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جناب آقای دولت آبادی از معدود کســانی اســت که علم مدیریت را از » الف « تا » ی « در سمت های گوناگون بانکی 
تجربه کرده است. رضا دولت آبادی از جمله مدیران پاک دست و با برنامه ایست که بیش از دو دهه با سمت مدیریتی 
ارشد در سنگرهای کاری و عرصه های خدمت نشان داده که خوب درد را شناسائی کرده و خوبتر درمان را تجویز می 
کند. و این همان حلقه مفقوده و حبیبیست که امروز در عرصه مدیریت کشور کمیاب می باشد. نقل است طبیبی که 
درد را شناخت و درمان را تجویز کرد زمانی به سالمت می انجامد که باورهای طرفین به هم باشد . طبیب حبیب باشد 
و مریض طبیب باشد. از همان روزی که استاد  دولت آبادی قبول مسئولیت کرده و به سکانداری بانک وزین و پرافتخار 
تجارت نشســت ، آن مثل معروف که »حکم شفایم در دستان حکیم حاذق است« بر ذهن و دلمان مستولی گشت و 
به قول عزیزی نقشــی به دل نشســت. مدیری بر بانک تجارت سکانداری پذیرفته که هم تهدیدها را می شناسد و هم 
ســاختن فرصت از دل تهدید را. مدیری که وصول مطالبات، تجهیز منابع و فروش امالک مازاد و تملیکی را ســه راس 
مثلث فعالیت در برنامه های کوتاه مدت خود قرار داده و با ترســیم برنامه های مدون مدیریتی برای میان مدت و بلند 
مدت به دنبال آن اســت که با پشتوانه پتانسیل موجود در بانک و البته اعتماد مردم و با تالش کارکنان ، بانک تجارت 
را منطبق با ارزش های ترسیمی در جهت تعالی سازمانی، به سوی چشم انداز خود رهنمون سازد. تاکید بر پاسخگویی 
به تمام نیاز مشتریان توسط بانک، طراحی و خلق خدمات نوین و بسط همدلی و تعهد و پشتکار برای سال مالی آتی از 
دیگر برنامه های  رضا دولت آبادی به عنوان مدیری توانمند برای اعتالی جایگاه صنعت بانکداری می باشد، خدا قوت.
رضا دولت آبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق، از اسفند ۹۳ عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل بانک تجارت 
بوده اســت. وی همچنین در کارنامه خود سمت مشــاور حقوقی بانک های دی و اقتصاد نوین را به ثبت رسانده است.

 وی سمت های مختلفی در بانک تجارت داشته است که از جمله آنها می توان به مدیریت امور اعتباری اشاره کرد. از جمله 
سوابق شغلی غیر بانکی وی نیز می  توان از عضویت غیر موظف و ریاست هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران، عضویت غیر موظف 
و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پارس مینو و عضویت غیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نام برد.

سوابق شغلی غیر بانكی :
عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران
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عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت رسا
عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
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مشاور حقوقی بانک های دی و اقتصاد نوین
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 امیرحسینی
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گاهــی آدم بــه صحنه هایــی بر می خــورد که در خــود هزاران عالمــت تعجب و ســئوال با خود همــراه دارد.
روز ۹6/10/24 ســاعت سه بعدازظهر قراری از پیش تعیین شده داشتم از قبل که می بایست در دفتر روابط عمومی 
بانک صادرات حاضر باشــم و صحابه خبر هم بدین مژده گرجان فشانیم رواســت... در بدو ورود واحد اطالعات بانک 
صادرات با روی گشاده پذیرایمان شد و طبق ضوابط کاری از حقیر کارت شناسایی طلب کرد، خواسته ایشان را پذیرفته 
و ماحصــل برگی به من دادند تا در طبقه هفتم به میزبان خود دهم توشــیح کند و آنــرا بازگردانم برای اذن خروج.
در طبقه هفتم به محضی که از باالبر پیاده شدم سرکارخانمی با خوش رویی بمن خوش آمد گفت و هدایت گر تا خدمت 
عزیزی از جنس اهل مطبوع و اهل دل برسم. در کنار درب ورودی، صاحب منصب با منش ایستاده و با دست گرم و چهره 
خندانش به من خوش آمد گوئی گفت و به اتاقش دعوت کرد. در اتاق ریاست بر صندلی راحت نشسته پس از خوش و 
بش معمول ما ایرانیان و رد و بدل کردن تعارفات و خبرهای معمولی در یک آن حرف خبر روز و طول حادثه نفتکش 
سانچی به میدان گفت و گو آمد و گفتمان کمی طول کشید، خبر تکمیلی !!! تائید شده و نشده را تبادل می کردیم که 
حتی اگر بگوییم به دلیل خاموش بودن رادار و چراغ های سانچی کشتی باری نتوانسته نفت کش را ببیند باالخره نفت 
کش ایرانی به راحتی میتوانسته چراغ های کشتی باری را ببیند و تغییر مسیر بدهد و چرا اینگونه نشده است؟؟؟ ادامه این 
سخن مبحث اصلی گفتمانمان نبود. و صالح هم نبود چون هنوز مستندات تکمیل نشده بود برای اظهار نظر  . در ادامه 
مالقات موضوع به طرف صحبت از شب ها و روزهای بی تکرار جنگ تحمیلی رفت و من خاطره ای از کربالی چهار می 
داشتم و جالب اینکه میزبان من ساعت و دقیِق مسیر حرکت ما را یادآور شد و چه غرور آفرین است در کنارت همرزمی 
باشد که در شب و روز بر یک سنگر پناه می گرفتید و حال بعد از ۳0 سال بهم رسیده اید. بگذارید به حرمت نیم قرن 
سابقه کار مطبوعاتی و موهای سپید خود خالصانه و بی ریا و بدون تملق عرض کنم که خوش رویی میزبانم در مسند مدیر 
کل روابط عمومی بزرگترین بانک کشور چنان برخوردی و بازتابی در من داشت که توگویی دو دوست در شب نشینی 
عملیات لو نرفته به گفتمان برادرانه نشسته اند تا هر چه در ذهن اطالعات دارند بهم منتقل سازند برای گشودن معبری، 
خط امنی یا جاگرفتن در جان نفسی. به راستی این بچه مسلمانهای ناب و انقالب دیده که در انقالب ، دستی داشته چه 
مخلص و پاک مانده اند به صفت صافی و پاکدستی که در این زمانه حکم کیمیا پیدا کرده است . کنون شهادت می دهم 
منی که بزودی صاحب نتیجه خواهم شد باسی سال خدمت برای دولت و پنجاه سال کار حرفه ای رسانه ای در داخل 
و خارج از جبهه های سومار تا بوسنی  ،از دل حادثه های دهلران تا تهران این چنین شایسته مقامی کمتر و کمتر دیده 
ام . در انتها فقط باید به مدیرعامل و تیم هیات مدیره بانک صادرات به داشتن چنین مدیرکل روابط عمومی و مردمی 
تبریک گفت و از زبان یک صاحب رسانه پیشکسوت عرض شود ؛جناب رهبر، حالل شیر مادرت که در این وانفسای 
غم بر سینه نشسته ، اعتبار اسالمی را عیان کردی و براستی که باید گفت: من لم یشکر المخلوق و من لم یشکر الخالق.

مدیری مردمی در بانک صادرات

به ما بپیوندید ، سهامداران همه اینجا جمعند
Www.EghtesadoBimeh.ir
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غــم گفتــم 
م ر ا د تـــــو   

بگذارید نقلی کنیم، سالها پیش قنبر نامی بود که دم امنیه می نشست و دادخواهان 
که به امنیه خانه می آمدند، قنبر فریاد می زد:

 بزن کِی؟ بخور کِی؟ به من سه تومان بدهید تا بگویم حق با کی بود؟! 
آنکسی که به امنیه خانه و داد و اعالن قنبر آشنا بود و راه می دانست سه تومان را به 

کف دست قنبر می گذاشت و این پرسش را پاسخ می داد که:
 آی آقا قنبر من بِزنم. 

از آن موقع قنبر دیگر از کمان رها می شد و هر لحظه فریاد می زد:
 بابا مسلمانی کجا شد؟ این بنده ی خدا که االن به پاسگاه آمده َخیر کارهاست، عامل 
نیکوکاریهاست و دست گیر فقرا. این شیرمرد چماق بر سر ظالمان است و بخشنده 

گلیم به زیر پای مظلومان و... 
خالصه چنان در وصف کماالت آن شخص سخن سر می داد که تو گوئی انوشیروان 
به عدل نشسته و آنکه در بند است خر است و سرانجام با این بَلوا آن مادر ُمرده بُخور 

خودش کم کم باورش می شد حق بوده که چماق زن، بر سر او بزند.
الجرم آهسته باز می گشت و شکایت باز پس می ستاند و دست چماق زن را می 
بوسید که دیگر، سرکشی نابجا نکند. غائله که پایان می یافت و صداها خاموش می 
شد و سکوت همه جا را فرا می گرفت آنگاه » قنبر« ، چپق خود را روشن و پکی بدان 

می زد و دوباره می سرود که:
 بزن کِی؟ بخور کِی؟... 

این روزها طبل صدای قنبر در سفره تهی شده بازنشسته ی خجل از سفره خالی، کارگر 
در سایه نشسته از بیکاری، کارمند وامانده درهزارعریضه نویسی دادخواهی از تعدیل 
کاری، کشاورزان مایوس و شاکی از قنوات خشک و مزارع لم یزرع از بی آبی، چرخ 
گردون شهرک های صنعتی بازمانده از گردش دوران کاری،بانک مرکزی مستاصل 
با چوب تعلیمی در دست بر سر بانک ها و موسسات اعتباری، بازار سرمایه جامانده 
از وظایف خود و صنعت ساخت و ساز مانده پای در گل و سفر مسافرین به کربال، 
بسیار در کنار زلزله و زلزله همه طبل شده اند که صدایش سر می برد در خیابان ها.

گفتم غم تو دارم ***   گفتا غمت سرآید
در تاریخ علمی کشور غور و تفکر می کردم و بدین جا رسیدم که برخی از مورخین 
و اندیشــمندان حوزه تاریخ و تمدن علم بر این باورند که اگر تاراج و تحصیر اموی 
و تزویر و تکفیر عباسی و یورش مغول و تیغ تاتار نبود، رنسانس علمی - اروپایی، 
نیــم هزاره زودتر در ایران زمیــن رخ می داد و نمونه آن را مــی توان از میان جا 
مانده از پیشــینیان ما یافت و مصداق بیان کرد، یک نمونه از هزاران می گویم که 
بر ســر رشــیدالدین فضل اهلل همدانی چه آوردند تا تفکر قنبری ملموس تر شود

جرمــش چــه بود؟ که پســرش را در برابر چشــمانش به تیغ جالد ســپردند؟ 
خــودش را شــقه کردند و جنازه دوتکه شــده اش را به دروازه آویختــه؟!! از این 
همه شــقاوت دســت برنداشتند و یکصد ســال بعد جنازه رشــیدالدین فضل 
اهلل همدانــی را به دیار دگر و خاک گورش را به توبره کشــیدند؟!! مگر او که بود، 
و خدماتش چه بود رشــیدالدین فضل اهلل این نابغه شرق زمین 700 سال پیش. 
مراحل پیشــرفته اعزام دانشجو و مرکزیت علمی بنام ربع رشیدی ایجاد کرده بود 
که از لحاظ ســاختار ماهوی و شکلی هنوز یک نقطه عطف در دوران تحصیالت 
آکادمی می باشــد و البته این جرمش بود که دانش جهانیان را به ربع رشــیدی 
در تبریز می آورد. بدون شــک  بینش علمی و طرز فکر و عمل این نابغه بود که 
گوئی او را الاقل هفتصد سال از زمان خودش جلوتر قرار می داده است و این نکته 
ای اســت که صاحبنظران و مشترفان بسیاری به آن اذعان دارند و تقدیر تو چرخ 
گردون که دردناک اســت که بگویم و بپرسیم چند نفر او را در ایران می شناسند. 
ما با او چه کردیم و چه می کنیم؟! نمونه دیگر حکیم ابوالقاسم فردوسی سازنده بنای 
عظیم زبان پارسی و حماسه سرای بی بدیل ایران که می سراید بسی رنج بردم در 
این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی . باز این سوال مطرح است ما با او چه 

کردیم و چه می کنیم؟
در فقر و تنگ دستی آنقدر نگاهش داشتیم تا جان تسلیم کرد. نمونه دیگر ابوریحان 
بیرونی که میتواند براســتی الهام بخش بســیاری از افراد و الگوی واقعین زمان ما 
باشــد و از این نمونه ها در تاریخ این مرز پرگهر بســیارند کــه مهجور مانده اند.
آنچه خواجه رشــیدالدین فضل اهلل همدانــی، بویژه در زمــان وزارت طوالنیش 
انجام داد، و دید جامع و برداشــت دوراندیشانه ای که از مسائل علمی و فرهنگی 
داشــت همه حاکی از قدرت فکری و اصالت عمل یک مرد بزرگ تاریخ بود. و اگر 
لحظه ای پیش خود وقفنامه ربع رشــیدی و پاره ای از دســتورات و نامه هادی را 
که او درباره امور آموزشــی و علمی نوشته است با منشور انقالب آموزشی مقایسه 
کنیم مشــاهده می گردد که جنبه هــای مترقی کار او طوری اســت که حتی 
ممکن نیســت تصور کنیم که 700 سال فاصله تاریخی بین این سندها قرار دارد.
با توجه به این نکات است که سعی خواهم کرد یادی از این رادمرد علم ایران کنم و 
پاره ای از مالحظات خود در این زمینه به اختصار بعرض خوانندگان گرامی برسانم .
و اما ربع رشیدی که سمت شرق و در تپه های عینعلی تبریز است و متاسفانه چیزی جز 
چند دیوار بلند و شکاف خورده و خرابه های فروریخته از آن باقی نمانده است چه بود؟
ایــن شــهر دانــش و پژوهش کــه از هر جهــت در نــوع خود بی نظیــر بوده 
»بزرگتریــن بنیــاد خیری بوده کــه تاریخ ایران چــه در زمان قبل از اســالم و 
چه بعد از اســالم بنــای خیری را به این شــکوه و عظمت نشــان نمی دهد.«

خواجه رشیدالدین که در همدان و بصره و جاهای دیگر موقوفاتی بخاطر ترویج علم 
و معرفت بوجود آورده بود باغات وسیعی را در مشرق شهر تبریز می خرد و ربع را 
در آنجا میسازد. محالت و کوچه هائی در داخل آن و قریه هائی در خارج آن احداث 
می کند و هر چه کوچه و قریه های را بمناسبت کسانی که در آنجا سکونت داشتند 
نام گذاری می کند. مثال قریه هائی را که غالمان رومی و گرجی در انجا بودند قریه 
رومیان و قریه گرجیان، جائی که اطبا و جراحان و محصلین طب مقام داشته اند 
»معالجــه معالجان« و کوچه ای که علما در آنجا مقیم بوده اند کوچه »علما« می 
نامند.رفته رفته در این شهر همه چیز با توجه به فعالیت های علمی و آموزشی که 
می بایست در آنجا انجام گیرد و با در نظر گرفتن هر آنچه که برای ایجاد یک محیط 
زنده و بارور علمی و تحقیقی بود، گسترش می یابد. در بیت الحفاظ که گنبدی بر 
آن قرار داشته حافظین قرآن که همه طبق موازین و اصول دقیقی انتخاب می شد. 
و عالوه بر مشخصات علمی دیگر می بایست حتما از میان مردمان خوش آواز باشند 
هر روز به تالوت قرآن اشتغال داشتند. در قسمت معروف روضه که حوض آبی در 
میان صحن آن قرار داشــته دو مسجد یکی تابستانی و دیگری زمستانی ساخته 
می شــود که در هر دو هم نماز می خواندند و هم درســهای علوم را می گفتند.
از وقفنامه ربع رشــیدی و نامه های خواجه به پســرش ســعدالدین، حاکم شام، 
چنین برمی آید که در این شــهر علمی و دانشگاهی در شمار تاسیسات فراوان و 
متنوعی که وجود داشــت خانقاه مخصوصی برای پذیرائی درویشان و مستحقان 
دارالضیافــه ای بــرای مجاوران و مســافران با مطبخ و بیت الخلــوه و باصطالح 
حوائج خانه و توابع آن دارالشــفا و شــرابخانه و سرای طبیب، کتابخانه ای بسیار 
بزرگ که می گویند از مهمتریــن و بهترین کتابخانه های زمان خود بود و بیش 
از 60 هزار جلد کتاب نفیس در آن بود. بیســت و چهار کاروانســرای رفیع و هزار 
و پانصد دکان و ســی هزار خانه و حمامها و بســاتین بسیار و کارخانه های شعر 
بافی و کاغذ ســازی و یک دارالشضرب و یک رنگخانه یا صباغخانه دیده می شد.
این بود شــرح مختصری از موقعیت جغرافیائی و تاسیسات ربع رشیدی. بطوری 
که مالحظه می فرمائید این شــهر عظیم علم و دانش شــاید نه تنها در آن زمان 
در نــوع خود بي نظیر بود بلکه پس از آن شــبیه آن را در جــاي دیگر نمي توان 
ســراغ گرفت؛ )اگر اشــتباه نکنم تازه پس از جنگ دوم جهاني بود که شوروي ها 
نیز فکري مشــابه را با ایجاد شــهر اکادمگورود دنبال کردند تا بتوانند گروهي از 
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دانشمندان و محققان برجســته ي خود را در یک واحد بزرگ شهري جمع آوري 
کــرده محیط فکــري و وســائل کار الزم در یک جــا براي آنهــا فراهم کنند(. 
اما آنچه که بیش از خود شهر جالب توجه است تشکیالت و اداره ي امور این واحد 
بزرگ علمي است که به راستي از هر جهت حیرت آور است. چون گویي بر اساس 
آخرین روشهاي امروزي و مفاهیم و اصول دانشگاهي زمان ما استوار بوده است. بي پروا 
باید اعتراف کنم که یک مطالعه ي سطحي کار و زندگي طالب در ربع رشیدي جدا 
حس مباهات و غروري در من ایجاد کرد که چگونه اجداد ما قرنها قبل از آنکه مفاهیم 
و کلمات خارجي از قبیل Time Full یا Paper یا Academic Exchange یا 
Department و یا Library Scinces و Sandwich Courses و کنفرانس 
و سمینار و غیره در قاموس دانشگاهي ما وارد شود اصول مشابهي را عینا به خاطر 
پیشرفت امور علمي و آموزشي رعایت مي کردند و ضمن اختصاص اعتبارات و وسایل 
کالن براي پیشبرد دانش و پژوهش در عین حال نهایت توجه را هم به آنچه که ما 
امروز »اقتصاد دانشگاهي« مي نامیم مبذول مي داشتند. شاید بي جا نباشد که براي 
اثبات این ادعا و در عین حال برای قوت دادن قلب به آنها گفته مسیو ژوردان مولیر 
)نثر می گفتند و نامش را نمی دانســتند( نمونه هایــي را در این زمینه ذکر کنم. 
در دارالشــفاي ربع رشــیدي طبق وقف نامه، اطبایي که به خدمت درالشفا مأمور 
مي شدند مي بایستي که هر کدام نوبه و کشیک داشته باشند تا اینکه شبانه روز همیشه 
یک نفر طبیب یا شاگرد و داروساز در سرکار حاضر بوده و هر طبیبي باید دو نفر 
متعلم را درس طب و داروسازي آموزد. به عالوه رشیدالدین به فرزند خود سعدالدین 
مي نویسد : »پنجاه طبیب حاذق که از اقصاي بالد هند و مصر و چین و شام و دیگر 
والیت آمده بودند گفتیم هر روز در دارالشــفاي ما تردد نمایند و پیش هر طبیب 
ده کس از طالب علمان مستعد نصب کردیم تا به این فن شریف مشغول گردند و 
کحاالن )چشم پزشکان( و جراحان و مجبران )شکسته بندها(که در دارالشفاي ماست 
به قرب باغ رشیدآباد که آن را معالجه ي معالجان خوانند بنیاد فرمودیم و دیگر اهل 
صنایع و حرف که از ممالک آورده بودیم هر یک را در کوچه اي ساکن گردانیدیم...« 
مسکن اطبا و متعلمین در سراها و حجره هاي مخصوص مقرر بوده است. دوره ي 
تحصیل از محصلین طب پنج سال بوده و پس از پنج سال اگر استاد را معلوم شود که 
آنها در عالج بیماران ماهر گشته اند به موجبي که عادت است اجازت ایشان بنویسد تا 
ایشان در عالج شروع کنند... و باید طبیب مذکور تمامت کساني که در ربع رشیدي 

عمله آنها باشند و رنجور شوند عالج کند و مناسب مجاور یا مسافر یا 
دارو  و مزوره دهد و به عالج دیگری مشغول نشود مــزاج 

چه او را جهت عالج مجاوران و مسافران ربع 
رشیدی معین کرده ایم.)مفهوم تمام وقت(. 
روزهاي دوشنبه و پنجشنبه مقرر بوده که 

به همســایگان ربع رشــیدي و 
که اوالد واقف و غالمان 

آنان  واقــف 
آزاد  را 

ساخته و باغبانان و برزیگران موقوفات ربع رشیدي داوري مفت دهند. اگر مسافري 
رنجور مي گردیده باید هر کجا که متولي مصلحت مي داند او را بخواباند و طبیب به 

 .)Social Security(عالج او پردازد تا شفا یابد و پس از شفا یافتن سفر کند
همان طور که در حال حاضر سعي مي شود از وجود دانشمندان برجسته و آنهایي 
که تحصیالت خود را در بهترین مؤسســات عملي خارج به پایان برده اند، استفاده 
شــود و آنها را استخدام کنند و نام این کار ساده را امروز جلب مغزهاي متفکر یا 
Brain Gain مي نامند، خواجه رشیدالدین دائما طبق برنامه ي دقیق و منظمي 
مراقب بوده اســت که از یکسو مغزهاي برجســته را در ربع رشیدي جمع آوري 
کند و از ســوي دیگر از وجود آنها نهایت استفاده را براي تربیت کادرهاي ملي به 
عمل آورد. تنها در کوچه ي علما چهارصد روحاني و مفتي و متشرع با مستمریها 
و مزایاي کافي منزل داشتندو در کوي طالب که مجاور کوچه ي فوق بود هزار تن 
طالب علم شایق علوم که از کشورهاي مختلف مسلمان گرد آمده بودند هزینه ي 
 .)Scholarship( .تحصیلي طبق شایستگي و اســتعداد خود دریافت مي کردند
در زمینه  تعلیمات حرفه ای هم کار رشیدالدین جالب توجه است زیرا در مورد دویست 
و بیست نفر غالم و دویست و بیست نفر کنیز که زوجات غالمان بودند و به کارآباد 
نگاه داشتن باغات و مزارع و خدمت بطور کلی می پرداختند و فرزندانشانرا هر یکی 
بصنعتی و حرفتی که مالیم و موافق حال او باشد از خطاطی و قوالی و نقاشی و زرگری و 
باغبانی و کهریزکنی و دهقنت و معماری و سایر حرف می گماشت. بعالوه از نامه هاي 
بي شمار او به نقاط گوناگون جهان چنین برمي آید که همواره مترصد بوده است که 
دارالشفاي ربع رشیدي داراي مجموعه ي کاملي از آخرین داروها و روغن ها و گیاهان 
پزشکي مورد نیاز باشد و در حقیقت موزه ي غني و مجهزي در اختیار داشته است. 

پتروشفسکي در کتاب خود این جمله را نقل مي کند : 
»از همــه ي ممالک انواع درختان میــوه دار و ریاحین و حبوبات که در تبریز نبود 
و هرگز در آنجا کس ندیده نهال و شــاخ آن پیوند کردند و بذور آن بیاوردند و به 
تربیت آن مشغول شــدند... و تمامت والیات بعید از ممالک هند و ختاي و غیره 
ایلچیان فرســتاده تا تخم چیزهایي که مخصوص به آن والیات است بیاورند، در 
این نامه ها مقدار هر روغن )که از یک تا ســیصد من به تفاوت ذکر شــده است( و 
محل تهیه و مدارک آنها به طور دقیق معین مي شــده است. در نامه اي به عنوان 
»خواجه عالءالدین هندو« و بر اساس گزارش پزشک مسؤول و متصدي بیمارستان 
محمدالنیلي که در نامه از او به عنوان »جالینوس دوران« اسم برده شده از انواع و 
اقســام روغن هاي معطر و داروهایي از قبیل افسنتین یا خاراگوش و کندر رومي و 
بابونه و روغن کرچک و روغن عقرب نام برده شــده و با توجه به اینکه این روغنها 
را باید از ممالک مختلف بیاورند فرمان داده اســت که به منظور جلوگیري از بروز 
تأخیري براي هر یک از شــش مکان مورد بحث پیکي جداگانه تشــکیل شود. 
از لحاظ کمک به دانشمندان و پیشرفت علم عالوه بر اینکه آخرین اطالعات 
و کتب و وســائل مورد نیاز را در اختیار دانشمندان در داخل قرار مي داده 
در نامه اي به عنوان پســرش امیرعلي حاکم بغداد، به او دستور مي دهد 
که به دانشمندان سراســر امپراتوري ایران از جیحون گرفته تا جمنا 
و از جانب مغرب تا حدود آســیاي صغیر و مرز مصر مســتمري 
و تحــف بدهد و تحف مزبور در هر مورد مرکب بوده اســت از 
مبلغي پول و یک قباي پوســتي یا مخمــل و یک مرکب. 
در یک نامه ي دیگر دســتوراتي به یکي از مأموران خود در 
آسیاي صغیر داده که به دانشمندان مغرب یا سرزمینهاي 
عربي اســالمي پاداش و جوایز بدهند و از دانشمنداني که در 
آن نام برده شش تن ساکن قرطبه و دیگر قسمتهاي اندلس و 
چهارتن ســاکن تونس و طرابلس و قیروان بوده است. و با توجه 
به مسافتهایي که وجود داشته است مي توان دید که رشیدالدین تا چه 
اندازه در کار خود بینش و برداشتي جهاني داشته و به راستي مي خواسته 
اســت که ایران را مرکز دنیایي پیشــرفته ترین علوم وقــت قرار دهد. 
یک نمونه دیگر که ادوارد براون در کتاب طب اسالمی ذکر می کند و در این 
زمینه بسیار جالب توجه است مربوط به تجدید ساختمان بیمارستانی 
در شیراز است که بخاطر احیای آن رشیدالدین، بزشک مشهوری 
بنام محمودبن الیاس را با حقوق ساالنه بسیار باال و هدایای ذیقیمت 
استخدام می کند و تصدی بیمارستان و موقوفات را همه به او می سپارد.

اصوال تمام مخارج دانشگاهی و علمی ربع رشیدی براساس موقوفات 
بوده و این درست مفهوم بیشتر دانشگاههای امروز آمریکائی است 
کــه با موقوفات اداره می شــوند و زندگی می کنند . حقیقتا جای 
تاســف است که در کشــور ما اینک مساله فراموش شده یعنی یک 
مستمری دائم از طریق موقوفات برای دانشگاههای ما وجود ندارد که 
بتوانیم دانشگاهها و موسسات آموزشی را بر همان اساس اداره کنیم.
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مقررات استخدامی و طرز کار و برنامه های آموزشی و علمی همه با آنچنان دقت 
و توجهی تهیه می شــد که براستی ارزش دارد تا آنجا که ممکن است مطالعات و 
تجسسات دقیق تری در این زمینه بعمل اید. در یکی از نامه ها که قبال نیز بدان 
اشــاره شد خواجه می نویســد که چگونه در مورد علما همه را، میاوماات و ادارات 
مجری داشتیم و جامه ساالنه و صابون بها و حلوا بها مقرر کردیم. و هزار طالب علم 
فحل در محله ای که آنرا محله طلبه خوانند نشــاندیم و مرسوم همه را بر منوالی 
که بجهته علماء مقرر کرده بودیم بجهه ایشــان معین گردانیدیم و شش هزار نفر 
طالب علم دیگر از ممالک اســالم به امید تربیت آمده بودند در دارالسلطنه تبریز 
ســاکن گردانیدیم. و فرمودیم که ادارات و میاومات ایشانرا از حاصل جز یه روم و 
قسطنطنیه کبری و جزیره هند اطالق نمایند تا ایشان را از رفاهیت خاطر با افاده و 
استفاده مشغول گردند و معین داشتیم که هر چند طالب علم پیش کدام مدرس 
تحصیل کنند و دیدیم که ذهن هر طالب علمی طالب کدام علم است از اصول و 
فروعو نقلی و عقلی بخواندن آن علم امر فرمودیم و گفتیم که هر روز از این طلبه که 
در ربع رشیدی و بلده تبریز ساکن اند همه بمدارس ما و فرزندان ما متردد باشند.

گفتنی ها جدا زیاد اســت ولی چون می دانم که جــای خود را باید به اهل فن و 
تخصــص بدهم دیگر نمی خواهم هر چه را که از این رادمرد دانشــمند می دانم 
در این محفل علمی پس بدهم. و هنوز چیزی جز از تشــکیال ربع رشیدی نگفتم 
حال آنکه این مدینه علم تنها جزئی از قدر و منزلت رشــیدالیدن است. به گفته 
استاد مینوی »قدر مقام واقعی او بیشتر بواسطه تالیفات متعدد او بالخصوص کتاب 
جامع التواریخ اوست که بی تردید یکی از اعاظم کتب تاریخی بزبان فارسی است.«

مرحــوم عبــاس اقبال این اثــر را بزرگترین شــاهکار تاریخ و آثار ادبــی ایران و 
مهمتریــن تالیف تاریخی جهان« می دانــد }7۳7 - 728 ه.ق{ بعالوه مکاتبات 
او، هــم آنها که جنبه رســمی و هم آنها کــه جنبه خصوصــی دارد، اطالعات 
دقیقی در باره کارهای عظیم ابیاری، کشــت نباتات، شــیوه های بهره کشــی از 
روســتائیان و قواعد وصول مالیات بما می دهد پتروشفســکی عقیــده دارد که 
این اطالعــات مهمترین اطالعات درباره یک واحد کامل اقتصاد فئودالی اســت.

بایــد این نکتــه را نیز تذکــرداد که تهیه این اثــر مهم و کتاب االحیــاء واالثار 
کــه دائره المعــارف کامل علوم طبیعی اســت خود معرف طــرز کار علمی این 
دانشــمند اســت چه این کتاب بزرگ راعینا بشــیوه مولفین دائره المعارف های 
امــروزی طرح ریزی کرده و بدســتیاری فضــال و خبرگان هــر طایفه و ملتی 
که در ســلطانیه و تبریز مقیم بودند از علمــای چینی و تبتی واویفوری و فرنگی 
و یهودی و غیره بکار تهیه ان مشــغول شــده و آنرا در ســال 710 بانجام رساند.

متاســفانه با آنکه یکــی از وظایف تاسیســات علمی ربع رشــیدی این بود که 
هر ســاله دوره کاملی از مصنفات او را که همه آنها بهر دو زبان فارســی و عربی 
نوشــته می شد استنساخ و مقابله و تصحیح کرده آنرا بیکی از بالد بزرگ عالم به 
هدیه بفرســتند. پس از قتل خواجه رشیدالدین و بغارت رفتن کتابخانه بسیاری 
از کتب بفتوای و مخالفین خواجه ســوخته شــد و بســیاری دیگر از بین رفت.

از لحاظ انســانی با آنکه مخالفان رشیدالدین فضل اهلل سعی کرده اند که بعناوین 
گوناگون شخصیت و آثار او را تخطئه کنند و شاید همین اتهامات بود که در زمان 
او منجر به قتل گردید، چنین بنظر می رسد که هیچ یک از آنها نتوانسته است بر 
چهره تابناک دانشــمند لکه پایداری بر جا بگذارد. ادوارد براون به این نکته اشاره 

می کند که رشــیدالدین در منتهای قدرت خود 
باز افتخار مــی کرد باینکه او را »رشــید 

طبیــب« بخواننــد و از عناوین دهان 
پرکــن و گــزاف آن دوره لفاظی و 

عبارت پردازی بیزاری می جست.
البتــه این نظر پتروشفســکی 

مورخ شوروی نیز بسیار جالب 

توجه اســت که می گوید:« به رشیدالدین نمیتوان گمان »مردم دوستی« برد. او 
هواخواه همان سیاستی است که ما بطور مشروط«جریان دوم« نامیده ایم و او متفکر 
دوراندیش و خردمند و طرفدار دولتی نیرومند و فئودالی و سیاست مرکزیت است... 
و در نامه ای به فرزندش شــهاب الدین می نویسد: چون احوال رعیت خراب شود 
ملوک را هیچ کامی بحصول نه پیوند دو چون در عاقبت امور نظر کنی اصول مملکت 
داری عدلست در این دایره مثال آن نموده ام پادشاهی حاصل نشود االبلشگر و لشگر 
بمال توان جمع کرد و مال از رعیت حاصل گردد و رعیت را بعدل نگاه توان داشت.
رویهمرفته شــکی نیســت که رشــیدالیدن فض اهلل همدانی از افتخارات علم و 
فرهنگ ایران و نیز از ســتارگان درخشــان پزشــکی ما بود و جای آن دارد که 
روشــندالن و مردم ایران هرچه بیشــتر با اندیشــه ها و آثار او و نیز دید و بینش 
علمی و فرهنگی او که نمونه هائی از آن مثال آوردم آشنائی بیشتر حاصل کنند. 
بویژه به دانشکده های پزشــکی توصیه میکنم که در صورت امکان از اه تشکیل 
دروس جداگانه و کنفرانســها و مجالسی از این قبیل دانشجویان ما را به تالیفات 
و کارهای او و بطور کلی با آثار پزشــکان بــزرگ ایرانی که پایه گذار که پایه گذار 
طب اســالمی بودند آشنا سازند. جداً جای تاسف است که دانشجویان پزشکی ما 
گاه حتی اسامی این قبیل پزشــکان یا اثار آنها را نمی دانند جال آنکه روزی ربع 
رشــیدی و قبل از آن دانشگاه جندی شاپور بزرگترین مراجع پزشکی دنیا بودند.

اخیراً مقاله تحت عنوان :
 Histoire des BimariStans )Hopitaux( o a Iepoque Ialamique

 .PARDR. AHMED ISSA BEY
از دکتــر احمد عیســی بیک دیدم کــه در حقیقت از مجموعه ســخنرانیهای 
پزشــکی اســت که در دســامبر ســال 1۹25 در قاهره خوانده شــده اســت.
در آن مقاله نویســنده از جندی شاپور بعنوان بزرگترین بیمارستان سه قرن قبل 
از اســالم یاد کرده است و شرح می دهد که چگونه اطبای جندی شاپور شهرت 
جهانی بدســت آوردند و روشهای دیگران را جمع آوری کرده  براساس علمی قرار 
دادند. مثال حادث، طبیب پیغمبر فارغ التحصیل جندی شاپور بود. همینطور طبیبی 
که حضرت علی )ع( را معالجه می کرد از فارغ التحصیالن آن دانشگاه بشمار می 
رفت. بد نیست در این تاالر که نام یکی از بزرگترین پزشکان ایرانی را بر خود دارد 
یادآور شــوم که نویسنده و پزشک مشهور عرب جاحظ در »کتاب البخالء« خود 
داســتان پزشک عرب دیگری را بنان »اسدبن جانی« یادآور می شود که حتی در 
ســال شیوع مرض طاعون با آنکه شهرت و ممارست و زیرکی وی بسیار بود تنها 
معــدودی بوی مراجعه می کردند و چون مردی از آشــنایان از وی علت این امر 
ار پرســید علل متعددی را ذکر کرد که آخرین آن این بود »نام من اســد است و 
حــال آنکه اگر صلیبا یا مراعیل یا یوحنا یابیرا میبود بهتر بود ... و زبان من عربی 
اســت در صورتیکه بهتر می بود که به زبان مردم جندی شاپور سخن میگفتم.«
نقل خبر نقل ماســت که مارکشیدن بر سر ما کوبیدن که این مار است نه آن مار 
مردم دانشــور کسانی هستند که اشــکاالت و آشفتگی های آثار پیشینیان خود 
را می یابند. پس این اشــکاالت را برطرف می کنند و آشــفتگی ها را سامان می 
بخشــند. آنان به خوش بینی به کار پدیدآورندگان این آثــار می نگرند و بر آنان 
خرده نمی گیرند و از اینکه متوجه اشــتباه آنان شده اند بر خویشتن نمی بالند.
این از نهایت اخالق عارفانه و ســلوک عاشــقانه غرب نیست که اصول علمی را د 
رجو جامعه خود نهادینه نموده اســت، بلکه رشــد و بقا اقتصادی و سیاسی خود 
را در این آینه هر آینه می بیند . مردم دانشــور کســانی هستند که به اشکاالت 
و آشــفتگی های آثار پیشــینیان خود را در می یابند. پس این اشــکاالت 
را برطرف می کنند و آشــفتگی ها را ســامان می بخشند. آنان به خوش 
بینی بــه کار پدیدآوردندگان این آثار می نگرنــد و بر آنان خرده نمی 
گیرند و از اینکه متوجه اشــتباه آنان شده اند بر خویشتن نمی بالند.
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روز چهارشنبه 2۹ آذر ماه 1۳۹6 تعداد 4۹0 میلیون 
سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه 
امید به عنوان پانصدوهشتمین شرکت پذیرفته شده 
برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شــرکت در 
فهرست شــرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهــران در نماد »امید« عرضه و به قیمت هر 
سهم 160 تومان در ســاعت 16:5۳ کشف قیمت 
شــد. بر اساس این گزارش ، نماد معامالتی »امید« 
در بخش فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی 
گروه فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی به 
جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی و طبقه فعالیت 
های جنبی واسطه گریهای مالی طبقه بندی نشده 
در جای دیگر در فهرســت نرخ های بــازار دوم قرار 
گرفته است. ارزش گذاری قیمت پایه سهام شرکت 
تامین ســرمایه امید از ســوی مرکز ارزش گذاری 

برنــد ویرا بر اســاس 
موزون  میانگین  مدل 
تنزیل جریان نقد آزاد  
ضریــب  و   )FCFE(
اتکای 40 درصدی به 
قیمت هر سهم 201۳ 
ریال و بر مبنای مدل 
تقسیمی  سود  تنزیل 

)DDM(  و ضریــب اتکای ۳0 درصد به قیمت هر 
ســهم 1801 ریال و بر اساس مدل ارزش نسبی ) 
P/E(  با ضریب اتــکای ۳0 درصد به مبلغ 2۳۹0 
ریال به ازای هر ســهم ارزش گذاری شده است که 
با فرض تداوم فعالیت،ارزش ذاتی ســهام شــرکت 
تامین شــرمایه امید معادل 260۳ ریال به ازای هر 
ســهم محاسبه شده است . بر این اساس با توجه به 
درنظر گرفتن قیمت سهام برای عرضه اولیه که بطور 
معمول پایین تر از ارزش ذاتی در نظر گرفته می شود 
حداقل و حداکثر قیمت هر ســهم به ترتیب 1500 
ریال و 1600 ریال تعیین گردید. ســهمیه در نظر 
گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر 
10 هزار سهم و هر کد معامالتی تنها مجاز به ارسال 
یک سفارش بوده و همچنین ورود سفارش صرفاً به 
کد معامالتی و در دوره زمانی اعالم شده و به قیمت 
محدود در دامنه قیمتی 150 تومان الی 160 تومان 
تعیین گشت. پس از اتمام دوره ثبت سفارش،کشف 
قیمت با توجه به وضعیت سفارشــات ثبت شده در 
دوره ثبت ســفارش و مطابق با مفاد مندرج در ماده 
17 دســتورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران 

مصوب 14 دی ماه 1۳۹5 به قیمت هر ســهم 160 
تومان انجام گردید. این رقم اندکی بیش از 61 درصد 
از ارزش ذاتی 260۳ ریالی هر ســهم »امید« است 
شایان ذکر اســت به هر کد معامالتی ۳107 سهم 
تخصیص داده شد. عرضه اولیه » امید 1 « انجام شد 
تخصیص عرضه اولیه تامین سرمایه امید درقیمت 
1600 ریال، صورت پذیرفت. روز چهارشنبه عرضه 
اولیه تامین سرمایه امید در حالی صورت گرفت که 
دوماهــی از عرضه ها خبری نبود. بعد از اتمام زمان 
معامالت شایعات در بین اهالی بازار سرمایه بوجود 
آمد که عرضه اولیه بدلیل مشــکل بوجود آمده در 
یکی از 4 ســهامدار حقوقی ) احتماال چادرملو ( به 
دلیل عدم فعالیت در دو ســه سال اخیر غیر فعال 
بوده و امکان واگذاری از این ســهامدار وجود ندارد 
لغو خواهد شد. باالخره دقایقی قبل تخصیص عرضه 

اولیه تامین ســرمایه امید  به هــر کد )نفر(، حدود 
۳106 سهم درقیمت 1600 ریال، تعلق گرفته است.

تاریخچه تأسیس:
شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ 1۳۹0/08/2۳ 
نــزد اداره ثبت شــرکت هــا در تهران به شــماره 
41822۹ ثبــت گردید و در تاریــخ 1۳۹0/0۹/0۹ 
با شــماره 160556 مجوزفعالیت خود را از سازمان 

بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود.
-تعریف شرکت های تاًمین سرمایه:

شــرکت تامین ســرمایه نهاد مالی تخصصی است 
که به ارائه انواع خدمات مالی شــامل ارزشــگذاری 
مشــاوره ، ادغام و تملیک و...مبــادرت می ورزد ، 
همچنیــن این شــرکت ها به عنوان واســطه بین 
ناشــر اوراق بهادار و عامه ســرمایه گذاران فعالیت 
مــی کند و مــی توانــد فعالیت هــای کارگزاری 
معامله گری، بازارگردانی، مشــاوره، ســبدگردانی، 
پذیــره نویســی، تعهد پذیــره نویســی و فعالیت 
های مشــابه را با اخذ مجوز از ســازمان انجام دهد.
-حــوزه ی فعالیت شــرکت های تامین ســرمایه:

مطابق ماده ۳ اساســنامه، موضــوع فعالیت اصلي 
شرکت عبارت است از : 

پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق 
بهادار در عرضه هاي ثانویه در حد امکانات مالی خود 
یا از طریق سندی که با سایر نهادهای مشابه است .
همچنین، موضوع فعالیت فرعي شرکت عبارت است از:

1( ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:
-  تعیین روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه ي اوراق بهادار   
- قیمت گذاری اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه 

مي شود
   فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه ی آن

- فرآیند واگذاری اوراق بهادار
-  پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس ها و 
بازارهاي خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایي به 

نمایندگی از ناشر در این زمینه
- ادغام، تملک، تجدید ســاختار مالی شــرکت ها

- مدیریت ریسک
شرکت ها  آماده سازي    -
توسط  رتبه بندی  جهت 
رتبه بنــدی  مؤسســات 
امــور  کلیــه  انجــام  و 
اجرایــی در ایــن زمینه 
آنها از  نمایندگــی  بــه 

-  سرمایه گذاری
نیاز  مــورد  - خدمــات 
شرکت ها در موارد سرمایه گذاری هاي جدید، توسعه، 
تکمیل، برنامه ریــزی، بودجه بندی و قیمت گذاری 

اوراق بهادار
2( بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳( انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ی 
ثبــت اوراق بهــادار و دریافت مجــوز عرضه ی آن

4( ارائــه ی خدمــات مربوط به طراحی و انتشــار 
ابزارهاي مالی براي شرکت ها

5( ارائه ی خدمات مدیریت دارایی ها
6( ارائه ی خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری 
و اداره ی صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها
7( کارگــزاری، کارگزار/معامله گری، ســبدگردانی، 

بازارگردانی
8( سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده هاي 
سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری 
معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها

۹( جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات اعتباری و 
نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار
10( کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

11( کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول 
ضمانت نامه

تامین سرمایه امید پانصدو هشتمین شرکت بورسی ایران
کشف قیمت 160 تومانی هر سهم امید
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بــا برگــزاری مجمع عمومی عــادی به طــور فوق 
العــاده بانک تجارت ، رضــا دولت آبــادی به عنوان 
عضــو جدید هیات مدیــره این بانک انتخاب شــد .

