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مهندس احمدرضا ضرابیه؛ مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه سامان
مهندس احمدرضا ضرابیه از مدیران جوان و فرهیخته بازار سرمایه کشورمان می باشدکه نوع مدیریت وی در
فضای اقتصادی کشورمان و راه کارهای وی برای تعالی و توسعه ،برندی برتر از مدیریت خالق و هوشمندانه
نام گرفته است .وی با توجه به دانش و علم روز خود در کنار تجربه و توان عملی توانسته است در بیمه سامان
به عنوان یکی از بیمه های پیشرو و خوشنام کشورمان بانی پیشرفت این بیمه در تمام شئون گردد.
احمدرضا ضرابیه منسوب به خاندانی است معظم ،کارآفرین و خیر در ایران دوست داشتنی مان که بخوبی
نقاط قوت و ضعف اقتصاد میهن اسالمی 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 کلیه 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 که 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 کرات اعالم داشته و در عملکرد به آن اهتمام جدی داشته است این
مهم را به اذهان جاری و ساری می سازد که مدیریت نواندیش از هر فرصتی برای بسط این صنعت بهره برده
و می برد بدون آنکه چالش ها و معضالت سد راه او شود.
مدرک تحصیلی
دارای مدرک لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسالمی
فوق لیسانس مالی از دانشگاه  SCHOOL CASS BUSINESSلندن
سوابق کاری:
در سال  ۱۳۸۳مدیر بازرگانی و امور بین الملل شرکت هایکارت کیش (پرداخت الکترونیک سامان)
مدیریت فناوری و اطالعات شرکت بیمه سامان
مدیریت امور مالی شرکت بیمه سامان
سرپرست مدیریت بیمه های عمر و اندوخته ساز شرکت بیمه سامان
نایب رییس و عضو اصلی هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه
رییس هیآت مدیره شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین
محمد مهدی قربانی یکی از معدود رؤسای دفتر حوزه مدیریت شرکت های تولیدی است که به شایستگی
در مسندی قرار گرفته که خوب می داند چگونه هم باید هماهنگی های کاری مدیریت سطح عالی را برای
حضور در جلسات متعدد انجام داده و هم در کنار آن حلقه رابطه ای باشد برای ارتباط آسان کارکنان
با مدیریت ارشد مجموعه.
وی در شرکت مارگارین هم پلی است بین پرسنل داخل و هم افراد خارج مجموعه با مدیرعامل که برای
این مهندس خوش اخالق که همیشه نهایت تعامل و حسن برخورد را داشته و دارد بهترین ها را آرزومندیم.

شهید سلیمانی ،هم قهرمان م ّلت ایران و هم قهرمان ا ّمت اسالمی
شهادت سلیمانی یک حادثهی تاریخی است ،یک حادثهی معمولی نیست که از یاد تاریخ برود؛
این در تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطهی روشن .و شهید [سلیمانی] ،هم قهرمان ملّت ایران
شد و هم قهرمان ا ّمت اسالمی شد؛ این نکتهی اساسی است .ایرانیها هم به خودشان افتخار
کنند که مردی از میان آنها از یک روستای دورافتاده برمیخیزد ،تالش میکند ،مجاهدت میکند،
خودسازی میکند ،تبدیل میشود به چهرهی درخشان و قهرمان ا ّمت اسالمی؛ که حاال من دو سه
جملهی دیگر ،بعد در این مورد عرض میکنم.

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

ا ّما قهرمان ملّت ایران است ،به خاطر اینکه ملّت ایران داشتههای فرهنگی خودش و معنوی
مجسم دید .ایشان هنوز
خودش و انقالبی خودش را و ارزشهای خودش را در او متبلور دید ،در او
ّ
زنده بود و رفتوآمد میکرد -خیلی هم معمولی؛ هیچ پیرایهای هم برای خودش قائل نبود -که
من میدیدم در این خیابانها عکسهای او را زدهاند و به او افتخار میکنند .وقتی شهید شد ،فقط
انقالبیها نبودند که او را تکریم کردند و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد
کردند [بلکه] همهی اقشار نسبت به او -حتّی کسانی که انتظار نمیرفت نسبت به یک عنصر
انقالبی ،این جور ابراز احساسات بکنند -ابراز احساسات کردند؛ چرا؟ به خاطر همین :تبلور
ارزشهای فرهنگی ایرانی و ایران بود؛ این خیلی باارزش است.

گزارش كامل مجامع به همراه آلبوم تصاوير در وب سايت نشريه به آدرس  www.eghtesadobimeh.irبارگذاري شده است.

سخن سردبیر
خسرو امیرحسینی
بســـیاری از مـــردم در دوران دولـــت دوازدهـــم بـــه دلیـــل حمایـــت
مقامـــات و مســـئوالن از بـــازار بـــورس ،بـــا فـــروش امـــوال و
داراییهـــا خـــود بـــه خریـــد ســـهام پرداختنـــد امـــا در تابســـتان
ســـال  1399بهیکبـــاره رونـــد صعـــودی بـــازار بهشـــدت نزولـــی
ش ــد .در پ ــی ای ــن اتف ــاق ،س ــهام ب ــازار ت ــا  70درص ــد ارزش خ ــود
را از دســـت داد و ســـرمایهگذاران خـــرد بخـــش زیـــادی از ســـرمایه
خـــود را از دســـت دادنـــد.
دراینبـــاره اشـــاره بـــه دو ســـخنرانی رئیسجمهـــور ســـابق کفایـــت
میکنـــد .ایشـــان در شـــانزدهم مردادمـــاه و صرفـــاً چنـــد روز قبـــل
از ســـقوط تاریخـــی بـــازار بهصراحـــت گفتـــه بـــود «بـــا شـــرایطی
کـــه بـــورس نشـــان میدهـــد اوضـــاع بهتـــر خواهـــد شـــد؛ مـــردم
بایـــد همهچیـــز را بـــه بـــورس بســـپارند».
امـــا حـــدود یـــک ســـال بعـــد حســـن روحانـــی بـــا تغییـــر
صحبته ــای قبل ــی خ ــود گفت ــه ب ــود «ب ــورس ام ــروز ی ــک ب ــازار
مهمـــی اســـت ،البتـــه مـــردم وقتـــی میخواهنـــد در بـــورس وارد
ش ــوند هم ــه س ــرمایه خ ــود را نبای ــد در ب ــورس بیاورن ــد ،بای ــد در
ح ــدی بیاوردن ــد ک ــه ف ــراز و نش ــیب ب ــورس زندگ ــی آنه ــا را ب ــه
هـــم نزنـــد».
چرخ ــش مواض ــع سیاس ــیون درب ــاره ن ــوع و می ــزان حمای ــت از ب ــازار
ب ــورس موج ــب ری ــزش س ــرمایه اجتماع ــی و از بی ــن رفت ــن اعتم ــاد
عموم ــی ش ــد .دراینب ــاره اش ــاره ب ــه نظرس ــنجی مل ــی ک ــه اخی ــرا ً
بـــه شـــیوه مصاحبـــه تلفنـــی و در ســـطح ملـــی انجامشـــده حائـــز
اهمی ــت اس ــت.
در نظرســـنجی اخیـــر مرکـــز افـــکار ســـنجی دانشـــجویان ایـــران
بهمنظ ــور پای ــش اف ــکار عموم ــی در ارتب ــاط ب ــا نگ ــرش اقتص ــادی
شـــهروندان در آبـــان مـــاه  36.8 ،1400درصـــد پاســـخگویان
گفتهانـــد اگـــر پسانـــدازی داشـــته باشـــند ترجیـــح میدهنـــد
آن را در بخـــش زمیـــن و مســـکن ســـرمایهگذاری کننـــد22.8 ،
درص ــد اش ــتغال و کارآفرین ــی میکنن ــد 9.6 ،درص ــد س ــکه و ط ــا
میخرنـــد 8.9 ،درصـــد در بانـــک پسانـــداز میکننـــد و 3.1
درصـــد در ارزهـــای دیجیتالـــی ســـرمایهگذاری میکننـــد .خریـــد
دالر و ارز ترجیـــح  1.3درصـــد پاســـخگویان و ســـرمایهگذاری در
بـــورس ترجیـــح  1.2درصـــد پاســـخگویان اســـت.
ابـــراز تمایـــل یکدرصـــدی پاســـخگویان بـــه ســـرمایهگذاری در
بـــورس نشـــاندهنده از بیـــن رفتـــن بازدهـــی ســـرمایه و اعتمـــاد
ســـرمایهگذاران بـــه ایـــن بـــازار اســـت .بـــه همیـــن دلیـــل اســـت
کـــه حجتاالسالموالمســـلمین محســـنی اژهای روز دوشـــنبه،
پانزدهـــم آذرمـــاه در جلســـه شـــورای عالـــی قـــوه قضائیـــه بـــا
اشـــاره بـــه اهمیـــت رســـیدگی بـــه وضعیـــت بـــورس تأکیـــد کـــرد:
«کمـــاکان بـــه ذهـــن میرســـد و قرائـــن و شـــواهد اینگونـــه
حکایـــت میکنـــد یـــکروال عـــادی و متعـــارف در بـــورس رقـــم
نمیخـــورد ،بنابرایـــن بـــار دیگـــر رســـیدگی بـــه ایـــن موضـــوع را
درخواســـت میکنـــم .دســـتور مکتـــوب ایـــن موضـــوع بـــه رئیـــس
ســـازمان بازرســـی کل کشـــور هـــم ابـــاغ شـــد ،گزارشـــات قبلـــی

