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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 64 - فروردین ماه 1395

س جلد   
شرح عك

در ماه رجب در ماه مولود كعبه در ماه خیر و بركت هستیم
این ماه همانند ماه شعبان و ماه رمضان از ماه های بسیار با شرافت و 
با فضیلت اس�ت كه در روایات اسالمی بر آن تأكید و توصیه شده به 
 األصب یعنی ماه )سرای خداوند( نامیده  طوری كه ماه رجب شهر اللهّ
ش�ده كه رحمت خدا در آن بر بندگان س�رازیر اس�ت پس شایسته 
اس�ت انسانهای با ایمان بسیار استغفار و توبه نمایند و به این ماه نیز 
»واصل«،)بی س�ر و صدا( گفته ش�ده زیرا در آن از جنگ با مخالفان 
و مشركان نهی شده اس�ت و ماه این شماره مجله را به تصویری می 
آرائیم كه فعل خواستن به نوای دل می سراید همچو نی و این تمثیل 
نی ش�دن برای رس�یدن به درک حقایق اش�یاء در همه فرهنگهای 
باستانی با تصویرهای گوناگون به چشم می خورد. چینیان معتقدند 
كه تا كس�ی نی نش�ود نمی تواند نی را بكشد. و این بخصوص در كار 
هنر همه جا مصداق دارد كه تا كس�ی از خودبینی و خودرایی و نفس 
پرس�تی رها نشده باشد و بوی خوش عشق به مشام جان او نرسیده 
باشد و خلقش چون نفس صبا لطیف و عطرآگین نشده باشد، در هیچ 
هنری بخصوص در خدمت مردم به كمال نمی رس�د. سخن از كسی 
اس�ت كه از پر قنداق آموخته كه عبادت بجز خدمت خلق نیست در 
جوانی میدان بس�یج را یافت در كوره آن آبدیده شد. آنروز كه دفاع 
مقدس س�روجان می طلبید در خط مقدم ایستاد از جنوب كشور تا 
غرب ماهها نیاس�ود و پنجه در چنگال دژخیمان افكند وبا نعره الل، 
محمد)ص( علی )ع( پش�ت متجاوزین را به خاک رس�اند به س�نگر 
خدمت آمد از پشت میز پیشخوان تا صندلی مدیریت از نشست قضا 
در اتاق هیات تا مس�ئولیت شعبات و استان ها باز هم شبان و روزان 
نیاسود و دامن پاک نگاه داشت در این مكان هم همان دلیر بود كه در 
جبهه حق علیه باطل نش�ان داده بود. به كالس درس تا درجه دكترا 
پیش رفت در نمونه گیری باالتر در برترین ها بود و هست و اینجاست 

كه هم چون موالیش سر به چاه كرده می سراید:
ای نیست كرده هست را بشنو سالم مست را

مستی كه هر دو دست را پابند دامت می كند 
در شهر حاشیه كویر در دیار قومس متولد شد نام او را پدر بزرگوارش 
پس از اقامه اذان به گوش نوزاد جمال گذارد و امروز خدمات شایسته و 
بایسته او كه عنوانهای پستی مدیریتیش افزون از دو صفحه می شود 
از خدمت بكش�یده و ما را فرصت تا از یک خادم خدمت از سرزمین 

سمن خسته نباشی داشته باشیم.  
دكت�ر جمال دامغانیان با تجربه بیش از س�ه دهه كار مدیریتی، مالی 
بانكی دركناركسب عالی ترین درجات علمی مدیری حاذق است كه از 
اقتصاد سیاسی واجتماع سیاسی وفرهنگ سیاسی نهراسیده وكنون 
به شایستگی با سرلوحه قرار دادن رهنمون های پیر جماران كه ندای 
سر میداد ما می توانیم ،سكاندار مجموعه ای گردیده كه عظمتش مایه 

فخر ومباهات است.این مدیر مدبر بسان سیمرغ بال گشوده تا فلک 
بازار را به زیر بال وپر خود بكشد.این سیمرغ نه از توس است كه زال 
بپروراند ونه از نیش�اپور كه بر قله قاف نشیند.س�یمرغی ست از دل 
بوته های خوش رنگ نقش قالی كاش�ان واز مزرعه گل كه بر مس�ند 
به شهری نشسته كه كش�ت وداشت وبرداشت دانه های روغنی اش 
وفراوری ان برای جوانان این مرز وبوم اشتغال زایی وكار افرینی وبرای 
مردم خلق ث�روت وارزش افزوده به ارمغان می آورد.به جد معتقدیم 
كه دكتر خوبمان در این س�نگر نیز فعل خواس�تن را به كمال صرف 
كرده وبرای این مرز پرگهر مدیری خواهد بود الگووبرجسته. اصل خبر 
این بود جمال دامغانیان مدیرعامل شركت سرمایه گذاری گروه صنایع 
بهش�هر ایران ش�د.  جمال دامغانیان در حالی به سمت مدیرعاملی 
ش�ركت س�رمایه گذاری گروه صنایع بهش�هر منصوب شده كه وی 
س�ال های زیادی عضو هیات مدیره بانک ملی ای�ران بوده و اخیرا به 
مقام بازنشستگی نایل شده است. وی دارای لیسانس حسابرسی، فوق 
لیس�انس مدیریت صنعتی و دانشجوی دكترای مدیریت مالی است. 
ش�ركت سرمایه گذاری گروه صنایع بهش�هر ایران جزو شركت های 
فرعی گروه صنایع بهشهر ایران است. این شركت از مصادیق نهادهای 
مالی موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و 

ماده 28 همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است.
جزئیات سوابق علمی و كاری دامغانیان

دانشجوی دكتری دانشگاه عالمه طباطبایی رشته مدیریت مالی 
 فوق لیسانس مدیریت صنعتی 

لیسانس حسابداری
اخذ گواهینامه متعدد در زمینه های مدیریتی، ملی و بانكی از مراجع 

معتبر داخلی وبین المللی 
تالیف و تدوین كتاب حسابرسی عملیات بانكی 

نویس�نده و ارای�ه دهنده بی�ش از 20 مقال�ه  در م�ورد مباحث مالی، 
حسابرسی، مدیریت، بهره وری، نظارت و كنترل های داخلی، بررسی 
آثار مطالبات معوق، بازاریاب�ی، مناقصات و معامالت دولتی، بانكداری 
اسالمی در كمجالت رسمی ، دانشگاهی و بانكی تدوین جزوات آموزشی 

جهت سیمینارها، همایش ها و كارگاه های آموزشی و پژوهشی 
مسئولیت های فعلی ) 28 سال سابقه مدیریتی و اجرائی(: 
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران – مدیر برتر سال 1393

رییس هیات مدیره هلدینگ آینده پویا با زیر مجموعه 30 شركت 
رییس هیات مدیره شركت المكاسب 

رییس كمیته عالی پیگیری و وصول مطالبات 
رییس كمیته حسابرسی بانک ملی ایران 

رییس كمیته اصالح ساختار مالی  و كمیته اصالح الگوی مصرف بانک 
ملی ایران

رییس شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
 عضو هسته عالی گزینش بانک ملی ایران

عضو كمیته تحول بانک ملی ایران
رییس كمیته عالی مبارزه با پول شویی

فعالیت های پاره وقت: 
مدرس دانشگاه) دانشگاه سراسری، آزاد، موسسه علوم بانكی(

كارشناس رسمی دادگستری ) حسابداری و حسابرسی( 
 ))IICA ( حسابدار مستقل، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 )CIA( عضو اصلی انجمن حسابرسان داخلی ایران
 )IMA( عضو انجمن مدیریت ایران

صاحب نظر در امور اقتصادی، مالی و پولی 
مسئولیت های قبلی : 

رییس اداره كل بازرسی بانک ملی ایران 
رییس اداره امور شعب بانک ملی گلستان 
رییس امور شعب بانک ملی استان سمنان 

معاون اداره امور شعب استان سمنان
رییس معامالت و تسهیالت مالی 

رییس شعبه ارزی مركزی 
كارشناس ارشد مالی، فنی و اقتصادی بانک ملی 

عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی هوشمندیار 
عضو كمیته اصلی برنامه توسعه سوم و چهارم اقتصادی گروه تولید و 

سرمایه گذاری- گروه بازرگانی صنعت و معدن
 عض�و كمیته تدوی�ن و كمیته اصالح آیین نامه ه�ای اجرایی قانون 

برگزاری مناقصات و مزایده ها 
 عضو كمیته تحقیق و تفحص از بانک ها 

 رییس كمیسیون عالی معامالت بانک ملی ایران
عضو و رییس هیات امنا بیمارستان بانک ملی ایران
رییس هیات مدیره شركت فروش امالک مازاد)فام(

رییس هیات مدیره شركت پتروشیمی اراک 
رییس هیات مدیره ش�ركت توسعه توسعه س�رمایه پیشگامان پویا 

)مدیریت شركت های ابزاری بانک ملی ایران(
رییس كمیسیون عالی مدیریت منابع و مصارف بانک ملی ایران

 عضو كمیته مدیریت ریسک بانک ملی ایران
سوابق تدریس ) از سال 1368 تا كنون(: 

مدرس دانش�گاه آزاد- دولتی در رش�ته های حس�ابداری، مدیریت 
صنعتی، بازرگانی و دولتی، بانكداری و دولتی، بانكداری وحسابرسی 

مدرس موسسه عالی بانكداری بانک جمهوری اسالمی ایران
مدرس دوره مدیریت  عالی ، میانی وپایه 

مدرس بانكداری بدون ربا و تربیت مدرس عقود اسالمی 
مدرس دوره های كارشناسی بررسی طرح های اقتصادی، مالی و فنی 

دامغانیان از مفاخر دیار ابوسعید و شیخ ابوالحسن؛ مدیرعامل شركت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
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چهکردهایمکهوزیراقتصادوداراییمیگوید:

فرض بنیادین مدیریت علم��ی که مبتنی بر وجود 
ثب��ات در محیط ه��ای داخلی و خارجی س��ازمان 
و ق��درت پیش بینی تغیی��رات آتی ب��ود، دیرزمانی 
اس��ت رنگ باخته. امروزه س��ازمان ها در فضایی که 
مولفه های اصلی آن عدم اطمینان و ابهام اس��ت، با 
بروز انحراف در رابطه  متعادلشان با محیط پیرامون 
به صورت روزافزونی در بحران ها غوطه ور می ش��وند. 
تاکنون هیچ گاه بحران های سازمانی چنین عواقب و 
پیامدهای جدی ای نداشته و موسسه ها را با مشکل 
مواجه نساخته اند. سازمان ها به صور گوناگون خود را 
در تندباد مش��کالت می یابند و در بهترین حالت با 
صرف انرژی بسیار زیاد از آن جان سالم به در می برند 
و ی��ا در غیر این صورت از خود واکنش هایی نش��ان 
می دهند که به پیدایش گردابی از بحران های جدید 

می انجامد، تا آنجا که سازمان را در هم می شکند.
دکترعلی طیبنیا به درستی سینه می گشاید و درد را 
بیان می کند. او در دانشگاه به دانشجویانش می آموزد 
ک��ه گر راس��ت بگویی تو و در بند بمان��ی/ به زانکه 

دروغت دهد از بند رهایی.
علی طیبنیا در این برهه راس��تگویی پیشه کرده و 
از میخ و س��یخ نهراسیده و از جنگولک بازی  ایادی 
دغل باکی نمی دارد. سرمایه داری دولت، بنایی است 
که بنیان آن ب��ا ورود صنعت و فنون جدید از اواخر 
دوره قاجار گذاش��ته شد و درعهد پهلوی با نوسازی 
انقالب و اقتصاد گس��ترش و تحکیم یافت و پس از 
اموال مرتبطان با سلطنت و انتقال مدیریت و سپس 
مالکیت اموال و ش��رکت های آنان به دولت، نخست 
در قالب لوایح مصوب شورای انقالب و دولت موقت 
و سپس قوانین مصوب مجلس و بعد با اجرای احکام 
ص��ادره از دادگاه های انقالب و محاکم اصل چهل و 

نهم قانون اساسی به کاخی باعظمت تبدیل شد.
کاخ اقتص��اد دولتی با وجود خدمات��ی که در دوران 
جنگ برای حفظ اس��تقالل کشور و تامین نیازهای 
مردم ارائه کرد، در نهایت انتظارات خوش بینانه مردم 
و مسئوالن را برنیاورد و به تدریج به مخروبه ای تبدیل 
ش��د که قس��مت عمده درآمد خزانه برای مرمت و 

پایداری آن صرف می گردید. 
به ناچ��ار حرکت هایی برای اصالح س��اختار اقتصاد 
دولتی و شکس��تن انحصار دولت در عرصه های مهم 
اقتصاد کش��ور آغاز ش��د. فرمان م��ورخ 1364/4/6 
حض��رت امام خمینی رحم��ه اهلل علیه برای تعیین 
تکلیف اموال در اختیار قوای قضاییه و مجریه از آن 
جمله اس��ت. آن فرمان در پاسخ به پیشنهاد رئیس 

وقت قوه قضاییه حضرت آیت اهلل موس��وی اردبیلی 
بر سامان یافتن شرکت ها و کارخانه های زیان ده در 
اختی��ار دولت و نهادهای انقالبی و اموال معوق مانده 
ب��ه انتظار تصمیمات محاکم یا مراجع دولتی، صادر 
گردید. در اج��رای آن فرمان، هیات قضایی مجری 
فرم��ان در بس��یاری م��وارد احکامی مبن��ی بر رد 
کارخانه ها و ش��رکت ها و اموال به صاحبان آنها و یا 
انحالل ش��رکت های زیان ده صادر نمود. دولت ها و 
مجالس پس از پایان جنگ عراق با ایران نیز در زمینه 
واگذاری شرکت های دولتی به مردم مثال در قوانین 
برنامه توس��عه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور 

مقرراتی وضع کردند و اقداماتی انجام دادند.
ابالغی��ه سیاس��ت های کلی، ب��ا اختی��ار حاصل از 
تجوی��ز ذیل اصل چه��ل و چهارم ب��ر پایه بازبینی 
عملکرد بخش دولتی، با تقسیم مدبرانه  فعالیت های 
اقتصادی به چهار بخش در تاریخ 84/3/1 صادر شد 
و استخوان بندی متصلب اقتصاد کشور را به حرکت 
و نرمش و قبول انعطاف و نوسازی بلکه تغییر بنیان 
رهنمون گردید که انتظار می رود آثار آن به تدریج در 
زمینه اقتصاد و کشورداری و مردم مداری ظاهر شود 
و مردم دلگرم تر از پیش در صحنه آباد ساختن کشور 
مقدس ایران وارد شوند. ظهور این آثار البته در گرو 
اج��رای کامل و دقیق قانون اص��الح موادی از قانون 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب بهمن ماه 
1386 اس��ت که اجرایی کردن سیاست های کلی را 
سامان داده  و نیز در گرو تهیه و تصویب لوایح دیگری 

که ضرورت خواهد یافت.
این قانون، واگذاری سهام شرکت های دولتی به مردم، 
آزادسازی اقتصاد و توسعه بخش تعاون را به مثابه سه 
پایه اقتصادی تدبیر می کند. الیحه  تسهیل رقابت و 
مبارزه با انحصار نیز که به طور مس��تقل تهیه شده 
بود، ب��ه پیش نویس الیحه اجرای اص��ل 44 افزوده 
شد و اینک پایه چهارم و تعدیل کننده سه پایه دیگر 
اس��ت و اتفاقا این تلفیق، این پیام را القا می کند که 
همزمان با واگذاری اقتدار اقتصادی دولت به مردم و 
گشودن عرصه های نو به روی بخش های خصوصی، 
تعاونی و عمومی غیردولتی، دولت نظارت و مراقبت 
را که وظیفه اصلی آن اس��ت عهده دار می ش��ود تا 
انحصاره��ای جدید به جای انحص��ار دولتی پدیدار 
نگردند و اگر بناس��ت اقتصاد بیمار کشور بهبود یابد 
از هم اکن��ون داروی مصونیت آن در برابر آفت های 
محتمل در دسترس باشد. البته انتظار این است که 

اجرای مق��ررات رقابت و مقابله با انحصار، در جهت 
فلسفه اصلی وضع آن حرکت کرده، شدت و غلظت 
آن با حس��ن تدبیر و خلق نیک��وی ماموران محترم 

دولت همراه باشد.
از آنجا که قانون اجرای سیاست های اصل 44 )عنوان 
طوالنی قانون فوق الذکر را بدین اختصار می خوانیم( 
به اقتضای وسعت دامنه و پیچیدگی موضوعات با 
جم��الت بلند و عبارات تو در تو بیان ش��ده و گاه 
مواد در جایی که بنا بر منطق قانون نویسی باید 
باشند قرار نگرفته اند )که شاید به جهت طوالنی 
ب��ودن مدت تصویب و الحاق��ات و اصالحاتی 
اس��ت که در مدت تنظی��م و تصویب در آن 
صورت گرفته است( و یا در برخی موارد، مواد 
موخر اصالح کننده  مواد مقدم است و وظایف، 
تکالیف، اجازات، امتیازات، انحصارات، الحاقات، 
حمایت ها، معافیت ها، ممنوعیت ها و موضوعات 
بسیار دیگر در عبارات مواد آن ملفوف و مندرج 
است، استخراج سریع و سلیس و کامل منظور 
مقنن از آن، نیاز به فرصت، دقت، مقابله و گاه 

سابقه  ذهنی دارد.
ای��ن بگفتیم تا بگوییم مدیرعامل ش��رکت 
دولت��ی در چندی��ن ش��رکت زیرمجموعه 
عضو هیات مدیره اس��ت، براس��اس قانون 

تجارت و حکم مجمع ساالنه هر شرکت حق 
حضور و تا 5درصد از س��ود ب��ه عنوان پاداش 

هیات مدیره، تو خود حدیث مفصل بخوان از این 
مجمل... ساده تر، آنچه خود شاهد بودم مدیرعاملی با 
تحصیالت لیسانس در سه شرکت زیرمجموعه خود 
3 میلیارد تومان پاداش هر جلس��ه حضور در هیات 
مدیره و 1 میلیون تومان حق حضور دارد و هرجلسه 
حضور در جلسه هیات مدیره یک میلیون و 200هزار 

تومان...
و از طرف��ی ت��وان مدیریت بر صنعت پتروش��یمی، 

ساختمان و کانی در حداقل هم نبوده است.
این درآم��د را بگذاریم در کنار ی��ک دانش آموخته 
دانشگاه تهران در رتبه اول کارشناسی و کارشناسی 
ارشد که تنها درآمد او تدریس ماهی 800 هزار تومان 
اس��ت؛ آن هم در بخش خصوصی و حاصل کارش 

رتبه اول کنکور. بله، جناب وزیر دانشمند 
وزارت اقتصاد و دارایی! مثالی 

خسرو اميرحسيني

نفســم
را بریده اند  یر

ردب
نس

سخ
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است معروف که می گوید پول که باشد سرسبیل شاه 
می توان نقاره زد تا صدایش گوش اصحاب خبر را کر 

کند تا صدای نفس بریده شما را نشنوند.  

برای خوانندگان محترم نقل خب�ر از وزیر خوبمان 
می كنیم تا بماند یادگاری

وزیر اقتصاد پرده از نقش عوامل رانت و فساد که در 
برابر خصوصی سازی  ایستاده اند برداشت و هشدار داد 
آن دسته از مدیران دولتی را که مانع خصوصی سازی  
می ش��وند، برکن��ار خواهد ک��رد. او در عین حال به  
ص��ورت تلویحی تهدی��د کرد درصورت��ی که وضع 

خصوصی سازی  تغییر نکند، کنار خواهد  رفت. 
علي طیب نیا  که در پنجاه و هفتمین نشست ساالنه 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي صحبت 
مي کرد، در س��خنان بي س��ابقه اي به شدت از نقش 
مخالفان خصوصي س��ازي  گالیه کرد، سخنان او که 
تاکن��ون از زبان هیچ  یک از وزراي اقتصاد 37س��ال 
گذشته شنیده نشده آشکارا به مراکز فساد و رانت که 

جلوي خصوصي سازي  ایستاده اند، اشاره دارد.
وزیر اقتصاد پیش از این در اواخر تابس��تان گذشته 
در نامه اي که امضاي 3 وزیر دیگر کابینه را هم  پاي 
خود داشت، در قامت منتقد سیاست هاي اقتصادي 
برخي بخش هاي دولت ظاهر ش��ده بود. حال او بار 
دیگ��ر به  طور تلویح��ي از برخ��ي ژنرال هاي دولت 
یازده��م به  دلیل مقاومت در برابر خصوصي س��ازي  
انتقاد کرده اس��ت. هر چند او نامي از این 
وزیران نبرده، اما مثال هاي مطرح شده 
در س��خنان وزیر اقتصاد انگشت 
اشاره را به سوي وزیران صنعت 

و نفت می گیرد.
از  بخش های��ي  در 
اقتصاد  وزیر  صحبت هاي 
انتقاد  ردپ��اي  مي توان 
زیرمجموعه ه��اي  از 
نفت  وزارتخانه ه��اي 
را مشاهده  و صنعت 
ط��ور  ب��ه   او  ک��رد. 
مي گوی��د  تلویح��ي 
برخ��ي مدی��ران این 
دو وزارتخان��ه در صدر 
مخالفان خصوصي سازي  
ش��رکت هاي دولتي قرار 

دارند.
وزیر اقتصاد توجیهات 
مک��رر وزارتخانه ها را 
درب��اره ل��زوم اصالح 
شرکت هاي  ساختار 
دولت��ي، ی��ک چالش 
بزرگ و بهانه تراشي در 
خصوصي س��ازي   برابر 
نامی��د. ام��ا نیم��ه پنهان 
س��خنان طیب نی��ا مرب��وط ب��ه 
انتقاداتي است که پیکان اصلي آن 
به س��مت خود او نش��انه رفته. اما چرا 
وزیر اقتصاد نوک پیکان را به س��مت خود 
نشانه رفته اس��ت؟ آیا او در تالش براي 
یک خودزني سیاسي است؟ مگر متولي 
خصوصي سازي  در ایران وزارت اقتصاد 

نیست؟
او بار ها در البه الي س��خنانش 
از نقش عواملي در خارج از 
دولت پرده برمي دارد که 
حتي وزیر اقتصاد 
در  نی��ز 

برابر آنها ناتوان اس��ت. طیب نیا با بی��ان اینکه وزیر 
اقتصاد قدرت مانور ندارد، جلوي س��فر هاي خارجي 
وزیر اقتصاد را گرفته اند و اینکه تحت فشار هستیم، از 
نقش عواملي سخن گفت که در برابر مصوبات قانوني 

اصل44 ایستاده اند.
اما در چنین شرایطي محمدباقر نوبخت، سخنگوي 
دولت که در آخرین نشس��ت خبري سال 94سخن 
مي گفت، در واکنش به سخنان طیب نیا اظهار کرد: 
بنده سخنان اخیر آقاي طیب نیا را نشنیدم و قادر به 
داوري در این موضوع نیستم، اما وزیر اقتصاد همیشه 
در موضوع واگذاري سهام شرکت هاي دولتي مقاوم 
بودند که این سهام ها حتما به بخش خصوصي واقعي 

واگذار شود.
نوبخت افزود: آقاي طیب نیا نس��بت به تهاتر بدهي 
دولت حساس��یت خاصي از خود نشان مي دهند؛ به 
 گونه ای که به  دلیل عملکرد ضعیف دولت گذش��ته، 
فق��ط 13درص��د واگذاري به  ط��ور واقعي به بخش 
خصوصي انج��ام گرفته و وزیر اقتصاد و س��ایر وزرا 
اهتمام جدي دارند که واگذاري ها به بخش خصوصي 

واقعي انجام گیرد.
اما س��خنان سخنگوي دولت پاس��خگوي ابهام ها و 
عالمت س��وال هایي که وزیر اقتص��اد دولت یازدهم 
در برابر عملکرد مدیران دولتي در 2س��ال گذش��ته 
مي گ��ذارد، نیس��ت.  چنان  که عل��ي طیب نیا وزیر 
امور اقتصادي و دارایي به صراحت گفت: در 2 س��ال 
گذش��ته نفس��م را بریده اند. در صورت ت��داوم روند 
واگذاري ش��رکت هاي دولتي براي رد دیون و تهاتر، 
ترجیح مي دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من 

ثبت نشود. 
او افزود: هر شرکتي را که مي خواهیم خصوصي کنیم 
گروهي ما را منع و موضوعاتي مانند اصالح ساختار 
را مط��رح مي کنند. اگر قرار بود س��اختار ش��رکتي 
براي واگذاري اصالح ش��ود، چرا در 40سال گذشته 

نتوانستند این کار را انجام دهند.

1700 ناهار رایگان 
وزی��ر اقتصاد اع��الم کرد: وزیر اقتص��اد قدرت مانور 
ندارد. مثال اعالم ش��د باید س��فرهاي خارجي نصف 
شود، اما یک شرکت دولتي روزانه 1700ناهار رایگان 
داده اس��ت. او تاکید کرد: متاس��فانه قدرت مانور به  
دلی��ل برخي تصمیمات دولتي از ما به  عنوان وزیر و 
معاون وزیر گرفته ش��ده؛ به  نحوي که هیات نظارت 
ب��ه ما مجوز برخي س��فرهاي خارجي را نمي دهد و 
با این ش��رایط این سوال مطرح اس��ت که سازمان 
س��رمایه گذاري خارج��ي چگونه در ش��رایط جدید 
برجام مي تواند مذاکرات را براي جذب سرمایه گذاري 

خارجي به نتیجه برساند؟

مدیران متخلف را عزل مي كنم
روس��اي هیات مدیره اي را مي شناسم که در برخي 
ش��رکت ها، دارایي هاي ش��رکت و اسناد بدهي هاي 
آن را مخفي مي کنند که شرکت واگذار نشود. وزیر 
اقتصاد در همین راس��تا گفت: من ب��ه  عنوان وزیر 
اقتصاد براس��اس اختیارات قانونی خ��ود به مدیران 
ش��رکت هاي دولتي که صورت هاي مالي شان را 
به درستي ارائه نمي دهند هشدار مي دهم 

که همه آنها را عزل خواهم کرد.
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به ما فشار مي آورند
وزیر اقتصاد بیان کرد: س��ال گذش��ته براي واگذار 
نشدن یک شرکت تحت فشار قرار گرفتیم و مجبور 
ش��دیم آن را از فهرست واگذاري ها خارج کنیم. وی 
افزود: هر ش��رکتي را که مي خواهی��م واگذار کنیم 
عده اي ب��راي جلوگیري از کار، فش��ار مي آورند؛ به  
عنوان نمونه وقتي مي خواهیم شرکتي را که 20سال 
است زیان مي دهد، واگذار کنیم به ما مي گویند این 
کار را انجام ندهید، ما ساختارش را درست مي کنیم 
و به همین راحتي شرکت ها از فهرست بنگاه هایي که 
باید واگذار شوند، خارج مي شوند. او ادامه داد: بعد از 
مهلت یک ساله باز مي بینیم هیچ اصالحي در ساختار 
آن بنگاه رخ نداده، وقتي پیگیر ماجرا مي شویم بهانه 
مي آورند و مي گویند پول بدهید تا اصالح س��اختار 

کنیم.

ناگهان سند جدید اعالم مي كنند
طیب نی��ا به مقاوم��ت برخ��ي مدی��ران دولتي در 
واگذاري ها اش��اره کرد و افزود: در یک دوره س��هام 
شرکتي به  طور کامل واگذار شد، اما بعد از واگذاري 
آمده اند و مي گویند یک س��ند بدهي 5هزار میلیارد 
ریال��ي داریم، از آنها مي پرس��یم این س��ند تا پیش 
از واگ��ذاري کج��ا ب��وده. او افزود: البت��ه برخي در 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي نیز موافق واگذاري 
بنگاه ها نیس��تند، زیرا قدرت مانور آنه��ا با واگذاري 
بنگاه هاي تحت مسئولیتشان کاهش پیدا مي کند. 
وی با ذکر مثالي توضیح داد: یک س��ال است یکي 
از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملي 

واگذاري داده شده، ولي به  دلیل فوالد هم اجازه 

برخي مقاومت ها هنوز نتوانسته ایم تمام شرکتي را که 
فروخته و پول آن را هم دریافت کرده ایم به خریدار 

بدهیم.

اسناد را مخفي مي كنند
طیب نیا با اش��اره ب��ه اینکه ماشین س��ازي  تبریز و 
آلومینیوم المهدي نیز از جمله شرکت هاي گروه یک 
بودند که باید واگذار مي شدند، اما به  دلیل مشکالتي 
که مدام در این مس��یر به  وجود آمده است تاکنون 
واگذار نش��ده اند، افزود: واگذاري این شرکت ها طبق 

قانون تا پایان امسال باید انجام مي شد.
وی ادامه داد: نمي توانم ش��رکت ماشین سازي تبریز 
را واگذار نکنم، این شرکت جزو گروه یک است و در 
پیوس��ت هاي بودجه نام آن مي آید. سال گذشته که 
مي خواستیم زمین و کارخانه آن را به  صورت جداگانه 
بفروشیم مشتري دست به نقدي حاضر شد هر دو را 
خریداري کند، اما به او فش��ار آوردند و معامله انجام 
نشد. طیب نیا تاکید کرد: وقتي شرکتي قیمت گذاري 
مي ش��ود عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آن شرکت 
اعالم مي کند قیمت  آن باالس��ت تا فروش نرود، در 
یک مورد عیني هیات واگذاري قیمت فروش شرکت 
را افزایش داد و با وجود تاکید مدیران شرکت به گران 

بودن قیمت، باز هم آن شرکت فروخته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برخي مدیران ش��رکت هایي 
که در فهرست واگذاري هستند اسناد و دارایي ها را 
مخفي مي کنند، مثال وجود 130هزار تن ضایعات در 
ش��رکت در حال واگذاري را اعالم نمي کنند و هزار 
بازي درس��ت مي کنند تا ش��رکت دولتي به بخش 

خصوصي واگذار نشود.

بنگاه هاي دولتي مركز فساد و رانت شده اند
وزیر اقتصاد گفت: باید باور 

داش��ته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبي نیست و 
مشکل اصلي ما در ناکارآمدي سیستم دولتي است؛ 
به این معنا که بنگاه هاي ما به واسطه مدیریت دولتي، 

به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند.

برق را قطع كردند 500میلیارد تومان ضرر زدند
طیب نیا توضیح داد: مخالفان خصوصي س��ازي  یک 
ش��رکت دولتي، در مقطعي برق آن ش��رکت را که 
خصوصي شده بود، قطع کردند و 5هزار میلیارد ریال 
به مالک بخش خصوص��ي آن ضرر وارد کردند؛ چه  

کسي مي خواهد پاسخگوي این ضرر و زیان باشد.

60 شركت سهام عدالت را بي صاحب كردند
وزیر اقتصاد گفت: بس��ته س��اماندهي جدید سهام 
عدالت در دولت به تصویب رس��یده و بر این اساس 
قرار است 60 ش��رکت حاضر در سبد سهام عدالت 

را احیا کنیم. 
طیب نیا ادامه داد: 60 شرکت را در قالب سهام عدالت 
بي صاح��ب   کردند و روند خصوصي س��ازي  به  دلیل 
تجربه منفي از گذش��ته و مقاومت مدیران دولتي و 

نیروهاي انساني به کندي انجام مي شود.

تهدید به عزل مدیران استقالل و پرسپولیس 
وزیر اقتصاد گفت: هنگام واگذاري باشگاه ها، صورت 
مالي آنها را مطالبه کردیم، اما مشاهده کردیم بعد از 
پافشاري براي تحویل صورت هاي مالي، اسنادي را به 
ما تحویل دادند که س��طر به سطر و کلمه به کلمه 

حاشیه نویسي شده بود.
او ادامه داد: در زمان واگذاري 2باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس خواس��تار ارائه صورت هاي مالي شدیم، 
اما هیچ اقدامي نمي ش��د تا اینک��ه تهدید کردم اگر 
صورت هاي مالي ارائه نشود از اختیار خودم استفاده 

مي کنم و تمام مدیران را عزل خواهم کرد. 
ب��ا وج��ود این زماني ه��م که صورت ه��اي مالي به 
سازمان حسابرسي داده  ش��د، کارشناسان به  دلیل 
حاشیه نویس��ي در صورت های مالي، نمي توانستند 

قیمت گذاري کنند.

فقط 13درصد خصوصي سازي  واقعي است
وزیر امور اقتصادي و دارای��ي با ارائه آماري در مورد 
خصوصي سازي  واقعي گفت: بررسي ها نشان مي دهد 
که از 100هزار میلیارد تومان بنگاه هاي واگذارشده 
تا س��ال 1392فقط 13درصد ب��ه بخش خصوصي 
واقعي واگذار شده اس��ت. طیب نیا افزود: این میزان 
واگذاري ها مربوط به واگذاري هاي اولیه بوده که بعد 

از دست به  دست شدن، کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادي و دارایي بیان کرد: البته برخي وزرا 
مي گویند اوضاع از این هم بدتر بوده، چنان که طبق 
تحقیقاتي که وزیر راه و شهرس��ازي انجام داده فقط 
3درصد خصوصي س��ازي  هاي صورت گرفته تا سال 
92 به بخش خصوصي واقعي واگذار ش��ده است. او 
گفت: آمارها نش��ان مي دهد در گذشته شرکت هاي 
دولتي به مجموعه هایي واگذار شده که نه خصوصي 
هستند و نه دولتي. وضعیت شرکت هاي واگذارشده 
ب��ه خصولتي ها از وضعیتي که در زمان دولتي بودن 
داشته اند، بدتر اس��ت، زیرا این شرکت ها در شرایط 

جدید نظارت پذیر نیستند.
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تعبیر ه��ای متفاوت از مفهوم اقتص��اد مقاومتی در 
هفته ها و روزهای اخیر، س��وء تفاهم های چندی را 
درخص��وص این مفهوم دامن زده اس��ت. ادامه این 
روند می تواند به تحقق اصالحات ضروری در اقتصاد 
و عملکرد مطلوب آن لطمه بزند. برای روشن شدن 
موضوع ابتدا الزم اس��ت به منش��ا پیدایش مفهوم 

اقتصاد مقاومتی در جامعه ما اشاره شود. 
به دنبال تشدید تحریم های اقتصادی در اواخر دهه 
1380، به همراه مدیریت کالن اقتصادی نامناسب 
آن سال ها، اقتصاد ایران دچار مشکالت عدیده ای شد 
که حاکی از آسیب پذیری زیاد آن در برابر شوک های 
بیرونی بود. مفهوم اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن 
بر این آس��یب پذیری مط��رح ش��د. بنابراین برای 
شناخت اقتصاد مقاومتی، بررسی علل آسیب پذیرتر 
شدن اقتصاد ایران در آن سال ها ضرورت دارد. شکی 
نیست که صادرات عمدتا تک محصولی کشور ما از 
س��ال های دور یکی از عوام��ل مهم این ضعف بوده 
اس��ت، اما با این توضیح س��اده و رایج، نه تنها همه 
ابعاد مساله روشن نمی شود، بلکه اتفاقا ویژگی اصلی 
آسیب پذیری اقتصاد ما که ناشی از مشارکت اندک 
در اقتصاد جهانی و وابس��تگی نسبتا کم طرف های 
تج��اری خارجی به ص��ادرات ایران اس��ت مغفول 
می ماند. الزم به یادآوری است که صادرات نفت ایران 
از بیش از 6/ 2 میلیون بشکه در روز در سال 1384 
به حدود 2 میلیون بشکه در اواخر این دهه کاهش 
یافت. اگر به جای این کاهش که نتیجه بی تدبیری 
و فق��دان س��رمایه گذاری الزم در صنعت نفت بود، 
میزان صادرات نفت ما به 4 تا 5 میلیون بش��که در 
روز افزایش می  یافت یقینا آسیب پذیری اقتصاد ایران 
کمتر می شد؛ چراکه اقتصاد جهانی نمی توانست به 
راحتی با این حجم از کاهش عرضه نفت کنار بیاید. 
در آن س��ال ها نه تنها مقدار صادرات نفت کم ش��د، 
بلکه می��زان واردات کاال از خارج به ش��دت افزایش 
یافت که این کار البته در س��ایه افزایش کم سابقه 
قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش 
درآمدهای نفتی به رغم کاهش مقدار صادرات ایران 
ممکن ش��د. ارزش واردات ایران که در سال 1383 

در حدود 38 میلیارد دالر بود در سال 1390 بیش 
از دو برابر و بالغ بر 78 میلیارد دالر ش��د. نکته مهم 
ت��ر اینکه این افزایش ش��دید واردات با تثبیت نرخ 
براب��ری ارز، به رغم وجود تورم دورقمی داخلی، توام 
ش��د؛ به طوری که واردات ارزان قیم��ت کاالها توان 
رقابت پذی��ری اقتص��اد ملی را کاه��ش داد. به این 
ترتیب بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران ش��د و 
با ضربه زدن به تولید داخلی مانع ایجاد فرصت های 
شغلی جدید برای نیروهای جوان تحصیلکرده متولد 
دهه 1360 شد. جهش سه برابری نرخ ارز در مدتی 
کوتاه و در زمانی که کشور بیشترین درآمدهای ارزی 
را داش��ت نمونه بارز و اوج بی تدبیری های مدیریتی 
کالن اقتصادی در آن س��ال ها بود. آنچه ذکر ش��د 
شمه ای از علل آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقطع 
زمانی تش��دید تحریم ها بود که ض��رورت توجه به 
مقاوم س��ازی اقتصاد یا به اصطالح اقتصاد مقاومتی 

را در دستور کار مقامات مسوول قرار داد. 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومت��ی در بهمن ماه 
1392 از س��وی مق��ام رهبری خطاب به روس��ای 
س��ه قوه ابالغ ش��د. آنچه از مف��اد ابالغیه برمی آید 
چاره جویی برای مش��کالتی اس��ت که پیش از این 
اش��اره شد، مش��کالتی که ریش��ه در سیاست های 
نادرس��تی داش��ته که اقتصاد ایران را آس��یب پذیر 
کرده بود. سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی در 
واقع اس��تراتژی اقتصادی جدید را ترسیم می کند 
که مضم��ون اصلی آن تقویت اقتصاد ملی از طریق 
رقابت پذیر کردن تولید ملی، افزایش بهره وری و نیز 

