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مهندس احمدرضا ضرابیه؛ مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه سامان
مهندس احمدرضا ضرابیه از مدیران جوان و فرهیخته بازار سرمایه كشورمان می باشدكه نوع مدیریت وی در 
فضای اقتصادی كشورمان و راه كارهای وی برای تعالی و توسعه، برندی برتر از مدیریت خاق و هوشمندانه 
نام گرفته است. وی با توجه به دانش و علم روز خود در كنار تجربه و توان عملی توانسته است در بیمه سامان 

به عنوان یکی از بیمه های پیشرو و خوشنام كشورمان بانی پیشرفت این بیمه در تمام شئون گردد.
احمدرضا ضرابیه منسوب به خاندانی است معظم، كارآفرین و خیر در ایران دوست داشتنی مان كه بخوبی 
نقاط قوت و ضعف اقتصاد میهن اسامی و فراز و فرودهای بازار سرمایه را شناخته و در یکی از مهمترین صنایع 
خدمات دهنده امروزی یعنی صنعت بیمه با ارائه راهکار و راهبرد و البته تعاملی ستودنی با كلیه اجزاء ،در 
این صنعت حامی بنگاه ها و افراد، در همه زمینه ها بانی آن گشته تا نقش خوش صنعت بیمه در پشتیبانی 

از افراد و نهادهای گوناگون در برابر خطرات و حوادث، معنایی تازه یابد.
مشارالیه نشان داده است كه نگاهی چند بُعدی به تمام عوامل دخیل در صنعت بیمه داشته و از اهتمام جدی 
به مقوله ریسک گرفته تا تحوالت دیجیتال و از توانمندسازی شبکه فروش تا نگاه جدی به خلق بیمه های 

نوآورانه مورد توجه ویژه وی می باشد.
باور راستین این مدیر جوان و خوش فکر مبنی بر اینکه در شرایط افزایش نرخ ارز، رونق صادرات می تواند 
تاثیر بسزائی بر روی ضریب نفوذ بیمه داشته باشد و این باور را چه در مصاحبه های خبری خود و چه در مقام 
پنل نشین ارشد نشست های تخصصی به كرات اعام داشته و در عملکرد به آن اهتمام جدی داشته است این 
مهم را به اذهان جاری و ساری می سازد كه مدیریت نواندیش از هر فرصتی برای بسط این صنعت بهره برده 

و می برد بدون آنکه چالش ها و معضات سد راه او شود.
مدرک تحصیلی

دارای مدرک لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسامی
فوق لیسانس مالی از دانشگاه SCHOOL CASS BUSINESS لندن

سوابق كاری:
در سال 1383 مدیر بازرگانی و امور بین الملل شركت هایکارت كیش )پرداخت الکترونیک سامان(

مدیریت فناوری و اطاعات شركت بیمه سامان
مدیریت امور مالی شركت بیمه سامان

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و اندوخته ساز شركت بیمه سامان
 نایب رییس و عضو اصلی هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه

رییس هیآت مدیره شركت ایده پردازان بازار سرمایه امین

محمد مهدی قربانی یکی از معدود رؤسای دفتر حوزه مدیریت شركت های تولیدی است كه به شایستگی 
در مسندی قرار گرفته كه خوب می داند چگونه هم باید هماهنگی های كاری مدیریت سطح عالی را برای 
حضور در جلسات متعدد انجام داده و هم در كنار آن حلقه رابطه ای باشد برای ارتباط آسان كاركنان 

با مدیریت ارشد مجموعه.  
وی در شركت مارگارین هم پلی است بین پرسنل داخل و هم افراد خارج مجموعه با مدیرعامل كه برای 
این مهندس خوش اخاق كه همیشه نهایت تعامل و حسن برخورد را داشته و دارد بهترین ها را آرزومندیم.  

شهید سلیمانی، هم قهرمان مّلت ایران و هم قهرمان اّمت اسالمی
 شهادت سلیمانی یک حادثه ی تاریخی است، یک حادثه ی معمولی نیست كه از یاد تاریخ برود؛ 
این در تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه ی روشن. و شهید ]سلیمانی[، هم قهرمان ملّت ایران 
افتخار  به خودشان  ایرانی ها هم  این نکته ی اساسی است.  اّمت اسامی شد؛  شد و هم قهرمان 
كنند كه مردی از میان آنها از یک روستای دورافتاده برمیخیزد، تاش میکند، مجاهدت میکند، 
خودسازی میکند، تبدیل میشود به چهره ی درخشان و قهرمان اّمت اسامی؛ كه حاال من دو سه 

جمله ی دیگر، بعد در این مورد عرض میکنم.

و معنوی  فرهنگی خودش  ایران داشته های  ملّت  اینکه  به خاطر  است،  ایران  ملّت  قهرمان  اّما   
خودش و انقابی خودش را و ارزشهای خودش را در او متبلور دید، در او مجّسم دید. ایشان هنوز 
زنده بود و رفت  و  آمد میکرد -خیلی هم معمولی؛ هیچ پیرایه ای هم برای خودش قائل نبود- كه 
من میدیدم در این خیابانها عکسهای او را زده اند و به او افتخار میکنند. وقتی شهید شد، فقط 
انقابی ها نبودند كه او را تکریم كردند و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد 
به یک عنصر  نمیرفت نسبت  انتظار  او -حّتی كسانی كه  به  اقشار نسبت  ]بلکه[ همه ی  كردند 
تبلور  همین:  خاطر  به  چرا؟  كردند؛  احساسات  ابراز  بکنند-  احساسات  ابراز  جور  این  انقابی، 

ارزشهای فرهنگی ایرانی و ایران بود؛ این خیلی باارزش است.

شهید سلیمانی، مظهر شجاعت، مقاومت، درایت، تیزهوشی، فداکاری و معنویّت
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خسرو امیرحسینی

ـــت  ـــل حمای ـــه دلی ـــم ب ـــت دوازده ـــردم در دوران دول ـــیاری از م بس
مقامـــات و مســـئوالن از بـــازار بـــورس، بـــا فـــروش امـــوال و 
دارایی هـــا خـــود بـــه خریـــد ســـهام پرداختنـــد امـــا در تابســـتان 
ســـال 1399 به یک بـــاره رونـــد صعـــودی بـــازار به شـــدت نزولـــی 
ـــود  ـــد ارزش خ ـــا 70 درص ـــازار ت ـــهام ب ـــاق، س ـــن اتف ـــی ای ـــد. در پ ش
ـــرمایه  ـــادی از س ـــش زی ـــرد بخ ـــرمایه گذاران خ ـــت داد و س را از دس

ـــد. ـــت دادن ـــود را از دس خ
ـــت  ـــابق كفای ـــور س ـــخنرانی رئیس جمه ـــه دو س ـــاره ب ـــاره اش دراین ب
ـــل  ـــد روز قب ـــاً چن ـــاه و صرف ـــانزدهم مردادم ـــان در ش ـــد. ایش می كن
از ســـقوط تاریخـــی بـــازار به صراحـــت گفتـــه بـــود »بـــا شـــرایطی 
كـــه بـــورس نشـــان می دهـــد اوضـــاع بهتـــر خواهـــد شـــد؛ مـــردم 

بایـــد همه چیـــز را بـــه بـــورس بســـپارند«.
ــر  ــا تغییـ ــی بـ ــن روحانـ ــد حسـ ــال بعـ ــک سـ ــدود یـ ــا حـ امـ
ـــازار  ـــک ب ـــروز ی ـــورس ام ـــود »ب ـــه ب ـــود گفت ـــی خ ـــای قبل صحبت ه
مهمـــی اســـت، البتـــه مـــردم وقتـــی می خواهنـــد در بـــورس وارد 
ـــد در  ـــد، بای ـــورس بیاورن ـــد در ب ـــود را نبای ـــرمایه خ ـــه س ـــوند هم ش
ـــه  ـــا را ب ـــی آن ه ـــورس زندگ ـــیب ب ـــراز و نش ـــه ف ـــد ك ـــدی بیاوردن ح

ـــد«. ـــم نزن ه
ـــازار  ـــوع و میـــزان حمایـــت از ب ـــاره ن چرخـــش مواضـــع سیاســـیون درب
ـــاد  ـــن اعتم ـــن رفت ـــی و از بی ـــزش ســـرمایه اجتماع ـــورس موجـــب ری ب
ـــراً  ـــه اخی ـــی ك ـــنجی مل ـــه نظرس ـــاره ب ـــاره اش ـــد. دراین ب ـــی ش عموم
بـــه شـــیوه مصاحبـــه تلفنـــی و در ســـطح ملـــی انجام شـــده حائـــز 

ـــت. ـــت اس اهمی
 در نظرســـنجی اخیـــر مركـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان ایـــران 
ـــادی  ـــرش اقتص ـــا نگ ـــاط ب ـــی در ارتب ـــکار عموم ـــش اف ـــور پای به منظ
شـــهروندان در آبـــان مـــاه 1400، 36.8 درصـــد پاســـخگویان 
ــد  ــح می دهنـ ــند ترجیـ ــته باشـ ــدازی داشـ ــر پس انـ ــد اگـ گفته انـ
ــد، 22.8  ــرمایه گذاری كننـ ــکن سـ ــن و مسـ ــش زمیـ آن را در بخـ
ـــا  ـــکه و ط ـــد س ـــد، 9.6 درص ـــی می كنن ـــتغال و كارآفرین ـــد اش درص
می خرنـــد، 8.9 درصـــد در بانـــک پس انـــداز می كننـــد و 3.1 
درصـــد در ارزهـــای دیجیتالـــی ســـرمایه گذاری می كننـــد. خریـــد 
ــرمایه گذاری در  ــخگویان و سـ ــد پاسـ ــح 1.3 درصـ دالر و ارز ترجیـ

بـــورس ترجیـــح 1.2 درصـــد پاســـخگویان اســـت.
ــرمایه گذاری در  ــه سـ ــخگویان بـ ــدی پاسـ ــل یک درصـ ــراز تمایـ ابـ
بـــورس نشـــان دهنده از بیـــن رفتـــن بازدهـــی ســـرمایه و اعتمـــاد 
ســـرمایه گذاران بـــه ایـــن بـــازار اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
دوشـــنبه،  روز  اژه ای  محســـنی  حجت االسام والمســـلمین  كـــه 
ــا  ــه بـ ــوه قضائیـ ــی قـ ــورای عالـ ــه شـ ــاه در جلسـ ــم آذرمـ پانزدهـ
ـــرد:  ـــد ك ـــورس تأكی ـــت ب ـــه وضعی ـــیدگی ب ـــت رس ـــه اهمی ـــاره ب اش
ــه  ــواهد این گونـ ــن و شـ ــد و قرائـ ــن می رسـ ــه ذهـ ــاكان بـ »كمـ
حکایـــت می كنـــد یـــک روال عـــادی و متعـــارف در بـــورس رقـــم 
نمی خـــورد، بنابرایـــن بـــار دیگـــر رســـیدگی بـــه ایـــن موضـــوع را 
ـــس  ـــه رئی ـــوع ب ـــن موض ـــوب ای ـــتور مکت ـــم. دس ـــت می كن درخواس
ـــی  ـــات قبل ـــد، گزارش ـــاغ ش ـــم اب ـــور ه ـــی كل كش ـــازمان بازرس س

ــری و  ــال، پیگیـ ــوع را دنبـ ــن موضـ ــرده و ایـ ــه روز كـ ــود را بـ خـ
ـــت  ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــف و جرم ـــر تخل ـــا اگ ـــد ت ـــب كنی تعقی

نیســـت«. اغمـــاض  و  قابل بخشـــش  به هیچ وجـــه 
گفـــت:  ادامـــه  در  اژه ای  محســـنی  حجت االسام والمســـلمین   
»در حـــال حاضـــر بـــرای مـــردم ایـــن ذهنیـــت وجـــود دارد كـــه 

تخلفاتـــی صـــورت گرفتـــه اســـت«.
بـــدون شـــک بیـــان ایـــن ســـخنان در چنیـــن موقعیـــت زمانـــی 
ـــه  ـــوق عام ـــه حق ـــبت ب ـــه نس ـــوه قضائی ـــس ق ـــه رئی ـــانگر دغدغ نش
ـــن ســـخنان  ـــر ای ـــی اســـت. اگ ـــاد عموم ـــدن اعتم ـــردم و آســـیب دی م
ــایی  ــاب شناسـ ــخص در بـ ــه مشـ ــی و نتیجـ ــه خروجـ ــر بـ منجـ
مقصـــران و برخـــورد قانونـــی بـــا آن هـــا باشـــد حتمـــاً منجـــر بـــه 
ـــه  ـــه همان گون ـــد. البت ـــد ش ـــی خواه ـــکار عموم ـــت اف ـــش رضای افزای
كـــه رئیـــس قـــوه قضـــا عنـــوان داشـــته برخـــی از ضـــرر و 
زیان هایـــی كـــه در بـــورس اتفـــاق می افتـــد طبیعـــی اســـت امـــا 
ـــدی  ـــا 70 درص ـــان ت ـــه زی ـــت ك ـــخص آن اس ـــح و مش ـــئله واض مس
ســـهامداران خـــرد در یـــک مقطـــع زمانـــی بســـیار كوتـــاه حتمـــاً 
ـــن  ـــوع چنی ـــی وق ـــل چرای ـــاره عل ـــص درب ـــق و تفح ـــه تحقی ـــاز ب نی

ــده ای دارد. پدیـ
ـــس  ـــده مجل ـــی، نماین ـــوی الرگان ـــر موس ـــید ناص ـــت س ـــه روای ـــا ب بن
شـــورای اســـامی در اســـفندماه ســـال گذشـــته در ابتـــدای ســـال 
ـــل  ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــی نس ـــد بورس ـــراد دارای ك ـــداد اف 1399 تع
ـــر  ـــون نف ـــاالی 50 میلی ـــه ب ـــر ب ـــزار نف ـــا 150 ه ـــدود 100 ت از ح
ـــل  ـــرد و حداق ـــه نک ـــم توج ـــوع مه ـــن موض ـــه ای ـــت ب ـــا دول ـــید ام رس
ـــارد دالر از ســـرمایه  ـــا 70 میلی ـــادل 65 ت ـــان مع ـــون توم 1500 تریلی

ـــد. ـــردم ذوب ش م
ــدان  ــدی، حقوقـ ــت احمـ ــه نعمـ ــت كـ ــل اسـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
اصاح طلـــب اخیـــراً در یادداشـــتی در روزنامـــه آرمـــان ملـــی 
ــات«  ــی قاضی القضـ ــتور بورسـ ــاره دسـ ــی دربـ ــوان »نکاتـ ــا عنـ بـ
بخـــش  و  وزرا  و  می نویســـد: »مگـــر می شـــود رئیس جمهـــور 
ـــت  ـــورس و فضـــای بورســـی صحب ـــودن ب ـــن ب ـــه از ایم اقتصـــادی هم
كننـــد، مـــردم را دعـــوت بـــه ســـرمایه گذاری كننـــد، شـــركت های 
ـــه وجـــود آمـــده افزایـــش  دولتـــی ســـهام خودشـــان را در آن حبـــاب ب
ـــد و  ـــال كنن ـــد را فع ـــته می ش ـــی بس ـــای طوالن ـــه صف ه ـــت ك قیم
ـــه  ـــی ب ـــد، ریزش ـــی بیفت ـــچ اتفاق ـــه هی ـــدون اینک ـــه ب ـــداً یک دفع بع

وجـــود آمـــده و كل ســـرمایه مـــردم بلعیـــده شـــود«.
درنهایـــت خاصـــه داســـتان بـــورس این گونـــه بـــود كـــه مـــردم 
اعتمـــاد  به واســـطه  به عنـــوان ســـرمایه گذاران خـــرد  عـــادی 
بـــه ســـخنان مســـئوالن وقـــت بعضـــاً خانـــه، ماشـــین، اســـباب و 
ـــا  ـــا ب ـــازار ســـهام شـــدند ام ـــد و وارد ب ـــزل خـــود را فروختن ـــه من اثاثی
ـــه  ـــد اگرچ ـــدا نکردن ـــتیبانی پی ـــی و پش ـــچ حام ـــاره هی ـــزش یک ب ری
ـــت ورود  ـــن باب ـــد. از ای ـــزار كردن ـــات و اعتراضـــات بســـیاری برگ تجمع
ـــین برانگیزی  ـــدام تحس ـــاً اق ـــرا حتم ـــه ماج ـــا ب ـــتگاه قض ـــس دس رئی
ـــزارش  ـــخص و گ ـــات مش ـــه اقدام ـــر ب ـــرورت دارد منج ـــه ض ـــوده ك ب

ـــود. ـــردم ش ـــه م آن ب

فریبـی بـه 
بـورس نام 
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تأسیس  سالروز  هجدهمین  »فرارسیدن2آذرماه، 
هلدینگ مدیریت صنعت شوینده را حضور خانواده 
بزرگ این شرکت اعم از سهامداران ارجمند، اعضای 
پیشین  عامل  مدیران  و  موسسین  مدیره،  هیئت 
شرکت، همکاران گرامی و شرکت های تابعه و فعاالن 
بازار سرمایه صمیمانه تبریک گفته و از همراهی ها، 

همکاری ها و هم افزایی هایتان سپاسگزارم.«
صنعت  مدیریت  هلدینگ  تأسیس  سالروز  هجدهمین 
این شركت،  عامل  مدیر  كه  رسید  فرا  حالی  در  شوینده 
امیرعلی نعمت اللهی، مهم ترین عامل پیشرفت و پایداری آن 
را هم افزایی و اعتماد سهامداران و وجود پرسنل ساعی و 
با انگیزه عنوان كرد و ضمن قدردانی از تاش های مدیران 
عامل پیشین این شركت پیامی به همین مناسب صادر كرد: 
»فرارسیدن2آذرماه، هجدهمین سالروز تأسیس هلدینگ 
مدیریت صنعت شوینده را حضور خانواده بزرگ این شركت 
اعم از سهامداران ارجمند، اعضای هیئت مدیره، موسسین و 
مدیران عامل پیشین شركت، همکاران گرامی و شركت های 
تابعه و فعاالن بازار سرمایه صمیمانه تبریک گفته و از همراهی 

ها، همکاری ها و هم افزایی هایتان سپاسگزارم.«
دوم آذر مصادف با سالروز تاسیس)هلدینگ بیدسیم( در سالن 

هجده سالگی بیدسیم در حضور پیشکسوتان

افتتاح پایگاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سالمت در هلدینگ مدیریت صنعت شوینده

اجتماعات جهش تولید این شركت باحضور مدیران عامل 
پیشین، از بدو تاسیس تا كنون، مدیران شركت های تابعه، 

مدیران ارشد و كاركنان این شركت گرامی داشته شد.
این مراسم با پخش آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی آغاز 
شد و در ادامه مدیرعامل بیدسیم ضمن تبریک هفته بسیج و 
خیر مقدم به میهمانان و كاركنان، حضور موفق شركت های 
چندرشته ای و نهادهای مالی در بازار سرمایه كشور را درگرو 
اعتمادسازی و ثروت آفرینی برای سهامداران دانست و افزود 
جایگاه كنونی این نهاد مالی تخصصی در صنعت شوینده 
مرهون تاش ها، پیگیری ها، مجاهدت ها و تدبیر افرادی است 
كه طی سال های گذشته بر مسند مدیریت و راهبری این 

شركت قرار گرفته اند.
پس از سخنان امیر علی نعمت اللهی، مدیرعامان پیشین 
آقایان آرام، رضی زاده، مقدسی، زمانی فرد و وكیلی  با تبریک 
سالروز تاسیس شركت، دعوت از پیشکسوتان را گامی مبتکرانه، 
ارزنده و بدعتی درخور امتنان دانستند و به بیان تاریخچه و 

تجربیات دوران مدیریتشان در هلدینگ پرداختند.
در بخش پایانی مراسم نیز، پس از برش كیک هجده سالگی 
یادگاری،  عکس  گرفتن  و  سپاس  لوح  اهدای  با  بیدسیم، 

تاش های مدیرعامان قبلی شركت ارج نهاده شد.  

مقام معظم رهبر در مورد بسیج اینگونه خطاب فرموده اند: »عرصۀ بسیج یک عرصۀ عمومی است؛ نه 
مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از بخش های جغرافیایی كشور است… در همۀ جاها، 
در همۀ مکان ها، زمان ها، عرصه ها و در همۀ قشرها، این وجود دارد. این معنای بسیج است.« درهمین 
راستا با پیگیری ها و هماهنگی های صورت گرفته، شركت مدیریت صنعت شوینده )بیدسیم- 

سهامی عام( به افتتاح پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سامت نائل آمد.
در ایام اهلل هفته بسیج، این شجرۀ طیبۀ انقاب اسامی، با حضور میهمانان ویژه در ساختمان 
شهید سردار پورجعفری بیدسیم، مراسم افتتاح پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سامت 
برگزار شد. این مراسم پس از اقامه نماز ظهر عصر و با حضور خانوادۀ معزز شهید پورجعفری، سردار 
علی حسین رعیتی فرد، سرهنگ ممی خانی، فرمانده بسیج ناحیه 507 امام جعفرصادق )ع( و كاركنان 
آغاز شد. در ابتدای مراسم، امیر علی نعمت اللهی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد بسیج 
و اهمیت آن در بین آحاد جامعه، ایجاد بسیج در ساختار بزرگ ترین شركت چندرشته ای و نهاد مالی 

تخصصی در صنعت شوینده كشور را گامی بلند در جهت همگرایی تاش ها و تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی دانست و از حضور مدعوین قدردانی نمود. در ادامه، رئیس سابق سازمان بسیج 
كارگران و كارخانجات و معاون كنونی روابط كار وزیر كار و رفاه اجتماعی، با تجلیل از اقدام بدیع 
بیدسیم در مزین نمودن ساختمان به نام مبارک مخزن االسرار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
ابراز امیدواری كرد كه در آغازین سال های گام دوم انقاب اسامی روحیه جهادی و مجاهدت های 
مخلصانۀ آن شهید بزرگوار در بدنۀ مدیران، كاركنان و جامعۀ شریف كارگری كشور بیش از همیشه 

تجلی یابد.
پس از سخنرانی مدیرعامل و مدعوین در سالن اجتماعات جهش تولید بیدسیم، از تابلوی پایگـاه ویژه 
مقاومت بسیج شهدای جبهه سامت رونمایی شد و با حکم فرمانده حوزۀ مقاومت بسیج 507 امام 
صادق )ع(، محمد محسن آراسته به عنوان سرپرست این پایگاه ویژه منصوب شد. در پایان مراسم 

نیز، با اهدای لوح تقدیر از حضور میهمانان این مراسم قدردانی شد.

اللهی: »فرارسیدن2آذرماه، هجدهمین سالروز  نعمت  امیرعلی  دکتر 
بزرگ  خانواده  را حضور  مدیریت صنعت شوینده  هلدینگ  تأسیس 
این شرکت اعم از سهامداران ارجمند، اعضای هیئت مدیره، موسسین 
و مدیران عامل پیشین شرکت، همکاران گرامی و شرکت های تابعه و 
فعاالن بازار سرمایه صمیمانه تبریک گفته و از همراهی ها، همکاری ها و 

هم افزایی هایتان سپاسگزارم.«
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افزایش ضریب نفوذ بیمه نیازمند حمایت از مدیران خبره است

بیمه بعنوان یک مولفه اقتصادی، نقش مهمی در توسعه و تعالی اقتصاد كشورها داشته و هر چه سهم صنعت 
بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن كشور پیشرفته تر خواهد بود. نقش 
اصلی بیمه كاهش ریسک است چرا كه هر چه احتمال ریسک باالتر باشد، احتمال اینکه كسب و كار در آن 

زمینه سرمایه گذاری كند كمتر است. 
بدون بیمه، كسب و كارها امکان گسترش ندارند و زمانی كه كسب و كار نتواند گسترش پیدا كند، اشتغال 
ایجاد نمی شود. در واقع، ممکن است بنگاه های اقتصادی كاركنان خود را اخراج كنند و زمانی كه كاری وجود 
نداشته باشد مشتری و مصرف كننده مبلغ كمتری را هزینه كرده و حركت اقتصاد با كندی به پیش می رود. 
از سوی دیگر، بیمه نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال در جامعه داشته و شركت های بیمه با استخدام نیروی 

انسانی، ایجاد اشتغال كرده و از این جنبه نیز بر اقتصاد كشور تاثیرگذار هستند. 
همچنین صنعت بیمه ابزاری مهم و موثر در مدیریت ریسک و تامین آرامش و امنیت روانی جامعه است كه 
از یک سو در گسترش رفاه اجتماعی نقش دارد و از سوی دیگر، باعث رشد سرمایه گذاری می شود. مجموع 
این شرایط می تواند زیربنایی برای تولید هر چه بیشتر در جامع بوده و به تبع آن زمینه رونق گرفتن اقتصاد را 
فراهم كند. با توجه به همین نقش موثر و اساسی صنعت بیمه است كه دولت های مختلف همواره اهمیتی ویژه 
برای آن قائل بوده و در جهت ایجاد بهبود و اصاح آن تاش كرده اند و كشورهای جهان به اشکال مختلف و 
با ابزارهای گوناگون سعی در توسعه صنعت بیمه خود داشته اند؛ برای آن قانون وضع كرده اند چارچوب ها و 
ساختار آن را بنا نهاده اند، نظارت دقیق بر آن داشته اند، ساز و كارهایش را كنترل كرده اند و همواره در جهت 

بهبود فرآیندهای موجود در صنعت بیمه اقدام كرده اند.
بدین ترتیب صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی هر كشوری بوده و به عنوان یک از شاخص 
های توسعه یافتگی نیز در نظر گرفته می شود و عاوه بر این، ركن پشتیبان سایر نهادهای موجود در كشور 
است. قوانین و مقررات بیمه ای ایران هم با در نظر گرفتن نقش كلیدی صنعت بیمه در جامعه، در قالب یک 

چارچوب كلی ارائه شده است.
از سال 1314 كه بیمه ایران، به عنوان اولین شركت بیمه در كشور، تاسیس شد تا اوایل دهه هفتاد، دولت 
بازیگر اصلی صنعت بیمه بود و شركت های خصوصی چندانی در این حوزه وجود نداشت. اما از اوایل دهه 
هفتاد تعداد این شركت ها افزایش یافت و در اواخر دهه هشتاد با پیشی گرفتن بیمه های خصوصی از دولتی 

انحصار كامل دولت در این صنعت شکست. 
یکی از بیمه های خصوصی كه در این دوره پا به عرصه گذاشت بیمه سامان بود كه در اسفندماه سال 1383 

مجوز فعالیت خود را از بیمه مركزی دیافت نمود.
بنیانگذاران و مدیران این شركت  كه از دست  اندركاران با تجربه صنعت بیمه بودند در كنار توجه به یک فعالیت 
اقتصادی پویا با یک همدلی و البته هدف مقدس كه همان بسط خدمات دهی و چتر حمایت گستراندن برای 
توسعه همه جانبه ایران با افزایش ضریب نفوذ بیمه بود  قدم در این راه گذاشته اند و  تجربه آنان در سایه تجلي 

و توسعه روزافزون بیمه سامان تبلور یافت.
اعضای هیأت مدیره به  منظور جلب رضایت مشتریان و ارائه سرویس مطلوب به بیمه گذاران با انتخاب مدیران 
ارشد ومیانی اقدام به جذب نیروهایی متخصص و مجرب در امور بیمه ای با هدف مشترک ایجاد خاقیت و 
تمایز در ارائه محصوالت و خدمات در صنعت بیمه نمودند. مدیران بیمه سامان بر این باوربوده و هستند كه با 
استفاده از آخرین دانشها و ابزارهای حرفه ای و اعتقاد بر اصل مشتری  مداری تمامی نیازهای بیمه ای مشتریان 

را شناسایی كرده و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نمایند.
همچنین كادر كارشناسی بیمه سامان با برخورداری از تحصیات دانشگاهی و آشنایی كامل با صنعت بیمه، 
زیر نظر مدیران با تجربه، سعی در حفظ منافع بیمه شدگان خود داشته و می كوشند با ارایه مشاوره در زمینه 

مدیریت ریسک، از بروز خسارات احتمالی برای بیمه گذاران پیشگیری نمایند.
بیمه سامان با اعتقاد به لزوم تعامل وهمدلی با گروه های ذینفع همواره درصدد است، با اتکا به سرمایه های 
مالی و انسانی مناسب، خدمتی متمایز را برای بیمه گذاران خود به ارمغان آورد.هم اكنون مدیرعامل این بیمه 

خوشنام و پیشرو كه انتخاب اول بسیاری از مشتریان و موسسات می باشد مهندس احمدرضا ضرابیه است.
احمدرضا ضرابیه از روز تاسیس بیمه سامان در سمت های مختلف در این بیمه به ایفای مسئولیت پرداخته و 

بخوبی با زیر و بم شركت بطور خاص و با خود صنعت بیمه بطور عام آشنائیت داشته و می داند كه چه راهبردی 
می تواند در هر دوره ای برای تعالی مجموعه كمک حال باشد.

این مدیر دانش آموخته از بهترین دانشگاه های داخلی و خارجی با اشراف كاملی كه به حوزه مالی دارد در 
بیمه سامان یک بخش مالی خوبی را سامان دهی كرده است كه بقول معروف در عین شفافیت در برابر هیچ 

باد و بارانی گزند نخواهد دید.
اعتقاد راستین ویژه وی به مقوله جانشین پروری ، شایسته ساالری و این موضوع كه ارزشمندترین دارائی 
یک شركت، منایع انسانی آن می باشد باعث گردیده كه در بیمه سامان شاهد حضور مدیران ، كارشناسان و 
نخبگان برجسته در تمام دوایر باشیم و همین مقوله این بیمه را به یکی از جذاب ترین شركت برای خلق ارزش 

و سرمایه گذاری و البته شركت بیمه ای منتخب برای شركت های بزرگ قرار داده است.
موفقیت بیمه سامان در تحول دیجیتال، تحلیل درست بازار و طراحی محصوالت جدید كه توانسته جایگاه 
خوبی برای این بیمه خوشنام در میان مشتریان ایجاد كند،  حاصل نگاه نوآورانه، فنی و دقیق این مهندس 

پژوهشگر و تیم مدیریت كاردان وی  در بیمه سامان به خاء های موجود در بازار می باشد .
بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از 100هزار نفر شاغل در صنعت بیمه ایران فعالیت می كنند كه نشان 
دهنده پتانسیل باالی صنعت بیمه در حوزه اشتغال است و مطمئنا اگر بتوان ازروش های جدید فروش بیمه 
همانند استارت آپ ها با این  تمهید كه باعث افزایش اشتغال شوند تا افزایش بیکاری بهره برد در این حوزه 
شغل بیشتری ایجاد می شود. چرا كه در دنیا بخش های خدماتی حرف اول را در زمینه اشتغال می زنند و 
بیمه نیز از بخش های مثبت و مهم خدمات به شمار می آید كه رفاه و آسایش مردم را تامین می كند. در 
آخر بایست این مبحث را متذكر گردید كه در كوران تحریم هاي ناجوانمردانه بین المللي بیمه برای كنترل و 
بی اثر كردن فشارهای حوزه های مختلف در اقتصاد ، نقشی حیاتی دارد و حتی می تواند چنین فشارهایی را 
به فرصت تبدیل كند. برای رسیدن به اقتصاد پویا و آنچه مدنظر مقام معظم رهبري و حاكمیت مي باشد باید 
برحمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تأكید داشت كه اگر نیک بنگریم جایگاه بیمه برای دستابی 

به این هدف بسیار كلیدی است.
با درایتی كه در مدیران جوانی چون احمدرضا ضرابیه سراغ داریم ،  این اتفاق بسیار محتمل است كه صنعت 
بیمه مهجور مانده در ایران را بتوان با رویکردهای جدید به منزلی رساند كه شایسته آن است . این منزل یعنی 

توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در همه رشته ها و در بین همه هموطنانمان .
مدیرعامل شركت بیمه سامان: »بیمه بدنه كیلومتری « محصولی بیمه ای مبتنی بر ریسک است

مدیرعامل شركت بیمه سامان با اشاره به موضوع همایش بیمه و توسعه و راهبرد این شركت مبنی بر لزوم 
حركت به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک، تاكید كرد كه »بیمه بدنه كیلومتری« به عنوان دستاورد منحصر 

به فرد این شركت، مصداق بارز طراحی محصول بیمه ای مبتنی بر ریسک است.
احمد رضا ضرابیه با بیان این كه تحول دیجیتال یک الزام برای صنعت بیمه است و نمی توان از كار آن به 
سادگی عبور كرد، افزود: اثر مثبت تحول دیجیتال باید در محصوالت و خدمات برای مصرف كننده نهائی كاما 
محسوس باشد، به گونه ای كه حق بیمه، میزان خسارت دریافتی و نیز نحوه صدور بیمه نامه و ارائه خدمات 

در زمان خسارت را متحول كند.
وی همچنین توجه ویژه به ریسک بیمه گذار هنگام صدور بیمه نامه و محاسبه حق بیمه را الزامی خواند و 
با تاكید بر این كه رعایت عدالت در محاسبه حق بیمه باید در نظر گرفته شود، اظهار كرد: بیمه گری مبتنی 
بر ریسک، امری رایج در كشورهای توسعه یافته و متناسب با تازه ترین یافته های دانش بیمه گری است، به 

گونه ای كه پارامترهای ایجاد كننده ریسک باید حداكثر دخالت را در میزان حق بیمه دریافتی داشته باشند.
 Usage-Based به گفته ضرابیه، اكنون بیمه بدنه كیلومتری شركت بیمه سامان به عنوان یک محصول
Insurance، چنین شرایطی را فراهم كرده و با استفاده از ابزار نوین، میزان حق بیمه بدنه اتومبیل را با میزان 

استفاده از خودرو متناسب كرده است.
مدیرعامل شركت بیمه سامان، بیمه گری مبتنی بر ریسک را عادالنه ترین روش بیمه گری خواند و اظهار 
امیدواری كرد با تکمیل داده های مربوط به مشتریان صنعت بیمه و استفاده از تحلیل داده ها، بتوان رویکرد 

مدیریت ریسک در صنعت بیمه را هر چه بیشتر به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک پیش برد.
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مهندس احمدرضا ضرابیه جوانی پرشور و شعور است که خوبیها را یافته و به درستی به خدمت نشانده و این آوازه شنیدنی از اوست که خدمت در صنعت حمایتی یعنی دستگیری هموطن بدون 
کم و کاست .

این جوان برازنده و یاری گر به حق و شایستگی در خدمت به خلق الگو از پدر گرفته و حتی پیشتر هم رفته که می داند با محنت مردم آشنا شدن و خدمت کردن وظیفه آدمیت است. چه بسیار 
شنیده ایم علیرغم آنکه پدرانی دغدغه و کبکبه و سوابق پرباری در آزادی و آبادانی ایران داشته اند ولی متاسفانه آقازاده های آنها ره جدا کرده و با امانت مردم در جزایر قناری و آمریکا یا در کانادا و 

اروپا روز سپری می کنند و هیچ تعلقی به این مردم مرز گهواره جنبان تمدن بشریت ندارند.  
ولی احمدرضا ضرابیه را آنچنان از پر قنداق، »رادمرد صنعت« و بزرگ مهربانوی خاندان ضرابیه، با شیر اندرون کرده اند که برای خدمت به هموطن خویش و اعتالی نام پرآوازه ایران و اشتغالزائی و 

کارآفرینی، او نه مرز حاشیه کویر می شناسد و نه سبزی جنگل و نه آبی دریا که همه جای این گستره ی سرزمین چهار فصل برای درخشیدن نام و خدمات او و خاندان معظم اش کوچک است.
 این جوان نخبه در همه جای این جغرافیایی گربه ای شکل با بیمه سامان حمایت و خدمت را به منصه ظهور رسانده و به همگان بار دیگر اثبات کرده آنان که منصوب به کویر و قنات، قنوت و 
قناعت هستند برای سربلندی ایران و اعتالی این مرز و بوم جهاد کرده و آبرو، جان و مال خویش را در این ره تقدیم می کنند. در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات در صنعت بیمه ای که بیش از 85 

سال عمر مدون در ایران دارد یک جوان محقق و نواندیش، معنایی نوین به بیمه بخشیده تا چتر حمایت و آسایش داشتن مفهوم واقعی خود را پیدا کند. 

مهندس احمدرضا ضرابیه؛ مدیریتی نواندیش و عملگرا
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مدیرعامل بیمه سامان: تحول دیجیتال، مسیری برای توسعه صنعت بیمه در داخل از خارج کشور است
مدیرعامـل شـركت بیمـه سـامان بـا تاكیـد بـر ایـن كـه »تحـول دیجیتـال« فقط 
اسـتفاده از فنـاوری و صـدور آنایـن بیمـه نامـه نیسـت، گفـت: تحـول دیجیتـال 

مسـیری بـرای توسـعه صنعـت بیمـه در داخـل و خارج كشـور اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـركت بیمـه سـامان، احمـد رضـا ضرابیـه در پنـل 
»تحـول دیجیتـال و شـبکه فـروش، فرصـت هـا و چالـش هـا« كـه در دومین روز 
از بیسـت و هشـتمین همایـش بیمـه و توسـعه برگـزار شـد بـا بیـان ایـن كـه در 
شـرایط تورمـی كنونـی، شـركت هـا باید بـه دنبـال راهکارهـای موثر بـرای حفظ 
ارزش دارایـی خـود باشـند، اظهـار كـرد: داشـتن درآمـد ارزی، بهتریـن راه حفظ 
دارایـی اسـت و »تحـول دیجیتـال« راهـکاری برای نفوذ بـه بازار بیـن المللی و در 

نتیجـه كسـب درآمد ارزی اسـت.
او بـا اشـاره بـه ایـن كـه صنعـت بیمـه دنیـا در حـوزه تطبیق بـا تحـول دیجیتال 
از سـایر صنایـع عقـب تـر اسـت، تاكیـد كـرد كه بیمه گـران ایرانـی مـی توانند از 
ایـن فرصـت اسـتفاده كـرده و دسـت كم بـرای رونق بـازار بیمـه در عـراق، تركیه 
، ارمنسـتان و كشـورهای اورآسـیا، بکوشـند تـا از آن محـل، خودشـان نیـز منتفع 

. ند شو
ضرابیـه داشـتن اعتمـاد بـه نفـس را مهمتریـن الـزام حضـور در بازارهـای بیـن 
از نظـر دانـش و  بیمـه كشـورمان  ایـن كـه صنعـت  بیـان  بـا  و  المللـی خوانـد 

سـرمایه انسـانی، بـه مراتـب وضعیـت بهتـری نسـبت بـه بسـیاری از كشـورها بـه 
ویـژه كشـورهای منطقـه دارد، گفـت: بـدون شـک بیمـه گـران ایرانی مـی توانند 
صـادرات خدمـات بیمـه ای داشـته باشـند و از ایـن محـل شـرایط مطلوبـی برای 

كنند.  ایجـاد  خـود 
وی تحـول دیجیتـال را در ارتبـاط مسـتقیم بـا عوامل فـروش صنعت بیمـه خواند 
و بـا تاكیـد بـر این كـه نمی تـوان به بهانـه تحول دیجیتال، شـبکه فـروش كنونی 
را از میـان برداشـت، خاطرنشـان كـرد: جایـگاه شـبکه فـروش، امـن اسـت و باید 

با قـدرت حفظ شـود. 
او همچنیـن بـه ظهـور بازیگران جدید در عرصـه صنعت بیمه در قالب اینشـورتک 
هـا اشـاره كـرد و بـا بیان ایـن كه هزینـه تبلیغـات آنهـا از محلی خـارج از صنعت 
بیمـه تامیـن می شـود، گفت: این تجربه نشـان مـی دهد همه تحوالت سـاختاری 
در صنعـت نیـاز بـه سـرمایه گـذاری داخلـی نـدارد و مـی تـوان از ظرفیـت هـای 

بیرونـی نیـز به ایـن منظور بهـره گرفت.
مدیرعامـل شـركت بیمـه سـامان افـزود: ارزیابـی هـای مـا نشـان مـی دهـد كه 
تنهـا 15 درصـد تحـول دیجیتـال در گـروی فنـاوری و اسـتفاده از تکنولـوژی 
و  فرهنـگ سـازمانی  كار،  انجـام  فراینـد  در گـروی  آن  85 درصـد  امـا  اسـت، 

سـرمایه انسـانی اسـت.

