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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 63 - اسفند ماه 1394

س جلد   
شرح عک

80 س�ال از تولدش می گذرد. هم س�ن و سال های او چون دانشگاه تهران سر به بلندای 
علم می سایند. راه آهن از دریای جنوب تا شمال از جنگل تا كویر ریل گذاری شده و می 
تازد. بانک س�په منزلتش جهان بانکی را به تنگ نظری كش�انده ، اما برای بیمه ایران یا 

نتوانستند یا نخواستند به یاریش دردها را درمان و وامانده های آزاد سازند و بیمه شناسی 
را اش�اعه دهند و دكتر س�ید عباس حسینی می گوید: من آمده ام تا برای ده های بعد و 

شاید صدهای بعد این بیمه را به جایگاه واقعی اش برسانم و ایران سربلند را بیمه  كنم.

بچه های خوب، اگر امروز تاالر اجتماعات صدا و سیما در ردیف اولین انتخاب و برترین 
گزینه های مردان دولتی و بخش خصوصی برای برگزاری همایش ، سمینارها و كنفرانس 
ها می باش�د اولین علت آن وجود پر بركت ای�ن بچه های خوب، منضبط و اخالق مدار 
است كه خدمت كار را به خوبی می شناسند و تنها بهای كارشان رضایتمندی میهمانان 

و شنیدن خسته نباشید و خداقوت است والغیر.
بیش از 50 س�ال اس�ت كه حضور در این قبیل همایش ها داشته و چه بسیار هتل ها و 
سرسراهای بزرگ و شکیل و مجلل با لوسترهای آنچنانی را دیده ام ولی تفاوت این جا 
با آن ها بس�یار اس�ت. به خواهش حقیر و به حرمت قلم عکس  چند تن از این خادمین 

بی منت به صفحه نشست با یک خدا قوت و خسته نباشید.  

آمده ام تا بیمه ایران را به جایگاه اش برسانم

بچه های خوب

دكتر سید عباس حسینی پیرامون بیمه ایران این چنین می گوید:
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او رفت
پدرش مالیوسف معلم بوددانش آموخته مدرسه سیدنصرالدین تهران و مدرسه مروی. مالیوسف خود پسر مرحوم مالغالم شریعت بود كه 
علی دشتی و مرحوم شاه آبادی می فرمودند آنجا كه می ماندیم در چنته مالغالم می یافتیم سخن از شجاع الدین شریعت مسافر تازه به سفر 
رفته است كه نسل اندر نسل در علم و عمل سرآمد حوزه علمیه تشیع بودند. شجاع فرزند اول از هشت فرزند مالیوسف بود در قم به كار در 
بازار رفت و بعدها به تهران آمد و در سرای حاج الدوله نامی پراعتبار شد. مرحوم شجاع می گفت به بازار نیامده ام تا تنها پول بیاندوزم بلکه 
به تجارت روكرده تا هفت نفر دیگر را سربلند بدارم . دومی به نام عبداهلل به دانشکده افسری رفت و امیری شد شجاع و پاک و بر دلها نشست 
سومی بهاء الدین به سوی علم رفت و با درجه دكترا كنون هم در خدمت علم است، چهارمی در خدمت بهداشت و به همین ترتیب پنجمی 
و ششمی و هفتمی پزشک صادق.شجاع الدین پس از برادران به فرزندان خود رسید و الله و الدن دو دخترش در آنسوی آبها با درجه عالی 
دكترای خود را به اتمام رسانده و افتخار مسلمانان دیار غربت شدند. شجاع دست خیر داشت و متاسفانه هفته پیش به دیار باقی شتافت و 
اولین خبری كه بگوشم پیچید چنین بود كه او رفت. كسی را نمی شناسم از آن بچه یتیم نزدیک تر به او كه ناقل این خبر بود خدایش رحمت 

كند و بر همه ما خویشان ، هم والیتها، بازاریها و دانشگاهی ها تسلیت. 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق. 
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در س��ی س��ال اخیر که بیش از هر زمان دیگر شاهد 
آگاهی روزافزون ملل جهان نس��بت به مسائل رشد و 
توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم بوده ایم، 
می ت��وان گفت مطالعات و بررس��ی های علمی در این 
زمینه تابع دو برداشت مشخص بوده که در عین حال 
دو مرحله مهم را در آنچه که ش��اید روزی نام توسعه 

شناسی به خود بگیرد، تشکیل می داده است.
در ابتدای امر، بیش��تر متخصصان و کارشناس��ان که 
در اکثر موارد متعلق به کش��ورهای پیش��رفته بودند 
برداش��تی از مسائل رش��د و توسعه داشتند که اساسا 
جنبه ه��ای آماری و کمی یا حداکثر تحلیلی داش��ت. 
به این ترتیب کتاب ها و رس��اله هایی که طی س��ال ها 
در زمینه کشورهای در حال رشد یا عقب افتاده انتشار 
می یافت اغلب با ش��رح تفصیلی از مشخصات ظاهری 
این کشورها آغاز می شد. این مشخصات عبارت بودند 
از: س��طح پایین درآمد ملی سرانه و خط فرضی 200 
دالر که در قاموس س��ازمان ملل متحد کشورهای در 
حال رش��د را از کشورهای پیشرفته جدا می کند، رقم 
باالی بیماران، از کم غذایی و گرسنگی و کمبود مواد 
پروتئین��ی، وضع نامطلوب بهداش��ت عمومی، ازدیاد 
جمعی��ت و عدم اس��تفاده از نیروی انس��انی موجود، 
وابستگی اقتصادی و محدودیت های شالوده ای اقتصاد، 
اهمیت ص��ادرات یکی دو ماده خ��ام و عدم ثبات در 
وضع مبادالت، کمبود سرمایه و مصرف، بخش متورم 
معامالت غیرتولیدی و تجاری و مشخصات دیگری که 

همه با آنها آشنا هستید.
جای خوشوقتی است که با پیشرفت و مطالعات جدی 
در مس��ائل کشورهای در حال توس��عه، این برداشت 
آماری یا کمی رفته رفته جای خود را به یک برداشت 
ش��الوده ای یا به اصطالح خارجی Structural  داده 
است. تفاوت برداشت قبلی با این برداشت )که به نظر 
من تنها برداش��ت صحیح و علمی از مس��ائل عمقی 
کشورهای جهان سوم و به طور کلی از مسئله اساسی 
عقب افتادگی است( آن است که به جای توجه به یک 
تجزیه و تحلیل توصیفی یا ترسیمی از وضع کشورهای 
در حال رشد و به جای تشریح آمار و ارقام و جنبه های 
ظاهری این کش��ورها، این قبیل اطالع��ات و داده ها 
را در چارچ��وب مطالع��ات و بررس��ی های عمیق تر و 
همه جانبه تری درباره شالوده های اصلی این اجتماعات 

قرار می دهد و به ریشه یابی مسائل می پردازد.
از این دیدگاه مس��ئله عقب افتادگی تنها یک مسئله 
کمی یا توصیفی نیس��ت. برای نمونه اگر درآمد ملی 
سرانه مردم کویت امروز از 8000 دالر هم تجاوز کند، 
از ای��ن موضوع به هیچ وج��ه نمی توان و نباید نتیجه 
گرفت که کویت اینک از آمریکا که درآمد ملی سرانه 

آن به نصف این مبلغ نمی رس��د ی��ا حتی از انگلیس 
و فرانس��ه و دیگر کش��ورهای اروپایی و آس��یایی که 
ب��ه رقمی در حدود ی��ک ربع یا خیل��ی کمتر از این 
رس��یده اند، به اصطالح پیش��رفته تر ش��ده ی��ا از مدار 
عقب افتادگی بیرون آمده اس��ت. به همین نحو صرف 
آنک��ه آمریکا در حال حاضر به باالترین درجه تولیدی 
رس��یده که بش��ر تاکنون ب��ه آن نائل ش��ده و درآمد 
ناخالص ملی سرس��ام آوری به دس��ت آورده، به هیچ 
وجه نمی تواند ما را به این نتیجه برس��اند که حتی در 
آن شرایط آمریکا نس��بت به امکانات تولیدی خالص 
خود کش��وری عقب افتاده نیست. به عبارت دیگر، در 
صورتی که ثروت ملی آمریکا با درجه پیش��رفت های 
فنی و امکانات تولیدی بالقوه آن کشور مقایسه شود، 
ش��اید عقب افتادگی آن کش��ور نس��بت به امکاناتش 
کمتر از عقب افتادگی کشورهای جهان سوم نسبت به 

امکانات  خاص خود نباشد...
تنها برداش��ت ش��الوده ای اس��ت که می تواند در حل 
عمقی مس��ئله عقب افتادگی موثر واقع ش��ود و ابعاد 
تاریخی و غیراقتصادی آن را برای ما مش��خص سازد 
و از جمله اختالفات و مش��خصات کیفی و اساسی ای 
که اجتماعات جهان س��وم را از کشورهای به اصطالح 

پیشرفته دیگر متمایز می کند، برای ما روشن کند.
در قالب این برداشت است که می خواهم امروز یکی از 
جنبه های اصلی عقب افتادگی یعنی حالت دوگانگی یا 
دوالیزم را که به نظر من شاید از مهم ترین جنبه های 
پدی��ده عقب افتادگی به ش��مار رود، با ش��ما در میان 

بگذارم.
  J.H.Boeke اگر اشتباه نکنم اقتصاددان هلندی ژ.بوکه
بود ک��ه در بررس��ی های خود درب��اره اندونزی کلمه 
دوگانگی یا دوالیزم را حتی قبل از جنگ جهانی دوم 
به کار برد. بوکه در بررس��ی های خود دریافت که قبل 
از برخورد نظام های تولیدی سرمایه داری با نظام های 
تولیدی س��نتی کش��ورهای جهان س��وم، واحدهای 
اجتماعی – اقتصادی موج��ود اغلب یکپارچه به نظر 
می رسیدند و یک نظام اجتماعی یا اقتصادی مشخص 
در ه��ر یک از آنها موجود ب��ود و اگر به علل گوناگون 
نظام های مترقی جدیدی پدیدار می شدند، این نظام ها 
پ��س از دوره ای که به هر ح��ال موقت بود جای خود 
را ب��از می کردند و به نظام قبل��ی خاتمه می دادند. اما 
در قرن معاصر برای نخس��تین بار مشاهده شد که در 
کشورهای جهان سوم نظام های اقتصادی یا اجتماعی 
جدید به جای اینک��ه نظام های کهن را مطلقا از بین 
ببرند، به نحوی همج��وار آنها قرار گرفتند و به نوعی 

زندگی مسالمت آمیز با آنها تن در دادند.
به عبارت دیگر فضای اقتصادی – اجتماعی کشورهای 

پیشرفته را می توان اساسا یک فضای متجانس نامید؛ 
حال آنکه این فضا در کش��ورهای در حال توسعه یک 
فض��ای نامتجانس دوگانه اس��ت. به عقی��ده ا. گاناژه، 
اصوال مملکت کم رشد به مملکتی اطالق می شود که 
»در آن دو نظ��ام اقتصادی و اجتماعی که از هر جهت 
متفاوتن��د با یکدیگر همزیس��تی یافته اند و در نتیجه 
ب��روز کنش های متقابل میان عناص��ر بنیادی این دو 
نظام به صورت رفت��اری متعارف و بهنجار خودنمایی 
می کن��د.« ایوالکس��ت در کتاب بس��یار ارزنده خود 
موس��وم به جغرافیای کم رش��دی )که دکتر سیروس 
بهرامی از دانش��گاه مش��هد آن را به همین اس��م به 
فارسی برگردانده است( این حقیقت را به نحوی دیگر 
بیان می کند. به عقیده او»کم رش��دی اساسا از دخول 

خسرو اميرحسيني
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قهری نظام سرمایه داری در قلمرو جامعه های خالی از 
تحرکی است که در آن یک اقلیت صاحب امتیاز بومی 
یا خارجی از اقتدارات سیاس��ی و اجتماعی بی قیاس 

برخوردارند.« 
دوگانگی این اجتماعات و همزیس��تی مداوم دو نظام 
متفاوت و گاه متضاد بی ش��ک پدیده نوظهوری است 
که نشان موثر خود را در همه مظاهر زندگی ملت های 
در حال رشد گذاشته و دو دنیای مختلف و نامانوس را 
با همه عواقبش در کنار یکدیگر قرار داده و یکپارچگی 

سنتی این اجتماعات را برهم زده است.
البته قبل از اینکه به جنبه های مختلف این دوگانگی 
بپردازیم، شاید صحیح تر باشد که به جای همزیستی 
دو نظ��ام کلمه همزیس��تی دو بخش جدید و کهن را 
به کار بریم، چون در حقیقت در ش��رایط فعلی رش��د 
کش��ورهای جهان س��وم هیچ کدام از دو بخش های 
همجوار نیز یک نظام متجانس را به معنای واقعی آن 
تشکیل نمی دهند. اقتصاد سرمایه داری در واقع اقتصاد 
پیش از س��رمایه داری این کشورها را درهم شکسته و 

یکپارچگی و آزادی عمل آنها را از بین برده است.
از ط��رف دیگ��ر بخش اقتص��اد س��رمایه داری را نیز 
نمی توان یک نظام متجانس خواند، زیرا این بخش در 
حقیق��ت خود جوانه یا زگیلی اس��ت که بر یک نظام 
سرمایه داری خارجی روییده و در نتیجه همزیستی آن 
دو بخش، تا اندازه ای نظام های همجوار را نیز متالشی 

کرده است.
در عی��ن حال این دوگانگی معنای آن را ندارد که دو 
بخش موجود مطلقا از یکدیگر جدا هستند و رابطه ای 
بین آنها نیس��ت، ولی نوع و ماهیت این رابطه با آنچه 

در واحدهای دیگر اقتصادی موجود است فرق اساسی 
دارد.

شکی نیست که سرچشمه این دوگانگی برخورد تمدن 
صنعتی غرب با تمدن کهن و دیرپای کشورهای جهان 
سوم است و همه می دانند که این برخورد  زمانی روی 
داد که نظام س��رمایه داری خارج��ی نهایت تحرک و 
قدرت را داش��ت و نظام های کهن و داخلی کشورهای 
جهان س��وم با مس��ائل خاص پوس��یدگی و انحطاط 

رژیم های پیش از سرمایه داری مواجه بودند.
تنها با توجه به این واقعیت اصلی است که می توان به 
ابعاد زمانی و مکانی مختلف مسئله دوگانگی پی برد و 
آثار و عواقب آن را بهتر شناخت. این آثار را می توان از 
سه جنبه اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی 

کرد.
از لحاظ سیاس��ی مطالعه وضع کشورهای مستعمره 
نشان می دهد که منافع خارجی از ابتدای نفوذ خود و 
به خاطر حفظ پایگاه های مورد نظرشان،  نظام موجود 
را به طور کلی تقویت می کردند و اساس��ا به دنبال آن 
بودند که آثار نظام وارداتی به قسمت های عقب افتاده 
اقتصاد کشور سرایت نکند و منحصرا به همان مناطق 

عمل سرمایه خارجی محدود شود.
بر اثر اجرای این سیاست و دوام و تقویت جزایر مجزای 
رشد، صرف نظر از وضع کلی عقب افتادگی، شهرها و 
مراکز بزرگ جمعیتی با سرعتی بیشتر به سوی نظام 
وارداتی و قطب های توسعه سرمایه داری گرایش پیدا 
می کنند و روس��تاها به عکس ناچار می شوند خود را با 
زندگی کهن در جهانی بس��ته و محصور عادت دهند. 
با آنکه این دو پدیده نمی تواند به طور مطلق و دائم از 

یکدیگر جدا بماند، هیچ گاه رابطه ای ذاتی و بارور بین 
آنها برقرار نمی ش��ود و فاصله بین دو بخش به سرعت 

افزایش می یابد.
ضعف حکومت های بسیاری از کشورهای جهان سوم 
امروز از این دوگانگی اصلی برمی آید که از راه قدرت 
شهری و گاه خارجی یعنی آن چنان قدرتی حکومت 
می کنند که پایه هایش در مناطقی نیست که اکثریت 
اهال��ی در آن زندگ��ی می کنند. به همی��ن دلیل این 
حکومت ها بیشتر به علل بنیادی با مسائل واقعی کشور 
و سرنوش��ت روس��تاییان که اکثریت تولیدکنندگان 
کش��ور را تش��کیل می دهند، بیگانه هستند و دانسته 
یا ندانس��ته به آن قس��مت از فعالیت هایی س��رگرم 
می شوند که به نحوی از انحا به رونق شهری یا احیانا 
سرمایه گذاری های خارجی مرتبط است. اقتصاد کهن 
و بس��ته ای که ناظر بر زندگی مردم است، در عمل به 
حال خود گذاشته می شود و هیچ گونه تغییر اساسی 
در آن روی نمی ده��د و همین موضوع به س��هم خود 
مانع می شود که دولت های شهری تدابیر الزم و موثر 
را برای ایجاد یکپارچگی بیش��تر بیندیش��ند. شهرها 
هستند که اس��اس قدرت را تشکیل می دهند و چون 
زندگی اقتصادی و حتی اجتماعی ش��هرها اغلب جدا 
از بخش اقتصاد کهن و یا در بس��یاری از موارد وابسته 
به منافع بزرگ خارجی است، فعالیت های دولتی نیز 

اغلب تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند.
در این زمینه جالب توجه اس��ت که کش��ورهایی که 
خواس��ته اند با تقلید از روش ه��ای پارلمانی خارجی 
ش��الوده های پیشرفته تری برای توجه به خواست های 
اکثری��ت مردم به وج��ود آورند و ب��ه گفته تیبورمند 
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دموکراس��ی قابل حم��ل )پرتاتی��و( وارد کرده اند، به 
هیچ وجه نتوانس��ته اند از این راه از تشدید دوگانگی 
جلوگی��ری کنن��د. از ای��ن رو تالش کش��ورهایی که 
خواس��ته اند از راه وارد کردن دموکراس��ی به اصطالح 
پارلمانی، خود را با تغییرات زمان منطبق س��ازند در 
همه جا با شکس��ت روبه رو ش��ده و خواهد ش��د، زیرا 
ای��ن قبیل مفاهیم غربی و وارداتی آزادی، اگر توجهی 
به عوامل تش��کیل دهنده واقعی آزادی و شالوده های 
اقتصادی و اجتماعی ناظر بر آن نداش��ته باشد، اغلب 

نقض غرض خواهد بود.
روی ه��م رفته نه تنه��ا فعالیت ه��ای اقتصادی بلکه 
زندگ��ی سیاس��ی و اجتماع��ی همواره در دو س��طح 
مختلف و مجزا از یکدیگر و گاه حتی مخالف هم پیش 
می رود و این امر ش��اید بی��ش از هر عامل دیگر مانع 
آن می شود که اجتماعات جهان سوم مفاصل حیاتی 
و ق��درت درونی یا درون زای الزم را برای تجهیز و به 
کار انداختن بالقوه خود به دست آورند و از آن طریق 
مس��ائل درازمدت رشد و توسعه را به نحوی مترقی و 
در راه منافع واقعی مردم حل و فصل کنند.  اینک به 
مظاهر اجتماعی پدیده دوگانگی می پردازیم. طبقات 
مرفه و خانواده هایی که قدرت واقعی را در دست دارند، 
در ی��ک دنیا و اکثریت مردم کش��ور در دنیایی دیگر 
زندگی می کنند و بی��ن این دو گروه جمعیت ارتباط 
زنده و بارور نیس��ت. آثار دوگانگی و تضادهای ناش��ی 
از آن حتی یکپارچگ��ی هر یک از این دو گروه را هم 
از داخ��ل به هم می زند. همزیس��تی دو نظام فکری و 
تولیدی و در عین حال نیاز هر دو به یکدیگر آن چنان 
تضادها و گسستگی هایی در همه سطوح زندگی ملی 
به وجود می آورد که بی شک از تحرک کلی اجتماعی 
به عنوان واحدی متشکل و منسجم می کاهد و عوامل 

ناشی و بی مفصلی آن را تشدید می کند.
در نتیجه این تحوالت، طرز کار و فکر قشرهای شهری 
یا به اصطالح باالتر اجتماع نیز به سرعت تغییر می کند. 
ارزش های قدیمی و کهن متزلزل می شود و ارزش های 
خارجی یا ارزش های ناشی از تغییرات سریع اجتماع 
نیز آن چن��ان به تندی وارد می ش��وند که جذب آنها 
تا مدت ها جنبه س��طحی و حت��ی تصنعی دارد. نکته 
نگران کننده دیگر آن اس��ت که یورش ایدئولوژی های 
وارداتی و قدرت تس��لط پ��اره ای از ارزش های بیگانه 
طوری اس��ت که اثر خود را نه تنها در طبقات مرفه تر 
اجتماع می گذارد و آنها را از ریشه های ملت خود جدا 
می سازد، بلکه در بسیاری از موارد آثار تخریبی خود را 

متوجه مردم عادی نیز می کند.
هم��ان طور که دیدیم مظاهر دوگانگی آثار خود را در 
طرز تفکر و روحیه اف��راد و حتی دنیای درونی مردم 
جهان س��وم نیز می گذارد. رخنه برق آسای ارزش های 
جهان پیش��رفته در ش��کاف های بدن��ه ضربت خورده 
اجتماعات کهن هس��ته های مرکزی زندگی اجتماعی 
و ف��ردی از جمله واحدهای روس��تایی و خانوادگی را 
در ه��م ش��کافته اس��ت. رگه های دوگانگ��ی بیش از 
ه��ر چیز در خانواده ه��ا، در روابط بین نس��ل ها و در 
رفتاره��ا و کردارها ظهور کرده اس��ت. پدیده ریش��ه 
بریدگی )Deracinem en t( که منش��ا بسیاری از 
آش��فتگی های روحی و اختالالت روانی روشنفکران و 
یاس و اضطراب آنهاست، از آثار مستقیم فضای دوگانه 

و از هم گسیخته زندگی آنهاست.
اینک به دوگانگی فضای اقتصادی می پردازیم. مظهر 
اصلی این دوگانگ��ی را وجود دو بخش مجاور و مجزا 
یعنی بخش سرمایه داری و بخش اقتصاد کهن تشکیل 
می دهد که اولی برای بهره برداری از مواد اولیه و خام 

و کشت های صنعتی به وجود آمده و منحصرا متوجه 
ش��هرها و صادرات اس��ت و دیگری به طور همیشگی 
اطراف کش��اورزی و مدار بس��ته زندگی روس��تایی و 
فعالیت های وابس��ته می چرخد و رابطه ذاتی و باروری 

بین آنها موجود نیست.
همزیس��تی ای��ن دو بخ��ش، واحده��ای روس��تایی 
را به تدری��ج دچ��ار گس��یختگی و از هم پاش��یدگی 
می کند. مظاهر س��ودجویی و میل استفاده های مالی 
و موفقیت های فردی همبس��تگی های کهن را بر هم 
زده و ارزش ه��ای همیش��گی را دچار تزلزلی س��خت 
کرده اس��ت. در این فراگرد، درحالی که ترقیات فنی 
و آثار مترقی س��رمایه داری به علل گوناگون نتوانسته 
اس��ت طرز کار و تولید روستاییان را در جهات مثبت 
تغییر دهد، بس��یاری از س��نت های تولی��دی کهن را 
متزلزل ساخته اس��ت. احترام به زمین های روستایی، 
نگهداری قنات ها و روش های مش��ابه آبیاری و توجه 
به س��المت زمین و تنوع کشت هایی که بنیه آن را به 
خطر نیندازد، از بین رفته اس��ت. فعالیت دستگاه های 
اداری و حکومت های مرکزی نیز در بس��یاری از موارد 
یکپارچگی زندگی را بر هم زده و در تس��ریع حرکت 

روستاییان به طرف شهرها بی تاثیر نبوده است. 
همی��ن دوگانگی، آثار مش��ابهی در بخش به اصطالح 
جدید اقتصاد ب��ه وجود آورده اس��ت. همان طور که 
دیدیم فعالیت های این بخش بیش��تر در جهت منافع 
صادرات��ی و تامین س��ود گ��روه معدودی اس��ت که 
از آن به��ره می برن��د و به جای اینک��ه ارتباط ذاتی با 
س��ایر فعالیت های تولیدی کش��ور داش��ته باشد، در 
بس��یاری از موارد زائده و دنباله ای از منافع اقتصادی 
خارجی می شود. صنایع تبدیلی که گاه قسمت عمده 
فعالیت های ای��ن بخش را تش��کیل می دهد چون با 
وسایل اولیه و به خاطر س��ودهای آنی به وجود آمده 
است، اثر چندانی در باال بردن قدرت تولیدی کل کشور 
نمی گ��ذارد و به عالوه از آنجا که نقش خود را حتی از 
لحاظ تامین وسایل مصرفی اغلب به کمک دولت انجام 
می دهد و قدرت رقابت با خارج را ندارد، در طول مدت 
یا بار غیرمستقیمی بر دوش مالیات دهنده می شود و یا 
دیر یا زود تحت نظارت گروه های مالی بانفوذ داخلی یا 

خارجی قرار می گیرد. 
یکی از علل بهره دهی پایین کار آن است که مدیریت 
و طرز کار صنایع نوجوان نیز دستخوش آثار دوگانگی 
هس��تند. محصولی که قرار است به بازار برسد باید از 
لحاظ کیفیت و مرغوبیت با محصول صنایع پیشرفته 
رقابت کند، اما چون روش های تولیدی و به ویژه وضع 
نیروی انسانی مورد نیاز هنوز متعلق به دنیای پیش از 
سرمایه داری است، تنها از راه کمک های دولت یا ایجاد 
انحصارهای حمایتی اس��ت که می ت��وان دوام چنین 

صنایعی را میسر ساخت.
روی هم رفته رخنه تس��لط آمیز نظام های اقتصادی 
خارجی در نظام کهن کش��ورهای در حال رشد و آثار 
برخورد و همزیس��تی اجباری این دو نظام بیش از هر 
چیز برای درک و بررس��ی مسائل عقب افتادگی حائز 
اهمیت اس��ت. آثار متقابل پدیده دوگانگی به خصوص 
آن چنان اس��ت ک��ه تفکیک عوامل تش��کیل دهنده 
عقب افتادگ��ی را از یکدیگر غیرممکن می کند. همان 
طور ک��ه تجزیه و تحلیل مس��ائل جهان��ی و به ویژه 
اقتصاد بین المللی بدون توجه به تقس��یم دنیا بین دو 
بخش پیش��رفته و در حال رش��د بی نتیجه و سطحی 
است، به همان نحو نیز الزم است طرح مسائل خاص 
عقب افتادگی در چارچ��وب پدیده مهم دوگانگی قرار 
گی��رد. از طرف دیگر جدا کردن مس��ائل اقتصادی از 

مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی که محاط بر آنهاس��ت 
ممکن اس��ت ما را در مس��ائل مربوط ب��ه مدیریت و 
س��ازمان دادن امور معین اقتص��ادی ورزیده کند و به 
جهان فنی پیشرفته نزدیک سازد، ولی ندیده گرفتن 
مس��ائل اصلی دوگانگی همچنان بر خطرات ناشی از 
آن خواهد افزود. از این رو الزم اس��ت همواره متوجه 
عواق��ب س��نگین و اخت��الل آور برنامه های ناس��الم 
موضعی و بخشی باشیم که به همان نحو ممکن است 
گسستگی موجود را تش��دید کند. در سال های اخیر 
بسیاری از ممالک جهان سوم خود را درگیر طرح های 
چش��مگیری کرده اند که اغلب توجهی به هدف های 
درازمدت یک رش��د متعادل و موزون نداشته و هدف 
آن ایجاد اعتبار و مقام ظاهری یا تحکیم یک موقعیت 
خیالی بین المللی بوده است. همچنین مشاهده شده 
اس��ت که اغلب، برنامه هایی را آغاز و اجرا کرده اند که 
در رش��د یک بخ��ش خاص اقتصادی ی��ا یک موضع 
معین زندگی ملی بی نهایت موثر بوده، اما به مس��ائل 
انتقال و ارتباط این رش��د موضعی با بخش های دیگر 
زندگی اقتصادی و اجتماع��ی و نیز دیگر اولویت های 
برنامه ریزی توجه نداشته است. این قبیل برنامه ها نه 
تنها خود به خود به نتیجه نرسیده اند، بلکه در بیشتر 
موارد مسائل و بارهای جدیدی به وجود آورده اند که 
در تشدید آثار دوگانگی بنیادی و اختالل ناسالم توازن 
تعادل رش��د ملی موثر بوده است. بسیاری از این نوع 
برنامه ها در عمل کش��ورها را از اعتب��ارات و امکاناتی 
ک��ه برای پاره ای از اولویت های ملی آنها جنبه حیاتی 

داشته، محروم کرده اند.
 فضای عقب افتادگی بی��ش از هر چیز تصویر دنیایی 
را می ده��د که نوعی بریدگ��ی و دوگانگی بنیادی بر 
همه چیز آن مس��تولی شده اس��ت. اکثریت مردم در 
آن قسمت اعظمی از فضای ملی زندگی می کنند که 
هیچ گونه تغییر اساسی در آن روی نداده و نمی تواند 
روی دهد. قسمت محدود دیگر آن در اختیار صاحبان 
داخلی و گاه خارجی قدرت اس��ت که با اس��تفاده از 
ش��الوده های مس��اعد موجود به تقویت بخش��ی که 
منافعش��ان را تامین می کند، کم��ک می نمایند و گاه 
قسمت مهمی از درآمدهای بزرگ این بخش به خارج 
انتق��ال می یابد. دوگانگی بنیادی که ناظر بر بیش��تر 
فعالیت های مردم جهان سوم است از یک سو مسائل 
از هم گسیختگی و تالشی را تشدید می کند و از سوی 
دیگ��ر امکانات بازیافتن یکپارچگ��ی و تحرک موزون 

اجتماع را محدود می سازد.
در این دنیا مظاهر نظام��ی دیگر که از پاره ای جهات 
اینک قرن ه��ا از آن فاصله گرفته به تدریج و جس��ته 
گریخته رخنه و بروز کرده است؛ بی آنکه در آن ریشه 
بگی��رد یا بدان پیوند یابد. تمدن صنعتی از یک س��و 
درهای آینده را با همه امیدها و س��راب هایش به روی 
مردم کشورهای جهان س��وم گشوده و از سوی دیگر 
راه های پیش��رفت و ترقی س��ریع را ب��ا موانعی جدی 
که بس��یاری از آنها منبعث از پدیده دوگانگی اس��ت، 
بسته است. و در حالی که فراگرد پوسیدگی و تالشی 
نظام های سنتی با آهنگی روزافزون سرعت می گیرد، 
این مسئله اساسی برای مردم این کشورها مطرح است 
که چگونه می توان در ش��رایط دوگانگی نهال تمدنی 
ن��و و نظامی مترقی و زودرس را در زمین فرس��وده و 

پرسنگالخ عقب افتادگی فرونهاد.
برای بیش��تر کش��ورهایی که می توانند به سرعت در 
راه جبران عقب افتادگی گام بردارند، حل این مس��ئله 
اساس��ی و عوارض ناش��ی از آن ش��اید تا س��ال ها از 

مهم ترین مسائل برنامه ریزی ملی باشد.
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پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان با حضور مقامات 
ارش�د نظام و همچنین وزی�ر محترم صنعت، معدن و تج�ارت، معاون وزیر و 
رئیس س�ازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان  و جمعی از صاحبان 
صنایع و فعاالن اقتصادی و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی در حوزه حمایت 

مصرف كنندگان در سالن همایش های بین المللی صدا و  سیما برگزار شد. 
در پانزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان كه نهم اس�فند 
ماه س�ال جاری مصادف با روز ملی حمای�ت از حقوق مصرف كنندگان برگزار 
ش�د، با اهدای لوح و تندیس از مهندس علیرضا ش�ریفی مدیرعامل ش�ركت 
صنعتی بهپاک طی مراس�م باش�کوهی تجلیل و تقدیر به عمل آمد. هدف از 
اعط�ای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان، افزایش 
انگیزه و حساس�یت در  تولیدكنندگان و ارائه دهن�دگان خدمات برای رعایت 
بیش از پیش حقوق مصرف كنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف كنندگان 
 به اس�تفاده از كاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش 
رقابت س�ازنده بین تولیدكنن�دگان و ارائه  دهندگان خدم�ات در جهت ارائه 
محص�والت كیفی، تالش در جه�ت برقراری قیمت عادالن�ه، تحویل به موقع 
كاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش و تش�ویق مصرف كنندگان به اس�تفاده از 
كاالی مرغوب تولید داخل اس�ت. تندیس طالیی به سازمان ها و شركت هایی  
تعلق می گیرد كه دو سال متوالی گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان را 

دریافت كرده باشند و در سال سوم شرایط اختصاصی الزم را كسب كنند.