  در این جلسه که عصر روز دوشنبه هجدهم دی ماه 
با حضور 77 درصد سهامداران، نماینده دولت جمهوری 
اســالمی ایران و شرکت های ســرمایه گذاری سهام 
عدالت ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس 
قانونی برگزار شــد »مرادپور« رییس مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العــاده بانک تجارت توضیحاتی در 
خصوص رونــد قانونی معرفی اعضــای هیات مدیره 
و چگونگی رای گیــری برای انتخاب آنــان ارائه داد.

در ادامه رای گیری برای انتخاب رضا دولت آبادی جهت 
تصدی عضویت در هیات مدیره بانک تجارت برگزار شد که 
با رای اکثریت مطلق حاضرین در مجمع به تصویب رسید .

ما نسل شــاهد زنده باد و مرده بادیم و آنرا از صبح تا 
شب در همین میدان بهارستان در سال 1۳۳0 دیده ایم. 
ماحصل نافرمانی های مدنی را نیز شاهد بودیم و شهید 
دادیم، ما نهضت اســالمی را دوشادوش بودیم و بعدتر 
پیروزی انقالب اسالمی را با پوست و گوشت خود میدان 
داری کرده ایم و جنگ تحمیلی را با فراز و فرودش یاد 
باد آن روزگاران را یاد باد پشــت سر گذاردیم و آنقدر 
وعده خوش گفتاران را شنیده ایم که کلمه به کلمه آنرا 
حفظیم. درتمام این شش دهه سفره خالی خانواده را به 
این وعده ها تحمل کرده و عهد و عیال را به فردایی بهتر 
امیدوار کرده ایم وامروز جناب وزیر محترم مالیه دست به 
خودنویس سبز خود برده و شش مدیرعامل بانکی را از 
کار برکنار و مدیران جدید انتصاب نموده اند که خدایش 
قوت. بیاد دارم دردولت اسبق که اجازه نفس کشیدن 
جراید بود! برای تصــدی بانک مرکزی همین جناب 
استاد کرباسچیان را با تیتر صفحه اول روزنامه پیشنهاد 
کردیم و فردای آنروز ما را کردن ســیبل که مگذار .... 
خالصه آنکه هرکه از هر جا که می توانست به ما شلیک 
کرد »و حاصل بعدتر که دکتر شــیبانی را دولت برای 
بانک مرکزی معرفی کرد« در جمع بندی حرف خط 
نشینان بر این اصل استواربود که بانک مرکزی »مادر« 
بانک هاست و مدیرش باید فهم این معنی را بداند و ...

از گذشــته بگذریم و بــه حال درآئیــم که گردش 
پولی در بانک ها قفل شــده و بانک ها یک پا در قضا 
و یــک پا در احوال به تســخیر آمده دیگــر کاری از 
وظایف اصلــی بانک به دلیل عدم پــول و نقدینگی 
نمانده است. ســاده تر یعنی اینکه بانکها، پول ندارند 
و هر آنچه از منابع و ذخایرداشــته اند به دســتور بی 
کارشناسی به وام بی بازگشت رفته و نهاده شده امروز...

بــه روز مجمع عادی بطور فوق العــاده بانک تجارت 
حضور می داشتم. تا دستور جلسه مجمع عادی بطور 
فــوق العاده انتخاب یک عضو هیات مدیره برای بانک 
بود که حاضرین به اتفاق آراء به جناب دکتر رضا دولت 
آبادی رای دادند و مشارالیه شد رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک تجارت ســوابق درخشان ایشان را در 
آرشیو نشریه می داشــتم، حقوق دانی خبره که کار 
در بانک را از ســاده ترین پست آغازیده  و توان و فهم 
کاریش در حیات ســه دهــه او را از نردبان ترقی باال 
کشیده اســت. بله فقط توان کاریش و هنر ئ تدبیر 
مدیریتیش نه منصوبیتش به فالنم جریان و فرد و ... 
در مجمع به عنوان یک سهام دار به خدمتش رسیدم 
ولی پرسشم پرسشی از جنس روزنامه نگاری بود که 
آقای مدیر تبریک ، برای بانک تجارت چه خواهید کرد؟

وی گفت: اهم کارم و اولین استراتژی من وصول مطالبات 
خواهد بود و تدوین برنامه های مدون برای عبور از بحران 
هایی که بانک تجارت با آن روبرو هست تشکر کردم و 
خوب یافتم که او نیشــتر به این دمل خواهد زد . این 
باور یک روزنامه نگار با نیم قرن سابقه کار مطبوعاتی 
و سردبیری در روزنامه ها و خبرگزاری اقتصادی کشور 
اســت. خداوندا کمکش کن که او راه برون رفت بانک 
از این مشــکل را یافته و امید کــه بگذارند و بگذراند.
پیام مدیر عامل جدید بانك تجارت به مشتریان
رضا دولت آبادی مدیرعامل جدید بانک تجارت طی پیامی 
به مشتریان و سهامداران بر عزم راسخ مدیران و کارکنان 
این بانک برای تداوم خدمت رسانی به ذینفعان و تالش 
برای بهبود فرآیندهای عملکردی این بانک تاکید کرد.
  متــن پیام رضا دولت آبادی به این شــرح اســت :
مشتریان عزیز ، سهامداران ارجمند و هموطنان بزرگوار

با اســتعانت از خداوند متعال و با اعتماد مدیران ارشد 
اقتصادی کشــور و نهادهای محترم نظارتی ، توفیق 
خدمت در بانک تجارت مجددا به اینجانب ارزانی شد تا 
برنامه هایی را که از مدتها پیش همراه با همکاران عزیزم 
در این بانک پی ریزی کرده بودیم را دوباره و این بار به 
عنوان مدیر عامل بانک پیگیری کرده و اجرایی نمایم .

بواســطه حضور طوالنــی در بانک تجارت و ســابقه 
فعالیت در ســطوح مختلف تصمیم گیــری در این 
بانک ، باور قلبی دارم که کارکنان خدوم بانک تجارت 
هدفی مهم تر از تــالش برای جلب رضایت ذینفعان 
بانک ندارند. نیک می دانم که در این شرایط حساس 
مسئولیت خطیری را عهده دار شده ام  و برای اجرای 
کامــل و هدفمند برنامه های خود همچنان به تعامل 
و اعتماد مشــتریان بانک امیدوار بــوده و برای تحقق 

اهداف و آرمانی که مد نظر دارم دانش، انگیزه و تجربه 
همکاران عزیزم در این بانک را پشتوانه خود  می دانم .
شــکی نیست که چالشــهای پیش رو با مد نظر قرار 
دادن سیاســتهای راهبردی کشــور در حوزه اقتصاد 
مقاومتــی می تواند بــه فرصتهای متعــددی برای 
پیشرفت منجر شود که شرط اصلی و مهم آن تقویت 
این باور ارزشمند اســت که اگر بخواهیم می توانیم .
نــوآوری، بهبود مســتمر فرآیندهــای ارائه خدمات 
، تکریــم مشــتریان و ارزش آفرینــی بیشــتر برای 
سهامداران  به عنوان ســرمایه های ارزشمند بانک ، 
همچنــان در راس برنامه های مــان خواهد بود تا به 
نحوی شایسته بتوانیم اعتماد شما را پاسخگو باشیم.
اکنون در قامت یک خدمتگزار و به عنوان مدیر عامل 
بانک تجــارت که در ارائه خدمات بانکی به هموطنان 
ســابقه ای بیش از 120 ساله دارد با شما مشتریان و 
کلیه ذینعان بانک پیمان دوبــاره می بندم تا تمامی 
داشته ها و تجربیاتم را در مسیر تداوم حضور بالنده و 
موثر بانک تجارت در عرصه های مختلف اقتصاد ملی 
به کار بندم. یقین دارم که در این راه دشــوار همچنان 
همــراه و همگام اینجانب و همکارانــم خواهید بود .
در پایان مراتب تقدیر و ســپاس خود را از مشــتریان 
وفادار بانک در جای جای ایران عزیز  بواسطه پیامهای 
محبت آمیزشــان ابراز نموده و  تقاضا دارم  در راستای 
پایبندی و عمل به اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هر 
گونه اسراف از ارسال پیام تبریک و تاج گل یا درج آگهی 
در روزنامه ها به مناســبت انتصاب اینجانب خودداری 
نمایید، .باشــد که این اقدام نیز منشــا اصالح امور در 
راستای ارائه خدمات شایسته به هموطنان عزیز باشد.
ما بــدان مقصــد عالــی نتوانیم رســید
هم مگر پیــش نهد لطف شــما گامی چند

مهمترین برنامه های بانك تجارت :
تجهیز منابع ، وصول مطالبــات ، فروش امالک مازاد
مدیرعامل بانک تجارت مهمترین محورهای عملیاتی 
این بانک تا پایان ســالجاری را تجهیز منابع ، وصول 
مطالبــات و فروش امالک مازاد و تملیکی عنوان کرد.
رضا دولت آبادی در جلســه ویدئو کنفرانس با حضور 
بیش از دوهزار نفر از مدیران و روســای شــعب این 
بانک در سراسر کشــور برنامه های عملیاتی خود در 
کوتاه مدت برای بهبود وضعیت این بانک را اعالم کرد .
وی جذب منابع پایدار و با کیفیت را از جمله مهمترین 
اولویتهای عملیاتی بانک تجارت در مقطع کنونی عنوان 
کرد و یادآور شــد:  قطعــا بانک تجارت با پایبندی به 
رویکرد و دستورالعملهای بانک مرکزی در خصوص نرخ 

باور ها بر آن است که رضا دولت آبادی با کوله باری از علم و تجربه 
قبول مسئولیت بانک تجارت کرده که

 آن کند که باید
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سود سپرده ها از هرگونه اقدامی که انضباط بازار پول 
در کشور را تحت تاثیر قرار دهد پرهیز خواهد کرد و به 
جای آن خواهیم کوشید از طریق ارائه خدمات باکیفیت 
و متفــاوت ارزی و ریالی و توســعه خدمات بانکداری 
الکترونیک  زمینــه را برای جذب منابع از طیف های 
مختلف مشتریان فراهم آوریم . وی در این خصوص افزود 
: امروز واحدهای ارزی و شعب بانک تجارت از ظرفیتهای 
بسیار خوبی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان جهت 
صدور ضمانتنامه های ارزی و ریالی  ، گشایش اعتبارات 
اســنادی داخلی و خارجی ، خرید و فــروش ارز و ... 
برخوردارند ، ضمن آنکه برنامه ما ارتقاء فوری سامانه های 
سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه IT بانک برای ارائه 
خدمات ممتاز بانکداری الکترونیک به هم میهنان است .

مدیرعامل جدید بانک تجارت در ادامه با تشریح اولویتها 
و برنامه های این بانک برای کاهش مطالبات معوق گفت 
: تشدید مشکل مطالبات معوق در سالهای اخیر یکی از 
اصلی ترین دالیل محدود شدن قدرت بانکها در تامین 
مالی بنگاه های تولیدی کشور بوده و آنچه در این میان 
از شبکه بانکی انتظار می رود افزایش تالش در جهت 
وصول مطالبات غیرجاری است که بانک تجارت نیز با 
توان و سرعت بیشتری در این حوزه فعال خواهد بود. 
وی افزود : همانطور که مدیران ارشد اقتصادی کشور 
نیز تاکید دارنــد رویکرد بانک تجارت در حوزه وصول 
مطالبــات ، جدیت توام با دقــت و انعطاف پذیری در 
بررســی و تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی است 
.  وی با اشاره به تشکیل کمیته های وصول مطالبات 
این بانک در سطوح مختلف تاکید کرد : هدف اصلی 
ما در این حوزه فراهم آوردن شــرایط مناســب برای 
چرخش موثر منابع بانک و کسب نقدینگی الزم برای 
اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان و دیگر کارآفرینان 
واقعی اقتصاد کشور است و امیدواریم با تداوم موفقیت 
بانک در این حوزه طی ســال مالی آتی بتوانیم اقدام 
به آزادســازی بخشی از ذخایر مطالباتی بانک نموده و 
شرایط مطلوب تری را برای تامین حقوق ذینفعان از 
جمله سهامداران و سپرده گذاران بانک ایجاد نماییم.

دولت آبادی تســریع در فروش امالک مازاد را از دیگر 
اولویتهای عملیاتی این بانک در کوتاه مدت بر شمرد 
و افــزود : یکی از مهمترین راه حلهــای موجود برای 
بهبــود وضعیت صورتهای مالی بانکها ، مولدســازی 
دارایی ها است و برای تحقق این هدف فروش امالک 
مازاد بســیار مهم است و با اجرایی شدن آن بخشی از 
مشکالت شبکه بانکی برای تامین مالی بخش تولید در 
کشــور از میان برداشته می شــود . وی افزود : در این 
زمینه تصمیمات مهمــی در جهت افزایش اختیارات 
ارکان ذیربط بویژه مدیریتهای استانی بانک اتخاذ شده 
و انتظار می رود بانک تجارت عملکرد موفقی در فروش 
امالک مازاد خود در شــبکه بانکی کشــور ارائه دهد .

تاریخچه
بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین 
بانک های تجاری فعال در شبکه بانکی کشور که نقش 
انکارناپذیری در رشد و اعتالی اقتصاد ملی داشته است، 
به موجب مصوبه مــورخ 25/7/1۳58 مجمع عمومی 
بانک ها از ادغام 11 بانک ایران و انگلیس ، بین المللی 
ایــران و ژاپن ، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه 
، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، 
شهریار، ایرانیان و کار با سرمایه ای بالغ بر ۳۹ میلیارد 
ریال در تاریخ 2۹/۹/1۳58تاسیس و در قالب شرکت 
سهامی خاص با مالکیت دولت جمهوری اسالمی ایران 
در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و سپس در سال 
1۳60 بانــک ایران و روس نیز بــه آن ملحق گردید.

به این ترتیب بانک تجارت با مجموعه ای از تجربیات 
و خدمات روزآمــد بانکداری کــه در آن زمان وجود 
داشــت، فعالیت خود را آغاز نمود. بانک تجارت برپایه 
این مزیت نســبی و همچنین با دارا بودن زیرساخت 
های غنی انسانی و فنی در زمینه بانکداری که حاصل 
تجربیات بانک های تشــکیل دهنده بود توانست در 
ارائه بســیاری از خدمات بانکی چه در حوزه بانکداری 
الکترونیــک و چه در حــوزه بانکــداری بین الملل 
)استفاده از سیستم SGB، بکارگیری ATM و اولین 
بانک استفاده کننده از شبکه سوئیفت( پیشگام باشد.

مأ موریت: 
بانک تجارت به عنوان یکــی از بزرگترین بانک های 
تجاری منطقه با طراحی و خلــق خدمات نوین و  با 
هدف ارزش آفرینی برای مشــتریان به ویژه مشتریان 
ارزنــده، دارای حضــوری موثر در بــازار های داخلی، 
منطقه ای و جهانی اســت. اعتبار و خوشنامی بانک 
به همراه نیروی انســانی متبحر و نیز توانمندی ارایه 
خدمــات بانکی به ویژه درحوزه تعهــدات، این امکان 
را برای بانک فراهم ســاخته تــا در چارچوب قوانین 
پولی و بانکی کشور، ضمن ارتقای سودآوری و تامین 
منافع تمامی ذینفعان، بتواند نقش موثری در توسعه 
اقتصادی و پیشــرفت نظام بانکداری کشور ایفا کند.

چشم انداز:
 بانــک تجارت در افق چشــم انداز خــود، به عنوان 
انتخــاب اول مشــتریان، بانکــی پاســخگو خواهد 
بــود کــه نیازهــای مشــتریان را در کوتــاه ترین 
زمــان و با جدیدتریــن خدمات تامین مــی نماید.

ارزش ها :
1( متعهد به رعایت اصول حرفه ای و قانونی

2( متعهــد بــه ارزش آفرینی برای کلیــه ذینفعان 
۳(    متعهد به رعایت اصول مشتری محوری و پاسخگویی

4( متعهد به مدیریت مشارکتی و یادگیری سازمانی 
5( متعهد به شفافیت و صداقت

هدف اول بانك تجارت: تامین منافع ذینفعان 
مدیر عامــل بانک تجــارت بر اســتفاده از تمام 
ظرفیتهــای نیروهای باتجربه بــرای تامین منافع 
مشــتریان و ســهامداران این بانــک تاکید کرد. 
مهندس رضا دولت آبادی که شــامگاه چهارشنبه 
بیســت و هفتم دی ماه در جمع مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره ادوار گذشته این بانک سخن 
می گفت با اشــاره به سابقه یک قرن حضور بانک 
تجارت در نظام پولی کشور گفت: در این سالهای 
پر فراز و نشیب، سکان هدایت این بنگاه اقتصادی 
خوشــنام بارها در دستان مدیران الیق و با تجربه 
قرار گرفت تا این کشــتی بزرگ همچنان در این 
دریای متالطم و پر خروش با حرکت منطقی خود 
به ســاحل آرامش نزدیک شود. مدیر عامل افزود: 
ایــن خانواده بزرگ که امــروز اعضای آن به 100 
هزار نفر بالغ می شــود به گذشته خود می بالد و 
آن را تکیه گاه و پشــتوانه موفقیت های آتی می 
داند . دستاوردهای امروز ما نتیجه تالش و دسترنج 
آنهایی است که دل در گرو بالندگی بانک تجارت 
داشتند و ما نیز اینگونه ادامه می دهیم تا این سفره 
همچنان برای آیندگان و فرزندانمان گسترده و پر 
برکت باشــد. دولت آبادی با تقدیر از تالشــهای 
مدیران و کارکنان بازنشسته این بانک در سالهای 
گذشته یادآور شد:  عالوه بر سود جستن از دانش و 
تجربیات ارزشمند نیروهای بازنشسته بانک تجارت 
،به همدلی ، تعهد و پشــتکار همکاران عزیزم در 
جای جای بانک برای پیشبرد برنامه هایمان ایمان 
داریــم. مدیر عامل بانک تجــارت در ادامه اظهار 
داشــت :ما و شما جزئی از آینده بانک تجارتیم که 
باید از امروز دگر بار دست در دست یکدیگر آن را 
بهتر و زیباتر از گذشته بسازیم تا ناممان در تاریخ 
بانک فردا بماند. بر این عهد و پیمان اســتواریم و 
هزاران امید را به انتظار نشســته ایم. در ادامه این 
مراسم احمدی آذر رییس اداره روابط عمومی بانک 
تجارت اظهار داشــت : مشاهده پیوند ناگسستنی 
مدیران ارشــد دیروز و امــروز بانک تجارت با این 
خانواده بزرگ ، بی تردید موجب افزایش اطمینان 
خاطر کلیه ذینفعان نســبت به قوام و اســتواری 
ایــن بانک بزرگ و اراده اعضــای آن برای تعالی و 

پیشرفت در تمامی عرصه ها خواهد بود .
در ایــن نشســت صمیمانه همچنیــن گروهی از 
مدیران ارشــد اسبق بانک ضمن تشکر و قدردانی 
از برگزاری این مراســم ، اعالم داشــتند که آماده 
همــکاری وانتقال تجــارب خود بــه مدیر عامل 
و اعضای هیات مدیره در  تمام ســطوح هســتند.
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شفافیت اقتصادی با نقش آفرینی بورس کاال در تولید ناخالص داخلی

دکتر صالح آبادی مدیرعامل بانک توســعه صادرات که ســابق بر این به مدت یک دهه 
مدیرعامل ســازمان بورس و اوراق بهادار بوده اســت در گفت و گو با خبرنگارنشریه به 
بررسی موضوع شفافیت اقتصادی و نقش بورس کاال در تولیدناخالص داخلی پرداخت.
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به 
اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسالمی را بر آن 
داشت تا بستر قانونی الزم جهت تأسیس و راه اندازی بورس های کاالیی را در ایران فراهم 
سازند. در این راستا با تصویب بند )ج( ماده )۹5( قانون برنامه سوم و بند )الف( قانون برنامه 
چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های کاالیی در ایران شد.

در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریورماه سال 82 به عنوان اولین 
بورس کاالی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کاالی 
کشاورزی در شهریورماه سال 8۳ شروع به فعالیت کرد و پس از ادغام این دو بورس در سال 
1۳85، بورس کاالی ایران تأسیس شد و از مهرماه 1۳86 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

دهمین سال فعالیت این بورس بهانه ای شد تا با دکتر»علی صالح آبادی« به عنوان نخستین 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که در زمان تأسیس بورس کاالی ایران سکان دار بازار سرمایه 
بود، با محوریت عملکرد 10 ساله این بورس به گفت وگو بپردازیم که شرح آن در ادامه آمده است.
در بحــث عملكرد بــورس كاالی ایران با توجه به اینكه در دهمین ســال 
فعالیــت خود قرار دارد و با توجه به اینكه شــما هم در ســال های ابتدایی 
فعالیت بورس در ســازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشــتید، عملكرد 
ایــن بورس را چگونه ارزیابی می كنید؟ به نظر شــما طی یك دهه اخیر این 
بورس چقدر به اهداف و برنامه هایی كه برایش تعریف شــده، رسیده است؟

ما زمانی بورس فلزات و بورس کشاورزی را داشتیم؛ در زمان اجرای قانون جدید بازار اوراق 
بهادار تصمیم گرفته شد که وظایف این دو بورس، در بورس کاالی ایران تجمیع شود. در 
اواخر سال 1۳86 تصمیم گرفته شد که محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم در 
این بازار در یک تابلوی مستقل و مجزا مورد معامله قرار بگیرند، در مجموع بورس کاالی ایران 
در بخش فلزات، کشاورزی و محصوالت پتروشیمی فعالیت می کرد؛ عالوه بر محصوالت 
کاالیی و فیزیکی، بحث بازار اوراق بهادار مبتنی بر کاال نیز در سال 1۳87 راه اندازی شد. 
معامالت قراردادهای آتی سکه طال در بورس کاالی ایران شروع شد و در سال های اخیر 
هم اتفاقات خوبی افتاده است و بورس کاالی ایران پیشرفت های قابل مالحظه ای در حوزه 
محصوالت کاالیی، به صورت فیزیکی در بخش فلزات پتروشــیمی و فرآورده های نفتی 
داشته و بازار بزرگ و قابل مالحظه ای شده است. عالوه بر این، در سال های اخیر محصوالت 
کشاورزی هم در این بازار مورد مبادله قرار می گیرد و با سیاست های حمایتی دولت محترم، 
افزایش قابل مالحظه ای در حجم محصوالت کشــاورزی در بــورس کاالی ایران اتفاق 
افتاده است؛ طی چند سال اخیر، بورس کاالی ایران در بخش محصوالت کشاورزی حائز 
موفقیت های قابل توجه ای بوده است. عالوه بر این ، در حوزه قراردادهای آتی خوشبختانه 
بورس کاال یکی از موفق ترین ها بوده است و توانسته قراردادهای آتی سکه طال را راه اندازی 
و توسعه دهد؛ به طوری که حجم معامالت آن افزایش پیدا کرده و امکان انجام معامالت 
آنالین قراردادهای آتی سکه طال فراهم شده است. عالوه بر این، قراردادهای اختیار معامله 
هم در بورس کاالی ایران راه اندازی شده که موجب گسترش ادبیات مهندسی مالی در 
بازار ســرمایه به ویژه در بورس کاالی ایران شده است؛ به طوری که امروز بورس کاالی 
ایران نه فقط در بازار محصوالت فیزیکی در حال فعالیت است، بلکه در حوزه اوراق بهادار از 
قبیل قراردادهای آتی و اختیار معامله کاالیی هم این بورس فعال است که نشان می دهد 
بورس کاالی ایران توانسته هم معامالت کاالیی و هم اوراق بهادار مبتنی بر کاال را گسترش 
دهد. در مجموع اینکه حجم معامالت بورس کاالی ایران در سال های اخیر گسترش قابل 
مالحظه ای پیدا کرده اســت و فکر می کنم به جایگاه واقعی خود نزدیک تر شده است.
در زمان شروع فعالیت بورس كاالی ایران چه چالش هایی برای معرفی جایگاه این 
بورس به تولیدكنندگان و فعاالن بازار كاالیی وجود داشت و چگونه با مقاومت هایی 
كه همواره در مقابل اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه ها و طرح های جدید شكل 
می گیرد، مقابله كرده و آن ها را به عرضه محصوالتشان در این بازار ترغیب كردید؟

ما در بورس کاال برای کسی که قصد دارد محصولش را در آن بفروشد، مزیت های مختلفی 
داریم. در وهله اول، از اینکه فروشنده یک کاال می تواند اطمینان حاصل کند که بهای ناشی 

از فروش محصولش را در زمان مشخص دریافت می کند؛ بنابراین ریسک نکول در معامله 
وجود ندارد و عرضه کننده می تواند بهای فروش محصولش را به ســهولت دریافت کند. 
در مقابــل خریداران اطمینان دارند کاالیی را که از بورس خریداری می کنند با کیفیت 
مشــخصی است که در سایت بورس اعالم می شود. ضمن اینکه کاالی فروخته شده در 
زمان مشــخصی که در قرارداد و ســایت بورس کاال اعالم شده تحویل خریدار می شود. 
افزون بر این، اگر خریدار و فروشــنده اختالفی پیدا کنند، هیأت داوری مرجع رسیدگی 
به اختالفات است و رأی هیأت داوری برای طرفین معامله قطعی و الزم االجرا است. پس 
از نظر ضمانت اجرایــی قراردادها، در بورس کاال یک ضمانت اجرایی قوی وجود دارد تا 
بر مبنای آن هم خریدار و هم فروشنده به حق و حقوق خودشان برسند. عالوه بر این، 
فروشنده می تواند محصول خودش را به صورت سلف فروخته، پول فروش محصول را به 
صورت نقد دریافت کند و کاال را دو، سه یا شش ماه دیگر به خریدار تحویل دهد؛ به عبارت 
بهتر، بورس کاالی ایران امکان تأمین مالی را نیز برای فروشنده فراهم می کند. عالوه بر 
این، در بورس کاال قیمت ها به صورت رقابتی و آزاد کشف می شود؛ بنابراین، هم خریدار 
و هم فروشنده در یک فضای کامالً شفاف، منصفانه و رقابتی کاال را معامله می کنند؛ در 
واقع، در نتیجه نبود بورس کاالی ایران، قیمت کاالها به صورت دستوری تعیین می شد و 
قیمت گذاری دولتی روی کاال انجام می گرفت؛ اما در حال حاضر بورس کاال در حوزه فوالد، 
پتروشیمی و حوزه های دیگر ابزاری برای آزادسازی قیمت ها است تا به کمک آن کاالها 
در یک فضای رقابتی و شفاف مورد معامله قرار گرفته و کشف قیمت اتفاق بیافتد. یکی از 
مزیت های بورس کاالی ایران کشف قیمت است و با توجه به اینکه با راه اندازی این بورس 
قیمت ها رقابتی و شفاف شد، به طور طبیعی، به نفع عرضه کنندگان بود که وارد بورس 
شوند؛ چراکه در این بازار قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعین می شد؛ در حالی که زمانی 
که بورس نبود قیمت کاالها به مراتب پایین تر از نرخ واقعی قیمت گذاری و فروخته می شد؛ 
بنابراین بورس کاال این امکان را فراهم کرد تا کسانی که به صورت حواله ای محصوالت را 
از شرکت ها دریافت می کردند و به تبع آن کاالها به قیمت های رانتی فروخته می شد، این 
رانت به طور کلی با ورود بورس کاال حذف شود. این بود که فروشندگان رغبت کردند که 
کاالی خود را وارد بورس کنند و بتوانند آنجا با قیمت شفاف، عادالنه و واقعی محصوالت 
خودشان را بفروشند و این بود که اگر مقاومتی هم وجود داشت با توجه به فضاهای شفافی 
که فراهم شــد، تولیدکنندگان بورس را بهترین محل برای عرضه محصول خود بدانند.
با توجه به وجود ابزارهای مختلف در بورس های دنیا، تنوع و توسعه این ابزارها را 

در ایران چگونه ارزیابی می كنید؟
به نظر من پیشرفت این ابزارها در ایران بسیار خوب بوده است؛ اینکه ما امروز هم معامالت 
فیزیکی کاالها را در بورس کاالی ایران داریم که مورد معامالت قرار می گیرد و هم قراردادهای 
آتی و اختیار معامله و به عبارتی ابزارهای مالی مبتنی بر کاالها را، به نظر من روند پیشرفتش 
در مقایسه با کشورهای دنیا خیلی خوب بوده است و هنوز جا دارد که توسعه پیدا کند.
به نظر شما پیشرفت كدام یك از بازارهای بورس كاالی ایران بهتر بوده است و 
در كدام یك از تاالرهای پتروشیمی، صنعتی و معدنی، كشاورزی و صادراتی، 

پتانسیل توسعه بیشتری وجود دارد؟
در تاالرهای داخلی اقدامات خوبی انجام شده است؛ چه در حوزه پتروشیمی چه در حوزه فلزات 
و چه در بخش کشاورزی؛ در این بخش ها اقدامات خوبی اتفاق افتاده است و من فکر می کنم 
یکی از اولویت های آتی، توسعه تاالر صادراتی در بورس کاالی ایران است که االن هم فعال است.
فكر می كنید در كدام بازار این قابلیت برای توسعه بحث صادرات وجود داشته باشد؟
با توجه به اینکه ما امروز بورس انرژی را داریم؛ در حوزه های انرژی بورس انرژی باید بیشتر فعال 
باشد منتهی در حوزه های مربوط به فلزات و کشاورزی بورس کاالی ایران باید بیشتر تمرکز کند. 
در این زمینه، یکی از بازارهای مهم در منطقه بازار عراق است و مهم این است که بورس کاالی 
ایران روی صادرات محصوالت کاالیی به کشورهای منطقه به ویژه عراق تمرکز بیشتری کند.
معامالت سلف و انتشار اوراق ســلف موازی استاندارد چقدر در بحث تأمین 
مالی بــه ویژه در بلندمــدت می تواند برای فعاالن اقتصادی مؤثر باشــد؟

ابزار ســلف در بورس کاال یک ابزار تأمین مالی کوتاه مدت حداکثر یک ســاله اســت؛ 
بنابراین، برای تأمین مالی کوتاه مدت می تواند ابزار مناســبی باشد و مورد استفاده قرار 
گیرد. برای تأمین مالی بلند مدت هم در قالب اوراق ســلف موازی اســتاندارد می توان 
اقدام کرد. اوراق ســلف موازی استاندارد اوراقی است که امکان تأمین مالی بلندمدت را 
از طریق عقد ســلف فراهم می کند؛ بنابراین شرکت ها می توانند مبتنی بر یک کاالی 
اســتاندارد، اوراق سلف موازی تعریف کنند و از امکان سلف برای تأمین مالی بلندمدت 
در بورس کاال اســتفاده کنند که خوشبختانه این بستر هم در بازار سرمایه فراهم است.
با توجه به ابزارهایی كه در بورس كاال وجود دارد، به چه میزان امكان پیش بینی 
پذیر كردن بازارها از جنبه كشف قیمت برای ماه های آتی می تواند فراهم شود؟
همین اوراق سلف ابزاری برای کشف قیمت و پیش بینی پذیر کردن بازار است، قراردادهای 
آتی و اختیار معامله نیز ابزارهایی هستند که می توانند امکان پوشش ریسک را برای فعاالن 
بازار فراهم کنند؛ به طوری که ما امروز امکان پیش بینی قیمت ها را از طریق قراردادهای 
آتی و اختیار معامله در بورس کاالی ایران داریم. همچنین، در عقد قرارداد سلف کوتاه مدت 
هم یک نوع امکان پیش بینی کردن قیمت وجود دارد؛ زیرا برای اینکه کاال شــش ماه 
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یا یک ســال دیگر به خریدار تحویل داده شــود، در این قرارداد امروز قیمت مشــخص 
می شود و شما پیش بینی قیمت را از آینده بازار دارید؛ بنابراین، هم اکنون، ابزارهایی که 
در بورس کاالی ایران وجود دارد امکان پیش بینی قیمت را برای آینده فراهم کرده است.
در بحث صادرات ســیمان به عــراق كه در برهه ای از زمان متوقف شــد و 
مشكالتی كه به دلیل بحث های سیاســی و داخلی در این كشور وجود دارد، 
چقدر فكر می كنید كه این امر در شرایط كنونی كشور عراق امكان پذیر باشد؟

ســیمان یکی از محصوالت خوب اســت و بــا توجه به اینکه ما در عــراق بعد از اتمام 
حمالت و تجاوز داعش به خاک این کشــور، دوره ســازندگی را داریم، طبیعی به نظر 
می رسد که ســیمان و سایر محصوالت صنعتی و معدنی جزو محصوالتی هستند که 
می توانند در بورس کاال مورد توجه قرار گیرند؛ منتهی از ســوی دیگر، از جانب کشــور 
عراق و سیاســت های کلی کشور هم مشــکالت خاصی در بحث های مربوط به تعرفه، 
مقــررات واردات و غیــره وجود دارد که خارج از حیطه اختیــارات و وظایف بورس کاال 
بوده و رســیدگی به آن ها بر عهده دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت؛ 
اما بورس کاالی ایران به مفهوم یک بورس مســتقل و نظــام مند می تواند در صادرات 
محصوالت به کشور عراق و یا کشورهای دیگر منطقه نقش آفرینی باالیی داشته باشد.
عرضــه محصول ســیمان در بــورس كاال چقــدر می توانــد در بحث 
رقابت منفی كــه در بازار آن وجود دارد، اثر بخش باشــد؛ در شــرایطی 
كه طبق گفتــه اعضای انجمــن صنفــی كارفرمایان صنعت ســیمان 
قــرار بــود از اول مهر ســیمان در بــورس كاالی ایران عرضه شــود؟

بورس یک بازار رقابتی اســت. بر همین اســاس، اگر فروش محصوالت خارج از بورس 
باشــد، امکان شکل گیری رقابت منفی بیشتر از زمانی است که کاالیی در بورس عرضه 
می شــود، اما اگر فروش محصوالت مختلف در بورس کاال باشــد، این رقابت منفی از 
بین می رود؛ به طوری که برای اینکه صادرکننده ما بتواند ســیمان خودش را به قیمت 
مناســب به خارج صادر کند، انجمــن این صنعت می تواند هماهنگی هــای الزم را با 
شرکت های عرضه کننده انجام دهد تا در فروش محصول روی قیمت رقابت منفی نکنند.
اینجاست که نقش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می تواند یک نقش کلیدی 
و مؤثر باشــد تا با تعامل با بورس کاالی ایران و هماهنگ با عرضه کنندگان سیمان، از 
رقابت منفی بین تولیدکنندگان جلوگیری کند. با توجه به اینکه تابلوی بورس تابلو شفاف 
و رقابتی است، دیگر امکان رقابت منفی در آن وجود ندارد. اگر فضای حاکم بر معامالت 
شفاف نباشد خیلی از عرضه کنندگان ممکن است اقدام به رقابت منفی کنند، اما با توجه 
به ماهیت اصلی بورس که معامله بر مبنای شفافیت است، این امکان کاهش پیدا می کند.
در بخش بازار كشــاورزی اخیراً بحث راه اندازی بازار پسته، زعفران و دیگر 
محصوالت وجود دارد. از ســویی طبق آمارهایی كه اعالم می شــود، ایران 
جایگاه اول جهان را در تولید پســته در اختیار خــود دارد، اما به دلیل نبود 
بازاری منسجم در كشــور، آمریكا كه رقیب ایران در تولید پسته محسوب 
می شــود، قیمت گذاری را در اختیــار دارد، آیا با عرضه پســته در بورس 
كاالی ایران می توانیم بــه جایگاه اصلی خودمان در جهان دســت یابیم؟
از یک طرف باید تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی در حوزه زعفران و پســته و ســایر 
محصوالت کشاورزی به این نتیجه برســند که می توانند از طریق این بازار محصوالت 
خودشــان را راحت تر در بازار صادراتی عرضه کنند؛ از ســوی دیگر، خریداران پسته نیز 
باید خرید خود را از طریق بورس کاالی ایران انجام دهند؛ بنابراین، یک فرهنگ ســازی 
برای فروشــنده و خریدار الزم است؛ یعنی اگر فروشنده حاضر به عرضه در بورس باشد، 
اما خریداری حاضر نشــود، هیچ بازاری شــکل نمی گیرد. ایران در حوزه های پســته و 
زعفران جزو تولیدکنندگان مهم دنیا اســت و ضرورت دارد در این زمینه فرهنگ سازی 
الزم انجام شــود تا شــاهد رونق بیشتری در معامالت محصوالت کشــاورزی باشیم.
آیا می توانیــم از طریق عرضه در بورس كاال به مرجعیت قیمت گذاری در این 

حوزه ها تبدیل شویم؟
اگر همه خریداران و تولیدکنندگان به ســمت بــورس کاالی ایران بیایند و معامالت 
خارج از بورس کاهش پیدا کند، می توانیم در بورس مرجع تعیین قیمت باشــیم؛ ولی 
اگر از بورس استقبالی نشود طبیعی است که همین وضعیت موجود ادامه پیدا می کند.
بارها بحث خروج محصوالت پتروشیمی از بورس كاال مطرح شد؛ نظر شما در 

این رابطه چیست؟
معامالت پتروشــیمی حتماً بایــد از طریق بورس کاالی ایران انجام شــود؛ زیرا بورس 
کاال یک فضای رقابتی و شــفاف است؛ هم تولیدکننده اطمینان دارد که محصولش را 
با قیمت منصفانه می فروشــد و هم خریدار مطمئن اســت کــه منصفانه محصول را 
خریــداری می کند. اگر محصوالت پتروشــیمی بخواهد خارج از بــورس کاالی ایران 
مبادله شــود، شــفافیتی که امروز در بازار این محصــول وجــود دارد، از بین می رود.
نکتــه ای در خصوص عرضــه محصوالت پتروشــیمی در بورس کاالی ایــران وجود 
دارد کــه باید به آن توجه کرد. ممکن اســت برای یک ســری از محصوالت خریداران 
خاصی وجود داشــته باشــد که بهتر اســت آن محصوالت در تابلوی خاص خودش 
معامله شــود؛ یعنی افراد دالل و واســطه گر نتوانند این محصــوالت را معامله کنند.
با توجه به اینکه در گذشته این امکان ایجاد شد که هر کدام از خریداران و فروشندگان 
کدهای کاالیی خاصی را در بورس به خودشان اختصاص دهند، طبیعی است که خریداران 
واقعی و اشخاص حقوقی باید بتوانند محصوالت را خریداری کنند که برای این مورد از 

گذشته در بورس کاالی ایران تدبیری اندیشیده شده است و سایتی به نام بهین یاب در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد که بر اساس پروانه ای که در اختیار شرکت ها 
قرار دارد، آن ها می توانستند در این بورس خرید کنند. به نظر من کدهایی که در بورس 
کاالی ایران وجود دارند، باید براســاس میزان تولید و مصرفی که در گروه های مختلف 
کاالیی وجود دارد، به صورت مرحله ای پاالیش شوند تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
واقعی بتوانند در این بورس مبادالت کاالیی انجام بدهند. عالوه بر این، هر چقدر قیمت ها 
رقابتی تر و شفاف تر باشد، فقط تجار واقعی وارد معامله خواهند شد. از این رو، بنده بر بورس 
کاالی ایران به عنوان مرجع کشف قیمت محصوالت پتروشیمی با نظارت الزم اصرار دارم.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست كالن كشور، راه اندازی بورس ارز و ایجاد 
صندوق ارزی و معامــالت آتی ارز را تا چه حد امكان پذیر می دانید و با توجه 
به اینكه هنوز در اقتصاد تك نرخی شدن ارز را نداریم وجود این ابزارها برای 
پوشش ریسك تولیدكنندگان و صادركنندگان و كسانی كه در بحث واردات 

نیازمند ارز هستند، چقدر می تواند مزیت داشته باشد؟
راه اندازی بورس ارز مقوله جدیدی نیست و سالیان زیادی است که این موضوع مطرح است. 
به طوری که در زمان حضور بنده در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز همین قضیه مطرح 
بود. منتهی تحقق آن مراتبی دارد. من هم فکر می کنم بورس ارز خوب است، اما بورس 
ارز یک سری پیش شرط هایی دارد. بانک مرکزی باید بتواند به صورت فعال در این بازار 
ورود پیدا کند و حضور داشته باشد. ضمن اینکه ارز باید تک نرخی باشد و امکان دسترسی 

مناسبی به ارزهای مختلف را در کشور داشته باشیم.
با توجه به حجم و ارزش معامالت بورس كاال طی سال 95 و اینكه این معامالت 
حدود 6.5 درصد GDP كل كشور را به خود اختصاص داده است، در اقتصاد 

كشور ما چه جایگاهی دارد و به چه نقطه ای می تواند دست پیدا كند؟
هرچه حجم معامالت بورس کاالیی در GDP افزایش پیدا کند، نشــان از این است که 
اقتصاد در حال حرکت به ســمت شفاف تر شدن است. بدین ترتیب، اینکه امروز حجم 
قابل توجهی از محصوالت مختلف در بورس کاال معامله می شود، نشان از این است که 
در حال پیشرفت به سمت اقتصاد شفاف، کارا، منصفانه و رقابتی هستیم. اگر با سالیان 
گذشته که قیمت خیلی از محصوالت را دولت تعیین می کرد، مقایسه کنیم، امروز خیلی از 
محصوالت در فضای رقابتی تعیین قیمت می شود؛ بنابراین، طبیعی است که هرچه حجم 
معامالت بورس کاالیی کشور افزایش پیدا کند نشان از رقابت و شفافیت بیشتر در اقتصاد 
کشور است که در این زمینه روند خیلی خوب و مثبتی بوده است و باید تداوم پیدا کند.
آیا خاطره ای در رابطه با بورس كاالی ایران در زمان حضور خودتان در ریاست 

سازمان بورس و اوراق بهادار دارید؟
خاطرات بســیار زیادی دارم؛ یکی از این خاطرات بر می گردد به زمانی که قیمت سکه 
طــال افزایش قابل مالحظه ای پیدا کرد؛ به طوری کــه در طول یک روز قیمت از 800 
هــزار تومان به باالی یک میلیــون تومان افزایش یافت؛ این اتفاق در ســال های ۹0 و 
۹1 که قیمت دالر در حال افزایش بود رخ داد. در آن زمان موقعیت فروش ســکه طال 
برای کســانی که قراردادهای آتی را در بــورس کاالی ایران معامله کرده بودند با توجه 
به باال رفتن قیمت موقعیت آن ها منفی شــد و وجه التزامی که نزد بورس کاال داشتند، 
جوابگــوی این میزان افزایش قیمت نبود؛ مارجین حســاب ســرمایه گذار 10 درصد 
بود و قیمت خیلی بیشــتر از این میزان باال رفته بود که یک معضل اساسی و مهم بود.

آن روزی که این اتفاق تحت تأثیر رشــد بهای ارز در بورس کاالی ایران افتاد، کارگزاران 
بورس کاال همه به دفتر من آمدند تا برای این چالش چاره اندیشی شود. در آن زمان دامنه 
نوسانات قیمت تنها سه درصد بود و به دلیل التهابی که در بازار ایجاد شده بود، تصمیم بر 
این شد تا بازار جبرانی آن روز را برگزار نکنیم. دو روز معامالتی بعد نیز بازار را تعطیل کردیم 
تا به روز چهارشنبه رسیدیم؛ در نهایت یک سری تمهیداتی چون افزایش سطح مارجین ها 
و باال بردن دامنه نوسان قیمت اندیشیده شد. همچنین، مقرر شد که موقعیت جدید خرید 
سکه آتی )Long Futures Position( بسته شود تا خریدار جدیدی اجازه ورود به بازار 
را نداشته باشد و فقط افرادی که موقعیت فروش )Short Futures Position( داشتند 
اجازه داشــتند موقعیت خرید جدید بگیرند و با این استراتژی ریسک ناشی از موقعیت 
معامالتی خودشان را خنثی کنند. در آن زمان فکر می کردیم با این تصمیمات مشکالت 
بازار معامالت آتی سکه طال در بورس کاال حل می شود که خوشبختانه در همان روز مشکل 
حل شد و با این تصمیم مشکالت کارگزاران بورس کاال که ممکن بود تحت تأثیر التهاب 
بازار ارز دچار مشکل جدی شوند، حل شد و این تصمیم یکی از تصمیمات بسیار سخت و 
حساس در طول دوران قریب به 10 سال مدیریت بنده در بازار سرمایه و ریاست سازمان 
بورس و اوراق بهادار بود که در رابطه با نوسانات شدید قیمت سکه طال در بورس کاالی ایران 
گرفته شد و با این تصمیم از آن بحران خطرناکی که در انتظار بورس کاال بود، عبور کردیم.