مدیرعامل شرکت بیمه سامان: »بیمه بدنه کیلومتری « محصولی بیمه ای مبتنی بر ریسک است
مدیرعامــل شــركت بیمــه ســامان بــا اشــاره بــه موضــوع همایــش بیمــه و توســعه و 
راهبــرد ایــن شــركت مبنــی بــر لــزوم حركــت بــه ســمت بیمــه گــری مبتنــی بــر 
ریســک، تاكیــد كــرد كــه »بیمــه بدنــه كیلومتــری« بــه عنــوان دســتاورد منحصــر 
ــر  ــی ب ــه ای مبتن ــول بیم ــی محص ــارز طراح ــداق ب ــركت، مص ــن ش ــرد ای ــه ف ب

ریســک اســت.
احمــد رضــا ضرابیــه بــا بیــان ایــن كــه تحــول دیجیتــال یــک الــزام بــرای صنعــت 
بیمــه اســت و نمــی تــوان از كار آن بــه ســادگی عبــور كــرد، افــزود: اثــر مثبــت 
ــی  ــده نهائ ــرف كنن ــرای مص ــات ب ــوالت و خدم ــد در محص ــال بای ــول دیجیت تح
كامــا محســوس باشــد، بــه گونــه ای كــه حــق بیمــه، میــزان خســارت دریافتــی و 
نیــز نحــوه صــدور بیمــه نامــه و ارائــه خدمــات در زمــان خســارت را متحــول كنــد.
وی همچنیــن توجــه ویــژه بــه ریســک بیمــه گــذار هنــگام صــدور بیمــه نامــه و 
ــا تاكیــد بــر ایــن كــه رعایــت عدالــت  محاســبه حــق بیمــه را الزامــی خوانــد و ب
ــری  ــرد: بیمــه گ ــار ك ــه شــود، اظه ــد در نظــر گرفت ــه بای در محاســبه حــق بیم

ــا  ــب ب ــه و متناس ــعه یافت ــورهای توس ــج در كش ــری رای ــک، ام ــر ریس ــی ب مبتن
تــازه تریــن یافتــه هــای دانــش بیمــه گــری اســت، بــه گونــه ای كــه پارامترهــای 
ایجــاد كننــده ریســک بایــد حداكثــر دخالــت را در میــزان حــق بیمــه دریافتــی 

داشــته باشــند.
ــه  ــامان ب ــه س ــركت بیم ــری ش ــه كیلومت ــه بدن ــون بیم ــه، اكن ــه ضرابی ــه گفت ب
ــک محصــول Usage-Based Insurance، چنیــن شــرایطی را فراهــم  ــوان ی عن
كــرده و بــا اســتفاده از ابــزار نویــن، میــزان حــق بیمــه بدنــه اتومبیــل را بــا میــزان 

اســتفاده از خــودرو متناســب كــرده اســت.
ــه  ــر ریســک را عادالن ــی ب ــری مبتن ــه گ ــامان، بیم ــه س ــركت بیم ــل ش مدیرعام
ــا تکمیــل داده هــای  ــد و اظهــار امیــدواری كــرد ب تریــن روش بیمــه گــری خوان
مربــوط بــه مشــتریان صنعــت بیمــه و اســتفاده از تحلیــل داده هــا، بتــوان رویکــرد 
ــری  ــه ســمت بیمــه گ ــر چــه بیشــتر ب ــت ریســک در صنعــت بیمــه را ه مدیری

مبتنــی بــر ریســک پیــش بــرد.
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صنعـت بیمـه در هـر جامعه ای از شـاخص های مهم اطمینـان عمومی، اعتمـاد اجتماعی، رفاه 
اقتصـادی و امیـد بـه آینـده بـه شـمار مـی رود و مسـیر توسـعه كمـی و كیفی كسـب و كار و 

همچنین سـطح معیشـت مـردم از گـذرگاه ایـن صنعت عبور مـی كند. 
آنچـه در پـی مـی آید دماسـنج صنعت بیمه و نماگـر صنعت مادری اسـت كه در كنـار دو نهاد 

بانـک و بـازار سـرمایه، نقش ضلع مکمـل اقتصـادی را ایفا می كند. 
معاونت طرح وتوسعه 

همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی
- ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به 6 شركت بیمه در 6 طرح مختلف 

- ارائـه مجوزهـای مـوردی بیمـه ای بـه 6 شـركت بیمه در 3 رشـته مختلف شـامل بیمه عیوب 
اساسـی و پنهان سـاختمان، بیمه كرونا در بیمه نامه حوادث اشـخاص و بیمه مسـئولیت مدنی 

برای حرفـه های مختلف
-  ارائه چارچوب شـرایط عمومی بیمه مسـافران عازم به خارج از كشـور، چارچوب شـرایط عمومی 
بیمـه زندگـی به شـرط فـوت، چارچوب شـرایط عمومی بیمه زندگی به شـرط حیـات، چارچوب 

شـرایط عمومـی بیمه زندگـی مختلط به تمام شـركت 
های بیمه ای

- تدویـن بودجـه مصـوب و اصاحی سـاالنه )سـال های 
1399 و 1400( بیمـه مركـزی ج.ا.ایـران؛

- تدویـن پـروژه  بیمـه مركـزی ج.ا.ایـران بـرای اجـرای 
سیاسـت های كلی اقتصاد مقاومتی برای سـال 1399 و 
1400 و تدوین منشـور پروژه هـای راهبردی بیمه مركزی 

ج.ا.ایـران و پایش مسـتمر آن؛
- ارائـه گزارش عملکرد برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه 
در سـامانه )رابت( سـازمان مدیریت و برنامه ریزی كشـور؛ 
- تهیـه و تدویـن و انتشـار كتابچـه »گزیـده قوانیـن و 
مقـررات بودجـه و برنامـه سـال 1400 )و مقایسـه آن بـا 

سـال 1399(«.
- تهیـه كتـاب سـالنامه آمـاری صنعت بیمه و پوسـتر 
آماری »نماگرهای صنعت بیمه در سـال 1398 و 1399« 

بـرای درج در پرتال سـازمان.
- بررسی تقاضای تأسیس شركت های بیمه: 

- تقاضای تأسیس 36 شركت بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
- مراتـب موافقـت اصولـی با تأسـیس 5 شـركت بیمـه )شـركت های بیمـه اتکایـی آوای پارس،  
بیمـه اتکایـی تهـران رواک، بیمه مختلـط پردیس، بیمه مختلط هوشـمند فـردا و بیمه زندگی 

كاریزمـا( صـادر گردید.
- پروانه تأسیس )موافقت با ثبت( شركت بیمه اتکایی سامان صادر شد.

- بررسـي و تأییـد صاحیـت مدیرعامـل، قائم مقـام مدیرعامل، اعضـاي هیئت مدیـره، معاونان، 
مدیـران فنـی و اكچوئـران داخلـی به تعـداد 230 نفر

- بررسـی و صـدور پروانـه فعالیـت كارگزاران رسـمی بیمـه و ارزیابان خسـارت بیمـه ای به تعداد 
پروانه  825

یک صنعت زیر ذره بین نظارت
- تدویـن دسـتورالعمل اصاحـی«روش بـرآورد و كنتـرل كفایت ذخایرفنی رشـته بیمه شـخص 

ثالـث مؤسسـات بیمه«و ابـاغ به شـركتهای بیمه 
- مکاتبه و پیگیری دریافت اطاعات، بررسـی، محاسـبه و اعام توانگری مالی شـركتهای بیمه و 

افشـای آن در پرتال بیمه مركـزی ج.ا.ایران؛
- بررسـی تركیـب سـهامداری شـركت های بیمـه در راسـتای اجـرای قوانیـن و مقـررات مربوط و 

پیگیـری رعایـت نصاب هـا وفـق مندرجـات آیین نامه شـماره 100؛

- بررسـی گـزارش توجیهـی افزایش سـرمایه و ارائه مجوز برگـزاری مجامع عمومـی فوق العاده به 
شـركتهای بیمه به منظور افزایش سـرمایه؛

- رسـیدگی بـه اختافـات بیـن صنـدوق تامیـن خسـارت هـای بدنی و شـركت هـای بیمه در 
راسـتای مفـاد مـاده 29 قانـون بیمـه شـخص ثالث ؛ 

- كنترل ضریب خسارت انواع رشته های بیمه ای.
- همکاری در اجرای طرح نسـخ الکترونیک با سـازمان بیمه سـامت و سـازمان تامین اجتماعی 
در مسـیر صرفـه جویـی در مصرف كاغذ و چـاپ دفترچه های درمانی، جلوگیری از جعل اسـناد 

پزشکی. 
- رصـد و بررسـی بیمـه نامـه هـای مازاد بـر ظرفیت نگهداری شـركت های بیمه بـه منظور اخذ 

پوشـش اتکایـی الزم از بازار بیمه.
- نظـارت بر پیاده سـازی و اجرای آخرین نسـخه وب سـرویس رشـته بیمه شـخص ثالـث، بدنه، 

هـوش تجاری
- ایجـاد مقدمـات الزم جهـت اعمـال نظارت سیسـتمی و پیشـگیرانه در رشـته هـای بیمه ای 
مرتبـط بـا حمـل كاال )باربـری، مسـئولیت متصدیـان 
حمـل داخلـی و ...( و آتـش سـوزی و الـزام شـركت های 
بیمـه در تخصیص كد یکتـا و درج آن بر روی بیمه نامه.

- بررسـی عملکـرد شـركت هـای بیمـه در خصـوص 
قراردادهـای بـزرگ از جملـه قـرارداد هـای بیمـه ای.

- ابـاغ بخشـنامه  هـای متعـدد و مختلـف بـه منظور 
حمایـت از حقـوق بیمه گذاران و یکسان سـازی رویه های 
مورد عمل شـركت هـای بیمه به عنوان نمونـه ، تدوین 
و ابـاغ كاربرگ های متحدالشـکل اجرای مـواد 34 و 36 
قانـون بیمـه شـخص ثالث به تمام شـركت هـای بیمه

- بررسـی آییـن نامـه هـا و مقـررات مربـوط و ارائـه 
اصـاح  بـرای  پیشـنهادات 

- مشـاركت در كارگـروه تخصصـی راه انـدازی مجتمـع 
رسـیدگی بـه تصادفـات رانندگـی )مجتمـع تخصصـی 

تصادفـات(؛
- نظـارت بـر حسـن اجـرای مفـاد مـاده هـای 30 و 31 
قانـون بیمـه اجباری خسـارات وارد شـده به شـخص ثالـث، از طریـق صدور بخشـنامه تاكیدی.

نظارت بر بیمه های زندگی
- بررسـی و انطبـاق بیمه نامه هـای زندگی با سـرمایه فـوت باالی مبلغ تعیین شـده با مجوزهای 

صـادره طبـق ماده 6 آیین نامه شـماره 68 و بخشـنامه های مرتبط با آن؛  
- اخذ و بررسی اطاعات تمامی بیمه نامه های عمر زمانی گروهی 

- اخذ و بررسی قراردادها و تفاهم نامه منعقده شركتهای بیمه با بانک ها یا صندوق ها 
- رسیدگی و پاسخگویی به تعداد 112 فقره شکایات بیمه های زندگی؛

- تدوین استانداردهای حرفه ای محاسب فنی بیمه 
- بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمه های زندگی اندوخته دار 

- اصاح درآمد سرمایه  گذاری از محل ذخایر ریاضی موسسات بیمه در صورتهای مالی 
- محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شركت های بیمه زندگی 

- پاسـخ بـه اسـتعام های سـازمان امـور مالیاتـی در خصوص وضعیـت ذخایر بیمه هـای زندگی 
شـركت-های بیمـه مختلـط و تمامـی ذخایر فنی شـركت های بیمـه زندگی؛

- امـکان سـنجی محاسـبه خالـص ارزش دارایی سـرمایه گذاری منابـع حاصل از ذخیـره ریاضی 
بیمـه نامه هـای زندگی؛

- بررسـی روشـهای تفکیک سـرمایه گذاری از محل ذخیره ریاضی شـركتهای بیمه از سایر منابع 
بـا تاكید بر 

صنعت بیمه در یک نگاه
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سرمایه گذاری بصورت سهام شركتهای بورسی و فرابورسی؛
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای

- برنامـه ریـزی مسـتمر بـه منظور سیسـتمی نمـودن فرآیند كنتـرل و نظارت بر نحـوه اعطای 
پروانـه نمایندگی توسـط شـركتهای بیمه به اشـخاص

- نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه توسط شركتهای بیمه 
- بررسـی مدارک و مسـتندات مربوط به تأسـیس شـركتهای نمایندگی بیمه و موافقت با ثبت 

و تأسـیس نمایندگان حقوقی.
- انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه ای )نمایندگان( 

- مشاركت در ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای كشور 
- هماهنگـی با نهادهای نظارتی و اطاعاتی به منظور شناسـایی شـبکه خدمات بیمـه ای دارای 

همزمان  اشتغال 
- بررسی، اعام نظر و انجام اقدامات نظارتی الزم در خصوص شکایات واصله 

- برخورد نظارتی با استارت آپهای فاقد مجوز و نظارت میدانی بر عملکرد آنان
- جلوگیـری از فعالیـت دفاتـر غیـر مجـاز بیمـه ای از طریـق اباغ بخشـنامه به تمامـی فعاالن 

صنعـت بیمه.
- انجـام بازدیدهـای نظارتـی از شـركت هـای بیمـه و دفاتر ارزیابان خسـارت بیمه ای در راسـتای 
كنتـرل بـر نحـوه فعالیـت آنان و حسـن اجرای مفـاد آیین نامه هـا و مصوبات شـورایعالی بیمه.

نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها
- نظـارت مسـتمر بر رعایت آیین نامه های گزارشـگري  و افشـاي  اطاعات  مؤسسـات  بیمـه )88(، 
صاحیـت حرفـه ای كاركنـان كلیدی و عملیاتی موسسـات بیمه )9( و حاكمیت  شـركتی)93( 

از قبیل:
- 32 مـورد نظـارت بر خط از شـركت های بیمه و 9 مورد بازدیدهای میدانی از شـركت های بیمه 

دررعایـت آیین نامه هـای 88، 90 و 93 و مکمل های آن 
- نظارت بر نحوه اجراي آیین نامه گزارشگري و افشاي اطاعات مؤسسات بیمه )32 مورد(

- نظارت مستمر بر اجراي آیین نامه حاكمیت شركتي)40 مورد( 
- پیگیـری واریـز حـدود مبلـغ  855ر27 میلیارد ریال توسـط شـركت های بیمه ای به حسـاب 
خزانه بابت عوارض بیمه نامه های شـخص ثالث سـهم وزارت بهداشـت و درمان و آموزش پزشـکی 
- واریـز حـدود مبلـغ  994 میلیـارد ریال توسـط شـركت هـای بیمـه ای به حسـاب خزانه بابت 

عـوارض بیمه نامه هـای شـخص ثالث سـهم نیـروی انتظامی 
- اقدامات الزم برای هوشمندسازی نظارت بر آیین  نامه  های گزارشگري

جهانی می اندیشیم، منطقه ای عمل می کنیم
- انعقاد قرارداد مازاد خسـارت ریسـک  )Risk( در رشـته های آتش سـوزی، مهندسـی و پول در 
صنـدوق بـرای بیمـه مركـزی ج.ا.ایران و 7 شـركت بیمه ایران، آسـیا، البـرز، دانا، پارسـیان، ملت و 

سـامان بـا راهبـری این سـازمان و با سـقف تعهـد 5 هزار میلیـارد ریال برای هر ریسـک؛
- انعقاد قرارداد مازاد خسـارت حوادث فاجعه آمیز )CAT( در رشـته های آتش سـوزی، مهندسـی 
و پـول در صنـدوق بـرای بیمـه مركزی ج.ا.ا.  و 4 شـركت بیمه ایران، آسـیا، البرز و دانـا با راهبری 

ایـن سـازمان و با سـقف تعهد 100 هـزار میلیارد ریـال در هر حادثه؛
- انعقـاد قـرارداد مازاد خسـارت ریسـک و حوادث فاجعه آمیـز )Risk & CAT( در رشـته انرژی 
بـرای بیمـه مركـزی ج.ا.ا.  و 9 شـركت عضو كنسرسـیوم انرژی با راهبری این سـازمان و با سـقف 

تعهـد 250 میلیـون یـورو برای هر ریسـک و 500 میلیون یـورو برای هر حادثـه فاجعه آمیز؛
- انعقاد قرارداد مازاد خسـارت حوادث فاجعه آمیز )CAT( در رشـته های آتش سـوزی، مهندسـی 
و پـول در صنـدوق بـرای 11 شـركت بیمه رازی، آرمان، دی،میهن، سـرمد، سـامان، تعاون، سـینا، 
كارآفریـن، معلـم و تجـارت نـو با راهبری این سـازمان و با سـقف تعهـد 30 هزار میلیـارد ریال در 

حادثه  هر 
- انعقـاد قرارداد مازاد خسـارت ریسـک و حوادث فاجعه آمیز برای قبولی های اختیـاری و قراردادی 
بیمـه مركـزی در رشـته های آتش سـوزی، مهندسـی و پـول در صنـدوق با سـقف تعهـد 5 هزار 

میلیـارد ریال برای هر ریسـک؛
- انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت )Risk & CAT( بیمـه مركزی در رشـته پی انـد آی با حداكثر 

تعهد 50 میلیـون یورو؛
- انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت در رشـته پی انـد آی با راهبـری بیمه مركزی برای موسسـه بیمه 

متقابـل كیش و متقابل قشـم بـا حداكثر تعهد دو میلیـارد دالر؛
- انعقاد قرارداد مازاد خسـارت بیمه مركزی در رشـته های باربری و كشـتی و بیمه های هواپیما 

با حداكثر تعهـد 110 میلیون یورو؛ 
- تمدید قرارداد اتکایی مشـاركت درمان تکمیلی بنیاد شـهید و امور ایثارگران با شـركت سـهامی 

بیمـه دی بـا تعداد حدود 2 میلیون نفر بیمه شـده؛
- پوشـش اتکایـی مسـئولیت مدنـی شـركت فرودگاه هـا و ناوبری هوایـی ایران بـا حداكثر تعهد 

6 هـزار میلیـارد ریال؛
- انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت ریسـک و حـوادث فاجعه آمیـز )Risk & Cat( در رشـته های 
غیرباربری جهت پوشـش ریسـک های صادره نمایندگی های خارج از كشـور شـركت سهامی بیمه 

ایـران بـا راهبری بیمـه مركزی و با سـقف تعهد 25 میلیـون یورو؛ 
- انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت ریسـک و حـوادث فاجعه آمیـز )Risk & Cat( در رشـته های 
باربـری جهت پوشـش ریسـک های صـادره نمایندگی های خارج از كشـور شـركت سـهامی بیمه 

ایـران بـا راهبـری بیمه مركـزی و با سـقف تعهد 1 میلیـون یورو؛
- تمدیـد قـرارداد اتکایی مشـاركت مسـئولیت با شـركت سـهامی بیمـه معلم با حـد تعهد 400 

میلیـارد ریـال برای هر بیمـه نامه؛
- پوشـش اتکایی مسـئولیت مدنی شـركت های مهندسی هواپیمایی فارسـکوه، سوخت رسانی 

اوج
- انعقـاد قـرارداد مازاد خسـارت ریسـک و حوادث فاجعه آمیـز )Risk & CAT( در رشـته های 
غیـر باربـری برای پوشـش ریسـک های صـادره نمایندگی های خارج از كشـور شـركت سـهامی 

بیمـه ایـران با راهبـری این سـازمان و با سـقف تعهد 25 میلیـون یورو؛
- ارائـه مجـوز بیمه نامه های گروهی برای منازل مسـکونی / اداری سـازمان ها، ارگان ها، شـهرداری-
ها، اسـتانداری ها و ... با پوشـش خطرات اصلی و تبعی بیمه های آتش سـوزی )آصا، زلزله، سـیل، 

طوفان و ... ( 
- ارائـه مجـوز صـدور بیمه نامه و مشـاركت در پوشـش بیمه ای بسـیاری از ریسـک ها و پروژه های 

عملیاتی و زیربنایی.
- صدور و ارائه خدمات بیمه ای به كشورهای همسایه:

- تقویت همکاری های بین المللی با كشورهای همسایه و عضو اكو
- امضاء تفاهم نامه با كشورهای افغانستان، سوریه و ارمنستان 

- برقـراری ارتباطـات دوجانبه با كشـورهای تاجیکسـتان، تركمنسـتان، عراق، ازبکسـتان، تركیه و 
گرجستان

- میزبانی هیات عراقی در ایران
فرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی

-  پاسخگویی به ابهامات رسانه ای
- تهیـه و بارگـذاری بیـش از  870مطلـب  و 160 اسـتوری در اینسـتاگرام بیمـه مركـزی با حدود 

چهـل هـزار نفر دنبـال كننده
- برگزاری الیو اینستاگرام بیمه مركزی )دوشنبه ها با بیمه(

- تهیه و تولید كلیپها، اینفو موشن ها و اینفو گرافی های مختلف
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای خبر نگاران

- تهیه و انتشـار كتب بیمه ای)تهیه تولید و انتشـار 67  عنوان كتاب در سـه سـطح» بیمه برای 
كودكان«، »بیمه برای همه« و  »بیمه برای كارشناسـان« 
- تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه بصورت مداوم)12شماره(

)Annual Report( تهیه ،تولید و انتشار گزارش عملکرد سالیانه التین -
- برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه

- برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه 
- هماهنگـی هـای الزم بـرای امضـای تفاهم نامه های مختلف با دسـتگاهها و نهادهـای گوناگون 

مانند » فدراسـیون موتورسـواری، انجمن بهره وری، سـازمان حفاظت از محیط زیسـت و...
- برگـزاری مـداوم جلسـات شـورای هماهنگـی مدیـران روابـط عمومـی صنعـت بیمه كشـور و 
هماهنگـی هـای الزم بـرای اجـرای برنامـه های مشـترک با هـدف ایجاد هـم افزایـی و همگرایی 

بیشتر
- هماهنگـی هـای الزم بـرای اجرایی شـدن برنامه های سـتاد امربه معروف و نهـی از منکر، اقامه 

نماز و....
www.centinsur.ir تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مركزی به آدرس -

- تهیـه ، تولیـد و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگـردون با هدف اصاح رفتار ترافیکی و كاهش 
تلفات ناشـی از حوادث رانندگی

- تهیـه ، تولیـد و پخـش سـریال طنـز تلویزیونـی پـاک13 با هدف توسـعه فرهنگ بیمـه )در 
حـال پخش(

- تهیه تولید سرود بیمه ای مختص كودكان
- اجـرای پـروژه سراسـری و ملـی »زنـگ بیمه« بـرای دانش آمـوزان مقطع ابتدایی ) شـهر تهران 
توسـط بیمه مركزی و مراكز اسـتان ها توسط شـركت های بیمه(، با هدف آشنایی تعداد8میلیون 

و 174هـزار و 875 دانـش آموزمقطـع ابتدایی با مفاهیم بیمـه ای از طریق نمایش 
- گنجانـدن بیـش از 128مطلـب بیمـه ای در كتـب درسـی دانـش آمـوزان) بـا این پـروژه عما 
تعـداد 5میلیـون و  844هـزار و 105نفـر از دانش آمـوزان مقطع متوسـطه اول و دوم با مهم ترین 

اصطاحـات بیمه ای در كتابهای درسـی آشـنا می شـوند(
ریسک، کلید واژه صنعت بیمه

راه انـدازی مركـز توسـعه مدیریـت ریسـک؛تدوین راهنمای حاكمیت ریسـک موسسـات خدمات 
مالـی كشـور؛همکاری بـا سـازمان مدیریـت بحران و سـایر سـازمان های مرتبط با قانـون مدیریت 
بحران كشـور؛راه اندازی پرتال اطاع رسـانی مركز توسـعه مدیریت ریسـک؛ترجمه و انتشار گزارش 
مدیـران ریسـک اروپایـی موسـوم بـه FERMA 2020؛ارائـه پیشـنهاد انجـام طرح پژوهشـی در 
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خصوص سـنجش میزان توسـعه یافتگی سیسـتم مدیریت ریسـک سـازمانی در مدل كسـب و 
كار و فرهنـگ سـازمان های كشـور بـه پژوهشـکده بیمـه. این طرح بـه تصویب رسـیده و مراحل 

انجام آن آغاز شـده اسـت؛ 
سالمت در صنعت

- بازرسی از شعبات و نمایندگان شركت های بیمه؛
- امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما 

- پیـاده سـازی كانـون حسابرسـی داخلی صنعت بیمه وابسـته بـه انجمن حسابرسـی داخلی 
ایران.

- تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی داخلی .
- بررسی منشأ سرمایه شركتهای بیمه در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه.

- بررسي سوابق سهامداران شركتهاي بیمه در شرف تأسیس و در شرف افزایش سرمایه.
- بررسـي و انجـام فـاز مطالعاتي در خصوص الزامـات و نیازمندي هاي ایجاد سـامانه جامع رصد، 

شناسـایي و بررسـي معامات مشکوک به پولشـویي در صنعت بیمه.
- ایجاد دسترسـي تمامی اشـخاص مشـمول تحت نظارت بیمه مركزی ج.ا.ایران توسـط سـامانه 

سـنهاب بـه اطاعات مـورد نیاز و سـامانه های مرتبط.
-   پیشنهاد اصاح دستورالعمل های مبارزه با پولشویی صنعت بیمه به مركز اطاعات مالی.

-   سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط )4( كارشناسان در این سامانه :

عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توسـعه زیرسـاخت هاي مركز داده؛ توسـعه شـبکه ارتباطي بین بیمه مركزي، شـركت هاي بیمه 
و ذینفعـان حقوقي؛ توسـعه سـامانه هاي یکپارچه اطاعات مدیریتي، عملیاتـي و نظارتي؛ تامین 
نیازمنـدي هـاي اطاعاتي شـركت هاي بیمـه؛ مکانیزه سـازي خدمات، پشـتیباني، و فرایندهاي 
سـازمان براي واحدهاي داخلي و ذینفعان خارجي؛ و تعامل مکانیزه با سـایر سـازمان هاي مرتبط 

بـا صنعت بیمه؛
- ایجاد سامانه یکپارچه نظارتي و تسهیل امر نظارت در حوزه هاي نظارتي بیمه مركزي 

- تخصیص كد یکتای بیمه مركزی به بیمه نامه های منطبق با شـاخص ها در رشـته شـخص 
ثالـث و حـوادث راننـده كه سـهمی حـدود پنجاه درصـد از پرتفوی صنعـت بیمـه را دارد و بیمه 

نامـه هـای منطبـق با شـاخص ها در رشـته های باربری، متصدیـان حمل كاال و  آتش سـوزی
- ساماندهی شبکه فروش و ایجاد بانک اطاعاتی و كارتابل های ارتباطی ویژه با بیمه مركزی

- ایجـاد سـرویس هـا و خدمات الکترونیکی متنوع در پرتال بیمه مركـزی، در درگاه ملی خدمات 
و دولت همراه برای اسـتفاده شـهروندان، كسـب و كارها و سـازمان ها

- تغذیه اطاعاتي سامانه یکپارچه اطاعات اقتصادي كشور با داده هاي صنعت بیمه
- ایجاد بسـتر الزم برای یکپارچه سـازي و تسـهیل تبادل اطاعات از طریق اتصال به بانک های 
اطاعاتـی دسـتگاه هاي دیگـر از قبیل نیروي انتظامي، ثبـت احوال، پسـت، وزارت امور اقتصادي 

و دارائـي، راهـداری، وزارت امور خارجه، سـازمان امور مالیاتي و ...
- طراحی، توسعه و پیاده سازی سرویس تعاملی كارپوشه ملی ایرانیان

- ارائـه خدمت الکترونیکی اسـتعام سـوابق بیمـه ای افراد برای بهـره برداری در نـرم افزار موبایل 
همراه دولت 

- تهیه نرم افزار جامع موبایل
- اصـاح فرآینـد هـا و روش هـای انجام كار در راسـتاي اجراي مـواد قانونـي 67 و 68 قانون برنامه 
ششـم توسـعه و بخشـنامه ها و تکالیف اصاح نظام اداري كه ماحصل آن به شناسـایي 16 گروه 
فرآینـدي، 70  فرآینـد، 170 زیـر فرآینـد، 108 شناسـنامه فرآینـد، و نتیجتـاً منجـر به تعـداد 62 

خدمـت و حـدود 90 نمـودار فرآیندي خدمت شـد.
- راه انـدازی سـوئیچ بیمـه بـرای هوشـمند سـازی و كمک بـه ارائه خدمـات بیمه ای بـه صورت 
مکانیـزه و ایجـاد زیرسـاخت الزم بـرای ورود فراگیـر شـركت های دانش بنیان و كسـب و كارهای 
دیجیتـال بـه صنعـت بیمه به منظـور مدیریت و نظـارت بر فعالیت اینشـورتک ها، اسـتارتاپ ها 
و فیـن تک هـا و شـركت های دانـش بنیـان از طریـق ارائه سـرویس هـای Api صنعـت بیمه به 

كسـب و كارهای مبتنـی بر فنـاوری اطاعات.
- كسب رتبه اول در چهار دوره ارزیابي وبگاه ها و خدمات الکترونیکي سازمان فناوري اطاعات

شورای عالی بیمه
- بررسـی تقاضای تاسـیس شـركت های بیمه اتکایی پارس، فردیس، اتکایی تهران، فردا، اتکایی 

رایا، زندگی هامرز، مختلط سـروش
- بررسی و تصویب مقررات بیمه ای
- رسیدگی به گزارشات بیمه مركزی

- گزارش سند راهبردی صنعت بیمه برای افق 1404؛
- گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه در سال 1399؛

بیمه در مسیر توسعه
اداره کل سرمایه گذاری

- رشد 57 درصدی قیمت تمام شده پرتفوی سهام بیمه مركزی

-  رشد 16 درصدی ارزش روز پرتفوی سهام بیمه مركزی 
- رشد 41 درصدی سود حاصل از خرید و فروش 
اداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

- تدویـن دسـتورالعمل سـومین دوره انتخـاب كارمنـدان و مدیـران برگزیده صنعت بیمـه و اباغ 
و اجـرای آن

- دیجیتـال سـازی اسـناد آرشـیوی بیمه مركـزی عملیاتی كـردن اپلیکیشـن خدمـات اداری و 
رفاهی

- شفافیت سازی در مناقصات سازمانی 
- مناسب سازی فضاهای اداری برای مراجعین 

- اقدام به منظور استقرار چرخه بهره وری
صنعت بیمه بر مدار قانون

- طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شـركت در جلسـات رسـیدگی محاكم و پاسـخ به اسـتعامات و 
تهیـه ، اصـاح یـا اعام نظر درخصـوص لوایح، آئیـن نامه و دسـتورالعمل های دولت

- بررسـی و اعـام نظـر در خصـوص پیش نویـس آیین نامه هـا، اساسـنامه هـا، قراردادها،تفاهم 
نامـه ها

- پیگرد قضایی اخال گران در نظام بیمه كشور و سودجویان از عنوان بیمه مركزی
صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت

- انجـام فراینـد تعییـن صاحیت عمومـی كاركنان كلیدی موضـوع آیین نامه 90 شـورای عالی 
بیمه و متصدیان مشـاغل حسـاس در سـطح كل صنعت بیمه و پاسـخ به تمامی اسـتعامات 

مراجـع ذیصـاح حفاظتی و امنیتی كشـور درخصـوص موضوعات مرتبـط در صنعت بیمه.
- پیگیری تشکیل و عضویت كمیته امنیت فناوری اطاعات و مقابله با حوادث سایبری.

-  ابـاغ بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل هـای امنیـت اطاعـات و شـبکه هـای ارتباطـی در حوزه 
پدافنـد سـایبری از مركـز راهبـردی افتا و سـازمان پدافند غیر عامـل ، مركز ماهر وسـایر به مركز 
فاوا سـازمان و سـایر حوزهای فاوا و انجام تسـت نفوذ و ارزیابی امنیتی بر سـامانه های حسـاس 

بیمه مركـزی ج.ا.ا
- تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه ای

- پیگیری پیاده سازی سامانه ثبت و اعام تخلفات در صنعت بیمه
- پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند كشف تقلب

- تدویـن پیـش نویس آیین نامه الزام مؤسسـات بیمه به شناسـایی و گزارش عملیات مشـکوک 
به تقلـب بیمه ای

- بازدیـد از پایانـه هـا و بازارچـه های مـرزی و مبادی ورودی )زمینی( به كشـور در 12 اسـتان 
مـرزی و مرزهـای هوایـی حضـرت امـام )ره( تهـران، شـهید هاشـمی نـژاد مشـهد و شـهید 

مدنـی تبریز.
- الـزام شـركت هـای بیمـه در خصـوص : عرضـه بیمه نامه مسـافرتی اتبـاع ورودی به سـه زبان 
فارسـی، انگلیسـی و زبـان محلـی ، صـدور بیمه نامه بصـورت آناین و اخذ كد یکتـا و نیز حذف 
صـدور بیمـه نامـه بصورت دسـتی )اسـتفاده از دسـتگاه مکانیزه طراحی شـده( و پاسـخگویی از 
طریق كال سـنتر مسـتقر در سـتاد مركزی شـركت های بیمه و درج كامل پوشـش های بیمه 
ای )خسـارت هـای قابـل پرداخـت( و حـق بیمـه مصـوب دریافتی در بیمـه نامه عرضه شـده به 

اتباع خارجـی ورودی.
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مهندس علیرضا حسینی  که از مدیران برجسته صنعت و بازار سرمایه 
کشورمان میباشد ضمن تبیین اینکه با 11 شعبه فعال درسراسر شبکه 
ریلی کشور عزیزمان به عنوان یک شرکت پیشرو و یکی از قطب های 
صنعت حمل و نقل در جا بجایی بار و انواع کاال و مسافر با استفاده از 
امکانات حمل و نقل ریلی خود موفق به ثبت رکوردهای بسیار خوبی در 
این زمینه گردیدیم افزود : در سال مالی مورد گزارش با پیشی گرفتن 
از تمام پیش بینی های اولیه عالوه بر افزایش حدود 180 درصدی سود 
خالص توانستیم بیشترین رقم سود خالص ساالنه از زمان تأسیس شرکت 

تاکنون را کسب نماییم.

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت توسـعه حمـل و نقـل ریلي پارسـیان  
)سـهامی عام( مورخ 1400/09/06 در محل سـالن اجتماعات شـركت بین المللي توسـعه سـاحل 

و فراسـاحل نگیـن كیش برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضور 64/68 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی ، اعضاء هیـات مدیره، 
نماینـده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای اكبـر محققـي بود، كه جنابان احسـان حاجي حسـن معمـار  و  محسـن فرخنده 
در مقـام نظـار اول و دوم و آقای سـید علیرضا حسـیني طباطبایي به عنـوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیره بـه مجمع مربوط به اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفته در 
طـی سـال مالی منتهی بـه 1400/06/31 و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، 
مجمـع نشـینان با طنین صلوات خـود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول 

مـاده 129 و بـا تقسـیم سـود 3/450 ریـال به ازای هر سـهم به كار خود پایـان دادند.
مهنـدس سـید علیرضـا حسـینی ،مدیرعامـل خوشـفکر شـركت در ابتـدای گـزارش خـود بـا 
تصریـح اینکـه شـركت توسـعه حمل و نقل ریلی پارسـیان بـا مالکیـت 1200 واگن مخـزن دار، 
بزرگتریـن شـركت حمـل و نقـل ریلی عضو شـركت هـای گروه مخزن دار در سـطح كشـور می 
باشـد افـزود : درسـال مالـی گذشـته با خریـد واگن هـای جدید و توسـعه فعالیتهای خـود بطور 

چشـمگیری در جابجایـی و حمـل و نقـل ریلـی انـواع 
محصـوالت نفتـی و غیـر نفتی شـامل، مواد شـیمیایی، 
فـرآورده هـای پتروشـیمی، روغـن های خوراكـی و غیر 
خوراكـی، خدمـات فـورواردری )داخلی و بیـن المللی(، 
و  داخلـی  هـای  بارنامـه  صـدور  و  گمركـی  خدمـات 
بیـن المللـی ریلـی توانسـتیم عملکـردی درخشـان  در 
جابجایـی محصـوالت وافـراد در سـطح كشـور داشـته 
و بـرای سـهامداران و ذینفعـان خـود سـودی شـیرین 
ارمغـان بیاوریـم .  مهنـدس علیرضا حسـینی در ادامه با 
تبییـن اینکه با 11 شـعبه فعال درسراسـر شـبکه ریلی 
كشـور عزیزمان به عنوان یک شـركت پیشـرو و یکی از 
قطـب هـای صنعت حمـل و نقـل در جا به جایـی بار و 
انـواع كاال و مسـافر بـا اسـتفاده از امکانات حمـل و نقل 
ریلـی خـود موفق بـه ثبت ركوردهـای بسـیار خوبی در 
ایـن زمینـه گردیـدم افزود : در سـال مالی مـورد گزارش 
بـا پیشـی گرفتـن از تمـام پیش بینـی های اولیـه عاوه 
بـر افزایـش حـدود 180 درصـدی سـود خالـص سـاالنه 
توانسـتیم بیشـترین رقـم سـود خالـص سـاالنه از زمان 
تأسـیس شـركت تاكنـون را كسـب نماییـم. وی پیـاده 
سـازی و عملیاتـی كـردن برنامـه هـای مـدون مدیریتی 
بـرای تعالی و توسـعه روزافـزون مجموعـه را راهبرد ویژه 
خـود بـرای رسـیدن هـر چه سـریعتر بـه افق ترسـیمی 
و چشـم انـداز »حپارسـا« خوانـد و خاطـر نشـان كـرد: 
بـا رایزنـی هـای فـراوان و مذاكـرات متعدد توانسـتیم با 

شـركتهای بزرگـی بـرای سـال جاری قـرارداد امضا كنیم كـه این انعقـاد قراردادها در سـال مالی 
آتی نیز اسـتمرار خواهد داشـت و باعث افزایش كاركرد و توامان سـودآوری بیشـتر برای شـركت 
خواهـد شـد. مهنـدس حسـینی عقد قـرارداد بـا شـركتهای صنعتی بهشـهر و نفت پـارس را در 
ایـن چهارچـوب برشـمرد و اضافـه كـرد : با شـركتهای دیگـری مثل ایرانـول هم كه پیشـتر قرار 
داد داشـتیم توانسـتیم بـرای حمـل بار هـای جدید منجملـه در حوزه  حمل تركیبـی لوبکات به 
توافق برسـیم. سـکاندار »حپارسـا « در بخش پایانی گزارش خود كسـب رتبه اول شـركت بهره 
ور در حوزه حمل و نقل را از دیگر دسـتاوردهای شـركت در سـال مالی منتهی به  سـی شـهریور 
مـاه 1400 اعـان نمـود و تصریـح كرد: برای سـال آتی  رویکرد اصلی من و تیم مدیریتم توسـعه 
و نوسـازی نـاوگان بـرای باالبـردن راندمـان كاری میباشـد تا بتوانیـم همانند امسـال كارنامه ای 

درخشـان در سـودآوری و ارزش آفرینـی را حاصـل سـازیم . 
رعایـت دقیـق پروتکل های بهداشـتی، تشـریح جامـع دسـتاوردها و موفقیت های 
بـی بدیـل حاصل شـده در سـال مالی گذشـته توسـط مدیریـت جهـادی مجموعه 
، پاسـخگویی شـفاف و دقیـق بـه سـواالت و ابهامـات موجـود سـهامداران ، تایید 
حسـابهای پاک و شـفاف معاونت مالی مجموعه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی، 
تبییـن برنامه های روشـن برای توسـعه همه جانبه و پیشـرفت روزافزون »حپارسـا« 

رکورد شکنی در کسب سود خالص با مدیریتی کاردان و کاربلد
»حپارسا« ؛ بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی

، وجـود بدنـه متعهد و متخصـص در ارکان مدیرتی »حپارسـا«، تاکیـد رییس مجمع 
مبنـی بر اینکه مدیریت شـرکت با سیاسـتگذاری مدبرانه خود باعث شـده شـرکت 
در سـال گذشـته عملکـردی بسـیار موفـق داشـته و عـالوه بـر جهش سـودآوری 
توانسـته اسـت سـهم بیشـتری از ایـن حـوزه را به خـود اختصـاص دهـد و نهایت 
تعامـل و همـکاری مدیریت فرهیختـه روابط عمومی شـرکت با اصحاب رسـانه برای 
پوشـش خبری این جلسـه از نـکات خواندنـی مجمع بود کـه حیفمان آمد به اسـب 

قلم سـپرده نشـود .
پیام هیئت مدیره 

بسـیار مفتخریـم كـه گزارش فعالیت هیئـت مدیره برای سـال مالی منتهی بـه 1400/06/31 به 
مجمـع عمومی عادی سـالیانه را، خدمت سـهامداران محتـرم ارائه می كنیم. 

