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سرمقاله

پيامبر اكرم )ص( : اى على ! با خانواده و همسايگانت و كسانى كه با آنان معاشرت و همنشينى دارى ، خوش اخالق 
باش تا نزد خداوند ، در درجات بلند ، نوشته شوى  و قرار گيرى. )تحف العقول : ص ١٤(

هفتــه ای کــه گذشــت، مصــادف بــا چهــل و یکمیــن ســالروز 
ــن روزهــا در صــف  ــود. بســیجیانی کــه ای ــه بســیج ب و هفت
مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا در عرصه هــای مختلــف بــه 
فعالیــت مشــغول هســتند. همان طــور کــه می دانیــم بســیج 
نهــادی اجتماعــی اســت کــه دارای ابعــاد متعــدد و وســیعی 
بــوده کــه هــدف از ایجــاد آن پاســخگویی بــه نیازهــای 
اساســی کشــور اعــم از فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــد  ــه بع ــد. البت ــی می باش ــی و نظارت ــزوم امنیت ــورت ل در ص
ــط  ــتضعفین توس ــیج مس ــال 1358 بس ــه در آذر س از آن ک
امــام خمینــی)ره( پایه گــذاری شــد و کمــی بعــد هــم شــاهد 
آغــاز جنــگ تحمیلــی بودیــم، ایــن نهــاد در ابتــدای تشــکیل 
خــود بیشــتر کارکــردی نظامــی پیــدا کــرد کــه امــر عجیبــی 
نبــود و ضــرورت محافظــت از انقــاب اســامی در آن 
ــادی  ــش زی ــه بخ ــود ک ــاب می نم ــوب ایج ــالهای پرآش س
ــه جنــگ و امــور پشــتیبانی آن  ــن نهــاد ب از فعالیت هــای ای
معطــوف باشــد. بــا پایــان یافتــن جنــگ، بســیج توانســت در 
ــت ورود  ــاز داش ــه آن نی ــور ب ــه کش ــری ک ــای دیگ عرصه ه
پیــدا کنــد. از منظــر نــگاه مقــام معظــم رهبــری بســیج صرفا 
ــان و  ــگاه ایش ــت. در ن ــوده و نیس ــی نب ــازمان نظام ــک س ی
امــام)ره( بســیج بــه مثابــه تجلــی مشــارکت مــردم در گــذار 

ــت. ــوده اس ــون ب ــای گوناگ ــرایط و بحران ه ــام از ش نظ
ایشــان در یکــی از ســخنرانی های خــود در جمــع بســیجیان 
ــا  ــرد ی ــای ف ــه معن ــیج ب ــه بس ــد ک ــوان نموده ان ــن عن چنی
مجموعــه، آمــاده بــرآوردن نیازهــای انقاب اســامی اســت. 
اهمیــت بســیج در داشــتن یــک درک متعالــی از مســائل 
کشــور و جهان اســت. بســیج بایــد جلوتــر از همــه وارد عرصه 
علــم شــود و عرصه هــای مختلــف آن و فنــاوری و همچنیــن 
نوآوری هــای علمــی را تصــرف نمایــد. حضــور بســیج در 
صحنه هــای مختلــف و همچنیــن در عرصــه حــل مســائل 
متعــدد کشــور ســبب شــد تــا بــه تدریــج کارکردهــای متعــدد و 

جدیــدی بــرای ایــن نهــاد بــه وجــود آیــد.
از مهمتریــن کارکردهــای بســیج در ایــن ســالها می تــوان بــه 
ــادی  ــی، اقتص ــی، علم ــای فرهنگ ــرد آن در عرصه ه کارک
ــن  ــود. از مهمتری ــاره نم ــامت اش ــش س ــم بخ ــرا ه و اخی
ویژگی هــای ایــن نهــاد از ابتــدای تأســیس تــا بــه امــروز 
ــور در آن  ــه کش ــی ک ــه در عرصه های ــه همیش ــوده ک ــن ب ای
بــا چالش هــا و مشــکاتی روبــرو بــوده، پیشــرو بــوده اســت. 
همچنیــن حضــور در میــدان عمــل در ایــن عرصه هــا از دیگر 
ویژگــی  هــای مهــم ایــن نهــاد بــه حســاب می آیــد. نمونــه بارز 
ایــن موضــوع را در ایــن چنــد مــاه اخیــر و در مســأله بیمــاری 

ــا می تــوان مشــاهده نمــود. مــا شــاهد بودیــم  همه گیــر کرون
بــه محــض آن کــه ایــن بیمــاری از اســفند مــاه ســال گذشــته 
ســامت مــردم ایــن ســرزمین را مــورد تهدیــد قــرار داد، 
ــا تشــکیل اکیپ هــای متعــدد بهداشــتی  نیروهــای بســیج ب
ــای  ــون طرح ه ــکاری چ ــای ابت ــب طرح ه ــپس در قال و س
»کمک هــای مؤمنانــه« بــا قــرار گرفتــن در رأس خــط مقــدم 
مبــارزه بــا ایــن بیمــاری، بــه کمــک مــردم شــتافتند. در ســیل 
فروردیــن مــاه ســال 1398 نیــز شــاهد فعالیت هــای ایــن نهاد 
ــده  ــه شــیوه های دیگــر در حــل مشــکات مــردم حادثه دی ب

مناطــق ســیل زده بودیــم.
بــر اســاس همیــن اصل پیشــرو بــودن و حضــور دائــم و مؤثر 
ــا  ــده ت ــث ش ــور، باع ــاز کش ــورد نی ــل م ــای عم در میدان ه
ایــن نهــاد مردمــی در عرصه هــای رونــق تولیــدات داخلــی 
کشــور و نیــز موضــوع جهــش تولیــد حضــور پیــدا کنــد. ایــن 
ــد هشــت ســال  ــه مانن ــی اســت کــه ب عرصــه از عرصه های
دفــاع مقــدس بــه حضــور پررنــگ و مؤثــر بســیج نیــاز دارد؛ 
ــادی پیــش  ــع و مشــکات زی ــن مســیر موان چــرا کــه در ای
روی صنایــع تولیــدی اســت کــه بخش هــای زیــادی از 
ــت. در  ــدن اس ــته ش ــل برداش ــیجی قاب ــر بس ــا تفک ــا ب آنه
ــم  ــای مه ــی از کاره ــه یک ــم ک ــاهد بودی ــگ ش دوران جن
نیروهــای بســیج، تولیــد تجهیــزات و حتــی برخــی مهمــات 
مــورد نیــاز جبهه هــا بــود؛ بــه طــوری کــه در مقطعــی، 
بــا برنامه ریزی هایــی کــه صــورت گرفتــه بــود، ســاخت 
ــک  ــری کوچ ــای ریخته گ ــاره در کارگاه ه ــای خمپ گلوله ه
مــردم داوطلــب انجــام می شــد. بعــد از جنــگ ایــن موضــوع 
ــر  ــگاههای معتب ــی دانش ــجویی برخ ــیج دانش ــوی بس از س
کشــور دنبــال شــد و امــروزه بــه تولیــد تجهیــزات پیشــرفته 
ــه  ــب در عرص ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــدا کرده ان ــت پی ــی دس نظام
تولیــد و صنعــت مــا بایــد بــه دنبــال گســترش هــر چه بیشــتر 

تفکــر بســیجی در ســطوح مختلــف باشــیم.
از مهمتریــن کارهایــی کــه بــا ایــن نــوع تفکــر بایــد در 
عرصه هــای مختلــف تولیــد کشــور اتفــاق بیفتــد، افزایــش 
بهــره وری و ایجــاد پویایــی و زایایــی ســامانه ها در چارچــوب 
تعریــف و تبییــن روشــن و عملــی کارآیــی، بهــره وری و 
اثربخشــی اســت. امیدواریــم بــا ورود هــر چــه بیشــتر تفکــر 
ــکوفایی  ــاهد ش ــور، ش ــد کش ــای تولی ــیجی در عرصه ه بس
شــدن  بی اثــر  و  داخلــی  تولیــدات  عرصــه  در  کشــور 
ــر تمامــی  ــن روز و هفتــه و ب تحریم هــا در کشــور باشــیم. ای
ــف  ــای مختل ــیجی در عرصه ه ــر بس ــا تفک ــه ب ــانی ک کس

ــاد. ــارک ب ــتند، مب ــت هس ــه خدم ــغول ب مش

مجید محسنی مجد، مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر :
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»وبانک«
اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می کند

بــه گــزارش بیدنــا، اختیــار اوراق فــروش تبعــی بــا هــدف 
ــش  ــای پوش ــی از ابزاره ــوان یک ــه عن ــهام ب ــه ی س بیم
ــذاران  ــرمایه گ ــرای س ــهام ب ــازده س ــا ب ــه تنه ــک، ن ریس
خــرد و حقیقــی را در برابــر زیــان احتمالــی بیمــه مــی کنــد، 
بلکــه دریافــت یــک بــازده حداقلــی مثبــت را بــرای ایشــان 

ضمانــت مــی نمایــد.