چشم انداز بورس كاال را در اقتصادمان چگونه می بینید؟
با توجه به اینکه سیاست دولت این است که بخش خصوصی متولی اصلی اقتصاد کشور 
باشــد و بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار شوند تا رانت در اقتصاد به طور کامل از بین 
برود، به نظر می رســد که در این فضا بورس کاال می توانــد رونق پیدا کند؛ زیرا بورس 
کاال بازار شــفاف و کارا و رقابتی اســت و در اقتصادی این بورس رشد پیدا می کند که 
فضای فعالیت بخش خصوصی وجود داشــته باشد و قیمت گذاری ها به صورت رقابتی 
باشد، نه به صورت دســتوری و دولتی؛ بنابراین، باتوجه به اینکه سیاست های عمومی 
دولت به این ســمت اســت، بنده آینده بــورس کاالی ایران را آینــده خوبی می بینم.
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افزایش سرمایه مخابرات ایران مصوب مجمع گرفت
با هدف توسعه و بهسازی فعالیت و افزایش ظرفیت کسب و کار

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت 
مخابرات ایران)سهامی عام( مورخ 1۳۹6/10/10 در محل 
تاالر آمفی تئاتر  فرهنگسرای اندیشه تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور ۹1/1 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهــده آقای 
برات قنبری بود که جنابــان همایون رمضانی و رضا 
فاضل درمقام نظار اول و دوم و آقای ســید وحیدرضا 
توکلی صبــور به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

بــا قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیــره مبنی بر 
لــزوم افزایش ســرمایه و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین 
صلوات خــود ضمن تصویــب افزایش ســرمایه به 
تغییر ماده مربوطــه اصالح نامه رای مثبــت دادند.
گزارش بــازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 

شركت مخابرات ایران)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1۳47
1- گزارش توجیهی مــورخ 1۳۹6/6/27هیات مدیره 
شرکت مخابرات ایران )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شرکت از مبلغ 60/000 میلیارد ریال به مبلغ 
66/000 میلیارد ریال ،مشتمل بر ترازنامه، صورتهای سود 
و زیان و جریان وجوه نقد فرضی و یادداشتهای همراه  که 
پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این سازمان 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی و مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل مطالبات، آورده نقدی سهامداران به منظور خرید 
و نصب تجهیزات مخابراتی، تکمیل ساختمان ستادی، 
توسعه و بهسازی فعالیت و افزایش ظرفیت کسب و کار و 
همچنین اصالح ساختار مالی ناشی از مخارج سرمایه ای 
انجام شده از محل منابع داخلی با برآورد دوران بازگشت 
سرمایه به ارزشهای اسمی به مدت حدود 5/5 سال و به 
ارزشهای فعلی به مدت نزدیک به7/5 سال تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می شــود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 

هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
۳- براساس رســیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقق ســوداوری آتی پیش بینی شده در 
مدت زمان برآوردی، این ســازمان به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیــه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 
به عالوه، به نظر این ســازمان، گــزارش توجیهی یاد 
شــده براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه 
و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- حتــي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 
رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(، از افزایش 
سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می باشد:

با مد نظر قراردادن تحوالت حاکم بر حوزهICT  و بروز 
پدیده اي به نام OTT با خصوصیات چـابکی بسـیار 
بـاال و مـــدل تجاري کامالً متفاوت با تمرکز دائمی 
بر خواسته هاي مشتري ،شــرکت مخابرات ایران نیز 
چشم انداز خـود را بـراي افـق 1400 جهت تبدیل شدن 
به شرکتی پیشرو در ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال 
بر اساس سـفارش مشـتري در کـالس جهانی تدوین 
و بر همان اســاس نیز اولویت ها و نقشه راه خود را در 
قالب یک ره نگاشت پنج سـاله تـدوین و رونمـایی کرد. 
شــرکت مخابرات ایران در کنار ماموریت ملی خود با 
توجه به خصوصی بودن، نیاز به مدیریت هزینه و تبدیل 
شدن به یک کسب و کار سودآور دارد و بازگشت سرمایه 
و ســودآوري به عنوان یکی از ارکان تحول، مهم ترین 
مسئله شــرکت هاي فناوري در دنیاست لذا براساس 
ره نگاشــت مصوب، شــرکت مخابرات ایران با هدف 
حضور مقتدرانه در بازار و به منظور به حداقل رساندن 
فاصله مشتري و با اولویت جلب نظر و سلیقه مشتري 
نسبت به شناسائی تکنولوژي ها و انجام برنامه ریزي به 
موقع و ایجاد زیر ساخت هاي الزم براي عملیاتی کردن 
این فناوري ها به منظور به روز بودن و همگام شدن با 
تغییر تکنولوژي و ارتقاء سطح ارائه خدمات درحد سایر 
شــرکت هاي فعال در حوزهICT  دنیا و ارائه خدمات 
یکپارچه دیجیتال، ســرمایه گذاري هوشمندانه اي را 
 CORE ،ACCESSدر قالب طرحها و پروژه هــاي
و IT بــراي ســالهاي آتی پیش بینی نموده اســت.

در سند چشــم انداز، مخابرات به عنوان یک شرکت 
پیشروي دیجیتال با ارایه سرویس هاي یکپارچه، مطلوب 

و سفارشی شده براساس نیاز مشتري مطرح است. شرکت 
مخابرات ایران براي تحقق این امر نیاز به زیرســاخت، 
بخش دسترسی و الیه انتقال دارد. از این رو براي تحقق 
چشم انداز، الیه دسترسی به نحوي باید بهینه سازي 
شود که هر گونه پهناي باندي را بتوان به مشتري رساند. 
نسل پنجم حوزه دسترسی ثابت، همان فیبر نوري و 
برقراري ارتباط از طریق فیبر است که تا حد زیادي در 
کشور از آن غافل شــده ایم. هدف از تمام این توسعه 
ها، افزایش سرعت دسترسی مردم به اینترنت چه در 
حوزه ثابت و چه در حوزه ســیار است. به عبارت دیگر 
می توان گفت دنیا به سمت ارتباطات سیار و ارتباطات 
سیار نیز خود به سمت ارتباطات ثابت حرکت می کند 
و به منظور تحقق سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه تا سال 
2020 ، شبکه فیبرنوري همانند تارهاي عصبی باید 
در تمام مراکز شهري و مناطق پرجمعیت نفوذ کند.
در بخش زیر ســاخت شــبکه و الیه انتقال فعالیت 
هاي مناســبی صورت گرفته اســت، کــه با تحول 
الیــه دسترســی و ارایــه دسترســی مبتنــی بر 
فیبرنوري، شــرکت مخابرات ایران بــه مدرن ترین و 
روزآمدترین شــبکه مخابراتی دنیا مجهز خواهد شد. 
براساس دالیل ذکرشده فوق، هدف شرکت مخابرات 
ایران )سهامی عـام (، از افـزایش سـرمایۀ موضـوع ایـن 
گـزارش، توسعه و بهسازي فعالیت و افزایش ظرفیت 
کسب و کار میباشد، درصورت انجـام افـزایش سـرمایه 
از محـــل مطالبـــات سهامداران از خروج نقدینگی 
جلوگیري می شــود و توان اجرایی نمودن طرح هاي 
مورد نظر ایجاد میگردد. شایان ذکـر است اجراي طرح ها 
براي حفظ وضعیت موجود سودآوري الزم االجرا است، 
بنابراین شرکت مخـابرات ایـران نـاگزیر بـه اجراي این 
طرح ها می باشد. الزم به توضیح است که درصورت عدم 
انجام افزایش سرمایه، بـا خـروج جریـان نقـدینگی ناشی 
از پرداخت مطالبات سهامداران، شرکت مخابرات براي 
اجراي طرح هاي خود دچار کمبود نقدینگی خواهد شد 
و دستیابی به منابع تامین مالی از طریق ایجاد بدهی براي 
شرکت آسان نخواهد بـود و هزینـه هـاي مـالی تـأمین 
ایـن منابع، منجر به کاهش سودآوري شرکت و افزایش 
نسبت بدهی به حقوق صاحبان ســهام خواهد شد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشــنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت مخابرات ایران )سهامی 
عام( در نظـر دارد سـرمایۀ خـود را از مبلـغ 60/000/000 
میلیون ریال به مبلــغ 66/000/000 میلیون ریال، از 
محل مطالبات و آورده نقدي به شرح زیر افزایش دهد. 
- 6/000/000 میلیــون ریــال )معــادل 10 درصد( 
از محــل مطالبــات و آورده نقــدي ســهامداران.
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نهمین مســابقه ملی بهــره وری ایــران 24 دی ۹6 با حضــور اعضای هیات 
رئیســه و اعضای کمیســیون های اتــاق بازگانی،صنایع و معادن وکشــاورزی 
ایران و تهران و همچنین مدیران ۳00 بنگاه اقتصادی کشــور تشــکیل شــد.

برای تحقق چشم انداز 20 ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری 
و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین 
مدیران ارشد شرکت های ایرانی، هر ساله جشن ملی بهره وری برگزار می گردد.

از نخســتین روز برپایی این جشنواره اهدافی نظیر توسعه نظام جامع سنجش 
و اندازه گیری بهره وری مد نظر قرار داشــته و طی ۹ دوره گذشــته اندازه گیری 
شــاخص های بهره وری انجام شده و شــرکت ها توانسته اند که میزان بهره وری 
خود را با دیگر رقبای خود و میانگین صنعت مورد بررســی و ارزیابی قرار دهند.

در نهمین جشــنواره ملی بهره وری با هدف اشــاعه فرهنگ مدیریت بهره وری 
و افزایــش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصــادی  با  قدردانی از  بهره ورترین 
مدیران ارشــد شــرکت های ایرانی در هتل پارســیان آزادی تشــکیل گردید.

پس از بررســی های صورت پذیرفته و 
کار کارشناســی دقیق بر اساس انتخاب 
به  گلتاش  شــركت  داوران  هیــات 
مدیرعاملی مهندس حبیب همدانی 
رجاء كه توانسته در گروه شوینده و 
بهداشتی و در بخش های  آرایشی 
بهره وری و سودآوری و انرژی حائز 
رتبه برتر گردد با اهدای لوح و تندیس 
برترین شرکت سودده تقدیر بعمل آمد.

فعالیــت هــای اجرایی نهمیــن دوره 
جشنواره ملی بهره وری را از اول خرداد ماه سال جاری آغاز و فراخوان ثبت نام در 
این دوره از جشنواره برای شرکتها، سازمان ها و انجمن های صنفی ارسال گردید.

ســامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران )www.irpmc.ir( نیز 
فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های 
اقتصادی از ســال 1۳8۹ تا 1۳۹5 را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود. 
 نهمین مســابقه ملی بهــره وری با ارزیابی شــاخص های بهــره وری بیش از 
2000 شــرکت انجام گردید؛ در این دوره، پس از مشــخص شــدن نامزدهای 
هــر صنعــت، با توجه بــه فرآینــد داوری این مســابقه از تاریــخ 12 الی 18 
دی ماه توســط بیــش از 7500داور که از متخصصین صنعــت مربوطه بودند.
نتایج نهایی مشــخص و از بنگاه های برتر به تفکیــک هر صنعت در 24 دی ماه 
تجلیل به عمل آمد.  الزم به ذکر است که تاکنون بهره وری بیش از 6 هزار بنگاه 
اقتصادی در قالب 40 صنعت در این جشنواره در سالیان اخیر محاسبه شده است.  
در این دوره، از مجموع ۳8 گروه اقتصادی مورد بررسی، ۳0۳ بنگاه اقتصادی به 
عنوان شــرکت های نامزد و از میان آن ها 60 بنگاه به عنوان شرکت های برتر 
برگزیده شــدند و در مراسمی با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، 
اقتصادی، بانک ها، بیمه، موسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، در روز 24 دی ماه سال جاری تشکیل گردید لوح تقدیر 
نهمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید. در تولد گلتاش مدیری بود مهندس 
میرزائی نام، که در ساختمان مرکزی پاکسان )خیابان الوند میدان آرژانتین( اتاقی 
می داشــت با یک انبان کاغذ و برنامه. به دلیل عالقه شخصی پاکسان را از سال 
1۳41 تاکنون چون جان شیرین دوست می دارم که بخشی از آن حاصل جوانی 
من اســت و امروز سکان آن در دست سکانداری خبره و من در باورم که گلتاِش 

پاکسان این طفل درست بر سینه مادر نشسته است. در نهمین دوره مسابقه ملی 
بهره وری آن طفل سالیان گذشته در آغوش پاکسان را جوانی رعنا و قد کشیده 
دیدم. جوانی پرتالش که ســفیر سالمت و مهر بهداشت گردیده است و با ارزش 
آفرینی و سودآوری و افتخار آفرینی چهره شاد و دل خندان برای سهامداران به 
ارمغان می آورد. در گلتاش مدیری بر مسند نشسته از جنس همدانیان چون بابا 
طاهر ، بوعلی ، عین القضات همدانی و که همه اهل این دیارند و دوصد البته در 
فصل عمل مردند و با تدبیر، کار به سامان می رسانند به بهترین وجه، خدا قوت.

جایزه ملي كیفیت
ســازمان هاي ارائه دهنــده جوایز کیفیت در جهان بیش از 5 دهه اســت که با 
هدف ارزیابي سیستم هاي مدیریتي در ابعاد گوناگون سازمان ها تاسیس شده اند، 
به طوري که هم اکنون بیش از 70 کشــور پیشــرفته و در حال پیشرفت داراي 
جوایز ملي کیفیت مي باشند. ســازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در ایران یکي 
از سازمان هایي است که در سال 1۳8۹ اقدام به ایجاد جایزه ملي کیفیت جهت 
واحدهاي تحت نظارت خود نمود. جایزه 
ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران 
پــس از ارزیابي هاي دقیق ســازمان بر 
اســاس مدل ملي ارزیابــي کیفیت در 
سطوح اهتمام و اشتهار به کیفیت توسط 
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي در سطح کشوري به 
سازمان هاي حایز امتیاز اعطا خواهد شد.
از اهداف این جایزه مي توان به موارد ذیل 

اشاره نمود:
- افزایش آگاهي عمومي نســبت به اهمیت کیفیت و ضــرورت توجه به آن در 

سطح جامعه
- شناســایي نقاط قــوت و زمینه هاي قابل بهبــود و ایجاد انگیــزه رقابت در 
ســازمان ها براي بهبــود دائمــي کیفیت محصــوالت، خدمــات و فرآیندها
- امکان ارزیابي ســازمان ها براساس معیارهاي علمي ارزیابي عملکرد با رویکرد 

مدیریت کیفیت محصول
- امکان شناسایي دستاوردهاي موفق سازمان ها در زمینه بهبود کیفیت و معرفي 
آن ها به سایر سازمان ها به منظور الگوبرداري و ارج نهادن تالش آنان در راستاي 

بهبود کیفیت
- شــرکت گلتاش به عنوان یکي از بزرگ ترین تولیدکنندگان انواع خمیردندان 
با نام هاي تجاري پونه و نســیم در ســطح کشور،  با اســتقرار مدل جایزه ملی 
کیفیــت غذا، دارو و بهداشــت ایران در ســال 1۳۹1 )ســومین دوره جایزه(، 
اقــدام به خودارزیابي، شناســایي نقاط قــوت و زمینه هاي قابــل بهبود نمود. 
در همیــن راســتا با رویکــرد مدیریت کیفیــت محصول، تدویــن اظهارنامه 
و ارزیابي دقیق تیم ارزیابان ســازمان غذا و دارو موفق به کســب تقدیرنامه در 
ســطح اشــتهار به کیفیت یک ســتاره براي گروه محصول خمیردندان شــد.

گلتاش خوش نشست
تقدیر از گلتاش در نهمین جشنواره ملی بهره وری
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه تعاون 
)سهامی عام( در روز شنبه مورخ 1۳۹6/10/12 در محل 
مرکز همایشهای هتل ارم برگزار گردید. در این مجمع 
که با حضور اکثریت ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد با قرائت گزارش 
توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه 
توسط مدیرعامل موفق و مدیر مدبر بیمه تعاون و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه به 
تغییر ماده مربوطــه اصالح نامــه رای مثبت دادند.
بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی  گزارش 
هیات مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 

شركت بیمه تعاون)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1۳47
1- گزارش توجیهی مورخ 1۳۹6/05/0۳هیات مدیره 
شرکت بیمه تعاون )تعاونی سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 280 میلیارد ریال 
به مبلــغ 1/500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال 
شده، اندوخته سرمایه ای و آورده نقدی سهامداران، که 
پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی » رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار 
گرفته است. مســئولیت گزارش توجیهی و مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت 
از محل مطالبات حال شــده، اندوخته سرمایه ای و 
آورده نقدی ســهامداران و به منظور رعایت مقررات و 
الزامات مصوب هیات وزیران در ارتباط با حداقل سرمایه 
موسسات بیمه وافزایش سطح توانگری شرکت )موضوع 
آئین نامه شماره 6۹ شورای عالی بیمه( و افزایش سهم 
نگهداری بیمه نامه های صادره، خرید ســاختمان و 
استفاده از فرصت های بازار سرمایه گذاری پیشنهاد 
شده است. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می شــود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

۳- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسســه به مــواردی برخورد نکرده اســت که 
متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي کنــد. به عالوه 
به نظر این موسســه، گــزارش توجیهی یاد شــده 
براســاس مفروضات بــه گونه ای مناســب تهیه و 
طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.

4- حتــي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 
رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت بیمه تعاون )تعاوني ســهامي عام(، از 
افزایش ســرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر 

مي باشد:
مهمترین هدف شرکت بیمه تعاون )تعاوني سهامي 
عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، رعایت
مقــررات والزامــات مصــوب هیات وزیران شــماره 
150004 مــورخ 1۳۹5/11/۳0در ارتباط با حداقل 
ســرمایه موسســات بیمه و افزایش سطح توانگري 
شــرکت موضوع آیین نامه 6۹ شــوراي عالي بیمه 
و افزایش ســهم نگهــداري بیمه نامه هــاي صادره، 
ارتقــاء موقعیت شــرکت در بین موسســات بیمه 
و مدیریــت ریســک اعتباري شــرکت مي باشــد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشــنهادي و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت بیمه تعاون )تعاوني 
سهامي عام( در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ  280/000 
میلیون ریال به مبلغ 1/500/000 میلیون ریال، طي دو 
مرحله از محل اندوخته سرمایه اي،سود انباشته،مطالبات 
حال شــده و آورده نقدي به شــرح زیر افزایش دهد.

مرحله اول :
- 178/255/4۳2/000 ریــال )معادل 14/6 رصد( از 

محل سود انباشته،
- ۳1/744/568/000 ریال )معادل 2/6 درصد( از محل 

اندوخته سرمایه ای
مرحله دوم 

- 1/010/000/000/000 ریال )معادل 82/8 درصد( 
از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

عوامل ریسك
ســرمایه گذاري در طــرح موضوع افزایش ســرمایۀ 
پیشنهادي و فعالیت شرکت بیمه تعاون )تعاوني سهامي 
عام(، با ریســک هاي با اهمیتي همراه است. سرمایه 
گذاران باید پیش از تصمیم گیري در خصوص سرمایه 
گذاري در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار 

دهند. این عوامل به شرح زیر میباشد:
بازار آزاد و رقابتي :

تاســیس شــرکتهاي بیمه جدید در راستاي توسعه 
صنعت بیمه کشور، آزادسازي تصمیم گیري در نرخ 
و شرایط برخي انواع بیمه نامه ها و برخي عوامل دیگر 
موجب شده است که قدرت چانه زني مشتریان بیمه 

افزایش یابد و شاید موجب شود که شرکتهاي بیمه حق 
بیمه متناسب با ریسکهاي تحمل شده را دریافت نکنند.

تغییر نظام تعرفه اي به نظام مالي :
افزایــش بیمه گران از یک ســو و ضــرورت تامین 
بهترین نرخ و شــرایط بیمه اي باتوجه به توان مالي 
هر شــرکت بیمه از ســوي دیگر، عمالً تــداوم نظام 
تعرفــه اي را ناکارآ و نظام مالي را درنظر صاحبنظران 
این صنعت کارآمد نموده اســت. در نظام مالي بیمه 
اي، بیمه گران براســاس شاخص هاي مالي و توانایي 
تامین پوشــش هاي بیمــه اي براي بیمــه گذاران، 
ارزیابي مي شــوند. در چنین شــرایطي، شرکتهاي 
بیمه اي ممکن است با ریسکهاي زیر مواجه باشند :
- نبود استاندارد نظارت مالي موثر بر عملکرد شرکتهاي 

بیمه اي 
- نبــود تخصــص و توانایي انجام محاســبات فني 
در ارائــه نرخهــا و شــرایط مناســب و غیرفني و 
غیرحرفــه اي عمل کــردن بیمه گــران در تعیین 
نرخ و شــرایط به بهانه حفظ یا جذب بیمه گذاران و 
درنتیجه ایجاد محدودیت بر ســایر شرکتهاي بیمه

مخاطرات سیاسي :
تحریم هاي بیمه اي کشور احتماالً موجب خواهد شد 
تا شرکتهاي بیمه ایراني در بخش اتکایي بین المللي با
موانعي مواجه شوند. محدودیت دامنه تصمیم گیري 
شرکتهاي بیمه در انتخاب بیمه گران براي انجام عملیات 
بیمه هاي اتکایي، احتمال افزایش نرخ حق بیمه هاي 
اتکایي شرکتهاي جایگزین و کاهش کارمزدهاي اتکایي 
در حوزه هاي خاصي مثل بیمه هاي پروژه هاي نفت و 
انرژي، ازجمله این مشکالت محسوب مي شود. شرکت 
بیمه تعاون براي مدیریت این ریسک از یک طرف اقدام 
به افزایش سرمایه نموده است تا امکان نگهداري مستقیم 
خود را افزایش دهد، و ازطرف دیگر با بیمه گران داخلي 
دیگر در انتخاب بیمه گران اتکایي و اجراي قراردادهاي 
مشترک اتکایي همکاري خواهد کرد. از سوي دیگر، در 
صورتي که شرایط سیاسي وضعیت مالي بیمه گذاران را 
تحت تاثیر قرار دهد، این احتمال وجود دارد که درآمد 
شرکتهاي بیمه اي نیز متعاقباً تحت تاثیر قرار گیرد.

شرکت بیمه تعاون براي پوشش این ریسک از استراتژي 
افزایش سهم بیمه هاي خرد در ترکیب پرتفوي بیمه 
هاي شرکت استفاده خواهد نمود و نظارت بر دریافت 
منظم حق بیمه ها و رسیدگي دقیق به موارد خسارات 
اعالمي توســط بیمه گــذاران را افزایــش مي دهد.

ریسك قانوني :
صنعــت بیمه یکي از صنایعي اســت که بســیاري 
از فعالیتهــاي آن تحت نظارت و مشــمول مقررات 
گذاري اســت.تغییر این قوانین و مقــررات مي تواند 
عملکرد و وضعیت مالي شرکتهاي بیمه اي فعال در 
صنعت بیمه را تحت تاثیر قــرار دهد. برخي مقررات 
گذاري ها در حوزه هــاي غیر بیمه اي نیز مي تواند 
بر شرکتهاي بیمه اي تاثیر بگذارد. افزایش مبلغ دیه، 
تغییر نرخ سود ســپرده هاي بانکي و افزایش هزینه 
هاي درمانــي نمونه هایي از این موارد مي باشــند .

افزایش سرمایه بیمه تعاون مصوب مجمع گرفت
بیمه تعاون یک گام به پیش
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سرمایه گذاری سمند با ثبات برای پیشرفت
تقدیر از شرکت سرمایه گذاری سمند در نهمین جشنواره ملی بهره وری

بچرخ ، بگرد ، بیاب ... ، که یافتن ، برآورد نیاز و ودیعه الهي است. این جمله را از 
مرحوم مالاســماعیل که در مکتب خانه او تلمذ قرآن کریم مي کردم از کودکي 
به یاد دارم. جواني و بودن با اصحاب قلم و حوزه کار رســانه اي باعث شد بیشتر 
و بیشــتر بیاموزم و بفهمم که براي رسیدن به کمال باید چرخ زد ، گشت ، یافت 
و بهره برد. این مثل از آن رو گفتم چون برآن شــدم که به هوشــداري از آنچه در 
شب نهمین جشنواره ملي بهره وري به آن رسیدم اشارتی دوباره داشته باشم. در 
دهه هشتاد بود که یکي از مدیران به نام بازار سرمایه به حقیر گفت : یافتن مدیري 
مدبر به معناي واقعي در این کشور انقالب کرده و جنگ به آن تحمیل شده و از 
همه باالتر تنگ نظري هاي اعمال شده ، مثل یافتن یک دانه ارزن در انبار کاه مي 
باشد.چندي بعد در سیر کاري ام به آن جناب برخوردم که با چهره خندان به من 

گفت: یاد داري داستان ارزن و انبار کاه را؟
 سري به نشانه تایید هم تکان دادم و تصدیق نمودم.

گفت: میداني که این َمثل هم از بزرگان است که عاقبت جوینده یابنده است و من 
آن ارزن در انبار کاه را یافتم. 

این گفته از کسي که خود از برترین مدیرها و داشته های علم برنامه ریزي کشور بود 
برایم بسیار جالب گشت و دانستن نام آن شخص وسوسه انگیزتر پرسمان کردم و 
پس از ناز و اطوار زیاد بقولي درگوشي و پشت پرده خبري مقام مسئول گفت: دکتر 
علي شیخي از آن جمله مدیراني است که توانمندیش الزمه کشور و بازار سرمایه 
مي باشد و خداوند از چشم حسودان محفوظ بدارد که براي کشور وجودش نعمت و 
حضورش برکت است و شهادتین دهیم بعد از دو دهه که دکتر علي شیخي در بازار 
سرمایه یک سرمایه است و یک برند شاخص و الگوی مدیریتي با آنچه گفته و کرده ... 
و از یُمن برکت حضور این یافته مدیریت است که اهل مطبوع به عید رخت نو تن کنند 
و پشتشان گرم که دلسوزي هست بي ادعا که خدمت معني میکند. یا علي مدد و ...

و اما ختم کالم آنکه در روز و روزگاری که صنعت ملی بخوانید خودرو سازی حال 
و روز خوش نمی داشــت مدیری با برنامه در این صنعت خدمت را معنا کرد و با 
تداوم حضور و اســتمرار در برنامه هایش توانســت چه در صنعت خودروسازی و 
چه در سرمایه گذاری ها از توسعه ملی تا سمند برندی باشد در بین بهترین ها. 
این مختصر آمد که آنچه در شب نهمین جشنواره ملي بهره وري در تاالر استقالل 

شاهد آن بودم به تصویر ذهن کشم.
آنــگاه که مجري تاالر اعالم کرد ســرمایه گذاري ســمند برگزیده نهمین دوره 
مســابقه ملي بهره وري به ســکوي افتخار بیاید ناخودآگاه از جــاي پریدم و از 
ذوق دو دســت سخت بر هم کوبیدم و بلند گفتم: خســته نباشید و خداقوت .

خدا قوت و خسته نباشید بر شیرمردي که بنایي ساخته ماندگار که بعد از یک دهه 
مدیریت ارشد او دیگر در کسب افتخارات متکي به شخص  نیست و کارآنچنان به سامان 
رسیده است که مپرس زمان اعالم برندگان ویژه جشن ملی بهره وری شیرزني به عنوان 
نماینده ارشد مدیریت براي کسب جایزه به روي سن اهداي جوایز آمد و آنگاه بود که 
به حرمت مجموعه پرافتخار سرمایه گذاري سمند همگان ایستاده تشویق کردند ...

نهمین مسابقه ملي بهره وري ایران 24 دي ۹6 با حضور اعضاي هیات رئیسه و اعضاي 
کمیسیون هاي اتاق بازگاني،صنایع و معادن وکشاورزي ایران و تهران و همچنین 
مدیران ۳00 بنگاه اقتصادي کشور تشکیل شد. براي تحقق چشم انداز 20 ساله 
نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهرهوري و کمک به افزایش توان رقابتپذیري 
بنگاههاي اقتصادي و قدرداني از بهرهورترین مدیران ارشد شرکتهاي ایراني، هر ساله 
جشن ملي بهره وري برگزار مي گردد. از نخستین روز برپایي این جشنواره اهدافي 
نظیر توسعه نظام جامع سنجش و اندازهگیري بهرهوري مد نظر قرار داشته و طي 
۹ دوره گذشته اندازه گیري شاخص هاي بهره وري انجام شده و شرکتها توانستهاند 
که میزان بهرهوري خود را با دیگر رقباي خود و میانگین صنعت مورد بررســي و 
ارزیابي قرار دهند. در نهمین جشــنواره ملي بهره وري که با هدف اشاعه فرهنگ 
مدیریت بهرهوري و افزایش توان رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي و با  قدرداني از  
بهرهورترین مدیران ارشد شرکت هاي ایراني در هتل پارسیان آزادي تشکیل گردید.

پس از بررسي هاي صورت پذیرفته و کار کارشناسي دقیق بر اساس انتخاب هیات 
داوران شرکت سرمایه گذاري سمند به مدیرعاملي دکتر رضا شیخي که توانسته 
در گروه ســرمایه گذاري و در بخش بهره وري حائز رتبه برتر گردد با اهداي لوح 

و تندیس برترین 
شــرکت بهره ور 
تقدیر بعمل آمد. 
فعالیــت هــاي 
اجرایــي نهمین 
جشــنواره  دوره 
ملي بهره وري را 
از اول خرداد ماه 
آغاز  جاري  سال 
ثبت  فراخوان  و 
نام در این دوره از 
جشنواره را براي 
شرکتها، سازمان 

ها و انجمن هاي صنفي ارسال گردید. سامانه ملي اندازه گیري شاخص هاي بهره 
وري ایران )www.irpmc.ir( نیز فعالیت مربوط به اندازه گیري شــاخص هاي 
مالي، اقتصادي و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي از سال 1۳8۹ تا 1۳۹5 را در ادامه 
فعالیت هاي جشنواره اجرا نمود.   نهمین مسابقه ملي بهرهوري با ارزیابي شاخص 
هاي بهره وري بیش از 2000 شرکت انجام گردید؛ در این دوره، پس از مشخص 
شدن نامزدهاي هر صنعت، با توجه به فرآیند داوري این مسابقه از تاریخ 12 الي 
18 دیماه توســط بیــش از 7500 داور که از متخصصین صنعت مربوطه بودند.

نتایج نهایي مشــخص و از بنگاههاي برتر به تفکیک هر صنعــت در 24 دیماه 
تجلیــل به عمآلمــد.  الزم به ذکر اســت که تاکنون بهره وري بیــش از 6 هزار 
بنگاه اقتصادي در قالب 40 صنعت در این جشــنواره در ســالیان اخیر محاسبه 
شــده اســت.  در این دوره، از مجمــوع ۳8 گروه اقتصادي مورد بررســي، ۳0۳ 
بنگاه اقتصادي به عنوان شــرکت هاي نامزد و از میان آن ها 60 بنگاه به عنوان 
شرکت هاي برتر برگزیده شــدند و در مراسمي با حضور مقامات ارشد نهادهاي 
صنعتي، تجاري، اقتصادي، بانک ها، بیمه، موسســات مالي و اعتباري و مقامات 
اتــاق بازرگانــي، صنایع، معادن و کشــاورزي ایــران، در روز 24 دي ماه ســال 
جاري، تشــکیل گردید لوح تقدیر نهمین دوره جشــنواره به آن ها اهدا گردید.

نوع فعالیت:  اقتصادي- سرمایه گذاري
شركت در یك نگاه: شرکت سرمایه گذاري سمند)سهامي خاص( در تاریخ 26 
مرداد 1۳8۳ تاســیس و در همان تاریخ رســماً  فعالیت خود را آغاز نموده است.

خدمات:
- خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار

- بازارسازي و بازارگرداني سهام شرکتهاي تابعه گروه صنعتي ایران خودرو و سایر 
شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس

- تاسیس، تشکیل و مشارکت در سرمایه انواع شرکتها، موسسات، طرحها و پروژه ها
- تامین سرمایه شرکتها از طریق پذیره نویسي و عرضه عمومي و خصوصي سهام و 

اوراق مشارکت به اشخاص حقیقي و حقوقي معتبر داخلي و خارجي
وضعیت  آخرین 
تركیب سهامداری:

صنعتی  گــروه   -1
ایران خودرو :

حــدوداً  70 درصد
2- گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو  :
درصد  ۳0 حــدوداً 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پست بانک ایران)سهامی عام( نوبت 
دوم مورخ 1۳۹6/10/0۳ در محل مدیریت شعب پست بانک شهرستانهای استان 
تهــران برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 8۹/4۹ درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای خسرو 
فرحــی بود، که جنابان عباس مرادپور و بهمن طهماســبی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای علی نوروزی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت 

گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی بــه 1۳۹5/12/۳0 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
مــاده 12۹ به کار خود پایان دادند. همچنین 
سازمان حسابرسی به سمت حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی شرکت برای مدت یک 
سال انتخاب شدند. سالها پیش به یادم هست 
روزی جنــاب جوادی که آنروزها مســئولیت 
مدیریت پست بانک را می داشت به دفتر زنگ 

زد و گفت برآنند که پست بانک را منحل کنند و شما که باورتان هست پست بانک 
مامن اعتماد آنانی است که ره به شهر و فرهنگ بانکداری نمی دارند کنون وقت دو 

چندان حمایت است تا این »دریچه اعتماد« را 
از بخش بزرگی از مردم این مرز و بوم نگیرند. 
این گفتمان و بیان صادقانه چنان بر من تاثیر 
گذارد که دو روز بعد و در نشست خبری پست 
بانک با اصحاب خبری بغضم ترکید، اشک های 
به گونه ریخته شده من فردای آن روز در خبر 
اول خروجیهای خبرگزاری ها داخلی و خارجی 
نشست و ... سرانجامی گرفت تا در انجام پست 
بانک، بانک آحاد کشور گردید. این خاطره ی در 
من جا مانده از پست بانک آن روزها که امروز 
خود یک اســتون اقتصادی شده است . پست 
بانکی کــه منبع گردش مالی آن و هر ریالش 
از مکانهایــی تامین گردید. که افراد چه از زن 
و چــه از مرد پس انداز خود را از توی بالش و 
زیر فرش و پستو بیرون می کشیدند و اینگونه 
اســتمرار یافت تا پست بانک شد بانکی برای 
روستائیان و شهرنشینان که با سرمایه ایشان 
چرخ صنعت ُخرد می چرخد. برای حضور در 

نشست مجمع ساالنه پست بانک از خیابان جمهوری در خیابان سی تیر با خط 
یازده ره آغازیدم و گم در دل قالب زمان شروع به بازدید دوباره خیابان سی تیر 
یا همان قوام الســلطنه ســابق کردم. در خیابان،  اول خانه قوام است که روزی 
گرداننده چرخ سیاســت استالین را به زیر کشــید و آذربایجان را از چنگال به 
آغوش مامش باز گرداند، دوم به خانه میرزاده عشقی رسیدم که بقول خودش نه 
دستی از کاله نمدی ها مانده و نه از سجاف در. بعد به وزارت جنگ و دانشکده 

افسری که تاسیس و شکل گیری تاریخ ارتش نوین ایران را بیاد می آورد و بعدتر 
به ساختمان کتابخانه ملی و موزه ملی می رسیم که طاق کسری و ایوان مدائن 
ورودی آن چشــم ها را خیره می کند و انســان را به داشــته پر افتخار فرهنگ 
معماری دو هزار سال پیش اشارت می دهد. آن سوتر درخیابان ملل متحد جای 
توپ مروارید خالی مثل سرستونهای تخت جمشید که نمادی از عظمت و شوکت 
ایران بود و یادآور سروده حماسه سرای بی همتا حکیم ابوالقاسم فردوسی، مبادا 
که ایران ویران شود... زین همه داشته از فرهنگ و هنر معماری و رجل و مرور آنها 
در سایه سروهای سر به فلک کشیده درب ورودی 
آستان وزارت خارجه به یک آن مرا با خود به رمز و 
راز حضور پیام آوران سفیران حک شده در سنگ 
واره های تخت جمشید می کشد. مسیر را ادامه 
می هیم و آهسته از داالن پیچ در پیچ پست خانه 
که به زیر پا فرش قرمز انداخته اند هدایت گشته 
و بــه تاالری که ما را به دعوت از بازدید نخســت 
آورده های فرهنگ فرنگ می کشد رهنمون می 
سازد. در ادامه مسیر، بچه های مودب و موقر پست 
بانک از امور سهام منظم تا روابط عمومی مردمی 
و امور مالی صادق و شــفاف کــه هر یک بهتر از 
دیگری کمر به میزبانی شایسته بسته و بی ادعا و 
صاف و صادق درخدمت ســهامدارانند و دل شاد و لب خندان برای میهمانان به 
ارمغان می آورند هنوز از ســنگ قالب تاریخ بیرون نشده ام که دستی مهربان و 
صدای دلنشین بلند باالی موی سپیدی مرا بخود 
خواند. خسروخان فرحی نیکو مدیری که اُستون 
محکم و استوار پست بانک است و نشان داده که 
با مدیریت نواندیش خود که با علم نوین درآمیخته 
در خدمت دورافتاده ترین دورها در میهن عزیزمان 
می باشد. مدیری که با مجموعه خود در حال ارائه 
خدمات به نیازمندهایی می باشــد که گرداننده 
چرخ زندگی یعنی پست بانک هستند و بالعکس. 
بگذارید صاف و پوست کنده بیان شود که برکتی 
دوطرفه از تولید و تثبیت و حال توسعه پست بانک 
برای گوشه گوشه کشور متجلی گشته که دوست 

و دشمن بر آن شهادت دهند یا علی و خداقوت. 
برنامه هاي بانك

 میــزان دســتیابی به اهــداف تعیین شــده و 
دستاوردهاي مهم سال مالی مورد گزارش 

- استقرارBanking  Core بانک
- رفع ابهام از ماهیت حقوقی بانک

- تدوین اساسنامه بانک و ارسال به مراجع ذیصالح
- ایجاد و بهبود نظامهاي موثر مدیریت ریسک و کنترلهاي داخلی

- بهبود و ارتقاء سیستمهاي نظارتی بر فعالیت شعب و دفاتر 
- بهبــود انضبــاط مالی)عدم هرگونــه اضافه برداشــتی از حســابهاي بانک 
مرکــزي، مدیریــت نقدینگــی، فــروش امــوال تملیکــی و غیر مولــد و...(
- توســعه همکاریهاي برون سازمانی از طریق انعقاد قراردادهاي ملی)دهیاریها-

وزارت کشور، صندوق توسعه ملی و...(

بانک توسعه ای و تخصصی پیشرو در بخش ICT و دسترس ترین خرده بانکدار کشور

 دکتر خسرو فرحی و تیم مدیریتی یکدست
پست بانک مردمی
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- بیشترین پرداخت یارانه در مناطق روستایی کشور )ماهانه بالغ بر ۳۳00 میلیارد 
ریال به 6/1 میلیون خانوار(

- رسیدن به مرز روزانه 5/2 میلیون فقره خدمت در قالب ۳5 خدمت پولی- بانکی
- افتتاح ۳2 هزار حساب دهیاریها 

- پرداخت بیش از 140هزار فقره تسهیالت پرداختی
- افتتــاح حســاب ســهام عدالت بــه تعــداد 800هــزار فقره در روســتاها
- تامین مالی طرحها از محل)منابع داخلی، صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده و...(

-  دریافت تعداد 80 میلیون فقره قبوض مشترکین )آب، برق، گاز، تلفن، جرایم 
رانندگی و...(

- مجموع تراکنشــهاي الکترونیکی برابــر 157 میلیون تراکنــش) به ترتیب 
ATM،IPG ، POS و Pinpad  عبارتند از : 57، 8 ،66 و 26 میلیون تراکنش(

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت بانك براي سال مالی آتی 
بانک توسعه اي- تخصصی پیشرو در بخش ICT و دردسترس ترین خرده بانکدار 

کشور )در مناطق روستائی( 
راهبردهاي پست بانک ایران در سال 1۳۹6 

راهبردهــاي بانــک متأثــر از سیاســتهاي اقتصــاد مقاومتــی و اســناد 
باالدســتی بخــش ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات، قوانیــن و مقــررات 
بانــک مرکــزي ج.ا.ا، مأموریتهــا و وظایــف بانــک تدویــن گردیده اســت. 

  ICT بانک تخصصی- توسعه اي بخش
بانک فراگیر روستائی 

محورهاي اصلی)سیاست( برنامه هاي بانك در سال 1396 
- تقویت بنیه مالی 
- افزایش سهم بازار

- ایجاد و تقویت زیرساختهاي بانک
- هدفمند نمودن سیاســتهاي اعتباري متناسب با سیاستهاي اقتصاد مقاومتی

اهم برنامه ها در سال 1396 
  Banking )Banco( پیاده ســازي و توسعه خدمات الکترونیکی بر بســت -

Core  )شامل ۹ فعالیت( 
- اصالح و بهنگام سازي نظام مالی بانک )شامل 5 فعالیت(

- تامین تجهیزات ساختمان و اموال )شامل ۳ فعالیت(
- ســاماندهی شعب و دفاتر ، طراحی و پیاده سازي خدمات جدید و توسعه بازار 

)شامل 10 فعالیت(
- تامین سرمایه در گردش و ایجاد فعالیت هاي کارآفرینی در حوزه کسب و کار 

)شامل 8 فعالیت(
 - ساماندهی و توسعه منابع انسانی )شامل 14 فعالیت(

- توسعه بازار ارزي و بین الملل )شامل 4 فعالیت(
- ارتقاء نظارت و بازرسی بر شعب و دفاتر )شامل 5 فعالیت(

- حفاظت، پشتیبانی شبکه و امنیت )شامل 4 فعالیت( 
- شناسایی و تعیین تکلیف پرونده هاي با اهمیت حقوقی بانک )شامل ۳ فعالیت(

- تبلیغات و معرفی بانک )شامل ۳ فعالیت(
فعالیت ها و اقدامات انجام شده بانك در سال 1395
- طراحی و پیاده سازي نرم افزار چکاوک در سراسر کشور

- راه اندازي مرکز داده بحران
- ساماندهی مانیتورینگ خودپردازها 

- داشبورد مدیریتی سوئیچ اصلی بانک
- پیاده سازي پرتال گزارشگیري بانکداري الکترونیک

- راه اندازي Cashless با مشارکت مخابرات استان همدان
 - تهیه و تدوین پیش بینی سود EPS بانک 

- پیاده سازي نظام نقدینگی دفاتر
 - افزایش بازده دارائیها

- بازنگري و اصالح مدل درجه بندي شعب و دفاتر
- ساماندهی شعب به منظور ارتقاء کارآیی و سودآوري

-  گسترش بازاریابی خدمات بانکی براساس برش استانی
- تصاحب بازارهاي جدید و کسب درآمد پایدار

- خلق محصوالت جدید همگام با سایر رقبا
- ارائه خدمات در قالب تفاهم نامه با کلیه شرکتهاي تابعه وزارت

- انعقاد قرارداد ریالی با صندوق توسعه ملی
- کاهش۳ درصدي مطالبات بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل

- پرداخت تسهیالت خرد حمایت از بخشهاي اقتصادي
- فراهم نمودن مقدمات تدوین اساسنامه و افزایش سرمایه

- راه اندازي نرم افزار مدیریت پروژه
- ارتقاء سیستم نظام پیشنهادات

- غربالگري و طرح ارتقاء سالمت کارکنان و نظم بخشیدن به فعالیت ورزشی آنها
- احصاء نیازهاي آموزشی کارکنان و تربیت مربی 

- تدوین و اجراء مسیر ارتقاء شغلی کارکنان
- طرح جامع تبلیغات 

- استاندارد سازي فرآیند انتشارات
- اطالع رسانی به اقصی نقاط کشور بویژه مناطق روستایی و کم برخوردا

- ارتقاء سیستمهاي امنیتی و حفاظتی
- تهیه شناسنامه محیطی اماکن

- اخذ تائیدیه نهایی مکانی از طریق پلیس پیشگیري
- اصالح و بهبود فرآیند نظارت

- بازرسی و حسابرسی از شعب و دفاتر خدمات بانکی 
- شناســایی نقاط ضعف و گلوگاههاي داراي احتمال خطا 

و فساد
- بهسازي و فروش اموال تملیکی 

- مدیریت سبز
- تعیین تکلیف ساختمانهاي مشترک پست و پست بانک

- برگزاري مزایده اموال تملیکی و مازاد بانک
- ساماندهی نیروهاي شرکتی 

- بررسی و شناسایی پرونده هاي حقوقی
- تعدیل و کاهش سرفصل مطالبات و افزایش نقدینگی 

- فراهم سازي و توسعه خدمات ارزي
- تهیه طرح راه اندازي پرداخت بین المللی از طریق اتحادیه 

جهانی پست و ارایه آن به بانک مرکزي
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در شــرکت به واسطه نوع 
به حرکت  مدیریت  نگرش 
های عام المنفعه و شرایط 
کاری مطلوب و الگو وارکه 
شــفاف است و شــفاف و 
مدیری  روز  هــر  شــفاف 
، مســئولی، نماینــده ای، 
ســهامداری و ...قدم رنجه 
می کند تا معنی خدمت را 
با پوست و گوشت احساس 
کند و البته که مدیران ارشد 
مجموعه به زیر پایش فرش 

قرمز پهن می گسترانند، فقط آخرین هایش را بخوانید:
- بازدید جناب آقای ســبحانی نماینده محترم مجلس و فرماندار شهرســتان از 

مجموعه شرکت کشت و صنعت جوین
- بازدید سهامداران معزز شهرستان شیروان، بجنورد و بردسکن از شرکت

- بازدید فرماندار و مسئولین شهرستان گیالن از مجموعه کشت و صنعت جوین
- اهــدای ســه دســتگاه کانکــس مســکونی به همــت مدیریت و پرســنل 
شــرکت کشــت و صنعــت جویــن بــه مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه و ...