برون نگری است.
 برای تحقق بخش��یدن به اهداف سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، نکات برجس��ته زی��ر در بند های 
مختل��ف ابالغیه در رابطه با تجارت خارجی تصریح 
ش��ده: »حمایت همه جانب��ه هدفمن��د از صادرات 
کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص 
ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش 
مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی 
و ترانزی��ت و زیرس��اخت های م��ورد نیاز، تش��ویق 
سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و...« )بند 10( 

»افزایش ق��درت مقاومت و کاهش آس��یب پذیری 
اقتصاد کش��ور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی 
و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه 
و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در 
جهت حمایت از هدف های اقتصادی و اس��تفاده از 
ظرفیت های س��ازمان های بین المللی و منطقه ای.« 
)بن��د 12( و باالخ��ره در بند 13 ب��رای »مقابله با 
ضربه پذی��ری درآم��د حاصل از ص��ادرات نفت« از 
جمل��ه تدابیری که مورد تاکید قرار گرفته، عبارتند 
از: »افزای��ش ص��ادرات گاز، ب��رق، پتروش��یمی و 
فرآورده های نفتی.« بند 14 صراحتا بر وزن ایران در 
ب��ازار جهانی نفت و گاز تاکید دارد: »افزایش ذخایر 
راهبردی نفت و گاز کش��ور به منظ��ور اثرگذاری در 
ب��ازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توس��عه 
ظرفیت های تولی��د نفت و گاز به وی��ژه در میادین 
مشترک.« به این ترتیب می توان به جرات گفت که 
استراتژی اقتصاد مقاومتی، از یکسو، کامال در خالف 
جهت سیاست های نادرستی است که در دولت های 
نهم و دهم اتخاذ ش��ده بود و از سوی دیگر صراحتا 
ب��ر تعامل با دنیای خارج و مش��ارکت فعال و موثر 
در اقتصاد جهانی تاکید دارد. امید است طرفداران و 
منتقدان دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن منطق 
اقتصاد مقاومتی که در باال به آن  اش��اره شد مطالب 
خ��ود را بیان کنند تا از آش��وب فکری و تنش های 
بی م��ورد اجتن��اب و راه برای اصالح��ات حقیقی و 

شکوفایی اقتصادملی هموار شود. 
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می خواس��تم گزارش مجمع را به روال همیش��گی 
بنویسم اما نشد، حیفم آمد از مدیری که در اولین 
روز کاری سال جدید به میان کارکنان و کارمندان 
و کارشناس��ان خود آمد و با معرفی خود به عنوان 
یکی از آنان، از نتیجه کار گروهی مجموعه اش در 
س��ال 94 خیلی شفاف س��خن راند، بگذرم. با نیم 
قرن کار مطبوعاتی کمتر مدیری دیده ام این چنین 
باورمدار، صادق و عالم. مدیری که وزارتخانه ها در 
پی برنامه های مدون مدیریتی وی برای به کارگیری 
هس��تند تا بهینه س��ازی و بهره وری خود را باالتر 
ببرند. مهندس غریب پور فعل خواس��تن را صرف 
می کند، چ��ون هم علم��ش را دارد هم مرد عمل 

است. خدا قوت مهندس محبوب.
مهندس غریب پور مدیرعامل شرکت شازند، شنبه 
14 فروردی��ن ماه در اولین روز کاری س��ال جدید 
و در دیداری صمیمان��ه با واحدهای مختلف دفتر 

مرکزی سال نو را به همکارانش تبریک گفت.
مراس��م دیدار نوروزی مهندس غریب پور با حضور 
جناب نعیمی قائم مقام مدیرعامل، دکتر مشایخی 
ریاس��ت هی��ات مدیره و تن��ی چن��د از معاونان، 
مدیران، روس��ای امور و همکاران دفتر مرکزی، در 

دفتر مرکزی برگزار شد.
این مراس��م با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید 
آغاز ش��د. س��پس دکتر مش��ایخی ریاست هیات 
مدی��ره، ضمن تبریک س��ال ن��و و آرزوی توفیق 
روزافزون برای تمامی همکاران و خانواده هایش��ان، 
سال گذش��ته را س��الی پربار و موفقیت آمیز برای 
پتروش��یمی ش��ازند خواند و گفت: انتظار می رود 
با اراده جمعی و همت س��ازمانی، در س��ال جدید 
بهترین عملکرد برای ش��رکت رقم بخورد. وی در 
ادامه بیان کرد: م��ا امیدهای خود را در قالب یک 
چشم انداز ترس��یم کرده ایم و این چشم انداز باید 
با نگاهی راهبردی مس��ائل ش��رکت را مورد توجه 
قرار دهد. دکتر مش��ایخی در پایان ضمن تقدیر و 

تش��کر از زحمات مدیرعامل  و همه پرسنل گفت:  
امیدواریم با استمرار این روند موفقیت آمیز، گامی 

بسیار بلند در سال 1395 برداریم.
در ادام��ه مهندس غریب پور مدیرعامل  ش��رکت 
ضم��ن تبریک س��ال نو ب��ه هم��کاران و خانواده 
بزرگ پتروش��یمی شازند، سال خوبی را برای آنان 
و خانواده هایش��ان آرزو کرد. سپس با ارائه بخشی 
از موفقیت های ش��رکت در س��ال 94 چشم انداز 

شرکت در سال پیش رو را مشخص کرد. 
وی نخس��ت ی��اد و خاط��ره همکاران��ی را که در 
سال های گذشته از دس��ت رفته اند، گرامی داشت 
و از خداون��د من��ان برای آنها غف��ران الهی و برای 
بازماندگانشان صبر جزیل خواستار شد و با آرزوی 
موفقیت برای تک تک پرسنل و خود مجموعه در 
س��ال 95 سخنان خود را این گونه ادامه داد: سال 
1394 ب��ا زحمات زیادی همراه ب��ود و با توجه به 
اینکه شرکت پتروشیمی ش��ازند در سال گذشته 
ب��االی 4500 میلیارد تومان گردش مالی داش��ته 
اس��ت، به عنوان یک شرکت سالمت شناخته شده 
و این مایه افتخار و س��ربلندی ماست که سالمت 

کار می کنیم.
مهندس غریب پور افزود: ما در س��ال گذش��ته با 
توکل ب��ر خداوند متعال و کار گروهی توانس��تیم 
رکورد تولید و فروش شرکت را در 23 سال گذشته 
بشکنیم. پتروشیمی ش��ازند موفق شد 940 هزار 
ت��ن محصول تولید کرده و 952 هزار تن محصول 
به فروش برس��اند که این رکورد از سال 1372 تا 

کنون بی سابقه بوده است.
مدیرعامل شرکت اظهار کرد: در سال گذشته خیلی 
از شرکت ها با شرایط بحرانی دست به گریبان بودند 
و جه��ان در بحران اف��ت قیمت نفت و افت قیمت 
محصوالت پتروش��یمی به خصوص خ��وراک مایع 
قرار داش��ت، با این حال ما از معدود شرکت هایی 
بودیم که توانستیم کلیه مطالبات پرسنل را به موقع 

پرداخت کنیم. همچنین در سال گذشته از جمله 
شرکت هایی بودیم که با 100 درصد ظرفیت خود 
کار کردی��م و خوراک ش��رکت100 درصد تامین 
ش��د؛ به طوری که در شب عید باالی 30000 تن 
خوراک داش��تیم. این در شرایطی بود که بسیاری 
از مجتمع های پتروشیمی دیگر در سطح کشور با 
مش��کل تامین خوراک مواجه بودند. همچنین در 
س��ال گذشته بنا به اظهار سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور و اس��تان مرکزی، پتروشیمی شازند 
هی��چ آالینده ای را وارد آب، خاک و هوای ش��ازند 
نکرده و در س��ه ماهه چهارم سال 94 جزو صنایع 

آالینده نبوده است. 
وی گفت: س��ال گذشته برنامه مدون استخدام در 
شرکت اجرا ش��د و برای اولین بار، 5 نخبه جذب 
ش��رکت خواهند ش��د. این برنامه مدون در جذب 
نخب��گان باعث ش��د وزارت نفت ایده اس��تخدام 
نخب��گان خود را از ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند 
دریافت و از آن الگوبرداری کند. حدود 2000 نفر 
در آزم��ون ش��رکت کرده  ک��ه از آن میان 55 نفر 
نیروی جوان و متخصص با معدل قابل قبول پس 
از مصاحبه از شهرس��تان ش��ازند و استان مرکزی 
گزینش شده اند که به استخدام شرکت درخواهند 
آمد. فرایند استخدام در شرکت پتروشیمی شازند 
به عنوان یک ش��رکت خصوصی بس��یار ش��فاف 
اس��ت. همچنین ب��رای اولین ب��ار در طول حیات 
ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند، در روزهای پایانی 
س��ال 94 س��امانه ارتباطی بازنشس��تگان )ساب( 
برقرار شده اس��ت تا یک ارتباط مثبت و دوسویه 
با بازنشستگان عزیز شرکت برقرار کنیم و بتوانیم 
از خدمات و تجربیات فنی و مهندسی این عزیزان 
در اورهال های ش��رکت و موضوعات فنی استفاده 
کنیم. کارکنان ش��رکت انس��ان های ارزش��مند و 
مهمی هس��تند که بعد از بازنشستگی نیز برای ما 

ارزشمند و مهم خواهند ماند. 

کاری کارستان ازمهندس غریب پور
 پتروشیمیشازند،نگیناستانمرکزیدرحوزهاندیشه
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مدیرعام��ل در خص��وص پرداخت به س��هامداران 
نیز بی��ان کرد: تا کن��ون هیچ گون��ه معوقه ای به 
س��هامداران نداش��ته ایم و کلی��ه پرداخت ها انجام 
شده است. ضمن اینکه شرکت دو افزایش سرمایه 
خوب طی س��ال های 93 و 94 داش��ته است. وی 
در خصوص سرمایه گذاری های شرکت توضیح داد: 
دو س��رمایه گذاری ارزشمند در شرکت انجام شده 
اس��ت، با همکاری هیات مدیره ش��رکت و با توان 
کارشناس��ی خوب مجموعه پتروشیمی شازند دو 
سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دالری در قشم )تبدیل 
کاندنس��یت به نفتا( و سرمایه گذاری 600 میلیون 
دالری در اردبی��ل )تبدی��ل گاز طبیعی به متان و 
اوره ( که باالی 2 میلیارد دالر س��رمایه بوده است 
و به دلیل عدم توجیه اقتصادی تغییر یافته و طرح 
GTTP )تبدیل گاز به پلی پروپیلن( هم در قشم 

و هم در اردبیل انجام خواهد شد.
مهندس غریب پور در پایان ضمن تقدیر و تشکر از 
آقای دکتر مش��ایخی ریاست هیات مدیره، اعضای 
هی��ات مدیره، آقای نعیمی قائ��م مقام مدیرعامل، 
معاونان و روس��ای ام��ور و آقای صفری مدیرعامل 
شرکت تعاونی کارکنان، مجددا فرارسیدن سال نو 
و همچنین موفقیت های ش��رکت در سال گذشته 
را ب��ه تمامی همکاران تبری��ک گفت و اظهار کرد: 
امیدواری��م در س��ال آین��ده ش��اهد موفقیت های 

بیشتری در شرکت پتروشیمی شازند باشیم.
سال طالیی شركت پتروشیمی شازند

40درص�د افزایش س�رمایه پتروش�یمی ش�ازند 
مصوب مجمع گرفت

مجمع  عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی شازند 
با حضور نمایندگان سهامداران حقوقی، سهامداران 
حقیقی، اصحاب رسانه، بورس، حسابرس و بازرس 
قانونی در محل تاالر س��وره حوزه هنری س��ازمان 

تبلیغات اسالمی برگزار شد.
مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت پتروشیمی 
ش��ازند عصر روز دوش��نبه مورخ 1394/12/24 با 
حضور 91/34 درص��د از نمایندگان س��هامداران 
حقوقی و حقیقی، اعضای اداره سرمایه گذاری بانک 
مل��ی ایران، مهندس غریب پ��ور مدیرعامل، آقای 
نعیمی قائم مقام مدیرعامل، آقای دکتر مش��ایخی 
ریاس��ت و دیگ��ر اعضای هی��ات مدیره ش��رکت 
پتروش��یمی شازند، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار و اصحاب رس��انه در محل تاالر سوره حوزه 

هنری سازمان تبلیغات اسالمی تهران برگزار شد.

مجمع ب��ا تالوت آیات��ی چن��د از کالم اهلل مجید 
و پخ��ش س��رود ملی آغاز ش��د و با حض��ور آقای 
محمودی معاون امور شرکت های گروه توسعه ملی 
به عنوان رئیس مجم��ع، آقای مهندس غریب پور 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی 
شازند، آقای کریمی نماینده شرکت تاپیکو به عنوان 
ناظر، آقای خمجانی نماینده صندوق بازنشستگی 
به عن��وان ناظر، آقای علی اکب��ری به عنوان دبیر 
مجمع، آق��ای نعیمی قائم مقام مدیرعامل و معاون 
بازرگانی، آقای شفائی نماینده سازمان حسابرسی 
به عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی و خانم شفیع 
زاده نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 

جایگاه هیات رئیسه رسمیت یافت.
با آغاز رس��می جلسه، مهندس غریب پور گزارشی 
مفص��ل و جامع از عملکرد ش��رکت پتروش��یمی 
ش��ازند به مجم��ع ارائه کرد و حاضران در جلس��ه 
از صورت های مالی و فعالیت های ش��رکت آگاهی 

یافتند.
افزایش س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 3600 میلیارد 
ری��ال به 5040 میلی��ارد ریال منقس��م به 5040 
میلی��ون س��هم 1000 ریالی )مع��ادل 40 درصد 
افزایش از محل مطالبات حال ش��ده و آورده نقدی 
سهامداران( مورد تصویب مجمع قرار گرفت، مجمع 
به هی��ات مدیره اختی��ار داد تا نس��بت به اصالح 
ماده 5 اساس��نامه )میزان س��رمایه و تعداد سهام( 
و ثب��ت آن اق��دام نمایند. مجمع مق��رر نمود حق 
تقدم استفاده نشده در مهلت مقرر و همچنین پاره 
سهم های حاصل از افزایش سرمایه، مطابق ضوابط 
قانون��ی در بورس اوراق بهادار به فروش رس��یده و 
خالص فروش پس از کس��ر هزینه ه��ای مربوط به 
حساب بستانکاری سهامداران ذ ی ربط منظور گردد.
گ�زارش بازرس قانون�ي درباره گ�زارش توجیهی 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 

پتروشیمی شازند )سهامي عام(
در اجراي مف�اد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیه��ي م��ورخ 1394/7/10هیات 
مدیره شرکت پتروشیمی )سهامی عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 3/600 میلیارد 
ری��ال به مبل��غ 6/300میلیارد ریال، مش��تمل بر 
صورت س��ود و زیان فرضی، ص��ورت جریان وجوه 
نقد فرضی و یادداشت های همراه که پیوست است، 

طبق اس��تاندارد حسابرسی»رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قانون تج��ارت و با ه��دف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و محل 
مطالبات حال شده سهامداران تهیه شده است. این 
گزارش توجیهي براس��اس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات 
مدیریت تهی��ه گردیده که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه 
داده می شود که این گزارش توجیهي ممکن است 
براي هدف های��ی جز هدف توصیف ش��ده در باال، 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق تخصیص حدود 6 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی مورد نیاز در روز توسط معاونت برنامه 
ری��زی و نظارت ب��ر منابع هیدروکرب��وری وزارت 
نفت به ش��رکت نفت نیک قش��م جه��ت احداث 
ط��رح GTPP )پروژه تبدی��ل گاز طبیعی به پلی 
پروپیلن(، این س��ازمان به مواردی برخورد نکرده 
اس��ت که متقاعد ش��ود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمی کند. 
به ع��الوه، به نظر این س��ازمان، گ��زارش توجیهي 
یادشده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه 

و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهني توصیف ش��ده در ب��اال رخ دهد، 
نتای��ج واقع��ي احتم��اال متف��اوت از پیش بینی ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني ش��ده اغلب 
به گونه ای م��ورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت هاي 

حاصل می تواند بااهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش�ركت پتروشیمی شازند )سهامی عام(، از 
افزایش س�رمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 

زیر است:
هدف از انجام افزایش سرمایه، مشارکت در افزایش 
س��رمایه شرکت نفت نیک قش��م )شرکت فرعی( 
به منظور تامین بخش��ی از منابع مورد نیاز جهت 
اح��داث یک مجتمع پتروش��یمی برای تبدیل گاز 
طبیع��ی به محصول پل��ی پروپیل��ن)GTPP( با 

ظرفیت سالیانه 500هزارتن پلی پروپیلن است.
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حق��وق  از  حمای��ت  همای��ش  پانزدهمی��ن  در 
مصرف کنندگان، پاکسان موفق به دریافت تندیس 

زرین این همایش شد.
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 خان��م نیره 
پیروزبخ��ت رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد و 
جمع��ی از صاحب��ان صنایع و فع��االن اقتصادی و 
مدی��ران بنگاه های برتر اقتصادی در حوزه حمایت 
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 
به شرکت پاکسان 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.
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.
مهندس حیدری مدیر ش��رکت پاکس��ان با اشاره 
ب��ه دریافت تندیس زری��ن از پانزدهمین همایش 
مل��ي حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان توس��ط 

پاکسان یادآورش��د؛ الزم است در راستای حمایت 
از حق��وق مصرف کنندگان تدابیری اتخاذ ش��ود تا 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالها در مس��یر 
تولید وعرضه کاال، ضمن احساس مسئولیت برای 
ارتقاء کیفیت کاالها با قیمت مناسب، از انگیزه های 
الزم و کافی برخوردار بوده و مش��تري هایي که به 
قیمت و کیفیت یک محصول اطمینان کرده اند را 

دلسرد نکنند.
مدیرعام��ل پاکس��ان س��پس ب��ه توانمندي ها و 
افتخارات ش��رکت پاکسان اشاره کرد و یادآور شد: 
ش��رکت پاکسان در چندس��ال گذشته این افتخار 
را داش��ته که به عنوان یکي از شرکت هاي رعایت 
کننده حق��وق مصرف کنندگان معرفي ش��ود چرا 
که این مجموعه به عنوان ش��رکتي بزرگ و فعال 
در زمینه تولید مواد ش��وینده و بهداشتي؛ حقوق 
مصرف کنندگان را به عنوان یک اصل همیش��ه در 

نظرداشته است.
ب��ه گفته وي؛ حمای��ت از حق��وق تولیدکنندگان 
بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان امکان 
پذیر نیس��ت و دریافت این تندیس مس��ئولیت و 
تعهد شرکت پاکس��ان را در قبال مصرف کنندگان 

محصوالت این شرکت صدچندان مي کند.
مهندس حیدري در ادامه با تاکید بر اینکه با حفظ 
حقوق مصرف کننده در حقیقت حق الناس رعایت 
مي ش��ود خاطرنشان کرد؛ پاکسان جایگاه مصرف 
کننده را محترم ش��مرده و همواره تالشی مؤثر در 
جهت ارتقاء رضایت مصرف کننده نموده است و به 
عنوان بخش��ی از مسئولیت اجتماعی خود همواره 
س��عی بر آن داش��ته؛ ضمن رعایت حقوق مصرف 
کننده با حضور در همایش روز ملی مصرف کننده 
خود را ارزیابی نماید تا ضمن ارج نهادن به حقوق 
مش��تریان، همگام با س��ازمانهای مردم نهاد پاسخ 
مناس��بی به سال ها اعتماد مصرف کنندگان وفادار 

خود ارائه دهد.
مهندس حیدری در پایان با اعالم اینکه با توجه به 
تغییر و تحوالت در عرصه تولید، مصرف کنندگان 
جامع��ه ممکن اس��ت متحمل ضرر ی��ا زیان های 
احتمالی شوند اما تولیدکنندگان در چرخه تولید و 

عرضه می بایس��ت از تحمیل هرگونه ضرر و زیانی 
به مش��تری باید جلوگیری کنند و استراتژی را در 
پی��ش بگیرند که مش��تریان محصول را به مصرف 
کنندگان و مش��تریان وف��ادار تبدیل می کند و ما 
مفتخری��م که اعالم کنیم که گروه پاکس��ان براي 
چهاردهمین س��ال پیاپي موفق به کسب تندیس 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان  شد و برگ زرین 
دیگ��ري را به دفتر افتخ��ارات این مجموعه اضافه 

نمود.
پاکسان در همایش حقوق مصرف کنندگان استان 

تهران نیز برتر شناخته شد 
محمدرض��ا مس ف��روش رئیس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان تهران در س��ومین دوره 
برگزاری اعط��ای گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
کنندگان گف��ت: باالترین ارزش به��ای هر کاالی 
تولی��دی در رضایتمن��دي مش��تریان و کیفیت و 
قیمت مناس��ب و خدمات پس از فروش آن نهفته 

است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه 138 ش��رکت در این دوره 
ثبت نام کرده اند گفت: از میان این شرکت ها 52 
واحد برگزیده ش��دند که تعداد آنها نسبت به سال 
گذشته 46 درصد رش��د داشته است. این شرکت 
ها با درنظر گرفتن حدود 15 معیار تعریف ش��ده 
توانس��تند به عنوان واحده��ای برتر حامی حقوق 

مصرف کننده برگزیده شوند.
وی شاخص توسعه کمی و کیفی، شاخص سرعت 
ارائه خدمات، شاخص مالی، توزیع و اطالع رسانی، 
خدمات پس از فروش و قیمت را از جمله معیارهای 

انتخاب این واحدها ذکر کرد.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان 
تهران با برشمردن ویژگي هاي شرکت هایي که در 
مش��تري مداري موفق بوده اند تاکید کرد: هدف از 
برگ��زاری این همایش تش��ویق واحدهای تولیدی 
است و اطالع از مشکالت آنها وظیفه قانونی ماست 
چرا که باید به مش��کالت و موانع آنها رس��یدگی 

کرده و براي رفع آن تالش کنیم.
در این همایش مجید ارغنده پور عضو هیات مدیره 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اس��تان 
تهران نیز با اش��اره به ش��رکت هاي حامي حقوق 
مص��رف کنندگان گفت: در ح��ال حاضر در 230 
شهرس��تان کش��ور انجمن های حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان تش��کیل شده اس��ت تا خواسته 
ه��ای مصرف کنندگان مطرح و به مش��کالت آنها 

رسیدگی کند.
وی یکی از مشکالت را نگاه بخشی به امور دانست 
و گفت: متاس��فانه قوانین و مق��ررات متعددی در 
کش��ور تصویب می شود که نگاه آنها بخشی نگری 
اس��ت که باید اصالح ش��ود و در همه آنها حقوق 

مصرف کنندگان جاری شود.
شرکت پاکسان در راس��تاي تحقق شعار»پیشگام 
در ایران، خوش��نام در منطقه« ب��ا تولید کاالهاي 
ب��ا کیفیت و توج��ه به خواس��ته ها و رضایتمندي 
مصرف کنندگان، توانست در این همایش نیز برگ 

زرین دیگري را به دفتر افتخارات خود بیفزاید.

پیشگام در ایران، خوشنام در منطقه
تقدیرسازمانحمایتازحقوقتولیدکنندگانومصرفکنندگانازپاکسان
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بی شک دكتر غالمرضا سلیمانی از برترین مدیران كشور در یک دهه اخیر بوده 
و هس�ت و شانس شركت س�رمایه گذاری غدیر روكرد و مدیری مدبر، متعهدی 
متدی�ن و آگاه به زمان و مكان بر مس�ند مدیریت آن نشس�ت وآورده وی نوید 

بهاران خجسته باد شد.
نش�ریه اقتصاد و بیمه با یک دهه سابقه رسانه ای و رهیدن از هر وعده و وعیدی 
س�ر در جیف كاری خ�ود می دارد و به وظیفه خبری اش می رس�د. همانگونه كه 
بر مس�ند ش�ركت تیم الی�ق و توانمند می بیند ام�ا از تذك�ر خیرخواهانه خود 
پیرامون ضعف در بدنه ش�ركت از ضعف ارتباطی یا بقول بچه های رس�انه مقوله 
روابط عمومی همگام كه ش�اهدش نیستیم زبان می گشاید. غدیر نردبام ترقی و 
خودباوری سهامدارانی است كه پای آن در فراز و فرود شركت نشسته اند. ضمن 
خسته نباشید به جناب دكتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل فرهیخته و مودب و یار 

همیشگی قلم. ان شاءالل عزیزان در روابط عمومی به دل انگیزند. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری غدیر )سهامی  عام( در تاریخ 

94/12/25 در محل پژوهشكده نیرو، سالن خلیج فارس تشكیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 93/11 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 امیرهوشنگ جنگی بود كه سركار خانم 
مریم زمانی و آقای پرویز توسلی در مقام نظار اول و دوم و آقای غالمرضا سلیمانی 
امیری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
ب�ه مجمع مربوط به اه�م فعالیت های صورت پذیرفته طی س�ال 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 با تقسیم سود 400 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره

پس از حمد خدای متعال، با اس�تعانت از درگاه احدیت این توفیق بزرگ حاصل 
گردید تا طی سال گذشته به رغم شرایط خاص به لحاظ آثار تحریم های تحمیلی 
به كشور و تعدیل سیاس�ت های حمایتی از صنایع با تحقق اهداف بلند شركت، 
قدردان حسن اعتماد كلیه سهامداران عزیز شركت سرمایه گذاری غدیر باشیم.

ارزیابی فعالیت شركت سرمایه گذاری غدیر به عنوان بزرگ ترین هلدینگ چند 
رش�ته ای بازار س�رمایه ایران در ابتدای دهه س�وم فعالیت حكایت از توفیق در 
گسترش روزافزون نقش و كاركرد سازنده گروه غدیر در حوزه های اساسی اقتصاد 
مل�ی دارد ك�ه این مهم را با یاد نیک از زحمات بنیانگ�ذاران و مدیران دوره های 
پیش�ین و همچنین قدردانی از تالش های هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد و 
همكاران محترم گروه غدیر پاس می داریم. امید است با برنامه ریزی جامع عملیاتی 
و تدبیر شایس�ته، حركت در مس�یر اهداف راهبردی با محوریت متنوع سازی و 
متوازن سازی پرتفوی گروه غدیر با هدف افزایش ارزش ساالنه سرمایه گذاری ها 
و رویكرد توس�عه ای كارآفرینانه و دانش بنیان و فعالیت های بین المللی در حوزه 
فرصت ه�ای پیش رو از یک س�و و همچنین تثبیت و رعای�ت الزامات مربوط به 
اس�تقرار نظام راهبری شركتی، مسئولیت اجتماعی و الزامات زیست محیطی از 
سوی دیگر، ارتقای نقش و كاركرد گروه غدیر در محیط اقتصادی ملی و بین المللی 
را شاهد باشیم.  اینک و در سال مالی پیش رو نیز با اتكا به الطاف خاص حضرت 
حق، هیات مدیره بر این باور است كه تمام تالش های خود را مصروف نماید تا با 
پشتیبانی سهامداران عزیز و بهره مندی از توانمندی های سرمایه نیروی انسانی 

گروه و به�ره گیری به موقع از فرصت های محیطی، اه�داف گروه غدیر محقق و 
منافع س�هامداران محترم نیز تامین گردد. عظمت و س�رافرازی ایران اسالمی و 

عزت و رفاه ملت ایران را از خداوند متعال مسئلت داریم.
برنامه های آینده شركت

ب�ازار س�رمایه در بین بازاره�ای اقتصادی از جای�گاه ویژه ای برخوردار اس�ت و 
متناس�ب با درجه توس�عه یافتگی اقتصاد، نقش مهم�ی را در جریان منابع مالی 
كش�ور برعهده دارد. در سیاست های كلی ابالغی برنامه پنجم ذیل رشد مستمر 
و پرش�تاب اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری از طریق كاهش شكاف پس انداز- 
س�رمایه گذاری به عنوان اولین راهبرد تاكید شده است. ساختار كالن اقتصادی 
كشور از یک طرف و تحوالت اقتصاد جهانی از طرف دیگر در مجموع، فرصت ها و 
تهدیدهایی را پیش روی سرمایه گذاری در كشور فراهم آورده است. هیات مدیره 
اراده و عزم راس�خ خود را بر این قرارداده تا با توجه به تمام عوامل و مولفه های 
درون�ی و بیرونی، با اجرای دقیق برنامه راهبردی ش�ركت به منظور خلق ثروت 
جدید، بهینه سازی دارایی ها و تامین و تجهیز منابع برای ورود به حوزه های نوین، 
ضمن تامین منافع سهامداران و بنگاه در اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد كه این مهم 

را از طریق سرفصل های ذیل دنبال می نماید:
1- سرمایه گذاری در صنایع باالدستی معدنی )اكتشاف و استخراج معدن(
2- تكمیل زنجیره و تشكیل گروه مالی مبتنی بر هم افزایی بین هلدینگ ها

3- تدوین س�ند راهبردی غدیر و پایش و اصالح مس�تمر آن مبتنی بر عملكرد 
و متغیرها

4- مطالع�ه و انج�ام اقدام�ات الزم جهت پذیرش س�هام غدی�ر در بورس های 
بین المللی

5- مش�اركت و همفكری با اركان ذی صالح بازار س�رمایه جهت اجرایی نمودن 
انتشار اوراق اختیار

6- بسترسازی و اقدامات الزم به منظور تامین مالی بین المللی پروژه های غدیر
7- به�ره ب�رداری مطل�وب از فرصت های ناش�ی از خصوصی س�ازی براس�اس 

سیاست های كلی اصل 44
8- تكمی�ل پروژه های در حال اجرا براس�اس برنامه زمانبن�دی در موعد مقرر و 

نظارت بر حسن انجام پروژه ها براساس اهداف تعیین شده
9- اصالح و مدیریت بهینه سبد پرتفوی به منظور توسعه متوازن رشته فعالیت ها
10- تشكیل كمیته های تخصصی از جمله كمیته راهبردی و مدیریت ریسک در 

ستاد غدیر
11- بازطراحی س�اختار س�ازمانی به منظور س�هولت و بهبود جریان اطالعات، 

انعطاف پذیری و چابكی
12- تامی�ن مالی از طریق ابزارهای نوی�ن مالی مانند اوراق بدهی، انواع صكوک، 

صندوق های پروژه ای
13- اقدامات الزم جهت بورس�ی ش�دن ش�ركت های غیربورسی زیرمجموعه و 
تعیی�ن تكلیف س�هام غیرمدیریتی غدیر به منظور واگذاری با مدیریتی ش�دن 

سهام این شركت ها
14- سرمایه گذاری مشترک با شركت های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف 

با استفاده از فرصت های پساتحریم
15- مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به منظور ایجاد سازمانی هوشمند و بهره ور

16- توسعه سرمایه های انسانی متعهد و كارآمد

نقش بی بدیل سرمایه گذاری غدیر در توفیق اقتصاد ملی 
 مجمعساالنهبزرگترینهلدینگچندرشتهایبازارسرمایهایران
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وقت��ی به تاالر تالش رس��یدم از لن��ز دوربین بر 
مس��ند مجمع عادی فوق العاده شرکت چادرملو 
چهره ای را دیدم که دانشکده های اقتصاد برای 
حضور وی در کس��وت اس��تادی در کالس خود 

فرش قرمز زیر پایش پهن می کنند.
دکتر عس��کری چندی بر کرسی مالیات نشست 
و تدوی��ن قوانین مدون، باور م��دار برای مالیات 
دهندگان یکی از داده های درخش��ان این استاد 

دانشگاه می باشد.
دکت��ر عس��کری اخ��الق معلم��ی دارد و هماره 
شاگردان را مورد لطف قرار می دهد و کاتب این 
سطور در جایگاه خبری به عینه شاهد و ناظر آن 
بوده ام و در پایان مجمع به اصحاب قلم آن کرد 
که می باید. امروز در س��رمایه گذاری امید دکتر 
عس��کری بر صنعت کانی نگاه��ی دارد که باید 
نوید نیکی زآن ش��نید و 92% س��هام دار حاضر 
در جلس��ه مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت 
چادرملو در باب افزایش س��رمایه بدین خواسته 
لبیک یاری دادن��د و تصویب کردند و مطمئنیم 
با این افزایش سرمایه و کاردانی و درایتی که در 
مهندس نوریان مدیر مدبر و برجس��ته کشوری 
وج��ود دارد و ب��ا تکمیل طرح ه��ای تامین آب 
احداث تولید آهن اس��فنجی، طرح توسعه واحد 
1 میلی��ون تومانی ف��والد و تکمیل طرح احداث 
نیروگاه س��یکل ترکیبی شرکت در جهت تحقق 
اهداف خود به س��رعت گامهای موفقیت را طی 
ک��رده و دوران تحق��ق برنام��ه های خ��ود را به 

روشنی سپری خواهد کرد.
مجم��ع عموم��ی فوقالع��اده ش��رکت معدنی و 
صنعتی چادرملو )س��هامی  عام( روز س��ه شنبه 
م��ورخ  1395/1/24 در محل مجموعه فرهنگی 

ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد. 
در این مجمع که با حضور اکثریت س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعض��اء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 

قانون��ی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده 
آق��ای علی عس��کری ب��ود که جناب��ان همایون 
آزادی و مرتضی علی اکبری در مقام نظار اول و 
دوم و آقای محمود نوریان به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
مجمع پس از اس��تماع گزارش هی��ات مدیره و 
ب��ازرس قانونی و همچنین ب��ا توجه به اطالعیه 
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت، توسط اداره 
نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 
سازمان بورس و اوراق بهادار ، افزایش سرمایه از 
مبل��غ 17/100 میلیارد ری��ال به مبلغ 35/000 
میلیارد ریال در دو مرحل��ه با اکثریت اراء مورد 

تصویب قرار داد.
گ��زارش بازرس قانوني درب��اره گزارش توجیهی 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجم��ع عموم��ي فوق العاده صاحبان س��هام 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامي عام(

در اج��راي مف��اد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي هیات مدیره شرکت معدنی 
و صنعت��ی چادرملو)س��هامي ع��ام( درخصوص 
افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبل��غ 17/100 
میلیارد ری��ال به مبل��غ 35/000 میلیارد ریال، 
مش��تمل بر اطالع��ات مالی فرضی که پیوس��ت 
است، طبق اس��تاندارد حسابرسی »رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه 
قرار گرفته اس��ت. مس��ئولیت گزارش توجیهی 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 ماده 
161اصالحی��ه قانون تجارت و ب��ا هدف توجیه 
افزایش سرمایه ش��رکت طی دو مرحله از محل 
آورده نقدی و مطالبات حال ش��ده س��هامداران 
تهیه شده اس��ت. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مش��تمل بر مفروض��ات ذهنی درباره 

رویداده��ای آتی و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده 
اس��ت که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیج��ه، ب��ه اس��تفاده کنندگان توج��ه داده 
می ش��ود که این گزارش توجیهی ممکن اس��ت 
ب��رای هدف هایی جز هدف توصیف ش��ده در باال 

مناسب نباشد.
3- براس��اس رس��یدگي ب��ه ش��واهد پش��توانه 
مفروض��ات، ای��ن موسس��ه به م��واردی برخورد 
نکرده اس��ت که متقاعد ش��ود مفروضات مزبور، 
مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمی کند. به عالوه، به نظر این موسس��ه، گزارش 
توجیهي یادش��ده براساس مفروضات به گونه ای 
مناسب تهیه و طبق اس��تانداردهاي حسابداري 

ارائه شده است.
4- حت��ي اگر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهني توصیف ش��ده در باال رخ دهد، 
نتای��ج واقعي احتم��اال متف��اوت از پیش بینی ها 
خواهد بود، زیرا سایر رویدادهاي پیش بیني شده 
اغل��ب به گونه ای م��ورد انتظ��ار رخ نمی دهد و 

تفاوت هاي حاصل می تواند بااهمیت باشد.
5- هم��ان گون��ه که در یادداش��ت 7 مفروضات 
مبنای پیش بینی عملکرد تش��ریح شده، شرکت 
با اس��تناد به مفاد م��اده 132 قانون مالیات های 
مس��تقیم مصوب 31 تی��ر 1394 )الحاقی ماده 
31 قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1 
اردیبهشت 1394(، درآمدهای حاصل از تکمیل 
پروژه های در دس��ت اج��را را مش��مول مالیات 
تلقی ننم��وده و از این بابت مالیاتی در اطالعات 
مالی فرضی پیوس��ت، منظور نکرده است. تحقق 
معافی��ت مالیاتی مزبور منوط ب��ه انجام تکالیف 
قانونی توسط شرکت و تایید مقامات مالیاتی در 

زمان تکمیل و راه اندازی طرح هاست.
6- مبالغ فروش و بهای تمام شده برای پروژه های 
در دست اجرا، براس��اس میزان تولید هر یک از 
پروژه ه��ا و آخرین نرخ های مورد عمل در س��ال 

چادرملو برنامه های خود را محقق می کند 
باافزایشسرمایه105درصدیمصوبمجمع
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ج��اری برای س��ال 1395 و اعم��ال 10 درصد 
افزایش برای سال های بعدی در نظر گرفته شده 
اس��ت. با توجه به تاثیرپذیری به��ای مواد اولیه 
مصرف��ی و قیمت های فروش محصوالت از بهای 
بازاره��ای جهانی، تغییرات در بهای تمام ش��ده، 
قیمت های ف��روش پیش بینی ش��ده در گزارش 

پیوست محتمل خواهد بود.
7- با توجه به وابستگی پروژه های در دست اجرا 
به یکدیگر از لحاظ تامین مواد اولیه و انرژی، هر 
گونه اختالل احتمال��ی در تکمیل، بهره برداری 
و یا کارکرد طرح های پایه از قبیل گندله س��ازی 
و آهن اس��فنجی، می تواند فعالیت سایر پروژه ها 
را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر این، ش��روع 
فعالی��ت طرح ه��ای مزب��ور تا حدودی وابس��ته 
ب��ه ام��کان تامین آب مناس��ب و کافی از طریق 

برنامه های در دست اقدام است.  

