAB نه تنها موجب افزایش ارزش افزوده 
بیشتر و سودآوری باالتر می شود، بلکه شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( به بزرگ ترین تولیدكننده LAB و در 
دنیا به یکی از دو یا سه تولیدكننده بزرگ تبدیل خواهد شد.وی ادامه داد: در طرح 
توسعه دوم مجتمع تولید LAB در اصفهان به رغم مشکالت و موانع بسیار جدی و 
پیچیده موجود سـعی و تالش می شـود كه از تکنولوژی جدید DETAL در بخش 
ALKYLATION اسـتفاده شود و اسید بسـیار خطرناک و كشنده فلوییدریک 
)HF( از فرآیند تولید حذف شـود. وی در پایان با یادآوری اینکه كاتالیست جدید 
DETAL جامد اسـت و مخاطرات اسید فلورییدریک را ندارد، افزود: با استفاده از 

این تکنولوژی كیفیت LAB نیز تا حدودی بهبود خواهد یافت.

به دنبال افزایش سرمایه 100 درصدی
برنامه های توسعه ای »شیران« تشریح شد
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری )س��هامی عام( در تاریخ 
94/10/22 تش��کیل ش��د و در مجموعه پژوهش��کده 

صنعت نفت تشکیل گردید.
در ای��ن مجم��ع که با حض��ور بی��ش از 95 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمود 
شهش��هانی پور  بود، که جنابان س��عید شمسی نژاد و 

عبدالمجید قندریز در مقام نظار اول و دوم و آقای  
علیرضا برادران 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  و پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده 129 با تقس��یم سود 625 ریالی به ازای هر سهم 
به کار خود پایان دادند. اش��خاص حقوقی زیر به عنوان 

اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند :
- صندوق بازنشستگی کشوری

- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا )سهامی خاص(
- ش��رکت انبارهای عمومی و خدم��ات گمرکی ایران 

)سهامی عام(
- ش��رکت بازرگانی صندوق بازنشس��تگی کش��وری 

)سهامی خاص(
- شرکت آزاد راه امیر کبیر)سهامی خاص(

شرکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
در راستای کسب سود مناسب ، حضور فعال در صنایع 
دارای مزیت نسبی در کشور را در اولویت فعالیت های 
خود قرار داده است.براین اساس و با توجه به بهره مندی 
کش��ورمان از منابع غنی نف��ت، گاز و نیروگاهی و نیز 
دانش مناسب در این صنایع، سرمایه گذاری در صنعت 
پتروش��یمی، نفت، گاز و نیروگاهی در اولویت فعالیت 
های خود قرار داد. خوش��بختانه با بهره گیری از توان 
باالی مدیریتی، این شرکت توانسته است موقعیت های 
مناسبی را شناس��ایی و در آنها سرمایه گذاری نمایند. 
بهبود ترکیب س��رمایه گذاری های گذش��ته، سرمایه 
گ��ذاری در صنای��ع دارای مزیت و بازدهی مناس��ب و 
اس��تفاده از موقعیت خای مناس��ب س��رمایه گذاری 
مهمترین ماموریت این شرکت است. این شرکت چشم 
انداز خود را تبدیل ش��دن به یکی از بزرگترین سرمایه 
گذاران بخش خصوصس در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی 
و نیروگاهی ترسیم نموده است. اگرچه قرار گرفتن در 
دوره های اقتصادی رونق و رکود در کوتاه مدت می توان 
حاشیه سود بس��یاری از فعالیت های صنعتی را دچار 

تغییر کند اما این امر برای صنایع دارای مزیت نس��بی 
همچنان به عنوان نقطه قوت تلقی خواهد گردید. چرا 
که این صنایع با توجه به بهره مندی از مزیت های نسبی 
در قیاس با صنایع مشابه در کشورهای مختلف قابلت 
انعطاف بیشتری را خواهند داشت. براین اساس سرمایه 
گذارانی که در حوزه های مرتبط با این صنایع سرمایه 
گذاری نمایند می توانند نسبت به رشد بلند مدت آن 
اطمین��ان حاصل کنند. نکته قابل توجه دیگر در مورد 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری این 
اس��ت که تالش نموده کارایی و بهره وری شرکت های 
عض��و گروه خود را بخ میزان قابل توجهی افزایش داده 
تا به این وس��یله چش��م انداز مثبتی را به لحاظ قدرت 
رقابت پذیری، درصورت کمرنگ شدن مزیتهای نسبی 
مذکور، برای خود و سهامداران محترمش ترسیم نماید. 
این شرکت با نگرشی هوش��مندانه تالش نموده است 
عالوه بر سرمایه گذاری در صنایع مذکور گستره سرمایه 
گذاری خود را در صنایع پسین و پیشین مرتبط با آن 

نیز توسعه بخشد. 
پیام هیات مدیره

با وجود تمامی مش��کالت و نوس��انات ش��دید موجود 
در عرص��ه اقتصادی کس��ب و کار در س��طوح ملی و 
بی��ن المللی از جمله مس��ائل مربوط ب��ه جنگ و در 
نتیجه ایجاد نا امن��ی اقتصادی به خصوص در منطقه 
خاورمیانه، ریزش س��نگین قیمت جهانی نفت، فلزات، 
محصوالت پتروش��یمی و ...، شرکت س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کش��وری توانست با آینده نگری 
و پی��ش بینی مخاطرات محتمل در س��ایه همراهی و 
همدلی س��هامداران محترم، بر بسیاری از ریسک های 
موجود غلبه کرده و تا حد امکان از گزند حوادث مصون 
بماند. با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کش��وری، با هدف مدیریت بهینه بخشی 
از دارایی های صندوق بازنشس��تگی کشوری و افزایش 
دارایی بازنشستگان محترم تاسیس شده است، مدیریت 
و پرسنل شرکت افتخار دارند که امانت دار سهامداران 
محترم بوده و در جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ 
کوشش و تالشی دریغ نورزیده اند. در راستای تحقق این 
هدف و به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، 

در سال مورد گزارش، اصالحات موثر در پرتفوی، نظارت 
ویژه بر س��رمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت 
های بازار سرمایه در کنار بازارگردانی سهام گروه، از اهم 

اقدامات انجام گرفته بوده و
برنام��ه ریزی ه��ای آتی مبتنی ب��ر مطالعات متمرکز 
ب��ر صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروش��یمی و به طور 
کلی فعالیت های انرژی محور و شناس��ایی فرصتها و 
تهدیدهای محتمل در این حیطه در راس��تای حفظ و 

ارتقای منافع و ثروت سهامداران خواهد بود.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با 
پیروی از چشم انداز، اهداف و استراتژی های خود، برنامه 
عملیاتی جهت کسب سود بیشتر را مدنظر قرار داده و 
در این راه سعی نموده است تا در انتخاب و اولویت دهی 
بین انواع مختلف س��رمایه گذاری ها همواره بیشترین 

بازده نسبت به ریسک مرتبط را مد نظر قرار دهد.
امید اس��ت که با استعانت الهی و برنامه ریزی اصولی و 
فعالیت مس��تمر کلیه مدیران و کارکنان، شاهد اجرای 
دقیق برنامه های تعیین ش��ده برای س��ال مالی آینده 

باشیم.
در خاتمه از تمامی سهامداران محترم که در این مجمع 
حضور به هم رس��انده اند، صمیمانه تش��کر و قدردانی 

مینماییم.
برنامه های آتی شركت

مجموعه فعالیتهای برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری را میتوان در چند محور به 

شرح زیر برشمرد:
رسالت شركت

• مأموریت ما حفظ و ارتقای مطلوبیت س��هامداران و 
کمک به ارتقای سطح رفاه بازنشستگان کشوری است.

چشم انداز شركت
• شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
در س��ال 1404 یک��ی از بزرگتری��ن و س��ودآورترین 
شرکتهای هلدینگ چند رشته ای در کشور خواهد بود.

راهبردهای اصلی
• بهینه سازی دارایی و سبد پورتفوی »سرمایه گذاری 

صندوق« بر اساس برنامه استراتژیک
• ایج��اد هماهنگی بی��ن زیرمجموعه ه��ای صندوق 
بازنشس��تگی و همچنی��ن وزارت کار، رف��اه و تامین 

اجتماعی جهت ایجادهم افزایی
• همکاری با س��ازمان های معتب��ر، صاحبان صنایع و 

نخبگان بازار سرمایه و ایجاد برند برای »وصندوق«
• استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی

• تامین منابع مالی بهینه با تکیه بر ظرفیت های بدهی 
و بازار سرمایه 

• حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیر و مرتبط با بازار 
سرمایه و صنایع هدف

دعای پدران برای مدیران صندوق بازنشستگی
مهندس برادران و ترسیم چشم اندازی روشن برای شرکت

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدمهدی نواب مطلق

آقای احمد صیفی کاران

آقای رضا عاصم نخجوانی

آقای سعید شیرزادی

آقای علیرضا برادران

نماینده

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت آزادراه امیرکبیر

صندوق بازنشستگی کشوری

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نی
سی

 ح
یر

و ام
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خ
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دس��تور جلس��ه یک جمله بود: »اص��الح موضوع 
فعالیت« ولی وسعت این عمل، شناسنامه کیفیت 
محصولی است که حکم مقبولیت آن در بازار جهان 

حجت خواهد بود. 
از مجم��ع بیرون آمدم، اما ابع��اد این جمله چنان 
ذهنم را درگیر کرده بود که رها ش��دن از آن، پیل 
تنی می خواس��ت... پرواز عقاب تا بر س��ر خاشاک 
یکی پش��ه بجنبد. به میدان اندیش��ه بردم هر که 
ش��نید درباب فواید آن حکمت ک��رد و به چنین 
اقدام لب به تحس��ین گش��ود. یکی از دانشجویان 
دانش��کده خبر می گف��ت پس از فروپاش��ی اتحاد 
جماهیر ش��وروی، محصول ایران بازاری به وسعت 
آسیای صغیر یافت و آنچه در پستو هم  داشتیم به 
میدان بازار تازه یافته بردیم و چون حد و شناختی 
از کیفیت در کارمان نبود، به همان سرعت بازار از 
کفمان به در رفت و امروز محصول ساخت ایران تا 
آنجا پیش رفته که اجازه ورود به مرز را نمی دهند. 
و اگر می بود استاندارد کیفیت درعرضه محصول به 
بازار جدید، امروز نه ترک و نه چین و نه خاور دور 
میدان دار ما نبودند. این گفته دانشجو پاسخی بود 

بر پرسش های مکرر من... 
مدیری الیق و همکارانی فهیم در ش��رکت سیمان 
فارس نو برای عرضه محصول با کیفیت استاندارد 
چنان عم��ل می کنند ت��ا س��یمان - این صنعت 
کان��ی ما-  ب��ا آخرین تکنولوژی تولید ش��ود و در 
بازار جهانی حکم تایید بس��تاند. خسته نباشید ای 

سرافرازان ملک اسالمی.
س��یمان  ش��رکت  فوقالع��اده  عموم��ی  مجم��ع 
فارس نو)س��هامی  عام( صبح روز دوش��نبه مورخ 
1394/10/7در مح��ل س��الن اجتماعات ش��رکت 
س��هامی عام فارس و خوزس��تان واقع در خیابان 

شهید بهشتی تشکیل شد. 
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 89/4درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاست مجمع برعهده 
آقای حسین فاتح )به نمایندگی از شرکت سهامی 
عام سیمان فارس و خوزستان( بود که جنابان بیژن 
جواهری )به نمایندگی از ش��رکت صنایع سیمان 
غرب- سهامی عام و سیمان فارس- سهامی عام( و 

حسین عرب علی دوستی )به نمایندگی از شرکت 
س��یمان آبیک– سهامی عام و ش��رکت ساخت و 
نصب صنعتی البرز س��هامی خاص( در مقام نظار 
اول و دوم و آقای عبدالوهاب کش��اورزی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب شدند.
قرائت دستور جلسه:

پ��س از انتخ��اب هیات رئیس��ه و تایید رس��میت 
جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح 

زیر قرائت شد:
1- اصالح موضوع فعالیت شرکت.

2- س��ایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در 
صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

مصوبات مجمع: 
الحاق »انجام فعالیت های آزمایش��گاهی و کنترل 
کیفیت مواد و محصوالت معدنی ش��امل سیمان، 
گچ و ...« به بند الف ماده 2 اساسنامه شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت و مقرر شد به اصالح اساسنامه 

از این بابت اقدام شود.
تاریخچه شركت 

شرکت سیمان فارس نو )سهامی عام( در تاریخ 11 
آذر 1369 تحت شماره 81232 به صورت سهامی 
خاص در اداره ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رس��یده و در س��ال 1378 با انتقال 
مرکز اصلی ش��رکت به شهرستان ش��یراز، شماره 
ثب��ت آن به 10346 تغییر یافته اس��ت. همچنین 
نوع ش��رکت براس��اس مصوبه مورخ 8 تیر 1382 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از سهامی 

خاص به سهامی عام تغییر یافته است. شرکت در 
تاریخ 23 ش��هریور 1388 در ب��ورس اوراق بهادار 

تهران پذیرفته شد.
مرکز اصلی ش��رکت در شهر شیراز واقع و در حال 
حاضر شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت 
س��هامی عام س��یمان فارس و خوزس��تان و واحد 
تجاري نهایي گروه شرکت س��رمایه گذاري تامین 
اجتماعي )شس��تا( اس��ت. فعالیت اصلی ش��رکت 
طبق ماده 2 اساسنامه آن، تولید سیمان و صنایع 
جانبی و وابس��ته به آن و همچنین مش��ارکت در 
سایر ش��رکت ها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام 
شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود 
است که در این راستا به موجب پروانه بهره برداری 
ش��ماره 108141163 مورخ 22 اسفند 1384 که 
توس��ط س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
فارس صادر ش��ده، به��ره ب��رداری از کارخانجات 
ش��رکت با ظرفیت 3000 ت��ن در روز در تاریخ 1 

اسفند 1384 در فیروزآباد آغاز شده است.
جایگاه شركت در صنعت

ش��رکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. فروش 
صنعت سیمان در سال 1393 نسبت به سال قبل 
5درصد کاهش یافته است که علی رغم این کاهش، 
فروش ش��رکت با رش��د 202درصدی روبه رو بوده 
اس��ت. در این صنعت 71 ش��رکت فعال هستند و 
سیمان فارس نو با فروش 1/274/586 تن سیمان 
معادل 109درصد از کل بازار را به خود اختصاص 

داده است.
برنامه های آتی 

برنامه های آتی واحد حسابرس��ی داخلی و کمیته 
حسابرسی با عنوان تقویم حسابرسی سال 1394 
تهی��ه و تنظیم ش��ده و به تایید هی��ات مدیره نیز 
رس��یده اس��ت. ای��ن تقوی��م ش��امل گزارش ها و 
رسیدگی هایی اس��ت که واحد حسابرسی داخلی 
می بایست انجام دهد و رس��یدگی و تصویب آنها، 
ارتباطات با حسابرسی مستقل، تهیه گزارش ها و... 
می ش��ود. همچنین سعی ش��ده زمان رسیدگی ها 
و برگ��زاری جلس��ات با تولید اطالع��ات، نیازهای 
اطالعاتی کاربران و تقویم برگزاری جلسات هیات 

مدیره، هماهنگ باشد. 

نوآوری در فارس نو
مجمع فارس نو به اصالح موضوع فعالیت رای مثبت داد
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مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا از تدوین برنامه 
پاسخ گویی و تکریم مش��تریان در گروه سایپا خبر 
داد و گفت: راه اندازی مرکز امور مش��تریان س��ایپا 
برای نخس��تین ب��ار، از جمله اقداماتی اس��ت که با 
هدف جاری سازی اخالق سازمانی در مجموعه سایپا 

صورت گرفته است.
دکتر مهدی جمالی در مراس��م امضای سند جامع 
اخالقی گروه خودروس��ازی سایپا در سخنانی اظهار 
کرد: س��ایپا از جمله س��ازمان های پیش��رو در امر 
مشتری مداری است و با توجه به دستورالعمل های 
اخالقی، با مش��تریان و ذی نفعان خود رفتار خواهد 
ک��رد. وی با یادآوری عذرخواهی خود از مش��تریان 
افزود: این اقدام تنها یک ش��عار یا تبلیغ نبود بلکه با 
این هدف صورت گرفت که س��ایپا نشان دهد تا چه 
حد سازمانی مسئولیت پذیر است و در تمامی مقاطع، 

مشتریان را ولی نعمتان خود می داند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: سایپا 
از این پس فارغ از هرگونه شعار، تنها به دنبال جلب 
رضایت مخاطبین و مشتریان است و با رعایت اصول 
اخالقی و ارزش ه��ای رفتاری، فعالیت های خود را 

تنظیم می کند.
وی همچنین تاکی��د کرد: فرهن��گ عذرخواهی از 
مش��تریان، اصل اخالقی قطعی گروه سایپا و نشان 
دهنده این است که گروه سایپا، یک مجموعه متعهد 
در جامعه محسوب می شود. دکتر جمالی از ضرورت 
اصالح رفتارها و رویه های سابق و جایگزینی فرهنگ 
مسئولیت پذیری خبر داد و گفت: سایپا باید خود را 

در مقابل افکار عمومی و مشتریان پاسخ گو دانسته 
و نسبت به رفع مشکالت آن ها اهتمام جدی داشته 
باشد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه 
گفت: از این پس در تمامی الیه ها و اجزای سازمانی، 
پاسخ گویی به مشتریان در دس��تور کار قرار دارد و 
همه بخش های مختلف س��ازمان موظف به جاری 

سازی این رویه هستند.

مدیر عامل گروه س��ایپا با مهم دانس��تن بعد کیفی 
محصوالت گفت: نباید کیفیت را قربانی افزایش تولید 
ک��رد چراکه کیفیت به عنوان رکن اصلی تولید باید 

همواره مد نظر قرار گیرد.

جلسه بررسی روند تولید کیفی  با حضوردکتر مهدی 
جمالی مدیر عامل گروه خودرو س��ازی سایپا، اکبر 
شمس��ی الهیجانی قائم مقام فنی مدیرعامل، ناصر 
آخوندی قائم مقام مدیرعامل در امور سرمایه گذاری 
شرکت های گروه و جمعی از  معاونان و مدیران ارشد 

سایپابرگزار شد.
جمال��ی در این جلس��ه توجه به تولی��د کیفی را از 
اولویت های گروه سایپا دانست و گفت: باید با برنامه 
ریزی و تالش مضاعف تولی��دات خود را با کیفیت 
مناسب به دست مش��تری برسانیم و در این مسیر  
وظیفه س��ازمانی و ملی اس��ت که برند سایپا را به 
عنوان نماد کیفیت در داخل و خارج از کشور معرفی 

کنیم.
مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا خاطر نشان کرد: 
جهت رس��یدن به ایده آل های کیفی نیاز است یک  
نظام جامع برنامه ری��زی تفکری برای هر محصول 
داشته باشیم  و تمامی کانال های نظارتی کیفیت به 
صورت سیستمی، روند تولید محصول را کنترل کنند 
تا محصول نهایی با کیفیت به دست مشتری برسد و 
رضایت مشتری جلب شود، چرا که اگر مشتری از ما 
راضی نباشد تمامی تالش های ما بیهوده خواهد بود.