فریبـی بـه
نام بـورس
خـــود را بـــهروز کـــرده و ایـــن موضـــوع را دنبـــال ،پیگیـــری و
تعقیـــب کنیـــد تـــا اگـــر تخلـــف و جرمـــی صـــورت گرفتـــه اســـت
بههیچوجـــه قابلبخشـــش و اغمـــاض نیســـت».
حجتاالسالموالمســـلمین محســـنی اژهای در ادامـــه گفـــت:
«در حـــال حاضـــر بـــرای مـــردم ایـــن ذهنیـــت وجـــود دارد کـــه
تخلفاتـــی صـــورت گرفتـــه اســـت».
بـــدون شـــک بیـــان ایـــن ســـخنان در چنیـــن موقعیـــت زمانـــی
نشـــانگر دغدغـــه رئیـــس قـــوه قضائیـــه نســـبت بـــه حقـــوق عامـــه
م ــردم و آس ــیب دی ــدن اعتم ــاد عموم ــی اس ــت .اگ ــر ای ــن س ــخنان
منجـــر بـــه خروجـــی و نتیجـــه مشـــخص در بـــاب شناســـایی
مقصـــران و برخـــورد قانونـــی بـــا آنهـــا باشـــد حتمـــاً منجـــر بـــه
افزای ــش رضای ــت اف ــکار عموم ــی خواه ــد ش ــد .البت ــه همانگون ــه
کـــه رئیـــس قـــوه قضـــا عنـــوان داشـــته برخـــی از ضـــرر و
زیانهایـــی کـــه در بـــورس اتفـــاق میافتـــد طبیعـــی اســـت امـــا
مس ــئله واض ــح و مش ــخص آن اس ــت ک ــه زی ــان ت ــا  70درص ــدی
ســـهامداران خـــرد در یـــک مقطـــع زمانـــی بســـیار کوتـــاه حتمـــاً
نیـــاز بـــه تحقیـــق و تفحـــص دربـــاره علـــل چرایـــی وقـــوع چنیـــن
پدیـــدهای دارد.
بن ــا ب ــه روای ــت س ــید ناص ــر موس ــوی الرگان ــی ،نماین ــده مجل ــس
شـــورای اســـامی در اســـفندماه ســـال گذشـــته در ابتـــدای ســـال
 1399تعـــداد افـــراد دارای کـــد بورســـی نســـبت بـــه ســـال قبـــل
از حـــدود  100تـــا  150هـــزار نفـــر بـــه بـــاالی  50میلیـــون نفـــر
رس ــید ام ــا دول ــت ب ــه ای ــن موض ــوع مه ــم توج ــه نک ــرد و حداق ــل
 1500تریلی ــون توم ــان مع ــادل  65ت ــا  70میلی ــارد دالر از س ــرمایه
م ــردم ذوب ش ــد.
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه نعمـــت احمـــدی ،حقوقـــدان
اصالحطلـــب اخیـــرا ً در یادداشـــتی در روزنامـــه آرمـــان ملـــی
بـــا عنـــوان «نکاتـــی دربـــاره دســـتور بورســـی قاضیالقضـــات»
مینویســـد« :مگـــر میشـــود رئیسجمهـــور و وزرا و بخـــش
اقتص ــادی هم ــه از ایم ــن ب ــودن ب ــورس و فض ــای بورس ــی صحب ــت
کننـــد ،مـــردم را دعـــوت بـــه ســـرمایهگذاری کننـــد ،شـــرکتهای
دولت ــی س ــهام خودش ــان را در آن حب ــاب ب ــه وج ــود آم ــده افزای ــش
قیمـــت کـــه صفهـــای طوالنـــی بســـته میشـــد را فعـــال کننـــد و
بعـــدا ً یکدفعـــه بـــدون اینکـــه هیـــچ اتفاقـــی بیفتـــد ،ریزشـــی بـــه
وجـــود آمـــده و کل ســـرمایه مـــردم بلعیـــده شـــود».
درنهایـــت خالصـــه داســـتان بـــورس اینگونـــه بـــود کـــه مـــردم
عـــادی بهعنـــوان ســـرمایهگذاران خـــرد بهواســـطه اعتمـــاد
بـــه ســـخنان مســـئوالن وقـــت بعضـــاً خانـــه ،ماشـــین ،اســـباب و
اثاثی ــه من ــزل خ ــود را فروختن ــد و وارد ب ــازار س ــهام ش ــدند ام ــا ب ــا
ری ــزش یکب ــاره هی ــچ حام ــی و پش ــتیبانی پی ــدا نکردن ــد اگرچ ــه
تجمع ــات و اعتراض ــات بس ــیاری برگ ــزار کردن ــد .از ای ــن باب ــت ورود
رئی ــس دس ــتگاه قض ــا ب ــه ماج ــرا حتمــاً اق ــدام تحس ــینبرانگیزی
ب ــوده ک ــه ض ــرورت دارد منج ــر ب ــه اقدام ــات مش ــخص و گ ــزارش
آن ب ــه م ــردم ش ــود.

هجدهسالگی بیدسیم در حضور پیشکسوتان

«فرارسیدن2آذرماه ،هجدهمین سالروز تأسیس
هلدینگ مدیریت صنعت شوینده را حضور خانواده
بزرگ 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».
هجدهمین سالروز تأسیس هلدینگ مدیریت صنعت
شوینده در حالی فرا رسید که مدیر عامل این شرکت،
امیرعلی نعمت اللهی ،مهمترین عامل پیشرفت و پایداری آن
را هم افزایی و اعتماد سهامداران و وجود پرسنل ساعی و
با انگیزه عنوان کرد و ضمن قدردانی از تالش های مدیران
عامل پیشین این شرکت پیامی به همین مناسب صادر کرد:
«فرارسیدن2آذرماه ،هجدهمین سالروز تأسیس هلدینگ
مدیریت صنعت شوینده را حضور خانواده بزرگ 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».
دوم آذر مصادف با سالروز تاسیس(هلدینگ بیدسیم) در سالن

دکتر امیرعلی نعمت اللهی« :فرارسیدن2آذرماه ،هجدهمین سالروز
تأسیس هلدینگ مدیریت صنعت شوینده را حضور خانواده بزرگ
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
همافزاییهایتانسپاسگزارم».

اجتماعات جهش تولید این شرکت باحضور مدیران عامل
پیشین ،از بدو تاسیس تا کنون ،مدیران شرکت های تابعه،
مدیران ارشد و کارکنان این شرکت 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 کارکنان ،حضور موفق شرکت های
چندرشته ای و نهادهای مالی در بازار سرمایه کشور را درگرو
اعتمادسازی و ثروتآفرینی برای سهامداران دانست و افزود
جایگاه کنونی این نهاد مالی تخصصی در صنعت شوینده
مرهون تالشها ،پیگیری ها ،مجاهدتها و تدبیر افرادی است
که طی سالهای گذشته بر مسند مدیریت و راهبری این
شرکت قرار گرفته اند.
پس از سخنان امیر علی نعمت اللهی ،مدیرعامالن پیشین
آقایان آرام ،رضی زاده ،مقدسی ،زمانی فرد و وکیلی با تبریک
سالروزتاسیسشرکت،دعوتازپیشکسوتانراگامیمبتکرانه،
ارزنده و بدعتی درخور امتنان دانستند و به بیان تاریخچه و
تجربیاتدورانمدیریتشاندرهلدینگپرداختند.
در بخش پایانی مراسم نیز ،پس از برش کیک هجدهسالگی
بیدسیم ،با اهدای لوح سپاس و گرفتن عکس یادگاری،
تالشهای مدیرعامالن قبلی شرکت ارج نهاده شد.

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

مقام معظم رهبر در مورد بسیج اینگونه خطاب فرمودهاند« :عرصۀ بسیج یک عرصۀ عمومی است؛ نه
مختص یک قشر است ،نه مختص یک بخشی از بخشهای جغرافیایی کشور است… در همۀ جاها،
در همۀ مکانها ،زمانها ،عرصهها و در همۀ قشرها ،این وجود دارد .این معنای بسیج است ».درهمین
راستا با پیگیری ها و هماهنگی های صورت گرفته ،شرکت مدیریت صنعت شوینده (بیدسیم-
سهامی عام) به افتتاح پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سالمت نائل آمد.
در ایام اهلل هفته بسیج ،این شجرۀ طیبۀ انقالب اسالمی ،با حضور میهمانان ویژه در ساختمان
شهید سردار پورجعفری بیدسیم ،مراسم افتتاح پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سالمت
برگزار شد .این مراسم پس از اقامه نماز ظهر عصر و با حضور خانوادۀ معزز شهید پورجعفری ،سردار
علیحسینرعیتیفرد،سرهنگممیخانی،فرماندهبسیجناحیه 507امامجعفرصادق(ع)وکارکنان
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 بزرگترین شرکت چندرشتهای و نهاد مالی
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تخصصی در صنعت شوینده کشور را گامی بلند در جهت همگرایی تالشها و تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی دانست و از حضور مدعوین قدردانی نمود .در ادامه ،رئیس سابق سازمان بسیج
کارگران و کارخانجات و معاون کنونی روابط کار وزیر کار 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 کرد که در آغازین سالهای گام دوم انقالب اسالمی روحیه جهادی و مجاهدتهای
مخلصانۀ آن شهید بزرگوار در بدنۀ مدیران ،کارکنان و جامعۀ شریف کارگری کشور بیش از همیشه
تجلییابد.
پس از سخنرانی مدیرعامل و مدعوین در سالن اجتماعات جهش تولید بیدسیم ،از تابلوی پایگـاه ویژه
مقاومت بسیج شهدای جبهه سالمت رونمایی شد و با حکم فرمانده حوزۀ مقاومت بسیج  507امام
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.
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مهندس احمدرضا ضرابیه؛ مدیریتی نواندیش و عملگرا