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو)سهامی 
عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 

به شرح زیر است:
الف( جبران مخارج سرمایه گذاري هاي انجام شده

ب( تکمیل و اجراي طرح هاي توسعه.
مبلغ افزایش س��رمایه پیشنهادی و محل تامین 
آن با توجه به برنامه ارائه ش��ده، ش��رکت معدنی 
و صنعتی چادرملو )س��هامی ع��ام(، در نظر دارد 
س��رمایه خود را از مبلغ 17/100/000 میلیون 
ری��ال ب��ه مبل��غ 35/000/000 میلی��ون ریال 
)معادل 105 درصد س��رمایه فعل��ی ( و طی دو 
مرحله، از محل مطالبات حال شده سهامداران و 

آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد:
- مرحل��ه اول از مبل��غ 17/100/000 میلی��ون 
ریال به 28/215/000 میلیون ریال )معادل 65 
درصد سرمایه فعلی(، از محل مطالبات حال شده 

سهامداران و آورده نقدی.
- مرحل��ه دوم از مبل��غ 28/215/000 میلیون 
ریال به 35/000/000 میلیون ریال )معادل 40 
درصد سرمایه فعلی(، از محل مطالبات حال شده 

سهامداران و آورده نقدی.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو )س��هامی 
ع��ام( در اس��فندماه 1393، به منظ��ور تکمیل 
و اج��رای طرح ه��ای توس��عه )ش��امل افزایش 
ظرفیت گندله سازی، تولید آهن اسفنجی، واحد 
فوالدس��ازی و احداث نیروگاه س��یکل( از طریق 
مطالبات حال شده صاحبان سهام و آورده نقدی، 
س��رمایه خود را از مبلغ 12/000/000 میلیون 
ریال ب��ه مبلغ 17/100/000 میلی��ون ریال، به 
میزان 42/5 درصد افزایش داده اس��ت. افزایش 
س��رمایه یادش��ده در تاری��خ 1393/12/13 در 

مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

عوامل ریسک
س��رمایه گذاري در طرح موضوع افزایش سرمایه 
پیش��نهادي و فعالیت ش��رکت معدنی و صنعتی 
چادرملو )س��هامی عام)، با ریس��ک هاي متداولی 

همراه اس��ت که س��رمایه گذاران پیش از تصمیم 
گیري درخصوص سرمایه گذاري در این شرکت، 
می بایست عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. 

برخی از این عوامل به شرح ذیل است:
- ریسک تجاري؛

به هر گونه نوس��ان نامطلوب در س��ود عملیاتی 
شرکت اطالق می شود.

 ب��ه طور مثال کاهش س��طح ف��روش در نتیجه 
کاهش تقاضا براي محصوالت ش��رکت می تواند 
به ریسک تجاري براي شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو منجر شود. این ریسک می تواند از محل 

عرضه یا تقاضا ایجاد شود. 
با توجه به اینکه محصوالت تولیدي ش��رکت در 
صنع��ت فوالد ب��ه کار گرفته می ش��ود و نظر به 
وابستگی و تاثیرپذیري صنعت فوالد از بازارهاي 
جهانی این موضوع به عنوان ریس��ک اساسی در 

این صنعت قابل توجه است.
- ریسک نرخ ارز؛

ب��ا توج��ه به اینک��ه بخش��ی از ماش��ین آالت و 
تجهی��زات م��ورد نیاز ب��رای تکمی��ل طرح هاي 
توسعه شرکت باید از طریق واردات تامین شود، 
افزای��ش یا کاه��ش نرخ ارز در بهاي تمام ش��ده 
ماش��ین آالت و تجهیزات خریداري شده اثرگذار 

اس��ت و می تواند عالوه بر تاثیر بر س��ود و زیان 
شرکت موجب کاهش و یا افزایش بازده دارایی ها 

نیز شود.
- ریسک نقدینگی؛

مش��کالت نقدینگی که عمدتا ناش��ی از کمبود 
منابع مالی خریداران محصوالت اس��ت، می تواند 
ش��رکت را در دس��تیابی به اهداف تعریف شده با 

مشکل روبه رو کند.
- ریسک نوسانات نرخ بهره؛

افزای��ش قابل توج��ه در نرخ هزینه ه��اي مالی 
می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود.

- ریسک سیاسی؛
ب��ا توجه به رون��د مذاکرات هس��ته اي و توافق 
صورت گرفت��ه بی��ن کش��ور ایران و گ��روه 5+1 
و همچنی��ن نظر به چش��م ان��داز مثبت از رونق 
اقتصادي به واسطه رفع تحریم ها، شرکت از این 

منظر با ریسک کمی مواجه است.
- ریسک غیرمترقبه؛

ش��رایط فورس ماژور)غیر قابل پیش بینی و غیر 
قابل اجتناب( ریس��ک عمومی بوده و در صورت 
ب��روز جنگ، زلزل��ه و حوادث طبیعی و مش��ابه 
آن این ش��رکت مانند کلیه صنایع کش��ور دچار 

مخاطره می شود.
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مهن�دس احمدخان ب�ارول را ب�ازار مدیریت در 
پتروشیمی و سرمایه گذاری به خوبی می شناسند. 
ق�دم خی�ر دارد و اندیش�ه های س�ترگش در دو 
دهه كاری در س�طوح مختل�ف مدیریت همواره 
افت�اده را بلند ك�رده و ش�اخص های عملكردش 
پیوس�ته در اوج بوده. با اینكه س�ال خوبی را در 
اقتصاد پش�ت سر نگذاش�تیم و ایران اسالمی را 
ج�ن و انس تحری�م كرده بود، ول�ی جناب بارول 
و یاران همس�نگرش كاری كردند كارس�تان. این 
به ش�هادت آمار و كارنامه مدیریتی اش در مجمع 
ساالنه سرمایه گذاری صنعت و معدن هویدا بود.

مجم�ع عمومی ع�ادی س�االنه صاحبان س�هام 
ش�ركت س�رمایه گذاری صنعت و معدن )سهامی 
ع�ام( روز ش�نبه م�ورخ 1394/12/22 در مح�ل 
مركز همایش های محمد بن زكریای رازی واقع در 

تهران تشكیل شد.
در این مجمع كه با حضور بیش از 90/26 درصدی 
س�هامداران حقیق�ی و حقوق�ی، اعض�ای هیات 
مدی�ره، نماینده س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار، 
حس�ابرس و بازرس قانونی برگزار ش�د، ریاست 
مجم�ع برعهده آقای مس�عود بهزاد پ�ور بود كه 
آقای ابوالفض�ل نجارزاده و س�ركار خانم ملیحه 
غن�ی در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد بارول 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه با قرائت گزارش س�االنه هیات مدیره به 
مجمع س�ال مالی منتهی ب�ه 1394/9/30 و پس 
از اس�تماع گزارش حس�ابرس و ب�ازرس قانونی 
شركت مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب صورت های مالی با تقسیم سود 70 ریالی 
به كار خود پایان دادند. آنچه مجمع نشینان را به 
تحسین واداشت دفاع جوانی بود كه به نمایندگی 
از بان�ک صنع�ت  و معدن در پانل هیات رئیس�ه 
مجمع نشسته بود. او نشان داد كه خوب می داند 

و خوب تر عمل می كند.
همچنین مجمع به اتفاق آرا و با رعایت ماده قانون 
تجارت، اعضای هیات مدیره را برای مدت 2 سال 

به شرح ذیل انتخاب كردند:
1- بانک صنعت و معدن

می  س�ها ( 2- شركت لیزینگ صنعت و معدن 

عام(
3- ش�ركت گ�روه س�رمایه گذاري آتی�ه دماوند 

)سهامی عام(
4- شركت سرمایه گذاري ایران و فرانسه )سهامی 

خاص(
5- ش�ركت گ�روه توس�عه مالی مه�ر آیندگان 

)سهامی عام(

پیام هیات مدیره
با س�پاس به درگاه خداوند متعال یک سال دیگر 
فرصت داش�تیم ب�ا همراه�ی تمامی مدی�ران و 
پرسنل ش�ركت س�رمایه گذاری صنعت و معدن، 
س�عی و ت�الش نماییم تا با خل�ق ارزش و ثروت، 
گامی دیگر در جهت افزایش منافع س�هامداران 
و اعت�الی اقتص�ادی میه�ن عزیزم�ان برداریم. 
در این راس�تا،  هی�ات مدیره ضمن نگهداش�ت 
بهینه دارایی ها، ت�الش حداكثری نمود تا با رصد 
جریانات و عوامل موث�ر بر اقتصاد داخلی، بتواند 
از پتانس�یل ها و فرصت های موج�ود و آتی بازار 

سرمایه، نهایت بهره برداری را بنماید.
رك�ود حاك�م ب�ر فعالیت ه�ای ناش�ی از عوامل 
متعددی همچون چالش های مذاكرات هس�ته ای، 
كنترل ت�ورم، كاهش قیمت ه�ای جهانی كاالها، 
افت ش�دید قیمت نفت و محصوالت نفتی، سود 
باالی س�پرده های بانكی و تنگناهای مالی و ارزی 
از بارزترین ویژگی های س�ال گذش�ته بود و این 
موضوع سبب گردید كه سودآوری و رشد آن در 
اكثر صنایع و ش�ركت های بازار سرمایه با چالش 
جدی مواجه ش�ود. بر همین اساس، بازار سرمایه 
كشور، یكی از پرابهام ترین و متفاوت ترین شرایط 
خود در س�ال های اخیر را س�پری نمود كه اثرات 
آن به وضوح در كاه�ش ارزش بازار، كاهش حجم 

معامالت و افت شاخص بورس نمایان گردید.
در س�ال مال�ی منته�ی به پای�ان آذرماه س�ال 
1394ش�ركت س�رمایه گذاری صنع�ت و مع�دن 
توانس�ت به رغم كاهش محس�وس ش�اخص های 
ب�ورس اوراق بهادار، مجموع درآمدهای عملیاتی 
خود را با 10درصد كاهش، نس�بت به س�ال مالی 
قبل محقق نماید كه با توجه به كاهش 12 درصدی 

ش�اخص كل بورس، عملكرد نس�بتا مناس�بی را 
نشان می دهد.

ش�ركت در س�ال مالی مورد گ�زارش تالش كرد 
با شناس�ایی صنایع مزیت دار در اقتصاد، س�بد 
س�رمایه گذاری های خود را ب�ا انتخاب های بهینه 
در صنای�ع یادش�ده هدف گ�ذاری كن�د. تعامل 
موثر با ش�ركای اس�تراتژیک ش�ركت به منظور 
اداره موث�ر و بهین�ه ش�ركت ها، ت�الش جه�ت 
فروش شركت های غیربورس�ی، ایجاد هم افزایی 
و به فعل رس�اندن ظرفیت های بالقوه شركت های 
سرمایه پذیر در جهت ایجاد سود عملیاتی بیشتر 
از ط�رق هماهنگ�ی موث�ر با نمایندگان ش�ركت 
س�رمایه  گذاری صنعت و مع�دن در هیات مدیره 
شركت های مذكور، نظارت دقیق تر بر شركت های 
دارای كنت�رل و نف�وذ قاب�ل مالحظ�ه، از جمله 
م�واردی بودند كه در س�ال مالی گذش�ته مورد 

پیگیری مستمر و جدی قرار گرفتند.
بدیه�ی اس�ت همانند س�ال های قب�ل، پیمودن 
مس�یر فعالیت های ش�ركت و ادام�ه موثرتر آن، 
نیازمن�د همراه�ی و حمای�ت همه جانب�ه تمامی 
س�هامداران اس�ت كه تاكن�ون نی�ز از این مهم 
دری�غ نورزیده و ما نی�ز از این بابت، همواره منت 
دار و سپاس�گزاریم. به نظر می رس�د س�ال مالی 
پی�ش رو، متاث�ر از عوامل�ی همچون گش�ایش 
فضای سیاس�ی و اقتصادی ناشی از نهایی شدن 
مذاكرات هسته ای، تداوم سیاست های اقتصادی 
دولت، ورود س�رمایه گذاری های خارجی و خروج 
تدریجی اقتصاد از تنگناهای مالی و ارزی، سالی 
متفاوت تر و پررونق تر ب�رای اقتصاد به ویژه بازار 
س�رمایه كش�ور باش�د. از این رو با اس�تعانت از 
پروردگار متع�ال، هیات مدی�ره و كلیه كاركنان 
ش�ركت ت�الش مجدان�ه ای خواهند داش�ت تا با 
پای�ش فرصت ه�ای س�رمایه گذاری در اقتص�اد 
و ب�ازار س�رمایه، به كارگی�ری حداكث�ری ت�وان 
تخصصی، تداوم اس�تراتژی های مناسب، بهبود و 
تنوع بخشی سرمایه گذاری ها و كنترل مخاطرات 
ب�رای  را  حداكث�ری  مناف�ع  س�رمایه گذاری ها، 

سهامداران به ارمغان آورند.

خلق ارزش و ثروت 
سرمایهگذاریصنعتومعدنباسودبهمجمعنشست
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تجزیه و تحلیل ریسک شركت
شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن مانند كلیه 
ش�ركت ها از جمله شركت های س�رمایه  گذاری با 
ریس�ک های مختلفي مواجه است. مهم ترین این 
مخاطرات عبارتند از: ریسک نرخ بهره، نوسانات 
ن�رخ ارز، ت�ورم، عوام�ل بین المللي و سیاس�ي 

تاثیرگذار بر بازار سرمایه و ریسک نقدینگي

1- ریسک نوسانات نرخ بهره
به طور كلي نوسانات نرخ بهره كه در نتیجه اتخاذ 
سیاست های پولي در كش�ور و دستورالعمل های 
بانک مركزی به ش�بكه بانكي كشور رخ می دهد، 
از چن�د منظر بر عملكرد و س�ودآوری ش�ركت 
س�رمایه گذاری تاثیر می گ�ذارد. نوس�انات نرخ 
به�ره به صورت عمومي باعث افزایش و یا كاهش 
جذابیت ب�ازار پولي و ب�ه تبع آن رون�ق و ركود 
نسبي بازار سرمایه خواهد گردید. بدیهي است در 
صورت ركود بازار سرمایه، شركت سرمایه گذاری 
نیز از این ركود متاثر خواهد ش�د. از طرف دیگر 
افزای�ش ن�رخ به�ره، هزین�ه مالي ش�ركت های 
س�رمایه پذیر را افزایش می ده�د و در نتیجه آن 

سودآوری شركت های مذكور كاهش می یابد.
2- ریسک نوسانات نرخ ارز

به دلی�ل آنكه ش�ركت س�رمایه گذاری فاقد هر 
گونه بدهي ارزی اس�ت، ریس�ک نوس�انات نرخ 
ارز به صورت مس�تقیم تاثیری بر ش�ركت ندارد، 
لیك�ن در صورتي كه ش�ركت های س�رمایه پذیر 
تعهداتي ارزی داشته و یا ایجاد نمایند و همچنین 
ش�ركت هایی كه اق�دام به ص�دور محصوالت یا 
خدم�ات می كنن�د، نوس�انات ن�رخ ارز می تواند 
سودآوری شركت های مذكور و به تبع آن شركت 

سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.
3-  ریسک مربوط به عوامل بین المللي و یا تغییر 

مقررات دولتي
به ط�ور كلي برخ�ي محدودیت ه�ای بین المللي 
در س�طح عمومي می تواند رون�د عادی تجارت و 
كس�ب و كار را با چالش مواجه سازد .این عوامل 
هم از طریق تاثیر بر ش�ركت های س�رمایه پذیر و 
ه�م از طریق تاثیر ب�ر بازار س�رمایه می تواند بر 

عملكرد شركت سرمایه گذاری موثر واقع شود.
4- ریسک نقدینگي

از آنج�ا ك�ه ش�ركت های س�رمایه گذاری امكان 
استفاده از تسهیالت بانكي را ندارند، می بایست 
ب�ر منابع داخلي و كنترل مناب�ع نقدینگي )ورود 
و خ�روج نقدینگ�ي(  تمرك�ز حداكثری داش�ته 
باش�ند. از طرف دیگر با توجه ب�ه اینكه افزایش 
س�رمایه با محدودیت ه�ا و دش�واری های خاص 
خود همراه اس�ت  و در ش�رایط ركود بازار، منابع 
نقدینگي از محل فروش س�رمایه گذاری ها نیز با 
محدودیت های�ی مواجه خواهد گردید، تقس�یم 
س�ود نقدی حداقلي، از مهم ترین راهكارهایي به 
شمار می رود كه شركت سرمایه گذاری همواره به 

دنبال آن است.

تاریخچه
ش�ركت س�رمایه گذاری صنعت و معدن )سهامي 
ع�ام( در تاری�خ 1362/7/2 تحت نام »ش�ركت 

الم�پ البرز س�هامی خ�اص« و به ش�ماره ثبت 
49352 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتي 
تهران به ثبت رس�ید و در تاریخ 1375/3/12 نام 
شركت به »شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن 
سهامي عام« تغییر یافت .تقاضای پذیرش شركت 
در س�ازمان بورس اوراق بهادار ته�ران در تاریخ 
1376/12/25 م�ورد تایی�د هیات پذی�رش قرار 
گرف�ت و در تاری�خ 1377/6/31 اولین معامله بر 

روی سهام شركت انجام گردید .
برنامه های آتی و استراتژی هیات مدیره

ش�ركت س�رمایه گذاري صنعت و معدن با توجه 
ب�ه ش�رایط حاكم بر فض�اي كس�ب و كار و با در 
نظ�ر گرفت�ن فرصت ه�ا و تهدی�دات موجود در 
بخش های مختلف اقتصادي، ضمن تعیین اهداف 
اس�تراتژیک خ�ود اقدام ب�ه تدوین ی�ک برنامه 
جام�ع نموده كه به تصویب هیات مدیره رس�یده 
است. این برنامه براساس ارزیابي عملكرد شركت 
در گذش�ته و حال و همچنین تحلی�ل روند بازار 
سرمایه و در نظر گرفتن سایر فرصت های موجود 
درعرصه هاي دیگر تعیین گردیده است. در ادامه 
به تش�ریح برنامه های شركت در4 حیطه متفاوت 

جهت دستیابي به پرتفوي هدف می پردازیم :
اول ) بازار ثانویه بازار سرمایه :

- اص�الح پرتفوي س�رمایه گذاری ها متناس�ب با 
تغییرات شرایط محیطي، اقتصادي و كاري 

- آماده س�ازي و ورود س�هام ش�ركت های خارج 
از بورس ش�ركت جهت معامله در بازار فرابورس 

)OTC(
- س�رمایه گذاري و خرید و فروش ابزارهاي نوین 

مالي و اوراق مشتقه در بازار اوراق بهادار 
- سرمایه گذاري و معامله اوراق مشتقه كاالیي در 

)Futures Market( بورس كاال و بازار آتي
دوم ) بازار اولیه بازار س�رمایه، نهادس�ازي مالي و 

طراحي محصوالت مالي :

پ��روژه ه���ای  در  س��رمایه گ�ذاري   -
صن��عتي، خ�دماتي و س��اخ�تماني به ع�نوان 
ی��ک مدی�ری�ت تامی�ن كنن���ده منابع مالي 
 Finance manager &و مدی�ر توس��عه گ��ر

business Developer
- تاس���یس و راه ان�دازي ی�ا مش��اركت در 
 Investment( بان�ک ه�ای ت��امین س��رمایه

)Bank
- تاس�یس و راه اندازي یا مش�اركت در صندوق 

سرمایه گذاري مشترک
- طراح�ي برنامه های تامین مالي س�اختاریافته 
)Structured Finance( و تامین مالي پروژه ها
- ایفاي نقش در فرایند انتش�ار اوراق مشاركت، 

اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت رهنی
سوم )بازار سرمایه كاالیي :

- داد و س�تد كااله�اي پذیرفته ش�ده در بورس 
كاالي ایران : 

در ای�ن خصوص ش�ركت زیرمجموعه  »توس�عه 
تجارت صنعت و معدن » در س�ال1389 تاسیس 
گردیده و این ش�ركت در ح�ال پیگیري و اجراي 

برنامه های متنوع در بخش بازرگاني است.
- سرمایه گذاري در تامین مواد اولیه و نهاده های 

واحدهاي تولیدي و صنعتي 
- ارزش آفرین�ي در حوزه خدمات و خدمات برتر 

تجاري
چهارم ) شركت داري :

از ش�ركت های  ارزش آفری�ن  ب�رداري  به�ره   -
سرمایه پذیر

- واگذاري و فروش سهام شركت های سرمایه پذیر 
كم بازده 

- گسترش شبكه ش�ركت داري مبتني بر اعمال 
مدیریت نوین توسعه گر

- تغییر س�اختار و مهندس�ي مجدد شركت های 
سرمایه پذیر در جهت بهبود و اصالح عملكرد
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ش�ركت صنعتی بهپاک اولین گام صنعت فرآوری محصوالت كش�اورزی در 
ای�ران بوده اس�ت و چه خوش به مجمع نشس�ت ای�ن از اولین های صنعت 
كش�ور. با كاشتن نهال بهپاک بازار رقابت متولد شد و در دهه چهل و پنجاه 
شمس�ی روزی نبود كه خبری از تحول و پیش�رفت عل�م صنعت فن آوری 
حاصل كشاورزی به پا نشود. این تحول فرآوری از پنبه دانه شروع شد و به 
س�ردرختی میوه ها رفت و جالب آنكه ریشه هم به كار آمد و... این مختصر 
برای آنانكه در سن و سال كاتب این سطورند یاد است و هر نكته اش سخن 
ها در دل خود جای دارد.آن نهال به همت مردانی مرد و كارآزمودگانی حاذق 
به درختی س�ترگ نبدیل ش�د كه افتخار مردم این مرز پرگهر گردید دیدن 
دكتر ش�ریفی این یار مهربان بر سكانداری این شركت خنده برلبان آورد... 
و اما دكتر علیرضا شریفی از جمله استادان دانشگاهی بود كه دل به چرخه 
صنعت فرآوری و فن آوری گذارد ودر موازاتش از تحقیق و كس�ب علم روز 
نكاست و هیچگاه از پژوهش دست برنداشت و انچه آموخت در میدان كاری 
بعمل كش�ید آن روزها كه قو می خرامید دكتر درباب كره گیاهی و حیوانی 
چ�ه بس�یار مقاالت به صفحات مطبوعات كش�ید و در حمایت دس�ت آورد 
كشاورز از زمین و آب چه دلنشین و پرتوان و پرمحتوا قلم زد و براستی كه با 
حمایت علمی گروه دكتر شریفی اعتمادی دلنشین به دسترنج زحمتكشان 
و تولیدگران داخلی ش�كل گرفت و به مرز باور نشست. روز 1395/1/25 در 
تاالر شیک و كوچک از نظر مكانی ولی بزرگ از حضور باورمداران و با حضور 
83% سهامداران، مجمع ساالنه شركت بهپاک به ریاست جناب استاد مقیم 
زاده، موی سپید مدیریت مالی و مدیریت كشور و دبیری دكتر شریفی و دو 
ناظر برگزار شد. مجمع نش�ینان با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشكر 
از عملكرد مالی هیات مدیره با طنین صلوات پی در پی س�الن را عطرآگین 
كردند و این پاداش بسی نكو به تالش مردان و زنان بیدار شركتی بود كه فعل 

خواستن را از بنیاد می داشتند. 
پیام هیات مدیره

حمد و س�پاس به درگاه خداوند متعال بابت تمام الطاف بیكرانش كه شامل 
حال مجموعه ذی نفعان این شركت گردیده تا ما بتوانیم سال مالی منتهی به 
1394/9/30 را با تمام نوس�انات اقتصادي و ركود حاكم براقتصاد با موفقیت 

به انتها برسانیم.  
س�ال مالی منتهی به 1394/9/30 شركت صنعتی بهپاک در شرایطی سپري 
ش�د كه به لحاظ فقدان توجیه اقتصادي در صنعت روغن كش�ی كش�ور، از 

4میلیون تن ظرفی�ت تولید، تنها 1/200 هزار تن مع�ادل 26درصد ظرفیت 
فعال بود.

 ش�ركت صنعتی بهپاک در این دوره با هدف حداكثرس�ازي سود حاصل از 
فعالیت های تولیدي و بازرگانی، تركیب تولیدات را به گونه ای تعیین نمود تا 
سود مورد انتظار سهامداران محترم و بودجه مورد تعهد هیات مدیره تحقق 
یابد. به طوری كه س�هامداران محترم استحضار دارند صنعت روغن نباتی و 
به تبع آن صنعت روغن كشی كشور به دلیل سطح اندک زیر كشت دانه های 
روغنی در كش�ور، وابستگی ش�دید به واردات مواد اولیه داشته؛ به گونه ای 
كه در حال حاضر مجموع دانه های روغنی قابل برداشت در كشور بالغ بر 180 
هزار تن بوده كه مجموع استحصاالت آن كمتر از 3 درصد نیاز روغن نباتی و 
كنجاله مصرفی در كشور است كه این محدودیت در شرایط اقتصادي و ارزي 
و تحریم ها و س�ایر محدودیت های حاكم بر كشور فرایند دسترسی به مواد 
اولیه را دش�وارتر می سازد و این در شرایطی است كه به رغم تمام فشارهاي 

موجود بر بخش تولید، مشكالت تولید را دوچندان می كند.
هیات مدیره ش�ركت صنعتی بهپاک به رغم مشكالت موجود، موفقیت های 
حاصل شده را ناشی از اتخاذ استراتژی های مناسب با شرایط روز و همچنین 
همكاري تیم 426 نفره بهپاک دانس�ته و افتخار دارد با كمال خرس�ندي به 
استحضار س�هامداران محترم برساند با توجه به اصالح بافت مالی شركت و 
خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و بهبود شاخص های مالی، شركت در 
آس�تانه ورود به بازار دوم فرابورس قرار گرفته و ان شاءالل در آینده نزدیک 

سهامداران محترم قادر به معامله سهام در بازار فرابورس خواهند بود.
هیات مدیره ش�ركت معتقد است كه امانتدار س�هامداران محترم بوده و به 
منظور حراس�ت و ارتقای امانت واگذارش�ده به آنها، وظیفه خود می داند كه 
از انجام هیچ تالش و كوشش�ی دریغ ن�ورزد. گزارش حاضر دربرگیرنده اهم 

فعالیت های شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شركت است.
هیات مدیره شركت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های كسب شده، 
در س�ایه حمایت های بی دریغ و با پش�توانه سهامداران محترم حاصل شده 
است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم بی ش�ک چراغ راه خواهد بود. در این راس�تا بهره مندي از نظرات و 
رهنمودهاي شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستري یگانه در راستاي بهبود 

فرایندهای تصمیم گیري و برنامه ریزي خود می داند.
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت بر خود فرض می داند طبق رسالت 

نقش قشنگ بهپاک
دکترعلیرضاشریفیخوبمیدانددرکجاست
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و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاس�خگوي سهامداران محترم 
بوده و مقدم س�هامداران محترم را كه بی ش�ک همراه ب�ا خیر و بركت براي 

شركت خواهد بود، گرامی می دارد.
مروري بر وضعیت صنعت روغن كشی در كشور

در سال مالی منتهی به 1394/9/30 )سال 2015 میالدی( قیمت جهانی دانه 
س�ویا 430 تا 480 دالر در نوسان بود كه نوسانات فوق تا حدي نشئت گرفته 
از نوسانات قیمت جهانی نفت بوده است. وجود متغیرهاي گوناگون از جمله 
فزونی عرضه نسبت به تقاضاي استحصاالت )كنجاله و روغن(، باال رفتن نرخ 
مبادله ای ارز از سوي بانک مركزي، پایین بودن قیمت روغن در كشور و مازاد 
عرضه روغن نباتی به تقاضاي كشور در مجموع در سال مالی مورد گزارش، 
مبین برابري قیمت تمام ش�ده یک كیلو استحصاالت با قیمت فروش آن در 
بازار بود. س�ود عملیاتی قابل توجه شركت، ناشی از فعالیت در حوزه تولید 

پروتئین، واردات و فروش دانه سویا و نیز سایر امور بازرگانی بوده است.
در حال حاضر و در تاریخ تقدیم این گزارش قیمت یک تن دانه سویا تحویل 
بندر امام خمینی )ره( 381 دالر و قیمت فروش كنجاله هر كیلوگرم 15/000 

ریال و روغن خام هر كیلوگرم 27/000 ریال است.
برنامه ها و فعالیت های آتی

1( اس�تقرار سیس�تم WARM DEHALLING با رویكرد كاهش مصرف 
ان�رژی، پوس�ته گیری بهینه دانه، كاه�ش مصرف ح�الل و در نهایت  تولید 

 HIGH PROTEIN محصول جدید كنجاله
2( كاه�ش هزینه های نگه�داری بلغور از طریق جایگزین�ی مخازن به جای 

بسته بندی در كیسه
3( ادام�ه اص�الح بافت مالی ش�ركت و كاهش بدهی ه�ا و در نهایت كاهش 
هزینه های مالی از طریق بهره برداری از خطوط ارزی ریفاینانس و یوزانس و 

همچنین فروش دارایی های غیرمولد
4( ورود به بازار فرابورس و در نهایت بورس

5( انجام مراحل بعدي افزایش سرمایه شركت تا سقف 500 میلیارد ریال به 
منظور ارتقای ظرفیت تولید پروتئین و حضور فعال تر در بازار

6( پیشینه سازي سود از طریق بهینه سازي تولید و فروش
فعالیت های در دست اقدام )برنامه( برای سال مالی 94-95

1- خری�د و نصب اكونومایزر ب�رای اگزوز بویلرها جهت اس�تفاده از گرمای 
گازهای خروجی در راستای بهینه سازی مصرف سوخت
2- اورهال دیزل شماره 3 توسط پرسنل شركت بهپاک

3- اج�رای طرح ه�ای خ�ود تامین و ذخی�ره چرخان عملیات�ی و تعمیرات 
تابستانه با همكاری شركت توزیع برق مازندران

4- تست هیدرواستاتیک و ضخامت  سنجی دیگ های بخار
5- تعویض سیس�تم انتقال دانه از س�یلوی 3 به خطوط تولید )از سیس�تم 

تسمه ای به مارپیچ(

6- نصب بگ فیلتر جهت جمع آوری گرده ها و پوس�ته كلزا از استک واحد 
اكستراكسیون لورگی

7- س�اخت مخازن نگه�داری و دپوی بلغور به جای كیس�ه گیری و كاهش 
هزینه نیروی انسانی

8- خرید و نصب خط پروتئین س�از Twin screw به ظرفیت حدود 10/000 
تن در سال 

9- اجرای كامل ISO 22000 در واحد پروتئین. 
شركت از منظر بورس اوراق بهادار

سهام ش�ركت در تاریخ 1374/3/21 در س�ازمان بورس اوراق بهادار تهران 
در گ�روه مواد غذای�ی با نماد غبهپاک م�ورد پذیرش واقع ش�د و از تاریخ 
1374/5/31 م�ورد معامله قرار گرفت، لیكن در س�ال 1388، به دلیل عدم 
اح�راز معیارهاي حض�ور در بورس كه عمدتا به دلیل زیان دهی ش�ركت در 
س�نوات قبل بود، نام شركت از فهرست شركت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران حذف گردید كه مجددا در تاریخ 1392/7/21 نام شركت 
با شماره 11184 در فهرس�ت شركت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق 
بهادار درج ش�د و هم اكنون س�هام این شركت در بازار توافقی مورد معامله 

قرار می گیرد.
جایگاه شركت در صنعت

ش�ركت بهپاک در صنعت روغن كش�ی از دانه های روغنی ) س�ویا و كلزا( و 
تولید پروتئین گیاهی سویا فعالیت می كند و در بین شركت های فعال در این 
صنعت با حجم فروش معادل 4/289 میلیارد ریال در زمینه كنجاله، روغن و 

پروتئین گیاهی سویا در رده اول قرار دارد.
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مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صنعتی 
بهشهر )سهامی  عام( در تاریخ 95/01/14 در محل 

مرکز همایش های بین المللی رازی تشکیل شد. 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 85/03 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 
آق��ای محمود ش��ه رضایی بود ک��ه جنابان فرهاد 
امیرحس��ینی و حبیب اهلل فدائی در مقام نظار اول 
و دوم و آق��ای احمد یاوری مق��دم به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب ش��دند. درادامه ب��ا قرائت گزارش 
هی��ات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفت��ه ط��ی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 
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 با تقس��یم سود 850 ریالی به 

ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
1. مجمع اش��خاص زیر را به عنوان اعضای هیات 

مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب کرد: 
- شرکت صافوال بهشهر

- شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند
- شرکت شکر صافوال بهشهر

- ش��رکت حمل و نقل و پش��تیبانی پرتو گس��تر 
بهشهر

- شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه
پیام هیات مدیره 

در س��ال مالی که گذش��ت، رخدادهای اقتصادی 
جهانی از جمله کاهش قیمت کاالها و افت قیمت 
جهانی نفت، اثرات مستقیم بااهمیتی بر سودآوری 

شرکت های داخلی داشت.
عالوه بر تغییرات قیمت کاالها در س��طح جهانی، 
مش��کالت اقتصادی داخلی و ایجاد محدودیت در 
واردات م��واد اولیه نیز باع��ث افزایش هزینه تولید 
کااله��ا در داخ��ل گردی��د. مهم ترین مش��کالت 
اقتص��ادی ک��ه در س��ال گذش��ته ب��ر عملیات و 
سودآوری شرکت تاثیر داشته، به شرح ذیل است:

- عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی با پرداخت 
بخشی از قیمت کاال و اجبار شرکت ها به پرداخت 
100درص��د بهای خریده��ای خارج��ی در زمان 
گشایش اعتبار اسنادی که باعث تحمیل هزینه های 

مالی بسیار سنگین به شرکت شده است.
- افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر هزینه های 

س��ربار و عدم صدور مجوز افزایش نرخ محصوالت 
توس��ط س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��دگان و 

مصرف کنندگان.
- تحصیل پرداخت تفاوت بهای دانه به کشاورزان 
توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی به ش��رکت های 

تولیدکننده روغن نباتی.
- افزای��ش ن��رخ ارز مرج��ع که ب��ه افزایش بهای 

تمام شده محصوالت منجر شد.
- ع��دم پرداخت مطالبات یارانه ش��رکت توس��ط 

شرکت بازرگانی دولتی.
- ادامه سیاس��ت انقباضی بانک مرکزی که باعث 
ایجاد فشار نقدینگی به شرکت های صنعت روغن 
گردید و ش��رکت ها جهت فروش بیش��تر اقدام به 
جن��گ قیمتی ب��ه منظور جب��ران نقدینگی خود 

نمودند.
- افزای��ش عوارض گمرکی کلی��ه روغن های خام 

وارداتی.
- اعم��ال محدودیت وزارت بهداش��ت درخصوص 
استفاده از برخی روغن های خاص که به استفاده از 

روغن های گران تر منجر شد.
- عالوه بر موارد فوق، عدم تخصیص عادالنه روغن 
خام پالم بین شرکت های تولیدکننده روغن نباتی 
و س��ایر صنایع باعث گردید ش��رایط رقابتی برای 
شرکت صنعتی بهشهر بسیار مشکل شود و برخی 
شرکت ها با سوء استفاده از تخصیص روغن پالم، به 
استفاده از روغن پالم به جای سایر روغن ها مبادرت 
کرده و با قیمت تمام شده پایین تر، اقدام به اعطای 
تخفیف های نامعقول در بازار نمودند و حتی س��وء 
مدیریت برخی ش��رکت ها در اداره عملیات آنها، با 
دریافت سهمیه پالم )به صورت ناعادالنه( و فروش 
آن در بازار آزاد و کس��ب س��ود فروش مواد اولیه 

جبران گردید.
عوامل ذکرش��ده داخلی و خارجی س��بب شد که 
شرکت سال بسیار سختی جهت تحقق برنامه های 
خود داش��ته باش��د و تنها عاملی که باعث گردید 
ش��رکت بتواند بخش��ی از هزینه های اضافی سال 
جدی��د را جبران کند، کاهش قیمت روغن خام در 

بازارهای جهانی بوده است.
این ش��رکت با توجه به تولید کاالی اس��تراتژیک 
در ای��ران هم��واره از حمای��ت سیس��تم بانکی و 
سازمان های دولتی برخوردار بوده و توانسته است 
بخش��ی از مش��کالت خود را از طری��ق بانک های 

مختلف حل و فصل نماید.

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی ش��رکت 
از قبی��ل روغن خ��ام و ورق حلب و قطعات یدکی 
از منابع خارجی تامین می گردند، بنابراین ریسک 

عمده شرکت تامین به موقع آنهاست.
ش��رکت صنعت��ی بهش��هر در حال حاض��ر حدود 
22درص��د بازار کش��ور را در اختیار داش��ته و در 
ای��ن زمینه رتبه نخس��ت را در بین ش��رکت های 

تولیدکننده روغن ایران داراست.
اس��تراتژی ش��رکت کس��ب جایگاه نخست روغن 
مای��ع و جامد )خانوار( و همچنین صنف و صنعت 
و رسیدن به حداکثر سود از طریق کاهش هزینه ها 
و همچنی��ن تولی��د محص��والت جدید اس��ت که 
نیازمند دانش فنی باالس��ت. برنامه های شرکت در 
س��ال مالی آتی ادامه اجرای پروژه  افزایش ظرفیت 

تولیدی است.
نتایج عملیات شرکت در سال مالی گذشته نشان از 
فائق آمدن مدیریت و کارکنان شرکت بر مشکالت 
به وجود آمده دارد و امید اس��ت در س��ال آینده با 
تالش مدیریت و کارکنان زحمتکش شرکت، نتایج 
پیش بینی شده محقق گردد. در پایان هیات مدیره 
از کلی��ه کارکنان تحت اس��تخدام و پیمانکاران و 
کارکنان شرکت پخش که شرکت را در رسیدن به 

نتایج مورد نظر یاری رسانیده اند، تشکر می نماید.
جایگاه شرکت

ش��رکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با 
حج��م فروش از بازار داخلی معادل مبلغ 19/977 

میلیارد ریال در رده نخست قرار دارد.
اطالعات طرح های توسعه شرکت

- طی س��ال مورد رسیدگی شرکت بهره برداری از 
خط جدید روغن پرکن مایع و همچنین دس��تگاه 
جدید بسته بندی با اس��تفاده از آخرین تکنولوژی 

روز دنیا را شروع کرده است.
- همچنین در سال آتی نسبت به خرید ماشین آالت 
تولید محصوالت شورتنینگ و ماشین آالت جدید 
برای افزایش ظرفیت تولید روغن مایع اقدام خواهد 

نمود.
برنامه های آینده شركت

- گس��ترش بازارهای ف��روش محصوالت از طریق 
شرکت طلوع پخش در شهرها و روستاهای کوچک.