وی یادآور شد: نباید کیفیت را قربانی افزیش تولید 
کنی��م چرا که کیفیت رکن اصلی تولید اس��ت و در 
این راستا الزم است با تمرکز بر بخش های مختلف، 
مشکالت را شناسایی کرده و با یک برنامه منسجم، 
مشکالت را اصالح و سطوح مختلف تولید را در مسیر 

کیفیت قرار داد.
جمالی افزود: عالوه بر تولید کیفی  باید رفتار سازمانی 
و ارتباط با مشتری را نیز کیفی تر کنیم زیرا کیفیت 
درهر س��ازمان از کارکنان آن ش��روع می شود و اگر 
بتوانیم رفتار فرهنگی سازمان را ارتقاء دهیم مطمئناً 
شاهد رشد کیفی محصوالت گروه خواهیم بود و برای 
رسیدن به این مهم  نیاز است ابتدا کیفی فکر کنیم و 
بر این اساس قطعاً با این ذهنیت ما به دستاورد های 

خوبی در عرصه کیفیت خواهیم رسید.
وی اظهار کرد: بخشی از نارضایتی مشتریان به دلیل 
برخورد نامناس��ب برخی از نمایندگی های خدمات 
فروش و پس از فروش اس��ت و نیاز اس��ت با کنترل 
و آموزش مناس��ب در رضایت و  تکریم مشتری گام 

های جدی برداریم.
مدیر عامل گروه خودرو س��ازی سایپا گفت: تصویر 
ذهنی مشتریان را باید با تولید محصوالت با کیفیت 
تغییر داد نه انجام تبلیغات و البته گروه سایپا از لحاظ 
نیروی انسانی، دانش فنی و تجهیزات بی نظیر است 
و الزم است با بررسی علل و مشکالت روند تولید، گام 

به گام به شرایط مطلوب برسیم.
جمالی تاکید کرد: رس��یدن ب��ه کیفیت مطلوب از 

اجزء محصول شروع می شود  لذا نیاز داریم در ابتدا 
در برخی قطعات به درجه ای از کیفیت برس��یم تا 
مش��تریان از برند سایپا در آن قطعه اطمینان خاطر 
داش��ته باش��ند و در زمان تعریف شده و مشخص، 
محصول نهایی سایپا از نظر کیفیت در نگاه مشتری 

بهترین باشد.
در ادامه جلس��ه، فرزاد غزائی مع��اون کیفیت گروه 
خودرو س��ازی سایپا، گزارش��ی از برنامه ها و فرایند 
بخش های مختلف کیفیت را ارائه داد و افزود: تمامی 
همکاران حوزه کیفیت با توجه به سابقه و دانش فنی 
باال، آمادگی دارند در راستای تصمیمات مدیران ارشد 
در مسیر تحول و تغییرات کیفی تالش مضاعف کنند.
وی با اش��اره به رویکرد های کیفی تعریف شده در 
خصوص افزای��ش روند کیفیت محص��والت گفت: 

مواردی همچون
1- یکپارچه سازی نظام تأیید کیفیت در گروه سایپا 
2-  رعایت الزامات و شاخص های کیفیت در طراحی 
محصول و فرآیند 3- الزام به تأمین و مصرف  قطعات 
از تأمین کنندگان اصلی)سازه گستر و مگاموتور( در 
خدم��ات پس از فروش 4- ایج��اد تعهد در تولید با 
کیفیت از طریق پیگیری و اولوی��ت قرار دادن امور 
کیفیت توسط مدیران ارشد در تمامی شرکت های 
گروه به صورت سیستم یکپارچه و 5- رعایت الزامات 
کیف��ی در حوزه نمایندگی های ف��روش و خدمات 
پس از فروش در افزایش کیفیت محصوالت و بهبود 

تصویر ذهنی مشتریان تاثیر گذار می باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
سایپا مشتری مداری را برنامه قطعی خود می داند

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

با ارتقای فرهنگ سازمانی مطمئنًا شاهد رشد کیفی محصوالت گروه خواهیم بود
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سال پیش در افزایش سرمایه نوشتیم كه غیرت آریوبرزن و ابومسلم و دانش 
بوعلی و فارابی در جوانی بروز كرده كه نامش خسرو و شهرتش افتخاری است. 
جوانی كه خاک سوله بر تن نشسته دارد و در اجرای ساخته ها از وردستی به 
اوسـتاكاری رسیده. آن روز بسیاری بدین باور نگاه اخم آلود كردند و حقیر را 
به انتشـار عمل ناكرده محکوم! عجبا هنوز باورشـان نشده كه افتخار صنعت 
به دسـت این جوانان حاصل شده و اگر امروز مالکان جهان ثروت و زرادخانه 
ملتمس روبروی ما می نشینند حاصل كار این جوانان است و سربلندی دست 
یازیـدن به پیچیده ترین و پیشـرفته ترین دانش فنـی جهان، محصول تالش 

مستمرزنان و مردان ایران. 
آن روز تاالر ساختمان بهره وری شاهد حضور سهامداران خود بود تا بشنوند 

عملکرد ساالنه شركتی را كه دانش ساخته اش، حیرت برانگیخته. 
جناب آقای علی پیرزادی معاون ارشـد مالی شركت با اینکه غم فراق عزیزی 
بر دل داشت و پیراهنی مشکی بر تن )خدایش رحمت كند آن عزیز از دست 
رفتـه را و مـا هم در غم این مدیر شایسـته اعالم همدردی می كنیم( پشـت 
تریبـون هیات رئیسـه منتخب پانل مجمـع را به نام خوانـد. در صدر جناب 
مهندس فائقی چهره آشـنای پست و ورزش حضور داشت كه نعمت وجودش 
همه جا مایه بركت بوده به سمت رئیس مجمع و جنابان مهندس علیمرادی و 
مهندس افتخاری به عنوان دو ناظر عهده دار این وظیفه بودند. با دبیری جناب 
صفاری پانل هیات رئیسه بسته شد و گزارش مدیرعامل در خصوص عملکرد 
ساالنه شـركت كه همانا جلوه توانمندی بود و تقسیم سود 200 ریالی به ازای 
هر سـهم ، به سمع و نظر سـهامداران رسید و آنان نیز به پاس این خدمات با 
صلوات پی در پی به تشویق و تقدیر مدیرانی برخاستند كه به حق كارشان را 

نیکو به انجام رساندند. 
پیام هیات مدیره

در سـال مورد گـزارش علي رغم كمبـود نقدینگی در بخـش صنعت، كاهش 
بودجه هـای عمرانی، تاخیر در پرداخت هـا و پرداخت های نامنظم كارفرمایان 
و مشـکالت ناشـی از تحریم های بین المللی نظیرعدم پذیرش LC بانک های 
ایرانـی از سـوی تامین كنندگان و سـازندگان خارجی، عدم امکان گشـایش 
LC توسـط بانک های ایرانی بعد از تحریم بانک مركزی، نبود امکان استفاده 
از وجـوه حواله هـای ارزی دریافتی و اجبـار به فـروش ارز حواله های مذكور 
بـه قیمت دولتی و خرید و انتقـال ارز از طریق صرافی به نـرخ بازار و تفاوت 
فاحـش نرخ ارز بانکی بـا ارز آزاد ، محدودیت های تهیه مواد اولیه اسـتنلس 
اسـتیل ، تیتانیوم وكلد مورد نیاز پروژه ها به لحاظ كاربرد دوگانه این فلزات، 
مشکالت سـفارش گذاری از طریق كشـورهای واسـطه و انجام امور گمركی 
)واردات و صـادرات( و نگهداری كاال درآن كشـورها، مشـکالت انتقال وجه 
برای تامین كنندگان كه باعث ابطال  مکرر LC هاي گشـایش یافته شده است 
و تمایـل تامین كننـدگان خارجي به دریافت نقدی و تحمیل شـرایط خود به 
خریداران، مدیریت شـركت با توكل بر حضرت حق و با استفاده از روش های 
نوین مدیریت خالق و پویا، توانست ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت، شركت 
را از چالـش پیـش رو حفظ كرده و در جهت نیل به اهـداف نهایی خود یعنی 

افزایش فروش و سودآوری سوق دهد .

استراتژی شركت
 - توسعه انتقال تکنولوژي و دانش فني در زمینه طراحي و ساخت تجهیزات 

صنایع نفت، گاز،
    پتروشیمي، نیروگاهي و حمل و نقل و انرژی های نو و تجدیدپذیر.

- تشکیل كنسرسـیوم با شركت های معتبر و بزرگ 
داخلي و خارجي به منظور ارتقای رقابت پذیري.

- ارتقـای توانمندی های عمومي مدیریت در سـطح 
كالس جهاني.

- توسـعه، بهبـود و ارتقای سیسـتم های مدیریت (
كیفیت، ایمني و بهداشت و زیست محیطي) مطابق با

  شرایط و استانداردهاي روز دنیا .
- افزایش بازده دارایی ها و رشـد سـالیانه بهره وري 

عوامل تولید و افزایش صادرات.

- توسعه، تولید و فروش محصوالت جدید.
- اجـراي پروژه هـای بزرگ بـه روش EPC و در قالب پیمانـکاري عمومي به 

صورت انفرادي. 
برنامه ریزي به منظور اجراي پروژه ها به صورت EPCF. با توجه به مشـکالت 
نقدینگی و شرایط اقتصادی موجود، كارفرمایان به دنبال پیمانکاراني هستند 
كـه بتوانند پـروژه را تامین مالي كرده و یا حداقل بخشـي از مبلغ مورد نیاز 

پیمان را تامین كنند، بنابراین شركت هایی موفق خواهند
بود كه بتوانند پروژه ها را به صورت EPCF اجرا كنند. درصورت فراهم شدن 

این شرایط می توان به بازارهاي جدید دست یافت.
برنامه های آینده شركت

ماشـین سـازي اراک به عنوان یکي از شـركت های مـادر در زمینه تولیدات 
صنعتي، بخش قابل توجهي از تجهیزات مورد نیاز صنایع كشـور نظیر صنعت 
نفت، گاز، پتروشـیمي و صنایع حمل و نقل را تامین می كند و در این راسـتا 
تثبیت شـرایط تولید و فروش محصوالت و نگهداري آن در شـرایط مطلوب 
مسـتلزم افزایش كیفیت، كاهش هزینه های تولید و بهاي تمام شـده و جذب 

پروژه های جدید است.
از سـوی دیگر در شـرایط رقابتي فعلي تولید محصوالت جدید و مشـاركت 
در سـرمایه گذاری های مولـد و دارای ارزش افزوده باال و طرح های سـودآور 
به منظورحفظ و ارتقای سـهم بازار و افزایش  تـوان رقابتي، افزایش ظرفیت 
كمی و كیفی از طریق انجام طرح های توسعه، استفاده مطلوب از ظرفیت ها و 
فرصت ها و كسب جایگاه های معتبر در بازارهای بین المللی الزامي است. براي 
دستیابي به اهداف مذكور باید همواره به بهسازي و نوسازي تجهیزات، ایجاد 
زیرساخت هاي جدید، ارتقای دانش فني و توسعه تکنولوژي توجه كرد، لذا با 
عنایت به موارد فوق هیات مدیره برنامه های ذیل را در دسـتور كار خود قرار 
داده است. انجام این برنامه ها مستلزم در اختیار داشتن منابع كافي است كه 
در این زمینه حسب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/12 
افزایش سرمایه ای به مبلغ 1/200 میلیارد ریال از محل آورده نقدي و مطالبات 

حال شده سهامداران صورت پذیرفت.
الف-  طرح بهسازي و نوسازي خطوط تولیدي گروه متالورژي

ب - طرح بهسازي و نوسازي خطوط تولیدي گروه ماشین و مونتاژ
 EPC ج - اجراي پروژه ها به صورت

 EPCF د – اجرای پروژه ها به صورت
ه- ماشین سازي اراک به منظور توسعه بازار خود تفاهم نامه ای با یک شركت 
عماني مبني بر تشـکیل یک شـركت مشـترک در عمان برای همکاری های 
دوجانبه در آن كشور و منطقه )كشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس 
GCC( و كشـورهاي دیگري كه می توانند بازار هدف محسوب شوند، به امضا 
رسانده و اقدامات اولیه برای ثبت شركت مشترک در آن كشور صورت گرفته 
اسـت، اما مدارک درخواستي از سوي طرف عماني باید ترجمه رسمي شده و 
به تایید وزارت امور خارجه ایران و همچنین سـفارت عمان در ایران برسد تا 

جهت ثبت شركت براي طرف عماني ارسال شود كه در حال انجام است.

ماشین سازی اراک مبتکر 
تولید شیرآالت نفتی برای اولین بار

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدمهدی نواب مطلق

آقای احمد صیفی کاران

آقای رضا عاصم نخجوانی

آقای سعید شیرزادی

آقای علیرضا برادران

نماینده

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت آزادراه امیرکبیر

صندوق بازنشستگی کشوری

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نی
سی

 ح
یر
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بان��ک مرک��زی تحلی��ل رس��می خ��ود از وضعیت 
ش��اخص های اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را 
منتشر کرد. این گزارش نش��ان می دهد که نرخ رشد 
نقدینگی در ش��هریور ماه به 5/ 23 درصد رسیده که 
نس��بت به بهار افزایش 8/ 0 واحد درصدی را نش��ان 
می دهد. همچنین براس��اس آمارها رشد پایه پولی در 
نیمه نخست سال جاری نس��بت به اسفند سال قبل 
به 8/ 4 درصد رس��یده. این روند در نیمه نخست سال 
گذشته معادل منفی 6/ 2 درصد بوده است. این گزارش 
رس��می، همچنین از افزایش پرداخت های عمرانی در 
نیمه نخست س��ال جاری و افزایش کسری بودجه در 

سال جاری خبر می دهد.
افزایش جزئی رشد نقدینگی 

هفتادمین شماره نشریه روند بانک مرکزی در تابستان 
س��ال جاری منتشر ش��د. در بخش نگاهی به اقتصاد 
این نش��ریه، تحوالت پولی و اقتص��ادی ایران تا نیمه 
نخست سال جاری تشریح شده است. در بخش تبیین 
سیاس��ت های پولی در س��ال 1394 به رویکرد تداوم 
کاهش نرخ تورم، اصالح نرخ های سود بانکی متناسب با 
بازدهی بخش واقعی اقتصاد، ساماندهی بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی، تبدیل اضافه برداشت بانک به خطوط 
اعتباری و کاهش نرخ س��ود در بازار بین بانکی اشاره 
شده است که مهم ترین دغدغه های سیاست گذار پولی 
را هدف گذاری کرده اس��ت. در بخش تحوالت اسمی 
اقتصاد، آمار پولی و اعتباری تا پایان ش��هریور منتشر 
شده که نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان شهریور 
به 7/ 872 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد 6 ماه 
نقدینگی معادل 5/ 11 درصد گزارش شده که این روند 
در مقایس��ه با نیمه نخست سال قبل یک واحد درصد 
افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می دهد که 
رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه 5/ 23درصد بوده 
اس��ت. این رشد در پایان خرداد ماه سال جاری 7/ 22 

درصد گزارش شده بود. 
تغییر محور پایه پولی 

یکی دیگر از آمارهای مهم منتشر شده در این گزارش 
تغییرات پایه پولی و جزئیات آن است. براساس آمارها 
میزان پایه پولی در پایان شهریور ماه با رشد 4/8درصد 
نسبت به پایان اسفند ماه به 5/ 137 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. نکته جالب این است که این رشد در 6 ماه 
نخست سال قبل منفی 6/ 2 درصد بوده است. »خالص 
دارایی های خارجی«، »خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بانک ه��ا«، »خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی « و »خالص سایر اقالم بانک مرکزی« به عنوان 
چهار جزء مهم اجزای پایه پولی است. در این گزارش 
مهم ترین عامل رش��د پایه پولی در نیمه نخست سال 
جاری،  خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی عنوان 
شده که سهم 1/ 14 واحد درصدی داشته است. بانک 
مرکزی »بخش عمده ای از افزایش خالص دارایی های 
خارجی در دوره مورد بررس��ی را ب��ه تاثیرات نرخ ارز 
مورد اس��تفاده در ریال��ی کردن اق��الم ارزی مربوط« 
نسبت داده اس��ت. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر 
دارایی ها و بدهی های ارزی، س��هم خالص دارایی های 
خارجی در رشد پایه پولی به 3/ 4 واحد درصد خواهد 
رس��ید. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که در 

سه ماه نخست به عنوان مهم ترین عامل رشد پایه پولی 
ب��وده، در ب��ازه 6 ماه در رتبه دوم ق��رار گرفت. خالص 
این مطالبات با 9/ 221 درصد افزایش نسبت به پایان 
س��ال 93 و با س��همی فزاینده برابر 6/ 5 واحد درصد، 
عامل دوم در رشد پایه پولی نیمه نخست سال جاری 
بوده اس��ت. بانک مرکزی، علت اصل��ی این افزایش را 
ناش��ی از برداشت دولت از حساب تنخواه گردان خزانه 
عنوان کرده که تا پایان س��ال تس��ویه خواهد شد. در 
نیمه نخست س��ال جاری دو عامل »مطالبات بانک ها 
از بانک مرکزی« و »خالص سایر اقالم بانک مرکزی« 
اثر کاهنده در رشد پایه پولی داشته است. خالص سایر 
اقالم بانک مرکزی، سهمی کاهنده معادل 9/ 10 واحد 
درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها اثر کاهش��ی 
معادل 4 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. در 
پایان شهریور سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی نیز 
به 347/ 6 رسید که این رقم در پایان خردادماه معادل 

200/ 6 گزارش شده بود. 
اثر نفت بر انقباض تراز پرداخت ها

براس��اس گزارش روند بانک مرکزی،  در 6 ماه نخست 
س��ال جاری، مازاد حس��اب جاری ت��راز پرداخت ها با 
کاهش 1/ 52 درصدی نس��بت به دوره مش��ابه سال 
پیش به 1/ 6 میلیارد دالر رس��ید. این رقم در سه ماه 
نخست سال جاری 9/ 3 میلیارد دالر گزارش شده بود. 
مطابق این آمار کاهش تراز حساب جاری به دلیل افت 
قیمت نفت در این مدت بوده اس��ت. حساب سرمایه و 
مالی در این دوره نیز به میزان 6/ 1 میلیارد دالر بدهکار 
ش��د که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 83 درصد 
کاهش یافت. بدهکاری حساب سرمایه و مالی در سه 
ماه نخس��ت س��ال جاری رقم 3/ 3 میلیارد دالر بوده 
است. در 6 ماه نخست سال جاری، در نتیجه دریافت ها 
و پرداخت ه��ای ارزی بین اف��راد و نهادهای اقتصادی 
مقی��م ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی به میزان 6/ 1 میلیارد دالر نسبت 
ب��ه پایان س��ال 1393 افزایش یاف��ت. در این گزارش 
عنوان شده اس��ت که مجموع تعهدات خارجی کشور 
نیز در پایان شهریور به رقم 4/ 18 میلیارد دالر رسیده 
اس��ت. سهم بدهی های کوتاه مدت معادل 1/ 8 درصد 
و سهم بدهی های بلند مدت معادل 9/ 91 درصد بود. 
به گفته این گزارش، سهم ناچیز بدهی های کوتاه مدت 
از کل بدهی های خارجی نشان دهنده شرایط مناسب 

بازپرداخت بدهی های خارجی کشور است. 
رشد درصد تحقق پرداخت های عمرانی 

ای��ن گزارش در بخش تح��والت بودجه عمومی دولت 
می گوید: »تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در نیمه 
نخست س��ال جاری حاکی از تحقق نیافتن بخشی از 
درآمدهای مالیاتی و کاهش س��هم درآمدهای نفتی از 
تامین مالی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل است.« 
بر این اساس، درآمدهای عمومی دولت در 6ماه نخست با 
ثبت رقم 64/4هزار میلیارد تومان، تحقق 8/ 70درصدی 
را نشان می دهد. میزان تحقق در سه ماه نخست سال 
جاری 7/ 58 درصد عنوان شده بود. همچنین در نیمه 
نخست س��ال جاری واگذاری دارایی های سرمایه ای به 
1/ 28 ه��زار میلیارد تومان رس��یده که با رقم مصوب 
دوره 7/ 97 درصد تحقق داشت، درصد تحقق واگذاری 