خوشـبختانه در سـال مالـی منتهـی بـه 1400/06/31 عـاوه بـر افزایـش حـدود 180 درصدی 
سـود خالـص سـاالنه توانسـتیم بیشـترین رقـم سـود خالـص سـاالنه از زمان تأسـیس شـركت 
تاكنـون را كسـب نماییـم. عملکـرد حمـل و نقل شـركت نشـان می دهـد در سـال مالی منتهی 
بـه 1400/06/31 بـا مالکیـت 1200 دسـتگاه واگـن مخزنـدار همچنـان در رتبـه اول حمـل و 
نقـل ریلـی فـرآورده هـای نفتـی قـرار داریـم. بـه عبـارت دیگـر، شـركت بـا مالکیت حـدود 30 
درصـد واگـن هـای مخزنـدار كشـور و بـا حمـل حـدود 1 میلیـارد و 586 میلیـون تـن كیلومتر 
فـراورده هـای نفتـی )حـدود 22 درصـد بیـش از مقدار 
پیـش بینـی شـده در بودجه( به عنـوان رتبـه اول گروه 
مخزنـداران، 38 درصد ایـن بازار را در اختیـار دارد. الزم 
بـه توضیح اسـت، مدیریـت پیمایـش واگنها بـه منظور 
كسـب حداكثـر در امـد بـا حداقل سـیر نیز همـواره در 

دسـتور كار قرار داشـته اسـت.
هیئـت مدیـره بـا بهـره منـدی از همـکاران توانمنـد، 
امیـدوار اسـت در سـال مالـی جـاری در زمینـه بـاال 
بـردن مقدار حمل از طریق رشـد سـهم شـركت از بازار 
حمـل فـرآورده هـای نفتی و سـایر فـراورده هـا به نحو 
خوبـی عملکرد شـركت را ارتقـاء و موجبات خشـنودی 

سـهامداران محتـرم را فراهـم نمایـد. ان شـاءا
مهـم ترین دسـتاوردهای شـرکت در سـال مالی 

منتهی بـه 1400/06/31
- افزایـش حدود 180 درصدی و تحقق بیشـترین سـود 

خالص سـاالنه در تاریخ فعالیت شـركت 
حمـل  در  نـاوگان«  وری  »بهـره  اول  رتبـه  كسـب   -
محموالت شـركت ملی پخـش فرآورده هـای نفتی ایران 

- توسعه و تنوع بیش از پیش سبد مشتریان 
- سـاخت دسـتگاه تخلیه و بارگیری پرتابـل جهت انجام 

عملیات حمـل و نقل تركیبی
-  فعـال نمـودن بخش حمـل و نقل تركیبی با اسـتفاده 
از دسـتگاه تخلیـه و بارگیـری پرتابـل بـه منظـور جذب 

بارهـای غیـر متصـل به شـبکه ریلی 
- حمـل تركیبـی لوبـکات پاالیشـگاه بندرعبـاس به مقصـد ری برای شـركت نفت ایرانـول برای 

نخسـتین بار در كشـور 
- ثبـت ركـورد 147 میلیـون تـن كیلومتر عملکـرد ماهانه در دی مـاه 1399 به عنـوان باالترین 

عملکـرد ماهانه در تاریخ فعالیت شـركت 
- ورود بـه بـازار حمـل ریلـی روغـن نباتـی، انعقـاد قرارداد با شـركت صنعتی بهشـهر بـه عنوان 

بزرگتریـن تولیـد كننده روغـن خوراكی 
- شـروع همـکاری بـا شـركت نفت پـارس بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدكننـدگان روغن 

صنعتی كشـور
برنامه های آینده شرکت

- بهـره گیـری از ظرفیـت هـای موجود شـركت سـرمایه گـذاری غدیر جهـت ورود بـه بازارهای 
جدیـد حمـل بار

- پیگیـری تکمیـل فرآینـد اخـذ مجوز از شـركت راه آهن ج.ا.ا جهـت راه اندازی سـایت بارگیری 
و تخلیه و شسـت و شـو

- مطالعه و ارزیابی توسعه ناوگان
- مطالعه و ارزیابی نوسازی ناوگان

لج
 خ

دی
مه
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تجلیل از مدیرعامل شرکت گلتاش در اجالس سراسری سرآمدان اقتصاد ایران

در اجــاس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران كــه بــا رویکــرد اعطــاء جایــزه برنــد 
ــی برگــزار مــی شــود از مدیرعامــل شــركت گلتــاش تجلیــل و  ــی، اعتمــاد مل مل

قدردانــی شــد.
در اجــاس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران 
ــا حضــور مرحبــا )ســخنگوی كمیســیون  كــه ب
اقتصــادی مجلــس(، منــادی )رئیس كمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس(، خزایــی )عضــو 
ــم  ــدر عل ــران و پ ــگاه ته ــی دانش ــت علم هیئ
ــئوالن  ــات و مس ــایر مقام ــی(، س ــده پژوه آین
و  دانشــگاهی  اســاتید  كشــوری،  و  دولتــی 
فعــاالن اقتصــادی در مركــز همایــش  هــای 
ــی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار  بیــن  الملل
گردیــد  از توفیــق افشــارنژاد مدیرعامــل شــركت 
گلتــاش در كنــار ســایر ســرآمدان اقتصــاد 
ــل  ــت قاب ــته فعالی ــال گذش ــه در س ــور ك كش

ــد. ــل ش ــته اند تجلی ــه داش توج
ــه  ــه از جمل ــی ك ــن گردهمای ــت ای ــی اس گفتن
بزرگتریــن گردهمایــی ســرآمدان اقتصــاد ایــران 
ــام  ــات مق ــه بیان ــت ب ــا عنای ــی رود ب ــمار م بش
معظــم رهبــری در خصــوص تولیــد ملــی و 
جلــب اعتمــاد مــردم، ابــاغ سیاســت هــای كان 
ــزوم  ــوه و ل ــه ســران ســه ق اقتصــاد مقاومتــی ب
ــوی  ــف آن از س ــاد مختل ــن ابع ــی و تبیی بررس
مراكــز دولتــی، علمــی و دانشــگاهی بــه منظــور 
ــون  اجــرای كامــل سیاســت هــای اصــل 44 قان
اساســی مبنــی بــر تدویــن و اجــرای ســند 
جامــع و تحــول نظــام استانداردســازی كشــور در 
راســتای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از جهــش 

ــه اســت. ــد شــکل گرفت تولی
هماهنگـــی بـــا برنامـــه اقتصـــادی دولـــت 
ــد  ــن رشـ ــش میانگیـ ــرای افزایـ ــیزدهم بـ سـ
جهت گیـــری  نفـــت،  بـــدون  اقتصـــادی 
ــوآوری،  ــع و نـ ــر منابـ ــی بـ ــادی مبتنـ اقتصـ
ـــای  ـــتفاده از فناوری ه ـــگان و اس ـــه نخب ـــه ب توج
ـــایی  ـــت و شناس ـــود كیفی ـــتای بهب ـــن در راس نوی
حوزه هـــای ســـرمایه گذاری و فراهـــم نمـــودن 
ــن  ــم ایـ ــداف مهـ ــر اهـ ــاخت ها از دیگـ زیرسـ

ــت. ــی اسـ گردهمایـ
رویکــرد ایــن اجــاس اعطــاء جایــزه برنــد 
ــاركت  ــا مش ــه ب ــت ك ــی اس ــاد مل ــی، اعتم مل
ــگاهی  ــی و دانش ــای علم ــا و نهاده وزارتخانه ه

ــد. ــزار ش برگ

درباره شرکت
ــش  ــری از گســترده ترین دان ــه، بهره گی ــواد اولی ــن م ــا انتخــاب مرغوبتری ــاش ب  گلت
فنــی، كنتــرل و نظــارت دقیــق بركیفیــت تولیــدات خــود درالبراتوارهــای تخصصــی 
ــا  ــان ب ــتفاده از كارشناس ــا اس ــز و ب ــیار مجه بس
ــود را  ــدات خ ــواره تولی ــوده هم ــه و كارآزم تجرب
بســته  و  بین المللــی  اســتانداردهای  حــد  در 
ــن  ــد. همچنی ــه می كن ــب عرض ــای مناس بندی ه
ــد  ــت یکنواخــت درتولی ــظ كیفی در راســتای حف
ــت  ــاء كیفی ــت ارتق ــاش درجه ــوالت و ت محص
ــا  ــتندات ب ــم مس ــداری منظ ــت و نگه آن  و ثب
ــش  ــی و افزای ــای جهان ــه حضوردربازاره ــه ب توج
كشــورهای  بــه  الخصــوص  علــی  صــادرات 
ــه اجــرای  پیشــرفته، مدیریــت شــركت مصمــم ب
ــی آن  ــه بیــن الملل ــزو و اخــذ گواهینام ــروژه ای پ
ــركت  ــان ش ــاش كاركن ــا ت ــاً ب ــد . نهایت گردی
در ســال 1380 شــركت گلتــاش موفــق شــد 

گواهینامــهISO 9001 را كســب نمایــد .
ایــن شــركت بــا ادامــه فعالیت هــای مربــوط 
بین المللــی،  اســتانداردهای  اســتقرار  بــه 
 )ISO  14001( محیطــی  زیســت  اســتاندارد 
 ،  )OHSAS  18001( بهداشــت  ایمنــی   ،
آمــوزش )ISO 10015( و مدیریــت كیفیــت  

نمــود. كســب  را   )ISO  9001:2015(
بــا فعالیــت مســتمر واحدهــای آزمایشــگاهی، 
تضمیــن كیفیــت، تحقیقــات و وجــود نیــروی 
ــاره و  ــورد اش ــای م ــص در واحده ــانی متخص انس
ــدرن و نظــارت و  ــزات م ــه از تجهی اســتفاده بهین
بازرســی دقیــق روی كلیــه مراحــل تولیــد از مــواد 
ــای  ــده، فرآورده ه ــاخته ش ــول س ــا محص ــه ت اولی
ــوده و  ــی ب ــیار باالی ــت بس ــدی دارای كیفی تولی
ــوح  ــذ ل ــه اخ ــق ب ــت موف ــته اس ــركت توانس ش
ــل  ــه دلی ــران ب ــتاندارد ای ــه اس ــراز موسس تقدی
بــا  خمیردنــدان  فــرآورده  كیفیــت  انطبــاق 
ــق  ــد تحقی ــوح واح ــز ل ــی و نی ــتانداردهای مل اس
ــع اســتان اصفهــان  ــه از اداره صنای و توســعه نمون

ــود . ــل ش نائ
ــته  ــاش وابس ــتی گلت ــی و بهداش ــركت آرایش ش
ــه هلدینــگ مدیریــت صنعــت شــوینده توســعه  ب
صنایــع بهشــهریکی از پرآوازه تریــن شــركتهای 
ــه  آرایشــی و بهداشــتی و شــوینده كشوراســت ك
ــا  ــا كیفیــت بــاالی محصــوالت و قابــل رقابــت ب ب
ــوری  ــاده حض ــی آم ــابه خارج ــای مش ــه ه نمون

ــد. ــی می باش ــای جهان ــدرت در بازاره پرق

و  شوینده  محصوالت  وجودي شرکتهای  فلسفه  بطور خاص 
بهداشتي ارتقاء سطح سالمتي در بین آحاد جامعه است  و بطور 
عام این شرکتها با افزایش کیفیت و تنوع بخشی به محصوالت 
خود دنبال آن هستند که با شناسایی بازارهای جدید، توسعه 
فعالیت ها و معرفی محصوالت جدید و مورد نیاز مصرف کنندگان 
در کنار افزایش سطح بهداشت  برای جامعه که بالشک دعای 
خیر به همراه خواهد داشت برای ذینفعان و سهامداران خود نیز 
یک سود پایدار وشیرین را  فراهم سازند . در کشور عزیزمان نیز 
بعد از فراگیر شدن اپیدمی کرونا یکی ازشرکتهای تولید کننده 
محصوالت بهداشتی که عملکردش بیش از پیش مورد توجه 
قرارگرفت شرکت گلتاش با مدیرعاملی مهندس توفیق افشارنژاد 
مدیر شناخته شده صنعت شوینده کشور عزیزمان بود . این 
شرکت با تمرکز بر موضوع کیفیت در همه تولیدات خود، ساالنه 
هزاران تن انواع محصوالت بهداشتي مورد نیاز جامعه را تولید و 
به بازار عرضه نموده و با توجه ویژه به نیازهاي متفاوت مشتریان 
خود را مکلف دانسته تا با استفاده از نیروهاي مجرب و متخصص 
و آزمایشگاه هاي مجهز و مدرن و ماشین آالت پیشرفته مبادرت 
به تولید انواع محصوالت با ویژگي هاي متفاوت بر اساس آخرین 
استانداردهاي کیفي ملي و بین المللي نماید. گلتاش ، مجموعه 
اي پیشتاز و سرآمد بوده که به تمایز، اعتبار و کیفیت برتر در 

محصوالت بهداشت فردي شناخته مي شود .     
درکنار این موارد باید در نظر داشت که گلتاش بخوبی توانست 
عالوه بر تامین بازار داخلی و حتی افزایش سهم خود در این دوره 
سخت که نیاز به محصوالت مربوط به بهداشت و سالمت بطور 
جدی مورد استفاده هموطنانمان قرار گرفته بود در بعد فروش 

خارجی هم موفق عمل کند . 
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آنچه در شرکت گلتاش دیده می شود، وجود گنجینه ای از سرمایه های انسانی و 
متخصصان ماهر است.

گام بلند گلتاش در قطع وابستگی / تکمیل تولید تیوب خمیر

توفیـق افشـارنژاد در بازدیـد از خطـوط تولیـد ایـن شـركت و با همراهـی تنی چنـد از اعضای 
هیـات مدیـره، معاونیـن و مدیـران شـركت در دیـدار بـا كاركنـان، ضمـن شـنیدن مسـائل، 
مشـکات و دغدغه هـای كارگـران، اظهـار كـرد: هـدف مـا بهره منـدی از تـوان كاركنـان برای 
رهبـری و مدیریـت مجموعـه شـركت گلتـاش اسـت چراكـه مشـاركت كاركنـان در سـطوح 
مختلـف و اسـتفاده از نظـرات و تجربیـات آنـان، ازجملـه ضروریـات اداره یـک مجموعه معظم 
ماننـد گلتـاش اسـت و سـعی مـا ایـن اسـت كـه از ایـن ظرفیـت و پتانسـیل بـه شایسـتگی 
بهـره ببریـم؛ بنابرایـن باید سـازوكاری تعریف شـود تـا كاركنان در همه سـطوح سـازمانی، در 

مدیریـت و اداره شـركت سـهیم شـده و نقش آفریـن باشـند.
وی اضافـه كـرد: عملکـرد فعلـی نشـان می دهـد كـه شـركت گلتـاش از سـرمایه های انسـانی 
خوبـی برخـوردار اسـت، بـه طـوری كه عاشـقانه، دلسـوزانه و متعهدانـه تاش می كننـد و این 

موضـوع در عملکـرد آن هـا كامًا مشـهود اسـت.
افشـارنژاد بـا اشـاره بـه دغدغه های كاركنـان گفت: دلیل حضـور ما برطرف كـردن دغدغه های 
كارگـران اسـت و مـا بایـد با نـگاه مدیریتـی، رعایت عدالـت و انصـاف را برای تمامـی كاركنان 

توفیق افشارنژاد در حاشیه بازدید از كارخانه جدید شركت گلتاش با اشاره به اهمیت 
توجه به تولید و قطع وابستگی اظهار داشت: خوشبختانه با خرید دو خط تولید كپ 
و شولدر با اعتبار بالغ بر 35 میلیارد ریال، شركت گلتاش از خرید كپ و شولدر تیوب 

خمیرندان بی نیاز خواهد شد.
وی درباره اهمیت اقتصادی این خطوط جدید تصریح كرد: در راستای سیاست های 
شركت گلتاش مبنی بر كاهش هزینه ها ضمن قطع وابستگی به خرید كپ و شولدر، 

ساالنه حدود 66 میلیارد ریـال صرفه جویی اقتصادی به بار خواهد آورد.
وی با تأكید بر اینکه با این اقدام گام مهمی در مسیركاهش هزینه ها برداشته شده 
ادامه داد: این دو خط تولید روزانه حدود  200 هزار قطعه تولید می كنند و  است 

امیدواریم بتوانیم با كیفیتی كه محصول دارد قابلیت فروش داشته باشیم.

داشـته باشـیم تا انگیزه الزم برای پرسـنل فراهم شـود.
مدیرعامـل شـركت گلتاش افزود: باید سـطح اتوماسـیون و بهره وری خط تولیـد در برنامه های 
ارتقـا پیـدا كنـد، كمـا این كـه تـا كنـون نیـز ایـن اقدامـات صـورت گرفتـه، امـا انتظـار بهبود 
یافتـن آن توسـط متخصصـان و فعـاالن در ایـن بخـش وجـود دارد چراكـه بهبـود رونـد كار 

پایانـی نـدارد و همـواره می توانـد ادامه داشـته باشـد.
افشـارنژاد افـزود: آنچـه در شـركت گلتـاش دیـده می شـود، وجود گنجینـه ای از سـرمایه های 
انسـانی و متخصصـان ماهـر اسـت و بسـیاری از اقداماتـی كـه برای بهبـود و ارتقـای تولید در 
ایـن مجموعـه انجام شـده توسـط متخصصان داخلـی بوده و ایـن روند ادامه پیـدا خواهد كرد.

الزم بـه ذكـر اسـت، در ابتـدای ایـن بازیـد، معاون تولید شـركت گلتـاش گزارشـی از عملکرد 
ایـن واحـد و برخـی از دسـتاورد های مهـم آن در رابطـه بـا ایمنـی، تولیـد، كیفیـت و كنتـرل 
هزینه هـا ارائـه كـرد و چنـد نفـر از كاركنـان بـه نمایندگـی از همـکاران خـود در رابطـه بـا 
مشـکات موجـود بـر سـر راه پیشـبرد اهداف شـركت و همچنین مشـکات كاركنـان مطالبی 

را ارائـه كردند.

بومی  این  بازرگانی  و  اقتصادی  مزایای  ادامه  در  گلتاش  شركت  عامل  مدیر 
موقع  به  تحویل  ریسک  كاهش  اشتغال،  ایجاد  گفت:  و  كرد  تشریح  را  سازی 
این  مزیت های  از  محصول  انبارداری  های  هزینه  كاهش  همچنین  و  محصول 

می باشد. طرح 
افشارنژاد كسب این موفقیت را به كاركنان شركت گلتاش تبریک گفت و افزود: از 
تاش  از  و همچنین  بهشهر  توسعه صنایع  هلدینگ  مدیریت  بی دریغ  حمایت های 

كاركنان شركت گلتاش تشکر و قدردانی می كنم.
وی خاطرنشان كرد: این شركت در حال حاضر بزرگترین تولیدكننده خمیردندان 
كشور به شمار می رود و با اجرای این خطوط تولیدی، تأثیرات قابل توجهی در حوزه 

تولید خمیردندان مشاهده خواهد شد.

بازدید مهندس افشارنژاد از خطوط تولید شرکت گلتاش
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـركت فـرآورده هـاي سـیمان شـرق 
)سـهامی عام( مـورخ 1400/08/29 در محـل هتـل بزرگ ارم. سـالن همایـش نگین برگزار 

گردید.
در ایـن مجمـع كـه با حضـور 62/07 درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ، اعضاء هیات 
مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید، 
ریاسـت مجمع برعهده آقای فرهنگ ثابتي بود، كه جنابان  سـعید نایب و احسـان حاجي 
حسـن معمـار  در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای محمـد مهـدي ابراهیمـي به عنـوان دبیر 

مجمع انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره به مجمع 
مربـوط بـه اهم فعالیتهای صـورت پذیرفتـه در طی 
سـال مالی منتهی به 1400/06/31 و پس از استماع 
گزارش حسـابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلـوات خود ضمن  تصویـب صورتهای مالی 
و تنفیـذ معامـات مشـمول مـاده 129 و با تقسـیم 
سـود 800 ریـال به ازای هر سـهم بـه كار خود پایان 

دادند.
مهندس محمد مهدی ابراهیمی مدیرعامل سـیمان 
شـرق در ابتـدای گـزارش خـود بـا تشـریح اینکـه 
هـدف مـا در سـیمان شـرق تولید بهترین سـیمان 
و جلـب رضایـت مصرف كننـدگان می باشـد اضافه 
كرد:»شـرق« در مقـام بزرگترین معـدن دار غیرفلزی 
در شـرق كشـور بیـش از 2/5 درصد تولید كشـور در 
سیمان و كلینکر و از منظر فروش 2 درصد و از منظر 
صادرات 7 درصد فروش خارجی سـیمان كشـور را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
به گفته وی عمده صادرات شـركت در سـال گذشـته 
به كشـورهای همسایه منجمله افغانسـتان بوده است 
كـه در سـال جـاری و بـا توجه بـه اوضاع افغانسـتان 
برنامـه ریزی خوبی برای صادرات به كشـورهای دیگر 
همسـایه منجمله ازبکستان، تركمنستان و قزاقستان 
مدنظـر مـی باشـد. مهنـدس ابراهیمـی در ادامـه بـا 
اعـام اینکـه بیـش از 21 درصد سـیمان و كلینکر از 
بازار مصرف اسـتان خراسـان بزرگ به سـیمان شرق 
متعلـق می باشـد افـزود: به واسـطه كیفیـت و تنوع 
محصـوالت بسـیاری از پیمانـکاران در پـروژه هـای 
بـزرگ از محصـوالت مجموعـه مـا بهره مـی برند كه 
پـروژه هـای مشـهد مـال ، جهان مـال و دیگـر پروژه 

هـای بـزرگ كه جهت توسـعه كان شـهر مشـهد مقدس صورت مـی پذیـرد از آن جمله 
می باشـند. مدیر توانمند مجموعه همچنین تصریح كرد كه بیش از 60 درصد محصوالت 
شـركت بـه صـورت پاكتی عرضه می شـود و تمركز اصلی فروش سـیمان تیـپ 5 با توجه 

به حاشـیه سـود باالی آن و اسـتقبال مشـتریان می باشـد.
مهنـدس ابراهیمـی در ادامـه و در تشـریح شـاخص های كلیـدی تلفیقی گـروه از كاهش 
آیتـم هـای بهای تمام شـده بـه فـروش از 61 بـه 55 درصد، كاهش هزینـه های عملیاتی 
بـه فـروش از 71 بـه 67 درصـد و كاهـش هزینه هـای مالی به فـروش از 13 بـه 7 درصد و 
افزایش آیتم های حاشـیه سـود ناخالص از 39 به 45 درصد، ارتقاء حاشـیه سـود عملیاتی 

برنامه های مدون مهندس محمد مهدی ابراهیمی برای تعالی سیمان شرق
پیشتاز در کیفیت و پایدار در توسعه

از 31 بـه 33 درصـد و افزایش حاشـیه سـود خالـص از 25 به 28 درصد خبر داد و به رشـد 
75 درصـدی درآمدهـای عملیاتـی، افزایـش 220 درصـدی سـود عملیاتی و كسـب مبلغ 
2/492/022 میلیـون سـود خالـص شـركت اصلـی را كه حاكـی از افزایش سـود به میزان 
280 درصـد مـی باشـد به عنوان دسـتاوردهایی درخشـان ذكـر كرد كه در سـایه همدلی 
و تـاش مجاهدگونـه كلیـه اركان مجموعه حاصل شـده اسـت. وی همچنیـن تاكید كرد 
همانطـور كـه در ترازنامه تلفیقی مشـخص اسـت؛ درآمد عملیاتـی از حـدود 548 میلیارد 
بـه بیـش از  1000 میلیـارد، سـود عملیاتی از 170 میلیارد به بیش از 340 میلیارد و سـود 
خالـص از 137 میلیـارد بـه 271 میلیارد ارتقاء پیدا كرده اسـت كه حاكی از دو برابر شـدن 
حاشـیه سـود ناخالص از 25 درصد به 41 درصد می 
باشـد. مدیرعامل »سشـرق« در ادامه گزارش خود با 
تاكیـد بـر ایـن نکته كـه سـود خالص خود شـركت 
سـیمان شـرق بیش از 3 برابر شـده اسـت و شركت 
از زیان انباشـته بیش از 1/757/676 میلیاردی سـال 
96 در مسـیری صعـودی از سـودآفرینی و بـا همت 
و تـاش كاركنان و پیاده سـازی سیاسـتهای مدنظر 
مدیریـت كه تحولی در كاركرد در شـركت را شـکل 
داده توانسـته اسـت بـه سـود بیـش از 2/718/643 

میلیاردی دسـت یابد.
ایـن مدیـر مدبـر در بخش پایانی گـزارش خـود؛ دارا 
بودن متنوع ترین سـبد محصوالت ))آهک صنعتی، 
سـیمان های سـاده، آمیخته – پوزوالنی((، اخذ مجوز 
اسـتاندارد GOST اولیه، تغییر رویه فروش و فروش 
محصـوالت از طریق بـازار بورس كاال بـه عنوان اولین 
شـركت صنعت سیمان در استان خراسـان بزرگ كه 
بـه ایـن مهم نائـل گردید، انتخاب شـركت بـه عنوان 
كارفرمـای برتر سـامت محور و عقد قـرارداد با مراكز 
تحقیقات و دانشـگاهی را از توفیقات و دسـتاوردهای 
مهـم دیگـر مجموعـه برشـمرد و خاطـر نشـان كرد 
بـرای سـال مالـی آتی تمهیـدات ویـژه بـرای اورهال 
و بازسـازی و نوسـازی خطـوط بـا توجـه بـه اینکه به 
علت زیان انباشـته بیش از ده سـال بوده كه بازسازی 
صورت نپذیرفتـه، اختصاص 100 میلیارد تومان برای 
طرح توسـعه های منجمله بهینه سـازی كـوره واحد 
3- تجهیز آزمایشگاه سیمان حفاری-افزایش ظرفیت 
تولیـد آهک هیدراتـه - افزایش ظرفیت ناوگان حمل 
و نقـل و ...مدنظـر بوده و پیش بینی ما كسـب سـود 

390 میلیاردی برای سـال1401 می باشـد.
رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی، تشـریحی جامع از وضعیت شـرکت 
هـای تابعه که همگی حاکـی از یک اسـتمرار روند صعودی در عملکرد و رشـد 
جهشـی در تولید و سـودآوری بوده انـد، تقدیر ویژه ریاسـت مجمع از عملکرد 
درخشـان مدیریتی مهندس ابراهیمی در ارزش افرینی و سـوداوری چشـمگیر 
مجموعـه، برنامه هـای مدون و آینده نگرانه برای توسـعه روزافزون و پیشـرفت 
همـه جانبـه، تعامل سـتودنی مدیـران ارشـد با اصحاب رسـانه، پاسـخگویی 
دقیـق و صادقانـه به سـواالت سـهامداران حاضر در مجمـع و ناظر بـه صورت 
برخط ، تایید حسـابهای پاک و شـفاف جناب روشـن دل مرد شـماره یک مالی 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

مهندس ابراهیمی مدیرعامل مجموعه در گزارش خود با تصریح 
اینکه در شرکت های تابعه و در مقام قیاس با عملکرد سال 99 
شاهد هستیم که همه شرکت ها افزایش چشمگیر سود عملیاتی 
و سود خالص داشته اند افزود: کلیه شرکت هایی که زیان انباشته 
داشته اند از امسال به سوددهی رسیده و زیان خود را جبران 
کرده اند و آنهایی که سود داشته اند سود خالص خود را به طور 
جهش افزایی ادامه داده اند وی اضافه کرد: شرکت سیمان شرق 
بیش از 288 درصد، شرکت سیمان سفید شرق بیش از 199 
درصد، شرکت معادن زغال سنگ شرق بیش از 302 درصد، در 
شرکت فرآوری های سیمان شرق بیش از 741 درصد و شرکت 
حمل و نقل سپهر سامان شرق بیش از 454 درصد سود خالص 

خود را در سال 1400 نسبت به سال 1399 ارتقاء داده اند.
به گفته این مدیر کاردان سیمان شرق به واسطه کیفیت و تنوع 
باالی محصوالت خود انتخاب اول مشتریان بزرگ جهت اجرای 
پروژه های خود در این منطقه و انتخاب اول کشورهای هدف 

صادراتی می باشد.
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مجموعه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی، حضـور آقایان فرهنـگ ثابتی - 
حسـن خوشـپور - محمدرضا اولی و حمیدرضا امینی که همگی از افـراد به نام 
و شـناخته شـده صنعت کشـورمان می باشـد و در هیات مدیـره این مجموعه 
پرافتخـار حضـور دارنـد از نـکات خواندنی این مجمـع بود که حیفمـان آمد به 

درنیاید. تحریر 
پیام هیات مدیره

بـا نـام خـدا و با عرض سـام و خیرمقدم حضور سـهامداران گرانقدر و حاضرین در جلسـه 
مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـركت سـیمان شـرق ضمـن قدردانـی از زحمـات كلیه 
همـکاران محتـرم شـاغل در شـركت، كـه بـا تـاش و همت خـود طی سـال مالـی مورد 

گـزارش عملکـرد خوبـی را رقـم زده انـد كـه نتایـج آ در ادامـه گـزارش ارائه مـی گردد.
هدف ما در سـیمان شـرق تولید بهترین سـیمان و جلب رضایت مصرف كنندگان اسـت. 
سـیمان یکي از مواد اصلي توسـعه كشـور، و گسترش زیر ساخت هاست. سیمان با كیفیت 
یعني كمک به سـاخت و سـازبا كیفیت، یعني مشـاركت در استحکام بناها و تأسیسات ، ما 
با عنایت الهي امیدواریم، نقشـي سـازنده در آباداني و توسـعه كشـور عزیزمان ایران داشـته 
باشـیم. ما مي خواهیم به یاري پروردگار و تاش پرسـنل وفادارمان، الگوي صنعت سـیمان 
در كشـور ایران و جزء بهترین ها در خاورمیانه باشـیم، ما مي خواهیم به آخرین تکنولوژي 

و رشـد صنعتي سـیمان در جهان نائل شویم.
امیـد اسـت با تصویب عملکرد سـال مالـی منتهی بـه 1400/06/31 این شـركت همچون 
گذشـته از رهنمودهـاي ارزشـمند و تصمیمات قاطع سـهامداران محترم بهره منـد گردد.  
هیات مدیره از خداوند متعال براي شـما سـهامداران عزیز و محترم آرزوي توفیق و سامتی 

می نماید.
تحلیل بازار / صنعت

- ارائه تحلیل بازار و صنعت سیمان در ایران و جهان 
-  جایگاه هلدینگ و شركتهای زیر مجموعه در ایران و جهان 

-  پیش بینی روند عرضه و تقاضای محصوالت در ایران و جهان 
-  بررسی وضعیت صادرات 

-  وضعیت سودآوری شركتهای مشابه در داخل و خارج كشور از نظر حاشیه سود
ارائه تحلیل بازار و صنعت سیمان در ایران و جهان 

در فضـای اقتصـادی حاكـم بر جهان امروز، مصرف سـیمان بـه عنوان یکـی از اصلی ترین 
نهـاده هـای تولید در فعالیت های عمرانی و سـاختمانی و از مهم ترین شـاخصهای ارزیابی 
توسـعه اقتصادی كشـورها به شـمار می آید و این صنعت، نقشـی بی بدیلی در گسـترش 
زیرسـاخت هـای اساسـی یک كشـور ایفا كـرده و فـارغ از فراز و نشـیب های اقتصـادی در 

سـطح جهان، به مسـیر رو به رشـد خـود ادامه مـی دهد .
بـه گـزارش پایـگاه خبـری بازار سـرمایه )سـنا(، طبق آمـار و گـزارش های موجـود؛ تولید 
سـیمان در جهان از سـال 2015 روند با ثباتی را طی كرده و در سـال 2020 با وجود همه 
گیـری ویـروس كوویـد 19 و تاثیـر آن بر تقاضای كامودیتـی در جهان، تنها در حـدود 2/4 
درصـد كاهـش یافته و به 4/1 میلیارد تن رسـیده اسـت كه بیانگر اهمیـت و كلیدی بودن 

این صنعت در توسـعه زیرسـاخت های اقتصادی اسـت. 
طبق پیش بینی های انجام شـده؛ تولید سـیمان تا سـال 2030 با شـیب مایم به رشـد 

خود ادامه داده و به سـطح 4/83 میلیارد تن خواهد رسـید. در حال حاضر چین بیشـترین 
حجـم تولید سـیمان جهـان در سـال 2020 را با 202 میلیـارد تن به خود اختصـاص داده 
كـه نیمـی از تولیـد جهانـی این محصول را شـامل می شـود. پـس از چینف هند بـا 340 
میلیـون تـن در رتبـه دوم و ایران با 68 میلیون تن تولید در سـال 2020، در جایگاه ششـم 

برترین تولیدكنندگان جهان قـرار دارد.
جایگاه هلدینگ و شرکتهاي زیر مجموعه در ایران

از مجموع 44 شـركت طبقه بندي شـده در این صنعت، 33 شـركت در بورس، 2 شـركت 
در فرابورس و

8 شركت پذیرفته شده در بازار پایه، معامله می شوند.
الزم بـه ذكـر اسـت؛ عمده تولید سـیمان در كشـور در اختیـار 5 هلدینگ اصلی اسـت كه 

از ایـن میان، 3
هلدینـگ تامیـن اجتماعی، بنیاد مسـتضعفان و بانک ملی در بازار سـرمایه پذیرفته شـده 

انـد و هلدینگ
سـیمانی غدیر نیز در شـرف پذیرش اسـت و در مجموع 62 درصد ظرفیت تولید سـیمان 

بر كشور)بالغ 
55 میلیون تن( را شركت هاي پذیرفته شده در بازار سرمایه تولید می كنند.