ــن  ــت: ای ــه گف ــن رابط ــی در ای ــان تجریش ــی خ ــر تق امی
روزهــا بــا توجــه بــه تــداوم رونــد هیجانــی نزولــی در بــازار 
ســرمایه، ایفــای نقــش از ســوی ســرمایه گــذاران حقوقــی 
و بــزرگ بیــش از پیــش مــورد توجــه و تأکیــد کارشناســان 
اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت. در واقــع ایــن گــروه از 
ســرمایه گــذاران کــه بــا اتــکا بــه دانــش و تخصــص بــرای 
ــبد  ــود در س ــهام موج ــب س ــازی ترکی ــه س ــش و بهین پای
ــازار ســرمایه  ــه طــور مســتمر در ب ســرمایه گــذاری خــود ب
ــه  ــب ب ــی مناس ــت ده ــا جه ــد ب ــی توانن ــد، م ــور دارن حض
بــازار در جهــت ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد بلندمــدت 
 در بــازار ســرمایه بعنــوان عرصــه ای بــرای تخصیــص

بهینه ی سرمایه های خرد و مازاد گام بردارند.
ــه  ــا توجــه ب مدیرعامــل وبانــک افــزود: در حــال حاضــر، ب
ــطح  ــش س ــون افزای ــور همچ ــاد کش ــای اقتص ــت ه واقعی
ــرخ ارز، قیمــت ســهام بســیاری از  عمومــی قیمــت هــا و ن
ــی  ــر از ارزش کارشناس ــن ت ــطوحی پایی ــه س ــا ب ــرکت ه ش
رســیده اســت. در ایــن میــان، گــروه توســعه ملــی بــه عنوان 
ــی  ــی بورس ــته ای صنعت ــگ چندرش ــار هلدین ــی از چه یک
کشــور تاکنــون بــه روش هــای مختلفــی در جهــت کنتــرل 
نوســانات هیجانــی بــازار بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت.
ایــن  بــر همیــن اســاس  ایــن کــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
فــروش  اختیــار  اوراق  انتشــار  بــا  دارد  قصــد  شــرکت 
تابعــه  تبعــی بــر روی ســهام برخــی از شــرکت هــای 
ــهامداران  ــرای س ــی ب ــرخ بازده ــل ن ــه حداق ــتیابی ب دس
آن هــا را ضمانــت نمایــد، اضافــه کــرد: در واقــع ایــن 
 ابــزار بــه ســهامداران خــرد بــا قیمــت تقریبــًا رایــگان
ــد  ــی ده ــان را م ــن اطمین ــه( ای ــال در روز عرض ــک ری )ی
تــا روز سررســید را   کــه در صورتــی کــه ســهام خــود 
ــت  ــی دس ــازده مطلوب ــل ب ــه حداق ــانند، ب ــروش نرس ــه ف ب
خواهنــد یافــت.در بازارهــای توســعه یافتــه اســتفاده از 
ــام  ــره ی پی ــرای مخاب ــیری ب ــی مس ــن مال ــای نوی ابزاره
هــای اقتصــادی بــه کنشــگران بازارهاســت و بهــره گیــری 
از اوراق اختیــار فــروش تبعــی عمــًا نشــان دهنــده ی 
ــد. ــی باش ــود م ــهام خ ــه ارزش س ــهامداران ب ــان س اطمین



3 بيمــاران و اعضــاى خانــواده بايــد در مــورد بهداشــت شــخصى، اقدامــات اساســى )برنامــه پيشــگيرى و كنتــرل عفونــت( 
IPC و نحــوه مراقبــت از اعضــاى خانــواده مظنــون بــه ابتــال بــه بيمــارى كوويــد-١۹، تــا حــد امکان، اطمينان داشــته باشــند.

گفت و گو

▪ از▪چــه▪ســالی▪و▪در▪چــه▪بخشــی▪از▪شــرکت▪پاکســان▪	
مشــغول▪بــه▪کار▪شــدید؟

بنــده از 23 خــرداد ســال 71 در شــرکت پاکســان مشــغول بــه 
کار شــدم و آن قــدر فضــای کار خــود را دوســت داشــته و دارم 
ــده اســت و از همــان  ــم مان ــق آن در ذهن ــی روز دقی کــه حت
ابتــدا تــا بــه امــروز در قســمت انبارهــا مشــغول به کار هســتم.

▪ پاکســان▪	 شــرکت▪ در▪ اشــتغالتان▪ و▪ آشــنایی▪ نحــوه▪
ــرکت▪ ــن▪ش ــری▪را▪در▪ای ــه▪عم ــن▪ک ــا▪از▪ای ــود▪و▪آی ــه▪ب چگون

ســپری▪کــرده▪ایــد▪حــس▪خوبــی▪داریــد؟
ــدم  ــه پاکســان بپیون بنــده در همــان ســال کــه قــرار شــد ب
یــک فرصــت شــغلی دیگــر هــم داشــتم امــا وقتــی پیشــنهاد 
کار در پاکســان بــه مــن داده شــد اســتقبال کــردم و بــه اینجا 

آمــدم و اصــا از انتخــاب خــودم پشــیمان نیســتم.
آن زمــان هــم مثــل امــروز پاکســان نــام بزرگــی بــود و همــه 
آن را مــی شــناختند و بــرای همــه جــذاب بــود. خوشــبختانه 
ایــن افتخــار نصیــب مــن شــد کــه در شــرکتی بــا بزرگــی و 
اعتبــار پاکســان مشــغول بــه کار شــوم و از ایــن بابــت بســیار 

خوشــحال و راضــی هســتم.

▪ ســال▪هــای▪حضورتــان▪در▪پاکســان▪چگونــه▪گذشــت▪و▪آن▪	
را▪تــا▪چــه▪حــد▪در▪زندگــی▪خــود▪پــر▪رنــگ▪مــی▪بینیــد؟

ــا بــه  مــن از کار کــردن در پاکســان تجربــه بــدی نــدارم و ت
امــروز همــه چیــز خــوب بــوده اســت. طــی ایــن ســال هــا 
دو بــار هــم کارگــر نمونــه شــدم. فــراز و نشــیب زیــادی را در 
تولیــد پشــت ســر گذاشــتیم ولــی تمــام مدیــران و پرســنلی 
کــه طــی ایــن ســال هــا بــه مجموعــه وارد شــدند بــرای ســر 
بلنــدی پاکســان آمــده انــد و همــه بــه انــدازه تــوان و دانــش 
خــود بــرای ســربلندی و موفقیــت آن زحمــت کشــیده انــد. 
بنــده هرچیــزی کــه طــی ایــن 28 ســال در زندگی ام کســب 
کــردم از برکــت کار در پاکســان بــوده و مــن از ایــن شــرکت 
نــان بــه خانــه و ســر ســفره خــود بــرده ام و اغــراق نیســت 

اگــر بگویــم هرچــه دارم از ایــن شــرکت اســت.

▪ ــن▪مجموعــه▪	 ــن▪ســال▪هــا▪در▪ای چقــدر▪از▪کاری▪کــه▪در▪ای
ــد؟ ــت▪داری ــد▪رضای انجــام▪دادی

از ســر عاقــه ای کــه بــه کار در ایــن مجموعــه دارم خیلــی 
از روزهــا بیــش از ســاعات کاری در پاکســان حضــور داشــتم 
حتــی بیشــتر از ســقف اضافــه کاری، چــون کار در ایــن 
شــرکت را از جــان و دل دوســت دارم و واقعــا عاشــق کارم 
هســتم. خیلــی از روزهــا پیــش از همــه به ســر کار مــی آیم و 
خیلــی از مواقــع پیــش از شــروع ســاعت رســمی کار شــرکت 
ــن  ــح اولی ــا صب در ســر کار خــود حاضــر مــی شــوم و تقریب
ــن  ــد و از روی همی ــه مــی آی ــه کارخان نفــری هســتم کــه ب
عاقــه اســت کــه واقعــا دلــم نمــی خواهد بازنشســته شــوم.

▪ آیا▪خودتان▪هم▪در▪منزل▪از▪محصوالت▪پاکسان▪استفاده▪	
می▪کنید؟

 بلــه در خانــه همیشــه از محصــوالت پاکســان اســتفاده
مــی کنیــم . همــه خانــواده مــا همیــن طــور هســتند و حتــی 
ــد  ــی کنن ــتفاده م ــان را اس ــدات پاکس ــتگانم تولی ــه بس هم
چــون مــن بــرای آنهــا توضیــح داده ام کــه چــه محصــوالت 
بــا کیفیتــی تولیــد مــی کنیــم. همــه چیــز جلــوی چشــم مــن 
اســت و مــن مــی بینــم کــه بهتریــن و مرغــوب تریــن مــواد 
اولیــه در ایــن شــرکت خریــداری و بــه کار گرفتــه مــی شــود 

و ایــن چیــزی نیســت کــه بتــوان منکــرش شــد.