تاریخچه
شركت صنعتی بهپاک )س�هامی عام( در تاریخ 1347/6/9 به صورت شركت 
سهامی خاص تاسیس شد و تحت شماره 84 مورخ 1347/6/14 در اداره ثبت 
ش�ركت های شهرستان بهش�هر به ثبت رس�ید كه متعاقبا بر اساس تصمیم 

مجم�ع عموم�ی فوق العاده صاحبان س�هام م�ورخ /1347/1812 مركز اصلی 
شركت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره 13190 در اداره ثبت شركت ها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شركت در تاریخ 1373/12/21 
به ش�ركت س�هامی عام تبدیل و از تاریخ 1374/3/21 در بورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شده است. در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور 
)عمدتا به دلیل زیاندهی شركت در سنوات گذشته(، سهام شركت از فهرست 
ش�ركت های پذیرفتهش�ده در بورس اوراق به�ادار حذف گردیده اس�ت كه 
متعاقبا در تاریخ 1392/7/21 با شماره 11184 در فهرست شركت های ثبتشده 
در سازمان بورس درج گردید و نماد این شركت در تاریخ 1393/1/25 در بازار 
توافقی فرابورس گش�ایش ش�د و از آن تاریخ به بعد معامالت سهام )خرید و 

فروش( در بازار مذكور انجام می گیرد.

فعالیت های اصلی 
موضوع فعالیت ش�ركت طبق بند 2 اساس�نامه عبارت اس�ت از: تاس�یس و 
بهره ب�رداری از كارخانجات پنب�ه پاک كنی، روغن كش�ی و پروتئین گیاهی 
و كارخانج�ات دیگر و همچنی�ن كارهای تولیدی، بازرگانی، س�رمایه گذاری، 
صادرات، واردات و انجام هر گونه عملیات و معامالتی كه به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم مرتبط با موضوع شركت است.
محصوالتی كه اكنون در ش�ركت صنعتی بهپاک تولید می ش�ود به شرح زیر 

است:
1- روغن خام )سویا، كلزا(

2- انواع كنجاله دانه های روغنی
3- پروتئین سویا

4- لسیتین

شایسته ِبساِن بهپاک 
دکتر شریفی با بهپاک برگزیده مراسم حمایت از مصرف کننده
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س�ید عباس حس�ینی آغوزبنی متولد س�ال 1348 در رودبار، دانشجوی 
مقطع دكتری و دارای مدرک كارشناسی ارشد مدیریت دولتی است.

وی ك�ه تا كنون معاون امور اقتصادی وزارت تع�اون، كار و رفاه اجتماعی 
بوده اس�ت، پیش از این سرپرس�تی صندوق بیمه اجتماعی كش�اورزان، 
روس�تاییان و عشایر و معاونت برنامه ریزی ش�ركت سرمایه گذاری تأمین 

اجتماعی )شستا( را عهده دار بود.
عضو هیأت مدیره بانک تجارت، عضو هیأت مدیره ش�ركت گروه مدیریت 
ارزش س�رمایه صندوق بازنشستگی كش�وری، عضو هیأت مدیره شركت 
پتروش�یمی الله، رئیس هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات، عضو هیأت مدیره ش�ركت پتروشیمی مارون، عضو هیأت مدیره 
ش�ركت توس�عه تجارت پاد آرین جمبا، نائب رئیس هیأت مدیره ش�ركت 
پتروشیمی شازند و عضو هیأت مدیره شركت پتروشیمی آبادان، از جمله 

دیگر سوابق اجرایی مدیرعامل جدید شركت سهامی بیمه ایران است.
گفتنی اس�ت، س�ید عباس حس�ینی آغوزبنی س�ی و یکمین مدیرعامل 

شركت سهامی بیمه ایران از بدو تأسیس در سال 1314 می باشد.
پانزدهمی�ن همایش روز ملی حمایت از حق�وق مصرف كنندگان با حضور 
مقامات ارشد نظام و همچنین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، معاون 
وزیر و رئیس س�ازمان حمایت مصرف كنن�دگان و تولیدكنندگان و جمعی 
از صاحب�ان صنایع و فعاالن اقتصادی و مدی�ران بنگاه های برتر اقتصادی 
در حوزه حمایت مصرف كنندگان در س�الن همایش های بین المللی صدا و 

 سیما برگزار شد. 
در پانزدهمی�ن همای�ش ملی حمای�ت از حقوق مصرف كنن�دگان كه نهم 
اسفند ماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان 
برگزار شد، با اهدای لوح و تندیس از دكتر سید عباس حسینی مدیرعامل 

شركت بیمه ایران طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان، 

افزای�ش انگیزه و حساس�یت در  تولیدكنن�دگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت بیش از پیش حقوق مصرف كنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف كنندگان  به استفاده از كاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه 
و تندی�س، افزایش رقابت س�ازنده بی�ن تولیدكنن�دگان و ارائه  دهندگان 
خدم�ات در جهت ارائه محصوالت كیفی، ت�الش در جهت برقراری قیمت 
عادالن�ه، تحوی�ل به موقع كاال و ارائ�ه  مطلوب خدمات فروش و تش�ویق 

مصرف كنندگان به استفاده از كاالی مرغوب تولید داخل است.
كارشناس�ان و ارزیابان س�ازمان حمایت، چرخه فعالیت های این مجموعه 
از ص�دور تا مرحله پرداخت خس�ارت را در طول س�ال گذش�ته و جاری 
بررس�ی كردند و فعالیت های انجام ش�ده را در راس�تای حمایت از حقوق 

مصرف كنندگان دانستند.
برهمین اس�اس از خدمات بیمه ایران كه منش�ور حقوق بیمه گذاران خود 
را رعایت كرده و به آن پایبند اس�ت، برای نخس�تین بار با اهدای تندیس 

طالیی قدردانی شد.
تندیس طالیی به س�ازمان ها و ش�ركت هایی  تعلق می گیرد كه دو س�ال 
متوالی گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرده باشند و 

در سال سوم شرایط اختصاصی الزم را كسب كنند.
پانزدهمی�ن دوره اعط�ای گواهینام�ه رعایت حق�وق مصرف كنندگان به 
همت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و با پشتیبانی سازمان 

حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان برگزار شد.
محمدرض�ا نعم�ت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، س�ید محمدحس�ن 
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، سید محمود نوابی معاون 
وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و 
سید محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و 
جمع كثیری از مدیران بنگاه های نمونه تولیدی و خدماتی كش�ور در این 

همایش حضور داشتند.

اولین قدم تندیس زرین حمایت از مصرف کننده 
دکتر سید عباس حسینی: بیمه ایران را به جایگاهش می رسانم
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تاریخچه بیمه ایران
در اولین روزي كه شركت سهامي بیمه ایران شروع به كار كرد، مرحوم داور 
وزیر مالیه وقت كه در حقیقت باید تاسیس شركت سهامي بیمه ایران را تا 
اندازه زیادي مرهون عالقه و پشتکار او دانست، خطاب به كارمندان بسیار 
معدود ش�ركت چنین گفت: » من به ش�ركت بیمه جدیدالتاسیس به اندازه 
بانک ملي ایران عالقه مندم و اهمیت این شركت براي كشور به اندازه بانک 
ملي است. سعي كنید تشکیالت منظم و درستي داشته باشید و حتي از اول 
به تاس�یس شعب در خارج كش�ور مثل بغداد و كراچي و بمبئي اقدام كنید 
و كارمندان تحصیلکرده داش�ته باشید و آنها را براي فعالیت حاضر نمایید. 
البته اس�م این شركت به زودي در تمام دنیا معروف خواهد شد.« بعد از این 
نطق كوتاه و موثر، مرحوم داور تقاضا كرد كه براي اولین بار منزل خود او به 
وسیله شركت سهامي بیمه ایران بیمه شود و به این ترتیب اولین بیمه نامه 
آتش  س�وزي در تاریخ 14 آب�ان ماه 1314 به نام مرح�وم داور صادر گردید. 
تاریخ مزبور در تاریخ اقتصادي كش�ور اهمیت خاصي دارد، چون موسسات 
بیمه هر كشوري از اركان اولیه اقتصادي آن كشور به شمار می رود و عملکرد 

بیمه در تمام دنیا مالک درجه ترقي و تنزل اقتصادي است. 
قس�متي از خاطرات آقاي عبدالحمید شمس سرپرست اداره خسارت در 
س�ال 1332 تحت عنوان »ش�ركت بیمه ایران چگونه به وجود آمد« ... در 
ابتداي كار، ش�ركت محل معیني نداش�ت. در خیاب�ان الله زار محل فعلي 
سینما خورشید در قسمت زیرزمین آن، دو اتاق تاریک و مرطوب تحویل 
ما گردید كه در آنجا مش�غول كار ش�ویم. خوب به خاط�ر دارم كه در آن 
روزگار ) اول دي ماه 1314 ( فقط آقاي سركیاس )عضو هیات مدیره وقت( 
و دو نفر خانم ماش�ین نویس و نگارنده ش�روع به كار كردیم. در آن زمان 
براي تامین س�رمایه اولیه ش�ركت و تبدیل مقداري كاغذ به پول كه براي 
ش�ركت نهایت ضرورت را داشت كوش�ش می كردیم. صبح اول وقت كیف 
م�ن از طلب های تثبیت غله پر می ش�د و براي وصول آن عازم می ش�دم 
و در مراجع�ت چک�ي همراه داش�تم. آقاي مدیرعامل تش�کر و تش�ویق 
می كردن�د و خانم های همکار چاي و ش�یریني تع�ارف می كردند و همین 
تش�ویق ها خس�تگي ها را به نش�اط مبدل می كرد و باز بعدازظهر مجددا 
براي وصول طلب ها می رفتم. از جمله س�رمایه ابتدایي ش�ركت س�هامي 
بیمه ایران اراضي باغ فردوس بوده است كه به این شركت واگذار شده بود 
تا از فروش اقس�اطي آن سرمایه اولیه تامین شود و مورد دیگر طلب های 
س�ازمان غله به دولت بوده اس�ت كه به طریق فوق دریافت می ش�د و در 

مجموع 34.298 میلیارد ریال سرمایه اولیه شركت تامین شد.

مدیرعامل بیمه ایران
تعدادی از بیمه گذاران زندانی بیمه توسعه پایان امسال آزاد می شوند

مدیرعامل بیمه ایران از آزادی تعدادی از بیمه گذاران زندانی بیمه توسعه 
تا پایان امسال خبر داد.

س�ید عباس حس�ینی امروز در نشست هم اندیش�ی با اصحاب رسانه در 
مح�ل وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهارداش�ت: پرونده بیمه توس�عه 

بحران زیادی را برای صنعت بیمه ایجاد كرد.
وی افزود: بر همین اس�اس ش�ورای عالی بیمه اواخر پارسال مقرر كرد كه 
اموال و دارایی های آن، به بیمه ایران منتقل تا از این محل مش�کالت این 

پرونده بزرگ رفع شود.
مدیرعامل بیمه ایران تصریح كرد: بیمه مركزی دو هزار میلیارد ریال بابت 
پرداخت خسارت به زیان دیدگان این پرونده در اختیار بیمه ایران قرار داد 
ضمن اینکه به تدریج بیمه ایران نیز با ایجاد س�اختارها، این پروژه سخت 

را كه تداوم آن چالش ایجاد می كرد مدیریت كرد.
وی با بیان اینکه اموال و امالک بیمه توسعه شناسایی شده و حدود 1500 

تا 1600 میلیارد ریال س�ند اموال آن منتقل شده است، گفت: از محل پول 
دریافتی از بیمه مركزی و منابع داخلی بیمه ایران تاكنون سه هزار و 800 

میلیارد ریال در این پرونده وجه پرداخت شده است.
مدیرعام�ل بیمه ای�ران از آزادی تعدادی از زندانیان پرونده بیمه توس�عه 
در هفته پایانی امس�ال و ش�ب عید خبر داد و گفت: قرار اس�ت در یکی 
دو هفته پایانی س�ال، پرداختی تعدادی از زندانیان مربوط به بیمه توسعه 
انجام ش�ود و آنها از محل منابع حاصله آزاد شوند. حسینی اظهارداشت: 
متوس�ط جهانی ضریب نفوذ بیمه حدود 6.2 درصد رسیده در حالی است 
ك�ه ضریب نفوذ بیم�ه در ایران 1.9 درصد اس�ت. مدیرعام�ل بیمه ایران 
افزود: بیمه ایران در 10 ماهه امس�ال 15 میلیون فقره بیمه نامه فروخته و 
76 هزار میلیارد ریال مجموع درآمدها بوده كه 10 درصد نس�بت به س�ال 

گذشته رشد داشته است.
حسینی متوسط سرانه بیمه ای در استان تهران را دو میلیون و 250 هزار 
ریال اعالم كرد و گفت: این بیش�ترین میزان س�رانه بیمه در كشور است 
ضمن آنکه اس�تان سیستان و بلوچستان با 350 هزار ریال كمترین سرانه 

بیمه ای را دارد.
وی همچنین از پرداخت 48 هزار میلیارد ریال خسارت در 10 ماهه امسال 
خبر داد و گفت: این رقم 10 درصد افزایش داش�ته ضمن آنکه بررس�ی ها 

نشان می دهد 40 درصد صنعت بیمه كشور در اختیار بیمه ایران است.
مدیرعام�ل بیم�ه ایران ق�رارداد بیمه مکم�ل درمان خانواده ش�هدا را از 
برجس�ته ترین اقدامات این ش�ركت در سال 94 دانس�ت و گفت: با وجود 

تنگناهای مالی، حق بیمه های معوقه تامین اعتبار شده است.
حس�ینی درباره قرارداد بیم�ه حجاج نیز گفت: این ط�رح ملی بوده و در 
حادث�ه من�ا برای هر ش�هید 550 میلی�ون ریال غرامت پرداخت ش�ده و 

اقدامات الزم در این زمینه همچنان در حال انجام است.
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مجمع عموم��ی عادی س��الیانه صاحبان س��هام 
شرکت س��رمایه گذاری س��په )س��هامی  عام( در 
تاری��خ 94/12/8 ب��ا حضور بی��ش از 84/6درصد 
از دارن��دگان س��هام و یا نماین��دگان قانونی آنان، 
نمایندگان س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران، 
هیات مدیره و بازرس قانونی ش��رکت در مجموعه 

فرهنگی ورزشی تالش وزارت کار تشکیل شد.
این مجمع که به ریاس��ت جناب دکتر حمیدرضا 
بهزادی پور و دو ناظر جنابان علی متدین روحی و 
شهرام بابالویان با دبیری استاد عبدالرحیم همایون 
پور برگزار ش��د، با طنین صلوات و تشویق پی در 
پی س��هامداران حاضر و تایید صورت های مالی و 
سایر دستور جلس��ه و تقسیم سود هر سهم 450 
ریال به کار خود پایان داد. اس��تاد همایون پور از 
جمله مدیران فهیم، تالشگر، متعهد و متدین است 
که برکت وجودش هر ج��ا که بوده نام نیکو برجا 
گذارده و اگر مجموعه س��په اکنون پرآوازه است، 
راز آن را بای��د در وج��ود مدیران آش��نا به اصول 
سرمایه گذاری و بازار سرمایه جست وجو کرد. آنچه 
در گزارش س��االنه همگان را تحت تاثیر قرار داد، 
بیان دلنش��ین حاج آقا همای��ون پور بود و تحلیل 

اقتصاد جهان و کشور در سالی که گذشت.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره امانتدار س��هامداران محترم بوده و به 
منظور حراست و ارتقای امانت واگذارشده وظیفه 
خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تالشی در 
این راه دریغ نورزد. مدیریت ش��رکت در راستای 
تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به منظور ادامه 
روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد 
گزارش در جهت اصالح و کاهش ریسک پرتفوی 
و اس��تفاده بهین��ه از موقعیت های بازار س��رمایه، 
اقدامات اساس��ی به عمل آورده و برنامه ریزی های 
خ��ود را براس��اس رضایتمندی و حف��ظ و ارتقای 
منافع س��هامداران بنا نهاده اس��ت. گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل 
به اهداف و اس��تراتژی های ش��رکت است. هیات 

مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیت های 
کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت 
بی دریغ س��هامداران محترم حاصل ش��ده است. 
تعام��ل مطلوب و اس��تفاده از نظ��رات و انتقادات 
سازنده شما سهامداران محترم بی تردید چراغ راه 
نی��ل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این 
راس��تا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای ش��ما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت 
بهبود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود 

می دانیم.
در خاتم��ه الزم می دانی��م از تمامی س��هامداران 
محترمی که منت نهاده، قدم رنجه کرده و در این 
مجمع حضور به هم رس��انده اند صمیمانه تش��کر 
و قدردانی نماییم. مدیریت ش��رکت طبق رسالت 
و وظای��ف خ��ود در هر زم��ان با افتخ��ار، پذیرا و 
پاس��خگوی س��هامداران محترم بوده و مقدم شما 
عزیزان را که بدون ش��ک همراه ب��ا خیر و برکت 

برای شرکت است، گرامی می دارد.

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش
- تهیه بیش از یکصد مورد گزارش های کارشناسی 

درخص��وص تحلیل اقتصاد جهان��ی، اقتصاد کالن 
کشور، مس��ائل روز صنایع مختلف، ابزارهای مالی 
متعدد و همچنین وضعیت س��ودآوری شرکت ها 
به عنوان منبع اصل��ی تصمیم گیری های مدیریت 

شرکت
- ش��رکت در جلسات کارشناس��ی با هدف تبادل 
نظر درخصوص بررس��ی آثار سیاس��ت های کالن 
اقتصادی کشور و عملکرد و برنامه های شرکت های 

بورسی
- حض��ور در مجامع عمومی ع��ادی و فوق العاده 
ش��رکت های س��رمایه پذیر در جه��ت صیان��ت از 
سرمایه گذاری های انجام ش��ده و ایفای نقش های 

کنترلی و مدیریتی
پرتف��وی  ترکی��ب  روزان��ه  اص��الح  و  پای��ش   -
س��رمایه گذاری ها در راستای رس��یدن به پرتفوی 
ه��دف از طریق گردش دارایی ه��ا و ارتقای ارزش 

خالص آنها
- خروج تدریجی از صنایع کم بازده و اس��تفاده از 
فرصت های بازار سرمایه علی الخصوص عرضه های 
اولی��ه و ورود ب��ه صنایع پربازده و دارای ریس��ک 

متناسب
- برگ��زاری مجمع عمومی فوق الع��اده و افزایش 
س��رمایه از3/588 میلیارد ریال به5/382میلیارد 

ریال
- تهیه، تدوین و ارائه بودجه شرکت در مقاطع سه 

ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالیانه
- تهی��ه و ارس��ال به موقع اطالع��ات، گزارش ها و 
صورت های مالی به نهادهای نظارتی و س��هامدار 

عمده
- اس��تقرار سیس��تم حسابداری س��هام به منظور 
کنت��رل و نظ��ارت بیش��تر و صیان��ت از حق��وق 

سهامداران
- برنامه ری��زی تامین مالی و مدیریت نقدینگی به 

منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری
ش��رکت های  از  مطالب��ات  وص��ول  پیگی��ری   -

سرمایه پذیر
- شناس��ایی مش��وق ها و معافیت ه��ای مالیاتی و 

سرمایه گذاری سپه با سود 450 ریالی به مجمع نشست 

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  63 | اسفند ماه  1394| 

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

12



راهکارهای بهره گیری از آن
- پیگیری رفع مش��کالت سرمایه گذاری در زمین 

لواسان
- تهیه صورت تطبیق مانده تعداد سهام هر یک از 

سهامداران با شرکت سپرده گذاری مرکزی
- اص��الح و بازنگ��ری س��ایت اینترنتی ش��رکت 
ب��ه عنوان ابزاری مناس��ب در برق��راری ارتباط با 

سهامداران
- معرفی کارشناسان شرکت در دوره های آموزشی 
و تخصصی جهت بهبود و ارتقای کیفیت به منظور 

افزایش بهره وری و راندمان کارکنان

برنامه های آتی شركت
برنامه ها و فعالیت های آتی ش��رکت در راس��تای 
اهداف کالن ش��رکت در زمینه های ذیل طراحی 

شده است:
- ت��داوم اصالح مس��تمر پرتفوی س��هام با هدف 
کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها

- اس��تفاده از ابزارهای نوین مالی )آتی، بازار پایه، 
اوراق بدهی اعم از صکوک و اجاره و...(

- آماده سازی و فروش دارایی های راکد یا کم بازده 
در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت

- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران 
و س��ایر ذی نفعان ش��رکت با هدف افزایش میزان 

رضایتمندی و بهره مندی اطالعات آنان
- پیگی��ری جدی وصول مطالبات معوقه از طریق 
اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت 
اداره حقوقی بانک س��په از گذر راهکارهای قانونی 

و اجرایی
- تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده هر چه 

بیشتر از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری.

پیشینه فعالیت
ش��رکت س��رمایه گذاری سپه )س��هامی عام(  در 
تاری��خ1370/6/2 توس��ط بانک س��په به صورت 
س��هامی عام تاس��یس ش��د و از مهر م��اه همان 

س��ال فعالیت رس��می خود را آغاز کرد. ش��رکت 
در تاری��خ1371/10/19 در ب��ورس اوراق به��ادار 
ته��ران پذیرفت��ه و اولین بار س��هام آن در تاریخ 

1371/12/26مورد معامله قرار گرفته است.
مرک��ز اصلی ش��رکت در تهران، خیاب��ان آفریقا، 

خیابان آناهیتا، پالک18 واقع است.

موضوع فعالیت
به طور خالصه موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد 

ماده 3 اساسنامه عبارت است از:
- سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری 

صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
- س��رمایه گذاری در مس��کوکات، فلزات گرانبها، 
گواهی س��پرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری 

نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
- س��رمایه گذاری در س��ایر دارایی ه��ا از جمل��ه 

دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و امالک
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار همچون 
پذی��رش س��مت در صندوق های س��رمایه گذاری 
تامین مالی و بازارگردانی اوراق بهادار، مش��ارکت 

در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقدشوندگی
تجزیه و تحلیل ریسک پرتفوی سرمایه گذاری ها

از نقطه نظر محیط قانونی، شرکت از بدو تاسیس 
در چارچوب قوانین و مقررات عمومی جاری کشور

قانون تج��ارت و آیین نامه ها و دس��تورالعمل های 
مصوب سازمان بورس و هیات مدیره فعالیت کرده 
است و مانند س��ایر شرکت های سرمایه گذاری در 
این صنعت ناچار به مواجهه با انواع ریس��ک ها به 

شرح ذیل است:
- ریسک سیستماتیک: یا ریسک بازار، آن ریسکی 
اس��ت که کلیت بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار 
داده؛ غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است و 
با متنوع س��ازی پرتفو نیز نمی ت��وان از آن احتراز 

کرد.
- ریسک ناشی از تورم، نرخ بهره و نرخ ارز: معموال 
اثر سیاست های پولی کشور در قالب این ریسک ها 

نمایان می شود.
- ریسک قیمت گذاری و قانون گذاری ها درخصوص 
تعیین ان��واع نرخ های خرید م��واد اولیه یا فروش 

محصوالت در صنایع مختلف.
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تعابیر متفاوتی از مفهوم دموكراس�ی وجود دارد كه یکی از رایج ترین 
آنها نظام سیاس�ی مبتنی بر رای اكثریت اس�ت. در این تعبیر حقیقتی 

نهفته اس�ت اما نه تمام حقیقت. حقیقت دموكراس�ی در نظام سیاس�ی 
مش�روط و محدود به قانون اس�ت ك�ه اصطالحا ب�ه آن »حکومت قانون« 

می  گویند و در زبان فارسی آن را »حکومت مشروطه« ترجمه كرده     اند. اینجا 
منظ�ور از قانون عبارت اس�ت از قواعد كلی و تمام ش�مولی كه ناظر بر حفظ 
جان، مال و آزادی  های مش�روع انسان ها اس�ت. منظور از آزادی های مشروع 
هم آزادی مبادله، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی انتخاب حاكمان 

سیاسی است.  در این تعبیر از دموكراسی واضح است كه حاكمان باید 
مقبول و منتخب مردم باش�ند، اما چون در انتخاب حاكمان از س�وی مردم ممکن است 
اخت�الف نظر پیش بیاید قاع�ده رای اكثریت به عنوان راه ح�ل صلح آمیز برای فیصله 
دادن به اختالفات ابداع ش�ده اس�ت. رای اكثریت به خودی خود مش�روعیت ایجاد 
نمی  كند. اكثریت آلمانی ها به حزب نازی رای دادند و هیتلر را بر س�ر كار آوردند اما 
حکومت نازی جنایتکار بود و مشروعیت نداشت. مشروعیت رژیم های سیاسی ناشی 
از حکومت قانون و رعایت حقوق و آزاد ی های انس�ان  ها اس�ت. با این اوصاف معلوم 
می  ش�ود تعبیر دموكراس�ی به ِصرف حکومت مبتنی بر آرای مردم یا اكثریت مردم 
اشتباه است و ممکن است به نتایج فاجعه باری بینجامد. مضافا اینکه درخصوص رای 
اكثریت مردم هم باید توجه داشت كه این رای باید برگشت   پذیر باشد. دموكراسی یعنی مخالفان 
شما از این آزادی برخوردار باشند كه آنها هم رقابت كنند و قدرت را به دست گیرند. 
تعریف قاعده اكثریت در دموكراسی این نیست كه كسی با رای مردم به قدرت 
برس�د، بلکه دموكراسی واقعی آن اس�ت كه با رای مردم از قدرت كنار رود. 
یعنی اقلیت بتواند به اكثریت تبدیل ش�ود. اگر ای�ن رقابت و حق انتخاب 

مردم نباشد، بقیه  اش حرف و تعارف است. 
دموكراسی در اقتصاد: مصداق دموكراسی در نظام اقتصادی، بازار رقابتی 
است، همان انتخابی كه شما در خرید یا امتناع از خرید یک كاال یا خدمت 
انجام می  دهید. ش�ما وقتی كاالی خاصی را می  خری�د، انتخاب می  كنید، این 
انتخ�اب به اندازه انتخاب سیاس�ی اهمی�ت دارد. تفاوت دموكراس�ی اقتصادی با 
دموكراس�ی سیاس�ی در اس�تمرار و روزمره بودن انتخاب در نظام اقتصادی است، 
در حال�ی كه تواتر در انتخاب سیاس�ی درازمدت و در مقاط�ع زمانی خاصی صورت 
می  گیرد. به سخن دیگر، برگش�ت پذیری در انتخاب اقتصادی به سرعت امکان  پذیر 
است، در حالی كه در انتخاب سیاسی این  گونه نیست و باید تا موعد انتخاباتی منتظر 
ماند.  به طور كلی هدف فعالیت های اقتصادی در جامعه رفاه مردم است، یعنی برخالف 
آنچه اغلب در ایران مطرح ش�ده و عده  ای بیش�تر روی تولید تاكید دارند و آن را هدف 
قرار داده اند، تولید هیچ گاه هدف نهایی نیس�ت، بلکه وسیله   ای برای گسترده تر كردن دامنه 
انتخاب انسان  ها است. تفاوت انسان متمدن و انسان عقب مانده، در گستره انتخاب های آنها است. 
انس�ان مدرن قدرت انتخاب بیشتری دارد، اوقات فراغتش بیشتر است بیشتر می  تواند فکر كند و 
رفاه بیش�تری دارد. تولید وس�یله   ای است برای اینکه آزادی انتخاب ما را باال ببرد. البته این آزادی 
مس�ائل و مشکالت خاص خود را دارد ولی راه حل مشکالت این نیست كه اقتصاد را دولتی كنید یا 
جلوی فعالیت های آزاد اقتصادی را بگیرید. اصال رمز موفقیت كشورهای صنعتی در این نیست كه 
آنها بر مشکالتش�ان فائق آمده اند، بلکه رمز موفقیت آنها در این اس�ت كه دائما از خودشان انتقاد 
كرده و خود را اصالح می  كنند و این به دلیل وجود آزادی در این جوامع است كه اصالح، امکان پذیر 
شده است. آزادی این امکان را می دهد كه شما نتیجه عمل خود را ببینید و بتوانید خود و مسیرتان 
را اصالح كنید. البته منظور این نیس�ت كه ما به جامعه آرمانی می رس�یم اما با این روش از فاجعه 
جلوگیری می   كنیم و در این دنیای خاكی از آن بیشتر هم نباید توقع داشت. ما نمی توانیم روی زمین 
بهشت ایجاد كنیم. به قول آن شاعر آلمانی، آن  ها كه خواستند در روی زمین بهشت درست كنند، 

جهنم به پا كردند. 