- ارائه محصوالت جدید در روغن های خانوار مایع 
از طریق فرمول های جدید و دانش فنی روز دنیا.

- کاه��ش تولید روغن های جام��د و افزایش تولید 
روغن های مایع.

رتبه نخست تولید روغن در کشور
ارمغاندکترشهرضاییباشرکتصنعتیبهشهر
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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 صنایع 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 کنن��دگان برگ��زار ش��د، با اه��دای لوح و 
تندیس به مجموعه ش��رکت تراکتورس��ازی 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  تولیدکنندگان 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 
قیمت عادالنه، تحویل به موقع کاال و ارائه  مطلوب 
خدم��ات ف��روش و تش��ویق مصرف کنن��دگان به 

استفاده از کاالی مرغوب تولید داخل است.
پیشتر مهندس ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل موفق 
و کاردان ش��رکت تراکتورسازی در مصاحبه های 
خود اعالم کرده بود که ش��رکت ح��دود 15 هزار 
سهامدار در بورس دارد و اقشار مختلفي سهام این 

کارخانه را خریده اند.
وی اضاف��ه کرده بود که رش��د و بالندگي و س��ود 
کارخانه تراکتورسازي از محل رانتها و داللي نیست 
و ن��گاه مدیریت در این ش��رکت حمایت واقعی از 
حقوق مصرف کنندگان که در رتبه اول کشاورزان 

زحمت کش کشور هستند می باشد.
ابراهیمي با بیان اینکه تولید و خودکفایي پایدار در 
تراکتورسازي ایران از اهداف جدي است، بیان کرد: 
در آذربایجان ش��رقي با حمایت مستقیم مسئوالن 
ارشد اس��تان تراکتورسازي 
در ح��ال رش��د و بالندگي 
اس��ت و س��ود ای��ن کارخانه 
از مح��ل رانت ه��ا و دالل��ي 
نیس��ت بلکه 5 ه��زار کارگر 

دراین کارخانه از طریق مش��اغل سخت و زیان آور 
سودآوري را به سهامداران منتقل مي کنند.

وي گف��ت: بزرگ تری��ن موان��ع تولید بر س��ر راه 
این کارخانه وجود داش��ته که با حمایت بس��یج و 
مس��ئوالن توانس��ته ایم این بحران ها را پشت سر 

گذاشته ایم 
در حاشیه این همایش باشکوه مهندس ابراهیمی 
با اش��اره به اینکه در دنیای رقابتی امروز نمی توان 
تولی��د را بدون توجه ب��ه ذائقه مصرف کنندگان و 
رعایت خواس��ت ها و نیازهای آن��ان به جایگاهی 
رس��اند. بنابراین  توجه به حق��وق مصرف کننده 
جزیی الینفک از بخش تولید به ش��مار می رود و 
به عبارتی، تولید بدون مصرف هنوز کامل نیس��ت 
اضافه کرد افتخارات تراکتورس��ازي در سطح ملي 
موجب ش��ده تا این کارخانه جزء 100شرکت برتر 
کش��وري در میان 500 شرکت شناخته و معرفي 

شود.
وي با اش��اره به سیاس��ت هاي ابالغ��ي اقتصاد 
مقاومت��ي تصریح کرد: ش��رکت تراکتورس��ازي 
تبریز، پیش از تحریم ها با کشورهاي آلمان و 
ایتالیا کار مي کرد، اما با وقوع تحریم هاي غرب 
و قطع ارتباط ش��رکاي خارجي، این ش��رکت 
با اتکا به مهندس��ان داخلي توانست تولید انواع 
تراکت��ور را ادامه داده و حتي خط تولید تراکتور 
س��نگین را نیز درس��ال 94 راه اندازي کند  و با 
ات��کال به خداون��د و زحمت کارکن��ان و درایت 
مدیریت توانست با کسب گواهینامه حمایت از 
مص��رف کننده برگ زرین دیگری بر کارنامه 

شرکت بیافزاید.
ابوالفت��ح خ��ان ابراهیمی در پای��ان یادآور 
گردید که تراکتورسازی عالوه بر تراکتور و 
موتور کامیونت ، ان��واع موتورهاي دیزلي را 
تولید می کند و امید اس��ت با رفع تحریم ها 
و گشایش فضای اقتصادی شرکت تولید بیش از 

بیش در مسیر موفقیت طی طریق سازد.

برگزیده حمایت از حقوق مصرف کننده 
تراکتورسازیوابوالفتحخانابراهیمیباردیگرافتخارآفریدند
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در راس��تای رس��الت ش��رکت صنعتی پارس خزر 
به عن��وان یکی از ش��رکت های برتر حامی حقوق 
مصرف کنندگان و تالش برای افزایش رضایتمندی 
آنه��ا، در پانزدهمین همای��ش روز ملی حمایت از 
حق��وق مصرف کنن��دگان که روز یکش��نبه مورخ 
9 اس��فند ماه1394 ) روز مل��ی مصرف کننده( با 
حضور مقامات ارشد نظام و همچنین وزیر محترم 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، معاون وزی��ر و رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  
و جمعی از صاحبان صنای��ع و فعاالن اقتصادی و 
مدیران بنگاه های برت��ر اقتصادی در 
حوزه حمای��ت مصرف کنندگان در 
س��الن همایش ه��ای بین المللی 
ص��دا و  س��یما برگزار ش��د، 
تندی��س طالی��ی رعای��ت 
از  مصرف کنن��دگان  حقوق 
جانب وزی��ر محترم صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ه نماین��ده 
محترم مدیرعامل، جناب آقای محمودی 
مدیریت فروش اهدا ش��د. این افتخار بزرگ 
را ب��ه اعضای محترم هیات مدیره، مدیرعامل 
محت��رم و تمام��ی کارکن��ان پرتالش 
شرکت صنعتی پارس خزر تبریک 
ع��رض م��ی کنی��م. هدف 
و  گواهینام��ه  اعط��ای  از 
رعایت  ملی  تندیس های 
حقوق مصرف کنندگان، 

افزای��ش انگیزه و حساس��یت در  تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدم��ات برای رعایت بیش از پیش 
حقوق مصرف کنن��دگان، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کنن��دگان  به اس��تفاده از کاالها و خدمات 
واحده��ای دارای گواهینام��ه و تندی��س، افزایش 
رقابت سازنده بین تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدم��ات در جهت ارائه محص��والت کیفی، تالش 
در جهت برقراری قیم��ت عادالنه، تحویل به موقع 
کاال و ارائ��ه  مطل��وب خدم��ات فروش و تش��ویق 
مصرف کنندگان به استفاده از کاالی مرغوب تولید 

داخل است.
شركت صنعتي پارس خزر در یک نگاه

در اس��فند ماه 1347 با مشارکت و همکاري فني 
کارخانه توش��یباي ژاپن، ش��رکت پارس توش��یبا 
فعالیت خود را در اس��تان گیالن آغاز کرد. در آبان 
ماه سال 1361 نام شرکت پارس توشیبا به شرکت 
صنعت��ي پارس خزر تغییر یاف��ت.  در حال حاضر 
ش��رکت صنعتي پارس خزر ب��ه عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده لوازم خانگي برقي کوچک در ایران، به 
صورت س��هامي عام به فعالیت خود ادامه مي دهد 
و س��هام آن در س��ازمان بورس اوراق به��ادار نیز 
عرضه می شود. این شرکت همچنین یکي از ارکان 
شرکت سرمایه گذاري پارس توشه است. خشنودی 
مش��تریان، طراحی و توس��عه محصوالت جدید و 
تالش در ش��کوفایی ایران عزیز، س��رلوحه فعالیت 

شرکت است.
محصوالت شركت

ش��رکت صنعتي پ��ارس خزر 20 گ��روه محصول 
در 147 م��دل با کیفی��ت مرغوب تولی��د و روانه 
بازارهاي داخل��ي و خارجي مي کن��د. محصوالت 
تولی��دي ش��رکت عبارتند از: 23 م��دل پلوپز،20 
مدل پنکه،10 مدل جاروبرقي، 11 مدل توس��تر،9 
مدل چرخ گوشت، انواع آبمیوه گیري، غذاساز، پنکه 
سقفي، جاروش��ارژي، بخاري برقي، اتو، چاي ساز، 
ساندویچ ساز، کباب پز، تصفیه آب، تصفیه هوا، تخم 

مرغ پز، سشوار، ترازوي دیجیتال و ترازوي بدن.
ش��رکت پارس خزر مف��تخر اس��ت با افت��تاح و 
ب��ه����ره ب���رداری از ف����روش���گاه ای�نترنتی 
  http://shop.parskhazar.com آدرس  ب���ه 
و فروش��گاه های اختصاصی در تمامي اس��تان های 
کشور، کلیه محصوالت خود را در اختیار مشتریان 

گرامي قرار دهد.
چشم انداز

م��ا برآنیم این ش��رکت را چنان متح��ول کنیم تا 
با توس��عه کارکن��ان و بهبود مس��تمر محصوالت، 
خدم��ات، انعطاف پذی��ری و افزایش بازدهی مورد 
انتظار ذی نفعان اصلی سازمان، در شمار معتبرترین 
و مش��هورترین عرضه کنندگان لوازم خانگی برقی 

متنوع و معروف جهان درآییم.
ارزش های بنیادین

• رعایت قوانین، موازین اخالقي و ارزش های حاکم 
بر جامعه و پایبندي به مسئولیت های اجتماعي و 

زیست محیطي
• تامین و حفظ ارزش س��رمایه و منافع بلندمدت 

سرمایه گذاران
• الت��زام ب��ه مدیریت کیفیت جام��ع جهت بهبود 

مستمر محصوالت و خدمات
• پیوند دائمي با مشتریان وفادار

و  تامین کنن��دگان  ب��ا  اس��تراتژیک  اتح��اد   •
عرضه کنندگان معتبر و توانمند

• پیوند دائمي با کارکنان و منابع انساني باقابلیت، 
صادق، امین، پرتالش و متعهد به اهداف شرکت 

• اعتقاد به انگیزش، کار گروهي و مش��ارکت های 
موثر سازماني

• آموزش و رشد مداوم کارکنان به منظور خالقیت 
و بهبود مستمر

• پی��روي از مدیریت نظام یافته ب��ه منظور ارتقاي 
کیفیت فني سازمان

• تصمیم گیري بر مبناي بررسي و تجزیه و تحلیل 
علمي داده ها و اطالعات

تندیس زرین ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
افتخاریدیگربرایشرکتصنعتیپارسخزر
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مهندس صدوقی پس از پایان مجمع در برابر اصحاب خبر ایستاد و چه كوتاه با زمان 
آمار سخن راند و گفت: سرمایه 400 هزارمیلیارد ریال درآمد 9700 هزار میلیارد ریال 
و سود  2500 هزار میلیارد ریال، كارآفرینی برای 2690 نفر با تحصیالت دانشگاهی 
كه  95 درصد با بین سن 31 تا 40 ساله هستند و بانوان شاغل 32 درصد. اهم عناوین 

كسب شده جهانی و قاره ای و كشوری.
مهندس صدوق از جمله مدیران كشوریست كه از سنگر بسیج برخواسته و در كوره 
آن آبدیده و فعل بودن و خواس�تن را خ�وب صرف می كنند و آنچه در پی می آید 
افق دید اوس�ت كه حاصل می تواند باشد. مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 
1394 ش�ركت ارتباطات سیار ایران )س�هامی عام( در تاریخ 1395/01/31 تشكیل 
شد. خالصه تصمیمات مجمع فوق به شرح ذیل می باشد: صورت های مالی سال مالی 
منتهی به 1394/12/29 شركت مورد تصویب قرار گرفت. سود نقدی هر سهم سال 

مالی منتهی به 1394/12/29 به ¬¬مبلغ 025ر6 ریال تصویب گردید.
اعضای هیات مدیره شركت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-  شركت مخابرات ایران )سهامی عام(
2- شركت مخابرات استان تهران )سهامی خاص(

3- شركت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص(
4- شركت مهر اقتصاد مبین )سهامی خاص(

5- شركت گسترش الكترونیک مبین ایران )سهامی خاص(
پیام هیات مدیره

روزگاری كه ما در آن به سر می بریم روزگاری بسیار متفاوت و متمایز با گذشته شده 
اس�ت. انسان توانسته اس�ت به اتكاء علوم و استفاده از دانش های خدادادی به فن 
آوری های عجیب و شگفت انگیزی دست یابد، به گونه ای كه زندگی بشر را از ابعاد 

مختلف دچار تغییر و تحول اساسی نماید.
سرعت توسعه دانش و رشد علمی بشر در دستیابی به فن آوری های نوین و پیشرفته 
آن چنان حیرت انگیز و خیره كننده شده است كه گویی عامه آدمیان در كره خاكی 
از بهره گیری از دست آوردهای این فن آوری ها جا مانده اند و البته آنچه مهم و قابل 
تأمل می باش�د این است كه این علوم و صنایع تا كجا می توانند رفاه همه جانبه و 
جامع را به گونه ای ایجاد نمایند كه آسایش، سالمت و امنیت مادی و معنوی و عدالت 
و رفاه اجتماعی همه جوامع را بدنبال داشته باشد.توسعه و گسترش روزافزون فضای 
مجازی بعنوان بستری استثنایی برای بهره برداری از فن آوری های نوین، انسان قرن 
21 را با دنیایی جدید و كامالً متفاوت مواجه نموده است تا ما شاهد انتقال عجیب و 
غیرقابل باور همه كاركردهای بش�ری در جامعه به این فضا باشیم به شكلی كه می 
توان ادعا نمود كه دیگر بشر در زندگی اجتماعی با وابستگی تام و تمام بدون حركت 
بر بستر فضای مجازی نخواهد توانست قابلیت ها و ظرفیت های خود را توسعه دهد.
امروزه اپراتورهای تلفن هم�راه و فن آوری های مخابراتی، ارتباطی و اطالعاتی بی 
شک بخش مهم، اثرگذار و اثربخش در توسعه شتاب آلود فضای مجازی هستند، این 
تأثیر و تأثر پردامنه باعث گردیده است تا اپراتورها برای توسعه نقش و جایگاه خود 
در این عرصه دچار دغدغه و نگرانی فراوانی گردند و به منظور دوام و بقای خود بر 
راهكارهای برون رفت موفق از تنگناهای فضای شدید رقابتی بر مدیریت هوشمندانه 
و مدبرانه بر توس�عه كسب و كار خود در فضای گسترده مجازی با حضور بازیگران 
متعدد و متنوع این عرصه تمركز نمایند.شركت ارتباطات سیار ایران بعنوان اپراتور 
اول همراه در كشور با بیش از 44 میلیون مشترک فعال با هدف حفظ و توسعه بازار 
خود بصورت پایدار، با دقت و مراقبت كامل نسبت به رصد و پایش تغییر و تحول در 
روند دانش و فنآوری های فعال در فضای مجازی و اپراتورهای موبایل اقدام نموده و 
كلیه اقدامات و برنامه های خود را با مالحظه این روندها تنظیم می نماید.سال 1394 
در چنین فضای متغیر و متحول كسب و كار برای همراه اول در شرایطی به سرانجام 
رسید كه با توسعه وسیع و گسترده نسلهای 3 و4 تلفن همراه توسط اپراتورهای سه 
گانه در سطح كشور همراه بود و فضای رقابت در این زمینه با افزایش گسترده تقاضا 
ب�رای دریاف�ت خدمات دیتا و ارزش افزوده ، ب�ازار خدمات تلفن همراه را با رقابتی 
شدید و فشرده مواجه ساخت.اگر چه در عرصه رقابت فراز و نشیب های قابل تأملی 
از سوی اپراتورها و تنظیم كنندگان مقررات بوجود آمد، لكن همراه اول با كوشش 
و تالش قابل تقدیر همه كاركنان شركت توانست هم برنامه های توسعه ای خود را 
بخوبی انجام دهد و ركوردهای جدیدی را از نظر كمیت، كیفیت و زمان اجرا بدست 
آورد و هم نس�بت به حفظ س�هم بازار خود بخوبی موفق باش�د و حاصل آن ضمن 
ایجاد رضایت مندی مشتریان باعث كسب سود قابل قبول با وجود ركود اقتصادی 

در سطح كشور باشد.
بی شک دس�ت آوردهای حاصله شركت در سال 1394 نتیجه عزم و اراده، جدیت 
و تالش و كار بی وقفه و ش�بانه روزی همه مدیران، كارشناس�ان و كاركنان خدمت 
گ�زار و تالش گر و با انگیزه همراه اول و ش�ركت های تابعه بوده اس�ت. تصمیمات 
قاطع و راهبردی هیأت مدیره، مدیریت جهادی، متعصبانه و مؤثر اجرایی مدیر عامل، 
اقدامات عملیاتی مدیریت ش�ده و برابر برنامه معاونین، مدیران و رؤسای ادارات و 
پش�تیبانی های دقیق و كاربردی كارشناسی و اجرایی كلیه كارشناسان و كاركنان 
عزیز و گرانقدر در تمام سطوح سازمانی شركت ارتباطات سیار ایران و شركت های 
تابعه پشتوانه عملكرد مطلوب همراه اول در عرصه خدمتگزاری به مردم و مشتریان 
ارزشمند و بزرگوار بوده است.سال 1395 با توجه به تحوالت بین المللی روند كسب 
و كار در فض�ای مجازی و حوزه IT و ICT  برای كلیه اپراتورهای داخلی و خصوصا 
همراه اول س�الی بسیار حس�اس و ملتهب و رقابتی خواهد بود؛ بازیگران جدید و 
متكثری كه بطور پیوس�ته به بازار فنآوری اطالعات و ارتباطات ورود پیدا می كنند 
فضای رقابت را بسیار تنگ خواهند نمود و فقط در سایه یک مدیریت منسجم، حرفه 
ای و متمركز و بدون حاشیه و با هوشمندی كامل میتوان موفقیت و برتری را بدست 
آورد. س�ال 1395 سال پایانی برنامه 5 ساله اول شركت ارتباطات سیار می باشد و 
راهبردهای كلیدی زیر می تواند تضمین كننده تحقق استراتژی »رهبری باند پهن 

كشور « توسط همراه اول باشد:
1- تكمیل و توسعه متوازن و مؤثر شبكه نسل  3 و 4

2- تكمیل و توسعه زیرساخت های IT در شركت و شركت های تابعه
3- متنوع سازی خدمات و محصوالت متناسب با نیاز و خواسته مشتریان

4- مدیریت راه اندازی اپراتورهای مجازی
5- مشاركت با صاحبان طرح ها و كسب و كارهای خالقانه حوزه فضای مجازی

6- توسعه هوشمندانه س�رمایه گذاری ها و مشاركت های سرمایه گذاری داخل و 
خارج كشور

7- همگرایی و یكپارچه سازی زیرساخت ها، خدمات و محصوالت و ساختارها در 
)FMC( سطح گروه مخابرات ایران

8- توس�عه تعامل و همكاری بین اپراتورها با هدف گس�ترش بازار و ارتقای سطح 
خدمات به مشتریان

9- پیاده سازی مبانی، اصول و راهبردهای اقتصاد مقاومتی در فعالیت ها و اقدامات 
شركت

10- تدوین و تصویب برنامه 5 ساله دوم و آماده سازی شركت برای پیاده سازی آن 
از سال 1396

برنامه های سال 95
- برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی در سطح مشاغل كارشناسی

- بهبود فرآیند جذب از طریق برگزاری دوره های مصاحبه گری حرفه ای و تشكیل 
پنل های مصاحبه تخصصی

- اجرای كانون توسعه مهارت های رهبری ویژه مدیران كل
LTP بر اساس متدولوژی Reach استقرار پروژه اثربخشی كاركنان -

-  استقرار نظام مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی
-  بهبود برنامه جانشین پروری و پیاده سازی آن

همراه اول از من تا ما 
باسودهرسهم602تومانمجمعرابهپایانبرد
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از ادبیات كهن ایران اینگونه نقل اس�ت كه در پایان دهه دوم اس�فند رسم بر 
این بود كه مرد خانه بعد از نماز صبح به میان در می ایستد، سپس محترم ترین 
فرد با صلوات اهل خانه بقچه ای را كه از قبل تهیه ش�ده باز می كند و از میان 
بقچ�ه ش�الی را كه بافته اهل خانه اس�ت برمی دارد و با ن�ام موالی متقیان به 
كمر مرد خانه می بندد و اهل خانه یک صدا صلوات سر می دهند و مبارک باد 
و  خس�ته نباشید می گویند. مرد خانه پس از بس�تن شال به كمر و برداشتن 
ابزار كار از خانه  بیرون ش�ده و با مدد از موال و س�الم به كار، به میدانی كه در 
آن روزی اس�ت قدم می گذارد. و این عمل را خیر می دانند و می گویند كمر را 
محكم بس�ته. در مجمع فوق العاده س�ایپا كه صبح روز 22 اس�فند در جنوب 
غرب�ی تهران یا به قول ما پاس�گاه نعمت آباد در ت�االر پردیس كیان برپا بود، 
حضور به هم رساندیم. بچه های سایپا همه مودب و موقر و آداب دان و باتربیت 
ان�د؛ به خصوص پیر دیر جن�اب قهرمانی و مقدم تر از همه جناب جلینی مدیر 
ارش�د روابط عمومی همه و همه... به خدمت دكتر جمالی رس�یدم و با چهره 
خندان مرد كار و اندیش�ه روبه رو شدم و آخرین شماره نشریه اقتصاد و بیمه 
ای ب�ه او هدیه ش�د كه در آن مقاله ای از او نقش ش�ده ب�ود آن هم چه نقش 
ماندگاری. دكتر جمالی خوب می داند س�ایپا كجاست و بر سر آن چه آمده. او 
آمده تا دور بدارد همه بالها را از این ش�ركت، او امیدوارانه كمر همت بسته و 
در كوتاه زمان نش�ان داده كه می تواند. و آنچه ما دیدیم و به عدد كشیدیم از 
عملكرد سایپا، نشان از آن دارد كه دكتر خوش نشسته و خوش تر عمل كرده. 
خ�دا قوت. در این مجمع كه با حضور اكثریت صاحبان س�هام، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
ش�د، ریاست مجمع برعهده آقای ناصر آخوندی بود كه جنابان محمد افخمی 
و س�یامک بهجو در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدی جمالی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب شدند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
س�رمایه  به مجم�ع عمومي فوق العاده صاحبان س�هام ش�ركت ایرانی تولید 

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

1- گ�زارش توجیهي م�ورخ 1394/12/1 هی�ات مدیره ش�ركت ایرانی تولید 
اتومبیل )س�ایپا(- سهامي عام درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 
17/433 میلیارد ریال به مبلغ 46/281 میلیارد ریال، در اجرای ماده 17 قانون 
حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت 
آنها در امر صادرات و آیین نامه اجرایی آن كه پیوس�ت است، مورد رسیدگی 
این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مزبور با هیات مدیره شركت 

است. 

2- بر اس�اس بن�د »ب« ماده )1( آیین نام�ه اجرایی م�اده 17 قانون حداكثر 
اس�تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور )موضوع تجدید 
ارزیابی دارایی ها(، اصطالح دارایی ها به دارایی های ثابت مش�هود و نامشهود 
اطالق ش�ده، لك�ن در تبصره ماده 6 آیین نامه مذك�ور امكان تجدید ارزیابی 
دارایی از نوع س�هام نیز بیان ش�ده كه بر این اس�اس، شركت با فرض تسری 
قانون مذكور، نس�بت به تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت خود در 

سهام شركت ها، اقدام كرده است.
3- تجدی�د ارزیابی س�رمایه گذاری ها عمدتا براس�اس ارزیابی ارزش س�هام 
ش�ركت های س�رمایه پذیر ب�ر مبن�ای ارزش روز خال�ص دارایی ه�ای آن كه 
توس�ط كارشناس�ان رس�می دادگس�تری اعالم ش�ده )بدون در نظر گرفتن 
س�ایر مبانی ارزش و محدودیت های كارش�ناس در تعیین ارزش روز برخی از 
دارایی های تعدادی از ش�ركت های س�رمایه پذیر( تعیین ش�ده است. در این 
زمین�ه بررس�ی های صورت گرفته نش�ان می دهد كه در ح�ال حاضر بازدهی 
سرمایه گذاری های مورد تجدید ارزیابی، متناسب با مبانی و ارزش تعیین شده 
برای تجدید ارزیابی س�رمایه گذاری های مذكور نیست و این امر اغلب موجب 

كاهش هرچه بیشتر نسبت بازدهی دارایی های شركت نیز خواهد شد.
4- براساس رسیدگی های انجام شده و با توجه به موارد مندرج در بند 2 و 3 ، 
به نظر این سازمان افزایش سرمایه شركت در اجرای ماده )17( قانون حداكثر 
اس�تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در 

امر صادرات و آیین نامه اجرایی آن، بالمانع است.
5- در راس�تای مف�اد ماده 2 آیی�ن نامه اجرایی م�اده )17( قان�ون حداكثر 
اس�تفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در 
امر صادرات، سرمایه گذاری های بلندمدت شركت طی پنج سال اخیر تجدید 
ارزیابی نشده است. شایان ذكر است كه دارایی های ثابت شركت )طبقه زمین 

و ساختمان( در سال 1393 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش�ركت ایرانی تولید اتومبیل (س�ایپا) س�هامی عام، اصالح س�اختار 
س�رمایه ش�ركت از طری�ق افزایش س�رمایه از مح�ل مازاد تجدی�د ارزیابی 
سرمایه گذاري هاي بلندمدت و بهره مندي از شرایط و مزایاي مقرر در ماده 17  
»قانون حداكثر اس�تفاده از توان تولیدي و خدماتی در تامین نیازهاي كشور 
و تقویت آنها در امر صادرات« و آیین نامه اجرایی آن از محل تجدید ارزیابی 

سرمایه گذاري هاي بلندمدت است.
در ح�ال حاض�ر به دلیل ش�رایط تورمی در اقتصاد كش�ور و همچنین قدمت 
این ش�ركت، س�رمایه گذاري هاي بلندمدت ب�ه بهاي تمام  ش�ده تاریخی كه 
بس�یار كمتر از ارزش روز اس�ت، در صورت هاي مالی درج ش�ده اند و همان 

افزایش سرمایه سایپا مصوب مجمع گرفت 
دکترجمالیدرسایپاکمررامحکمبست
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طور كه در باال اش�اره شد، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
س�رمایه گذاري هاي بلندمدت م�وارد و مزایاي ذیل را براي ش�ركت به همراه 

خواهد داشت:
1- الزام قانونی افزایش سرمایه در راستاي خروج از شمولیت ماده 141 قانون 

تجارت
2- بهبود نسبت مالكانه و رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار

3- به�ره مندي از معافیت مالیاتی موضوع م�واد 48 و105 قانون مالیات هاي 
مستقیم

- سرمایه گذاری هاي بلندمدت از سنوات گذشته تاكنون مورد تجدید ارزیابی 
قرار نگرفته است.

عوامل ریسک
با توجه به اینكه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت 
می پذیرد، ریس�كی متوجه سهامداران نیست، ولیكن ریسک هاي كلی حاكم 

بر شركت به شرح ذیل است:
ریسک نرخ بهره:

ریس�ک نوس�انات نرخ بهره عمدتا متاثر از سیاس�ت هاي كلی دولت و بانک 
مركزي براساس تغییرات شاخص هاي مهم اقتصاد نظیر نرخ تورم است.

ریسک قیمت نهاده هاي تولید:
قیمت نهاده هاي تولیدي ماهیتا می تواند متاثر از عوامل بسیاري نظیر تغییرات 
در نرخ فلزات، فرآورده هاي پتروشیمی و پلیمري، نرخ ارز، مقررات تعرفه اي 
درخص�وص قطعات و مجموعه هاي وارداتی، بخش�نامه هاي پرداخت حقوق و 
مزایا به كاركنان و یا تغییر در قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شركت باشد.

ریسک تجاري:
ش�ركت براي پیش�گیري از خطرات احتمالی ریسک تجاري، استراتژي تنوع 

همگون و افزایش ساخت داخل را در پیش گرفته است.
ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

فعالیت ش�ركت به طور كل�ی می تواند متاثر از عوامل بین المللی باش�د، ولی 
درصد باالیی از نیازمندی هاي شركت از طریق منابع داخلی تامین می شود. 

در مورد تغییر مقررات دولتی نیز همانند س�ایر صنایع می تواند حسب نوع و 
اهمیت تغییر احتمالی بر صنعت خودرو و ش�ركت اثرگذار باشد، لیكن در این 
خصوص باید توجه داشت كه صنعت خودرو از جایگاه باال و ویژه اي در اقتصاد 
و صنعت كش�ور برخوردار اس�ت و به یقین هر گونه تغییر در مقررات با لحاظ 

این جایگاه انجام می شود.
تاریخچه

ش�ركت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا( س�هامی عام در سال 1344 در زمینی 
به مس�احت 240 هزار مترمربع )در حال حاضر فقط مس�احت زمین كارخانه 
مركزی 415 هزار مترمربع اس�ت( و زیربنای 20 هزار مترمربع با سرمایه اولیه 
160 میلیون ریال به نام شركت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران تاسیس 
و در تاریخ 15 اس�فند ماه 1345 با ش�ماره 11331 در اداره ثبت ش�ركت ها و 

مالكیت صنعتی تهران ثبت ش�د و اواخر س�ال 1347  به مرحله بهره برداری 
رسید.

این ش�ركت، تولید اولین محصوالت خود را كه ش�امل »وانت آكا« و س�واری 
» ژیان« بود، با روش كامال دس�تی و بدون بهره گیری از تجهیزات و امكانات 
م�درن آغاز كرد. تولیدات ش�ركت از س�ال 1353 به بعد ب�ا توجه به نصب و 
راه اندازی ابزارهای بادی و مكانیزه ش�دن برخی از بخش های تولیدی، س�یر 
صع�ودی یافت و بر تنوع محصوالت ش�ركت نیز افزوده ش�د. به عنوان مثال 
می ت�وان به تولید خودروهای مهاری، پی�كاپ در مدل های معمولی، دولوكس 

و كار اشاره كرد.
نام ش�ركت در اوایل س�ال 1354با ح�ذف كلمه س�یتروئن از انتهای عبارت 
فرانسوی آن به شركت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا( سهامی عام با نام اختصاری 
 SOcieteAnonymeiranienne س�ایپا كه خود ماخوذ از عبارت فرانسوی

De Production Automobile است، تغییر یافت. 
این ش�ركت در 16 تیرماه 1358 به اس�تناد تبصره 2 قانون حفاظت و توسعه 
صنای�ع ایران مش�مول بند الف قان�ون مزبور ش�د و از 18 آذرماه 1360 تحت 
سرپرس�تی سازمان گسترش و نوس�ازی صنایع ایران قرار گرفت  و بر اساس 
مصوبه مورخ 1365/02/01 هیات وزیران كلیه س�هام آن به نمایندگی از سوی 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
منتقل ش�د. الزم به ذكر اس�ت شركت س�ایپا در تاریخ 1374/12/1 در گروه 

وسائط نقلیه با نماد »خسایا« در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
در دی ماه 1378 به پیروی از سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر كاهش تصدی دولت و خصوصی سازی شركت های دولتی و به موجب تبصره 
35 قانون بودجه كل كشور، با عرضه متجاوز از  51 درصد سهام شركت سایپا 

نیز در زمره شركت های خصوصی قرار گرفت.
امروزه ش�ركت سایپا با در اختیار داشتن بیش از 90 شركت تابعه و وابسته به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم، به یک گروه خودروسازی بزرگ با امكان تولید 

انواع كامل خودرو )Full Range( تبدیل شده است.
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غروب روز جمعه در هیاهوی صفحه بندی مجله و 
تنهایی در دفتر ولی پرانرژی از مراسم سیزده رجب 
لختی دو دس��ت به پشت س��رگذارده و نگاهی به 
صفحه سیما انداخته که مسابقات فوتبال می داشت 
انداختم هر س��ه چهار تلفن به صدار درآمده و پیام 
آوران یک زبانه می گفتند. موسس��ه مالی اعتباری 
کوثر بر پیراهن یک تیم و من دقیق تر دیدم آنچه 
پیامش را می ش��نیدم کوثر نامی برگرفته از سوره 
مبارکه در قرا» کریم، موسس��ه آن چند بس��یجی 
ک��ه دل و عقل و هوش در گ��روه دین نهاده و بچه 
ش��یعه بودن را افتخار کوثریون می دانند، سر قطار 
آن آبدی��ده ای در کوره بس��یج امتحان داده ای در 
جنگ تحمیلی. دانش آموخت��ه ای در معتبرترین 
آکادمیهای دیار یار به گذش��ته بازگش��تم به دیار 
بخش خصوصی در اقتصاد از آن دوره آشنا از انقالب 

مشروطه بدین سو.
معن��ای تاریخ دو وجه را در بردارد، یکی تسلس��ل 
اتفاقات و دیگری، گفت��ار درباره تاریخ. در هر وجه 
آن، کارکرد تاریخ در بازشناسی رویدادها و تحوالت 
تاثی��ر آن در رویدادهای حال و آتی ، امری اس��ت 
ض��روری. اما این توجه به تاری��خ را نباید به عنوان 
شبحی که بر زمان حال سایه افکنده در نظر گرفت 
بلکه گذشته ای اس��ت که گذشته. در واقع، رابطه 
گذش��ته و حال، الزاما رابطه علت و معلولی نیست، 
اما به هر حال می تواند رابطه بازشناسی ریشه های 

برخ��ی پدیده ها معنا ش��ده و ام��کان یادگیری از 
تج��ارب آنان را فراهم س��ازد. در جوامعی که درک 
انس��ان ها از کارکرد جامعه، عاملی مهم در ش��کل 
دادن به تحوالت جاری و آتی جامعه تلقی می شود، 
یعنی عامل انسانی از عرصه تاثیر شناخته شده ای 
برخوردار اس��ت، توجه به تاریخ ، وجهی مستمر و 
پوی��ا دارد. در ای��ن جوامع، از آنجا که در س��اختن 
آینده، ج��ز جامعه و مس��ئولیتش، مبنای حرکت 
دیگری متصور نیس��ت، برای تصحیح مسیر و قدم 
گذاش��تن در راه درست و ریل گذاری مناسب برای 
ادامه طریق، نقد و ارزیابی تجارب مختلف در مسیر 

حرکت اجتماعی، بسیار مهم ارزیابی می شود.
از همین روست که ایران می بایست به طور مستمر 
و مداوم، به نقد و ارزیابی حدود 128 س��ال تجربه 
تاریخی اش در عرصه اقتصادی  اجتماعی کش��ور 
پرداخته و عملکردش را پیوسته در معرض قضاوت 
عمومی قرار دهد. بنابراین همواره و به هر مناسبتی، 
تالش می کند با بررسی اسناد دوره های مختلف، 
رش��د آتی خود را در بهره گی��ری تجارب مثبت و 

یافتن علل تجارب منفی، جست و جو کند.
ب��رای درک رویدادهای تاریخی، به ویژه ش��ناخت 
بهتر از نهادی با قدمت بانک داری که در بستر نظام 
های سیاسی متفاوت وشرایط و تحوالت اجتماعی 
مختلفی فعالیت کرده اس��ت، دوره بندی تاریخی، 
امری مهم اس��ت. این دس��ته بندی زمانی اهمیت 

بیش��تری می یابد که ب��ه تفاوت ه��ای جدی در 
شرایط محیطی فعالیت آن توجه کنیم؛ نهادی که 
در فعالیت و رش��د و شکوفایی اش تنها به عملکرد 
خودش وابسته نیست و در پیوند مستقیمی با عرصه 

سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی قرار دارد. 
تفاوت در ش��رایط محیطی، نش��ان از آن دارد که 
برای هر دوره نیز الزم اس��ت تا معیارهای روش��ن 
و ملموس��ی برای دس��ته بندی وجود داشته باشد. 
در س��طحی کالن، می توان مالک های زیر را برای 
دوره بندی تاریخ بانک و بخش خصوصی کشور به 

کار گرفت.
- وضع حاکمیت و اوضاع سیاسی ایران

- مناسبات خارجی
- روابط دولت و بخش خصوصی

ماهیت نظام حاکم، ارتباط آن با مردم و مشروعیت 
و مقبولیت آن از مس��ائلی است که در بحث وضع 
حاکمیت نمود پیدا می کند. از این نظر، وضع بخش 
بانک خصوصی در دوره رضاش��اه ومشروطه، کامال 

تفاوت دارد.
بررس��ی وضعیت مناس��بات خارجی، به بررس��ی 
شرایط روابط اقتصادی و تراز تجاری، وضع صادرات 
غیرنفتی و نفتی، روابط گمرکی ، سرمایه گذاری و 
مس��ایلی از این دس��ت باز می گردد. این وضع نیز 
در ش��رایط مختلف کشور، تاثیرات زیادی بر بخش 

خصوصی بر جای نهاده است.
بیشتر دولت ها در ادوار مختلف، در ارتباط با بانک، 
به دنبال تس��لط هدایت بر آن بوده اند، اما کیفیت 
این رابطه بس��ته به هوشمندی و کیاست دولت ها 
متف��اوت بوده و در طیفی از نوع روباط مختلف، در 
نوس��ان. چنین تفاوت هایی در عین حال نتایجی 
متفاوت را به دنبال دارد. این نکته یاعث می ش��ود 
که رابطه دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از 
مالک های تقس��یم بندی تاریخ��ی در حوزه مورد 

بحث، مورد توجه باشد.
براساس همین مالک های یاد شده است که معتقد 
هس��تم هر زمان که بخش خصوصی کشور، شکوفا 
شده و مشارکت بیش��تری در اقتصاد کشور داشته 
اس��ت از وضع اقتصادی کشور بهبود یافته است، و 
ه��ر زمان که نظام سیاس��ی از نقش نظارتی خارج 
ش��ده و نقش تص��دی گری اش پر رنگ تر ش��ده، 
بخش خصوصی به حاش��یه رانده ش��ده و در عین 