افزایش ضریب نفوذ بیمه نیازمند حمایت از مدیران خبره است
خسرو امیرحسینی

مهندس احمدرضا ض رابیه 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 ب رازنده 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 پ رباری در آزادی و آبادانی ای ران 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 ض رابیه را آنچنان از پر قنداق« ،رادمرد صنعت» و بزرگ مه ربانوی خاندان ض رابیه ،با شیر اندرون کرده اند که ب رای خدمت به هموطن خویش و اعتالی نام پرآوازه ای ران 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 ب رای درخشیدن نام و خدمات او و خاندان معظ ماش کوچک است.
اين جوان نخبه در همه جای این جغ رافیایی گ ربه 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 ب رای س ربلندی ای ران 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 ای ران دارد یک جوان محقق و نواندیش ،معنایی نوین به بیمه بخشیده تا چتر حمایت و آسایش داشتن مفهوم واقعی خود را پیدا کند.
بیمه بعنوان یک مولفه اقتصادی ،نقش مهمی در توسعه و تعالی اقتصاد کشورها داشته و هر چه سهم صنعت
بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد اقتصاد آن کشور پیشرفته تر خواهد بود .نقش
اصلی بیمه کاهش ریسک است چرا که هر چه احتمال ریسک باالتر باشد ،احتمال اینکه کسب و کار در آن
زمینهسرمایهگذاریکندکمتراست.
بدون بیمه ،کسب و کارها امکان گسترش ندارند و زمانی که کسب و کار نتواند گسترش پیدا کند ،اشتغال
ایجاد نمی شود .در واقع ،ممکن است بنگاه های اقتصادی کارکنان خود را اخراج کنند و زمانی که کاری وجود
نداشته باشد مشتری و مصرف کننده مبلغ کمتری را هزینه کرده و حرکت اقتصاد با کندی به پیش می رود.
از سوی دیگر ،بیمه نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال در جامعه داشته و شرکت های بیمه با استخدام نیروی
انسانی ،ایجاد اشتغال کرده و از این جنبه نیز بر اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند.
همچنین صنعت بیمه ابزاری مهم و موثر در مدیریت ریسک و تامین آرامش و امنیت روانی جامعه است که
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
فراهمکند.باتوجهبههمیننقشموثرواساسیصنعتبیمهاستکهدولتهایمختلفهموارهاهمیتیویژه
برای آن قائل بوده و در جهت ایجاد بهبود و اصالح آن تالش کرده اند و کشورهای جهان به اشکال مختلف و
با ابزارهای گوناگون سعی در توسعه صنعت بیمه خود داشته اند؛ برای آن قانون وضع کرده اند چارچوب ها و
ساختار آن را بنا نهاده اند ،نظارت دقیق بر آن داشته اند ،ساز و کارهایش را کنترل کرده اند و همواره در جهت
بهبود فرآیندهای موجود در صنعت بیمه اقدام کرده اند.
بدین ترتیب صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی هر کشوری بوده و به عنوان یک از شاخص
های توسعه یافتگی نیز در نظر گرفته می شود و عالوه بر این ،رکن پشتیبان سایر نهادهای موجود در کشور
است .قوانین و مقررات بیمه ای ایران هم با در نظر گرفتن نقش کلیدی صنعت بیمه در جامعه ،در قالب یک
چارچوب کلی ارائه شده است.
از سال  1314که بیمه ایران ،به عنوان اولین شرکت بیمه در کشور ،تاسیس شد تا اوایل دهه هفتاد ،دولت
بازیگر اصلی صنعت بیمه بود و شرکت های خصوصی چندانی در این حوزه وجود نداشت .اما از اوایل دهه
هفتاد تعداد این شرکت ها افزایش یافت و در اواخر دهه هشتاد با پیشی گرفتن بیمه های خصوصی از دولتی
انحصار کامل دولت در این صنعت شکست.
یکی از بیمه های خصوصی که در این دوره پا به عرصه گذاشت بیمه سامان بود که در اسفندماه سال1383
مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دیافت نمود.
بنیانگذارانومدیراناینشرکت کهازدستاندرکارانباتجربهصنعتبیمهبودنددرکنارتوجهبهیکفعالیت
اقتصادی پویا با یک همدلی و البته هدف مقدس که همان بسط خدمات دهی و چتر حمایت گستراندن برای
توسعه همه جانبه ایران با افزایش ضریب نفوذ بیمه بود قدم در این راه گذاشتهاند و تجربه آنان در سایه تجلي
وتوسعهروزافزونبیمهسامانتبلوریافت.
اعضای هیأت مدیره بهمنظور جلب رضایت مشتریان و ارائه سرویس مطلوب به بیمهگذاران با انتخاب مدیران
ارشد ومیانی اقدام به جذب نیروهایی متخصص و مجرب در امور بیمهای با هدف مشترک ایجاد خالقیت و
تمایز در ارائه محصوالت و خدمات در صنعت بیمه نمودند .مدیران بیمه سامان بر این باوربوده و هستند که با
ی مداری تمامی نیازهای بیمهای مشتریان
استفاده از آخرین دانشها و ابزارهای حرفهای و اعتقاد بر اصل مشتر 
را شناسایی کرده و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نمایند.
همچنين کادر کارشناسی بیمه سامان با برخورداری از تحصیالت دانشگاهی و آشنایی کامل با صنعت بیمه،
زیر نظر مدیران با تجربه ،سعی در حفظ منافع بیمه شدگان خود داشته و می کوشند با ارایه مشاوره در زمینه
مدیریتریسک،ازبروزخساراتاحتمالیبرایبیمهگذارانپیشگیرینمایند.
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 اکنون مدیرعامل این بیمه
خوشنام و پیشرو که 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 شرکت بطور خاص و با خود صنعت بیمه بطور عام آشنائیت داشته و می داند که چه راهبردی
می تواند در هر دوره ای برای تعالی مجموعه کمک حال باشد.
این مدیر دانش آموخته از بهترین دانشگاه های داخلی و خارجی با اشراف کاملی که به حوزه مالی دارد در
بیمه سامان یک بخش مالی خوبی را سامان دهی کرده است که 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 که ارزشمندترین دارائی
یک شرکت ،منایع انسانی آن می باشد باعث گردیده که در بیمه سامان شاهد حضور مدیران  ،کارشناسان و
نخبگانبرجستهدرتمامدوایرباشیموهمینمقولهاینبیمهرابهیکیازجذابترینشرکتبرایخلقارزش
و سرمایه گذاری و البته شرکت بیمه ای منتخب برای شرکت های بزرگ قرار داده است.
موفقیت بیمه سامان در تحول دیجیتال ،تحلیل درست بازار و طراحی محصوالت جدید که توانسته جایگاه
خوبی برای این بیمه خوشنام در میان مشتریان ایجاد کند ،حاصل نگاه نوآورانه ،فنی و دقیق این مهندس
پژوهشگر و تیم مدیریت کاردان وی در بیمه سامان به خالء های موجود در بازار می باشد .
بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از 100هزار نفر شاغل در صنعت بیمه ايران فعالیت می کنند که 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 که باعث افزایش اشتغال شوند تا افزایش بیکاری بهره برد در این حوزه
شغل بیشتری ایجاد می شود .چرا که 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 که رفاه و آسایش مردم را تامین می کند .در
آخر بایست این مبحث را متذکر گردید که در كوران تحريم هاي ناجوانمردانه بين المللي بیمه برای کنترل و
بیاثر کردن فشارهای حوزه های مختلف در اقتصاد  ،نقشی حیاتی دارد و حتی می تواند چنین فشارهایی را
به فرصت تبدیل کند .برای رسیدن به اقتصاد پویا و آنچه مدنظر مقام معظم رهبري و حاكميت مي باشد باید
برحمایت از تولید با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تأکید داشت که اگر نیک بنگریم جایگاه بیمه برای دستابی
به این هدف بسیار کلیدی است.
با درایتی که در مدیران جوانی چون احمدرضا ضرابیه سراغ داریم  ،این اتفاق بسیار محتمل است که صنعت
بیمه مهجور مانده در ایران را بتوان با رویکردهای جدید به منزلی رساند که شایسته آن است  .این منزل یعنی
توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در همه رشته ها و در بین همه هموطنانمان .
مدیرعاملشرکتبیمهسامان«:بیمهبدنهکیلومتری»محصولیبیمهایمبتنیبرریسکاست
مدیرعامل شرکت بیمه سامان با اشاره به موضوع همایش بیمه و توسعه و راهبرد این شرکت مبنی بر لزوم
حرکتبهسمتبیمهگریمبتنیبرریسک،تاکیدکردکه«بیمهبدنهکیلومتری»بهعنواندستاوردمنحصر
به فرد این شرکت ،مصداق بارز طراحی محصول بیمه ای مبتنی بر ریسک است.
احمد رضا ضرابیه با بیان این که تحول دیجیتال یک الزام برای صنعت بیمه است و نمی توان از کار آن به
سادگیعبورکرد،افزود:اثرمثبتتحولدیجیتالبایددرمحصوالتوخدماتبرایمصرفکنندهنهائیکامال
محسوس باشد ،به گونه ای که حق بیمه ،میزان خسارت دریافتی و نیز نحوه صدور بیمه نامه و ارائه خدمات
در زمان خسارت را متحول کند.
وی همچنین توجه ویژه به ریسک بیمه گذار هنگام صدور بیمه نامه و محاسبه حق بیمه را الزامی خواند و
با تاکید بر این که رعایت عدالت در محاسبه حق بیمه باید در نظر گرفته شود ،اظهار کرد :بیمه گری مبتنی
بر ریسک ،امری رایج در کشورهای توسعه یافته و متناسب با تازه ترین یافته های دانش بیمه گری است ،به
گونه ای که پارامترهای ایجاد کننده ریسک باید حداکثر دخالت را در میزان حق بیمه دریافتی داشته باشند.
به گفته ضرابیه ،اکنون بیمه بدنه کیلومتری شرکت بیمه سامان به عنوان یک محصول Usage-Based
 ،Insuranceچنین شرایطی را فراهم کرده و با استفاده از ابزار نوین ،میزان حق بیمه بدنه اتومبیل را با میزان
استفاده از خودرو متناسب کرده است.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان ،بیمه گری مبتنی بر ریسک را عادالنه ترین روش بیمه گری خواند و اظهار
امیدواری کرد 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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مدیرعامل شرکت بیمه سامان« :بیمه بدنه کیلومتری » محصولی بیمه ای مبتنی بر ریسک است
مدیرعامــل شــرکت بیمــه ســامان بــا اشــاره بــه موضــوع همایــش بیمــه و توســعه و
راهبــرد ایــن شــرکت مبنــی بــر لــزوم حرکــت بــه ســمت بیمــه گــری مبتنــی بــر
ریســک ،تاکیــد کــرد کــه «بیمــه بدنــه کیلومتــری» بــه عنــوان دســتاورد منحصــر
بــه فــرد ایــن شــرکت ،مصــداق بــارز طراحــی محصــول بیمــه ای مبتنــی بــر
ریســک اســت.
احمــد رضــا ضرابیــه بــا بیــان ایــن کــه تحــول دیجیتــال یــک الــزام بــرای صنعــت
بیمــه اســت و نمــی تــوان از کار آن بــه ســادگی عبــور کــرد ،افــزود :اثــر مثبــت
تحــول دیجیتــال بایــد در محصــوالت و خدمــات بــرای مصــرف کننــده نهائــی
کامــا محســوس باشــد ،بــه گونــه ای کــه حــق بیمــه ،میــزان خســارت دریافتــی و
نیــز نحــوه صــدور بیمــه نامــه و ارائــه خدمــات در زمــان خســارت را متحــول کنــد.
وی همچنیــن توجــه ویــژه بــه ریســک بیمــه گــذار هنــگام صــدور بیمــه نامــه و
محاســبه حــق بیمــه را الزامــی خوانــد و بــا تاکیــد بــر ایــن کــه رعایــت عدالــت
در محاســبه حــق بیمــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود ،اظهــار کــرد :بیمــه گــری

مبتنــی بــر ریســک ،امــری رایــج در کشــورهای توســعه یافتــه و متناســب بــا
تــازه تریــن یافتــه هــای دانــش بیمــه گــری اســت ،بــه گونــه ای کــه پارامترهــای
ایجــاد کننــده ریســک بایــد حداکثــر دخالــت را در میــزان حــق بیمــه دریافتــی
داشــته باشــند.
بــه گفتــه ضرابیــه ،اکنــون بیمــه بدنــه کیلومتــری شــرکت بیمــه ســامان بــه
عنــوان یــک محصــول  ،Usage-Based Insuranceچنیــن شــرایطی را فراهــم
کــرده و بــا اســتفاده از ابــزار نویــن ،میــزان حــق بیمــه بدنــه اتومبیــل را بــا میــزان
اســتفاده از خــودرو متناســب کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت بیمــه ســامان ،بیمــه گــری مبتنــی بــر ریســک را عادالنــه
تریــن روش بیمــه گــری خوانــد و اظهــار امیــدواری کــرد بــا تکمیــل داده هــای
مربــوط بــه مشــتریان صنعــت بیمــه و اســتفاده از تحلیــل داده هــا ،بتــوان رویکــرد
مدیریــت ریســک در صنعــت بیمــه را هــر چــه بیشــتر بــه ســمت بیمــه گــری
مبتنــی بــر ریســک پیــش بــرد.