▪ ــی▪	 ــی▪کــه▪در▪پاکســان▪داشــتید▪چــه▪زمان ــن▪دوران بهتری
ــوده▪اســت؟ ب

بــه نظــر مــن دهــه هفتــاد دوران طایــی تولیــد بــود چــون 
مــواد اولیــه بــه وفــور در دســترس بــود و تامیــن مــواد مــورد 
ــا  ــت ام ــی نداش ــکل و پیچیدگ ــه مش ــن هم ــد ای ــاز تولی نی
ــت  ــم نیس ــع ک ــرده موان ــرق ک ــرایط ف ــا کا ش ــن روزه ای
ولــی مــن فکــر مــی کنــم ایــن کــه در ایــن روزهــا بتوانیــم 
ــك روز هــم  چــرخ تولیــد را در ســه شــیفت بچرخانیــم و ی
ــی  ــه در دوره فراوان ــه ک ــت وگرن ــر اس ــد هن ــد نخواب تولی

ــد.  ــد کار کنن همــه بلدن

▪ برای▪دوران▪بعد▪از▪بازنشستگی▪چه▪برنامه▪ای▪دارید؟	
بــه بازنشســتگی فکــر نمــی کنــم و تــاش مــی کنــم 
ــد در  ــازه ده ــون اج ــد و قان ــش باش ــه امکان ــی ک ــا زمان ت
پاکســان بمانــم. بــا توجــه بــه اینکــه طــرح جانشــین پروری 
در شــرکت اجــرا مــی شــود خیالــم از بابــت نفــر بعــدی کــه 
عهــده دار مســئولیت مــن مــی شــود راحــت اســت. خــدا را 
شــکر افــراد شایســته و کار بلــدی هســتند کــه مــی شــود 

ــه آنهــا ســپرد. ــه آنهــا اعتمــاد کــرد و کار را ب ب

▪ برای▪بهبود▪وضعیت▪کاری▪پرسنل▪چه▪پیشنهادی▪دارید؟	
بــه طــور کلــی شــخصا فــرد پرتوقعــی نیســتم. پاکســان همه 
تاشــش را کــرده تــا رضایــت پرســنل را در چهارچــوب 

ــرآورده ســازد.  ــا حــد امــکان ب قوانیــن و ت

▪ ▪و▪سخن▪آخر▪...	
وضــع تولیــد در شــرکت پاکســان خــوب اســت و وقتــی 
ایــن شــرکت را بــا دیگــر شــرکت هــا مقایســه مــی 
ــت  ــنل و مدیری ــت پرس ــه هم ــه ب ــم ک ــد بگوی ــم بای کن
ــم و کاالهــای مــورد  ــد داری ــن شــرکت همــواره تولی ای
مــی  دستشــان  بــه  چنــان  هــم  بــه  را  مــردم  نیــاز 
ــه  ــن مجموع ــزت ای ــربلندی و ع ــر س ــانیم و در آخ رس

را از خداونــد خواســتارم.

چرخ های تولید پاکسان در شرایط سخت هم متوقف نمی شود
»محمود رضازاده« كارگر پیشكسوت پاكسان در گفت و گو با وبشهر:



توجــه داشــته باشــيد اگــر ســهم شــما چنديــن روز پشــت ســرهم بــا صــف خريــد رشــد كــرده، مراقــب حجــم بــاالى معامــالت 4
باشــيد درســت در زمانــى كــه صــف فــروش ريخــت و قيمت آخريــن معامله در حال منفى شــدن بود فورا ســهم را بفروشــيد.

گفت و گو

▪ در▪مــورد▪اهــداف▪و▪وظایــف▪واحــد▪حسابرســی▪داخلــی▪	
ــا▪خواننــدگان▪ ــه▪فرماییــد▪ت ــی▪ارای ــه▪طــور▪کلــی▪توضیحات ب
مــا▪بــا▪فلســفه▪وجــودی▪ایــن▪واحــد▪بیشــتر▪آشــنا▪شــوند.

نیــاز ســنجی هایــی کــه در ابعــاد بیــن المللــی انجــام شــده 
بــود نشــان داد کــه اســتانداردهای حــوزه حســابداری بیــن 
المللــی و موسســات سیاســت گــذار، پاســخگوی نیــاز 
مدیــران ارشــد در زمینــه تصمیــم ســازی هــا و اطمینــان 
ــت  ــی از کفای ــه اهــداف عملیات بخشــی هــا در دســتیابی ب
کامــل برخــوردار نمــی باشــد و همــان طــور کــه مــی دانیــد 
کار همــکاران مــا در بخشــهای مالــی، ثبــت و اعمــال 
ــه گزارشــات  ــغ، طبقــه بنــدی حســابها و ارائ حســاب مبال
قانونــی و ســایر مــواردی کــه براســاس دســتورالعمل 
هایــی اســت کــه در اســتانداردهای حســابداری گنجانــده 
شــده اســت ، امــا ایــن حــوزه در فرآینــد ســنجی یــا پایــش 
روندهــای کاری و مبحــث سیســتم هــای کنتــرل داخلــی 
بــه جهــت عــدم درج در شــرح وظایــف آن حــوزه ورود پیــدا 
ــازمان  ــای س ــی از کارکرده ــناخت عمیق ــه ش ــرده و ب نک
ــا  ــا ب ــدند ت ــر آن ش ــان ب ــذا متخصص ــردد. ل ــی گ ــل نم نائ
ــتای  ــه در راس ــن موضوع ــتاندادرها و قوانی ــه اس ــه ب توج
ارائــه خدمــات مشــاوره ای مســتقل و بــی طرفانــه و 
ارائــه گزارشــهای اطمینــان دهــی از کارکــرد مناســب 
ــران  ــره و مدی ــات مدی ــه هی ــی ب سیســتم کنترلهــای داخل
ارشــد، کمیتــه ای تحــت عنــوان کمیتــه حسابرســی 
ــره شــرکت هــا تشــکیل شــود  ــات مدی تحــت نظــارت هی
و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه اساســًا وظیفــه اســتقرار و 
طراحــی سیســتم کنترلهــای داخلــی در شــرکتها برعهــده 
هیئــت مدیــره و اجــرای آن بــا مدیرعامــل مــی باشــد، بــه 
جهــت کنتــرل کارکــرد منظم و پایــش فرآیندهــای کاری و 
 فرآینــد هــای عملیاتــی سیســتم و در نهایــت ارائــه حصــول 
خصــوص  در  ســازمان  ارشــد  مدیریــت  بــه  اطمینــان 
عملیاتــی  اهــداف  بــه  دســتیابی  بــا  برنامــه  انطبــاق 
ســازمان، نســبت بــه تشــکیل مدیریــت حسابرســی داخلــی 
در شــرکتها اقــدام گردیــد لــذا کمیتــه حسابرســی بعنــوان 
کمیتــه ای کامــًا تخصصــی بــه عنــوان یکــی از بازوهــای 
ــره و مدیرعامــل قلمــداد مــی گــردد.  ــی هیئــت مدی نظارت
کمیتــه حسابرســی از طریــق برنامــه مصــوب اجرایــی 
خــود و مدیریــت حسابرســی داخلــی مــی توانــد، بــه عنــوان 
مشــاور مســتقل و بــی طــرف درماموریتهــای ابــاغ شــده 
ــراداری  ــائل کاری و غی ــایر مس ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ب
در اجــرای وظایــف اطمینــان بخشــی و در تاییــد یــا تعدیــل 

سیاســت گــذاری هــا عمــل کنــد. 

▪ مــی▪فرماییــد▪کــه▪بــه▪طــور▪مشــخص▪در▪شــرکت▪توســعه▪	
صنایــع▪بهشــهر▪ایــن▪واحــد▪چــه▪وظایفــی▪برعهــده▪دارد؟

در شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر خوشــبختانه ایــن 
کمیتــه از ســنوات خیلــی قبــل بــا توجــه بــه الزاماتــی کــه 
ایــن نمــاد پذیرفتــه شــده در ســازمان بــورس داشــته، 
ــه حسابرســی  ــده و هــم اینــک دارای کمیت تشــکیل گردی
بســیار قــوی و حرفــه ای مــی باشــد. در حــال حاضــر 
ریاســت کمیتــه حسابرســی را آقــای دکتــر عبــاس بابــا گل 
زاده بــه عهــده دارنــد کــه یکــی از متفکــران و صاحبنظران 
درایــن حــوزه در ســطح ملــی بــوده کــه در کنارســایر 
اعضــای کمیتــه کــه دانــش و ســوابق بســیار خوبــی 
دارنــد مشــغول فعالیــت مــی باشــند. در ســال هــای قبــل 
ــبی در  ــای مناس ــه ه ــاده و پای ــاق افت ــی اتف ــای خوب کاره
ایــن زمینــه تبییــن شــده اســت. از زمانــی کــه بنــده افتخــار 
ــن حــوزه خدمتگــزار باشــم ســعی  ــا در ای ــن را داشــتم ت ای
مــان بــر ایــن بــوده کــه مدیریــت هــای حسابرســی داخلــی 
ــه  ــش را ب ــت پوش ــا تح ــرکت ه ــی ش ــه حسابرس ــا کمیت ی
ســمت عملیاتــی تــر شــدن ، وضــوح و شــفافیت بیشــتر در 
گــزارش هــای مالــی و تاثیرگــذاری در تصمیمــات تجــاری 
و اقتصــادی متمایــل کنیــم و مــواردی را هــم موفق شــدیم 
هفتــه پیــش در کمیتــه حسابرســی شــرکت توســعه صنایــع 
بهشــهر مطــرح کنیــم و ضمــن اخــذ تصمیمــات مهمــی در 
ایــن زمینــه، مصوبــات خیلــی خوبــی درخصــوص افزایــش 
فعالیــت هــای واحــد حسابرســی ، همســان ســازی، 
ــا  ــژه ی ــی وی ــای حسابرس ــم ه ــکیل تی ــی و تش ــم افزای ه
حسابرســی هــای مــوردی در مدیریــت حسابرســی داخلــی 
شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر داشــته باشــیم کــه انشــالله 