دارایی های سرمایه ای در سه ماه نخست سال جاری 8/ 
69 بوده اس��ت. واگذاری دارایی های سرمایه ای عمدتا 
منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی صورت 
می گیرد. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب 
اقالم ناش��ی از نفت و غیر نفت نشان می دهد که 6 ماه 
نخست سال جاری سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع 
بودجه عمومی حدود 32 درصد بود که در مقایس��ه با 
رقم دوره سال قبل به میزان 9/ 10 واحد درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. همچنی��ن پرداخت های هزینه های 
)جاری( در نیمه نخس��ت س��ال جاری به 2/ 75 هزار 
میلیارد تومان رسیده و 5/ 90 درصد تحقق یافته است. 
درصد تحقق پرداخت های هزینه ای در سه ماه نخست 
س��ال جاری 5/ 86 درصد بوده است. در نیمه نخست 
سال جاری پرداخت های عمرانی با 7/ 22 درصد کاهش 
نس��بت به دوره مشابه سال پیش به 6/ 8 هزار میلیارد 
تومان رس��ید که در مقایسه با رقم مصوب دوره 7/ 35 
درصد تحقق داش��ت، این میزان برای سه ماه نخست 

سال جاری 3/ 0 درصد گزارش شده بود. 
كسری بودجه 8/ 12 هزار میلیارد تومانی

در مجموع تراز عملیاتی و س��رمایه ای بودجه عمومی 
که نش��انگر کسری بودجه است در نیمه نخست سال 
ج��اری به 8/ 12 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. 
آمارها نش��ان می دهد که این رقم در س��ه ماه نخست 
س��ال جاری معادل 9 هزار میلی��ارد تومان بود. بانک 
مرکزی در گزارش »نگاهی به اقتصاد« در شماره 69، 
در بخش��ی با عنوان »تحوالت بخش حقیقی اقتصاد« 
تصویری از تولید کشور در بهار را منتشر کرده بود. نکته 
مهم در آن گزارش، اطالعاتی است که از عملکرد رشد 
اقتصادی و شاخص های بخش حقیقی اقتصاد ارائه داده 
بود. مطابق گزارش بانک مرکزی در س��ه ماه نخس��ت 
سال جاری، عملکرد شاخص های اقتصادی کالن حاکی 
از کاهش رشد اقتصادی در بهار سال 94 بود. این بخش 
در گزارش جدید بانک مرکزی منتشر نشده و تشریح 
عملکرد تحوالت بخش حقیقی اقتصاد صورت نگرفته 
اس��ت. در بخش انتهایی گزارش جدید نیز به بررسی 
تحوالت بازارهای دارایی پرداخته شده است. نویسنده 
معتقد است به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش 
خارجی به ویژه کاه��ش قیمت نفت و نیز تقویت دالر 
در بازارهای جهانی، در نیمه نخس��ت سال جاری نرخ 
ارز از ثب��ات قابل توجهی برخوردار بوده و میانگین نرخ 
دالر در بازار آزاد 3 هزار و 339 تومان ثبت شده است. 
این رقم نسبت به مدت پیش 9/ 4 درصد رشد داشته 
است. همچنین، هر دالر آمریکا در نیمه نخست سال 
ج��اری در بازار بین بانکی معادل 2 هزار و 900 تومان 
بوده که نسبت به مدت مشابه قبل 3/ 12 درصد رشد 

کرده است. 

روایت آماری از نیمسال نخست
همه چیززیر ذره بین
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برای كاری بزرگ گامی بلند باید و این باور را در مجمع عادی به طور فوق العاده 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عینه دیدیم و باورمان شد كه فعل خواستن 

به كار می رود.
فرهـاد حنیفی در جمـع مدیران بانکی نامـی پرآوازه اسـت و دقیقا می داند 
سرمایه كجا باید برود تا سرفرازی ملک و ملت حاصل شود. این باورمداری، ما 
را به سوی تاالر اندیشه روان كرد. به شوق دیدار جناب دكتر علی شیخی-این 
اندیشـمند توانا- و جاذبه زیارتش، لنگان لنگان خود را تا صف اول كشـیدم. 
چهره خندان دو مدیر كاردان و دلسـوز چنان به وجـدم آورد كه دیگر یاران 
سـال ها را در صف پسـین زیارت نکردم! طلب عفو دارم از ایـن بابت... آوای 
تالوت قرآن كریم فضا را عطرآگین كرد و می باید به شهر قم می رفتم تا خبر 
تهیه كنم پای گریز نشد. »با صوفیان آسمان من هر شبی یاهو زنم/  گر صوفی 

از ال دم زند من دم ز اال هو زنم«.
 جلسه مجمع فوق العاده با حضور 86/8 درصدی سهامداران به ریاست استاد 
دكتر علی شـیخی عضو هیات مدیره شـركت و دو ناظر جنابان باغسـتانی و 

قاسمی با دستور جلسه افزایش سرمایه برگزار شد.
برای کاری بزرگ گامی بلند باید و این باور را در مجمع عادی به طور فوق العاده 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عینه دیدیم و باورمان شد که فعل خواستن 

به کار می رود.
فرهاد حنیفی در جمع مدیران بانکی نامی پرآوازه است و دقیقا می داند سرمایه 
کجا باید برود تا س��رفرازی ملک و ملت حاصل ش��ود. این باورمداری، ما را به 
س��وی تاالر اندیش��ه روان کرد. به ش��وق دیدار جناب دکتر علی شیخی-این 
اندیش��مند توانا- و جاذبه زیارتش، لنگان لنگان خود را تا صف اول کش��یدم. 
چهره خندان دو مدیر کاردان و دلس��وز چنان به وج��دم آورد که دیگر یاران 
سال ها را در صف پسین زیارت نکردم. طلب عفو دارم از این بابت... آوای تالوت 
قرآن کریم فضا را عطرآگین کرد و من که می بایست به شهر قم می رفتم برای 

پوشش خبری پای گریزم نشد. 
با صوفیان آسمان من هر شبی یاهو زنم

 گر صوفی از ال دم زند من دم ز اال هو زنم
 جلسه مجمع فوق العاده با حضور 86/8 درصدی سهامداران به ریاست استاد 
دكتر علی شـیخی عضو هیات مدیره شـركت و دو ناظر جنابان باغسـتانی و 

قاسمی با دستور جلسه افزایش سرمایه برگزار شد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری گروه 

توسعه ملی )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 1394/6/21 هیات مدیره شـركت سـرمایه گذاری 
گروه توسـعه ملی )سـهامی عام( درخصوص افزایش سـرمایه آن شـركت از 
مبلـغ 6/500/000 میلیون ریال به مبلغ 20/000/000 میلیون ریال، مشـتمل بر 
ترازنامه هـای فرضی، صورت سـود و زیان فرضی و صـورت جریان وجوه نقد 
فرضی و یادداشـت های همراه كه پیوست اسـت، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسـیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته 
اسـت. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات 

مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 

نقدی تهیه شـده اسـت. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده است 
كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه 
داده می شـود كه این گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- جهت مشـاركت در سـرمایه گذاری و افزایش سـرمایه شركت نفت نیک 
قشـم به ترتیب مبالغ 210 میلیارد ریال و 2/997 میلیارد ریال جهت تکمیل 
پروژه CTTP )پروژه تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن( پیش بینی شـده كه 
انجـام طرح فوق الذكر، منوط به تحقق تخصیـص حدود 6 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعـی مورد نیاز در روز توسـط معاونت برنامه ریـزی و نظارت بر منابع 
هیدروكربـن وزارت نفت به شـركت فوق الذكر اسـت كـه درخصوص تامین 
خوراک مورد نیاز توسـط معاونت مزبور مدارک و مسـتنداتی به این سازمان 

ارائه نشده است.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشـتوانه 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 سازمان، به استثنای 
آثار مورد مندرج در بند 3، گزارش توجیهي یادشـده براسـاس مفروضات به 

گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شـده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در یادداشت های 11 و 13 گزارش توجیهی هیات مدیره رخ دهد، نتایج واقعي 
احتمـاال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شـده 
اغلـب به گونـه ای مورد انتظـار رخ نمی دهـد و تفاوت هاي حاصـل می تواند 

بااهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شـركت سـرمایه گذاري گروه توسـعه ملـی از انجام افزایش سـرمایه، 
سـرمایه گذاري در سهام شـركت ها، جبران مخارج سـرمایه گذاري در سهام 
شـركت ها، جبـران مخـارج بابت مشـاركت در افزایش سـرمایه ثبت شـده 
شـركت های سرمایه پذیر و همچنین مشـاركت در افزایش سرمایه در جریان 
شـركت های سرمایه پذیر و پرداخت علی الحسـاب به شركت ها بابت پروژه ها 
و سـرمایه در گردش به منظور حفظ درصد سـرمایه گذاری های بلندمدت در 

راستاي كسب سود و بازدهی مناسب و پایدار است.

تشریح جزئیات طرح
هدف از انجام افزایش سرمایه شركت به شرح ذیل است:

الف( سرمایه گذاري در سهام شركت ها
در سال 1389 مجموعه گروه توسعه ملی طی تفاهم نامه ای با بانک ملی ایران، 
برخی از سـهام های دارویی خود را با سهام شركت سـرمایه گذاري شفا دارو 
معاوضه كرد و بر این اسـاس مالک18/8درصد سـرمایه )شـامل 12/9درصد 
گروه توسـعه ملی و 5/9درصد سرمایه گذاری توسعه ملی( این شركت است. 
علی رغـم مالکیت 18/8 درصدی فوق، تعـداد اعضای منتخب مجموعه گروه 
توسـعه ملی در این شركت 4 عضو از 5 عضو اسـت؛ لذا در تهیه صورت های 
مالی به عنوان شـركت فرعی لحاظ می شـود. با توجه به ارزش شركت مذكور 
و تاثیر افزایش سرمایه گذاري در این شركت در منافع آتی گروه توسعه ملی، 
مدیریت قصد افزایش درصد مالکیت مجموعه گروه توسعه ملی به بیش از 50 
درصد از طریق خرید سهام از دیگر سهامدار عمده را دارد و مقرر است منابع 

دکتر فهیمی نشان داد که اقتصاد را خوب می شناسد
افزایش سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مصوب مجمع گرفت
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مالی آن از طریق آورده نقدي و مطالبات سهامداران تامین شود .
مبالغ – میلیارد ریال

ب( جبران مخارج سرمایه گذاری در سهام شركت ها
ب-1( شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی تعداد 102 میلیون سهم شركت 
نفت نیک قشـم معادل 33/04درصد را به صورت نقد از طریق مزایده توسط 
شركت پتروشیمی شازند جمعا به مبلغ 210 میلیارد ریال تحصیل كرده است.
ب-2( شـركت زیرسـاخت و توسـعه سـرمایه گذاري مهـر و مـاه در تاریخ 
1393/5/28 تحـت شـماره 458968 در اداره ثبـت شـركت های تهـران با 
سـرمایه 1000میلیارد ریال )منقسم به یک میلیارد سهم با نام هزار ریالی )به 
ثبت رسـیده كه 35 درصد آن توسط سـهامداران پرداخت شده و 65 درصد 

الباقی در تعهد صاحبان سهام است. درصد سرمایه گذاري شركت
سرمایه گذاري گروه توسعه ملی 25 درصد است.

موضوع فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه، 
مشاركت در سرمایه گذاري احداث انواع مجموعه های 
خدمات رفاهی، زیارتی، گردشگري شهري و بین راهی، 

هتل ها، هتل آپارتمان، دهکده های زیارتی و.... است.
ج ( جبران مخارج بابت مشاركت در افزایش سرمایه 

ثبت شده شركت های سرمایه پذیر
- صنعتی و معدنی توسعه ملی

شركت صنعتی و معدنی توسعه ملی )سهامی خاص( 
بـه منظور تامیـن مخارج سـرمایه ای مـورد نیاز به 
منظور اجراي طرح هـا و پروژه های مصوب، اقدام به 
تهیه گزارش افزایش سرمایه از مبلغ 1 میلیارد ریال 
به مبلغ 3000 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده 

نقدي با اخذ گزارش بازرس قانونی كرده است .
مجمع عمومی فوق العاده با افزایش سـرمایه شركت 
در مرحلـه اول از مبلغ 1 میلیارد ریال به مبلغ 1500 
میلیارد ریال از محل مطالبات سـهامداران موافقت 
كرده وافزایش سـرمایه مزبور در سـال 93 به ثبت 
رسـیده است و مرحله دوم افزایش سرمایه از1/500 
میلیـارد ریـال بـه 3/000 میلیـارد ریـال در تاریخ 
1394/6/24 به ثبت رسیده است. همچنین شركت 
صنعتـی و معدنی توسـعه ملـی براسـاس گزارش 
توجیهـی افزایـش سـرمایه جدید )طبـق گزارش 
بـازرس قانونی -29 مهـر مـاه 1394( در نظر دارد 

سرمایه خود را از مبلغ 3000 میلیارد ریال به مبلغ 7000 میلیارد ریال از محل 
آورده نقدي و مطالبات سهامداران افزایش دهد .

د( مشاركت در افزایش سرمایه در جریان شركت های سرمایه پذیر
- شركت توسعه صنایع بهشهر

- پتروشیمی شازند
- سرمایه گذاري شفادارو 

- نفت نیک قشم
ح( پرداخت علی الحساب به شركت ها بابت پروژه ها و سرمایه در گردش

شركت سـرمایه گذاري گروه توسـعه ملی به منظور تامین مخارج سرمایه ای 
مورد نیاز شـركت های بین الملل سـاختمان و صنعت ملی و صنعتی و معدنی 
توسـعه ملی جهت اجراي طرح ها و پروژه هاي مصوب وهمچنین سـرمایه در 
گردش مورد نیاز و مخارج سـرمایه ای سایر شركت های فرعی خود طبق روال 
گذشته در نظر دارد مبلغ 2786 میلیارد ریال به عنوان علی الحساب پرداخت 
كند و پس از تهیه  گزارش افزایش سرمایه و ارائه گزارش حسابرس و بازرس 

قانونی، به افزایش سرمایه آنها اقدام شود.

اعضاء هیات مدیره

آقای عبدالناصر همتی

آقای حسین فرزان اصل

آقای علی شیخی

آقای ابوالفضل نام آور

آقای فرهاد حنیفی

نماینده

بانک ملی ایران

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

سرمایه گذاری توسعه ملی

سمت

رئیس هیات مدیره-غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره- غیرموظف

عضو هیات مدیره- غیرموظف

عضو هیات مدیره- غیرموظف

عضو هیات مدیره و مدیرعامل - موظف

نام شرکت

سرمایه گذاری شفادارو

جمع

سرمایه شركت

1179/4

درصد سرمایه گذاری

33.3

مبلغ سرمایه گذاری

3320

3320
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مجم��ع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت 
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر )سهامي عام( در تاریخ 
94/10/22 در مح��ل ته��ران ، خیاب��ان گاندی با 
حضور اکثریت س��هامداران یا نمایندگان و وکالی 
قانونی تش��کیل گردید. و بدوا در رعایت ماده 101 

قانون تجارت

نسـبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اقدام و در 
نتیجه:

آقای دکتر محمدرضا تقی گنجی به سمت رئیس 
جلسه

آقای رامین میزانی به سمت ناظر
آقای محمد اصغری ترکانی به سمت ناظر

خانم میخک درمنش به س��مت منش��ی جلس��ه 
انتخاب شدند.

پس از اعالم رسمیت جلسه با احراز حضور اکثریت 
س��هامداران 99/14درصد حاضرین دستور جلسه 
در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید توس��ط 
رئی��س جلس��ه قرائت و پ��س از اخ��ذ رای اعضاء 
هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب 

گردیدند.
1- ش��رکت س��رمایه گذاری رازی به شناسه ملی 

10102694700 و شماره ثبت 228333
2- آق��ای مهدی س��عید نقی گنجی ب��ه کد ملی 

0039965112
3- آق��ای حس��ن وه��اب زاده ب��ه ک��د مل��ی 

0071237860
4- آقای رامین میزانی به کد ملی 0039381978

5- ش��رکت ش��یمیایی رازی ب��ه شناس��ه مل��ی 
10100842142 و شماره ثبت 38803 

ختم جلس��ه در س��اعت 11 اع��الم و حاضرین در 
مجمع به خانم فاطمه شاهدوس��تی با حق توکیل 
به غیر وکالت دادند تا نس��بت به ثبت صورتجلسه 
و امضاء دفاتر و اوراق در ثبت شرکتها اقدام نماید.

تاریخچه 
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر)سهامی عام( 
در س��ال 1362 تحت ش��ماره 324/244 در اداره 
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اردبیل با سرمایه 28 
میلیون ریال به ثبت رس��ده است. سپس در سال 
1367 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
با شماره 63930 و سرمایه 28 میلیون ریال و ثبت 

آگهی گردیده است.
س��رمایه شرکت ار تاریخ تاس��یس تا تاریخ اذرماه 
1377 ب��ه دفعات افزای��ش یافته و ب��ه مبلغ 81 
میلیارد ریال رسیده است. آخرین افزایش شرکت 
از مبل��غ 81 میلیارد ریال به مبلغ 202/5 میلیارد 

ریال در شهریور 1383 به ثبت رسیده است.
نظر به سرمایه ثبت ش��ده و زیان انباشته در سال 
مالی منتهی به 1390/12/29 به مبلغ 795/904 
میلیون ریال و مش��مول ماده 141 اصالحیه قانون 
تجارت ، اقدامات الزم در جهت افزایش سرمایه از 
محل مطالبات و آورده نقدی س��هامداران صورت 
گرفته و سرمایه شرکت از 202/500 میلیون ریال 
ب��ه 1/202/000 میلیون ری��ال افزایش یافته و در 
اردیبهشت سال 1393 به ثبت رسیده است. اولین 
پروانه بهره برداری ش��رکت در مرداد ماه 1377 با 
ظرفیت 25/5 هزار تن از طرف س��ازمان صنعت و 
معدن تجارت اس��تان اردبیل صادر و پروانه تکمی 
ظرفیت در ش��هریور س��ال 1383 ب��ا ظرفیت 35 
هزار تن از طرف س��ازمان صنعت و معدن تجارت 
اس��تان اردبیل صادر گردیده اس��ت و بعد از توقف 
خط تیوب س��ازی و انتقال به کارخانه یزد ظرفیت 
تیوب س��ازی کسر و با در نظر گفتن افزایش سایز 
کش��اورزی و نوار و تولید تایرهای رادیال س��یمی 
سواری در اواسط سال 89 پروانه فوق الذکر به 30 

هزار تن اصالح و تعدیل گردیده است.
هدف از تاس��یس ش��رکت تهیه انواع م��واد اولیه 
الستیک و تعدیل آن به تایر انواع خودروها و سایر 

ف��رآورده های و عرضه و فروش آنها به بازار داخلی 
و خارج از کشور می باشد.