مدیرعامل بیمه سامان :تحول دیجیتال ،مسیری برای توسعه صنعت بیمه در داخل از خارج کشور است
مدیرعامـل شـرکت بیمـه سـامان بـا تاکیـد بـر ایـن کـه «تحـول دیجیتـال» فقط
اسـتفاده از فنـاوری و صـدور آنالیـن بیمـه نامـه نیسـت ،گفـت :تحـول دیجیتـال
مسـیری بـرای توسـعه صنعـت بیمـه در داخـل و خارج کشـور اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بیمـه سـامان ،احمـد رضـا ضرابیـه در پنـل
«تحـول دیجیتـال و شـبکه فـروش ،فرصـت هـا و چالـش هـا» کـه در دومین روز
از بیسـت و هشـتمین همایـش بیمـه و توسـعه برگـزار شـد بـا بیـان ایـن کـه در
شـرایط تورمـی کنونـی ،شـرکت هـا باید بـه دنبـال راهکارهـای موثر بـرای حفظ
ارزش دارایـی خـود باشـند ،اظهـار کـرد :داشـتن درآمـد ارزی ،بهتریـن راه حفظ
دارایـی اسـت و «تحـول دیجیتـال» راهـکاری برای نفوذ بـه بازار بیـن المللی و در
نتیجـه کسـب درآمد ارزی اسـت.
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه صنعـت بیمـه دنیـا در حـوزه تطبیق بـا تحـول دیجیتال
از سـایر صنایـع عقـب تـر اسـت ،تاکیـد کـرد که بیمه گـران ایرانـی مـی توانند از
ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و دسـت کم بـرای رونق بـازار بیمـه در عـراق ،ترکیه
 ،ارمنسـتان و کشـورهای اورآسـیا ،بکوشـند تـا از آن محـل ،خودشـان نیـز منتفع
شو ند .
ضرابیـه داشـتن اعتمـاد بـه نفـس را مهمتریـن الـزام حضـور در بازارهـای بیـن
المللـی خوانـد و بـا بیـان ایـن کـه صنعـت بیمـه کشـورمان از نظـر دانـش و
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سـرمایه انسـانی ،بـه مراتـب وضعیـت بهتـری نسـبت بـه بسـیاری از کشـورها بـه
ویـژه کشـورهای منطقـه دارد ،گفـت :بـدون شـک بیمـه گـران ایرانی مـی توانند
صـادرات خدمـات بیمـه ای داشـته باشـند و از ایـن محـل شـرایط مطلوبـی برای
خـود ایجـاد کنند.
وی تحـول دیجیتـال را در ارتبـاط مسـتقیم بـا عوامل فـروش صنعت بیمـه خواند
و بـا تاکیـد بـر این کـه نمی تـوان به بهانـه تحول دیجیتال ،شـبکه فـروش کنونی
را از میـان برداشـت ،خاطرنشـان کـرد :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 کـرد و بـا بیان ایـن که 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 شـرکت بیمـه سـامان افـزود :ارزیابـی هـای مـا نشـان مـی دهـد که
تنهـا  15درصـد تحـول دیجیتـال در گـروی فنـاوری و اسـتفاده از تکنولـوژی
اسـت ،امـا  85درصـد آن در گـروی فراینـد انجـام کار ،فرهنـگ سـازمانی و
سـرمایه انسـانی اسـت.
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صنعت بیمه در یک نگاه

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 کمـی و کیفی کسـب و کار و
همچنین سـطح معیشـت مـردم از گـذرگاه ایـن صنعت عبور مـی کند.
آنچـه در پـی مـی آید دماسـنج صنعت بیمه و نماگـر صنعت مادری اسـت که در کنـار دو نهاد
بانـک و بـازار سـرمایه ،نقش ضلع مکمـل اقتصـادی را ایفا می کند.
معاونت طرح وتوسعه
همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی
 ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به  6شرکت بیمه در  6طرح مختلف ارائـه مجوزهـای مـوردی بیمـه ای بـه  6شـرکت بیمه در  3رشـته مختلف شـامل بیمه عیوباساسـی و پنهان سـاختمان ،بیمه کرونا در بیمه نامه حوادث اشـخاص و بیمه مسـئولیت مدنی
ب رای حرفـه های مختلف
 ارائه چارچوب شـرایط عمومی بیمه مسـاف ران عازم به خارج از کشـور ،چارچوب شـرایط عمومیبیمـه زندگـی به شـرط فـوت ،چارچوب شـرایط عمومی بیمه زندگی به شـرط حیـات ،چارچوب
شـرایط عمومـی بیمه زندگـی مختلط به تمام شـرکت
های بیمه ای
 تدویـن بودجـه مصـوب و اصالحی سـاالنه (سـالهای 1399و  )1400بیمـه مرکـزی ج.ا.ایـران؛
 تدویـن پـروژه بیمـه مرکـزی ج.ا.ایـران بـرای اجـرایسیاسـتهای کلی اقتصاد مقاومتی ب رای سـال  1399و
 1400و تدوین منشـور پروژههـای راهبردی بیمه مرکزی
ج.ا.ایـران و پایش مسـتمر آن؛
 ارائـه گزارش عملکرد ب رنامه پنج سـاله ششـم توسـعهدر سـامانه (رابت) سـازمان مدی ریت و ب رنام هریزی کشـور؛
 تهیـه و تدویـن و انتشـار کتابچـه «گزیـده قوانیـن ومقـررات بودجـه و ب رنامـه سـال ( 1400و مقایسـه آن بـا
سـال .»)1399
 تهیـه کتـاب سـالنامه آمـاری صنعت بیمه و پوسـترآماری «نماگرهای صنعت بیمه در سـال  1398و »1399
بـرای درج در پ رتال سـازمان.
 بررسی تقاضای تأسیس شرکتهای بیمه: تقاضای تأسیس  36شرکت بیمه مورد بررسی ق رار گرفت. م راتـب موافقـت اصولـی با تأسـیس  5شـرکت بیمـه (شـرکتهای بیمـه اتکایـی آوای پارس،بیمـه اتکایـی تهـران رواک ،بیمه مختلـط پردیس ،بیمه مختلط هوشـمند فـردا و بیمه زندگی
کاریزمـا) صـادر گردید.
 پروانه تأسیس (موافقت با ثبت) شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد. بررسـي و تأييـد صالحيـت مديرعامـل ،قائم مقـام مديرعامل ،اعضـاي هيئت مديـره ،معاونان،مديـران فنـی و اکچوئـران داخلـی به تعـداد  230نفر
 بررسـی و صـدور پروانـه فعالیـت کارگزاران رسـمی بیمـه و ارزیابان خسـارت بیمـهای به تعداد 825پروانه
یک صنعت زیر ذره بین نظارت
 تدویـن دسـتورالعمل اصالحـی»روش بـرآورد و کنتـرل کفایت ذخایرفنی رشـته بیمه شـخصثالـث مؤسسـات بیمه»و ابلاغ به شـرکتهای بیمه
 مکاتبه و پیگیری دریافت اطالعات ،بررسـی ،محاسـبه و اعالم توانگری مالی شـرکتهای بیمه وافشـای آن در پ رتال بیمه مرکـزی ج.ا.ای ران؛
 بررسـی ترکیـب سـهامداری شـرکتهای بیمـه در راسـتای اجـرای قوانیـن و مقـررات م ربوط وپیگیـری رعایـت نصابهـا وفـق مندرجـات آیی ننامه شـماره 100؛