ــی را رقــم خواهــد زد. ــی خوب افــق خیل

▪ ▪تعامــل▪بــا▪شــرکت▪هــای▪زیــر▪مجموعــه▪گــروه،▪در▪حــوزه▪	
تخصصــی▪شــما▪چگونــه▪شــکل▪مــی▪گیــرد؟

ــه  اصــوال در حــوزه حسابرســی داخلــی  آئیــن نامــه ای ب
ــت  ــا مدیری ــی ی ــه حسابرس ــط کمیت ــم رواب ــوان تنظی عن
حسابرســی هلدینــگ بــا شــرکت هــای تابعــه وجــود 
ــتیم و  ــی آن هس ــای نهای ــام کاره ــال اتم ــه در ح دارد ک
انشــالله آن را در کمیتــه حسابرســی خودمــان طــرح و 
بررســی مــی کنیــم. اگــر ایــن آییــن نامــه توســط هیئــت 
مدیــره محتــرم تصویــب شــود آن را بــه شــرکت هــا ابــاغ 
ــی  ــوه و چگونگ ــه نح ــن نام ــن آئی ــرد. در ای ــم ک خواهی
ارتبــاط مــا بــا شــرکت هــای تابعــه مشــخص شــده ،یکــی 
از مخاطراتــی کــه مــا در ایــن سیســتم داریــم ایــن اســت 
ــان  ــات و جری ــردش  اطاع ــرعت گ ــدر س ــر چق ــه ه ک

ــی ــی داخل ــت حسابرس ــون سرپرس ــم اکن ــی و ه ــت مال ــته مدیری ــانس در رش ــوق لیس ــدرک ف ــیایی دارای م ــعود آس  مس
ــی و حسابرســی دارد ــه کار در حــوزه مال ــا او کــه ســال هــا تجرب ــن شــماره ب ــع بهشــهر اســت. در ای  شــرکت توســعه صنای

گفت و گویی تریتیب دادیم که می خوانید :

مدیریت حسابرسی داخلی بهشهر چشم انداز روشنی دارد
“مسعود آسیایي” سرپرست حسابرسی داخلی در گفت و گو با وبشهر :

هــای اطاعاتــی در هلدینــگ در بیــن مدیریــت هــا و 
ــفانه  ــی دارد، متاس ــش مطلوب ــف افزای ــای مختل واحده
ــات اطاعاتــی کــه یکــی از ســطوح قابــل  سیســتم جریان
اهمیــت در مــدل معــروف کــوزو در سیســتم حسابرســی 
ــی  ــه کاهش ــای تابع ــرکت ه ــطح ش ــت در س ــی اس داخل
ــرکت  ــات ش ــردازش اطاع ــول و پ ــی در وص ــت یعن اس
ــه  ــا جلســاتی ک ــه ب هــا اندکــی دچــار مشــکل هســتیم ک
بــا مدیــر حســابرس داخلــی شــرکت هــای تحــت پوشــش 
برگــزار کردیــم توانســتیم بــه نحــوی ایــن موضــوع را 
ــر  ــی بهت ــرایط خیل ــر  ش ــال حاض ــم . در ح ــت کنی مدیری
و  هــا   اطاعــات کمیتــه حسابرســی شــرکت  شــده، 
اطاعــات مدیــران حسابرســان داخلــی شــرکت هــا را در 
اختیــار داریــم و در حــال پــردازش و تحلیــل آن هســتیم 
و فکــر مــی کنــم کــه حاصــل ایــن کاری کــه انجــام شــده 
مــی توانــد بــه عنــوان یــك الگــوی مناســب، حتــی بــرای 
هلدینــگ هــا و شــرکت هــای خــارج از ایــن سیســتم هــم 

ــرد. ــرار بگی ــل ق ــای کار و عم مبن

▪ گــروه▪	 داخلــی▪ حسابرســی▪ واحــد▪ در▪ شــما▪ اساســا▪
توســعه▪صنایــع▪بهشــهر▪بــا▪چــه▪چالــش▪هایــی▪روبــه▪رو▪

هســتید؟
ــه  ــای تابع ــرکت ه ــا ش ــگ ب ــای هلدین ــش ه ــد چال ببینی
ــگ  ــتند. در هلدین ــم هس ــاوت از ه ــا متف ــوع کام دو موض
خوشــبختانه بــا توجــه بــه ایــن کــه مدیرعامــل محتــرم 
جنــاب آقــای مهنــدس محســنی مجــد و اعضــای محتــرم 
هیئــت مدیــره ، نــگاه ویــژه ای بــه بحــث حسابرســی داخلی 
ــه در  ــبی ک ــاختار مناس ــا س ــد و ب ــی دارن ــه حسابرس و کمیت
شــرکت تعریــف شــده چالــش هــا و ریســك هــای کاری مــا 
ــه اهدافــی کــه در چشــم  ــه حداقــل رســیده و دســتیابی ب ب
انــداز و افــق سیاســت گــذاری هایمــان طراحــی کــرده ایــم، 
ســهل تــر اســت. طبــق مفــاد منشــور حسابرســی داخلــی و 
منشــور وظایــف حسابرســی داخلــی در هلدینــگ هــا، امــور 
مربوطــه بــا درجــه اطمینــان باالیــی در دســت انجــام اســت. 
ــا  ــن کــه بعضــًا م ــه جهــت ای ــه ب ــا در شــرکت هــای تابع ام
ــم،  ــا نداری ــرکت ه ــم در ش ــی مقی ــی داخل ــر حسابرس ناظ
ــی  ــی داخل ــای حسابرس ــت. واحده ــاوت اس ــوع متف موض
ــن شــرکت هــا مســتقر هســتند  ــه حسابرســی در ای و کمیت
ــی  ــتن حسابرس ــرای داش ــی ب ــا الزام ــرکت ه ــی از ش بعض
ــد مثــل شــرکت هــای ســهامی خــاص ، امــا  ــی ندارن داخل
شــرکت هــای بورســی حتمــا بایــد حسابرســی داخلــی 
ــن اســت کــه فــی نفســه  داشــته باشــند. موضــوع دیگــر ای
حسابرســی داخلــی نمــی بایســت در حــوزه وظایــف اجرایــی 
ورود پیــدا کنــد و بایــد نقــش مشــاوره ای و کنترلــی داشــته 
ــی کــه  ــه مطالبات ــا توجــه ب باشــد. لیکــن در حــال حاضــر ب
وجــود دارد ناچــار هســتیم کــه شــرکت هــای تحــت پوشــش 
را بــه صــورت حسابرســی هــای عملیاتــی تــر، ویــژه و 

ــم .  ــات حضــوری انجــام دهی ــا مراجع ــوردی ب م

▪ بــا▪همــه▪ایــن▪تفاســیر▪و▪مطالبــی▪کــه▪عنــوان▪کردیــد▪،▪چه▪	
چشــم▪انــدازی▪بــرای▪واحــد▪حسابرســی▪متصور▪هســتید؟

بهشــهر  صنایــع  توســعه  شــرکت  داخلــی  حسابرســی 
ایــن  در  کــه  کارهایــی  تمــام  و  حسابرســی  کمیتــه  و 
شــرکت انجــام مــی شــود ، از درجــه اعتبــار باالیــی 
برخــوردار اســت . مــا بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه 
ــگاه  ــع جای ــد. در واق ــا الگــو بگیرن ســایر شــرکت هــا از م
حسابرســی داخلــی و کمیتــه حسابرســی داخلــی شــرکت 
ــی  ــه م ــی ک ــرکت های ــه ش ــانیم ک ــی برس ــه جای ــد ب را بای



5  فرهنــِگ غربــى، ذهن هــا و فکر هــا را »مــاّدى« مى كنــد و هــدِف زندگــى را بــه كســِب »پــول« و »ثــروت« فرومى كاهــد و
»آرمان هــاى معنــوى« و »تعالــِى روحــى« را كنــار مى زند، »گناه« را عادى ســازى مى كند، موجِب فروپاشــِى »خانواده« مى شــود.