دموکراسی در سیاست و اقتصاد

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  63 | اسفند ماه  1394| 

ژاد
ی ن

غن
ی 

وس
ر م

كت
د

ن 
ددا

صا
اقت

14



پانزدهمی�ن همای�ش روز ملی حمای�ت از حقوق 
مصرف كنن�دگان ب�ا حض�ور مقامات ارش�د نظام 
و  مع�دن  صنع�ت،  محت�رم  وزی�ر  همچنی�ن  و 
تج�ارت، مع�اون وزی�ر و رئیس س�ازمان حمایت 
مصرف كنن�دگان و تولیدكنن�دگان  و جمع�ی از 
صاحب�ان صنای�ع و فع�االن اقتص�ادی و مدیران 
بنگاه ه�ای برت�ر اقتص�ادی در ح�وزه حمای�ت 
مصرف كنندگان در س�الن همایش های بین المللی 

صدا و  سیما برگزار شد. 
در پانزدهمی�ن همای�ش مل�ی حمای�ت از حقوق 
نه�م اس�فند م�اه س�ال  مصرف كنن�دگان ك�ه 
ج�اری مص�ادف ب�ا روز مل�ی حمای�ت از حقوق 
مصرف كنن�دگان برگ�زار ش�د، ب�ا اه�دای لوح و 
تندی�س از مهن�دس بدل�ی مدیرعامل شایس�ته 
و توانمن�د ش�ركت س�پهرالکتریک طی مراس�م 

باشکوهی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
ه�دف از اعط�ای گواهینام�ه و تندیس های ملی 
رعایت حق�وق مصرف كنن�دگان، افزایش انگیزه 
و حساس�یت در  تولیدكنن�دگان و ارائه دهندگان 

خدم�ات ب�رای رعای�ت بی�ش از پی�ش حق�وق 
ترغی�ب  و  اعتم�اد  افزای�ش  مصرف كنن�دگان، 
مصرف كنن�دگان  به اس�تفاده از كاالها و خدمات 
واحده�ای دارای گواهینام�ه و تندی�س، افزایش 
رقابت سازنده بین تولیدكنندگان و ارائه  دهندگان 
خدم�ات در جهت ارائه محص�والت كیفی، تالش 
در جهت برق�راری قیمت عادالنه، تحویل به موقع 
كاال و ارائ�ه  مطل�وب خدم�ات فروش و تش�ویق 
مصرف كنن�دگان ب�ه اس�تفاده از كاالی مرغ�وب 

تولید داخل است.
تندیس طالیی به سازمان ها و شركت هایی  تعلق 
می گی�رد كه دو س�ال متوال�ی گواهینامه رعایت 
حق�وق مصرف كنن�دگان را دریافت كرده باش�ند 
و در س�ال سوم ش�رایط اختصاصی الزم را كسب 

كنند.

شركت سپهرالکتریک 
ب�ه   1359 س�ال  در  س�پهرالکتریک  ش�ركت 
منظور تولی�د انواع لوازم خانگ�ی، كارخانه ای در 

ش�هر صنعت�ی البرز قزوی�ن در زمینی ب�ه متراژ 
20000مترمرب�ع اح�داث ش�د. اكنون با گذش�ت 
س�ال ها تالش بی وقفه و ش�بانه روزی و با توسعه 
كارخان�ه به مت�راژ 75000مترمرب�ع و تولید انواع 
محص�والت از قبی�ل كول�ر آب�ی، بخ�اری گازی، 
آبگرمکن های مخزنی گازی و برقی و انواع ماشین 
لباسش�ویی تمام اتوماتیک و بهره برداری از خط 
مونت�اژ اج�اق گاز صفح�ه ای افتخ�اری عظیم در 

عرصه صنعت میهن ایران اسالمی است.
ش�ركت از ابتدا با این باوركه كیفیت حق مشتری 
اس�ت، خط مش�ی خود را جلب رضای�ت و تامین 
خواسته مشتریان قرارداده است و برای دستیابی 
به این مهم و با توجه به بازار رقابت كنونی درعرصه 
بین المللی، امیدواریم به یاری حق تعالی توانسته 
باش�یم در توس�عه صادرات غیرنفت�ی به خصوص 
لوازم خانگ�ی گامی ارزنده برداریم. روند صادرات 
ش�ركت ظرف سال های اخیر رشد صعودی داشته 
و این موضوع مدیران شركت را به فعالیت همگام 

دراین زمینه تشویق كرده است.
تعال�ی و ی�اری  ب�ا عنای�ت ح�ق  امی�د اس�ت 
دس�ت اندركاران صنعت و با به�ره گیری از دانش 
مدیریتی واالیی كه شركت از آن برخوردار است، 
عام�ل موثری در گ�ردش چرخ اقتصاد كش�ور و 
منطق�ه، اش�تغالزایی و افزای�ش حج�م صادرات 

كشور باشد.

دستاوردهای ما
تبدیل ش�دن ب�ه یک�ی از اصلی تری�ن برندهای 
تامین كنن�ده لوازم خانگی در زمینه تخصصی مان 

به ویژه: 
• كولر آبی

• آبگرمکن های گازی و برقی
• بخاری های گازسوز

• اجاق گاز
• ماشین لباسشویی

مهندس بدلی افتخار مدیریت ایران 
برگزیده پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1394 
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پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان با حضور مقامات 
ارش�د نظام و همچنین وزی�ر محترم صنعت، معدن و تج�ارت، معاون وزیر و 
رئیس س�ازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان  و جمعی از صاحبان 
صنایع و فعاالن اقتصادی و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی در حوزه حمایت 

مصرف كنندگان در سالن همایش های بین المللی صدا و  سیما برگزار شد. 
شركت گرمای جنوب امسال نیز برای چهارمین بار موفق به دریافت گواهینامه 
و تندی�س نقره ای رعایت حقوق مصرف كنندگان گردید. در این مراس�م كه با 
حضور وزیر صنعت و معدن برگزار ش�د، شركت های منتخب از جمله شركت 
گرم�ای جنوب با مدیریت مهندس ربیعی مدیر عامل خوش فکر و توانمندش 

مفتخر به دریافت جوایز از سازمان حقوق مصرف كنندگان گردیدند.
ه�دف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان، 
افزای�ش انگی�زه و حساس�یت در  تولیدكنن�دگان و ارائه دهن�دگان خدمات 
ب�رای رعایت بیش از پیش حقوق مصرف كنن�دگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف كنندگان  به اس�تفاده از كاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت س�ازنده بین تولیدكنندگان و ارائه  دهندگان خدمات 
در جه�ت ارائه محص�والت كیفی، ت�الش در جهت برقراری قیم�ت عادالنه، 
تحویل به موقع كاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش و تشویق مصرف كنندگان به 

استفاده از كاالی مرغوب تولید داخل است.

خط مشی سیستم یکپارچه
مدیریت و پرس�نل ش�ركت گرماي جنوب به عنوان یک س�ازمان مهندسی، 

س�اخت و مونتاژ انواع لوازم خانگي با اعتقاد به نظام كیفیت و رعایت الزامات 
سری استانداردهای بین المللی سیستم یکپارچه شامل:

)IMS (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007و 
نیز اس�تاندارد شکایت مش�تری )ISO 10002:2004( و به منظور استقرار و 
حفظ نظام مدیریت نوین، بر آن اس�ت خط مش�ی زیر را بر پایه ارتقای سطح 
رضایتمن�دی مش�تریان و ارائه خدم�ات و تولید محصول باكیفی�ت، همواره 

سرلوحه كار خود قرار دهد:
• بهبود مستمر سازمان

• تحویل به موقع محصوالت، كاهش زمان های تاخیر و توقفات
• كاهش ضایعات

• ارتقای سطح علمی پرسنل از طریق آموزش موثر
• افزایش رضایتمندی مشتریان

• پاسخگویی منطقی به شکایات و نظرات رسیده احتمالی
• شناس�ایی و كنت�رل كلی�ه جنبه ه�ای مثب�ت و منفی زیس�ت محیطی و 

ریسک های ایمنی بهداشتی تاثیرگذار با توجه به حیطه عملکردی سازمان
• پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق برنامه ریزی و كنترل آالینده های 

زیست محیطی سازمان و تالش در جهت حفظ و بهسازی آن
• شناسایی و تحت كنترل بودن سالمت پرسنل سازمان

• شناسایی و كاهش حوادث و بیماری های شغلی كاركنان
• شناسایی و توجه به كلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی كاركنان 

متناسب با حیطه عملکردی سازمان

گرمای جنوب در نهم اسفند 
تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان را به آغوش کشید
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از توس��عه ودموکراس��ی به عنوان دو بال صلح و 
تعالی جامعه بش��ری ن��ام می برند. دموکراس��ی 
سمبل آزادی و اراده انسانی است و توسعه سمبل 
رفاه، آس��ایش و ش��کوفایی. مردمان جوامعی که 
به این دو مهم رس��یده اند ی��ا در تحقق نمادها و 
آموزه های آن گام برداش��ته و به دس��تاوردهای 
بزرگی هم رس��یده اند، امروزه در دنیا و به نسبت 
جوامع دیگر از کرامت، عدالت و امنیت بیشتری 
نیز برخوردار هستند. اما تجربه بشری نشان داده 
اس��ت که رسیدن به توس��عه و دموکراسی امری 
زمانبر، پرهزینه و سخت است. قرن های متمادی 
اس��ت که متفکران واندیش��مندان در حوزه های 
مختلف علوم انس��انی و اجتماعی در پی تسهیل 
چگونگی نیل به صلح ابدی از مس��یر توس��عه و 
دموکراس��ی بوده اند. س��یر تحوالت اجتماعی در 
قرون اخیر به خصوص پس از انقالب فرانس��ه نیز 
در راس��تای نی��ل به این مهم بوده اس��ت. اما در 
ابتدای قرن بیس��تم می توان اذعان کرد که کمتر 
از یک هفت��م جمعیت جهان، طعم صلح و آزادی 
واقعی را چشیده اند و از مواهب نسبی دموکراسی 
و توس��عه بهره مند هس��تند. اکثری��ت جمعیت 
جهان در تکاپوی رسیدن به این اهداف هستند و 
اقلیتی نیز به آن باور نداشته یا اینکه وجود آن را 

ضروری نمی دانند. 
چنانکه در سطور پیش��ین بیان شد، چالش های 
نظری در مورد ارتباط میان توسعه و دموکراسی 
برای س��الیان متمادی بی��ن صاحب نظران وجود 
داش��ته و همچنان با وجود نهادینه شدن برخی 
تجارب در این زمینه ادامه دارد. با این وجود، این 
مه��م تقریبا در همه دیدگاه های نظری و مکاتب 
فکری پذیرفته شده که توسعه بدون دموکراسی 

و دموکراس��ی بدون توس��عه معنا و 
موضوعی��ت ندارد. اما این موضوع که کدام یک از 
این دو متغیر الزم و ملزوم یکدیگر است، تجارب 
جوامع مختلف در امواج اول و دوم توسعه، بر این 
واقعیت صحه می گذارد که دموکراس��ی به عنوان 
نماد یا نتیجه توس��عه سیاس��ی، بر پایه توس��عه 

اقتصادی شکل می گیرد. 
با تغییر شیوه و ابزار تولید و به دنبال آن صنعتی 
ش��دن اقتصاد، طبقه متوسط ش��کل می گیرد. با 
بالندگی و بلوغ طبقه متوس��ط، نفوذ و موقعیت 
طبقه باال که معموال ق��درت را در اختیار دارد و 
همچنین طبقه پایین که معموال ابزار و دستمایه 

طبق��ه ب��اال اس��ت، ضعیف ش��ده و به حاش��یه 
می رود. طبقه متوس��ط با خود فرهنگ سیاس��ی 
مش��ارکت طلبانه و عقالن��ی را یدک می کش��د و 
ب��ا تغییر فرهنگ سیاس��ی، زمینه و بس��تر برای 
مش��ارکت سیاس��ی و انتخاب عقالن��ی از طریق 
شکل گیری احزاب سیاس��ی فراهم می شود و به 
این ترتیب نهال دموکراسی با سرعت رشد و نمو 

پیدا می کند. 
اما واقعیت این است که آغاز این فرآیند که مبدا 
آن حوزه اقتصاد اس��ت، در خال شکل نمی گیرد. 
موج اول توس��عه در یک پروس��ه زمانی طوالنی 
و در نتیج��ه تعام��الت اجتماع��ی، سیاس��ی و 
اقتصادی گس��ترده که ریشه در رنسانس داشت، 
به سرانجام رسید. موج دوم که امروزه کشورهای 
نوظهور اقتصادی نماد آن هس��تند با شکل گیری 
دولت ه��ای توس��عه گرا از دهه 1960 آغاز ش��د. 
ظهور دولت های توس��عه گرا با رویکرد بس��ته ای 
که در حوزه سیاس��ی در پیش گرفتند، برخالف 
روندهای توس��عه سیاس��ی بوده ام��ا دولت های 
مذک��ور تمام ش��رایط و ل��وازم را ب��رای تحقق 
توسعه اقتصادی با توسل به رویکرد اقتدارگرایی 
فراهم س��اختند و موج��ب ورود جوامع خود به 
عص��ر صنعتی ش��دند. ورود به ای��ن عصر به طور 
طبیعی، شکل گیری طبقه متوسط و به دنبال آن 
تجربه توسعه سیاس��ی را هموار کرد و به تدریج 
دولت های توسعه گرای اقتدارگرا، جای خود را به 
دولت های توس��عه گرای دموکراتیک دادند. این 

فرآین��د اگرچه هنوز تکامل پیدا 
نکرده اما بسترهای واقعی توسعه 

سیاس��ی و دموکراس��ی را فراه��م 
ساخت. نحوه ش��کل گیری دولت های 

توس��عه گرا در دهه ه��ای اخی��ر به وی��ژه 
پس از پایان جنگ س��رد با ش��یوه س��نتی 

)اقتدارگرا( متفاوت بود به این معنا که دولت های 
توسعه گرای جدید در فرآیندی دموکراتیک تر اما 
با همان قدرت و مدیریت متمرکز حرکت کردند. 
در واق��ع تحت تاثیر الزامات بین المللی و داخلی، 
رویک��رد تعامل��ی و همکاری جویان��ه دولت های 
توسعه گرا در حوزه داخلی و بین المللی و پرهیز از 

هرگونه تحرکات صرف سیاس��ی و چالش برانگیز 
در حوزه ه��ای ف��وق که به بیانی نش��ان از ثبات 
سیاسی وامنیت اجتماعی دارد، زمینه های تسریع 
در فرآیند توس��عه و کاهش هزینه های آن را در 
عصر جدید فراهم می س��ازد، بنابراین نمادهایی 
مانن��د انتخابات واقعی و رقابت��ی، فعالیت آزادانه 
احزاب سیاس��ی و همچنی��ن آزادی بیان، عالئم 
ونش��انه های مثبتی برای هر حرکت توس��عه ای 
می باش��د و جوامع توس��عه گریز، تجرب��ه واقعی 
از ای��ن نماده��ا ندارند. بدون ای��ن نمادها، چرخ 
توس��عه لنگ می زند و دی��ر و پر هزینه به مقصد 
می رس��د. در کنار این متغیره��ا، وجود و فعالیت 
نهادهایی که س��مبل واقعی مشارکت سیاسی و 
دموکراس��ی می باشند، یعنی مجالس قانونگذاری 
و نهادهای��ی از این دس��ت، در پیش��برد اهداف 
توس��عه ای و دموکراتیک نق��ش تعیین کننده ای 
ب��ازی می کنند. مجالس قانونگ��ذاری اگر نتیجه 
واقع��ی اراده ش��هروندان باش��ند، راه توس��عه را 
کوتاه ت��ر و کم خرج تر می س��ازند. مش��کل زمانی 
پی��ش می آید ک��ه کارک��رد و ماهی��ت مجالس 
قانون گ��ذاری به عن��وان عص��اره اراده مل��ی، از 
رونده��ای دموکراتیک و دولت های توس��عه گرا، 

عقب تر و به نوعی دست انداز توسعه باشد. 

ابزار توسعه را را بشناسید

نام شرکت: صنعتی بهپاک
مدیرعامل: علیرضا شریفی
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی  عام( 
در تاریخ 94/12/03 در محل مجتمع آموزش��ی بانک صنعت و معدن واقع در 

دارآباد  تشکیل شد. 
در ای��ن مجمع ک��ه با حضور 89/34 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای سید محمدعلی سید ابریشمی 
بود که جنابان ابوالفضل نجارزاده و محمدرضا زنگنه در مقام نظار اول و دوم و 

آقای علیرضا اسدپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مرب��وط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی سال مالی منتهی به 1394/9/30 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند را که توفیق داد تا در خدمت سهامداران گرامي شرکت 
باشیم. هیات مدیره، مدیران و کارکنان اعتماد کلیه سهامداران را سپاس گفته 

و قدرداني خود را ابراز مي نماید.
در س��ال دولت، ملت، همدلی و همزبانی، هیات مدیره تمامي توان خود را در 
جهت حفظ منافع سهامداران محترم و در راستاي تحقق منافع شرکت و ایران 

اسالمي به کار گرفته است. 

بیانیه ماموریت
ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن با بهره گیری از حداکثر ظرفیت لیزینگ در 
توسعه راهکارهای نوین تامین مالی، در جهت افزایش کارآفرینی، ارتقای رفاه 
اجتماعی و دس��تیابی به رش��د پایدار اقتصادی گام برداش��ته و در این راستا، 

ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان با تکیه 
بر کارکنان خالق و بهره گیری از فناوری های نوین را همواره دنبال می کند.

  
اهداف و استراتژی های شركت

- تنوع پرتفوی لیزینگ
- افزایش نوآوری خدمات لیزینگ

- انعقاد قراردادهای گروهی با خودروسازان و تولیدکنندگان
- بهینه سازی فرایندهای شرکت

- توانمندسازی منابع انسانی
- مطالعه ارائه خدمات لیزینگ از طریق موبایل

- ارتقا و بهبود خدمات اینترنتی
- اجرای سراسری و جامع اندازه گیری رضایت مشتریان

- افزایش اختیارات شعب
- طراحی سیستم جامع پیگیری وصول مطالبات

- دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان
- جمع آوری اقساط از طریق حساب های الکترونیکی و اینترنتی

- ارتقای دانش و فرهنگ لیزینگ
- پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی

جایگاه شركت در صنعت
به نظر می رس��د بیش از 300 شرکت لیزینگ در کشور فعال هستند؛ این در 
حالي است که تعداد شرکت های لیزینگ در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی 
بس��یار اندک است و از 30 ش��رکت فراتر نمی رود. پنج شرکت بزرگ لیزینگ 
شامل شرکت های لیزینگ صنعت و معدن، پارسیان، ایران، رایان سایپا و غدیر 
بیش از 70 درصد س��هم بازار را دارند. س��ه ش��رکت اول لیزینگ بانکي و دو 

مورد قبول بازار جهانی؛لیزینگ صنعت و معدن 
اولین و متخصص ترین لیزینگ کشور
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شرکت آخر لیزینگ وابسته هستند.

سایر برنامه های آتی
هیات مدیره در سال 1395 سعی در تحقق موارد ذیل دارد:

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن
- بازنگری در برنامه ریزی اس��تراتژیک و تدوین س��ند توس��عه و طرح تجاری 

شرکت
- افزایش راندمان و کارایی

- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون
- بهبود وضعیت وصول مطالبات

- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری
- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیت های جدید.

چشم انداز صنعت لیزینگ
کش��ور ما به عنوان یک کش��ور در حال توس��عه ب��ه منظور ایجاد اش��تغال، 
گس��ترش زیرس��اخت های عمومی و ... به تامین منابع مالی نیاز دارد و به نظر 
می رس��د ش��رکت های لیزینگ می توانند این امر را بر عه��ده بگیرند، زیرا در 
بس��یاری از کشورها از پتانس��یل های موجود در این صنعت برای تامین مالی 
پروژه های کوچک و بزرگ استفاده می شود. همچنین براساس پیش بینی های 
صورت گرفته احتمال بروز رکود تورمی در اقتصاد کش��ور طی س��ال های آتی 
وج��ود دارد و لیزینگ به عنوان بهترین گزینه تامین مالی غیرتورمی می تواند 

چشم انداز مناسبی داشته باشد.
افزایش تولید ش��رکت های خودروس��از داخلی، افزای��ش واردات خودروهای 
خارجی و وجود تقاضای زیاد برای خرید خودرو و حرکت این صنعت در مسیر 
رش��د و توسعه از جمله عواملی است که بیانگر وجود پتانسیل در شرکت های 
لیزینگ است. قراردادهای فروش و اجاره مجدد برای تامین سرمایه در گردش 
در حال افزایش اس��ت. عالوه بر این، تقاضای بخش های پزش��کی و خدماتی 
پایدار اس��ت. از طرفی سیاس��ت انقباضی بانک مرکزی تقاضا برای تسهیالت 

لیزینگ را افزایش داده است.

در ح��ال حاضر ش��رکت های فعال در صنعت لیزین��گ در زمینه  محدودی به 
فعالی��ت می پردازند که عمدتا مرتبط با صنعت خودروس��ازی اس��ت و تنوعی 
در فعالیت ه��ای لیزینگ وجود ن��دارد. لیزینگ صنعت و معدن یکی از معدود 
شرکت هایی اس��ت که با رعایت کامل قوانین و مقررات بانک مرکزی پرتفوی 
متنوعی از سرمایه گذاری های اجاره ای را نگهداری می کند. برای اینکه صنعت 
لیزینگ از یک سو همپای تحوالت اقتصادی و اجتماعی جامعه و از سوی دیگر 
هماهنگ و نزدیک به موسسات لیزینگ بین المللی ادامه فعالیت دهد، ضروری 

است راهبردهای زیر مورد توجه قرار گیرد:
- افزایش سرمایه و جذب منابع مالی و کافی برای مشارکت و اعتباردهی

- ایجاد تنوع بخشی پرتفوی )صنعت و منطقه(
- توجه به نقدشوندگی و انعطاف پذیری پرتفوی

- تطابق مدت قراردادهای اجاره و سررسیدهای بدهی ها
- ثبات بخشی به جریان های نقدی

- ایجاد ارتباط با موسس��ات بین المللی لیزینگ و موسس��ات مالی و اعتباری 
جهانی برای تقویت بنیه مالی و اعتباری

- متناس��ب س��ازی نرخ س��ود در ارتباط ب��ا تخصیص منابع اعتب��اری برای 
فعالیت های اقتصادی

- فرهنگ س��ازی در جامعه برای شناسایی موسس��ات، شرکت ها و گروه های 
مختلف هدف با صنعت لیزینگ

- انعطاف پذیرسازی منابع اعتباری اجاره ای به منظور رشد و توسعه  فعالیت های 
اقتصادی و تولیدی

- ایجاد س��رمایه گذاری مشترک با اش��خاص حقیقی و حقوقی در پروژه های 
اقتصادی کارآمد و پربازده

- حضور فعال در نواحی مختلف تولید به منظور تنوع بخش��ی در فعالیت های 
لیزینگ و عبور از فعالیت های لیزینگ و همچنین فعالیت های تک بعدی

- شناورس��ازی نرخ س��ود در تخصیص منابع اعتباری به متقاضیان براس��اس 
ریسک متقاضی

- اس��تفاده از مکانیزم های جدی��د اجاره دهی به مصرف کنن��دگان حقوقی و 
حقیقی در خصوص واگذاری کاالهای س��رمایه ای واس��طه ای برای انجام امور 

تولیدی )عرضه کاالهای اجاره سرمایه ای(  

برنامه های آینده شركت   
پیش بینی میزان تسهیالت اعطایی و طرق تامین منابع مالی

میزان تس��هیالت قابل پرداخت برای س��ال 1395 ح��دود 860 میلیارد ریال 
پیش بینی شده است.

وصول اقساط و اقدامات نظارتی
شرکت همواره ضمن توسعه حجم فعالیت های خود و پیگیری وصول مطالبات 
معوق، سعی داشته با استفاده از توان و مشاوره های کارشناسان ضمن کاهش 
زمان جوابگویی به متقاضیان و مشتریان، اعتبارسنجی مناسب و قابل قبولی از 
مش��تری انجام دهد، تا ریسک غیرسیستماتیک و قابل کنترل سبد خود را به 

اقل ممکن کاهش داده و کنترل کند.

بودجه سال آتی
بودجه س��ال مالی منتهی به 1395/9/30 ش��رکت با سرمایه 2/000 میلیارد 
ریال معادل 246 ریال پیش بینی EPS به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شده 

و توسط حسابرس و بازرس قانونی مورد حسابرسی قرار گرفته است.
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بی ش��ک رونق تولید و تسهیل تجارت که موضوع 
اصلی اقتصاد کش��ور در این برهه زمانی است، نیاز 
ب��ه کانونی برای ش��کل گیری حمایت ه��ا و تغییر 
در سیاس��ت ها و نگرش ه��ا دارد. ای��ن موضوع��ی 
اس��ت کامال بدیهی ک��ه پرداختن ب��ه زوایای آن 
ش��اید چندان ضرورت ندارد. از س��وی دیگر همه 
صاحب نظران و کارشناس��ان بر ای��ن اعتقادند که 
تنه��ا راه پیش��برد اهداف اقتصادی کش��ور، اتخاذ 
سیاست هایی است که بتواند تجربیات شکل گرفته 
در بخش خصوصی را به س��ایر نقاط تصمیم س��از 
کش��ور منتقل کند. در واقع نقطه اشتراک این دو 
پیام آن است که باید برای تقویت کانونی که بتواند 
ضمن آنکه صدای بخش خصوصی را از پراکندگی 
خارج می کند، آن را به ادبیات قابل درک دولت ها 

ترجمه کند، تالش کرد. 
بر این اس��اس شاید به جرات بتوان اذعان کرد که 
یکی از مهم ترین شاخص ها و معیارها برای واکاوی 
آنچه اقتصاد مقاومتی باید بر پایه آن اس��توار شود، 
توجه به همین مولفه باشد؛ چراکه تجربه چند دهه 
اخیر در کش��ور ما نش��ان داده که رونق بخشیدن 
پایدار به فعالیت بخش خصوصی موضوعی نیست 
که به صورت اتفاقی و تصادفی محقق ش��ود، بلکه 
نیازمن��د برنامه ریزی علمی، اجرای کارشناس��انه، 
نظارت فراگیر، هم افزایی سازمان های دست اندرکار 
و آسیب شناسی دقیق و مستمر است. زیرساخت ها 
و هدف ه��ای جزء ب��ه جزء آن و متولی��ان اجرای 
بخش های مختلف آن باید مش��خصا تعریف شود. 
اینها ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف 
اس��ت و نباید از کنار این اصول به س��ادگی عبور 
کرد و قطعا نیاز به نقطه ای به عنوان کانون تمرکز 
فعالیت ها دارد که بدون ش��ک ای��ن نقطه، همان 

ات��اق بازرگانی اس��ت و موتور محرک��ه آن هیات 
نمایندگان اس��ت.  اما مس��اله اساسی آن است که 
حفظ انسجام در بخش خصوصی وابسته به الزاماتی 
اس��ت که مهم ترین پایه آن رعایت اخالق حرفه ای 
اس��ت. بدون رعایت الزامات آن نمی توان به آینده 
خوش بین بود. همه ما، کم و بیش با مش��کالت و 
معضالت اقتصادی کشور آشنا هستیم. بی شک اگر 
متولی واحد و مشخصی برای مطالعه، شناسایی و 
بازبینی قوانی��ن و آیین نامه های اجرایی که فعاالن 
اقتصادی با آنها روزانه مواجه هستند تعیین شود، 
مجموعه قوانین زائد، دس��ت وپاگیر، موازی و مانع 
از فعالی��ت فعاالن اقتصادی شناس��ایی و تالش ها 
برای حذف آنها ش��کل پیدا می کند. باید فلوچارت 
س��ازمان های دخی��ل در بحث تولی��د و تجارت از 
زمانی که یک بنگاه اقتص��ادی تصمیم به ورود به 
ای��ن حوزه می گیرد تا زمانی ک��ه محصول خود را 
برای صادرات ب��ه بازارهای جهانی عرضه می کند، 
م��ورد بازبینی قرار گی��رد تا فع��االن اقتصادی با 
صرف کمتری��ن هزینه، انرژی، وقت و اس��ترس و 
به دور از م��وازی کاری ها بتوانند هم و غم خود را 
صرف��ا به تولید و تجارت اختصاص دهند و دغدغه 
دیگری نداشته باشند.  در جریان برنامه ریزی برای 
صیانت از تولید و تجارت باید به گونه ای رفتار شود 
که همپوش��انی دقیقی بین سیاست های تولیدی 
و بس��ته های حمایت��ی برقرار باش��د. آنچه موجب 
رونق اقتصاد می ش��ود تدوین بس��ته های حمایتی 
صحیح مبتنی بر تدوین ابزارهای مناس��ب اس��ت 
تا درآمدهای ناش��ی از آزاد ش��دن پول های بلوکه 
شده را به سمت تولید انتقال دهد. هرچند اقتصاد 
کش��ور در س��ال های گذش��ته از نقدینگی افسار 
گس��یخته آسیب جدی دیده اس��ت، اما متاسفانه 

امروز هم نتوانس��ته ایم آنچنان که شایس��ته است 
و توق��ع می رف��ت ای��ن نقدینگی س��رگردان را به 
س��مت فعالیت های مول��د هدایت کنی��م. در این 
رابطه بی شک همسویی سیاست گذاری های پولی، 
بانکی و مالی کشور و نیز سیاست های ارزی نقش 
تعیین کنن��ده ای در رونق تولی��د و تجارت خواهد 
داش��ت.  از س��وی دیگر، مس��لما حمایت از تولید 
بدون هدایت س��رمایه محقق نخواهد ش��د. روشن 
اس��ت بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در 
صورت کاستی قوانین و مقررات جاری باید تدارک 
شود تا مزیت ها و مشوق های ویژه ای را برای تبدیل 
چرخه سرمایه، تولید و تجارت ارائه دهیم. کاهش 
هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور 
و با تکیه بر اصول انتقال تکنولوژی بهینه، افزایش 
بهره وری،کاه��ش ضایعات، بهره برداری از فن آوری 
اطالع��ات، تطبیق ب��ا دانش فنی، تقویت س��طح 
تعامل صنعت با دانش��گاه و ارتقای تسلط مدیران 
بر علوم مدیریت محقق می شود. اما همه این ها در 
گرو رعایت اخالق حرفه ای اس��ت. تا زمانی که گام 
موثری در مس��یر اصالح فرهنگ حرفه ای برداشته 
نش��ود و بس��اط دالل بازی از عرصه اقتصاد کشور 
برچیده نشود، نگاه به تولید ثروت و سرمایه بهبود 
پیدا نکن��د، تعصب بر کاالی ایران��ی تعلق نگیرد، 
اش��تغال آفرینی ارزش خود را پیدا نکند، اعتماد به 
ق��ول و وعده ها بازآفرینی نش��ود، خرید و فروش و 
اس��تفاده از کاالی قاچاق مذموم تلقی نشود، فرار 
از مالیات، زرنگی و تیزهوش��ی تفس��یر نش��ود و... 
وضعیت گذشته اقتصاد، تولید و تجارت پابرجاست. 
س��خن اصلی آن اس��ت که باید اقتصاد را از نقطه 
آغازینش؛ یعنی از فرهنگ و اخالق مداری بخوانیم 

و عمل کنیم. 