آمادگی سرمایه گذاری درامور بندری
مدیرعاملموسسهاعتباریکوثر:سیاستهایبانکمرکزیموردتاییداست
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حال دستاوردهای مناسبی نیز برای اقتصاد ملی به 
همراه نداشته است. تاریخ ایرانف گواه چنین ادعایی 
اس��ت. در اقتصاد ایران ، مخصوصا در س��ده اخیر، 
نباید فراموش کرد که دول��ت، در امر تجارت ورود 
کرده اس��ت؛ یعنی آن تقسیم بندی سابق که امور 
اقتصادی توسط مردم انجام می شد و دولت مالیاتی 
از این ها به خزانه دولت و تاس��یس اولین ش��رکت 
های دولتی، یک ش��کل جدید پی��دا کرد؛ در واقع، 
از دوره پهلوی اول به بعد ش��اهد حضور رو به تزاید 
دولت در عاملیت اقتصادی هستیم و سهم دولت در 

اقتصاد ایران مرتب رو افزایش بوده است.
به این ترتیب ام��وری را که قبال جزو وظایف تجار 
می دانشته ایم، جزو وظایف دولت شد و نقش دولت 

در جامعه تغییر کرد.
 با پیروزی انقالب اسالمی و به دلیل مسائل سیاسی 
و اقتصادی ک��ه بالفاصله پس از انقالب پیش آمد، 
دولت برای بسیاری از شرکت ها مدیر دولتی تعیین 
کرد. برخی از واحدهای اقتصادی مصادره ش��دند و 
به این ترتیب، س��هم و حض��ور مدیریتی دولت در 
بنگاه های اقتصادی باز هم افزایش یافت تا آنجا که 
با وقوع جنگ تحمیلی و پیدایش شرایط اقتصادی 
جنگی، حضور دول��ت در صحنه اقتصاد پررنگ تر 
شد به طوری که عمال بسیاری از حوزه های فعالیت 
اقتصادی- اعم از تجارت و صنعت کش��اورزی- در 
واقع عامل و فعال غیردولتی نداش��ت که مناسبات 
آن را با دولت ببینیم. در یک جمع بندی تاریخی، 
دوره مش��روطه را م��ی توان نقطه عطفی دانس��ت 
که طبقه تج��ار- بخوانید بخش خصوصی- جایگاه 
بارزی پیدا کرد . اما دوباره با قدرت گیری رضا شاه 
این دوره کوتاه به پایان رس��ید و متاس��فانه همین 
ط��ور رون��د دولتگرای��ی در اقتصاد با ف��راز و فرود 
ادام��ه یافت. اما آنچه به تازگ��ی روی داده و اقتضا 
می کند آمادگی جدی برایش فراهم ش��ود، مرحله 
جدید خصوصی سازی در اقتصاد ایران است که به 
عبارت بهتر »حرکت به سمت ازادسازی اقتصادی 
و پررنگ ش��دن نقش بخش خصوصی و تعاونی در 
اقتص��اد ایران« می تواند نام گی��رد. در این مرحله 
است که ما نیازمند ش��کل جدیدی دیگر هستیم. 
در مناس��بات جدید، نقش دول��ت در اقتصاد ، باید 
از عاملی��ت به سیاس��ت گذاری و نظ��ارت تبدیل 
شود؛ و در عین حال، با ارتباط دوسویه بین فعاالن 
اقتصادی و دولت، امکان بازخورد و تصحیح مستمر 
سیاس��ت ها از طریق تعامل فراهم شود. در چنین 
صورتی است که هم دولت می تواند وظایف خود را 
ب��ه بهترین وجه انجام بدهد و هم فعاالن اقتصادی 
احس��اس مش��ارکت روزافزون درس��اختن جامعه 

می کنند. طبعا در چنین ش��رایطی معضالت مهم 
اجتماعی و اقتصادی نظیر مهاجرت مغزها وسرمایه 
ها، کمتر اتفاق می افتد. در عین حال نباید از وجوه 
اجتماعی و سیاس��ی این موضوع نیز غافل بود، به 
طور مثال، توس��عه بخش خصوصی و افزایش سهم 
آن در اقتص��اد ، امکان ی��ا ضرورتی برای تعمیق و 
توسعه پروژه مردم ساالری است. در این حالت، الزم 
اس��ت که بیش از پیش در ضرورت شکل دهی به 
اراده عموم��ی و جدیت در تصمیم گیری نهادهای 
ق��درت و تالش پیگیرانه در تس��ریع و تکمیل این 
تجربه درعرصه اجتماعی برای ریل گذاری صحیح 

تالش نمود.   
موسس��ه اعتباری کوثر مولود این تفکر است که پر 
بها هزینه امتی را بپردازد و بدین باور دریای شیعه 
را به اقیانوس��ی تبدیل کن��د و نام نیکو کوثر پیش 

قراول آن باشد.
دکتر عیسی رضای باور مدار این اندیشه پای عمل 
پی��ش نهاده و کارنامه او نش��ان م��ی دهد که می 
تواند. این همان برادر عیسی شهر ری است از خانه 
یتیمان تا ستاد شهیدان از مستطیل سبز تا تحقق 

دریا به اقیانوس. 
مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر گفت: سیاس��ت 
های بان��ک مرک��زی در کاهش نرخ س��ود بانکی 
مورد تایید است و به کسانی که بتوانند تخلفی در 
موسس��ه اعتباری و مالی کوثر گزارش دهند جایزه 

می دهیم.
عیس��ی رضایی در نشست خبری که در هتل هما 
برگزار ش��د، ب��ا بیان اینکه دول��ت در کاهش تورم 
40درصدی موفق عمل کرده اس��ت، بیان داش��ت: 
سیاس��تهای بانک مرکزی در راستای کاهش تورم 
و جذب س��رمایه های س��رگردان در کشور است. 
با اتمام مشکالت سیاس��ت خارجی و حل موضوع 
ان��رژی هس��ته ای از ای��ن پس باید ش��اهد بهبود 

اقتصادی جامعه بود.

سال آینده را از حیث اقتصادی بهتر از سال جاری 
نمی بینم

وی عن��وان کرد: خواس��ته های م��ردم و جریانات 
سیاس��ی و اقتصادی از دولت باید منطقی و بر مدار 
عقل باش��د. فش��ارهای غیرمنطقی ب��ه دولت تنها 
شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. در دولت قبل 
به دلیل سیاست های خارجی نادرست بوی باروت 
را به ش��دت احساس می شد. حتی در اواخر دولت 
جنگ کش��ور را تهدید می کرد. اگر دولت روحانی 
روی کار نمی آمد و شرایط سیاست خارجی بهبود 
نمی یافت وضعیتی بدتر از عراق، س��وریه و س��ایر 

کشورهای منطقه داشتیم.
رضایی در تش��ریح 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 موسس��ه با 350شعبه و دو 
میلیون و 500 هزار مش��تری وفادار وضعیتی بهتر 

از هفت بانک رسمی کشور دارد.
به گفته رضایی، دو نیروگاه برق در شهرهای کازرون 
و نیش��ابور توسط موسس��ه اعتباری کوثر سرمایه 
گذاری ش��ده اس��ت که بزودی اماده بهره برداری 
خواهد بود و وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.
مدیرعامل موسس�ه اعتباری كوث�ر با اعالم اینكه 
موسس�ه اعتباری كوثر حامی و اسپانسر سه تیم 
استقالل، پرسپولیس و تراكتورسازی شد، گفت:بر 
اس�اس یک قرارداد جدید با س�ه تیم یاد ش�ده، 
حامیان آنها كه دارای كارت هواداری این باش�گاه 
ها هستند در موسس�ه كوثر گشایش حساب می 
كنند و در مقابل ،موسس�ه كوثر این باش�گاه ها را 

مورد حمایت قرار می دهد.
وی تصری��ح ک��رد: در بح��ث کاه��ش نرخ س��ود 
نیزموسس��ه اعتباری کوثر از نظ��ر بانک مرکزی و 
ش��ورای پول و اعتبار تبعیت می کند و حتی یک 

مورد تخلف نیزنداشته است.
ب��ه گفته رضایی:موسس��ه اعتباری کوثربراس��اس 
رس��الت ، اهداف و برنام��ه های تنظیمی به منظور 
پاس��خگویی به نیازهای متن��وع مخاطبان خود از 
هر قش��ر و با هرنوع درآم��دی و همچنین حمایت 
از بخش های مختلف اقتصادی کشوراین امکان را 
فراهم کرده که مشتریان بتوانند با شیوه آسان و  در 
زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی تسهیالت و وام 
مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب از موسسه 
دریاف��ت کنند. مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر 
ادامه داد: تس��هیالت جهت رف��ع نیازهای مصرفی 
جامعه هدف شامل تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی، پرداخت تس��هیالت در قالب فروش 
اقس��اطی بدون نیاز به سپرده گذاری جهت خرید 
لوازم من��زل، پرداخت تس��هیالت در قالب فروش 
اقساطی بدون سپرده گذاری جهت خرید اتومبیل 
طبق ضوابط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 
، پرداخت تس��هیالت 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.
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تصویب برنامه طرح توسعه شركت مدیریت مدبر
مجم�ع عمومی فوقالعاده ش�ركت تایدوات�ر خاورمیانه )س�هامی  عام( مورخ 

1394/12/24 در محل سالن اجتماعات دفتر مركزی برگزار شد. 
در این مجمع كه با حضور اكثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
ش�د، ریاست مجمع برعهده آقای محمد بیات بود كه جنابان مهدی اعتصام و 
فری�دون علیپور امینی در مقام نظ�ار اول و دوم و آقای مهرداد عالی مقدم به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
مجمع پس از اس�تماع گزارش هی�ات مدیره و قرائت گ�زارش بازرس قانونی 
 DPM – به اس�تناد مجوز صادره از س�ازمان ب�ورس اوراق بهادار به ش�ماره
94A -IOP- 127 مورخ 1394/12/4 به اتفاق آرا با افزایش س�رمایه شركت 
به مبل�غ 371/440/000/000 ریال موافقت كردند و س�رمایه ش�ركت از مبلغ 
628/560/000/000 ریال منقس�م به 628/560/000 سهم با نام 1/000 ریالی به 
مبلغ 1/000/000/000/000 ریال منقسم به 1/000/000/000 سهم با نام 1/000 ریالی 
از محل سود انباشته افزایش یافت و در نتیجه ماده 5 اساسنامه تغییر كرد. 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت تاید واتر خاورمیانه 

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

1- گ�زارش توجیهي مورخ 5 مرداد ماه 1394هیات مدیره ش�ركت تاید واتر 
خاورمیان�ه )س�هامی ع�ام( درخصوص افزایش س�رمایه آن ش�ركت از مبلغ 
628/560 میلیون ریال )منقس�م به 628/560/000 س�هم یک هزار ریالی( به 
مبلغ یک هزار میلیارد ریال )منقسم به 1/000/000/000 سهم یک هزار ریالی(، 
مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت جریان وجوه نقد فرضی )سنوات 
مالی 1394 الی 1397( و س�ایر اطالعات مالی تكمیلی كه پیوست است، طبق 
اس�تاندارد حسابرسی »رس�یدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این 
سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه ش�ركت به مبلغ 371/440 میلیون ریال از محل سود 
انباشته، به منظور افزایش ظرفیت كاری و توسعه فعالیت )یا تامین تجهیزات 
مربوطه(، تهیه ش�ده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه ش�ده كه 
انتظ�ار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اس�تفاده كنندگان توجه 
داده می ش�ود كه این گزارش توجیهي ممكن است براي هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال، مناسب نباشد.

3- منابع مورد نیاز برای اجرای طرح توس�عه س�اخت پروژه س�یلو و س�وله 
بن�در امام خمینی ب�ه مبل�غ 1/406/105 میلی�ون ریال پیش بینی ش�ده كه 
مبلغ 371/440 میلیون ریال از محل س�ود انباش�ته پایان سال مالی 1393 و 
الباقی به مبلغ 1/034/665 میلیون ریال از محل تس�هیالت مالی دریافتی از 
بانک ها در طول س�نوات مالی 1394 الی 1396 تامین خواهد شد. با عنایت به 
یادداشت های توضیحی پیش بینی جریانات نقدی و ارزیابی مالی طرح گزارش 
توجیهی افزایش س�رمایه، خالص ارزش فعلی جریانات نقدی ناشی از اجرای 
طرح، مبلغ 25/397 میلیون ریال اس�ت. همچنین براساس مفروضات مزبور، 
دوره بازگشت سرمایه گذاری به مدت سه سال و شش ماه و نرخ بازده داخلی 
حدود 28 درصد برآورد ش�ده است. توضیح اینكه كسب بازدهی مزبور منوط 
به تامین به موقع منابع مالی و اجرای طرح در مدت زمان پیش بینی شده است. 
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
و مبانی پیش بینی ش�ده در گزارش توجیهی فوق و در نظر گرفتن مفاد 3 بند 
این گزارش، این موسس�ه به مواردی برخورد نكرده اس�ت كه متقاعد ش�ود 
مفروضات مزبور، مبنایي معق�ول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمی كند. 
به عالوه، به نظر این موسس�ه، 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 گزارش مزبور رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد 
بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد 

و تفاوت هاي حاصل می تواند بااهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت تایدواتر خاورمیانه )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این 

بیانیه ثبت، اجرای طرح توسعه به شرح زیر است:
ش�ركت تایدواتر خاورمیانه در نظر دارد به منظور اجرای طرح توسعه از محل 
س�ود انباشته افزایش س�رمایه دهد. افزایش سرمایه از این طریق به مجریان 
طرح توسعه ای ش�ركت این اطمینان را می دهد كه مبالغ سرمایه گذاری شده 
ش�ركت از یک منبع بلندمدت تامین ش�ود و امكان خروج آن و بروز مشكل 
نقدینگی و توقف برنامه های پیش بینی شده را از بین می برد. به عبارت دیگر، 
ش�ركت به منظور توسعه فعالیت خود سعی كرده از محل سود انباشته تامین 

منابع كند.
آنچه مس�لم است بخش�ی از منابع مالی مورد نیاز شركت می بایست از سوی 
سهامداران تامین شود. بدیهی است با توجه به اجرای طرح توسعه و افزایش 
ظرفیت ارائه خدمات ش�ركت از طریق ایجاد یک واحد جدید در انجام امور و 
عملیات بندری كه باعث افزایش درآمد ش�ركت می ش�ود، می توان كارایی و 
بالطبع سودآوری شركت در مقابل عدم انجام طرح توسعه ای را افزایش داد.

خیز مدیریت برای طرح توسعه 
افزایشسرمایهتایدواترمصوبمجمعگرفت
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مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بیمه ملت )سهامی  
ع��ام( پیرو تنفس اعالم ش��ده در جلس��ات مجامع 
عموم��ی فوق العاده قبل��ی به م��ورخ 94/12/25 و 
1395/01/9 روز یکش��نبه مورخ 1395/01/22 در 
محل مرکز همایش های بیمه ملت برگزار ش��د.  در 
ای��ن مجمع که با حض��ور بی��ش از 91/3 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
س��عید موحدی بود که جنابان امیرمهدی صبائی و 
عل��ی پرتوی درمقام نظار اول و دوم و آقای نظرعلی 

صالحی نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س�هام ش�ركت 

بیمه ملت )سهامي عام(
1- گ��زارش توجیهي هیات مدیره ش��رکت بیمه 
ملت )س��هامی عام( درخصوص افزایش س��رمایه 
آن ش��رکت از مبلغ 2600 میلی��ارد ریال به مبلغ 
4000 میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان 
فرضی همراه با سایر اطالعات مالی پیش بینی شده 
و فرض��ی پیوس��ت، طبق اس��تاندارد حسابرس��ی 
»رس��یدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این س��ازمان قرار گرفته اس��ت. مسئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات 

مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قانون تج��ارت و با ه��دف توجیه 
افزایش س��رمایه از محل مطالب��ات و آورده نقدی 
س��هامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهي 
براس��اس مفروضات مش��تمل بر مفروضات ذهني 
درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده 
اس��ت که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که 
این گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایی 

جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براس��اس آیین نامه ش��ماره 58 شورای عالی 
بیم��ه، ذخیره برگش��ت حق بیم��ه و ذخیره فنی 
تکمیلی و خط��رات طبیعی بابت تضمین تعهدات 
در مقابل خس��ارات ناش��ی از ح��وادث فاجعه آمیز 
در اطالع��ات مالی س��نوات آتی م��ورد پیش بینی 
منظور ش��ده است، لیکن احتس��اب ذخایر مذکور 

در اطالعات مورد پیش بینی براس��اس اس��تاندارد 
حسابداری فعالیت های بیمه عمومی مجاز نیست.

4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی شده توسط 
هیات مدیره این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولی 
را براي گزارش توجیهي فراهم نمی کند. به عالوه، به 
نظر این موسس��ه به اس��تثنای آثار مورد مندرج در 
بند 3 این گزارش، گزارش توجیهي افزایش سرمایه 
مزبور، براساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه 
و طبق استانداردهاي حس��ابداري ارائه شده است. 
5- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقع��ي احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه مورد 
انتظار رخ نمی ده��د و تفاوت هاي حاصل می تواند 

بااهمیت باشد.
دالیل افزایش سرمایه

با توجه به نوع فعالیت صنعت بیمه، میزان سرمایه 
در ش��رکت های بیمه از اهمیت ش��ایانی برخوردار 
اس��ت. به طور کلی ش��رکت های بیم��ه برمبنای 
س��رمایه خود می توانند انواع ریس��ک های جامعه 
را قب��ول و در مقاب��ل آن در زم��ان وق��وع حادثه، 
خس��ارت های تحت پوش��ش را جبران کنند، لذا 
هرچه سرمایه بیمه گر بیشتر باشد، میزان نفوذ در 
بازار، قبول ریسک و سودآوری آتی شرکت مربوطه 

افزایش خواهد یافت.
صنعت بیمه کش��ور طی چند سال اخیر تغییرات 
گسترده ای را تجربه کرده که این تغییرات تاثیرات 
عمیقی بر س��اختار فعالیت های شرکت های بیمه 

خواهد داشت.
 با توجه به قانون اجرای سیاس��ت های اصل 44 و 
خصوصی سازی و آزادسازی صنایع مختلف از جمله 
صنعت بیمه، فضای کسب و کار طی دهه آینده در 
سطح کالن و صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه 

تغییرات عمده ای را تجربه کرده و خواهد کرد.
 آزادسازی کلیه رشته های بیمه ای، حذف تعرفه ها 
غیر از ش��خص ثال��ث و زندگی، خصوصی س��ازی 
ش��رکت های دولت��ی و کاه��ش س��هم بیمه های 
دولت��ی، اگرچه فضای رقابتی را تش��دید می کند، 

اما فرصت هایی را برای کس��ب س��هم بازار بیشتر 
به وج��ود خواهد آورد. در بازار آزاد و رقابتی بیمه، 
به منظور حمایت از حق��وق بیمه گذاران، ضروری 
اس��ت میزان توانگری مالی موسسه بیمه در قبال 
ایفای تعهدات مالی آن ارزیابی شود و توسط بیمه 
مرکزی تحت نظارت مستمر قرارگیرد.  در فرایند 
نظارت بر توانگری مالی، حمایت از بیمه گذار صرفا 
از نظر کس��ب اطمینان نس��بت ب��ه توانایی ایفای 
تعه��دات مالی بیمه گ��ران در قب��ال بیمه گذاران 
مورد توج��ه قرار دارد.  ش��اخص توانگ��ری مالی 
شاخصی هش��داردهنده در خصوص توانایی ایفای 
تعه��دات مالی بیمه گر در آینده اس��ت. با توجه به 
سیاس��ت ح��ذف تعرفه ها و حرکت ب��ازار بیمه به 
سمت استانداردهای بین المللی، شرکت های بیمه 
براس��اس توانگری مالی رتبه بندی شده و براساس 
آن بازار توزیع می ش��ود و در صورت عدم تناس��ب 
بین توانگری مالی و ریس��ک های قبول شده، بازار 
ش��رکت محدود می گردد.  استفاده از نظارت مالی 
و محاسبه شاخص توانگری مالی، مکانیزمی است 
که از سوی بیمه مرکزی اعمال می شود و شاخص 
توانگری مالی تعیین کننده ت��وان، امکان و میزان 
قبول ریس��ک و در نتیجه میزان سهم بازار شرکت 
بیمه خواهد بود. لذا افزایش س��رمایه متناس��ب با 
گسترش بازار برای حفظ جایگاه بیمه ملت، ضروری 
اس��ت.  در این راستا در این بخش از گزارش سعی 
ش��ده تا با بررس��ی جنبه های مختلف این موضوع 
ضرورت افزایش س��رمایه بیمه ملت تحلیل ش��ود. 
ب��ه طور کلی، افزایش س��رمایه بیمه ملت نتایجی 
چون حف��ظ توان اقتصادی ش��رکت، ارتقای رتبه 
اعتباری بیمه ملت، افزایش توان رقابتی، توس��عه 
بخش سرمایه گذاری و افزایش پرتفوی بیمه ملت 
را در پی خواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق، 
مهم ترین دالیل افزایش سرمایه شرکت بیمه ملت 

را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
- افزایش سهم نگهداری داخلی

- گسترش بازار اتكایی
- گسترش بازار بیمه های انرژی

- افزایش سطح رقابت با سایر شركت های بیمه
- حفظ توان اقتصادی شركت در شرایط رقابتی
- افزایش حوزه عمل در بخش سرمایه گذاری.

امن و امین ملت، بیمه ملت
افزایشسرمایهبیمهملتمصوبمجمعگرفت
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بخش عمده جنگ ها ، گروه بندی ها و اقدامات سیاسی 
و امنیتی که با شیوه های گوناگون در مناطق مختلف 
جهان در جریان است ، در ریشه و نهاد خود یک علت 
اصل��ی و محوری بن��ام اهداف  بلند مدت سیاس��ی و 
اقتص��ادی را به همراه دارد. ملت ه��ا و جوامعی که از 
بنیان های اقتصادی ، صنعتی ، علمی، تکنولوژیکی و 
فرهنگی قوی و پایداری برخوردار هستند ، کمتر مورد 
تعرض قرارمیگیرند و در صورت وقوع حوادث و تعرض 
به منابع و منافع ملی آنان ، این جوامع از توانمندی الزم 
ب��رای ماندگاری ، پایداری ، مبارزه و مقابله با تعرضات 
گوناگون برخوردار خواهند بود. اس��تحکام و توانمندی 
این پایداری بس��تگی تمام و کمال به قدرت و بینش 
نظام های سیاسی کش��ورها در حوزه تدوین و تبیین 
برنامه های توسعه ای و توانمند سازی جامعه با تکیه بر 
ظرفیت ها و پتانسیل های آحاد جامعه به عنوان دارائی 
ها و منابع هوشمند ، خالق ،کارآفرین و ثروت آفرین و 
نیز ایجاد زمینه و بستر الزم در جهت دسترسی و بهره 
گیری این دارائی های هوشمند و خالق از سایر منابع 

و ذخای��ر ملی و بین المللی از طریق تدوین و تصویب 
قوانین و مقررات متناسب با این ظرفیتها  و ساماندهی 
س��اختارهای اجرایی ، قضای��ی و نظارتی حمایت گر ، 

تسهیل گر و هدایت کننده می باشد.
در پژوهش ها و مطالعات جهانی انجام ش��ده در حوزه 
برنام��ه ریزی های توس��عه ای ، اقتصادی  و مقایس��ه 
ثروت کل و ثروت سرانه کشورهای ثروتمند ، متوسط 
و کش��ورهای فقیرجهان ، مالحظه می شود که سرانه 
ثروت در 10 کش��ور ثروتمند دنیا ح��دود  400 هزار 
دالر و در کش��ورهای متوس��ط حدود 27 هزار دالر و 
در کشورهای فقیر حدود 7500 دالر می باشد و سهم 
عوامل تش��کیل دهنده ثروت کل ) سرمایه تولیدی ، 
س��رمایه طبیعی ، سرمایه غیر ملموس( در کشورهای 

یاد شده در جدول آمده است.
درجدول فوق مالحظه میشود که  سهم سرمایه طبیعی 
) نفت ، گاز ، مواد معدنی ،زمین های کشاورزی ،مراتع 
،مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده ( در ثروت کل 
کش��ورهای ثروتمند به میزان 2 در صد بوده و س��هم 

سرمایه تولیدی یا س��رمایه فیزیکی ) منابع تولیدی ، 
ابزارهای محس��وس واقعی ،تجهیزات و ماشین آالت ، 
ساختمان ها و زمینهای صنعتی و شهرکهای صنعتی 
( ح��دود 18 درصد در تولید ثروت کل نقش و س��هم 
دارند و س��رمایه غیر ملم��وس ) تمامی مولفه هایی از 
ثروت که در محاسبه سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی 
لحاظ نگردیده مانند نیروی انسانی ) ماهر و غیر ماهر 
( ، سرمایه اجتماعی ، حقوق مالکیت معنوی ، کیفیت 
قوانی��ن و مقررات و کیفی��ت حاکمیت ( به میزان 80  
درصد در تولید ثروت کل در کشورهای ثروتمند سهم 
دارند.  به مفهوم س��اده تر ، سهم سرمایه غیر ملموس 
از ثروت کل ) 439063 دالر( در کش��ورهای ثروتمند 
ب��ه میزان 80 در صد مجموع ث��روت کل ) 353339 
دالر (  می باش��د.ولی در کش��ورهای فقیر که مجموع 
ثروت کل آنها کمتر از 2 درصد ثروت کل کش��ورهای 
ثروتمند است ، حدود 26 درصد ثروت کل ناچیز آنها 
از محل فروش س��رمایه های طبیع��ی و 16 درصد از 
س��رمایه تولیدی و 56 درصد از س��رمایه غیر ملموس 

حوزه اقدام فراگیر و بنیادین
قرارگاه اقتصاد مقاومتی کجاست؟ 
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حاصل میشود.
نکته بسار مهم و اساسی دیگر این است که بدانیم سهم 
هریک از عوامل تش��کیل دهنده سرمایه غیرملموس 
از مجم��وع س��هم 80 درصدی به چه میزان اس��ت؟ 
این مطالعات بیانگر این موضوع می باش��د که بیش از 
90 درصد از 80 درصد س��هم س��رمایه غیرملموس از 
دو عام��ل کیفیت قوانین و مقررات وکیفیت حاکمیت 
)کیفی��ت س��اختارهای اجرای��ی ، قضای��ی ، نظارتی 
،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی( بدست می آید، بنحوی 
که بهبود در کیفیت قوانی��ن و مقررات به میزان یک 
درص��د ، موجب افزایش بی��ش از یک درصد در ثروت 
کل میشود. چون قوانین و مقررات هستند که میتوانند 
امکان حضوراقشار جامعه را در فعالیت های اقتصادی ، 
صنعتی،علمی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی به نحوی 
فراهم نمایند که آنان بتوانند از تمامی عالیق و ظرفیت 

های فکری ، دانشی، تخصصی و مهارتی خود در جهت 
رسیدن به اهداف بلند مدت و مشترک جامعه و ارتقاء 
سطح اعتماد  جامعه و تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
را مهیا نمایند.قوانین و مقررات و ساختار های اجرایی 
هس��تند که بس��تر و زمینه الزم رامهیا می نمایند  تا 
اقش��ار جامعه با انگیزه و اعتماد بیشتر و صرف هزینه 
و زم��ان کمتر از تمامی ظرفیت ه��ای خود و از منابع 
و امکانات ملی و بین المللی در مس��یر توسعه و برنامه 
های استراتژیک کش��ور و جامعه  بهره گیری نمایند.

قوانین و مقررات و س��اختارهای اجرایی در هر جامعه 
ای محصول انباش��ت تفکرات و اندیشه های اقتصادی 
، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی دوران های گذشته از 
درون جامعه ) کنشگران داخلی در حوزه های مختلف( 
و برون جامعه )کنشگران بین المللی و اثرگذاران منطقه 
ای( می باشد. این اثر گذاری در کشورهای نفت خیز یا 
دارای منابع وذخایر معدنی گوناگون که موجب تحریک 
طمع کنشگران بین المللی نیز میگردد ، بسیار پیچیده 

تر و عمیق تر از سایر کشورها است.
در مطالع��ات مولفان بانک جهان��ی که تحت عنوان » 
چرا کشورها شکس��ت میخورند؟ »  )سرچشمه های 
فقر غن��ا و قدرت ملت ها( که تاریخ جه��ان را با نگاه 
اقتصاد سیاس��ی م��ورد مطالعه ق��رار داده اند ، به این 
نکته اش��اره می نمایند که برخالف تصور گروهی که 
عقب ماندگی کشورهای خاورمیانه و عربی را به اسالم 
منتس��ب میکنند ، اسالم در این عقب ماندگی نقشی 
ندارد ، بلکه عقب ماندگی آنها به واسطه اینکه آمریکا 
و اروپا در مسیر توسعه علمی خود به دانش مدیریتی 
دس��تیافتند و در سایه این دانش از قدرت سازماندهی 
برخوردار شده و در فروپاشی امپراطوری عثمانی با بهره 
گیری از قدرت نفوذ و قدرت س��ازماندهی ، توانستند 
ساختارهای کشورهای پراکنده شده از دولت عثمانی 
را به گونه ای س��ازماندهی نمایند که امکان چپاول و 
غارت منابع آنها را برایشان مهیا نماید.این سازماندهی 
در دوره های مختلف تاریخی بر حس��ب شرایط نقش 
آفرین��ی الزم را ب��رای آنان داش��ته و در دوره نفت در 
کشور ایران به واسطه وجود نفت وگاز و ذخایر معدنی 
ف��راوان و موقعیت خاص ایران در منطقه ، ایجاب می 
نمود ک��ه مقرراتو قوانین بر پای��ه و مبتنی بر مصرف 
درآمدهای حاصل از فروش این ذخایر پایه ریزی شوند 
و ساختارهای اجرایی و بوروکراسی حجیم و گسترده 
نیز در جهت اجرای آن قوانین و مقررات از محل مصرف 
ث��روت ملی بوجود آیند. این قوانین و مقررات با هدف 
شکل دهی یک جامعه مصرف کننده از یک سو و نیز 
تقویت بنیان های س��اختارهای اجرای��ی با گرایش و 
ماهیت تقویت و تعمیق بوروکراسی اداری ومانع تراشی 
در مسیر تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی  و سرمایه 
اجتماعی که عامل تولید ثروت و ایجاد اش��تغال پایدار 
بوده ونیز ایجاد موانع در مس��یر شکل گیری نهادهای 
اقتصادی فراگیر و نهادهای فرهنگی و رسانه ای مردمی 

صورت گرفته اس��ت.در طول تاریخ شاهد این موضوع 
هس��تیم که با وجود  قیام و انقالب ملت ها و س��قوط 
عوامل دست نشانده و استبداد توسط مردم ،کنشگران 
بین المللی با تکیه بر س��اختارهای ساماندهی شده و 
بهره گیری از عوامل داخلی ، انقالب ملتی را به شکست 

و یا به انحراف کشیده اند.
ه��م چنان که مقام معظم رهب��ری در تبیین الزامات 

اقتصاد مقاومتی می فرمایند:
 )) اقتص��اد مقاومت��ی الزامات��ی دارد ، مردمی کردن  

اقتصاد ، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است .(( 
و نیز می فرمایند: )) کاهش وابس��تگی به نفت یکی از 
الزامات اقتصاد مقاومتی اس��ت، این وابستگی ، میراث 

شوم صد ساله ماست.((
و در ابالغ سیاس��تهای کلی اقتص��اد مقاومتی به لزوم 
برنام��ه ری��زی ، س��ازماندهی ، زمینه س��ازی حضور 
مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد 
دانش بنیان، توسعه کار آفرینی ، ساماندهی نظام ملی 
ن��وآوری، بهره گیری از کلیه امکان��ات و منابع مالی و 
سرمایه انسانی و علمی کش��ور، تقویت رقابت پذیری 
اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات ، تهیه قوانین ومقررات 
الزم ، تدوین نقش��ه راه برای عرصه های مختلف و نیز 
ایجاد زمینه و فرصت برابر ومناسب برای نقش آفرینی 
م��ردم و همه فع��االن اقتصادی تاکید نم��وده اند.  با 
نگاهی به قوانین و مقررات متراکم قانون گذاری ایران 
و ساختارهای حاصل از آن قوانین و مقررات در قریب 
به یک قرن گذشته که متکی و مبتنی بر اقتصاد نفتی 
و مصرف ثروت ملی بوده ، متوجه نکات زیر می شویم :
1-قوانین و مقررات در حوزه های مختلف اقتصادی ، 
اجتماعی و برنامه های سالیانه برای چگونگی مصرف 
درآمدهای نفتی و ایج��اد جامعه مصرفی پایه گذاری 

شده اند.
2- قوانین و مقررات در حوزه های فرهنگی ، ارتباطات 
و رس��انه در جهت انح��راف و دوری جامعه از فرهنگ 
اصیل ایرانی و اسالمی و تضعیف نقش نظارتی و نقادانه 

رسانه ها شکل گرفته است.
3- بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی را در مسیر 
پر پیچ و خم بوروکراسی اداری و پر هزینه قرار داده تا 
مانع از شکل گیری و حضور آحاد مردم در صحنه های 

اقتصادی باشند.
4- س��اختارهای اجرایی، اقتصادی ، قضایی و نظارتی 
به گونه ای س��ازماندهی و شکل یافته که در هر سال 
میلیون ها ساعت از وقت ، توان و درآمد مردمو درآمد 
مل��ی در بوروکراس��ی اداری و س��ازمانهای عری��ض و 
طویل کشور تلف شده و اثرات مخرب  بر افراد جامعه 
، س��ازمانها ، بنگاههای تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، 
تجاری ، علمی، پژوهش��ی و فرهنگی و نیز بر سرمایه 

اجتماعی کشور داشته باشد.
5- قوانین و مقررات و ساختارها در توسعه واسطه گری 
و واردات مخرب اقتصاد ملی ، بس��یار تس��هیل کننده 
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بوده و در بخش تولید و سرمایه گذاری دارای ماهیتی 
پیچیده و موانع متعدد و پر هزینه می باشد.