پرونده

شــرکت تامیــن ســرمایه نویــن در ۶ ماهــه منتهــی بــه شــهریور 99 بــرای هــر ســهم ۵18 
ــه گــزارش حسابرســی نشــده  ــال ســود حسابرســی شــده محقــق کــرد کــه نســبت ب ری
تغییــری نداشــت. گفتنــی اســت ســود ایــن شــرکت در ۶ ماهــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

قبــل رشــد ۶۵ درصــدی را تجربــه نمــود.

ــه  ــی ک ــد از اطاعات ــع ورود کنن ــن موض ــه ای ــد ب خواهن
مــا منتشــر مــی کنیــم، اســتفاده کننــد و بتوانیــم در ایــن 
ــا  ــای م ــزارش ه ــه گ ــیم ک ــرآمد باش ــدر س ــوزه آن ق ح

ــد. ــتناد باش ــل اس ــایرین قاب ــرای س ب

▪ باتوجــه▪بــه▪ایــن▪کــه▪جنابعالــی▪ســال▪هــا▪در▪ایــن▪حــوزه▪	
مالــی▪چــه▪ کار▪در▪حیطــه▪ اساســا▪ کنیــد▪ مــی▪ فعالیــت▪
تاثیراتــی▪در▪زندگــی▪ ویژگــی▪هایــی▪مــی▪طلبــد▪و▪چــه▪

شــخصی▪شــما▪داشــته▪اســت؟
ــرفته  ــن و پیش ــی تری ــا ابتدای ــما را ب ــی ش ــوزه مال کار در ح
تریــن مباحثــی کــه در ایــن حــوزه هســت آشــنا مــی کنــد. 
بــه نظــر مــن تمــام دوســتانی کــه در بخــش مالــی فعالیــت 
مــی کننــد بایــد تصمیــم ســازان بــازار ســرمایه باشــند کــه 
ایــن مــی توانــد در محیــط اقتصــادی خانــواده ها هــم قابل 
تعریــف باشــد. ایــن افــراد بــه واســطه دیــد و تجربیاتــی کــه 

ــدزا  ــادی درآم ــث اقتص ــام مباح ــد در تم ــی توانن ــد  م دارن
چــه کوتــاه مــدت چــه بلنــد مــدت هــم بــرای خودشــان و 
هــم بــرای مجموعــه اقتصــادی کــه در آن جــا فعالیــت می 
ــی کار  کننــد ورود پیــدا کننــد. شــخصی کــه در حــوزه مال
مــی کنــد بایــد در وهلــه اول ســعه صــدر باالیــی داشــته و 
در مرحلــه بعــد تســلط کامــل و جامعــی بــر اســتانداردهای 
ــك  حســابداری و حسابرســی داشــته باشــد و شــخصیت ت
بعــدی نداشــته باشــد. بــه نظــر مــن شــخصیت هــای تــك 
ــار  ــدار دچ ــك مق ــی ی ــی و مال ــث حسابرس ــدی در مبح بع
مشــکل مــی شــوند بــه ایــن معنــی کــه شــخص بایــد بتواند 
بــر حســب نیــاز در موضوعــات مختلــف ورود پیــدا کنــد و 
محــدود بــه حــوزه کاری خاصــی نباشــد. عــاوه بــر تمــام 
ــخصی  ــی ش ــی در زندگ ــه مال ــص در زمین ــا تخص ــن ه ای
فــرد هــم اثرگــذار خواهــد بــود  چــرا کــه فــرد بــا شناســایی 
ــا عــدم ورود  ــا بررســی ورود ی و تجزیــه تحلیــل بازارهــا و ب

ــرای  ــد ب ــه یکســری از زمینــه هــای اقتصــادی مــی توان ب
خانــواده خــودش هــم مثمــر ثمــر باشــد.

▪ اگر▪نکته▪خاصی▪هست▪به▪عنوان▪سخن▪پایانی▪بفرمایید▪...	

ــرم در  ــکاران محت ــه هم ــم ب ــی کن ــرض م ــوت ع ــدا ق خ
ــه حســاب  ــط عمومــی کــه پیشــانی ســازمان ب بخــش رواب
مــی آینــد و همــواره ورود و خــروج اطاعــات بــه شــرکت از 

ــن حــوزه انجــام مــی شــود. ای
تشــکر مــی کنــم از ریاســت محتــرم کمیتــه حسابرســی، 
اعضــای محتــرم هیئــت مدیــره و مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
ــده  ــد و بن ــی دارن ــش حسابرس ــه بخ ــژه ای ب ــت وی ــه عنای ک
امیــدوارم دفعــه بعــدی کــه خدمــت شــما مــی رســیم بتوانیــم 
گزارشــی جامــع از کارهــای اجرایــی و عملیاتــی مثبتــی کــه در 
شــرکت انجــام داده ایــم بــرای درج در هفتــه نامــه ارایــه کنیــم.

»وصنا« در آبان پر سود بود

فروش ١٩3 میلیارد تومانی پاکسان تنها در یک ماه

حسابرس سود »تنوین« را تایید کرد

شــرکت ســرمایه گــذاری گــروه صنایــع بهشــهر ایــران در آبــان مــاه حــدود ۶٠ 
میلیــارد تومــان از معامــات خــود ســود کســب نمــود. ارزش پرتفــوی بورســی ایــن 

ــت. ــش داش ــان افزای ــارد توم ــاه 12 میلی ــن م ــز در ای ــرکت نی ش

شــرکت پاکســان در آبــان ســال جــاری هــم چــون مــاه هــای گذشــته عملکــردی 
ــن مــاه رکــورد  ــی در ای ــارد تومان ــا فــروش 193 میلی ــر جــای گذاشــت و ب ــی از خــود ب عال
جدیــد در درآمــد فــروش خــود ثبــت نمــود. جمــع درآمــد 11 ماهــه تــا پایــان آبــان 
ــرکت در  ــن ش ــروش ای ــغ ف ــت مبل ــی اس ــید. گفتن ــان رس ــارد توم ــه 118۵ میلی ــاه ب م
مــدت 11 در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 3۴ درصــد رشــد داشــته اســت. 
نکتــه قابــل توجــه دیگــر در گــزارش ایــن شــرکت رشــد چشــمگیر و ۴۶ درصــدی 
میانگیــن نــرخ هــای فــروش در آبــان نســبت بــه میانگیــن 11 ماهــه مــی باشــد.

سرمایه “قشکر” 2 هزار و 4۶۰ میلیاردی شد

وبینار نوآوری سازمانی، راهکارها و الزامات تعامل با استارتاپ ها برگزار شد

    بــه گــزارش بیدنــا، افزایــش ســرمایه ۲ هــزار و ۲۶۰ میلیــارد و 
۹۳ میلیــون ریالــی شــرکت شــکر از مبلــغ ۲۰۰ میلیــارد ریــال بــه 
مبلــغ ۲ هــزار و ۴۶۰ میلیــارد و ۹۳ ریــال از محــل مــازارد تجدیــد 
ارزیابــی دارایی هــا از ســوی ســازمان بــورس بامانــع اعــام شــد.
افزایــش ســرمایه شــرکت شــکر بــه منظــور اصــاح ســاختار مالــی 
در اجــرای مفــاد مــاده ۱۴ قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی 
و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی )مصوب ۱۵ اردیبهشــت مجلس شــورای اســامی(   
خواهــد بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، انجــام افزایش ســرمایه “قشــکر” حداکثــر تــا ۶۰ روز پس از 
تاریــخ ایــن مجــوز امکان پذیــر خواهــد بــود. عــدم انجــام افزایــش ســرمایه در مهلت مقــرر، موجب 

ابطــال ایــن مجــوز شــده و انجــام آن مســتلزم اخــذ مجــوز جدیــد از ایــن ســازمان خواهــد بــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر، در ایــن وبینار آموزشــی که ســوم 
آذر مــاه توســط شــرکت نــوآوران توســعه ملــی برگزار شــد، هــادی نیلفروشــان مدیرعامــل این 
شــرکت تاکیــد کــرد : مــا بــا همــه ظرفیــت ســازمانی خــود آمادگــی داریــم جهــت بهــره مندی 
از حــوزه نــوآوری ســازمانی، شــرکت هــای گــروه توســعه صنایــع بهشــهر را بــا ارایــه مشــاوره، 

راهــکار و بهــره گیــری از سیســتم های توانمنــد اســتارتاپی همراهــی کنیــم.
در ایــن وبینــار، مهرنــاز حیــدری متخصص حوزه ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و معاون نــوآوری و 
توســعه کســب و کار شــرکت نــوآوران توســعه ملــی، بــه بیــان مطالبی از قبیــل علل نیاز ســازمان 
هــای بــزرگ بــه نــوآوری، مناســب تریــن شــیوه تعامــل بــا اســتارتاپ ها و تیم هــای نــوآور بــرای 
ســازمان هــا، مهــم تریــن موانع و چالــش هــای نــوآوری و الزامات موفقیت نــوآوری در ســازمان 

هــای بــزرگ ، مزایــای همــکاری بــا اســتارتاپ هــا و … پرداخت.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن وبینــار بــه بیــان نمونــه هایــی از نــوآوری ســازمانی در شــرکت 

هــای برتــر FMCG پرداختــه شــد.