مجتم��ع صنعت��ی آرتاویل ب��ه عن��وان بزرگترین 
کارخانه الس��تیک سازی ش��مال غرب  کشور در 
شش کیلو متری اس��تان اردبیل احداث و با توجه 
به اهمیت و نقش تولیدات داخلی درافزایش درآمد 
ملی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و نیز به 
منظور نیل به خود کفائی در زمینه ساخت تایر، با 
بهره گیری از آخرین تکنولوژی در زمینه س��اخت 
انواع تایر،از سال 1376 فعالیت تولیدی خود را آغاز 
نمود و نام تجاری )گلدس��تون(را  برای محصوالت 

خود برگزید.
ظرفیت اولیه این ش��رکت 5000 تن در سال انواع 
تایر ،تیوپ ونوار وسایل نقلیه سبک و سنگین بود 
که با گذش��ت م��دت زمان کمی ب��ه 25000 تن 
در س��ال ارتقاء یافت. نام تجاری گلدس��تون پس 
از معرف��ی به بازار دیری نپائید که مورد اس��تقبال 
مصرف کنندگان قرار گرفت  و این تمایل مسئولیت 
س��نگین تری را بر دوش مدیران سازمان گذاشت 
. در ای��ن خصوص رفته رفته ب��ا افزایش تولید در 
حال حاضر ظرفیت کارخانه 40،000 تن در س��ال 
میباش��د که بیش از30 س��ایز تولیدی )الستیک 
سبک،سنگین و کش��اورزی(را نیز در برنامه کاری 
خود جای  داده اس��ت و با ات��کاء به خداوند منان 
این ظرفیت در آینده با طرح های توس��عه افزایش  

خواهد یافت . 
راهبرد مجتمع پیوند با انواع مشتریان میباشد که 
در این راستا تا کنون توانسته است پیوند مناسبی 
را با خودرو سازها از جمله ایران خودرو و سایپا که 
دو شرکت بزرگ تولید کننده خودروی سواری در 
کش��ور میباش��ند برقرار نموده که در همین راستا 
اق��دام به افزایش ظرفی��ت تولیدی جهت تایرهای 
س��واری رادیال )Tubeless( نماید که هم اکنون 
سهم قابل مالحظه ای درتامین نیاز خودروسازهای 

موفق ایرانی دارد.

آرتاویل دانش فنی تایر
اعضای جدید هیات مدیره در مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
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سـخن از سـیمان اسـت و تاریخ پر فراز و نشیب آن، سـخن از صنعت كانی 
اسـت كه روزی از كم بودنش دلی خون داشـتم و امروز از تولید بیش اش دل 
مشغولی. آنان كه صنعت سیمان را می شناسند در مکتب سیاست كمتر تلمذ 
كرده اند و بیشـتر در طریق صنعت و تولید ره سـپرده اند. روزی تولید سرانه 
را 500 كیلو به آمار می سـپردند و حاصل می شـد كمبود و نتیجـه واردات از 
خـارج كـه آن هم بیش از تعیین قیمـت در داخل بود و ناگزیر سـیمانی ها را 
وامی داشتند كه گران سیمان وارده از خارج را بخرند و ارزان بفروشند. همین 
جناب بُد، خدایگان صنعت كانی، فریادش به گوش هیچ كس نمی رسید؛ تا بر 
آن شد تولید را بیفزاید و واردات سیمان را به صادرات تبدیل كند و كرد. بازار 
منطقه به زیر چتر تولید سـیمان درآمد و صنعت سیمان به پایمردی مردان و 
زنان خود شد كارنامه درخشان دولتیان. از روزی كه طالبان و داعشیان شرق 
و غرب بر سر مسـلمین توپ و گلوله و موشک ریختند، سازندگی خاورمیانه 
در منطقه جایش را به تخریب داد و آرامش به ناآرامی. در این بحبوحه، جناب 
مهندس علی محمد پارسایی جهرمی قد برافراشت و حاصل كارش سود شد.

و مجمع نشـینان با تحسـین و صلوات پی در پی از این خدمت قدرشناسـی 
كردند. كاتب این سـطور با شناخت بازار عرضه و منطقه با اینکه ندا از بلبالن 
برخاسـت كه ننگارید این مطلب، بر آن شـد تا به این جوان و یاران همدلش 

خسته نباشید بگوید، گر مورد سرزنش ها قرار گیرد. 
مجمع با حضور 96 درصدی سـهامداران به ریاست جناب صفاكیش و دو ناظر 

جنابان بُد و بهزادی پور برگزار شد و آنچه بر ما خواندند به شرح ذیل:

پیام هیات مدیره
سهامداران گرامي،

سـال منتهي بـه 94/6/31 سـال سـخت و پرچالشـي بـود. ابهام،هیجان و 
بالتکلیفي در تمام مدت  خود را به رخ میکشـید. بحث مذاكرات هسته اي از 
ابتدا تا پایان سـال سایه سـنگین خود را بر وضعیت اقتصادي كشور انداخته 
بـود و ابهام در نتیجه مذاكرات، خـود را در همه زمینهها از ركود اقتصادي تا 

وضعیت بورس نشان میداد .
اقتصاد جهاني نیز دوران  پرتالطمي را میگذراند. سقوط بازارهاي جهاني كاال، 
كاهش رشـد اقتصادي چین و سقوط بورس هاي جهان به ویژه چین مهم ترین 
مشـخصه دوره كنوني اسـت؛ به طوري كه قیمت میانگین مواد خام براساس 
شـاخص بلومبرگ به كمترین سطح از سـال1999 تاكنون رسیده كه در نوع 

خود بي نظیر است .
ركـود فراگیر در بازار تقاضا و انباشـت كاال و موجـودي در كارخانجات همراه 
باافـت قیمت هـاي جهاني و كمبود نقدینگي، شـرایط بسـیار سـختي براي 
بنگاه هاي اقتصادي فراهم كرده كه به نظر مي رسـد تا زماني كه ركود جهاني 
فروكـش نکند وآرامش بـه بازارهاي جهاني برنگردد و تـا زماني كه دولت در 
سیاست هاي اقتصادي خود تغییر ایجاد نکند و بانک مركزي در سیاست هاي 
انقباضي خود تجدیدنظر نکند، ركودهمچنان وجه غالب اقتصاد ایران خواهد 
بودوایـن موضـوع از نظـر اقتصادي بـر دوش بنگاه هاي اقتصادي سـنگیني 

خواهد كرد . اكنون كشـور در مقطعي تاریخي قرار دارد كه الزم اسـت عالوه 
بر تدوین نقشـه راه توسـعه اقتصادي كشـور كه یقینا در سـایه اسـتفاده از 
مشـاركت هاي بین المللي و جذب سرمایه خارجي و تشـویق سرمایه گذاران 
داخلـي بـه حضور فعال در توسـعه صنعتي كشـور بـه عنوان كلید توسـعه 
اقتصادي، نقش اساسـي دارد و اسـتراتژي توسـعه صنعتي بـه اصالح فضاي 
كسـب و كار وایجاد فضاي رقابتي و بسترسـازي قانوني و حقوقي و فرهنگي 

جهت تحول اقتصادي بپردازد .
در سـالي كه اقتصاد كشـور تحت تاثیر مسائلي همچون كاهش قیمت نفت و 
تاثیرآن بر بودجه عمراني دولت،ابهامات ناشي از مذاكرات هسته اي، تحریم ها، 
ركوداقتصادي و اثرات آن بر كاهش گردش نقدینگي در كشـور وجود داشت، 
هیـات مدیـره شـركت در پرتو عنایـات حق و بـا بهره گیري از تـوان فني و 
تخصصي مدیران و پرسـنل دلسوز، به منظور دستیابي به راهکارهاي مناسب 
براي ارتقای سـطح كیفي و كمي فروش پیگیري هاي مسـتمر و دامنه داري را 
انجـام داده كه این اقدامات تا به ثمر نشسـتن و حصـول نتیجه ادامه خواهد 
داشت . نتایج یکي از اقدامات مهمي كه در سال جاري به بهره برداري رسیده، 
پـروژه تولید سـیمان هاي آمیخته بوده كه در نوع خود در كشـور منحصر به 
فرد اسـت و از جمله ویژگي هاي مهم آن، تولید سیمان هاي آمیخته، افزایش 

ظرفیت تولید سیمان و كاهش بهاي تمام شده آن است .
بـا راه انـدازي و بهره بـرداري از آن، ظرفیـت تولیـد كارخانـه تا میـزان 30 

درصدافزایش یافته و نیاز بازار به انواع سیمان)26نوع) مرتفع مي شود .
ما هم پیمان تالش خواهیم نمود، علي رغم مشـکالت حاكم بر ساخت و ساز و 
ركود حاكم بر صنعت، در سـال آتي بتوانیم در جهت كیفیت بهتر محصول و 

افزایش كمي میزان فروش،از هیچ گونه اقدامي دریغ ننماییم .

استراتژی هاي شركت
شـركت سیمان كردستان در مرداد ماه سـال 1388 براي اولین بار نسبت به 
طراحی اسـتراتژي و استقرار آن بااسـتفاده از مدلBSMاقدام نموده و از آن 
تاریخ با تشکیل كمیته هاي كام و تدوینTLRاولین سال هدایت سازمان را از 
این طریق تجربه كرده اسـت . علی رغم بهبود و اصالحات تدریجی در كارت 
امتیازي متوازن، شـرایط حاكم بر صنعت سیمان و به خصوص وضعیت بازار به 
گونه اي تغییر كرده كه بازنگري كلی در اهداف اسـتراتژیک و كارت امتیازي، 
غیر قابل اجتناب گردیده بود. به همین منظور كلیه مدیران ارشد و میانی در 
كارگاهی 2 روزه در محل شـركت حضور به هم رسـانیده و به مرور مفروضات 
حاكم بر شـركت و تغییـرات و تهدیدات و چالش هاي جدیـد اقدام نمودند و 
سپس با در نظر گرفتن الزامات هلدینگ سیمان غدیر كه با حضور مدیرعامل 
و مدیران ارشـد این هلدینگ مطرح شد و به منظور هماهنگی بیشتر با سایر 
كارخانجـات سـیمان و همچنین امـکان تجمیع سـنجه ها در كارت امتیازي 
هلدینگ، تغییرات و بازنگری هاي الزم در كارت امتیازي شركت به عمل آمد .

استراتژی هاي شركت از چهار منظر1- وجه مالی2-مشتري3-فرایند4- رشد 
و یادگیري طبق سنجه هاي مربوطه تعریف شده است. 

نگاه سیمان کردستان به فردای روشن
تولید و عرضه انواع سیمان و فرآورده هاي بتنی باکیفیت
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مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تامین ماسه ریخته 
گری)سهامی  عام( مورخ 1394/10/22در محل دفتر 

مرکزی واقع در خیابان سهروردی برگزار شد. 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان س��هام 
56/6درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت 
مجمع برعهده آقای اصغر عامریبود که جنابان علی 
قاسم زاده و ش��هاب الدین شمس در مقام نظار اول 
و دوم و آقای علیرضا س��تاری به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
گزارش بازرس قانونـي به مجمع عمومي فوق العاده 

صاحبان سهام 
شركت تامین ماسه ریخته گری)سهامي عام(

در اجراي مفاد تبص��ره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گ��زارش توجیهي مورخ 19 مهرماه 1394 هیات 
مدیره ش��رکت تامین ماس��ه ریخته گری )سهامی 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن شرکت از مبلغ 
31/500 میلیون ریال به مبل��غ 162/000 میلیون 
ری��ال، )معادل 414 درصد و از طریق صدور س��هام 
جدید( مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مس��ئولیت گزارش توجیهی مزبور ب��ا هیات مدیره 

شرکت است.

2- گ��زارش مزب��ور در اجراي تبص��ره 2 ماده 161 
اصالحی��ه قانون تج��ارت و با ه��دف توجیه افزایش 
س��رمایه ش��رکت از محل تجدید ارزیابی داراییهای 
ثابت)از محل امکان��ات مندرج در 17 قانون حداکثر 
اس��تفاده از ت��وان تولی��دی و خدمات��ی در تامی��ن 
نیازهای کش��ور و تقویت آنها در امر صادرات و آئین 
نامه اجرایی آن( و س��ود انباش��ته بترتیب به مبالغ 
130/069/133/456 ری��ال و 430/866/544 ریال 

تهیه شده است. 
3- همانگونه که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
آمده، مبل��غ 130/069/133/456 ری��ال از افزایش 
سرمایه پیشنهادی از محل تجدید ارزیابی زمین های 
شرکت شامل 067/24. 255 متر مربع زمین کارخانه 
و 189/36 متر مربع زمین دفتر مرکزی می باشد که 
توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری 
جمع��ا بمی��زان 133/500/000/000 میلیون ریال 
قیمت گذاری و پس از کس��ر ارزش دفتری مربوطه 
بمی��زان 3/430/866/544 ریال در گزارش توجیهی 
منظور گردیده اس��ت. مس��تند رس��یدگی های این 
موسسه درخصوص ارزیابی انجام شده، گزارش مورخ 
1394/7/7 هیات کارشناسان رسمی دادگستری بوده 
اس��ت. الزم به ذکر است شرکت طی پنج سال اخیر 

اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده است.
4- مبلغ 430/866/544 ریال از افزایش سرمایه مورد 
نظر از محل س��ود انباشته مصوب در نظر گرفته شده 
که براساس مطالب مندرج در گزارش توجیهی، با عدم 
خروج نقدینگی مربوطه از ش��رکت، بخشی از مخارج 
سرمایه ای انجام شده در سنوات اخیر جبران می گردد.

5- همانگونه که در بندهای 4 و 5 ذکر شده، افزایش 
سرمایه مورد نظر هیات مدیره عالوه بر اینکه براساس 
مقررات س��ازمان بورس و اوراق بهادار جهت کفایت 
سرمایه ش��رکت الزامی است، موجب اصالح ساختار 
مالی بشرح گزارش توجیهی خواهد گردید و تاثیرات 
مستقیمی بر روند فعالیت های تولیدی آتی شرکت 

نخواهد داشت.
6- با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت 
افزایش سرمایه مورد رسیدگی منوط به تایید نهایی 

آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش��رکت تأمین ماسۀ ریخته گری سهامی عام، 
از افزایش س��رمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح 

زیر میباشد.
- استفاده از شرایط و مزایای مقرر در مادة 17« قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین 
نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات« و آئین 
نام��ۀ اجرایی آن، از طریق افزایش س��رمایه از محل 
مازاد ناش��ی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (طبقۀ 

زمین) به ارزش 130/069 میلیون ریال؛
- جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل سود 

انباشته؛
- شرکت در نظر دارد به منظور جبران مخارج سرمایه 
ای انجام شده مبلغ 431 میلیون ریال را از محل سود 

انباشته به افزایش سرمایه اختصاص دهد.
- تالش در جهت ابقای ش��رکت در تابلوی بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران؛
در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس 
اوراق به��ادار تهران مص��وب 86/1/1،اصالحیه مصوب 
1390/5/15 و به موجب مصوبۀ پنجاه و دومین جلسۀ 
هیات پذیرش اوراق بهادار مورخ 31 اردیبهشت 1391 
، شرکت به رغم عدم احراز معیار حداقل مبلغ سرمایۀ 
ثبت ش��ده به صورت مشروط در تابلوی بازار دوم ابقاء 
ش��ده اس��ت و تداوم حضور در تابلوی بازار دوم ضمن 
حفظ س��ایر معیارها، منوط به رفع مورد مشروط می 
باشد.بنابراین ش��رکت قصد دارد به منظور رسیدن به 
حداقل مبلغ مقرر در بند 1 مادة 11 دستورالعمل فوق 
االشاره، (دویست میلیارد ریال)، در این مرحله سرمایۀ 
خود را از مبلغ 31/500 میلیون ریال به مبلغ 162/000 

میلیون ریال معادل 414 درصد افزایش دهد.
تاریخچه شركت

ش��رکت تامین ماس��ه ریخته گری )سهامی عام( در 
تاریخ 1351/5/15 به صورت سهامی خاص تاسیس 
شده و تحت ش��ماره 15874 مورخ 1351/5/15 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 
رسیده است. شرکت در تاریخ 1370/9/20 به شرکت 
س��هامی عام تبدیل و در اسفند ماه 1373 در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��ده است. مرکز اصلی 
ش��رکت در تهران و کارخانه آن در شهرستان فیروز 

کوه واقع است

اصالح ساختار مالی و نگاه به بازار صادراتی
افزایش سرمایه شرکت تامین ماسه ریخته گری مصوب مجمع گرفت
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مدیر عامل گ��روه صنعتي ایران خودرو با تاکید بر 
لزوم ارتباط بیش��تر صنعت و دانشگاه، اظهار کرد: 
بخشی از مش��کالت کنوني خودروس��ازي نتیجه 
فاصله گرفتن از نگاه علمي به این صنعت است که 

باید در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود.
مهندس هاش��م یکه��زارع در دیدار ب��ا مدیران و 
اس��تادان علوم ارتباطات دانش��گاههاي آزاد واحد 
تهران مرکز و دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت: در 
حوزه ارتباطات گروه صنعتي ایرانخودرو، مخاطبان 
را به چند بخش تقسیمبندي کردهایم که استادان 
دانش��گاه و نخبگان علمي کشور به عنوان گروهي 
از »مخاطبان خاص« و تاثیرگذار جامعه از اهمیت 

ویژهاي برخوردار هستند.
مهندس یکهزارع نقش ارتباطات و رسانه در دنیاي 
امروز از جمله حوزه اقتصاد و بنگاههاي تولیدي را 
غیرقابالنکار دانست و افزود: پیشتر مقوله ارتباطات 
و اطالعرس��اني بر محور روزنامهها قرار داشت، اما 
رس��انههاي مکتوب به مرور جای��گاه محوري خود 
را ب��ه خبرگزاریها و س��ایتهاي خب��ري دادند، اما 
امروز ش��بکههاي اجتماعي نقش اصلي را در حوزه 

ارتباطات ایفا میکنند.
وي گف��ت: فعاالن ح��وزه ارتباطات در س��ازمانها، 
نهادها و مجموعههاي مختلف براي اینکه عملکرد 
مطلوب و مثبتي داش��ته باش��ند، باید خ��ود را با 
تغییرات س��ریع این عرصه منطبق و همراه کنند، 

وگرنه کل آن مجموعه متضرر خواهد شد.
مدی��ر عامل گروه صنعتي ایرانخ��ودرو در ادامه به 
ش��رایط گذش��ته و فعلي صنعت خودرو نیز اشاره 
و اظهار کرد: متاس��فانه در گذشته معیار موفقیت 
و خوب کار کردن واحدهاي صنعتي ما فقط تیراژ 
ب��االي تولید بوده؛ این در حالي اس��ت که مهمتر 
از تع��داد، کیفیت محصوالت اس��ت، ح��ال آنکه 
معیاره��اي مهم دیگري مانند تحقیق و توس��عه و 

صادرات نیز باید در نظر گرفته میشدند.
مهندس یکهزارع با بیان اینکه در دو سال گذشته 
سعي کردهایم در حوزههاي علمي و واقعي صنعت 
نیز پیشرفتهایي داشته باشیم، تصریح کرد: اعتقاد 
داریم اگ��ر ایرانخودرو و البته دیگر خودروس��ازان 
کش��ور روي برندها و محصوالت خ��ود کار نکنند 
و قوي نش��وند، براي حض��ور در بازارهاي جهاني و 
حتی همکاریهاي بینالمللي دچار مش��کل خواهند 
ش��د. ضمن این که با در پیش گرفتن این رویکرد، 
ش��رکاي خارجي نیز وادار به تجدید نظر در رفتار 

گذشته خود با خودروسازان ایراني خواهند شد.
وي در ادام��ه ب��ه تغیی��ر رویکرد گ��روه صنعتي 
ایرانخودرو در برخي حوزههاي کاري اشاره و اظهار 
کرد: در دو سال گذشته کاهش هزینهها در فرآیند 
تولید و نه در حوزه منابع انس��اني را در دستور کار 
قرار داده و موفق ش��دهایم کاهش هزینه بسیاری 

داشته باشیم. 