دولت بسته حمایتی به اقتصاد را باور کند
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پانزدهمی��ن همای��ش روز مل��ی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان ب��ا حض��ور مقامات ارش��د نظام و 
همچنین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، معاون 
وزی��ر و رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان  و جمعی از صاحبان صنایع و فعاالن 
اقتصادی و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی در حوزه 
حمای��ت مصرف کنن��دگان در س��الن همایش های 
بین المللی صدا و  س��یما برگزار ش��د.  در پانزدهمین 
همایش ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان که 
نهم اسفند ماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، با اهدای لوح و 
تندیس از مهندس احمد صادقیان مدیرعامل شرکت 
تک ماکارون طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر به 
عمل آمد. ه��دف از اعطای گواهینامه و تندیس های 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش انگیزه و 
حساسیت در  تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت بیش از پی��ش حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان  به استفاده 
از کااله��ا و خدم��ات واحده��ای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت س��ازنده بین تولیدکنندگان 
و ارائه دهن��دگان خدمات در جه��ت ارائه محصوالت 
کیفی، ت��الش در جهت برق��راری قیم��ت عادالنه، 
تحویل به موق��ع کاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش و 
تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی مرغوب 

تولید داخل اس��ت. تندیس طالیی به س��ازمان ها و 
ش��رکت هایی  تعلق می گی��رد که دو س��ال متوالی 
گواهینام��ه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت 
کرده باشند و در سال سوم شرایط اختصاصی الزم را 
کسب کنند. در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، ش��رکت تولیدی تک 
ماکارون ب��ار دیگر مفتخر به دریافت تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان ش��د. این ش��رکت از 
ابتدای شروع فعالیت خود تاکنون همواره تالش کرده 
است به تمام قوانین، مقررات، الزامات و استانداردهای 
ملی و بین المللی پایبند باشد. اجرای ضوابط و مقررات 
س��ازمان غذا و دارو، اخذ نشان اس��تاندارد ملی، اخذ 
اس��تانداردهای مدیریتی، رعایت الزامات بین المللی 
ح��ذف مخاطرات غذایی و تولید غذای س��الم، پیاده 
س��ازی الزامات زیس��ت محیطی و احترام به محیط 
زیست، رعایت حقوق کارگران و ذی نفعان سال هاست 
که در این مجموعه س��رلوحه تعالی مدیریت اس��ت. 
دریافت ای��ن تندی��س و داوری مجموع��ه داوران و 
کارشناسان محترم در ارزیابی عملکرد شرکت همانند 
تابلوی راهنمایی اس��ت که به ما می نمایاند در مسیر 
درس��ت و با سرعت مناس��ب در جهت رشد و تعالی 
صنعت این کش��ور در حرکتی��م و به ما می گوید که 
یک سال تالش و فعالیت صحیح و سالم را پشت سر 
گذاشته ایم، به خود، رقبا، مصرف کنندگان و ذی نفعان 

احترام گذاش��ته  و در فضای رو به رش��د و تعالی این 
میهن عزیز در جایگاه مناسب قرار گرفته ایم. 

ما معتقدیم برای بهتر بودن باید در محیط رقابتی با 
احت��رام به اصول حرفه ای و اخالقی باعث هم افزایی و 
اعتالی صنعت ملی شد. چه در عرصه داخلی و چه در 
ح��وزه صادرات، اگر بخواهیم برترین واحد در صنعت 
ماکارونی باشیم باید با رعایت حقوق مصرف کننده و 
احترام تمام و کمال به الزامات آن همواره خوشنام ترین 

واحد این صنعت باشیم.  

 تک ماكارون؛ برند محبوب ماكارونی و پاستا
دومین جشنواره ملی برندهای محبوب مصرف کنندگان 
از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار شد. تک ماکارون با رای شما مصرف کنندگان 
گرامی و با اختالف بس��یار زیاد از رقبا پیشی گرفت و 
به عنوان تنها برند محبوب در گروه ماکارونی و پاستا 
انتخاب شد. دوس��تداران تک ماکارون بار دیگر برند 
محبوب خود را از میان سایر برندها انتخاب کردند و 
نشان دادند که تک ماکارون تنها در اوج ایستاده است.

معرفی شركت
شرکت تولیدی تک ماکارون در سال 1373 با هدف 
تهیه غذای سالم و کافی اقدام به خریداری و تاسیس 
پیشرفته ترین ماشین آالت و فناوری روز دنیا از کشور 
س��وئیس کرد. مس��احت کارخانه بالغ بر 120000 
مترمربع ش��امل سالن های تولید، انبار محصول، انبار 
ملزومات و م��واد اولیه، فضاهای اداری و رس��توران، 
تاسیسات آبرس��انی و ... است. این شرکت قادر است 

روزانه بیش از 450 تن محصول تولید کند.
انبار ش��رکت تک ماکارون با ظرفیتی بیش از 7000 
ت��ن انواع محص��والت تولیدش��ده با ق��درت ذخیره 
سازی مطمئن انواع مختلف محصوالت این شرکت، 
ما را قادر می س��ازد تا همیشه پاس��خگوی نیازهای 
متنوع مصرف کنندگان داخل��ی و بازارهای صادراتی 
باشیم. کیفیت مطلوب محصوالت مختلف ماکارونی، 
بس��ته بندی زیبا و طراحی های ج��ذاب به کار رفته، 
کش��ورهای مختلفی را ب��ه گ��روه مصرف کنندگان 

ماکارونی اضافه کرده است.

تک ماکارون؛ محبوب سفره ها 
دریافت تندیس طالیی حمایت از مصرف کننده برای پانزدهمین بار
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جناب مهندس زینلی در صنعت تایر نامی اس�ت آش�نا و چهره ماندگار صنعت و 
بزرگی و شناخته شدنش بعنوان مدیری الیق در این منصب حاصل دسترنج كاری 
است كه انجام داده و امروز به حق به بایستگی و شایستگی بر تارک صنعت حمل 
و نقل نشس�ته است. آنانکه به سن هفتاد سال كاتب این سطور هستند خوب می 
دانند معضالت گریبانگیر فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سالهای دهه 1360 
تا هفتاد یعنی چه. جنگ تحمیلی پنجه عفریتش را تا بن در كالبد انقالب اسالمی 
نوپا فروكرده و مرزهای غرب و جنوب در زیر چکمه دژخیمان و آسمان آبی كشور 
میدان گاه خفاش�های ابرجنایت كاران شرق غرب و قلب مردم پاک این سرزمین 
نش�انه رفته ولکن اراده ملتی س�رفراز اس�توار و پابرجا برای در نوردیدن مرزهای 

ناممکن در برابر سالحهای پیشرفته تهیه شده از نفت شبه جزیره عرب.
22 اسفند ماه سال 1366 جوانی به كمال آراسته از سنگر بسیج مسجد برون شد و 
با یک میلیون تومان سرمایه اولیه شركتی را به ثبت رساند كه امروز آن را الستیک 

كویر تایر می نامیم.  
بلی در سال 1366 در كوران جنگ تحمیلی، جوانی توانمند و آبدیده در كوره بسیج 
و ورزیده در س�نگر دفاع مقدس با گام هایی استوار نشان داد كه فعل خواستن را 

چگونه باید صرف كرد. 
بلی، با این همت واال شركت به ثبت رسید و آوازه ساختش به بلندای نام سرزمین 
خراس�ان بزرگ پیچید و در اندک زمان از لوح افتخار كیفیت تا س�کوی نخس�ت 
باورمداری مصرف كنندگان در ویترینش نشست و هر سال در مقام نخست استانی 
و كشوری تندیس و لوح بود كه برای باورمدارانش به ارمغان آورد و امروز اگر كاپ 
ها، لوح ها و تقدیرنامه ها در ویترینش پرشمار است.به همت مردی است كه چه در 
كسوت مدیرعاملی و چه در كسوت نمایندگی مجلس كمر همت به خلق و مام میهن 
كش�ور هست مهندس زینلی مرد كار است به هر جا كه باشد و با این عملکردبود 
كه همگان را تاكید می كنم همگان را اعم از دوست و دشمن، به تحسین واداشت 
. نش�ریه اقتصاد و بیمه بخود بالید آنروز كه در صفحه نخس�ت و بر روی جلد خود 
نقش این مرد ماندگار صنعت كشور را زینت بخش خود كرد. به روز مجمع ساالنه در 
مسجد اعظم تهران شوق حضور در میان سربداران خراسان افتخاری بود كه نصیب 
این پیر مطبوعات شد. به دلیل رنجوری تن در منتهی الیه صندلی ها نشستم و غور 
در تفکر كه ای كاش آنانکه افتخار خدمت در مجموعه می دارند بدانند در كجا و با 
كه در سنگر خدمت اند. مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كویر تایر )سهامی عام( 
در تاریخ 94/12/09 تشکیل شد.    صورت های مالی سال مالی منتهی به 94/09/30 

شركت مورد تصویب قرار گرفت.
  تقسیم سود نقدی هر سهم به  مبلغ 2.750 ریال تصویب گردید.

  اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

- شركت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- شركت خدمات آینده اندیش نگر

- شركت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
- شركت مدیریت توسعه گوهران امید

پیام هیات مدیره
سال 1394 اقتصاد كشور با چالش های مختلفی روبرو بود كه تاثیرات آن برتولید 
و بازار مصرف كامال محس�وس است. در این شرایط با برنامه ریزی و تالش مدیران 
و كاركنان شركت، كویرتایر توانست به تمام اهداف برنامه ریزی شده در این سال 
دس�ت یابد. بدیهی است صیانت از سرمایه های سرمایه گذاران كویرتایر با برنامه 
ریزی تولید و تصرف بخش های بیش�تری از بازار تایر كش�ور مهمترین الویت در 

برنامه ریزی های كالن شركت است.
صنعت تایر در ایران بیش از 50 سال قدمت دارد. اولین كارخانه تولید تایر در ایران، 
ش�ركت بی اف گودریچ نام داشته اس�ت كه با سرمایه گذاری و پشتوانه فن آوری 
آمریکا پا به عرصه تولید نهاد و تا پیروزی انقالب اسالمی نیز دو كارخانه دیگر راه 
اندازی شد و ظرفیت تولید تایر به 60/000 تن در سال رسید. پس از انقالب اسالمی 
تا به امروز نیز پنج كارخانه دیگر به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر جمعا 
10 كارخانه تایرسازی با ظرفیت حدود 356 هزار تن وجود دارد. ظرفیت قابل بهره 
برداری صنایع تایرس�ازی داخلی حدود 320 هزار تن در س�ال می باشد ولی عمال 
در چند سال گذشته تولید صنایع تایرس�ازی ایران بیش از 246 هزار تن در سال 

نبوده است.
در س�ال 1393 تولید صنایع تایرس�ازی داخلی جمعا 246 هزار تن، حجم واردات 
همین سال بالغ بر 151/6 هزار تن بوده است و كل صادرات این سال 96/1 تن بوده 
اس�ت. ارزش واردات هر كیلوگرم تایر در س�ال 1393 معادل 3/94 دالر و متوسط 

ارزش صادرات هر كیلوگرم تایر برابر  3/59 دالر بوده است. 
ظرفیت پروانه بهره برداری شركت كویرتایر در حال حاضر 27900 تن انواع تایر و 
فلپ در س�ال می باشد كه با تالش و همت مدیران، كارشناسان و كاركنان سخت 
كوش این مجموعه، تولید س�ال های اخیر آن با راندمان حدود 98 درصد ظرفیت 
پروانه بهره برداری صورت گرفته است. در حال حاضر بیش از 12 درصد وزنی و 22 

درصد تعدادی تایر تولیدی كشور در این كارخانه تولید می گردد.
محصوالت این شركت به ویژه تایرهای رادیال استیل بلت از جایگاه ویژه ای دربازار 
مصرف و به ویژه نزد خودروس�ازان برخوردار اس�ت. به همی�ن دلیل برای افزایش 
ظرفیت تولید این نوع تایر برنامه ریزی به عمل آمده است بطوریکه ظرفیت تولید 
آن از 8/500 تن به 21/778 تن در سال ارتقاء یافته است. در سال مالی مورد بحث، 
ارزش ریالی فروش تایر OE به خودروسازان 59 درصد بوده است و مابقی كه حدود 
41 درصد كل فروش می باشد به سایر نمایندگان در سطح كشور اختصاص داشته 

است.
تولید این ش�ركت در س�ال مورد گزارش در مقایس�ه با آخرین بودجه، 98درصد 
محقق شده است. همچنین ارزش فروش ریالی سال مالی ، 96درصد  بودجه مصوب 
را پوش�ش داده اس�ت. میزان دستیابی به سود پیش بینی شده نیز 89درصد  می 
باش�د. در این س�ال ضایعات حقیقی و كل به ترتیب به 1/53درصد و 1/92درصد 
رسید كه در مقایسه با سایر رقبای داخلی وضعیت بسیار مطلوبی را نشان می دهد. 
در سال مورد بحث، قیمت سهام كویر تایر در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یافته 
و ركورد 19/660 ریال را قبل از افزایش س�رمایه تجربه نموده اس�ت . در این مدت 

کویرتایر؛ ارمغان مرد صنعت تایر
کویرتایر به باقی نود سالم می کند
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تعداد 13/544/032 سهم كویر تایر به ارزش تقریبی 172 میلیارد ریال مبادله شد.
چالش های پیش رو:

چالش های متعدد در زمینه، ارزی و ورود مواد اولیه وقطعات یدكی وجود دارد كه 
به آنها اشاره می شود :

- افزایش متناوب نرخ ارز در چند مرحله كه منجر به افزایش سرمایه در گردش و 
افزایش بهای تمام شده محصوالت گردید.

- تغییرات مستمر در سیاس�ت های اجرایی، تاخیر در تصمیم گیری های مراجع 
سیاس�ت گذار و عدم وجودارتباط منطق�ی میان آنان جهت اس�تفاده از ارز اتاق 

مبادالت ارزی.
-  محدودیت های موجود در ترخیص كاالهای كه به دلیل عدم تخصیص ارز بانکی 

در مواقع اضطراری با استفاده از ارز آزاد خرید صورت گرفته است.
- كاهش نقدینگی و وجود ركود حاكم بر بازار

- بلوكه و یا برگشت وجوه بعضی از حواله های ارزی توسط بانک های عامل و واسطه 
خارجی

- كاهش 16 درصدی تولید خودرو در 10 ماهه س�ال 94 نسبت به تولید خودرو در 
مدت مشابه سال قبل.

- ورود احتمالی رقبای جدید به صنعت تایر و قوی تر شدن رقبای داخلی در شرایط 
پسابرجام و رفع تحریم ها

- اجباری ش�دن برچسب تایر در برخی از كش�ورهای صادركننده تایر به ایران و 
تغییر ذائقه مشتریان.

موفقیت ها:
علی رغم معضالت و چالش های فوق، تالش حداكثری كاركنان و مدیریت شركت 
باعث گردید تا چرخه تامین تولید و توزیع، با ركود مواجه نشود و در این خصوص 
كویرتایر توانست با حداكثر ظرفیت تولید و با اقتدار به حیات اقتصادی خود ادامه 
دهد. در اینسال كویرتایر موفق شد چندین پروژه ارتقای بهره وری و كاهش قیمت 
تمام شده را با موفقیت اجرا و عملیاتی نماید كه شاید اگر هركدام از آنها استقرار 
نمی یافت سرنوشت كویر تایر به گونه ای دیگر رقم می خورد و مانند سایر شركت 
های تایرسازی با كاهش تولید و ركود مواجه می گردید ولیکن نه تنها چنین اتفاق 
شومی رخ نداد بلکه موفقیت های تحسین برانگیز ذیل نیز حاصل گردید كه جا دارد 

به خاطر آنها از زحمات بی دریغ آحاد پرسنل كویر تایر تشکر و قدردانی نماییم:
- انتخ�اب و دریافت لوح واحد نمونه اس�تانی از س�وی وزارت تع�اون، كار و رفاه 
اجتماعی و اعطاء لوح تقدیر به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شركت به مناسبت 

هفته كار و كارگر در اردیبهشت ماه 94
- دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی در س�طح ملی از س�وی وزیر 

صنعت، معدن و تجارت به مناسبت دهه تولید ملی در تیرماه 94
- اعطاء تندیس نقره ای واحد نمونه ملی در مدیریت مصرف انرژی از سازمان بهینه 
س�ازی مصرف سوخت كشور به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شركت در تیرماه 

94
- اعطاء ل�وح تندیس همایش تکریم كارفرمایان نمونه س�ازمان تامین اجتماعی 
خراس�ان جنوبی از سوی مدیر كل تامین اجتماعی استان به آقای مهندس زینلی 

مدیرعامل شركت در شهریور ماه 94
- اعطاء لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه كیفی ر سطح ملی از سوی رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران به مناسبت هفته استاندارد به آقای مهندس زینلی مدیرعامل 

شركت در مهرماه 94
- تقدیرنامه از سوی رئیس پلیس راهور به مدیرعامل شركت درخصوص همکاری 

در طرح نوروز
»امید است تا با تالش همه مدیران، كارشناسان و كاركنان شركت كویر تایر ، نام این 
شركت همیشه بر تارک صنعت تایر كشور بدرخشد و قله های پیروزی یکی پس از 

دیگری توسط كویر تایر فتح گردد.«
ریسک های عمده شركت:

- در ارتباط با ریسک های عمده شركت، می توان از ریسک های مرتبط با تغییرات 
شرایط بین المللی و با قوانین و مقررات داخلی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ بهره، 
نوسانات قیمت فروش ناشی از احتمال تغییرات تعرفه ای، نقدینگی، تکنولوژی و 

تجاری نام برد.
برنامه های آینده شركت

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش:
- ارتقای سطح دانش و مهارت های تشخیص و تعیین خسارت نمایندگان خدمات 

پس از فروش
- توس�عه كمی نمایندگ�ی های ارئه خدمات پ�س از فروش براس�اس حوزه های 

جغرافیایی
- تغییر دی�دگاه تولید تایر از منظر تناژ تولید به تولید تایرهایی كه ارزش افزوده 

باالتری دارند.
- توسعه فروش مویرگی از طریق جذب و آموزش نمایندگان جدید

- افزای�ش تعداد نمایندگان فروش و خدمات پ�س از فروش آموزش دیده و ایجاد 
انگیزش در آنها با هدف افزاس�ش میزان رضایت مشتریان و پاسخ گویی سریع به 

نیازهای آنان.
تولید و معرفی محصوالت جدید

- تداوم تغییر تركیب محصوالت تولیدی از تایرهای الیه – اریب )بایاس( به رایدال 
اس�تیل بلت سواری و وانتی با توجه به تغییر الگوی مصرف و ارضای سطح سلیقه 

مصرف كنندگان
- تداوم ارتقای سطح كیفی محصوالت با همکاری دانشگاه ها و مراكز معتبر علمی 

و تحقیقاتی داخلی و بین المللی
- طراحی و توزیع تایرهای رادیال استیل بلت موجود با گل های جدید

- پی گیری كاهش عیوب فرآیندی در محصوالت شركت
- طراحی تایرهای رادیال استیل بلت وانتی به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریانی 

كه از تایرهای باری الیه- اریب)بایاس( معادل استفاده می نمایند.
مشاركت و سرمایه گذاری ها

شركت كویرتایر به غیر از اجرای طرح توسعه، برنامه دیگری برای سرمایه گذاری 
ندارد ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در شركت هایی كه متعلق به 

صنعت تایر می باشد.
از قبیل شركت بازرگانی سیمرغ شركت كیان كرد و شركت مهندسی و تحقیقات 
صنایع الس�تیک، از این به بعد نیز در س�رمایه گذاری و افزایش سرمایه آنها وفق 

مصوبات هیات مدیره و در جهت صرفه و صالح كویرتایر مشاركت خواهد كرد.
شیوه های تامین مالی

- با توجه به باال بودن نرخ تسهیالت بانکی، سعی می شود احتیاجات نقدی شركت 
از طریق درآمدهای حاصل از فروش تامین گردد.
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در پانزدهمی�ن همای�ش روز ملي حمایت از حق�وق مصرف كنندگان تندیس 
حمایت از حقوق مصرف كنندگان با حضور 650 ش�ركت متقاضی به ش�ركت 

فوالد مباركه اصفهان اعطا شد.
در این همایش كه روز شنبه نهم اسفند ماه با حضور مهندس نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، حجت االس�الم ابوتراب�ی فرد نایب رئیس اول مجلس 
ش�ورای اسالمی و جمعی از مدیران و كارآفرینان كشور در مركز همایش های 
بین المللی سازمان صدا و س�یما برگزار شد، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اهدای تندیس طالیی و لوح تقدیر، از فوالد مباركه به عنوان 
ش�ركت برتر در زمینه حمایت از حق�وق مصرف كنندگان تجلیل كرد. در این 
خص�وص محمود اكبری معاون فروش و بازاریابی فوالد مباركه گفت: توجه به 
حق�وق مصرف كنندگان همواره در فوالد مباركه به عنوان یکی از راهبردهای 
اصلی ش�ركت مد نظر قرار داش�ته و دارد؛ از این رو این ش�ركت برای كسب 
تندی�س طالی�ی اقدامات مهم�ي همچون نظرس�نجي از مش�تریان، تعریف 
اقدامات اصالحی در خطوط تولید و پشتیبانی برمبنای نقطه نظرات مشتریان، 
ارائ�ه بازخورد از اقدام�ات صورت گرفته و خدمات پس از فروش مناس�ب به 
مش�تریان، بازنگری شرایط پرداخت، رعایت اس�تانداردها و تولید گریدهای 
جدی�د مورد نیاز مش�تریان، افزای�ش بهره وري، نوآوري و تحقیق و توس�عه، 
داش�تن نشان تجاري مس�تقل و گستره توزیع در تمام اس�تان هاي كشور را 
همواره م�د نظر دارد. معاون فروش و بازاریابی ف�والد مباركه دراین زمینه از 
تمام�ی واحدهای مرتبط به ویژه واحد پش�تیبانی فروش و بازاریابی كه در راه 
مشتری مداری در فوالد مباركه تالش می كنند، تشکر و قدردانی كرد. گفتنی 
اس�ت طی برگزاری این همایش كه از س�ال 1380 و با هدف افزایش انگیزه و 
حساسیت در شركت ها براي رعایت حقوق مصرف كنندگان، افزایش اعتماد و 
ترغیب مصرف كنندگان به اس�تفاده از محصوالت واحدهاي داراي گواهینامه 
و تندیس، افزایش رقابت س�ازنده بین ش�ركت ها به منظ�ور ارائه محصوالت 
كیف�ي، تالش در جهت برقراري قیمت عادالنه، تحویل به موقع و ارائه خدمات 
مطلوب پس از فروش آغاز به كار كرده اس�ت، ش�ركت فوالد مباركه پیش از 
این طی س�ه نوبت، گواهینامه و یک نوبت نیز تندیس نقره ای رعایت حقوق 

مصرف كنندگان را دریافت كرده بود.
تندیس طالیی به سازمان ها و شركت هایی  تعلق می گیرد كه دو سال متوالی 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرده باش�ند و در س�ال 

سوم شرایط اختصاصی الزم را كسب كنند.
شركت مهندسی فوالد مباركه گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت دریافت 
كرد ش�ركت مهندس�ي فوالد مباركه گواهینامه سیس�تم یکپارچه مدیریت 
)IMS:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001( دریاف�ت ك�رد. ب�ه 

گ�زارش خبرنگار فوالد، مرتض�ي طالیي مدیرعامل ش�ركت در این خصوص 
گفت: اكنون كه در راس�تاي تحقق اهداف ش�ركت ف�والد مباركه و ماموریت 
ش�ركت مهندس�ي فوالد مباركه مبني بر بومي س�ازي، پش�تیباني و توسعه 
صنعت فوالد كش�ور، توفیق كسب گواهینامه هاي سیستم یکپارچه مدیریت 
)IMS:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001( را داشته ایم، برخود 
الزم مي دانم تالش مجدانه و دلسوزانه كاركنان شركت مهندسي فوالد مباركه 
و همدلي خانواده محترمشان و پشتیباني و حمایت مدیران و كاركنان شركت 

فوالد مباركه را در دستیابي به این افتخار قدر نهاده و تبریک بگویم.
امی�د اس�ت در ادامه این راه با اس�تمرار روحیه حمایت، مس�ئولیت پذیري و 
توس�عه فضاهاي فکري، در آینده نه چندان دور پیش�تازي در بومي س�ازي، 

توسعه و تجاري سازي فناوري صنعت فوالد كشور را به نمایش گذاریم.
ماموریت شركت فوالد مباركه

ایف�ای نقش محوری در توس�عه صنعت�ی، اقتصادی و ارتقای س�طح فناوری 
صنعت فوالد، به عنوان سازمانی جهان تراز

چشم انداز شركت فوالد مباركه
پیشتاز در صنعت فوالد كشور با حفظ حداقل 45 درصد از سهم تولید داخل 
به عنوان سازمانی سرآمد در تولید كیفی و اقتصادی، فناوری و بومی سازی، و 

حضور مداوم در بازار جهانی
ارزش های سازمان

• ارزش هاي اسالمي و انساني
• كار ایمن، باكیفیت و به موقع

• تعالي، بهبود مستمر و اصالح الگوي مصرف
• یادگیري، نوآوري، مشاركت سازماني و كار گروهي

• مشتري مداري، تکریم همکاران و ذي نفعان

پیشتاز در صنعت فوالد کشور با شعار مشتری مداری 
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت فوالد مبارکه اعطا شد
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در پانزدهمی��ن همای��ش ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان ک��ه نه��م اس��فند م��اه س��ال 
ج��اری مص��ادف ب��ا روز مل��ی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان برگ��زار ش��د، با اه��دای لوح و 
تندیس از دکتر مظلومی مدیرعامل ش��رکت بیمه 
رازی طی مراس��م باش��کوهی تجلی��ل و تقدیر به 
عم��ل آمد.  بیمه رازی در پانزدهمین همایش ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهم اسفند ماه 
س��ال جاری مصادف ب��ا روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار شد، تندیس طالیی حقوق 
مصرف کنندگان را دریافت کرد. این مراسم با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان 
حمایت و جمع کثی��ری از مدیران و صاحبنظران 
بخش های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کش��ور در 
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد.

حق��وق  از  حمای��ت  مل��ی  روز  در  س��ال،  ه��ر 
مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد 
واحدهای اقتصادی، بنگاه های اقتصادی را شناسایی 
ک��رده و پس از ارزیابی های الزم طی مراس��می به 
شرکت های برتر تندیس و گواهینامه اعطا می کند.