هنري تورئو : اگر كسي با اطمينان به سمت روياهايش به پيش برود و بکوشد تا آنچنان زندگي كند كه هميشه تصورش ۶
را كرده است، با چنان موفقيتي به آنها خواهد رسيد كه در زمانهاي عادي، دست نايافتني به نظر مي رسد.

▪ ▪مزیت▪طرح▪»ُدّرین«▪▪	
از مزایــای یــک محصــول بیمــه ای، انعطــاف پذیــری و تنــوع 
در نــوع و پوشــش هــای قابــل ارائــه در یــک محصــول اســت 
کــه فــرد براســاس شــرایط، بودجــه و وضعیت مــورد نظر خود 

آن را انتخــاب و تهیــه کنــد.
بیمه نامــه »ُدّریــن«  هــم در قالــب ســه طــرح بــا حــق بیمه هــای 
مختلف و ســقف پوشــش های بیمــه ای متنوع ارائه شــده اســت:
- طــرح  یــک: حــق بیمــه 1.7٠٠.٠٠٠ ریــال – ســقف مبلغ 

مســتمری ماهانــه 2٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
- طــرح دو: حــق بیمــه 3.2٠٠.٠٠٠ ریــال - ســقف مبلــغ 

مســتمری ماهانــه 4٠.٠٠٠.٠٠٠ ریــال
- طــرح ســه: حــق بیمــه 4.7٠٠.٠٠٠ ریــال - ســقف مبلــغ 

مســتمری ماهانــه 6٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
ایــن مســتمری هــا در صــورت فــوت ناشــی از حادثــه بیمــه 
شــده بــه مــدت ده ســال بــه صــورت ماهانــه پرداخــت 
ــا  ــو و ی ــص عض ــرمایه نق ــت س ــش پرداخ ــود. پوش ــی ش م
ازکارافتادگــی دائــم )کلــی و جزئــی( نیــز از حــدود 68٠ 
ــت. ــت اس ــل پرداخ ــال قاب ــارد ری ــا 2 میلی ــال ت ــون ری میلی

امــا در صــورت ابتــای فــرد بیمــه شــده بــه ویــروس کرونــا و 
ــران  ــه هــای درمــان توســط وی، پوشــش جب پرداخــت هزین
هزینــه هــای پزشــکی ناشــی از این بیمــاری بــرای فرد در ســه 
طــرح از 6٠ میلیــون ریــال تــا 2٠٠ میلیــون ریــال خواهــد بــود.

▪ فرآیند▪پرداخت▪خسارت▪در▪طرح▪»ُدّرین«	
ــدارک الزم و  ــل م ــد تحوی ــه ای فرآین ــه نام ــر بیم ــر در ه اگ
اعــام حادثــه را بــه درســتی بدانیــم، در زمان پرداخــت حادثه  
ــز در  ــن« نی ــرح »ُدّری ــد. در ط ــم ش ــکل نخواهی ــار مش دچ
صــورت بــروز حادثــه، بیمــه شــده حداکثــر ظــرف پانــزده روز 
و در صــورت فــوت بازمانــدگان ظــرف مــدت 3٠ روز، فرصــت 
دارنــد شــرکت بیمــه را مطلــع کنــد. همچنیــن شــرکت بیمــه 
بعــد از دریافــت کلیــه اســناد و مدارکــی کــه بتوانــد بــه وســیله 
آن میــزان خســارت وارده را تشــخیص دهــد، حداکثــر ظــرف 
مــدت یــک مــاه خســارت وارده را طبــق شــرایط بیمــه نامه به 

فــرد بیمــه شــده پرداخــت مــی کنــد.
▪ مســئولیت▪	 راســتای▪ در▪ حرکتــی▪ »ُدّریــن«،▪ طــرح▪

نویــن بیمــه▪ اجتماعــی▪
پزشــکی  هــای  یافتــه  و  اخبــار  از  کــه  طــور  همــان 
ــن  ــا چندی ــل ت ــا حداق ــروس کرون پیداســت، متأســفانه وی

مــاه دیگــر نیــز بــا همیــن ســرعت و قــدرت شــیوع خواهــد 
داشــت و هیــچ دولتــی هــم عمــًا تــوان اقتصــادی 
ــه طــور  ــه کــردن بخــش هــای مختلــف کشــور ب قرنطین
ــتی  ــد همزیس ــی بای ــن یعن ــت. ای ــد داش ــر را نخواه فراگی
بــا ایــن ویــروس را فــرا گیریــم، نــکات بهداشــتی، حفــظ 
فاصلــه اجتماعــی و پرهیــز از حضــور در اجتماعــات غیــر 
ضــروری را رعایــت کنیــم و در کنــار آن، بــه فکــر ایمــن 
کــردن خــود در برابــر عواقــب ناشــی از ایــن بیمــاری نیــز 
باشــیم. وجــود خطــر و ریســک در زندگــی، داشــتن بیمــه 
ــه  ــد بیم ــا خری ــرد. ب ــد ک ــه خواه ــه صرف ــی و ب را عقان
نامــه حــوادث انفــرادی بــا پوشــش بیمــاری کوویــد -19 
ــن  ــه ای ــا ب ــن باشــیم، در صــورت ابت ــم مطمئ مــی توانی
ــرای خــود و  بیمــاری پوشــش هــای بیمــه ای مفیــدی ب

ــم.  ــه کــرده ای ــواده خــود تهی ــراد خان اف
طــرح »ُدّریــن« بیمــه نویــن در پاســخ بــه همیــن نیــاز بیمــه 
ــی  ــه م ــی ک ــت. طرح ــده اس ــرا ش ــه و اج ــه ارائ ای در جامع
تــوان در تعریفــی دیگــر، ارائــه آن را یــک اقــدام مســئوالنه از 
ســوی یــک شــرکت بیمــه، بــرای انتخابــی آگاهانــه از ســوی 

شــهروندان تلقــی کــرد.

طــرح »ُدّریــن« بیمه نامــه حــوادث انفــرادی بــا پوشــش هــای حــوادث بــه اضافــه از جملــه 
پوشــش جبــران ابتــا بــه بیمــاری کوویــد-19 اســت. ایــن بیمــه نامــه با یــک بــار پراخت حق 
بیمــه، بیمــه شــده )کــه ســن وی مــی بایســت 4 الــی 75 ســال باشــد( را طــی یــک ســال در 

مقابــل حــوادث ناگهانــی کــه خــارج از اراده اوســت، مــورد پوشــش بیمــه قــرار مــی دهــد. 
ــای  ــران هزینه¬ ه ــون جب ــی همچ ــه ای مختلف ــش های بیم ــن«، پوش ــرح »ُدّری در ط
ــه مــدت 1٠ ســال در  ــه ب ــا، پرداخــت مســتمری ماهان ــی ناشــی از بیمــاری کرون درمان
صــورت فــوت بیمــه شــده بــر اثــر حادثــه یــا کرونــا، از کارافتادگــی،  نقــص عضــو و نیــز 
هزینه هــای پزشــکی ناشــی از حادثــه، کــه طــی یــک ســال از زمــان صــدور بیمــه  نامــه 

بــرای شــخص بیمــه شــده رخ داده باشــند، در نظــر گرفتــه شــده اســت.  
امــا هــر کــدام از پوشــش هــای بیمــه ای گفتــه شــده ماننــد هزینــه پزشــکی، پرداخــت  	

مســتمری ماهانــه، از کارفتادگــی و نقــص عضــو بــه چــه معناســت؟
هزینــه پزشــکی: هزینــه هــای پزشــکی عبــارت اســت از هزینــه هایــی کــه بیمــه شــده 
یــا بیمــه گــذار بــه علــت تحقــق خطــرات موضــوع بیمــه نامــه، بابــت دریافــت خدمــات 
ــر  ــه گ ــط بیم ــت توس ــل پرداخ ــکی قاب ــه پزش ــا هزین ــد. ام ــی کن ــت م ــی پرداخ درمان
چیســت؟ ایــن هزینــه عبــارت اســت از مبلــغ منــدرج در صورتحســاب درمانــی مربوطــه و 

یــا حداکثــر هزینــه پزشــکی مــورد تعهــد بیمــه نویــن .

نقــص عضــو یــا از کارافتادگــی: عبــارت اســت از قطــع، تغییــر شــکل و یــا از دســت 
ــروز حــوادث تحــت پوشــش ــت ب ــه عل ــدن کــه ب ــی انجــام کار عضــوی از ب  دادن توانای
ــد و  ــروز کن ــه ب ــوع حادث ــد از وق ــال بع ــا دو س ــر ت ــا حداکث ــد ی ــود آی ــه وج ــه، ب ــه نام بیم
وضعیــت ثابــت و قطعــی داشــته باشــد. شــرکت بیمــه نویــن ایــن خســارت را به صــورت 

ــد. ــی کن ــت م ــده پرداخ ــه ش ــه بیم ــه ب ــه نام ــرایط بیم ــق ش ــا طب یک ج
ــه فــوت بیمــه شــده  فــوت: اگــر حوادثــی کــه تحــت پوشــش بیمه نامــه اســت، منجــر ب
ــغ ســرمایه فــوت را به صــورت مســتمری طبــق شــرایط بیمه نامــه  ــن مبل شــود بیمــه نوی
ــه بازمانــدگان بیمه شــده پرداخــت می کنــد. امــا منظــور از پرداخــت مســتمری ســرمایه  ب
فــوت، همــان ســرمایه فــوت اولیــه اســت کــه مــی توانــد در قالب مســتمری پرداخت شــود.