شـاخص صنعت سـیمان از ابتـداي سـال 1399 تا نیمه مرداد مـاه به رشـد 152 درصدي 
دسـت یافت و پس

از آن در پـی نزولـی شـدن روند بازار، این شـاخص با 38 درصد افت نسـبت بـه اوج تاریخی 
مواجه خود 

شـد و بـا وجـود رشـد 33 درصـدي پس از اصـاح، تا به امروز همانند سـایر شـاخص هاي 
بازار سـرمایه در

باز پس گیري قله هاي قبلی ناكام بوده است.
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش فروش

- عرضه سیمان از طریق بورس كاال و گواهی سپرده كاالیی
- توسعه بازارهاي صادراتی و تنوع بخشی بازارهاي هدف

- بازاریابی و فروش سـیمان سفارشـی چاه نفت و تولید سـایر سـیمانهاي مورد نیاز صنعت 
حفاري

- افزایش سطح رضایتمندي مشتریان
- افزایش دانش و مهارت پرسنل فروش

- انجـام تحقیقـات بین المللی به منظور باال بردن اطاعات روز از صنعت سـیمان در سـایر 
كشورها و اسـتفاده از تجربیات و دانش ایشان

سیاست ها و برنامه ها در بخش کنترل هزینه هاي عملیاتی
- به ظرفیت رساندن ماشین آالت خط تولید

- كنترل ریسک تامین
- بهسازي عمرانی خطوط تولید

- بهینه سازي فرآیند نگهداري و تعمیرات
- بهینه سازي مدیریت حمل و تقویت ناوگان حمل

- بهبود مدیریت مصارف انرژي
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مرجان کار با قدرت و صالبت در چرخه تولید و فروش می تازد
تصویب افزایش سرمایه 862 درصدی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت بازرگاني و تولیدي مرجان كار )سهامی عام( مورخ 
1400/09/03 در محل شركت گروه مدیریت سرمایه گذاري امید تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 57/11 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای محمد حسن 
صبوري دیلمي بود كه خانم غزاله تیما و خانم عذرا بیاني درمقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا آزادي 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 

افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بدین ترتیب افزایش سرمایه شركت از مبلغ 70،000،000،000 ریال به مبلغ 673،596،936،000 ریال 
معادل 862 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابي دارایي ها مورد تصویب قرار گرفته و مقرر شد مفاد ماده 5 

اساسنامه در این خصوص اصاح گردد.
مهندس حمیدرضا آزادی مدیرعامل توانمند صنعت كشورمان 
در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه شركت مرجان كار 
از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت 
بخاطر  كه  هستیم  سفال  آجر  تولیدكننده  و  ساختمان 
مشکات حوزه صنعت ساخت و ساز، وضعیت خوبی به 
شركت حکمفرما نبود افزود: با حمایت تمام قد هیات مدیره 
و سهامداران عمده و تاش خستگی ناپذیر كلیه همکاران ما 
توانستیم كارخانه ای را كه در آستانه تعطیلی و ورشکستگی 

بود را به یک واحد نمونه تولیدی تبدیل سازیم.
به گفته مهندس آزادی مهمترین مسئله ما در سال 1400 
بازسازی و راه اندازی خط 2 بود كه با برنامه ریزی صورت 
پذیرفته ظرفیت 300 هزار تن را به 500 هزار تن افزایش 
دادیم و همچنین برای نصب خشک كن با تمهیدات اندیشیده 

شده بیش از 200 هزار دالر صرفه جوئی داشتیم.
مدیریت عامل مجموعه در ادامه با اشاره به اینکه برای یک 
كوره و خشک كن جدید نیز برنامه ریزی كرده ایم و با 
شناسایی  در  كه  درصدد هستیم  فروش  سازمان  پویایی 
دیگر بازارهای هدف منجمله استانهای اردبیل و آذربایجان 
به فروش محصول بپردازیم تصریح كرد كه با كارشناسی و 
درک شرایط مرتبط مجموعه خوشبختانه معادن جدیدی 
را خریداری كرده ایم كه تا بیست سال مواد اولیه كارخانه 

را تامین خواهد كرد .
مدیرعامل مرجان كار در بخش پایانی صحبتهای خود با 
اشاره به اینکه ما برای اورهال بیش از 100 میلیارد نیاز 

داریم كه این اورهال نیز برای استمرار تولید و مدیریت و كنترل بهای تمام شده بسیار ضروری 
می باشد افزود با مذاكرات صورت پذیرفته درصدد می باشیم كه این رقم را از سهامداران عمده كه 

همواره یاد ما بوده اند تا با چرخه تولید پایدار و استوار ، در این مجموعه برقرار باشد، تامین كنیم.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تاكید رئیس مجمع بر این نکته كه دولت جدید به دنبال تولید 
مسکن بصورت انبوه بود و این چشم انداز بسیار روشنی را برای فروش محصول شركت در سالهای 
آتی متصور می گرداند و تقدیر ویژه وی از مدیریت عالی شركت كه توانسته در این مجموعه بزرگ 
تولیدی بسیار درخشان عملکرد داشته باشد، روابط عمومی  فرهیخته و كوشا و امور سهام پاسخگو 
كه بیشترین تعامل را با اصحاب رسانه و سهامداران برای حضور درمجمع داشتند، پاسخ های مستدل 
مهندس آزادی و سركار خانم احمدی معاون مالی مجموعه به سواالت سهامداران و تشریح كامل 
دستاوردها و برنامه های آتی مدیریت شركت  از نکات خواندنی این مجمع بود كه حیفمان آمد به 

اسب قلم نسپاریم.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
1- گزارش توجیهی مورخ 10 شهریور ماه 1400 هیات مدیره شركت بازرگاني و تولیدي مرجان كار )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 70 میلیارد ریال به مبلغ 750 میلیارد ریال )خالص افزایش 
سرمایه به مبلغ 680 میلیارد ریال(از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود)طبقه زمین( به 
مبلغ 603/6 میلیارد ریال )در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1398 نجلس شورای اسامی( و آئین نامه های اجرایی 
تبصره )1( ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دیماه 1398، و همچنین صرف سهام با سلب حق تقدم 
از صاحبان سهام، مطالبات حال شده یا آورده نقدی سهامداران به مبلغ 76/4 میلیارد ریال با هدف اصاح 
ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد مشتمل بر صورت سود وزیان فرضی، صورت جریان های نقدی 
فرضی و یادداشتهای همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از منابع فوق 
مفروضات  اساس  بر  توجیهی  گزارش  این  است.  شده  تهیه 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات 
به وقوع  لزوما  انتظار نمی رود  مدیریت تهیه شده است كه 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود 
كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض 
تحقق مفروضات فوق الذكر، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقول 
براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عاوه، به نظر 
این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه 

مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- در راستای مفاد ماده 14 قانون حداكثر از توان تولیدی و 
خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 
ماه 1398 مجلس شورای اسامی، دارایی های ثابت مشهود 

)طبقه زمین( طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نگردیده است.
5- انجام افزایش سرمایه یاد شده با رعایت مبانی پیش بینی 
شده در اصاحیه قانون تجارت و پس از دریافت مجوز از سازمان 

بورس و اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.
6-  در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی از محل صرف سهام با 
سلب حق تقدم از صاحبان سهام، مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران، حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده 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 وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
هدف از انجام افزایش سرمایه

 هدف شركت بازرگانی و تولیدی مرجان كار ) سهامی عام(، از افزایش سرمایه مورد نظر به شرح ذیل است:
- اصاح ساختار مالی از طریق مازاد تجدید دارایی ها.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت بازرگانی و تولیدی مرجان كار )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ 
خود را از مبلغ70/000/000/000 ریال به مبلغ 673/596/936/000 ریال )معادل 862/28 درصد سرمایه 

فعلی( به شرح زیر افزایش دهد:
- مبلغ 603/596/936/000 میلیون ریال )معادل 862/28 درصد سرمایه فعلی( از محل مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی ها.
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مهندس حمیدرضا ازادی سکاندار شایسته شرکت مرجان کار؛ فروش 
تمام محصوالت تولیدی، رسیدن به ظرفیت 100 درصدی شرکت ، پیدا 
کردن بازارهای جدید چنانچه که فروش در آنجا منافع شرکت را تامین 
کند و دریافت تسهیالت مناسب از بانکها برای تامین نقدینگی مورد نیاز 
شرکت و اجرای طرح های مدنظر مدیریت را از اولویت های اصلی کاری 
خود برشمرد و خاطرنشان کرد با بهره بردن از توان خود مجموعه خطی 
را که سالها از مدار تولید خارج شده و فاقد فعالیت بود را به مدار تولید 
بازگرداندیم و بر این اصل کار خود را استوار ساخته ایم که تمام پتانسیل 
مجموعه را به کار بگیریم تا بیشترین بازدهی را برای سهامدار و ذینفع 

خود حاصل سازیم.
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افزایش سرمایه شرکت ملی سرب و روی ایران مصوب مجمع گرفت
»فسرب« بی بدیل در تولید

»فسرب« با تولید 5725 تن سرب ، تولید 5004 تن روی و تولید 4254 كیلوگرم قرص نقره در 
سال 99 توانسته یکی از شركت های برتر در حوزه تولید در این حوزه باشد.

این مجموعه در مقام یکی از شركت های ممتاز حامی محیط زیست و رعایت كننده دقیق 
استانداردهای صنعت سبز با بهره بردن از نیروی انسانی متعهد خود و با استفاده از تکنولوژی 

ها و استانداردهای روز دنیا در خطوط تولیدش یکی از 
شركت های موفق در حوزه تولید بوده كه با افزایش 
سرمایه آخرین خرد از محل تجدید ارزیابی به دنبال 
بسط فعالیت های خود و واقعی كردن ارزش شركت 

می باشد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت ملي 
سرب و روي ایران )سهامی عام( مورخ 1400/08/26 در 
محل شركت توسعه معادن روي ایران-سالن كنفرانس 

حیان تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 70/02 درصدی سهامداران 
اعضای هیات مدیره، حسابرس و  حقیقی و حقوقی، 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار 
شد، ریاست مجمع برعهده آقای فرشاد صبري بود كه 
جنابان رامتین قسمتي و نوروز لقماني شهمیري درمقام 
نظار اول و دوم و آقای هوشنگ احمدي به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
سرمایه  افزایش  تصویب  صلوات خود ضمن  طنین  با 

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
وی در بخش دیگری از گزارش خود از رشد بازده دارائی 
ها از 12/17 درصدی سال 98 به مقدار 35/95 درصد 
در سال 99 و رشد بازده حقوق صاحبان سهام از 38/5 
درصد به مقدار 73/43 درصد بازه زمانی فوق  خبر داد 
و اضافه كرد: بدین ترتیب حاشیه سود خالص از مقدار 
10/16 درصد در سال 98 به میزان 29/08 درصد در 
سال 99 رسید و سود خالص از مبلغ حدود 28 میلیارد 

به بیش از 142 میلیارد افزایش پیدا كرد.
همچنین در این مجمع از افزایش ظرفیت تولید، بهره بردن از واحد AZS ، بهره بردن از كیک 
های مانده و باطله ها برای با عیار كردن محصوالت شركت، خریداری خاک جهت استفاده در 
كارخانه با عیارهای مناسب ))از كشور تركیه، شركت معدن كاران و بورس كاال(( و شركت در 

مناقصه های متعدد از برنامه های شركت برای سال جاری نام برده شد.  
در نتیجه سرمایه شركت از مبلغ 322.000.000.000 ریال به مبلغ 11.082.120.000.000 
ریال منقسم به 11.082.120.000 سهم 1000 ریالي افزایش یافت و ماده 5 مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید و مجمع به هیات مدیره شركت تفویض اختیار نمود كه كلیه اقدامات الزم جهت 
عملي كردن افزایش سرمایه را با رعایت مقررات قانوني باالخص الیحه اصاحي قسمتي از قانون 

تجارت مصوب 1347 انجام دهد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت ملي سرب و روي ایران )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 10 تیرماه 1400 هیات مدیره شركت ملي سرب و روي ایران )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 322/000 میلیون ریال به مبلغ 11/082/120 

میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی زمینهای شركت در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی )مصوب 15 اردیبهشت 1398 
مجلس شورای اسامی( كه پیوست می باشد مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 

مسئولیت گزارش توجیهی مزبور با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور با هدف اصاح ساختار مالی و استفاده 
از مزیت مالیاتی مقرر در ماده 14 قانون حداكثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی 
ایرانی«، از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین های شركت، 
ارائه شده است. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها منجر به ورود مبلغ نقدی نمی شود و تاثیری 

بردرآمدهای شركت نخواهد داشت.
این  نظر  به  شده  انجام  های  رسیدگي  براساس   -3
موسسه، افزایش سرمایه شركت در اجرای مفاد ماده 14 
قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی )مصوب 15 اردیبهشت ماه 

1398 مجلس شورای اسامی(، بامانع است.
4- افزایش سرمایه یادشده با رعایت مبانی پیش بینی 
شده در اصاحیه قانون تجارت و پس از دریافت مجوز 

از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان پذیر خواهد بود.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 92/000 میلیون 
محل  از  و  ریال  میلیون   322/000 مبلغ  به  ریال 
مطالبات حال شده و آورده نقدی بوده  كه به منظور 
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تغییر تركیب 
و افزایش تولید سرب، اجرای طرح توسعه و تکمیل 
صورت  مالی  ساختار  اصاح  و  روی  تولید   B روت 
مزبور  سرمایه  افزایش  از  حاصل  نتایج  است.  گرفته 
العاده مورخ  فوق  كه طی تصمیمات مجمع عمومی 
1389/12/24 تصویب شده و در تاریخ 1390/10/10 

نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت ملي سرب و روي ایران ) سهامی عام(، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

هاي  دارایي  ارزیابی  تجدید  مازاد  محل  از  مالی  ساختار  اصاح  منظور  به  سرمایه  افزایش 
ثابت)قسمتي از طبقه زمین( براساس ماده 14 »قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي 
كشور و حمایت از كاالي ایراني » در مورخ 1398/2/15 مجلس شوراي اسامي وتصویب نامه 
شماره 135602/ت57170 هـــ مورخ 1398/10/22 هیئت وزیران در خصوص افزایش سرمایه 

از محل مازاد تجدید ارزیابي دارایي هاي ثابت مي باشد.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت ملي سرب و روي ایران )سهامی عام( در نظر دارد سـرمایۀ 
خود را از مبلغ322/000 میلیون ریال به مبلغ 11/082/120 میلیون ریال، از محل مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی های ثابت )قسمتی از طبقه زمین( به شرح زیر افزایش دهد:
- 10/760/120 میلیون ریال )معادل 3341/65 درصد( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
درصورت عملي نشدن افزایش سرمایه از این محل ، شركت با موافقت سهامدار عمده برنامه 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته ، مطالبات و آورده هاي نقدي را در دوره یا دوره هاي آتي 

در دستور كار قرار خواهد داد.
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مهندس هوشنگ احمدی مدیر ارشد شرکت در گزارش خود با تصریح 
اینکه آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1390 و از محل مطالبات 
و درآمد نقدی سهامداران بوده است افزود: افزایش سرمایه کنونی 
به مبلغ حدود 1076 میلیاردی که از محل تجدید ارزیابی »زمین« 
صورت می پذیرد در کنار اصالح ساختار مالی و بهبود نسبت های 
مالی باعث خواهد شد که شرکت در دریافت تسهیالت متناسب در 
بانک ها منتفع گشته بهره بهتری ببرد. به گفته مدیرمالی مجموعه این 
افزایش سرمایه در چارچوب قوانین حمایتی برای استفاده از حداکثر 
توان تولیدی و خدماتی کشور بوده و در واقعی شدن ارزش شرکت 
نقش اساسی خواهد داشته و همچنین »فسرب« از معافیت مالیاتی 
برای این موضوع استفاده خواهد کرد. شایان ذکر است این رقم از 
تجدید ارزیابی 9 پالک ثبتی که حدود 239 هکتار زمین با کاربری 
صنعتی بوده و به قیمت بالغ بر 1076 میلیارد طبق نظر کارشناسان 

رسمی ارزیابی شده است.
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بـرای مارگاریـن در سـال هـای پایانـی دهـه نـود شمسـی كمتـر كسـی آینـده ای 
روشـن متصـور بـود و اگر از كارشناسـان صنعـت و متخصصان بازار سـرمایه سـوال 
مـی كـردی جملگـی روزهای واپسـین فعالیت »غمـارگ« را پیش بینـی می كردند 
لکـن دكتـر حسـن خلخالی با ریسـک پذیرش سـکانداری »مارگاریـن« در فروردین 
1399 و تدویـن برنامـه هـای مـدون مدیریتـی در سـه بخـش كوتـاه مـدت- میان 
مـدت و بلنـد مـدت بـرای »غمـارگ« نسـخه ای پیچیـد شـفا بخـش تا شـركت از 

خمودگـی برخاسـته و قـد علـم كند.
ایـن مدیـر برجسـته كـه یکـی از موفـق تریـن 
و صاحـب نظـران مدبـران اقتصـادی كشـور می 
باشـد بـا دكترینـی از جنـس تعالـی و توسـعه 
خونـی تـازه در كالبـد پیـر شـركت مارگاریـن 
دمیـد تـا این شـركت قدیمـی در صنعـت تولید 
روغـن های خانگـی و صنعتی تالویـی تازه یابد.

در آخریـن اقـدام هـم در یکـی از روزهـای میانه 
سـرمایه  افزایـش  یـک  شـركت   1400 پاییـز 
كلیـدی را رقـم زد تـا رونـد رو بـه رشـد و ریـل 
گـذاری بـه سـوی موفقیـت در مجموعـه تـداوم 
از محـل  افزایـش سـرمایه  ایـن  یابـد. تصویـب 
تجدیـد ارزیابـی و سـود انباشـته بـرای اصـاح 
سـاختار مالـی تحقـق یـک آرزوی چندسـاله در 
مارگاریـن بوده كـه با در نظر گرفتـن اینکه طبق 
آخریـن اخبـار ارز ترجیحی بـرای واردات اكثریت 
كاالهـا منجمله روغن حذف خواهد شـد، شـركت 
مارگاریـن و ذینفعـان آن بـا این افزایش سـرمایه 
جـذاب در سـال جـاری بسـیار منتفـع خواهنـد 

گردید.
آمـار رسـمی و منتشـر شـده در سـایت  طبـق 
اطـاع رسـانی بـورس شـركت مارگاریـن در 11 
ماهـه منتهـی به آبـان مـاه از فـروش محصوالت 
 188 مبلـغ  كـه  تومـان  میلیـارد   1532 خـود 
آبـان مـاه مـی  بـه  میلیـارد تومـان آن مربـوط 
باشـد. درآمـد كسـب كـرده اسـت. گفتنی اسـت 
مبلـغ فـروش ایـن شـركت در مـدت 11 مـاه در 
مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 94 درصـد 

افزایـش داشـته اسـت.
براسـاس گزارش منتشـر شده توسـط شركت كه 
بـه تایید مسـئولین ذیصاح رسـیده اسـت مقدار 
فـروش روغـن نباتـی شـركت بـه بیـش از 110 
هـزار تـن در این دوره رسـیده و »غمارگ« افزون 

بـر 50 تـن دانـه های روغنی هم فروخته اسـت در حالی كه سـال گذشـته شـركت 
فروشـی از این محصول نداشـته اسـت.

مجمـع عمومـی فـوق العاده صاحبان سـهام شـركت مارگارین )سـهامی عـام( مورخ 
1400/08/22 در محـل درمحـل كیلومتـر 3 جـاده ورامین- خیابـان راهبر-پاک 8 

شـركت مارگارین)سـهامي عام( تشـکیل گردید.
و حقوقـی،  بـا حضـور 70/59 درصـد سـهامداران حقیقـی  كـه  ایـن مجمـع  در 
اعضـای هیـات مدیره، حسـابرس و بـازرس قانونی و نظارت سـازمان بـورس و اوراق 
بهاداربرگـزار شـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقای بابک باقـري مهماندوسـتي بود كه 
جنابـان همایـون باقـري طـادي و مجیـد امـدادي درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای 

تصویب افزایش سرمایه جذاب مارگارین در مجمع فوق العاده
»غمارگ« و روندی رو به رشد

حسـن خلخالـي بـه عنـوان دبیـر مجمـع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیات مدیره مبنـی بر لزوم افزایش سـرمایه 
توسـط دكتـر حسـن خلخالـی مدیرعامـل برجسـته مجموعـه و پـس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمع نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن 
تصویـب افزایش سـرمایه شـركت به تغییر بند اساسـنامه مربوطـه رای مثبت دادند.
بنابرایـن سـرمایه شـركت از مبلغ 840/000 بـه 9/515/013 میلیـون ریال افزایش 
یافـت كـه عمـده تریـن توجیـه آن اصـاح سـاختار مالـی، جبـران مخارج سـرمایه 
ای، پیشـبرد طـرح هـای توسـعه ای شـركت و 
اسـتفاده از معافیـت مالیاتـی تجدیـد ارزیابی ها 

باشـد. می 
بـه  آنـرا  رهبـری  معظـم  مقـام  كـه  سـالی  در 
نـام سـال حمایـت از تولیـد بـا پشـتیبانی هـا و 
مانـع زدایـی مزیـن كرده اسـت حضـور مدیرانی 
كاردان و كاربلـد كـه در كنـار تجربـه و دانـش 
مدیریتـی برنامـه هـای عملـی بـرای تجلـی این 
شـعار دارنـد نیـاز شـركت هـای بـزرگ تولیدی 
اسـت كـه بحمدالـه از مارگاریـن 70 سـاله ایـن 
مدیریـت ارزشـی و جهـادی این مهـم را رقم زد 
و شـاهد هسـتیم كه شـركت هـر روز بیشـتر در 
رونـدی صعـودی و رو بـه رشـد بـه حركـت خود 

ادامـه مـی دهد.
دكتـر خلخالـی در پیامـد حضورش در شـركت و 
بـا توجـه بـه اینکـه شـركت مارگارین طـي چند 
سـال اخیـر بـه دلیـل اعمـال تحریـم هـاي بیـن 
المللـي و قـرار گرفتـن در لیسـت تحریـم هـا بـه 
جهـت وابسـتگي بـه بانک ملـي ایـران، عمدتاً در 
محدودیـت هـاي ناشـي از فروشـندگان خارجـي 
و عـدم تخصیـص بـه موقـع ارز قـرار گرفتـه بـود 
بـا ریشـه یابـی مشـکات كـه مهمتریـن آن عدم 
وجـود قسـمتي عمـده از روغـن خـام مـورد نیاز 
تولیـد كـه قابلیـت تأمیـن آن از طریـق منابـع 
توسـط  آن  فـروش  عـدم  جهـت  بـه  خارجـي 
فروشـندگان خارجـي و عـدم تخصیـص ارز بـود 
بـه رویکردهایـی متفـاوت وخاقانـه بـرای تامین 
روغـن مـورد نیـاز خود اهتمـام ورزید . سیاسـتها 
و رویکردهایـی كـه با حمایـت قاطع سـهامداران 
عمـده همچـون گـروه توسـعه صنایـع بهشـهر و 
گـروه توسـعه ملـی مواجـه شـده و ایـن شـركت 
الزامـاً در جهـت تامیـن روغـن خـام مـورد نیاز و 
تولیـد محصـوالت سـبد كاال، عمـده روغـن خـام خـود را از طریق منابـع داخلي كه 
عمدتـاً شـركت هـاي روغنـي كـه قابلیـت واردات روغـن را از طریـق شـركت هـاي 

خارجـي را داشـتند تأمیـن نمـود.
مدیرعامـل خوشـفکر مجموعـه در ابتـدای گـزارش خود با تشـریح اینکـه مارگارین 
اولیـن شـركت تولیـد كننده روغـن گیاهي در ایران كـه با برندهای خـروس، آفتاب 
و آفتـاب طایـي در بیـن مـردم شـناخته شـده اسـت بـا تولیـد 38 نـوع محصـول 
 )B2C( و مصـارف خانـوار )B2B( متنـوع روغنـي در دو بخـش صنـف و صنعـت
سـالها جـزو شـركتهای خوب بـازار سـرمایه و مطلـوب مشـتریان بوده اسـت افزود: 
متاسـفانه بـه دلیل اعمال سیاسـت های نادرسـت این شـركت قدیمـی در طی چند 

لج
 خ

دی
مه

با مدیریت  بود  توانسته  پایان سال 1399  در  که  مارگارین 
جدید خود یعنی دکتر حسن خلخالی با تولید 124 هزار تن 
و توزیع و فروش 129 هزار تن روغن با رسیدن به سهم بازار 
حدوداً 7/5 درصدی به جایگاه پنجم درتولید و جایگاه پنجم 
توزیع در صنعت روغن نباتي کشور نائل آید .در سال 1400 
به قول معروف اسب خود را زین کرده است که به جایگاهی 
باالتر دست یابد و شهات آن همین بس که در ادامه همین 
روند رو به رشد و حرکت در مسیر تعالی سازمانی شرکت 
به  منتهی  یعنی   1400 ابتدایی سال  ماه  در هشت  توانست 
سی ام آبان ماه نیز بسیار فراتر از پیش بینی ها در تولید و 
فروش برای ذینفعان خود سود و ارزش آفریده و عملکردی 

درخشان حاصل سازد.
دکتر خلخالی مدیریت جهادی مجموعه در گزارش خود با 
تصریح اینکه در استمرار روند رو به رشد و توسعه ای خود، 
خاطرنشان  و  بود  سرمایه  افزایش  یک  نیازمند  مارگارین 
مبلغی  و  افزایش سرمایه  این  از  بخشی  بردن  بهره  با  کرد 
که از محل سود انباشته تامین خواهد شد عالوه بر تامین 
مخارج سرمایه ای شرکت ،شاهد خواهیم بود توسعه و تعالی 

مارگارین روندی جهشی خواهد یافت.
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سـال اخیـر بخـش عمده ای از سـهم خـود را از بـازار از دسـت داده بود و درمسـیر 
افزایـش زیان انباشـته قرار داشـت. 

دكتـر حسـن خلخالـی در ادامـه بـا اعـام اینکـه بـا عملیاتـی كـردن رویکردهـای 
جدیـد در مدیریـت در سـال جهـش تولیـد توانسـتیم بـرای »غمـارگ« وضعیتـی 
جدیـد بـا حمایـت سـهامداران عمـده و تاش خسـتگی ناپذیـر كاركنان رقـم بزنیم 
اضافـه كـرد: مدیـران و مهندسـان متعهـد و متخصـص شـركت و كاركنان تاشـگر 
در دوره جدیـد بـا همتـی مثـال زدنـی ایـن شـعاررا سـرلوحه خـود قـرار دادنـد كه 
ماموریـت مجموعـه مارگاریـن فراتـر از همراهی خواسـته های مشـتریان كنونی می 
باشـد و بایسـت همـواره بـا تولید محصوالت جدیـد و با كیفیت در كنار پاسـخگویی 
بـه نیازهـای بـازار فعلی و مشـتریان وفـادار خود به دنبـال جلب و جذب مشـتریان 
و مصـرف كننـدگان محصـوالت جدیـد بـوده و در جهـت رضایـت و كسـب اعتمـاد 

آنـان از هیـچ تاشـی فروگذار نباشـند.
بـه گفتـه دكتـر خلخالـی در »غمـارگ« بـه جد دنبـال افزایـش ظرفیت هسـتیم و 
هـر چنـد رقبـای مـا پـر قـدرت در بـازار هسـتند اما بـا 15 محصـول جدیـد كه به 
محصـوالت مـا اضافـه خواهنـد شـد و در نتیجه تنـوع و تعـدد محصـول مطلوبتری 
خواهیـم داشـت دوبـاره بـه رتبـه اول و رهبری صنعت روغنکشـی كشـور برخواهیم 

. گشت
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت مارگارین )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گـزارش توجیهـی مـورخ 23 مـرداد مـاه 1400 هیـات مدیره شـركت مارگارین 
)سـهامي عـام( درخصـوص افزایش سـرمایه آن شـركت از مبلغ 840 میلیـارد ریال 
بـه مبلـغ 9/515 میلیـارد ریـال از محـل مـازاد ناشـی از تجدیـد ارزیابـی دارایـی 
هـای ثابـت مشـهود )طبقـه زمیـن( موضـوع »مـاده 14 قانـون حداكثر اسـتفاده از 
تـوان تولیـدی و خدماتـی كشـور حمایـت از كاالی ایرانی« و براسـاس اصـاح ماده 
)10( آییـن نامـه اجرایـی تبصـره )1( مـاده 149 قانـون مالیاتهای مسـتقیم مصوب 
1398/10/22 و سـود انباشـته، مشـتمل بـر صـورت هـای سـود و زیـان، صـورت 
وضعیـت مالـی و تغییـرات در حقـوق مالکانـه فرضـی و یادداشـت هـای همـراه كه 
پیوسـت می باشـد، طبـق اسـتانداردهای حسابرسـی »رسـیدگی به اطاعـات مالی 
آتـی« مـورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته اسـت. مسـئولیت گـزارش توجیهی 

مزبـور و مفروضـات مبنـای تهیـه آن بـا هیـات مدیره شـركت می باشـد. 
2- گـزارش مزبـور در اجـراي تبصره 2 مـاده 161اصاحیه قانون تجـارت و با هدف 
توجیـه افزایـش سـرمایه شـركت از محل مازاد ناشـی از تجدید ارزیابـی دارایی های 
ثابـت مشـهود )طبقـه زمین( بـه مبلغ 8/255 میلیارد ریال و سـود انباشـته به مبلغ 
420 میلیـارد ریـال بـه منظـور اصاح سـاختار مالـی و جبـران مخارج سـرمایه ای 
تهیـه شـده اسـت. این گزارش توجیهی بر اسـاس مفروضاتی مشـتمل بـر مفروضات 
ذهنـی دربـاره رویدادهـای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت كـه انتظار نمی 
رود لزومـا بـه وقـوع بپیونـدد. در نتیجـه، به اسـتفاده كنندگان توجه داده می شـود 
كـه ایـن گـزارش توجیهـی ممکـن اسـت بـرای هدفهایـی جز هـدف توصیف شـده 

در باال مناسـب نباشد.
3- به نظر این سازمان:

الـف- براسـاس رسـیدگی هـای انجـام شـده، افزایـش سـرمایه شـركت بـه مبلـغ 
8/255 میلیـارد ریـال در رعایت مـاده )14( قانون حداكثر اسـتفاده از توان تولیدی 

و خدماتـی كشـور و حمایـت از كاالی ایرانـی بامانـع اسـت.
ب- براسـاس رسـیدگي بـه شـواهد پشـتوانه مفروضـات ، ایـن سـازمان بـه مواردی 
برخـورد نکـرده اسـت كـه متقاعـد شـود مفروضـات مزبـور، مبنایـي معقـول بـراي 

تهیـه گـزارش توجیهـي از محل سـود انباشـته بـه مبلـغ 420 میلیارد ریـال فراهم 
نمـی كنـد. بـه عـاوه، بـه نظـر ایـن سـازمان، گـزارش توجیهی یاد شـده براسـاس 
مفروضـات بـه گونـه ای مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده 

ست. ا
4- افزایـش سـرمایه مذكـور منـوط به تایید سـازمان بـورس و اوراق بهـادار خواهد 
بـود . همچنیـن وفـق مفـاد مـاده 14 قانـون » حداكثـر اسـتفاده از تـوان تولیدی و 
خدماتـی كشـور و حمایـت از كاالی ایرانـی« مـازاد ناشـی از تجدیـد ارزیابـی مـی 
بایسـت ظـرف یـک سـال پـس از تجدیـد ارزیابی به حسـاب سـرمایه افزوده شـود. 
همچنیـن افزایـش سـرمایه از محـل تجدید ارزیابی دارایی ها و سـود انباشـته منجر 

بـه ورود منابـع نقدی نمی شـود.
5- حتـي اگـر رویدادهـاي پیـش بینـي شـده طبق مفروضـات ذهني توصیف شـده 
در بـاال رخ دهـد، نتایـج واقعـي احتماال متفـاوت از پیش بینـي ها خواهد بـود. زیرا 
رویدادهـاي پیـش بیني شـده اغلب بـه گونه اي مـورد انتظار رخ نمـي دهد وتفاوت 

هـاي حاصـل مي توانـد با اهمیت باشـد. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایـش سـرمایه قبلی شـركت از مبلـغ 360/000 میلیون ریال بـه مبلغ 840/000 
میلیـون ریـال و از محـل مطالبـات حـال شـده سـهامداران و آورده نقـدی بـه مبلغ 
280/000 میلیـون ریـال و سـود انباشـته بـه مبلـغ 200/000 میلیـون ریـال بوده 
كـه بـه منظـور اصـاح سـاختار مالـی و اجـرای پـروژه نوسـازی و بهسـازی خـط 
تولیـد، صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج حاصـل از افزایـش سـرمایه مزبـور كـه طـی 
تصمیمـات مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1396/01/29 تصویـب شـده و در 

تاریـخ 1396/11/03 نـزد مرجـع ثبـت شـركت هـا بـه ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

در صـورت عدم انجام افزایش سـرمایه، شـركت فرصـت اسـتفاده از معافیت مالیاتی 
تجدیـد ارزیابـی دارایـی هـا و بهبـود سـاختار مالـی را از دسـت می دهـد. از طرفی 
دیگـر بـرای جبـران مخـارج سـرمایه گـذاری ناچار بـه تامین مالـی از محل انتشـار 
اوراق بدهـی و اسـتفاده از تسـهیات بانکـی مـی باشـد كـه این امر موجـب افزایش 
هزینـه مالـی، نسـبت بدهـی و در نتیجـه ریسـک مالی می شـود. از ایـن رو، تامین 

مالـی از طریـق افزایـش سـرمایه برای شـركت توصیه می شـود.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت مارگارین)سهامی عام( در نظر دارد ســرمایۀ 
خـود را از مبلـغ840/000  میلیـون ریـال بـه مبلـغ 9/515/013 میلیـون ریـال، از 
محـل سـود انباشـته و مـازاد تجدیـد ارزیابـی دارایی ها به شـرح زیـر افزایش دهد.

- 420/000 میلیـون ریـال )معـادل 50 درصـد كل سـرمایه فعلـی( از محـل سـود 
نباشته،  ا

- مبلـغ 8/255/013 میلیـون ریـال )معادل 983 درصد كل سـرمایه فعلی( از محل 
مـازاد تجدید ارزیابـی دارایی ها.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صـورت عدم انجام افزایش سـرمایه، شـركت فرصـت اسـتفاده از معافیت مالیاتی 
تجدیـد ارزیابـی دارایـی هـا و بهبـود سـاختار مالـی را از دسـت می دهـد. از طرفی 
دیگـر بـرای جبـران مخـارج سـرمایه گـذاری ناچار بـه تامین مالـی از محل انتشـار 
اوراق بدهـی و اسـتفاده از تسـهیات بـا نرخ مناسـب می باشـد. با توجه بـه این كه 
اسـتفاه از اوراق بدهـی و تسـهیات منجـر بـه افزایـش هزینـه مالی، سـبت بدهی و 
در نتیجـه ریسـک مالـی مـی شـود، توصیـه می شـود ایـن شـركت از روش افزایش 

سـرمایه بـرای تامین مالی اسـتفاده شـود.
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كردسـتان  سـیمان  شـركت  سـهام  صاحبـان  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
)سـهامی عام( مـورخ 1400/08/26 در محـل هتـل ارم سـالن همایش نگیـن برگزار 

گردید.
در ایـن مجمـع كـه با حضـور 87/96 درصـد سـهامداران حقیقی و حقوقـی ، اعضاء 
هیـات مدیـره، نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونی 
برگـزار گردیـد، ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای سـعید نایب  بـود، كه آقـای كامران 
معتمـدی و خانـم غزالـه تیمـا در مقـام نظـار اول و دوم و آقای دكتر رضـا نیک پور 

بـه عنـوان دبیر مجمـع انتخـاب گردیدند.
بـه  بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره  درادامـه 
صـورت  فعالیتهـای  اهـم  بـه  مربـوط  مجمـع 
بـه  منتهـی  مالـی  سـال  طـی  در  پذیرفتـه 
گـزارش  اسـتماع  از  پـس  و   1400/06/31
حسـابرس و بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان با 
طنیـن صلـوات خـود ضمـن  تصویـب صورتهای 
مالـی و تنفیـذ معامات مشـمول مـاده 129 و با 
تقسـیم سـود 70 ریال بـه ازای هر سـهم به كار 

خـود پایـان دادنـد.
دكتـر رضـا نیـک پـور در گـزارش جامع خـود با 
تصریـح اینکـه  شـركت سـیمان كردسـتان در 
صنعـت از منظـر تولیـد بـا تولیـد 700 هـزار تن 
محصـول حـدود یـک درصـد ظرفیـت كشـور در 
تولیـد سـیمان و تولیـد 7 درصد سـهم كلینکر را 
دارا مـی باشـد افـزود: با بهره بـردن از جدیدترین 
تکنولـوژی هـا جهـت تولیـد پـاک و متنـوع و بـا 
كیفیـت بسـیار مطلـوب كه بیـش از 27 محصول 
را در بـر می گیرد توانسـته ایم سـهمی شایسـته 
را بـا توجـه بـه ظرفیـت و تـوان تولیـدی خـود 
در كشـور عزیزمـان را بـه خـود اختصـاص داده 
و در حـوزه فـروش خارجـی نیـز بـه 11 كشـور 

محصـوالت خـود را عرضـه داریم.
مدیرعامـل »سـکرد« در ادامه با اشـاره بـه اینکه 
از  بـزرگ  پـروژه هـای  بسـیاری در  پیمانـکاران 
محصـوالت ایـن شـركت بهـره مـی برنـد اضافـه 
كـرد: پـس از ربع قـرن با انجـام اورهـال ضروری 
خطـوط  و  قطعـات  نوسـازی  و  بازسـازی  بـرای 
مـورد نیـاز توانسـتیم ضمن بـاال بردن بهـره وری 

و راندمـان كاری از ظرفیـت 2/450 تـن تولیـد محصـول در روز بـه ظرفیت 2/850 
تـن برسـیم. مدیرعامـل سـیمان كردسـتان در ادامه با تاكیـد بر اینکه براین اسـاس 
بودجـه سـال آتی بسـته شـده اسـت خاطر نشـان كـرد كـه مجموع فروش سـیمان 
و كلینکـر در سـال مالـی گذشـته بـه افـزون بـر 700 هـزار تن رسـید. دكتـر نیک 
پـور همچنیـن بـا اعـام اینکـه مصمـم هسـتیم كـه بـه تولیـد 3000 تـن در روز 
و فـروش850 هـزار تـن محصـول در سـال پیـش رو برسـیم تصریـح كـرد كـه در 
مدیریـت ارشد»سـکرد« هـدف گذاری شـده اسـت تـا به مبلغ بیشـتر سـودآوری و 
فـروش نسـبت به سـال گذشـته مالی دسـت یابیـم و اسـتمرار بخش ایـن موفقیت 
باشـیم كـه رتبـه اول در صـادرات را نسـبت بـه ظرفیـت و تولیـد همچـون سـال 

گذشـته بـه خـود اختصـاص دهیم.
مدیـر عامـل و عضـو هیات مدیره شـركت در بخش دیگری از گـزارش خود با تبیین 
اینکـه راه انـدازی بخـش هـای متوقف شـده مجموعه با اعتمـاد به توان و پتانسـیل 

سیمان کردستان؛ رکورد شکن در صادرات و نمادی قابل اعتماد در صنعت ایران
سالم بر سوددهی

متخصصـان داخلـی و بهره بـردن از دانش جوانـان متعهد و متخصص میسـر گردید 
از راه انـدازی آسـیاب سـیمان خـط 2 پـس از 30 مـاه خبـر داد و تصریـح كرد كه: 
رسـیدن به چشـم انداز ترسـیمی، رضایت مندی مشـتریان و رعایـت حقوق مصرف 
كننـده سـه سـرفصل اصلـی و اهـم رئـوس كاری مـن و تیـم مدیریتیـم در شـركت 
سـیمان كردسـتان مـی باشـد. وی در ادامـه كسـب 11 میلیـارد تومـان سـود از 
فـروش آهـک ، مشـاركت در تاسـیس شـركت حمـل و نقـل اتحـاد ترابر كـه در امر 
حمـل و نقـل جـاده ای فعـال بوده و عرضـه اولیه سـیمان در بـورس كاال را از دیگر 
دسـتاوردهای شـركت در سـال مالـی منتهی به 
31 شـهریور 1400 برشـمرد و افـزود: بـا اعمـال 
و پیـاده سـازی برنامـه هـای مدنظر خـود موفق 
شـدیم كـه پـس از 5 سـال از زیان انباشـته گذر 
برسـیم. دكتـر  بـه سـاحل سـود دهـی  و  داده 
نیـک پـور همچنین بـا تاكید بـر اینکه در سـال 
مالـی مـورد گـزارش، سیاسـت اصلی مـا تولید و 
فروش متناسـب بوده اسـت خاطر نشـان ساخت 
كـه ایـن راهبـرد و رویکرد باعث شـد كه شـاهد 
توفیقـات و عملکـرد خوبـی در رشـد صعـودی 
فرآیندهـا باشـیم . مدیرعامل »سـکرد« در ادامه 
گـزارش مبسـوط خـود بـا تبییـن اینکـه بعـد از 
ورود سـیمان بـه بـورس، تمام فـروش محصوالت 
شـركت سـیمان كردسـتان در بـورس كاال بـوده 
اسـت و حتـی یـک پاكـت و یـا یک كیلـو فروش 
خـارج از ایـن چهارچوب نداشـته ایـم اضافه كرد: 
در كنـار رشـد سـودآوری ایـن شـفافیت فـروش 
صنعـت  بـه  بسـیار  كاال  بـورس  در  محصـوالت 
سـیمان كمـک كـرده و دسـت دالالن و واسـطه 

هـا را از ایـن صنعت دور سـاخته اسـت.
دكتـر نیـک پـور در فـرازی دیگر از گـزارش خود 
كـه  میلیـاردی   310 حـدود  درآمـد  كسـب  از 
حاكـی از رشـد 46 درصـدی درآمدهای شـركت 
اصلـی بوده اسـت خبـر داد و گفت: با رسـیدن به 
مبلـغ 716/318 میلیـارد، سـود خالـص شـركت 
اصلـی 89 درصـد افزایـش یافتـه كـه در كنـار 
كاهـش 29 درصـدی هزینـه هـای مالـی شـاهد 
هسـتیم كـه هـم در كنتـرل و مدیریـت هزینـه 
هـا و هـم سـودآفرینی شـركت عملکردی بسـیار 
درخشـان داشـته ایـم. مدیرعامل شـركت كه نشـان داده مدیـری برنامـه محور می 
باشـد پیرامـون عملکـرد مالی حسـابهای تلفیقی نیز اذعان داشـت كـه درآمدها 47 
درصـد و سـود خالـص افـزون بـر 101 درصـد افزایـش یافته و بهـای تمام شـده از 
58 درصـد بـه 52 درصد، حاشـیه سـود ناخالص از 42 درصد به 48 درصد، حاشـیه 
سـود عملیاتـی از 23 درصـد بـه 30 درصـد و حاشـیه سـود خالـص از 13 درصد به 
23 درصـد رسـیده اسـت كـه این آمارهـا همگی حاكی از آن می باشـد كه شـركت 
در تمـام شـاخص هـای كلیـدی خـود عملکردی قابـل تقدیر و توجه داشـته اسـت.