حض��ور بیم��ه رازی در ای��ن همایش به س��ال 89 
برم��ی گردد. بیمه رازی س��ال های 89 و 90 موفق 
به دریافت گواهینامه، س��ال های 91 و 92 موفق به 
کسب تندیس برنز و سال 93 به عنوان اولین و تنها 
شرکت بیمه ای تندیس طالیی را دریافت کرد، امسال 
نیز برای دومین سال متوالی و با حمایت مشتریان 
همیشه رازی بیمه رازی، تندیس طالیی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در صنعت 
بیمه کشور دریافت کرد. هدف از اعطای گواهینامه 
و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش انگی��زه و حساس��یت در  تولیدکنندگان و 
ارائه دهن��دگان خدمات ب��رای رعایت بیش از پیش 
حقوق مصرف کنندگان، افزای��ش اعتماد و ترغیب 
مصرف کنن��دگان  به اس��تفاده از کااله��ا و خدمات 

واحدهای دارای گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت 
سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
در جه��ت ارائه محصوالت کیف��ی، تالش در جهت 
برقراری قیم��ت عادالنه، تحویل به موقع کاال و ارائه 
 مطلوب خدمات فروش و تش��ویق مصرف کنندگان 
ب��ه اس��تفاده از کاالی مرغوب تولید داخل اس��ت. 
تندیس طالیی به س��ازمان ها و شرکت هایی  تعلق 
می گیرد که دو سال متوالی گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان را دریافت کرده باش��ند و در سال 

سوم شرایط اختصاصی الزم را کسب کنند.
تاریخچه شركت

به استناد مجوز شماره 5194 مورخ 28 اردیبهشت 
1382 بیمه مرکزي جمهوري اس��المي، ش��رکت 
بیمه رازي به عنوان اولین ش��رکت بیمه خصوصي 
در ایران فعالیت خود را با سرمایه اولیه 140 میلیارد 
ریال آغاز کرد. س��رمایه ش��رکت در مراحل دوم و 
سوم به ترتیب به 200 میلیارد ریال و 280 میلیارد 
ریال )تماما پرداخت شده( افزایش یافت. در مرحله 
بعدي و در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت، اساس��نامه شرکت و الزامات سازمان 
بورس و اوراق بهادار و مجوز ش��ماره 12/235975 
مورخ 1392/06/20 س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و 92/19462 م��ورخ 1392/05/07 بیمه مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران، سرمایه شرکت بیمه رازي 
)س��هامي عام( از مبلغ 280،000 میلیون ریال به 
625،852 میلی��ون ری��ال از محل م��ازاد تجدید 
ارزیابي بخشي از دارایی های ثابت شرکت )استفاده 
از تس��هیالت مفاد آیین نامه اجرایي بند 39 قانون 
بودجه سال 1391 کل کش��ور( افزایش پیدا کرد. 
همچنین ترکیب س��هامداران و هی��ات مدیره این 

شرکت در سال جاري تغییر یافت.
ارائه خدمات بیمه اي در س��طح جامعه، گسترش 
فض��اي رقابت��ي در صنع��ت بیمه، ارتقاي س��طح 
خدمات بیمه به مشتریان و توسعه فرهنگ بیمه اي 
در کنار کسب درآمد فلسفه وجودي این شرکت را 

تشکیل مي دهد. در این راستا و تا این تاریخ شرکت 
موفق ش��ده اس��ت با ایجاد 29 ش��عبه در تهران و 
شهرستان ها و با گشایش 930 نمایندگي خدمات 

خود را به اقصي نقاط کشور گسترش دهد.
یک��ي از مالک ه��اي اعتب��ار هر ش��رکت بیمه اي 
پشتوانه اتکایي آن اس��ت. شرکت بیمه رازي براي 
تضمی��ن تعهدات خود در بیمه ه��اي حمل و نقل، 
آتش س��وزي و تمام خطر مقاطع��ه کاري از طریق 
پوش��ش اتکایي مطمئن خارج��ي از بدو فعالیت با 
تع��دادي از بروکرهاي ت��راز اول جهان وارد مذاکره 
شده و در همان سال اول موفق شد از طریق یکي از 
بروکرهاي لندن )AON( و با راهبري شرکت بیمه 
اي هانوفر- ري )HANNOVER-RE( پوشش 

اتکایي مطمئن خارجي تامین کند.
از س��ال 1386 شرکت ناسکو )NASCO( از بازار 
فرانس��ه به عنوان بروکر قراردادهاي اتکایي شرکت 
انتخ��اب گردید و 30 درصد دیگر از س��رمایه هاي 
بیمه ش��ده بیمه رازي )عالوه بر 20درصد قبلي( به 
بیمه مرکزي جمهوري اسالمي واگذار شد. در حال 
حاضر نیز بیمه اتکایي شرکت با راهبري بیمه گران 

اتکایي معتبر بین المللي کماکان ادامه دارد.
صعود تیم فوتسال بیمه رازی به مرحله یک هشتم 
نهایی  تیم فوتس��ال بیمه رازی در مقابل تیم بیمه 

کوثر با نتیجه 2 بر 1 پیروز میدان شد 
در بازی دوم تیم فوتسال بیمه رازی، این تیم مقابل 
تیم فوتسال بیمه کوثر بازی کرد و با نتیجه 2 بر 1 

پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.
الزم به ذکر است بازی بعدی تیم بیمه رازی با تیم 
بیمه مرکزی ج.ا.ا، روز پنجشنبه 13 اسفند ماه بود 
که آخرین بازی این مرحله به منظور تعیین تیم اول 

و دوم به شمار می رفت.
مسابقات فوق در چهار رشته فوتسال، والیبال، تنیس 
روی میز و طناب کشی از اول تا بیستم اسفند ماه 
در محل سالن ورزشی سازمان آتش نشانی واقع در 

شهرک  والفجر تهران برگزار شد.

دکتر مظلومی برترین برترین ها 
بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه ای تندیس طال گرفت
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در روز نهم اس�فند ماه روز ملي حمایت از مصرف كنندگان در مركز بین المللي 
همایش ه�ای ص�دا و س�یما همایش�ي از س�وي س�ازمان حمای�ت از حقوق 
مصرف كنن�دگان با حضور نایب رئیس مجلس ش�وراي اس�المي، وزیر صنعت، 
مع�دن و تج�ارت و معاونان ای�ن وزارتخان�ه و مدیران س�ازمان های مختلف، 
كارشناس�ان و تولیدكنندگان و جمعی از صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی و 
مدیران بنگاه های برتر اقتصادی برگزار ش�د كه در این مراسم تندیس نقره اي 
رعایت حقوق مصرف كنندگان با توجه به رعایت حقوق مشتري و تکریم ارباب 
رجوع و فاكتورهاي ارزیابي س�ازمان ذي ربط به ش�ركت بیمه پارس�یان اهدا 

گردید.
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس ه�ای ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان، 
افزای�ش انگی�زه و حساس�یت در  تولیدكنن�دگان و ارائه دهن�دگان خدم�ات 
ب�رای رعایت بی�ش از پیش حقوق مصرف كنندگان، افزای�ش اعتماد و ترغیب 
مصرف كنندگان  به اس�تفاده از كاالها و خدمات واحده�ای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات در 
جه�ت ارائه محصوالت كیفی، تالش در جهت برق�راری قیمت عادالنه، تحویل 
به موقع كاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش و تشویق مصرف كنندگان به استفاده 

از كاالی مرغوب تولید داخل است.
اس�تاد بزرگوار جناب عزیزی ها مدیر مدبر و دوس�ت داشتنی روابط عمومی پر 
تالش بیمه پارس�یان در حاش�یه این همایش پیرام�ون آخرین اخبار مجموعه 
چنین سخن گفت: بیمه پارسیان به شركت هایی كه كلمه »پارسیان« را در نام 

خود دارند امتیازات )تخفیفات( ویژه مي دهد 
براساس طرح جدید مدیریت امور فروش و مشتریان براي كلیه شركت هایی كه 
در نام ثبت شده خود از كلمه »پارسیان« استفاده كرده اند، امتیازات ویژه اي به 

منظور صدور و یا تمدید بیمه نامه در نظر گرفته شده است. 
در این طرح بیمه پارس�یان براي تامین حداكثري منافع این ش�ركت ها بس�ته 
تخفیفاتي ویژه اي به شركت های حقوقي كه در نام ثبتي خود كلمه »پارسیان« 
را ب�ه كار برده ان�د، ارائه  مي دهد. این تخفیفات در اكثر رش�ته هاي بیمه اي و با 

درصدهای كارشناسي ش�ده و مناسب در نظر گرفته ش�ده و تمام شركت های 
واجد شرایط می توانند از آنها بهره مند شوند. 

امتی�ازات وی�ژه ای ك�ه بیمه پارس�یان به منظ�ور رعایت و احت�رام به حقوق 
بیمه گ�ذاران در ایام و مناس�بت هاي مختلف س�ال در نظر می گی�رد همواره با 
اس�تقبال قابل توجهي مواجه بوده و در همین راس�تا نیز طرح فجر تا نوروز در 

این شركت اجرایي شده است. 
ش�ركت بیمه پارسیان )س�هامی عام( براس�اس قانون تاسیس موسسات بیمه 
غیردولتی و طی مجوز ش�ماره 5200 بیمه مركزی ایران در عرصه بیمه كش�ور 
آغاز به كار كرده است. سرمایه شركت در حال حاضر دوهزار میلیارد ریال است.

عمده ترین سهامداران شركت بیمه پارسیان عبارتند از:

o بانک پارسیان   
o شركت سرمایه گذاري تدبیر

o شركت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو 
فعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتي و قانون 
تاسیس بیمه مركزي  ایران به موجب  پروانه شماره5200 مورخ  1382/2/28 و  
اخذ مجوز  فعالیت  در انجام كلیه  امور بیمه های بازرگاني اعم از بیمه های  اموال، 
مسئولیت و اشخاص است. در حال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه )دوهزار 
میلیارد ریال( و سهم  بازار بیمه هاي خصوصي، بزرگ ترین بیمه خصوصي ایران 

محسوب می شود.
رسالت  بیمه پارسیان، ایجاد سازماني جهان تراز، رقابت پذیر، متعهد نسبت به 
جامعه و پیش�گام در ارائه خدمات متمایز به اش�خاص حقیقي  و حقوقي  براي 
پوش�ش ریس�ک ها  و جبران خس�ارت ها  و همچنین ارائه خدمات مشاوره در 
زمینه مدیریت ریس�ک و ایمني )ش�ناخت،  ارزیابي، تجزیه، تحلیل و تفکیک  
ریسک( به منظور اخذ صحیح ترین  بیمه نامه ها جهت تامین  و  گسترش حداكثر 

پوشش بیمه ای همراه با كاهش هزینه های بیمه گذار است. 
س�اختار بیمه پارس�یان تاكید خاصی بر مطالع�ات و برنامه ری�زي راهبردی و 
ابزارسازي بیمه ای و همچنین ایجاد و گسترش فناوری اطالعات داشته و تالش 
می كن�د با اس�تفاده از تازه ترین ن�رم افزارهاي بیمه ای و آخری�ن  فناوري های  
رایانه ای  موجود، كلیه پوش�ش های بیمه ای م�ورد  انتظار را  با دقت، كیفیت  و  

سرعت عرضه  كند. 
پوش�ش اتکایي كلیه ریسک های صنعتي بیمه پارسیان با هر میزان سرمایه به 
صورت 100 درصد با اس�تفاده از باالترین تراز درجه بندي و اعتبار ش�ركت های 
بیمه اتکایي دنیا، بخش دیگري از ارائه خدمات بیمه پارس�یان اس�ت.  در كلیه 
شعب بانک پارس�یان در مراكز استانيBank Assurance  ارائه خدمات بیمه 
پارس�یان با به كارگیري جدیدترین شیوه های  خدماتي  به گسترش چشمگیر 
سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامین رضایت مشتریان منجر شده است.  
بیمه پارس�یان  طي س�ال های متوالي فعالیت خود تاكنون،  از س�وی س�ازمان 

مدیریت صنعتي به عنوان یکی از صد شركت برتر كشور معرفي شده است. 

دنیا آرامش با بیمه پارسیان 
بیمه پارسیان لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد 
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محمد رضا حیدری در پیامی وظیفه كارگران،مهندسان و مدیران گروه پاكسان 
را ارتقاء دستاوردهای نظام اسالمی در حوزه های كاری دانست و افزود: تحقق 
منوی�ات مقام معظم رهبری در حوزه اقتص�اد مقاومتی و تبدیل آن به اقتصاد 

تهاجمی ماموریت و مسوولیت ما است.
وی ضم�ن تبریک ایام اهلل 22 بهمن افزود: دهه فجر س�الروز جانفش�اني ها و 
ایثار و اس�تقامت مردمي است كه مانند » بنیان مرصوص » به خروش آمدند و 
استبداد را در سایه رهنمودهاي پیر جماران سرنگون و فصل تازه اي از غیرت 

و جوان مردي و اتحاد را به تاریخ این مرز و بوم اضافه كردند.
مدیرعامل گروه پاكس�ان در این پیام افزود:دهه فجر س�الروز اتحاد افس�انه 
اي انس�ان هایي اس�ت كه در س�ایه س�ار معنویت یک پارچه خون غیرت در 
رگهایش�ان به جوش آمد و فرش�ي به وس�عت دلهاي عاشقش�ان در پیشگاه 

رهبري گستراندند كه با پشتوانه ایمان به مبارزه با بي عدالتي برخواسته بود.
این�ک این امانت بزرگ كه حاصل خون هزاران ش�هید گلگون كفن اس�ت در 
دس�تان ماس�ت و ما باید با عصاره جان و درآمیختن آن با ایمان از این امانت 
گرانبه�ا تا انق�الب مهدي)عج( حفاظت كنیم و بدانیم كه تنها در س�ایه كار و 
تالش و تداوم س�ازندگي و كس�ب علم و دانش اس�ت كه مي توانیم در جهت 

اعتالي ایران اسالمي گام برداریم.
وی توانمندس�ازی تولید را مس�وولیتی عمومی برشمرد و اظهار داشت: تداوم 
دس�تاوردهای انقالب اسالمی و حفظ استقالل در سایه اتکاء به تولید داخل و 
تحقق اقتصاد مقاومتی رقم می خورد و این مسوولیت خطوط تولید در هرجای 

این سرزمین است و گروه پاكسان در مسیر این مسوولیت حركت می كند.

س�ید كاظم دلخوش اباتری و غالمرضا تاجگردون و محمدرضا امیرحسنخانی 
در دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی منتخب شدند. سید كاظم دلخوش 
اباتری با كسب اكثریت آرا به عنوان نماینده منتخب مردم صومعه سرا در مجلس 
دهم معرفی شد. همچنین غالمرضا تاجگردون به عنوان نماینده منتخب مردم 
گچساران در دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزیده شده است . این 
در حالی اس�ت كه از صنعت بیمه محمدرضا امیرحسنخانی رئیس هیات مدیره 
بیمه آرمان نیز در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه به مجلس راه 
یافته است . وی نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم بوده و مسئولیت 
رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین، بیمه آرمان و مدیرعامل مؤسسه مالی و 
اعتباری مولی الموحدین را در كارنامه كاری دارد. البته در این بین غدیر مهدوی 
رئیس سابق پژوهشکده بیمه كاندیدای استان البرز و محمد كریمی رئیس كل 
پیش�ن بیمه مركزی كه ظاهرا احراز صالحیت نش�د نیز تالش هایی برای ورود 
به مجلس دهم داش�ته اند كه ناكام مانده اس�ت. اما سابقه سیدكاظم دلخوش 
ابات�ری در بیمه مركزی باز می گردد به دوران�ی كه وی تصدی معاونت نظارتی 
بیمه مركزی را داش�ت و ش�نیده می شود كه با برخی افراد در صنعت بیمه نیز 

زاویه دارد . سید كاظم دلخوش نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای 
اس�المی، عضو هیأت بررس�ی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و معاون بیمه 
مركزی همچنین در س�ال 92 به عنوان یکی از گزینه های تصدی ریاس�ت كل 
بیمه مركزی نیز مطرح ش�د كه در نهایت محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی دولت یازدهم دلخوش را به عنوان مش�اور در امور مجلس و 
مجامع این معاونت انتخاب كرد. غالمرضا تاجگردون نیز كه دبیر كلی سندیکای 
بیم�ه گران را در كارنام�ه كاری دارد تالش های فراوانی را در س�ندیکای بیمه 
گران داش�ته اس�ت و تالش كرده بود تا عوارض تحمیلی به صنعت بیمه مورد 
تجدی�د نظر قرار گیرد  اما مجل�س دهم موارد مهمی را مانند تحقیق و تفحص 
از صنعت بیمه و الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در دس�تور كار دارد و باید 
دی�د كه با وجود این اف�راد مباحث بیمه ای در خانه ملت چگونه پیش می رود.  
باید به لیس�ت افرادی كه به مجلس راه یافته اند نام محمد حس�ن حسین زاده 
بحرینی، دبیر كارگروه اصالح قانون بیمه ش�خص ثالث و منتخب مردم مشهد 
و پ�ور ابراهیمی رییس هیات تحقی�ق و تفحص از صنعت بیمه و منتخب مردم 

كرمان هم اضافه كرد كه توانسته اند در تركیب مجلس دهم قرار بگیرند .

مدیرعامل پاکسان؛ پیام دهه فجر، تحقق اقتصاد مقاومتی است

سه کرسی مجلس دهم به بیمه گران رسید
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پانزدهمی��ن همایش روز ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان با حض��ور مقامات ارش��د نظام 
و همچنی��ن وزی��ر محت��رم صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت، معاون وزی��ر و رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان  و جمع��ی از 
صاحب��ان صنای��ع و فع��االن اقتص��ادی و مدیران 
بنگاه ه��ای برت��ر اقتص��ادی در ح��وزه حمای��ت 
مصرف کنندگان در سالن همایش های بین المللی 

صدا و  سیما برگزار شد. 
در پانزدهمی��ن همای��ش ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان ک��ه نه��م اس��فند م��اه س��ال 
ج��اری مصادف ب��ا روز مل��ی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار شد، با اهدای لوح و تندیس 
از مهندس غالمحسین صادقیان مدیرعامل شرکت 
فرش خاطره کویر یزد طی مراسم باشکوهی تجلیل 

و تقدیر به عمل آمد.
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش انگیزه و حساسیت 
در  تولیدکنن��دگان و ارائه دهن��دگان خدمات برای 

رعای��ت بیش از پی��ش حق��وق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان  به استفاده 
از کاالها و خدمات واحده��ای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان 
و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارائه محصوالت 
کیفی، ت��الش در جهت برق��راری قیمت عادالنه، 
تحویل به موقع کاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش 
و تش��ویق مصرف کنندگان به اس��تفاده از کاالی 

مرغوب تولید داخل است.

تاریخچه 
فرش س��تاره کویر یزد اولین ش��رکت گروه ستاره 

کویر یزد است.
ش��رکت های این گ��روه به تولید الی��اف رنگي، نخ 
اکرلی��ک و پل��ي پروپیلن و بافت فرش ماش��ینی 

اشتغال دارند.
فرش س��تاره کویر یزد و فرش خاط��ره کویر یزد 
ش��رکت های بافندگي فرش ماشینی در این گروه 

هستند.

فرش س��تاره کویر یزد که در سال 1360 تاسیس 
ش��د، از ابت��داي فعالیت هم��واره در س��طح اول 
بازار فرش ماش��یني کش��ور قرار داشته است. این 
شرکت در طول 32 س��ال فعالیت خود ابداعات و 
نوآوری های بس��یاري را به دنیاي فرش ماش��یني 
عرضه کرده و توانسته است عالوه بر کسب باالترین 
نام در بازار ای��ران، در بازارهاي جهاني نیز جایگاه 

معتبري را به خود اختصاص دهد.
در تداوم فعالیت های گروه، توس��عه شرکت ستاره 
کویر در ش��رکت فرش خاطره کوی��ر تبلور یافت. 
خاط��ره کویر ک��ه از مدرن ترین و پیش��رفته ترین 
دس��تگاه های بافندگي فرش ماشیني بهره می برد، 
در سال 1375 تاس��یس شد و هم اکنون در کنار 
س��تاره کویر تنوعي بسیار چشمگیر از انواع گلیم، 
جاجی��م، گلیم فرش و فرش را به بازارهای داخلي 
و خارج��ي عرضه می کن��د. فرش های دس��تباف 
گونه، شاهکار کویر، شهریار و شهرزاد که محصول 
منحصر به فرد گروه ستاره کویر در جهان است، در 

شرکت فرش خاطره کویر یزد تولید می شود.

فرش خاطره کویر یزد
منتخب پانزدهمین همایش حمایت از مصرف کننده

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  63 | اسفند ماه  1394|  28



29



مجمع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده بانک ایران 
زمین )س��هامی  عام( مورخ 1394/11/28 در محل 

هتل بزرگ تهران برگزار گردید. 
در ای��ن مجمع که با حضور بیش از 69/30 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
دکتر سید محسن فاضلیان بود که جنابان علی اصغر 
یامی و علی اصغر صالحی  در مقام نظار اول و دوم و 
آقای مجید رضی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
پیام هیات مدیره

ب��ا س��پاس ف��راوان از خداوند متعال که با س��عی و 
تالش صمیمانه همکاران متعهد و متخصص، اعتماد 
مش��تریان گرامی و همراهی سهامداران فهیم و واقع 
بین بانک که با حضور مس��تمر و موثر خود، ما را در 
مس��یر موفقیت بانک حمایت نموده اند و در راستای 
مسئولیت پاسخگویی در قبال کلیه ذی نفعان بانک، بار 
دیگر گزارش��ی از یک سال تالش مدیران و همکاران 
بانک ایران زمین را به حضورتان تقدیم می نماییم. این 
بانک در شرایط سخت اقتصادی و مشکالت ناشی از 
تحریم ها و آثار آن بر اقتصاد کش��ور، با نوآوری و اتکا 
به  نیروهای جوان و متخصص به مثابه س��رمایه های 
ارزشمند س��ازمانی و در کنار رقبای قدیمی توانمند 
خود پای در عرصه خدمات پولی و بانکی گذاش��ت و 
در اندک زمان با جلب اعتماد سپرده گذاران توانست 
با جمع آوری منابع و ایجاد رشدی معادل 85 درصد 
در سپرده ها و اعطای تسهیالت به بخش های مختلف 
اقتصادی با رشد 100 درصدی نسبت به عملکرد سال 
گذشته، در مسیر رشد و تعالی گام های موثری بردارد.

از س��وی دیگر، با توجه ب��ه تکلیف بانک ایران زمین 

جهت ادغام تعاونی مولی الموحدین و لزوم پرداخت 
و تسویه سپرده های مش��تریان آن تعاونی، بار مالی 
س��نگینی بر دوش بانک بود ک��ه نتیجه آن افزایش 
بدهی به بانک مرکزی و سیس��تم بانکی و به تبع آن 
افزایش قابل توجه هزینه های مالی بوده اس��ت و این 
امر موجب ش��د تا عملکرد بانک در بعد س��ودآوری 
مطلوب نباشد. همچنین در سال مالی مورد گزارش، 
توسعه بانکداری الکترونیکی با حفظ امنیت اطالعات 
مشتریان، تنوع بخش��ی در خدمات بانکداری نوین، 
توسعه شبکه خدمت رسانی به منظور حضور بیشتر 
در جامع��ه و ارتقای کیفیت ارائه خدمات و توس��عه 
س��هم بازار، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که 
در نتیجه آن، درآمدهای غیرمشاع حدود 200 درصد 

نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
بدیهی است لطف خداوند متعال و اعتماد سهامداران 
محت��رم و همراه��ی و همدلی هم��کاران گرامی و 
رهنمودهای مسئوالن محترم نهادهای نظارتی به ویژه 
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، راهگشا 
و تسهیل کننده تمام اقدامات و فعالیت های بانکی در 

سال 1393 بوده است.
امید است که در پرتو الطاف بیکران پروردگار سبحان 
بتوانیم در سال پیش رو با تالش دسته جمعی و اراده 
مس��تحکم و بهره گیری از دان��ش و تکنولوژی روز، 
بانک را به جایگاه واقعی خود برسانیم؛ به طوری که 
همگان به ن��وآوری و باکیفیت بودن خدمات بانکی، 
صداقت و امانتداری کارکنان، رعایت اخالق حرفه ای 
و رفتار ممتاز انسانی مجموعه عوامل بانک در مواجهه 

با مشتریان، اذعان نمایند.
تاریخچه فعالیت

بانک ایران زمین )ش��رکت س��هامی عام( با موافقت 
از   1378/4/20 م��ورخ   1926 ش��ماره  اصول��ی 

بانک مرکزي جمهوري اس��المی ایران، تاس��یس و 
پذیره نویسی سهام در بهمن ماه 1389 با مجوز شماره 
121/130460 مورخ 1389/11/16 سازمان بورس و 
اوراق بهادار انجام شد. بانک به صورت شرکت سهامی 
عام طی ش��ماره 379279 مورخ 1389/12/24 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 
رسید. دفتر مرکزي بانک تا دي ماه سال 1391 واقع 
در تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادي، نبش 
خیابان ش��صت و هشتم، پالک 472 بود و سپس به 
ساختمان جدید واقع درخیابان میرداماد، نبش کوچه 

شمس تبریزي شمالی، پالک 187 انتقال یافت.
موضوع فعالیت 

موضوع فعالی��ت بانک طبق اساس��نامه انجام کلیه 
عملیات بانکی و خدماتی است که به موجب قوانین و 

مقررات برای بانک ها مجاز است.
سرمایه ثبت شده

س��رمایه بانک در بدو تاسیس مبلغ 2,000 میلیارد 
ریال )شامل تعداد 2 میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر 
سهم 1,000 ریال( بود. بانک به منظور تامین حداقل 
سرمایه مورد نیاز بانک های غیردولتی طبق مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار و الزام بانک مرکزي جمهوري 
اسالمی، کاهش ریسک از طریق بهبود ساختار مالی 
و نسبت کفایت سرمایه و همچنین افزایش ظرفیت 
براي توسعه فعالیت های سودآور، تصمیم به افزایش 
سرمایه به مبلغ 6,000 میلیارد ریال )شامل تعداد 6 
میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال( 
طی چند مرحل��ه گرفت. در این راس��تا بانک ایران 
زمین مجوز انجام افزایش سرمایه را طی نامه شماره 
121/140209 مورخ 1390/3/8 از س��ازمان بورس 
اوراق بهادار و نامه ش��ماره 23421 مورخ 1390/2/7 
از بانک مرکزي جمهوري اس��المی ایران اخذ نمود. 
بر اس��اس مصوب��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 
1390/4/29 مق��رر گردید افزایش س��رمایه طی دو 

مرحله به شرح ذیل صورت گیرد:
ال��ف- مرحل��ه اول افزایش س��رمایه از مبلغ 2000 
میلیارد ریال به مبل��غ 4000 میلیارد ریال ) 2000 
میلیارد ریال، معادل 100 درصد( از محل آورده نقدي 
سهامداران انجام پذیرفت که در تاریخ 1392/12/27 

در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است.
ب- مرحل��ه دوم افزای��ش س��رمایه از مبلغ 4000 
میلی��ارد ریال به مبلغ 6000 میلی��ارد ریال از محل 
مطالبات و آورده نقدي س��هامداران به مدت دو سال 
از زمان تصویب است که با گذشت بیش از 2 سال از 

تاریخ تصویب، تحقق نیافته است.

بانک ایران زمین؛ افتخار مردم ایران زمین 
درمجمع ساالنه  خوش درخشید
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مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه ش��رکت بازرگانی و 
تولیدی مرجان کار)سهامی عام( مورخ 1394/11/28 

در محل باشگاه بانک سپه برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاس��ت مجمع برعهده آقای حمیدرضا انوری بود که 
جنابان شهرام بابالویان و محمدجواد ساده وند در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آق��ای مجید فدای��ی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
ب��ه اهم فعالیت ه��ای صورت پذیرفته طی س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1394/9/30 و پس از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین 
صل��وات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 234 ریالی 

به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار 
س��هامداران محترم بوده و به منظور حفظ، حراست و 
ارتقای امانت واگذارش��ده، وظیف��ه خود می داند که از 

هیچ کوشش و تالشی در این راه دریغ نورزد. 
در راس��تاي تحقق این هدف علی رغم رکود در بازار و 
کاهش قیمت محصوالت س��فالی ساختمانی به نحوي 
برنامه ری��زي نماید که برایند فعالیت هاي س��ال مالی 
مورد گزارش براس��اس رضایتمن��دي، حفظ و ارتقاي 
منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر 
دربرگیرنده اهم فعالیت هاي ش��رکت در جهت نیل به 

اهداف و استراتژي هاي مصوب است.
در چند سال گذشته تولیدکنندگان محصوالت سفالی 
از نظر افت و خیز بازار مس��یر پرفراز و نش��یبی را طی 
نمودن��د، علی رغ��م افزایش تع��داد کارخانجات تولید 
مصالح س��اختمانی، س��اخت و س��از مس��کن کاهش 
قابل توجهی داش��ت و تعدادي از کارخانجات ناچار به 
تعطیلی و یا کاهش س��اعت و ش��یفت کاري و اخراج 

کارگران موقت گردیدند.
با گذش��ت بیش از چندین س��ال ش��رایط نامس��اعد 
در بخش مس��کن، رون��د کاهش ف��روش محصوالت 
س��اختمانی کم��اکان ادامه داش��ته وعلی رغم افزایش 
هزینه ه��ا ب��ه دلی��ل ش��رایط اقتص��ادي و تحریم ها، 
کارخانجات براي تامین نقدینگی و بقای خود مستمرا» 
قیمت تولیدات را راس��ا« کاهش دادند، ولی از آنجا که 
این ش��رکت به دلیل برتري اتوماسیون نسبت به رقبا 
و کاه��ش دخالت انس��ان در زمینه تولی��د و کاهش 
هزینه هاي نیروي انس��انی و در دس��ترس بودن مواد 
اولیه، (معدن خاک به  مساحت140/000مترمربع در 

جوار و در مالکیت کارخانه است) و وجود کوره تونلی، 
باال بودن سرعت تولید و دارا بودن منابع مالی و انسانی 
باتجربه، ساختمان ها، ماشین آالت، تجهیزات و خدمات 
پشتیبانی، در سال مورد گزارش نسبت به کارخانجات 
رقی��ب ثبات بیش��تري داش��ته، خ��ط قدی��م تولید 
محصوالت س��فالی را که به دلیل برتري اتوماس��یون 
نس��بت به رقب��ا و تجهیزات بازیاف��ت حرارتی مصرف 
ان��رژي در این واحد تولیدي نس��بت به مصرف انرژي 
واحدهاي تولیدي رقبا پایین تر اس��ت و انرژي کمتر و 
بهره وري بیش��تري دارد با ظرفیت کامل تولید و خط 
دوم تولید بلوک سفالی تیغه که مصرف انرژي و نیروي 
انسانی بیشتري داشته از اول فروردین ماه سال جاري 
متوقف و نیروي آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط 
مج��ددا راه اندازي گ��ردد و به همین منوال خط خرپا 
فلزي ازاسفند سال 1393متوقف گردید.  این شرکت 
همگام با سایر کارخانجات با کاهش قیمت محصوالت 
در بازار، قیمت هاي خود را تعدیل نموده، ولی به دلیل 
کیفیت برت��ر و حضور اثربخش کنترل کیفیت، اعتبار 
و شهرت و حسن س��ابقه به عنوان برترین شرکت در 
ش��مال کش��ور نرخ فروش محصوالت را باالتر از سایر 
کارخانج��ات عرضه می نماید. بدین علت این ش��رکت 
مزیت نسبی نسبت به سایر کارخانجات از نظر قیمت 
تمام شده محصول داشته، با این حال شرایط رکود بازار 
در س��ال مالی شدت بیشتري داش��ت و باعث گردید 
قیمت محصوالت در چندین مرحله دیگر هماهنگ با 
بازار رقب��ا کاهش یابد و علی رغم کاهش میزان تولید، 
مقداري از محصوالت تولیدي در محوطه کارخانه دپو 
گردد و در ش��رایط فعلی این روند رکود بازار کماکان 
ادامه دارد. اعضاي هیات مدیره و مدیران اجرایی تالش 
خ��ود را معمول می دارن��د تا خللی در ام��ور جاري و 
برنامه ه��ا به وجود نیاید و تولی��د و فروش محصوالت 

کماکان باقدرت ادامه یابد.