امــا ایــن حــوادث  و یــا خطــرات قابــل جبــران در بیمــه نامــه کــه از آن نــام بــرده مــی  	
شــود شــامل چــه حوادثــی اســت؟

- سوانح رانندگی با داشتن گواهینامه مجاز                   - ابتا به بیماری کرونا ویروس 
- تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده )مانند اسید(          - سوختگی

- ابتاء به بیماری هاری، کزاز ، سیاه زخم و گزیدگی       - مسمومیت
- دفاع مشروع  از خود که قانون آن را می پذیرد      - غرق شدن

- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه     - برق گرفتگی

   بیمــاری کوویــد -19 مــاه اســت زندگــی همــه ســاکنان کــره زمیــن را تحــت شــعاع قــرار داده اســت. در ایــن 
مــدت انســان هــای زیــادی بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده انــد و بــه دلیــل عــوارض ناشــی از ایــن بیمــاری مجبور 
شــده انــد بــه مراکــز درمانــی مراجعــه و تحــت درمــان قــرار بگیرنــد. بــا توجــه بــه ماهیــت ناشــناخته ویــروس 
کرونــا، هزینــه هــای درمــان بیمــاری ناشــی از آن نیــز باالســت. مبالغــی کــه حتــی اگــر افــراد از عهــده پرداخــت 
آن برآینــد، جبــران آن راحــت نخواهــد بــود. اینجاســت کــه نقــش شــرکت هــای بیمــه اهمیــت پیــدا مــی کنــد، 
شــرکت هایــی کــه براســاس وظیفــه ذاتــی و مســئولیت حرفــه ای ناشــی از حمایــت اجتماعــی و اقتصــادی از 

جامعــه مــی بایســت در شــرایط بحــران و اضطــرار نقــش آفریــن و یــاری رســان باشــند. 
شــرکت هــای بیمــه از جملــه شــرکت بیمــه نویــن بــه عنــوان بنــگاه هــای اقتصــادی امــا در نقــش حمایــت 
گــری اجتماعــی خــود ایــن روزهــا عــاوه بــر تأمیــن هزینــه هــای درمــان بیمــاران )تحت پوشــش بیمــه های 
تکمیــل درمــان(، محصــوالت خــود را براســاس شــرایطی کــه جامعــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا از آن 

متأثــر اســت، بــه روز و خطــرات ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری را نیــز تحــت پوشــش قــرار داده انــد.
بیمــه نویــن در طــرح » ُدّریــن « خــود، بیمــه نامــه ای جدیــد و بــر اســاس نیازهــای بــه روز مشــتریان ارائــه 
داده اســت. پوشــش هــای جدیــد ایــن بیمــه نامــه بــه عنــوان پوشــش بیمــه ای ابتــا بــه ویــروس کرونــا در 

کنــار پوشــش هــای قبلــی، بــرای کاهــش نگرانی هــا و آرامــش خاطــر بیمــه گــذاران، ارائــه شــده اســت. 
یکــی از نــکات قابــل توجــه بــا در نظــر داشــتن شــرایط ناشــی از شــیوع ایــن ویــروس، لــزوم حفــظ فاصلــه 
اجتماعــی و عــدم خــروج غیرضــروری از خانــه باعــث آن شــده اســت کــه شــرکت بیمــه نویــن طــرح »ُدّریــن« 
ــه شــکل الکترونیکــی و در  ــن بیمــه نامــه تنهــا ب ــد ای ــد و خری ــه کن ــه صــورت غیرحضــوری ارائ را کامــًا ب
ســامانه فــروش آنایــن اختصاصــی خــود الکتروبیمــه نویــن www.e-bime.com امکان پذیر اســت.

معرفی

پوشش های طرح »ُدّرین«پوشش های طرح »ُدّرین«
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ايــن گل ز بــر همنفســى مى آيــد *** شــادى بــه دلــم از او بســى مى آيــد
ديوان حافظ - رباعى شانزدهمپيوســته از آن روى كنــم همدمــى اش *** كــز رنــگ وى ام بــوى كســى مى آيــد

راه اندازی کارخانه
پودر رخت شویی برف

ــه احمــد آقــا گفتــم جلســه ای بگــذار کــه مــن و  ... مــن ب
او بــا آقــای مختــاری در آن شــرکت داشــته باشــیم، احمــد 
ــد  ــاری و احم ــای مخت ــن و آق ــرد. م ــه ک ــن جلس ــا تعیی آق
ــن  ــه ای ــت ک ــرم هس ــه خاط ــوب ب ــم و خ ــه کردی ــا جلس آق
ــود.  ــاه پســند ب ــه ی ش ــه و در کارخان ــح جمع ــات صب ماق
بعــد از مذاکــرات زیــاد آقــای مختــاری را قانــع کردیــم کــه 
ــرد، از  ــا بگی ــان از م ــون توم ــه میلی ــه س ــن ک ــای ای ــه ج ب
ــت  ــی پرداخ ــه وجه ــن ک ــدون ای ــد او ب ــه بع ــخ ب ــن تاری ای
ــد.  ــته باش ــرف، را داش ــه ب ــهام کارخان ــد س ــد ۲۵ درص کن
ــدازی  ــه عــاوه مســؤل اضافــه ســرمایه و نصــب و راه ان ب
هــم مــا باشــیم و ضمنــا خــود او مدیــر عامــل باشــد و ماهــی 
ــورت  ــان روز ص ــرد. هم ــوق بگی ــم حق ــان ه ــزار توم ده ه
جلســه را نوشــتیم و او امضــاء کــرد و احمــد آقــا هــم صبــح 
شــنبه اســناد امضــا شــده را در اداره ی ثبــت شــرکت هــا 
ــب ۷۵  ــدیم صاح ــنبه ش ــا از روز ش ــانید و م ــت رس ــه ثب ب
ــاور  ــان آیزنه ــل آن در خیاب ــه مح ــه ک ــن کارخان ــد ای درص
نزدیــک کارخانــه ی پپســی کــوال بــود. او تاسیســات اولیــه 
ــل  ــه عل ــط کار ب ــی در وس ــود، ول ــاخته ب ــه را س ی کارخان
ــد. ــف کن ــه ی کار را متوق ــود ادام ــده ب ــار ش ــف ناچ مختل

ــا تغییراتــی  ــم و او ب ــاز کردی ــرای دکتربالســترا اعتبــار ب مــا ب
کــه انجــام داد کارخانــه را بــا ظــن ۷۵٠ کیلوگــرم در ســاعت 
بــرای مــا فرســتاد. پــس از ورود و نصــب ماشــین آالت، 
کارخانــه آمــاده بهــره بــرداری شــد، بــا ایــن حــال تولیــد ۷۵۰ 
کیلوگــرم در ســاعت و حداکثــر ماهــی ۵۴۰ تــن، بــرای توزیع 
در تمــام ایــران کافــی نبــود. ایــن بــود کــه مــا بــه انــدازه کافی 
در انبارهــای مــان در تهــران انبارهــای نماینــدگان مــان در 

شهرســتان هــا پــودر بــرف آمــاده فــروش گذاشــتیم.
ــویی  ــت ش ــودر رخ ــه ی پ ــی کارخان ــم وقت ــی کن ــور م تص
بــرف در فهرســت صنایــع ایــران قــرار گرفــت، حبیــب 
ــی  ــه تبلیغات ــه جمل ــود ک ــران ب ــم در ای ــوردی ه ــا الج آق
ــازار آمــد« در همــه جــا انتشــار  ــه ب ــرف قیمــت شــکن ب »ب
پیــدا کــرد و بقیــه ماجــرای آن ادامــه یافــت. نماینــده پــودر 
رخــت شــویی تایــد آقــای بیــژن خــرم بــود کــه از دوســتان 
حبیــب آقــا بــود و ماهــی یکــی دو بــار، بــرای دیــدار حبیــب 

ــی بهشــهر مــی آمــد. ــه گــروه صنعت ب
مــا تصمیــم گرفتیــم قیمــت پــودر بــرف را برابــر قیمــت پــودر 
رختشــویی تایــد تعییــن کنیــم. آن وقــت تمــام مشــتریان مــان 
را بــه ســه گــروه تقســیم کردیــم و تصمیــم گرفتیــم بــه گــروه 
ــروه  ــه گ ــتر و ب ــداد بیش ــروه دو تع ــه گ ــر، ب ــداد کمت ــک، تع ی
ســه، تعــدادی بازهــم بیشــتر، یعنــی مثا بیســت کارتــن انواع 
بســته بنــدی هــای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ گرمــی پــودر بدهیــم.