یکهزارع ادام��ه داد: در حوزه کیفیت بیش از 600 
پروژه کیفي را اجرایي کردهایم که باعث ش��ده تا 
ه��دف تولید محصوالتي ک��ه در 10 هزار کیلومتر 
نخس��ت پیمایش از مراجعه ب��ه نمایندگي بینیاز 

باشند، در آستانه تحقق قرار گیرد.
مدی��ر عامل گروه صنعتي ایرانخودرو با بیان اینکه 
از ابت��داي س��ال 93 تا کنون هی��چ خودرویي که 
کمبود قطعه داشته باشد، تولید نشده، افزود: ما با 
هدف ارتقاي کیفیت محصوالت، براي اولین بار در 
تاریخ خودروسازي ایران موضوع فراخوان عمومي 
محصوالت براي رفع اشکاالت احتمالي را مطرح و 

اجرا کردهایم. 

 نقش تعیین كننده رسانه در دیپلماسي عمومي
رییس دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه 
آزاد اس��المي واحد تهران مرکز نیز در این نشست 
به نقش ارتباطات در حوزههاي مختلف اشاره کرد 
و گف��ت: علم ارتباطات در دنی��اي کنوني در همه 
بخشها از عرصه روابط بینالملل گرفته تا دیپلماسي 

عمومي نقش تعیینکننده و اصلي ایفا میکند.
دکت��ر وحید عقیلي یکي از ضعفهاي دیپلماس��ي 
عمومي را نب��ود روزنامه ن��گاري حرفهاي در این 
سطح دانس��ت و گفت: در دیپلماسي عمومي سه 
حوزه دیپلماس��ي اقتصادي، دیپلماسي فرهنگي و 
دیپلماس��ي رسانهاي تعریف ش��ده است، اما نکته 
جالب این اس��ت ک��ه دیپلماس��یهاي اقتصادي و 
فرهنگي نیز وابسته به دیپلماسي رسانهاي هستند.

وي افزود: از این رو میتوان گفت که نقش رس��انه 
در دیپلماسي عمومي، بسیار تعیینکننده و محوري 
اس��ت. دکتر عقیلي گفت: کشور ما در دوران گذار 
به س��ر میب��رد و امیدواریم اهمیت بیش��تري به 
مباحث اجتماعي و ارتباطاتي داده ش��ود تا شاهد 
موفقیتهاي بیشتري در حوزههاي مختلف داخلي 
و خارجي باشیم.  گفتني است، مدیران و استادان 
عل��وم ارتباطات دانش��گاههاي آزاد واح��د تهران 
مرکز و دانش��گاه عالمه طباطبای��ی عالوه بر دیدار 
با مدیر عامل گ��روه صنعتي ایرانخودرو از تعدادي 
از س��النهاي تولید و مرکز تحقیقات شرکت ایران 

خودرو بازدید کردند.

ضرورت ارتقای نگاه علمی به صنعت خودرو
مدیر عامل ایران خودرو در دیدار با استادان ارتباطات تاکید کرد:
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عقربه س��اعت آهسته بر س��ر ده صبح می نشیند و 
از درب روب��رو و س��الن اجتماعات بلن��د باالیی در 
کس��وت مدیرعامل شرکت پاکس��ان سربلند چهره 
بش��اش شارب های مرتب دس��ت ادب به سینه و از 
میان خبرنگاران می گذرد و به جایگاه تعیین ش��ده 
جلوس می کند یک لحظه س��کوت همه جا حاکم 
و س��یدی از تبار اجداد طاهرئیش لب به سخن می 
گشاید. اهالی خبر این نشست به مناسبت 54 سالگی 
شرکت پاکسان است ابتدا گزارش تهیه شده به سمع 
و نظر می رسد و سپس مدیرعامل محترم پاسخگوی 
پرس��ش خواهند ب��ود و من در س��نگ قالب زمان 
نشسته به 54 سال پیش پرتاب شدم. سرای حافظ 
محل مالقات من بود با بزرگ مردی بنام حاج آقای 
محمود پیری که به منزلت این مقام نشسته و طالب 
را از بن دندان می شناسد و به نرمی می گوید برای 
پاالی��ش برو به جاده قدیم کرج خ��ودت را به آقای 
فاطمی معرفی کن و من سفارش می کنم به سرعت 
از سرای حافظ بازار تا کارخانه در جاده کرج تهران به 
سر دویدم آقای فاطمی مرا به مهندس غفاری سپرد 
و او مرا برد به پای دستگاهبسته بندی که مهندسین 
ایتالیای��ی نصب می کردند در تونل خنک کننده دو 
صابون گلنار سفید و سیاه بیرون شده بود و آن سود 
و دیک بزرگ جوشان مواد درهم شده صابون روزها 
از پی روزها می رفت اولین بس��ته بندی در صابون 
بن��ام عروس به بازار رف��ت و من چند مدتی بودم تا 
بخدمت سربازی رفتم و زان روز تا امروز 54 سال می 
گذرد فضای آنروزها کاسه آب گوشت در کنج دیوار 
و مق��داری نان و انگور در کنار منب��ع آب در ارتفاع 
کار سه شیفته هیاهوی تولید و توزیع صدای چک و 
چک تانکرهای ریل آهن و تالش بی وقفه مهندسین، 
تکنسین ها و کارگران زن و مرد در سالنکنار هم برای 
سالمتی جامعه ای که می خواست از چوبک خاکستر 
جدا شود و بهداشت را تجربه ، آوای نرم آن بلند باال 
که دل نش��ین بود و با کمال ادب سخن می راند مرا 
زان ح��ال جدا کرد به تاالر آورد آنروز برای کار امروز 

برای تهیه خبر ... .
شاه بیت مدیر ارشد پاکسان چنین بود:

- خلق محصوالت جدید داشته ایم.
- صنعت شوینده دو برابر مصرف تولید می شود

- بهمن ماه مجمع ساالنه خواهیم داشت
- تالش مان همواره برای ارتقاء کیفیت بود
- توجه جدی برای افزایش توزیع مویرگی

- ص��ادرات نیم��ی از نی��از ارزی را تامین می کند، 
کش��ورهای همس��ایه چون عمان و ق��اره آفریقا به 
سبدفروش ما افزوده شد و کمترین مشکل را در بازار 

سرمایه داشته ایم
با افتخار گفته ایم س��المت خانواده ها شعار ماست 
و ب��ه آن عمل کرده ایم با داد و بیداد تولید ش��کوفا 

نمی شود.
با 45 هزار تن توزیع محصول به خارج، در سه کشور 

آسیای صغیر مشغول تولید هستیم

- بیش از 300 کد کاال می داریم.
مهندس هوشنگ باالزاده، مدیری خوش فکر تالشگر 
مودب ، خوش پوش نور سخن به کمال می گوید و 
شنونده را به جا میخکوب می کند. اطالعات بکارش 
بست پیام اونش��ان از ادب اوست فروتنی او از دانش 
اوس��ت فرهنگ دوستی او باور اوس��ت او در سرای 
حافظ بازار تهران نیست ولی در طبقه پنجم کارخانه 
باالی سوله کار دفتری به حقارت سرای حافظ دارد 
که نه صاحب گماشته نه عسس به حقیر می گوید تو 

خود پاکسانی و من بدین گفته می بالم.
پیام مدیرعامل پاکسان به مناسبت پنجاه و چهارمین 
س��الروز تاسیس پاکسان: برند خوشنامی پاکسان را 
پاس��داریم کتاب افتخارات پاکس��ان در حال قطور 
ش��دن است، برگ های زرین این کتاب در دل خود 
سندهایی را دارند که هرکدام نشان از شایستگی این 
شرکت معظم برای ارایه خدمت به مردم است،اینک 
صفحه ای دیگر رو به اتمام و س��طری دیگر در حال 
آغازیدن است،پاکسان 54 س��اله شده است،جشن 
تولد این بنگاه تولیدی در روز شش��م دیماه ذبرگزار 
می ش��ود،ما می خواهیم بگوییم که بیش از 5 دهه 
تولید، ش��رکت ما را به سطحی از دانش رسانده که 
مورد اقبال و اعتماد مردم و کشورهای منطقه ساخته 
اس��ت،این خط و دانش باید روز به روز توسعه یابد و 

تعهد ما به مردم و سهامدران نیز همین است.
پاکسان فصل خوشایندي در عرصه تولید و اشتغال 
گش��ود و به مدد محصوالت خود سالهاس��ت که از 
بهداشت و سالمت خانواده حفاظت مي کند و جایگاه 
ویژه اي در س��بد کاالي خانواده ه��اي ایراني دارد... 
پیشگام در ایران است و خوشنام در منطقه و توانسته 
رسالت خود را در قبال مشتري هاي خود به درستي 

ادا کند.
امروز نیز توانس��ته به مدد مدیران، روئسا و پرسنل 
خود چرخهاي عظیم صنعت ش��وینده را به گردش 
درآورد و وزنه وزیني در عرصه تولید مواد شوینده و 
بهداشتي باشد و موفقیت هاي بسیاري را از آن خود 
کن��د موفقیتهایي که هر یک نش��ان از کار و برنامه 

ریزي هدفمند دارد. 
صادرات محصوالت پاکسان به بیش از پانزده کشور 

نش��ان از تالش پرس��نل دارد که خود را وقف کار و 
تالش در این مجموعه کرده اند.

حاال که پنجاه و چهارمین س��ال تاسیس پاکسان را 
پیش رو داریم چش��م انداز آینده از روزهاي خوشي 
خبر مي دهند که پاکسان به تمامي بتواند بر تارک 
تولیدکنندگان مواد ش��وینده و بهداشتي بدرخشد 
و بر بلندترین قله هاي موفقیت بایس��تد و به تولید 

محصوالت با کیفیت خود ادامه دهد.
خوب که به گذشته درخشان پاکسان و به تاریخ پر 
فراز و نشیبش می نگریم، به کارکنان دلسوزی برمی 
خوری��م که این واحد تولی��دي و صنعتي را با همه 
تنگناها و در گذر از حوادثی مهم با تکیه بر عرق ملی 

و حمیت سازمانی ، به سالمت عبور دادند . 
در ش��رایط بازار رقابتی ام��روز و در فضای اقتصادی 
حال حاضر کش��ور که بحم��داهلل از داالن تحریم ها 
به س��المت عبور کردی��م هم الزم اس��ت همچون 
گذش��تگان این واحد تولیدي و صنعتي معظم که با 
کمترین امکانات ، دستاوردهای بسیار قابل اعتنایی 
کس��ب کردند، با بهره من��دی از همه ظرفیت هاي 
پاکسان، عزم خود را جزم کنیم و پرقدرت و هدفمند، 
گام برداریم و باور داش��ته باشیم اعتالی پاکسان، به 
اعتالی کش��ور هم می انجامد و سربلندی اقتصادی 
کشور یعنی توسعه بیشتر ، بهره وری باالتر و رفاه و 

آسایش افزون تر برای مردم.
تاریخ ها و س��الروزها و ایامی از این دس��ت ، زنهار و 
تلنگری اس��ت که در مس��یر افزای��ش کیفیت قدم 
برداریم و به جایگاهي که شایس��ته نام و پیش��ینه 

پاکسان است دست پیدا کنیم . 
امروز پاکس��ان می رود تا با تکی��ه بر توان مدیران و 
کارگ��ران خردمند و نیز اعتماد و پش��تیبانی ادامه 
دار ملت عزیز، س��هم خ��ود را از بازارهای داخلی و 
بین المللی افزایش دهد،پشتوانه این افزایش سهم، 
حفظ اعتماد بازار مصرف اس��ت،ما به عنوان مرجع 
قابل اعتماد موسس��ه اس��تاندارد،در همه ی شرایط 
اقتصادی،استانداردهای تولیدی را ارتقاء بخشیده ایم 
تا مردم بدون دغدغه محصوالت پاکس��ان را مصرف 
کنند،ما به این اعتماد می بالیم و برند خوشنامیمان 

را پاسداری می کنیم.

پاکسان 54 ساله شد
سفیر سالمت در سن کامیابی
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مجمع عمومی فوقالعاده بانک دی)شرکت سهامی  عام( 
صبح روز دوشنبه مورخ 1394/9/30در محل مجموعه 

فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد. 
در این مجمع که با حضور 78/74 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی،اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
ش��د، ریاس��ت مجمع بر عهده آقای علی اکبر عرب 
مازار بود که جنابان سید منصور میرمرادی و مرتضی 
هالکوی��ی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای حس��ین 

رحمتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
گ��زارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عموم��ي فوق العاده صاحبان س��هام بانک 

دی)شرکت سهامي عام(
در اج��راي مفاد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهي هیات مدیره بانک دی )ش��رکت 
سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از 
مبلغ 5/000 میلی��ارد ریال به مبلغ 10/000 میلیارد 
ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی سال های 
مالی 1394 لغایت 1396 آن و س��ایر اطالعات مالی 
فرضی که پیوس��ت است، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این 
موسس��ه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
س��رمایه بانک ط��ی دو مرحله )مرحل��ه اول از مبلغ 
5/000 میلی��ارد ریال به مبلغ 6/500 میلیارد ریال از 
محل سود انباشته و مرحله دوم از مبلغ 6/500 میلیارد 
ریال به مبلغ 10/000 میلیارد ریال (از محل مطالبات 
و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی براس��اس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
ش��ده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که 
این گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- هدف از افزایش س��رمایه تقویت بنیه مالی جهت 
توسعه و گسترش فعالیت های بانک از جمله افزایش 
ظرفیت جذب س��پرده ها، افزای��ش ظرفیت اعطای 
تسهیالت، افزایش تحصیل دارایی ها، توسعه خدمات 
بانکی و در نهایت دسترس��ی به بازدهی مناس��ب در 
این زمینه است. تحقق اهداف فوق منوط به عملیاتی 
شدن پیش بینی های انجام شده و در نهایت دسترسی 
به بازدهی مناسب در این زمینه است. تحقق اهداف 
فوق منوط به عملیاتی شدن پیش بینی های انجام شده 
در خصوص جذب سپرده ها، اعطای تسهیالت و سایر 

موارد پیش بینی شده در بودجه نقدی بانک است.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق مفروضات به شرح بند 3 مزبور و سایر 

مبانی پیش بینی شده مندرج در گزارش توجیهی فوق، 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر این سازمان، 
گزارش توجیهي یادشده براساس مفروضات به گونه ای 
مناسب تهیه و طبق اس��تانداردهاي حسابداري ارائه 

شده است.
5- حت��ي اگ��ر رویداده��اي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه ای مورد انتظار 
رخ نمی ده��د و تفاوت هاي حاصل می تواند بااهمیت 

باشد.
6- مبال��غ مندرج در جدول پیش بینی س��ود و زیان 
بر اس��اس صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده 
سال 1394 است که مورد حسابرسی این موسسه قرار 

نگرفته است.
7- الزم ب��ه یادآوری اس��ت اجرای افزایش س��رمایه 
می بایس��ت با رعایت مبانی پیش بینی شده در موارد 
مربوط��ه اصالحیه قانون تج��ارت و دریافت مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران صورت پذیرد. 
هدف از انجام افزایش سرمایه

یکی از اصلی ترین وظایف نظام بانکی، تامین منابع مالی 
بنگاه هاي اقتصادي و ارائه انواع خدمات مالی با هدف 
کسب بازدهی مناسب براي سپرده گذاران و سهامداران 
است.  یکی از عوامل اصلی موفقیت هر بانک، توانایی 
آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب 
مناس��بی از درآمدها و بازدهی س��رمایه گذاري براي 

سپرده گذاران و سهامداران است.  
تحقق هدف مزبور در گرو داش��تن سرمایه مناسب و 

کافی است.
اگرچه بانک ها به دلیل نقشی که بر عهده دارند، قادرند 
منابع الزم را از طریق سپرده گذاري مردم تامین کرده 
و بااعطاي تس��هیالت درآمد کسب کنند، لیکن برابر 

قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها، تقریبا حدود 
تمامی فعالیت هاي اصلی یک بانک بر اساس ضرایب 
و یا درصدهایی بر حسب مورد از مبلغ سرمایه پایه و 
سرمایه پرداخت شده آن بانک تعیین می شود. از جمله 

این موارد عبارتنداز:
1(نسبت کفایت سرمایه، به عنوان شاخص اندازه گیري 
و ارزیابی میزان ریسک و مخاطرات قابل قبول توسط 
ی��ک بانک در به کارگی��ري منابع مال��ی آن در انواع 

دارایی ها.
2(سقف فردي مجموع تسهیالت و تعهدات هر شخص 

مرتبط.
3(سقف مجموع تس��هیالت اعطایی در هر زمان به 

اشخاص مرتبط.
4(سقف کلی مجموع تسهیالت و تعهدات کالن در هر 

زمان براي هر ذي نفع واحد.
5(سقف سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها و سایر 

اوراق بهادار.
6(سقف تحصیل دارایی هاي ثابت.

بنابراین محدودیت ه��اي قانونی مزبور امکان افزایش 
از طریق س��پرده گیري را به دلیل عدم امکان مصرف 
آن، غیرممک��ن می کند. از طرف دیگر، افزایش منابع 
سپرده اي نسبت به سرمایه سهامداران، موجب کاهش 
سهم درصد س��ود س��هامداران از فعالیت هاي بانک 

خواهد شد. 
بنابرای��ن افزای��ش س��رمایه بانک جهت توس��عه و 
گسترش فعالیت هاي بانک وافزایش متناسب بازدهی 

سپرده گذاران و سهامداران ضروري است.
با توجه به توضیحات گفته شده در باال،اهداف افزایش 

سرمایه را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف(افزایش ظرفیت جذب سپرده ها. 
ب(افزایش ظرفیت اعطاي تسهیالت.

ج(افزایش سقف فردي تسهیالت و تعهدات.
 د( افزایش سقف تحصیل دارایی هاي ثابت.

 ه(توسعه حضور در بازارهاي بین المللی.
 و( توسعه خدمات بانکی.

بانک دی در دی برگ بنده را رو کرد
مجمع فوق العاده بانك دی، بانك ارزش آفرین
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مدیرعام��ل بان��ک دی با تقدی��ر از فعالیت هایی که 
در رواب��ط عمومی بانک انجام می ش��ود، اظهار کرد: 
همکاران ما در اداره کل روابط عمومی دلس��وزانه در 
تالش هس��تند و گواهی می دهم ک��ه این بخش در 

مسیر سرآمدی قرار دارد. 
دکتر احمد شفیع زاده در جمع همیاران روابط عمومی 
تصریح کرد: یکی از جایگاه هایی که برای ما بسیار مهم 
است، تقویت سرآمدی روابط عمومی و مسئولیت هایی 
اس��ت که بر عهده این بخش قرار دارد و می توان این 

جایگاه را با تالش جمعی در سازمان ارتقاء داد.
وی افزود: روابط عمومی با همکاری شما می تواند در 
ارائه یک تصویر زنده، با نش��اط، فعال، موثر، خالق و 
مبتکر از بانک موثر باش��د و مجموع��ه را به گونه ای 
ترسیم کند که فضای مناسب و مثبتی در ذهن همه 
هم��کاران نقش ببندد. همیاران روابط عمومی هم با 
توزیع جغرافیایی مناسبی که دارند به هم پیوستگی 
و گسترش ارتباطات مناسب در بانک کمک کنند تا 

انرژی مثبت در کل مجموعه بانک منتشر شود.
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اینکه اکنون در همه 
واحدها و معاونت ه��ای بانک برنامه ها و فعالیت های 
مهمی در حال انجام اس��ت، خاطرنشان کرد: وقتی 

فضای ذهنی مثبتی در بین کارکنان وجود داش��ته 
باش��د و آنها منش��ا انرژی مثبت باش��ند این نشاط 
سازمانی به مش��تریان نیز منتقل شده و همه از آن 

بهره خواهند گرفت.
ش��فیع زاده با بیان اینک��ه بانک دی جوان اس��ت و 
امی��دواری زیادی به انجام تحول از س��وی نیروهای 
ج��وان و توانمن��د خود دارد، گفت: ه��ر چند انتظار 
م��ی رود کارهای بزرگ را بانک های بزرگ و با قدمت 
انجام دهند اما با وجود احترامی که برای این بانک ها 
داریم معتقدیم که منش��اء بس��یاری از تحوالت در 
سیس��تم بانکی جوانان بوده اند چرا که آنها از قید و 
بندهای دس��ت و پا گیر دورن��د و راحت تر می توانند 

منشا پیشرفت باشند.
وی همی��ار رواب��ط عمومی بودن را یک مس��ئولیت 
داوطلبانه دانست و ادامه داد: موفقیت بانک متعلق به 
شماست و این شما هستید که آینده آن را می سازید، 
بالنده می کنید و در مسیر رشد و تعالی قرار می دهید. 
امروز برآورد م��ا از وضعیت کلی بانک رضایت بخش 
اس��ت هر چند ممکن است کاستی ها و یا مشکالتی 
وجود داش��ته باش��د که طبیعی است اما در مجموع 
معدل و روند گزارش ها نشان می دهد که فعالیت های 

بانک رو به رشد بوده و مناسب ارزیابی می شود. ما هم 
امیدواریم این مسیر با توان شماها تداوم یابد. 