 بررسـی گـزارش توجیهـی افزایش سـرمایه و ارائه مجوز برگـزاری مجامع عمومـی فوقالعاده بهشـرکتهای بیمه به منظور افزایش سـرمایه؛
 رسـیدگی بـه اختالفـات بیـن صنـدوق تامیـن خسـارت هـای بدنی و شـرکت هـای بیمه درراسـتای مفـاد مـاده  29قانـون بیمـه شـخص ثالث ؛
 کنترل ض ریب خسارت انواع رشته های بیمه ای. همکاری در اج رای طرح نسـخ الکترونیک با سـازمان بیمه سلامت و سـازمان تامین اجتماعیدر مسـیر صرفـه جویـی در مصرف کاغذ و چـاپ دفترچه های درمانی ،جلوگیری از جعل اسـناد
پزشکی.
 رصـد و بررسـی بیمـه نامـه هـای مازاد بـر ظرفیت نگهداری شـرکت های بیمه بـه منظور اخذپوشـش اتکایـی الزم از بازار بیمه.
 نظـارت بر پیاده سـازی و اج رای آخ رین نسـخه وب سـرویس رشـته بیمه شـخص ثالـث ،بدنه،هـوش تجاری
 ایجـاد مقدمـات الزم جهـت اعمـال نظارت سیسـتمی و پیشـگی رانه در رشـته هـای بیمه ایم رتبـط بـا حمـل کاال (باربـری ،مسـئولیت متصدیـان
حمـل داخلـی و  )...و آتـش سـوزی و الـزام شـرکت های
بیمـه در تخصیص کد یکتـا و درج آن بر روی بیمه نامه.
 بررسـی عملکـرد شـرکت هـای بیمـه در خصـوصق راردادهـای بـزرگ از جملـه قـرارداد هـای بیمـه ای.
 ابلاغ بخشـنام ه هـای متعـدد و مختلـف بـه منظورحمایـت از حقـوق بیمهگذاران و یکسانسـازی رویههای
مورد عمل شـرکت هـای بیمه به عنوان نمونـه  ،تدوین
و ابلاغ کاربرگ های متحدالشـکل اج رای مـواد  34و 36
قانـون بیمـه شـخص ثالث به تمام شـرکت هـای بیمه
 بررسـی آییـن نامـه هـا و مقـررات م ربـوط و ارائـهپیشـنهادات بـرای اصلاح
 مشـارکت در کارگـروه تخصصـی راه انـدازی مجتمـعرسـیدگی بـه تصادفـات رانندگـی (مجتمـع تخصصـی
تصادفـات)؛
 نظـارت بـر حسـن اجـرای مفـاد مـاده هـای  30و 31قانـون بیمـه اجباری خسـارات وارد شـده به شـخص ثالـث ،از ط ریـق صدور بخشـنامه تاکیدی.
نظارت بر بیمه های زندگی
 بررسـی و انطبـاق بیمهنامههـای زندگی با سـرمایه فـوت باالی مبلغ تعیین شـده با مجوزهایصـادره طبـق ماده  6آیین نامه شـماره  68و بخشـنامههای م رتبط با آن؛
 اخذ و بررسی اطالعات تمامی بیمهنامههای عمر زمانی گروهی اخذ و بررسی ق راردادها و تفاهمنامه منعقده شرکتهای بیمه با بانکها یا صندوقها رسیدگی و پاسخگویی به تعداد  112فقره شکایات بیمههای زندگی؛ تدوین استانداردهای حرفهای محاسب فنی بیمه بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمههای زندگی اندوختهدار اصالح درآمد سرمایهگذاری از محل ذخایر ریاضی موسسات بیمه در صورتهای مالی محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکتهای بیمه زندگی پاسـخ بـه اسـتعالمهای سـازمان امـور مالیاتـی در خصوص وضعیـت ذخایر بیمههـای زندگیشـرکت-های بیمـه مختلـط و تمامـی ذخایر فنی شـرکتهای بیمـه زندگی؛
 امـکان سـنجی محاسـبه خالـص ارزش دارایی سـرمایه گذاری منابـع حاصل از ذخیـره ریاضیبیمـه نامه هـای زندگی؛
 بررسـی روشـهای تفکیک سـرمایه گذاری از محل ذخیره ریاضی شـرکتهای بیمه از سایر منابعبـا تاکید بر
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سرمایه گذاری بصورت سهام شرکتهای بورسی و ف رابورسی؛
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای
 ب رنامـه ریـزی مسـتمر بـه منظور سیسـتمی نمـودن فرآیند کنتـرل و نظارت بر نحـوه اعطایپروانـه نمایندگی توسـط شـرکتهای بیمه به اشـخاص
 نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه توسط شرکتهای بیمه بررسـی مدارک و مسـتندات م ربوط به تأسـیس شـرکتهای نمایندگی بیمه و موافقت با ثبتو تأسـیس نمایندگان حقوقی.
 انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه ای (نمایندگان) مشارکت در ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور هماهنگـی با نهادهای نظارتی و اطالعاتی به منظور شناسـایی شـبکه خدمات بیمـه ای دارایاشتغال همزمان
 بررسی ،اعالم نظر و انجام اقدامات نظارتی الزم در خصوص شکایات واصله برخورد نظارتی با استارت آپهای فاقد مجوز و نظارت می دانی بر عملکرد آنان جلوگیـری از فعالیـت دفاتـر غیـر مجـاز بیمـه ای از ط ریـق ابالغ بخشـنامه به تمامـی فعاالنصنعـت بیمه.
 انجـام بازدیدهـای نظارتـی از شـرکت هـای بیمـه و دفاتر ارزیابان خسـارت بیمه ای در راسـتایکنتـرل بـر نحـوه فعالیـت آنان و حسـن اج رای مفـاد آیین نامه هـا و مصوبات شـورایعالی بیمه.
نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها
ت بیمـه (،)88
ت مؤسسـا 
 نظـارت مسـتمر بر رعایت آیی ننامههای گزارشـگريو افشـاياطالعا ت شـرکتی()93
صالحیـت حرفـه ای کارکنـان کلیدی و عملیاتی موسسـات بیمه ( )9و حاکمي 
از قبی ل:
  32مـورد نظـارت بر خط از شـرکتهای بيمه و  9مورد بازدیدهای می دانی از شـرکت های بیمهدررعایـت آیین نامه هـای  90 ،88و  93و مکملهای آن
 نظارت بر نحوه اج راي آيي ننامه گزارشگري و افشاي اطالعات مؤسسات بيمه ( 32مورد) نظارت مستمر بر اج راي آيي ننامه حاکمي تشرکتي( 40مورد) پیگیـری واریـز حـدود مبلـغ 855ر 27میلیارد ریال توسـط شـرکت های بیمه ای به حسـابخزانه بابت ع وارض بیمهنامههای شـخ صثالث سـهم وزارت بهداشـت و درمان و آموزش پزشـکی
 واریـز حـدود مبلـغ  994میلیـارد ریال توسـط شـرکت هـای بیمـه ای به حسـاب خزانه بابتعـوارض بیمهنامههـای شـخ صثالث سـهم نیـروی انتظامی
 اقدامات الزم ب رای هوشمندسازی نظارت بر آییننام ه های گزارشگريجهانی می اندیشیم ،منطقه ای عمل می کنیم
 انعقاد ق رارداد مازاد خسـارت ریسـک ( )Riskدر رشـتههای آتشسـوزی ،مهندسـی و پول درصنـدوق بـرای بیمـه مرکـزی ج.ا.ای ران و  7شـرکت بیمه ای ران ،آسـیا ،البـرز ،دانا ،پارسـیان ،ملت و
سـامان بـا راهبـری این سـازمان و با سـقف تعهـد  5هزار میلیـارد ریال ب رای هر ریسـک؛
 انعقاد ق رارداد مازاد خسـارت حوادث فاجعهآمیز ( )CATدر رشـتههای آتشسـوزی ،مهندسـیو پـول در صنـدوق بـرای بیمـه مرکزی ج.ا.ا .و  4شـرکت بیمه ای ران ،آسـیا ،البرز و دانـا با راهبری
ایـن سـازمان و با سـقف تعهد  100هـزار میلیارد ریـال در هر حادثه؛
 انعقـاد قـرارداد مازاد خسـارت ریسـک و حوادث فاجعهآمیـز ( )Risk & CATدر رشـته انرژیبـرای بیمـه مرکـزی ج.ا.ا .و  9شـرکت عضو کنسرسـیوم انرژی با راهبری این سـازمان و با سـقف
تعهـد  250میلیـون یـورو ب رای هر ریسـک و  500میلیون یـورو ب رای هر حادثـه فاجعهآمی ز؛
 انعقاد ق رارداد مازاد خسـارت حوادث فاجعهآمیز ( )CATدر رشـتههای آتشسـوزی ،مهندسـیو پـول در صنـدوق بـرای  11شـرکت بیمه رازی ،آرمان ،دی،میهن ،سـرمد ،سـامان ،تعاون ،سـینا،
کارآف ریـن ،معلـم و تجـارت نـو با راهبری این سـازمان و با سـقف تعهـد  30هزار میلیـارد ریال در
هر حادثه
 انعقـاد ق رارداد مازاد خسـارت ریسـک و حوادث فاجعهآمیز ب رای قب ول یهای اختیـاری و ق راردادیبیمـه مرکـزی در رشـتههای آتشسـوزی ،مهندسـی و پـول در صنـدوق با سـقف تعهـد  5هزار
میلیـارد ریال ب رای هر ریسـک؛
 انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت ( )Risk & CATبیمـه مرکزی در رشـته پ یانـدآی با حداکثرتعهد  50میلیـون یورو؛
 انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت در رشـته پ یانـدآی با راهبـری بیمه مرکزی ب رای موسسـه بیمهمتقابـل کیش و متقابل قشـم بـا حداکثر تعهد دو میلیـارد دالر؛
 انعقاد ق رارداد مازاد خسـارت بیمه مرکزی در رشـته های باربری و کشـتی و بیمه های ه واپیمابا حداکثر تعهـد  110میلیون یورو؛
 تمدید ق رارداد اتکایی مشـارکت درمان تکمیلی بنیاد شـهید و امور ایثارگ ران با شـرکت سـهامیبیمـه دی بـا تعداد حدود  2میلیون نفر بیمه شـده؛
 پوشـش اتکایـی مسـئولیت مدنـی شـرکت فرودگاههـا و ناوبری ه وایـی ای ران بـا حداکثر تعهد 6هـزار میلیـارد ریال؛
 انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت ریسـک و حـوادث فاجعهآمیـز ( )Risk & Catدر رشـتههایغی رباربری جهت پوشـش ریسـکهای صادره نمایندگ یهای خارج از کشـور شـرکت سهامی بیمه
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ایـران بـا راهبری بیمـه مرکزی و با سـقف تعهد  25میلیـون یورو؛
 انعقـاد قـرارداد مـازاد خسـارت ریسـک و حـوادث فاجعهآمیـز ( )Risk & Catدر رشـتههایباربـری جهت پوشـش ریسـکهای صـادره نمایندگ یهای خارج از کشـور شـرکت سـهامی بیمه
ایـران بـا راهبـری بیمه مرکـزی و با سـقف تعهد  1میلیـون یورو؛
 تمدیـد قـرارداد اتکایی مشـارکت مسـئولیت با شـرکت سـهامی بیمـه معلم با حـد تعهد 400میلیـارد ریـال ب رای هر بیمـه نامه؛
 پوشـش اتکایی مسـئولیت مدنی شـرکت های مهندسی ه واپیمایی فارسـکوه ،سوخت رسانیاوج
 انعقـاد قـرارداد مازاد خسـارت ریسـک و حوادث فاجعهآمیـز ( )Risk & CATدر رشـته هایغیـر باربـری ب رای پوشـش ریسـک های صـادره نمایندگی های خارج از کشـور شـرکت سـهامی
بیمـه ایـران با راهبـری این سـازمان و با سـقف تعهد  25میلیـون یورو؛
 ارائـه مجـوز بیمهنامههای گروهی ب رای منازل مسـکونی  /اداری سـازمانها ،ارگانها ،شـهرداری-ها ،اسـتانداریها و  ...با پوشـش خط رات اصلی و تبعی بیمههای آتشسـوزی (آصا ،زلزله ،سـیل،
طوفان و ) ...
 ارائـه مجـوز صـدور بیمهنامه و مشـارکت در پوشـش بیمهای بسـیاری از ریسـکها و پروژههایعملیاتی و زی ربنایی.
 صدور و ارائه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه: تقویت همکاری های بین المللی با کشورهای همسایه و عضو اکو امضاء تفاهم نامه با کشورهای افغانستان ،سوریه و ارمنستان برقـراری ارتباطـات دوجانبه با کشـورهای تاجیکسـتان ،ترکمنسـتان ،ع راق ،ازبکسـتان ،ترکیه وگرجستان
 می زبانی هیات ع راقی در ای رانفرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی
 پاسخگویی به ابهامات رسانه ای تهیـه و بارگـذاری بیـش از 870مطلـب و  160اسـتوری در اینسـتاگ رام بیمـه مرکـزی با حدودچهـل هـزار نفر دنبـال کننده
 برگزاری الیو اینستاگ رام بیمه مرکزی (دوشنبه ها با بیمه) تهیه و تولید کلیپها ،اینفو موشن ها و اینفو گ رافی های مختلف برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ب رای خبر نگاران تهیه و انتشـار کتب بیمه ای(تهیه تولید و انتشـار  67عنوان کتاب در سـه سـطح« بیمه ب رایکودکان»« ،بیمه ب رای همه» و «بیمه ب رای کارشناسـان»
 تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه بصورت مداوم(12شماره) تهیه ،تولید و انتشار گزارش عملکرد سالیانه التین ()Annual Report برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های ب رتر صنعت بیمه برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه هماهنگـی هـای الزم بـرای امضـای تفاهمنامه های مختلف با دسـتگاهها و نهادهـای گوناگونمانند « فدراسـیون موتورسـواری ،انجمن بهره وری ،سـازمان حفاظت از محیط زیسـت و...
 برگـزاری مـداوم جلسـات شـورای هماهنگـی مدیـران روابـط عمومـی صنعـت بیمه کشـور وهماهنگـی هـای الزم بـرای اجـرای ب رنامـه های مشـترک با هـدف ایجاد هـم افزایـی و همگ رایی
بیشتر
 هماهنگـی هـای الزم بـرای اج رایی شـدن ب رنامه های سـتاد ام ربه معروف و نهـی از منک ر ،اقامهنماز و....
 تغییر شکلی و محتوایی پ رتال بیمه مرکزی به آدرس www.centinsur.ir تهیـه  ،تولیـد و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگـردون با هدف اصالح رفتار ت رافیکی و کاهشتلفات ناشـی از حوادث رانندگی
 تهیـه  ،تولیـد و پخـش سـریال طنـز تلویزیونـی پلاک 13با هدف توسـعه فرهنگ بیمـه (درحـال پخش)
 تهیه تولید سرود بیمه ای مختص کودکان اجـرای پـروژه س راسـری و ملـی «زنـگ بیمه» بـرای دانش آمـوزان مقطع ابتدایی ( شـهر ته رانتوسـط بیمه مرکزی و م راکز اسـتانها توسط شـرکتهای بیمه) ،با هدف آشنایی تعداد8میلیون
و 174هـزار و  875دانـش آموزمقطـع ابتدایی با مفاهیم بیمـه ای از ط ریق نمایش
 گنجانـدن بیـش از 128مطلـب بیمـه ای در کتـب درسـی دانـش آمـوزان( بـا این پـروژه عمالتعـداد 5میلیـون و 844هـزار و 105نفـر از دانش آمـوزان مقطع متوسـطه اول و دوم با مهم ت رین
اصطالحـات بیمه ای در کتابهای درسـی آشـنا می شـوند)
ریسک ،کلید واژه صنعت بیمه
راهانـدازی مرکـز توسـعه مدی ریـت ریسـک؛تدوین راهنمای حاکمیت ریسـک موسسـات خدمات
مالـی کشـور؛همکاری بـا سـازمان مدی ریـت بح ران و سـایر سـازمانهای م رتبط با قانـون مدی ریت
بح ران کشـور؛راه اندازی پ رتال اطالع رسـانی مرکز توسـعه مدی ریت ریسـک؛ترجمه و انتشار گزارش
مدیـران ریسـک اروپایـی موسـوم بـه 2020 FERMA؛ارائـه پیشـنهاد انجـام طرح پژوهشـی در
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خصوص سـنجش می زان توسـعه یافتگی سیسـتم مدی ریت ریسـک سـازمانی در مدل کسـب و
کار و فرهنـگ سـازمانهای کشـور بـه پژوهشـکده بیمـه .این طرح بـه تصویب رسـیده و م راحل
انجام آن آغاز شـده اسـت؛
سالمت در صنعت
 بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت های بیمه؛ امور م ربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما پیـاده سـازی کانـون حسابرسـی داخلی صنعت بیمه وابسـته بـه انجمن حسابرسـی داخلیای ران.
 تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی داخلی . بررسی منشأ سرمایه شرکتهای بیمه در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه. بررسي سوابق سهامداران شركتهاي بيمه در شرف تأسيس و در شرف افزايش سرمايه. بررسـي و انجـام فـاز مطالعاتي در خصوص الزامـات و نيازمندي هاي ايجاد سـامانه جامع رصد،شناسـايي و بررسـي معامالت مشكوك به پولشـويي در صنعت بيمه.
 ايجاد دسترسـي تمامی اشـخاص مشـمول تحت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ای ران توسـط سـامانهسـنهاب بـه اطالعات مـورد نیاز و سـامانه های م رتبط.
 پیشنهاد اصالح دستورالعمل های مبارزه با پولشویی صنعت بیمه به مرکز اطالعات مالی. -سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط ( )4کارشناسان در این سامانه :

عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توسـعه زيرسـاخت هاي مرکز داده؛ توسـعه شـبکه ارتباطي بين بيمه مرکزي ،شـرکت هاي بيمه
و ذينفعـان حقوقي؛ توسـعه سـامانه هاي يکپارچه اطالعات مدي ريتي ،عملياتـي و نظارتي؛ تامين
نيازمنـدي هـاي اطالعاتي شـرکت هاي بيمـه؛ مکانيزه سـازي خدمات ،پشـتيباني ،و ف رايندهاي
سـازمان ب راي واحدهاي داخلي و ذينفعان خارجي؛ و تعامل مکانيزه با سـاير سـازمان هاي م رتبط
بـا صنعت بيمه؛
 ايجاد سامانه يكپارچه نظارتي و تسهيل امر نظارت در حوزههاي نظارتي بيمه مركزي تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه های منطبق با شـاخص ها در رشـته شـخصثالـث و حـوادث راننـده که سـهمی حـدود پنجاه درصـد از پ رتفوی صنعـت بیمـه را دارد و بیمه
نامـه هـای منطبـق با شـاخص ها در رشـته های باربری ،متصدیـان حمل کاال و آتش سـوزی
 ساماندهی شبکه فروش و ایجاد بانک اطالعاتی و کارتابل های ارتباطی ویژه با بیمه مرکزی ایجـاد سـرویس هـا و خدمات الکترونیکی متنوع در پ رتال بیمه مرکـزی ،در درگاه ملی خدماتو دولت هم راه ب رای اسـتفاده شـهروندان ،کسـب و کارها و سـازمان ها
 تغذيه اطالعاتي سامانه يكپارچه اطالعات اقتصادي كشور با دادههاي صنعت بيمه ایجاد بسـتر الزم ب رای يكپارچه سـازي و تسـهيل تبادل اطالعات از ط ريق اتصال به بانک هایاطالعاتـی دسـتگاه هاي دیگـر از قبيل نيروي انتظامي ،ثبـت احوال ،پسـت ،وزارت امور اقتصادي
و دارائـي ،راهـداری ،وزارت امور خارجه ،سـازمان امور مالياتي و ...
 ط راحی ،توسعه و پیادهسازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ای رانیان ارائـه خدمت الکترونیکی اسـتعالم سـوابق بیمـه ای اف راد ب رای بهـره برداری در نـرم افزار موبایلدولت هم راه
 تهیه نرم افزار جامع موبایل اصلاح فرآینـد هـا و روش هـای انجام کار در راسـتاي اج راي مـواد قانونـي  67و  68قانون ب رنامهششـم توسـعه و بخشـنامه ها و تکاليف اصالح نظام اداري که ماحصل آن به شناسـايي  16گروه
فرآينـدي 70 ،فرآينـد 170 ،زيـر فرآينـد 108 ،شناسـنامه فرآينـد ،و نتيجتـاً منجـر به تعـداد 62
خدمـت و حـدود  90نمـودار فرآيندي خدمت شـد.
 راه انـدازی سـوئیچ بیمـه بـرای هوشـمند سـازی و کمک بـه ارائه خدمـات بیمهای بـه صورتمکانیـزه و ایجـاد زیرسـاخت الزم بـرای ورود ف راگیـر شـرکتهای دانش بنیان و کسـب و کارهای
دیجیتـال بـه صنعـت بیمه به منظـور مدی ریت و نظـارت بر فعالیت اینشـورتکها ،اسـتارتاپها
و فیـن تکهـا و شـرکتهای دانـش بنیـان از ط ریـق ارائه سـرویس هـای  Apiصنعـت بیمه به
کسـب و کارهای مبتنـی بر فنـاوری اطالعات.
 کسب رتبه اول در چهار دوره ارزيابي وبگاه ها و خدمات الکترونيکي سازمان فناوري اطالعاتشورای عالی بیمه
 بررسـی تقاضای تاسـیس شـرکت های بیمه اتکایی پارس ،فردیس ،اتکایی ته ران ،فردا ،اتکاییرایا ،زندگی هامرز ،مختلط سـروش
 بررسی و تصویب مقررات بیمه ای رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی گزارش سند راهبردی صنعت بیمه ب رای افق 1404؛ گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه در سال 1399؛بیمه در مسیر توسعه
اداره کل سرمایه گذاری
 -رشد  57درصدی قیمت تمام شده پ رتفوی سهام بیمه مرکزی

 رشد  16درصدی ارزش روز پ رتفوی سهام بیمه مرکزی رشد  41درصدی سود حاصل از خ رید و فروشاداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
 تدویـن دسـتورالعمل سـومین دوره انتخـاب کارمنـدان و مدیـران برگزیده صنعت بیمـه و ابالغو اجـرای آن
 دیجیتـال سـازی اسـناد آرشـیوی بیمه مرکـزی عملیاتی کـردن اپلیکیشـن خدمـات اداری ورفاهی
 شفافیت سازی در مناقصات سازمانی مناسب سازی فضاهای اداری ب رای م راجعین اقدام به منظور استق رار چرخه بهره وریصنعت بیمه بر مدار قانون
 طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شـرکت در جلسـات رسـیدگی محاکم و پاسـخ به اسـتعالمات وتهیـه  ،اصلاح یـا اعالم نظر درخصـوص لوایح ،آئیـن نامه و دسـتورالعمل های دولت
 بررسـی و اعلام نظـر در خصـوص پیش نویـس آیین نامه هـا ،اساسـنامه هـا ،ق راردادها،تفاهمنامـه ها
 پیگرد قضایی اخالل گ ران در نظام بیمه کشور و سودجویان از عنوان بیمه مرکزیصنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت
 انجـام ف راینـد تعییـن صالحیت عمومـی کارکنان کلیدی موضـوع آیین نامه  90شـورای عالیبیمه و متصدیان مشـاغل حسـاس در سـطح کل صنعت بیمه و پاسـخ به تمامی اسـتعالمات
م راجـع ذیصلاح حفاظتی و امنیتی کشـور درخصـوص موضوعات م رتبـط در صنعت بیمه.
 پیگیری تشکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری اطالعات و مقابله با حوادث سایبری. ابلاغ بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل هـای امنیـت اطالعـات و شـبکه هـای ارتباطـی در حوزهپدافنـد سـایبری از مرکـز راهبـردی افتا و سـازمان پدافند غیر عامـل  ،مرکز ماهر وسـایر به مرکز
فاوا سـازمان و سـایر حوزهای فاوا و انجام تسـت نفوذ و ارزیابی امنیتی بر سـامانه های حسـاس
بیمه مرکـزی ج.ا.ا
 تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه ای پیگیری پیاده سازی سامانه ثبت و اعالم تخلفات در صنعت بیمه پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند کشف تقلب تدویـن پیـش نویس آیی ننامه الزام مؤسسـات بیمه به شناسـایی و گزارش عملیات مشـکوکبه تقلـب بیمهای
 بازدیـد از پایانـه هـا و بازارچـه های مـرزی و مبادی ورودی (زمینی) به کشـور در  12اسـتانمـرزی و مرزهـای هوایـی حضـرت امـام (ره) تهـران ،شـهید هاشـمی نـژاد مشـهد و شـهید
مدنـی تبریز.
 الـزام شـرکت هـای بیمـه در خصـوص  :عرضـه بیمه نامه مسـاف رتی اتبـاع ورودی به سـه زبانفارسـی ،انگلیسـی و زبـان محلـی  ،صـدور بیمه نامه بصـورت آنالین و اخذ کد یکتـا و نیز حذف
صـدور بیمـه نامـه بصورت دسـتی (اسـتفاده از دسـتگاه مکانیزه ط راحی شـده) و پاسـخگویی از
ط ریق کال سـنتر مسـتقر در سـتاد مرکزی شـرکت های بیمه و درج کامل 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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«حپارسا» ؛ بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی

رکورد شکنی در کسب سود خالص با مدیریتی کاردان و کاربلد
مهدی خلج

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـرکت توسـعه حمـل و نقـل ريلي پارسـيان  ،وجـود بدنـه متعهد و متخصـص در ارکان مدیرتی «حپارسـا» ،تاکیـد رییس مجمع
(سـهامیعام) مورخ  1400/09/06در محل سـالن اجتماعات شـرکت بين المللي توسـعه سـاحل مبنـی بر اینکه مدیریت شـرکت با سیاسـتگذاری مدبرانه خود باعث شـده شـرکت
و فراسـاحل نگيـن کيش برگـزار گردید.
در سـال گذشـته عملکـردی بسـیار موفـق داشـته و علاوه بـر جهش سـودآوری
در ایـن مجمـع کـه بـا حضور  64/68درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقی  ،اعضاء هیـات مدیره ،توانسـته اسـت سـهم بیشـتری از ایـن حـوزه را به خـود اختصـاص دهـد و نهایت
نماینـده سـازمان بورس و اوراق بهادار ،حسـابرس و بـازرس قانونی برگزار گردید ،ریاسـت مجمع تعامـل و همـکاری مدیریت فرهیختـه روابط عمومی شـرکت با اصحاب رسـانه برای
برعهـده آقـای اکبـر محققـي بود ،که جنابان احسـان حاجي حسـن معمـار و محسـن فرخنده پوشـش خبری این جلسـه از نـکات خواندنـی مجمع بود کـه حیفمان آمد به اسـب
در مقـام نظـار اول و دوم و آقای سـيد عليرضا حسـيني طباطبايي به عنـوان دبیر مجمع انتخاب قلم سـپرده نشـود .
گردیدند.
پیام هیئت مدیره
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیات مدیره بـه مجمع مربوط به اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفته در بسـیار مفتخریـم کـه گزارش فعالیت هیئـت مدیره برای سـال مالی منتهی بـه  1400/06/31به
طـی سـال مالی منتهی بـه  1400/06/31و پس از اسـتماع گزارش حسـابرس و بـازرس قانونی ،مجمـع عمومی عادی سـالیانه را ،خدمت سـهامداران محتـرم ارائه می کنیم.
مجمـع نشـینان با طنین صلوات خـود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشـمول خوشـبختانه در سـال مالـی منتهـی بـه  1400/06/31علاوه بـر افزایـش حـدود  ۱۸۰درصدی
مـاده  129و بـا تقسـیم سـود  3/450ریـال به ازای هر سـهم به کار خود پایـان دادند.
سـود خالـص سـاالنه توانسـتیم بیشـترین رقـم سـود خالـص سـاالنه از زمان تأسـیس شـرکت
مهنـدس سـید علیرضـا حسـینی ،مدیرعامـل خوشـفکر شـرکت در ابتـدای گـزارش خـود بـا تاکنـون را کسـب نماییـم .عملکـرد حمـل و نقل شـرکت نشـان می دهـد در سـال مالی منتهی
تصریـح اینکـه شـرکت توسـعه حمل و نقل ریلی پارسـیان بـا مالکیـت  1200واگن مخـزن دار ،بـه  1400/06/31بـا مالکیـت  ۱۲۰۰دسـتگاه واگـن مخزنـدار همچنـان در رتبـه اول حمـل و
بزرگتریـن شـرکت حمـل و نقـل ریلی عضو شـرکت هـای گروه مخزن دار در سـطح کشـور می نقـل ریلـی فـرآورده هـای نفتـی قـرار داریـم .بـه عبـارت دیگـر ،شـرکت بـا مالکیت حـدود ۳۰
باشـد افـزود  :درسـال مالـی گذشـته با خریـد واگن هـای جدید و توسـعه فعالیتهای خـود بطور درصـد واگـن هـای مخزنـدار کشـور و بـا حمـل حـدود  ۱میلیـارد و  586میلیـون تـن کیلومتر
چشـمگیری در جابجایـی و حمـل و نقـل ریلـی انـواع
فـراورده هـای نفتـی (حـدود  ۲۲درصـد بیـش از مقدار
محصـوالت نفتـی و غیـر نفتی شـامل ،مواد شـیمیایی،
پیـش بینـی شـده در بودجه) به عنـوان رتبـه اول گروه
فـرآورده هـای پتروشـیمی ،روغـن های خوراکـی و غیر
مخزنـداران ۳۸ ،درصد ایـن بازار را در اختیـار دارد .الزم
خوراکـی ،خدمـات فـورواردری (داخلی و بیـن المللی)،
بـه توضیح اسـت ،مدیریـت پیمایـش واگنها بـه منظور
خدمـات گمرکـی و صـدور بارنامـه هـای داخلـی و
کسـب حداکثـر در امـد بـا حداقل سـیر نیز همـواره در
بیـن المللـی ریلـی توانسـتیم عملکـردی درخشـان در
دسـتور کار قرار داشـته اسـت.
جابجایـی محصـوالت وافـراد در سـطح کشـور داشـته
هیئـت مدیـره بـا بهـره منـدی از همـکاران توانمنـد،
و بـرای سـهامداران و ذینفعـان خـود سـودی شـیرین
امیـدوار اسـت در سـال مالـی جـاری در زمینـه بـاال
ارمغـان بیاوریـم  .مهنـدس علیرضا حسـینی در ادامه با
بـردن مقدار حمل از طریق رشـد سـهم شـرکت از بازار
تبییـن اینکه با  11شـعبه فعال درسراسـر شـبکه ریلی
حمـل فـرآورده هـای نفتی و سـایر فـراورده هـا به نحو
کشـور عزیزمان به عنوان یک شـرکت پیشـرو و یکی از
خوبـی عملکرد شـرکت را ارتقـاء و موجبات خشـنودی
قطـب هـای صنعت حمـل و نقـل در جا به جایـی بار و
سـهامداران محتـرم را فراهـم نمایـد .ان شـاءا
انـواع کاال و مسـافر بـا اسـتفاده از امکانات حمـل و نقل
مهـم ترین دسـتاوردهای شـرکت در سـال مالی
ریلـی خـود موفق بـه ثبت رکوردهـای بسـیار خوبی در
منتهی بـه 1400/06/31
ایـن زمینـه گردیـدم افزود  :در سـال مالی مـورد گزارش مهندس علیرضا حسینی که از مدیران برجسته صنعت و بازار سرمایه  -افزایـش حدود  ۱۸۰درصدی و تحقق بیشـترین سـود
بـا پیشـی گرفتـن از تمـام پیش بینـی های اولیـه عالوه کشورمان میباشد ضمن تبیین اینکه با  11شعبه فعال درسراسر شبکه خالص سـاالنه در تاریخ فعالیت شـرکت
بـر افزایـش حـدود  ۱۸۰درصـدی سـود خالـص سـاالنه ریلی کشور عزیزمان به عنوان یک شرکت پیشرو و یکی از قطب های  -کسـب رتبـه اول «بهـره وری نـاوگان» در حمـل
توانسـتیم بیشـترین رقـم سـود خالـص سـاالنه از زمان صنعت حمل و نقل در جا بجایی بار و انواع کاال و مسافر با استفاده از محموالت شـرکت ملی پخـش فرآورده هـای نفتی ایران
تأسـیس شـرکت تاکنـون را کسـب نماییـم .وی پیـاده امکانات حمل و نقل ریلی خود موفق به ثبت رکوردهای بسیار خوبی در  -توسعه و تنوع بیش از پیش سبد مشتریان
سـازی و عملیاتـی کـردن برنامـه هـای مـدون مدیریتی این زمینه گردیدیم افزود  :در سال مالی مورد گزارش با پیشی گرفتن  -سـاخت دسـتگاه تخلیه و بارگیری پرتابـل جهت انجام
بـرای تعالی و توسـعه روزافـزون مجموعـه را راهبرد ویژه از تمام پیش بینی های اولیه عالوه بر افزایش حدود  ۱۸۰درصدی سود عملیات حمـل و نقل ترکیبی
خـود بـرای رسـیدن هـر چه سـریعتر بـه افق ترسـیمی خالصتوانستیمبیشترینرقمسودخالصساالنهاززمانتأسیسشرکت  -فعـال نمـودن بخش حمـل و نقل ترکیبی با اسـتفاده
و چشـم انـداز «حپارسـا» خوانـد و خاطـر نشـان کـرد :تاکنونراکسبنماییم.
از دسـتگاه تخلیـه و بارگیـری پرتابـل بـه منظـور جذب
بـا رایزنـی هـای فـراوان و مذاکـرات متعدد توانسـتیم با
بارهـای غیـر متصـل به شـبکه ریلی
شـرکتهای بزرگـی بـرای سـال جاری قـرارداد امضا کنیم کـه این انعقـاد قراردادها در سـال مالی  -حمـل ترکیبـی لوبـکات پااليشـگاه بندرعبـاس به مقصـد ری برای شـرکت نفت ایرانـول برای
آتی نیز اسـتمرار خواهد داشـت و باعث افزایش کارکرد و توامان سـودآوری بیشـتر برای شـرکت نخسـتین بار در کشـور
خواهـد شـد .مهنـدس حسـینی عقد قـرارداد بـا شـرکتهای صنعتی بهشـهر و نفت پـارس را در  -ثبـت رکـورد  ۱۴۷میلیـون تـن کیلومتر عملکـرد ماهانه در دی مـاه  ۱۳۹9به عنـوان باالترین
ایـن چهارچـوب برشـمرد و اضافـه کـرد  :با شـرکتهای دیگـری مثل ایرانـول هم که پیشـتر قرار عملکـرد ماهانه در تاریخ فعالیت شـرکت
داد داشـتیم توانسـتیم بـرای حمـل بار هـای جدید منجملـه در حوزه حمل ترکیبـی لوبکات به  -ورود بـه بـازار حمـل ریلـی روغـن نباتـی ،انعقـاد قرارداد با شـرکت صنعتی بهشـهر بـه عنوان
توافق برسـیم .سـکاندار «حپارسـا » در بخش پایانی گزارش خود کسـب رتبه اول شـرکت بهره بزرگتریـن تولیـد کننده روغـن خوراکی
ور در حوزه حمل و نقل را از دیگر دسـتاوردهای شـرکت در سـال مالی منتهی به سـی شـهریور  -شـروع همـکاری بـا شـرکت نفت پـارس بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان روغن
مـاه  1400اعلان نمـود و تصریـح کرد :برای سـال آتی رویکرد اصلی من و تیم مدیریتم توسـعه صنعتی کشـور
و نوسـازی نـاوگان بـرای باالبـردن راندمـان کاری میباشـد تا بتوانیـم همانند امسـال کارنامه ای برنامه های آینده شرکت
درخشـان در سـودآوری و ارزش آفرینـی را حاصـل سـازیم .
 بهـره گیـری از ظرفیـت هـای موجود شـرکت سـرمایه گـذاری غدیر جهـت ورود بـه بازارهایرعایـت دقیـق پروتکل های بهداشـتی ،تشـریح جامـع دسـتاوردها و موفقیت های جدیـد حمـل بار
بـی بدیـل حاصل شـده در سـال مالی گذشـته توسـط مدیریـت جهـادی مجموعه  -پیگیـری تکمیـل فرآینـد اخـذ مجوز از شـرکت راه آهن ج.ا.ا جهـت راه اندازی سـایت بارگیری
 ،پاسـخگویی شـفاف و دقیـق بـه سـواالت و ابهامـات موجـود سـهامداران  ،تایید و تخلیه و شسـت و شـو
حسـابهای پاک و شـفاف معاونت مالی مجموعه توسـط حسـابرس و بـازرس قانونی - ،مطالعه و ارزیابی توسعه ناوگان
تبییـن برنامه های روشـن برای توسـعه همه جانبه و پیشـرفت روزافزون «حپارسـا»  -مطالعه و ارزیابی نوسازی ناوگان
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تجلیل از مدیرعامل شرکت گلتاش در اجالس سراسری سرآمدان اقتصاد ایران