در پایان سال هم شرکت کشت و صنعت جوین و مدیریت دلسوز و آگاه به آخرین روش 
های نوین مدیریتی و برنامه ریزی آن با کسب تندیس بهره وری نشان داد که برای فردا 
از امروز با برنامه می رود و گسترده کار خود را توسعه ، توسعه و توسعه تعریف کرده 
است. مدیریتی صادق در مجموعه ای منظم که با یک دیسیپلین مشخص در عرصه 
صنعت کشاورزی و دام و غالت و محصوالت باغی اولین و برترین و برندترین گردیده 
در ارائه شایسته خدمات با بیشترین بهره وری و بدین آورده با ارزش دست مریزاد.

نهمین مسابقه ملی بهره وری ایران 24 دی ۹6 با حضور اعضای هیات رئیسه و اعضای 
کمیسیون های اتاق بازگانی،صنایع و معادن وکشاورزی ایران و تهران و همچنین 
مدیران ۳00 بنگاه اقتصادی کشور تشکیل شد. برای تحقق چشم انداز 20 ساله 
نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری 
بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی، هر ساله 
جشن ملی بهره وری برگزار می گردد. از نخستین روز برپایی این جشنواره اهدافی 
نظیر توسعه نظام جامع سنجش و اندازه گیری بهره وری مد نظر قرار داشته و طی ۹ 
دوره گذشته اندازه گیری شاخص های بهره وری انجام شده و شرکت ها توانسته اند 
که میزان بهره وری خود را با دیگر رقبای خود و میانگین صنعت مورد بررســی و 
ارزیابی قرار دهند. در نهمین جشــنواره ملی بهره وری که با هدف اشاعه فرهنگ 
مدیریت بهره وری و افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی  و با  قدردانی از  
بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی در هتل پارسیان آزادی تشکیل گردید. 
پس از بررسی های صورت پذیرفته و کار کارشناسی دقیق بر اساس انتخاب هیات 
داوران شركت كشت و صنعت جوین به مدیرعاملی مهندس سیدمحمد 
حسینی كه توانسته در گروه قند و شكر و در بخش بهره وری حائز رتبه 
برتر گردد با اهدای لوح و تندیس برترین شركت بهره ور تقدیر بعمل آمد.

فعالیت های اجرایی نهمین دوره جشنواره ملی بهره وری را از اول خرداد ماه سال 
جاری آغاز و فراخوان ثبت نام در این دوره از جشنواره برای شرکتها، سازمان ها و 
انجمن های صنفی ارسال گردید. سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری 
ایران )www.irpmc.ir( نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، 
اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از سال 1۳8۹ تا 1۳۹5 را در ادامه فعالیت 
های جشنواره اجرا نمود.   نهمین مسابقه ملی بهره وری با ارزیابی شاخص های بهره 
وری بیش از 2000 شرکت انجام گردید؛ در این دوره، پس از مشخص شدن نامزدهای 
هر صنعت، با توجه به فرآیند داوری این مسابقه از تاریخ 12 الی 18 دی ماه توسط 
بیش از 7500 داور که از متخصصین صنعت مربوطه بودند. نتایج نهایی مشخص 
و از بنگاه های برتر به تفکیک هر صنعت در 24 دی ماه تجلیل به عمل آمد.  الزم به 
ذکر است که تاکنون بهره وری بیش از 6 هزار بنگاه اقتصادی در قالب 40 صنعت در 
این جشنواره در سالیان اخیر محاسبه شده است.  در این دوره، از مجموع ۳8 گروه 

اقتصادی مورد بررسی، ۳0۳ بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان 
آن ها 60 بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با حضور 
مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک ها، بیمه، موسسات مالی و 
اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز 24 دی 
ماه سال جاری، تشکیل گردیدلوح تقدیر نهمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید.

افتخارات
- صنعت برگزیده سبز خراسان رضوی در سال ۹۳

- بزرگترین کارخانه قند چغندری کشور
-  صنعت برگزیده سبز کشور در سالهای  1۳81و 1۳8۳

-  واحد نمونه صنعتی سال 1۳84 کشور
-  واحدنمونه کشور ازطرف وزارت بهداشت در سال 1۳85

R&D دارای نشان طالیی تحقیق و توسعه و گوی بلورین  -
-  واحــد نمونه کیفیت محصول و موازین اســتاندارد اســتان در ســال 1۳86
-  شرکت نمونه سال 1۳82 در امر حفاظت از محیط زیست در میان کارخانجات قند استان
2000 Version ۹001 ISO دارای گواهینامــه ی مدیریــت کیفیــت   -
- گواهینامه ی زیست محیطی  Version 14001 ISO 1۹۹6  از شرکت لویدز انگلستان 

تاریخچه 
این شــرکت در بهمن ماه ســال 1۳54 )1۹76میالدي( تحت شــماره 24120 
در اداره ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتي تهران تحت عنوان شرکت تولیدي قند 
جوین به ثبت رســید سپس در دیماه 1۳55 )1۹77 میالدي ( به شرکت کشت 
و صنعت جوین تغییر نام یافته اســت ، و مجدداً در ســال 1۳80 )2001( به نام 
شرکت ســهامي عام کشــت و صنعت جوین تبدیل و در حال حاضر با سرمایه 
2۳4 میلیارد ریال منقســم به 2۳4 میلیون سهم به فعالیت خود ادامه مي دهد.

موضوع شركت 
تاســیس کارخانه قند و بهــره برداري از آن به منظور تولید شــکر و محصوالت 
جانبــي و خرید مواد اولیه و فروش تولیــدات کارخانه و انجام کلیه امور بازرگاني 
و صنعتــي مرتبط بــا آن همچنین فعالیــت در امور کشــاورزي و دامپروري و 
عملیات تجاري و ســرمایه گذاري مرتبط با موضوعات فعالیت فوق مي باشــد.

اهم فعالیت هاي شركت كشت و صنعت جوین 
شرکت کشت و صنعت جوین عالوه بر سرمایه گذاري در شرکتهاي ذیل در حال 
حاضر در چند محور عمده مشــغول به فعالیت بوده که مهترین آنها عبارتند از :
- کارخانــه قندجویــن باظرفیت 5000 تــن مصرف چغندرقنددرشــبانه روز

- احداث پروژه اسیدسیتریک
- کشــاورزي بخــش مردمــي )بمنظورتولیدچغندرقندواستقرارایســتگاههاي 

مکانیزاسیون متعدددرحوزه هاي فعالیت مختلف(
مهمترین تولیدات این شرکت و شرکت هاي اقماري آن براي فروش عبارتند از :
شکر 50 کیلوگرم و بسته بندي شده ، قند حبه ، گوشت سفید و قرمز ، شیر ، خوراک 
دام طیور ، غالت ، ذرت علوفه اي ، یونجه ، صیفي جات و بذور ذرت - گندم - یونجه و...

محصوالت باغي از قبیل :
کشمشي و انگور و بادام و میوه هاي هسته دار و دانه اي ، نهال درختان مثمر و غیر 
مثمر ، ادوات کشاورزي و بعضي از ماشین آالت صنعتي که در صفحه ابتکار فنون 
مي توان دید ، گوني هاي pp و ادوات بعضي از اقالم صنعتي و فروش اسیدسیتریک 

در گریدهاي مختلف..

کشت و صنعت جوین
تقدیر از کشت و صنعت جوین در نهمین جشنواره ملی بهره وری
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 مدیرعامل بیمه نوین درباره مدیریت ریسک در شرکت های بیمه گفت: مدیر 
یک شــرکت بیمه باید نگاه جامعی نســبت به ریسک های بالقوه و در معرض 
ســازمان خود براساس شناخت کافی از محدوده عوامل ریسک زا داشته باشد.

حســین کریم خان زند با بیان اینکه دانش فنی، تجربه کافی و قدرت تحلیل 
مناسب،شناخت نقاط آسیب زا و ارائه موثرترین راهکارها ضروری است، افزود: 
آنچه امروز به کارگیری روش های نوین مدیریت ریســک را ضروری می کند، 
پیچیده تر شــدن مناسبات در کسب و کار، از جمله چالش های عوامل بیرونی 
و محدودیت های منابع اســت. در نتیجه مدیران باید بیش از گذشــته برای 
توانمندسازی و به کارگیری روش های سیستماتیک و جامع برای پیاده سازی 
مدیریت موثر ریســک برنامه ریزی دقیق و منسجم داشته باشند.مدیرعامل 
بیمه نوین درخصوص نحوه مدیریت ریسک در این شرکت توضیح داد: در بیمه 
نوین تالش شــد تا با روش های علمی  در تصمیم گیری و بهره مندی از نگرش 
سیســتماتیک در به کارگیری اطالعات، به ارزشیابی و سنجش بهینه ریسک 
در شــرکت دست یابیم.کریم خان زند درباره شناسایی ریسک های نوظهور در 
بازار نیز گفت: صنعت بیمه جزو کســب و کارهایی اســت که با ریسک های 
مازاد مواجه بوده اســت؛ البته نباید فراموش کرد شــناخت منشا بسیاری از 
این ریســک ها در نحوه عملکرد و اقدام صنعت نســبت به آن، اهمیت دارد.

وی افزود: تروریســم، مهاجرت، آلودگی های زیست محیطی و تغییرات جوی 
و حمالت سایبری تبدیل به ریسک های جدی در عرصه جهانی صنعت بیمه 
شده اند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صنایع و کسب و کارها را در معرض 
تهدید قــرار داده اند. به عنوان مثال صنایع باالدســتی نفت با پیچیدگی های 
فنی و مهندســی، چالش های زیســت محیطی و البته حجم بسیار باالیی در 
ســرمایه گذاری، نیازمند تعامل بسیار نزدیکی در حوزه همکاری های مشترک 
با صنعــت بیمه هســتند.مدیرعامل بیمه نویــن ادامه داد: ســرمایه گذاری 
سنگین و تکنولوژی پیشــرفته در این صنعت باعث انباشت سرمایه پرتفویی 
قابل توجه در کنار ریســک قابل تأملی شــده اســت. با این حال این صنعت 
برای شــرکت های بیمه در جهان بســیار جذاب و پرکشــش است؛ زیرا بلوغ 
در صنعت بیمه باعث می شــود با تعامل و البته برخــورداری از تکنیک های 
مدیریت ریسک، ارزیابی و کنترل دقیق، ریسک های این صنعت کاهش یابد.

مدیرعامل بیمه نوین تصریح کرد: تحریم ها نیز چالش و تهدید نوظهوری برای 
صنعت بیمه شدند که هوشــمندی و کارآمدی شرکت های بیمه می توانست 
در عبور کم هزینه تر از آن موثر باشــد. وی حوزه تکنولوژی و فناوری را هم 
یکی از ریســک های جدی این صنعت عنوان کرد و افزود: می توان با رویارویی 
صحیح، از آن یک فرصت ســاخت. در حال حاضر در این حوزه مساله صنعت 
بیمه چالش بهره مندی از ظرفیت های بخش فناوری و اطالعات است. به طور 
کلی چگونگی مواجهه با ریسک و اتخاذ استراتژی در قبال آن بسیار با اهمیت 
اســت.کریم خان زند یکی از ریســک هایی که منشــا آن درون صنعت بیمه 
اســت را ریســک های پرمخاطره اعالم کرد و گفت: ریسکی بسیار پرمخاطره 

که حیات حرفه ای در صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده اســت، غلبه »تفکر 
پرتفوی محوری« اســت که شــرکت های بیمه را به سمت رفتاری سوداگرانه 
ســوق داده است.وی افزود: این دقیقا ریسکی اســت که این صنعت، متوجه 
خود می کند، چنانچه این ریســک آسیب شناســی نشــود تبدیل به بحرانی 
می شــود که پیامدهای منفی آن می تواند بر کل پیکره صنعت آســیب بزند. 
ادامه چنین روندی ما را از دســتیابی به جایــگاه بین المللی در صنعت بیمه 
دور می کنــد؛ بنابراین تغییر در رویکردهای پرمخاطره اجتناب ناپذیر اســت.

نقص قوانین در صنعت بیمه و چالش عدم توسعه این صنعت
مدیــر عامــل بیمــه نویــن وجــود قوانیــِن ناقــص را یکــی از مهم ترین 
عوامــل تأثیرگــذار در صنعــت بیمــه دانســت و گفــت: به دلیــل عدم 
شــناخت الزم و کافــِی نماینــدگان مجلــس از وضعیــت بیمــه، قوانینی 
تصویــب می شــود که باعــث جلوگیری از توســعه صنعت بیمه می شــود.
حسین کریم خان زند؛ مدیر عامل بیمه نوین  گفت: از دست رفتن نیروی انسانی 
و مجروح شدن هموطنان مان در حوادث جاده ای قبل از این که بر پیکره بیمه اثر 
بگذارد، بر پیکره جامعه تأثیر می گذارد. به نظر بنده دو عامل انسانی و خودرویی از 
مهم ترین دالیل تصادفات جاده ای هستند، برخی نیز عامل جاده را به آن اضافه 
می کنند در حالی که باید اعالم کنم که  جاده های ما بدتر از جاده های کشورهای 
اروپایی نیســت، بلکه عدم رعایت قوانین باعث ایجاد این اتفاقات می شــود.
کریم خان زند وجود قوانین ناقص را یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در صنعت 
بیمه دانست و افزود:  به دلیل عدم شناخت الزم و کافی نمایندگان مجلس از وضعیت 
بیمه قوانینی تصویب می شود که باعث جلوگیری از توسعه صنعت بیمه می شود.

وی دریافــِت مالیــات بر ارزش افــزوده را از دیگر از مشــکالت صنعت بیمه 
برشــمرد و اظهــار کرد: این مســئله ســبب افزایــش قیمت بیمــه نامه ها 
می شــود در حالــی اســت کــه  دولت بایــد زمینــه ای را فراهــم کند که 
صنعــت بیمه  هر چه ســریع تر به جایگاه اصلی خود برســد چــرا که اگر 
ایــن موضوع محقق شــود  فشــار مالی بــر دوش دولت نیز کم می شــود.
مدیرعامل بیمه نوین ادامه داد: تعیین نرخ بیمه نامه شــخص ثالث توســط 
دولت و مجلس یکی دیگر از مشــکالتی اســت که صنعت بیمه با آن درگیر 
اســت، چرا که با توجه به ریســکی که صنعت بیمــه را تهدید می کند، عدم 
موافقــت در تعییــن نرخ گــذاری باعت کندی در توســعه بیمه می شــود.

کریــم خان زند  همچنین عنوان کرد: عالوه بر مشــکالت مذکور وجود یک 
رقابت ناســالم در بین شــرکت های بیمه در ایران و عدم پیش بینی افزایش 
نرخ هزینه های خدمات به خصوص در حوزه پزشــکی توسط دولت دو مشکل 
دیگری اســت که امروزه صنعت بیمه با آن دســت و پنجه نرم می کند و باید 
هر چه ســریع تر با کمک دولت و بخش خصوصی این مشــکالت حل شود.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: یکــی از عوامل رشــد اقتصــادی در هر 
کشــوری توســعه صنعت بیمه اســت کــه به خوبــی این اهــم را می توان 
در تحریم هــای بیمــه ای کشــور توســط اروپــا و آمریــکا مشــاهده کرد.

مدیرعامل بیمه نوین تشریح کرد
 »پرتفو محوری« ریسک پرمخاطره صنعت بیمه
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه سرمد)سهامی عام( مورخ 1۳۹6/10/17 
در محل شرکت تشــکیل گردید. در این مجمع که با حضور 8۹/21 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
دکتر پرویز مقدســی بود که جنابان بهروز اعتمادی و ســید اصغرابن الرسول 
درمقام نظار اول و دوم و آقای ســید روح اهلل علیپور یزدی عنوان دبیر مجمع 
انتخاب شدند. در این مجمع فوق العاده پس از قرائت دلنشین کالم اهلل مجید 
و پخش سرود مقدس کشور عزیزمان که با خوش آمد گویی جناب حامی فرد 
مدیر روابط عمومی شرکت به سهامداران و مجمع نشینان برگزار گردید عالوه بر 
حضور، نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا. نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، بازرس و 
حسابرس قانونی شرکت شاهد حضور خیل گسترده ای از کارشناسان و فعالین 
بازار سرمایه بودیم مهندس پرویز مقدسی ریاست هیات مدیره شرکت پس از 
معرفی اعضای پنل هیات رئیسه و اعالم رسمیت جلسه به ارائه توضیحات اولیه 
پرداخت: مهندس پرویز مقدسی که در کنار مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی، ریاست هیات مدیره بیمه ای سرمد را دارا می باشد با اعالم اینکه از 
روز اول تاسیس بیمه ســرمد هم قرار بود با سرمایه 2500 میلیاردی استارت 
کار را بزنیم ولی بخاطر مالحظاتی که در آن برهه وجود داشت با سرمایه اولیه 
400 میلیاردی شروع کردیم افزود: در ادامه با اخذ مجوزات و رایزنی های که در 
زمان ریاست سابق بیمه مرکزی بعمل آوردیم این سرمایه را به 1000 میلیارد 
رساندیم و حال بعد از آمدن مجدد دکتر همتی بر مسند ریاست بیمه مرکزی 
و تاکید ویژه ای که ایشان مبنی بر تقویت مالی و افزایش سرمایه شرکت های 
بیمه ای کشور داشته و دارند. درهیات مدیره نیز این مطرح گردید که هر چه 
ســریعتر با افزایش سرمایه به مبلغ 1500 میلیارد سرمایه اولیه که الزام بورس 
به ما می باشــد برسیم. رئیس مجمع در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت عامل 
بیمه سرمد نشان داده خوب بازار را رصد کرده و فرصت ها و تهدیدها را واکاری 
و راه حل ارائه می دهد اضافه کرد، به عنوان یکی از سهامداران اصلی و اعضای 
هیات مدیره که خود شاهد عملکرد این مدیریت بوده ام شهادت می دهم دکتر 
دلفراز توانست مجدانه و خستگی ناپذیر این اتفاق را پی گیری کند تا سرانجام 
توانستیم در این برهه زمانی گرد هم جمع شویم و تا این افزایش سرمایه را که 
اتفاقی بســیار مبارک و میمون برای مجموعه پر افتخار بیمه سرمد باشیم رقم 
بزنیم. رئیس هیات مدیره شــرکت در پایان با اعالم این نکته که برای عملیاتی 
کردن این افزایش ســرمایه کار کارشناسی دقیقی و جهادگونه ای در مجموعه 
صورت پذیرفت اضافه کرد تیم ارشــد مدیریت بیمه ســرمد تصمیم گرفت با 
توجه به کمبود وقت و زمان ســپری شــده و مانده تا آخر سال و الزام بورس 
برای تصویب هر چه ســریعتر، قرار بر این گشت که با توجه به مجوزهای اخذ 
شده این افزایش سرمایه در یک مرحله صورت بپذیرد و ما این افزایش سرمایه 
را در یک مرحله از محل مطالبات و آوردن نقدی ســهامداران تامین ســازیم.

در ادامه مجمع دکتر اسماعیل دلفراز که کمتر از یکسال است به این بیمه ی نوپا 
آمده و توانسته به درایت و تدبیر با بهبود پرتفوی و مدیریت ریسک عملکردی 
در خور و شایســته برند بیمه ســرمد بعنوان بیمه ای سرآمد و پیشرو را نقش 
جان دهد، گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت 
را از مبلغ 1000 میلیارد به 1500 میلیارد به ســمع و نظر سهامداران رساند.
مدیرعامل بیمه ســرمد با تشــریح عملکرد شــرکت در طی ســال 1۳۹6 به 
بیان این نکته پرداخت که براســاس آمار اســتخراجی در ۹ ماهه اول ســال 
پرتفوی شــرکت نســبت به ســال گذشــته 70 درصد رشد داشــته است و 
شــرکت توانســته با یک تدبیر مناســب در رشــته های زیان ده بیمه ای از 
جمله بیمه شــخص ثالث و درمان ســهم مشــخص در نظر گرفته شــده را 
حفــظ نمایم و در رشــته های ســودده حضور خــود را پر رنگ تر ســازیم.
دکتر دلفراز بااعالم اینکه در دکترین کاری خود حضور موثرتر و قویتر در بازار 
ســرمایه کشور برای کسب سهم بیشــتر از بازار را مدنظر قرار داده ایم افزود با 
تالش تک تک همکارانم در این بیمه که دلسوزانه و خستگی ناپذیر کمر خدمت 
بستند توانستیم EPS پیش بینی شده خود دربازه های زمانی 6 ماهه و ۹ ماهه 
را تحقق ببخشــیم، وی ابراز امیدواری کرد با تداوم و استمرار این حرکت رو به 
جلو در مجموعه بیمه سرمد که با حمایت های همه جانبه اعضای هیات مدیره 
همراه گردیده اســت، این شــرکت بتواند هر ساله با چشم اندازی روشن تر در 
مســیر موفقیت خود گام ها را یکی پس از دیگری به سوی موفقیت طی کند.
مدیر ارشد شرکت در بخش دیگری از صحبتهای خود به افتخارات و توفیقاتی که 
بیمه سرمد توانسته در سال 1۳۹6 به آن دست یازد پرداخت و اضافه کرد کسب 
رتبه یک توانگری مالی که باعث اعتبار دوچندان برتر بیمه سرمد می شود، رشد 
پرتفــوی 77 درصدی آن هم در حالی که میانگین افزایش پرتفوی کل صنعت 
بیمه 22 درصد بوده اســت و گســترش شعب استانی در پهنه کشور عزیزمان 
بطوری که تا پایان سال در هر مرکز استانی حداقل یک شعبه فعال وجود خواهد 
داشت و ... را از مهمترین دستاوردهای مجموعه در سال سخت اقتصادی برشمرد.
دکتر دلفــراز در بخــش پایانی صحبت های خــود با تاکید دوبــاره بر الزام 
قانونی کــه بیمه مرکزی برای رســیدن به کف ســرمایه پیشــنهادی برای 
تمــام شــرکتهای بیمه تعیین و بــرای آن ضرب العجل تعیین کرده اســت، 
ابــراز امیدواری کرد با تصویب مجمع نشــینان این افزایش ســرمایه از محل 
مطالبات و آورده نقدی ســهامداران ، بیمه ســرمد بتواند بــا انجام این مهم و 
افزایش ســرمایه عــالوه بر انجام تعهداتی که بیمه مرکزی خواســته اســت 
بتواند شایســتگی و بایســتگی برند خوش نام خود را اعتباری افزون بخشــد.
نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا. نیز در توضیحاتی ضمن اینکه چنانچه شرکت بیمه 
ای در زمان مقرر نتواند به این الزام برســد سلســله تنبیهاتی از جریمه گرفته 
تا انحالل و ادغام آن شــرکت های بیمه را تهدیــد خواهد کرد و بیمه مرکزی 
بعنــوان نماد ناظر در این زمینه کوتاه نخواهد آمد اضافه کرد بحمداله شــاهد 

سرمد بیمه ای پیشرو و سرآمد
پتانسیل باال با رشد پرتفوی مناسب و مدیری نواندیش 

تایید برنامه های مدیریت برای جهشی بزرگ در کسب نظم بیشتر
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هستیم که بیمه ســرمد با مدیریتی قوی، هیات مدیره حامی،تیمی یکدست 
در زیر مجموعه و کســب رتبه یک توانگری مالی در کنار رشد پرتفوی بسیار 
خوب توانســته برندی معتبر گردد که بدون شــک با این افزایش ســرمایه و 
بالطبع آن با افزایش ظرفیت نگهداری و قبول مدیریت ریســک در شــرکت 
بســیار موفق تر عمل کند که در نتیجه سودآوری و ارزش آفرینی بیمه سرمد 
رشــدی باالتر از پیش بینی ها را برای ســهامدارانش بــه ارمغان خواهد آورد.

پایان بخش مجمع، جوابگویی به ســواالت و ابهامات ســهامداران بود که تیم 
مدیریت بیمه سرمد از ریاست هیات مدیره تا مدیرعامل و معاون مالی به صداقت 
و شــفافیت پاسخگوی تک تک نقطه نظرات حاضرین در مجمع بودند که این 
صبوری و صداقت باید سرمشق دیگر مدیران این کشور در هر سطوحی قرار گیرد.

در حاشــیه این مجمع دکتر دلفراز اشــارت بر این نکته داشت که استراتژی 
بیمه ســرمد به این اصل استوار اســت که در کنار بازارهای دیگر چون بخش 
بزرگــی از پرتفوی شــرکت متعلق به بانک صادرات و زیــر مجموعه های آن 
اســت، بیمه سرمد بتواند این همکاری ها را توســعه بخشیده و تمام کارهای 
بیمــه ای بانک صادرات و زیر مجموعه ها را پوشــش بیمه ای دهد چرا که به 

اذعان همه کارشناسان خبره بستر و کارهای 
بانک صادرات یک بازار حرفه ای با سوددهی 
مناســب برای هر شــرکت بیمه ای بوده و 
وجــود و حضــورش یک نعمت خــدادادی 
حامی برای بیمه ســرمد بوده و می باشــد.

پرویز مقدسی نیز در پاسخ به سوال مبنی بر 
پیش بینی وی ز عملکرد سال مالی شرکت 
اعالم کرد با توجه به پتانســیل باالیی که در 
بیمه سرمد وجود دارد و برنامه های مدونی که 
طرح و اجرا گردیده بسیار امیدواریم که بیشتر 
از EPS اولیه سود شناسایی کنیم و این مهم 
دور از دســترس نیست چرا که باور داریم با 

سالمت و صالبت برنامه های خود را پیش برده ایم و ادامه این مسیر بسیار روشن است.
به گفته روح اله علیپور معاون مالی شــرکت با تصویب این افزایش سرمایه از 
مبلغ 1000 به 1500 میلیارد و اصالح ماده 5 اساسنامه شرکت در کنار افزایش 
قدرت نقدینگی و اعتبار ساختار مالی شرکت نیز بطور مناسب  اصالح می گردد.

در پایان اجــازه می خواهیم از لطف و بزرگــواری مدیرانی که به حرمت نون 
والقلم و مایســطرون به اهل مطبوع حرمت بســیار نهادنــد و از جناب حامی 
فــر و بچه هــای خوب روابط عمومی و امور ســهام شــرکت کــه به گرمی 
پذیرای بچه های خبرنگار بودند کمال قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم.

گزارش بازرس قانوني 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه سرمد)سهامي 

عام(
1- گــزارش توجیهــی هیات مدیره شــرکت بیمه ســرمد )ســهامي عام( 
درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 1000 میلیارد ریال به مبلغ 
1500 میلیارد ریال مشــتمل بر ســود و زیان فرضی برای سالهای منتهی به 
1۳۹6/12/2۹ لغایت 1۳۹8/12/2۹ همراه با ســایر اطالعات مالی پیش بینی 
شده و فرضی پیوســت، طبق استاندارد حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش 
توجیهی و مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیــه قانون تجارت 
و بــا هــدف توجیه افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته، آورده نقدی و 
مطالبات حال شــده ســهامداران و به منظــور رعایت قوانیــن بیمه مرکزی 

و تداوم فعالیتهای بیمه ای تهیه شــده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنــی درباره رویدادهــای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار نمــی رود لزوما به وقــوع بپیوندد. در 
نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود کــه این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

۳- براساس آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه، ذخیره برگشت حق بیمه و 
ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بابت تضمین تعهدات در مقابل خسارات 
ناشی از حوادث فاجعه آمیز در اطالعات مالی پیش بینی شده منظور گردیده است. 
در این رابطه هر چند بموجب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه 
ملزم به رعایت مصوبه مزبور می باشند. لیکن احتساب ذخایر مکور، در استاندارد 
شماره 28 حسابداری با عنوان فعالیتهای بیمه عمومی، پیش بینی نشده است.

4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای 
پیش بینی شــده توسط هیات مدیره این موسســه به مواردی برخورد نکرده 
است که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقولی را براي تهیه گزارش 
توجیهــي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه به اســتثنای مورد 
منــدرج در بنــد )۳( گــزارش توجیهــی 
افزایش ســرمایه مزبور، براساس مفروضات 
و بــه گونــه ای مناســب تهیــه و طبــق 
استانداردهای حســابداری ارائه شده است.

5- گــزارش توجیهــی براســاس الزامات 
مصوبه مــورخ 1۳۹5/11/24 هیات وزیران 
درخصوص حداقل ســرمایه برای موسسات 
بیمه غیردولتی توســط هیات مدیره انجام 
پذیرفته است. بنابراین پیش بینی ترازنامه و 
صورت سود و زیان شرکت با فرض عدم انجام 
افزایش ســرمایه موضوعیت نداشته است.  
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده 
طبــق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایــج واقعي احتماال 
متفــاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب 
به گونه مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت بیمه سرمد )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش 
توجیهی، رعایت الزامات بیمه مرکزی ج.ا.ا در خصوص حداقل سرمایه موردنیاز 
شــرکت های بیمه ایرانی جهت فعالیت بیمه گری در حوزه انواع رشــته های 
بیمه ای می باشــد. با توجه بــه مصوبه هیات محترم وزیران در جلســه مورخ 
1۳۹5/11/24 در خصوص حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، موضوع ماده ۳6 قانون 
تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، الزامی است تا به منظور حفظ امتیازات 
فعالیت شــرکت درکلیه رشته های بیمه ای مدنظر، سرمایه شرکت بیمه سرمد 
از 1/000/00 میلیون ریال به 1/500/00 میلیون ریال، افزایش یابد. همچنین 
شرکت بیمه سرمد از این افزایش سرمایه، اهداف تبعی زیر را نیز دنبال می نماید

1- افزایــش بازدهی از طریق افزایش ظرفیت ســهم نگهداری و ســودآوری 
فعالیت های بیمه ای

2-  تأمیــن شــرایط الزم بــه منظور تســریع در دســتیابی به اهــداف از 
پیش تعیین شــده جهــت حفظ بــازار و رقابــت در بازار داخلــی و حضور 
در بازارهــای بــرون مــرزی و بهره منــدی از ظرفیت هــای بالقــوه آنهــا
۳- حفظ و افزایش نسبت توانگری مالی با توجه به آیین نامه مصوب شورایعالی بیمه

4- افزایــش توان ســرمایه گذاری های غیربیمه ای با اســتفاده از منابع حقوق 
صاحبان سهام مطابق با آئین نامه شماره 60 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بین المللی محصوالت پارس 
)سهامی عام( مورخ 1۳۹6/10/27 در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی 
ایران برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 8۳/480 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای سید فاضل هاشمی 
زاده بود، که جنابان مصطفی خدایی و سیدحســن ناصر در مقام نظار اول و دوم 
و آقای نیکپوی قاســملو به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت 
گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1۳۹6/06/۳1 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 12۹ به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
تالش ارقام )حسابداران رسمی( به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
و موسســه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال 
مالی منتهی به 1۳۹7/06/۳1 انتخاب گردیدند. مهندس قاسملو در ابتدای گزارش 
خود با تشریح عملکرد شرکت در طی 2 سال اخیر که دوره جدید گسترش توسعه 
فعالیت های شرکت بوده و مقایسه آن با سالهای قبل از اجرای این طرح افزود از سود 
857 میلیاردی دو سال پیش به سود 1/518 میلیاردی امسال رسیدیم یعنی رشد 
فروش 77 درصدی . مدیریت کاردان و کاربلد شرکت در ادامه با اعالم اینکه پس 
از راه اندازی کارخانه جدید و پیاده کردن تفکری نو و هدفمند در فروش و تبلیغات 
توانستیم به عنوان واحدی نمونه و تولید کننده با کیفیت ترین محصول عالوه بر 
کسب سهم بیشتر از بازار داخلی در صادرات نیز از برترین ها گردیم افزود آن هم 
دردوره و بازه زمانی که شــاهد رکود در اقتصاد کشورو کاهش قدرت خرید مردم 
بوده ایم. مهندس قاسملو در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به یک مرحله 
افزایش سرمایه که صورت پذیرفته است از افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 400 به 
515 میلیارد در مرحله بعدی سخن راند که این مهم و خبر خوش برای سهامداران 
به گفته این مدیرخدوم برای به انجام رسیدن در مراحل پایانی انجام خود می باشد.

پیام هیات مدیره
بعد از راه اندازی کارخانه جدید 1۹5/000 تنی پور لباسشویی و به ثمر رسیدن تالش 
های مستمر برای ایجاد قوی ترین زیرساخت تولید پودر شوینده در کشور، نیاز به 
گسترش و تقویت واحد فورش به نحوی که بتواند ظرفیت باالی پخش، فروش و تنوع 
بخشی به آن را محقق سازد، در اولویت نخست برنامه ریزی بلند مدت شرکت قرار 
گرفت. اکنون که سومین سال دوره جدید گسترش و تخصصی سازی واحدهای فروش 
را سپری می کنیم. برای انکه موفقیت سیاست های اتخاذ شده و امکاناتی که در این 
راه فراهم شدند را یادآور شویم کافی است نگاهی به آمار فروش سه سال اخیر و نتایج 
بدست آمده از آن بندازیم. در حالیکه فروش سال مالی منتهی به 1۳۹4/06/۳1 به 
عدد 857 میلیارد ریال رسید ولی در سال های بعد یعنی سال مالی 1۳۹5 به 1/05۹ 
میلیارد ریال و در سال مالی 1۳۹6 به عدد 1/518 میلیارد ریال رسید. یعنی با دو رشد 
متوالی 24 درصد و 4۳ درصد طی یک فرآیند دو ساله به مجموع رشد فروش 77 
درصد طی دو سال دست یافتیم. این نتیجه، بخوبی نشان دهنده کارآمدی زیرساخت 
های فراهم آمده در تولید و فروش و نیز کسب سهم بازار از رقبا در شرایطی است که 
بازار پودر داخلی در طی 4 سال گذشته به لحاظ مقداری حتی 10 درصد رشد را نیز 
تجربه نکرده است. از طرف دیگر شرکت بین المللی محصوالت پارس موفق شد بدلیل 
فعالیت واحد صادرات و حضور چشمگیر در بازار پودر لباسشویی کشورهای همسایه، 

که جایزه صادرکننده نمونه استان تهران را بدست آورد. همچنین مرحله دوم افزایش 
سرمایه و افزایش آن از 400 به 515 میلیارد ریال در مرحله پایانی خود می باشد.

و اما بزرگترین موفقیت آن اســت که علی رغم مشــکالت ســاختاری در اقتصاد 
کشــور که صنعت شــوینده نیز به نحوی مبتال به عوارض ناشی از آن می باشد و 
با وجود پایین بودن قدرت خرید مردم بویژه در ســطح خرده فروشــی که بنا به 
برخی آمارها هنوز به ســطح ســال 1۳۹0 نیز نرسیده است و نیز مشکالت ناشی 
از باال بودن نرخ تســهیالت، رقابت شدید و بعضا ناســالم در بازار فروش، باال رفتن 
قیمــت مواد اولیه داخلی و خارجــی و افزایش نرخ و اثر قابل توجه در قیمت تمام 
شــده بویژه در کاالهای با کیفیت باال اما شــرکت بیــن المللی محصوالت پارس 
پس از ســه ســال زیاندهی موفق شد سال مالی گذشــته را طبق پیش بینی با 
ســودآوری به پایان برساند و نیز به لحاظ بهبود همکاری و ارسال بموقع اطالعات 
به سازمان بورس و اوراق بهادار رتبه شفافیت خود را به نحو چشمگیری ارتقاء دهد.

ریسك های عمده
- عدم رشد کافی در توان خرید مشتریان بخصوص در سطح خرده فروشی

- در حــوزه صادرات عدم تبعیت نرخ ارز از اختــالف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم 
کشــورهای مقصد صادرات که موجب تقویت رقبای خارجی و جذاب تر شــدن 

قیمت های آنها می گردد.
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشتر شدن فشار عرضه در حالیکه در سمت تقاضا 

رشد کافی اتفاق نیافتد. 
برنامه های آینده شركت

- تنوع تولیدات به لحاظ نام های تجاري، نوع بسته بندي و کیفیت محصوالت در 
بازارهاي داخلي و صادراتي

- افزایــش حجم فروش داخلي و صادرات در مقایســه با ســال مالي گذشــته
- افزایش فروش در زمینه محصوالت میانی نظیر سولفونیک اسید سدیم سیلیکات

گزارش عملكرد اجتماعی
با توجه به اســتفاده از فنآوری روز دنیا در بخش تولید، در حوزه ی مســئولیت 
اجتماعی به لحاظ صرفه جویــی در مصرف انرژی ، انطباق واحدهای تولید، فنی 
و انبار با اســتانداردهای زیســت محیطی، اســتفاده ی مجدد از پساب صنعتی، 
اســتفاده همزمان از ســیکلون و بگ فیلتر برای جمع آوری گرد و غبار و تصفیه 
هوای خروجی این شــرکت تالش نموده است به وظایف خود بخوبی عمل نماید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شركت
بخش عمده ریسک هایی که شرکت می تواند در سال جاری با آنها روبرو باشد عبارتند از :
- عدم رشــد کافی در توان خرید مشــتریان بخصوص در ســطح خرده فروش.
- در حــوزه صادرات عدم تبعیت نرخ ارز از اختــالف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم 
کشورهای مقصد صادرات که موجب تقویت رقبای خارجی و جذاب تر شدن قیمت 

های آنها می گردد.
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشتر شدن فشار عرضه در حالیکه در سمت تقاضا 
رشد کافی اتفاق نیافتد. به دلیل قریب الوقوع بودن ورود رقبای مطرح خارجی، لذا 
سیاست توسعه تبلیغات و افزایش حجم فروش ادامه خواهد یافت. همچنین به اتمام 
فرآیند افزایش سرمایه موجب کاهش وابستگی به منابع بانکی و کمتر شدن سهم 
هزینه مالی نسبت به فروش می گردد . در حوزه صادرات ضروری است جهت گیری 
فروش به سمت محصوالت با کیفیت باالتر باشد همچنین سیاست گسترش حوزه 

مقاصد صادراتی ادامه یابد.

با این مدیریت ، محصوالت بین المللی پارس سهمی بیشتر از بازار بین المللی می خواهد

  آنچه را خلق کرده اند که ما در رویاهایمان به آن می اندیشیم
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تاریخچه
شرکت بین المللی محصوالت پارس در سال 1۳42 با نام شرکت سهامی پراکتر اند 
گمبل )P&G(، به عنوان اولین واحد تولید کننده پودر شوینده دستی با نام تجاری 
)تاید( تاســیس و از سال 1۳44 با ظرفیت تولید 000 5 تن در سال آغاز به بهره 
برداری نمود. شرکت P&G با اتکا بر دانش و تجربه خود در تولید و فروش، به گونه 
ای برند تاید را در میان مردم ایران معرفی کرد، که بسیاری از مردم همچنان پودر 
لباسشویی را با نام تاید می شناسند. در سال 1۳47، با تغییرات به عمل آمده در 
ترکیب سهامداران شرکت، نام آن به » شرکت بین المللی محصوالت پارس« تغییر 
یافت؛ ظرفیت تولید در ابتدا به 000 1۹ تن و طی سالهای بعد نهایتاً به 500 40 
تن در سال افزایش یافت. کیفیت باالی محصوالت در همان سالها به نوعی بود که 
صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و شوروی سابق صورت می 
پذیرفت و نام تجاری تاید در آن کشورها از محبوبیت ویژه ای برخوردار شد. تا قبل از 
انقالب اسالمی مدیران ارشد شرکت از جمله مدیران عامل شرکت آمریکایی بودند 
که می توان از آقایان هرا، کرتین، پیرسی و آخرین آنها کرامین بل نام برد. بعد از 
انقالب اسالمی بدلیل قطع رابطه با آمریکا خرید سهام شرکت توسط سازمان صنایع 
ملی ایران به جهت عدم پرداخت حق استفاده از لیسانس نام تجاری تاید، تولید پودر 
شوینده با برند تاید متوقف و پودر تولیدی با نام تجاری رخت به بازار عرضه شد. در 
سال 1۳72 در ارتباط با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، عمالً شرکت از 
حالت نیمه دولتی خارج و به شرکتی خصوصی تبدیل گردید. در شهریور 1۳7۹ 
با فروش بیش از 50 درصد سهام شرکت و با ایجاد تغییر در ترکیب سهام داران، 
هیئت مدیره و مدیریت عامل دوره جدیدی از رشد و شکوفایی، به همراه فعالیت 
برای باالبردن ظرفیت تولید و تنوع بخشیدن به سبد محصوالت و نام های تجاری و 
افزایش توان صادراتی آغاز شد. در سال 1۳80 این شرکت اولین گروه از محصوالت 
جدید خود را با کیفیت برتر با نام تجاری )بانو( شامل پودرهای دستی، ماشینی و 
مایع ظرفشویی آغاز کرد. در حال حاضر پارس ضمن افزایش سهم تولید و توزیع 
داخلی، ساالنه بیش از بیست هزار تن پودر شوینده و سولفونیک اسید به کشورهای 
آسیای میانه، افغانستان، عراق، آذربایجان و حوزه قفقاز صادر می نماید. با توجه به 
بررسی های بعمل آمده در سالهای 1۳82 تا 1۳84 و با توجه به افزایش جمعیت 
کشــور از یک ســو و افزایش صادرات از سوی دیگر، هیئت مدیره اقدام به احداث 
کارخانه ای جدید با شش برابر ظرفیت واحد قدیم در فاز اول نمود. در سال 1۳8۹ 
پس از 5 سال، فاز اول این پروژه با نام واحد شماره 2 پارس به بهره برداری رسید. به 
علت عدم صدور مجوز توسعه کارخانه در محدوده تهران بزرگ، زمینی به مساحت 5 
/11 هکتار در شهرک صنعتی جنت آباد، واقع در کیلومتر 55 جاده خاوران در ابتدای 
محدوده استان سمنان خریداری شد. احداث پروژه کارخانه پودر در سال 1۳84 آغاز 
و پس از 5 سال، در سال 1۳8۹ به اتمام رسیده و فاز اول با شش برابر ظرفیت واحد 
قدیم شروع به بهره برداری نمود. این پروژه دارای دو فاز تولید پودر شوینده است که 
هر یک با ظرفیت 000 1۹5 تن در سال بوده و در مجموع دو فاز توانایی تولید 000 
۳۹0 تن پودر شوینده در سال را خواهد داشت. کلیه عملیات ساختمانی و زیر بنای 

تاسیساتی فاز دوم نیز آماده شده و در صورت تجهیز ماشین آالت، این فاز در کمتر از 
یک سال آماده بهره برداری خواهد بود. در کارخانه واحد شماره 2 همزمان با اجرای 
پروژه پودر، واحد تولید سدیم سیلیکات که خود یکی از مواد اولیه پودر لباسشویی 
به شــمار می آید، با ظرفیت ســاالنه 000 71 تن، در سال 1۳8۹ به بهره برداری 
رسید. در حال حاضر تمام سدیم سیلیکات پودر شوینده کارخانه پارس از طریق 
این واحد تامین شده و بخشی از تولیدات آن به فروش می رسد. عالوه بر این، واحد 
تولید سولفونیک اسید، با ظرفیت ساالنه 000 25 تن در فاز اول سال آینده به بهره 
برداری خواهد رسید. البته در حال حاضر اسید مصرفی پودر شوینده واحد شماره 
2 توسط سولفوناسیون واحد قدیم با ظرفیت 2 تن در ساعت تامین می شود. پروژه 
کارخانه واحد شماره 2 پارس با سرمایه ای بیش از چهارصد میلیارد ریال اجرا شد. 
این پروژه به لحاظ برخورداری از آخرین فناوری پیشرفته روز و ظرفیت باالی تولید 
در منطقه خاورمیانه بی نظیر می باشد. به نظر می آید کارخانه واحد شماره 2 با راه 
اندازی کامل در فاز دوم، به همراه بخش های سولفوناسیون، سیلیکات سازی و چاپ 
جعبه و بسته بندی، در آینده ای نزدیک به عنوان یک واحد کم نظیر در سطح ملی 
و حتی غرب آسیا بتواند موجب اعتبار هر چه بیشتر صنعت شوینده، بهداشتی باشد.