در ادامه این مراسم ابراهیم صفرلکی � مدیرکل روابط 
عمومی بانک دی � ب��ا تقدیر از همراهی و همکاری 
همیاران ش��عب و س��تاد با روابط عموم��ی به بیان 
کارکرده��ای حرفه ای روابط عمومی در س��ازمان ها 
پرداخت و گفت: خوش��بختانه ب��ا تالش هایی که در 
یکی دو س��ال اخیر صورت گرفته اکنون شبکه ای از 
هم��کاران با عنوان همیار دور هم جمع ش��ده اند که 
به جرات می توان گفت بزرگترین و قوی ترین شبکه 

ارتباطی در مجموعه بانک دی است.
وی یک��ی از مس��ئولیت های مهم��ی که ب��ر عهده 
همیاران قرار گرفته اس��ت را برقراری ارتباط موثر با 
همکاران دانست و افزود: همیاران باید با ایجاد بستر 
مناسب ارتباطی هم کارکنان حوزه خود را در جریان 
اطالع رسانی های بانک قرار دهند و هم زمینه را برای 

جلب رضایت مشتریان ایجاد کنند.
صفرلکی با اشاره به اهمیت حضور همیاران در شعب 
بانک تصریح کرد: با انتقال اخبار خوب، عملکرد مثبت 
و ارتباط صحیح با مشتری فضای مثبت شکل گرفته 
تقویت می ش��ود و ضمن اینکه شعبه آکنده از انرژی 
مثبت می ش��ود، مش��تری هم حس خوبی را تجربه 
خواهد کرد. در ادامه این مراسم جمشید قزوینیان � 
رییس اداره تبلیغات � و محسن مهدی زاده � رییس 
اداره خدمات نوین � به تشریح کمپین »هرکجا هستم 
باش��م« پرداختند. این کمپین که سامانه هوشمند 
خدمات مالی بانک دی را معرفی می کند هم اکنون 
از طرق رسانه ها، فضای محیطی و شعب بانک دی در 
معرض دید مشتریان و عالقه مندان قرار گرفته است.

تش��ریح برنامه های ارتباطی بانک دی، شرح وظایف 
همیاران و ارائه نتایج نظرسنجی رضایت مشتریان از 
دیگر برنامه های این نشست بود که از سوی احسان 
بیگی � رییس اداره ارتباطات � و بهاره اسالم و علی رضا 

پورصمد همکاران روابط عمومی ارائه شد.
در پایان این نشست نیز عالوه بر تقدیر از همیارانی که 
در ارائه پیشنهادها و همکاری با روابط عمومی نقش 
موثر داشتند، حکم مسئولیت همیاران شعب استان 

تهران و ستاد مرکزی به آنها اهدا شد.

روابط عمومی بانک دی در مسیر سرآمدی قرار دارد
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بیمه ما تندیس رضایت مندی مشتری گرفت
بیمه »ما«تندیس اولین جشنواره ملی رضایت مندی مشتری را در حوزه بانک 

و بیمه دریافت کرد.
در مراس��م اولین جشنواره ملی رضایتمندی مشتری که روز 29 آذر ماه سال 
جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد،  نشان عالی  
این جشنواره از سوی دکتر مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری به 

مهندس مجید صفدری مدیر عامل شرکت بیمه »ما« اهدا شد.
در ای��ن جش��نواره که تن��ی چند از مس��ئوالن، مدیران بانک ه��ا و بیمه ها، 
دس��ت اندرکاران بازاریابی و مقامات دولتی همچون معاون کل نهاد ریاس��ت 
جمهوری،مدی��ر کل حقوق��ی وزارت اقتصاد و دارائی،رئیس انجمن س��ازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان حضور داشتند، نشان عالی مدیریت شایسته 
در حوزه بانک و بیمه به  6 بانک و 5 ش��رکت بیمه گر موفق در حوزه رعایت 

حقوق مشتریان و رضایتمندی ارباب رجوع اهدا شد.
این گزارش حاکی از آن است که  نخستین جشنواره رضایت مندی مشتری در 
حوزه بانک و بیمه با حمایت معنوی دستگاه های اجرایی و با کوشش انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و فراکسیون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شده است و پس از انجام فرایندهای 
ارزیابی، منتخبین در حوزه تامین رضایت مندی مشتریان بانک و بیمه معرفی 

و تندیس ویژه مدیریت شایسته بانک و بیمه دریافت کردند.
گفتنی اس��ت کس��ب باالترین میزان رضایتمندی بیمه گذاران با اس��تفاده از 
سیستم های به روز فناوری اطالعات، به کارگیری علم بازاریابی مدرن ، ایجاد 
زیرساخت های مدیریت ارتباط با مشتریان و خدمات رسانی مناسب و شایسته 

از اهداف اصلی در استراتژی تدوین شده شرکت بیمه »ما« است.

روابط عمومی بیمه پارسیان تندیس طالیی روابط عمومی ایران را كسب كرد

تندیس طالیی روابط عمومی دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی 
ایران و س��یزدهمین همایش روابط عمومی برتر ایران، به مدیر روابط عمومی 
بیمه پارسیان اهدا شد. دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با 
حضور بیش از 600 نفر از استادان و چهره های روابط عمومی، علوم ارتباطات، 
مدیران و کارشناس��ان روابط عمومی، شش��م دی م��اه در مرکز همایش های 
بین المللی هتل المپیک با رویکرد آینده پژوهی روابط عمومی با تاکید بر ایران 
1404 و محوریت بحث برروی چالش ها وموفقیت ها و مقابله با برخی مس��ائل 
موجود در حال حاضر بر روابط عمومی و پیشبرد فعالیت مدیران و شاغالن این 

امر با نگرش آینده پژوهی و مسوولیت اجتماعی برگزارشد. 

اهـداي لوح سـپاس جشـنواره ملي تجلیل از تالشـگران كیفیت كشـور به 
مدیرعامل بیمه پارسیان

در مراس��م پایاني پنجمین دوره جش��نواره ملي تجلیل از تالش��گران کیفیت 
کشور بر اساس ارزیابي و ممیزي هاي صورت گرفته و با توجه به تالش مستمر 
در بهب��ود و ارتق��اي کیفیت ارائه خدمات بیم��ه اي در   هردو بخش صدور و 

خس��ارت، لوح تقدیر این جشنواره ملي به آقاي اویارحسین عضوهیات مدیره 
و مدیرعامل بیمه پارس��یان اهدا ش��د. در مراس��م پایاني این جشنواره در روز 
پنجش��نبه 17 دي ماه که با حض��ور دکتر نعمت زاده وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت ، جمعي از مس��ئولین کش��وري و همچنین جم��ع کثیري از مدیران، 
ارزیابان، ممیزان و کارشناسان حوزه هاي مختلف در محل سالن همایش هاي 
بین المللي برج میالد برگزار گردید از س��ازمان ها و ش��رکت هاي برتر حوزه 
هاي مختلف با اهداي لوح س��پاس، تقدیر به عمل آمد و بیمه پارسیان نیز به 
دلیل تالش مس��تمر دربهبود کیفیت  فرآینده��اي کاري حوزه بیمه از جمله 
فرآینده��اي صدور بیم��ه نامه و همچنین کیفیت پرداخت خس��ارت و جلب 
رضایت حداکثري بیمه گذاران لوح سپاس این جشنواره ملي را دریافت نمود. 

رونمایی ازوب سایت جدیدبیمه نوین
بیمه  وب س��ایت جدید 
نوین ب��ا هدف ارتباط با 
مشتریان و ایجاد تعامل 
موثر برای ارائه خدمات 
مطلوب به صورت آنالین 
رونمایی شد. در راستای 
اهداف ش��رکت در ارائه 
خدم��ات مطل��وب ب��ه 
بیمه گذاران و دسترسی 
آس��ان مخاطبان به امکانات موجود در تارنمای این ش��رکت، همزمان با هفته 
وحدت و والدت پیامبر اکرم )ص( وب س��ایت این ش��رکت ش��کل جدیدی به 
خود گرفت. وب س��ایت جدید شرکت بیمه نوین با هدف ارتباط با مشتریان و 
ایجاد تعامل موثر برای ارائه خدمات مطلوب به صورت آنالین، طراحی و ایجاد 

شده است.

برگزاری رقابت های بین المللی كشتی جام تختی- تهران با حمایت بیمه رازی 
رقابت های بین المللی 
کش��تی ج��ام تختی و 
از کشتی گیران  تقدیر 
برتر س��ال 93-94 در 
نفری  س��الن 12 هزار 
تهران  آزادی  مجموعه 

برگزار شد.
سی و شش��مین دوره 
رقابت ه��ای بین المللی 

کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی از روز پنجشنبه24 دی ماه آغاز شد 
و به مدت 2 روز، در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران  با حضور کشتی گیرانی 
از 16 کش��ور جهان ادامه یافت. قابل ذکر است در این مراسم از بیمه رازی به 
عنوان ش��رکت حامی ورزش کشتی و قهرمانی بیمه رازی در جام باشگاه های 

جهان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

مدیر عامل بانک صادرات به عنوان حامی محیط زیست مورد تجلیل قرار گرفت 
 بان��ک ص��ادرات ایران با توجه به برنامه های عملیاتی و تفصیلی در راس��تای 
صیانت از محیط زیس��ت و اتخاذ رویکرد توس��عه کیفیت محیط زیس��تی در 

همایش حامیان محیط زیست از مدیر عامل این بانک تجلیل به عمل آمد.
از اولویت ها و سیاس��تهای بانک متبوع به عنوان یکی از بزرگترین و گسترده 
ترین  بانک های کش��ور رعایت اس��تانداردهای محبط زیست در همه ابعاد و 
فعالیت های تجاری و مالی است و این امر در بخش های مختلف تجلی یافته 

است.

اخبار بانك و بیمه

اخبار بانك و بیمه
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عملیـات سـاخت آكادمی ملی كشـتی ایـران، بـا عنوان 
»آكادمی كشتی پاسـارگاد« با حمایت این بانک و با حضور 
كیومرث هاشمی ریاست كمیته ملی المپیک، رسول خادم 
رییس فدراسیون كشـتی، دكتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاسارگاد، مسئوالن وزارت ورزش و جوانان، مسئوالن 
فدراسیون كشتی، پیشکسوتان و قهرمانان كشتی كشور، 

مسئوالن بانک پاسارگاد و جمعی از ورزشکاران آغاز شد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد: ورزش كشتی، یادآور نام ایران در 

صحنه بین المللی است
دكتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، با گرامیداشت 
یاد جهان پهلوان تختی و زنده یاد جواد رفوگر گفت: حضور 
دكتر خادم در رأس فدراسـیون كشتی، برای ورزش كشتی 
یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود و ما نیز با اطمینان 
از آنکـه در ایـن فدراسـیون مدیریت كار بـه خوبی انجام 
می شـود، تمام تالش خود را برای تقویت این ورزش ملی به 
كار بسته ایم.  وی ادامه داد: بانک پاسارگاد، یک بانک رضوی 
اسـت. همکاران ما در سراسر كشـور رضوی هستند. ما در 
زمان تأسـیس بانک  پاسارگاد، از مشـهد مقدس و در جوار 
مرقد مطهر حضرت امام رضا )ع( آغاز كردیم و عهد بستیم 
كه آنچه كار خوب در كشـور است، مورد توجه قرار دهیم و 
خواستیم كه لطف آن بزرگوار و عنایت الهی همواره پشتیبان 
ما باشـد. بـه همین دلیل، بر خـود واجب می دانـم كه این 
توفیقات را به پیشگاه آن عزیز بزرگوار و مقدس هدیه كنیم. 
اطمینـان دارم كه وقتی دل امت او شـاد می شـود، رضایت 
خداوند نیز از ما حاصل خواهد شـد.  وی با اشـاره به برخی 
از اقدامـات بانک پاسـارگاد در بخش های مختلف عمرانی و 
تولیدی كشور، خاطرنشان كرد: بانک پاسارگاد توانسته است 
در این ده سـال فعالیت، با خوشـنامی، سـرمایه اجتماعی 
بزرگـی را ایجاد كنـد و در كارهای بـزرگ ملی نقش جدی 
داشته باشـد. همچنین این بانک در كنار انجام فعالیت های 
مالی، عمرانی و اقتصادی توجه ویژه ای به ایفای رسالت های 
اجتماعی خـود دارد. آزادی 1700 نفر از زندانیان غیرمجرم، 
توجه به اقتصاد هنر و حمایت از فرهنگ و هنر كشور، ساخت 
مدارس، كتابخانه هـا و مراكز بهداشـت در مناطق محروم، 
بورسیه نفرات برتر كنکور سراسری و ... گوشه ای از این گونه 
اقدامات بانک پاسارگاد هستند. وی در پایان تأكید كرد: نام 
امام خمینی )ره( و همچنین ورزش كشتی مواردی هستند 

كه در صحنه بین المللی یادآور نام ایران هستند. 

بر پایه این گزارش بانک متبوع  با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری 
اقدامات موثری برای عملیاتی ش��دن مباحث اقتصاد سبز و سرمایه گذاری 
برای فناوری های س��بز و نوین  به مرحله اجرا در آورده است  که در قالب 
تفاهم نامه  با س��ازمان محیط زیست چارچوبهای آن تعیین و  به به کلیه 

شعب و مجموعه های تابعه ابالغ شده است.
پی��ش از این نی��ز مدیر عامل بانک صادرات ایران، بانکداری س��بز را عامل 
تلفیق و پیوند اقتصاد و محیط زیس��ت توصیف کرد ه، ضرورت پیش��گامی 

بانک مذکور در نائل آمدن به بانکداری سبز را خاطر نشان کرده بود.
ل�له گانی با تاکید بر ضرورت مش��ارکت  درعرصه اقتصاد سبز متذکر شده 
بود: با توجه به مشارکت بانک صادرات در پروژه های مختلف کشاورزی، صنعتی، نفت و انرژی و ساختمانی، 

بانک توجه ویژه ای برای همکاری با پروژه های تایید شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست دارد.
ش��ایان ذکر اس��ت بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیش��تاز در عرصه بانکداری نوین نسبت به ترویج 
خدمات الکترونیکی با رویکرد کاهش ترافیک، آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف کاغذ و ملزومات اداری 
را در دستور کار قرار داده و در این راستا این بانک با انجام حدود 700 میلیون تراکنش الکترونیکی در ماه 

نقش برجسته ای در کاهش مسافرت های درون شهری، آلودگي هوا و ... داشته است.

بانک مسکن در جشنواره ملی تبلیغات حضور چشمگیر داشت 
بانک مسکن در نخستین جشنواره ملی تبلیغات رتبه های برتر را در بخش 
های مختلف جشنواره از آن خود کرد در جشنواره ملی تبلیغات که به همت 
موسس��ه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد،آثار ارسال شده از سوی 
ش��رکت ها و س��ازمان های مختلف در حوزه تبلیغات بررسی شد که بانک 
مس��کن در ارزیابی آثار ارسال ش��ده رتبه های برتر را در پنج بخش کسب 
کرد. بر اساس این گزارش؛ بانک مسکن موفق شد در بخش های تبلیغات 
چاپی و در ش��اخه اگهی مطبوعات��ی و نیز در گروه کمپین تبلیغاتی جامع 
در شاخه کمپین جامع شاهین نقره ای را از آن خود نماید. همچنین بانک 
مسکن در بخش های تبلیغات پخشی در شاخه های تیزر اجتماعی و فیلم 
تبلیغاتی دیپلم افتخار و همچنین در بخش تبلیغات اینترنتی لوح س��پاس 
را دریافت کرد. این گزارش حاکی است نخستین جشنواره ملی تبلیغات با 
موض��وع تبلیغات خالق و کارآفرین به م��دت دو روز و با حضور500 نفر از 
مدیران ، کارشناسان ،اساتید و صاحب نظران حوزه روابط عمومی و تبلیغات 

به منظور آش��نایی با ش��یوه های نوین تبلیغاتی ،کمک به نوآوری و ارتقای اثربخش��ی تبلیغات و معرفی 
الگوهای برتر در تولید اقالم تبلیغاتی برگزار شد .

امضای قرارداد سندیکایی 4 میلیارد دالری بین بانک های ملت، سپه و پارسیان
 بانک های ملت، سپه و پارسیان با هدف تامین مالی تکمیلی فازهای 11 تا 24 پارس جنوبی و خط لوله 
سراسری 6، 9 و 11 انتقال گاز، قرارداد سندیکایی امضا کردند.  این قرارداد  سندیکایی با عاملیت بانک ملت 
به مبلغ 1.5 میلیارد دالر و با مش��ارکت بانک س��په به مبلغ 1.5 میلیارد دالر و بانک پارسیان به مبلغ یک 
میلیارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به امضای مدیران عامل هر سه بانک رسید. علی رستگار، 
مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این قرارداد با بیان این نکته که این اَبَرپروژه 30 میلیارد دالر منابع 
مالی نیاز دارد، اظهار داشت: 10 میلیارد دالر از این میزان ، قرار است از محل تسهیالت بانکی تامین شود 
که در فاز نخس��ت چهار میلیارد دالر با عاملیت بانک ملت و مش��ارکت هرسه بانک های سپه و پارسیان از 
محل منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. وی محل اجرای طرح تکمیل فازهای پارس جنوبی را، 
عسلویه در استان بوشهر و خط لوله سراسری انتقال گاز را در سراسر کشور ذکر کرد و افزود: کارفرمای این 
طرح شرکت ملی نفت ایران است که شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان با قرارداد بیع متقابل، اجرای 
آن را بر عهده خواهد داشت. وی هدف از اجرای این طرح ها را اجرا، تکمیل و توسعه فازهای 11 تا 24 با 
هدف تولید 537 میلیون متر مکعب گاز غنی، 425 میلیون متر مکعب گاز سبک شیرین و 710 هزار بشکه 
میعانات گازی همچنین ایجاد ظرفیت انتقال روزانه 310 میلیون متر مکعب گاز و ایجاد 410 کیلومتر خط 
لول��ه گاز در ف��از 6، 1800 کیلومتر خط لوله در فاز 9 و 1200 کیلومتر خط لوله هم در فاز 11 ذکر کرد. 
رستگار مدت قرارداد را 6 سال، زمان اجرای آن را سه سال و زمان تسویه را به مدت سه سال در 6 قسط 
مساوی 6 ماهه اعالم کرد و گفت: بانک ملت دست همه فعاالن اقتصادی را می فشارد و آمادگی دارد تا در 

تمام پروژه هایی که به تولید و اشتغال در کشور کمک می کند مشارکت فعال داشته باشد.