همــه ی فاکتورهــا را هــم یــک جــور صــادر کردیــم؛ زیــرا در 
ســال ۱۳۴۵ )۱۹۶۶م( کامپیوتــر نداشــتیم و مجبــور بودیــم 
هزارهــا فاکتــور را بــا دســت بنویســیم. مــا مــی دانســتیم کــه 
ایــن اطاعــات بــه نحــوی بــه اطــاع آقــای خــرم خواهــد 
رســید و او تصــور خواهــد کــرد کــه مــا در قیمــت بــا او رقابــت 
نخواهیــم کــرد و از ایــن بابــت بســیار خوشــحال خواهد شــد.
روز شــنبه قــرار گذاشــتیم کــه پــودر بــرف را توزیــع کنیــم. دو 
روز پیــش از موعــد مقــرر، یعنــی بعــد از ظهــر روز پنجشــنبه، 
ــا آن وقــت خــود او  ــه آقــای تفســیری برنامــه مــان را کــه ت ب
هــم نمیدانســت چــه زمانــی خواهــد بــود، ابــاغ کردیــم. بــه 

او گفتــم: »مــی خواهیــم پــودر بــرف را بــه جــای کیلویــی ۱۲۰ 
ریــال بــا ۳۳ درصــد تخفیــف بفروشــیم. ولیکــن برو و ســه نوع 
مهــر پاســتیکی ســفارش بــده بــرای ســه نــوع فاکتــور کــه به 

هــر فاکتــوری ۳۳ درصــد تخفیــف تعلــق بگیــرد.«
عــده ای از کارمنــدان را از پنجشــنبه ظهــر در محــل کار 
ــه  ــه ب ــد. روز جمع ــرون نرون ــرکت بی ــا از ش ــتیم ت ــه داش نگ
تمــام ایــن فاکتورهــا مهــر ۳۳ درصــد تخفیــف زده بودیــم. از 
شــنبه صبــح نــه تنهــا بــا کامیــون هــای شــاه پســند، بلکــه بــا 
کامیــون هایــی کــه اجــاره کــرده بودیــم در ظــرف دو روز پودر 
رختشــویی بــرف در تمــام ایــران توزیــع شــد. فکــر نمــی کنــم 
ــود  ــابقه ای وج ــن س ــران چنی ــس در ای ــع جن ــخ توزی در تاری
ــام  ــی در تم ــک جنس ــدت دو روز ی ــه در م ــد ک ــته باش داش

مغــازه هــای ایــران پخــش گــردد.
آقــای هرمــزی مســئول تبلیغــات پودر بــرف هــم از پانــزده روز 
پیــش تــر بــا چــاپ آگهــی تبلیغاتــی بــا عبــارت »منتظــر بــزرگ 
ــان،  ــات و کیه ــه اطاع ــیده در روزنام ــال باش ــر س ــن خب تری
همــه ی مــردم را بــرای یــک خبــر بــزرگ تجــاری آمــاده کرده 
ــازار آمــد فروشــنده  ــه ب ــرف قیمــت شــکن« ب ــود. وقتــی »ب ب
ــودر رخــت  ــد کــه پ ــغ مــی کردن ــازار تبلی ــا در تمــام ب هــای م
ــرده  ــی ک ــران فروش ــما گ ــه ش ــال ب ــن س ــد چندی ــویی تای ش
اســت. نماینــده ی توزیــع تایــد در ایــران، شــرکت مینــو بــود که 
تحــت مدیریــت آقایــان علــی و حســن خسروشــاهی اداره مــی 
ــات شــرکت  ــراض، مطالب ــوان اعت ــه عن ــازه داران ب شــد. مغ
مینــو را کــه بابــت بهــای پــودر و بیســکویت بــود پرداخــت نمی 
کردنــد. تــا ســرانجام شــرکت مینــو در روزنامــه هــا اعــام کرد 
کــه از نمایندگــی پــودر تایــد اســتعفا کــرده اســت و خواســتار 

پرداخــت پــول بیســکویت هــا شــد.
ــازار  ــد ب ــرف، ۹۹ درص ــویی ب ــت ش ــودر رخ ــع پ ــل از توزی قب
دســت تایــد بــود. بعــد از یکــی دو مــاه چــون تایــد نماینــده ی 
ــرف افتــاد. شــاید  ــه دســت ب ــازار ب ــع نداشــت، اکثریــت ب توزی
یــک ســال طــول کشــید تــا تایــد نماینــده ای در ایــران تعییــن 
ــا آن  ــت، ام ــاس گرف ــان تم ــی جه ــن نبات ــا روغ ــرد. اول ب ک
ــد را قبــول کنــد.  ــع تای مؤسســه حاضــر نشــد نمایندگــی توزی
صاحبــان روغــن قــو کــه رقیب ســر ســخت شــاه پســند بودند، 
نمایندگــی تایــد را بــه شــرط ایــن کــه کارخانــه مشــترک باشــد 
ــل  ــد تحمی ــه تای ــان را ب ــرایط خودش ــع ش ــد و در واق پذیرفتن
ــه راه  ــد ب ــا تای ــترکی ب ــه مش ــو، کارخان ــه ی ق ــد. کارخان کردن

ــه عهــده گرفــت. ــران ب ــد را در ای ــع تای انداخــت و توزی
صاحبــان روغــن نباتــی قــو، همیشــه خودشــان را در دو 
رشــته از کارهــای تجــاری و تولیــدی، از گــروه صنعتــی 
ــون، و  ــته ی صاب ــی در رش ــد: یک ــی دیدن ــب م ــهر عق بهش
یکــی هــم در رشــته ی پــودر. بــا گرفتــن نمایندگــی، تایــد بــه 
تدریــج ســهم بــازار را تــا حــدود ســی درصــد، بــه دســت آورد 
ــودر  ــرف و پ ــویی ب ــت ش ــودر رخ ــن پ ــازار بی ــهم ب ــه س و بقی

ــود ... ــا تقســیم شــده ب رخــت شــویی دری

       ) برگرفته از کتاب 11٠ سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر (

تیم والیبال مارگارین
قهرمان والیبال لیگ کشور

ــا اقتــدار بــه  تیــم والیبــال شــرکت مارگاریــن ب
ــگ  ــال لی ــای والیب ــت ه ــی رقاب ــوان قهرمان عن

ــت. ــت یاف کشــور دس
ــزار  ــز برگ ــا در تبری ــن رقابت ه ــیده ای ــزارش رس ــه گ ب
بــا درخشــش و هوشــمندی  تیــم مارگاریــن  و  شــد 
اعضــای خــود بــا برتــری بــر حریفــان، عنــوان قهرمانــی 

ــرد. ــود ک را از آن خ
ــس  ــن پ ــال مارگاری ــم والیب ــزارش تی ــن گ ــه ای ــر پای ب
از کســب مقــام قهرمانــی کارگــران اســتان تهــران 
بــه عنــوان نماینــده تهــران در مســابقات قهرمانــی 
کارگــران کشــور در تبریــز حاضــر شــد. مســابقات 
ــه  ــای نیم ــد و در دیداره ــزار ش ــی برگ ــطح باالی در س
نهایــی کــه در مقابــل تیم هــای موتورســازان تبریــز 
و یــزد انجــام شــد رقابــت ســخت و فشــرده بــود و 
ــی  ــب و دیدن ــازی جال ــک ب ــه ی ــا ارائ ــن ب ــم مارگاری تی
ــار  ــرای دومیــن ب ــی کشــور را ب توانســت مقــام قهرمان

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ب
از ســوی دیگــر تیــم والیبــال مارگاریــن پــس از کســب 
ــا آقــای مهنــدس میــر مرتضــوی،  عنــوان قهرمانــی ب
مدیرعامــل شــرکت مارگاریــن و معاونــت اداری آقــای 
ــر  ــدار مهنــدس می ــن دی ــدار کــرد. در ای ــی دی طباطبای
مرتضــوی رهنمودهــای الزم جهــت همــه گیــر کــردن 
ــود آوردن  ــه وج ــت ب ــرکت در جه ــطح ش ورزش در س
جامعــه ای ســالم و شــاداب ارائــه کــرد و در پایــان بــه 

اعضــای تیــم هدایایــی اهــداء شــد.
▪ بازیکنان▪تیم▪عبارتند▪از:	

ــان  ــری، رحم ــرج مظف ــی زاده، ای ــه نب ــان عبادالل آقای
محمــدی، مهــدی بازارگــرد، بابــک مظفــری، محمــد 
حــاج مشــهدی، عبــاس پرهیــز، رضــا نائینــی، کیــوان 
حســینیان پــور، امیــر نفــر، حســین نــوری، بهــروز 
احمــدی، مربــی: احمدپــور کاشــیان - کمــک مربــی: 
ــن. ــق بی ــد ح ــت: حمی ــادی، سرپرس ــروز آب ــن فی حس
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