خط مشي سیستم مدیریت یكپارچه
شرکت بین المللي محصوالت پارس بعنوان یکي از مهمترین تولید کنندگان در 
صنایع شوینده شامل انواع پودرها در جهت دستیابي به شعار همیشگي سازمان 
: ) ارمغان ســبز پارس بهداشت ،کیفیت ، زیبایي ( با یاري جستن از تعالي بخش 
هســتي ، سیســتم مدیریت کیفیت یکپارچه )IMS( شــامل آخرین ویرایش 
اســتانداردهای مدیریت کیفیــت )ISO ۹001( مدیریت و بهداشــت حرفه اي 
)OHSAS 18001( ، مدیریت زیســت محیطــي )ISO 14001( را به عنوان 
مدل اجرایي انتخاب نموده اســت.در این راســتا سازمان رسالت خود را بر مبناي 
اصول ذیل پایه گذاري نموده اســت: 1. افزایش ســطح دانش و آگاهي کارکنان 

2. جلب رضایتمندي مشتریان 
۳. تولید محصول طبق استانداردهاي تعیین شده ) ملي، بین المللي (

4. مدیریت منابع انرژي ، ضایعات 
5. پیشگیري ، کنترل و کاهش آالینده هاي زیست محیطي

6. بهبود ایمني پرسنل ، پیشگیري و کاهش حوادث ناشي از کار
7. افزایش سطح بهداشت و کاهش بیماري هاي شغلي

8. توسعه بازاریابي ، افزایش میزان سهم بازار 
مباني این سیستم بر پایه جلب رضایت مشتري، بهبود مستمرکیفیت ، آموزش و 
بروز نگه داشتن دانش فني کارکنان ، ایجاد تعهد و مسئولیت نسبت به اصول کیفیت 
در تمامي سطوح سازمان مستقر گردیده است . در خـاتمه مدیریت شرکت از تمامي 
مدیران ، کارکنان خالق ، پرتـالش و فــداکار مشتــاقانــه مي خواهد خود را در راستاي 
تحقق اهداف متعهد دانسته و همواره با بازنگري هاي دوره اي و معرفي نماینده خود 
به سازمان از اجرا و اثربخشي سیستم هاي مدیریت کیفیت اطمینان حاصل نمایند.
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ایران ارقام و نگاه به آینده
دکتر عابد آفتابی، مدیری نواندیش و فرصت شناس

مجمع عمومی عادی ســالیانه سال مالی منتهی به 
شهریور ماه ۹6 شــرکت ایران ارقام، در تاریخ ششم 
دی مــاه 1۳۹6 در خانه اندیشــمندان ایران برگزار 
شــد. در این مجمع که با حضــور 78/۹1 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای  امیر انباردار بود، که سرکار خانم سمانه طریقي 
قره شــیران در مقام ناظر اول و آقای صابر مجذوب 
در مقام ناظر دوم و جنــاب آقای دکتر عابد آفتابی 
به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با 
قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1۳۹6/06/۳1 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 12۹ به کار خود پایان دادند.

دکتر عابد آفتابی در ابتــدای گزارش جامع خود به 
مجمع به تشریح معضالت و مشکالتی که در حوزه 
عملکرد و فعالیت متوجه شــرکت گردیده اســت و 
شرایط سختی را به مجموعه تحمیل کرده است بر 
این نکته تاکید کرد که موتور محرکه رشــد شرکت 
فروش محصوالت نرم افزاری می باشد و ارائه خدمات 
پشتیبانی موثر. مدیرعامل شرکت که مدیری نواندیش 
در بازار سرمایه شناخته می شود در ادامه با اشاره به 
اینکه پتانسیل باالیی در منابع انسانی و پشتیبانی در 
ایران ارقام وجود دارد افزود ایران ارقام با 470 نیروی 
متخصص 24 ساعته در تمام هفت شبانه روز هفته در 
۹4 نقطه کشور بصورت دفتر نمایندگی، کارشناسی ، 
متخصص آماده ارائه خدمات بوده و در بحث خدمات 
رســانی مطلوب و پشــتیبانی از برترین ها هستیم 
که بایســت به این نقطه قوت و پتانسیل شرکت در 
برنامه ریزی های آتیه بسیار تکیه شود. وی با اعالم 
اینکه ایران ارقام دارای یک سابقه طوالنی و یک برند 
خوش نام در عرصه انفورماتیک کشور می باشد که با 
حضورش و تداوم ارائه خدمات توانست کمک کند تا 
انقالبی در عرصه تکنولوژی در کشورمان تبلور پیدا 
کند و افزود با استفاده از همین تجربه و برند و با تکیه 
به اینکه باید همیشه از این پیشرو بودن حمایت گردد 
و با اســتفاده از هوش تجاری که از دوسال پیش در 
شرکت کلید خورده و امسال در بانک ملی به عنوان 
بزرگترین بانک کشور آنرا به سامان رساندیم و در 2 
مــاه اخیر در 2 مناقصه هوش تجاری فعاالنه حضور 
داشته ایم می توانم اعالم کنم با تمام سختی هایی 
که برای رســیدن به سطح مطلوب وجود دارد به آن 
ســمت حرکت می کنیم و برای ادامه این مسیر به 
حمایت همه جانبه شما سهامداران امید بسیار داریم.

عضو هیات مدیره شــرکت ســپس افزود در تمام 
واحدهــا از اداری تا عملیاتــی ، از تولید و تجهیزات 
تا فروش فروش دســتگاه های سخت افزاری و نرم 
افزاری به سرعت در مسیر چشم انداز ترسیمی خود 
حرکتی رو به جلو و شتاب داری داشته ایم در این ۳ 
ماهه و به همین منوال نیز ادامه مسیر خواهیم داد.

دکتر عابد آفتابی با اعالم اینکه در سال گذشته روزانه 
500 و در ســال 165000 درخواست، پاسخگویی 
و رفع مشــکل گشته اســت افزود در طول ۳ ماهی 
که از قبول تصدی پســت مدیریت من بر شــرکت 
مــی گذرد با یک همدلی مثال زدنی با هیات مدیره 
و ســهامداران عمده به این نتیجه رسیدیم که برای 
بدست اوردن سهم بیشــتر از بازار و رشد سودآوری 
عملکرد شــرکت را ارزیابی و جمــع بندی دقیق از 
آن داشته باشــیم که در همین راستا به بحث اقالم 
تعهدی که در سالیان گذشته و برآوردهای اشتباهی 
که در محاســبات مناقصات صــورت پذیرفته و راه 
کارهای برون رفت از آن شــرایط، عدم چابکسازی 

سازمان در مقابل تغییرات بازاری و چالش افزایش در 
هزینه های عمومی و اداری به عنوان اصلی معضالت 
وجود داشــت که برای برون رفت از این شــرایط به 
نتایج خوبی رسیدیم بطوری که با سلسله اقداماتی 
از جمله 1- تغییر فوری مدیران ناکارآمد 2- تشکیل 
کمیته حسابرســی داخلی ۳- کاهش هزینه های 
پرســنلی - اداری 4- اصــالح فرآیندهای تصمیم 
گیــری از فردی و انفرادی به جمعی و کارشناســی 
تا با کار تخصصی و شــناخت ریسک و مدیریت آن 
شــاهد بهبود عملکرد باشیم 5- کاهش هزینه های 
غیرضروری 6- تشکیل کمیته توسعه بازار 7- تحرک 
جــدی در کمیته وصول مطالبات که در تابســتان 
امسال خوب کار کرده است و روی آن بیشتر کار می 
شود، از جمله مواردی برده اند که از روز اول شناخت 
تهدیدها و فرصت ها در شرکت اعمال و اتخاذ گردید.

مدیرعامل شرکت با عالم اینکه نگاه ما به آینده می 
باشد اضافه کرد حفظ مشــتریان قدیمی و وفادار و 
بالقوه ای که داریم و افزایش سود و افزایش کیفیت 
سود ســه رویکردی است که بیشترین توجه به آن 
خواهد گردید. وی اضافه کرد که در سال آتی ایران 

ارقام در جهت حرکت به ســوی چشم انداز خود و 
برای کســب سهم بیشتر از بازار برنامه های مدون و 
کار کارشناسانه ای دارد بطوری که شرکت در 250 
مناقصه در همین مدت شرکت کرده است. وی ابراز 
امیدواری کرد شرکت بتواند در سال 1400 با کسب 
ســهم حداکثری انتخاب اول مشتریان ایرانی باشد.
دکتر آفتابی با اشــاره به برنامه های شــرکت برای 
ســال پیش روی گفت: مهمترین برنامه های ما در 
سال جدید ورود به بازار صندوق فروشگاهی، توسعه 
محصــوالت و خدمات ســلف ســرویس بانکی در 
راســتای تحول شعب وکاهش هزینه های عملیاتی 
 CRS،STM شــعب بانک همچون دســتگاه های
و Cash less، ســامانه صراف، عرضه نسخه جدید 
سوییچ سبا، امنی چنل و کیف پول الکترونیک است.
مدیر خوش فکر شرکت اضافه کرد همه تالشمان این 
خواهد بود که عالوه بر جبران زیان مالی سال گذشته،  
همه پتانسیل های شــرکت را فعال کنیم تا سود و 
کیفیت سود متناسب با آن افزایش پیدا کند  و طی 
دوسال EPS شرکت به دوران طالیی خود برگردد.

مدیرارشــد مجموعه در بخش دیگر از گزارش خود 
با اعالم اینکه در برنامه توســعه شــرکت در 2 سال 
آتی به کســب وکار بر مبنای کارت اعتباری وهوش 
تجاری که دنیای فردا اســت بســیار توجه شــده 
اســت افزود مهمترین هدف گــذاری های صورت 
پذیرفته ســال مالی آتی به شــرح زیر می باشــد.
1- توســعه محصول تا شــرکت از تک محصولی 

ATM در بیاید  
2- کاهش هزینه های شرکت با چابکسازی سازمان
۳- پیاده ســازی کنتــرل های داخلی هوشــمند

4- افزایش سود و کیفیت
5- توانمندسازی سازمان

6- شفافیت مالی اقالم تعهدی 
7- افزایــش میــزان و تنــوع درآمدی برشــمرد.

آماده سازی محصول متناسب با سناریوهای محتمل 
دولت که برای تهیه محصول و خدمات پشــتیبانی 
برنامه های مختلفی را شرکت مدنظرقرار داده است، 
مذاکره با تامین کنندگان ســخت افزاری و بررسی 
امکان تولید داخل ایجاد کنسرســیوم با بانکها » که 
با آنها تا مرحله عقد تفاهم هم پیش رفته اســت« 
،عقد قرارداد با شرکت های نرم افزاری اصناف و البته 
توجه به پتانسیل بازار در مباحث صندوق فروشگاهی، 
دولت الکترونیک، بازآفرینی شــعب، ارتقاء سوئیچ، 
موبایل و هوش تجاری و ... نشــان از آن دارد که این 
مدیریت خوب بازار را، شــرکت را و راه پرکشــیدن 
از مشــکالت را می شناســد. ما باور داریم این مدیر 
و این تیم مدیریت صرف کننده فعل خواستن پس 
توانســتن اســت و این همان بود که جناب انباردار 
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رئیس مجمع در پاســخ سهامداران برای شهادت به 
توانمندی مدیر ارشد مجموعه سخن راند. اجازه می 
خواهیم از استاد انباردار که اسوه صداقت و شفافیت 
در مدیریت و اخالق در بین مدیران طراز اول کشوری 
باشند و همیشه به اصحاب رسانه و خبرنگاران توجه 
ویژه و حقیر را خاص تر و از عنایت دکتر آفتابی که 
به حرمت پذیرای سواالت اهل رسانه بودند و از جناب 
ســاعی مدیریت پرتالش روابط عمومی که نهایت 
کمک را به اهل مطبوع در تهیه گزارش داشــته اند 
نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.خدا قوت . 
دکتر عابــد آفتابی، مدیرعامل شــرکت ایران ارقام 
کــه از حدود 5 ماه پیش فعالیت خــود را به عنوان 
مدیرعامل در این شرکت آغاز کرد، در ابتدای مجمع، 
به ارائه گزارش جامعی از عملکرد شــرکت در سال 
گذشته وتشریح دالیل اصلی زیان سال مالی گذشته 
و اعــالم برنامه های پیش روی شــرکت پرداخت.

مدیرعامــل ایران ارقام با اشــاره به اینکه اکنون ۳۳ 
درصد بازار خودپرداز کشــور در اختیــار ایران ارقام 
است، اظهار داشت: در حال حاضر عمده بانک های 
کشــور از مشــتریان عمده حوزه تجهیزات سخت 
افزاری و نرم افرازی بانکی شرکت ایران ارقام محسوب 
می شــوند و با ارائه خدمات و محصــوالت نوین و 
فاصله گرفتن از رویکــرد تک محصولی)خودپرداز(،  
پتانســیل خوبــی برای توســعه بازار وجــود دارد.

وی افزود:  هدف گذاری ما این است که تا سال 1400 
شــرکت ایران ارقام، انتخاب برتر مشتریان به عنوان 
یکی از ســه  شرکت برتر کشور ارائه دهنده خدمات 
بانکداری الکترونیک از منظر فروش و سهم بازار باشد.

دکترآفتابی، ساماندهی وضعیت لجستیک شرکت 
و احیای شــبکه بازســازی عملیــات، افتتاح کافه 
ATM و نمایشگاه دایمی محصوالت سلف سرویس 
بانکی، فروش تجهیزات شــعب به مشتریان بانکی، 
نصب و راه اندازی دســتگاه CRS و پیاده ســازی 
ســامانه جدید مرکز تمــاس را از جملــه اقدامات 
کلیدی صورت گرفته در ســال گذشته عنوان کرد.

دکتر آفتابی با اشــاره به برنامه های شــرکت برای 
ســال پیش روی گفت: مهمترین برنامه های ما در 
سال جدید ورود به بازار صندوق فروشگاهی، توسعه 
محصــوالت و خدمات ســلف ســرویس بانکی در 
راســتای تحول شعب وکاهش هزینه های عملیاتی 
 CRS،STM شــعب بانک همچون دســتگاه های
و Cash less، ســامانه صراف، عرضه نسخه جدید 
سوییچ سبا، امنی چنل و کیف پول الکترونیک است.

وی در بخشی از گزارش خود، ضمن  تشریح دالیل 
زیان مالی شــرکت، تاکید کرد: همه تالشمان این 
خواهد بود که عالوه بر جبران زیان مالی سال گذشته،  
همه پتانسیل های شــرکت را فعال کنیم تا سود و 
کیفیت سود متناسب با آن افزایش پیدا کند  و طی 
دوسال EPS شرکت به دوران طالیی خود برگردد.
قرائــت  از  پــس  و  مجمــع  ادامــه جلســه  در 
گــزارش هیات مدیره و گــزارش بــازرس قانونی، 
صورت هــای مالی به تصویب ســهامداران رســید. 
ســپس روزنامه دنیــای اقتصاد به عنــوان روزنامه 
کثیراالنتشــار شرکت و موسســه حسابرسی »دایا 
رهیافــت« به عنوان بــازرس قانونی و حســابرس 
اصلــی شــرکت و موسســه حسابرســی  »بهنام 
مشــار« به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 
منتهــی  به ۳1  شــهریور 1۳۹7 انتخاب شــدند.

شــایان ذکر است که  72 درصد سهامداران شرکت 
ایــران ارقام را ســازمان های حقوقــی و28 درصد 

سهامداران را اشــخاص حقیقی تشکیل می دهند.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت ایران ارقام 
)ســهامی عام( در تاریخ ۹6/10/06 تشــکیل شد. 
1( اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب 

گردیدند:
- شرکت سایه گستر سرمایه

- شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
- شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
- شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان

- مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی
پیام هیات مدیره

ســال مالی گذشته را چنان پشت سر گذاشتیم که 
شرایط مناســبی بر بازار حاکم نبود و رکود فراگیر، 
اقتصاد کشــور را با مشــکل مواجه کرده بود. ایران 
ارقام طی طول عمر 60 ســاله خدمت رسانی خود، 
دوره هــای اقتصــادی متفاوتی را تجربــه نموده و 
همواره به فکر توســعه فعالیت های خود و خدمت 
رسانی هرچه بهتر به مشــتریان و سهامداران خود 
بوده اســت. شبکه پشتیبانی گســترده در سراسر 
کشــور، قدرت نام تجاری ایران ارقــام و دامنه ای از 
ارتباطات وســیع و قدرتمند با مشــتراین در شبکه 
بانکی کشور، جزء با ارزشترین سرمایه های شرکت 
هســتند که باعث شــده است در شــرایط دشوار 
اقتصادی، شــرکت جایــگاه خود را حفــظ نماید. 
در ســال ۹6 شــرکت با دو چالش عمده »باال بودن 
هزینــه های عملیاتــی« و »کاهش ســهم بازار به 
دلیل ورود شــرکتهای رقیب« مواجه بوده است. در 
راســتای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شــرکت 
راهبردهای مناسبی را با افزایش تمرکز بر کارآمدی 
و ورود به بازارهای جدید با تکیه بر نوآوری و کاهش 
هزینه های غیرضروری برنامه ریزی نموده اســت.

در سال مالی پیش رو شرکت بر آن است تا با توکل 
بــر خداوند متعال، تالش بیــش از پیش همکاران، 
همدلی و همکاری و به پشتوانه حمایت سهامداران 
ارجمند خود، بتواند از این فرصت استفاده حداکثری 
نمایــد. از تمامی مدیران و کارکنان شــرکت انتظار 
داریــم با توجه به برنامه های توســعه ای شــرکت 
و افق تدوین شــده آن، تمام ســعی و تالش خود را 
در تحقق آنها و رســیدن به وضــع مطلوب مبذول 
نماینــد تا در دوره بعدی شــاهد عملکردی بهتر از 
این باشیم.امید اســت با اتکال به خداوند و با تالش 
بیشــتر، همدلی و همکاری مجدانه، زمینه توفیق 
و اعتــالی بیش از پیش شــرکت حاصــل گردد.
در خاتمه به تمامی سهامداران خود اطمینان می دهیم 
که ایران ارقام همواره خود را ملزم به رعایت ضوابط 
و مقــررات و حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع 
می داند و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. اعتقاد 
داریم که توجه ســهامداران شرکت به عملکرد این 
دوره و ارائه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر 
و بهتر عملکرد دوره آتی شرکت موثر خواهد بود. امید 
است با حمایت ها و راهنمایی های سهامداران محترم 
هیات مدیره بتواند گام های موثر و مفیدی برای رشد 
و ارتقای شــرکت و تحقق اهداف برنامه ریزی شده 
شرکت برداشته و به چشم انداز مصور خود دست یابد. 

پیام مدیرعامل
همه تالش بنده این خواهد بود که ایران ارقام به سود 
و کیفیت سود باالتری نسبت به گذشته متناسب با 
پتانســیل فوق العاده ای که دارد برسد. برای تحقق 
این مهم همه شــرایط را فراهم خواهیم کرد . فقط 
زمان می خواهیم و همدلی و ان شاءاهلل دور نیست...

افتخارات
- دریافــت تندیــس بلوغ هــوش تجــاری ایران

- تقدیــر اداره کل آمار بانک ملی از شــرکت ایران 
ارقــام بابت اجرای موفــق پروژه طراحــی و پیاده 
ســازی انبــار داده و هــوش تجــاری بانــک ملی

- قدردانــی بانک قوامین از شــرکت ایــران ارقا به 
دلیــل ارائه خدمــات نرم افزاری، حســن همکاری 
و انجــام موفق تغییرات در حســاب هــای کارت

- قدردانی بانک ســرمایه از شــرکت ایران ارقام به 
دلیل به روزرسانی موفق سامانه های بانکی و انجام 
موفق تغییرات زیر ســاختی بدون تبعات عملیاتی

ماموریت
شرکت ایران ارقام دارای نام تجاری )برند( معتبر در 
راســتای ارزش آفرینی برای مشتریان با بکارگیری 
دانــش فنــی، تجهیزات و فنــاوری هــای نوین و 
اتــکا به کارکنان متخصــص، به ارایــه راهکارهای 
جامــع و نوآورانه فــن آوری اطالعات می پــردازد.
با توجه به سابقه و شبکه همکاران ایران ارقام، حوزه 
بانکی، مالی و کســب و کارهای مبتنی بر تراکنش 
از محورهای اصلی فعالیت این شــرکت خواهد بود.

چشم انداز
شرکت ایران ارقام، به عنوان انتخاب برتر مشتریان و 
بین سه شرکت برتر کشور از منظر فروش و سهم بازار 
در راستای ماموریت خود تا سال 1400 خواهد بود.
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افزایش سرمایه پخش البرز مصوب مجمع گرفت
برنامه های دوراندیشانه برای پیشبرد اهداف شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت پخش البرز)سهامی 
عام( مــورخ 1۳۹6/10/۳0 در محل ســاختمان جدید 
دانشــکده داروســازی ســالن رازی تشــکیل گردید.

در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی بود که جنابان 
فرشید مرادی و جالل بهارستان درمقام نظار اول و دوم و 
آقای حمید همت آبادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم 
افزایش سرمایه توسط دکتر حیدری مدیر خدو م و با دانش 
شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش 
سرمایه به تغییر ماده مربوطه اصالح نامه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پخش 

البرز)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1۳47
1- گزارش توجیهی مورخ 6 شهریور ماه 1۳۹6 شرکت 
پخش البرز )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن 
شرکت از مبلغ 520 میلیارد ریال به مبلغ 670 میلیارد 
ریال مشــتمل بــر اطالعات مالی فرضی که پیوســت 
می باشــد، طبق استاندارد حسابرســی » رسیدگی  به 
اطالعــات مالی آتی « مورد رســیدگی این موسســه 
قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه 
شــده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی 
مشــتمل بر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه 
داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.

۳- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی مذکور، 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش 
توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق استانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیــرا رویدادهاي 

پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي مــورد انتظار رخ 
نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

5- نظر مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
را به لزوم انجام اقدامات موثر درخصوص وصول مطالبات 
شرکت از مشتریان )عمدتا بیمارستانهای دولتی(، جهت 
تامین نقدینگیالزم برای سرمایه گذاری مذکور و سرمایه 
در گردش مورد نیاز، جلب می نماید. ضمنا تحقق افزایش 
مقداری فروش ناشی از افزایش سرمایه، منوط به بازاریابی 

مناسب محصوالت شرکت در اســتان فارس می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت پخش البرز )سهامی عام( ، از افزایش سرمایه 
موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر میباشد: 

مرکز توزیع فعلی شیراز ، به دلیل کمبود امکانات فیزیکی 
زیربنایی ، در سطحی بسیار پایین تر از سایر مراکز مشابه 
، فعالیت می کنــد ؛ این امر موجب گردیده اســت که 
سطح هزینه های جذب نشده در مرکز توزیع ، به دلیل 
عدم امکان توسعه فروش متناسب با سایر مراکز مشابه ، 
به سرعت افزایش یافته ولذا تداوم فعالیت مرکز توزیع در 
چنین ســطحی ، فاقد توجیه اقتصادی گردد . عالوه بر 
آثار کمی مذکور ، که بصورت عدم رشــد فروش متبلور 
شده اســت ، عدم رعایت شاخص های کیفی مورد نظر 
ســازمان غذا و دارو نیز موجب می گردد که مرکز توزیع 
شــیراز در بازدیدهای دوره ای و در جریان تکمیل چک 
لیست های اســتاندارد، نمره قبولی نگرفته، که این امر 
موجبات تنزل جایگاه کیفی یک شرکت با 4۳ سابقه در 
صنعت پخش را فراهم خواهد ســاخت. بدیهی است اگر 
ایــن روند ادامه یابد و اصالحات الزم صورت نگیرد حتی 
ـ به توقف فعالیت مرکز منجر شــود.   می تواند در دراز مد
بنابراین، هدف از افزایش سرمایه ی مورد تقاضا، ایجاد مرکز 
توزیع جدید شیراز است، به طوریکه از نظر کمیت فروش 
در اندازه های یک مرکز توزیع مشابه بوده؛ و از نظر کیفی 
نیز منطبق با استانداردهای مراجع قانونی باشد. مرکز توزیع 
جدید قادر خواهد بود با حداکثر راندمان و حداقل هزینه 
های جذب نشده، مشــتراین داروئی و کاالهای مصرفی 
را، به نحو مناسب پوشــش داده، و از زمان بهره برداری ، 
رشــدی موزون و متناسب با سایر مراکز توزیع را، ضمن 
رعایت استانداردهای الزم االجرای GSP ، محقق سازد.

عوامل ریسك
سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه ) احداث 
مرکز جدید توزیع شیراز ( ، فاقاد هرگونه ریسک با اهمیت 
می باشد. دلیل این امر است که مرکز توزیع شیراز ،یکی 
از 27 مرکز توزیع شــرکت در استانهای مختلف بوده که 
مجموعاً فعالیت شرکت پخش البرز )سهامی عام( را شکل 
می دهند. عرضه ی حــدود ۳000 قلم انواع محصوالت 
داروئی و غذائی و شوینده و بهداشتی از طریق 27 مرکز 
توزیع برای حدود پنجاه هزار مشــتری در سراسر کشور 
)شامل : داروخانه ها و بیمارستان های دولتی و خصوصی 
و فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها(، با استناد 
به معتبرترین مجوزهای اخذ شــده از مراجع رســمی و 
قانونی، با 1400 نفر نیروی انســانی متخصص و حرفه 
ای و بهره گیری از مجهزترین تجهیزات ســخت افزاری 
و نرم افزاری، فعالیت شــرکت را بسیار گسترده و متنوع 
ساخته و ریســک با اهمیتی در راستای عملیات عادی 
تجاری متصور نمی باشــد. مصداق بارز این امر، حضور 
قدرتمند 4۳ ساله ی پخش البرز در محیط کسب و کار 
و تداوم فعالیت ســودآور در شرایط گوناگون بوده سات.
عالوه بر آنچه در باال برشمرده شد، وابستگی سازمانی به 
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( ، ریسک 
فعالیت شرکت را به پایین ترین حد متصور رسانده است.

معرفی و تاریخچه :
شــرکت پخش البرز)سهامي عام( وابســته به شرکت 
ســرمایه گــذاري البــرز، از بزرگتریــن، معتبرتریــن 
و خوشــنام تریــن شــرکت هــاي تامیــن، توزیع و 
پخــش سراســري کاال و دارو در کشــور مي باشــد.
 این شرکت با چهار دهه سابقه از سال 1۳5۳ با تهیه و توزیع 
مهمترین و عمــده ترین کاالهاي مورد نیاز خانواده هاي 
ایراني و توزیع سراسري محصوالت به تمامي نقاط میهن، 
افتخار خدمت رساني به هموطنان گرامي را داشته است.
این شرکت از قدیمي ترین شرکتهاي پخش کاال و دارو 
در ایران است که هم اکنون با استفاده از بهترین و مدرن 
تریــن امکانات حمل و نقل، توزیع و پخش سراســري، 
نقشــي بســیار مهم و حیاتي در توزیع انواع محصوالت 
غذایي و دارویي مورد نیاز خانوارهاي کشور ایفا مي نماید.

پیام مدیر عامل
شــرکت پخش البرز با بیش از 40 سال خدمتگذاري در 
صنعت پخش ،فراز و نشــیب هاي بسیاري بر خود دیده 
و روزهاي تلخ و شــیرین بســیاري راتجربه کرده است.
در سالهاي اخیر علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و نیز 
رکود نسبي در بازار کسب و کار کشور،براي پخش البرز ،  
توام با موفقیتهاي درخشان بوده که به طور خالصه مي توان 
به رئوس دستاوردهاي آن سال به شرح ذیل اشاره نمود:

ارتقاي جایگاه پخش در صنعت پخش کشور
رشد فروش کل شرکت

کسب گواهینامه ها و جوایز مختلف
 ورود به باشگاه شرکتهای هزار میلیاردی

ایجاد رابطه پایدار با مشتریان با  اجرای پروژه هاي مختلف
افزایش سرمایه ثبتی شرکت و ...

امید آنست که به پشتوانه الطاف الهي و با همیاري کارکنان 
صادق و پر تالش شرکت ،این روند توسعه و تعالي،کماکان 
ادامه یابد و در سالهاي پیش رو نیز شاهد بالندگي وموفقیت 
روز افزون شرکت پخش البرز از یک سو و خدمت رساني 
بیشــتر به هموطنان عزیزمان از ســوي دیگر باشیم .
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آرام، متین و نکته ســنج، سیمای مردی که در قامت مدیر عامل شرکت بیمه کوثر در 
طول مصاحبه در ذهنمان نقش می بندد، مردی که به اذعان همکارانش با مدیریت آرام 
و بی حاشیه و انتخاب های صحیح خود به ویژه در حوزه انتخاب مدیران حرکت گام به 
گام اما پرشتاب شرکت بیمه کوثر را به سوی احراز جایگاه برترین و بهترین شرکت بیمه 
خصوصی کشور طراحی و اجرا می نماید. مردی که اگرچه خود برخاسته از دیار شکر خیز 
اصفهان اســت و به حکم وظیفه پایتخت نشــین اما هیچ کدام از این موارد باعث نشده 
کــه نیازهای بیمه ای تک تک مردان و زنان این کشــور را فراموش نماید و این فرصتی 
مغتنم بود تا مصاحبه ای ترتیب دهیم، مصاحبه ای که مشــروح آن را در زیر می خوانید: 
به عنوان اولین ســوال بفرمائید كه با توجه به تعدد شــركت های بیمه ای 
اصوال چه شد كه فكر تاسیس شــركت بیمه كوثر شكل گرفت؟ به عبارت 
دیگر آیا آمده اید تا موازی با ســایر شركت ها و در همان راستا حركت كنید 
یا اینكه نیاز خاص مغفــول مانده ای فكر ایجاد این شــركت را پدید آورد؟
در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که اصوال در تمامی دنیا مجموعه هایی اقدام به ورود به 
صنعت بیمه و یا بانکداری می نمایند که از پشتوانه قوی مراکزی بیمه پذیر برخوردار بوده 
و یا سرمایه هایی در نزد آنها وجود داشته باشند که برخورداری از انضباط خاص مالی از 
ضرورت های مهم آنها به شــمار می رود بر این اساس شرکت بیمه کوثر نیز به تبعیت از 
همین قاعده کلی، با برخورداری از پشتوانه قوی اقشار و مراکز خاص بیمه پذیر و به منظور 
ایجاد انضباط خاص بیمه ای در این مراکز و اقشــار که تا پیش از تاســیس بیمه کوثر از 
جمله ضرورتهای مهم مغفول مانده به شمار می رفت تاسیس گردید به بیان دیگر تا قبل از 
تاسیس شرکت بیمه کوثر، حوزه های مهمی در کشور وجود داشت که بنابر دالیل گوناگون، 
فعالیت های آنها بیمه پذیر نبوده است و یا بخش های دیگری وجود داشت که اگرچه حوزه 
فعالیت آنها بیمه پذیر بوده اما به دلیل عدم وجود همان انضباط خاص ذکر شده و انجام 
کار به صورت به اصطالح صندوقی، از آن توان، قابلیت و انعطاف الزم بیمه ای برخوردار نبود 
بر این اساس شرکت بیمه کوثر با احساس این نیاز ضروری و به منظور تحت پوشش قرار 
دادن این مراکز و حوزه ها و ارتقای خدمات بیمه ای تاسیس گردید بنابراین به جرات می توان 
گفت که شرکت بیمه کوثر نیامده است تا همانند سایر شرکت های بیمه ای و در همان 
راستا حرکت کند بلکه گسترش پوشش بیمه ای در فضای کشور باالخص حوزه هایی که 
تاکنون فعالیت های آنها بیمه پذیر نبوده است از جمله اهداف اصلی تاسیس این شرکت به 
شمار می رود از سویی دیگر احساس نیاز به فرهنگ سازی بیمه ای در فضای کلی کشور به 
منظور افزایش پوشش بیمه ای به عنوان زیرساخت مهم ایجاد و توسعه عدالت اجتماعی و 
رونق اقتصادی از جمله دیگر اهداف تاسیس این شرکت می باشد چرا که معتقدیم شرکت 
بیمه کوثر با برخورداری از پتانسیل و توان بالقوه یک جمعیت بزرگ آماری تحت پوشش این 
توان و قابلیت را دارد تا با ارائه طرح های نوین بیمه ای و به فعلیت رساندن این توان بالقوه یک 
موج زنده و پویای بیمه ای در سطح کشور ایجاد نماید. بنابراین یکی دیگر از وجوه تمایز این 
شرکت را می توان اجرای طرح های جدید بیمه ای دانست البته در راستای همان هدف کلی 
یعنی گسترش پوشش بیمه ای در فضای کلی کشور به جدیت طرح اعتمادسازی بیمه ای و 
جلب اعتماد بیشتر مردم به شرکت های بیمه را در قالب تسهیل در پرداخت خسارت دنبال 
می کنیم که در این زمینه حرکت های بسیار نو و تازه ای ایجاد نموده ایم به عنوان مثال در 
حوزه بیمه های تکمیل درمان تنها شرکت بیمه ای هستیم که چک را از سیستم پرداخت 
خسارت خود حذف کرده ایم و پرداخت خسارت را از طریق کارت های ویژه ای که در اختیار 
مشتریان قرار می گیرد دنبال می کنیم همچنین در این زمینه تنها شرکتی هستیم که با 
انجام کار از طریق شبکه IT و استفاده از کد ملی دفترچه خدمات درمانی و کارت درمان را 
حذف نموده ایم و در آینده ای بسیار نزدیک نیز با افتتاح باجه هایی خاص و استفاده از دستگاه 
ای تی ام و با صدور معرفی نامه به صورت سیستماتیک مشقت دریافت معرفی نامه های 
بیمارستانی را از دوش مشتریان خود بر خواهیم داشت لذا با جمع بندی تمامی این موارد 
می توانم به جرات ادعا کنم که ورود ما به صنعت بیمه کشور یک ورود کامال هدفمند و با برنامه 
با اولویت فعالیت در سه محور شاخص و اساسی یعنی تحت پوشش قرار دادن حوزه هایی که 
تاکنون بیمه پذیر نبوده  اند، فرهنگ سازی بیمه ای و اجرای طرح های نوین بیمه ای بوده است.
با توجه به این هدف گذاری ها و برنامه های تدوین شده، آیا خود را در تحقق این 

اهداف و برنامه ها موفق می دانید؟
همانگونه که مستحضرید رصد تحقق اهداف و برنامه ها بایستی هواره با یک نگاه استراتژیک 
و راهبردی مورد توجه همه شرکت ها، سازمان ها و موسسات و حتی یکایک افراد و آحاد 
جامعه قرار گیرد و ترسیم نقشه راه آینده نیز براساس آن صورت پذیرد در شرکت بیمه 
کوثر هم ما دقیقا بر پایه همین قاعده اصولی عمل می کنیم یعنی با رصد لحظه به لحظه 
تمامی جوانب کار و با ارزیابی دقیق نقاط ضعف و قوت و در سایه همان نگاه راهبردی و 
استراتژیک خود میزان تحقق اهداف و برنامه هایمان را به دقت می سنجیم ما در طراحی 
افق چشم انداز دورنمایی که برای شرکت در نظر گرفته ایم احراز جایگاه برترین و بهترین 
شرکت بیمه خصوصی کشور در ســال 1404 است برای رسیدن به این هدف چندین 
برنامه 5 ساله با هدف گذاری های خاص هر دوره طراحی نموده ایم که خوشبختانه آمار و 
ارقام نشان موفقیت ما در این عرصه بوده است به عنوان مثال آمار فروش ما در مقایسه 

فروش سال ۹1 به ۹0 از یک رشد 400 درصدی حکایت دارد در حالی که حداکثر رشد 
اکثریت شرکت های بیمه چیزی در حدود 70 درصد بوده است همچنین آمار و ارقام در 
زمینه افزایش تعداد نمایندگی ها و گسترش شبکه فروش به حدود 700 نمایندگی، افتتاح 
شعب در سراسر کشور، تربیت نیروی انسانی ماهر و متعهد همگی نشان از موفقیت ما 
در تحقق اهداف از پیش تعیین شــده است البته معتقدیم که موفقیت صرفا در اعداد و 
ارقام نیســت چرا که ما عالوه بر اهداف کمی دارای هدف گذاری های کیفی و مهمی نیز 
می باشیم که در این زمینه معیار مناسب، میزان رضایتمندی و نگاه افرادی است که به 
نوعی با بیمه کوثر در ارتباط می باشند اما به طور کلی تمایز ممتاز نیروی انسانی شاغل در 
شعبات و نمایندگی ها و تمایز ممتاز در اجرای اصل مشتری مداری از جمله هدف گذاری های 
کیفی ماســت که تحقــق آن را با همان جدیت تحقق اهــداف کمی دنبال می کنیم.

آقای عطایی نظارت در بیمه كوثرچگونه اجرا می شود؟
سیاست بیمه کوثر داشتن یک نظارت خود تنظیمی است به طوری که با ایجاد انگیزه 
درکارکنان ازطریق پاداش و پرداخت کارانه زمینه تفکربه بی اخالقی ازبین رفته است. به 
موازات این نظارت که درآن به جای جستجو برای یافتن تخلفات عملکرد خوب نیروی 
انســانی رصد می شود، حسابرسی داخلی در کناروظایف بازرس قانونی شرکت اجرا می 
شود . همچنین برنامه های توسعه ای کوتاه مدت ۳ و 6 ماهه و بلند مدت 5 ساله تدوین 
شــده است که هرکدام از عوامل نیروی انســانی در تحقق آنها نقش دارند واز این حوزه 
ارزیابی ویژه ای می شــود کسانی که برنامه و چشم انداز شرکت را جدی گرفته و خود 
را با شرایط تطبیق می دهند ازسوی مدیریت تشویق و افرادی که نتوانند کارو مسوولیت 
خود را به درستی انجام دهند اتوماتیک وارازچرخه همکاری با شرکت حذف می شوند.

لطفا درخصوص عملكرد بیمه كوثرتوضیح دهید؟
صورت های مالی 6 ماهه بیمه کوثرنشــان می دهد که شــرکت بیشــترین EPS را 
دربین شــرکت های بیمه داراســت که البته پیش بینی ما تحقق این رقــم دردوره ۹ 
ماهه بود که ظرف6 ماهه اول امســال محقق شد. پرتفوی 6 ماهه اول امسال نیز مبلغ 
2هزار میلیارد اســت که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به ۳هزارمیلیارد ریال 
افزایش یابد.بزرگترین افتخاربیمه کوثردرصنعت بیمه این است که با رویکرد بیمه های 
زندگی فعال است و با این رویکرد توانسته سهم بیمه های زندگی درپرتفوی خود را به 
20 درصد برساند ، این درحالی است که سهم بیمه شخص ثالث کمتراز۳5درصد است.

بحث مدیریت ریسک و شناسایی چالش های بیمه گری دربازار به همراه برنامه ریزی آمورش 
کارکنان و شبکه فروش ازدیگر اقدامات بیمه کوثراست که با جدیت دنبال می شود. شناسایی 
مشتری و بررسی ریسک هایی که او واموالش را تهدید می کند و طراحی بیمه نامه ای که 
متناسب با نیازهایش باشد ازدیگربرنامه های واحد فنی شرکت است. همچنین برای ارتقای 
سطح زندگی آحاد جامعه به ویژه قشرمتوسط به دنبال عرضه بیمه عمری هستیم که بتواند 
هزینه های خانواده ها را برای تهیه جهیزیه ،معشیت کارکنان ، تحصیالت و ازدواج را تامین 
نماید . درواقع بیمه عمرکوثرباید به منزله فیش دوم حقوق دوره بازنشستگی بیمه گذاران 
باشد. برای ارایه خدمات سریع و آسان به بیمه گذاران به دنیال استفاده ازابزارهای نوین 
پرداخت بودیم که امروز خسارات ازطریق کارت های بانکی پرداخت می شود ودادن چک 
ازپروسه پرداخت خسارت حذف شده است. با استقراردستگاه های ATM دربیمارستان 
های طرف قرارداد و مراکز بیمه گذاران بزرگ کارصدورمعرفی نامه های بیمارستانی نیزازاین 
طریق انجام می شود که بیماران به صورت 24 ساعته می توانند به جای مراجعه به شرکت 
اطالعات بیمه نامه خود را به دستگاه داده و معرفی نامه بیمه کوثررا چاپ شده تحویل بگیرند.

اینــک بیمه کوثربین 2۹ شــرکت بیمه درجایــگاه ۹ قــراردارد و دارای 840 نماینده 
حقیقی و 7 نماینده حقوقی فعال درسراسرکشــور اســت که طبــق برنامه به صورت 
انفجاری درتوســعه بیمه های زندگی فعالیت خواهند کرد. بیمه کوثرهمچنین دارای 
۳1 شــعبه و ۳ نقطه پرداخت سیارخسارت اســت که یک نقطه دیگربه آن اضافه می 
شــود . درعین حال زمان پرداخت خســارت دربیمه کوثربا هیچ شرکتی قابل مقایسه 
نیست زیرا ما اعتقاد داریم برای خدمت به مردم و پرداخت خسارات باید به دنبال کوتاه 
ترین راه باشــیم و درارایه خدمات پس ازفروش بتوانیــم رضایت مردم را جلب نماییم.

احراز جایگاه برترین و بهترین شرکت بیمه خصوصی کشور را نشانه گرفته ایم
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پنجاه سال اقتدار و بالندگی ماشین سازی اراک
این ققنوس دوباره پر خواهد کشید

اجازه بدهید به یکسال پیش برگردیم. هنوز نه پالسکو فروریخته بود و نه خبری از این 
موج بیکاری عیان و زلزله های پیامد برای کشور شده بود ولی همان روزها کارشناسان 
بسیاری در بازار سرمایه برای صنایع سنگین کشور که نتوانسته بودند با شرایط روز خود 
راوفق بدهند و مدیریت کارآمد را چاره ساز قرار دهند احساس و ابراز نگرانی می کردند و 
البته که مدیران مطلع تر به فکر  رفع بحران بودند. زآن دیماه شوم 1۳۹5 و با فروریختن 

پالسکو و جان باختن نزدیک به ۳0 آتش نشان فداکار و تا 
این دیماه که داغدار ۳0 عزیز ســفر کرده ســانچی در کل 
کشور هستیم. در این بازه زمانی در استان مرکزی و صنعت 
آن چند اتفاق مهم افتاد که همگان بدانند بر آن شرکتهایی 
که تا امروز درب بر همان پاشنه می چرخید که می چرخید 
و بمب ترکیدکشور و مردم را با موج تعطیلی، ورشکستگی، 
حقوق عقب افتاده کارگر و چرخ بر زمین مانده صنعت بیش 
از پیش آشــنا ساخت.  سوای شرکت های فوق که هپکو و 
آذرآب پیشتاز آن بودند و مابقی دنباله رو آنها اما در شرکت 
ماشین سازی اراک تدبیری مردانه اندیشیده شد و با زدودن 
آنــان که کار را به جا انجام نمی دهند تیم مدیریتی جدید 
جایگزین شد تیم مدیریتی که هر یک خود استونی از صنعت 
و برندی در مدیریت کشــور هستند و کنون بعد از یکسال 
می بینیم که به مدد این جایگزینی و با خرد جمعی ماشین 
سازی اراک از آن شیب تندی که می رفت تا چرخ گردنده 
و دست سازنده اش را سست و ناتوان سازد شرکت رها شده 
و با درک درســت از معضالت و چالش هایی که شرکت با 
آن روبرو هســت و نقاط ضعفی که مدیریت به درستی آنرا 
شناسایی کرده، به جمع بندی رسیده و با تدوین برنامه های 
کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت به دنبال آن بوده تا از دل 
هر تهدیدی فرصتی بسازد برای تجلی درخشان دوباره این 
شرکت صنعتی، که باور بداریم پنجاه سال اقتدار و بالندگی 
ماشین سازی اراک کنون برای تبلوری دوباره به دم مسیحا 
نفسی از مدیران کارآزموده نیاز داشت که بحمداله بدان رسید.