در راستای ایفای مسئولیت  های 
اجتماعی صورت گرفت آغاز 

عملیات ساخت آکادمی ملی کشتی 
ایران با حمایت بانك پاسارگاد

اخبار بانك و بیمه

اخبار بانك و بیمه
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در تاریخ حمل و نقل بعد از جاده ابریشم راه آهن شمال 
جنوب ایران نامی پرآوازه است از کرانه های خلیج فارس 
و وصل به اقیانوس آرام تا دریای خاویار یعنی خزر به زبان 
دیگر وصل قاره آمریکا و اروپا به آسیای صغیر و از گرمای 
جنوب به خنک های شمال به عبارت دیگر و معتبرتر 
پل پیروزی متفقین به متحدیان و پایان جنگ خانمان 
سوز جهانی دوم. هزینه این زیرساخت از بهای اندک به 
قند تامین شد دو ریال و از این روست که می گوئیمقند 
به شیرینی ملت و کشور است و آورده صنعت نوین به 
دیار گهواره جنبان تمدن بشر. قند تاریخی به فراز دماوند 
می دارد و ره به سختی طی کرده از حرام بودن تا حالل 
شدن از افزون قیمت دو ریال به بهای زیرساخت هزاران 
کیلومتر ریل راه آهن تا ... ، قند را باید حرمت داشت و بر 
سر گذارد که وجود کهنساالن مدیریت در این صنعت، 
گویای وجود پر برکت این صنعت است. روز 23 دی ماه 
سال جاری ساعت دو بعداز ظهر هستیم به همراه عیال 
جهت حل مشکل بیمه تکمیلی به سازمان بازنشستگی 
رفته ایم و کار به راحتی زود تمام شد و در همین لحظه 
از دفتر تحریه نشریه خبر رسید که مجمع ساالنه قند 
نیشابور در ساختمان انجمن کارفرمایان قند و شکر راس 
ساعت س��ه بعدازظهر برگزار خواهد شد. محل مجمع 
در جوار وزارت کش��ور و سازمان بازنشستگی می باشد 
و س��وار باالبر ش��ده و به طبقه چهارم شدیم بچه های 
شرکت با خوش رویی پذیرا شدند و ما را به تاالر بسیار 
شیک و مجهز به سیستم عالی سمعی و بصری هدایت 
کردن��د در ب��دو ورود چهار چهره اش��نا و مدبر بر روی 
صندلی جلوس می داشتند. استاد مقیم زاده مدیری که 
آداب سخنوری را بخوبی می داند و علم حسابداری را در 
حد اعالء قابل تحسین می شناسد. در چند سال اخیر 
حض��ور او را در مجامع دیده و تبحر در مس��ائل مطرح 
ش��ده را حس کرده ام در میان این همه آالم بی درمان 
و پی در پی س��خندر چگونگی بیان دردهاست، هر که 
ای��ن آالم و رنج ها را بهتر بیان کند و این رازها را بهتر 
بگش��اید او هنرمند و جامعه شناس و طبیب صادق و 
آموخته است. کار هنری و جامعه شناسی استاد مقیم 
زاه خبر این نیست . ره به سویش کسیدم و از دست و 
س��ر او بوسه زدم. اس��تاد خندید گفت: ما آرام هستیم 
گر اهل قلم بگذارند؟! اس��تاد ابطحی پیر صنعت قند و 
پیشکسوت صنعت غذایی به مهر پذیرای این حقیر شد 
و جناب مهندس محمدعلی شاملو مدیرعامل شرکت و 
کارآفرین نمونه سال یکی از مهمترین ابزارهای ممکن 
برای تحقق تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی، 

رویکرد کارآفرینی در تمامی عرصه هاس��ت. لطف بی 
پایانی به حقیر که نه به قلم عرضه داشتند و این شوق 
حضور بود که ما را پای از رفتن بازداش��ت. صنعت قند 
اس��ت و حاصل دست رنج کش��اورزان و فرآوری دانش 
و مهندس��ین آگاه و تالشگران صنعت و درد کشیده با 
مغز اس��تخوان در دست آقازاده های پرمدعا. قند است 
از سرزمین خیام، عطار، کمال الملک سرزمین فیروزه و 
سرزمین سربداران. اولیای معرفت حبه قندش نشان از 
اعتبار می دارد. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند 
نیشابور)سهامی عام(مورخ 1394/10/23 در محل میدان 
دکتر فاطمی برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 
بیش از63/48 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای حمید مقیم زاده بود، که جنابان مرتضی 
آریان و محمدرضا صادقی مقدم در مقام نظار اول و دوم 
و آقای محمدعلی شاملو 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 1394/06/31 و پس از استماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین 
صل��وات خود ضمن  تصوی��ب صورتهای مالی و تنفیذ 

معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
اشخاص ذیل به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیات 

مدیره برای مدت 2 سال آتی انتخاب گردیدند.
اعضاء اصلی:

1- شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین )سهامی خاص(
2- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(

3- شرکت پاکسان )سهامی عام(
4- شرکت شکر)سهامی عام(

شرکت بیمه پوشش )سهامی خاص(
اعضاء علی البدل:

1- شرکت س��رمایه گذاری س��اختمانی گروه صنایع 
بهشهر تهران )سهامی عام(

2- شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر 
)سهامی عام(

پیام هیات مدیره
در س��ال زراعی 93 مقدار یک میلیون و 123 هزار تن 
تولید شکر بوده است و بیشترین میزان تولید چغندر قند 
با 39 درصد از کل تولید مربوط به آذربایجان غربی است.

شورای اقتصاد در سال گذشته قیمت تضمینی چغندر 
قند را 45% افزایش داد و از طرفی دستمزد کارگران هم 

20 درصد اضافه شد بنابراین به طور میانگین حدود 35 
درصد هزینه تولید کارخانه های قند و ش��کر افزایش 
یاف��ت و با وجود افزای��ش 35 درصدی هزینه تولید در 
سال گذشته دولت در نهایت مجوز افزایش 20 درصدی 
قینت را به کارخانه های قند و شکر داد و به این ترتیب 

زبان افزایش هزینه این صنعت جبران نشد.
با وجود تولید بسیار خوب چغندر قند و نیشکر در سال 
93 بیشترین زیان به صاحبان این صنعت در این سال 
وارد شد . در این مدت یک میلیون و 325 هزار تن قند 
و ش��کر در کشور تولید شد و به علت بازار توسط ستاد 
تنظیم بازار، پروس��ه قیمت گذاری برای این تولیدات 
بی��ش از چهار ماه به طول انجامی��د که منجر به عدم 
فروش به موقع محصوالت صنایع قند کش��ور شد و به 
نقل از دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، 
در سالی که بیشترین تولید را داشتیم بیشترین ضرر را 

هم متحمل شدیم.
در صورتی که واردات شکر خام به کارخانه های تولید 
ش��کر سپرده شود امکان فعال شدن بخش بیشتری از 

ظرفیت کارخانه های داخلی فراهم خواهد شد.
طبق مصوبه ش��ورای اقتصاد در م��ورخ 93/10/8 اگر 
ضرورتی درباره واردات ش��کر وجود داشت واردات این 
محصول باید توس��ط کارخانه ه��ای قندی که چغندر 
کشاورزان را خریداری کرده اند انجام شود همچنین این 
اتفاق دست دالالن و واسطه ها را حذف می کند ضمن 
این که وقتی تولید کننده شکر وارد کننده باشد منافع 
حاصل از واردات دربازسازی و نوسازی کارخانه مصرف 
ش��ده و منافع حاصل از واردات نصیب یک یا چند وارد 

کننده نمی شود.  
برنامه های آتی 

- ساخت سپتیک جهت جداسازی آب از مازوت
- عایق کاری مخازن آب کندانس )دو مخزن( آب تغذیه 
کوره بخار به منظور جلوگیری از اتالف حرارت و کاهش 

مصرف سوخت
- نصب کنتور جهت اندازه گیری مصرف گاز طبیعی به 

تفکیک کوره بخار و تفاله خشک کنی
- نصب سیس��تم کنترل دبی بخار و فرمان به سیستم 
سوخت رسانی جهت کاهش مصرف سوخت در کوره بخار
- س��اخت مخزن ذخیره تفال��ه تغذیه یکنواخت نفاله 

ورودی به تفاله خشک کنی
- تکمیل پروژه افزایش دیماند برق کارخانه به 1 مگاوات

- اتوماسیون کوره آهک
- راه ان��دازی پرس های تفاله قدیم با عنایت به این که 

پرس فعلی دارای رزرو نمی باشد.
- کنت��رل اب مصرفی بخش تحوی��ل چغندر با اجرای 

سیستم اتوماسیون
- ادامه ایزوالسیون آپارات های طباخی

- بازسازی فوندانسیون الک شکر
- نصب نورگیر در سقف آتلیه

- نصب فنتیل اتومات در مسیر خروجی سردکننده های 
I پخت

- بازسازی پرس های فشنگی به منظور ارتقاء کیفیت 
بریکت تفاله فشنگی و بررسی های فشنگی

- راه ان��دازی پمپ آب کندانس مربوط به کندانس��ور 
بارومتریک به منظور بهبود وضعیت خالء

- یاخ��ت و نصب دمبر جهت گاز خروجی CO2 کوره 
آهک، انجام آنالیز گازهای خروجی کوره آهک

قند نیشابور به شیرینی ملت و کشوری
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در ت��االر هتل بزرگ تهران در انتظار زنان و مردانی 
نشس��ته ام که بر تارک بانکش��ان ن��ام ایران زمین 
گ��ذارده اند. امروز ک��ه این مطلب را م��ی نگارم و 
تریبون »منبر« روزنامه همه بانکهای برآمده از نای 
جارچیان نام ایران غریب مانده، تو گویی نبوده است 
هیچ آش��نایی با خود می گفتم کجا شد آن سروده 
حکیم ابوالقاس��م طوسی در حکومتسلطان محمود 
غزنوی که می س��رود بلند ه��م می گفت چو ایران 
نباشد تن من مباد به یاد مالقات تیمور لنگ با حافظ 
شیرازی شدم که چوب به دهان حافظ می زد که تو 
چکاره ای که در ایران سمرقند و بخارا به فال هند و 
بخشی به یاد چهل تنان ایران افتادم که هر یک بر 
نعش دیگری پا می گذارد و می گفت یا علی به یاد 
بسیجی در س��ومار افتادم که می سرود من ایرانیم 
ارمان شهادت اس��ب قلم لگام زده و عنان از دستم 
بیرون شده هیات رئیس��ه پانل رای می گیرد ناظر 
انتخاب می شود دبیر به گزارش می پردازد ولی کجا 
دانند حال ما سبکباالن ساحلها آهسته به درون خود 
خزیدم این منزل کار است نه شعار آرمان خواهی و 
ت��و خبرنگاری بقول امیر کبیر واقعه نویس ولی کار 
کارستان موسسین بانک ایران زمین دل و دین عقل 
و هوشم را بباد داده. آن زیبائی و جمالی که مطلوب 
زن و مرد عاشق ملک و ملت است با هیچ زبانی قابل 
توصیف نیست. زیبائی و عشق مطلق در دل دنیای 
مرئی و نامرئی اس��ت فقط با اشخاص وارسته سرو 
کار دارد و این وارستگی برای عروج روح بسرچشمه 
هس��تی و مرکز قدرت و مشیت الهی ضروری است 
ک��ه بدون ریاضت و جه��اد دائمی با نفس و ناکامی 
از تعلق��ات دنیوی حاصل نمی ش��ود بهمین علت 
طالب حق کم و طرفداران خودس��ری بس��یار . آن 
مرد با همتی ک��ه به چنین امر عظیمی می پردازد 
رشته عالیق را گسسته و از دلفریبیهای دنیا رسته 
و در ظلمت ش��بهای تار در پس زانوی پشیمانی از 
مافات نشسته بناتوانی و لغزش های خود می گرید 
و با حضور قلب استغفار می کند و از خزانه رحمت 
خداوند بخش��ش می طلبد و متفاوت دوران تزکیه 
را با رغبت و ش��وق تحمل می کند تا مندرجا گره 
هائی که ش��یطان می طلبد و مشقات دوران تزکیه 
را با رغبت و ش��وق تحمل می کند تا متدرجا گره 
هائی که شیطان بسته با کمک ارواح نقیه باز شود و 

بمقام واقعی وارستگی برسند . زمان و مکان بیرون 
و بان معانی و اسراری که در قاموس نارسای ما نمی 
گنجد اتصال دارد و بتواحید و یکتاپرستی منتهی و 
در واقع با خدای خود بسر می برد. دلی کز معرفت 
نور وضیا دید بهر چیزی که دید اول خدا دید اینان 
با چشم دل می بینند آنچه را که دیگران نمی بینند 
و می دانند آنچه را که دیگران نمی دانند و صاحب 
نیروی خالقه ای هس��تند که مادیون و قشریون از 

آن بی خبرند 
این طبیبان بدن دانش ورند   
بر سقام تو ز تو واقف ترند   
تا ز قاروره همي بینند حال   

که نداني تو از آن رو اعتالل   
هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم   

بو برند از تو بهر گونه سقم 
پس طبیبان الهي در جهان   

چون ندانند از تو اسرار نهان  
این طبیبان نوآموزند خود   

که بدین آیاتشان حاجت بود   
کامالن از دور نامت بشنوند   

تا به قعر باد و بودت در روند   
بلکه پیش از زادن تو سالها   

دیده باشندت بچندین حالها   
حال تو دانند یک یک مو بمو  

زآنکه پر هستند از اسرار هو  
لوح محفوظ است او را پیشوا  

از چه محفوظ است محفوظ از خطا  
نی نجوم است و نه رمل است و نه خواب 

وحی حق واهلل اعلم بالصواب
هر کس حق ندارد درباره بزرگان اهل معنی بسلیقه 
خود قضاوت و آنها را معرفی کند زیرا معرف باید از 
حیث معرفت اجلی یا مساوی با معرف باشد آنانکه 
شخصا در طریق معرفت قدمهائی برداشته و آگهی 
از اس��رار و رموز باطنی داش��ته باشند می توانند و 
اهلی��ت دارند ک��ه در آثار اعمال باط��ن و کرامات 
اولی��اء و مردان خدا اظهار نظ��ر و در حدود بینائی 
و معرفت خویش قض��اوت نمایند. ما باید در مورد 
این بزرگواران و آثار معجزه آس��ای آنان بدون سوء 
نیت بیک مفهوم تجربی اکتفا کنیم و بدانیم که این 
موهبت هم مانند الهامات استتیک خود نمی دانم 

چ��را به عالم دیگر رفتم ش��اید قدمهای پر صالبت 
بنیان گذاران و مدیر مدبر آن مرا بدید وادی معرفت 

کشانده خوب ایران زمین است باور مداریش 
صورتجلسه مجمععمومی عادی بطور فوق العاده – 

مورخ 1394/9/25
بانک ایران زمین )شركت سهامی عام(

با سرمایه 4000 میلیارد ریال منقسم به 4 میلیارد 
سهم عادی با نام هزار ریالی 100درصد پرداخت شده
مل��ی:  شناس��ه  و   399279 ثب��ت:  ش��ماره 

10320503079
جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین 
)سهامی عام( با حضور 93/59 درصدی سهامداران 
و یا نمایندگان قانونی ایش��ان و همچنین نماینده 
محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار در س��اعت 
14/30 م��ورخ 1394/9/25 در مح��ل هتل بزرگ 
تهران تشکیل شد.ریاست مجمع برعهده آقای علی 
اصغ��ر یامی بود که جنابان محم��د پرهام و اصغر 
عارف��ی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای یوس��ف 

پاشاییبه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
دستور جلسه :

انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره
تصمیمات مجمع:

در مجمع عمومی پ��س از رای گیری از حاضرین 
اشخاص ذیل به س��مت اعضاء اصلی و علی البدل 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اعضاء اصلی: 
1- آقای مجید شایسته، 2- آقای مجتبی شیروانی 
هرندی، 3- آقای عبدالمجید پورس��عید، 4- آقای 
س��عید قربان��ی، 5- آقای علی آعبدال��ه، 6- آقای 

هادی قدیمی ، 7- آقایسید محسن فاضلیان
اعضاء علی البدل:

1- آقای حجت اهلل قاسمی صیقل سرایی
2- آقای احمد اولیایی

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با ذکر 
صلوات بر پیامبر گرامی اسالم )ص( خاتمه یافت و 
به آقای یوسف پاشایی فرزند عباداهلل وکالت با حق 
توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه 
حاضر در اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیر 
تجاری تهران و امض��اء ذیل دفاتر ثبت و پرداخت 

هزینه ها اقدام نمایند.

کاری سُترگ بر نامی بزرگ
لج

 خ
دی

مه
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براي دستیابي به هدف بیشینه سازي ثروت 
سهامدارانکه از جمله موضوعات بسیار مهم  

در حوزه مدیریت مالي است:
1. افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاریها

2.كمینه نمودن سرمایه 
دو راهکار مناسب تلقي میگردد. بر همین 
اساس اطالع از هزینه سـرمایه همواره در 
تصمیمات شـركتي نقش اساسـي داشته 
است. دسـتیابي به نرخ هزینه مناسب در 
تعیین تركیب بهینه ساختار مالي شركت 
ها و به ویژه در كسب بهترین نتایج حاصل 
از عملیات به شـکل سـود آوري و افزایش 
قیمت سهام از اهمیت خاصي برخوردار مي باشد. تحقیقات متعددي در خصوص 
نقش انتخاب خط مشـي هاي مناسـب با هدف كمینه نمودن هزینه سرمایه در 

كسب بهترین نتایج عملیات را صورت گرفته است. )ایسلي مائورین 2001(
بطوریکه نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع اسـت كه در صورت عدم تغییر 
ریسـک و فزوني بازده سرمایه گذاري بر هزینه سرمایه موجبات افزایش ثروت 
سهامداران پدید مي آید و مازاد نرخ بازده سرمایه گذاري بر هزینه سرمایه منجر 
به تحصیل بازده اضافي براي سـهامداران خواهد بود كه این بازدهي در صورت 
عدم وجود نوع خاصي از سـهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد 
بود. لذا به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهي است كه با دستیابي 
به آن ارزش شركت تغییر نمي كند. و مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام 
باید تالش نمایند سـاختار سرمایه شركت را به گونه اي تنظیم كنند كه هزینه 
سـرمایه شركت حداقل و در نتیجه ارزش شـركت و ثروت سهامداران حداكثر 

گردد.
تقریبا در اكثر تصمیم هاي مدیریتي و مالي هزینه سرمایه از عوامل مهم و موثر 

به شمار مي آید. مدیران از هزینه سرمایه همچون موارد زیر استفاده مي كنند.
 1( اتخاذ تصمیمات بودجه بندي سرمایه اي

 2( استقرار ساختار بهینه 
 3( تصمیم گیري نسبت به اجاره بلند مدت 

 4( جایگزیني اوراق قرضه
 5( مدیریت سرمایه در گردش

 6( سایر موارد مشابه

واژه و مفهوم سرمایه
 عبارت اسـت از میانگین موزون هزینه سـرمایه شركت كه در مفهوم عام بیان 
مي شـود و مفهوم سـرمایه نیز شـامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شركت 
)سـهامداران( مـي باشـد اما سـرمایه در مفهوم خـاص خود به غیـر از حقوق 
سهامداران كلیه بدهي هاي بلند مدت شركت را در بر میگیرد بطوریکه چنانچه 
به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش 
ذهني خواهد كرد.براي محاسـبه متوسـط هزینه باید بتوانیـم هزینه هر جزء 
تشکیل دهنده وجوه مالي شركت را محاسبه كنیم هزینه بدهي و هزینه سهام 
ممتاز، هزینه سـرمایه صاحبان )مثال هزینه سود تقسیم نشده یا سهام منتشر 
شده اخیر( كال اقالمي هستند كه ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهي و و 
بیاني دیگر در تعریف مفهوم دارائي ها آن را مطابق با استانداردهاي حسابداري به 
شکل زیر مورد تفسیر قرار مي دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائي هاي شركت  

اغلب با افزایش این اقالم )حقوق صاحبان سهام و بدهي ها( همراه مي باشد.