مدیرعامـل سـیمان كردسـتان همچنیـن بـا اعـام اینکـه اسـتراتژی اصلـی فروش 
مـا اینگونـه اسـت كـه باالتریـن فـروش را بـه محصولـی تخصیـص مـی دهیـم كـه 
بیشـترین سـود را بـرای شـركت و ذینفعـان داشـته باشـد افـزود: شکسـتن ركـورد 
صـادرات ماهانـه كلینکـر بمقـدار 40 هـزار تن، گذر از زیان انباشـته پس از 5 سـال 
، خـروج از سـرفصل بدهـکاران بانکـی پس از 5 سـال، پرداخت و تسـویه تسـهیات 
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کسب عناوین متعدد منجمله؛ واحد نمونه کشوری ، شرکت 
دارای کیفیت برتر،واحد کارگری برتر استانی در سال جاری، 
لوح  دریافت   ،99 سال  در  استان  برتر  صادرکننده  شرکت 
تقدیر شرکت ممتاز از سوی شبکه بهداشت و درمان منطقه 
و کسب عنوان کارآفرین برتر کشور در سال 1400 در کنار 
خروج شرکت از سرفصل بدهکاران بانکی و انجام تعمیرات 
اساسی پس از 25 سال را می توان از اهم دستاوردهای دکتر 
نیک پور و تیم مدیریت سیمان کردستان در طی سال مالی 

مورد گزارش برشمرد. 
دکتر نیک پور مدیرعامل »سکرد« در فرازی از گزارش خود 
از رشد 46  که حاکی  میلیاردی  درآمد حدود 310  از کسب 
درصدی درآمدهای شرکت اصلی بوده است خبر داد و گفت: 
با رسیدن به مبلغ 716/318 میلیارد، سود خالص شرکت اصلی 
89 درصد افزایش یافته که در کنار کاهش 29 درصدی هزینه 
های مالی شاهد هستیم که هم در کنترل و مدیریت هزینه ها و 

هم سودآفرینی شرکت عملکردی بسیار درخشان داشته ایم.
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سـنواتی مجموعـه بـه موسسـه اعتبـاری ملـل و بانک توسـعه تعـاون، اخـذ تخفیف 
مالیاتـی »عملکـرد« بـه مبلـغ 235 میلیـارد بـرای سـال 95 – 96 – 97 و حفـظ و 
توسـعه بازارهـای فـروش داخلـی از دیگـر توفیقـات مـن و مجموعـه همکارانـم در 
شـركت سـیمان كردسـتان طـی بـازه زمانی سـال مالـی مورد گـزارش بوده اسـت.

دكتـر رضـا نیـک پـور در بخـش پایانی گـزارش خـود و در جمـع بنـدی از مباحث 
طـرح شـده؛ افزایـش سـطح رضایتمنـدی مشـتریان و ارتقـاء ارزش نـام تجـاری 
شـركت از طریـق تولیـد محصـوالت متنوع و با كیفیـت را در حوزه تولید، جانشـین 
پـروری و شایسـته سـاالری و چابـک سـازی سـازمان را در حـوزه منابـع انسـانی، 
مدیریـت و عرضـه مسـتقیم كامـل ارز حاصلـه از صـادرات در سـامانه هـای جامـع 
تجارت)نیمـا و سـنا( و ادامـه فـروش كلینکـر در خـارج از كشـور بـا بهتریـن نرخ و 
انجـام كامـل تعهـدات ارزی را در حـوزه مالـی، خرید معدن گچ بـه ارزش تنها 300 
میلیـون تومـان كـه حداقل 50 سـال گـچ كارخانـه را تامیـن خواهد كـرد در حوزه 
سـرمایه گذاری را از اهم دیگر مواردی برشـمرد كه سـیمان كردسـتان در طی این 

سـال مالـی مـورد گـزارش بـه آن نائل آمده اسـت.
رعایـت دقیـق پروتـکل هـای بهداشـتی، تاکیـد ویـژه مهنـدس رضـا 
نائـب رئیـس مجمـع بر عملکـرد قابـل تقدیـر و تحسـین برانگیـز دکتر 
نیـک پـور به جهـت توفیقـات متعـدد در حـوزه تولید - فروش و کسـب 
عناویـن متعـدد شـرکت برتـر طـی سـال مالـی گذشـته، رسـیدن بـه 
سـاحل سـوددهی سـیمان کردسـتان و تقسـیم سـود پس از 5 سـال با 
تمهیـدات مدیریتـی ، تشـریح گـزارش جامـع از دکترین اعمال شـده و 
برنامـه هـای مدنظر بـرای تعالـی مجموعه، تایید حسـابهای شـفاف مدیر 
مالـی مجموعه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی، حرمت نهی شایسـته 
بـه خبرنگاران توسـط کلیه ارکان »سـکرد« ، پاسـخگویی مدیران ارشـد 
شـرکت بـه کلیـه سـواالت سـهامداران حاضـر در مجمـع و ناظـر بـه 
صـورت برخـط و تعامل محمدپـورکاوه مدیریـت روابط عمومـی هلدینگ 
بـا اصحـاب رسـانه در بازنشـر اخبـار و پوشـش خبـری مجمـع از نکات 
خواندنـی ایـن جلسـه برگزار شـده می باشـد کـه حیفمان آمد به اسـب 

قلم سـپرده نشـود.
برنامه های آتی

افزایـش تولیـد از 2850 تـن بـه 300000 تـن در روز بـا توجـه بـه اورهـال صورت 
فته پذیر

راه اندازی كوره خط 2 كارخانه آهک صنعتی
برنامـه ریـزی جهـت افزایـش 25 دسـتگاه تریلـر بـه نـاوگان حمـل و نقل شـركت 

ترابرگروس اعتمـاد 
آموزش و افزایش معمارهای منابع انسـانی مجموعه و شایسـته سـاالری و جانشـین 

پروری
جایگاه شرکت اصلی و شرکتهای زیر مجموعه در ایران و جهان 

عمده تولید سـیمان در كشـور در اختیار 5 هلدینگ اصلی اسـت كه از این میان، 3 
هلدینـگ تامیـن اجتماعـی، بنیاد مسـتضعفان و بانک ملی در بازار سـرمایه پذیرفته 
شـده انـد و هلدینـگ سـیمانی غدیـر نیز در شـرف پذیـرش اسـت و در مجموع 62 
درصـد ظرفیـت تولیـد سـیمان كشـور )بالـغ بـر 55 میلیـون تـن( را شـركت های 
پذیرفتـه شـده در بـازار سـرمایه تولید می كنند. شـاخص صنعت سـیمان از ابتدای 
سـال 1399 تـا نیمـه مرداد ماه به رشـد 152 درصدی دسـت یافـت و پس از آن در 
پـی نزولـی شـدن روند بـازار، این شـاخص با 38 درصد افت نسـبت بـه اوج تاریخی 
خـود مواجـه شـد و بـا وجود رشـد 33 درصدی پـس از اصـاح، تا به امـروز همانند 
سـایر شـاخص هـای بـازار سـرمایه در بـاز پـس گیـری قلـه های قبلـی نـاكام بوده 

اسـت.در بحـث مربوط بـه چالش هـای موجود صنعت سـیمان بیان ایـن نکته حائز 
اهمیـت اسـت كه مسـائلی چـون پذیرش و ادامـه دار بودن عرضه سـیمان در بورس 
كاال و از بیـن رفتـن واسـطه هـا، عـدم پایـداری در تامین انرژی شـركت هـا، تغییر 
در سـاختار نـرخ گـذاری حامل هـای انـرژی، تغییرات در نـرخ ارز و تـورم، وضعیت 
ركـود یـا رونق حوزه سـاخت و سـاز و سیاسـت هـای دولت جدیـد در این خصوص، 
افزایـش تـوان صـادرات كشـور در بخـش سـیمان و كلینکـر از چالش هـای موجود 
در صنعت سـیمان است.شـركت توسـعه سـرمایه و صنعت غدیر )هلدینگ سـیمان 
غدیـر( از رتبـه 150 توسـط ایـن شـركت در رتبه بنـدی 500 شـركت برتـر كشـور 
برخوردار اسـت. این شـركت توانسـت از جایگاه 162 در رقابت سـال مالی گذشـته 
بـه جایـگاه 150 در سـال 1399 ارتقـا یابـد. مهنـدس محمدرضـا سـلیمیان مدیـر 
عامـل هلدینـگ سـیمان غدیـر گفت: هلدینگ سـیمان غدیـر در گروه شـركت های 
سـیمانی، بـا فـروش قریب 10 هـزار میلیـارد ریالی در سـال مالی 98، رتبـه دوم را 
در میـان شـركت كنندگان ایـن بخـش، به خود اختصـاص دهد. همچنیـن هلدینگ 
سـیمان غدیـر بـا در اختیـار داشـتن سـهم 10 درصـدی از تولیـد سـیمان كشـور 
)معـادل 6 /8 میلیـون تـن( در رتبـه سـوم بزرگ تریـن تولیدكننـدگان ایـن كاالی 
اسـتراتژیک در كشـور به شـمار مـی رود. همچنین جایـگاه این هلدینـگ در صنعت 

بـه لحـاظ تولیـد عملیاتـی محصول سـیمان طی امسـال، در رتبه دوم اسـت.
اهم اقدامات و دستاوردهای کلیدی در شرکت
1- راه اندازی آسیاب سیمان خط  دو بعد از 30 ماه توقف 

2- كاهش انرژی الکتریکی از 135 به 102 كیلو وات ساعت
3- كاهش انرژی حرارتی از 1100 به 810 كیلو كالری 

4- كاهش كلینکر فاكتور از 95 به 79 
5- مصرف 22000 تن كلینکر سنواتی
6- .كاهش مصرف گریس  به  یک  سوم 

7- اصاح شاسی گریت پس از 15 سال
8- راه اندازی آزمایشگاه  بتن 

9- افزایش تولید  كلینکر  از  2150 تن  به 2900 تن   در  روز
10- كاهش  توقفات  پیش بینی  نشده

سایر جوایز ، گواهینامه ها و تقدیر نامه های اخذ شده توسط شرکت
- انتخاب شركت سیمان كردستان به عنوان كارآفرین برتر كشوری

- انتخاب شركت سیمان كردستان به عنوان واحد كارگری نمونه استانی
- انتخاب شركت سیمان كردستان به عنوان كارآفرین برتر كشوری

- انتخاب شركت سیمان كردستان به عنوان واحد نمونه ملی كشوری
- انتخـاب شـركت سـیمان كردسـتان بـه عنـوان واحـد نمونـه از سـوی سـازمان 

اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی اسـتان كردسـتان
- انتخاب شركت سیمان كردستان به عنوان صادر كننده نمونه استانی

- دریافت لوح تقدیر مقابله با كرونا از سوی شبکه بهداشت و درمان بیجار
- لوح تقدیر ایمنی از سوی اداره كار بیجار

سیاست ها و برنامه های گروه در بخش کنترل هزینه های عملیاتی
سیاست ها و برنامه ها

- تهیه بانک اطاعاتی مصرف قطعات )در 4 سال گذشته( 
- ساخت بسیاری از تجهیزات در كارگاه ساخت كارخانه

- كاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی
- كاهش مصرق گریس به یک سوم قبلی

- كاهش مصرف روغن های صنعتی
- كاهش مصرف قطعات مصرفی
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شركت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
موتوژن )سهامی  عام( در تاریخ 1400/09/21 در محل 

هتل سیمرغ تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 88/31 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید ابوتراب فاضل 
بود، كه جنابان بهمن قاسمي و سعید داراب ملک آبادي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای  طاهر رحیمي به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1400/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با 

تقسیم سود 7/500 ریال به كار خود پایان دادند. 
مهندس طاهر رحیمی، مدیرعامل مجموعه، كه از مدیران 
ابتدای  باشد در  توانمند حوزه های صنعت كشور می 
موتوژن  شركت  اینکه  به  اشاره  با  خود  جامع  گزارش 
دارای حدود 46 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع 
الکتروموتور های خانگی و صنعتی می باشد افزود: با توجه به 
سیاست های استراتژیکی و اتخاذی برای سال مالی جاری 
و به استناد بررسی های بازار های هدف صادراتی برای انواع 
محصوالت تولیدی كولری و صنعتی و با نگرش به تداوم 
كیفیت محصوالت تولیدی و تکمیل سبد محصوالت 
كولری از نظر تیپ و با حضور در نمایشگاه های مرتبط 
بین المللی شركت، شاهد ارتقاء موقعیت نسبت به سال 

قبل بوده ایم.
درخصوص  اینکه  تصریح  با  كشوری  نمونه  مدیر  این 
الکتروموتور های كولری می توان گفت كه با وجود رقبای 
چینی،  كاالی  واردكنندگان  نیز  و  داخلی  سرسخت 
موتوژن سهم كنونی خود را هم چنان حفظ نموده و در 
الکتروموتور های صنعتی با برنامه توسعه ای تولیدی كه 
صورت می دهد سهم خود را افزایش داده است اضافه كرد: 
بیش از 30 درصد بازار الکتروموتور های صنعتی متعلق به 
موتوژن بوده و رقبای داخلی دیگر تنها حداكثر 15 درصد 
بازار را در اختیار دارند و متاسفانه بیش از نیمی از بقیه 

نیاز های صنایع وارداتی می باشد.
مهندس رحیمی در فرازی دیگر از گزارش خود با تبیین اینکه در زمینه الکتروموتور های ضد انفجار 
عاوه بر خرید تکنولوژی از شركت  ABB گواهی نامه ATEX   از شركت LCIE فرانسه نیز كسب 
شده است و در سال مالی جاری با تولید، برخی از تیپ های این نوع الکتروموتور، تنها تولید كننده 
موتور ضد انفجار در منطقه می باشیم خاطرنشان ساخت كه: در زمینه موتور های پر بازده كولری 

و تکنولوژی موتور های مغناطیس دائم كولری، از طریق 
مهندسی معکوس و طراحی معکوس بسیار موفق عمل 
كرده و توانستیم  دایو مورد نیاز این محصول را نیز برا ی 

اولین بار طراحی كرده و بسازیم.
مدیرشناخته شده صنعت كشورمان در ادامه با تاكید بر 
این مهم كه با توجه به استفاده وسیع الکتروموتور های 
فوق سنگین در صنایع استراتژیک و سنگین نظیر نفت، 
گاز، پتروشیمی، سیمان، معدن، فوالد و..؛ و با عنایت به 
اینکه تعداد محدودی شركت تولیدكننده الکتروموتور های 
با سایز فریم بیشتراز 355 در كشورمان حاضر می باشد 
افزود: شركت موتوژن با منابع انسانی متعهد و متخصص 
و پتانسیل فنی و توانمندی ویژه خود بر آن است كه سبد 
محصوالت خود را توسعه داده و بدین منظور در مرحله 
اول الکتروموتور های با سایز فریم 400 را به محصوالت 
خود اضافه كند وی تصریح كرد كه در مجموع 12 تیپ 
توان  رنج  كه  تعریف شده  پروژه  این  برای  الکتروموتور 
آن ها مابین 355 تا 630 كیلووات می باشد و همچنین 
الکتروموتور های 4 قطب كه رنج توان های 560، 500، 450 

و 630 كیلووات را در بر می گیرد در مدار تولید قراردارند.
وی در قسمت دیگری از گزارش خود با تشریح اینکه در 
حال حاضر الکتروموتور ها به شکل غیر مستقیم )توسط 
كولرسازها( به خارج از كشور صادر گشته و موتور های 
شركت در داخل كولر ها و به شکل خدمات پس از فروش 
صادر می شود افزود برنامه شركت ورود مستقیم به صادرات 
می باشد و در این مورد بسیار جدی بوده و برنامه ریزی 

خوبی كرده ایم.
به گفته وی در بخش تولید شركت نسبت به سال مالی 
قبل 11.6 درصد كاهش در تولید داشته، اما در فروش 
ریالی در مجموع نسبت به سال مالی قبل با 62.5 درصد 

رشد مواجه بوده است.
مهندس رحیمی پیرامون برنامه های آتی نیز اعام كرد كه 
با توجه به منسوخ شدن كولر های آبی طی چند سال آینده 
طرح تولید اسپیلت به طور جدی در دستور كار مجموعه 
قرار داشته و مبلغ 1/500 میلیارد ریال ورودی به شركت 
صرف طرح های توسعه خواهد شد تا بتوانیم در سالهای 
آتی ضمن حفظ ارتقاء سهم خود از بازارهای داخلی و 
خارجی، زمینه ساز تداوم یک سود پایدار برای سهامداران 

و ذینفعان خود باشیم. 
مهندس رحیمی در بخش پایانی گزارش خود پیرامون برنامه شركت برای افزایش سرمایه نیز خاطر 
نشان كرد »بموتو« افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از مبلغ 68 میلیارد تومان به مبلغ 1/447 
میلیارد تومان در دستور كار شركت قرار داده و اقدامات الزم را در این خصوص صورت داده و شركت 
منتظر تایید سازمان بورس می باشد. به گفته وی شركت هم چنین برنامه انتشار اوراق بدهی به مبلغ 
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موتوژن ؛ بزرگترین و معتبرترین سازنده و تامین کننده الکتروموتور در منطقه
بی رقیب در داخل و نقش آفرین در منطقه

تیپ  ده ها  حاضر  حال  در  رحیمی  طاهر  مهندس  گفته  به 
که  می باشد  تولید  حال  در  خانگی  و  صنعتی  الکتروموتور 
را  محصوالت  این  تولید  کامل  تکنولوژی  موتوژن  شرکت 
المللی  بین  استاندارد های  بودن  دارا  با  و  داشته  اختیار  در 
 GAMAK، VOLT، نظیر   مطرح  الکتروموتورساز های  با 

TECO و ... می تواند رقابت می کند.
مدیرعامل کاردان و کاربلد »بموتو« با تصریح اینکه هم اکنون 
با اجرای پروژ ه های جدید، در حال توسعه و بسط بیشتر سبد 
محصوالت مجموعه می باشیم و در کسب تکنولوژی از طراحی 
زمینه  در  که  کرد  می شود خاطرنشان  استفاده  مهندسی  و 
موتور های صنعتی راندمان باال برای کلیه تیپ ها طراحی های 
الزم جهت ارتقاء گریدIE 2  و IE 3 تکنولوژی الزم کسب 
شده و بحمداله در مراحل تولید انبوه این محصول در موتوژن 
می باشیم و بسیار امیدواریم که در سال حمایت از تولید با 
پشتیبانی ها و مانع زدایی شاهد باشیم که حمایتی درخور در 
این زمینه، از این شرکت بزرگ تولیدی و دانش بنیان صورت 

پذیرد.
شایان ذکر است در سایه تمهیدات و سیاستهای مدیریتی 
در کلیه شاخص های آماری موتوژن نسبت به سال مالی قبل 
از رشد خوبی برخوردار بوده و با رشد 103 درصدی به سود 

خالص 5.796.396 میلیون ریالی دست یافته است.
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1/500 میلیارد تومان را نیز در دستور كار خود قرار داده و هماهنگی های الزم را با تامین سرمایه 
دماوند صورت داده است كه طی 30 تا 40 روز آینده انتشار اوراق انجام خواهد شد.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، گزارش جامع از دستاوردها و توفیقات مجموعه در 
سال سخت اقتصادی گذشته ، تاکید ویژه ریاست مجمع بر عملکرد بی نظیر مدیریت 
جهادی و کارکنان تالشگر و خدوم، تایید حسابهای پاک و شفاف و بدون بندهای اساسی 
قانونی که سالها در صورتهای مالی موتوژن مندرج بود توسط حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت در سال مالی مورد گزارش که نشان از تسلط و انضباط مالی معاونت مالی با 
دیسیپلین و دقیق شرکت موتوژن داشت تکریم و نهایت تعامل با اصحاب رسانه توسط 
کلیه مدیران ارشد و البته روابط عمومی کوشا در بازنشر خبر مجمع، تشریح برنامه های 
آتی برای توسعه روزافزون عملکرد شرکت، اعالم افزایش 103 درصدی سود خالص و 
پاسخگویی صادقانه و شفاف به سواالت سهامداران و ذینفعان توسط مدیرعامل و 

معاونین ارزشی از نکات خواندنی مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام مدیرعامل

راز موفقیت موتوژن آن است كه این شركت همواره سعی داشته به عنوان یک شركت فعال تولیدی ، 
نوآور، با تکیه بر دانش و نیروی انسانی مستعد و كارامد از طریق تعامل و هم افزایی موثر با شركت های 
زیر مجموعه و كلیه ذینفعان، همسو با شركت های معتبر بین المللی صنعت الکتروموتورسازی در 
تمامی عرصه های ملی شناخته شود و با نگاه به آینده، مسیر خود را مشخص و خود را با اهداف عالی 
سهامداران بیش از پیشی هماهنگ نماید. آینده موتوژن بسیار روشن خواهد بود و درست به همین 
دلیل است كه »رسیدن به جایگاه بزرگترین و معتبرترین سازنده و تامین كننده الکتروموتور منطبق 
با استانداردهای بین المللی در خاور میانه » را به عنوان »چشم انداز موتوژن« انتخاب كرده ایم. براین 
اساس »ماموریت موتوژن« را » تامین و پاسخگویی به نیازهای بازار صنعت الکتروموتور كشور در حوزه 
محصوالت خانگی، صنعتی، ضدانفجاری با كیفیت خوب و قیمت رقابتی و با در نظر گرفتن ارزش ها 
و انتظارات تعریف شده، سهامداران، كاركنان و جامعه و تاش برای حضور فعال در بازارهای جهانی 
با ارتقای تکنولوژی و فناوری در بخش تولید و گسترش سبد محصوالت صادراتی« می دانیم. براین 
اساس با هدف تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار، پرداخت سود نقدی در زمان 
مناسب و كسب باالترین بازده ممکن با بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش منابع 
در اختیار گام برمی داریم. عملکرد موتوژن در سال 1400 – 1399 گواهی بر تحقق اهداف فوق می 
باشد. تدوین استراتزی موتوژن تا سال 1401، همراه با انباشت قابل ماحظه دانش در شركت موتوژن 
با سرمایه ثبت شده 680/4 میلیارد ریال، تکمیل پروژه های در دست اجرای شركت شامل پروژه 
بازسازی و نوسازی خطوط تولید، توسعه واحد تحقیق و توسعه در جهت تولید محصوالت جدید و 
با كیفیت، توسعه كارخانه الکتروموتورهای فوق سنگین و ضدانفجاری می باشد. موتوژن به عنوان 
پیشرو در صنعت تولید الکتروموتور، با نزدیک به نیم قرن سابقه تولید و كسب افتخارات واحد صنعتی 
نمونه كشور و واحد نوآور اقتصادی نمونه كشور و واحد نمونه صادراتی و برند برتر ایران در سرلوحه 
خود دارد. شركت توانسته است با یاری خداوند منان و تاش بی وقفه ابواب جمعی به معتبرترین 
برند تولید كننده و تامین كننده كلیه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی در ایران دست یابد.

طاهر رحیمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
پیام هیات مدیره

حمد و سپاس بیکران ایزد منان را كه با الطافش در سال مالي 1400توفیق خدمتگزاري شما عزیزان 
و جامعه را به ما عطا فرمود تا بتوانیم با تکیه بر عزم راسخ كلیه كاركنان متخصص و متعهد و اعتماد 
شما سهامداران محترم به زعم وجود تنگناهاي شدید ناشي از تحریم هاي بین المللي اقتصادي 
خدمتگزار باشیم. در سال 1400 تداوم محدودیتهاي ناشي از تحریم هاي فزاینده و دوران همه 

گیري بیماري كرونا، همچنان بازار با ركود اقتصادي روبرو بوده بطوریکه در این دوره باتوجه به 
افزایش سرسام آور نرخ ارز هزینه هاي دستمزد و سربار و ... نرخ فروش محصولت نسبت به سال قبل 
حدود 144 %افزایش داشته و ناگزیر به فروش نقدي در بخش محصوالت صنعتي بوده و به دلیل 
وجود رقبا در بخش محصوالت كولري همچنان سیاست فروش اعتباري اعمال شده است. به لحاظ 
وضعیت نامساعد فروش و ركود اقتصادي حاكم بر بازار شركت ناگزیر شد طي سال برنامه تولید خود 
را حدود 5% تعدیل نماید تا از افزایش بي رویه موجودي محصوالت ساخته شده در انبارها و ركود 
سرمایه و نقدینگي جلوگیري نماید. هیات مدیره امیدوار است درسال مالي 1401 با پیگیري برنامه 
هاي بلندمدت خود شرایط مطلوبتري نسبت به گذشته ایجاد نماید و همچنان با بهره مندي از اعتماد 

سهامداران بتواند در صیانت از منابع شركت و منافع سهامداران ، گامهاي موثري بردارد.
مرور کلی بر عملکرد شرکت در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دست آوردهای مهم:

شركت موتوژن با نصب و راه اندازی برخی از ماشین آالت به توسعه محصوالت جاری خود پرداخته 
است.  باال بودن راندمان الکتروموتورهای تولیدی این شركت باعث استقبال مصرف كنندگان داخلی 
گردیده است. تولید الکتروموتورهای چدنی را از 1/1 تا 630 كیلو وات بصورت انبوه انجام گردیده 
است كه بخشی از نیاز بازار داخلی به این نوع محصوالت تامین می شود. با توجه به توسعه كارگاهی 
و سرمایه گذاری انجام شده و نیز توسعه ماشین آالت جهت افزایش سبد محصوالت، از نظر كمیت 
و كیفیت گام های موثری برداشته شده است و میزان تیراژ محصوالت نیز با توجه به تقاضای زیاد 

بازارافزایش یافته است.
همچنین این شركت در این سال توانست تولید برخی از تیپ های الکتروموتورهای ضد انفجار را آغاز 
نماید كه گامی بسیار مهم در جهت افزایش ظرفیت تولید و ورود به بازار این نوع الکتروموتورها می 
باشد كه در حال حاضر نیاز سالیانه بیش از 120 هزار دستگاهی آن نشان از گسترده گی و اهمیت 

این مهم می باشد.
عاوه بر موارد فوق با بررسیهای همه جانبه بازار و شناسایی نیازهای موجود در بازار درخصوص توسعه 

و تنوع محصوالت خود نیز اقدامات الزم را انجام داده است.
بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شرکت براي سال مالي آتي :

- خرید بخشی از ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت فوق سنگین براي افزایش تیراژ 
تولید این محصوالت انجام گرفته است سفارش خرید ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت 

ضد انفجار
- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي.

- سرمایه گذاري درخصوص توسعه تولیدات شركت باتوجه به خاء موجود در بازار و افزایش سهم 
بازارداخلي.

- برنامه ریزي در خصوص تسریع در اجراي پروژه هاي در دست اقدام بمنظور حضور فعال در بازار.
- شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف بمنظور رفع تنگناهاي تولیدات داخلي.

- توسعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي به نیازهاي داخلي باتوجه به محدودیت هاي 
موجود.

- توجه به سیاستهاي كان دولت درخصوص چشم اندازها و برنامه هاي استراتژیک و هم آهنگ 
شدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا

- سیاست گذاري درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژي محصوالت و امکانات شركت در جهت 
افزایش ارزش افزوده تولیدات.

- افزایش ظرفیت تولید الکتروموتورهاي ضد انفجاري تشکیل كمیته بومی سازی خریدهای خارجی 
در شركت، كه به لطف پروردگار منان در اكثر موارد موفق شده ایم توسعه خدمات پس از فروش 

محصوالت صنعتی
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شـركت بیمه دی با بیش از 17 سـال سـابقه فعالیت در صنعت بیمه كشـور از طریق جذب نیروهای 
متخصـص، اتخـاذ راهبردی مـدرن و برنامه ریزی دقیـق در حال ارائه خدمات بیمه ای متنوع به اقشـار 
مختلـف جامعـه اسـت و اینک با 2.500 میلیارد ریال سـرمایه ثبت شـده و همچنین تولید حق بیمه 
سالیانه بیش از 40 هزار میلیارد ریال و برخورداری از باالترین سطح توانگری در صنعت بیمه، از منظر 

سـهم بازار حائز جایگاه چهارم در بین 33 شـركت فعال در این صنعت اسـت.
بیمه دی در سـال 1396 با پشـت سـر گذاشـتن مراحل مهار بحران و تثبیت، در سـال 97 وارد مرحله 
شـکوفایی شـد كه به منظور بهبود شـاخص های مالی و عملکردی خود و در نتیجه افزایش سودآوری 
برای سـهامداران خود، با رویکردی نوین اقدام به حفظ مشـتریان فعلی و جذب مشـتریان جدید كرد. 
ایـن شـركت موفق شـد با اعمال سیاسـت های مناسـب و بهره گیـری از نیروهای مجـرب و كارآزموده 
در كنار نیروهای تحصیلکرده ، با سـربلندی و افتخار سـال 1398 را سـپری و ضمن تمدید قرارداد بیمه 
درمان تکمیلی بنیاد شـهید و امورایثارگران برای چهارمین سـال متوالی، پرتفوی حق بیمه های خود 

را در پایان سـال 1399 رقم 41.138 میلیارد ریال برسـاند.
شـركت بـا پذیرفتن قـرارداد بزرگ خانواده بنیاد شـهید و امـور ایثارگران ، تصمیم بزرگـی در پذیرش 
بزرگتریـن قـرارداد درمـان كشـور در بـازار بیمه به منظـور ارائـه خدمات بیمه درمـان تکمیلی جامعه 
سـرافراز ایثارگـری برداشـت. بـا توجـه به گسـتردگی قـرارداد درمان تکمیلـی خانواده معظم شـهدا و 
ایثارگران كشور ، اجرای دقیق و صحیح آن نیازمند رعایت اصول حرفه ای و نیز كوششی شبانه روزی 
بوده ،در این راسـتا شـركت برای اجرای این قرارداد، ضمن بسـتر سـازی  و اسـتقرار جامع نرم افزاری ، 
سـه مرحله اجرایی اسـتقرار اولیه، تثبیت و تقویت سـطح رضایتمند و ارتقای سـطح كیفیت خدمات 

بـه جامعه هـدف را تعریف كرده اسـت.
اگرچـه اجـراي صحیـح قـرارداد بنیاد یکی از اولویت های مهم شـركت بوده، اما  بیمـه دی ، از توجه به 
دیگر رشـته ها و برنامه هاي توسـعه ا ي غافل نبوده و در این مسـیر نیز گام های متعددی نظیر اصاح 
تركیب پرتفوی  بیمه اي  با ارزیابي مناسـب ریسـک ، تركیب محصوالت بیمه ای و یا ارائه طرح های 
خاص، اسـتفاده بهینه از منابع مالی به منظور پاسـخگویی به تعهدات، كسـب بازدهی مناسب سرمایه 
گذاری، اصاح سـاختار سـازمانی شـركت و توانمند سـازی شـبکه فروش به منظور گسـترش خرده 

فروشـی را در دسـتور كار خود قرارداده است. 
بیمه دی به دنبال افزایش سطح کیفیت خدمات

بیمـه دی درحالـی بـه دنبال افزایش سـطح كیفیـت خدمات خود بـوده و به طور مسـتمر برای جلب 
رضایـت  مـردم و مشـتركین خود تـاش می كند كه این تاش و پیشـروی، دلیلی بـرای رقابت دیگر 
شـركت های صنعـت بیمـه شـده و بـازاری كاما رقابتـی را در این صنعت به وجـود آورده اسـت. اقبال 
عمومی به بیمه دی، هر روز رو به افزایش اسـت و میزان اعتماد و رضایت شـهروندان و متقاضیان بیمه 

از این شـركت، بیش از انتظار و اسـتاندارد عمومی این صنعت بوده اسـت.
آنچه آمارها نشـان می دهد، در حال حاضر بیش از دو میلیون بیمه شـده در سراسـر كشـور كه قریب 
بـه 30 در صـد بـازار بیمـه درمـان تکمیلـی را شـامل می شـوند، خدمات بیمـه ای خود را از شـركت 
بیمـه دی دریافـت می كنند و به همین منظور، این شـركت زیر سـاخت فناوری مناسـبی را از طریق 
همـکاری گسـترده بـا مراكـز طـرف قـرار داد بـه گونـه ای فراهم كـرده تا بیمه شـدگان بـدون نیاز به 

معرفـی نامـه كتبـی، خدمـات درمانی خـود را به صـورت آناین از ایـن مراكز دریافت مـی دارند.
کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی

كسـب تقدیرنامه سـه سـتاره تعالی سـازمانی در بین 55 نهاد شـركت كننده در هفدهمین همایش 
تعالی سـازمانی كشـور، شـروع سـیل جوایز بیمه دی در سـال 99 محسـوب می شـود. كمی بعد نیز، 
در پایشـی برای عملکرد سـازمان ها در انجام مسـولیت های اجتماعی دوران سـخت و پرخطر كرونا، 
بیمـه دی بـه دلیـل سـاخت و انتشـار ویدیـو در فضـای مجـازی، اكران تابلوهای شـهری بـا مضامین 
آموزشـی- ترویجی، در راسـتای تقدیر از كادر بهداشتی و تشویق عموم مردم به مراقبت های بهداشتی 
و توزیـع بیـش از 13 هـزار بسـته بهداشـتی به جامعه مشـتریان خود، موفق به كسـب رتبـه برتر این 

شد. همایش 
همچنیـن این شـركت درحالـی در سـال 1398 به انتخاب سـازمان مدیریت صنعتی، بـه عنوان رتبه 
نخسـت در گروه موسسـات بیمه ای و رتبه ای و رتبه 37 در بین صد شـركت برتر ایرانی برگزیده شـد 
كه از منظر دو شـاخص فروش و بهره وری كلیه عوامل در بین تمام شـركت های ایرانی در سـال های 

1398 و 1399 در جایـگاه اول قرار گرفت.
تثبیت توانگری سطح یک برای دومین سال متوالی

این بیمه برای سـومین سـال متوالی موفق به كسـب برترین نشـان های افتخار در صنعت بیمه شـد 
و بیمـه مركـزی، بیمـه دی را بـه عنـوان شـركتی با سـطح اول توانگری مالـی، با نسـبت 241 درصد، 
در عالـی تریـن سـطح توانگری،معرفی كرد. این شـركت همچنین توانسـته اسـت در سـال های اخیر 
بـا رشـدی متناسـب، سـهم خـود را به طـور چشـم گیری در تمامی رشـته های بیمـه ای ارتقـا دهد و 

همچنیـن به سـودآورترین شـركت در صنعت بیمه تبدیل شـود.
كسـب این دسـتاورد ارزشـمند بـرای دومین سـال متوالی در حالی صـورت پذیرفته كه بیمـه دی در 
سـال های اخیـر بـه لحـاظ حجم و میـزان فـروش، از جمله چهار شـركت اول خصوصی كشـور بوده و 
نگه داشـتن شـركت در این سطح و نسـبت توانگری، بیانگر رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک، 
بازنگـری در قراردادهـای اتکایـی و واگذاری، تأكید بر وصـول به موقع حق بیمه ها و مطالبات، مدیریت 

مؤثر بر وجوه نقد شـركت و سـرمایه گذاری در بخش های سـودآور اسـت.
دی، پربازده ترین شرکت صنعت بیمه

شـركت بیمه دی كه در مجامع عمومی عادی سـالیانه و فوق العاده امسـال خود با تقسـیم سـود قابل 
قبـول و تصویـب افزایش سـرمایه، كام سـهامداران خود را شـیرین كرده است،چشـم انـداز خود یعنی 
تبدیـل شـدن بـه پر بـازده ترین شـركت صنعت بیمه را محقق كرد. سـود شـركت بیمه دی نسـبت 
بـه مدت مشـابه سـال گذشـته 170 درصد افزایش داشـته اسـت كـه این مهم نشـان از ادامـه روند رو 
بـه رشـد شـركت دارد . آنچـه كـه از  گزارش فعالیت هـای مالی شـركت دراین این مجمع بیان شـد، 
حاكی از آن بود كه بیمه دی در سـال 1399 موفق به ایجاد سـود انباشـته ای معادل 11.017 میلیارد 

ریال شـده است .
بیمه دی در مسیرافزایش سرمایه 

افزایـش سـرمایه 143 درصـدی ایـن شـركت از محل مـازاد تجدید ارزیابـی دارایی ها، از مبلـغ 2500 
میلیـارد ریـال بـه مبلـغ 6084 میلیـارد ریال به منظور اصاح سـاختار مالـی بیمـه دی درحالی مورد 
تایید سـازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت كه این اختیار به شـركت داده شـده تا افزایش سـرمایه 
از مبلـغ 6084 میلیـارد ریـال به مبلـغ 8334 میلیارد ریال و از محل مطالبات حال شـده سـهامداران 
و آورده نقـدی بـه مجمـع عمومـی فـوق العاده شـركت بیمه دی انجام شـود تا هیئت مدیـره به مدت 
2 سـال بتوانـد پـس از اخـذ مجوزهـای الزم ازسـازمان بورس و بیمه مركزی نسـبت بـه عملی كردن 

آن اقـدام نماید.
مدار فروش و خدمات دیجیتال بیمه دی

از آنجـا كـه یکـی از اهداف شـركت بیمـه دی در سـال 1400 تحقق بیمـه داری نویـن و ارائه خدمات 
نوآورانـه بـه ذینفعـان بـوده ،براین اسـاس تاش كـرده تا با اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود، اقدامات 
موثـری درایـن حـوزه انجـام دهـد. این رویکرد باعث شـد تا این شـركت به عنوان یکی از شـركت های 
پیشـگام در تحول دیجیتال در صنعت بیمه معرفی شـود و در بین 5 شـركت برتر این صنعت از لحاظ 

بهـره گیـری از خدمـات نوآورانه و تحول دیجیتـال قرار گیرد.
در راسـتای حركـت در مسـیر بیمـه داری نویـن، بیمه دی امکان اسـتعام، صـدور و تمدید بیمه نامه 
آنایـن را بـه همـراه خدمـات دیجیتـال متنـوع برای مشـتریان خـود فراهم كرده اسـت و بـا معرفی 
»منظومـه دیـدار« سـعی كـرده تا  در هر لحظـه و هر جایی ، مشـتریان خـود را از خدمات الکترونیک 
بهـره منـد كنـد. در ایـن منظومه تاش شـده با ارائـه خدمات به روز در بسـتر دیجیتـال در حوزه های 
فـروش و خدمـات، تحولی ایجاد كند و همراه با تحوالت، مشـتریان خـود را همراهی كند. بیمه دی بر 
آن اسـت تـا »منظومـه دیـدار« را به عنوان پلتفرمی یکپارچـه و چابک، نمـادی از زیبایی ها، خاقیت، 
سـخت كوشـی و مشـتری مداری به عنوان پدیـده »محبوب مشـتریان« در دنیای مجازی قـرار دهد.