حضور پر برکت مهندس حســین عابد و جناب سید علی 
بهشتیان که هر دو در رزومه و کارنامه کاری خود عضویت 
سالیان طوالنی در باالترین پست ها در شرکتهای فوالد سازی 
و صنعت نفت را دارا می باشند در تیم هیات مدیره و در کنار 
سکانداری به نام از مدیریت تیم قرن اخیر کشور مهندسی 
جعفر صفری که در محیط آکادمیک و دانشگاهی به همان 
اندازه آشناســت برای همگان که در صنعت خودروسازی و 
وزارت نفت و صنایع نســاجی و ... بستری فراهم ساخت تا 
امروز روز ماشین ســازی بماند و تولید کند و افتخار سازد 
و با این فردایی روشــن طی طریق سازد. مهندس صفری 
همان مدیرعاملی است که در شرکت سازه گستر نشان داد 
نجات دادن و توسعه یک شرکت یعنی چه و این سرمشقی 
شد برای مدیران جوانی که از کار و دیدگاه مدیریتی او الگو 
برداری می کردند و می کنند پس باور بداریم که ماشــین 
ســازی نیز علی رغم تمام مشکالتی که پیرامون آن هست 
دوباره قد کشید و این رشته سبز نهالی نو از افتخار می دهد.

ســخن بــه درازا کشــید ولــی قبــل پایــان مقدمــه 
گــزارش حیفمــان آمــد کــه ذکــر یــک حرکــت 
ارزشــمند و بــه یادماندنی که از ســوی مدیریت ارشــد 

صــورت پذیرفــت نقــل شــود تــا خــود و آفتابــی باشــد بــر دلیــل آفتاب.
مدیرعامل شــرکت در آذرماه ســال جاری مدیران عامل ســال های پیش شرکت را 
در خانه خودشــان میزبان بــود و در این گردهمایی صمیمانه بود که مهندس جعفر 
صفری افزود: این گردهمایی  به منظور شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قوت ماشین 
ســازی و نیز تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت مرتفع کردن اهداف شــرکت اســت.
وی ادامه داد: باید تجربیات ۹ مدیرعامل پیشین شرکت ماشین 
سازی به گونه ای تدوین و نگاشته شود که کتاب آن برای عرصه 
صنعت به عنوان یک راهنما و مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
صفــری تصریح کرد : عدم دســتیابی بــه تکنولوژی های 
روز، کمبود بودجه عمرانی در کشــور، عــدم توان صادرات 
و بســیاری مشکالت دیگر، توان شــرکت ماشین سازی را 
تقلیــل داده که باید با بکارگیری خــرد جمعی و تجربیات 
مدیران گذشته در جبران این مشکالت گامی جدی برداریم.
مدیرعامل ماشــین ســازی اراک گفت: پتانســیل تولید 
در کشــور فراهــم اســت بنابراین بایــد از حــوزه هایی 
همچــون صنعــت و تولید بــه دنبال توســعه باشــیم.
وی اضافه کرد: در شرکت ماشین سازی آنچه برای بنده به عنوان 
یک هدف ترسیم شده است توسعه است و باید بتوانیم این 
توسعه را به سایر صنایع، منتقل کنیم و الزمه این مهم تشکیل 
یک تشکلی است که بتواند توسعه ساختاری را نهادینه کند.
صفری با اشــاره به ساختار قدیمی ماشــین سازی گفت: 
باید تکنولوژی های روز ماشــین االت جدید در این شرکت 
اســتقرار باید تا بتوانیم با جذب پروژه های بزرگ، بســتر 
صادرات تولیدات ماشــین ســازی را فراهــم آوریم چرا که 
ظرفیت نیروی انســانی و پتانســیل اجرایــی مطلوبی در 
شرکت ماشین ســازی موجود است و این ارج نهادن به کار 
گذشــتگان فارغ از هر جناح بندی و تفکــر و ایده متفاوت 
اقدامی ارزنــده بود که از مردان بزرگ بــه یادگار می ماند.
و اما گزارش مجمع: مهندس صفری در ابتدای گزارش خود 
به مجمع با تشریح شرایط حاکم بر شرکت در بازه زمانی که 
تحول مدیریتی در آن صورت پذیرفت با قاطعیت اعالم کرد 
هر چند شرایط سخت و دشوار بود و شما سهامداران خوب 
دالیل آن را می دانید ولی ما از روز اول نگاهمان به آینده بود 
و نگاه و تمام توجه مان بــه برطرف کردن معضالت و پیدا 
کردن راه حل ها معطوف گشــت و در کنار مدیران خدوم 
لحظه ای از رصد مشــکالت و چاره جویی برای آنها غفلت 
نورزیدیم و اگر کنون برعکس دیگر شرکتهای صنعتی که در 
حال تعطیلی هستند و هزینه های فراوانی بر مردم و جامعه 
تحمیل کرده اند موفق شده ایم چراغ این شرکت را با تالش 
همگی عوامل روشــن نگاه داریم و با قدرت به سوی اجرایی 
کردن برنامه های خود پیش برویم و بتوانیم به ســودآوری 
و ارزش آفرینــی در کمترین زمان برســیم که با تدوین و 
اجرائی کردن برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت 
در این قدم مثل همیشه حمایت همه جانبه شما صاحبان 
اهل شرکت را خواستاریم چرا که باور داریم ما خادمان شما 
سهامداران هستیم و شرکت متعلق به تمام شما می باشد.
مهنــدس صفری در ادامه با مرور کلی بر عملکرد شــرکت 
در دوره مــورد گــزارش اعالم کــرد: علیرغــم نقدینگی 

نگــرش ویــژه به یکســال تالش و کوشــش، 
یکســال تجلــی اراده ای محکــم و اســتوار
این بار برپایی مجمع عمومی ســاالنه ماشــین 
ســازی اراک را در حالی شــاهد و ناظریم که 
تیمــی مجرب، ســکاندار مدیریت ارشــد این 
مجموعه بزرگ صنعتی شده است. مزیت عمده 
ای که در حال حاضر ماشــین ســازی اراک در 
عرصــه مدیریــت کالن از آن برخوردار اســت 
استفاده از سالیان متمادی تجربه و تخصص در 
عرصه صنعت ســنگین است در حالی که اخیرا 
پنجاهمین سالگرد تاسیس ماشین سازی اراک 
را با حضور مدیران عامل تاریخ 50 ساله شرکت 
و نیز حضور پرسنل و خانواده های محترم آنها 
جشن گرفتیم، امروز ماشین سازی اراک با وجود 
کارنامه ای درخشان می تواند نوید بخش این پیام 
باشــد که با اتخاذ سیاست های درست درصدد 
است این مجموعه بزرگ صنعتی را به جایگاهی 
که لیاقت و قابلیت آن را دارد نزدیک تر ســازد.
با مراجعه به سوابق دیرینه مدیریت ارشد شرکت 
در طی 5 دهه اخیر به خوبی نقش اتخاذ تدابیر و 
تصمیمات درست و قاطع در پیشبرد اهداف عالی 
شرکت را به عیان می توان مشاهده کرد، استفاده 
از تجارب پیشینیان ، شناخت مسائل و مشکالت 
و نیز شناخت راهکارهای موفقیت در زمان حال 
و دوراندیشی و شناخت نیازها و توانمندی های 
آتی شرکت و برنامه ریزی درست در این زمینه 
ســه رکن اصلی موفیت مدیریت ارشد ماشین 
ســازی اراک بوده و هست. لذا ضرورت استفاده 
از توانمندی و قابلیت ها و پتانســیل نهفته در 
افراد زبده و کارآزموده موجب شد در اسفند ماه 
ســال گذشته و بعد از برگزاری مجمع سال نود 
و پنج هیات مدیره ماشــین سازی اراک تغییر 
و ســه تن از مدیران مجرب کشور عضویت در 
هیات مدیره ماشین ســازی اراک را پذیرفتند.
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نامناســب برخی از پروژه های و عدم پرداخت مطالبات شــرکت توســط کارفرمایان 
و مشــکالت حاکم بر خریدهای خارجی، سیاســتگذاری شــرکت در ارتباط با انعقاد 
قراردادها بصورت ارزی )که منجر به کاهش ریســک ناشی از نوسانات نرخ ارز گردیده( 
همــراه با برنامه ریزی و کنترل مناســب پروژه ها از یکســو و سیاســتهای مدیریت 
شــرکت درخصوص مدیریت صحیح هزینه و بودجه بندی نقدی از سوی دیگر موجب 
دســتیابی به اهداف مورد انتظار در ســال مالی منتهی به 1۳۹5/6/۳1 گردیده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت در ادامه پیرامون سیاستهـــای تأمیـن مالـی و 

اعتبـاری شرکـت افزود : 
بطـور کلـي سیاسـت شرکـت تأمیـن منابـع مالـي مـورد نیـاز خـود از محـل درآمدهـاي 
ناشـي از فـروش محصوالت و ارائـه خدمـات مي باشـد. همچنیـن مدیریـت شرکـت به منظـور 
تأمیـن منابـع مالـي مـورد نیـاز جهـت اجـراي پـروژه هــاي بــزرگ تفاهـم نامـه هـایي 
با شرکتهــاي داخلـي و خارجـي امضـاء نمـوده اسـت. که اطالعــات مربوطـه در سایـت 
کـدال موجــود مي باشـد و این نشان دهنده صداقت و شفافیت کلیه کارهای ما می باشد.

به گفته مهندس صفری  طراحی و ســاخت و نصب بزرگترین مخازن کروی خاورمیانه 
نصب شیرهای ســرچاهی بدوی چاه 147 رگ سفید در گچساران، ساخت بزرگرتین 
دیگ بخار ایرانی و خاورمیانه، ارتباط تنگاتنگ با مراکز دانشــگاهی در جهت بررسی و 
پژوهشی برای افزایش سطح توانمندی علمی مجموعه، حضور موثر در نمایشگاه های 
کلی بین المللی ، طراحی و ساخت آمونیاک قوئی شکل سه محوره، ساخت زباله سوز 
شهری و بیمارستانی، همکاری تنگاتنگ با انجمن سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نفت 
و گاز پتروشیمی و نیروگاهی در استان کشور، تدوین برنامه ریزی است استراتژیک در 
راستای تحول مجموعه ، تشکیل کار گروه های متعدد از جمله با شرکت هلدینگ فیلم 
تجهیزات تخت جهت تامین داخلی تجهیزات و ... از مهمترین هایی بوده که در سال مالی 
منتهی به گزارش در مجموعه عظیم و پرافتخاره اش نهادهای اراک صورت پذیرفته است.  
مدیرعامــل با تجربه شــرکت در پایان گزارش خود با تاکید بــر اینکه آنچه که نقطه 
اتکاء و پشــتوانه محکم ماشــین ســازی اراک در زمینه رســیدن به اهداف عالی این 
مجتمــع صنعتی اســت، اعتماد و اطمینــان و حمایت بی دریغ ســهامداران عزیزی 
اســت که علی رغم وجود فراز و نشــیب های مختلف در عرصه صنعت و اقتصاد این 
مــرز و بــوم و تحوالت گوناگــون در این زمینه، همــواره یکــی از بزرگترین حامیان 
تــالش و کوشــش کارگزاران دلســوز ماشــین ســازی اراک بوده و هســتند افزود: 
مســلما حســن انتخاب ســهامداران عزیز و برگزیدن شرکتی خوشــنام با 50 سال 
قدمــت پرافتخار جهت ســرمایه گــذاری در صنعت بــورس، افتخاری اســت بزرگ 
برای این شــرکت کــه تقویت و توســعه روز افزون ایــن دیدگاه ارزشــمند واال می 
توانــد نقطه ی امیدی برای برداشــتن گام هایــی بلندتر و موفق تر باشــد وی افزود: 
مدیریت و کارکنان مجموعه شــرکت ها و کارخانجات ماشــین ســازی اراک امیدوار 
اســت بتواند با حســن تدبیر و افزایــش روزافزون فعالیت های صنعتــی خود، زمینه 
تعالی و رشــد اقتصادی، که این شرکت و شما سهامداران عزیز شایسته رسیدن به آن 
هســتید را فراهم نموده و به این حقیقت مهم تاکیدی دوباره نماید که ماشین سازی 
اراک همچون نگینی درخشــان بر تارک صنعت ســنگین این مرز و بوم می درخشد 
و ایــن افتخار عظیم وحدت و همدلی و اعتقاد به باورهای عمیقی اســت که مجموعه 
ای از بهتریــن و عالی ترین موفقیتها را برای تاریخ شــکوهمند این شــرکت رقم زده 
اســت در راســی این باورهای ارزشمند این باور سرلوحه شعار ماست که ما می توانیم. 
مهندس صفری در پایان مجمع نیز با اشــاره به تحرک سازنده و مثبت و موثر در روند 
توسعه کمی و کیفیتی محصوالت تالش مضاعف جهت استفاده از ظرفیت های ارزنده و 
پتانسیل موجود در شرکت و تالش در جهت مشارکت با شرکت های به نام و متخصص 
خارجــی که عرصه تولید محصوالت جدید که بیانگر تحوالتی اساســی در سیســتم 
مدیریت ارشــد شرکت است را از اهم برنامه های خود برای تداوم برشمرد و اضافه کرد 
رسیدن به مراتب و مدارج باالتر و واالتر میسر نیست مگر آنکه دست در دست یکدیگر 
نهیم به مهر تا این مجموعه بزرگ صنعتی به نام و افتخارآفرین را آباد و آبادتر ســازیم.

در حاشیه این مجمع باید از استاد انباردار که بیش از دو دهه افتخار آشنایی طرز مدیریت 
ایشان داشته و همه بر درایت او شهادت می دهند لطف او به اصحاب رسانه و اهل خبر را 
شرمنده می سازد و صبوری ایشان در کنار صالبت مهندس صفری و صداقت پاسخگویی 
جناب نعیمی مرد شماره یک مالی شرکت در پاسخگویی به سواالت و ابهامات سهامداران 
و البته کمک و مساعدت جناب طیبی مدیریت کار کشته و توانمند روابط عمومی شرکت 
که ما را در تهیه این گزارش یاری رســاندند کمال قدردانی و تشــکر را داشته باشیم. 

برنامه های آینده شركت
الف- طرح بهســازی و نوســازی خطوط تولید گروه متالورژی 

ب - طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی گروه ماشین مونتاژ و استفاده از تجهیزات و 
تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید
 EPC  ج - اجرای پروژه ها بصورت
 EPCF د - اجرای پروژه ها بصورت

هــ  ماشیـن سـازي اراک به منظـور توسعـه بـازار خـود تفاهم نامـه اي با یک شرکـت 

عمانـي مبنـي بر تشکیـل یـک شرکـت مشتـرک در عمـان جهـت همکاریهـاي دو جانبـه 
در آن کشـور و منطقـه ) کشورهـاي عضـو شـوراي همکـاري خلیـج فـارس GCC( و 
کشورهـاي دیگـري که مي توانـد بـازار هـدف محسـوب شـود به امضـاء رسانـده است 
و اقدامـات اولیـه جهـت ثبـت شرکـت مشتـرک درکشـور مذکـور بعمـل آمـده اسـت.

و - طـرح تولیـد پمپ هـای ویـژه نفـت و گـاز 
ی - عــدم وجود نقدینگــي الزم و کافي بمنظور تأمین به موقع مــواد اولیه ، الزامات 
قراردادي براي ایفاي تعهدات شرکت و الزام تسویه تسهیالت مالي در موعد مقرر منجر 
به تحمیل جرایم دیرکرد مالي و هزینه هاي مالي ســنگین و بروز مشکالت عدیده در 
اداره امور جاري شــرکت شده اســت و این موضوع موجب زیان ده شدن محصوالت و 
پروژه هاي شــرکت به خصوص طرح ســاماندهي بندر صادراي ماهشهر گردیده است 
. در ایــن رابطه برنامه ریزي شــرکت در جهت یافتن راهکارهایــي جهت اخذ پروژه 
هاي جدید و ســودآور، تأمین مالي ارزان قیمت ، اصالح ســاختار مالي و ســرمایه اي 
و مدیریت بهینه منابع مالي به منظور تســویه تســهیالت مالي ، توسعه بازار ، افزایش 
تولید و فروش محصوالت روتین و اخذ پروژه هاي سودآور مي باشد بطوریکه با افزایش 
حاشیه ســود و جبران زیان انباشته امکان توزیع سود بین سهامداران را فراهم نماید .

ماشین سازی اراک در فهرست شركت های دانش بنیان صنعتی
10 پروژه دانش بنیان ماشین سازی اراک

ماشین سازی اراک توسط کار گروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان و نظارت بر اجرا به عنوان شــرکت دانش بنیان صنعتی در دســته فناوری 
تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تایید شده و هم اکنون شرکت 
ماشین ســازی اراک شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صالحیت شرکت ها 
و موسســات دانش بنیــان را دارا بوده و بعد از طی مراحل ارزیابــی از طریق کار گروه 
ارزیابی و تشــخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تایید گردیده، 
به صندوق نوآوری و شــکوفایی معرفی شــده تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده 
و از تســهیالت کم بهره مربوطه با توجه به اساســنامه این صندوق اســتفاده نمایند.

10 پروژه دانش بنیان این شركت عبارتند از :
1- طراحی، ساخت  نصب پل بزرگ کارون 4 

2- ساخت و نصب سازه فلزی سقف سالن سه قلوی نمایشگاه شهر آفتاب
۳- طراحی، ساخت و نصب پل های قوسی سد کارون ۳

4- مبدل های حرارتی از جنس تیتانیوم
5- تفکیک گرهای دو فازی و سه فلزی

 X-MAS TREE )6- )کریسمس تری
 WELHEAD 7- تجهیزات سر چاهی

 EQUIPMENT
8- مخازن کروی پاالیشگاه میعانات گازی 

بندری عباس
۹- بــرج افزایش ظرفیــت تولید بنزین 

V -15۳2 پاالیشگاه
امام خمینی )ره( شازند

10- برج تفکیک گر V-۳40۳ پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شازند
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جلسه توجیهی کارشناســان اعتبارات موسسه اعتباری کوثر با محوریت طرح 
های تسهیالتی جدید برگزار شد. جلسه توجیهی کارشناسان اعتبارات موسسه 
باحضورجواد فهیمی پورقائم مقام مدیرعامل، حسین کرمی سرپرست معاونت 
اعتبارات و بازاریابی، قاسم شیرکوند مدیرشعب استان تهران و مدیران اعتبارات 
و بازاریابی و جمعی از کارشناســان اعتبارات و روســای شعب استان تهران در 
سالن همایش ســاختمان حوزه مرکزی برگزار شد. جواد فهیمی پور قائم مقام 
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با تشریح شرایط سخت پیش روی نظام بانکی 
گفت: در شرایطی که نظام بانکی سال های سختی را می گذراند باید تهدید ها 
را به فرصت تبدیل نمائیم و با به خدمت گرفتن علم و تکنولوژی به روند توسعه 
ای کوثر شتاب دهیم .  فهیمی پور با بیان زحماتی که در بدست آوردن جایگاه 
فعلی کوثر در نظام بانکی مصروف شــده اســت ، افزود:  موسسه کوثر با گذر از 
شــرایط دشوار، روز به روز پله های ارتقاء در نظام بانکی را طی می نماید و هم 
اکنون طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی به سمت اهداف پیش بینی شده گام 
برمی دارد .  وی بیان داشت: در شرایط فعلی باید با دقت، نگاه علمی و آمادگی 
کامل بر توسعه فعالیت ها اهتمام داشت.خوشبختانه موسسه اعتباری کوثر در 
برنامه ریزی های خود همواره نگاه علمی و پژوهشی را بر فعالیت هایش داشته 
و چابک ســازی حوزه مرکزی موسسه در راســتای این نگاه انجام شده است.

حســین کرمی سرپرســت معاونت اعتبارات و بازاریابی موسسه اعتباری کوثر 
با اشــاره به طرح های جدید تســهیالتی گفت: از آنجا کــه تامین نیاز و جلب 
رضایت مشــتریان همواره در اولویت برنامه های موسســه اســت، طرح کوثر 

7 به عنوان جدیدترین طرح تســهیالتی و همزمان با هفتمین ســال تأسیس 
کوثــر جهت ارائه به عموم مردم  در ۳52 شــعبه موسســه ارایــه می گردد .
سرپرســت معاونــت اعتبــارات و بازاریابی موسســه اعتباری کوثر با اشــاره 
به ســقف تســهیالت ارائــه شــده در این طرح افــزود: در طرح تســهیالتی 
کوثــر 7 مشــتریان عزیــز مــی تواننــد تســهیالت تــا ســقف 5 میلیارد 
ریــال بــا نــرخ 18درصــد و رعایــت ضوابــط موسســه دریافــت نمایند . 
وی بیان داشــت: تمامی مشــتریان حقیقی، حقوقی و دارندگان دستگاه های 
پایانه فروشــگاهی متصل به حساب روزشمار شــتابی کوثر 7 در صورت تمایل 
می توانند نسبت به افتتاح حساب اقدام و از مزایای این حساب برخوردار شوند. 
کرمــی تصریــح نمــود : حداکثر مدت بازپرداخت تســهیالت تا ســقف یک 
میلیــارد ریال، 48 ماه و مبالــغ بیش از یک میلیارد ریــال حداکثر 60 ماهه 
می باشــد که مشــتریان محترم به ازای هر یک ماه ماندگاری بیشتر از 2 ماه 
موجــودی، 6 ماه بــه دوره بازپرداخت اولیه تســهیالت افزوده خواهد شــد. 
 وی عنوان داشت: ذائقه ی مشتریان در حال تغییر است و صنعت بانکداری کشور 
طی سال های گذشته با عبور از فراز و فرود های مختلف و گذر از شیوه  های متفاوت 
مدتی است در حال عبور از شیوه ای سنتی به  نوین است. ما در موسسه اعتباری 
کوثر باید برنامه هایمان را  متناسب با این ذائقه و نیاز مشتریان محترم به روز نمائیم.
در پایــان جلســه جزئیات طرح کوثر 7، تســهیالت تشــویقی جامعه هدف، 
ابالغیات اخیر اعتبارات و بازاریابی توســط مدیران و کارشناســان اعتبارات و 
بازاریابی تشــریح و جلســه با پرسش و پاسخ شــرکت کنندگان خاتمه یافت.

کوثر عتباری  ا موسســه  تســهیالتی  طرح  جدیدترین   7 کوثر 

اســت نکي  با م  نظا ي  ا حرفه  وجهه  کننده  تثبیت  عمومــي  بط  ا و ر
موسسه اعتباری کوثر میزبان مدیران و کارشناسان روابط عمومی نظام بانکی کشور شد

نشست مدیران و کارشناســان روابط عمومی نظام بانکی کشور با حضور محمد 
علی کریمی مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی، غالمرضا کاظمی دینان مشاور 
رئیس کل بانک مرکزی، جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری 
کوثر، مدیران و کارشناســان روابط عمومی شبکه بانکی کشــور برگزار گردید .

آزاده محمدی مدیر روابط عمومی و تبلیغات موسســه اعتباری کوثر ضمن خیر 
مقدم به مدیران و کارشناســان روابط عمومی و ابراز خرســندی از میزبانی کوثر 
در این نشســت گفت: با توجه به اینکه نظام بانکی شــرایط دشــواری را سپری 
می نماید و مســیرهای پر پیچ و خمی را طی نموده، امیدواریم برگزاری نشست 
هــا و همفکری های مدیران روابط عمومی، با اتخــاذ تصمیم ها و واکنش های 
مناسب همراه باشــد که در این صورت مسایل پیش روی نظام بانکی را کاهش 
داده و در نهایت شــفاف ســازی و آگاه نمودن مردم را به دنبال خواهد داشــت.

جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر با بیان نقش روابط 
عمومی ها در تنویر افکار عمومی گفت: بی تردید روابط عمومی ها به عنوان کانون 
مهم نظام ارتباطی و اطالع رســانی با اســتفاده از ابزار هنر و بهره وری از دانش 
ارتباطات گرافیکی، فناوری اطالعات و ارتباطات جمعی، نقش تعیین کننده ای 

در افزایش آگاهی های عمومی جامعه، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی دارند.
قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر افزود: مهمترین نقش روابط عمومی ها 
در صنعت بانکداری، کمک به تثبیت و ارتقاء وجهه حرفه ای نظام بانکی است. تالش 
روابط عمومی ها باید بر هویت سازی و شفافیت نظام بانکی استوار باشد و سعی نمایند 
که این رسالت عظیم به درستی انجام پذیرد. مردم انتظار دریافت اطالعات شفاف از 
بانک ها داشته و این وظیفه روابط عمومی ها است که با مشتریان صادق و شفاف باشند.

عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر تاکید نمود: در شرایط موجود تنها بانک ها 
و موسســاتی موفق به ماندگاری و تاثیرگذاری خواهند شد که بتوانند حرکت و 
مسیر خود را بر طول موج همراهی مشتری و افکار عمومی تنطیم نمایند و بتوانند 
در عرصه رقابت و ارائه خدمات بهتر و موثرتر حاضر شــده و ایفای نقش نمایند.
محمــد علی کریمی مدیــرکل روابط عمومــی بانک مرکزی با تشــریح نقش 
روابــط عمومی در اطالع رســانی و حمایــت از برخورد با موسســات مالی غیر 
مجاز گفــت: با حمایــت بانک مرکزی و کمــک برخی بانک ها و موسســات 
اعتبــاری تــا کنــون ۹8 درصد ســپرده هــای مردم پرداخت شــده اســت .
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی تصریح نمود: نقش نظام بانکی در حمایت و 
کمک به بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در قالب ساخت مراکز درمانی، 
آموزشی، ارائه تسهیالت و غیره مطلوب ارزیابی می شود و این همدلی و همصدایی 
نظام بانکی در حمایت از مردم مناطق زلزله زده باید به مردم اطالع رسانی شود .
وی آگاه سازی و اطالع رسانی شفاف را یکی از نیازهای مهم نظام بانکی عنوان و 
بیان داشت: بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه مسئولیت اجتماعی، حمایت 
از تولید و صنعت، کمک به اقتصاد کشور، اشتغال زایی و غیره فعالیت های بسیار 
خوبی داشــته اند که باید مردم و همه ذینفعان را از آن ها مطلع نمود. این اطالع 
رســانی به هنگام و موثر به افزایش اعتماد مردم به شبکه بانکی کشور می افزاید.
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کویرتایر
تقدیر از شرکت کویر تایر در نهمین جشنواره ملی بهره وری

در وب ســایت شــرکت کویرتایر که 
چرخ زدن و ســرک کشــیدن به آن 
و توجه به تالشــی که مجموعه برای 
سربلندی ایران و ایرانی دارد شده اعتیاد 
هــر روزه ما، آخرین اخبار شــرکت را 
تیتروار این گونه شرح می توان داد که:

کمی پیشتر در ســومین دوره جایزه 
ملــی مدیریــت انرژی که بــا حضور 
مقامــات، متخصصان و کارشناســان 
این حوزه برگزار شــد، لوح و تندیس 
تک ســتاره به آقــای مهندس زینلی 
مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا گردید.

شــرکت کویرتایر با استقرار سیستم 
 ISO مدیریت انرژی براساس استاندارد
50001:2011 و دریافــت گواهینامه 
تطبیق از شرکت DQS آلمان و همچنین اخذ گواهینامه انطباق با معیار استاندارد 
ملی مصرف انرژی و تعریف و استقرار ده ها پروژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، 
موفق به ارتقاء شاخص های عملکرد خود درحوزه مدیریت مصرف انرژی شده است.

این شرکت نه تنها سرآمد کاهش مصرف درمیان کارخانجات تولید تایر کشور است، 
بلکه متوسط شاخص های مصرف انرژی در کویرتایر، بطور متوسط 25 درصد کمتر از 
معیارهای اعالم شده برای این صنعت در استاندارد ملی ایران تحت عنوان » تایر و تیوب 
« بوده و معیار صحیح و درستی از مصرف انرژی در فرآیندهای تولید به شماره می آید.

این موضوع ســبب گردیدتا کویرتایر درمیان ده ها شرکت وصنعت شرکت کننده 
در سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی به تندیس نقره تک ستاره، دست یابد.

بــه اینهــا اضافــه کنیــد دکتریــن کاری مهنــدس زینلــی را مبنــی بــر؛ 
تالش برای حضــور موثر در بازارهای هدف بــا افزایش تنوع محصوالت کویرتایر 
مدیرعامل شــرکت کویرتایر پیشــتر در مصاحبه ای از افزایــش ظرفیت تولید 
تایــر در ایــن کارخانه به بیــش از 40 هــزار تن در دو ســال آینده خبــر داد.
ســید محمدحســین زینلی با اعــالم اینکه افزایــش ظرفیت تولیــد از جمله 
اهــداف و برنامه هــای پیــش رو در این شــرکت اســت ابــراز امیــدواری کرد 
بــا توســعه زیرســاخت های الزم بــه این مهــم زودتر شــرکت دســت یازد.

وی با بیان اینکه ســال مالی جدید این شرکت از اول دیماه آغاز شده است تصریح 
کرد: در سال مالی گذشته عملکرد و فعالیت سال خوبی برای این شرکت رقم خورد.

مدیرعامل شرکت کویرتایر افزود: عالوه بر تولید که به عنوان وظیفه اصلی سازمان 
است اقدامات دیگری در جهت نوســازی و بازسازی خط تولید و تکنولوژی انجام 
گردیده است و امید است با توجه به همه تنگناهایی که در بازار داریم و همه فشاری 
که بر فروش اســت برنامه های  کارخانه را به خوبی پیش ببریم و در اهدافمان که 
افزایش 40 هزار تنی تولید برای دو سال آینده پیش بینی شده است دست پیدا کنیم.

و حال در اخرین جایزه های که در پایان سال پیش به شرکت های برتر کشور در 
زمینه ســود آفرینی ، ارزش آوری و بهینه سازی به روی سکوی افتخار فراخوانده 
می شوند از اولین ها شرکت پرآوازه کویرتایر است که روز اول که معمار آن خشت 
را کاشــت فردایش که امروز باشد را می دید، شــرکتی پیش رو، پرآوازه و برندی 
پرافتخار که در میان منتخبین نهمین جشن ملی بهره وری چون نگینی بی همتا می 
درخشید. براستی که کویرتایر با مدیریت کاربلدش فراتر از یک برند تایری در کشور 

و جهان پرآوازه گشته است.قدرش 
نهیــم و بــر چشــم گذاریــم.

نهمین مســابقه ملی بهره وری 
ایران 24 دی ۹6 با حضور اعضای 
هیات رئیسه و اعضای کمیسیون 
هــای اتــاق بازگانی،صنایــع و 
معادن وکشاورزی ایران و تهران 
و همچنین مدیــران ۳00 بنگاه 
اقتصادی کشــور تشــکیل شد.

بــرای تحقق چشــم انــداز 20 
ســاله نظــام و با هدف اشــاعه 
فرهنــگ مدیریــت بهــره وری 
و کمــک بــه افزایــش تــوان 

رقابت پذیــری بنگاه هــای اقتصــادی و قدردانــی از بهره ورترین مدیران ارشــد 
شــرکت های ایرانــی، هر ســاله جشــن ملــی بهــره وری برگزار مــی گردد.

از نخســتین روز برپایی این جشــنواره اهدافی نظیر توسعه نظام جامع سنجش 
و اندازه گیــری بهره وری مد نظر قرار داشــته و طی ۹ دوره گذشــته اندازه گیری 
شــاخص های بهره وری انجام شــده و شرکت ها توانســته اند که میزان بهره وری 
خــود را با دیگر رقبای خود و میانگین صنعت مورد بررســی و ارزیابی قرار دهند.

در نهمین جشــنواره ملی بهره وری که با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری 
و افزایــش توان رقابت پذیــری بنگاه های اقتصادی  با  قدردانــی از  بهره ورترین 
مدیران ارشــد شــرکت هــای ایرانی در هتل پارســیان آزادی تشــکیل گردید.

پس از بررســی های صورت پذیرفته و کار کارشناســی دقیق بر اســاس انتخاب 
هیــات داوران شركت كویرتایر به مدیرعاملی مهندس سید محمدحسین 
زینلی که توانســته در گــروه تایرســازی و در بخــش بهــره وری حائز رتبه 
برتــر گردد بــا اهدای لوح و تندیس برترین شــرکت بهــره ور تقدیر بعمل آمد.

فعالیــت هــای اجرایــی نهمیــن دوره جشــنواره ملــی بهــره وری را از 
اول خــرداد مــاه ســال جــاری آغــاز و فراخــوان ثبــت نــام در ایــن دوره از 
جشــنواره برای شــرکتها، ســازمان ها و انجمن هــای صنفی ارســال گردید.

ســامانه ملی اندازه گیری شــاخص های بهره وری ایران )www.irpmc.ir( نیز 
فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های 
اقتصــادی از ســال 1۳8۹ تا 1۳۹5 را در ادامه فعالیت های جشــنواره اجرا نمود. 
 نهمین مســابقه ملــی بهره وری بــا ارزیابی شــاخص های بهــره وری بیش از 
2000 شــرکت انجــام گردید؛ در این دوره، پس از مشــخص شــدن نامزدهای 
هــر صنعــت، با توجــه به فرآینــد داوری ایــن مســابقه از تاریــخ 12 الی 18 
دی ماه توســط بیــش از 7500داور کــه از متخصصین صنعــت مربوطه بودند.

نتایج نهایی مشخص و از بنگاه های برتر به تفکیک هر صنعت در 24 دی ماه تجلیل به 
عمل آمد.   الزم به ذکر است که تاکنون بهره وری بیش از 6 هزار بنگاه اقتصادی در 
قالب 40 صنعت در این جشنواره در سالیان اخیر محاسبه شده است.  در این دوره، از 
مجموع ۳8 گروه اقتصادی مورد بررسی، ۳0۳ بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های 
نامزد و از میان آن ها 60 بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی 
با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک ها، بیمه، موسسات 
مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز 24 دی 
ماه سال جاری تشکیل گردید لوح تقدیر نهمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید. 
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بربلندای همت با مدیریت مهندس عزیزی
نفت بهران برترین شرکت روانکا و ایرانی در سودآوری و بهره وری

مهندس عزیزی مدیر مدبر و توانمند شرکت نفت بهران 
در مصاحبه ای پیشتر با اشاره به این که مهمترین محور 
راهبرد اقتصاد مقاومتی، توســعه برون نگراست، اضافه 
کرده بود که: شــرکت های فعال در حوزه فرآورده های 
نفتی باید براســاس ظرفیت های موجود، برای قابلیت 
ســازی های نوین تالش مضاعفی کننــد تا در بنگاه 
های اقتصادی، شــرایط رقابتی، موجب فراهم شــدن 
زمینه مشــارکت فعال در بازارهــای صادراتی بگردند.

مهندس عزیزی با اشاره به سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی اجرای دقیق 
اقتصاد مقاومتی برای رشد و توسعه بنگاه های تولیدی را 
بســیار مهم برشمرده و اذعان ویژه دارد که باید با اتخاذ 
راهبردهایی برای قابلیت سازی در درون مجموعه های 
اقتصــادی، مزیت های رقابتی را افزایش داد تا بتوان در 
حوزه فراورده های نفتی با شرکت های خارجی رقابت کرد.

این مدیر برجسته کشــوری تصریح کرد که  با اتکا به 
دانش فنی، تکنولوژی، تعامل با مراکز تحقیق و توسعه و 
استفاده از خدمات مشاوره ای بخش خصوصی و شرکت 
های دانش بنیان می توان ایــن راهبرد را اجرایی کرد.

مدیرعامل شــرکت نفت بهران که در رزومه کاری وی 
سکانداری بیش از سه دهه در هیات های ارشد مدیریتی 
در صنعت دیده می شود در ادامه با بیان اینکه شرکت 
های ایرانی باید محصوالت خود را با آخرین استاندارهای 
روز دنیا تولید کنند ،اظهار کرد: دولت هم در این مورد 
می تواند با حمایت ها و مشوق های صادراتی به تحقق 
هدف تولید محصوالت ایرانی با کیفیت جهانی برای رقابت 
با شرکت خارجی در بازارهای بین المللی کمک کند.

وی ســپس با تاکید بر لزوم تســهیل درامر صادرات، 
حذف قوانین غیر ضرور، متمرکز شــدن ارائه خدمات 
دســتگاه های مختلف در گمرکات و یکپارچه سازی 
سامانه های مرتبط با بخش صادرات را نیاز جدی برای 
جهش صادراتی و افزایش انگیزه در این زمینه دانست.

مهندس عزیــزی در آخرین فصل ســال با حضور در 
همایش ها و جشن های برگزار شده به مناسبت تقدیر 
از شرکت های برتر کشور و کسب تندیس و تقدیرنامه 
بر دفتر مدیریتی پرافتخار خود و شــرکت برگ زرینی 
هر روزه می افزاید و نشان می دهد مدیریتی که بلدکار 
باشــد در تنگناها و سخترین شــرایط هم می تواند از 
تهدیدها فرصت بسازد و با بهینه ســازی و بهره وری 
راندمان را باال ببرد و با الحاق و انصاف که با کسب رتبه 
اول در بخــش هــای بهره وری و ســودآوری در حوزه 
فرآورده های نفتی ، کک و ســوخت هسته ای که آن 
هم طبق ســخت ترین داوری های کارشناســی های 
دقیق صورت پذیرفته، اولین باشــد و اولین. به داشتن 
 چنین مدیران حاذق و عالمی دوصد شــکر و تشــکر. 
نهمین مســابقه ملی بهره وری ایــران 24 دی ۹6 با 
حضور اعضای هیات رئیسه و اعضای کمیسیون های 
اتاق بازگانی،صنایع و معادن وکشاورزی ایران و تهران و 
همچنین مدیران ۳00 بنگاه اقتصادی کشور برگزار شد.

نهمین جشنواره ملی بهره وری با هدف اشاعه فرهنگ 
مدیریت بهــره وری و افزایش توان رقابت پذیری بنگاه 
های اقتصادی  با  قدردانی از  بهره ورترین مدیران ارشد 
شرکت های ایرانی برگزار شد. در این همایش باشکوه پس 

از بررسی های صورت پذیرفته و کار کارشناسی دقیق 
بر اســاس انتخاب هیات داوران شرکت نفت بهران به 
مدیرعاملی مهندس عزیزی که توانسته در گروه فرآورده 
های نفتی، کک و ســوخت هسته ای و در بخش های 
بهره وری و سودآوری حائز رتبه برتر گردد با اهدای لوح 
و تندیس برترین شرکت سودده تقدیر بعمل آمد. فعالیت 
های اجرایی نهمین دوره جشنواره ملی بهره وری را از 
اول خرداد ماه سال جاری آغاز و فراخوان ثبت نام در این 

دوره از جشنواره را برای شرکتها، سازمان ها و انجمن های 
صنفی ارسال گردید. سامانه ملی اندازه گیری شاخص های 
بهره وری ایران )www.irpmc.ir( نیز فعالیت مربوط به 
اندازه گیری شــاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری 
بنگاه های اقتصادی از سال 1۳8۹ تا 1۳۹5 را در ادامه 
فعالیت های جشنواره اجرا نمود. در دوره نهم جشنواره 
شاخص های 2000 بنگاه اقتصادی در قالب ۳8 گروه 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. در این دوره، از مجموع 
۳8 گروه اقتصادی مورد بررسی، ۳0۳ بنگاه اقتصادی به 
عنوان شــرکت های نامزد و از میان آن ها 60 بنگاه به 
عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با 
حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، 
بانک ها، بیمه، موسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز 24 دی 
ماه، تشکیل گردیدلوح تقدیر نهمین دوره جشنواره به آن 
ها اهدا گردید. شایان ذکر است برای تحقق چشم انداز 
20 ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری 
و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی 
و قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی، 
هر ســاله جشــن ملی بهره وری برگزار می گردد و از 
نخستین روز برپایی این جشنواره اهدافی نظیر توسعه 
نظام جامع سنجش و اندازه گیری بهره وری مد نظر قرار 
داشته و طی ۹ دوره گذشته اندازه گیری شاخص های 
بهره وری انجام شــده و شرکت ها توانسته اند که میزان 
بهره وری خود را با دیگر رقبای خود و میانگین صنعت 
مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.  نهمین مسابقه ملی 
بهره وری با ارزیابی شاخص های بهره وری بیش از 2000 
شرکت انجام گردید؛ در این دوره، پس از مشخص شدن 

نامزدهای هر صنعت، با توجه به فرآیند داوری این مسابقه 
از تاریخ 12 الی 18 دی ماه توسط بیش از 7500داور که 
از متخصصین صنعت مربوطه بودند. نتایج نهایی مشخص 
و از بنگاه های برتر به تفکیک هر صنعت در 24 دی ماه 
تجلیل به عمل آمد و بر همین اساس شركت نفت بهران 
به مدیرعاملی مهندس عزیزی که توانسته در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای و در بخش 
های بهره وری و سودآوری حائز رتبه برتر گردد با اهدای 
لوح و تندیس برترین شرکت سودده تقدیر بعمل آمد.

درباره شركت
فعالیت های این شرکت در ســال 1۳41 تحت امتیاز 
وتکنولوژی شــرکتEXXON  آمریکا و با نام تجاری
ESSO   آغاز گردید. بهره برداري از کارخانه پاالیشگاه 
شرکت نفت بهران تحت مجوز شمارة 15226 مورخه 
1۳47/۳/20 صــادره از وزارت صنایع و معادن با تولید 
۳0 هزار تن روغن در سال آغاز گردید و در سال 1۳68 
تحت مجوز شمارة ۳80۳۳6 مورخ 1۳68/11/0۹ وزارت 
صنایع ظرفیت تولید آن به 150 هزارتن روغن، ۳ هزار 
تن پارافین و 1500 تن ضدیخ رسید. شرکت نفت بهران 
بیش از 5۳ درصد سهم بازار روانکار های خودرو و بیش 
از یک ســوم سهم بازار روغن های صنعتی را در اختیار 
دارد و  همچنین شرکت در سال 1۳۹2 به عنوان صادر 
کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت معرفی گردیده است. خط مشی این شرکت بر 
پایه کیفیت محصول به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی 
مشتریان، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و 
تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی استوار 

است.
رسالت شركت

تولید و عرضه روانکارها و فرآورده های نفتی و غیرنفتی، 
سیاالت خنک کننده، تجارت و ارائه خدمات مربوط به 
آنها، به عنوان راهبر بازار داخل و برند معتبر در منطقه با 

استفاده از فناوری های روز جهان
اهداف شركت:

- حفظ رهبری بازار و پیشــتازی در عرضه محصوالت 
جدید روانکارها در کشور

-  حفط بهران به عنوان برند برتر در بازار
-  کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین المللی

- ارتقاء فناوری
- سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت جدید

تندیس ها و افتخارات
- دریافت لوح و تندیس صادر کننده نمونه استانی توسط 
نفت بهران - دریافت لوح تقدیر از هشتمین مسابقه ملی و 
بهره وری کشور- کسب مجوز فعالیت در مدیریت فرآورده 
های نفتی مایع - اولین گردهمایی شــرکت های برتر 

شرکت نفت تهران

خ گردنده پویا شــود
چر

زما 
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وقتی به تاالر برج میالد رسیدم و از آن باال به شهر تهران نگریستم خنده ام گرفت!!! حکایت آنانکه بلندی را پناهگاه می کنند برای  فرار از 
آسیب طوفان و آب گرفتگی به کنار ولی در شهر من که چله زمستان در آن به نیمه رسیده و هنوز باران و نَمی از آسمان نیامده و اخبار زلزله 
هر روز در نقاط کشور جاری حکایتی دگر. حکایتشان نمی دانم که چگونه و چرا باید به بام بلندی برج رفت که از تهدید ها در امان باشیم 
... و علت خنده من همین مطلب بود. این روزها عالوه بر خشکی هوا مشکلی دیگر گریبان ما را گرفته که آن هم قفل سیستم بانکیست.