مفهوم هزینه سرمایه 
مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف یک شركت عبارت است 

از به حداكثر رسانیدن ثروت سهامداران.

ارائه تعریفی از هزینه سرمایه 
هر شركتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است )البته مقصود شركتی است 

كه هدف آن تحصیل سـود باشد(. هریک از گروه های سرمایه گذار، مثالً دارندگان 
اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادي، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند كه در 
خور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی 
كه شركت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه گذاران در شركت تأمین شود.

كاربرد مفوم هزینه سرمایه 
شاید بتوان مهم ترین كاربرد مفهوم هزینه سرمایه را به طریق زیر بیان كرد اگر: 

نرخ بازده سرمایه گذاری < هزینه سرمایه 
و اگر بدون باال رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامدارن 
افزایش خواهد یافت. دلیلی كه در این خصوص اقامه می شـود این است كه اگر 
نرخ بازده شركت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام 
ممتاز به نرخ بازده ثابت موردنظر خواهد رسـید، باقیمانده نرخ بازده در اختیار 
صاحبان سـهام عادی قرار خواهد گرفت كه از نرخ بازده مورد توقع آنان بیشتر 

خواهد بود. 
بنابراین، می توان سود مازاد را به چندین طریق به مصرف رسانید:

1. شركت از طریق پرداخت سود سهام بیشتر، این مبلغ را بین سهامداران عادی 
تقسیم كند

 2. شركت این سود را مجدداً در شركت سرمایه گذاری كند و بدین طریق، نرخ 
بازده دوره های بعد را افزایش دهد

 3. تركیبی از این دو روش
 در نتیجه، مطلوبیت سهام عادی )از نظر سهامداران( بیشتر می شود و افزایش 
تقاضا منجربه افزایش قیمت سـهام عادی در بازار می گردد. بدین  طریق، ثروت 

سهامداران افزایش خواهد یافت و هدف شركت تأمین می گردد.

میانگین موزون هزینه سرمایه
شـركت مي تواند تمام پول مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادي تامین 
نماید. ولي بیشـتر شـركتها از چندین نوع سرمایه اسـتفاده مي كنند و آن را 
اجزاي تشـکیل دهنده سرمایه مي نامند كه متداول ترین اقالم تشکیل دهنده 
آن عبارتند از سـهام عادي، سـهام ممتاز و اوراق قرضه. اجزاي تشکیل دهنده 
سرمایه داراي یک وجه مشترک هستند: سرمایه گذاراني كه این وجوه را تامین 
كرده اند انتظار دارند كه از محل سـرمایه گذاري خود به بازدهي مناسب دست 
یابند.اگر همه سرمایه شركت تنها از طریق انتشار سهام عادي تامین شده باشد 
در آن صورت هزینه سـرمایه اي را كه در بودجه بندي سـرمایه اي محاسبه مي 
كنند همان نرخ بازده مورد نظر سـهام عادي خواهد بود. ولي بیشتر شركتها از 
چندین نوع منبع براي تامین سـرمایه خود استفاده مي كنند و به همین دلیل 
وجود تفاوت در ریسـک ایـن اوراق بهادار، منجر به ایجاد نـرخ بازده مورد نظر 
متفاوتي خواهد شد بطوریکه در مفاهیم تئوریک مدیریت مالي  نرخ بازده مورد 
نظر هریک از اجزاي تشکیل دهنده سرمایه را هزینه بخشي از سرمایه مي نامند 
و هزینه سرمایه اي كه در تصمیمات بودجه بندي سرمایه اي مورد توجه قرار مي 
گیرد میانگین موزون هزینه اجزاي مختلف سرمایه تعبیر مي شود این درحالي 
است كه در متون مالي ما این میانگین موزون را به سادگي میانگین موزون هزینه 

سرمایه مي نامیم. 

دسته بندي هزینه سرمایه
الف(هزینه سرمایه واقعي
ب( هزینه سرمایه ضمني
الف (هزینه سرمایه واقعي

هزینه سـرمایه حداقل نرخ بازدهي اسـت كه كسـب آن براي حفظ ارزش بازار 
شركت الزامي است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسي در تصمیم گیري هاي 
مرتبط با سـرمایه گذاري بودجه بندي سـرمایه اي مدیریت سرمایه در گردش، 
استقرار ساختار بهینه مالي كمک به اندازه گیري عملکرد و تعیین ارزش شركت 

از طریق كمک به تنزیل جریانهاي نقدي مورد توجه قرار مي گیرد
ب(هزینه سرمایه ضمني

هزینه سـرمایه ضمني یکـي، از مباحث اصلي درادبیـات مالي تصمیم گیري و 

 The capital cost هزینه سرمایه
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انتخاب راهکارهاي بهینه در خصوص سرمایه گذاري وجوه و ساختار سرمایه به 
منظور افزایش ارزش كلي واحد اقتصادي است در این زمینه موضوع تامین مالي 
به طور اعم و هزینه سرمایه ضمني به طور اخص در كانون توجه قرار مي گیرد. 
تامین مالي در واحدهاي اقتصادي به شیوه هاي مختلف و با بهره گیري از منابع 
متعدد صورت مي گیرد. در خصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالي به عوامل 
متعددي دخیل هستند كه مهمترین آنها هزینه یا مخارج تامین مالي است كه در 

ادبیات مالي از آن به عنوان هزینه سرمایه ضمني یاد مي كنند.
هزینه سرمایه ضمني به سه دلیل مي تواند در مدیریت مالي مهم باشد 

الف( براي تجزیه و تحلیل درسـتي راجع به تصمیمات مخارج سـرمایه اي كه 
مهمترین تصمیماتي هستند كه توسط شركت اتخاذ مي كند تخمیني از هزینه 

سرمایه ضمني الزم است. 
ب( چندین تصمیم دیگر مانند اجاره سرمایه اي تامین مالي بلند مدت و سیاست 

سرمایه در گردش نیاز به برآرودهائي از هزینه سرمایه ضمني دارد.
 ج( به منظور بیشـینه كردن ارزش شـركت باید هزینـه همه داده ها 
كمینه شـده و شركت باید در این زمینه قادر به اندازه گیري سرمایه 

ضمني باشد.

چارچوب نظري مفهوم هزینه سرمایه
از لحاظ مفهومي هزینه سـرمایه یک شركت عبارت است از هزینه 

فرصت سـرمایه گذار براي سـرمایه گذاري در آن شـركت با تخمین 
میانگین موزون هزینه سـرمایه در شركت، تالش مي نماید در جهت 
كمي كردن بازده متوسط مورد انتظار كلیه سرمایه گذاران در شركت 
شامل: بدهي مرتبط با بستانکاران كوتاه مدت و دراز مدتي كه به آنها 

بهره تعلق مي گیرد سـهامداران ممتاز و سهامداران عادي است. در این 
مدل هزینه سرمایه شـركت به صورت میانگین موزون محاسبه مي شود كه 

وزنهاي آن برحسب ارزشهاي منابع مختلف سرمایه بکار گرفته شده براي سرمایه 
گذاري تعیین مي شوند.

كاربردهاي مفهوم هزینه سرمایه
هر شـركتي كه هدف آن تحصیل سود باشد داراي ریسک و بازده مخصوص به 
خود اسـت .هر یک از گروههاي سرمایه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام 
ممتاز و سهام عادي، خواهان میزاني از نرخ بازدهي هستند كه در خور ریسک 
مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي كه شركت 

باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شركت تامین شود.

توضیحي در خصوص تفسیر هزینه سرمایه:
براي محاسبه هزینه متوسط سرمایه، ka نسبت هاي مطلوب بدهي، سهام عادي 
و سهام ممتاز و نیز هزینه هر جزء بافت سرمایه مورد نیاز است. براي روشن شدن 
مطلب فرض كنیم در بافت سرمایه مطلوب شركت الف 30 درصد بدهي، 10 درصد 
سـهام ممتاز و 60 درصد سـهام عادي در نظر گرفته شده باشد. با عالوه هزینه 
بدهي ka 10 درصد، هزینه سهام ممتاز kp، 14 درصد و هزینه سهام عادي مربوط 
به سود تقسیم نشده ks برابر 18 درصد باشد و نیز نرخ نهائي مالیات 25 درصد 
باشد. حال اگر شركت درصدد جمع آوري 200 میلیارد ریال باشد براي حفظ بافت 
سرمایه مطلوب مي باید 60 میلیارد ریال از محل بدهي 20 میلیارد ریال از محل 
سهام ممتاز و 120 میلیارد ریال بقیه را از محل سهام عادي )سود تقسیم نشده یا 

انتشار سهام جدید( تامین مالي كند. 
هزینه 200 میلیارد ریال سـرمایه میانگین موزون به فرض اینکه درصد سـهام 
سـرمایه از محل سود تقسیم نشده تامین شده باشد به شرح زیر محاسبه مي 

شود:

 )1- WsKs + WpKp + )t =./2)%10( )1- %25(+./1 )%14(+./6)%18(=%14/45

WdKd= Ka
در فرمول باال W ها ضریب بدهي، سـهام ممتاز، و سهام عادي است. هر 1 ریال 
جدیدي كه شركت الف بدست مي آورد 30 درصد از محل بدهي با هزینه بعد از 
مالیات 7/5 درصد، 10 درصد از محل سهام ممتاز با هزینه بعد از مالیات 14درصد،  
و 60 درصد از محل سـهام عادي با هزینه 18 درصد اسـت. هزینه متوسـط یا 

میانگین موزون هزینه سرمایه هر 1 ریال براي شركت 14/45 درصد است.

نتیجه گیري كلي:
مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سـهام باید تالش نمایند ساختار سرمایه 
شركت را به گونه اي تنظیم كنند كه هزینه سرمایه شركت حداقل و در نتیجه 
ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد همچنین مدیران شركت ها باید 
در هنگام سرمایه گذاري بر روي پروژه اي خاص، از نرخ بازدهي طرح و نرخ بازده 
مورد انتظار سـرمایه گذاران آگاهي داشته باشند. یعني باید بدانند منابع مالي 
مورد اسـتفاده آنها با چه هزینه اي تامین مي شود. یک تركیب كارا از سرمایه، 
هزینه سـرمایه را كاهش مي دهد. با توجه به این نکته كه پایین آوردن هزینه 
سـرمایه باعث باال رفتن خالص درآمد اقتصادي میشـود نهایتا ارزش شركت را 
افزایش مي دهد. بنابراین مدیر مالي مي تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردي 
مانند سـود هر سـهم درزمان آینده زمان بندي مدت وریسک سود آوري، خط 

مشي تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.
منابع:

1-لطفي، عفت 1383 بررسي تاثیر ساختار مالي بر هزینه سرمایه و قیمت بازار 
سهام شركت بیمه ایران خودرو و شركت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران طي سنوات 74 الي 87 )پایان نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد علوم و تحقیقات(
2-نیکو مرام  ششم- فریدون هیبتي، فرشاد 1386 مباني مدیریت مالي )مفاهیم 

و نظریه ها، كاربردها جلد اول انتشارات ترمه
3-عثماني، محمد قسیم زمستان 1381 »شناسائي مدل هزینه سرمایه و عوامل 

موثر بر آن« پایان نامه دكتري – دانشگاه عالمه طباطبائي 
4- چارلز پي جونز – مدیریت سـرمایه گذاري، ترجمه رضا تهران، عسـگر نور 

بخش انتشارات نگاه دانش 1387
5-مدیریت مالي نوین جلد دوم.استفان راس رندلف وستر فیلد بردفورد جردن.

ترجمه دكتر جهانخاني و مجتبي شوري

شرح

بدهي

سهام ممتاز

سهام عادي

ضریب

30درصد

10

60

هزینه جزء مربوطه

*7/5درصد

14

18

حاصل ضرب

2/25درصد

1/40

10/80

14/45درصد
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حافظ شیرین سخن در غزلی که به مدعو خود به پاس 
دعوتش به هندوستان و خوف حضرت حافظ از خشم 

دریا  داشت، پاسخی بس ماندگار بدین منظور سرود:
شکر شکن شوند هم طوطیان هند

زان قند پارسی که به بنگاله می رود
تاریخ از هزاران سال پیش نشان از آن دارد که تجارت 
قند در س��رزمین م��ا فرامرزی ب��وده و اکنون بخود 
می بالی��م که  قند اولین صنعت س��وغاتی و نوآوری 
دانشجویان  اعزامی برای کسب علم و صنعت در فرنگ 
از یادگاران مشروطه خواهان بوده است و امروز قند از 
کشت، داشت و برداشت گذشته و علمی پیشرفته در 
مهندسی کشاورزی و صنعت فرآوری و مکانیکی می 
باش��د. مجمع عمومی شرکت شکر )سهامی عام( در 
مورخه 23 / 10 / 1394 تشکیل شد. مجمع با حضور 
اکثریت س��هام داران ش��رکت برگزار و آقای مسعود 
اژیه بعنوان رییس مجمع و آقای محسن بازار نوی و 
خانم الهام خلیلی بعنوان ناظرین مجمع و سید محمد 
ابطحی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. . مجمع با 
تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول 

ماده 129 قانون تجارت به کار خود پایان دادند.
 

پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت قند در سال 

مالی مورد گزارش
با توجه به سختی های تحمیل شده به کارخانه های 
قند در دول��ت های نهم و ده��م، هرگز انتظار نمی 
رف��ت در دولت یازدهم چنین مش��کالت و زیانهای 
غیرقابل جبرانی به کارخانه ها وارد ش��ود زیرا برخی 
از مراجع تصمیم گیر با مستمسک قرار دادن بعضی 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها درخصوص جلوگیری 
از افزایش قیمت ها به منظور کاهش تورم، محاسبه 
و اعالم نرخ ش��کر را با چالشی شدید مواجه و پس از 
تاخیری سه ماهه، نرخی را اعالم نمودند که به هیچ 
وجه پاسخگوی افزایش هزینه های تولید شکر نبود و 
این اقدام در حالی بود که در تمامی بخشنامه ها مقرر 
شده بود اسناد مثبته تولید کنندگان اخذ و اقدام الزم 

در جهت تعیین قیمت معمول گردد.
الزم به توضیح اس��ت علیرغ��م ممنوعیت اعالم نرخ 
دس��توری در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین 
خروج شکر از ش��مول نرخ گذاری دولتی در مصوبه 

مورخ 1384/9/19 شورای اقتصاد که تاکنون نیز به 
قوت خود باقی می باشد. ستاد تنظیم بازار در آذر ماه 
1393 با اعالم نرخ شکر بصورت دو بخشی و با استفاده 
از شیوه منسوخ پرداخت مابه التفاوت )21000 ریال از 
محل فروش و 2000 ریال مابه التفاوت( شرکت های 
قند را با ضرر و زیانی سنگین مواجه ساخت بطوریکه 
تعدادی از این شرکت ها در شمول ماده 141 قانون 
تج��ارت قرار گرفت��ه اند و این امر در حالیس��ت که 
کارخانه های قند به دلی��ل اعالم دیر هنگام قیمت 
مصوب )3 ماه بعد از آغ��از بهره برداری کارخانه ها( 
هرگز موفق به فروش شکر با نرخ 21000 ریال برای 
هر کیلوگرم نشدند و متاسفانه بعد از گذشت حدود 
یکسال، مابه التفاوت مصوب نیز پرداخت نشده است. 
یکی دیگر از مطالب مرتبط با صنعت قند کش��ور در 
سال مالی مورد گزارش، جلوگیری از ورود شکر خام 
به کش��ور بود. الزم به توضیح است که در چند سال 
گذش��ته و براساس سیاس��ت های درهای باز، حجم 
سنگینی شکر خام به کش��ور وارد و فروش تولیدات 
کارخانه های قند را با مشکل مواجه ساخت. در این 
رابطه، انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با 
مکاتبه و مراجعات مکرر به مسئولین ذیربط و با ارائه 
آمار و ارقام موجودیها، موفق ش��د وزیر محترم جهاد 
کش��اورزی را متقاعد سازد تا برای مدتی و حداقل تا 

به تعادل رسیدن بازار، از ورود شکر جلوگیری نماید.
اقدامات فوق باعث ش��د تا واردات ش��کر به کش��ور 
تحت کنترا قرار گرفته از کاهش بیشتر قیمت شکر 
ب��ه بازار جلوگیری گردد ولی همین ممنوهیت ورود 
شکر خام به کشور، باعث شد کارخانه های قند کشور 
بعد از بهره برداری چغندری س��ال 1393، تا شروع 
بهره برداری سال 94 یعنی بطور متوسط 8 تا 9 ماه 
تعطیل ش��وند.مطلب فوق درخصوص کارخانه قند 

شاهرود نیز مصداق داشت و کارخانه قند شاهرود از 
1393/10/15 )پایان بهره برداری چغندری( تا شروع 
بهره برداری جدید )1394/7/25( تعطیل گردید که 

این مسئله در طول 10 سال گذشته بی سابقه بود.

استراتژی شركت
با توجه به روند چغندر تحویلی به کارخانه قند شاهرود 
در طول سالیان گذشته، ظرفیت فعلی کارخانه کفاف 
مصرف بموقع چغندر در س��الهای آین��ده را خواهد 
داش��ت و با توجه به افزایش ظرفیت، کارخانه از نظر 
تصفیه ش��کر خام قادرخواهد بود روزانه مقدار 550 
الی 600 تن ش��کر خام تصفیه نماید. به این ترتیب 
می توان در سالهای اینده در صورت تامین شکرخام، 
حداقل برای 200 روز کاری 120 هزار تن شکر خام 

تصفیه نمود.
در بودجه سال آتی )سال مالی منتهی به 1395/6/31 
پی��ش بین��ی گردیده مق��دار 90 هزار ت��ن چغندر 

خریداری و 40 هزار تن شکر خام تصفیه گردد.
الزم به توضیح است که براساس روال گذشته دولت 
بایستی قبل از شروع بهره برداری کارخانه ها )که از 
اواسط شهریور هر سال آغاز می گردد( قیمت فروش 
ش��کر را با در نظر گرفت��ن افزایش قیمت تضمینی 
چغندر قند و سایر هزینه ها، تعیین و ترتیبی اتخاذ 
می نمود که کارخانه های قند بتوانند با خاطری اسوده 

نسبت به فروش محصول تولیدی اقدام نمایند.
با پی گیریهای بعمل آمده در اواخر ش��هریور 1394 
دولت نرخ شکر را کیلوئی 25300 ریال با 10درصد 
افزایش نس��بت به سال گذشته اعالم داشته که نرخ 
قروش ب��رای کارخانج��ات 23000 ری��ال و 2300 
ریال هم به صورت مابه التفاوت سال گذشته مصوبه 

کارخانجات پرداخت نشده است.  

شکر همان قند پارسی که به بنگاله می رود
مجمع ساالنه شرکت شکر

اعضاء هیات مدیره

آقای اصغر دانشیان

آقای مسعود اژیه

آقای مرتضي آریان

آقای حسین مرشد زاده

آقای محمدعلی شاملو

آقای سید محمد ابطحی

نماینده

شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(

شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر )سهامی خاص(

شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین )سهامی خاص(

شرکت قند نیشابور

شرکت پاکسان)سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره-غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره-غیرموظف

عضو هیات مدیره-غیرموظف

عضو هیات مدیره-غیرموظف

عضو هیات مدیره-غیرموظف

مدیرعامل

نی
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خ
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