نخستین سامانه صدور آنالین بیمه نامه درمان 
درادامه همین مسـیر، بیمه دی با طراحی سـامانه فروش آناین بیمه شـخص واحد، نخسـتین سامانه 
صـدور آنایـن و آنـی بیمه نامـه درمـان در كشـور را راه انـدازی كـرد. »بیمـه شـخص واحـد« یکی از 
انـواع بیمه هـای درمـان اسـت كـه ایـن امـکان را بـه افـراد می دهد تا بـدون نیـاز به اینکـه تحت نظر 
سـازمان های حقوقـی، به صـورت گروهـی بیمه درمان تکمیلی داشـته باشـید؛ به تنهایی بیمه شـوند؛ 
یعنـی هـر فردی با هر شـغلی می توانـد به صورت فـردی یا خانوادگی ایـن بیمه نامه را خریـداری كند.
سـامانه صدور آناین و آنی این بیمه نامه،قابلیت های اسـتفاده عمومی، ارزیابی ریسـک خودكار، خرید 
در كمتـر از 5 دقیقـه، اسـتفاده آنـی از بیمه نامه، خریـد آناین كانال های فروش، تعیین سـطح قیمت 
پوشـش ها و فرانشـیز توسـط كاربـر و تکمیل آنایـن پرسـش نامه را دارا می باشـد. در سـامانه فروش 
آنایـن بیمـه شـخص واحد، احراز هویت افـراد هم به صورت آنایـن و خودكار انجام می شـود و نیازی 

چشم انداز بیمه دی، تحقق »پدیده محبوب مشتریان«
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بـه حضـور افراد در نمایندگی یا شـعب بیمه دی نیسـت. پرسشـنامه سـامت هـم در این سـامانه به 
صورت اینترنتی تکمیل می شـود. 

عـاوه بـر ایـن، برای نخسـتین بـار نمایندگان و شـعب بیمه دی بـه همـراه كارگزاری هـای بیمه این 
امـکان را دارنـد بـرای مشـتریان خـود به صورت مسـتقیم و با اسـتفاده از كد معرف در سـامانه فروش 

آناین،بیمه نامه صـادر كنند. 
سند استراتژی تحول دیجیتال بیمه دی 

بیمـه دی در ادامـه اقدامـات خـود، با هدف تدوین سـند اسـتراتژی تحول دیجیتال و تبیین نقشـه راه 
سـفر تحـول دیجیتال شـركت بیمه دی، در گامی دیگر توانسـت از سـند اسـتراتژی تحـول دیجیتال 
بیمه دی رونمایی كند. در این سـند، چشـم انداز شـركت »خلق تحسین برانگیزترین تجربه دیجیتال 
مشـتریان« تعیین شـده و به اسـتراتژی ها و ارزش های تحـول دیجیتال، چالش ها و اقدامـات الزم طی 
دوران تولد، رشـد و بلوغ دیجیتال سـازمان پرداخته شـده اسـت. عاوه بر این، در سـال جاری از اولین 
كیوسـک دیجیتال بیمه دی با قابلیت های ارائه خدمات متنوع دیجیتال به مشـتریان رونمایی شـد و 
اپلیکیشـن جامع بیمه دی با هدف یکپارچه سـازی خدمات دیجیتال و ایجاد تجربه مطلوب در حوزه 

دیجیتال به مشـتریان معرفی گردید.
رویکـرد بیمـه دی،آنطـور كـه مدیرعامل این شـركت تاكید كرده اسـت: تمركـز بر بیمـه داری نوین و 
حضـور موثـر در فضـای دیجیتـال، توام بـا خدمت محوری نو اندیشـانه با تکیه بر مشـتری مـداری در 
فضـای كسـب و كار اسـت. ایـن شـركت امیـدوار اسـت تا ایـن مهم را بـه عنوان یکـی از اصـول مه،در 
دسـتوركار خـود قـرار دهـد تـا ایـن امر زمینه سـاز موفقیت هایی ارزشـمند در شـركت بیمـه دی در 

آینده نزدیک شـود.
تحقق »پدیده محبوب مشتریان«،چشم انداز بیمه دی

بـه هرترتیـب، تحـوالت به وجود آمده در شـركت بیمه دی و تاش هایی كـه در حوزه تحول دیجیتال 
شـکل گرفتـه ، منجـر بـه این شـد تـا ایـن شـركت در پنجمیـن دوره ارزیابی تحـول دیجیتـال كه با 
هـدف معرفی سـازمان های پیشـرو در تحول دیجیتال برگزارشـد،»تندیس برنزیـن زبدگی دیجیتال« 

را دریافـت كند.
بـه ایـن ترتیـب برگـزار كننـدگان ایـن دوره  ارزیابـی، فعالیـت درعرصه دیجیتـال را از جملـه اقدامات 
آینده نگـر بیمـه دی توصیـف كـرده و ضمن اهـداء تقدیرنامه نـوآوری دیجیتـال به خاطـر ارائه »چت 
بای هوشـمند بیمه ای«، این شـركت را شایسـته دریافت »تندیس برنزین زبدگی دیجیتال« دانستند. 

شـركت بیمـه دی در سـال های اخیرتـاش هـای زیـادی انجـام داد تا با ایجـاد زیرسـاخت ها و اجرای 
برنامه هـای فن آورانـه و عرضـه خدمـات بیمـه ای در بسـتر دیجیتـال، گام هـای جـدی و مؤثـر در این 
زمینـه بـردارد و ازایـن طریـق، چشـم انداز خود یعنی تبدیل شـدن بـه »پدیده محبوب مشـتریان« را 

بخشد. تحقق 
شـركت بیمـه دی بر اسـاس اهداف و اسـتراتژی هـای بلند مدت خود قصـد دارد تا پایان سـال 1400 
بـه »پدیـده محبـوب مشـتریان«و »پـر بازده ترین شـركت بـازار بیمـه كشـور » تبدیل شـود. بر این 
اسـاس ماموریت سـازمان شـامل اطمینـان و آرامش خاطر جامعه بـا راهکار های نویـن از راه جبران یا 
كاهش مخاطرات تعریف شـده كه بر پایه ارزش های سـازمانی شـامل  سـامت، انسـجام و حرفه ای 

گری اسـتوار است.
عملکرد مالی مناسب 

براسـاس عملکـرد مالـی شـركت در سـال 1399 ، بیمه دی توانسـته در حـدود 24 هزار میلیـار ریال 
درآمـد عملیاتـی و غیـر عملیاتـی كسـب كند كـه 42.5 درصـد آن از محل حـق بیمه خـاص ، 18.8 
درصـد از آن از محـل درآمـد سـرمایه گـذاری و میـزان 37 درصـد از محل سـایر درآمد هـای بیمه ای 
بـوده اسـت. همچنین این شـركت در همین مـدت در حدود 10 هزار و 622 میلیـارد ریال هزینه های 
عملیاتـی و غیـر عملیاتی داشـته اسـت. با این حسـاب بیمـه دی توانسـت در سـال 1399 با عملکرد 
مناسـب خود در حدود 11 هزار و 398 میلیارد ریال سـود شناسـایی كند كه نسـبت به سـال 1398 

بـا افزایش چشـمگیر 170 درصدی روبرو شـد. 
درحالی مدیران بیمه دی همواره  تاش كرده اند تا سـاختار بدهی و سـرمایه خود را بهبود ببخشـند 
كه بر این اسـاس نسـبت بدهی ها به حقوق صاحبان سـهام شـركت در سـال 1399 به میزان 5.14  
رسـیده كـه نسـبت به سـال 1398 با رقـم 11.26  حـدود54 درصـد كاهش را نشـان میدهد. كاهش 
این نسـبت به معنای اسـتفاده بیشـتر شـركت از منابع داخلی و در نتیجه كاهش هزینه های بهره ای 

و ریسـک عملیاتی كمتر بوده است. 
همچنیـن بیمه دی توانسـته اسـت در سـال 1399 با اتخاذ یک رویکرد مناسـب، موجـودی نقد خود 
را بـه میـزان 40 درصـد افزایـش دهـد. بخش عمده تغییرات مثبـت در موجودی نقد محقق شـده در 
سـال 1399 حاصـل فعالیت های عملیاتی شـركت بوده اسـت كه ایـن موضوع توانایی باالی شـركت 

در پیشـبرد اهـداف عملیاتی در بـازار هدف را نشـان می دهد. 
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شـركت سـیمان سـپاهان در سـال مالی 1400-1399 با كسـب بیش از 323 میلیارد تومان سود خالص 
و حاشـیه سـود خالص 32%  باالترین ركورد سـود آوری خود را به ثبت رسـانید . بدین ترتیب شـركت 
سـیمان سـپاهان بـا افزایـش تولیـد محصـول از یک سـو و رشـد صـادرات از سـوی دیگـر در درآمدزایی 

زد. ركورد 
مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سهام شركت سیمان 
سـپاهان )سـهامی عام( مـورخ 1400/09/06 در محـل هتـل 

بـزرگ ارم تهران- سـالن نگین برگـزار گردید.
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 70/81 درصـد سـهامداران 
حقیقـی و حقوقـی ، اعضـاء هیـات مدیـره، نماینده سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار 
گردیـد، ریاسـت مجمع برعهـده آقای فـرزام زمانـی  بود، كه 
جنابان سـعید خاني پـور و حمیدرضا حسـاس در مقام نظار 
اول و دوم و آقـای عباسـعلي معینیـان  به عنوان دبیر مجمع 

انتخـاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائـت گزارش هیـات مدیره به مجمـع مربوط به 
اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالی منتهی 
بـه 1400/06/31 و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و 
بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلـوات خود ضمن  
تصویـب صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 
و بـا تقسـیم سـود 1/100 ریال به ازای هر سـهم بـه كار خود 

پایـان دادند.
مهنـدس عباسـعلی معینیـان مدیرعامـل با تجربـه مجموعه 
در ابتـدای گـزارش خود با تشـریح اینکه سـیمان سـپاهان با 
تولید 4 میلیون تن سـیمان و دارای پیشـرفته ترین تجهیزات 
و ماشـین آالت در خطوط خود یکی از معتبرترین و شـناخته 
شـده ترین شـركت های سـیمان كشور می باشـد كه مجری 
طـرح هـای عمرانی بزرگ در كشـورمان می باشـد افـزود: این 
شـركت با دارا بـودن 3 خط تولید با تکنولوژی نوین، مجهز به 
بزرگترین سامانه بارگیرخانه اتوماتیک كشور تنها تولیدكننده 

سـیمان های سـرباره ای در كشـور عزیزمان می باشد .
مدیر برجسـته صنعت كانی كشـورمان؛ منابع انسـانی متعهد 
و متخصص، دارابودن معادن غنی، آزمایشـگاه معتبـر و به روز 
سـیمان سـپاهان، تنوع محصول مطابق با نیاز مشتری ، تولید 
سـیمان هـای با كیفیت ، بهـره گیری از امکانـات تجهیزاتی و 
آزمایشـگاه مجهـز و تـوان تولید 12 نوع سـیمان شـامل انواع 
سـیمان پرتلند ، پرتلند سـرباره ای ، آهکی ، پوزوالنی و مركب 
را از ویژگـی های منحصر به فرد و مزیت های رقابتی شـركت 
سـیمان سـپاهان برشـمرد و خاطر نشـان كرد در سـال مالی 
مـورد گـزارش توانسـتیم بـه دسـتاوردهای مهمـی منجملـه 
تندیـس واحـد نمونـه اسـتاندارد ، تندیـس طایی مشـتری 
مـداری ؛ برگزیده صنعت سـبز و اخـذ مدیریت كیفیت انرژی 

دسـت یازیم. 
مهنـدس معینیـان در ادامه به عملیاتی شـدن برنامه های مدون مدیریتی اشـاره كرد و افزود: با بازسـازی 
و نوسـازی قطعـات خطـوط مـورد نیـاز در جهت بهره وری بیشـتر و بهینه سـازی امور كه بانی بـاال بردن 
راندمان كاری گردید توانسـتیم فصلی خوش از عملکرد را در كارنامه كاری سـیمان كردسـتان رقم زنیم.

مدیرعامل »سـپاها« در فرازی دیگر از گزارش مبسـوط خود با تصریح اینکه عملکرد این شـركت در سـال 
مالـی منتهـی بـه شـهریور 1400  بـی نظیر بوده اسـت  از رشـد 12 درصدی تولید این شـركت در سـال 

حمایـت از تولید با پشـتیبانی و مانع زدایی هـا خبر داد.
 مهندس معینیان با اشـاره به اینکه شـركت سـیمان سـپاهان با افزایش راندمان تولید خود از % 69 به 
% 88 و با رسـیدن به حد نصاب 6/2میلیون تن، ركورد دار تولید در بین شـركت های سـیمانی كشـور 
در سـال مالی اخیر بوده اسـت افزود : سیاسـتگذاری جدی و برنامه ریزی برای توسـعه و افزایش ظرفیت 

تولید در دسـتور كار ما قرار دارد.
 وی در بخـش دیگـری از گـزارش جامع خود چالش های پیش روی شـركت و صنعت سـیمان را موضوع 
جریـان پایـدار انـرژی و قطعـی گاز و بـرق صنایـع برشـمرد و اضافـه كرد  : تمهیداتی اندیشـیده شـده تا 
بـا برنامـه ریـزی دقیـق و ذخیره اسـتراتژیک سـوخت و كلینکـر بتوانیـم از توقف تولید و عرضه سـیمان 
جلوگیـری كنیـم وی تصریح كرد كه مفتخرم اعـام دارم كه 
سـیمان سـپاهان با دارا بودن موجودی مناسب كلینکر، خود 

را بـرای مواجهـه بـا این چالش هـا آماده كرده اسـت.
 مدیرعامـل سـیمان سـپاهان همچنیـن بـا تاكید بـر اینکه 
سـیمان سـپاهان بـا تمركز بـر حـوزه صـادرات و علـی رغم 
تداوم شـرایط كرونایی بـر بازارهای صادراتی، توانسـته میزان 
35 درصد از كل محصول تولیدی را در مقاصد صادراتی خود 
بـه فروش برسـاند یاداور شـد كـه علیرغم فاصله بسـیار زیاد 
بـا بنـادر صادراتی كشـور ، این شـركت با رشـد 77 درصدی 
میـزان صـادرات و رسـیدن به میـزان 906 هزار تـن صادرات 
موفق شـد ركورد پیشـین خود در زمینه صادرات را نیز ارتقا 
دهد و ارزآوری 20 میلیون دالری برای صنعت سیمان كشور 

به همراه داشـته باشـد.
 به گفته مهندس معینیان درحالی مقاصد صادراتی سـیمان 
سـپاهان به 11 كشـور افزایش یافته اسـت كه تا پیش از سال 
97، كشـور عراق تنها  مقصد صادراتی سـیمان سـپاهان بوده 
اسـت و بـه ایـن ترتیـب و بـا توجـه به ایـن عملکرد، شـركت 
سـیمان سـپاهان به عنوان سـومین شـركت برتر صادراتی در 
سـطح كشور و برترین شـركت صادركننده در منطقه مركزی 

ایران شـناخته شد.
مدیرعامـل سـیمان سـپاهان در قسـمت دیگـری از گـزارش 
خـود بـا تصریـح اینکـه ایـن شـركت بـا كسـب بیـش از 10 
هـزار میلیـارد سـود عملیاتی كه بیـش از 142 درصد رشـد را  
نسـبت به سـال گذشـته نشـان مـی دهـد خاطر نشـان كرد 
كـه افزایـش290 درصدی سـود خالص نتیجه همت و همیت 
كلیت مجموعه و عملیاتی شـدن برنامه و راهبردها بوده است.
مدیرعامـل موفـق مجموعـه با تبییـن این مهـم افزود: سـال 
مالـی مـورد گـزارش سـالی تاریخـی بـرای مجموعه سـیمان 
سـپاهان بـود چـرا كه در سـایه تـاش مجاهدگونه بـا افتخار 
توانسـته ایـم در همه شـاخص های مجمـوع تولید، فـروش ، 
صادرات ، درآمد، سـود عملیاتی، سـود خالص و ... ركودشکنی 
هـای پی در پی داشـته باشـیم. وی متذكر گردیـد كه در كنار 
ایـن توفیقـات متعدد موفق شـده ایـم با تمهیدات اندیشـیده 
شـده و بـاور بـه تـوان و پتانسـیل جوانـان فرهیخته شـركت 
جلـوی توقف خطوط تولیـد را بگیریم و در طول تاریخ فعالیت 
شـركت بیشـترین عایـدی را بـرای سـهامداران و ذینفعـان 
حاصل سـازیم. وی با اشـاره به اینکه نسـبت به سـال گذشته 
درآمدهـای عملیاتـی از مبلـغ 4/253/506 میلیـون بـه مبلغ 
10/147/614 میلیونرسـیده یعنی 139درصد افزایش یافته و سـود ناخالص از مبلغ 1/368/900 میلیون 
بـه مبلـغ 4/197/029 میلیـون یعنـی 207 درصد ارتقاء یافته اسـت. اضافه كرد همچنین سـود عملیاتی 
از مبلغ 3/631/417 میلیون به مبلغ 1/052/175 میلیون رسـیده یعنی 245 درصد رشـد یافته اسـت و 
سـود خالص شـركت هـم از مبلغ 827/858 میلیون به مبلـغ 3/227/121 میلیـون افزایش پیدا كرده كه 

حاكـی از رشـد 290 درصدی می باشـد.
سـکاندار شـركت با اشـاره به اینکه حاشـیه سـود در شـركت از 4 درصد به 32 درصد رسـیده است خاطر 
نشـان كرد كه این حاشـیه سـود در صنعت كشـورمان یک رقم بسـیار چشـمگیر می باشـد. وی افزود در 
اسـتمرار روند نزولی هزینه های مالی این مبلغ از 31 میلیارد سـال 98 به مبلغ 14 میلیارد در سـال مالی 
مـورد گـزارش رسـید وی اضافـه كرد: در روندی رو به رشـد در سـودآوری هم از زیان سـال 97 به سـودی 

سیمان سپاهان افزایش 290 درصدی سود خالص را ارمغان آورد
رکورد شکنی در صادرات

مهندس معینیان، مدیرعامل »سپاها« با بیان اینکه در سال مالی 
منتهی به پایان شهریور1400 سیمان سپاهان موفق به تولید بالغ بر 
6/2 میلیون تن کلینکر و فروش 7/1میلیون تن سیمان شده است 
گفت این شرکت در این مدت با صادرات 900 هزار تن کلینکر  به 
با درآمد عملیاتی 1035 میلیارد تومان و سود  رکوردی بی سابقه 

خالص 327 میلیارد تومان دست یافت.
وی افزود: با این حساب در زمینه درآمد عملیاتی رشد 142درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین در زمینه سود خالص 
آمده  به دست  قبل  دوره مشابه سال  به  نسبت  برابری  رشد 5/3 

است.
اولین شرکت  اینکه سیمان سپاهان  به  اشاره  با  معینیان  مهندس 
شرکت  سومین  و  تومانی  میلیارد   1000 از  بیش  درآمد  با  سیمانی 
صادرکننده در کشور و برترین شرکت صادرکننده در منطقه مرکزی 
ایران است گفت  رشد 5/3 برابری سود خالص شرکت در سال 1400 
و ارتقای حاشیه سود خالص از %4 در سال 1398 به %32 در سال 

1400 از موفقیت های این شرکت است
وی  ارزآوری حدود 20 میلیون دالری و افزایش راندمان تولید از 
%69 به %88 در سال اخیر را از دیگر موفقیت های این شرکت 
به  کلینکر  استراتژیک  موجودی  از  برخورداری  افزود  و  برشمرد 
میزان 700 هزار تن که باالترین موجودی کلینکر در سطح کشور 
این مجموعه  دیگر  از دستاوردهای  11 کشور  به  و  صادرات  است 

تولیدی است .
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چشـمگیر در سـال 1400 رسـیده ایـم. وی كاهـش دوره وصول مطالبـات هـم از 90 روز به زیـر 30 روز، 
تعیین تکلیف بدهی مالیاتی شـركت و تسـویه این مالیات تا سـال 1398 ، چایک سـازی منابع انسـانی، 
برگزاری دوره های اموزشـی، توجه ویژه به معیشـت كاركنان از پرداخت وام و كمک معیشـت تا پرداخت 
كارانـه، ثبـت باالترین ركورد صادرات در تاریخ سـیمان سـپاهان، اخذ مجوز پذیـرش عرضه محصوالت در 
بورس كاال ، عرضه سـیمان در بسـته بندی های جدید 25 كیلویی، تامین بتون پروژه آزاد راه اصفهان – 

شـیراز را از مهمترین دسـتاوردهای دیگر»سپاها« در سـال مالی مورد گزارش برشمرد.
مهنـدس معینیـان در بخـش پایانی گزارش خـود با اعام اینکـه در حالی كه نرخ فـروش مصوب انجمن 
حـدود 40 درصـد افزایش داشـته اسـت افزود:سـیمان سـپاهان بـا برنامه ریـزی در زمینه صـادرات و نیز 
عرضه محصوالت در بورس كاال توانسـته افزایش 142 درصدی درآمدهای شـركت را رقم بزند كه نشـان 
از عملکرد بی نظیر سـیمان سـپاهان با وجود همه چالش ها و مشـکات اسـت كه ثمره زحمات و تاش 

هـای صادقانه كاركنان و مدیران شـركت بوده اسـت.
وی خاطرنشـان كرد كه با توجه به كیفیت باالی محصول تولیدی سـیمان سـپاهان، از ابتدای عرضه در 

بورس كاال، محصوالت این شـركت همواره با اقبال خوبی از سـوی خریدارن مواجه شـده اسـت.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، پخش یـک تله فیلم جامع و زیبا کـه بخوبی تاریخچه و 
توانمندهای شـرکت سیمان سـپاهان را به سمع و نظر می رسـاند، میزبانی شایسته کلیه ارکان 
شـرکت از سـهامداران حاضـر ، گزارش مبسـوط و سرشـار از نکات بیان کننـده موفقیت های 
مجموعه که توسـط مهندس عباسـعلی معینیان مدیر برجسـته و موفق صنعت کشـور قرائت 
گردید و حاکی از کسـب دستاوردهای شـیرین و درخشان برای ذینفعان بود، پاسخگویی شفاف 
و دقیـق دکتـر محمد فرج زاده معاون مالی پاکدسـت مجموعه که حسـابهای شـفاف وی مورد 
تایید حسـابرس و بازرس قانونی رسـیده بـوده به سـواالت و ابهامات گزارش حسـابرس، تقدیر 
ویـژه دکتر فـرزام زمانـی رئیس مجمع از عملکرد بی نظیر مدیریت ارشـد شـرکت در کسـب 
توفیقات و دسـتاوردهای ممتاز در سـال مالی مورد گزارش ، داشـتن سیاسـتهای روشـن برای 
آینده با بسترسـازی مناسـب، تاکید بر کیفیت باالی محصوالت و اسـتقبال مجریان پروژه های 
بزرگ عمرانی در کشـور از تولیدات این شـرکت، نهایت تعامـل و حرمت نهی مهندس معینیان 
و پرسـنل سـیمان سـپاهان نسـبت به اصحاب رسـانه و اهالی قلم و همکاری صمیمانـه روابط 
عمومی هلدینگ برای پوشـش خبـری این مجمع از نکات خواندنی این جلسـه بود که حیفمان 

آمد به اسـب قلم سـپرده نشود.  
پیام هیأت مدیره 

شـركت بـه منظور كسـب شـرایط برتـر در رقابت ، با اسـتفاده بهینـه از منابـع و امکانات موجـود اقدام به 
تدوین برنامه هاي مناسـب در راسـتاي بهبود تصمیم سـازي و تصمیم گیري نموده  و براي ارتقاء بازدهي 
و افزایـش كیفیـت محصـوالت و خدمـات،  كاهـش زمـان واكنش نسـبت به نیاز مشـتریان ، شناسـایي 
محدودیـت هـا، رفـع تنگناها ، شناسـایي و حـذف هزینه هاي بـدون ارزش افزوده،  كاهش مسـتمر بهاي  
تمـام شـده  و ارزیابـي فعالیـت هاي جدیـد كه انجام آن بر عملکرد شـركت موثر بـوده و همچنین برنامه 
ریـزي در جهـت پژوهـش،  تحقیقات و آموزش نیروي انسـاني، طرح ریزي نموده اسـت، كه امید اسـت با 

پشـتیباني و رهنمود سـهامداران محترم شـاهد نتایج آن باشیم .
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در سال مالی مورد گزارش 

پـس از خـروج سـیمان از سـبد حمایتـی در سـال 1387 و راه انـدازی كارخانجـات جدیـد سـیمان 
در كشـور، عرضـه سـیمان نسـبت بـه تقاضـا در بازارهـای داخلـی افزایـش یافـت و شـرایطی متفـاوت 
بـا گذشـته بـرای واحدهـای تولیـد كننده سـیمان بـه وجود آمـد و علیرغـم آزاد شـده صادرات سـیمان 
در سـالهای بعـد، فزونـی عرضـه در بازارهـای داخلـی نسـبت بـه تقاضـا در سـال های بعـد تـداوم یافت.                                                              
عـاوه بـر ایـن افزایـش قیمت تمام شـده تولید سـیمان تحت تاثیـر افزایش قیمـت حامل هـای انرژی، 
افزایـش نـرخ ارز و افزایش هزینه های سـالیانه از یک طرف و عدم تناسـب افزایش قیمت فروش سـیمان 
با افزایش قیمت تمام شـده )علیرغم افزایش نرخ سـیمان در سـال جاری( از طرف دیگر، منجر به كاهش 

حاشـیه سـود صنعت سـیمان در طی ده سـال گذشـته شـده اسـت.
عـدم تناسـب رشـد مصـرف سـیمان بـا رشـد تولید سـیمان در سـال هـای اخیر ، باعـث گردیده اسـت 
تولیدكننـدگان بـا مـازاد تولید نسـبت به مصرف مواجه شـده كه در نتیجه با انباشـت موجـودی و نهایتا 

عـدم فروش محصـول مواجه شـوند.
در سـال مالـی مـورد گزارش بـا توجه به اقدامات صـورت گرفته در بازار سـیمان و ورود سـیمان به بورس 
كاال و واقعب شـدن قیمت سـیمان براسـاس مکانیسـم عرضه و تقاضا، حاشیه سود صنعت سیمان بهبود 

قابل ماحظه ای یافته اسـت.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

پـس از راه انـدازی خـط سـوم تولیـد در سـال 1387 ظرفیت رسـمی تولید كلینکر در شـركت سـیمان 
سـپاهان از 1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازی آسـیاب سـیمان خط سـوم در نیمه دوم 

سـال 1388 ظرفیت رسـمی تولید سـیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسـیده اسـت.
با افزایش ظرفیت تولید سـیمان در شـركت و افزایش عرضه سیمان تولیدی سایر شـركت ها در بازارهای 
داخلی، به ویژه افزایش عرضه سـیمان در منطقه جغرافیایی فعایت شـركت بعلت بهره برداری از كارخانه 
هـای جدیـد، رقابـت بین عرضه كنندگان بـرای افزایش فروش محصـوالت خود در سـال مالی منتهی به 

پایان شـهریور ماه 1400 نیز همچنـان ادامه یافت.
 در صـادرات محصـول بـه خـارج از كشـور نیـز با توجه به تولید مازاد سـیمان نسـبت به مصـرف داخلی، 
عرضـه رقابـت تـداوم دارد. بـا توجه به شـرایط نـرخ ارز و بهبود صادرات ، شـركت توانسـت در سـال مالی 
گذشـته حـدود 900 هـزار تـن كلینکر صادر نماید كه نسـبت به میانگین 5 سـال اخیـر، از افزایش قابل 

توجهـی برخوردار بوده اسـت.
بـا وجـود ایـن موارد، شـركت همـواره تاش نمود به اهداف از پیش تعیین شـده دسـت یابـد و با همت و 
همدلـی همـه كاركنان بـرای ورود به بازارهای جدید برنامه ریزی نماید كه نتیجـه آن فروش 2/6 میلیون 

تن انواع سـیمان و كلینکر در شـرایط سـخت رقابتی در بازارهای داخل و خارج از كشـور بوده اسـت.
بیان استراتژی شرکت

اهم استراتژیهای مذكور بشرح زیر می باشد:
- توسعه بازار داخلی و صادرات

بـا تغییـر شـرایط فروش محصول، نگری شـركت نسـبت به مشـتریان بـا رویکرد حفظ مشـتریان قبلی 
و افزایـش تعـداد مشـتریان جدیـد بمنظور حفظ سـهم بازار مدنظر بوده اسـت كـه در این راسـتا تقویت 
واحدهـای مهندسـی فـروش و بازاریابـی و ارائـه خدمـات پس از فـروش در دسـتور كار قرار گرفته اسـت. 
همچنیـن جهـت افزایش صـادرات سـازمان، واحد مذكور متناسـب با اهـداف مورد نظر در دسـت اصاح 

و تغییـر قرار گرفته اسـت.
- توسعه و تامین منابع مالی مورد نیاز

یکی از مهم ترین برنامه های شـركت، بهینه سـازی سـاختار سرمایه شـركت و مدیریت هزینه های مالی 
مربوطـه مـی باشـد كه بـا توجه به برنامـه ریزی صـورت گرفته مقرر اسـت از محل واگـذاری امـوال مازاد 
و فرصـت هـای تامیـن مالـی ارزان قیمت اقدام شـود. همچنین به منظور بهبود شـرایط تولیـد و كاهش 
بهـای تمـام شـده تعمیرات اساسـی خطوط قدیمی یکـی از مهم ترین برنامه های آن شـركت می باشـد 

كه نیازمنـد تامین منابع مالی می باشـد.
- چابک سازی سازمان

نیـروی انسـانی بعنـوان عامـل رشـد و پویایی سـازمان همـواره مـورد توجه بوده اسـت. بازنگری مسـتمر 
وضعیت نیروی انسـانی و برنامه ریزی آموزشـهای تخصصی برای ارتقاء سـطح دانش كاركنان و مهندسـی 
مجـدد در سـال مالـی مـورد گـزارش در ادامه اقدامات سـالهای قبل و تـداوم آن برای سـنوات آتی یکی از 

اسـتراتژیهای برگزیده می باشد.
برنامه هاي آینده شرکت

شـركت سـیمان سـپاهان در راسـتاي جلب نظر ذینفعان خود، به ویژه حداكثر نمودن منافع سـهامداران 
عزیز و با برقراري واسـتفاده از سیسـتم مدیریت اسـتراتژي متـوازن )BSM( وباتمام تـوان، حداكثر تاش 
خـود را بـراي كاهـش قیمـت تمـام شـده محصـوالت و افزایـش )EPS( به كار گرفتـه و در قالـب برنامه 

راهبـردي 3 سـاله اهـداف ذیل را تدوین نموده اسـت:
گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي شیوه هاي فروش

ارتقـاي كیفیـت محصـوالت در سـطح داخلـي و اسـتانداردهاي بین المللـي )كنترل جامع كیفیـت مواد 
اولیـه و افزودنـي از معدن تا تحویل به مشـتري، پیگیري اخذ نشـان CE( وگسـترش سـهم بـازار داخلی 
)افزایش كارائي فرآیند بازاریابي ، مدیریت روابط با مشـتریان، جلب رضایت و ایجاد وفاداري در مشـتریان( 
همچنیـن افزایـش میـزان صادرات بـه منظور به كارگیـري حداكثر ظرفیـت تولیدي و تأمین بخشـي از 

ارزي. نیازهاي 
تنوع محصوالت

تقویت فعالیتهای تحقیق و توسـعه )R&D( جهت تأمین نیازهاي جدید مشـتریان ونگاه به آینده از نظر 
تکنولوژي و تولید محصـوالت جدید و معرفی به بازارهای موجود.

مدیریت و تامین بهینه منابع مالی
برنامه شـركت در سـال مالی آتی مدیریت و تامین منابع مالی از طریق اخذ تسـهیات مالی ارزان قیمت 
و فـروش امـوال مـازاد بـه منظـور تامین منابـع مورد نیاز جهـت تعمیرات اساسـی خطوط تولیـد و تداوم 

فعالیت شـركت می باشد.
مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده

شـركت در سـال مالـی 99 – 1400 برنامـه تعمیـرات اساسـی خطوط قدیمـی را در برنامـه كار خود قرار 
داده اسـت كـه مـی توانـد منجر بـه افزایش ظرفیتهـای عملی تولید شـده، همچنین بر بهای تمام شـده 
محصـوالت نیـز موثـر می باشـد. بـا توجه به شـرایط فعلـی، برنامه های مختلفـی در خصـوص كنترل و 

كاهـش هزینـه هـا در حوزه های مختلـف عملیاتی در دسـت انجام می باشـد.
شیوه هاي تأمین مالي

نقدینگـي شـركت در سـال مالـي منتهي به 31 شـهریور مـاه 1400 تحت تأثیر وضعیت بـازار و تغییرات 
روش فـروش محصـول از روش اعتبـاري به نقدي داراي نوسـانات زیادي بوده اسـت ، به طوري كه یکي از 
مـوارد مهـم اتخاذ تصمیمات بررسـي وضعیت نقدینگي اسـت . لذا شـركت براي تأمین منابـع مالي خود 

براسـاس بودجـه نقـدي تعریف شـده براي سـال مالي آتي منابـع الزم را پیش بیني نموده اسـت .
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سرعت ارائه خدمات و پشتیبانی شایسته به مشتریان، داشتن توانگری سطح یک ، تقسیم سود بسیار باال در 
مجامع برگزار شده، ضریب خسارت پایین، تركیب بهینه پرتفوی، منابع انسانی ارزشمند از فنی متخصص 
تا مالی شفاف و از روابط عمومی كوشا و توانمند تا امور سهام پاسخگو و البتهمدیریت ارزنده و بازار شناس 

از نقاط قوت این بیمه خوشنام می باشد.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه ما )سهامی عام( مورخ 1400/09/15 در محل  میدان 

ونک - خیابان ونک - پاک 9 تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 86/64 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي وهاب 
پور رودسري بود كه خانم  شبنم داودي زنجاني و خانم  ملیحه غني درمقام نظار اول و دوم و آقای حجت 

بهاري فر به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم 

و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
دكتر بهاری فر به نمایندگی از اعضای هیات مدیره، ضمن 
خوشامدگویی و تشکر از سهامداران، پرسنل و شبکه فروش 
فعال شركت و اعتماد بیمه گذاران كه با تاش و حمایت خود، 
مسیر توسعه را هموارتر كرده اند، گزارش مختصری از عملکرد 

شركت ارائه كرد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت بیمه »ما« در این 
خصوص گفت:  شركت بیمه »ما« با گذراندن یک دهه 
فعالیت، به دستاوردهای چشمگیر و قابل توجهی در تمامی 
زمینه ها دست یافته است و با عملکرد مطلوب و مناسب در 
زمینه بیمه گری، شفافیت مالی، فراهم كردن زیرساخت های 
امن و مناسب فناوری، پرورش نیروی انسانی كارآمد صنعت 
بیمه، بازدهی مطلوب سرمایه گذاری و كسب افتخارات در 
عرصه های مختلف ضمن حفظ سطح یک توانگری در طول 
یک دهه، به یک شركت مطمئن، قابل اتکا و پویا در سطح 
صنعت بیمه تبدیل شده است و در شروع دهه دوم فعالیت 
، برنامه تحول خود را در راستای پاسخ به نیازهای در حال 
تغییر جامعه، مطابق با سند برنامه استراتژیک شركت )1404-

1400( آغاز كرده است.
دكتر بهاری فر در ادامه ابراز امیدواری كرد: با تصویب مجمع ، 
به دلیل رعایت الزام قانونی حداقل سرمایه برای قبولی اتکایی، 
سرمایه شركت را به 500 میلیارد خواهیم رساند. ایشان افزودند 

حفظ تركیب بهینه پرتفوی، بیمه گری مبتنی بر سودآوری با تحلیل هزینه و فایده و مدیریت موثر ریسک، 
بکارگیری فناوری ها برای خلق و ارائه ارزش های نوین برای مشتریان، طراحی محصوالت جدید، توسعه 
فعالیت های بین المللی در حوزه اتکائی، ایجاد ارتباطات راهبردی و استراتژیک، توسعه فروش الکترونیک، 
حفظ و جذب مشتریان كلیدی و توسعه روابط با آنها، مدیریت بهینه دارایی ها، ارتقای بهره وری كاركنان از 

جمله استراتژی های تبیین شده شركت برای رسیدن به اهداف برنامه تحول می باشد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه ما )سهامي عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی هیات مدیره شركت بیمه ما )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از 
مبلغ 4/000/000 میلیون ریال به مبلغ 5/000/000 میلیون ریال  مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی 
همراه با سایراطاعات مالی پیش بینی شده و فرضی پیوست، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به 
اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه از 
محل سود انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- در گزارش توجیهی افزایش سرمایه افشاء مبانی محاسبه و تخصیص حق بیمه سنوات آتی در درآمد 

حق بیمه و محاسبه هزینه مشاركت در منافع بطور كامل و مناسب صورت نگرفته است.
4- شناسایی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه كه طبق مصوبات 

شورایعالی بیمه انجام شده است، مغایر با استنانداردهای حسابداری است.
5- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی شده توسط 
هیات مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولی 

را براي گزارش توجیهي فراهم نمي كند. 
6- با توجه به اظهار نظر این موسسه در گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 و سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی، مانده سود انباشته برای افزایش 

سرمایه از این محل به مبلغ 1/000/000 میلیون ریال از كفایت الزم برخوردار است.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده 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 وتفاوت 

هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/500/000 میلیون 
ریال به مبلغ 4/000/000 میلیون ریال و از محل تجدید 
ارزیابی دارایی های ثابت بوده كه به منظور اصاح ساختار مالی 
صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه 
طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/03 
در تاریخ 1399/07/06 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت 

رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت بیمه ما) سهامی عام(، از انجام افزایش سرمایه 
حاضر به شرح زیر می باشد:

ظرفیت اتکایی محدود شرکت های بیمه اتکایی کشور: 
با توجه به این كه بازار بیمه اتکایی كشور متشکل از بیمه 
مركزی، شركت های بیمه اتکایی و شركت های بیمه مستقیم 
دارای مجوز قبولی می باشد. در حال حاضر به دلیل تحریم 
های اقتصادی و بانکی و احتمال تشدید آنها در آینده امکان 
تحصیل پوشش های قراردادی و یا اختیاری از بازارهای اتکایی 
جهانی و به ویژه بازارهای بیمه اتکایی اروپایی وجود ندارد و بازار 
بیمه كشور ناگزیر است پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز خود 
را با اتکا به امکانات داخلی و ظرفیت شركت های بیمه اتکایی ، بیمه مركزی و شركت هایی كه مجوز قبولی 
اتکایی دارند تامین نماید. بنابراین شركت وظیفه دارد جهت پاسخگویی به نیازهای بازار بیمه كشور مبادرت 

به افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش ظرفیت قولی خود نماید.
اصالح ساختار مالی: از آنجایی كه ظرفیت پذیرش و نگهداری ریسک بیمه گران با میزان سرمایه آنها 
ارتباط مستقیمی دارد، حفظ سهم و جایگاه شركت در بازار بیمه اتکایی در شرایط تورمی مستلزم بهینه 
سازی ساختار مالی شركت می باشد. كه با افزایش سرمایه این مهم تا حدودی میسر خواهد شد. عاوه بر 
این امکان بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت در بازارهای مالی و تحقق منافع 

سهامداران شركت را فراهم خواهد نمود.
نیاز بازار بیمه به افزایش ظرفیت اتکایی: رشد مستمر ضریب نفوذ بیمه، افزایش كمی و كیفی ریسک 
های تحت پوشش شركت های بیمه مستقیم و رشد تولید حق بیمه در كل بازار بیمه، نیاز فزاینده به انتقال 
ریسک از بیمه گران مستقیم به بیمه گران اتکایی را الزامی نموده و این شرایط زمینه تقویت و توسعه 

شركت های بیمه اتکایی داخلی را فراهم كرده است. 
افزایش ظرفیت مجاز نگهداری: یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی ظرفیت نگهداری و توان پذیرش 
شركت های بیمه ای، ظرفیت مجاز نگهداری آنها از هر بیمه نامه یا ریسک می باشد كه سرمایه شركت جزء 
اصلی ظرفیت مجاز قبولی را تشکیل می دهد. در شرایطی كه سرمایه های بیمه شده در بازار افزایش می 
یابد، حفظ سهم بازار و تثبیت جایگاه و موقعیت شركت مستلزم رشد متناسب سرمایه و ظرفیت پذیرش 

و نگهداری ریسک شركت است. 