دوم بهمن ماه سال ۹6  است و در تاالر شیک و خوشگل برج میالد میهمان هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت. 
مبحث و گفتمان پیرامون »نوآوری بازیگران جدید و کارایی کسب و کار« بود و سخنوران به پشت تریبون و من هم تن خسته را به 
کنجی کشیدم و همانند ده ها نفر دیگر شنونده اصطالحات بکار رفته، هرچند کمتر اصطالحات التین می فهمیدم، چون در مکتب 
مال اسماعیل مرحوم از این واژه ها نبود . در گردش چشم، جناب دکتر فاطمی اردکانی را دیدم .این عزیز با جناب دکتر  محمد  فاطمی 
نمی دانم چه منسوبیتی دارند ولی هر دو از اُستون های سیستم بانکی نوین هستند و این حضور در صنعت بانکی را در کنار جناب 
دکتر همتی -که اکنون بر مسند بیمه مرکزی می باشند- در حیات کاری بانک ملی یافتند و به راستی که در کنار ایشان جنابان روزبه ترابی، عبدالحمید منصوری و محمد مظاهری 
چهره های شاخص همایش » نوآوری بازیگران جدید و کارایی کسب و کار« بودند. به وقت استراحت خستگی بر تن نشسته را از صندلی نرم و گرم سالن همایش به هوای آزاد 
بلند باالی برج میالد مي کشیدم که در میان مستمعین چشمم به استاد دامغانیان افتاد. با دیدن این یَل َسمن، دل و دین و عقل و هوشم همه رفت به آنجا که حضرت دوست 
می برد. آری عقل و دین و هوش ز خود بی خبرم کرد چرا که شیرمردی را که در صحنه دفاع مقدس جان برکف آنقدر رفت تا نام و نامی گشت و مجروحیت چهل درصدی او 
شهادت این گفتار. مدیری مدبر و بی ادعا که در هر سنگر خدمتی چه بانک و چه سرمایه گذاری اولین بود ، با خلوص نیت و دکترین مدیریت خود . صداقت کارش چون رفتار 
سرداران سرزمین سربداران خالص و بی ریا و ادبش بی همتا که پای رفتن از آدم باز میستاند و امروز باید به جناب دکتر فاطمی اردکاني عرض میکنم خوب و خوبتر یافته ای .
مرد فهیم در کار و صادق در امانت تازه فهمیدم حامی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختی سرچشمه ای دارد زالل از پاکی وجود شما بی همتایان.

شرکت توسن در ســال 1۳78 با هدف ایجاد بســتری مستقل و بومی جهت 
طراحــی و تولید محصوالت و راهکارهــای نوین در عرصه های مختلف فناوری 
اطالعات کشــور مانند بانکداری و دولت الکترونیک، تاســیس و تا سال 1۳87 
تحت عنوان کیش وِیر و پس از آن با نام توســن به ارائه خدمات متنوع فناوری 
اطالعات در صنعت بانکداری کشــور و ارگان های دولتی پرداخته است.در حال 
حاضر بیش از 700 نفر پرسنل و کارشناس فنی سرآمد، با تخصص های متنوعی 
در راستای خلق ارزش در کسب و کار مشتریان توسن مشغول به فعالیت هستند.

راهکارهای توســن در بســیاری از پروژه های مهم و راهبردی ملی در راستای 
تحقق اهداف و چشم اندازهای نظام )مانند پروژه سبد کاال( قابلیت های منحصر 
بفرد توســن مورد استفاده قرار گرفته اســت. مضاف بر این در اغلب بانک های 
خصوصی و برخی بانک های دولتی و اکثر موسســات مالی و اعتباری کشــور 
عملیاتی شــده و در حال بهره برداری می باشند.فناوری و زیرساخت به روز بکار 
رفته در خدمات و راهکارهای توسن این امکان را به مشتریان می دهد که ضمن 
بهره مندی از بستری یکپارچه و برخط، با اطمینان از انعطاف پذیری آن نسبت 
به تغییرات و پاسخ ســریع به تقاضاهای محیط و نوآوری آسوده خاطر باشند.

عملکرد موفق در ارائه خدمات در داخل کشــور منجر به تسری آوازه توسن به 
فراتر از مرزهای ایران زمین گشــته و در حال حاضر توســن در عرصه های بین 
 الملی نیز مشــغول به ارائه راهکارهای مشابه می باشد. با توجه به اعتبار توسن 
و تمایل مشــتریان به تامین نیاز های مرتبط خود از کانال این شرکت، توسعه 
سامانه های نرم افزاری نگین )توسن( کسب و کار خود از طریق ایجاد شرکت های 
زیر مجموعه هلدینگ توســن و همچنین همکاری با سایر شرکت های فعال و 
معتبر حاضر در صنعت فناوری اطالعات و بانکداری گســترش داده تا بتواند با 
ارائه ســبدی کامل از خدمات همگن به بهترین وجه به رشــد و بهبود کسب و 

کار مشتریانش کمک کند. شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توسن به منظور 
 Time to ارائــه خدمات متمرکز در یک حوزه تخصصــی و همچنین کاهش
Market و افزایش ســرعت پاســخ به درخواست های مشتریان در حوزه هایی 
نظیر سخت افزار، هوش مندی کسب وکار، مراکز داده، مدیریت ریسک، راهکارهای 
کیف پول الکترونیک و... مشــغول به فعالیت هســتند:بجز خانواده توسن، ارائه 
خدمات تنوعی نیز از کانال شــبکه همکاران تجاری توســن امکان پذیر است.

با توجه به فناوری به روزی که توسن در توسعه محصوالت از آن ها استفاده می کند، 
قابلیت انطباق محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری با خدمات توسن به سادگی 
وجود دارد، به همین دلیل مشتریان توسن می توانند در پورتفوی خدمات خود 
به عنوان یک سوپرمارکت مالی، از بهترین راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات 
بهره مند شوند. در حال حاضر توسن بالغ بر ۳0 همکار تجاری در حوزه های متنوع 
زیر دارد، این شــرکت ها پس از آزمایش های متنوع جهت اطمینان از کارکرد و 
اثربخشی محصوالت شان در کســب و کار مشتریان توسن گواهینامه مرتبط 
را دریافت می کنند:لذا توســن با بهره مندی از شبکه ای توانمند از بهترین های 
صنعت فناوری اطالعات، بانکداری و پرداخت در خانواده خود و تحت مجموعه 
همکاران تجاری، در راستای حصول نهایت ارزش در کسب و کار مشتریانش از 
امکانات این مجموعه استفاده کرده و امکانات خود را در اختیار آن ها قرار می دهد 
تا هر یک نیز بتوانند به توسعه ایده ها و محصوالت خویش به صورت متمرکز و 
تخصصی بپردازند، در این راه نیز رویکرد توسن، کامال برد- برد است.خش اعظم 
فعالیت های کلیدی و خدمات اصلی توسن در حوزه نرم افزار می گنجد، سال های 
متمادی توســعه سامانه های متنوع نرم افزاری این امکان را به ما می دهد که در 
ارائه راهکارهای گوناگون در کسب و کارهای پرداخت و مالی و همچنین دولت 
الکترونیک بتوانیم سبدی متنوع از محصوالت و خدمات منحصر بفرد را ارئه کنیم. 

بزرگترین اکوسیستم خصوصی فناوری اطالعات کشور
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هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان معتقد 
اســت که ارائه نرخ هاي غیر فني باعث بروز جنگ 
قیمتي بین شرکت هاي بیمه شــده و توان آنها را 
در ایفاي تعهدات به بیمه گذاران زیر سوال مي برد. 
بنگاه هاي بیمه اي در سال هاي اخیر در داخل خود 
با ریسک هاي متفاوتي مواجه اند که ریسک مطالبات 
و ریســک نقدینگي جدي ترین موارد است. در این 
خصــوص چه نظري دارید و چــه راهکاري را براي 
کنترل و مدیریت این ریسک ها پیشنهاد مي کنید.

مطالبات در شــرکت هاي بیمه بــه عنوان یکي از 
مهم ترین اقالم ترازنامــه خودنمایي مي کند. این 
رقم گاهــی تا 70 درصد دارایي هــا، یا فروش و در 
مواردي چندین برابر سرمایه شرکت ها مي رسد که 
عدم وصول به موقع آنها ریسک نقدینگي زیادي را 
براي شــرکت به همراه خواهد داشت. این در حالي 
اســت که ایفاي به موقع تعهدات شرکت هاي بیمه 
و ارائه خدمات با کیفیت تا حد زیادي به توان مالي 
و نقدینگي آنها بستگي دارد بنابراین وصول مطالبات 
شرکت هاي بیمه، پیش نیاز ارائه خدمات مطلوب به 
بیمه گذاران است. متاسفانه در چند ساله اخیر رقم 

این مطالبات در حال افزایش است که همین 
امر لــزوم نظارت جدي بــر آن، براي 

کاهش ریســک نقدینگي 
س را بیشتر کرده است. بر همین  ســا ا

توجه به ســاختار این مطالبات و آثاري که بر 
شــرکت هاي بیمه دارند و نحــوه مدیریت آنها 

بــراي جلوگیري از ایجاد یــک معضل جدید، یکي 
از مهم ترین مســائل پیش روي صنعت بیمه است .

ریسک مطالبات و نقدینگي مسلما متوجه سرمایه 
گذاري هاي شــرکت ها نیز خواهد بود و در نهایت 
از پرتفوي شــرکت هــا چیزي باقي نمــي گذارد 
و شناســایي ســودهاي موهــوم صنعــت بیمه را 
تهدید مي کند  و در ایــن زمینه چه نظري دارید.

افزایش ریسک مطالبات و تبدیل آن ها به مطالبات 
مشــکوک الوصول و عدم وصول آنها باعث کاهش 

نقدینگي در شــرکت هاي بیمه شده توانگري مالي 
شرکت ها را کاهش مي دهد لذا توان شرکت هاي بیمه 
براي سرمایه گذاري نیز کاهش مي یابد و مجموع این 
موارد اثرات زیانباری بر سوددهی شرکت ها خواهد 
ولو اینکه در صورتهای مالی سودهایی شناسایی گردند 
اما در نهایت روند پرداخت خسارتها و سایر فعالیت 
های شرکت ها راتحت تاثیر قرار خواهدداد که اثرات 
منفی آن همواره دامن گیر یک شرکت خواهد بود.

ریسک رقابت هاي غیر حرفه اي و نرخ هاي غیر فني 
از دیگر تهدیدات صنعت بیمه است در آن خصوص 

چه نظــري دارید و آســیب 
هاي این ریســک چیست.
از آنجا کــه بیمه نامه براي 
حادثه احتمالي صادر و حق 
بیمه براساس احتمال وقوع 
یک حادثه و به اصطالح با 

ارزیابي ریسک محاسبه 
بنابراین  شــود  مي 
نرخ هایــي که در 
بازار ارائه مي شوند 

نرخ  اگــر 

باشــد  فنــي 
معني  رقابــت 

کنــد. پیــدا  مــي 
رقابــت باید در بین شــرکت هاي 

بیمه در ارائه خدمات مناسب باشد، به عبارت دیگر 
ارائه پوشش هاي بیمه اي مناسب ، سرعت در ارائه 
خدمات صدور، بازدید اولیه درست، واکنش مناسب، 
درست و سریع در زمان خسارت. ارائه نرخ هاي غیر 
فني باعث بروز جنگ قیمتي بین شرکت هاي بیمه 
شده و توان آنها را در ایفاي تعهدات به بیمه گذاران 
زیر ســوال مي برد. عالوه بر این بکار گیري این نوع 
تاکتیک ها باعث مي شود مشتریان سودجو بیشتر 
جذب شوند که این نوع مشتریان وفاداري به شرکت 

نخواهند داشــت و در صورتي که بیمه گذار نرخ کم 
تري را از ســایر بیمه گران دریافت نماید، شــرکت 
بیمــه را ترک خواهد کرد. رقابــت میان بیمه گران 
باید در ســایر هزینه ها باشد. براي مثال مي توان با 
استفاده از فناوري اطالعات و ارائه بیمه الکترونیک 
بسیاري از هزینه ها را کاهش داد در نتیجه مي توان 
نــرخ بیمه نامه کمتري نیز به مشــتریان ارائه کرد.

براي ریســک نــرخ هاي غیــر فنــي و در جهت 
کنتــرل ایــن ریســک هــا وظیفــه نهــاد ناظر 
چیســت؟ چه راهــکاري در ایــن زمینــه دارید.

پیش ازورود به بحث وظایف نهاد نظارتي در خصوص 
نرخ هاي غیر فني باید این نکته مورد توجه اساسي 
قرار گیرد که  نرخ شکني شرکت هاي بیمه معطوف 
به چه رشته هاي بیمه اي است، اینگونه شرکت ها 
هیچگاه در رشته هاي بیمه اي شخص ثالث، درمان 
ویا بیمه نامه هاي عمر حساسیت از خود نشان نمي 
دهند، اما در بیمه هاي تخصصي همانند مهندسي، 
نفت و انرژي، آتش سوزي، کشتي، هواپیما و باربري 
تمایلي به تعرفه گذاري از ســوي نهادهاي نظارتي 
ندارند، براي این نوع بیمه نامه ها که سرمایه باالیي 
دارند ، باید از سوي مجموعه صنعت چاره جویي شود. 
در این نوع بیمــه نامه ها تخصصي بیمه اي و فني 
مهندسي نیروهاي انساني شرکت بیمه در تشخیص 
و برآورد ریسک و در نهایت ارائه نرخ فني بیمه نامه 
بسیار موثر اســت در حالي که در رشته هاي بیمه 
اي دیگر مي توان با انجام یک ســري تحلیل هایي 
مانند بررســي روند خسارت خودروهاي مختلف در 
یک بازه زماي مشخص، ریسک و نرخ را تعیین نمود 
و به دلیل اینکه نهاد ناظر به اطالعات کلیه شرکت 
هاي بیمه دسترسي دارد مي تواند با استفاده از مدل 
هــاي آماري، ریاضي و علم اکچوئري نرخ هاي فني 
مشورتي مناسبی را ارائه نماید. ریسک هاي نظارتي 
چه آســیبي مي تواند به صنعت وارد کند؟ و آیا در 

شرایط فعلي نیاز به بازبیني دارد یا خیر؟
باید در نظر داشــت که اصوال آیین نامه ها در 
جهت حفظ منافع بیمه گــذاران تدوین مي 
گردند. اما محدودیــت هاي نیز دارند که از آن 

جملــه مي توان بــه محدود 
کردن اختیارات مدیران شرکت ها در تصمیم 
گیري هاي داخلي شرکت خود در خصوص 
ریسک ها اشاره نمود. به نظر می رسد آیین 
نامه ها بایستي بیشتر ماهیت خط مشي و رهنمود 
داشــته باشند تا ماهیت قوانین و مقررات و در عین 
حال خط قرمزها هم دقیق و متناســب می بایستی 
تعیین گردند و لذا این رویکردهادر فعالیت های بیمه 
نقش بســزایی دارند . با توجه به آنچه که گفته شد 
مي توان نتیجه گرفت که نظارت کار بسیار پیچیده 
و حساسي است و نهاد نظارتي نیز که با سیاستهای 
جدید خود حرکت به ســمت نظــارت حرفه ای و 
کارآمد را آغاز کرده وبه نظر می رسد باید شاهد اثرات 

مهندس هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان :

صنعت بیمه برای ریسک بیمه نامه های دارای سرمایه باال چاره جویي کند
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و فعالیت هــای نظارتی 
نمونه  باشیم که  جدیدی 

هایی از آن را در سال جاری 
مالحظــه نموده ایــم و تا 

حدود زیادی برای شرکت ها 
روشن شده است که با قاطعیت 

سعی در اجرای اصولی کار نظارت دارند.
ریســک نظارت و آســیب صنعت مسلما ریسک 

عدم اعتماد مشــتریان را به وجود مي آورد و مسلما 
این ریســک همواره شرکت هاي بیمه را تهدید مي 
کند براي کنترل این ریسک چه پیشنهادي دارید.

همانطور که در ســوال قبلي بدان اشــاره شد کار 
نظارت کار بســیار پیچیده و حساسي است و نهاد 
نظارتــي در رعایت  حد اعتدال بین این دو  وظیفه 
خطیــری بر عهــده دارد و از طرف دیگــر  میزان 
نظارت نهاد نظارتي بر بیمه گر و بیمه گذار موضوع 
مهمی اســت و مســتقیماً با اعتماد و یا  بي اعتماد 
مشــتریان به نرخ ها و ثباتشان در شرکتهای بیمه 
ارتبــاط دارد  لذا در صورت بی اعتمادی از ســوي 
بیمه گذاران ،آنها بیمه نامه را به عنوان الزام قانوني 
تهیه مي نمایند و به این امر که شرکت ها قراراست 
خســارت پرداخت کنند بــاور نخواهند داشــت.

رتبه اعتبــاري یکي از مواردي اســت که نمایانگر 
مدیریت و کنترل ریســک در شــرکت ها اســت 
اما متاســفانه چنین نهادي در ایــران وجود ندارد. 
کســب رتبه اعتباري و فعالیت هایي در این مسیر 
را براي مدیریت ریســک چگونه ارزیابي مي کنید.

جهت انجام رتبه بندي اعتباري ترجیح این اســت 
که این امر توسط موسسات داخل کشور انجام شود 
به دلیل این که این موسسات اطالعات بیشتري از 
محیط کالن کشــور دارند اما با توجه به این ارتباط 
محدود فعاالن صنعت بیمه با ســایر کشــورها این 
دانش انگونه که باید در کشــور وجود ندارد لذا مي 
توان دراین زمینه از موسسات بین المللي که این کار 
را انجام مي دهند استفاده نمود. براي مثال موسسه 
رتبه بندي بین المللي Capital intelligence که 
کارگاهي نیز از سوي پژوهشکده بیمه در خصوص 
دریافت رتبه بندي بین المللي از این موسسه در حال 
حاضر در حال برگزاري مي باشد یک موسسه معتبر 
ارائه رتبه بین المللي از سوي اتحادیه اورپاست. شرکت 
بیمه پارسیان اقدام به دریافت رتبه بین المللي از این 
موسســه نموده است که درنتیجه بررسي هاي آنها 
شرکت بیمه پارسیان مفتخر به دریافت رتبه اعتباری 
بین المللي و همچنین رتبه برتر داخلي در صنعت 
بیمه کشور گردید. موسسه CI یکي از معتبرترین 
موسسات رتبه بندي در سطح بین الملل مي باشد 
که از ســال 1۹82 در زمینه رتبه بندي فعالیت مي 
نماید و شــرکت ها، بانک ها و موسسات مالي را در 
حدود 40 کشور رتبه بندي مي نماید. این موسسه 
در تاریخ 27 اگوست 2017 معادل6 شهریور 1۳۹6 
پس از بررسي محیط کالن کشور، صنعت بیمه و در 
نهایت وضعیت شرکت بیمه پارسیان، برترین رتبه 
داخلي و بین المللي اعتباري در صنعت بیمه کشور را 
در کوتاه مدت و بلند مدت به این شرکت اهدا کرد.

این موسسه توانگري مالي شرکت بیمه پارسیان را در 
کوتاه مدت B و بلند مدت -BB گزارش نموده است که 
با توجه به رتبه اعتباري صنعت بیمه کشور در باالترین 
حد قرار دارد. این شرکت همچنین رتبه کوتاه مدت و 
بلند مدت در سطح ملي، شرکت بیمه پارسیان را نیز 

منتشر 
کــرده اســت 

کــه در کوتــاه مــدت 
1A و در بلنــد مــدت AA - مي 

باشد که در مقایســه با سایر شرکت 
هاي بیمه نیــز در باالترین ســطح قرار 

دارد. براســاس گزارش شــرکت CI چشم 
انداز بلند مــدت و کوتاه مدت داخلي و خارجي 

شــرکت بیمه پارســیان هر دو با ثبات مي باشند.
موسسه CI معتقد است که استراتژي و مدل کسب 
و کار شــرکت بیمه پارسیان نقطه قوت این شرکت 
مي باشــد که منجر به مدل کســب و کار پایدار و 
سود آوري مناســب گردیده و بر این باور است که 
شــرکت بیمه پارســیان رهبر بازار صنعت بیمه در 
بحث ســود آوري مي باشد. همچنین طي بررسي 
هاي خود به این نتیجه رســیده اســت که در سه 
سال گذشته متوسط رشد شــرکت بیمه پارسیان 
در حــدود ۳0 درصد بوده اســت. تمامي این موارد 
طي گزارشــي کامل به بیمه پارســیان ابالغ شده 
و در وب ســایت CI نیز قابل مشــاهده مي باشد.

آییــن نامــه توانگري مالــي توانســته در کنترل 
ریســک هــاي مالي صنعــت بیمه موفق باشــد؟ 
اگــر اینطور هســت چگونــه هنــوز راهکارهایي 
براي نشــان دادن ســودهاي واهي وجــود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که به نظر مي رسد، 
آیین نامه مورد اشاره )شــماره 6۹  مصوب شوراي 
عالــي بیمه( تامل بیشــتري را مي طلبد، همچین  
مدت زمان زیادی اســت که بازنگري اساسي در آن 
به عمل نیامده اســت، که این امر باعث شده است 
که با گذشت زمان ســطح معیارها با لحاظ نمودن 
تورم و ســایر متغیرها کاهش یافته که ممکن است 
با بازنگری در آن عمالً جایگاه و ســطح توانگری ها 
تغییر کند و تمایز بین شرکت هاي بیمه از لحاظ این 
معیار قانوني  بیشتر مشخص گردد و از سوي دیگر 
دیدگاه بیمه گران بین المللي درباره مفهوم توانگري 
مالي تغییر نموده است، براي مثال در اتحادیه  اروپا 
مدل  Solvency 2 مطرح شده است تا رویه هاي 
یکساني را در کل کشورهاي اورپایي در این خصوص 
ایجاد نماید.   با توجه به با زشدن فضای بین المللی 
برا کســب و کار کشورمان و تمایل صنعت بیمه به 
مشارکت با شرکت هاي بیمه خارجي و از سوي دیگر 
اگر بخواهیم با تعدیالت اندک در سیســتم موجود 
توانگري مالي شرکت هاي بیمه را مورد سنجش قرار 
دهیم بهتر اســت که دوره وصول مطالبات، کیفیت 
نقد شوندگي دارائي ها و محاسبه خطرات پذیرفته 
شده یا ریسک نماها )Exposure( محاسبه شده مد 
نظر بیشتری قرار گیرد. ریسک بیمه صادره با توجه 
به ســال صدورشان مي تواند تاثیرات متفاوتي روي 
توانگري مالي شرکت ها داشته باشند. دوره وصول 
مطالبات نقش مهمي در محاســبات توانگري مالي 
دارند. کیفیت نقدشــوندگي دارائي هایي که سمت 

ترازنامه  راست 
گــذاري  ســرمایه  هــاي  سیاســت  و  اســت 
شــرکت هــاي بیمــه نیز بســیار مهم هســتند.

شــرکت بیمه در حالي براي کنترل ریســک سایر 
بنگاه هــا فعالیت مي کنند که در بعد اســتفاده از 
نــرم افزار فناوران به عنــوان محصولي بدون رقیب 
در بازار بر روي ریســک قرار دارنــد. براي مدیریت 
این ریســک چه راهکاري به نظر شــما مي رسد.

به نظر مي رسد در دنیاي امروز در صنایع خدماتي 
عامل مهم موفقیت بعد از نیروي انســاني، فناوري 
اطالعات اســت. از طرف دیگر شرکت ها به غیر از 
انجام فعالیت هاي اصلي که شایستگي محوري در 
آن دارند، سایر فعالیت هاي خود را برون سپاري مي 
نمایند. لذا فعالیت هاي مربوط به طراحي نرم افزار 
بیمه اي در کشــور نیز برون ســپاري مي گردد. اما 
زمانی که طراحي و تولید نرم افزار بیمه اي محدود 
و در انحصار یک شــرکت باشد  این امر قدرت چانه 
زني تامین کننده را بسیار افزایش مي دهد و حتی 
موجب افزایش ریســک براي شرکت هاي بیمه مي 
گردد و به تبع آن سیســتم هاي فني بیمه با توجه 
به نیاز شــرکت هاي بیمه و همچنین نیاز روز بازار 
طراحي و به روز نباشد. شــرکت بیمه پارسیان در 
سالهاي گذشــته اقدام به طراحي سیستم هاي نرم 
افزاري براي عملیات فني و سایر فعالیت ها در وهله 
اول نموده است و در گام بعدي در صورت نیاز براي 
عملیات ستادي نیز سیســتم های متناسب با نیاز 
آنان را طراحي خواهد نمود که بسیاري از مشکالت 
مربوط به سیستم هاي نرم افزاري بیرون از شرکت 
را حل نموده اســت. همچنین عــالوه بر موضوعي 
که بدان اشــاره شد ریسک فناوري اطالعات شامل 
ریســک هاي دیگري نیز مي گردد که از آن جمله 
مي توان به از کار افتادن سیستم و عدم امکان ارائه 
خدمات به مشتریان، از بین رفتن داده هاي مشتري 
به خصوص در صنایع خدماتي، حمله هاي سایبري 
و ویروســي  را اشــاره نمود. لذا الزم اســت به این 
مبحث نیز توجه ویژه اي گردد براي مثال در حمله 
اخیري که روي داد و بیشتر دنیا درگیر ان گردیدند 
سیستم هاي شرکت بیمه پارسیان از خطر مصون 
ماند و مشــکلي براي شرکت ایجاد نشد اما حتي در 
صورت بروز مشکل شرکت بیمه پارسیان پروتکلهایي 
براي پشــتیباني از داده ها دارد و از این نسخه هاي 
پشــتیبان محافظت ویــژه اي به عمل مــي آورد.
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در طبقه هشــتم اتاق بازرگانی منتظر نشســته ام تا رقص اعداد و عملکرد ساالنه مه
شــرکت ایرانیت به میدان آید با اینکه می دانم کبوتر پرشکسته پرواز نمی دارد و 
طعمه ای بیش نیســت ، با خود غور تفکر می کنم که چرا ریشــه یابی درد نشد 
و نگردید. مگر ســکانداران قبلی نمی دانند درد سالهاست به برکت وجود شفاخانه 
هــا رخت بربســته و علم چنان پیش رفته که اســب تازی هم بــه گردش نمی 
رســد، پس کــو آن تدبیر دردشناســی و درایت درمان درد کجاســت راه عالج؟

در عصری هســتیم که سیاره ها به تسخیر انســان زمینی درآمده و داشته های 
اعماق دریاها به مثال کف دست عیان شده و محیط زیست آنقدر انجمن و حامی 
و موسســه متولی یافته که دیگر هیچ نهنگی بر گل نمی نشیند و ذره خدا کشف 
شــده و آوای دلفین ها ترجمه شــده و ... آیا با این وســعت از دانش راه برون رفت 
از یــک صنعت و ورود به محل دیگر را با ید نداشــت و نتوانســت مدیریت کرد.

دکتر گنجی برند تجارت نوین خاورمیانه است . برای مشورت با او شیخ محمد دوبی وقت 
می طلبد حال چه شده که داشته او شده آن حال بد ایرانیت. در گزارش جامع مدیرعامل 
فرهیخته شرکت دریافتم هر آنچه دست پای این شرکت را بسته است دستورالعمل ها 
و تبصره و قوانین دست و پاگیری است که این مجموعه را به دشواری رسانده و بانکهای 
که به رقم ســود تسهیالت و به شکل غنیمت از شرکت سرمایه برون می کشند.

ایــن عوامــل درد را تا مغز اســتخوان کشــانده و اجازه درمان کــه هیچ اجازت 
تســکین هم نمی دهند آقایان مســئول ســرمایه هســت آزادش کنید. نیروی 
کارآمدهســت و هشــدار که آزاد کنید مکان برای تولید نو هســت آزادش کنید.

بایســت بــه ابنیــه امروز بــا ترکیب ســیمان و ماســه و فــن آوری هــا آن و 
مشــتقات توجــه شــود کــه در همــه صنعــت جــا و مــکان دارد. از آبیاری 
کشــاورزی تــا هدایت گری مراســالت و از پایه تا ســقف و دوصــد کار دیگر ...

این نمی شــود که پا در یک کفش کنی و با غیظ بگویی تو این هســتی والغیر. 
مهنــدس وفایی در بخش از گزارش خود با اشــاره بــه دکترین کاری پیش بینی 
شــده در شــرکت افزود : انتقال کارخانه اصفهان با توجــه به جابجایی مطلوب و 
کارشناســی شــده و ضرورت اصالح ســاختار تعریف جدید محصوالت که پس 
از مطالعات گســترده تخصصــی صورت پذیرفتــه و ... بخشــی از اهم کارهایی 
بود که در ســال مالی مورد گــزارش به جد پی گیری گردیــد. وی در پایان ابراز 
امیدواری کرد با حمایت ســازمان تامین اجتماعــی و امور مالیاتی و تالش هیات 
مدیــره شــرکت بتواند در ســال مالی پیش رو به ســوی موفقیــت گام بردارد.  

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شــرکت ســهامی عــام ایرانیت با ارائــه گزارش عملکرد ســالیانه 
به مجمع عممی صاحبان ســهام بر آناســت تــا ضمن بررســی و نگرش کلی 
بــر عوامــل موثــر در نتایج بدســت آمــده از عملکرد ســال مالــی منتهی به 
6/۳1/ 1۳۹5 اهــداف مــورد نظــر را برای ســهامداران ارجمند تشــریح نماید.
سهامداران عزیز استحضار دارند که ممنوعیت واردات آزبست طبق سیاستهای سازمان 
حفاظت محیط زیست نه تنها باعث متوقف شدن خطوط تولید شرکتهایی که از 
آزبست استفاده می کردند، گردید بلکه بدواً منجر به تعطیلی این شرکتها نیز شد.

خطوط تولید شــرکت ایرانیت نیز متاثر از این رویداد از تیرماه 1۳۹0 بطور کامل 
متوقف گردید لیکن انتخاب گزینه ادامه فعالیت مدیریت شرکت را بر آن داشت تا با 
اتکا بر نیم قرن تجربه در تولید محصوالت الیاف سیمان و با بهره گیری از تالش و 
همکاری بی دریغ کارشناسان متخصص و متعهد خود علیرغم قطع همکاری تعداد 
زیادی از پرســنل به علت بازنشستگی ناشی از برخورداری از مزایای قانون کارهای 
سخت و زیان آور، و امکانات محدود در حداقل زمان ممکن به تکنولوژی تولید ورق 
بدون آزبست دست یافته موفق به اخذ تاییدیه محصول از آزمایشکاههای سازمان 
تحقیقات مســکن و رازی گردد به نحویکه با ایجاد تغییرات الزم در خطوط تولید 
ورق، کارخانه اصفهان با سه شــیفت کاری و کارخانه تهران در یک شیفت کاری 
بیش از 1/000/000 متر مربع ورق موجدار بدون ازبســت با کیفیت ممتاز تولید 
و روانه بازار نماید و در این راســتا با اطمینان از مطلوب بودن کیفیت تولید ورق، 

شرکت مبادرت به درخواست پروانه بهره برداری کارخانجات اصفهان و تهران برای 
تولید محصوالت بدون ازبست نمود. نظر به اینکه صدور پروانه بهره برداری منوط به 
تائید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و این سازمان علیرغم تمام پیگیری 
بعمل آمده، بعلت قرار گرفتن کارخانه ایرانیت اصفهان در بافت شهری با صدور پروانه 
موافقت ننمود و در نتیجه عدم صدور مجوز اســتاندارد با عنایت به ضرورت قانونی 
اخذ آن موجب توقف فعالیت تولیدی کارخانه اصفهان در اواخر سال 1۳۹۳ گردید.

با توقــف خط تولیــد، مدیریت شــرکت موضــوع انتقــال کارخانــه اصفهان 
بــه یکی از شــهرک هــای صنعتی بــه همراه تدوین اســتراتژی آتی شــرکت 
درخصــوص تولیدات جدیــد، باهدف کاهش هزینه ها را در دســتور کار قرار داد.
با بررســی و پیگیری بعمل امده مقرر گردید کارخانه اصفهان به شهرک صنعتی 
وزیر آباد واقع در منطقه شهرســتان فالورجان انتقال یابد که در این رابطه مبادرت 
به اخذ جواز تاسیس تولید ورق بدون آزبست از اداره صنایع نیز گردید که در روند 
کار و با پیگیری مکرر بعمل آمده مشــخص گردید که شهرک صنعتی وزیرآباد در 
حال حاضر فاقد زیر ســاخت های ضروری و الزم می باشد، لیکن پیگیری الزم در 
جهت یافتن مکان مناسبی که شرایط الزم جهت تولید محصوالت را داشته باشد در 
دست اقدام می باشد. درخصوص کارخانه تهران نیز با ضرورت اصالح ساختار تعریف 
سبد جدید محصوالت با تغییرات و نوسانات ناشی از قیمت بازار ورقهای موجدار و 
ادامه رکود صنعت ساختمان، ادامه تولید با درنظر گرفتن عوامل فوق مطلقا مقرون 
بصرفه نبوده و موجب زیان عملیاتی ساالنه می گردید. هیات مدیره به منظور ایجاد 
امکان تداوم فعالیت در دوره های آتی، نسبت به انجام بررسیهای الزم جهت انتخاب 
ســبد محصوالت اقدام و در این راستا تیم مجربی از کارشناسان، مشاوران سازمان 
مدیریت صنعتی دعوت به همکاری گردید که پس از مطالعات گسترده و بررسی 
تولید پنج محصول در مرحله امکان سنجی، طرح تولید لوله های پلی اتیلن مسلح 
)تقویت شــده( Rein Forced Pipe  )برای اولین بار در کشور( با سرمایه گذاری 
به مبلغ 81 میلیارد ریال و دوره بازگشت سرمایه 4/5 سال در محل کارخانه تهران 
انتخاب و به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران ارسال گردید که ریاست 
آن سازمان طی نامه شماره ۹5/7۹110 مورخ 1۳۹5/7/26 به معاونت محترم امور 
صنایع در ستاد تسهیل اعالم نمودند که با طرح وضعیت واحد در ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید، پرداخت تسهیالت جدید و همچنین بخشودگی جرائم مربوطه با 
سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قررا گرفته و با رفع 
موانع تولید زمینه فعالیت مجدد واحد این واحد صنعتی فراهم گردد. امید است با 
نهائی شدن طرح ارائه شده هیات مدیره شرکت بتواند در سایه حمایت سهامداران 
محترم بســتر الزم جهت تداوم فعالیت و تحقق اهداف آتی شرکت را فراهم نماید.

ایرانیت را آزاد کنید از قید بند
نمی دانم چرا نمی دانند 
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شیشه همدان شفاف چون شیشه
تقدیر از شرکت شیشه همدان در نهمین جشنواره ملی بهره وری

بهره وری و ســودآفرینی، به همین دو شــعار که در شــرکت به شــعور و از 
حــرف به عمل درآمده دقت کنید و اینکه همچنین جهت تشــویق کارکنان 
و افزایــش راندمان تولید با تدوین دســتورالعمل های پــاداش افزایش تولید 
به پرســنل پرداخت می شــود که ایــن همان حلقه مفقود بهینه ســازی و 
بهره وری در کشــورمان می باشد و شما بخوانید شــاهکار مدیریتی نا پیدا.

اضافه شــود در کنارش اینکه برای باال بردن دانش فنی، متخصصین کارخانه 
بصــورت دوره ای به کشــورهای اروپائی جهــت آموزش اعزام می شــوند.

همچنین از متخصصین خارجی جهت آموزش پرســنل نیز دعوت بعمل می 
آید و در نهایت نتیجه می شود دستیابی به سود معقول و منطقی سالیانه که 
ســهامدار از این سود منتفع گردد. حال این را بگذارید در کنار دکترین کاری 
جناب خسروخان فخیم هاشمی که همان تولید ظروف شیشه ای که در مقایسه 
با ســایر اقالم، بهداشتی ترین و سالم ترین وســیله بسته بندی برای صنایع 
مواد غذایی و نوشــابه سازی می باشد و از آثار زیانبار تخریب زیست محیطی 
جلوگیری بعمل می آورد که از آن در گزارش های پیشتر نوشته بودیم و از انچه 
این پیشکســوت در خشت خام دیده بود و مسئولین در آیینه خیر!! یادآوری 
هایی کرده بودیم. این ها به کنار، در آخرین فصل سال مهندس فخیم هاشمی 
یا همان خســروخوبان خودمان در صنعت آبگینه با درخشش عملکرد شیشه 
همدان در عرصه بهره وری و کسب تندیس برترین شرکت بهره وری در صنعت 
گروه کانی های غیرفلزی از لحاظ بهره وری نشان داد خود در این صنعت برندی 
است از مدیریت عملگرا و دانش پژوهی عالمانه. خدایت قوت مرد میدان کار.

نهمین مســابقه ملی بهره وری ایــران 24 دی ۹6 با حضــور اعضای هیات 
رئیســه و اعضای کمیســیون های اتاق بازگانی،صنایع و معادن وکشــاورزی 
ایران و تهران و همچنین مدیران ۳00 بنگاه اقتصادی کشــور تشــکیل شد.

برای تحقق چشم انداز 20 ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و 
کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین 
مدیران ارشد شرکت های ایرانی، هر ساله جشن ملی بهره وری برگزار می گردد.

از نخستین روز برپایی این جشنواره اهدافی نظیر توسعه نظام جامع سنجش 
و اندازه گیری بهره وری مد نظر قرار داشــته و طی ۹ دوره گذشته اندازه گیری 
شــاخص های بهره وری انجام شده و شرکت ها توانسته اند که میزان بهره وری 
خود را با دیگر رقبای خود و میانگین صنعت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

در نهمین جشنواره ملی بهره وری که با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری 
و افزایــش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی  با  قدردانی از  بهره ورترین 
مدیران ارشــد شــرکت های ایرانی در هتل پارســیان آزادی تشکیل گردید.

پس از بررســی های صورت پذیرفته و کار کارشناسی دقیق بر اساس انتخاب 
هیات داوران شركت شیشه همدان به مدیرعاملی مهندس خسرو فخیم 
هاشمی کــه توانسته در گروه کانی های غیرفلزی و در بخش بهره وری حائز 
رتبه برتر گردد با اهدای لوح و تندیس برترین شرکت بهره ور تقدیر بعمل آمد.

فعالیــت هــای اجرایــی نهمیــن دوره جشــنواره ملــی بهــره وری را از 
اول خــرداد ماه ســال جــاری آغــاز و فراخوان ثبت نــام در ایــن دوره از 
جشــنواره برای شــرکتها، ســازمان ها و انجمن های صنفی ارسال گردید.

سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران )www.irpmc.ir( نیز 
فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های 
اقتصادی از سال 1۳8۹ تا 1۳۹5 را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود. 
 نهمین مســابقه ملی بهره وری با ارزیابی شــاخص های بهــره وری بیش از 
2000 شــرکت انجام گردید؛ در این دوره، پس از مشــخص شدن نامزدهای 
هــر صنعــت، با توجه بــه فرآیند داوری این مســابقه از تاریــخ 12 الی 18 
دی ماه توســط بیش از 7500داور که از متخصصیــن صنعت مربوطه بودند.

نتایج نهایی مشــخص و از بنگاه های برتر به تفکیک هر صنعت در 24 دی ماه 
تجلیل به عمل آمد.  الزم به ذکر است که تاکنون بهره وری بیش از 6 هزار بنگاه 
اقتصادی در قالب 40 صنعت در این جشنواره در سالیان اخیر محاسبه شده است. 
در این دوره، از مجموع ۳8 گروه اقتصادی مورد بررسی، ۳0۳ بنگاه اقتصادی 
به عنوان شــرکت های نامزد و از میان آن ها 60 بنگاه به عنوان شرکت های 
برتر برگزیده شــدند و در مراســمی با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، 
تجــاری، اقتصادی، بانــک ها، بیمه، موسســات مالی و اعتبــاری و مقامات 
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، در روز 24 دی ماه ســال 
جاری تشــکیل گردیدلوح تقدیر نهمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید.

تاریخچه
شــرکت شیشه همدان )ســهامي عام( در ســال 1۳54 با مشــارکت بانک 
صنعــت و معــدن )بانــک اعتبــارات صنعتي ســابق( به صورت شــرکت 
عــام تحــت شــماره 587 مورخــه 1۳54/2/11 در همــدان  ســهامي 
تأســیس گردیــد و با همــت متخصصیــن و مهندســین ایراني در ســال 
1۳61 بــا ظرفیــت 40000 تن در ســال مــورد بهره برداري قــرار گرفت.
مرکــز اصلي شــرکت در شهرســتان همــدان کیلومتر 6 جــاده همدان - 
تهــران واقع شــده اســت، همچنین دفتر مرکــزي واقع در تهــران خیابان 
حافــظ جنوبــي، خیابــان غزالي، نبــش کوچــه براتي پالک 2 مي باشــد.

سرمایه شرکت دربدو تأسیس مبلغ ۳00 میلیون ریال بوده و طي سنوات مختلف 
به 288 میلیارد ریال منقسم به 288 میلیون سهم با نام عادي افزایش یافته است. 
شرکت در تیرماه 1۳6۹ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
با توجه به نیاز روز افزون کشــور به ظروف بسته بندي شیشه اي، به خصوص 
ظروفي که از نظر کیفي مطابق اســتاندارد جهاني باشــد، طرح توســعه این 
شــرکت در ســال 1۳78 و با ظرفیت ۳5000 تن در سال شروع به کار نمود 
و با تولید شیشــه هاي سبک و نیمه سبک ضمن برخورداري از سیستم هاي 
)P&B(Press and Blow جهت تولید شیشــه هاي دهانه گشاد )جار( ، و 
)B&B(Blow and Blow جهت تولید شیشــه هاي دهانه باریک )بطري(، 
و )Narrow Neck Press and Blow)NNPB جهــت تولید شیشــه 
هاي ســبک ، تحولي در تولید شیشــه هاي بســته بندي ایجاد نموده است.
تولیدات این شــرکت در حال حاضر عبارتند از : انواع بطري آبلیمو، شــربت، 
گالب، الــکل، عرقیات و روغن مایع )در حجم هاي مختلف( و شیشــه هاي 
نوشابه، شیر، شیشه هاي ســس، مرباجات، خیارشور و رب گوجه فرنگي )در 
حجم هاي مختلف( و بسیاري از شیشه هاي اختصاصي برابر سفارش مشتریان.

39



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  85 | دی  ماه  1396| 

مدیرعامل بیمه آسیا:
صنعت بیمه نبایــد مبتال به دامپینگ می شــد
بازار صنعت بیمه به دلیل نوپایی شــرکت های خصوصی و 
داشتن سهم اندک در بازار، یک بازار »رهبری قیمت« بود 
نه یــک بازار رقابتی؛ ما این دو را با هم اشــتباه گرفته ایم. 
در آن شــرایط شــرکت های بیمه همه بایــد پیرو بیمه 
ایران می بودنــد نه اینکه با بیمه ایــران رقابت می کردند.
ابراهیم کاردگر، مدیرعامل بیمه آسیا در گفت وگو با خبرنگار 
نشریه با اعالم این مطلب گفت: اگر ما جنس بازار صنعت 
بیمه را می شــناختیم مبتال به دامپینگ نمی شدیم. بازار 
ما امروز هم رقابتی نیست بلکه برای خیلی از ریسک های 
بیمه با پدیده جنگ قیمت روبه رو هســتیم. باید نگاهی به 
گذشته داشــته و تا حدودی مسیر را اصالح کنیم.کاردگر 
همچنین در مورد راهکارهای رفع این مشکالت نیز گفت: 
در صنعــت بیمه اگر در ابتدا طرح اقتصادی شــرکت های 
تازه تاســیس را با عملکرد آنهــا در یک دوره زمانی مثال 6 
ماهه یا یکســاله پس از آغاز فعالیت بررســی می کردند، 
قطعا انحراف این شــرکت ها مشخص می شد. اما این اتفاق 
میسر نشد تا اینکه امروز شرکت های بیمه کوچک ریسک 
صنعت بیمه را افزایش دادند تا جایی که رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در روز بیمه اشــاره کرد، »امروز صنعتی 
که باید ریسک را پوشــش دهد خود دچار ریسک است.«
»احمدی آذر« رییس جدید اداره روابط عمومی بانك 

تجارت

در جلســه ای بــا حضور رضــا دولت آبــادی مدیر عامل 
بانــک تجــارت ، محمد احمــدی آذر به عنــوان رییس 
جدیــد اداره روابــط عمومــی ایــن بانک معرفی شــد.