6- از ماهیت ساختارها همین نکته کافی است که در 
حال حاضر که قریب به 60 درصد ظرفیت های تولیدی 
کشور متوقف ش��ده و این بنگاههای اقتصادی حاصل 
میلیاردها تومان سرمایه گذاری منابع مالی کشور بوده 
، ولی س��اختارهای اجرایی و قوانین و مقررات کش��ور 
حساس��یت الزم نسبت به این توقف  و از دست رفتن 

اشتغال هزاران نیروی کار کشور را ندارند.
7- تعداد قابل توجهی پروژه های نیمه تمام در سراسر 
کشور وجود دارد که میلیاردها تومان صرف این پروژه 
ها ش��ده وسال های متمادی از این سرمایه گذاری ها 
سپری ش��ده و میلیاردها تومان نیز برای تکمیل آنها 
نیاز است . این سرمایه گذاری ها محصول ساختارهای 
اجرایی به ارث رس��یده از میراث شوم اقتصاد نفتی ) و 
تصدی گری دولتی ( می باش��د.ضمن اینکه بخشی از 

این پروژه ها فاقد توجیح اقتصادی می باشند.
8- درقوانین برنامه های توسعه ای ، یکی از ماموریت 
های دولتها ، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای 
اجرایی و کاهش تصدی گری دولتی به منظور واگذاری 
فعالیتها به مردم و توسعه بخش خصوصی بوده است ، 
ولی هر دولتی از دولت قبلی حجیم تر  و با هزینه های 

جاری بیشتر عمر کاری خود را به پایان رسانده است.
9- با وجود صرف سرمایه گذاری های قابل توجه برای 
ورود کامپیوتر ، سیستمها و شبکه های کامپیوتری در 
سیستمهای اداری کشور ،نه تنها از بوروکراسی اداری 
کاسته نشده و دولت الکترونیک هم ساماندهی نشده ، 
بلکه روشهای سنتی و دستی هم بموازات سیستمهای 
کامپیوتری در بوروکراسی اداری حضور دارند) افزایش 

اتالف وقت ، توان و منابع مالی ملی و مردمی(.
10- در ی��ک دهه گذش��ته  در قوانین کش��ور برای 
س��ازمانهای دولت��ی در جه��ت افزایش و گس��ترش 
ساختارها محدودیت ایجاد شده ،ولی سازمانها اقدام به 
ایجاد دفاتر و واحدهای خصوصی و واگذاری بخشی از 
فعالیته��ا به این دفاتر نمودند ، ولی چون این واگذاری 
بصورت ناقص، محدود و نامتناس��ب صورت گرفته در 
بس��یاری از موارد  نه تنها بوروکراسی اداری را کاهش 
ن��داده بلکه ه��م هزینه ها و هم بوروکراس��ی اداری را 

افزایش داده است.
11- در ط��ی برنامه های توس��عه ای ک��ه دولتها در 
مواردی ملزم به اصالح ساختار ، ادغام و کوچک سازی 
شده اند، یا این تعهدات اجرایی نشده و یا بطور ناقص 

اقدام شده است.
12- در موض��وع واگ��ذاری بن��گاه ه��ای دولتی و یا 
فعالیتهای بعضی سازمانهای دولتی به بخش خصوصی 
و تعاونی کشورواجرای قوانین و ضوابط خصوصی سازی 
بنگاه های دولتی ،در توجیه عدم واگذاری و عدم اجرای 
قوانین ،بیان می شود که اینها فاقد ظرفیت الزم برای 
س��رمایه گ��ذاری در پروژهای بزرگ و یا خریدس��هام 
شرکتهای بزرگ دولتی هستند .پرسش این است که 
این پروژه های بزرگ مگر توس��ط مهندسین مشاور ، 
پیمانکاران و کارشناسان و مدیران آنها مورد مطالعه و 
اجرا قرار نگرفته است؟ و بخش دولتی نیز صرفا بواسطه 
در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز 
و بودجه دولت توانس��ته در نقش کارفرما ظاهر شود ، 
در صورتیکه با اصالح قوانین و مقررات میتوان بودجه 
را در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص 

و مج��ری و یا ذینفع��ان موضوع ق��رارداد ، پرداخت و 
مس��ولیت سرمایه گذاری و بازپرداخت را به عهده آنها 

واگذار نمود.
نکته ای که موجبمیشود در حوزه اقتصاد این اعتماد 
و واگذاری مسولیت صورت نگیرد ، ریشه در قوانین و 
مقرات و ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از محصول 
تفکرات دوران های گذش��ته و مبتنی بر اقتصاد نفتی  
و مصرف ثروت ملی در یکصد س��ال گذشته دارد. این 
میراث شوم یکصد سال گذشته می بایست با تفکر و 
اندیشه اقتصاد مقاومتی ) اقتصاد مردمی ، دانش بنیان 
، صادرات محور ، توسعه کار آفرینی و نوآوری ،رقابت 
پذیری ، بستر سازی برای بهره گیری از منابع مالی و 
س��رمایه انسانی ،ایجاد زمینه و فرصت برابر و مناسب 
ب��رای نقش آفرینی مردم در صحنه اقتصاد( و با تکیه 
بر ظرفیتهای ملی و اعتماد به توانمندی مردماز صحنه 
اقتصادی کشور پاک شود.در پیروزی انقالب اسالمی 
و نی��ز در دوران دفاع مقدس یکی از محورهای اصلی 
که موجب اقتدار ، قدرت و بالندگی جمهوری اسالمی 
شده ، حضور مردم در تمامی صحنه ها و ایفای وظیفه 
و نقش موثر آنان در دفاع و حفظ دستاوردهای کشور 
بوده اس��ت.حضور اقش��ار مختلف جامعه در مناطق 
عملیاتی و پش��تیبانی و حمای��ت از نیروهای نظامی 
و جهادگ��ران دفاع مقدس  و ورود به س��ازماندهی در 
یگانهای مختلف و نقش آفرینی در س��طوح مدیریتی 
و فرماندهی موج��ب تقویت قدرت دفاعی و عملیاتی 
کش��ور گردید. امروز جمع کثیری از شهدای گرانقدر 
دفاع مقدس که نام و عملکرد برجسته آنها در مدیریت 
و فرماندهی نیروهای انسانی و عملیات نظامی در یاد 
و خاطره ملت ایران ماندگار ش��ده و س��بک مدیریت 
، تکنیک ه��ا و تاکتیکهای آن��ان در ارتش های دنیا 
مورد پژوهش و درس و مش��ق دانشکده های نظامی 
قرار گرفته از آحاد عادی جامع��ه بوده اند.جهادگران 
و همرزمان آنان که به عنوان اقشار مختلف جامعه به 
مش��اغل خود برگشته و در اقصی نقاط کشور فعالیت 
دارند ، بس��یاری از اس��رار نظامی و امنیتی کشور در 
دوران دفاع مقدس را به امانت در سینه ها و افکار خود 
حفظ نموده اند.همان کس��انی که شرایط و موقعیت 
کش��ور آنها را واداشت تا از تمامی ظرفیتهای ذهنی و 
مغزی ، نیروی معنوی ، دانش و مهارت خود استفاده 
ک��رده و به نیرویی کارآزم��وده در میدانهای گوناگون 
تبدیل شده و از تمامیت ارضی کشور حفاظت نمودند 
ولی متاس��فانهدر حال حاضر آن��ان نیز همانند دیگر 
اقش��ار جامعه در چمبره میراث ش��وم به ارث رسیده 
از بنیانهای فکری و عملکردی کنش��گران بین المللی 
دوران گذش��ته در کش��ور ایران در اس��ارت قوانین و 
مقررات و ساختارهای عریض و طویل مبتنی برمصرف 
منابع حاصل از نفت و گاز و سایر ذخایر ملی به سر می 
برند و قادر نیستند که توانمندی و ظرفیتهای خود را 
برای خلق ثروت و ارزش در چرخه اقتصادی ، علمی، 

صنعتی و فرهنگی کشور بکار گیرند.
بنابراین همانگونه که کش��ور  در آن وقایع و صحنه ها 
با اعتماد و تکیه بر ظرفیتهای مردمی توانسته سربلند 
باش��د و امروز در صحنه سیاس��ی منطقه و جهان در 
ش��رایط اقتدار و امنیت قرار گیرد،می بایست در حوزه 
اقتصاد و عملیات گس��ترده و بنی��ادی اصالح قوانین 
ومقررات و ساختارها به ظرفیت و توانمندی ملی تکیه 
نماید تا بتواند سیستمها و ساختارها و بنیانهای قوانین 

ومقررات مص��رف کننده و تباه کننده ث��روت ملی را 
حذف و سیستمها و ساختارهای متناسب با منافع ملی 
و تس��هیل کننده تولید ،حمایت گر کارآفرینان ،تولید 
کنندگان و توسعه دهنده ثروت ملی و هدایت گر آحاد 
جامعه برای فعالیت بیش��تر و بهره گیری از توانمندی 
و ظرفیتهای دانش و مهارت آنان در توس��عه و آبادانی 
کشور اقدام نماید. اگر قرارگاه محترم اقتصاد مقاومتی 
شرایط کنونی جهان و منطقه را شرایطی پیچیده تر و 
س��خت تر از دوران جنگ تحمیلی ویا در همان سطح 
ارزیابی می نمایند، پس به ش��دت نیازمند آن هستیم 
ک��ه از تجربیات و الگوهای عملی خود به نحو مطلوب 
استفاده نماییم. تجربه دهه های گذشته نشان میدهد 
که دولتها و قوه مقننه به تنهایی نمی توانند با تکیه بر 
سازمانها و ساختارهای سامان یافته از گذشته ، دست 
به اصالحات بنیادی در س��اختارها و قوانین و مقررات 
مخل کس��ب و کار و مخ��ل حضور آح��اد جامعه در 
صحن��ه تولید ثروت ملی ) اقتصادی ، صنعتی، علمی، 
پژوهشی،تکنولوژیکی،فرهنگی، اجتماعی( بزنند.بنابراین 
ضروریست قرارگاه اقتصاد مقاومتی کماکان با تکیه بر 
ظرفیت های اقشار و گروه های تخصصی در حوزه های 
مختلف اقدام به تش��کیل ستادهای پشتیبانی اقتصاد 
ملی در استانهای کشور و در حوزه های مختلف نماید.
در حوزه کس��ب و کار نیز ستادهای پشتیبانی کسب 
و کار ب��ا محوریت اتاقه��ای بازرگانی، صنعت ،معدن و 
کشاورزی و اتاق تعاون ، اتاق اصناف و سایر تشکلهای 
کش��وری و با مش��ارکت کارشناس��ان و متخصصین 
ذیربط و مس��اعدت نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی در اس��تانها اقدام به بررسی و پاالیش قوانین 
و مقررات و س��اختارهای اجرایی مرتبط و متناسب با 
اهداف توس��عه اقتصادی  نمای��د )البته جزئیات طرح 
تشکیل س��تادهای پش��تیبانی آماده بوده ودر صورت 
تمایل مس��ولین محت��رم قرارگاه اقتص��اد مقاومتی و 
تش��کلهای بخش خصوصی ملی ، قابل ارائه میباشد( 
.امروز شاهد این موضوع هستیم که تمامی  کارآفرینان 
، تولید کنندگان ، صادر کنندگان ،اساتید و متخصصین 
اقتصاد و توس��عه و تمامی دل سوزان کشور هر یک از 
زاویه دید خود به طرح مس��ائل و مشکالت پرداخته و 
انتظ��ارات خ��ود را از دولت و مجلس بیان می نمایند. 
اما واقعیت تلخ این اس��ت که اصالح امور در بخشهای 
مختلف بدون اصالح و تغییر س��ریع بسیاری از قوانین 
و مق��ررات ) قوانین و مقررات در س��طح کالن اقتصاد 
و نی��ز در حوزه هایمختلف صنعتی، خدماتی، تجاری، 
کش��اورزی، معدن��ی، فرهنگی،پژوهش��ی و...( و بدون 
اصالح ساختارهای حجیم و گسترده ، امکان پذیر نمی 
باشد. بنابراین تاکید به این نکته ضروری و الزامی است 
که دستیابی به اهداف استراتژیک در یک برنامه ملی ، 
بدون پرداختن به ایجاد بس��تر و زمینه مناسب جهت 
حضور مردموتمامی ظرفیتها و منابع و س��رمایه های 
ملی در این برنامه ممکن نیست و بدون اصالح قوانین 
و مقررات و س��اختارهای به ارث رسیده از گذشته نیز 

امکان بکار گیری آن ظرفیتها ممکن نخواهد بود .
پس انتظار م��ی رود که قرارگاه اقتصاد مقاومتی اقدام 
فراگی��ر و بنیادین خود را به اص��الح قوانین و مقررات 
و ساختارها از طریق سازماندهی ستادهای پشتیبانی 
اقتصاد مل��ی و با بهره گی��ری از ظرفیت و توانمندی 
تش��کلها ی بخش خصوص��ی و تعاونی و متخصصین 

ذیربط آغاز نماید.
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به عن��وان یک ش��هروند ایران��ی و همچنین مدیر 
یکی از بنگاه های ب��زرگ اقتصادی از اینکه برنامه 
دولت یازدهم به نتیجه رسید و گفت وگوها با گروه 
کش��ورهای 1+5 به مصالحه ختم شد خرسندم و 
امیدوارم روزهای س��خت تحریم برنگردد. اگر این 
شرایط ادامه پیدا کند بدون تردید اقتصاد ایران در 
مسیر پیشرفت قرار می گیرد و به اهداف راهبردی 
تعریف شده در اسناد باال دستی به ویژه سند برنامه 
20 س��اله که در اجرای آن عقب هستیم خواهیم 
رس��ید در همین س��ال هایی که خرید نفت ایران 
تحریم شده و درآمد نفت سقوط کرد می شد و باید 
راهبردهای تازه ای برای پیدا کردن منابع درآمدی 
از فعالیت های دیگر جس��ت وجو می کردیم و امروز 

نیز دیر نیست و می توان این کار را انجام داد.
ایران توانایی رش��د و توسعه در سطوح باال را دارد. 
به طور مثال گردش��گری، معدن و سایر بخش های 
اقتص��اد و خدمات ایران نیز در صورت گس��ترش، 
جایگزین های مناس��بی برای کسب درآمد نفت به 
حساب می آیند. صنعت بیمه از بخش های فراموش 
شده به نظر می رسد، در حالی که شاید این بخش 
بتواند به کمک بازار س��رمایه بیاید.  ش��رکت های 
پرشماری از اروپا و ژاپن خواستار سرمایه گذاری و 
همکاری مشترک با ایران در صنعت و اقتصاد بیمه 
هستند. واقعیت این است که شرکت های خارجی 
حتی ش��رکت های بزرگ بیمه می خواهند تجارت 

کنند و ما باید هوش��یار باشیم که تجارت یکسویه 
نباشد که ایران فقط کاال خریداری کند.

بای��د بتوانیم از دانش، تجرب��ه و محصوالت جدید 
بیمه ای استفاده و راهی را باز کنیم که به همکاری 
مش��ترک برای توس��عه صادرات بیمه منجر شود.

ب��دون تردی��د صنعت بیم��ه می توان��د یک منبع 
مهم درآمد ارزی برای ایران باش��د. در حال حاضر 
شرکت های بیمه مستقر در س��نگاپور درآمدشان 
بیش��تر از درآمد حاص��ل از صادرات نف��ت ایران 
اس��ت. فعالیت های بیمه ای در ایران متاس��فانه با 
برخ��ی بی مهری ها و دخالت ه��ا و تصدیگری هایی 
ک��ه در جاهایی س��ر ب��ه انحصار می زنن��د مواجه 
اس��ت و به این دلیل بازدهی آنها نس��بت به سایر 
فعالیت ها کمتر اس��ت و به همی��ن دلیل برخالف 
بخش های دیگر قیمت س��هام آنها در بازار رش��د 
چندان باالی��ی را تجربه نکرد. ش��رکت های بیمه 
به خوبی،  فعالیت می کنند اما متاس��فانه 10درصد 
از درآمد ش��رکت های بیمه که بیشتر از حق بیمه 
شخص ثالث به دست می آید به وزارت بهداشت، 5 
درصد صندوق خسارت های بدنی، حدود 5 درصد 
به نیروی انتظام��ی و 9 درصد به مالیات بر ارزش 
افزوده تخصیص داده می ش��ود. این در حالی است 
که ش��رکت های بیمه مثل بانک ها هستند و نباید 
از درآمد آنها مالیات بر ارزش افزوده گرفته ش��ود. 
واقعیت این اس��ت که نباید خیلی خرسند باشیم، 

چون سیاست گذاری در این فعالیت در سال 1394 
گام هایی به عقب برداشته است.

از ط��رف دیگر و در حالی که مبل��غ پرداخت دیه 
افزایش یافته اس��ت، اما ضریب افزایش حق بیمه 
شخص ثالث رشدی همپای رشد مبلغ دیه نداشته 
اس��ت. ش��رکت های بیمه در ح��ال حاضر همانند 
افرادی هستند که سوءتغذیه دارند و به جای اینکه 
چربی بسوزانند و غذای تازه، سالم و جدید بخورند 
از جیب می خورند و سرمایه ش��ان روندی کاهنده 
دارد.ای��ن وضع  تا چه زمانی می تواند جواب دهد را 
نمی دانم، اما صنعت بیمه شرایط دشواری را تجربه 
می کند.ش��رکت های بیمه در وضعی قرار دارند که 
با س��یلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند. البته 
تفاوت هایی نیز وجود دارد و برخی شرکت ها نسبت 
ب��ه برخی دیگ��ر کارآمدتر بوده ان��د و در وضعیت 
بهتری قرار دارند.اگر وضع همین باشد که در سال 
1394 شاهد بودیم، باید بگویم که شاید نفس های 
آخری باشد که شرکت های بیمه می کشند، به ویژه 
اگر سیاست گذاری ها به سمت رونق بیشتر نباشد.

سیاس��ت گذاری باید به این سمت حرکت کند که 
دریافتی ها از ش��رکت های بیم��ه را کاهش دهند. 
بیم��ه مرکزی باید به نیابت از دولت از این فعالیت  
حمایت کند تا بتوانی��م در صادرات خدمات بیمه 
رشد واقعی داشته باشیم. باید مجوزهای الزم برای 

فعالیت های خارج از کشور داده شود.

خوشحالم که گفت وگوها با گروه کشورهای ۱+۵ به مصالحه ختم شد

لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  64 | فروردین ماه  1395| 

می
لو
مظ
س 

یون
تر 

دك
زی

 را
مه
 بی
مل

 عا
یر
مد

31



گروه صنایع بهش��هر پیراهنی خوش نقش و رنگ 
اس��ت از یادها و خوش��حال و خوش دل از اینکه 
جوانان��ی متعهد و متدین بر مس��ند آن نشس��ته 
اند. به س��ال 1341 بود که ب��ر اثر زلزله غریب 7 
ریش��تری بوئین زهرا و خراب کردن خانه کاشانه 
مان ره به شهر س��پردم. در حجره ای در بازار در 
سرای حافظ پیری دستم بگرفت و رفتنم آموخت. 
آن پی��ر را حاج محمود م��ی خواندند. رفاقتی که 
جدم س��ردار اس��عد خلج با نایب حس��ین کاشی 
)مجاهدین کاش��ان( می داش��ت ای��ن الفت بنی 
خاندان ما و نایب ش��کل همیشگی گرفته بود. در 
حکایت درخش��ان فوج خل��ج در جنگ الله گان 
با قوای روس و حمایت کاش��انیها این الفت نقش 
ماندگار گرفته بود. آنروزحاج محمود در سن امروز 
م��ن بود با همان پالتو ماهوت و ش��ابگاه مخملی 
او را می ش��ناختم چون از آنانی بود که برخاسته 
بود. حاج محمود در س��ال 1274 چند ماهی بعد 
از ترور ناصرالدین ش��اه در محله گلچخانه کاشان 
متولد ش��ده بود س��ید محمود دو ب��رادر هم می 
داش��ت و یک خواهر . در 6 سالگی به مکتب می 
رود ولی چیزی نم��ی آموزد یا بقول خود که می 
فرمود الف را از ب تش��خیص نم��ی دادم. پس از 
انقالب مش��روطه به مدرس��ه می رود و نوشتن را 
بخوبی می آموزد، در ده سالگی به صحرا می رفت 
تا برای چهارپایان علف بچیند و آنها را تیمار کند. 
ش��اگردی می کرد و رفته رفت��ه کودک پرتالش 
س��فارش از کس��به می گرفت و سفارش��ان را از 
بازار تهران به آنها می رس��اند. در شانزده سالگی 
)1290( ب��ه بهانه ادامه تحصیل ب��ه تهران آمد. 
تمام س��رمایه او 60 تومان بود. در س��ال 1295 
در حجره تهران با هزار تومان سرمایه شریک شد 
سید محمود پس از شهریور 1320 اولین شرکت 
تجاری خانوادگی را به نام آرین تاس��یس کرد از 
سال 1330 سید محمود وارد عرصه صنعتی شد. 
پنبه پاک کنی تولید روغن نباتی، نخ، پارچه، قالی 

فالمک، کشتیرانی و خدمات مالی و تاسیس بانک. 
در انقالب اموالش مصادره شد و امروز زان داشته 
عمارت��ی مانده که یک نمونه آن را در روز مجمع 
دیدم. بعنوان یک مطبوعاتی پیر بسیار خرسندم 
که به شایس��تگی و بایس��تگی جوانی آراس��ته با 
هم��ان افتادگی و بیان دلنش��ین حاج محمود بر 
سکانداری شرکتی نشسته که بسیار از آن خاطره 

دارم. انشاءاهلل که خوب است.  
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام 
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 
)س��هامی عام( در تاریخ 95/01/30 تشکیل شد. 

خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:
1( صورت ه��ای مال��ی س��ال مال��ی منته��ی به 

94/09/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه  کثیراالنتشار 
جهت درج آگهی های ش��رکت در سال مالی 95 

انتخاب گردید.
3( روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه  کثیراالنتشار 
جهت درج آگهی های ش��رکت در سال مالی 95 

انتخاب گردید.
4( سود نقدی هر سهم به مبلغ 200 ریال تقسیم 

گردید.

پیام هیأت مدیره
هی��أت مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت 
که امانتدار س��هامداران محترم بوده و به منظور 
حراس��ت و ارتقای امنیت امانت واگذار ش��ده به 
آنها، وظیفه خود میداند که از انجام هیچ تالش و 
کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت 
در راس��تای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ 
به ادامه روند پویایی و موفقیت ش��رکت، در سال 
مال��ی م��ورد گ��زارش در جهت اص��الح ترکیب 
پرتف��وی و نیز افزودن حجم س��رمایه گذاری ها 
و اس��تفاده بهین��ه از موقعیتهای بازار س��رمایه، 
اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های 

خود را مبنای رضایت مندی سهامداران، حفظ و 
ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده اس��ت. بر این 
اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهای 
شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های 

شرکت می باشد.
هی��أت مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت 
تمامی افتخارات و موفقیت های کس��ب شده در 
سایه حمایت های بیدریغ و با پشتوانه سهامداران 
محت��رم حاصل ش��ده اس��ت. تعام��ل مطلوب و 
اس��تفاده از نظ��رات و انتق��ادات س��ازنده ش��ما 
س��هامداران محترم بی ش��ک چراغ راه گذشته، 
ح��ال و آینده ب��وده و خواهد بود. در این راس��تا 
بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان 
را ارج نهاده و آن را بس��تری مناسب در راستای 
بهبود فرآیندهای تصمی��م گیری و برنامه ریزی 

خود میدانیم.
در پایان ش��ایان ذکر اس��ت مدیریت ش��رکت بر 
خود فرض میداند طبق رسالت و وظایف خود در 
هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران 
محترم بوده و مقدم س��هامداران محترم را که بی 
شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهند 

بود گرامی میداریم.

معرفی شركت
ش��رکت س��رمایه گذاری گ��روه صنایع بهش��هر 
ایران در 14 تیر 1375 به صورت س��هامی خاص 
تاسیس و تحت ش��ماره 122763 در اداره ثبت 
ش��رکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. 
در س��ال 1382 براس��اس مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده 9 تیر 1382 ش��رکت به سهامی عام 
تبدی��ل گردید، و در تاری��خ 27 بهمن 1382 در 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

موضوع فعالیت اصلی
1-  س��رمایه گذاری در س��هام، س��هم الشرکه، 
واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق ها یا س��ایر 
اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات 
ی��ا صندوقهای س��رمایه گذاری با هدف کس��ب 
انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص 
وابس��ته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق 
سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته 

یا در آن نفوذ قابل مالحظه ای نیابد.
2-  س��رمایه گذاری در س��ایر اوراق بهادار که به 
ط��ور معم��ول دارای حق رأی نیس��ت و توانایی 
انتخاب مدیر یا کنترل ناش��ر را ب��ه مالک اوراق 

بهادار نمیدهد.

ب – موضوع فعالیت فرعی
1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، 
گواه��ی س��پرده بانکی و س��پرده های س��رمایه 
گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

جوانی از تبار بزرگان بنام دکتر سجاد سیاح  
باسرمایهگذاریگروهصنایعبهشهربهمجمعآمدوچهخوشآمد
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2-  س��رمایه گذاری در س��هام، س��هم الشرکه، 
واحدهای س��رمایه گ��ذاری صندوق ها یا س��ایر 
اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا 
صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به 
طوری که به تنهایی یا به همراه اش��خاص وابسته 
خود، کنترل ش��رکت، موسس��ه یا صندوق را در 
اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه ای بیابد.
3- س��رمایه گذاری در س��ایر دارایی ها از جمله 
دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه 

های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله 
پذیرش س��مت در صندوق های سرمایه گذاری، 
تأمین مال��ی بازارگردانی اوراق بهادار، مش��ارکت 
در تعهد پذیره نویس��ی اوراق بهادار، تضمین نقد 

شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
5- ش��رکت میتواند در راس��تای اجرای فعالیت 
های مذک��ور در این ماده، در ح��دود مقررات و 
مفاد اساس��نامه اقدام به اخذ تس��هیالت مالی یا 
تحصیل دارای��ی نماید یا اس��ناد اعتباری بانکی 
افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و 
امور گمرک��ی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات 
فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای 
فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام 

آنها در مقررات منع نشده باشد.

سرمایه و تركیب سهامداران 
س��رمایه ش��رکت در بدو تأس��یس مبلغ 1/000 
میلیون ریال،(شامل یک میلیون سهم، به ارزش 
اسمی هر س��هم1/000 ریال) بوده که طی چند 
مرحله به مبلغ 1/300/000 میلیون ریال (شامل 
هزاروس��یصد میلیون س��هم، به ارزش اسمی هر 
س��هم 1/000 ریال( در پایان س��ال مالی منتهی 

به1394/9/30 افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل ریسک شركت
ریسک نوسانات نرخ بهره

نوس��انات نرخ بهره موجب افزایش یا کاهش نرخ 
بازده مورد توقع، کاهش یا افزایش قیمتها در بازار 
سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و 
خ��روج وجوه از بورس اوراق بهادار میگردد که بر 

ارزش بازار ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
و ب��ه تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی های 
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 

و ارزش بازار آن تأثیرگذار است.

ریسک نوسانات نرخ ارز
به لح��اظ ماهیت فعالیت ش��رکت، بخش عمده 
درآمدها از محل س��ود تقسیمی سهام شرکتهای 
سرمایه پذیر میباشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای 
تمام شده ش��رکت های وارد کننده مواد اولیه و 
فروش شرکت های صادر کننده محصول و سود 
ویژه ش��رکت هایی که س��بب اجرای طرحهای 
توس��عه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی 
اثرگذار اس��ت. به عالوه، تغییرات نرخ ارز بر مبلغ 
وجوه پرداختی بابت اقس��اط وام دریافتی شرکت 

اصلی و زیرمجموعه تأثیر میگذارد.

ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت
ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت 
بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت به 
واسطه تغییر بهای تمام شده و فروش شرکتهای 
س��رمایه پذیر اثرگذارن��د. از مهمترین تحوالتی 
ک��ه میتواند قیمت نهاده های تولید ش��رکتهای 
سرمایه پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد، طرح 
هدفمندی یارانه ها و افزایش حقوق و دستمزد بر 

اساس قوانین مربوط میباشد.

ریس�ک مربوط به عوامل بی�ن المللی و یا تغییر 
مقررات دولتی

برخی محدودیت های بین المللی موجب اختالل 
در کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت 
تأثیر قرار میدهد لیکن پیش بینی نمی شود که 
چنین محدودیت هایی باعث توقف فعالیت کسب 
و کار گ��ردد. تغیی��رات جهانی قیم��ت کاالها و 
خدمات و تغییرات قیمت محصوالتی که مشمول 
قیمت گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش 
بازار شرکتهای موجود در پرتفوی شرکت سرمایه 
گذاری گروه صنایع بهش��هر اثر داش��ته و برخی 
مقررات دولتی م��ن جمله تعرفه های صادرات و 

واردات حایز اهمیت به شمار میروند.

ریسک نقدینگی
عدم کفایت وجوه برای ت��داوم و ایفای تعهدات، 
س��ازمانها را با ریس��ک نقدینگی مواجه میسازد. 
محدودیته��ای تأمی��ن نقدینگ��ی الزم از طریق 
مختل��ف نظی��ر فروش س��هام، دریافت س��ود از 
شرکتهای س��رمایه پذیر، افزایش سرمایه، انتشار 
اوراق مش��ارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط 
رکودی بازار از مخاطراتی اس��ت که ش��رکتهای 

سرمایه گذاری را تهدید مینماید.

سیاستهای تأمین مالی و اعتباری شركت
کلیه تأمین مالی و نقدینگی شرکت از منابع ذیل 

حاصل میگردد:
- سود حاصل از سرمایه گذاری ها 

- فروش سرمایه گذاریها
- افزایش سرمایه

- ابزارهای بدهی و تسهیالت دریافتی از بانکها

برنامه های آینده شركت
1- ایفای نقش فعال در بازار س��رمایه با تأکید بر 

اصول و ضوابط تخصصی و حرفه ای.
2- ایجاد تنوع مناسب در سبد سرمایه گذاری های 

شرکت به منظور افزایش بازده و کاهش ریسک.
3- اص��الح و بهب��ود مس��تمر پرتفوی س��رمایه 
گذاری های بورس��ی شرکت در راستای رسیدن 

به پرتفوی هدف.
4- تداوم فعالیت بازارگردانی ش��رکت های گروه 
ب��ه منظ��ور حف��ظ ارزش دارایی ه��ای موجود، 
افزایش نقد شوندگی و روان سازی معامالت آنها 

در جهت تداوِم افزایش حقوق صاحبان سهام.
5- فروش سرمایه گذاری های کم بازده، بدون بازده 
و با ضریب نقدشوندگی پایین و تبدیل آن به سرمایه 
گذاری های با بازده مناسب به ویژه در صنایع پیشرو 

و نیز استفاده از فرصت های بازار سرمایه.
6- بررسی کارشناسانه صنایع و شرکت های برتر 
به خصوص ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق به��ادار تهران به منظور س��رمایه گذاری با 
بهره گیری از دانش و ت��وان تخصصی مدیران و 

کارشناسان شرکت.
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مجمع عمومی عادی س�الیانه شركت گس�ترش صنایع آذرآب )سهامی عام( 
مورخ پنج ش�نبه 95/1/26 س�اعت 14 در محل دفتر مركزی ش�ركت برگزار 

گردید. 
در این مجمع كه با حضور بیش از 88  درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانون�ی برگزار گردید، ریاس�ت مجمع برعه�ده آقای جناب جاب�ری بود، كه 
جنابان محمدرضا اوالد فرش�ی جاللی و محس�ن موبدنی�ا در مقام نظار اول و 
دوم و آقای مهندس علیرضا فرهودفر به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفت�ه در طی س�ال مالی منتهی ب�ه 1394/9/30 توس�ط مدیریت خدوم 
شركت مدیر پیشكسوت و كاردان صنعت كشور مهندس فرهودفر كه با تدبیر 
و درایت خود توانس�ت پس از سالها ش�ركت را به عرصه اول اقتصاد كشور و 
بورس بازگرداند و پس از اس�تماع گزارش حس�ابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 

مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
مهن�دس فرهودفر در فرازی از گزارش خود به مجمع با اش�اره به پروژه های 
شركت كه در 3 بخش تقسیم گردیده و به سمع و نظر سهامداران رسید به این 
تاكید داشت كه با رویكرد صحیح مدیریت مبنی بر بازگشت به عملیات نصب 
و راه اندازی بویلرها و احداث نیروگاه كه كاركرد اصلی این ش�ركت پیمانكار 
بین المللی است شركت توانست عالوه بر دقت نظر در پروژه هایی كه در سال 
1394 پایان یافته اند، پروژه هایی كه در س�ال مالی مورد گزارش نیز ش�روع 
می گش�ته اند بطور قابل مالحظه ای به انجام رس�یده و امید اس�ت در موعد 
مقرر تمامی پروژه ها تكمیل گردند. مدیر الیق ش�ركت با اشاره به نصب و راه 
اندازی 60 بویلر پارس جنوبی در راستای سیاستهای وزارت نفت برای توسعه 
منطقه نصب و راه اندازی بویلرهای س�یكل تركیبی بندرعباس، پروژه ستاره 
خلیج فارس، بیس�تون و ... بر این نكته تاكید داشت كه طی مذاكرات مستمر 
و فش�رده مدیریت ارش�د ش�ركت با وزارت نیرو و در راس آن مهندس چیت 
چیتان وزیر نیرو در زمینه فایناس و فاینانس مورد ش�ركت توانسته موافقت 

های اصولی را اخذ كرده و اقدامات موثری را سامان بخشد.
مدیرعامل توانمند ش�ركت توافقات و رایزنی های گسترده با شركای چینی، 
اكراین و دیگر ش�ركای بین المللی را در فضای پساتحریم از ملزومات رشد و 
بالندگی شركت خواند و اضافه كرد بدون شک با مساعد شدن فضای اقتصادی 
بین المللی برای ش�ركت های ایرانی و باالخص ما پیمانكارهای بین المللی در 

سال های آتی سودآوری شركت روندی صعودی را به خود خواهد دید.
جناب بهاری مرد شماره یک مالی شركت نیز در حاشیه این مجمع با اشاره به 
توافقات اخذ شده با صندوق ضمانت ارزی و بانک توسعه صادرات كه در نتیجه 
رایزنی های گسترده و تالشهای زیاد بخش مالی مدیریت ارشد شركت صورت 
پذیرفته یادآور گردید كه در نتیجه این مذاكرات خشنود با بانک و صندوق و 

دیگر مشتراین طلبكار آنها تضمین كرده اند كه جرایم دیركرد ما را ببخشند 
و ما هم شروع به پرداخت اصل بدهی آنها در سال مالی كرده ایم.

بدون اغراق باید به حضور مدیرانی كاردان و كاربلد در این شركت كه در سال 
هال مالی سخت گذشته كه كشور در تحریم و ركود غرق بود توانسته با درایت 
و تدبیر این كشتی را ناخدایی كرد. و از گزند طوفان و غرق شدن نجات دهنده 

دست مریزاد گفت.
ای�ن مدیران آینده نگ�ر و در راس آنان اس�تاد فرهودفر توانس�تند با اتخاذ 
تصمیماتی جس�ورانه و در عین حال منطبق با ش�رایط روز شركت را در سال 
مالی گذش�ته سربلند كرده و سود قابل توجهی را در سال مالی مورد گزارش 

برای سهامدارانشان به ارمغان بیاورند.
بایس�تی به این مدیران خدوم ملک و مملكت كه بقول سهامدار خوش ذوقی 
شركت را به عرصه پرواز سیمرغ بازگردانند یک خسته نباشید جانانه گفت.

اج�ازت می خواهی�م از حرمت جناب جاب�ری، مهن�دس فرهودفر، مهندس 
به�اری، جناب هجرتی و دیگر عزیزان در امور س�هام و اداری ش�ركت كه به 
گرمی پذیرای اهل قلم بوده و حرمت اهل مطبوع را قدر نهادند كمال قدردانی 

و تشكر ار داشته باشیم. 

پیام مدیرعامل
س�پاس خداوند بزرگی را كه توفیق خدمتگزاری در این سالیان اندک به بنده 
اعطا نمود و ذلت، كاهلی، غفلت، ظلمت و غرور را از ما دور س�اخت تا با تمام 
ت�وان و ظرفیته�ای خود با كاركنان فهیم و صدیق جهت رش�د و ش�كوفایی 
شركت گسترش صنایع آذرآب كه یكی از شركتهای بزرگ كشور می باشد، از 

هیچ تالش و كوششی دریغ ننماییم.
تردیدی نیست كه این افتخار مرهون سعی و كوشش تمام كسانی است كه با 
همت واالی خویش و عشق وافری كه ابراز داشتند. سنگ بنای هستی شركت 
را با دقت هر چه تمامتر پایه گذاری كردند و اكنون نیز به مراقبت و تالش همه 

جانبه كاركنان شریف جهت حفظ و اعتالی شركت نیازمندییم.
بر خود الزم می دانم از تمام تالش های خالصانه و همه جانبه كاركنان شریف 
و دلس�وز شركت كه تمامی كاستی های موجود بخصوص در سه ساله اخیر را 

تحمل نموده اند، قدردانی نمایم.
اكنون از س�هامداران گرامی و بزرگوار كه به عنوان عضوی از این خانواده می 
باش�ند انتظار می رود كه با ارج نهادن به گذش�ته ش�ركت و امید به آینده و 
فردایی روش�ن در مسیر بهبود و شكوفایی رو به رشد گام برداشته و به سهم 

خویش موجب رشد و شكوفایی روزافزون شركت باشند.
چشم انداز شركت

چشم انداز شركت گسترش صنایع انرژی آذراب بر اساس توانمندی های خود، 
حفظ بازار موجود، رسیدن به سطح رقابت با شركت های خارجی، موفقیت در 
مناقصات خارجی و پروژه های بین المللی ، كسب و كار مناسب، بهبود مستمر 

ارمغان مدیران کاربلد؛ تجلی حضوری پرفروغ
گسترشصنایعانرژیآذرآبباتدبیرمدیریتدوبارهبورسیشد
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می باشد و مطابق همین نگرش، تالش های خود را جهت دار می كند.

استراتژی شركت
- تمركز توان اجرای پروژه های كلیدی شركت

- ارائ�ه خدمات جامع، تخصصی، نوآوری و ابتكار روی محصوالت خود جهت 
گیری برای تحقیقات بازاریابی، تقسیم بندی بازار و حضور رساندن ماموریت 

خود براس صنایع انرژی، نفت، گاز و غیره كشور.