لج
 خ

دی
مه

تصویب افزایش سرمایه 100 میلیاردی بیمه »ما«
در مسیر توسعه

دکتر بهاری فر مدیرعامل شایسته شرکت با اشاره به اینکه طی پنج سال 
اخیر، شرکت بیمه »ما« رویکرد خود را از کسب سهم بیشتر از بازار بیمه 
به حاکم کردن تفکر اقتصادی در عملیات بیمه گری، خلق ارزش، ایجاد 
مزیت رقابتی، سرعت بخشیدن به خدمات دهی، جلب رضایت مشتریان 
و کسب سود پایدار تغییر داده است افزود: بر همین مبنا با استناد به 
آمارهای مستند موجود و منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران، به 
موفقیت های چشمگیر دست پیدا کرده ایم که این مهم در سایه اعتماد و 
انتخاب بیمه گذاران، ایجاد فضا و محیط کاری مناسب و همدلی و همراهی 

تمام ارکان شرکت فراهم شده است.
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اخبار بانک و بیمه
شركت بیمه رازی در شانزدهمین جشنواره ملی روابط 

عمومی به عنوان روابط عمومی برتر ملی معرفی شد.
در شانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی  كه با 
حضور دكتر فرشاد مهدی پور- معاون مطبوعاتی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی و در مركز همایشهای سازمان 
مدیریت و توسط انجمن متخصصان روابط عمومی 
برگزار شد، از دكتر ناصرالدین اسامی فرد مدیر روابط 

عمومی و امور بین الملل شركت بیمه رازی به عنوان »برگزیده ملی « با لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.
در این دوره از جشنواره شركت های بیمه، فوالد، صنایع تبدیلی و بانک ها حضور پررنگی داشتند.

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در 
آستانه میاد حضرت زینب كبري )س( و روز پرستار 
با حضور در  بیمارستان شهداي گمنام و درمانگاه 
خدمات  و  زحمات  از  آودیسیان  خیریه  تخصصی 
مركز  دو  این  پرستاری  و  درمان  كادر  شبانه روزی 
درمانی و تاش های شبانه روزی آن ها برای ارتقای نظام 

سامت كشور و درمان بیماران قدردانی كرد.
حجت اله صیدی همچنین به صورت چهره به چهره با تعدادی از بیماران و همراهان آن ها و تعدادی از 

مراجعان این دو مركز گفت وگو كرد و در جریان مشکات آن ها قرار گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان این دیدارها از اعطای تسهیات به 700نفر از پرستاران شاغل 
در مراكز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به قید قرعه با نرخ ترجیحی، بازپرداخت بلندمدت 

و بدون ضامن خبر داد.

حمد و سپاس خداوند متعال را كه فرصت و توفیق گام 
برداشتن در مسیر خدمت رسانی برای تامین آرامش و 
امنیت خاطر آحاد مردم و پشتیبانی فعاالن اقتصادی كشور 
عزیزمان را به ما عطا كرده است. بایای طبیعی، بیماری های 
مختلف همچون كرونا، خشکسالی، فشار و تحریم و ركود 
اقتصادی و... همگی می توانند تهدیدی غیرقابل پیش بینی و 

شدید برای مردم و تداوم عملیات سازمان ها باشند.
روز سیزدهم آذر روز ملی بیمه فرصتی است برای تقدیر از همه تاشگران این صنعت كه همواره آماده 
خدمت رسانی مطلوب و به موقع به مردم و رفع دغدغه زیان دیدگان هستند. باعث افتخار است به  عنوان عضو 
كوچکی از خانواده بزرگ صنعت بیمه و به نمایندگی از همه همکاران و نمایندگان متعهد و متخصص شركت 
ارزشی و فاخر بیمه كوثر، روز ملی بیمه را به تمام فعاالن و تاشگران این عرصه تبریک گویم و امیدوارم با 
نوآوری و ارایه خدمات بیمه ای نوین و تسریع و تسهیل در دسترسی آحاد جامعه به خدمات بتوانیم در زمینه 

اعتمادسازی و مدیریت ریسک، دستاوردهای ارزشمندی را شاهد باشیم.
شركت بیمه كوثر با بهره گیری از رویکرد تخصصی، شفاف و پاسخگوی خود درزمینه بیمه گری و سرمایه گذاری 
توانسته رضایت و منافع ذی نفعان را بیش از پیش فراهم كند كه این عملکرد مناسب، نتیجه تاش های 
دلسوزانه، همکاری، همراهی، همدلی و هم افزایی همه اعضای تیم كوثر اعم از سهام داران، هیات مدیره، كاركنان 
و نمایندگان محترم است كه با رعایت و حفظ حقوق بیمه گذاران همواره موجبات آرامش و امنیت خاطر آنان 
را فراهم می كنند. بر خود الزم می دانم همیشه قدردان زحمات صادقانه و خالصانه شما باشم كه فداكارانه 
می كوشید تا نام ارزشی كوثر و مفهوم خیر كثیر در خدمت به مردم شریف ایران اسامی معنا و تجلی یابد. 
سامتی و توفیق روزافزون برای شما و همه مسئوالن، كارگزاران و فعاالن این عرصه را از خداوند متعال 

خواهانم.

تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی 
ساختمان كشور و بیمه میهن در راستای تجمیع امور 
بیمه ای و با هدف توسعه تعامات و ارائه پوشش های 
بیمه ای و حرفه ای برای هر یک از اعضای این سازمان و 

خانواده درجه یک آنها به امضای طرفین رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه كه امروز با حضور رسول 
هیئت  رئیس  حمیدی  ابراهیم  سرپرست،  پور  آریان 

مدیره و مهدی گشادرو معاون فنی این شركت در محل سازمان نظام مهندسی به امضاء رسید، شركت 
بیمه میهن بیمه نامه های مسئولیت، مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان،باربری، آتش سوزی، 
اتومبیل، حوادث و عمر و سرمایه گذاری صادر و در اختیار اعضا و متقاضیان سازمان نظام مهندسی 

ساختمان كشور قرار خواهد داد.

شانزدهمین  در  سپه  بانک  عمومی  روابط  كل  اداره 
جشنواره ملی انتشارات موفق به دریافت دیپلم افتخار 

و كسب رتبه برتر در هشت بخش شد.
شانزدهمین  در  سپه  بانک  عمومی  روابط  كل  اداره 
بخشهای  در  عمومی  روابط  انتشارات  ملی  جشنواره 
صفحه آرایی)رتبه اول( ، مقاله )رتبه اول( ، گزارش)رتبه 
 ، دوم(  )رتبه  مجازی  های  شبکه  و  ها  رسانه  اول(، 
سرمقاله )رتبه دوم( ، تیتر)رتبه دوم(، خبر)رتبه دوم( 

و مصاحبه)رتبه دوم( را كسب كرد.
بر اساس این گزارش ، این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه ها، 
روابط عمومی وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی و 

در دو گروه تهرانی و استانی در 15 آذر ماه برگزار شد.

محمدرضا  و  مسکن  بانک  مدیرعامل  شایان  محمود 
رضایی كوچی رییس كمیسیون عمران مجلس شورای 
اسامی با حضور در دفتر آیت اهلل اعرافی رئیس حوزه 
های علمیه كشور و نماینده مردم در مجلس خبرگان 

رهبری با وی دیدار و ماقات كردند.
شایان  محمود  دیدار  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 
گزارشی از روند اجرای طرح یک میلیون مسکن در 

بانک مسکن ارائه كرد.
مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار اظهار داشت: وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال بر اساس كار كارشناسی دقیقی صورت گرفته است و بانک مسکن نیز توان الزم 
را برای محقق كردن این وعده اصلی رئیس جمهور را دارد؛ بنابراین امیدوارم آرزوی مردم برای خانه دار 

شدن را به واقعیت تبدیل كنیم.
رضایی كوچی رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسامی نیز در این دیدار به بیان سیاست های 

مجلس در حوزه مسکن پرداخت.
در پایان نیز آیت اهلل اعرافی توصیه هایی را در حوزه مسکن مطرح كرد و از مسووالن كشور خواست كه 
با همه توان برای رفع مشکات مردم در حوزه مسکن اقدامات عاجل و الزم را در دستور كار قرار دهند.

است  معتقد  شركت  مدیرعامل  مظلومی،  یونس 
از نظر میزان و حجم سرمایه گذاری  »اینشورتک 
هم از بقیه فین تک ها عقبتر بوده و به میزان قابل 
این  اما هرچه جلوتر می رویم  توجهی كمتر است 

سرمایه گذاری در حال افزایش است«.
او با تاكید براینکه شركت ها در این حوزه از كانال های 
این  از  »برخی  افزود:  می كنند،  استفاده  مختلفی 
شركت ها در كنار اینکه دفاتر سنتی فروش خود را دارند، برای ارائه خدمات بهتر از روش های مبتنی بر 

تکنولوژی هم استفاده می كنند.«
مظلومی با تاكید براینکه پاندمی كرونا در دو سال گذشته سبب شده است كه تغییرات استفاده از 
تکنولوژی در این صنعت چند برابر شده و سرمایه گذاری در آن بیشتر شود، گفت: »فقط در سه ماهه 
اول سال میادی جاری دو هزار پانصد و پنجاه دو میلیارد دالر روی اینشورتک ها سرمایه گذاری شده 

است و این روند به سرعت در حال افزایش است.«
به اعتقاد مظلومی، در آینده استفاده از تکنولوژی ها و واژه اینشورتک به اندازه ای عادی خواهد شد كه در 

سال های آتی، صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد.

سعیدابراهیم زاده مشاور مدیرعامل در امور حقوقی و فرزانه 
سلیمانی مدیر امورمشتریان در پنل تخصصی با عنوان 
"تحول دیجیتال در صنعت بیمه؛ نحوه نظارت و لزوم 
بازنگری در قوانین و مقررات بیمه ای" حضور به عمل 
آورده و مطالب علمی و نقطه نظرات خود در این زمینه 

را ارائه داده اند.
فرزانه  و  زاده  توسط سعیدابراهیم  ارائه شده  مقاله  دو 

سلیمانی در بخش پوستر و بخش سخنرانی به عنوان مقاالت منتخب همایش معرفی شده بودند.

بیمه رازی روابط عمومی برتر کشور شد

تسهیالت ویژه بانک صادرات ایران برای ۷00 پرستار

پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز بیمه

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی و بیمه میهن

درخشش بانک سپه در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

دیدار مدیرعامل بانک مسکن با آیت اهلل اعرافی

صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد

حضور مدیران بیمه تجارت نو در پنل تخصصی همایش روز بیمه
و  بیمه  ملی  همایش  هشتمین  و  بیست  تخصصی  پنل های  در  تجارت نو  بیمه  شرکت  مدیران 
توسعه که در تاریخ 1۳و1۴ آذر ماه سالجاری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، حضور داشتند.

جایگاه صنعت بیمه بعنوان تکیه گاه مهم اقتصادی 
و پشتوانه ای برای سرمایه های فردی و تجاری 
و همچنین حفظ سرمایه های ملی كشورمان بر 
كسی پوشیده نیست و فعاالن این صنعت همواره 
تمام تاش خود را برای ارایه بهترین خدمات به 
جامعه و القای آرامش و امنیت خاطر اقتصادی 
در كشور بکار گرفته اند و در این مسیر با تمام 
توان خود سعی در انجام فعالیت های حرفه ای بیمه گری و ارایه به روزترین خدمات بیمه ای دارند.
اینجانب 13 آذر ماه، روز بیمه را به تمام تاشگران این صنعت تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال آرزوی سامتی و سربلندی برای یکایک عزیزان دارم.
 هادی اویارحسین

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

پارسیان           بیمه  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس  نایب  تبریک  پیام 
به مناسبت 1۳ آذر ماه روز بیمه



| آذر 1400 | شــماره 132  | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه  | پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور   34

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـركت سرمایه گذاري شـفادارو )سهامی عام( 
مورخ 1400/09/01 در محل شـركت داروسـازي جابرابن حیان، واقع در كیلومتر 5 جاده 

محصوص كرج تشکیل گردید.
در ایـن مجمـع كه بـا حضور 90/11 درصد سـهامداران حقیقی و حقوقـی، اعضای هیات 
مدیـره، حسـابرس و بـازرس قانونـی و نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهاداربرگزار شـد، 
ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای  محمـد مهـدي امیني بـود كه جنابـان حسـن عابدي و 
فـرزاد طالبـي كوهسـتاني درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای علـي اصغـري به عنـوان دبیر 

مجمع انتخاب شـدند.
در ادامـه و بـا قرائت گزارش توجیهـی هیات مدیره 
مبنـی بـر لـزوم افزایش سـرمایه توسـط مدیرعامل 
محتـرم و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و 
بـازرس قانونـی، مجمـع نشـینان با طنیـن صلوات 
خـود ضمـن تصویـب افزایـش سـرمایه شـركت به 

تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادند.
دكتر رحمـان پلیمی مدیرعامل »شـفا«، در ابتدای 
گـزارش خـود بـا تشـریح اینکـه شـركت سـرمایه 
گـذاری شـفادارو در قالـب موضـوع فعالیـت اصلی 
خـود در حـال حاضـر بـه عنـوان سـهامدار عمـده 
بـا سـرمایه گذاری در شـركت هـای دارویـی عهده 
دار مسـئولیت نظـارت و اداره بـر هفـت شـركت در 
صنعـت داروسـازی كشـور می باشـد كـه در زمینه 
هـای مختلـف تولید محصـوالت دارویی فعالیت می 
نماینـد خاطر نشـان كـرد : در راسـتای افزایش بهره 
وری اقتصـادی و اسـتفاده كارآ و حداكثـری از منابع 
و سـرمایه هـای در اختیار، شـركت سـرمایه گذاری 
شـفادارو )سـهامی خاص( در سـال 1383 به منظور 
برنامـه ریـزی متمركـز و دسـتیابی به فرصـت های 
پیـش رو در صنعت و بازار دارویی كشـور با سـرمایه 
اولیه 3 میلیارد ریال تاسـیس و متعاقب آن سـرمایه 
شـركت به مبلـغ 391 میلیـارد ریـال افزایش یافته 
و نهایتـاً در سـال 1391 بـا برگـزاری آخرین مجمع 
فـوق العـاده افزایـش سـرمایه، سـرمایه شـركت بـه 

مبلـغ 1179 میلیـارد ریال افزایـش یافت.
ایـن مدیـر با تجربـه در ادامه با اعام اینکه از سـال 1393 برای افزایش سـرمایه شـركت 
عـزم جـدی وجـود داشـته و جـزو اولویـت هـای مجموعـه بوده اسـت اضافـه كـرد: ما با 
سـرمایه گذاری در شـركت های داروسـازی سـهمی قابل توجه از تولید و توزیع دارو را در 
كشـور عزیزمـان به خود اختصـاص داده ایم و به دنبال افزایش سـهم و اثرگذاری بیشـتر 

در ایـن زمینه می باشـیم  
به گفته مدیرعامل »هلدینگ شـفادارو« ایجاد ارزش آفرین ترین شـركت سـرمایه گذاری 
دارویـی در ایـران بـا بهـره منـدی از برتریـن تـوان مدیریتـی ، منابع انسـانی ارزشـمند و 
فناوری نوین از طریق شـركت اصلی و شـركت های تابعه به عنوان چشـم انداز ترسـیمی 
بـرای ایـن مجموعـه تبیین گشـته و ما به ایجـاد زمینه خاقیـت و نوآوری تاكیـد فراوان 

داشـته و به مشـاركت جـدی توجه خاص مـی نماییم.

 رحمان پلیمی در ادامه با تصریح اینکه ما یک سـازمان یادگیرنده هسـتیم و از تجربیات 
و دانـش یکدیگـر كمـال اسـتفاده را كـرده و بـه ارزش های انسـانی، عزت نفس، وسـعت 
دیـد، كمـال در اندیشـه، صراحـت در گفتـار و صداقـت در عمل می اندیشـیم افـزود: در 
راسـتای پیـاده سـازی ارزش هـای اساسـی ما به اسـتفاده از شـیوه های نویـن مدیریتی 
بـرای نیـل به آرمان های شـركت اعتقاد راسـخ داشـته و باور راسـتین داریم كـه  نوآوری 

و خلـق ایده جدیـد رمز ماندگاری ماسـت.
بـه گفتـه ایـن مدیر شـناخته شـده بـازار سـرمایه هـم افزایـی گروهـی در بین شـركت 
هـای تابعـه و پرهیـز از رقابـت درون گروهـی، اعتقـاد بـه تعامـل صادقانه و پاسـخگویی 
متقابـل بین هلدینگ و شـركت های تابعـه  اصول 
اعتقـادی مدیریـت مجموعـه بـوده و حركـت بـه 
سـمت برخـورداری از تکنولـوژی هـای نویـن در 
صنعـت دارویـی و تولید محصوالت جدیـد با ارزش 
افزوده بیشـتر در شـركتهای گروه اصلی ترین هدف 

))شـفادارو(( می باشـد.
دكتـر پلیمـی در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود بـا 
تاكیـد به اینکه مـا مدیریت چندین شـركت بزرگ 
دارویـی را دارا مـی باشـیم و بـا توجـه بـه اینکه در 
شـركت هـای تولیـدی دارویـی نیـاز بـه بازسـازی 
از  بهینـه  بـرداری  بهـره  و همچنیـن  نوسـازی  و 
خطـوط موجـود همـواره الزم مـی باشـد افـزود: ما 
در شـركت های تابعه خود منجملـه جابرابن حیان 
و داروسـازی اسـوه و ... هزینـه هـای زیـادی بـرای 
نوسـازی خطـوط كـرده بودیـم و هنـوز هم بایسـت 
هزینـه شـود و الزم بـود كـه از محل سـود انباشـته 
برای تامیـن نقدینگی مورد نیاز افزایش سـرمایه ای 
صـورت پذیـرد كه بحمداله بـا رایزنی های فـراوان و 
اخـذ مجوزهای الزم این مهم یعنی افزایش سـرمایه 
130درصـدی از محل سـود انباشـته نهایـی گردید.

وی  در ادامـه بهبـود سـاختار مالـی، جبـران مخارج 
انجـام شـده و شـركت در افزایـش سـرمایه را اهـم 
سـرفصل هـا و اهـداف عالیـه ایـن افزایش سـرمایه 
برشـمرد و خاطـر نشـان كـرد كـه ایـن افزایـش 
سـرمایه 1/532/570 میلیونی »شفادارو« در افزایش 
سـرمایه شـركت های داروسـازی جابرابن حیان، داروسازی اسـوه، داروسازی دانا، صنعتی 
كیمیـدارو در بـورس و شـركت هـای پخش رازی و فرایند شـیمی حکیم صـورت خواهد 
پذیرفـت. وی دوره بازگشـت سـرمایه را 38 مـاه اعـام كرد و اضافه كرد طبق محاسـبات 

كارشناسـی نـرخ بـازده داخلـی 26 درصد می باشـد.
مدیرعامـل »شـفادارو« در قسـمتی دیگـر از گزارش جامع خود روند سـودآوری شـركت 
طـی 5 سـال گذشـته را رونـدی صعـودی اعـام كـرد و تصریـح كـرد: از سـود خالـص 
1/142/638 میلیونـی بـه سـود 3/551/147 میلیـون رسـیده ایـم كـه ایـن نتیجه یک 
برنامـه ریـزی اصولـی و كاربـردی بـرای حصـول سـودآوری و ارزش آفرینـی بـا توجه به 
پتانسـیل مجموعـه بوده اسـت. سـکاندار مجموعه با تبیین اینکـه برای اسـتمرار و احیاء 
خطـوط تولیـد و حفـظ میزان سـهم در شـركت های سـرمایه پذیر این افزایش سـرمایه 

تصویب افزایش سرمایه 1۳0 درصدی شرکت سرمایه گذاری شفادارو
هلدینگی برای ارتقاء سالمتی

اینکه  تبیین  با  مجموعه  مدبر  و  ارزشی  مدیر  پلیمی  رحمان  دکتر 
»شفادارو« سومین هلدینگ سرمایه گذار در صنعت دارو کشورمان 
بوده و تامین نیازهای دارویی جامعه یکی از مهمترین اولویت های این 
مجموعه می باشد افزود: با این افزایش 130 درصدی از محل سود انباشته 
در جهت پیشبرد طرح های مدنظر خود برای بسط و گسترش فعالیت در 
شرکتهای تابعه در جهت کسب سهم بیشتر از بازار و رشد سود آوری 

مطمئنا عملکرد بسیار بهتری برای ذینفعان خود ارمغان خواهیم آورد. 
مدیرعامل »شفا« با اشاره به برنامه ریزی های خوبی که برای عرضه اولیه 
شرکت های تابعه در هلدینگ صورت پذیرفته است از اهتمام جدی 
برای ارزش آفرینی و اثرگذاری بیشتر و گسترده تراین هلدینگ بزرگ 
در تولید و تامین داروهای مورد نیاز برای هموطنانمان در میهن عزیزمان 
خبر داد و افزود نگاه جدی و ویژه ای هم به امر فروش خارجی دارو به 

کشورهای هدف صادراتی داریم.
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ضـروری بـود اضافـه كـرد: با عرضـه اولیه شـركت داروسـازی دانا در سـال جـاری میزان 
سـودآوری شـركت سـرمایه گذاری شـفادارو رشـد پیدا خواهد كرد و شـاهد خواهیم بود 
كـه سـهام داران و ذینفعـان ایـن هلدینگ بـزرگ دارویـی بیش از پیش منتفـع خواهند 

گردید.
دكتـر پلیمـی در بخـش پایانـی گزارش خـود افزایش بهـره وری كمی و حفـظ و افزایش 
سـطح كیفـی محصوالت تولیـدی گـروه، فراهم نمـودن رضایتمنـدی اقشـار نیازمند به 
محصوالت شـركت های گروه و رضایتمندی ایشـان ، بهبود سـامتی در سـطح عمومی 
جامعـه، ارتقـای بهـره وری و افزایـش درآمـد شـركت در قالـب فعالیت هـای اقتصادی و 
در نتیجـه ایجـاد سـودآوری بـرای شـركت هـای گـروه ، ایجـاد ارزش افـزوده در داراییها 
و سـرمایه هـای در جریـان،  بهـره گیـری از فرصـت هـای جـذب منابـع از بـازار پـول و 
سـرمایه،  تاكیـد بر نخبه گرایی، اشـتغال بهره ور و مشـاركت جویی عزم آفریـن را رئوس 
فعالیـت هـای خـود و مجموعـه برای نیل بـه موفقیت و رسـیدن به افق مد نظر شـركت 

))شـفادارو(( اعـام نمود.
شـایان ذكر اسـت طبق آمار رسـمی نشـر شده در سـایت اطاع رسانی سـازمان بورس و 
اوراق بهادار این هلدینگ  ضمن كنترل بهای شـده در شـركت های تابعه توانسـته اسـت 

میـزان سـود خود را بـه عنوان قابل توجهـی افزایش دهد.
رعایـت دقیق پروتکل های بهداشـتی، برگزاری مجمع در شـرکت داروسـازی 
جابربـن حیـان، حضـور مدیران ارشـد شـرکت های تابعـه ، تعامل سـتودنی 
بـا اصحـاب رسـانه توسـط کلیـه ارکان مجموعـه ، توضیحات دقیـق و جامع 
جنـاب دکترپلیمی در مورد عملکرد و دسـتاوردهای شـرکت و اهداف و دالیل 
افزایش سـرمایه، پاسـخگویی صادقانه دکتر پلیمی مدیرعامـل و دکتر اصغری 
معمار مالیه پاکدسـت مجموعه به سـواالت مطرح شـده توسـط سـهامداران 
حاضـر ، در مجمـع و سـهامداران ناظـر به صورت برخـط، تقدیر ویـژه رئیس 
مجمـع از عملکـرد جهـادی مدیرعامـل و مدیران شـرکت و همـکاری روابط 
عمومـی کوشـای مجموعه برای بازنشـر خبـر مجمـع از نـکات خواندنی این 

مجمـع بـود که حیفمـان آمد به رشـته تحریـر درنیاید.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
گذاري شفادارو  العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه  فوق  به مجمع عمومي 

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

1- گـزارش توجیهـی مـورخ 1400/4/1 هیـات مدیره شـركت سـرمایه گذاري شـفادارو 
)سـهامي عـام( درخصـوص افزایـش سـرمایه آن شـركت از مبلـغ 1/179/430 میلیـون  
ریـال بـه مبلـغ 2/712/000 میلیون ریال )خالص افزایش سـرمایه به مبلـغ 1/532/570 
میلیـون ریال(، مشـتمل برصورت وضعیت مالی، صورت سـود و زیـان و صورت جریانهای 
نقـدی فرضـی كـه پیوسـت می باشـد، طبـق اسـتانداردهای حسابرسـی »رسـیدگی به 
اطاعـات مالـی آتی« مورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته اسـت. مسـئولیت گزارش 

توجیهـی مزبـور و مفروضـات مبنـای تهیه آن با هیات مدیره شـركت اسـت. 
2- گـزارش مزبـور در اجـراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانـون تجارت و با هدف توجیه 
افزایـش سـرمایه شـركت از محـل سـود انباشـته به منظـور جبران مخـارج انجام شـده 
بابـت سـرمایه گـذاری های صـورت گرفته و مشـاركت در افزایش سـرمایه شـركت های 
سـرمایه پذیـر تهیه شـده اسـت. این گـزارش توجیهی بر اسـاس مفروضاتی مشـتمل بر 
مفروضـات ذهنـی دربـاره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شـده اسـت كه انتظار 

نمـی رود لزومـا بـه وقـوع بپیوندد. در نتیجه، به اسـتفاده كننـدگان توجه داده می شـود 
كـه ایـن گـزارش توجیهی ممکن اسـت بـرای هدفهایی جز هـدف توصیف شـده در باال 

نباشد. مناسب 
3- براسـاس رسـیدگي به شـواهد پشـتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی 
منـدرج در گـزارش توجیهـی، این سـازمان به مـواردی برخـورد نکرده اسـت كه متقاعد 
شـود مفروضـات مزبـور، مبنایي معقول براي تهیـه گزارش توجیهي فراهـم نمي كند. به 
عـاوه، بـه نظـر این سـازمان، گزارش توجیهی یاد شـده براسـاس مفروضات بـه گونه ای 

مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده است.
4- بـا توجـه بـه مانـده سـود انباشـته طبـق صورتهـای مالـی سـال مالـی منتهـی بـه 
1399/12/29 )پس از كسـر سـود سـهام مصوب(، انتقال مبلغ 1/532/570 میلیون ریال 

بـه افزایـش سـرمایه امـکان پذیر می باشـد.
5- بدیهـی اسـت، تحقـق افزایـش سـرمایه شـركت منـوط به كسـب مجوزهـای الزم از 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و رعایـت الزامـات مربـوط بـه آن سـازمان خواهـد بود.
6- حتـي اگـر رویدادهاي پیش بیني شـده طبـق مفروضات ذهني توصیف شـده در باال 
رخ دهـد، نتایـج واقعـي احتمـاال متفـاوت از پیش بینـي ها خواهد بـود. زیـرا رویدادهاي 
پیـش بینـي شـده اغلب به گونـه اي مورد انتظـار رخ نمي دهد وتفاوت هـاي حاصل مي 

تواند با اهمیت باشـد. 
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایـش سـرمایه قبلـی شـركت از مبلـغ 391/000 میلیون ریـال به مبلـغ 1/179/430 
میلیـون ریـال و از محـل مطالبات حال شـده سـهامداران بـوده كه به منظور شـركت در 
افزایـش سـرمایه شـركت هـای زیرمجموعه و جبـران مخارج سـرمایه ای صـورت گرفته 
اسـت. افزایـش سـرمایه مزبـور كـه طـی تصمیمـات مجمـع عمومی فـوق العـاده مورخ 
1390/12/28 تصویـب شـده و در تاریـخ 1391/12/08 نـزد مرجـع ثبـت شـركت ها به 

ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شـركت سـرمایه گذاري شـفادارو  ) سـهامی عام(، از افزایش سـرمایه موضوع این 
گـزارش توجیهـی، به شـرح زیر می باشـد.

هیـات مدیـره شـركت، جهت جبران مخارج انجام شـده و مشـاركت در افزایش سـرمایه 
شـركتهای سـرمایه پذیر، برای حفظ درصد سـهامداری خود در شركت های زیرمجموعه 
و افزایش سـهام تملیکی، افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته را در دسـتور كار خود 

قرار داده اسـت.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــركت سـرمایه گذاري شـفادارو  )سـهامی عام( در نظر 
دارد ســرمایۀ خـود را از مبلـغ 1/179/430 میلیـون ریال به مبلـغ 2/712/000 میلیون 

ریـال، از محـل سودانباشـه به شـرح زیر افزایـش دهد:
- 1/532/570 میلیون ریال )معادل 130 درصد( از محل سود انباشته.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صـورت عملـی نشـدن افزایش سـرمایه حاضر و تصمیم سـهامداران مبنی بر تقسـیم 
سـود انباشـته شـركت، بـا توجه بـه مخارج سـرمایه ای انجام شـده در سـال هـای قبل، 
شـركت در پرداخت سـود انباشـته به سـهامداران با مشـکل نقدینگی مواجه خواهد شد. 
لـذا بـه منظـور جبـران بخشـی از منابع مـورد نیاز خـود اقدام بـه اخذ تسـهیات بانکی 

خواهـد كـرد. ایـن امـر منجـر به كاهش سـودآوری در سـال هـای آتی خواهد شـد.
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سیمان دشتستان در سی سالگی خود به عنوان تامین كننده نیاز اصلی استان به سیمان و 
كلینکر با توجه به معادن غنی در سطح منطقه به تولید محصوالت با كیفیت پرداخته و در 
كنار رشد و توسعه و شركت در پروژه های عمرانی با نوآوری در تولید محصوالت متنوع خود 
و پیشتر در تولید سیمان پرتلند در امر صادرات به كشورهای خارجی هدف یکی از موفق 

ترین شركت های سیمان می باشد
این شركت دارای استاندارد و ایزوهای متعدد بوده و با تعهد بر كسب باالترین رضایتمندی 
مشتریان به جوایز متعددی مثل واحد نمونه صنایع معدنی، اخذ تعهد گرایی تعالی سازمانی، 
جایزه ملی بهره وری ، كیفیت برتر، باالترین راندمان تولید سیمان، واحد نمونه استاندارد 
و واحد نمونه آی تی دست یافته و در كنار منابع انسانی متعهد و متخصص خود و البته 
حضور مهندس ایرج موسوی مدیر كاردان خود می تواند به جایگاهی رفیع تر در انتخاب اول 

مشتریان و مصرف كنندگان برسد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع سیمان دشتستان )سهامی عام( 

مورخ 1400/09/13 در محل سالن نگین هتل ارم 
تهران برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 66/15 درصد سهامداران 
نماینده  مدیره،  هیات  اعضاء   ، حقوقی  و  حقیقی 
بازرس  و  حسابرس  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
سعید نایب بود، كه جنابان كامران معتمدي و حسین 
ذكاوتي قوچان در مقام نظار اول و دوم و آقای  ایرج 

موسوي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1400/06/31 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/200 

ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل مجموعه در ابتدای گزارش خود با تشریح 
تاریخچه ای از صنعت كانی در ایران و جهان و تشریح 
وضعیت  پیرامون  سیمان  صنعت  كنونی  وضعیت 
امین  در سی  افزود: كه سیمان دشتستان  شركت 
سالگرد تاسیس خود در مقام بزرگترین واحد صنعتی 
منطقه توانسته است در كنار تامین نیاز سیمان استان 
و منطقه جغرافیایی پیرامون در داخل كشور بواسطه 
كیفیت ممتاز و تنوع محصوالت خود همواره مورد 
اقبال مشتریان خارجی و كشورهای هدف صادراتی 

قرار گیرد.
مهندس موسوی در ادامه پیرامون سیاست ها و برنامه 
های فروش خاطر نشان كرد: افزایش دانش و مهارت 

پرسنل، پیاده سازی نظام رضایت سنجی مشتریان ، مشاركت در ساخت اسکله نگین و اخذ 
مجوزهای مربوطه از سازمان بنادر و دریانوردی ، سامان دهی ناوگان حمل و نقل جهت 
افزایش رضایتمندی مشتریان، جایگزین نمودن صادرات سیمان فله بجای كلینکر، مدیریت 
عرضه در بورس كاال با اولویت سودآوری و مدیریت بازار، تقویت وفاداری مشتریان داخلی 
و بازاریابی در كشورهای حوزه خلیج فارس از اهم راهبردهای بازاریابی و سیاست گذاری 

مجموعه می باشد.
به گفته وی؛ كنترل ریسک تامین، بهسازی خط تولید، به ظرفیت رساندن ماشین آالت خط 
تولید، بهبود مدیریت مصارف انرژی،بهینه سازی فرایند نگهداری و تعمیرات در حوزه كنترل 
هزینه های عملیاتی و تدوین دستورالعمل خدمات رفاهی، تدوین آیین نامه گزینش - جذب 

برنامه های مدون مهندس موسوی برای ارزش آفرینی بیشتر»سدشت«
سیمان دشتستان ؛ برند برتر، کیفیت برتر

و استخدام، تدوین ایین نامه ارزشیابی كاركنان از مهمترین مواردی بوده كه در حوزه منابع 
انسانی در سال جاری مورد اهتمام مجموعه قرار داشته و در سال جاری نیز مورد توجه 

خاص می باشد.
اهم  بیان  به  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  پایانی  بخش  در  موسوی  ایرج  مهندس 
دستاوردهای كلی حاصله سیمان دشتستان در سال مالی منتهی به 1400/6/31 پرداخت 
و جایگزینی ایرلیفت تغذیه كوره با الواتور، بهینه سازی سیستم سرمایشی پستهای برق، 
ساخت و نصب سیستم جدید توزین انتقال كلینکر، نصب فیلتر سپراتور برای ایستگاه اصلی 
گاز، تعویض زره های بدنه و دیافراگم های آسیاب سیمان را به عنوان پروژه های مدنظر 

مدیریت شركت برای افزایش راندمان تولید و كاهش هزینه های مالی برشمرد.
شایان ذكر است ارائه توضیحاتی در مورد برنامه های توسعه ای مدنظر شركت و پاسخگویی 
به سواالت و ابهامات پیرامون موجودی كلینکر، هدف گذاری صادرات،گزارش پیرامون معامله 
با افراد وابسته و غیروابسته و در مورد شمولیت ماده 129 قانون تجارت بر این معامات، 
تبیین برنامه های مجموعه در مورد شركت سیمان 
منددشتی و میزان سود حاصله و سود انباشته موجود 
از دیگرمباحثی بود كه توسط معمار مالیه مجموعه 
جناب مهندس بحیرایی در پایان گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی به سمع و نظر سهامداران رسید. 
همچنین در مقام مقایسه بین سال مالی گذشته 
و كنونی مهندس موسوی سکاندار شركت متذكر 
گردید كه سود عملیاتی شركت از مبلغ 1/972/121 
میلیارد به 2/752/983 میلیارد و سود خالص از مبلغ 
1/475/573 میلیارد به مبلغ 2/551/713 میلیارد 

افزایش پیدا كرده است.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تبیین رایزنی 
تکلیف  تعیین  جهت  پذیرفته  صورت  های جدی 
پرونده های حقوقی، اقدامات اساسی صورت پذیرفته 
در حوزه بازرگانی، تبیین اهتمام جدی مدیریت به 
مقوله محیط زیست، هدف گذاری برای تولید 651 
هزار تن سیمان و 945/500 تن كلینکر، استفاده از 
توان حداكثری و ظرفیت های شركت در سال آتی 
، توجه جدی به حفظ و توسعه بازار داخلی از طریق 
ویژه  توجه  اعام   ، كاال  بورس  در  محصول  عرضه 
مدیریت برای انجام پروژه های ضروری كارخانه، هدف 
گذاری برای صادرات بیشتر در سال آتی، تخصیص 
مبلغ 500 میلیون برای ایفای مسئولیت اجتماعی 
منجمله كمک به محیط زیست منطقه - محرومیت 
زدایی- تجهیز مراكز بهداشتی، تایید حسابهای شفاف 
و پاک معاون مالی مجموعه توسط حسابرس و بازرس 
قانونی شركت، ارائه توضیحاتی جامع پیرامون شركت 
سیمان منددشتی ، حرمت نهی شایسته به اصحاب 
رسانه توسط مدیران ارشد شركت و تعامل ستودنی روابط عمومی با خبرنگاران برای پوشش 

خبری مجمع از نکات خواندنی این مجمع بود كه حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
پیام هیات مدیره:

هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه حافظ و امانتدار سهامداران محترم بوده و به 
منظور حراست و ارتقا امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ تاش 
و كوششی دریغ نورزد . مدیریت شركت در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به 
ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در سال مالی مورد گزارش در جهت ارتقاء سطح كیفی 
و كمی شاخص هاي اصلی این صنعت ، كاهش و رفع موانع و گلوگاه هاي سنوات گذشته 
، اصاح و بازبینی خط مشی هاي ناكارآمد گذشته و همچنین استفاده بهینه از موقعیتهاي 
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مهندس ایرج موسوی مدیرعامل »سدشت« پیرامون گزیده اطالعات 
مالی شرکت با اشاره به اینکه منطبق با حسابهای تلفیقی و در روندی 
صعودی درآمد عملیاتی از مبلغ  4/880/153 میلیاردسال گذشته به 
مبلغ  7/320/279 میلیارد در سال مالی مورد گزارش رسیده است 
دشتستان  نیز شرکت سیمان  آماری  اصلی  های  در شاخص  افزود: 
توانسته در سال مالی مورد گزارش بسیار درخشان عمل کند و در کنار 
کاهش بهای تمام شده از 53 به 46 درصد، کاهش هزینه های عملیاتی 
به فروش از 69 به 64 درصد و کاهش هزینه مالی به فروش از 10 به 5 
درصد؛ شاهد افزایش شاخص های حاشیه سود ناخالص از 47 به 54 

درصد و حاشیه سود خالص از 30 به 35 درصد باشیم.
به گفته این مدیر خوش فکر به طور ویژه ، ترسیم و تدوین برنامه های 
مدون برای توسعه روز افزون شرکت مورد توجه قرار داشته ومدیریت 
به جد به دنبال عملیاتی کردن و پیاده سازی تمام راهبردها و سیاست 
های مدنظر می باشد تا سود آوری و ارزش آفرینی هرچه بیشتری برای 

سهامداران و ذینفعان حاصل شود.
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بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی هاي خود را بر مبناي رضایتمندي 
سهامداران و حفظ و ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در 
برگیرنده اهم فعالیتهاي شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي شركت است. هیأت 
مدیره و مدیریت شركت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهاي كسب شده، در سایه 
حمایتهاي بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است. تعامل مطلوب و 
استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال 
و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندي از نظرات و رهنمودهاي شما عزیزان را ارج 
نهاده و آن را بستري یگانه و حیاتی در راستاي بهبود فرآیندهاي تصمیم گیري و برنامه ریزي 
خود می دانیم . خداي بزرگ را سپاس كه با توفیقات و توجهاتش در سال »تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها« در حد وسع توان و امکانات تاش نموده و با عنایات حضرت حق 
تعالی و جدیت و تاش مجموعه همکاران اعم از مدیران ، كارشناسان و كاركنان و كارگران 
زحمتکش ، ضمن دستیابی به اهداف برنامه راهبردي و بودجه سال 1400، دین و امانتی را 
كه به بوسیله اطمینان و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود ، صادقانه پاس و مجدانه ادا 
نماییم . قطعاً مجموعه مدیریت شركت ، به این توفیقات حاصل شده بسنده نخواهد كرد و 
عزم ما براي برداشتن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی واال كه در شان نام و ظرفیت 
این شركت باشد جزم تر خواهد شد . اساس موفقیت ما، داشتن چشم انداز بلند مدت و 
رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست و ارزشهاي استوارمان از جمله التزام عملی به 
ایفاي تعهدات، سخت كوشی و پرهیز از تجمل گرایی، رعایت اصول اخاق حرفه اي و توسعه 