بیان برنامه ها و چش�م انداز وضعیت شركت براي 
سال مالی آتی

در س��ال مال��ی آت��ی تعداد28004هزار قال��ب انواع 
محصوالت و یا تعداد13052هزار قالب بلوک س��قفی 
همگن ش��ده 20 به مبلغ فروش65832میلیون ریال و 
خط خرپاي فلزي به مقدار30588کیلوگرم خرپافلزي 
با مبل��غ فروش612میلیون ری��ال پیش بینی گردیده 
اس��ت و همان طور که استحضار دارند از آنجا که این 
کارخانه به دلیل برخورداري از تکنولوژي برتر نسبت به 
رقبا و سیستم بازیافت حرارتی در خشک کن، مصرف 
انرژي کمتري دارد، به نس��بت س��ایر رقبا در شرایط 

بهتري قرار می گیرد.
اجراي سیاس��ت هاي تش��ویقی براي عاملین و توسعه 
فعالیت هاي پیشبرد فروش جزء برنامه هاي استراتژي 

ش��رکت انتخاب گردیده و لذا جهت گس��ترش دامنه 
فروش محصوالت در بازارهاي هدف، ش��رکت عاملین 
ف��روش را م��ورد ارزیابی مج��دد ق��رار داده و با اتخاذ 
سیاس��ت هاي فوق و به منظور کاهش ریس��ک فروش 
و ع��دم تمرکز مطالبات از مش��تریان تعداد عاملین را 
توسعه داده و به منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال بردن 
میزان فروش راهکارهاي تش��ویقی بیشتري را اعمال 
نموده اس��ت. تولی��د محصوالت جدید ب��ا هماهنگی 
واحدهاي تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه در 
دس��ت مطالعه قرار گرفته و جهت انطباق محصوالت 
جدید با شرایط ماشین آالت به جهت تولید انبوه جزء 

برنامه هاي شرکت است.

مرور كلی برعملکرد ش�ركت، میزان دس�تیابی به 
اهداف تعیین ش�ده و دس�تاوردهاي مهم در سال 

مالی مورد گزارش
در س��ال مالی ج��اري تعداد27388ه��زار قالب انواع 
محص��والت س��فالی و یا13119.ه��زار قال��ب بلوک 
سقفی20همگن ش��ده و مقدار39229کیلوگ��رم خرپا 
فلزي تولید گردیده است که علی رغم کاهش تقاضاي 
مس��کن و س��اخت و س��از در شمال کش��ور و تقلیل 
ش��یفت هاي کاري از سه شیفت به دو شیفت در خط 
قدیم و کاهش تولید، تولید س��االنه به ظرفیت اسمی 
نزدیک گردید، ولی کماکان رکود بازار مس��کن باعث 
دپو شدن محصوالت در محوطه کارخانه گردیده است.

برنامه هاي آینده شركت
الف(اجراي سیاست هاي تشویقی براي عاملین و توسعه 
فعالیت هاي پیشبرد فروش جزء برنامه هاي استراتژي 
ش��رکت انتخاب گردیده و لذا جهت گس��ترش دامنه 
ف��روش محصوالت در بازارهاي هدف ش��رکت در نظر 
دارد عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با 
اتخاذ سیاست هاي فوق تعداد عاملین را توسعه داده و 
به منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال بردن میزان فروش 
راهکارهاي تشویقی بیشتري را اعمال نماید. ب(تولید 
محصوالت جدید با هماهنگی واحدهاي تولید، کنترل 
کیفیت و مدیریت کارخانه مس��تمرا در دست مطالعه 
قرار گرفته و جهت انطباق محصوالت جدید با شرایط 
ماشین آالت به جهت تولید انبوه برنامه ریزي می گردد.

ج( برنامه ری��زي براي آم��وزش نیروهاي متخصص به 
میزان2000 ساعت .

د( برنامه ری��زي ب��راي خرید50000مترمرب��ع معدن 
جهت توسعه معدن کارخانه .

ه(برنامه ریزي براي خرید حدود50000مترمربع زمین 
جهت اجراي طرح هاي توسعه پیشنهادي .

و(پیگی��ري جهت خری��د ملک براي دفت��ر مرکزي و 
فروش در شهرستان گرگان.

مرجان کار با سود به مجمع ساالنه نشست  
برنامه ریزی برای اجراي سیاست هاي تشویقی و توسعه معدن کارخانه
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پانزدهمی�ن همای�ش روز ملی حمایت از حق�وق مصرف كنندگان با حضور 
مقامات ارشد نظام و همچنین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، معاون 
وزیر و رئیس س�ازمان حمایت مصرف كنن�دگان و تولیدكنندگان  و جمعی 
از صاحب�ان صنای�ع و فعاالن اقتصادی و مدی�ران بنگاه های برتر اقتصادی 
در ح�وزه حمایت مصرف كنندگان در س�الن همایش های بین المللی صدا و 

 سیما برگزار شد. 
در پانزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان كه نهم اسفند 
ماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان برگزار 
ش�د، با اهدای لوح و تندیس از مهندس شهاب حسینی مدیرعامل شركت 
تولیدي و ش�یمیایي روناس طی مراس�م باشکوهی تجلیل و تقدیر به عمل 

آمد.
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان، 
افزای�ش انگیزه و حساس�یت در  تولیدكنن�دگان و ارائه دهندگان خدمات 
برای رعایت بیش از پیش حقوق مصرف كنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف كنندگان  به اس�تفاده از كاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه 
و تندی�س، افزایش رقابت س�ازنده بی�ن تولیدكنن�دگان و ارائه دهندگان 
خدمات در جه�ت ارائه محصوالت كیفی، ت�الش در جهت برقراری قیمت 
عادالن�ه، تحوی�ل به موق�ع كاال و ارائه  مطل�وب خدمات فروش و تش�ویق 

مصرف كنندگان به استفاده از كاالی مرغوب تولید داخل است.
معرفی شركت

شركت تولیدي و شیمیایي روناس با 40 سال سابقه در تولید انواع رنگ های 
صنعتي، دریایي و س�اختماني با بهره گیري از ماشین آالت و خطوط تولید 
پیش�رفته و با استقرار سیستم های مدیریت كیفیت، تالش روزافزون خود 
را در جهت تامین رضایت مشتریان و مصرف كنندگان به كار گرفته است.

این ش�ركت داراي 4 خ�ط كامل تولید به ظرفی�ت 28000 تن انواع رنگ و 
پوش�ش های حفاظت�ي و 2 خط تولید رزین به ظرفی�ت 14000 تن و 5 خط 

تولید قوطي و لوازم بسته بندي به ظرفیت 4000 تن در سال است. 
ش�ركت روناس افتخار دارد با دریافت نش�ان اس�تاندارد از س�ازمان ملي 

اس�تاندارد ایران، گواهینامه ه�اي كیفیت محصول از ش�ركت لوید آلمان، 
گواهینام�ه مطابقت پوش�ش های دریایي با ضوابط IMO و محیط زیس�ت 
 ISO ن�روژ و گواهینام�ه سیس�تم مدیری�ت كیفی�ت DNV دریای�ي از
9001:2008 از موسس�ه اس�تاندارد بریتانیا، گواهینامه مدیریت كیفیت در 
 ICS 10004:2010 از موسس�ه ISO پای�ش و اندازه گیري رضایت مش�تري
انگلس�تان، 7 ب�ار به عنوان واح�د نمونه كیفیت از ط�رف وزارت صنایع و 
معادن و موسس�ه اس�تاندارد و تحقیقات صنعتي ایران انتخاب ش�ده و در 
س�ال 1386 به عنوان واحد صنعتي نمونه كشور مفتخر به دریافت تندیس 
و لوح افتخار گردیده است. همچنین در سال های 1389 و 1390 گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف كنندگان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن 
حمای�ت از مصرف كنندگان دریاف�ت و در س�ال 1391 گواهینامه مطابقت 
محص�والت با ضوابط اتحادیه اروپا و مجوز عرض�ه محصوالت در بازارهاي 
اروپا CE را كس�ب كرده اس�ت. ش�ركت رنگ س�ازي روناس از واحدهای 
برگزیده س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت و داراي گواهینامه صنعت س�بز 

است.
آزمایش�گاه مركزي روناس به عنوان آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد 
 - ISO/IEC و تحقیقات صنعتي ایران، سیستم مدیریت كیفیت بر مبناي
17025 را مس�تقر كرده و بر این اساس توانایي ارائه خدمات آزمایشگاهي 
مورد نیاز صنایع به ویژه صنعت رنگ را در س�طح كش�ور داراس�ت. مركز 
تحقیقات رنگ و توس�عه محصول ش�ركت روناس نیز با در اختیار داش�تن 
امکانات گس�ترده و كوش�ش بي وقفه س�هم قابل توجهي در جهت ارتقای 
كیفیت و تولید محصوالت جدید و پاس�خگویي به نیاز مش�تریان داش�ته 
است. كارشناس�ان شركت روناس در واحدهاي مهندسي فروش و خدمات 
پ�س از فروش از طریق ایج�اد مکانیزم های ارتباطي با مش�تریان، با ارائه 
مش�اوره فني، بازرس�ي و آموزش های مورد نیاز كارفرمایان، پیمانکاران و 
بازرسان فعال در حوزه رنگ می كوشند در ارتقای سطح كیفي پوشش های 
ضد خوردگي در پروژه های صنعتي كش�ور عزیزمان نقش س�ازنده ای ایفا 

كنند.

روناس رنگی از طبیعت 
منتخب پانزدهمین همایش حمایت از مصرف کننده
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پانزدهمی��ن همایش روز ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان با حضور 
مقامات ارش��د نظام و همچنین وزیر محت��رم صنعت، معدن و تجارت، معاون 
وزیر و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  و جمعی از 
صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی در حوزه 
حمایت مصرف کنندگان در س��الن همایش های بین المللی صدا و  سیما برگزار 

شد. 
در پانزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهم اس��فند 
ماه س��ال جاری مصادف با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار 
ش��د، با اهدای لوح و تندیس از مهندس سید مظفر عبداهلل مدیرعامل شرکت 
کشت و صنعت روژین تاک طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

ه��دف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایش انگیزه و حساس��یت در  تولیدکنن��دگان و ارائه دهندگان خدمات برای 
رعای��ت بی��ش از پیش حق��وق مصرف کنن��دگان، افزایش اعتم��اد و ترغیب 
مصرف کنندگان  به اس��تفاده از کاالها و خدمات واحدهای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در 
جه��ت ارائه محصوالت کیفی، تالش در جهت برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
به موقع کاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش و تشویق مصرف کنندگان به استفاده 

از کاالی مرغوب تولید داخل است.

لوح و تندیس
-   تندیس س��ازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ب��ه عنوان برترین 

محصول رب گوجه فرنگی در ایران
-   تندیس صادرکننده نمونه استان کرمانشاه

-   لوح سپاس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- تندیس صادرکننده برتر کشور در سال 1388.

تاریخچه
شرکت کش��ت و صنعت روژین تاک در سال 1380 تاسیس شد و با پشتوانه 
قوی مدیریتی به سرعت مراحل طراحی، خرید، ساخت، نصب  و راه اندازی را 
پشت سر گذاشت و در سال 1382 به بهره برداری رسید. کارخانه این شرکت 
در اس��تان کرمانشاه واقع شده اس��ت که از نظر اقلیمی و موقعیت جغرافیایی 
برای کشت گوجه فرنگی یکی از مستعدترین مناطق کشور است. در نخستین 
گام، ای��ن ش��رکت اقدام ب��ه آموزش کش��اورزان و وارد کردن ب��ذر مرغوب و 
اصالح ش��ده کرد، سپس در س��ال 1383  با آوردن 120 خانوار کشاورز گوجه 
کار از اس��تان خراسان به کرمانشاه و اجاره کردن زمین های مناسب زراعی به 
مس��احت 600 هکتار و تضمین خرید محصول از کشاورزان، به وجود آورنده 
یکی از بزرگ ترین پروژه های ترویجی کش��ور به گفته مدیران جهاد کشاورزی 
استان و کشور شد  که نتیجه آن، زیر کشت بردن بیش از 5000 هکتار زمین 

در سال 1388 است.
این مجتمع هم اکنون 5000 هکتار زمین کش��اورزی را تحت پوشش دارد و 
کاشت محصوالت کشاورزی با بذر کالیفرنیایی و کانادایی به کمک ماشین آالت 
روز اروپا موجب شده که محصوالت عالوه بر ویسکوزیته و رنگ مناسب، عاری 
از هر گونه فلزات سنگین بوده و طعم اصلی گوجه فرنگی حفظ شود. شرکت 
کشت و صنعت روژین تاک مجهز به پیشرفته ترین ماشین آالت صنایع غذایی 
ساخت شرکت های ایتالیایی ROSSI &CATELLI و ING. ROSSI  با 
ظرفیت دریافت روزانه 2300 تن گوجه فرنگی اس��ت. در انتخاب ماشین آالت 
شرکت همواره تالش بر این بوده است تا با حفظ حداکثر خواص مفید گوجه 
فرنگ��ی به ویژه الیکوپن )رنگدانه قرمز( و س��ایر آنتی اکس��یدان های موجود، 
محصولی س��الم، خوش طعم، خوش رنگ و عاری از هر گونه فلزات س��نگین 

تولید و بسته بندی شود.  
این ش��رکت دو خط تولید گوجه فرنگی پوست کنده و گوجه فرنگی خردشده 
نیز دارد که نصب آن برای اولین بار در خاورمیانه صورت گرفته و گوجه فرنگی 
مصرفی آن نیز از نوع هیبرید اس��ت که س��ابقه کشت در کشور نداشته است. 
همچنین خطوط تولید کارخانه مجهز به ماشین آالت فرآوری میوه است و پس 
از پایان فصل تولید رب، کارخانه توان دریافت روزانه 500 تن میوه برای تبدیل 

به پوره میوه جات در بسته بندی اسپتیک را دارد.
ش��رکت کش��ت و صنعت روژین تاک در بخش بازاریابی به رغم حضور بسیار 
اندک در بازار، موفقیت های چش��مگیری به دست آورده و با توجه به کیفیت 
محصول تولیدی، ضمن تامین قس��متی از نیاز داخلی،  صادرات به کشورهای 
ایتالیا، امارات متحده عربی، یمن، رومانی، روس��یه، عراق و حضور در بازارهای 
مذکور را در کارنامه خود داشته است. در ضمن پروژه کشت و صنعت شرکت 
در بخش کش��ت، ترویج و آموزش کش��ت گوجه فرنگی به عنوان موفق ترین 

پروژه درآسیا در FAO ثبت شده است.

مهندس مظفر عبداهلل با روژین تاک در صدر منتخبین  
منتخب پانزدهمین همایش حمایت از مصرف کننده
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری 
مس��کن تهران )س��هامی  عام( مورخ چهارش��نبه 
94/10/30 در مح��ل مرک��ز مطالعات بهره وری و 

منابع انسانی برگزار شد. 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 80/85 درصدی 
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 محمدرضا سیفی بود که جنابان ایرج معزی 
و محمدمهدی نادری نورعینی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای علیرضا محمدی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب شدند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
طی س��ال مالی منتهی به 1394/06/31 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان با طنین صل��وات خود ضم��ن  تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقسیم سود 126 ریالی به ازای هر سهم به 

کار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره

با عرض س��الم و روز به خیر حضور س��هامداران و 
حاضرین عزیزی که محبت فرمودند و در جلس��ه 
س��الیانه مجمع عمومی ش��رکت س��رمایه گذاری 
مس��کن تهران حاضر ش��دند و همچنین قدردانی 
می کنی��م از خانواده پرکار ش��رکت که یکپارچه و 
همراه، با همت و کوش��ش بی وقفه در راستای باال 
بردن رضایت س��هامداران و سایر ذی نفعان از هیچ 

تالشی رویگردان نیستند.
در این نشس��ت، گزارشی از فعالیت های انجا م شده 
در س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 31 ش��هریور1394 
خورش��یدی شرکت را تقدیم می کنیم. با این امید 
که سال جاری، همراه با رونق اقتصادی کل جامعه 
بوده و به خصوص در صنعت ساختمان شاهد رشد 
و ش��کوفایی باش��یم و با فراهم ک��ردن پروژه های 
جدی��د و س��ودآور داخل��ی و خارج��ی توقع��ات 
س��هامداران ارجمند را برآورده نماییم. با استعانت 
از پ��روردگار یکت��ا، امیدواریم جای��گاه ویژه برند 
سرمایه گذاری مسکن را تثبیت نموده و با عمل به 
تعهد، خوش��نامی گذشته شرکت را قوام بخشیده، 

به ارتقا و پیشبرد آن کمک کنیم .
برنامه استراتژیک شركت

نظر به اهمیت استراتژی برای شرکت سرمایه گذاری 
مسکن تهران و براساس نتایج خودارزیابی، شرکت 
در سال 91 پروژه برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای 

کارت امتیازی متوازن )BSC( با رویکرد »مدل نه 
گام به س��وی موفقیت« را آغ��از و اجرا کرد.  پس 
از تنظیم اس��تراتژی، آنها به برنامه جامع عملیاتی 

متصل شدند. به منظور پایش و بازنگری
استراتژی در س��ال جاری، عملکرد زیرمجموعه ها 
بازنگ��ری و مش��کالت آنه��ا ارزیابی می ش��ود. در 
جلسات بهبود مس��تمر که به طور منظم تشکیل 
می ش��وند، ت��داوم اعتب��ار پیش فرض ه��ای اصلی 
استراتژیک سنجیده می ش��ود. داده ها از داشبورد 
عملیاتی و ش��اخص های کارت امتی��ازی متوازن 
گردآوری می ش��وند. با به روز کردن استراتژی در 
سال جاری، نقشه استراتژی سازمان و کارت امتیاز 
مت��وازن، اص��الح و چرخه دیگ��ری از برنامه ریزی 

استراتژی و اجرای عملیاتی آغاز شده است.
بیانیه ماموریت شركت

تامین منافع و رضایت س��رمایه گذاران و مشتریان 
در گس��تره ای��ران و س��ایر کش��ورها از طری��ق 
سرمایه گذاری و احداث واحدهای مسکونی، تجاری 

و اداری با فناوری نوین.
چشم انداز شركت

پیش��رو در احداث واحدهای مس��کونی، تجاری و 
اداری با دستیابی به رشد 25 درصد ساالنه درآمد.

ارزش های بنیادین شركت
صداقت، تعهد، کیفیت، نوآوری و انگیزش.

استراتژی های شركت
چهار مضمون استراتژیک »س��رآمدی در سرعت و 
کیفیت«، » توسعه بازار و خلق مشارکت ها«، »همگام 
با نوآوری و س��اخت سبز«  و  «یادگیری و رشد« به 

عنوان استراتژی های اصلی شرکت تعیین شد.
فعالیت های مالی شرکت برای دستیابی به اهداف 

استراتژیک
1- کاهش هزینه

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

4- کاهش جریمه تاخیر در تحویل واحدها
برنامه های استراتژیک شركت

ب��ه منظ��ور اج��رای اس��تراتژی ها در ش��رکت، 
ش��اخص های کلی��دی الزم ب��رای دس��تیابی به 
اهداف اس��تراتژیک تعیین و برنامه های کوتاه مدت 
عملیاتی همسو با اهداف استراتژیک مشخص شد. 
شاخص ها به منظور پایش میزان تحقق استراتژی 
در تواتر اندازه گیری ثبت شده مطابق با شناسنامه 
ش��اخص مورد پایش ق��رار می گیرند. ب��ه منظور 
کنترل و نظارت بر پیش��رفت برنامه ها و پروژه ها و 

حصول اطمینان از دستیابی به مقاصد تعیین شده، 
رویکردهای متعددی جهت گزارش دهی از عملکرد 
ش��اخص ها و پروژه ها ایجاد ش��ده اس��ت. شرکت 
سیس��تم داش��بورد مدیریت را برای پایش ماهانه 
شاخص ها و اقدامات استراتژیک خود پیاد ه  سازی 
کرده اس��ت.  مدیران ارشد نسبت به وضعیت آنها، 

اقدامات اصالحی الزم را تعریف می کنند.
مرور كلی بر عملکرد شركت

افزای��ش فعالیت ه��ای ش��رکت در س��اخت   -1
پروژه های لوکس، تجاری و اداری

2- اقدام برای پیاده سازی و استقرار کامل مدیریت 
) KM ( دانش

3- افزایش سهم پروژه های مشارکتی و پیمانکاری 
در سبد درآمدی شرکت

4- تالش در جهت افزایش سهم بازار در سال 94 
و سرمایه گذاری در سایر کشورها

ریسک های عمده شركت
ریس��ک در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به 

شکل های زیر شناسایی شده است:
ریسک سیستماتیک )غیر قابل كنترل(

1- وجود متغیرهای تاثیرگذار بر صنعت ساختمان 
مانند نوسان نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مواد 

اولیه
2- وجود دوران های رونق و رکود در بازار مسکن، 
حضور رقبای جدید در بازار، ظهور تکنولوژی های 

نوین و ...
3- تاثیر تحریم های سیاسی و اقتصادی )محدودیت 
در تامی��ن م��واد و مصال��ح اولی��ه و ارتباطات( بر 

سودآوری شرکت
4- همسو نبودن قوانین و سیاست های ارگان ها و 
ادارات دولتی مرتبط با صنعت ساختمان در زمینه 

انبوه سازی 
ریسک غیرسیستماتیک
1- امکان  سنجی پروژه ها

2- تاخیر پروژه ها
3- ریسک نقدینگی

4- ریسک عدم فروش محصول
چهار نوع اس��تراتژی مقابله با ریس��ک در شرکت 
تعریف ش��ده است که ش��امل اجتناب از ریسک، 
کاهش ریس��ک، انتقال ریس��ک و پذیرش ریسک 
اس��ت. در ف��رم پروژه ه��ا، بخش��ی ب��رای تعیین 
ریس��ک های احتمالی آنها در نظر گرفته ش��ده تا 
مدیر پ��روژه با لحاظ کردن آنه��ا و اجرای یکی از 

چهار راهکار فوق، پروژه را مدیریت کند.

 تقسیم سود 126 ریالی به ازای
 هر سهم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
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شرکت فوالد خوزستان با دریافت تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف  کننده برای چهارمین س��ال 
متوال��ی در رده  پیش��تازان توجه به مش��تری قرار 

گرفت.
مهندس محمدرض��ا مدرس خیابان��ی مدیرعامل 
ش��رکت فوالد خوزس��تان روز یکشنبه نهم اسفند 
ماه در پانزدهمین آیین روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در تهران، تندیس طالیی سازمان 
حمایت را به نمایندگی از تمامی کارکنان تالشگر 

این شرکت دریافت کرد.
این گزارش حاکی است ش��رکت فوالد خوزستان 
تاکن��ون با دریاف��ت 9 گواهینامه و 6 تندیس طی 
ده��ه گذش��ته بیش��ترین افتخ��ارات را در زمینه 
توجه به مش��تری در حوزه  صنایع معدنی به خود 

اختصاص داده است.
در پانزدهمین دوره این همایش که در محل مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و جمع��ی از معاونان و 
مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه و مدیران ش��رکت ها و 
صنایع عمده کشور برگزار شد، از بین بیش از 600 
بنگاه متقاضی 108 ش��رکت حائز شرایط دریافت 
گواهینامه و تندیس ارزیابی شدند که از این میان 
27 تندیس طالیی به ش��رکت های پیش��رو تعلق 

گرفت.
امسال نیز شرکت فوالد خوزستان در همایش روز 
ملی حمایت از مصرف کنندگان در بین بنگاه های 
طراز نخست در بخش مشتری مداری معرفی شد و 

تندیس طالیی این دوره را از آن خود کرد.
این ش��رکت تاکنون موفق به دریافت ش��ش دوره 
تندیس شده اس��ت، در سال های نخست تندیس 
نقره ای و برنزی را کسب کرد و پس از آن با تالش 
مستمر کارکنان، طی چهار سال گذشته با دریافت 
تندی��س طالیی در بین بنگاه ه��ای صنایع معدنی 

کامال پیشتاز بوده است.
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش انگیزه و حساسیت 
در  تولیدکنن��دگان و ارائه دهن��دگان خدمات برای 

رعای��ت بیش از پی��ش حق��وق مصرف کنندگان، 
افزای��ش اعتم��اد و ترغی��ب مصرف کنن��دگان  به 
اس��تفاده از کااله��ا و خدم��ات واحده��ای دارای 
گواهینامه و تندیس، افزایش رقابت س��ازنده بین 
تولیدکنن��دگان و ارائه دهندگان خدمات در جهت 
ارائ��ه محصوالت کیفی، ت��الش در جهت برقراری 
قیم��ت عادالنه، تحویل به موقع کاال و ارائه  مطلوب 
خدم��ات ف��روش و تش��ویق مصرف کنن��دگان به 
اس��تفاده از کاالی مرغ��وب تولی��د داخل اس��ت. 
تندیس طالیی به س��ازمان ها و شرکت هایی  تعلق 
می گی��رد که دو س��ال متوال��ی گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرده باشند و در 

سال سوم شرایط اختصاصی الزم را کسب کنند.
برای چهارمین سال متوالی در پی دریافت تندیس 

سیمین:
فوالد خوزس��تان برترین ش��رکت متعالی کش��ور 

شناخته شد 
شرکت فوالد خوزستان با دریافت تندیس سیمین 
جایزه ملی تعالی س��ازمانی برای چهارمین س��ال 
متوالی، برترین ش��رکت متعالی کشور و رکورددار 
ارتقای امتیاز تعالی در سطح تندیس شناخته شد.

مهندس محمدرض��ا مدرس خیابان��ی مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان روز سه شنبه چهارم اسفند 
م��اه در س��یزدهمین همایش جایزه مل��ی تعالی 
سازمانی تندیس سیمین این جایزه را به نمایندگی 
از تمامی کارکنان تالشگر این شرکت دریافت کرد.

این گزارش حاکی است، در این همایش اعالم شد 
که از 69 بنگاه پذیرفته شده در  فرایند امسال 11 
سازمان در سطح تندیس ارزیابی شدند که شرکت 
فوالد خوزس��تان در جایگاه برترین شرکت متعالی 

ایرانی در صدر این فهرست جای گرفته است.
ش��رکت فوالد خوزستان فوالدس��از بزرگ کشور 
اس��ت که حرکت در مسیر تعالی را از سال 1367 
همزمان با بهره برداری شروع کرده، این شرکت با 
استقرار نظام مدیریتی استاندارد توانسته است در 
این مدت ضمن حفظ روند رش��د و بهبود مستمر، 
طی 4 س��ال گذش��ته رتبه های برت��ر تعالی را در 

فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی به خود اختصاص 
دهد. در نقشه مسیر تعالی فوالد خوزستان تا سال 
1404 همچنین ترسیم و اجرای پروژه های مهمی 
مانند اس��تقرار مدیریت تکنولوژی، ریسک جامع و 
حاکمیت شرکتی و نیز اتصال استراتژی به عملکرد، 
در دستور کار مدیران و کارکنان این مجتمع عظیم 
صنعتی قرار دارد. جایزه ملی تعالی سازمانی از سال 
1382 هر ساله در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و 
گواه��ی تعهد به تعالی به متقاضیان حائز ش��رایط 

اهدا می شود. 
افتخارات

- برترین شرکت متعالی
- دارنده تندیس سیمین تعالی سازمانی

- تنه��ا فوالدس��از دریافت کنن��ده تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان

- رتبه نخست بهره وری صنایع معدنی فوالدی
- ش��رکت فوالد خوزستان، قطب دوم تولید فوالد 
خام در جمهوری اسالمی ایران و یکی از بنگاه های 
پیشرو اقتصادی کشور است که در عرصه های ملی 

و منطقه ای صنعت فوالد حضوری فعال دارد.
- این ش��رکت ب��ا وس��عت 3/8 کیلومترمربع، در 
مجاورت ش��هر اهواز، مرکز اس��تان خوزستان در 

جنوب غربی کشور واقع شده است.
- این ش��رکت اولین مجتمع تولی��د آهن و فوالد 
کش��ور ب��ه روش احیای مس��تقیم و ک��وره قوس 
الکتریکی است که در سال 1367 فعالیت تولیدی 
خود را آغاز کرده و  طی 10 س��ال تالش کارکنان 
و متخصصان زبردست این صنعت، ضمن رسیدن 
به ظرفیت اس��می )1/5 میلیون ت��ن ( طرح های 
توس��عه ای را در ف��از اول تا 2/4 و در ف��از دوم تا 
3/2 میلیون تن محقق س��اخته اس��ت. - در طول 
این س��ال ها ش��رکت فوالد خوزس��تان متعهد به 
کیفیت و خدمت به مش��تری بوده اس��ت. دریافت 
 ISO گواهینامه های سیس��تم مدیری��ت کیفیت
 OHSAS 14001:2004 و ISO 9001:2000 و
18001:99  وISMS( ISO27001:2005) نی��ز 

موید این واقعیت است.