عرصه فعالیت های شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب
الف( صنعت برق

- پیمان�كار عمومی )GC( و اجرایی )نصب و راه اندازی( در صنایع نیروگاهی 
اعم از حرارتی، گازی، سیكل تركیبی و غیره

- س�رمایه گ�ذاری ، اجرا و بهره ب�رداری از پروژه ه�ای خصوصی طرح های 
نیروگاهی 

- ارائه خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و سایر خدمات فنی و مهندسی 
به مشتریان

ب( صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاهی
- پیمان�كاری عموم�ی و اجرای�ی در بخ�ش صنایع ح�وزه های نف�ت و گاز ، 

پاالیشگاه، پتروشیمی و سایر تاسیسات صنایع مذكور
ج( همكاری و مشاركت با شركت های بین المللی

EPC همكاری و مشاركت در راستای تامین و تجهیزات پروژه های -
- تامین س�رمایه و سرمایه گذاری با شركت های معتبر خارجی در طرح ها و 

پروژه های صنعتی

پیش بینی برنامه آتی شركت برای سال مالی 1395
با عنایت به نوع فعالیت شركت گسترش صنایع انرژی آذرآب كه یک شركت 

پروژه محور می باشد. برنامه های آتی واحدهای آن به شرح زیر می باشد.
1- معاونت اجرایی

همان گونه كه ذكر گردید ش�ركت گسترش صنایع انرژی آذراب یک شركت 
پروژه محور بوده و فاز اجرایی یكی از فرآیندها عمده و آغازین می باش�د كه 

اهمیت ویژه ای در فعالیت شركت دارد.
لذا معاونت اجرایی شركت سعی در اجرای به موقع پروژه ها و برآورد نیازهای 
مش�تریان حداقل زم�ان و هزینه و كیفی�ت قابل قبول منطبق با اس�تاندارد 
مدیریت سیس�تم یكپارچه )IMS( دارد. در این راس�تا شركت انرژی آذرآب 
امی�دوار اس�ت در برنامه ه�ای آتی خود در پ�روژه های نص�ب و راه اندازی، 
 EPC بازس�ازی و تعمیرات و اح�داث نیروگاه پروزه های صنعت�ی به صورت

مشاركت نموده و حضور فعال داشته باشد.
2- معاونت بازاریابی

با توجه به شروع لغو تحریم های موجود، معاونت بازاریابی، شناخت، تحقیقات، 
بخش بندی و تجریه و تحلیل بازارهای هدف را مورد ارزیابی قرار داده و پیش 
بینی می ش�ود كه در س�ال آتی با بهره گیری از روش های مناسب منطبق بر 
سیاست های ش�ركت و با بهره گیری از روش های مطلوب تالش می نماید تا 
س�هم خود را در بخش صنعت كشور افزایش داده و بهبود بخشد و فعاالنه در 
بازار كلیه پروژه های مربوطه به بخش س�اخت و احداث انواع نیروگاه ، پروژه 
های نفت و گاز و پتروش�یمی، پاالیش�گاه، مخازن و سایر پروژه های صنعتی 

حضور داشته باشد.
3- معاونت بازرگانی

اهم فعالیت های معاونت بازرگانی
1- انعقاد الحاقیه قراردادهای انجام عملیات نصب برق و ابزار دقیق با شركت 
آكام صنعت پركاس و عملیات عایقكاری با ش�ركت نماپوشان شیروان جهت 

پروژه فاز 19 عسلویه
2- انعقاد الحاقیه قراردادهای انجام عملیات عایقكاری با ش�ركت پیمانكاری 
خاكزاد و انجام عملیات تكمیل پلت فرم ها، لدرها و ... با ش�ركت پیمانكاری 

شیروانی جهت پروژه ستاره خلیج فارس
3- انعقاد الحاقیه قرارداد انجام عملیات نسوز كاری دودكش های بویلر ستاره 

خلیج فارس با شركت نصب قائم گتسر

4- انعقاد الحاقیه قرارداد اجاره جرثقیل با پیمانكاری فرش�ید منجزی جهت 
پروژه س�تاره خلیج فارس مبل�غ كل قراردادهای انجام ش�ده جمعا به ارزش 

تقریب 11/621/776/800 ریال می باشد. 
5- حضور مستمر در جلسات مربوط به پروژه های بیستون كرمانشاه، بانیاس و نما

6- مذاكرات با منابع تامین مالی )فایناس پروژه( با كشورهای غربی

پیش بینی فعالیت های معاونت بازرگانی برای سال مالی 95
1- پی گیری تهیه اس�تعالم و خرید تجهیزات، مواد مصرفی جهت پروژه های 
در دس�ت اجرا و در صورت لزوم انعقاد ق�رارداد با تامین كنندگان كاال و ارائه 

دهندگان خدمات
2- پی گیری قرارداد منعقده با شركت چینی برای پروژه بیستون كرمانشاه

3- ادامه بررس�ی و تهیه مدارک و مس�تندات و همچنین حضور مس�تمر در 
 )PEEGT( جلس�ات دادگاه جهت رفع اخالفات فیمابین با كارفرمای سوری

پروژه بانیاس سوریه
4- شركت در جلسات كارفرما برای وصول مطالبات و بانک صنعت و معدن و 
ادامه پی گیری اخذ پیشنهادات مالی- فنی حسب نیاز پروزه نیروگاه گازی نما

4- معاونت برنامه ریزی
به منظور استفاده صحیح از منابع و امكانات موجود شركت و نیاز به سیستم 
برنام�ه ری�زی یكپارچه و كنت�رل اجتناب ناپذی�ر بوده و ب�رای اجرای دقیق 
سیستم برنامه ریزی و كنترل پروژه تشكیل كار گروه با محوریت برنامه ریزی 

در آینده ضروری می باشد.
5-واحد سیستمها و روشها

از آنجاییكه پیاده سازی الزامات استاندارد PMBOK در شركت ضروری به نظر 
می رسد لذا واحد سیستم ها و روشها برای شناسایی الزامات استاندارد فوق طی 
چند سال گذشته اقدام، روشها و دستورالعملها و سایر موارد مرتبط با استاندارد 

فوق را تدوین نمود و در این راستا اجرای آن در شركت ضروری می باشد.
Q/A و Q/C 6- واحد

با توجه به تمدید گواهینامه های سیس�تم مدیریت یكپارچه IMS این واحد 
برنامه های آتی خود را به روز تهیه و بروز رس�انی مستندات مربوط در جهت 
بهبود مس�تمر معطوف داش�ته و اقدامات اصالحی و پیش�گیرانه در راستای 

ارتقاء سیستم انجام خواهد داد.
7- واحد راه اندازی

واحد راه اندازی ضمن در اختیار داش�تن اب�زار و تجهیزات خاص عملیات راه 
اندازی ضمن راه اندازی پروژه های نصب شركت سعی در اخذ قراردادهای راه 

اندازی سایر پروژه ها را در برنامه آتی خود مد نظر دارد.
8- واحد آموزش

آموزش در ش�ركت انرژی آذرآب از اهمیت ویژه برخوردار بوده ومی باش�د و 
در این راس�تا این واحد باید سعی در تامین مالی جهت فعالیت های آموزشی 

براساس اولویت نماید. 
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از پیش ازدرگیرودار انتخابات مجلس ش�ورای اس�المی صحبت آن بود و سر 
انجام افزایش س�رمایه مخابرات با فراز فرود به تصویب 98درصد سهامداران 
رس�ید تا محقق كن�د آنچه بروزش خوانند. مجمع عمومی فوقالعاده ش�ركت  
مخابرات ایران )س�هامی  عام(  درمحل تاالر آمفی تئاتر فرهنگس�رای برگزار 
ش�د.  در این مجمع كه با حضور 98 درصدی س�هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید مصطفی سید هاشمی 
بود كه جنابان حس�ین فرزان اصل و كمال بیگدلی در مقام نظار اول و دوم و 

آقای سید وحید رضا توكلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
س�رمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س�هام ش�ركت مخابرات ایران 

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

1- گ�زارش توجیهي مورخ 1394/8/23هیات مدیره ش�ركت مخابرات ایران 
)س�هامی عام( درخصوص افزایش س�رمایه آن ش�ركت از مبلغ 45/873/7 
میلیارد ریال به مبلغ 60/000میلیارد ریال، مش�تمل ب�ر ترازنامه، صورت های 
سود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی و یادداشت های همراه كه پیوست است، 
طبق اس�تاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این س�ازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل باقیمانده منابع مختلف قابل انتقال به 
سرمایه ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده در سال های قبل در شركت های 
مخابرات اس�تان ها و پروژه های توسعه ش�بكه های مخابرات روستایی كشور 
به مبلغ 4/495/3 میلیارد ریال جهت اصالح س�اختار مالی و همچنین مبلغ 
9/631 میلی�ارد ریال از محل مطالبات حال ش�ده و آورده نقدی س�هامداران 
 ،IP ب�ه منظور خرید و نصب تجهیزات مخابراتی، كابل نوری، طراحی ش�بكه
مش�اوره جهت اجرای پروژه NTN، بهینه س�ازی ش�بكه مخابراتی و احداث 
س�اختمان س�تادی با برآورد دوران بازگشت س�رمایه به ارزش های اسمی به 
مدت حدود 5 سال و به ارزش های فعلی به مدت نزدیک به 10 سال تهیه شده 
اس�ت. این گزارش توجیهي براساس مفروضات مش�تمل بر مفروضات ذهني 
درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده كه انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اس�تفاده كنندگان توجه داده می ش�ود كه این 
گزارش توجیهي ممكن اس�ت براي هدف هایی جز هدف توصیف ش�ده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق سودآوری 
آتی پیش بینی ش�ده در مدت زمان برآوردی، این سازمان به مواردی برخورد 

نكرده اس�ت كه متقاعد ش�ود مفروضات مزب�ور، مبنایي معق�ول براي تهیه 
گزارش توجیهي فراهم نمی كند. به عالوه، به نظر این سازمان، گزارش توجیهي 
یادش�ده براس�اس مفروضات به گونه ای مناس�ب تهیه و طبق استانداردهاي 

حسابداري ارائه شده است.
4- 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 حاصل می تواند بااهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش�ركت مخاب�رات ایران )س�هامی ع�ام(، از افزایش س�رمایه موضوع 
ای�ن گزارش، اص�الح طبقه بن�دي حقوق صاحبان س�هام ناش�ی از توس�عه 
ش�بكه روس�تایی و همچنین توس�عه فعالیت هاي عملیاتی و جبران مخارج 

سرمایه گذاري است.
ش�ركت مخاب�رات ایران (س�هامی عام)، در راس�تاي اج�راي مصوبات هیات 
وزیران و اجراي بند ک ماده7 قانون برنامه چهارم توس�عه، در نظر دارد مبلغ 
4/495/320 میلیون ریال از وجوه قابل انتقال به س�رمایه خود را كه از محل 
س�ود عملكرد برنامه دوم و سوم، جهت توسعه ش�بكه ارتباطات روستایی و 
س�رمایه گذاري منابع ناش�ی از س�رمایه اهدایی به اس�تان ها اختصاص یافته 
است، به حس�اب س�رمایه  انتقال دهد و همچنین به منظور توسعه فعالیت و 
جبران مخارج انجام شده مبلغ9/631/024 میلیون ریال را از محل مطالبات و 
آورده نقدي، برای افزایش س�رمایه منظور كند. شایان ذكر است این افزایش 
سرمایه به طور مستقیم موجب ایجاد تغییر در درآمدها نخواهد شد، اما باعث 
كاهش هزینه هاي ناش�ی از جبران مخارج س�رمایه گذاري می شود، از این رو 
س�ودآوري شركت را در سال هاي آتی افزایش خواهد داد و روند تقسیم سود 
را حفظ خواهد كرد و در صورت عدم افزایش سرمایه روند فعلی ادامه نمی یابد 

و موجب كاهش سودهاي سال هاي آتی خواهد شد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با توجه به برنامه ارائه ش�ده، شركت مخابرات ایران (سهامی عام) در نظر دارد 
سرمایه خود را از مبلغ 45/873/655/652/000 ریال )45/873/656میلیون 
ری�ال( ب�ه مبلغ60/000/000/000/000ریال)60/000/000 میلی�ون ریال( افزایش 
ده�د، ك�ه مبل�غ4/495/319/829/030 ری�ال )4/495/320میلی�ون ریال( 
آن از محل س�ود عملكرد برنامه دوم و س�وم، منابع توس�عه شبكه ارتباطات 
روس�تایی و س�رمایه اهدای�ی ش�ركت هاي گ�روه و ش�ركت اصل�ی )كه در 
حس�اب ها تحت س�رفصل وجوه قاب�ل انتقال به س�رمایه منعكس ش�ده( و 
مبلغ9/631/024/518/970 ریال )9/631/024 میلیون ریال( از محل مطالبات 

و آورده نقدي سهامداران خواهد بود.

هدف: توسعه فعالیت ها و بروزرسانی خدمات 
افزایشسرمایهمخابراتمصوبمجمعگرفت
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اتکا ب��ه خردگرایی در عرصه سیاس��تگذاری های 
کالن، قفل تحریم های 12 س��اله را گشود و اکنون 
بع��د از فراز و نش��یب های بس��یار و توافق ایران و 
1+5 فصل جدیدی در روابط متقابل ایران و جهان 
آغاز ش��ده اس��ت. این س��رآغاز به دلیل اهمیت و 
ایجاد گس��ترده ای که دارد بر تمامی ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی، تجاری، سیاس��ی و فرهنگی 
جامعه تاثیرگذار اس��ت و می توان��د هر یک از این 
پارادایم ه��ا را دچار تغییر و تحوالت اساس��ی کند. 
این موضوع، معماری نوینی را در روابط خارجی و 
سیاسی و اقتصادی ایران و جهان بنا نهاده و فضای 
تعاملی باز و گس��ترده ای را ایجاد کرده است که از 
آن می توان در جهت بهبود جایگاه ایران در تجارت 
دنیا بهره برد. در این مس��یر بای��د  تمامی موانعی 
که از طریق تحریم ها اقتصاد کشور را تحت الشعاع 
قرار داده اس��ت، به درس��تی احصا کرد؛ س��پس با 
برنام��ه ریزی و نگاهی بلندمدت و هم افزایی بخش 
دولتی و خصوصی، همه استعدادها، توانمندی ها و 
ظرفیت های کشور را برای گذار به دوره پساتحریم 

و جهش به سمت توسعه اقتصادی بسیج کرد.
بی تردی��د یکی از الزامات جهش اقتصادی در دوره 
پس��اتحریم، تجدید قوای بدن��ه تولیدی و صنعتی 
کش��ور اس��ت که اگرچه در دوره تحریم از حرکت 
بازنماند، اما آسیب های جدی به آن وارد شد. اکنون 
یکی از حلقه های مفقوده بخش تولیدی و صنعتی 
کشور، عنصر رقابت است که می تواند تحت الشعاع 
رفع تحریم ها قرار گیرد. به نظر می رس��د نخستین 
تاثیر توافق ایران و 1+5 در عرصه تجاری کش��ور، 
پس از برقراری روابط بانکی جلوه کند. این عامل با 
کاهش هزینه های نقل و انتقال پول، کمک شایانی 
به رقابت پذیرشدن کاالی ایرانی در خارج از کشور 

می کند.
تاثیر دیگر رفع تحریم ها، تغییر مختصات جغرافیایی 
تج��اری ایران اس��ت، این موض��وع ضمن کاهش 
آسیب پذیری اقتصاد، ترکیب شرکای تجاری ایران 
را تغیی��ر خواهد داد. تجارت ایران در این ش��رایط 
از دایره کش��ورهای منطقه فراتر رفته و کشورهای 
دیگر به ویژه کشورهای اروپایی به فهرست شرکای 

تج��اری ایران اضافه می ش��وند؛ بی ش��ک بازار 80 
میلیونی ایران برای اروپاییان و س��ایر کش��ورهای 
صنعت��ی جذابیت ه��ای باالیی دارد و بس��یاری از 
کش��ورها خواهان ایجاد و گسترش تجارت با ایران 
هس��تند، اما در این فضای جدید آنچه که بیش از 
هر چیزی اهمیت دارد رسیدن به تجارت برد- برد 
با ش��رکای تجاری است و الزمه آن تولید صادرات 
محوری اس��ت که در بازار کشورهای هدف قابلیت 
رقابت و قدرت چانه زنی داش��ته باش��د و با داشتن 
مش��تریانی وفادار، صادراتی پایدار را برای کش��ور 
رقم بزند. حضور کشورهای اروپایی در بازار یکی از 
ابزارها و بسترهای تحقق این مهم است؛ همکاری 
ب��ا کش��ورهای صنعتی فضای��ی رقابت��ی را ایجاد 
می کن��د و محرکی برای افزای��ش پویایی، کیفیت 
و رقابت پذیری تولید داخلی اس��ت. تولیدکنندگان 
ایران��ی در رقابت با محص��والت خارجی می توانند 
ضمن شناس��ایی ذائقه بازار، ب��ر کمیت و کیفیت 
و قیمت محصول خود نظارت و کنترل بیش��تری 
اعمال کنند و توانایی آنها در پاسخ دهی به تقاضای 
ب��ازار داخ��ل، تضمینی ب��ر موفقیتش��ان در بازار 
کشورهای هدف و اختصاص سهمی درخور از بازار 
این کشورها به تولیدات ایرانی است. ارتقای کیفیت 
محصوالت و ایجاد بازار رقابتی سالم، نه تنها شتاب 
حرکت چرخ های صنعتی کشور را سریع تر می کند، 
بلکه با اش��تغالزایی، وضعیت معیشتی مردم را نیز 
بهب��ود می دهد؛ ضمن آنکه صادرات غیرنفتی را به 

عنوان پیشران اقتصاد رونقی تازه خواهد داد.
البت��ه اراده جامعه بین المللی نیز زدودن اختالفات 
و اش��تیاق به ترمیم و گسترش مناسبات سیاسی، 
اقتص��ادی و تج��اری با ایران اس��ت؛ به طوری که 
هیات های تجاری کش��ورهای دنیا به فاصله کمی 
پس از توافق در ایران حاضر شدند و مذاکرات خود 
را با ای��ران آغاز کردند. حضور هیات تجاری آلمان 
و پ��س از آن ایتالیا که به امضای اولین تفاهم نامه 
پس از مذاک��رات وین انجامید، حکایت از آن دارد 
که نام ایران از س��وی طرف های اروپایی به عنوان 

یکی از شرکای تجاری مهم مطرح شده است.
در این فضای جدید باید کش��ورهای طرف تجارت 

را به س��مت سرمایه گذاری در صنایع ایران ترغیب 
و جهت دهی کرد و با افزایش جذب سرمایه گذاری 
خارج��ی در ای��ران، فعالیت ش��رکت های تجاری 
داخلی و حضور ش��رکت های فراملی خارجی را به 
سمت س��رمایه گذاری های رقابتی سوق داد. ایران 
ب��ا دارا بودن نیروی انس��انی تحصیلکرده و جوان، 
دسترس��ی به ان��رژی ارزان و اتکا به ذخایر معدنی 
و صنعتی، بس��تر مناسبی برای سرمایه گذاری های 
کالن اقتصادی اس��ت. از سوی دیگر ایران با توجه 
به جمعیت 400 میلیون��ی پیرامونی اش، می تواند 
پایگاه و مح��ور ارتباط با کش��ورهای خاورمیانه و 
کش��ورهای حوزه دریای خزر باش��د؛ از این طریق 
نه تنها منافع کشورهای سرمایه گذار تامین خواهد 
ش��د، بلکه در یک معامله برد- ب��رد ایران به هاب 
منطق��ه در تولی��د و صادرات تبدیل می ش��ود که 
ب��ا تولیدی مش��ترک، دیگ��ر مصرف کننده کاالی 
تمام ش��ده نیس��ت؛ بلکه فناوری روز را بومی کرده 
و ب��ه صورت فعاالنه ت��ری در فرایندهای صنعتی و 
صادراتی جهان مشارکت دارد. این امر راهکار ایجاد 
ت��وان در تجارت با کش��ورهای جهان و نقطه ثقل 

نظریه بازار در برابر بازار است.
در کنار آنچه گفته شد، تحقق جهش اقتصادی در 
دوره پس��اتحریم با بازخوانی رویکردهای اقتصادی 
رابط��ه تنگاتنگ��ی دارد؛ ضرورت ن��گاه مبتنی بر 
منطق اقتصاد آزاد به فعالیت های اقتصادی، تسهیل 
تجارت، رفع قوانین و مق��ررات زائد و حرکت نرخ 
ارز حاصل از صادرات متناس��ب با نرخ تورم داخلی 
)منهای تورم خارجی( از مهم ترین مولفه های این 
موضوع اس��ت. به کارگیری نیروی انس��انی بومی و 
ایجاد جذابیت برای بازگشت نخبگان ایرانی مقیم 
خارج از کشور، توس��عه صنایع نرم افزاری صنایع 
های ت��ک، نانوتکنولوژی از دیگ��ر الزامات این امر 
است. بنابراین هر چند که تا آغاز فاز عملیاتی توافق 
و رفع تحریم ها مدت زمانی باقی مانده، اما در این 
فاصله زمانی س��اماندهی برنامه ها و استراتژی های 
تج��اری و اقتص��ادی و برنام��ه ری��زی و همکاری 
دوشادوش بخش دولتی و خصوصی و دستگاه های 

سیاستگذار، ضرورتی انکارناپذیر است.

رابطه بُرد -  بُرد
تحققجهشاقتصادیدردورهیپساتحریم
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در صنعت غذایی مارگارین اولین بود كه س�المت مردم را س�رلوحه كاریش قرار 
داد و آنچه فراز فرود اعداد در تولید بود را در هم ریخت و تولید بهینه را در كنار 
س�المتی نهاد و به عرضه رسید، هنوز هستند نامهایی كه از بالد خارج محصول 
ش�لم ش�وربا درون بس�ته بندیهای دلربا می ریزند و همه ت�وان ناتوانی خود را 
دركسب سود می جویند بدون ذره ای اندیشیدن به سالمتی. و آنچه مارگارین و 
مدیریت آن جناب مهندس سیامک ربیعی عرضه می كند در كنار سودآوری برای 
س�هامداران : س�المتی را برای عموم مردم به ارمغان می آورد. مارگارین بهترین 

بهترینهاست كه باید بدان بالیدو  بدین مدیریت بچه مسلمان تبریک گفت. 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مارگارین)سهامی عام( روز یكشنبه 
مورخ 1395/1/29 در محل مجموعه فرهنگی هنری كانون پرورش فكری كودكان 

و نوجوانان برگزار گردید. 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مارگارین)سهامی عام( روز یكشنبه 
مورخ 1395/1/29 در محل مجموعه فرهنگی هنری كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوان�ان برگ�زار گردید.  در این مجمع كه با حضور بی�ش از 86/46 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حمید 
مقیم زاده بود، كه آقای احسان بادپا و سركار خانم الهام خلیلی در مقام نظار اول 
و دوم و آقای س�یامک ربیعی به عنوان دبی�ر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با 
قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
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 صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 500 ریالی به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند. همچنین اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی
1- شركت شكر)سهامی عام(

2- شركت قند نیشابور)سهامی عام(
3- شركت پاكسان)سهامی عام(
4- شركت گلتاش)سهامی عام(

5- شركت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر)سهامی خاص(

اعضاء علی البدل
1- شركت سرمایه گذاری ملی ایران – سما )سهامی عام(

2- شركت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)سهامی عام( 

پیام هیات مدیره
دومین س�ال تولد دوباره ي آفتاب در طلیعه ي ش�صت و س�ومین سال فعالیت 
ش�ركت را در حالي به پایان رس�ید كه به لطف خداوند بزرگ و با تالش تک تک 
همكاران عزیز، مجموعه ي معظم مارگارین »در مسیر موفقیت« خود دراین سال، 
ش�اهد شكوفایي بیشتر و كارنامه اي درخور براي شما و به شایستگي نام آفتاب 

هستیم:
- تولید، توزیع و فروش بیش از 137 هزار تن روغن در سراس�ر كش�ور در كانال 

هاي مختلف خانوار و صنف و صنعت و صادرات
- توس�عه فعالیت هاي بازاریابي، تبلیغات، ارتباط با مش�تریان، تنوع محصوالت 

وافزایش سهم بازار از 8 درصد (سال قبل) به بیش از 11درصد
- تكمیل، بهبود و توسعه ساختار سازماني و نیروي انساني همچنین ساماندهي و 

بازسازي ساختمانها و ارتقاي كیفیت فضاي كار
- طرح ریزي و اجراي بیش از 39 پروژه در چهار حوزه اصلي شركت (مدیریت و 

زیرساخت، زنجیره تامین، بازاریابي و فروش)
- راه اندازي و ارتقاي سیس�تم هاي اطالعاتي، مهندس�ي مجدد سیستم برنامه 

ریزي منابع سازماني)ERP(  و استقرار هوش تجاري
 IMQ اجراي فاز اول سیستم یكپارچه مدیریت و اخذ گواهینامه بین المللي از -

10002 ISO 9000 و ISO ایتالیا براي سیستم هاي
- راهبري شركت توزیع محصوالت تخصصي در قالب شركت زرین پخش بهشهر 

و توسعه راهبردي كانال فروشگاهاي زنجیره اي
- اخ�ذ گواهینامه رعایت حق�وق تولیدكنندگان و مصرف كنندگان از س�ازمان 

حمایت از تولید كنندگان و مصرف كنندگان استان تهران
- انتخاب شركت مارگارین به عنوان شركت پیشرو در گروه توسعه صنایع بهشهر 

از طرف گروه سرمایه گذاري توسعه ملي ایران
- تحقق سود تعهد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران محترم در 

سال مالي 2015 و ...دستاوردهاي دیگر
در س�الي كه گذشت، شركت مارگارین (سهامي عام)، نیز همچون برخي صنایع 
دیگ�ر با چالش هاي گوناگون خصوصاً در تامی�ن و واردات مواد اولیه نظیر روغن 

خام و دیگر اقالم مورد نیاز خود با مشكالتي روبرو گردید.
این شركت با توجه به تولید كاالي استرتژیک در ایران، همواره از حمایت سیستم 
بانكي و سازمانهاي دولتي برخوردار بوده و توانسته است بخشي از مشكالت خود 

را از طریق بانكهاي مختلف حل و فصل نماید .
با توجه به اینكه عمده مواد اولیه مصرفي شركت از قبیل روغن خام و ورق حلب 
و قطعات یدكي از منابع خارجي تامین مي گردند، بنابراین ریسک عمده شركت 

تامین به موقع آنها مي باشد .

مارگارین بهترین بهترین ها
تقسیمسود50ریالیبهازایهرسهم
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ش�ركت مارگارین (س�هامي عام) در زمین�ه تولید، توزیع و ف�روش روغن هاي 
خوراكي رتبه دوم را در بین 28 شركت تولیدكننده داراست .

بر اس�اس منش�ور راهبردي میان مدت پنجس�اله (1397- 1393( چش�م انداز 
ش�ركت مارگارین، كسب جایگاه نخست در تولید روغن هاي تخصصي، كسب و 
حفظ جایگاه دوم تولید روغن هاي خانوار در كش�ور همچنین ایجاد سود پایدار 
جهت سهامداران محترم است. ماموریت شركت مارگارین خلق ارزش افزوده از 

طریق ارتقاي كیفیت و با استفاده از فن آوري
هاي نوین بوده كه با اهداف تببین شده توسط راهبردهاي مختلف در حوزه هاي 
مدیریتي و زیرس�اختي ش�ركت، حوزه زنجیره تامین و حوزه بازاریابي و فروش 
پش�تیباني گردیده و در این راس�تا برنامه هاي دس�تیبابي به آن را جهت كلیه 

سطوح سازماني تدوین و اجرایي نموده است.
شركت مارگارین همواره س�عي دارد محصوالتي با كیفیت برتر و منطبق با نیاز، 
طراح�ي و تولی�د نماید. هم اكنون 38 نوع محصول متن�وع روغني در دو بخش 
صنف و صنعت و مصارف خانوار در این شركت تولید مي شود كه عالوه بر مطابقت 
با ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، معاونت غذا و دارو و وزارت 
بهداش�ت، با استانداردهاي بین المللي نظیر CODEX از شركت SGS سوئیس 

نیز انطباق داده شده است.
نتایج عملیات شركت در سال مالي گذشته نشان از فائق آمدن مدیریت و كاركنان 
شركت بر مشكالت بوجود آمده بوده و امید است در سال آینده با تالش مدیریت 

و كاركنان زحمتكش شركت ، نتایج پیش بیني شده محقق گردد .
این ش�ركت امیدوار اس�ت با تالش تیم مدیریت، كاركنان و حمایت سهامداران 
محترم، س�ازمانها و موسس�ات دولتي در برنامه پنج س�اله خود تا سال1397 به 

تولید بیش از200 هزار تن انواع روغن با سهم بازار 15درصد نایل گردد.

منشور راهبردی شركت مارگارین
چشم انداز

- جایگاه اول در روغن تخصصی
- جایگاه دوم در روغن خانوار

- ایجاد سود پایدار برای سهامداران

ماموریت
خلق ارزش افزوده، تعریف نو از كیفیت با استفاده از فن آوری های نوین

راهبردهای زیرساختی
- توسعه و بهره وری منابع انسانی

- بهبود مستمر سیستم ها و روش ها
- مدیریت بهینه منابع شركت

راهبردهای بازاریابی و فروش
- ارتقاء برند وسهم بازار

- ارتقاء و توسعه كانال های فروش
- ارتقاء و توسعه خدمات به مشتریان

راهبردهای زنجیره تامین
- كاهش هزینه های تبدیل 

- مدیریت موجودی در زنجیره ارزش
- افزایش كیفیت، سالمت غذایی و تنوع محصوالت

ارزش های شركت:
حفظ و صیانت از سرمایه های ذینفعان)مشتریان، كاركنان، سهامداران و جامعه(

برنامه های آینده شركت:
الف(اطالعات طرح های توسعه شركت:

ب( پروژه های در حال اجرا
ج( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش 

 د( شیوه های تامین مالی
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شركت

ریسک تامین مواد اولیه :
باتوجه به اینكه عمده مواد اولیه مصرفي شركت از قبیل روغن خام ، ورق حلب 
و قطعات یدكي از منابع خارجي تامین مي گردد ، بنابراین ریسک عمده شركت 
تامین به موقع آن است كه بعضاً مي تواند بدلیل مواجهه با تحریم هاي بین المللي 

مورد خطر قرار گیرد.

ریسک نوسانات نرخ بهره :
كلیه قراردادهاي تسهیالت مالي دریافتي شركت با سررسید حداكثر یكساله مي 
باشند و در صورت تغییر نرخ سود تسهیالت در سیستم بانكي، هزینه بهره تغییر 

خواهد نمود .

ریسک نوسانات نرخ ارز :
با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز، شركت كلیه وام هاي ارزي را بازپرداخت نموده 
است. بخشي از بدهي هاي شركت بصورت ارزي مي باشد كه متناسب با تغییرات 
نرخ ارز در بازار آزاد، س�ود و زیان ش�ركت از این بابت متاثر مي گردد . با توجه 
ب�ه اینكه واردات روغن خام در اولویت اول دریافت نرخ ارز مرجع مي باش�د، در 
صورت تغییر نرخ ارز مرجع ، شركت نیاز به سرمایه در گردش باالئي خواهد داشت 

كه ممكن است در تامین منابع مالي مورد نیاز شركت مشكالتي ایجاد گردد .

ریسک نقدینگي :
باتوجه به میزان س�رمایه شركت و وجود حدهاي اعتباري در صورت عدم تغییر 

عمده در سیاست هاي بانک ها ، ریسک نقدینگي ندارد .
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شركت مشتریان گلدیران برای دهمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس 
طالیی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان شد.

پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان 
با حضور و س�خنرانی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت،حجت 
االس�الم ابوتراب�ی ف�رد نایب رئی�س اول مجلس ش�ورای اس�المی،مجتبی 
خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود نوابی رئیس سازمان 
حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، نیره پیروزبخت رئیس س�ازمان 
ملی اس�تاندارد، جمعی از مقامات دولتی و نمایندگان شركت های منتخب در 

سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
 در جری�ان این همای�ش جناب مهن�دس علیخانی  به نمایندگی از ش�ركت 
مش�تریان گلدیران، لوح و تندیس طالیی مراس�م را از دست جناب مهندس 

نعمت زاده،  وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت كرد.
در ابت�دای مراس�م، مهندس نعمت زاده طی س�خنانی در جم�ع مدعوین به 
كیفیت برند اش�اره كرده و گفت: تنها راه ما برای پیوس�تن به اقتصاد جهانی، 
راه انداختن چرخ های تولید كش�ور  با استفاده از تجربیات جهانی و افزایش 

كیفیت تولیدات است.
ه�دف از انتخ�اب روز نه�م اس�فند ب�ه عن�وان روز مل�ی حمای�ت ازحقوق 
مصرف كنندگان كمک به ایجاد رقابتی س�الم و تش�ویق واحدهای تولیدی و 
خدمات�ی در جهت حمای�ت موثرتر از حق�وق مصرف كنندگان و آگاه س�ازی 

مصرف كننده نسبت به حقوق خود و چگونگی دست یابی به آن است.
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.

خط  مشی شركت مشتریان گلدیران
ش�ركت مشتریان گلدیران یكی از ش�ركت های گروه گلدیران می باشد كه به 
عنوان برترین ش�ركت خدماتی در خاورمیانه و آفریقا در حوزه های مش�اوره 
، مدیری�ت خدمات نصب و خدم�ات پس از فروش محصوالت خانگی و صوتی 

تصویری شركت گلدیران درسراسر ایران ارائه خدمات می نماید.
این شركت در راستای تامین، ارتقاء رضایتمندی و افزایش وفاداری مشتریان 
ش�ركتهای گروه گلدیران و با رویكرد بهبود مس�تمر فعالیهّت ها و فرایندهای 
خ�ود، سیس�تم مدیریت كیفی�ت مبتنی ب�ر اس�تاندارد  ISO 9001:2008 را 
برگزیده و برای نیل به این چشم انداز راهكارهای كالن زیر را سرلوحه فعالیت 

های خود قرار داده است.
•  شناسایی و استفاده از فن آوری نوین در راستای ارائه خدمات برتر.

•  ارتقاء س�طح كیفی خدمات و محصوالت شركت متناسب با نیازمندی های 
مشتریان.

•  ارتقاء دانش تخصصی و مهارت های فنی كاركنان ش�ركت به عنوان اصلی 
ترین سرمایه سازمان.

•  برقراری ارتباط سودمند دوطرفه با تامین كنندگان بویژه نمایندگان شركت 
در جهت ارتقاء كارایی واثربخشی خدمات.

معرفی شركت مشتریان گلدیران
ش�ركت مشتریان گلدیران، بعنوان یكی از ش�ركت های زیر مجموعه شركت 
گلدیران با ماهیت خدمات پس از فروش، فعالیت خود را با ساختار مستقل از 

ابتدای سال 1380 آغاز نمود.
ش�ركت خدمات گلدیران در س�ال 1380 با نام ش�ركت كاریاراندیش به ثبت 
رس�یده و ه�دف از ایجاد این ش�ركت ارائ�ه خدمات قبل و بع�د از فروش به 
كلیه محصوالت وارداتی ش�ركت گلدیران قش�م )خانگی و صوتی-تصویری( 
و حمایت بخش فروش از طریق پش�تیبانی و نگهداش�ت مشتریان گلدیران 

بوده است.
در سال 1385 به نام شركت خدمات گلدیران تغییر نام داد.

ه�م اكنون این ش�ركت در س�ال 1391، با بكارگیری بی�ش از 1000 نفر نیروی 
متخص�ص در دفتر مركزی و خدمات تهران  و دفاتر شهرس�تانها و همچنین 
شبكه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران با بیش از 1000 نماینده 

در خدمت مشتریان محترم شركت ال جی می باشد.

مشتریان گلدیران؛ برگزیده مردم 
برگزریندیگریدرویترینافتخاراتشرکتمشتریانگلدیران
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طبقه دهم اتاق بازرگانی به روز 1395/1/31 شاهد 
حضور سهام داران سرمایه گذاری ملت در مجمعی 
بود که ریاست آن به دست با کفایت محمدرضا وفائی 
بود و من دس��ت بر پیشانی به سالهای دور و نزدیک 
می اندیش��یدم و ش��اهد آن بودم که م��ردی از تبار 
نیکان ، پاکان و دلدادگان به ملت با آرمان های شده 
کارآفرینی که نظیرش را در حیات انقالب در کسی 
خیری نداش��ته است به پا خواس��ت. سخن از دکتر 
رس��ول گنجی دانش آموخته پلی تکنیک و از اولین 
ها در پایه گذاری علمی صنعت پتروشیمی کشور می 
باشد هوشمندی که مدیر اولین پتروشیمی بندرامام 
بود می گفت: اگر ژاپن برترین ش��ده به یُمن زنان و 
مردانی چون با انگیزه این جوان »رسول گنجی« می 
باشد. چرا از خود نمی پرسیم که با مفاخر چه کرده 
ایم عباس میرزا ، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، امین 
الضرب، حاج معین التجار بوشهری، محسن آزمایش، 
ابتهاج حاج محمدتقی برخوردار، خسروشاهی و دهها 
و صدهای دیگرهایی که با یک مویز گرممان ش��د و 

با یک غوره سرد. 
آث��ار آنها را به اندک بها فرام��وش کردیم و... طنین 
صلوات و عطرآگین س��الن م��را از خیال بیرون کرد 
گ��زارش مدیرعامل محبوب محترم و ی��ار روزهای 
تن��گ در فض��ا پیچید که می گفت: ما خادم ش��ما 

سهامدارانیم.
 مجمع عمومی عادی س��الیانه سال مالی منتهی به 
94/09/30 شرکت سرمایه گذاری ملت )سهامی عام( 
در تاریخ 95/01/31 تشکیل شد. خالصه تصمیمات 

مجمع به شرح ذیل می باشد:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

1( صورت های مالی سال مالی منتهی به 94/09/30 
شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2( روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه  کثیراالنتش��ار 
جهت درج آگهی های ش��رکت در سال مالی منتهی 

به 95/09/30 انتخاب گردید.
3( اش��خاص حقوق��ی زیر به عن��وان اعضای هیات 

مدیره شرکت به مدت 2 سال انتخاب گردیدند:
- شرکت تندر ماشین زرین

- شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا
- شرکت دارو تجارت سامان

- شرکت سالمت جویان تهران
- شرکت دنیای فن آوران پویا

پیام هیات مدیره
در طول یک س��ال گذشته و با توجه به سیاستهای 
انقباظی اتخاذ شده توس��ط مجموعه دولت محترم 
وبانک مرکزی و کنترل رش��د نقدینگی، شاهد افت 
ش��دید تورم به زیر 15 درصد بودیم. این سیاس��ت 
ها هرچند دس��تاورد ارزشمند کنترل تورم را در پی 
داش��ت . ولی بیش از پیش به رکود اقتصاد کش��ور 
دام��ن زد و کلیه فعالیت های اقتص��ادی ، از جمله 
ساخت و ساز را تحت تاثیر مضاعف قرار داد اما پس 
از توافق هسته ای و عملی شدن برجام و نوید خروج 
کش��ور از تحری��م و رکود، امید و رون��ق در اقتصاد، 
بورس اوراق بهادار و همچنین بازار مس��کن پدیدار 

گردید.