مستمر منابع انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد.
كارآفرینی یکی از موثرترین ابزارهاي توسعه و تعالی اقتصادي جامعه است كه ترویج آن آثار 
شگرفی بر شکوفایی اقتصادي ، قطع وابستگی و پیشرفت فن آوري دارد. متقاباً، مهم ترین 
دستاورد فرآیند كارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل جدید و رفاه اجتماعی حاصل از آن، نشاط 
اجتماعی و شاخص امید به زندگی در بین مردم را ارتقاء داده و از این رهگذر كمک بزرگی 
به پویایی فرهنگی و اخاقی جامعه خواهد نمود. تخصص، انعطاف پذیري ودرک مناسب تیم 
ها و گروه هاي متنوع فنی این شركت از شرایط موجود و سخت كوشی و نوآوري، مهمترین 

عواملی هستند كه چشم انداز روشن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.
سایر اقدامات:

1- پیگیری تامین منابع مالی برای اجرای طرح در دست اجرا 
2- تهیه گزارشات ماهیانه مدیریت و بهینه نمودن هزینه ها

3- تهیه صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده و پایان سال مالی
4- ارائه گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاطع مختلف سال

5- پیگیری رفع تکالیف مجمع تا سرحد امکان
6- پیگیری مستمر از طرف واحد امور مالی شركت برای تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال 

95 الی 97 و مالیات ارزش افزوده سالهای 93 و 95 الی 98 تا حصول نتیجه نهایی.
7- تشکیل جلسات كمیته حسابرسی داخلی
بیانیۀ چشم انداز شرکت در افق 5 ساله:

شركت صنایع سیمان دشتستان به منظور ارزش آفرینی براي ذینفعان ، مجدانه رشد و 
تعالی سازمانی را سر لوحه خود قرار داده است ، به طوري كه با ارائه باالترین راندمان تولید 
، برترین كیفیت محصول و بیشترین بازده مالی در صنعت سیمان بهترین گزینه سهامداران 

ومشتریان باشد.
جایگاه شرکت در صنعت 

شركت در گروه صنعت سیمان ،آهک ، گچ فعالیت می كند . افزایش مبلغ فروش در سال 
جاري نسبت به سال قبل 39 درصد می باشد كه عمدتاٌ ناشی از افزایش 89 درصدي نرخ 

فروش سیمان بوده است . 
وضعیت و تحوالت صنعت سیمان در سال مالی مورد گزارش :

چالش های پیش روی صنعت سیمان
صنعت سیمان كشور به لحاظ توانایی باال در صادرات و ارزاوری ، كاربردهای متنوع و ظرفیت 
باالی تولیدی كه دارد در كنار وجود مواد اولیه فراوان وبا كیفیت باالی داخلی و وجود دانش 
فنی و تولید بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز در داخل كشور می تواند یکی از لنگرگاه 
های مهم كشور برای رشد و توسعه اقتصادی باشد. با این وجود، برنامه ریزی برای رفع 
چالش ها و موانع پیش روی این صنعت برای استفاده از پتانسیل های آن در گذار از ركود 
و رسیدن به رشد و شکوفایی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. مصرف باالی انرژی، 
وابسته بودن به فعالیت های جانبی مانند مسکن و ساخت و ساز، آالینده بوده این صنعت، 
پایین بوده بهره وری نیروی انسانی، ضعف تحقیق و توسعه، ضعف زیرساخت های حمل و 
نقل و نبود نشان تجاری قابل رقابت با رقبا و افزایش قیمت اقام مصرفی از قبیل قطعات 
یدكی و مشکات ناشی از تحریم ها و عدم جابجایی ارز و افزایش قیمت تمام شده محصول 
از جمله نقاط ضعف و تهدیدهای این صنعت به شمار می رود. برخی دخالت های دستوری 
دولت به ویژه در زمینه كنترل قیمت سیمان از دیگر مسائل این صنعت است به نحوی كه 
هر ساله موضوع افزایش قیمت آن در فصول ابتدایی هر سال با چالش هایی همراه می شود 
. با توجه به چالش ها و مشکات پیش روی صنعت سیمان، اجرای اقداماتی كلی در زمینه 
توسعه و ایجاد زیرساخت ها از طریق توسعه خطوط شبکه گازرسانی، تکمیل و توسعه شبکه 
ریلی و راه ها ، سازماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی، ایجاد نظام 
یکپارچه در بخش توزیع سیمان از طریق نظام مند كردن صادرات درمناطق مرزی با ایجاد 
هلدینگ های صادراتی در این مناطق، تدوین سیاست ها و الزامات تنظیم بازار و ایجاد تمركز 
در حوزه سیاست گذاری صادرات سیمان، پیاده سازی استانداردها، بومی سازی فناوری های 

الزم، افزایش بهره وری تولید و انرژی و ... ضروری به نظر می رسد. 
گزارش پروژه های شرکت صنایع سیمان دشتستان در سال مالی 99 – 1400:

پروژه جایگزینی ایرلیفت تغذیه کورهو ایرلیفت سیلوهای مواد با الواتور:
این پروژه پس از تامین منابع مالی هم اكنون مراحل پیش پرداخت اولیه آن انجام شده است 
و شركت ساپنا با همکاری دفتر فنی و مهندسی شركت صنایع سیمان دشتستان نسبت 
به مکان سنجی و مسیرهای موجود در سایت اقدام نموده و در حال حاضر در مرحله تایید 

نقشه های طراحی شده می باشد.
شیوه های تامین مالی

شركت برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری جهت بهبود فرآیند عملیاتی با توجه به 
مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام مبنی بر تقسیم سود نقدی در نظر دارد از محل سود 
تقسیم نشده، ذخائر استهاک، فروش داراییهای غیرمولد و همچنین دریافت تسهیات از 
سیستم های بانکی استفاده نماید. برخی از اقام و تجهیزات ماشین آالت ، قطعات یدكی 

مورد نیاز به صورت اعتباری از تامین كنندگان خریداری می گردد.
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از آن  را  برترین صادرات كننده كشور در سال 1400  افتخار  شركت پاكسان مدال 
خود كرد.

شركت پاكسان با مدیریت حسن بقائی در تازه ترین موفقیت خود در بین 500 شركت صادراتی 
از گروه های كاالیی و خدماتی مختلف مدال افتخار صادركننده برتر كشوری را از آن خود كرد.
محمد  حضور  با  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همت  به  كه  همایش  این  در 
مخبر معاون اول رییس جمهوری، محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهوری، 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و علیرضا پیمان پاک رییس كل 
سازمان توسعه تجارت، مسئوالن كشوری و مسئوالن سازمان توسعه تجارت ایران و 
به منظور تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی برگزار شد، شركت پاكسان موفق 

بیســت   وپنجمین مراســم روز ملــی صــادرات كــه روز دوشــنبه 22 آذرمــاه در ســالن خلیج 
فــارس مركــز همایــش هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد، صادركننــدگان برتر ســال 

1400 بــا اهــدای تندیــس و لــوح مــورد تقدیــر قــرار گرفتند.
مدیرعامل پاكسان در جمع همکاران این مجموعه

مدال افتخار صادرات متعلق به پرسنل پاکسان است
مدیرعامــل پاكســان كســب مــدال افتخــار صادركننده برتــر كشــور را نتیجــه كار تیمی و 

تــاش همــه پرســنل معرفــی كرد.
ــن دوره  ــس از مراســم بیســت و پنجمی ــی مدیرعامــل شــركت پاكســان پ حســن بقائ
انتخــاب صادركننــدگان برتــر كشــور، بــا حضــور در جمــع پرســنل ایــن مجموعــه گفت: 
ایــن موفقیــت نتیجــه تــاش تمامی كســانی اســت كــه در ایــن مجموعــه حضــور دارند و 

بــرای ایــن موفقیــت دلســوزانه كار مــی كننــد.
وی بــا اشــاره به كســب مــدال افتخــار صادركننده برتر كشــور در ســال جــاری یادآورشــد: 
پاكســان تاكنــون توانســته موفقیــت هــای بســیاری را بــه خــود اختصــاص دهد و كســب 
مــدال افتخــار صادركننــده برتــر كشــور تــازه تریــن موفقیتی اســت كــه با كار منســجم و 

تــداوم تولیــد توانســتیم بــه آن دســت پیــدا كنیم.
بقائــی ایــن افتخــار را متعلــق بــه همــه كارگــران و همــکاران ایــن مجموعــه معرفــی 
كــرد و افــزود: ایــن موفقیــت نتیجــه تمــام زحمات شــما همکارانــم در ایــن مجموعه 

مدال افتخار صادرات به پاکسان تقدیم شد

بیست   وپنجمین مراسم روز ملی صادرات

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور؛

شد مدال افتخار صادرات را برای اولین بار در تاریخ صنعت شوینده كشور از آن خود 
كند و برگ زرین دیگری به ویترین افتخارات خود بی افزاید.

در این مراسم از حسن بقائی مدیرعامل پاكسان به عنوان سکاندار بزرگترین شركت 
صادركننده محصوالت شوینده و بهداشتی نمونه و ممتاز كشور كه توانسته مهمترین 
شاخص های انتخاب، از جمله آمار صادرات و رشد باال، تنوع بازارهای هدف صادراتی، 
برند و كیفیت كاالی صادراتی، سطح فناوری و ارزش افزوده محصوالت صادراتی و 
مهارت های فنی و تخصصی بنگاه های صادراتی در حوزه بازاریابی و صادرات را كسب 
كند و چندین سال پیاپی به عنوان صادركننده برتر و ممتاز كشوری معرفی شود با 

اهدای مدال افتخار صادركننده برتر به صورت ویژه تقدیرشد.

اســت و بــی شــک بــدون یــاری، توجــه، دقــت نظــر و انگیــزه یکایــک شــما هرگــز 
قــادر نبودیــم بــه ایــن موفقیــت بــزرگ دســت پیــدا كنیــم و ایــن مــدال افتخــار در 

حقیقــت متعلــق بــه شماســت.
مدیرعامــل پاكســان در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح هــای توســعه ای اجــرا شــده در ایــن 
مجموعــه خاطرنشــان كــرد: بــی شــک هــر اقدامــی كــه در حــوزه رفاهــی همــکاران در 
مجموعــه انجــام دهیــم هزینــه كــرد نیســت و در حقیقــت ســرمایه گذاری اســت و مــا در 

هــر موفقیتــی می توانیــم شــاهد نتایــج درخشــان آن باشــیم.
وی بــا تاكیــد بــر ادامــه راهــی كــه در پیــش گرفتــه خاطرنشــان كــرد: كســب چنیــن 
عنوانــی تصادفــی نیســت و حاصــل كار و تــاش در ســایه تکیــه بــه دانش بومــی و اعتماد 
بــه شــما پرســنل اســت امــا نبایــد بــه ایــن انــدازه از موفقیــت دلخــوش باشــیم و آن را 
منتهــای تــاش خــود ببینیــم بلکــه بایــد بیــش از پیــش بکوشــیم تــا در آزمــون هــای 

ســخت آتــی موفــق شــویم.
ــا بهــره گیــری از نیروهــای متخصــص،  ــا 60 ســال ســابقه تولیــد ب شــركت پاكســان ب
تجهیــزات و ماشــین آالت روز دنیــا همــگام بــا معتبرتریــن برندهــای جهانــی اقــدام بــه 
تولیــد محصــوالت شــوینده و بهداشــتی نمــوده و همــواره نقــش بــه ســزایی در تامین نیاز 
كشــورهای همســایه، منطقــه و فرامنطقــه ای بــه محصــوالت شــوینده و بهداشــتی را بــر 

عهــده داشــته اســت.
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ــن  ــرای اولی ــان ب ــركت پاكس ــط ش ــادرات توس ــار ص ــدال افتخ ــب م ــی كس در پ
ــن شــركت در نشســتی از  ــل ای ــخ صنعــت شــوینده كشــور، مدیرعام ــار در تاری ب

ــود. ــر نم ــان واحــد صــادرات تقدی كاركن
ــد  ــزار ش ــان برگ ــركت پاكس ــد ش ــران ارش ــور مدی ــا حض ــه ب ــت ك ــن نشس در ای
حســن بقائــی مدیرعامــل ایــن مجموعــه ضمــن تبریــک موفقیــت كســب مــدال 
ــه  ــادرات مجموع ــدم ص ــط مق ــما خ ــت: ش ــال 1400 گف ــر س ــده برت صادركنن
ــد. ــی افزای ــه م ــن مجموع ــار مســئولیت شــما در ای ــر ب ــر ب ــن ام هســتید و همی

ــام معظــم  ــات مق ــر بیان ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ــه ای ــل پاكســان در ادام مدیرعام
ــه  ــادآور شــد: ب ــن حــوزه ی ــادی در ای ــت جه ــد صــادرات و مدیری ــری در بع رهب
فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب بایــد در صــادرات نیــز كار جهــادی را ســرلوحه امــور 
قــرار دهیــم؛ چــرا كــه تنهــا در ســایه »جهــاد اقتصــادی« قــادر خواهیــم بــود بــه 
»اســتقال اقتصــادی« دســت پیــدا كنیــم و بــه كشــوری پیشــرو تبدیــل شــویم.

وی منشــاء شــکوفایی حداكثــری را در ســایه كار جهــادی معرفــی كــرد و یــادآور 
شــد: اگــر در كشــور خواهــان رشــد و ثبــات هســتیم بایــد فرمایشــات رهبــر انقاب 
را بــه عنــوان نقشــه راه نصــب العیــن عملکردمــان قراردهیــم تــا بــه موفقیتــی كــه 
الزمــه شــکوفایی صنعتــی و تولیــد اســت، برســیم. ایــن مهــم تنهــا بــا عــزم ملــی 

مدیرعامــل پاكســان ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای تحقــق بودجــه صــادرات یــادآور 
ــم،  ــی كنی ــپری م ــی آن را س ــای پایان ــه روز ه ــاری ك ــی ج ــال مال ــد: در س ش
ــاش  ــی پاكســان محقــق شــده و ت ــزان بودجــه صادرات ــوه الهــی می ــه حــول ق ب
خواهیــم كــرد بــا برنامــه ریــزی و پیــش بینــی افــق بلنــد مــدت میــزان صــادرات 
ــه جهــش صــادرات قابــل ماحظــه ای  خــود را در ســال آینــده افزایــش داده و ب

دســت پیــدا كنیــم.
بقائــی ضمــن اشــاره بــه تدویــن منشــور صادراتــی بــرای ســال مالــی آینــده گفــت: 
در نظــر داریــم در ابتــدای ســال مالــی بــا برنامــه ریــزی هایــی كــه صــورت گرفتــه 
ــد در  ــن واح ــان ای ــی كاركن ــا تمام ــم ت ــاغ كنی ــركت را اب ــی ش ــور صادرات منش
چهارچوبــی نظــام منــد و مطابــق بــا ایــن منشــور و برنامــه اســتراتژی بتواننــد بــه 
باالتریــن حــد صــادرات محصــوالت ایــن مجموعــه دســت پیــدا كننــد. بــا تدویــن 

جهش صادرات، موجب تقویت اقتصاد ملی و توسعه پایدار می شود

تدوین سند راهبردی و منشور جهش صادرات

همــه تولیدكننــدگان و صنعتگــران كشــور و در ســایه تحقــق حماســه اقتصــادی 
ممکــن خواهــد بــود.

ــزود: در  ــرد و اف ــاره ك ــورمان اش ــه كش ــه علی ــای ظالمان ــم ه ــه تحری ــی ب بقائ
ــی شــک دچــار آســیب  ــم، ب ــت كنی ــم كــه اگــر غفل ــه ســر مــی بری شــرایطی ب
ــد  ــه درآم ــرای دســتیابی ب ــه همیــن جهــت ب ــم شــد. ب ــری خواهی ــران ناپذی جب
ــد.  ــدا كن ــش پی ــم صــادرات افزای ــاش كنی ــد ت ــی بای ــش ســرانه مل ارزی و افزای
چــرا كــه رفــاه جامعــه و بهبــود وضعیــت اقتصــاد عمومــی جامعــه در گــرو افزایــش 
ــن  ــه از ای ــک دالری ك ــر ی ــت. ه ــی، اس ــر نفت ــادرات غی ــژه ص ــه وی ــادرات، ب ص
ــه تیــری اســت در قلــب دشــمنان و  ــه منزل ــق وارد كشــورمان مــی شــود، ب طری
تنهــا در ســایه ایــن عمــل اســت كــه مــی توانیــم زمینــه ســاز حركتــی بــزرگ در 

ــه تحــول اقتصــادی در كشــور باشــیم. دســتیابی ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاكیــد بــر انتظــارات از ایــن مجموعــه 
ــتی  ــوینده و بهداش ــوالت ش ــده محص ــركت تولیدكنن ــن ش ــوان بزرگتری ــه عن ب
یــادآور شــد: بــرای رونــق هرچــه بیشــتر صــادرات، الزم اســت شــناخت كاملــی از 
كشــور های هــدف صادراتــی داشــته باشــیم، نقــاط فرصــت و تهدیــد را بشناســیم 

و بتوانیــم از آن در راســتای دســتیابی بــه جهــش صــادرات اســتفاده كنیــم.

منشــور صادراتــی بســتر ســازی مناســبی بــرای گســترش دامنــه فعالیــت انجــام 
مــی شــود تــا ایــن طــرح هــا بتواننــد بــه عنــوان مشــوق درآمــدی در بســتر تعامــل 

بــرد بــرد بــرای كاركنــان ایجــاد انگیــزه كننــد.
ــرد و  ــی ك ــه معرف ــزرگ همــه مجموع ــه ب ــل پاكســان صــادرات را وظیف مدیرعام
ــد و  ــق تولی ــث رون ــد باع ــا اقتصــادی نتوان ــدی و ی ــگاه تولی ــک بن ــر ی ــزود: اگ اف
رشــد اقتصــادی شــود، بــی شــک در راهــی كــه در پیــش گرفتــه موفــق نیســت. 
امــا خوشــبختانه آنچــه در پاكســان بــه ویــژه در حــوزه صــادرات شــاهد آن بودیــم، 
ــت  ــرای صنع ــت آن ب ــار مثب ــه آث ــود ك ــی ب ــی بزرگ ــی و كار تیم ــه همدل نتیج

ــود. شــوینده كشــور مفیــد خواهــد ب
در خاتمــه ایــن مراســم بــا اهــدای هدایایــی بــه رســم یادبــود از زحمــات همــکاران 

واحــد فــروش خارجــی و صــادرات شــركت تقدیــر و قدردانــی شــد.
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شركت داده گستر نوین در سالهای ابتدای دهه هشتاد شمسی در صنعت آی تی پا 
به عرصه گذاشت و در اندک زمان توانست رهبر و پیشقراول این حوزه گردد. با درک 
درست از شرایط روز و شناخت كافی از فرصت ها و تهدیدها، مدیران این مجموعه این 
شركت را هدایت كردند تا در كمتر از دو دهه »های وب« یکی از نمونه های موفق در 

صنعت فناوری و حوزه اطاعات باشد. 
»های وب« با عملکرد خرد در طول این 18 سال توانست تجلی بخش این مهم باشد 
كه با ایمان به خرد جمعی و كار نوآورانه و شفافیت در عرصه های مالی و عملیاتی و 
حضور مدیرانی كاردان و كاربلد هر مجموعه ای می تواند خود را به عنوان پیشران آن 
صنعت در كشورمان مطرح و به عنوان یک سهم ارزشمند در بازار سرمایه كشورمان 

پیشنهاد اول كارشناسان بورس به سهامداران شركت های بورسی باشد.
جریانهای درآمدی »های وب« نیز از زمان تأسیس تا سال 1392 ،به صورت عمده 
متکی بر فروش دیتا و مودم )مبتنی بر فناوری +ADSL2 ( بوده ولی در حال حاضر، 
خدمات اصلی شركت در حوزه اطاعات و ارتباطات بوده و به سه گروه اصلی خدمات 
خرده فروشی به مشتریان عادی )B2C(، مشتریان سازمانی) B2B و B2B2C ( و 
مشتریان دولتی B2G ((تقسیم میشودكه این خدمات از طریق دو شبکه ارتباطی 

سیمی )ثابت( و بیسیم )فناوری 4G( در سراسر كشور ارائه می شوند. 
به قول مهندس سید ایمان میری مدیر نخبه و خبره صنعت آی تی و انفورماتیک 
كشورمان »های وب« تنها شركت كاما خصوصی است كه به واسطه دارا بودن طیف 
انواع سرویس های ارتباطی و خدمات  وسیعی از پروانه های مخابراتی قادر به ارائه 
كامل مخابراتی )Total Solution( در هر دو حوزه ثابت و همراه می باشد. به گفته 
وی بحمداله با پتانسیل و توانی كه شركت دارد اكنون این مجموعه انتخاب اول تمام 
وزارتخانه ها،شركت، موسسات و دیگر بنگاه ها برای اجرایی و عملیاتی كردن پروژه 

های خود در سطح ملی می باشد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت پیشتر و در مجمع ساالنه سال پیش كه در 
انتهای فصل بهار برگزار گردید خاطر نشان ساخته بود كه ارائه خدمات با استفاده از 

های وب و رهبری صنعت آی تی کشورمان در تولد 18 سالگی خود 
پیشقراول در هوشمندسازی

پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP((؛ ارائه خدمات با استفاده 
از پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم ثابت FWA((؛ ارائه خدمات با استفاده 
از  استفاده  با  ارائه خدمات  ترانک عمومی؛   از شبکه  برداری  بهره  و  ایجاد  پروانه  از 
پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه MVNO((؛ ارائه خدمات دسترسی در قالب خدمات 
عمومی اجباری در روستاها و مناطق محروم كشور USO((؛ ارائه خدمات فناوری 
نیاز مشتركین  تأمین تجهیزات مورد  ابری و مركز داده؛  از جمله خدمات  اطاعات 
برای دریافت خدمات هم اكنون به عنوان 7 سرفصل كلی در تمام كشورمان به عنوان 

خدمات ارائه از طرف » شركت داده گستر نوین« ارائه می گردد.
مهندس مهدی جامی معاونت مالی و اداری موفق مجموعه نیز در همین مجمع پروژه 
ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری، پروژه هوشمندسازی حمل و نقل جاده ای و راهداری، 
را  تلفن همراه  توسعه ظرفیت مركز داده، توسعه شبکه WTTx، فروش بسته ای 
جزو پروژه های در دست اقدام »های وب« برشمرد و اضافه كرده بود كه منطبق بر 
راهبردهای تعیین شده شركت برای سال 1400 اقدامات مهمی را در دست انجام دارد 
كه مقدمات برخی از آنها را تاكنون به انجام رسانیده است و برخی دیگر در شرف انجام 
می باشد. بنا به آخرین تصریح این مدیران برجسته و جوان كشورمان ؛ تمركز اصلی 
 B2O و B2B. B2G های وب« همچنان بر توسعه فروش خدمات در حوزه های«
خواهد بود و برنامه ریزی دقیق جهت توسعه شبکه فیبر، توسعه WITX ، كاهش 
هزینه تمام شده ، فروش سیم كارت با برند »های وب« ، ایجاد هم افزایی با سایر 
اپراتورها، نهایی نمودن تعدیل قراردادهای USO، ایجاد مركز داده به طور جدی در 

شركت داده گستر نوین در سال 1400 مورد اهتمام قرار دارد.
عقد قراردادهای متعدد با وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با موضوع  ارائه خدمات 
در روستاها و ایجاد پوشش صوت و دیتا شركت های بزرگ نفت ، گاز و پتروشیمی  
 ، با موضوع سامانه ثبت پاک و تخلفات جاده ای  ایرانیان  ارتباطات رهکام  شركت 
شركت خدمات ایرانسل با موضوع های فروش سرویس خدمات رومینگ ملی، ایجاد 
تکمیل و واگذاری 1095 سایت در مناطق USO، شركت ایرانیان نت با موضوع حق 
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انتفاع و بهره برداری شبکه فیبر نوری ، قرارداد پروژه شبکه سراسری بانک ملی ایران 
با موضوع خرید خدمات سرویس شبکه و تجهیزات مربوط به آن به منظور افزایش 
قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و قابلیت نگهداری خطوط ارتباطی و شبکه داده خود 
و برقراری سرویس های آناین در سراسر كشور، قرارداد زیر ساخت با موضوع خرید و 
تامین تجهیزات مركز داده شبکه ملی اطاعات، از جمله قراردادهای خوب مجموعه در 

سال 1399 و 1400 بوده است.
در آخرین اقدام هم قرارداد احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی فیبر نوری به روش 
BOLT یعنی )ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال( با سرمایه گذاری، مطالعه، طراحی، 
اجرا، بهره برداری، تعمیر، نگهداری، بازاریابی و فروش توسط شركت های وب به عنوان 

سرمایه گذار اصلی این پروژه با شهرداری ایام منعقد گردید.
به گفته مهندس آقامیری مدیر مدبر شركت اگر فیبر نوری به طور كامل در شهر 
اجرایی شود ایام به عنوان شهر پایلوت جز اولین استان هایی خواهد بود كه به صورت 

پوشش سراسری زمینه 5G برای مردم فراهم می شود.
وی یادآور شد: اگر پروژه فیبر نوری اجرایی نشود مطمئنا تکنولوژی های جدید در 
حوزه موبایل وجود نخواهد داشت زیرا ضرورت ماندگاری سایت های موبایل نسل پنجم، 

اجرای فیبر نوری است.
پس از آنکه شركت توانست انتخاب اول وزارتخانه ها، شركت ها و هموطنانمان در 
اقصی نقاط كشور قرار گیرد در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و با نگاه مدبرانه 
و كمیته های  ها  باشگاه  از  به حمایت  زدائی  كنار محرومیت  در  نواندیش  مدیریت 
ورزشی پرداخت. »های وب« در آخرین اقدام بزرگ و ارزشمند به عنوان حامی رسمی 
كاروان المپیک ایران در المپیک 2020 توكیو پرچمداری خود از ورزش و نشاط را 
در كنار پشتیبانی از توسعه انواع سرویس های ارتباطی و مخابراتی بیش از پیش به 

منصه ظهور رساند.
وجود كمیته های كمیته حسابرسی، كمیته مدیریت ریسک، كمیته جبران خدمات 
،كمیته راهبری شركتی كمیته مبارزه با پولشویی در هیات مدیره و كمیته های كمیته 
های  كمیته  عنوان  به  رضایت مشتركین  توسعه، كمیته سنجش  استراتژی، كمیته 
اجرائی توانسته اند با برنامه ریزی و نظارت، بازبینی و ایجاد هم افزایی و انسجام، تعیین 
استراتژی، طرح های توسعه و سنجش رضایتمندی مشتریان را با حضور متخصصان و 
كارشناسان به عنوان نقاط قوت شركت می توان برشمرد كه در جهت هر چه افزایش 

اعتبار و توسعه »های وب« نقشی بی بدیل دارند.
ختم كام آنکه در این یکی دو سالی كه بخش های مختلف اقتصادی بواسطه شیوع 
اپیدمی كوید 19 هر چه بیشتر تاش برای بهره گیری از فناوری را در دستور كار 
قرار دادند و همین موضوع باعث شد تا در صنعت ارتباطات ایامی پرجوش و خروش 
حکمفرما باشد »های وب« توانست سربلند و پیروز یک ملت را كمک كند تا این دوران 

پرفشار و سخت را پشت سر بگذارند.
های وب در یک نگاه

ارائه دهنده  شركت های  از  یکی  به عنوان   1382 سال  از  داده گسترعصرنوین  شركت 
این  مالکیت  است. در سال 1388  نموده  كار  بـه  آغاز   )PAP( داده  انتقال  خدمات 
شركت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال 1391 نام تجاری »های وب« را در 
بازار مخابرات و ارتباطات كشور معرفی نمود. در طی دوره فعالیت جدید، این شركت 
توانست به سرعت در بازار رقـابتی خدمات دستـرسی به دیتـا و اینترنت رشد نماید، 
به نحوی كه با ارائه سرویس در بیش از 543 شهر در سال 1395 توسط سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از شركت های برتر انتخاب گردد.
های وب

»های وب« در مسیر توسعه خویش همواره تاش نموده است تا با ارائه سرویس های 
جامع مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید، ازجمله این فعالیت ها اخذ 
پروانه رادیو ترانک عمومی كشور در سال 1393 بوده است كه امکان ارائه سرویس های 
متنوع سازمانی را فراهم می آورد. در ادامه این سیاست »های وب« در سال 1394 موفق 
به دریافت پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP( از طرف سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.
همچنین این شركت با پشتوانه توان فنی، بیش از 1.500 نیروی انسانی حرفه ای و 
31 دفتر استانی در تمامی استان های كشور، توانست بزرگ ترین قرارداد شبکه ارتباطی 
كشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست وپنج هزار روستا در سرتاسر كشور 
را از وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به مدت 10 سال به صورت انحصاری اخذ كند 
 )USO( برای كسب اطاعات بیشتر در مورد طرح خدمات عمومی اجباری روستایی(

كلیک كنید(.
آغاز همکاری ودافون و های وب در ایران

در تاریخ 27 مهرماه 1395 خبر آغاز همکاری ودافون و های وب در ایران به صورت 
رسمی اعام شد، به نقل از روابط عمومی های وب، این مشاركت دربردارنده بهره گیری 
و  است  ایران  بازار  در  انحصاری  به صورت  ودافون  تخصصی  و  فنی  توان  از  های وب 
به  و  نماید  عرضه  ایران  بازار  در  را  ودافون  خدمات  و  محصوالت  می تواند  های وب 
ارائه  نماید.  ارائه  ایران خدمات  به  ورود  در صورت  این شركت  بین المللی  مشتریان 
پلتفرم اینترنت اشیاء ودافون كه در 48 كشور دنیا در حال بهره برداری است ازجمله 

بخش های دیگر این مشاركت محسوب می شود
این شركت امیدوار است تا در مسیر تعالی خویش به ارزش های سازمانی خود )مشتری 
مداری و نوآوری( متعهد بماند و می كوشد تا در تمام كشور به مشتریان خود خدماتی 
ارزنده و نوآورانه ارائه نماید. كیفیت و تنوع خدمات عرضه شده در سال های گذشته 

گواهی بر این تاش »های وب« است.



| آذر 1400 | شــماره 132  | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه  | پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور   42

مدیرروابط عمومی بیمه دی در یکی از پنل های تخصصی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه كه در دو روز 
13 و 14 آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار گردید  به ارائه مقاله تحقیقی و علمی خود پرداخت. 

 بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه امسال در حالی با رعایت پروتکل های بهداشتی به پایان رسید كه در آن 
دكتر سید فرید میرموسوی مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت بیمه دی به عنوان عضو در پنل »توسعه فرهنگ بیمه 
و ارتقای تاب آوری اقتصادی«كه از ساعت 15:30 الی 17 روز شنبه 13 آذر برگزار گردید به ارائه مقاله وزین و نقطه 

نظرش پیرامون نقش قوانین، مقررات، نهادها و ساختارهای حاكمیتی بر توسعه فرهنگ بیمه پرداخت.    
شایان ذكر است رئیس این پنل كه به همت سندیکای بیمه گران ایران برگزار گردید دكتر ابراهیم كاردگر مدیرعامل 
بیمه دانا بود و مدیران روابط عمومی های توانمند كشورمان منجمله پژوهشکده بیمه، بیمه دی، بیمه ما، بیمه رازی ، 

بیمه پارسیان و بیمه ملت در آن حضور داشته و محورهای مورد بررسی در پنل نیز مصوبات زیر بود: 
- نقش صنعت بیمه در تاب آوری اقتصاد ملی

- نقش قوانین، مقررات، نهادها و ساختارهای حاكمیتی بر توسعه فرهنگ بیمه
- نقش رسانه ها و شبکه فروش در تقویت فرهنگ بیمه 

- كیفیت ارائه خدمات در صنعت بیمه )پذیرش ریسک و پرداخت خسارت در توسعه فرهنگ بیمه(
دكتر موسوی در ابتدای قرائت چکیده ای از مقاله منتخب خود كه در این همایش به عنوان مقاله برگزیده انتخاب 
گردیده بود به تشریح عوامل موثر بر توسعه بیمه پرداخت و تصریح كرد كه : شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی 
و دموكراسی نقشی بی بدیل در توسعه و ضریب نفوذ بیمه در هر جامعه ای دارند. به گفته وی در كنار عوامل فوق، 
نگاه حاكمیت در وضع قوانین و مقررات كارساز حاكم بر این صنعت نیز نقش ویژه ای دارد چرا كه هم در بُعد نظارت 
و بازرسی و هم در بُعد شفافیت، قوانین موجب می شوند كه به تبع وضع قوانین دقیق توسط نهادهای باالدستی در 
نهادهای پایین دستی و شركت ها هم چگونگی عملیاتی كردن راهکارها را مورد اهتمام خود قرار می دهند. وی در 
ادامه خاطر نشان كرد كه چشم انداز توسعه صنعت بیمه و ارتقاء ضریب نفوذ بیمه، با نفوذ فرهنگ بیمه در تک تک 

افراد جامعه و از طریق وضع قوانین صحیح توسط نهادهای حاكمیتی و ساختارهای موجود در ابتدا مبتنی بر مانع 
زدایی و بعد از طریق اجرائی شدن درست می تواند باعث رشد فرهنگ بیمه، در مراحل بعدی گردد و در این راستا 
تحول سیستمی و تفکر انبساطی در سه بعد نهاد نظارتی، موسسات بیمه گری و بیمه گذاران ضروری به نظر می رسد.
به گفته مدیر روابط عمومی بیمه  دی كه از برجسته ترین مدیران صاحب تخصص در این حوزه می باشد و هر ساله 
به عنوان مدیر برتر روابط عمومی مورد تقدیر بیمه مركزی ، پژوهشکده بیمه،انجمن روابط عمومی های ایران و ... 
قرار می گیرد، وجود قوانین شفاف و دقیق باعث می شود كه هم شاهد كاهش فشارهای نظارتی باشیم و هم كنترل 
دستوری كمرنگ تر شود و در مقابل شاهد تسهیل شرایط برای توسعه فرهنگ بیمه و افزایش شفافیت در تمام عرصه 

های سیاسی و اقتصادی  باشیم.
دكتر موسوی همچنین بیان داشت كه قوانین شفاف در صنعت بیمه به عنوان یک صنعت پیچیده و پویا نقش كلیدی 
دارد و بررسی ها نشان می دهند كه در هر جامعه ای وضع قوانین دقیق می تواند در پیشبرد رویکردهای كسب و 
كار و پیشرفت بسیار موثر می باشد و هر قدر این قوانین شفاف تر و دقیق تر باشدشاهد تحول و رشد جهش تر در 
شاخص های آن صنعت می باشیم به گونه ای كه عاوه بر رشد مناسب می تواند ریسک هر چه بیشتر را با دقت 

توسعه فرهنگ جامعه مستلزم توسعه فرهنگ بیمه است

باالتری به نسبت سایرین مدیریت نمایند.
وی در ادامه كاهش فاصله طبقاتی و در نتیجه كاهش تنش ها و التهابات اجتماعی افزایش رفاه طبقات متوسط و 
فقیر، توسعه سرمایه گذاری كشور و ایجاد اشتغال، كاهش ریسک های اقتصادی و اجتماعی توسعه روابط و افزایش 
تجارت بین المللی و افزایش ضریب اطمینان فعالیت های اقتصادی را از موهبات توسعه فرهنگ بیمه برشمرد و افزود: 
كه توسعه زیرساخت های دیجیتال و حمایت از انجمن های صنفی و سندیکا نیز در توسعه فرهنگ بیمه و افزایش 

ضریب نفوذ بیمه در جامعه جایگاهی ویژه دارند. 
وی در فرازی دیگر از ارائه مقاله خود با تاكید مجدد بر اینکه نقش حاكمیت و قوانین مقررات بر توسعه فرهنگ بیمه 
بسیار حیاتی است تصریح كرد: حاكمیت و مقررات تنها زمانی می توانند نقش مثبتی در توسعه فرهنگ بیمه داشته 
باشند كه تسهیل گری در مقابل كنترل دستوری در اولویت توسعه قوانین و مقررات قرار گیرد و همچنین قوانین و 

مقررات به طور شفاف و روشن از ابتدای رابطه بیمه گر و بیمه گذار تعیین شود.
دكتر سید فرید موسوی در بخش دیگری از چکیده مقاله تخصصی ارائه شده خود به حاضران در پنل تخصصی 
توسعه فرهنگ بیمه و تاب آوری اقتصادی به نقش ساختارهای حاكمیتی در توسعه فرهنگ بیمه پرداخت و ریسک 
شركت در مقابل مصرف كنندگان، ریسک توانگری مالی شركت و ریسک بازاری شركت، ریسک آنی برای سیستم 
های كشور را جزو عوامل كلیدی در قضاوت سازمان های نظارتی از فرهنگ سازمان و ریسک فرهنگی برشمرد و 
اضافه كرد راهکارهای متعددی برای اثرگذاری در تصمیم گیری و قضاوت صحیح سازمانها نسبت به شركت های بیمه 

مرتبت است كه باید به آن توجه كرد .
 به گفته وی یکی از راهکارهای اساسی توسعه فرهنگ ریسک در صنعت بیمه ، كاهش فشار نظارتی می باشد بطوری 

كه باید هماره مورد كنکاش قرار گیرد كه برای این مهم:
- آیا كاركنان در جهت نحوه فروش راضی كننده برای مشتریان آموزش دیده اند؟

- آیا انگیزه فروش چگونه در سازمان ایجاد می شود؟

- چگونه این انگیزه منجر به فرهنگ فروش می شود؟
- درجه حمایت محصول آتی از سود محصول توسعه یافته قبلی چقدر است؟

- میزان هم راستایی بین ساختارهای انگیزشی با ارزش های سازمان به چه میزان است؟
دكتر موسوی در بخش پایانی ارائه مقاله خود توسعه زیرساخت های دیجیتال را یکی از راهکارهای اساسی در حوزه 

بسط ضریب نفوذ بیمه بواسطه وضع قوانین شفاف اعام كرد و افزود در این راهبرد مهم نیز باید بطور مداوم؛ 
- بکارگیری API ها در جهت توسعه ارتباطات و ایجاد صنعت داده باز

- ایجاد قوانین استفاده از سنسورها توسط مشتریان در جهت قیمت گذاری مناسب
- حفاظت كامل از اطاعات مشتریان تحت دستورالعمل GDPR جهت افزایش اشتراک گذاری اطاعات مشتریان
- توسعه قوانین براساس دستورالعمل پرداخت PSD2 در جهت ارزیابی رفتار مالی مشتریان و توسعه شخصی سازی 

محصوالت بیمه ای را مورد توجه قرار داد. 
وی در جمله نهایی خود اظهار داشت كه توسعه فرهنگ بیمه باعث توسعه فرهنگ جامعه می شود و در این مقام وضع 

و اجری قوانین دقیق یک نوع جهش دهنده در اعتای فرهنگ می باشد.