در این مراسم که عصر شنبه 2۳ دیماه برگزار شد مدیر عامل 
بانک تجارت با اشاره به حساسیت های حرفه روابط عمومی 
افزود: روابط عمومی جبهه اول هر سازمان است و عملکرد 
آن در سریعترین زمان ممکن مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
وی افزود: شــرایط جدید بانک تجارت می طلبید تا برای 
دستیابی به اهداف کوتاه مدت و با جابجایی افراد از توانمندی 
و پتانسیل نیروها در مسولیت های مختلف استفاده کنیم.

دولــت آبــادی از زحمات کاظــم پــور در دوران تصدی 
مســئولیت اداره روابط عمومی بانک تقدیر و خاطر نشان 
کرد: وی در این مدت عملکرد درخشانی را از خود بر جای 
گذاشت و انشــاهلل از توانمندی ایشان در مسئولیت جدید 
و در حــوزه بازاریابی بانک بهره خواهیم برد.اطمینان داریم 
آقای احمدی آذر نیز با قبول این مســئولیت ، برنامه های 
بانک در این حوزه را با انرژی بیشــتر راهبری خواهد کرد.

مدیر عامل بانک تجارت یادآور شــد: بــرای ایجاد پویایی 
در حــوزه بازاریابــی بانــک از آقــای کاظم پــور در این 
مســئولیت بهره خواهیم برد و یقینا با حضور ایشــان در 
این حوزه هم شــاهد پیشــرفت های خوبی خواهیم بود.

کاظم پور نیز در این مراســم بــا ارائه گزارش مختصری از 
عملکرد 10 ساله خود در حوزه روابط عمومی بانک تجارت 
در ســمت معاونت و رییس این اداره گفت: روابط عمومی 
یعنی قدرت رویارویی با  فراز و نشــیب های مختلف . برای 
فعالیت در روابط عمومی باید عاشــق بود و  این احساس را 
در بین پرسنل روابط عمومی بانک به خوبی مشاهده کردم.

کاظم پور همچنین بــرای احمدی آذر که از مدیران جوان 
حوزه روابط عمومی هستند در مســئولیت جدید آرزوی 

توفیق نمود.
احمدی آذر رییــس جدید روابط عمومــی بانک تجارت 
نیــز با تقدیــر از زحمات کاظــم پور و تشــکر از اعتماد 
مدیریت ارشــد بانک یادآور شد: هیچ فعالیتی در سازمان 

بدون بهره گیــری از یک روابط عمومــی قوی به نتیجه 
مطلــوب منجر نمی شــود و انشــاهلل با تــدوام همراهی 
پرســنل، جایگاه روابط عمومی بانک تجارت را ارتقا دهیم.
در پایــان این مراســم مدیــر عامل بانک تجــارت حکم 
انتصــاب کاظم پور را به عنــوان رییــس اداره بازاریابی و 
روابط با مشــتریان و احمــدی آذر را به عنوان رییس اداره 
روابط عمومی و تبلیغات بانک تجــارت به آنان اعطا کرد. 
گفتنی اســت احمدی آذر با مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشــد مدیریت اجرایی  )MBA(پیش از این مســولیت 
اداره تبلیغــات  بانــک شــهر را عهــده دار بوده اســت. 
ســرو نقره ای طراحی گرافیك ایران به بانك ملت 

رسید
بانک ملت در پنجمین دو ساالنه انجمن صنفی طراحان گرافیکی 
ایران، بهترین جایزه این جشنواره، سرو نقره ای را دریافت کرد.
پنجمیــن دو ســاالنه انجمن صنفی طراحــان گرافیکی 
در  و  برگــزار  ای«  نقــره  به«ســرو  موســوم  ایــران 
بخش ســفارش دهنــده تبلیغــات، بانک ملــت برنده 
بهتریــن جایزه و ســرو نقــره ای این جشــنواره شــد.
در این مراســم که با حضور طراحان مطرح سراسر کشور 
در مــوزه هنرهای معاصر تهران و در بخش های مختلف از 
جمله طراحی پوستر، طراحی نشانه، طراحی هویت بصری، 
طراحی جلد، صفحه آرایی، پروژه، طراحی گرافیک تبلیغات، 
طراحی وب سایت و طراحی کمپین تبلیغاتی برگزار شد، 
بانک ملت با چهار کمپین تبلیغاتی در زمینه های تبلیغات 
الکترونیک، تبریک ســال نو، حساب جام و محیط زیست 
شرکت کرد که در بخش کمپین تبلیغاتی، به عنوان بهترین 
ســفارش دهنده، برنده تندیس سرو نقره ای انتخاب شد.
این گزارش حاکی است، مسعود کیماسی رییس اداره کل 
مدیریــت بازاریابی بانک ملت به نمایندگی از این بانک در 
مراسم اختتامیه شرکت و جایزه سرو نقره ای را دریافت کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی 
سالیانه بانك مسكن بر  توسعه ای شدن این بانك 

تاكید كرد
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن، با حضور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، اعضای مجمع، 
سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک و همچنین مدیرعامل 
بانک مســکن و اعضای هیأت مدیره ی بانک برگزار شــد.
در این جلســه، ابتدا محمدهاشم بت شــکن مدیرعامل 
بانک مســکن، گزارشــی جامع ســه وجهی از اقدامات و 
عملکرد 4 ساله گذشــته ی بانک مسکن)1۳۹5-1۳۹2(، 
عملکــرد مالــی و برنامه ای ســال ۹5 و همچنین برنامه 
ها و چشــم انداز تصویر شده تا ســال 1400 را ارایه کرد.
در ادامه جلسه، نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ضمــن تقدیر از عملکرد مثبت بانک، گزارش نظارتی خود 
را خطاب به اعضای مجمع، درباره بانک مســکن ارایه کرد.
در ادامه جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه نیز، عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرســازی، به مهمترین دغدغه خود 
و همچنین کارشناســان و مدیران بخش مســکن اشاره 
کرد و گفت: موضوع کلیدی و حیاتی تبدیل بانک مسکن 
به بانک توســعه ای تقریبا از ابتدای دولت یازدهم تا کنون 
مطرح و در دســتور کار اســت اما متاســفانه هنوز اقدام 
عملیاتی و مناســب برای این تحول بنیادین که به شدت 
مورد نیاز وضعیت کنونی بازار مسکناست انجام نشده است.
وزیر راه و شهرســازی، از وزیر امور اقتصــادی و دارایی به 
عنوان رییس مجمع خواست موضوع تبدیل بانک مسکن 
به بانک توسعه ای به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلســه کرباســیان، ضمن تشــکر از هیأت 
مدیــره ی بانک مســکن بابــت ارایه گــزارش عملکرد 
ســال ۹5 و اقدامــات انجام شــده در حــوزه تامین مالی 
مسکن، خواستار شــد: تمام درخواســت ها، پیشنهادها 
و مطالبــات مطرح در این جلســه با هدف تعیین تکلیف 
در کمتریــن زمــان ممکن مــورد پیگیری قــرار گیرد.
کرباسیان همچنین با تاکید بر ضرورت تبدیل بانک مسکن 

به بانک توســعه ای وعــده داد این موضــوع را در دولت، 
بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد.
در ادامــه پــس از ارایــه گزارشــی توســط ســازمان 
حسابرســی و بــازرس قانونی بانــک، صورتهــای مالی 
و ترازنامــه بانک مســکن منتهی بــه پایان اســفندماه 
ســال ۹5 تاییــد و به تصویــب اعضای مجمع رســید.

نظــرات  نقطــه  مجمــع  اعضــای  ســایر  پایــان  در 
خــود را در خصــوص عملکــرد بانــک ارایــه کردنــد.
مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانك مسكن برگزار شد

طی مراســمی با حضور وزیر راه و شهرســازی ابوالقاسم 
رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن معرفی شد.
طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مراسم تودیع دکتر 
محمدهاشم بت شکن مدیرعامل سابق بانک مسکن برگزار و 
ابوالقاسم رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.
ابوالقاســم رحیمی انارکی، ۳4 سال در بانک مسکن سابقه 
ی فعالیــت دارد. وی خدمت خود را در بانک مســکن از 
یک شــعبه در شــهر اصفهان آغاز کرد و از ســال ۹2 تا 
کنون در هیأت مدیره بانک مســکن حضور داشته است.
در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شركت سرمایه 

گذاری امید 
چقــازردی: بانك ســپه حضور فعال و مســتمر 
در بازار بیــن بانكی دارد/ باالتریــن آمار فعالیت 
ارزی در بین بانكها متعلق به بانك ســپه اســت

مدیرعامل بانک سپه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه گذاری امید با اشــاره به عملکرد برتر 
بانک ســپه در زمینه فعالیــت های ارزی اظهار داشــت: 
بانک سپه با رشــد 81 درصدی منابع ســپرده ای در دو 
ســال گذشــته و برخوردار از نقدینگــی الزم بیش از ۳6 
هزار بنگاه تولیدی در کشــور را تامین مالی کرده اســت.
وی با اشــاره به شــرایط قبل از تحریم ناعادالنه بانک در 
سال 1۳86، افزود: قبل از تحریم ها سهم بانک سپه از کل 
گشــایش اعتبارات ارزی 7.5 میلیارد دالر بود ولی از سال 
1۳85 تا 1۳۹4 در دوران تحریم امکان انجام فعالیت ارزی از 
بانک سلب شد لیکن با توجه به اعتماد مردم به بانک سپه و 
تجربه متراکم و استحکام بانک، بحمداهلل با رفع تحریم های 
ظالمانه، مجدداً فعالیت های ارزی بانک با قوت آغاز شــد.

چقازردی به افتتاح ساختمان جدید شعبه پاریس و تجهیز و 
افزایش سرمایه این شعبه و بازگشت آن به فاز عملیاتی پس 
از تحریم ها اشاره کرد و افزود: با تدابیر اتخاذ شده ساختمانی 
در شــان نظام بانکی و بانک ســپه ابتیاع و افتتاح شــد.
در پایان هفته هشــتم لیگ جوانان و بزرگساالن 
زنان؛ بیمه رازی به صدر جدول »جام كوثر« بازگشت

در پایــان دیدارهــای هفتــه هشــتم لیــگ جوانان و 
بزرگســاالن زنان »جــام کوثر« هوگوپوشــان بیمه رازی 
در صــدر جدول رده بنــدی قرار گرفتند، لــوازم خانگی 
کــن رده دوم را بــه تصاحب خویش در آورد و دانشــگاه 

اخبار بانک و بیمه
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اخبار بانک و بیمه

بانک صنعت  پشــتیبانی همه جانبه 
زیربنایی کشور از طرح های  و معدن 

الزهرا )س( نیز جایگاه ســومی را به خــود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی به نقل از روابط عمومی 
فدراسیون تکواندو، مبارزات هفته هفتم و هشتم از دور رفت 
سیزدهمین دوره لیگ جوانان و بزرگساالن زنان »جام کوثر« 
»یادواره شهدای هسته ای کشور« روز گذشته )جمعه( با حضور 
14 تیم و به میزبانی فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها تیم های لوازم ورزشی کوروش، هیات 
تکواندو شهرســتان کرج، بیمه رازی، دانشگاه الزهرا )س(، 
لوازم خانگی کن، هیات تکواندو حوزه شمال شــرق، هیات 
تکواندو ورامین، هیات تکواندو خراسان رضوی، هیات تکواندو 
خوزســتان، هیات تکواندو گیالن، ققنوس جویبار، هیات 
تکواندو مرکزی، آینده سازان لوازم خانگی کن و آینده سازان 

هیات تکواندو جنوب شرق رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.
تیــم بیمــه رازی که در پایان هفته ششــم ایــن دوره از 
مســابقات در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفته بود در 
پایان هفته هشــتم موفق شد با کسب 22 امتیاز و تفاضل 
56 به صــدر جدول بازگــردد، تیم لــوازم خانگی کن با 
کســب 18 امتیاز و تفاضــل 50 در رده دوم جای گرفت و 
تیم دانشــگاه الزهرا )س( نیز با یک امتیاز کمتر از حریفان 
خود جایگاه ســوم جــدول رده بندی را در اختیــار دارد.
برگــزاری كارگاه تخصصــی بیمــه هــای عمر 
و ســرمایه گــذاری در شــعبه ممتــاز مركزی
کارگاه تخصصی بیمه های عمر و ســرمایه گذاری با هدف 
شناســایی موانع و افزایش فروش در محل شــعبه ممتاز 
مرکزی با حضور نمایندگان و کارشناسان شعبه برگزار شد.

حسین تاجیک مدیر شعبه ممتاز مرکزی با اعالم این خبر 
گفت: در این کارگاه سعی کردیم از تجربه های موفق فروش 
استفاده کنیم و به همین سبب میزبان نمایندگان برتر در 
فروش بیمه های عمر شعبه جنوب شرق تهران بودیم. وی 
افزود: این کارگاه در دو بخش آموزش فنی وبازاریابی برگزار 
شد که در بخش فنی، کارشناس بیمه های عمر شعبه ممتاز 
مرکزی به ارائه نکات و دستورالعمل ها پرداخت. در ادامه این 
نشست نیز نمایندگان حاضر نقطه نظرات خود را بیان داشتند.
اعالم آمادگی بیمه ملت برای جبران خسارت حادثه 

نفتكش ایرانی

روابــط عمومی بیمه ملت ضمن ابراز تاســف بابت حادثه 
برخورد کشــتی متعلق به شــرکت ملی نفتکــش ایران 
)NITC( و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه اعالم کرد:

شــرکت ملی نفتکش )NITC( از بیمه گزاران وفادار بیمه 
ملــت بوده و بیمه ملت نیز همچون گذشــته در کنار این 
شرکت خواهد بود و پس از تکمیل گزارش ارزیابی خسارت، 
در اسرع وقت به تعهدات بیمه گری خود عمل خواهد کرد.
بیمه آرمان به تعهداتش در زلزله كرمانشاه عمل كرده 

است
بیمــه آرمان با هدف تســریع در روند عملیات بازســازی 

واحدهای تخریب شــده مســکن مهر در زلزله کرمانشاه، 
علــی الحســاب 120 میلیــارد ریــال بابت خســارت 
ایــن واحدهــا به بانــک مســکن پرداخت کرده اســت.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، این شرکت بر اساس 
تعهداتی که در پوشش بیمۀ مسکن مهر کرمانشاه بر عهده 
دارد، با توجه به شــرایط ویژه منطقه و تأکید مسئوالن از 
جمله نهاد ناظر مبنی بر بررسی و پرداخت سریع خسارت 
آسیب دیدگان حادثه، از تشریفات قانونی معمول صرف نظر 
کرده و این مبلغ را به صورت علی الحساب در اختیار بانک 
مسکن که بیمه گذار اصلی بیمه آرمان است قرار داده است.
پوشــش بیمه ای قراردادهای این شــرکت با بانک مسکن 
از نــوع مرهونات بانکی اســت و حدود هشــت هزار واحد 
مسکونی مســکن مهر کرمانشاه از بدهکاران بانک مسکن 
تحت پوشــش بیمه مرهونــات بانکی بیمه آرمــان قرار 
دارند که طبق کارشناســی های انجام شده خسارت وارده 
حدود ۳00 میلیارد ریال برآورد  شــده و بدیهی اســت که 
بیمه آرمان حســب گزارش و مســتندات ارسالی از سوی 
بانک مسکن، نســبت به پرداخت خسارت اقدام می کند.
همچنین علی رغم اینکه در قرارداد بانک مســکن و بیمه 
آرمان اعالم خســارت ۳0 روز قید شــده اما بانک مسکن 
همچنان به اعالم خســارت ادامه مــی دهد و بیمه آرمان 
هم همکاری های الزم را در این زمینه به عمل آورده است.

گفتنی است کارشناسان فنی بیمه آرمان همچنین در هفته 
های اول پس از وقوع زلزله بیش از چهار هزار واحد تخریب 
شده را در شهر های سر پل ذهاب، اسالم آباد غرب، روانسر و 
مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند و این فرایند همچنان برای 
تعیین تکلیف و پرداخت خسارات نهائی و تسویه آن ادامه دارد.
ثبت نهایی افزایش صد درصدی سرمایه شركت بیمه 

حافظ

بیمــه  شــرکت  ســرمایه  درصــدی  صــد  افزایــش 
حافــظ توســط اداره ثبــت شــرکتها و مالکیتهــای 
صنعتــی و معنــوی منطقــه آزاد کیــش ثبــت شــد.
پــس از تصویب مجمع عمومی این شــرکت بــا افزایش 
سرمایه 100 درصدی سهام و پیگیریهای صورت گرفته از 
ســازمان بورس واوراق بهادار، بیمه مرکزی و سایر مراجع 
ذی صالح نهایتا روز گذشــته 28 آذرماه افزایش ســرمایه 
صــد در صدی توســط اداره ثبت شــرکتها و مالکیتهای 
صنعتــی و معنــوی منطقــه آزاد کیش ثبــت گردید.
شــایان ذکر اســت یکــی از اولویتهــای اصلــی دکتر 
عبدالرســول عطایــی پس از ســکانداری شــرکت بیمه 
حافظ، افزایش صد درصدی ســرمایه بــود که با همراهی 
ســهامداران و همکاری ســایر ســازمانها محقق گردید.

رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن با اشاره به حجم 70 
میلیارد تومانی سپرده های بخش صنعت و معدن در شعب 
این بانک در اســتان یزد، گفت: 20 برابر میزان سپرده های 
اســتان یزد، تسهیالت به صنایع و معادن یزد پرداخت شده 
است. علی اشرف افخمی در نشست ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی استان یزد با اعالم این مطلب گفت: توانستیم 
با کسب اجازه از بانک مرکزی و با تجهیز منابع، اعتبارات الزم 
را به استان یزد تزریق کنیم.وی با بیان اینکه موانع زیادی پیش 
روی مــا در حوزه بانکی و پولی برای صنعتگران وجود دارد، 
افزود: الزامات و پیش نیازهایی وجود دارد تا بتوانیم ارتباط با 
بانک های بین المللی را توسعه دهیم. با توجه به شرایط 10 
ســاله تحریم، اندکی فضای کار دشوار شده است.افخمی با 
اشاره به بازگشایی ال سی 8/ 1 میلیارد دالری پروژه قطار برقی 
تهران - مشهد و همچنین تامین مالی هواپیماهای ایر باس و 
 ای تی آر از سوی این بانک تصریح کرد: تحول در زیر ساخت و 
ناوگان هوایی کشور قطعا روند توسعه صنعتی کشور را شتاب 
خواهد بخشید و به عنوان یک محور مهم در توسعه اقتصادی 
پایدار ایفای نقش خواهد کرد. این مقام مســوول در ادامه با 
بیان اینکه با این وجود گشــایش های خوبی حاصل شده، 
گفت: ظرفیت تولید برق کل کشــور 70 هزار مگاوات است 
کــه بانک صنعت و معدن با تامین مالــی ۳ میلیارد دالری 
بخش نیروگاهی، حدود ۹ درصد، یعنی 6 هزار مگاوات از آن 
را تامین اعتبار کرده و هم اکنون ۳هزار مگاوات آن در شبکه 
برق کشور جاری است.وی افزود: بانک صنعت و معدن برای 
طرح های عظیم پتروشــیمی نظیر پتروشیمی های مهاباد، 
لرستان، کاویان، بوشهر، هنگام، ایالم، مسجد سلیمان، آدیش 
جنوبی و گاز بید بلند 8/ 2 میلیارد یورو تسهیالت اختصاص 
داده که با بهره برداری کامل از آنها 6517 شغل ایجاد می شود.

افخمی فعالیت بانک صنعت و معــدن در زمینه طرح های 
فوالدی را نیز قابل مالحظه توصیف کرد و گفت: این بانک، 
طرح های فــوالدی آهن و فوالد ارفع، فــوالد بافت، نی ریز، 
شــادگان، سبزوار، قائنات، سپید دشــت، میانه، مادکوش و 
مکــران، ذوب آهن و فوالد ازنا و ذوب آهن پاســارگاد را نیز ۳ 
میلیارد یورو تامین مالی کرده که حاصل آن ایجاد 8656 شغل 
مستقیم است.افخمی به تامین مالی طرح های آب شیرین کن 
در کشور اشــاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کشورمان در 
منطقه خشک قرار گرفته راه اندازی طرح های آب شیرین کن 
یک ضرورت انکارناپذیر اســت.این روابط عمومی همچنین 
در خبر دیگری از افتتاح 10 طرح صنعتی در استان زنجان 
با تسهیالت شعب بانک صنعت و معدن خبر داد.تعداد 10 
طرح کوچک و متوسط صنعتی در سه سال اخیر با استفاده از 
تسهیالت بانک صنعت و معدن در استان زنجان به بهره برداری 
رسید.برای افتتاح طرح های یاد شده بیش از 26 میلیارد تومان 
تسهیالت توسط شعب این بانک در استان پرداخت شده است.
طی ســه سال اخیر2۳0 طرح کوچک و متوسط صنعتی با 
بهره مندی از ۳45 میلیارد تومان تسهیالت شعب بانک صنعت 
و معدن در سطح استان های کشور به بهره برداری رسیده و 
برای 4265 نفر شــغل ایجاد کرده است و تعداد 118 طرح 
کوچک و متوسط صنعتی نیز با 5500 میلیارد تومان تسهیالت 
شعب این بانک در حال اجرا هستند که بهره برداری از آنها تاثیر 
زیادی در افزایش سطح اشتغال کشــورمان خواهد داشت.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان )ســهامی عام( مورخ 1۳۹6/10/20 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور ۹2/06 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای رحیم اسماعیلی دانا بود، که جنابان امیر افسر و ابوالقاسم فارسی در 
مقام نظار اول و دوم و سرکار خانم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1۳۹6/06/۳1 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و 

بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 
12۹ با تقســیم سود 270 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی تدوین وهمکاران به سمت حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی علی البدل برای ســال مالی منتهی به 

1۳۹7/06/۳1 انتخاب گردیدند.
بخود می بالم که در حیات خود شــاهد آن بودم که آن 
وعده امین خلقت را محقق ببینم که اگر علم در ثریا باشد 

مردمانی از پارس بدان دست می یازند. برند نفت و گاز پارسیان سفیر توانمندی و تبلور 
دانش فنی روز بچه های مخلص ایران در بازارهای جهانی است. عملکردی درخشان با 
چهره خندان دکتر رباب اسماعیلی و استونی به نام مهندس مرتضی عزیزی و در کنارتراز 
و عملکرد و اعداد شفاف مدیر ارشد مالی که دلها را فتح می کرد و اعتماد ها را  جلب تا 
همگان را به تشویق ایستاده با طنین صلوات برای عطرآگین کردن فضای رهنمون سازند.

به گفته مدیریت ارشــد مجموعه پی گیری مجدانه برای اجرای پروژه های شرکت 
در پاالیش نفت تبریز و شــیراز و پتروشیمی های کرمانشاه و تبریز که باعث رشد 
ســودآوری و ارزش آفرینی شرکت می گردد در کنار بهره برداری از طرح آمونیاک 
و اوره پتروشــیمی پردیس »فــاز ۳« از اهم برنامه های آتی مدیریت برای ســال 
مالی آتی می باشــد که به سمع و نظر مجمع نشــینان رسید . به این داشته ها با 
عزت و از نفت و گاز پارســیان بعنوان افتخار سترگ برای ایرانیان مغروریم و مغرور. 
شایان ذکر است در ادامه با رای گیری انجام شده ، اعضاء هیات مدیره ذیل به مدت دو 

سال برای شرکت انتخاب گردیدند:
- شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(

- شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر )سهامی خاص(
- شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس)سهامی خاص(

- شرکت دریابان جنوب ایران کیش )سهامی خاص(
- شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر )سهامی خاص(

پیام هیات مدیره
صنعت پتروشیمی بعنوان یکی از بخش های اصلی صنعت کشور و بعنوان صنعتی 
ارزش آفرینان، طالیه دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز اســت و با توجه به 
ذخایر سرشار هیدروکربوری در کشور و دسترسی به ابهای آزاد و وجود نیروی انسانی 
متخصص، توسعه صنعت پتروشیمی موجب شکوفایی اقتصاد کشور و توسعه پایدار 
و ایجاد اشــتغال می گردد و هلدینگ پارســیان با حضور فعال خود در حوزه های 
نفت و گاز و پتروشــیمی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
سهامداران خود نقش اساسی در توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد هم افزایی و ارزش 
آفرینی از طریق ایجاد واحدهای پترو پاالیشــی با رعایت استانداردهای بین المللی 
و حفظ محیط زیســت و با در نظر گرفتن مسئولیت های اجتماعی برعهده دارد.

گروه گســترش نفت و گاز پارسیان در جهت حفظ منافع ملی و با اتکا به نیروهای 
متخصــص و حمایت از صنایع داخلی و با شــفافیت در اطالعات و انضباط مالی و 
بهــره بردرای از توانمندی های فنی و مالی شــرکت هــای معتبر بین المللی و با 

استراتژی تبدیل شدن به یکی از برترین هلدینگ های سرمایه گذاری بین المللی 
در منطقه خاورمیانه و با نگاه اقتصادی ضمن اجرای پروژه های جدید پتروپاالیشی 
بــه ارزش هشــت میلیارد دالر در داخل کشــور، در حال مطالعــه و مذاکره برای 
مشــارکت و سرمایه گذاری های ســودآور در بازارهای بین المللی می باشد. امید 
است ثمره این تالش، رضایت سهامداران و ذینفعان شرکت را به همراه داشته باشد.

چشم انداز 
رشــد و توسعه در راستای تبدیل شــدن به یکی از شرکت های برتر سرمایه گذار 
در حوزه نفت ، گاز و پتروشــیمی و پاالیشی در منطقه خاور میانه با اعتبار جهانی

ماموریت
سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز، پاالیشی و پتروشیمی به منظور ایجاد باالترین 
ارزش افزوده بلندمدت برای سهامداران و توسعه پایدار با اولویت ارتقاء فرهنگ ایمنی 

و صیانت از محیط زیست
ارزش های سازمانی

- احترام به کلیه قوانین و مقرراتجاری در کشور و رعایت اصول اخالقی و اجتماعی 
جامعه

- رعایت کلیــه ارزش های کاری در جهت ارتقاء اخالق 
حرفه ای در سازمان

- حفظ کرامت انسانی کارکنان، سهامداران و مشتریان
- حفظ و ارتقاء دارایی های سهامداران

- توجه به مسئولیت های اجتماعی و مشارکت در بهبود 
زیر ساخت های کشور 

برنامه های آتی
- حضور موثر در بازارهای بین المللی از طریق ســرمایه 

گذاری در شرکت های چندملیتی
- حضور موثر و هرچه بیشــتر شرکت های گروه در بازارهای سرمایه داخلی و بین 

المللی قرار گرفتن در لیست 20 شرکت برتر پتروشیمیایی جهان
- ارتقاء جایگاه شرکت در لیست 100 شرکت برتر کشور

- پیگیری های الزم به منظور استقرار نظام رگوالتوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- پیگیری درخصوص تامین منابع ارزی و ریالی داخلی به منظور توســعه صنعت 

پتروشیمی
- پیگیری درخصوص استقرارساز وکاری مناسب برای تضامین تامین کنندگان مالی 

خارجی
- برنامه ریزی جهت سازماندهی موثر گروه در عرصه تجارت محصوالت با هماهنگی 

NPC، انجمن صنفی و سایر هلدینگ ها
- اصالح ساختار نیروی انسانی گروه

- اصالح ساختار مالی شرکت های گروه
- برنامه ریزی به منظور اصالح پرتفوی شرکت

- پیگیری الزم درخصوص پذیرش و عرضه محصول اوره در بورس کاال
- ایجاد و گســترش زنجیــره ارزش صنعت نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی

برنامه های آینده شركت
- بهــره بــردرای از طــرح آمونیــاک و اوره فــاز ۳ پتروشــیمی پردیــس
- اجرای پروژه درون شرکتی در پاالیش نفت تبریز و شیراز و پتروشیمی های کرمانشاه 

و تبریز
-  آغاز فعالیت های اجرایی ساخت پاالیشگاه نفتی آناهیتا

- آغاز فعالیت های اجرایی ساخت پاالیشگاه میعانات گازی پاالیش پارس فرآیند شیراز
 )EPC + F( پتروشیمی کیان و مذاکره جهت عقد قراداد FEED اجرای قرارداد -

اتیلن و نیز FEED پایین دستی های الفین

اگر علم در ثریا باشد بدان دست میازیم
نفت و گاز پارسیان سفیر توانمندی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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آیین تکریم و معارفه مدیر عامل بانک کشاورزی 
مدیریتی خوش نام ؛ پیش به سوی راهبردی جدید با دکتر روح اله خدارحمی

آییــن تکریــم و معارفــه مدیر عامــل بانک کشــاورزی با حضــور وزیر جهاد 
کشــاورزی و شــماری از معاونان، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، اعضای هیات مدیره بانک کشــاورزی، مدیران 
امــور و تعــدادی از روســای ادارات و مدیران ســتادی این بانک برگزار شــد.

در این مراســم مهندس حجتی وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به نقش بانک 
کشاورزی در اشتغال و تولید کشور، از خدمات ارزنده کلیه کارکنان بانک کشاورزی 
در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: خدماتی که پرسنل دردآشنا و دلسوز بانک 
کشاورزی در اقصی نقاط کشور به کشاورزان و کلیه زیر بخش ها و صنایع وابسته 
به بخش کشــاورزی ارائه می دهند، قطعا جای قدردانی و تجلیل دارد. وی افزود: 
خصوصیات مثبت عملکردی و رفتاری کارکنان و مدیران بانک کشاورزی موجب 
شده تا کشاورزان این بانک را برای انجام عملیات مالی و اعتباری خود برگزینند و 
بر سایر بانک ها ترجیح دهند. امیدواریم خداوند به شما توفیق دهد تا در خدمت 
به ضعیف ترین قشــر جامعه و حل مشکالت آن ها بیش از پیش اثرگذار باشید.

مهندس حجتی اظهار داشــت: کشــور ما قبل از همه، کشــوری کشــاورزی 
اســت و بخــش کشــاورزی در فرایندهــا، اشــتغالزایی، رونق فضای کســب 
و کار و خدمــات پایــه ســهم باالیــی دارد، لذا مســئوالن همــواره علیرغم 
محدودیــت هــا بر حمایــت از بخــش کشــاورزی تاکیــد داشــته و دارند.

وی در بخش پایانی ســخنان خــود، ضمن قدردانی از بانک کشــاورزی، وزارت 
اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای حمایت از بخش کشــاورزی گفت: از 
زحمات دکتر مرتضی شهیدزاده که با تالش موثر خود در بانک کشاورزی توانست 
عالوه بر پیشــبرد اهداف بانک، زمینه ارتقای شغلی خود به عنوان رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی را فراهم کند سپاسگزارم و یقین دارم در جایگاه جدید 
می تواند نقش به سزایی در اقتصاد کشور و حمایت از بخش کشاورزی ایفا کند.

حجتی افزود: برای آقای خدارحمی در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
کشاورزی آرزوی توفیق دارم و امیدوارم در این مسیر، عملکردی درخشان را ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه مراسم، ندیمی بوشهری معاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر 
شهیدزاده در سمت جدید، وی را مدیری خوب، زحمتکش و ازخانواده معظم شهدا 
خواند که امروز امانتی مهم و باری سنگین تر در کف با کفایت وی نهاده شده است.

وی همچنیــن انتصاب روح اله خدارحمی را که از خانواده بانک کشــاورزی و از 
مدیران خوشــنام اســت به ایشــان و همکاران بانک کشــاورزی تبریک گفت 
و ابــراز امیدواری کــرد، بتواند این بار ســنگین را به خوبی به مقصد برســاند.

این گــزارش می افزاید در ادامه این مراســم روح اهلل خدارحمی ضمن قدردانی 
از دکتــر شــهیدزاده و آرزوی توفیق برای ایشــان، از حســن اعتماد مهندس 
حجتی و دکتر کرباســیان تشــکر کرد و گفت: بانک کشــاورزی در طول تاریخ 
85 ســاله خود همواره منشــا خیر بوده و کماکان این روند ادامه دارد و ما برای 
خدمت در این مجموعه خدوم ، خداوند را شــاکر هســتیم و می کوشیم در راه 
بهبود عملکرد ، افزایش قابلیت های بانک کشــاورزی در خدمت رسانی ، مرتفع 
کردن مشــکالت بخش کشــاورزی و یاری کشــاورزان زحمتکش گام برداریم.

وی با اشــاره به تحول عظیم بانک کشاورزی در ســال های اخیرگفت: امروز ما 
به آخرین ســطح فناوری بانکی مجهز هســتیم تا رضایت مشــتریان را تامین 
کنیم لیکن در کنار اســتفاده از دانش و فناوری، الزم اســت احساس مسئولیت 
، درک صحیح از وظایف و عمل درســت وجود داشــته باشــد تا نتیجه مطلوب 
به دســت آید لذا از جمله اقداماتی که در دســتور کار قرار خواهد گرفت ارتباط 
نزدیک تر و صمیمانه تر با مردم و مشــتریان و برخورد مناســب تر خواهد بود.

خدارحمــی یکــی از ویژگی هــای بانــک کشــاورزی را تخصصی بــودن و 
برخــورداری از توان کارشناســی باال دانســت و اظهار داشــت: ایــن امر اگر با 
ابــزار روزآمد ، تقســیم کار، اخالق خــوب و برخورد محبت آمیز تلفیق شــود 
نتیجه مطلوبی خواهد داشــت که نتیجــه آن را در دوره های قبل نیز دیده ایم.

در این مراسم همچنین دکتر مرتضی شــهیدزاده با بیان این که در ادامه مسیر 
خدمت رسانی خود همچنان از رهنمودهای ارزنده مهندس حجتی استفاده خواهد 
کرد گفت: امروز اینچنین رقم خورده که از یاران موافق و همراهان شفیقم در بانک 
کشاورزی به عنوان مدیر خداحافظی کنم اما به عنوان یار کنار شما خواهم بود .

وی ســال های خدمت در بانک کشاورزی را شامل خاطرات خوش از هم افزایی 
و همراهی برای رســیدن به موفقیت هایی چون افزایش سرمایه، عاملیت خرید 
تضمینی محصوالت استراتژیک، انضباط مالی، افزایش منابع، میزبانی اجالس بین 
المللی آپراکا و ... دانســت و گفت: این موفقیت ها مــرا دلگرم می کند که راه را 
درست رفته ایم و امیدوارم در آینده به دست شما عزیزان بهترین ها رقم بخورد.

شــهیدزاده در پایــان اظهار داشــت: از همکاران بخش هــای مختلف ازجمله 
هیأت مدیره معزز بانک ، وزیر جهاد کشــاورزی و معاونان، وزیر اقتصاد و معاون 
امور بانکی و بیمه ای و یکایک تالشــگران عرصه جهاد اقتصادی، ریاســت بانک 
مرکزی، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و ... قدردانی می کنم و برای دوســت 
قدیمــی ام آقــای خدارحمی که با انتخاب شایســته وزیر جهاد کشــاورزی و 
حکم وزیــر امور اقتصــادی و دارایی بــرای این منصب برگزیده شــده آرزوی 
توفیــق دارم تا در پناه خداوند با کمک همکاران محترم، پیروز و موفق باشــند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم، حکم انتصاب روح اله خدارحمی به سمت رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به وی اهدا و از خدمات دکتر شهید زاده با اهدای لوحی قدردانی شد.
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رکوردشکنی پتروشیمی امیرکبیر در تولید
سازمانی با اندیشه اســالمی و تعهد به سرآمدی در صنعت پلی اتیلن کشور

شــرکت پتروشــیمی امیر کبیرکارخانه NGL2۳00 را با هــدف تامین خوراک 
شــرکت در  منطقه مارون اســتان خوزســتان ایجاد می کند. قرارداد این واحد با 
شــرکت ملی  نفت ایران و همکاری شــرکت مناطق نفت خیز جنوب در ســال 
جاری امضا خواهد شد.سید جواد سلیمانی، مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر با اشاره 
به وضعیت تامین خوراک گفت: در ســال های گذشــته مهم ترین دغدغه مدیران 
این مجموعه تامین خوراک  برای رســیدن به ظرفیت اســمی تولید بوده است.

 این موضوع با توجه به عدم پایبندی طرف های متعهد همیشه با مشکالت فراوان 
رو به رو بوده و باعث شــده تولید واحد OL و واحدهای دیگر، برای رســیدن تولید 
به ظرفیت اسمی با مشکل رو به رو شود.وی افزود: از طرفی این موضوع که استفاده 
از خوراک مایع در واحد الفین به نســبت خــوراک گازی صرفه اقتصادی کمتری 
دارد، مزید بر علت شــده تا به لحاظ اقتصادی نتوانیــم حداکثر بازدهی ممکن را 
کســب کنیم.سلیمانی گفت: در همین جهت از سال های قبل تالش بسیار جدی 
برای گرفتن امتیاز ایجاد یک واحد NGL از ســوی مدیریت انجام شد و در نهایت 
امتیاز ایجاد واحد NGL2۳00 با انعقاد قرارداد نهایی در ســال جاری با شــرکت 
ملــی نفت ایران و همکاری شــرکت مناطق نفت خیز جنــوب، نقطه عطف این 
تالش ها بود. این کارخانه در استان خوزستان و منطقه مارون تاسیس خواهد شد.

مدیرعامل پتروشــیمی امیرکبیر تاســیس این واحد تامین خوراک برای شرکت 
پتروشیمی امیرکبیر و زنجیره تولید ملی را دارای چند ارزش بسیار مهم دانست که 
نخستین آن تبدیل خوراک مایع واحد الفین به خوراک گازی است.وی دومین ارزش 
تاسیس این واحد تامین خوراک را، فراهم شدن شرایط برای رسیدن تولید شرکت به 
ظرفیت اسمی مطرح کرد که با توجه به مشکالت در طول 10 سال گذشته تحولی 
مهم و اساسی به حساب می آید و می تواند تولید را از 60 درصد ظرفیت اسمی تا 100 
درصد ارتقا دهد.سلیمانی گفت: در کنار این مسائل، مهم ترین موضوع، کمکی است که 
به منظور تکمیل زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی با این کار به انجام می رسد. در نتیجه 
شرکت های وابسته به پتروشیمی امیرکبیر در این زمینه، به طورکامل بهره مند می شوند.

مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر افزود: همچنین برخالف بعضی شرکت ها، اتیلن، 
پروپیلن و دیگر تولیدات واحد الفین امیرکبیر خام فروشــی نخواهد شــد؛ بلکه در 
مجموعه داخلی شــرکت به مصرف واحدها برای تولید می رســد و مکمل زنجیره 
تولید چندین شرکت پتروشیمی دیگر خواهد بود. وی درخصوص موفقیت انعقاد 
قرار داد و آغاز به کار طرح NGL2۳00 گفت: خوراک این واحد، از محل گازهایی 
تامین می شــود که در حال حاضر در مارون ۳ و مارون 5 به صورت گازهای ترش و 
شیرین سوزانده می شود. 265 میلیون فوت مکعب که 65 میلیون تن آن از »الیه 
آســماری« و 200 میلیون تن آن از »الیه خامی« است. این موضوع نیز موفقیتی 
بزرگ برای استفاده از ظرفیت منابع داخلی و افزایش بهره ملی است.سلیمانی افزود: در 
این خصوص نگاه مثبت مدیران عالی وزارت نفت باعث شد تا بتوانیم مراحل اخذ این 
امتیاز را طی کرده و در یک دوره زمانی چهارساله، این پروژه مهم را برای نخستین 
بار به طور کامل توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر انجام دهیم.مدیرعامل پتروشیمی 
امیرکبیر درباره تامین مالی این پروژه گفت: مذاکرات بسیار خوبی برای اخذ فاینانس 
پروژه مزبور در قالب اجرای طرح به صورت EPCF انجام شد. همچنین امکان سنجی 
طرح جامع و اخذ مجوز تاســیس این کارخانه از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خوزستان و انجام مهندسی پایه طرح، از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی بــرآورد میزان ســرمایه گذاری این کارخانه را معــادل 755 میلیون دالر ذکر 
کــرد که 15 درصد این ســرمایه از محل آورده ســهامداران و 85 درصد از محل 
فاینانس تامین می شــود. سلیمانی در ادامه گفت: خروجی نهایی این طرح، شامل 
تولید ســاالنه 2۹0 هزار تن اتان و 5۳7 هزار تن برش C+ است و به عنوان خوراک 
واحد الفین استفاده خواهد شد. سلیمانی افزود: طرح این کارخانه شامل واحدهای 

متراکم سازی، شیرین سازی و استحصال NGL جداسازی و تبرید، یوتیلیتی و سایر 
 NGL از محل کارخانه +C2 تاسیسات است. همچنین کشیدن خط لوله انتقال
در اهواز به محل پتروشــیمی امیرکبیر و تاسیس واحد CFU از دیگر برنامه های 
کاری این مجموعه است. وی درباره وضعیت فعلی تولید در پتروشیمی امیرکبیر، 
با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی این شرکت اغلب با مشکل تامین خوراک مواجه 
هســتند و همین موضوع اجازه رسیدن به ظرفیت تولید اسمی را نمی دهد، گفت: 
شــرکت در 8 ماه نخست امسال به نسبت 6 سال گذشته با همه مشکالت رکورد، 
بیشترین تولید را به دست آورد.مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر همچنین درخصوص 
استراتژی های فروش و بازاریابی در این شرکت صنعتی گفت: ما اعتقاد به سیستمی 
داریم که در آن مشــتری مداری اصل اول اســت. نگاه مجموعه مدیریتی شرکت 
در بحث ورود به بازارهای جدید خارجی نیز نگاهی توســعه ای اســت. وی حضور 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در همه نمایشــگاه های داخلی و خارجی مهم حوزه 
صنعت پتروشیمی و مذاکرات در سطوح مختلف مدیریتی را نشان این امر دانست.
سلیمانی گفت: آن بخش از فروش که توسط مجموعه شرکت انجام می شود، با نهایت 
دقت در حفظ سالمت بازار و مبتنی بر رقابت و کارگشایی بازارهای تازه است. به همین 
دلیل اســت که در این حوزه، همواره از رقبای جدی خود در کشور به خصوص در 
مقاطع حساس جلوتر بوده ایم.وی ادامه داد: تالش برای کسب گواهینامه های کیفیت 
و اســتانداردهای بین المللی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز با همین رویکرد 
 ،ISO۹001 انجام شده است. کسب سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سیستم 
مدیریت زیســت محیطی و ایمنی و بهداشــت حرفه ای، سیستم مدیریت انرژی، 
تاییدیه شرکت Pira از کشور انگلستان در زمینه food grade برای محصوالت 
 PE100 به منظور اســتفاده در صنایع غذایی و گواهینامه LLDPE و HDPE
جهت محصوالت پلی اتیلن ســنگین واحد HDPE از گــروه Bodycote جزو 
مجموعه گواهینامه های کیفی کسب شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر است. 
مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر درخصوص نگاه این مجموعه به مسوولیت 
اجتماعی و شرایط نیروی انسانی، با اشــاره به تالش های انجام شده برای برقراری 
عدالت پرداخت میان نیروهای کار در سطح این شرکت گفت: از این لحاظ می توان 
امیرکبیر را پیشگام در سطح شرکت های واگذاری صنعت پتروشیمی دانست. وی 
با اشاره به تالش های این شرکت درخصوص مسائل زیست محیطی، مشارکت در 
ساخت مدرسه و تجهیز و کمک به نهادهای عمومی و ساخت مسکن برای کارکنان 
گفت: ما اعتقاد جدی به موضوع مشارکت در مسائل اجتماعی داریم و در این خصوص 
برنامه ها و کارهای مختلفی را در مناطق محروم انجام دادیم. همچنین در بحث مسکن 
کارکنان و ارائه خدمات رفاهی به ایشان نیز تالش های جدی در دست انجام است.
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