همانگونه که سهامداران محترم مطلع هستند بخش 
قابل توجهی از سرمایه ثبت شده در شرکت سرمایه 
گذاری ملت)س��هامی ع��ام( در ام��الک معروف به 
چاتانوگا لحاظ گردیده است، لذا عمده ترین سیاست 

گذاری شرکت متوجه ملک مذکور می باشد.
برنامه های آتی درخصوص ملک فوق و سایر اهداف 
هیات مدیره با توجه به توضیحات باال به شرح ذیل 

باستحضار می رسد. 
1- با توجه به شرایط رو به بهبود بازار مسکن، یکی از 
مناسبترین راهکارها، اقدام برای مشارکت در ساخت 
امالک معروف به چاتانوگا می باشد. در رابطه با زمین 
یاد ش��ده پیش��نهادات متفاوتی برای مش��ارکت در 
ساخت از طرف شرکتهای داخلی و خارجی در دوره 
مالی مورد گزارش به ش��رکت سرمایه گذاری ملت 
)س��هامی عام( ارائه گردیده، که تمامی موارد توسط 
هیات مدیره مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

    ل��ذا با توجه به عدم اطمینان از قطعیت مذاکرات 
طرفهای مقابل فوق، در این گزارش از افشاء جزئیات 
مذاک��رات بعمل آمده خ��ودداری گردی��ده و صرفا 
بمنظ��ور اطمینان س��هامداران محت��رم از پیگیری 
مس��تمر هیات مدیره نس��بت به اس��تفاده بهینه از 
پتانس��یل موجود در شرکت، گزارش��گیری مذکور 

بعمل آمده است.
2- هدف بعدی هیات مدیره علی الرغم پیگیریهای 
مس��تمر موضوع بند 1، یعنی عملیات مشارکت در 
س��اخت، فروش زمین مذکور به قیمت مناسب می 
باش��د. در صورت توفیق در ف��روش زمین مذکور و 
دریافت وجوه ناش��ی از واگذاری آن، سرمایه گذاری 
در س��هام های پربازده و برگش��ت به فعالیت اصلی 
ش��رکت سرمایه گذاری ملت)س��هامی عام( در بازار 
ب��ورس اوراق بهادار مدنظر هیات مدیره می باش��د. 
ب��ا توجه به افزایش قیمت زمین و مس��کن ، ارزش 
واقعی زمین چاتانوگا به میزان قابل توجهی افزایش 
یافته، بطوریکه مشتریان متفاوت پیشنهاد خرید آنرا 
به ش��رکت داده اند. ولیکن به دلیل سودهی بسیار 
قابل توجه در عملیات س��اخت و ساز، هیات مدیره 
همچنان پیش��نهاد اول را با حساس��یت بیش��تری 

پیگیری می نمایند.
3- از دیگر اهداف هیات مدیره، تالش جهت فروش 
کلیه شرکتهای زیان ده که مشمول ماده 141 بوده 
اند می باش��د. شرکتهای مذکور بدلیل عدم فعالیت 
مناس��ب و عدم اس��تفاده از ظرفیت کام��ل، تماما 

زی��ان ده بوده و نگهداری از آنها برای ش��رکت مادر 
مقرون به صرفه نمی باشد. که در این راستا در مال 
مالی مورد گزارش ش��رکت دیدگاه تصویر به فروش 
رس��ید. همچنین در مجمع شرکت سنگاب همدان 
توقف فعالیت ش��رکت مذکور مصوب ش��ده است و 
ماش��ین آالت ب��ه فروش رس��ید و از آن محل تمام 
بدهی های ش��رکت مذکور پرداخت شده است و در 
خ��رداد ماه مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم 
گیری راجب به انحالل شرکت برگزار خواهد شد. و 
شرکت سنگاب همدان نیز منحل خواهد گردید که 
حدود 40 میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیق حذف 
خواهد ش��د. یکی از اساسی ترین معضالت شرکت 
س��رمایه گذاری ملت طی چند س��ال اخیر، شرکت 
ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی ایران بوده است 
که بدلیل زیان انباش��ته 823 میلیارد ریالی شرکت 
مذک��ور و ب��ا عنایت به اینکه گروه س��رمایه گذاری 
ملت س��هامدار 70 درصدی ش��رکت فوق می باشد 
عمده زیان انباش��ته تلفیقی گروه مربوط به شرکت 
تراک بوده اس��ت که با توجه به رای دادگاه مبنی بر 
ورشکستگی و توقف عملیات از تاریخ 1391/12/29 
شرکت مذکور، شرکت فوق از گروه شرکت سرمایه 
گذاری ملت سلب شده است و به همین خاطر زیان 
تلفیق ش��رکت به حدود مبل��غ 120 میلیارد ریال 
کاهش یافته اس��ت که نوید خوبی برای شرکت می 
باشد که پس از چند س��ال در سال 95 بدلیلحذف 
ش��رکت س��نگاب همدان و شرکت ماش��ین آالت 
صنعتی تراکتورس��ازی ایران شرکت سرمایه گذاری 

ملت به سود برسد. 
ح��ال با عنایت ب��ه موارد فوق الذک��ر، هیات مدیره 
انتظار دارد با مشارکت یا فروش امالک اشاره شده و 
همچنین رهایی از شرکتهای زیان ده در سال 1395 
به سود قابل قبولی دست یابد و به فعالیت اصلی خود 
که همانا سرمایه گذاری در سهام می باشد بازگردد 
و ارزش سهم این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار 

به ارزش واقعی خود دست یابد.
تاریخچه

شرکت س��رمایه گذاری ملت)سهامی عام( در تاریخ 
1371/4/21 توس��ط بان��ک ملت تاس��یس و تحت 
ش��ماره 91409 در اداره ثب��ت ش��رکتها و مالکیت 
صنعتی تهران بصورت )سهامی عام( به ثبت رسیده 
و در تاری��خ 1374/6/8 در بورس اوراق بهادار تهران 

پذیرفته گردیده است.

تدبیر مدیریت برای روزهای پساتحریم بورسی 
سرمایهگذاریملتبهمجمعنشست
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انتخاب عضو پنجم هیات مدیره بانک ملت در مجمع عمومی عادی فوق العاده
 ب��ا برگ��زاری مجمع عمومی عادی ب��ه طور فوق 
العاده بانک ملت، عضو پنجم هیات مدیره این بانک 
انتخاب شد. در مجمع عمومی عادی به طور فوق 
الع��اده این بانک که با حضور بیش از 87 درصد از 
س��هامداران و به ریاست دکتر موحدنژاد، نماینده 
دولت و سهام عدالت و نظارت نمایندگان شرکت 
سرمایه گذاری صباتامین و شرکت تعاونی معین 
آتیه خواهان برگزار شد، دکتر حمید تاجیک با رای 
سهامداران به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت 
برگزیده شد. بر اساس این گزارش، دکتر تاجیک از متخصصان مالی کشور است 
که عضویت شورای راهبردی بیمه در وزارت امور اقتصادی و دارایی،عضویت هیأت 
مدیره شرکت های بیمه«ایران«،«آسیا«و«ما«و فعالیت به عنوان مدرس دردانشگاه 
ها ی علوم اقتصادی، عالمه طباطبایی، آزاد اسالمی و پیام نور و پژوهشکده بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران همچنین عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
را در کارنامه کاری خود دارد. این گزارش حاکی است، با انتخاب عضو پنجم، از این 
پس علی رستگار، محمد بیگدلی، حسن روستا، کورش معدلت و حمید تاجیک به 
عنوان اعضای هیات مدیره بانک ملت فعالیت می کنند که علی رستگار مدیریت 

عاملی و محمد بیگدلی ریاست هیات مدیره این بانک را بر عهده دارند.

دیدار نماینده بنیاد جهانی رهبران شهری  با مدیرعامل بانک شهر 
مدیرعام��ل بان��ک ش��هر ب��ا »بیلم��ر«، نماینده 
طرح ابتکاری ش��کوفایی ش��هری از بنیاد جهانی 
رهبران ش��هری  دیدار و گفت و گو ک��رد. در این 
نشس��ت با حضور کیمبرلی بیلمر، نماینده طرح 
ابتکاری ش��کوفایی شهری از بنیاد جهانی رهبران 
شهری )ICL( به دلیل حمایت این بانک از اهداف 
توس��عه پایدار که در مجمع عمومی سازمان ملل 
نهایی و تصویب شده و همچنین تالش  در زمینه 
اجرایی کردن برنامه های طرح ابتکاری شکوفایی 
ش��هری قدردانی شد.  همچنین نماینده طرح ابتکاری شکوفایی شهری از بنیاد 
جهانی رهبران شهری، ضمن تقدیر از عملکرد بانک شهر در خصوص حمایت از 
عمران و آبادی شهرها، بر لزوم همکاری هر چه بیشتر بانک شهر با این بنیاد تاکید 
ک��رد. پورزرندی نیز ضمن اع��الم آمادگی مبنی بر افزایش تعامل با بنیاد جهانی 
رهبران شهری اظهار کرد: بانک شهر تاکنون در زمینه عمران و آبادانی شهرهای 
ایران اقدامات مختلفی را با حمایت از ش��هرداری کالنشهرها انجام داده و ارتقای 
سطح کیفی زندگی شهروندان در دستور کار این بانک است. گفتنی است پیش 
 CPI-MC از این نیز طی مراسمی، حکم قهرمان، سخنگو و رایزن جهانی طرح
از طرف س��ازمان اسکان بش��ر ملل متحد)UN-Habitat(، به دکتر پورزرندی 
اختصاص یافت.  طرح ابتکاری شکوفایی شهری)CPI-MC( رویکردی نوآورانه 
در بحث ارزیابی شهرهاس��ت که یک��ی از مهم ترین برون دادها و نتایج تیم برنامه 
اس��کان بشر س��ازمان ملل متحد طی چهار دهه است و با هدف تجزیه و تحلیل 
داده ها و اطالعات شهری به منظور حمایت از تدوین سیاست های آگاهانه جهت 
ایجاد شهرهای پایدار، برای اولین بار به طور رسمی در سال2012 مطرح و به مرور 
زمان، به یک برنامه جهانی تبدیل شد؛ به طوری که امروزه بیش از 600 شهر را در 

سراسر جهان پوشش می دهد. 

رشد 17 درصدي كاربران چهار خدمت الكترونیكي بانک اقتصادنوین
در ادامه رشد کاربران خدمات بانکداري الکترونیکي بانک اقتصادنوین تعداد استفاده 
کنندگان چهار خدمت الکترونیکي این بانک در پایان اسفند ماه 1394 نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل از آن بیش از 17 درصد رشد کرد. تعداد کاربران خدمات 

تلف��ن بانک، اینترنت بانک، پیام کوتاه بانکي و موبایل بانک اقتصادنوین در پایان 
خرداد از مرز 3 میلیون و761 هزار نفر گذش��ت که نس��بت به تعداد کاربران این 
چهار خدمت در پایان اس��فند 93 بیش از 17 درصد رش��د نشان مي دهد. عالوه 
بر این تعداد خودپردازهاي فعال بانک اقتصادنوین در پایان اسفند 94 به یک هزار 
و 54 دس��تگاه رسید که با توجه به تعداد شعب این بانک، بخش عمده اي از این 
دس��تگاه ها در خارج از ش��عب بانک اقتصادنوین مستقر است و خدمات متنوعي 
به دارندگان کارت ها شبکه شتاب ارایه مي کند. بانک اقتصادنوین با هدف تسریع 
در ارایه خدمات بانکي و کاهش لزوم مراجعه مشتریان به شعب، توسعه خدمات 
بانکداري الکترونیکي را در دستور کار قرار داده که در این راستا مشتریان مي توانند 
با بهره مندي از خدمات مدرن این بانک در تمام ساعات شبانه روز نیازهاي بانکي 

خود را بدون مراجعه به شعب این بانک تامین کنند.

توسط بانک پاسارگاد انجام شد
رونمایی از نخستین نرم افزار بانكداری

بر روی ساعت های هوشمند به همراه قابلیت ورود با اثر انگشت 

به منظور رفاه حال مشتریان محترم و سهولت در انجام امور بانکی، بانک پاسارگاد به 
عنوان نخستین بانک ایرانی، اقدام به عرضه ی نسخه ی ویژه ی ساعت های هوشمند 

برای سامانه ی بانکداری همراه خود کرده است.
 کاربرانی که دارای گوش��ی هایی با سیستم عامل IOS بوده و از ساعت هوشمند 
با سیستم عامل WatchOS برخوردار هستند تنها با بروزرسانی نرم افزار از طریق 
آدرس  http://bpi.ir/MobileBanking  ب��ه ص��ورت خودکار از این قابلیت 

بهره مند گردیده و نیازی به نصب نرم افزار دیگری نخواهندداشت.
همچنین با بروزرسانی به نسخه ی مذکور عالوه بر قابلیت فوق، امکان ورود کاربران 
با اثر انگشت )به عنوان جایگزین استفاده از نام کاربری و رمز عبور( نیز میسر خواهد 
شد. گفتنی است مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 82890 

آماده پاسخگویی به سواالت و پیشنهادهای مردم گرامی است.

برنامه عملیاتی بانک توسعه صادرات برای امسال تدوین شد 
برنامه عملیاتی بانک توس��عه صادرات با بهره گیری از منابع باالدستی و تعامل با 
تمامی واحدها و براساس اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله بانک و همچنین 
بودجه مصوب سال 1395 تدوین شد. منابع باالدستی مورد استفاده در تدوین این 
برنامه شامل منویات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم 
توسعه، برنامه پنج ساله بانک توسعه صادرات )93- 97( و سند راهبردی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی است.
ج��دول منابع و مصارف ترازنامه ای مورد اس��تفاده در این برنامه با س��ه رویکرد 
بدبینانه، میانه و خوش بینانه به تفکیک ارزی و ریالی و براس��اس عملکرد س��ال 
93 تا ش��هریور 94 و س��هم هریک از اقالم ترازنامه تدوین شده است.در رویکرد 
خوش بینانه رشد 30 درصدی برای اقالم کلی ترازنامه نسبت به رویکرد بدبینانه 
مدنظر است. براساس این گزارش، اهداف کمی بانک با پیش بینی ترازنامه بانک با 
سه رویکرد یاد شده و همچنین شرایط پس از تحریم و چشم انداز بهبود عملکرد 

اخباربانکوبیمه
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بیمه رازی، به عنوان اولین و تنها شركت بیمه ای در 
ایران رتبه اعتبار بین المللی دریافت می كند. 

با حضور جمعی از مس�ئوالن استانی و مدیران شهر 
مشهد و تنی چند از مدیران ارشد بیمه رازی، شعبه 

سرپرستی  شرق كشور بیمه رازی افتتاح شد.
در آیی�ن افتتاح این ش�عبه، كه در راس�تای برنامه 
یكس�ان س�ازی ش�عب بیمه رازی از لحاط طراحی 
ص�ورت گرفت، دكت�ر یونس مظلوم�ی، مدیر عامل 
بیم�ه رازی در پیامی گف�ت: ارائه خدمت نوین بیمه 
ای و پرداخت خسارت ها، 24 ساعت پس از تكمیل 
پرونده و همچنین مقدمات اخذ رتبه از یک موسسه 
معتبر بین المللی به عنوان اولین شركت بیمه ایرانی، 
برای بیمه رازی افتخار و سربلندی دارد و در راستای 
شعار سال 95 )اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل( بیمه 
رازی امیدوار اس�ت به عنوان اولین و تنها ش�ركت 
بیمه ای در ایران این رتبه را دریافت و در عرصه بین 

الملل حضور پویا داشته باشد.
در راس�تای طرح هماهنگ س�ازی شعبه های بیمه 
رازی در تمام نقاط كش�ور، س�اختمان جدید شعبه 
مشهد شركت بیمه رازی، با 13 سال سابقه به عنوان 
یك�ی از قدیمی ترین ش�عبه های این ش�ركت روز 

پنجشنبه مصادف با 26 فروردین ماه افتتاح شد.
این مراس�م با حض�ور دكتر مظلومی مدی�ر عامل، 
جم�ع كثی�ری از مقامات و مدیران ش�ورای ش�هر، 
فرمانداری، اس�تانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، 
صاحبان سرمایه تعدادی از مدیران ارشد بیمه رازی 
به همراه همكاران ش�عبه و نمایندگان بیمه رازی در 
استان خراس�ان رضوی در سالن همایش های هتل 
پردیس�ان و پس از آن در محل شعبه مشهد برگزار 

گردید.
گفتنی اس�ت از اتفاقاتی كه در حاشیه مراسم روی 
داد می توان به نشس�ت دكتر مظلومی با كارگذاران 
استان خراسان و اعالم رضایت این گروه در صنعت 
بیمه از شركت بیمه رازی و همچنین جلسه پرسش و 
پاسخ نمایندگان شرق ایران بیمه رازی با مدیرعامل 

و مدیران ارشد اشاره كرد.  
ش�عبه سرپرس�تی ش�رق ایران بیمه رازی در بلوار 
شهید قرنی، نبش بلوار شهید موسوی قوچانی واقع 
است و آماده ارایه انواع خدمات بیمه ای به هموطنان 

گرامی استان خراسان می باشد.

بانک در بخش های ارزی و ریالی و با اعمال برخی سیاس��ت های مقرر در برنامه پنجس��اله تدوین شده است. 
افزایش سهم عقود مشارکتی در پرتفوی تسهیالتی بانک به 45 درصد مطابق با برنامه پنج ساله، تعیین نسبت 
70 درصدی مصوبات س��رمایه در گردش به کل مصوبات جاری در س��ال جاری و ایجاد تناس��ب میان مبلغ 
تسهیالت اعطایی به تولیدات دانش بنیان و اهداف برنامه پنج ساله بانک از جمله مولفه های قابل توجه برنامه 

عملیاتی سال 95 است.  

دكتر فرحی: تجهیزمنابع و وصول مطالبات از مهمترین برنامه های پست بانک ایران درسال 1395 است 
دکتر فرحی مدیرعامل پس��ت بان��ک ایران در اولین دیدارصمیم��ی با مدیران و 
کارکنان در سال 1395 ضمن تبریک سال جدید و هفته گرامیداشت مقام واالی 
مادر و زن گفت: تجهیزمنابع، وصول مطالبات و استقرار نرم افزار جامع بانکی جدید 
از مهمترین برنامه های این بانک ایران در س��ال جاری اس��ت.  در این دیدار که 
با حضور محمدجواد کولیوند نماینده مردم شهرس��تان کرج در مجلس ش��ورای 
اسالمی، مهندس حسن زاده رئیس هیأت مدیره، دکتر صباغی عضو هیأت مدیره، 
مدیران و کارکنان واحدهای ستادی، مشاوران بانک و مدیریت های شعب مناطق 
استان تهران و بازنشستگان و همچنین عادل قبادی زاده عضو هیأت مدیره بانک 
ایران - ونزوئال برگزار ش��د وی ضمن اعالم این خبر و اش��اره به ش��عار »اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: مفهوم اقدام این شعار یعنی اراده 
الزم برای انجام کار و عمل نیز به وقوع رس��اندن آن است که مجموعه کارکنان پست بانک ایران تالش می کنند 
به خوبی آن را محقق س��ازند. فرحی افزود: برنامه های واحدهای اجرائی پست بانک ایران در سال جاری در قالب 
شاخص های عملیاتی و سودآور از جمله؛ تجهیزمنابع، وصول مطالبات و ساماندهی امالک و اموال تدوین و ابالغ 
شده و برنامه های واحدهای ستادی نیز در همین راستا درحال تدوین و نهائی شدن می باشد. مدیرعامل در پایان از 
تالش ها و زحمات تمامی همکاران این بانک در سراسر کشور اعم از کارکنان و کارگزاران باجه های نمایندگی تقدیر 
و تشکر نمود. همچنین سیدرحمان حسین پور رئیس اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی در این دیدارضمن تبریک 
سال نو به اعضای هیأت مدیره و مدیران و کارکنان بر تالش مضاعف همکاران جهت تحقق شعار سال تعیین شده 
از سوی رهبر معظم انقالب و اهداف بانک از جمله تحقق EPS تأکید کرد و اظهارداشت: با امید و نویدهای ایجاد 

شده در سال جدید قطعاً موفقیت های زیادی برای بانک و همکاران اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: 
آماده سرمایه گذاری صنعتی مشترک با شركای خارجی هستیم

علی اشرف افخمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
گف��ت: نقش بانک ها در تجارت بین المللی و فرصت های س��رمایه گذاری 
مشترک مهم و غیرقابل انکار اس��ت وی در دیدار با هیات آلمانی گلوبال 
بریجز ضمن تش��ریح آخری��ن وضعیت اقتص��ادی، فرهنگی و اجتماعی 
کش��ورمان به تبیین فرصت ه��ای قابل قبول در بازاره��ای مالی، پولی و 
سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی ایران پرداخت. افخمی تاکید کرد: بانک 
صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه ای نقش بسیار مهمی در تامین 
مالی پروژه های فوالدی، پتروشیمی، نیروگاه، و صنایع زیرساخت دارد و می تواند همگام با شرکای خارجی نقش 
مهم خود را در بازار بکر و قابل اعتماد ایران پررنگ تر کند. افخمی تاکید کرد: ما به عنوان یک بانک اعتقاد داریم که 
داشتن برنامه و چشم انداز آینده می تواند به صورت جدی در همکاری ها تاثیرگذار باشد. ما باید همکاری های ایران 
با جامعه جهانی و بالعکس را یک فرصت خاص اقتصادی بدانیم که می تواند برای دو طرف نتیجه های مثبتی را 
به دنبال داشته باشد. وی تاکید کرد: شرایط جدیدی پس از اجرایی شدن برجام در کشور ایجاد شده است، ما در 
بانک صنعت و معدن با توجه به سیاست های کلی دولت تدبیر و امید شرایط جدیدی را تعریف کرده و در تالشیم 
تا با بهره گیری از منابع خارجی در چارچوب معامالت مثبت بین المللی بر روند توسعه کشورمان شتاب بخشیم.  
به گفته افخمی : بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی – توسعه ای بر اساس استانداردهای جهانی، 
منصفانه برخورد کردن را یک اصل می داند که این برخورد منصفانه دوجانبه است، ما دوست داریم همان طور با 
ما رفتار شود که ما با دیگران رفتار می کنیم. افخمی تاکید کرد: درست است که شما به عنوان یک سرمایه گذار 
خارجی درصدد هستید تا شرایط ویژه ای را برای سرمایه گذاری در ایران به دست آورید، من به صراحت می گویم 
فضای کسب و کار و ورود به بازار اقتصادی در چارچوب یک رقابت بسیار مهم است و این فضا اکنون مهیا است. 
سازمان گلوبال بریجز سازمانی خصوصی، غیرانتفاعی و مستقل محسوب می شود که خود را متعهد به تقویت 
گفت وگو میان اعضای خود در زمینه همکاری های اقتصادی سیاسی، حقوقی، بانکی و فرهنگی در بیش از 40 

کشور اروپایی، ایاالت متحده، روسیه و چین می داند. 

درمراسمرونماییشعبهسرپرستی
شرقکشوربیمهرازیاعالمشد
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كاش نقاش�ی می دانس�تم و قدرت داش�تم چهره و قد و ب�االی پیرمرد 
بلندقامت را به تصویر بكشم. لباس های نسبتا كثیف و كهنه و گیوه هایی 
كه شاید روزگاری نو بوده اند، جوراب های پاره كه به علت كوتاهی شلوار 
از س�اق پا و پاش�نه اش كمی باال معلوم بود، وصله¬های نافرم، ناجور و 
نارنگ زانو و آستین كت و پیراهن یقه آرو )یقه آهاردار( چرک تابیده كه 
چروكیده هم ش�ده بود، ریش نتراشیده، سبیل های پرپشت آویزان، لپ 
ورقلمبیده و پف آلود، چش�م های ریز كه از زیر ابروهای پرپشت سیاه و 
سفید به زحمت دیده می شد، لب های كلفت كه به سیاهی می زد شاید به 
علت استعمال دخانیات و یا بیماری قلبی و »َطَبق« روی سرش با مقدار 
زی�ادی فرفره ه�ای رنگارنگ ك�ه بر اثر حرك�ت او و برخ�ورد باد چرخ 
می خوردن�د و تك�ه فانوس مانن�دی ك�ه ب�ه قول�ی »وغ وغ صاح�اب« 
می نامیدندش. ناگفته نگذارم این وس�یله ای كه در آن زمان برای بچه ها 
نقش اس�باب بازی را داشت چیزی نبود جز یک ورق كاغذ نسبتا مقاوم 
كه به صورت اس�توانه ای تا به تا چین چین می ش�د، درز آن را با سریش 
می چس�باندند و دو طرفش را با مقوایی كه وس�طش سوراخ ریزی قرار 
داشت، می بستند. تكه س�نگ كوچكی داخل آن قرار داشت و هنگامی 
كه هوای موجود در آن اس�توانه با فشار از دو طرف خارج می شد صدای 
ریزی ش�بیه »وغ« به گوش می رسید و از این نظر بنا بر فرهنگ عامیانه 
و ساده آن روزگار كه شاید بیش از پنجاه سال پیش از این باشد »وغ وغ 
صاحاب« خوانده و نوش�ته می شد. بد نیست اشاره ای كنم به عكسی از 
یكی از نش�ریات آن زمان كه به گمانم »مجله سپید و سیاه« و یا »مجله 
فردوس�ی« بود كه ب�ه خاطر دارم عكس حمالی ب�ا همان هیبت و همان 
پاالنی كه معموال حمال ها بر دوش می كش�ند و هم اكنون هم در بازار به 
وس�یله اهل و عملش كه همان حمال ها یا باربرها باشند و در دهانه بازار 
یا همان سبزه میدان قدیم كه حاال هم بسیاری این محل را با همین نام 
می شناسند و كمی آن طرف تر از آن چهارراه گلوبندک كه تقاطع خیابان 
خی�ام و بوذرجمهری قدیم و پان�زده خرداد جدید قرار دارد، اس�تفاده 

می شود را نشان می داد كه روی پاالن خودش روبه روی وزارت كار و امور 
اجتماع�ی كه در خیابان آیزنهاور آن زمان و خیابان آزادی فعلی اس�ت، 
نشس�ته بود و زیرش با خط درش�ت نوش�ته ش�ده بود »خانه كارگر« و 
بی انصاف عكاس چنان با دقت عكس را گرفته بود كه هم تا آخرین طبقه 
س�اختمان و ك�ف خیاب�ان را نش�ان م�ی داد و ه�م فروش�نده وغ وغ 
صاحاب های آن زمان كه شكل و شمایل همان حمال را داشتند و از این 
بابت بود كه یاد آن عكس افتادم. اما بگویم از قصه خود ... شهری بود، و 
البد هر شهری شهریاری دارد كه داشت و شهریار نمی توانست حكومت 
كند مگر با ابزار و وسایل و اركان چه لشكری، چه كشوری. شهرداری را 
بلدی�ه می گفتند، دارایی را مالیه، دادگس�تری را عدلیه، و ش�هربانی را 
نظمیه؛ كالنتری كمیس�یری نام داشت و ژاندارمری به امنیه مشهور بود. 
آدم ها و كاركنان هر كدام از این نهادها را هم متناسب با نام آن با اضافه 
كردن یک پس�وند »چی« صدا می كردند، مثل عدلیه چی، بلدیه چی و یا 
مالیه¬چی و هر كدام از این اسامی در زمان خودش ارج و قرب و مقام و 
منزلتی داش�ت. در آن ش�هر مردم صبح زود از خانه خارج می ش�دند، 
كاس�ب سراغ دكان و محل كسب، كارمند س�راغ اداره، نظامی به طرف 
پادگان، معلم به سوی مدرسه می رفت و آخر وقت به خانه برمی گشتند. 
دكاندار حس�اب و كتاب درآمدهایش اعم از نقد و نس�یه را در دفترش 
می نوش�ت، كارگر كه صبح تا غ�روب كار كرده و مزدش را گرفته بود در 
قهوه خان�ه ای می نشس�ت و به ق�ول آن زمانی ه�ا دو تا چای دیش�لمه 
قندپهلوی لب سوز می¬نوشید و رفع خستگی می كرد، كارمندان و طبقه 
به اصط�الح روش�نفكر ك�ه آن روزه�ا »منهّورالفكر« لقب گرفت�ه بودند، 
سینمایی، تئاتری، كتابخانه ای، انجمن ادبی و یا سیاسی پیدا می كردند و 
مش�غولیاتی فراهم، كاله نمدی ه�ا و مومنین، مالها و آخوندها و زن های 
مومنه و پیرزن های قدیمی راهی مسجد محل می شدند كه توشه آخرت 
جمع كرده و یا اس�تخوان س�بک كنند از كارهای جوان�ی و یا زبانم الل 
كارهای زشت و بدی كه كرده بودند؛ عرق خورها و دائم الخمرها هم سری 
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به پیاله فروش�ی ها كه در بیشتر خیابان های اكثر شهرها موجود بود و در 
تهران در خیابان الله زار قرار داش�ت، می زدن�د و پیاله ای عرق زهر مار 
می كردند و بعضی ها هم به چهارراه كالج می رفتند كه همراه آبجو بشكه 
پس�ته ای را م�زه دهانش�ان كنند. تعدادی هم س�ری به محل�ه بدنام یا 
نجیب خانه شهر می زدند كه تخلیه بشوند و تازه موقع برگشتن هزار رقم 
كوفت و مرض را هم به ارمغان می آوردند و جالب بود كه بعضی از اطبای 
محت�رم روی تابل�وی مط�ب خودش�ان این جمل�ه را هم می نوش�تند 
»متخصص درمان بیماری های مقاربتی« كه یكی دو تا از همین تابلوها تا 
همین چند سال اخیر در خیابان سپه یا امام خمینی فعلی موجود بود و 
ش�خصا این تابلوها را دیده ام ... كتابخانه ها اگرچه چندان ش�لوغ نبود، 
ولی بیكار هم نبودند. تعدادی از پولدارها كه پول بادآورده داشتند برای 
پز و افاده جش�ن عروس�ی خ�ود را در كاباره ها می گرفتن�د. از این همه 
اتوبان و چراغ های فلورس�نت در انواع مختلف ب�ا پایه های بلند خبری 
نبود و از سیستم كنترل ترافیک هوشمند هم، چون نیازی نبود، چراكه 
حداكثر خودروهای موجود آن زمان قصه ما، از حداقل خودروی موجود 
در دورافتاده ترین ش�هر فعلی ایران كمتر بود و به همین لحاظ پاسبان و 
یا پلیس راهنمایی وس�ط چهارراه می ایس�تاد و با دمیدن در سوت خود 
مثل چراغ های راهنمایی االن راه را باز و بس�ته می كرد. برق شهر توسط 
چن�د تا ژنراتور كه قوی ترین آن در میدان ژاله یا میدان ش�هدای امروز 
قرار داش�ت و برق ژاله نام داشت تامین می شد، آن ژنراتور هم به گمانم 
ب�ه عنوان یادبود و به صورت یادمان در همان محل حفظ ش�ده و حالت 
موزه به خود گرفته باشد. یاد دارم كه محل سكونت من در همان حوالی 
كارخانه برق قرار داش�ت و صدای گرپ گ�رپ اگزوزش مدت ها خواب و 
آس�ایش را از ما و اهالی محل س�لب كرده بود. عبور و مرور از جایی به 
جای دیگر با اتوبوس واحد انجام می ش�د یا تاكس�ی های س�یاه و سفید 
ش�امل انواع خودروهای سواری س�اخت خارج، از بنز و دوفین و فیات و 
ولوی سواری و پاپدای روسی گرفته تا این اواخر كه پیكان ساخت وطن 
جایگزین آنها ش�د. كرایه تاكس�ی ها متفاوت بود. حد فاصل میدان های 
شهر از جمله میدان راه آهن و میدان شوش و میدان فوزیه آن زمان كه 
بعدها میدان امام حسین )ع( شد به تعداد 5 نفر سوار می كردند و از هر 
نفر 3 ریال می گرفتند، كرایه اتوبوس هم یک ریال بود. حد فاصل تهران 
تا تجریش كه از پارک ش�هر ش�روع می ش�د و از طریق خیابان پهلوی 
)ولیعصر فعلی( طی مسیر می كرد 4 ریال بود كه تا ایستگاه پارک ساعی 
كه در آن زمان محله ارامنه بود و بعدها پارک شد 2 ریال می شد و2 ریال 
بعدی هم پس از عبور از آن ایستگاه اخذ می شد. از حمام¬ها هم بگویم، 
كه در هر محله ای، حمام های عمومی و خصوصی وجود داش�ت. اینها كه 
قبل از لوله كش�ی شهر به صورت خزینه و یا نمره خدمت می دادند هنوز 
ه�م در بعضی جاه�ا وج�ود دارد، از حمامی و لنگ آویزان پش�ت بام و 
روشور یزدی و كیسه حمام و لیف و ... تا وسایل نظافت شخصی همچون 
گل سرشور و صابون مراغه )كه نوع تفرشی آن هم معروف بود( و چوبک 
برای شست وش�وی ظروف )كه حاال ش�امپو و صابون و ان�واع پودرهای 
شست وش�و جای آنها را گرفته( و جالب اس�ت كه هنوز زن های قدیمی، 
پودره�ای لباسش�ویی را به هم�ان نام¬های تاید و ب�رف می نامند ... از 
اوضاع روغن¬ها از جام�د و مایعش چه گویم كه اول روغن حیوانی بود 
معروف به كرمانش�اهی، كه از ش�یر و ماست تهیه می شد تا اینكه روغن 
نباتی وارد معركه گردید و بودند كسانی كه تا آخرین لحظات عمر هم از 
روغن نباتی اس�تفاده نكردند و رفتند. مردم زمان این قصه، تا حدودی 
هم پوشیده بودند، فرقی نمی كرد فقیر و غنی به حدی از پوشش اعتقاد 
داش�تند، بعدها خودنمایی و فخرفروش�ی در كوچه و خیابان به وسیله 
زن ها و دخترها و مردان ژیگولو ش�روع شد كه از مدهای مختلف اروپا و 
آمری�كا یاد گرفتند و به آن ع�ادت كردند. البته با آرایش�ی غلیظ  تر از 
اروپایی ها! پدرها و مادرها هم با این اس�تدالل كه دنیا عوض شده، قادر 
به كنت�رل فرزندان خود نبودن�د. رفتن به قهوه خانه¬ه�ا كه قهوه خانه 
قنبرش در تهران معروف تر بود، از سرگرمی های مردم به حساب می آمد. 
اینكه به هنرنمایی های نقال و داستان رستم و سهراب و شاهنامه خوانی 

گوش دهند و داستان هایی كه پیرمردها از جنگ كازرون و اسماعیل آقا 
س�یمینتقو و نایب حسین كاشی گرفته تا ش�یخ خزعل در خوزستان و 
قاض�ی محمد مفتی كردس�تان تعری�ف می كردند را بش�نوند، حكایتی 
ش�نیدنی از آن دوران اس�ت. و باالخ�ره كاله نمدی ه�ا ك�ه به مس�جد 
می رفتن�د و ب�ه صحبت های روحانی ب�االی منبر گ�وش می دادند كه از 
ش�كیات می گفت و از تصحیح حمد و س�وره. در همان زمان، كشورهای 
پیش�رفته جهان در آتش جنگی كه خود برافروخته بودند می سوختند، 
رادیویی بود كه اخبار جنگ را می گفت كه متحدین كجا رفتند و آلمان ها 
چه بر سرشان آمد، چه تو دهن شیرینی داشت خدایش رحمت كند آقا 
شیخ حسن علی راشدی كه شب های جمعه سخنرانی مذهبی می كرد و 
از رادیو پخش می شد و بعدها هم به تلویزیون آمد ... و اما این تلویزیون 
با یک عالمه س�ریال های آمریكایی، كه چاره ای جز دیدن آنها نداش�تی 
خ�ودش حكایتی ب�ود واویال، آنتن پخ�ش تلویزیون ملی ای�ران هم بر 
بلندی های تپه های عباس آباد نصب شده بود و بعدها تلویزیون آموزشی 
كه قرار بود در س�ه راه ژاله نزدیک مجلس ش�ورای ملی آن زمان پشت 
چاپخان�ه مجلس مس�تقر گردد. تلویزی�ون در آن زمان یك�ی دو كانال 
بیش�تر نداشت و ساعات محدودی هم برنامه پخش می كرد، ولی حاال به 
بركت همت جوانان این س�رزمین، صدا و س�یما دارای ده ها كانال ملی و 
الی ماش�اء الل كانال متفرقه اس�ت و آن قدر برنامه های متنوع و كوتاه و 
بلن�د دارد ك�ه بچه ه�ای كوچ�ک و خردس�ال تا پاس�ی از ش�ب، پای 
گیرنده¬های تلویزیون نشسته و جالب است اختالف نظرشان با والدین 
ك�ه ك�دام كانال را بگیرند، كدام را نگیرند! ... ح�اال جای داد و فریاد آن 
پیرم�رد وغ وغ صاحاب فروش خالی، كه در كوچه پس كوچه های ش�هر 
داد بزند و كاالیش را به فروش برس�اند. االن آن قدر اسباب و لوازم بازی 
كودكان و جوانان و نوجوانان فراوان شده كه جایی برای آن اسباب بازی 
دست س�از و ابتدایی نمانده است. حاال در كنار انواع و اقسام لوازم بازی 
و ورزش�ی، توپ بازی آن هم از نوع فوتبالی¬اش ش�اید پرطرفدارترین 
ورزش اس�ت ك�ه همه م�ردم را جذب خود ك�رده؛ به حدی كه بیش�تر 
برنامه ه�ای تلویزی�ون در زمینه ورزش به این فوتبال بند ش�ده اس�ت. 
ناگفت�ه نماند كه جوان¬ها در این زمانی كه زندگی می كنیم با وجود این 
همه پیش�رفت در زمین�ه تكنولوژی ب�ه چه كنم چه كنم ب�دی گرفتار 
شده اند! .. چون نه می توانند با پدران و مادرانشان به لحاظ تفاوت سنی 
و تعلقات خاطر خاص خود هم عقیده و همس�و باشند و نه فكر خامشان 
می تواند آنها را در این زندگی پرپیچ و خم راهنمایی كند! دنیا دیگر آن 
دنیای گذشته ما نیست ...  آن وقت ها وقتی ما پیچ رادیو را باز می كردیم، 
حداقل صدای دل انگیز ویولن پرویز یاحقی و یا اس�تاد صبا گوش�مان را 
ن�وازش م�ی داد ... ولی حاال جوان ه�ای امروزی مانده اند ك�ه چه كنند، 
ع�ده ای طلبه اند، عده ای ب�ه ورزش رو آورده اند، عده ای به تحصیل علم 
مشغول و یا پشت كنكور مانده¬اند و تعدادی هم راهی كارخانه ها شده 
و ش�غل كارگری را پیشه خود س�اخته اند، و البته تعدادی هم به نظام و 
س�پاهیگری اشتغال یافته اند، لیكن جوانان بس�یاری هستند كه بیكار، 
بین زمین و آس�مان معلق و روی دس�ت پدرها و مادرهایی مانده اند كه 
حقوق چندانی نداش�ته و مقرری ماهانه شان تكافوی زندگی خودشان را 
ه�م نمی كند، از طرفی بچه ها هم روز به روز بزرگ و بزرگ تر می ش�وند؛ 
آن هم با توقعاتی بیش�تر كه گاهی هم فریاد می كشند. بنده از سیاست 
خوش�م نمی آید، اصوال س�عی دارم كه در بعد سیاس�ی كمتر وارد شوم، 
اگرچه قلم گاهی نافرمانی كرده و مرا به سمت سیاست می كشاند. در هر 
حال شما بدانید كه این از حركت اوست؛ وگرنه من اصال تمایل به این كار 
ندارم، چون خوانده و شنیده ام كه عاقبت خوشی ندارد، زیرا رسم تاریخ 
این اس�ت كه سیاست بازان غرق در همان سیاست خودشان می شوند و 
ای بس�ا كه ناخواسته به سمتی می روند كه هم در پیشگاه خدا و هم نزد 
خلق خدا س�رافكنده خواهند ش�د و خدا كند ما از این قماش نباشیم .. 
برای ختم سخن شایسته می دانم از حافظ مدد گرفته و صحبت را پایان 
دهم، كه فرمود: از صدای س�خن عشق ندیدم خوش تر/ یادگاری كه در 
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