لوح زرین اولین آورده مهندس مدرس خیابانی

اعطای تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان به فوالد خوزستان
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با هزار مکافات، قس�مت وس�ط قاپ را خالی كرد و س�رب 
آب ك�رده را در آن ریخت كه س�نگین ش�ود و همیش�ه به 
دلخواه او بر روی زمین بنش�یند ... با دوس�تان هم محله ای 
اكث�را جمع می ش�دند و در خرابه های محل و یا زیر س�قف 
نیمه كاره س�اختمان نیمه تمامی روی خاک ها می نشس�تند 
و ب�ازی می كردند، ابراهی�م كه به »ابرام س�ه  كله« معروف 
بود، تازگی ها ریش درآورده و س�بیل ه�م، به قول خودش 
محاسن ... كه چه از ریخت می افتاد، وقتی ریش می گذاشت 
و چند وقتی نمی تراشید، چون یکنواخت و پر نبود و جاهای 
خالی زیاد داش�ت، می ت�وان گفت اگر موها را می تراش�ید 
بهت�ر می نم�ود، چهار ت�ار مو این طرف، ش�ش ت�ار مو آن 
ط�رف صورت، و چن�د تایی هم زیر چان�ه ... تصورش را كه 
می كنی حالت به هم می خ�ورد؛ به خصوص جای جوش های 

غرور كنده ش�ده كه روی صورتش مانده بود ... كله ای بزرگ 
داشت كه گردنش به زور تحمل این بار را می كرد و به همین 
دلیل به »س�ه كله« معروف بود ... پدر نداشت و از مادر هم 
ابدا اطاعت نمی كرد، اهالی محل هم نس�بت به او نظر خوبی 
نداش�تند، چون قمارباز بود، و از همه بدتر دیگر همس�ن و 
س�ال ها را هم به قماربازی تشویق می كرد و اگر توی محل، 
به قول قماربازها »پا جور« نمی ش�د به محله دیگری رفت و 

پا جور می كرد. قمار راه می انداخت كه شیتیله بگیرد.
به این ترتیب كه محلی را برای اجتماع قماربازی جور می كرد 
و پس از اینکه همگی جمع می ش�دند و ب�ازی می كردند از 
هر بازی درصد و یا س�همش را كه به نام »ش�یتیله« در بین 
قماربازه�ا معروف اس�ت از برنده می گرف�ت و همین برنده 
وقت�ی بازنده و پولش تمام می ش�د، پول هایی را كه از او به 
عنوان شیتیله گرفته بود قرض می داد كه دوباره بازی كند، 
با یک تیر دو نش�ان می زد و برایش فرق نمی كرد چه كسی 
ببرد و چه كس�ی ببازد ... او ش�یتیله یا ب�ه قولی باجش را 
می گرفت. قاپ هایی كه داش�ت به نسبت سایر قاپ ها اكثرا 
س�نگین و وزین بود و همه آن قاپ ها توسط خود ابرام سه 
كله پر و رنگ شده بود. می گفت پدرش هم این كاره بوده و 
این نسل شریف! از آن پدر به مدنیت ارزانی شده، كه مبادا 

انسان ها از این موجود ذی جود بی بهره گردند. 
ب�ا این همه تفاصیل به علت هیکل درش�تش بزن بهادر هم 
شده بود و مثل اس�الفش توی كوچه پس كوچه ها به حالت 
یکه بزن های معروف حركت می كرد، س�ینه را جلو می داد و 
سرش را باال می گرفت و معموال یکی دو تا نوچه كه از قماش 
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خود او بودند همراهی اش می كردند. به در مغازه ها می رفت 
و طلب خواه�ی می ك�رد یا در واقع باج س�بیل می گرفت و 
مغازه دارها هم س�عی می كردند برای حف�ظ آبرو و درگیر 
نشدن با این لش بی بند و بار و بی آبرو،  با حداقل هدیه ای 

كاری بکنند كه او گورش را گم كند.
ب�ه قول یکی از هم�ان مغازه دارها ك�ه می گفت، نه حاضر 
اس�ت ریخت او را ببیند و نه ماه رمضان را ... البته دومی را 
به ش�وخی می گفت نه جدی ... آدم بی رگ و بی دردی بود، 
دو س�ه بار یا شاید بیشتر، پایش به كالنتری باز شده بود و 
چک و لگدی هم از آژان سرگذر و كالنتری خورده و از این 
بابت آبدیده ش�ده بود و دیگر ترس�ی از باتوم و كالنتری و 
سركار پاسبان و كشیک نگهبانی نداشت و حتی این اواخر 
به علت بی حرمتی به یک دخترخانم كه چادر را از س�رش 
كش�یده و هتک حرمت نموده بود، اسمش در لیست اراذل 
و اوباش محل ثبت ش�ده، چند ش�بی ه�م در زندان ماند، 
البته با گریه و زاری مادرش همان مادری كه بارها تقاضای 
مرگ�ش را از خدا كرده بود، رضایت ش�اكی را جلب كردند 
و آزاد ش�د. زن های همس�ایه بارها از قول مادرش شنیده 
بودند كه می گف�ت ای كاش عوض او یک لخته خون از من 
جاری می ش�د ... به هر حال این ان�گل جامعه میکروبی را 
می مانس�ت كه وجودش باعث ناراحتی اكثریت مردم محل 
بود، زیرا همواره خانواده ها دلهره داشتند كه او مزاحمشان 

بشود. آدم بسیار بی درد و بی خیالی بود.
هر چه ب�ود برای او فقط قاپ هایش بود و بس، مدرس�ه ای 
نرفت، سوادی نداشت، خط و ربطی پیدا نکرده بود، خالصه 
ی�ک آدم مزاح�م و الابالی ب�ود از هر جهت. كس�انی كه با 
او قمارب�ازی می كردن�د به فوت و فن قمار آش�نا ش�ده و 
می دانستند كه چه باید بکنند، ولی او هم زرنگ بود و همه 
فنون را ب�ه »هم پالکی«هایش نیاموخته بود و چند تایی از 
ترفندها و كلک های این بازی ش�یطانی را به صورت »حق 
وتو« پیش خودش داشت و به كسی یاد نداده بود، از جمله 
جابه جا كردن قاپ ها در موقع س�رقاپ ب�ازی بدون اینکه 

سایر بازیگران متوجه بشوند. 
ب�ا این طرز تفکر و اوضاع و احوال، دائم در خیابان و كوچه 
پ�س كوچه ها ِولو بود ... ن�ه خیالی و نه جایگاهی برای یک 
زندگی آرام نداش�ت، هیچ وقت برای صرف غذا بر اس�اس 
یک قاعده خاص كه همگی مردم آن محله داش�تند رفتار 
نمی كرد. تابع قوانین جاری نبود، هر وقت گرس�نه می شد 
و ب�رای بازی كردن ی�اری پیدا نمی كرد ب�ه خانه می آمد و 
لقمه ای غذا »س�ق« می زد و بعد حركت به بیرون و گش�ت 
در كوچ�ه پس كوچه های مح�ل ... یکی از عاداتش این بود 
كه هرگز با دوس�تانش چند ماهی بیش�تر نبود، تا احساس 
می كرد دوس�تانش متوجه مرد رندی و حقه بازی او شده اند 
بالفاصل�ه قط�ع رابط�ه می كرد و س�راغ دوس�تان جدید 
می رف�ت، روز از نو روزی از نو ... ش�روع دوس�تی و پایان 
ن�ه چن�دان قش�نگ ... كل زندگی او خالصه ش�ده بود در 
بازی سه قاپ با كلیه مقدمات و موخراتش ... و همه فوت و 
فن این بازی خانمان بران�داز و همه حقه بازی های این هنر 

خطرناک را به خاطر داشت.
به ی�اد می آورد ك�ه از هم�ان دوران كودكی عاش�ق قاپ 
ش�ده بود. دی�ن و دنیای او همین قاپ ب�ود و در این مورد 

ید طوالیی داش�ت؛ به حدی كه تع�داد قاپ هایش به بیش 
از پانص�د عدد می رس�ید كه در یک كوزه و ی�ا به عبارتی 
سبوی سفالی نگهداری می كرد. بعدها تعدادی از آنها را به 
دیگران بخش�ید و با آن تعدادی كه خودش نگه داشته بود 
در مکان ه�ای خاصی كه الزم بود بازی كند، بازی می كرد و 
كمتر كس�ی متوجه می شد كه قاپ های او با سرب پر شده 

است.
كل اطالع�ات ق�اپ و ق�اپ بازی را ب�ه حد بس�یار جالبی 
فراگرفته و رس�م و رس�وم آن را خوب می دانس�ت. نحوه 
ایس�ت قاپ برایش حالت یک رویا داشت، حالت جیک كه 
قسمت توخالی قاپ است و حالت بوک كه قسمت برجسته 
و اسب برجستگی های طرفین و حالت خر كه قسمت صاف 
طرفین اس�ت، شیتیله گرفتن، كف رفتن و داشتن چپ كه 
این آخری به مفهوم داشتن پول است برای كسی كه قاپ ها 
را می اندازد كه اگر پول كافی نداش�ته باشد باید اعالم كند 
چ�ه مبلغی دارد تا م�ورد موافقت بازیکنان ق�رار بگیرد یا 
نگیرد ... با بیان این اصطالحات كه عرض شد و همه آنها را 
ابرام س�ه كله به حد اعال بلد بود، خودش را »لیالج« تصور 
می كرد و این را هم البد می دانس�ت ك�ه لیالج در آخر كار 
خاكسترنش�ین شده و هرگز كسی نشنیده كه كسی از راه 
قمار و قماربازی به جایی رسیده باشد. بی جهت نیست كه 
حض�رت حق فرمود »انما الخمر و المیس�ر عمل من اعمال 
الش�یطان« و نهی فرموده این كار را كه همان قمار باش�د. 
حاال فرق نمی كند قاپ س�ربی یا هر وس�یله ای كه بتوان از 

آن طریق برد و باخت را معین كرد. 
ابرام س�ه كل�ه داس�تان ما ه�م روزگارش به نح�و جالبی 
خاتمه نیافت. او كه س�نگین ترین و گران ترین قیمت هدف 
كثیف خود را دنبال می ك�رد، جان خود را در راه این عمل 
از دس�ت داد ... قبال گفته بودم كه باج یا به قولی ش�یتیله 
بگیر جلسات قمار بود، در یکی از این جلسات بر سر مبلغ 
ش�یتیله بین او و یکی از طرفین قم�ار نزاعی درمی گیرد و 
بگومگوی�ی رخ می دهد كه ناگه�ان طرف مقابل از كوره در 
رفته و با چاقوی تیزی كه داشت طحال ابرام سه كله را پاره 
می كند ... و اطالع به مسئوالن و دست اندركاران و سرآخر 
شهرداری جنازه او را به منظور آلوده نکردن محیط زیست 
به خاک می س�پارد و دیگر نه شب س�ومی و نه شب هفت 
یا چهلی و به ق�ول آن تاریخ نویس كه فرموده بود »كان ما 

كان كاسمه«.
البته ای�ن جمله برای این وجود كثیف نبوده، بلکه مختصر 
و مفی�دی اس�ت از ی�ک راوی و تاریخ ن�گار در ارتب�اط با 
فرمانده�ی به نام »م�اكان كوكی« كه در جنگی شکس�ت 
خ�ورد و نویس�نده ماج�رای شکس�ت این فرمان�ده برای 
اختصار از این جمله بامعنی و مفهوم استفاده كرد و نوشته 
را به پای كبوتری بس�ت كه گ�زارش جنگ و پیروزی را به 
مركز فرماندهی برس�اند. در حقیقت این جمله عربی بیان 
می كند ك�ه »ماكان« مثل اس�مش ك�ه هرگز نب�ود معنی 
می دهد. چه بهتر امثال ابرام سه كله ها در جامعه نباشند و 
از خدا بخواهیم چنین افرادی یا اصالح شوند و یا اگر امکان 
اصالح وجود نداشت وجودشان از روی زمین برداشته شود 

تا عامل و باعث انحراف فرزندان جامعه نشوند.
آمین 
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سرمایه گذاری بهمن هم سود به ازای هر سهم دویست ریال داد و هم افزایش 
س�رمایه 13/5 درصدی و هم هیات مدیره حقوقی خود را شناخت و افزون بر 
آن همه رتبه های اول در ش�فافیت مال�ی و انضباط كاری را به خود اختصاص 
داد.  در دو مجمع پیش نوشتیم در وجود این جوان، چه بسیار حسن ها نهفته 
و نهراس�یدیم از اینک�ه آن روزها بر ما خرده می گرفتند كه بعد از 50 س�ال 
كار خبری و نیم ق�رن كار مطبوعاتی امتحان پس نداده را قبولی ممتاز اعالم 

می داری؟!
روز 16 اس�فند م�اه س�ال 1394 ، س�اعت 10 صبح، در ت�االر اجتماعات هتل 
س�یمرغ تهران ش�اهد با حضور 89 درصدی س�هامدار مجمع س�االنه ای به 
ریاست دكتر معتمدی فر و دو ناظر و دبیری جناب بابازاده برگزار شد. گزارش 
كاملی از اقتصاد جهان، بازار سرمایه، نقش فلزات در بازار جهانی و فراز و فرود 
دالر آمریکا، كاهش قیمت نف�ت و اوضاع خاورمیانه در هم ریخته و مهاجرت 
میلیون ها انس�ان به پشت مرزهای ناش�ناخته و طوفان بی رحم دریا بر قایق  

گریخته های از فقر و جنگ قدرت طلبی قرائت شد.
 دكت�ر حج�ت اهلل انصاری جوانی از تب�ار نیکان درس جه�اد آموخته مکتب 
بس�یجی و دانش�گاه با تیمی كه فهم اقتص�ادی به كم�ال می دارند، در نقش 
هیات مدیره و مدیر مالی آشنا به حساب و كتاب آزموده ای كه در میزان دكتر 
عباس هش�ی حسابرس و بازرس قانونی سرفراز و عملکرد مالی و جریان های 
نقدی آن را برای س�ال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر 1394 از تمام جنبه های 
با اهمیت طبق اس�تانداردهای حسابداری به عز مطلوب نشان می دهد همه و 
همه حکایت دارند در این شركت تیم ارشد مدیریت ناخدایی حاذق سکاندار 
گش�ته. بچه های دیگر ش�ركت مودب و موقر و ش�اداب، مقدم هر آمده ای را 
گرامی می داش�تند. تیمی جوان، كارآمد و پرنش�اط. دكتر انصاری نش�ان داد 
تس�لط كامل به دانش اقتصاد جهان به خصوص بازار س�رمایه ایران  دارد و در 
س�الی كه از س�نگ ناله خیزد او با دس�ت پر به مجمع نشس�ته و آینده را با 
دالیل منطقی و باورمداری ترسیم می سازد. حضور حقیر تا انتها در مقام یک 
سهامدار جزء و كاتب این سطور، تحلیل و تفسیر باور مدیری مدبر و موفق بود 
رمز موفقیتش را در قیاس با دیگر مجامع ش�ركت های سرمایه گذاری به عیان 

دیدم و شنیدم و از صمیم دل بدو تحسین گفتم.

چشم انداز بازار سرمایه در سال آینده
چشم انداز بازار س�رمایه در سال آینده را می توان تحت تاثیر عواملی مثبت 
ارزیابی كرد. مهم ترین این عوامل عبارتند از: اجرایی شدن توافق هسته ای و 
در نتیجه ایجاد گشایش های اساسی در حوزه  سرمایه گذاری و تجارت خارجی، 
افزایش فروش نفت خام توسط دولت، تداوم روند كاهش نرخ تورم و در نتیجه 

كاهش نرخ س�ود س�پرده بانکی كه باعث افزایش جذابیت سرمایه گذاری در 
بازار س�هام از یک سو و كاهش نرخ تامین مالی شركت ها و كاهش هزینه های 

مالی آنها از سوی دیگر خواهد شد.
همچنی�ن انعق�اد قراردادهای جدید توس�ط ش�ركت های پذیرفته ش�ده در 
ب�ورس نظیر ش�ركت های خودرویی، تجهیزاتی و س�ایر ش�ركت ها و كاهش 
هزینه ش�ركت ها در مبادالت بین المللی سایر عواملی هستند كه باعث ایجاد 
انتظارات مثبت درباره بازار س�رمایه در سال آتی خواهند شد. روند تغییرات 
ش�اخص بورس در ماه های دی، بهمن و اس�فند س�ال جاری موید این مطلب 
است؛ به گونه ای كه شاخص بورس از ابتدای دی ماه سال جاری تا تاریخ تهیه 

گزارش به 77/498 رسیده كه معادل 26 درصد رشد است.

برنامه های آتی شركت
شركت س�رمایه گذاری بهمن در راس�تای اهداف كالن شركت برنامه هایی به 

شرح زیر برای سال مالی منتهی به 1395/9/30 ترسیم كرده است:
1-تداوم اصالح تركیب پرتفوی

همانند سنوات قبل در شركت سرمایه گذاری بهمن با توجه به تحوالت صنایع 
و شركت های بورسی، اصالح تركیب پرتفوی بورسی در دستور كار قرار دارد. 
در این راس�تا تحلیل های مناس�ب به منظور كشف و شناس�ایی فرصت های 
به وجود آمده در صنایع و ش�ركت های مختلف از مهم ترین اقدامات ش�ركت 

خواهد بود.
2- اجرای پروژه تجاری – اداری میرداماد

با عنایت به تملک كلیه واحدهای س�اختمان میرداماد توسط سرمایه گذاری 
بهمن، ش�ركت در نظر دارد در زمین آن ی�ک پروژه تجاری- اداری اجرا كند. 
در حال حاضر دس�تور نقش�ه برای اجرای پروژه تجاری - اداری صادر شده و 
مراحل اصالح نقش�ه های ارائه ش�ده به منظور اخذ جواز تخریب و نوسازی در 
دست انجام است. پیش بینی می شود تا پایان سال جاری مجوز ساخت اخذ و 

عملیات ساخت آغاز شود.
3- راهبری شركتی 

شركت س�رمایه گذاری بهمن بر این باور است كه عالوه بر مسئولیت در قبال 
س�هامداران عمده، در قبال س�هامداران خرد و سایر ذی نفعان نیز مسئولیت 
دارد. در این راس�تا ش�ركت در پ�ی ایجاد س�اختارهای الزم ب�رای پذیرش 
آیین نامه راهبری شركتی بوده كه پیش نویس آن توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران تدوین ش�ده اس�ت. در این زمینه كمیته حسابرسی و همچنین 
واحد حسابرسی داخلی تشکیل شده و سیستم های كنترل داخلی در شركت 

اصلی و شركت های فرعی مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته است. 

سرمایه گذاری بهمن به مجمع نشست 
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4- افزایش سرمایه شركت
با توجه به چشم انداز آتی مثبت بازار سرمایه و به منظور استفاده از فرصت های 
بازار سرمایه و همچنین جبران مخارج سرمایه ای ناشی از مشاركت در افزایش 
س�رمایه شركت های سرمایه پذیر، شركت افزایش س�رمایه از مبلغ 2/420 به 
2/750 میلیارد ریال )معادل 13/6( را در دس�تور كار قرار داده اس�ت. مراحل 
قانونی افزایش سرمایه در حال انجام است و پیش بینی می شود برنامه افزایش 
س�رمایه ش�ركت در س�ال جاری به منظ�ور تصمیم  گیری ب�ه مجمع محترم 

صاحبان سهام ارائه شود.
5- تصمیم گیری در خصوص پروژه بافکار

شركت بافکار در تاریخ 1352/4/14 به صورت شركت سهامی خاص و طی شماره 
17253 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. در تاریخ 
1384/4/14 ش�ركت توس�عه س�اختمانی بهمن 83/3 درصد از سهام شركت 
بافکار را خرید. س�پس با شركت در مزایده فروش سهام شركت بافکار متعلق 
به سازمان خصوصی سازی، مالک 94 درصد از سهام شركت بافکار شد. شركت 
س�رمایه گذاری بهمن به صورت مس�تقیم 96/96 درصد و به طور غیرمستقیم 

97/87 درصد مالکیت سهام شركت ساختمانی بهمن را در اختیار دارد.

استراتژی های شركت
الف- سرمایه گذاری در سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

با افق های زمانی مختلف به شرح زیر:
- با افق زمانی كوتاه مدت و به منظور بهره مندی از نوسانات قیمت

- ب�ا اف�ق زمانی میان مدت و بلندمدت و با هدف بهره مندی از س�ود نقدی و 
منفعت سرمایه ای

ب- سرمایه گذاری در سهام شركت های غیربورسی با هدف كسب بازده مناسب.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش 
سرمایه

به مجم�ع عمومي فوق العاده صاحبان س�هام ش�ركت س�رمایه گذاری بهمن 
)سهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهي هیات مدیره ش�ركت سرمایه گذاری بهمن )سهامی عام( 
درخصوص افزایش س�رمایه آن ش�ركت از مبلغ 2/420 میلیارد ریال به مبلغ 
2/750 میلیارد ریال، مش�تمل بر صورت س�ود و زیان فرضي س�ال های مالی 
1394 لغایت 1399 آن و س�ایر اطالعات مالی فرضی كه پیوس�ت است، طبق 
اس�تاندارد حسابرسی »رس�یدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگي این 
موسس�ه قرار گرفته است. مس�ئولیت گزارش مزبور و مفروضات مبنای تهیه 

آن با هیات مدیره است.
2- گ�زارش مزب�ور در اجراي تبص�ره 2 ماده 161اصالحیه قان�ون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضات مشتمل 
بر مفروضات ذهني درب�اره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه گردیده 
كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه 
داده می ش�ود كه این گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- پیش بینی سود خالص سال مالی منتهی به 1394/9/20 شركت كه با اعمال 
پیش بینی س�ود تقسیمی ش�ركت های تابعه و وابسته است، مورد حسابرسی 
این موسسه قرار نگرفته است. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های 
كوتاه مدت )بورس�ی( ش�ركت در تاری�خ 1394/9/30 به ترتی�ب مبالغ 0/75 
میلی�ارد ریال و 640 میلیارد ریال اس�ت كه مبل�غ 135 میلیارد ریال كاهش 
ارزش نشان می دهد. در پیش بینی سود خالص برای عملکرد سال مالی مزبور، 

ذخیره كاهش ارزش در حساب ها در نظر گرفته نشده است. 
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
و سایر مبانی پیش بینی شده مندرج در گزارش توجیهی فوق، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول 
براي تهی�ه گزارش توجیهي فراه�م نمی كند. به عالوه، به نظر این موسس�ه، 
به اس�تثنای اثر مندرج در بند 3 گزارش توجیهي یادشده براساس مفروضات 

به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني ش�ده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در ب�اال رخ ده�د، نتایج واقعي احتم�اال متفاوت از پیش بینی ه�ا خواهد بود، 
زیرا رویدادهاي پیش بیني ش�ده اغلب به گونه ای م�ورد انتظار رخ نمی دهد و 

تفاوت هاي حاصله می تواند بااهمیت باشد.
6- به طوری كه در گزارش توجیهی درج ش�ده، دالیل افزایش سرمایه عمدتا 
تقویت بنیه مالی ش�ركت جهت مش�اركت در افزایش س�رمایه ش�ركت های 
س�رمایه پذیر و افزای�ش ظرفیت ش�ركت به منظ�ور اس�تفاده از فرصت های 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و در نهایت دسترسی به بازدهی مناسب در این 
زمینه است. در ضمن تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها 
منوط ب�ه انطباق رفتار بازار س�رمایه با ب�رآورد صورت گرفته و تحقق س�ود 
پیش بینی شده به تصمیم گیری های مجامع شركت های سرمایه پذیر درخصوص 
تقس�یم سود است. قابل ذكر است با توجه به اینکه منابع مالی شركت عمدتا 
صرف س�رمایه گذاری در سهام شركت های سرمایه پذیر شده، در صورت عدم 
انجام افزایش س�رمایه، می بایست منابع مالی الزم جهت پرداخت سود سهام 

از طریق فروش سرمایه گذاری ها تامین شود.
7- بدیه�ی اس�ت اج�رای افزای�ش س�رمایه می بایس�ت ب�ا رعای�ت مبانی 
پیش بینی ش�ده در موارد مربوطه اصالحیه قانون تجارت و مقررات س�ازمان 

بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش�ركت سرمایه گذاری بهمن )س�هامی عام) از افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، به ش�رح زیر اس�ت: با توجه به افزایش س�رمایه شركت های 
س�رمایه پذیر شركت س�رمایه گذاری بهمن به منظور حفظ مالکیت نسبی در 
ش�ركت های سرمایه پذیر و ثبات سودآوری ش�ركت نیازمند ورود منابع مالی 

جدید از طریق افزایش سرمایه است.

تاریخچه شركت
ش�ركت س�رمایه گذاری بهمن )س�هامی عام( در تاری�خ 1381/6/21 با مجوز 
ش�ماره آ.ت/1461 پذیره نویس�ی بانک مركزی به صورت شركت سهامی عام 
تاس�یس ش�ده و در تاری�خ 1381/6/21 تحت ش�ماره 192195 در اداره ثبت 

شركت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت
مطابق ماده 3 اساسنامه شركت سرمایه گذاری بهمن در راستای تحقق اهداف 

خود و با استراتژی های مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت كند:
- خرید و فروش سهام، اوراق مشاركت و غیره

- تاسیس شركت و مشاركت در سرمایه انواع شركت ها، موسسات، طرح ها و پروژه ها
- تامین س�رمایه شركت ها از طریق پذیره نویسی و عرضه عمومی و خصوصی 
سهام و اوراق مشاركت به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی و 
همچنین ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها و اداره امور شركت ها
- انتش�ار اوراق مشاركت و نیز استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها، 

شركت های بیمه، موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی
- اخذ نمایندگی از كلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی 
و ایجاد ش�عبه در داخل و خارج از كش�ور و عقد قرارداد با كلیه وزارتخانه ها، 

سازمان ها و شركت های دولتی. 
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یکی از چالش های س��ازمان هایی مانند بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری که وابسته به مشتریان 
هس��تند، شناخت مش��تریان، درک تفاوت میان 
آن ه��ا و رتبه بن��دی آن ه��ا اس��ت. در طی چند 
سال گذش��ته روال های ارتباطی و میزان تعامل 
بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری با مشتریان 
به طور قابل توجهی تغییر کرده است به طوری که 
ضمانتی برای تداوم بلندمدت تعامل با مش��تری 

وجود ندارد.
به همی��ن دلیل برای موفقیت ی��ک ارگان مالی 
الزم است تا مش��تریان را به درستی درک کرده، 
نیازه��ا و خواس��ته های آن ه��ا را برآورده س��ازد 
و ب��رای هرک��دام از آن ها برنامه وی��ژه ای تدوین 
نماید و با اس��تفاده از اس��تراتژی های بازاریابی و 
ارائه خدمات، بقای خود را تداوم بخش��د. خروج 
مش��تری از سازمان های خدمات محوری همانند 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ورشکستگی 
آن ه��ا را ب��ه دنب��ال خواه��د داش��ت. بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری باید به محاسبه میزان 
س��وددهی و ارزش مش��تریان خود پرداخته و بر 
اس��اس مش��تریان با ارزش های متفاوت اقدام به 
ارائه خدمات متمایز و برنامه ریزی نظام مند جهت 
تخصیص اعتبار به گروه های مختلف مش��تریان 
بپردازن��د. البته ب��ه این نکته باید توجه داش��ت 
ک��ه تحقیقات نش��ان می دهد که یک س��ازمان 
ب��رای فروش کاال یا خدمات به مش��تریان فعلی 
خود نسبت به مش��تریان جدید شانس بیشتری 
را دارد، به طوری که ش��انس موفقیت یک شرکت 
برای فروش مجدد به یک مش��تری، حدود 60 تا 
70 درصد است و شانس موفقیت برای فروش به 

یک مشتری جدید حدود 5 تا 20 درصد است.
تحقیق��ات نش��ان می دهد که افزای��ش 1درصد 
در نگهداری مش��تریان ارزش س��ازمان را به طور 
متوسط 5درصد ارتقا می دهد؛ بنابراین نگهداری 
مش��تریان یک اس��تراتژی ارزش��مند اس��ت که 
س��ودآوری بلندم��دت و موفقیت س��ازمان ها را 
تضمین می کند البت��ه اغلب این حکم جالب در 
ارتباط بانک ها با مشتریانش��ان صادق اس��ت که 
درص��د زیادی از س��ود بانک از درص��د کمی از 

مشتریان به دست می آید.
در ش��رایط کنون��ی بانک ها و مؤسس��ات به این 
نتیجه رسیده اند که می بایست تالش بیشتری در 
جهت رشد در این بازار رقابتی و راضی نگه داشتن 
مش��تریان صرف نمایند. چراکه آن ها هرروزه در 
مع��رض پیش��نهادهایی برابر پیش��نهاد بانک یا 
مؤسسه شما و یا حتی پیشنهادی بهتر از خدمات 

شما از سوی رقبا می باشند. در شرایط کنونی 
که افراد با انتخاب ها و پیشنهادهای خدماتی 
متنوعی روبرو هس��تند، تصاحب مشتریان 
جدی��د فرآیندی دش��وار و هزینه بر ش��ده 
اس��ت و حتی می توان گفت که اگر تدبیری 

اندیش��یده نشود مشتریان فعلی نیز از دست 
خواهند رفت. پ��س چه باید 

کرد؟
ش��ناخت گروه ه��ای مختلف مش��تریان و ایجاد 
ارتب��اط مؤثر با آن ها به طوری ک��ه به توان منافع 
بان��ک را در درازمدت تضمین نمود بس��یار مهم 
است. یکی از راه های جذب و نگهداری مشتریان 
ارزش��مند با شناس��ایی دقیق ویژگی های آن ها 
 DATA(داده کاوی تکنیک ه��ای  طری��ق  از 
MINING( امکان پذیر است که به بخش بندی 
آن ها به خوشه های مختلف و بررسی ویژگی های 
هر یک می پردازد. از س��وی دیگر به علت تعداد 
زی��اد مش��تریان و حجم انبوه اطالع��ات مربوط 
به آن ها بررس��ی تک تک آن ه��ا و ارائه راهکار به 
هری��ک از آن ها نیز امکان پذیر نیس��ت. از این رو 
بخش بندی مش��تریان بر اساس شباهت آن ها در 
حقوق مختلف، رویکرد مناس��ب ب��رای حل این 
مسئله است. اطالعاتی از قبیل اطالعات جمعیت 
شناختی، رفتارهای تراکنشی مشتریان و … در 
پایگاه داده های بانک ها و مؤسسات موجود است. 
داده ه��ای زیادی هرروزه در بس��یاری از بانک ها 
تولید می ش��ود اما تا چه زم��ان می توان آن ها را 
انبار کرد؟ آیا زمان این فرا نرسیده که از داده های 

انباشته شده به ارزش سازی و درآمد برسیم؟
از س��وی دیگ��ر اس��تفاده از اینترن��ت و رش��د 

تجارت الکترونیک و بانک��داری الکترونیکی 
فعالیت های بازار را گس��ترش داده و 

حجم عظیمی از اطالعات مربوط 
ب��ه مش��تریان را ایج��اد ک��رده 
اس��ت. البته ش��ناخت مشتریان 
ارزش��مند با توجه به این حجم 
به آس��انی میسر  عظیم اطالعات 

نیست برای اس��تخراج دانش پنهان 
از حجم زی��اد داده ها نیازمند تکنیک هایی مانند 
تکنیک های داده کاوی است. استفاده از روش های 
داده کاوی ب��رای تعیین اولویت های مش��تریان، 
باعث بهبود و تسریع فرایند تصمیم گیری در بازار 
می گردد به بیان دیگر برای رس��یدن به یک روش 
دقیق به منظور تشخیص پتانسیل مشتریان برای 
پذیرش یک محصول و خدمت جدید، روش های 

داده کاوی را به کار می گیریم.
سیستم بانکداری هر مشتری مساوی حداقل یک 
دارایی است و تا وقتی این دارایی ها ارزش گذاری 
نشده باشند نمی توان جایگاه و میزان سودآوری 
آن ه��ا را برآورد ک��رد و نهایتاً هزینه های حفظ و 
جذب مش��تری به طور عام برای همه مش��تریان 
یکس��ان ص��رف می ش��ود و بای��د ب��رای 
مشتریان مختلف میزان انرژی متفاوتی را 
برای ارائه خدمات خود صرف نماییم. 
در ی��ک پژوهش عملی ک��ه بر روی 
بی��ش از 63،000 نف��ر از مش��تریان 
یک بان��ک در یک بازه زمانی 6 ماهه 

ص��ورت پذیرفت، میزان ارزش 
ن  یا مش��تر

مختلف با توجه با ش��اخص های تعریف شده در 
تحقیق و با اس��تفاده از تکنیک ه��ای داده کاوی 
م��ورد ارزیاب��ی قرار گرف��ت. به عن��وان نمونه در 
یکی از خوشه های مش��تریان که می توان از آن 
به عنوان خوش��ه مش��تریان »طالی��ی« یاد کرد، 
0.001 از مش��تریان مجموع��ه داده را ش��امل 
می شوند. این افراد با در نظر گرفتن شاخص های 
مورد پژوهش، بیش��ترین سوددهی را برای بانک 
به ارمغ��ان آورده اند و مش��تریان این خوش��ه با 
ارزش تری��ن اف��راد در مجموعه داده مش��تریان 
می باش��ند. با اس��تفاده از تکنیک های داده کاوی 
می توان به دانش جدیدی از مشتریان خود دست 
یافت که یک نمونه آن ذکر ش��د. با اس��تفاده از 
راهکارهای خوشه بندی می توان تمایز واقعی بین 
مش��تریان را از جنبه های مختلف موردبررس��ی 
قرار داد و به ارائه پیش��نهادات بازاریابی برای هر 
خوشه از مش��تریان اقدام نمود چراکه یک سایز 
پیراهن برای همه مردم قابل پوش��یدن نیست! و 
حتی می توان عالوه بر شناسایی مشتریان بالقوه، 
طرح ه��ای بازاریابی مختلف��ی در رابطه با جذب 
سرمایه های بیشتری از مش��تریان و سوق دادن 

آن ها به خوشه های با ارزش باالتر ارائه داد.

نقش داده کاوی در ارائه خدمات مشتری مدارانه به بانک ها
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پانزدهمی��ن همای��ش روز ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان ب��ا حضور مقامات ارش��د نظام و 
همچنی��ن وزیر محترم صنعت، مع��دن و تجارت، 
معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان  و جمع��ی از صاحبان صنایع و 
فعاالن اقتصادی و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی 
در ح��وزه حمای��ت مصرف کنن��دگان در س��الن 
همایش های بین المللی صدا و  سیما برگزار شد و در 
این مراسم سید رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز 
تندیس نقره اي رعایت حقوق مش��تري را دریافت 
کرد. بر اس��اس این گزارش، بیمه البرز پیش از این 
نی��ز در س��ال های 88، 91 و 93 موفق به دریافت 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شده بود. 
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش انگیزه و حساسیت 
در  تولیدکنن��دگان و ارائه دهن��دگان خدمات برای 
رعایت بی��ش از پی��ش حق��وق مصرف کنندگان، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان  به استفاده 
از کااله��ا و خدمات واحده��ای دارای گواهینامه و 
تندیس، افزایش رقابت سازنده بین تولیدکنندگان 
و ارائه دهن��دگان خدمات در جهت ارائه محصوالت 
کیفی، ت��الش در جهت برقراری قیم��ت عادالنه، 
تحویل به موقع کاال و ارائه  مطلوب خدمات فروش و 
تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کاالی مرغوب 

تولید داخل است.

تاریخچه
ش��رکت بیمه البرز با ه��دف اولی��ه ارائه خدمات 

بیمه ای مطلوب و باکیفی��ت به هموطنان و ایجاد 
تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه گذاران در 
تاریخ 28 تیر ماه 1338 توس��ط بخش خصوصي 
تاس��یس ش��د و در مدت زمان کوتاهي توانس��ت 
اعتماد بسیاري از صاحبان سرمایه و کاال را به خود 

جلب کند.
پس از پیروزي انقالب اسالمي بیمه البرز به دلیل 
عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. 
شرکت بیمه البرز هم اکنون با 54 شعبه و بیش از 
1500 نماینده فعال ، 337 کارگزار و حدود 1300 
نفر نیروي انس��اني در سرتاسر کش��ور آماده ارائه 

خدمات بیمه ای به هموطنان است.
بیم��ه الب��رز در س��ال های اخیر توانس��ته اس��ت 
موفقیت های بي ش��ماري در صنعت بیمه کشور و 
همچنین در بین دس��تگاه های اجرایي کش��ور به 

دست آورد. 
کس��ب رتبه اول در ش��اخص اس��تفاده از فناوري 
اطالعات IT(( در بین شرکت های بیمه خصوصي 
یکي از دس��تاوردهاي این شرکت در سال 1389 

بود.
شرکت بیمه البرز در سال 1388 موفق به دریافت 
گواهینامه رعایت حق��وق مصرف کنندگان از وزیر 
بازرگاني ش��د و در همان س��ال در طرح سنجش 
میزان رضایتمن��دي ارباب رجوع در بین بانک ها و 

بیمه ها رتبه اول را به دست آورد. 
در سال های 1383،84 و 85 نیز توانست در میان 
بانک ها و بیمه ها رتبه اول مشتري مداري را کسب 
کن��د و در س��ال های 1386 و 1387 نیز در طرح 

سنجش میزان رضایتمندي مراجعان از نحوه ارائه 
خدمات دس��تگاه های عمومي و دولت��ي عالوه بر 
گروه بانک ها و بیمه ها در میان تمام دس��تگاه های 

اجرایي رتبه اول را به خود اختصاص داد.
 IT کس��ب مقام اول در کاربرد فن��اوري اطالعات
، شفافیت گزارش��گري مالي و حضور و کارایي در 
بازار س��رمایه در میان ش��رکت های بیمه دولتي و 
خصوصي در س��ال های 1385 و 1386 و کس��ب 
عنوان برتر بیمه کش��ور در س��ال 1387 در رتبه 
بندي ش��رکت های بیمه که از سوي بیمه مرکزي 
جمهوري اس��المي ایران انجام ش��د نی��ز از دیگر 

افتخارات شرکت بیمه البرز است.
این شرکت همچنین در سال 1383 موفق به اخذ 
گواهینامه ISO 9001-2000در سیستم مدیریت 

کیفیت شده است.
س��رمایه، ذخایر و اندوخته کافي، بدنه کارشناسي 
متخصص و حرفه ای، سرعت در ارزیابي و پرداخت 
خسارت از شاخص های توانگري و وجود مشتریان 
وفادار و قدیمي، ارتباطات گس��ترده با بازار جهاني 
بیمه، مدیریت علمي و پاسخگو و نسبت هاي مالي 
بس��یار خوب از شاخص های ماندگاري این شرکت 

به حساب می آید.
بیمه البرز در س��ال 1388 به عنوان اولین شرکت 
بیم��ه دولت��ي در ب��ورس پذیرفته و س��هام آن با 
اس��تقبال بي نظیر س��رمایهگذاران و فعاالن بورس 
همراه شد و 80 درصد س��هام آن واگذار گردید و 
به این ترتیب از یک شرکت بیمه دولتي به شرکت 

بیمه خصوصي تغییر مالکیت داد.

سید بیمه البرز بر سکوی افتخار
شرکت بیمه البرز موفق به دریافت تندیس نقره اي رعایت حقوق مصرف کنندگان شد
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تیم فوتسال بیمه رازی به مرحله نیمه نهایی صعود كرد 

در راستای برگزاری مسابقات جشنواره ورزش صنعت بیمه، تیم فوتسال بیمه 
رازی با پیروزی 4 بر 0 تیم فوتسال پژوهشکده بیمه را مغلوب و به مرحله نیمه 

نهایی این مسابقات صعود کرد.
تیم فوتسال بیمه رازی در سومین بازی خود با تیم بیمه مرکزی ج.ا.ا که روز 
پنجشنبه سیزدهم اسفندماه برگزار شد، با نتیجه 1 بر 0 پیروز شد و به مرحله 
بعد راه پیدا کرد که در این مرحله نیز با برتری مقابل پژوهشکده بیمه به دیدار 

نیمه نهایی راه یافتند.
تیم فوتس��ال بیمه رازی در این مرحله به مصاف تیم فوتس��ال بیمه توس��عه 

خواهد رفت. 

اعطای تندیس همایش نظام پیشنهادهای بین بانکی به بانک ملت
 دبیرخانه دومین همایش ملی نظام پیشنهادهای 
بی��ن بانکی کش��ور، لوح س��پاس و تندیس این 

همایش را به مدیرعامل بانک ملت اعطا کرد.  
دبیر کمیس��یون پذیرش و بررسی پیشنهادهای 
نظام بانکی در این لوح سپاس، از مشارکت فعال 
و پرشور و حمایت های مادی و معنوی مدیریت 
عال��ی بانک مل��ت در برگ��زاری ای��ن همایش 

سپاسگزاری کرده است.
براس��اس این گزارش، بانک مل��ت در این نظام 
پیش��نهادهای بین بانکی 5 مقاله ارائه کرد که یک مقاله به عنوان مقاله برتر 

همایش برگزیده شد.
براساس اعالم دبیرخانه همایش ملی نظام پیشنهادهای بین بانکی، مقاله علی 
صابری کارشناس اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت با عنوان 
مدیریت ریسک عملیاتی از طریق نظام پیشنهادهای کارکنان، به عنوان یکی 

از مقاالت برتر پذیرفته شد و لوح سپاس همایش به آن تعلق گرفت.

دكتر رضایي در شانزدهمین همایش مدیران عالی گفت : 
با حركت در مسیر قانون به جایگاه شایسته ای رسیدیم 

ش��انزدهمین هم اندیشی معاونین و مدیران عالی موسسه اعتباری کوثر 12 و 
13 اسفندماه با حضور مدیرعامل ، قائم مقام ، معاونین و مدیران حوزه مرکزی، 
مدیران اس��تان ها ، مدیران شعب مس��تقل و کارشناسان فناوری اطالعات در 

استان هرمزگان )شهر بندرعباس( برگزار شد .
دکت��ر رضایی در نشس��ت خبری که در حاش��یه این همایش برگزار ش��د با 
بیان اینک��ه دولت در کاهش تورم 40درصدی موفق عمل کرده اس��ت، بیان 
داشت: سیاستهای بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و جذب سرمایه های 
س��رگردان در کشور اس��ت ، با اتمام مشکالت سیاست خارجی و حل موضوع 

انرژی هسته ای از این پس باید شاهد بهبود اقتصادی جامعه بود.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثرگفت : هم اکنون تمام تالش دولت برای ایجاد 
رونق اقتصادی است و حرکت ها در این بخش امیدوار کننده است اما در عین 
حال باید توجه شود که انتظار غیر واقعی در جامعه شکل نگیرد و کسی منتظر 

حل یک شبه مشکالت نباشد.
وی تصریح کرد: در بحث کاهش نرخ س��ود نیز موسس��ه اعتباری کوثر از نظر 
بان��ک مرکزی و ش��ورای پول و اعتب��ار تبعیت می کند و موسس��ه از ابتدای 
تاس��یس همواره  بدون اینکه کمترین انحرافی درمسیر قانون و سیاست های 
بانک مرکزی داش��ته باش��د ، با حرکت دربستر قانون به جایگاه شایسته خود 

رسیده است.
نایب رئیس هیئت مدیره موسس��ه اعتباری کوثر ادامه داد: تس��هیالت جهت 
رفع نیازهای مصرفی جامعه هدف ش��امل تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
بانک مرکزی، پرداخت تسهیالت در قالب فروش اقساطی بدون نیاز به سپرده 
گذاری جهت خرید لوازم منزل، پرداخت تس��هیالت در قالب فروش اقساطی 
بدون سپرده گذاری جهت خرید اتومبیل طبق ضوابط بسته سیاستی و نظارتی 
بانک مرکزی ، پرداخت تسهیالت متنوع و گوناگون جهت رفع نیازهای متنوع 
مش��تریان گرام��ی و در قالب عقود مختلف اس��المی از قبیل جعاله تعمیرات 

ازجمله خدمات این موسسه است.
به گفته وی سطح روابط بین المللی در دولت یازدهم به حدی ارتقا یافته که 
به جای برقراری ارتباط با کشورهای ناشناخته جهان ، وزیر امورخارجه دولت 
یازدهم در پارلمان انگلیس مقتدرانه سخنرانی می کند و با به سرانجام رسیدن 
برجام، امکان فعالیت برون مرزی برای بانک ها و موسسات مالی فراهم شده و 

مجموعه این ها افتخاراتی بزرگ و منحصر بفرد است.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در تشریح عملکرد موسسه اعتباری کوثر بیان 
داشت: س��رمایه این موسسه از 300 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان در 
سال جاری افزایش یافت. این موسسه را بزرگترین شرکت در بورس و فرابورس 
معرفی کرد که سهام آن توسط 504هزار سهامدار ُخرد، خریداری شده است.

وی بیان داش��ت: این موسسه با 350شعبه و دو میلیون و 500 هزار مشتری 
وفادار وضعیتی بهتر از هفت بانک رسمی کشور دارد.

به گفته دکترضایی، دو نیروگاه برق در ش��هرهای کازرون و نیش��ابور توس��ط 
موسسه اعتباری کوثر سرمایه گذاری شده است که بزودی آماده بهره برداری 

خواهد بود و وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.
مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر با اعالم اینکه موسسه اعتباری کوثر حامی 
و اسپانس��ر سه تیم استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی شد، گفت: بر اساس 
یک قرارداد جدید با س��ه تیم یاد شده، حامیان آنها که دارای کارت هواداری 
این باشگاه ها هستند در موسسه کوثر گشایش حساب می کنند و در مقابل ، 

موسسه کوثر این باشگاه ها را مورد حمایت قرار می دهد

انتشار آلبوم موسیقي چهارشنبه سوري با مشاركت بانک اقتصادنوین
نگی��ن کم��ون اث��ر هنرمن��د بزرگ 
کش��ورمان - زنده ی��اد ثمین باغچه 
بان- بي ش��ک یک��ي از مهمترین و 
ماندگارترین آثار در حوزه موس��یقي 
ک��ودک در ایران اس��ت. بس��یاري، 
روزهاي خردسالي خود را با ترانه هاي 
این مجموعه عجین مي بینند. باغچه 
بان طي سالیاني که در ترکیه اقامت 
گزی��ده ب��ود، مجموع��ه دوم رنگین 
کمون را به اتمام رس��اند، اما دالیل متعددي سبب گشت تا این اثر به مرحله 
اجرا نرس��د و در نهایت با فوت او در سال 1386، موسیقي ایران نه تنها نگین 
گرانبهایي را از دس��ت داد، بلکه چه بسا اثري ماندگار هم به فراموشي سپرده 
مي ش��د. اما با تالش هاي مس��تمر کاوه باغچه بان )فرزند( و اِولین باغچه بان 
)همس��ر( و با مشارکت بانک اقتصادنوین، »رنگین کمون 2« بازیابي، تنظیم و 
مراحل اجراي آن آغاز شد. ثمین باغچه در یک آخرین روز سه شنبه سال فوت 
ک��رد و گویي با رفتنش عنوان نهای��ي »رنگین کمون 2« را انتخاب کرده بود: 

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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مدیرعامل بانک ش�هر با اش�اره به اهمیت تحق�ق اهداف این 
بانک تا پایان س�ال، بر لزوم تالش بیش�تر در این حوزه تاكید 
كرد. دكتر حس�ین محمدپورزرندی در نشس�ت شورای عالی 
مدیران این بانک با اشاره به ضرورت تحقق اهداف تعیین شده 
برای این بانک تا پایان س�ال  جاری اظهار كرد: بانک شهر طی 
یک س�ال اخی�ر در تمامی حوزه ه�ا به ویژه در كس�ب درآمد 
موفقیت های چش�مگیری داشته است و از این رو الزم است تا 
نوار این پیروزی ها همچنان تداوم یابد. مدیرعامل بانک ش�هر 
با ارزیابی فعالیت های شركت های تابعه این بانک تصریح كرد: 
ب�ا توجه به فعالیت ش�ركت ها و هولدینگ ه�ای بانک، به طور 
حتم، ش�ركت های تابعه نقش مهمی در تحقق EPS دارند و از 
این رو الزم اس�ت تا در روزهای پایانی سال، تالش بیشتری در 
تحقق برنامه های تعریف شده انجام ش�ود. وی با بررسی سود 
محقق ش�ده در هر یک از واحدهای این بانک خاطرنشان كرد: 
یکی از نقاط قوت ساختار بانک شهر، تعامل و ارتباط تنگاتنگ با 
شهرداری كالنشهرهاست و با توجه به گستردگی حوزه عملکرد 
شهرداری ها، این تعامل می تواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد 
آنها و در نهایت رضایتمندی بیش�تر مش�تریان و ش�هروندان 
داشته باشد. مدیرعامل بانک شهر در ادامه گفت: بانک شهر در 
ششمین سالگرد تاس�یس خود، بیشترین تالش را برای ایجاد 
بستر مناسب، در توسعه شهری پایدار و مبتنی بر نوآوری انجام 
خواهد داد و به همین دلیل اس�ت كه به عنوان بانکی برجسته 
در ای�ن ح�وزه معرفی ش�ده و در این مدت  نی�ز موفقیت های 
چش�مگیری را كسب كرده اس�ت. جرایم دیركرد تسهیالت و 
تعهدات بدهکاران پست بانک ایران بخشیده می شود   براساس 
مصوبه هیأت مدیره پست بانک ایران، جرایم دیركرد تسهیالت 
و تعهدات بدهکاران این بانک بخشیده می شود.  بر این اساس؛ 
مشتریانی كه از تسهیالت و تعهدات پست بانک ایران استفاده 
و در سررس�ید مقرر نسبت به پرداخت اقساط و تسویه اصل و 
فرع آن اقدام نکرده اند می توانند اصل و فرع تسهیالت خود را 
به صورت نقدی تأدیه و از بخشودگی جرائم دیركرد وجه التزام 
تا سقف حداكثر 14درصد مطابق قوانین و مقررات بانک مركزی 
بهره مند ش�وند. بنابراین گ�زارش: بدهکاران تس�هیالت این 
بانک از 15 اسفندماه س�ال جاری تا پایان وقت اداری روز دوم 
خردادماه سال 1395 همزمان با نیمه شعبان، سالروز والدت با 
سعادت حضرت ولی عصر)عج( فرصت دارند با مراجعه به شعب 
این بانک در سراسر كشور نسبت به پرداخت كامل بدهی خود 
اقدام و از بخش�ودگی مذكور اس�تفاده نمایند. گفتنی اس�ت: 
این تصمیم در راس�تای اهداف و سیاست های اقتصادی دولت، 
حمایت از مشتریان و ایجاد انگیزه در آنان برای پرداخت بدهی 
خ�ود و همچنین كاه�ش مطالبات غیرجاری بانک و اس�تفاده 
از منابع وصول ش�ده جهت پرداخت تس�هیالت به واحدهای 

تولیدی و اشتغال زا اتخاذ شده است. 

»چهارشنبه سوري«. »چهارشنبه سوري« را بدرستي نمي توان در قالب موسیقي کودک گنجاند و شاید 
بهتر باش��د آنرا موسیقي براي دوران کودکي خودمان بنامیم. »چهارشنبه سوري« با تصویرسازي هاي یار 

دیرینه ثمین باغچه بان، هنرمند برجسته کشورمان پرویز کالنتري همراه است.

در پنجمین دوره جایزه جهانی Make؛ بانک پاسارگاد به عنوان سازمان دانشی برتر در ایران معرفی شد
در اختتامیه پنجمین جایزه جهانی س��ازمان دانش��ی برتر در ایران، بانک پاس��ارگاد، به عنوان یکی از سه 

شرکت برتر این دوره از ارزیابی ها انتخاب  شد.
در این مراس��م که در تاریخ 16 اس��فند 1394، با حضور دکتر فرهادی وزی��ر علوم، تحقیقات و فناوری، 
رییس انجمن مدیریت  دانش محور در اتریش، رییس شورای عالی راهبری جایزه جهانی )MAKE(  در 
ایران، جمعی از دانشگاهیان و صاحبان صنایع برتر کشور و در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، 
بانک پاس��ارگاد موفق ش��د برای چهارمین بار به عنوان یکی از سه سازمان دانشی برتر ایران معرفی شود. 
همچنین این بانک توانست جایزه ی بیشترین رشد را در زمینه مدیریت دانش، از آن خود کند. بر اساس 
این خبر، بانک پاس��ارگاد، به عنوان یکی از 3 نماینده ایران، جهت ش��رکت در رقابت های آس��یایی جایزه 

جهان Make اعزام خواهد شد.
در این مراس��م دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کشور ما در آستانه یک تحول 
بزرگ در عرصه ی کسب و کار بین المللی قرار دارد، گفت: با باز شدن درهای تبادل بین المللی پس از برجام 
برنامه ریزی نادرست بسیار خطرناک خواهد بود. بنابراین یکی از مهم ترین نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد 
این است که فاکتورهای سنتی تولید و ایجاد ارزش، تغییر یافته و جای خود را به دانش و نوآوری فکری 
بدهند. وی افزود: آنچه در حال حاضر شرکت های بزرگ را در کشور ترغیب می کند، توسعه دانش ، نوآوری 
و سرمایه های انسانی آموزش دیده است و امروزه رویکردهای پیش سازمانی، تمرکز بر یک سازمان معتبر یا 
یک سازمان مشتری مدار دارند، از این رو مدیریت دانش محور، مهم ترین هدف این شرکت های بزرگ است.

گفتنی اس��ت جایزه جهانی MAKE، بزرگ ترین و معتبرترین مرجع ارزیابی و هدایت سازمان های دنیا 
در ارزش  آفرینی دانش محور اس��ت. در این دوره نیز کلیه سازمان های شرکت کننده در این جایزه جهانی، 
براس��اس 150 ش��اخص جهانی در حوزه مدیریت دانش و نوآوری و س��رمایه فکری، توس��ط داورانی از 
دانشگاه ها و صنایع مختلف ارزیابی شده اند و بر همین اساس شرکت های دانشی برتر معرفی شده اند. این 

جایزه در ایران از سوی دانشگاه صنعتی شریف و زیرنظر مستقیم بنیاد جهانی MAKE اهداء می شود.

ساعات كاری شعب بانک سپه در اسفند 94 و نوروز 95 
مش��اور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه ساعات کاری 
ش��عب بانک سپه در اس��فند 94 و نوروز 95 را اعالم کرد. سیدعلی جاللی 
نظری گفت: کلیه ش��عب بانک س��په )غیر از ش��عب ج��اده ای، پادگانی و 
خدماتی( از روز ش��نبه 15 اس��فند 94 تا پایان س��الجاری در استان تهران 
به صورت یکس��ره تا ساعت 18 و در شعب تحت پوشش مدیریتهای شعب 
مناطق اس��تانها یک ساعت بیش از س��اعت فعلی باجه عصر مفتوح بوده و 
ب��ه ارائه خدمت به هموطنان عزیز می پردازند. مش��اور مدیرعامل و رئیس 
اداره کل روابط عمومی بانک س��په افزود: روز س��ه شنبه 25 اسفند 94 نیز 
ساعت کار باجه عصر کلیه شعب حداکثر تا ساعت 16 خواهد بود. وی اظهار 
داشت: شعب منتخب بانک س��په همچنین در روزهای دوشنبه، سه شنبه 
و چهارش��نبه، دوم تا چهارم فروردین 95، از س��اعت 9 صبح تا 13 به عموم مشتریان خدمات بانکی ارائه 
خواهند کرد. س��یدعلی جاللی نظری خاطر نش��ان کرد: هموطنان و مشتریان می توانند جهت اطالع از 

شعب کشیک نوروزی بانک سپه به سایت این بانک به آدرس www.BankSepah.ir مراجعه کنند.

به مناسبت روز درختکاری
كاركنان بانک دی در اردوگاه كلکچال درخت كاشتند

جمعی از کارکنان بانک دی به مناسبت روز درختکاری در یک برنامه کوهپیمایی و حضور در اردوگاه شهید 
باهنر کلکچال 18 اصله درخت غرس کردند.  در این کوهپیمایی خانوادگی، جمعی از کارکنان بانک با انتقال 
تعدادی نهال درخت میوه از مس��یر پارک جمش��یدیه تا اردوگاه دانش آموزی شهید باهنر در ارتفاع 2600 
متری روز درختکاری را گرامی داشتند. این برنامه با همکاری مسئوالن اردوگاه و در راستای مسئولیت های 
اجتماعی بانک دی و کارکنان آن در اهتمام به حفظ محیط زیست و تندرستی انجام شد. کارکنان بانک دی 
در مسیر بازگشت وقتی با یک حادثه آتش سوزی مرتع و درختان جوان کاشته در دامنه کوه مواجهه شدند 
با همکاری دیگر کوهنوردان اقدام به اطفای حریق کرده و از گسترش آن به دیگر بخش ها ممانعت کردند.

پورزرندی در نشست شورای عالی مدیران بانک شهر اعالم کرد:

تاکید بر تحقق
 اهداف بانک شهر تا پایان سال

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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کتاب مدیران میانی ومهارتهای عمومی در سازمان 
با مقدمه دکتر عیس��ی رضایی از اس��اتید دانشگاه 
شهید بهشتی و مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر، 
مختص دانش��جویان رش��ته مدیری��ت ، مدیران ، 
سرپرس��تان و عالقه مندان به مباحث سازمانی به 

چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری کوثر ؛ 

دکتر علی قاضی نویس��نده این کتاب در بخشی از 
این کتاب می نویس��د : گروه��ی از مدیران که در 
سطح سازمان بصورت سیال جریان داشته و از آن 
بعنوان مدیران میانی یاد میشود بیش از قبل برای 
سطوح عالی سازمان ها و برنامه ریزان استراتژیک 
اهمیت یافته اند. در قرن حاضر به ندرت س��ازمان 
مترق��ی و متعال��ی را میت��وان یافت ک��ه از وجود 

مدی��ران میانی توانمند بی نصیب بوده و پرورش و 
استعداد یابی متصدیان این جایگاه سازمانی را در 

اولویت های برنامه های خود قرارنداده باشد. 
دکت��ر قاضی در بخش دیگری می گوید : تبدیل و 
تفهیم نمودن اهداف استراتژیک در سطح سازمان 
، اجرای ترتیبات اخذ شده سطوح عالی ، مدیریت 
گ��روه های کاری و تعارضهای آن��ان ، انتقال مؤثر 
اطالعات بین قاعده و راس هرم س��ازمانی ، تدوین 
و نظ��ارت بر رویه های اجرایی و نهایتاً تس��هیل و 
تسریع فرآیندهای کاری از جمله مهمترین وظایف 
مدیران میانی در سازمانهاس��ت . از اینرو کس��ب 
مهارتهای غیر فنی و عمومی ، پیش ش��رطی اولیه 
برای پیمودن مسیر شغلی و ترقی این مدیران است 

 .
دکتر  عیس��ی رضایی در مقدمه کتاب به این نکته 
اشاره نمود: در پیش نوگرایی و حاکمیت تیلوریسم 
، مباحث بروکراتیک در رأس قرار داش��ت و فرض 
می ش��د که مدیری��ت علمی ، مدیری��ت تعلیمی 
است . س��ازمانهای امروزی دیگر به دنبال استقرار 
دیدگاههای س��نتی نمی باش��ند و سیس��تمهای 
مدیریت��ی نوین ، نظام عمودی را ب��ر نمی تابند ، 
بلکه به دنبال خلق مس��ئولیت و خ��ود مدیریتی 
در کارکنان هس��تند . این استاد دانشگاه در پایان 
مقدمه خ��ود افزود : امید اس��ت این کت��اب ابزار 
مدیریتی مدون��ی را در ح��وزه مهارتهای عمومی 
برای مدیران میانی و سرپرس��تان سازمانی فراهم 
آورد تا در نهایت اعتالی فردی از طریق کسب این 
مهارتها ، موجب بالندگی و تعالی سازمانی شود . 

کت��اب مدی��ران میان��ی ومهارته��ای عمومی در 
س��ازمان نوشته محمد علی قاضی در 364 صفحه 
و ش��مارگان دو هزار نسخه در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است .

سرفصلهای این كتاب  شامل :
ویژگی های رفتاری- شخصیتی مدیران میانی

اصول و فنون مذاکره 
مدیریت کارکنان و گروه های کاری 

مدیریت استرس 
حل مسایل سازمانی 

تصمیم گیری 
خالقیت ، نوآوری و مدیریت آنها

گزارش نویسی

کتاب “مدیران میانی و مهارتهای عمومی
در سازمان” با حمایت موسسه اعتباری کوثر به چاپ رسید 
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