در اجــاس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران کــه بــا رویکــرد اعطــاء جایــزه برنــد درباره شرکت
ملــی ،اعتمــاد ملــی برگــزار مــی شــود از مدیرعامــل شــرکت گلتــاش تجلیــل و
گلتــاش بــا انتخــاب مرغوبتریــن مــواد اولیــه ،بهرهگیــری از گســتردهترین دانــش
فنــی ،کنتــرل و نظــارت دقیــق برکیفیــت تولیــدات خــود درالبراتوارهــای تخصصــی
قدردانــی شــد.
بســیار مجهــز و بــا اســتفاده از کارشناســان بــا
در اجــاس سراســری ســرآمدان اقتصــاد ایــران
تجربــه و کارآزمــوده همــواره تولیــدات خــود را
کــه بــا حضــور مرحبــا (ســخنگوی کمیســیون
در حــد اســتانداردهای بینالمللــی و بســته
اقتصــادی مجلــس) ،منــادی (رئیس کمیســیون
بندیهــای مناســب عرضــه میکنــد .همچنیــن
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس) ،خزایــی (عضــو
در راســتای حفــظ کیفیــت یکنواخــت درتولیــد
هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و پــدر علــم
محصــوالت و تــاش درجهــت ارتقــاء کیفیــت
آینــده پژوهــی) ،ســایر مقامــات و مســئوالن
آن و ثبــت و نگهــداری منظــم مســتندات بــا
دولتــی و کشــوری ،اســاتید دانشــگاهی و
توجــه بــه حضوردربازارهــای جهانــی و افزایــش
ش هــای
فعــاالن اقتصــادی در مرکــز همایــ 
صــادرات علــی الخصــوص بــه کشــورهای
بی ـن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار
پیشــرفته ،مدیریــت شــرکت مصمــم بــه اجــرای
گردیـ د از توفیــق افشــارنژاد مدیرعامــل شــرکت
پــروژه ایــزو و اخــذ گواهینامــه بیــن المللــی آن
گلتــاش در کنــار ســایر ســرآمدان اقتصــاد
گردیــد  .نهایتــاً بــا تــاش کارکنــان شــرکت
کشــور کــه در ســال گذشــته فعالیــت قابــل
در ســال  ۱۳۸۰شــرکت گلتــاش موفــق شــد
توجــه داشــتهاند تجلیــل شــد.
بطور خاص فلسفه وجودي شرکتهای محصوالت شوينده و
گواهینامــه ISO 9001را کســب نمایــد .
گفتنــی اســت ایــن گردهمایــی کــه از جملــه
بطور
و
است
جامعه
آحاد
بين
در
سالمتي
سطح
ارتقاء
بهداشتي
ایــن شــرکت بــا ادامــه فعالیتهــای مربــوط
بزرگتریــن گردهمایــی ســرآمدان اقتصــاد ایــران
عام این شرکتها با افزایش کیفیت و تنوع بخشی به محصوالت بــه اســتقرار اســتانداردهای بینالمللــی،
بشــمار مــی رود بــا عنایــت بــه بیانــات مقــام
توسعه
جدید،
بازارهای
شناسایی
با
که
هستند
آن
دنبال
خود
اســتاندارد زیســت محیطــی ()ISO 14001
معظــم رهبــری در خصــوص تولیــد ملــی و
کنندگان
مصرف
نیاز
مورد
و
جدید
محصوالت
معرفی
و
ها
فعالیت
 ،ایمنــی بهداشــت (، )OHSAS 18001
جلــب اعتمــاد مــردم ،ابــاغ سیاســت هــای کالن در کنار افزایش سطح بهداشت برای جامعه که بالشک دعای آمــوزش ( )ISO 10015و مدیریــت کیفیــت
اقتصــاد مقاومتــی بــه ســران ســه قــوه و لــزوم خیر به همراه خواهد داشت برای ذینفعان و سهامداران خود نیز ( )ISO 9001:2015را کســب نمــود.
بررســی و تبییــن ابعــاد مختلــف آن از ســوی یک سود پایدار وشیرین را فراهم سازند  .در کشور عزیزمان نیز بــا فعالیــت مســتمر واحدهــای آزمایشــگاهی،
مراکــز دولتــی ،علمــی و دانشــگاهی بــه منظــور بعد از فراگیر شدن اپیدمی کرونا یکی ازشرکتهای تولید کننده تضمیــن کیفیــت ،تحقیقــات و وجــود نیــروی
اجــرای کامــل سیاســت هــای اصــل  ۴۴قانــون محصوالت بهداشتی که عملکردش بیش از پیش مورد توجه انســانی متخصــص در واحدهــای مــورد اشــاره و
اساســی مبنــی بــر تدویــن و اجــرای ســند قرارگرفتشرکتگلتاشبامدیرعاملیمهندستوفیقافشارنژاد اســتفاده بهینــه از تجهیــزات مــدرن و نظــارت و
جامــع و تحــول نظــام استانداردســازی کشــور در مدیر شناخته شده صنعت شوینده کشور عزیزمان بود  .این بازرســی دقیــق روی کلیــه مراحــل تولیــد از مــواد
راســتای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از جهــش شرکت با تمركز بر موضوع كيفيت در همه توليدات خود ،ساالنه اولیــه تــا محصــول ســاخته شــده ،فرآوردههــای
تولیــد شــکل گرفتــه اســت.
هزاران تن انواع محصوالت بهداشتي مورد نياز جامعه را توليد و تولیــدی دارای کیفیــت بســیار باالیــی بــوده و
هماهنگـــی بـــا برنامـــه اقتصـــادی دولـــت به بازار عرضه نموده و با توجه ويژه به نيازهاي متفاوت مشتريان شــرکت توانســته اســت موفــق بــه اخــذ لــوح
ســـیزدهم بـــرای افزایـــش میانگیـــن رشـــد خود را مکلف دانسته تا با استفاده از نيروهاي مجرب و متخصص تقدیــراز موسســه اســتاندارد ایــران بــه دلیــل
اقتصـــادی بـــدون نفـــت ،جهتگیـــری و آزمايشگاههاي مجهز و مدرن و ماشينآالت پيشرفته مبادرت انطبــاق کیفیــت فــرآورده خمیردنــدان بــا
اقتصـــادی مبتنـــی بـــر منابـــع و نـــوآوری ،به توليد انواع محصوالت با ويژگيهاي متفاوت بر اساس آخرين اســتانداردهای ملــی و نیــز لــوح واحــد تحقیــق
توج ــه ب ــه نخب ــگان و اس ــتفاده از فناوریه ــای استانداردهاي كيفي ملي و بينالمللي نمايد .گلتاش  ،مجموعه و توســعه نمونــه از اداره صنایــع اســتان اصفهــان
نوی ــن در راس ــتای بهب ــود کیفی ــت و شناس ــایی اي پيشتاز و سرآمد بوده كه به تمايز ،اعتبار و كيفيت برتر در نائــل شــود .
شــرکت آرایشــی و بهداشــتی گلتــاش وابســته
حوزههـــای ســـرمایهگذاری و فراهـــم نمـــودن محصوالت بهداشت فردي شناخته مي شود .
زیرســـاختها از دیگـــر اهـــداف مهـــم ایـــن درکنار این موارد باید در نظر داشت که گلتاش بخوبی توانست بــه هلدینــگ مدیریــت صنعــت شــوینده توســعه
عالوه بر تامین بازار داخلی و حتی افزایش سهم خود در این دوره صنایــع بهشــهریکی از پرآوازهتریــن شــرکتهای
گردهمایـــی اســـت.
رویکــرد ایــن اجــاس اعطــاء جایــزه برنــد سخت که نیاز به محصوالت مربوط به بهداشت و سالمت بطور آرایشــی و بهداشــتی و شــوینده کشوراســت کــه
ملــی ،اعتمــاد ملــی اســت کــه بــا مشــارکت جدی مورد استفاده هموطنانمان قرار گرفته بود در بعد فروش بــا کیفیــت بــاالی محصــوالت و قابــل رقابــت بــا
نمونــه هــای مشــابه خارجــی آمــاده حضــوری
وزارتخانههــا و نهادهــای علمــی و دانشــگاهی خارجی هم موفق عمل کند .
پرقــدرت در بازارهــای جهانــی میباشــد.
برگــزار شــد.
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بازدید مهندس افشارنژاد از خطوط تولید شرکت گلتاش

آنچه در شرکت گلتاش دیده میشود ،وجود گنجینهای از سرمایههای انسانی و
متخصصان ماهر است.

توفیـق افشـارنژاد در بازدیـد از خطـوط تولیـد ایـن شـرکت و با همراهـی تنی چنـد از اعضای
هیـات مدیـره ،معاونیـن و مدیـران شـرکت در دیـدار بـا کارکنـان ،ضمـن شـنیدن مسـائل،
مشـکالت و دغدغههـای کارگـران ،اظهـار کـرد :هـدف مـا بهرهمنـدی از تـوان کارکنـان برای
رهبـری و مدیریـت مجموعـه شـرکت گلتـاش اسـت چراکـه مشـارکت کارکنـان در سـطوح
مختلـف و اسـتفاده از نظـرات و تجربیـات آنـان ،ازجملـه ضروریـات اداره یـک مجموعه معظم
ماننـد گلتـاش اسـت و سـعی مـا ایـن اسـت کـه از ایـن ظرفیـت و پتانسـیل بـه شایسـتگی
بهـره ببریـم؛ بنابرایـن باید سـازوکاری تعریف شـود تـا کارکنان در همه سـطوح سـازمانی ،در
مدیریـت و اداره شـرکت سـهیم شـده و نقشآفریـن باشـند.
وی اضافـه کـرد :عملکـرد فعلـی نشـان میدهـد کـه شـرکت گلتـاش از سـرمایههای انسـانی
خوبـی برخـوردار اسـت ،بـه طـوری که عاشـقانه ،دلسـوزانه و متعهدانـه تالش میکننـد و این
موضـوع در عملکـرد آنهـا کام ً
ال مشـهود اسـت.
افشـارنژاد بـا اشـاره بـه دغدغههای کارکنـان گفت :دلیل حضـور ما برطرف کـردن دغدغههای
کارگـران اسـت و مـا بایـد با نـگاه مدیریتـی ،رعایت عدالـت و انصـاف را برای تمامـی کارکنان

داشـته باشـیم تا انگیزه الزم برای پرسـنل فراهم شـود.
مدیرعامـل شـرکت گلتاش افزود :باید سـطح اتوماسـیون و بهرهوری خط تولیـد در برنامههای
ارتقـا پیـدا کنـد ،کمـا اینکـه تـا کنـون نیـز ایـن اقدامـات صـورت گرفتـه ،امـا انتظـار بهبود
یافتـن آن توسـط متخصصـان و فعـاالن در ایـن بخـش وجـود دارد چراکـه بهبـود رونـد کار
پایانـی نـدارد و همـواره میتوانـد ادامه داشـته باشـد.
افشـارنژاد افـزود :آنچـه در شـرکت گلتـاش دیـده میشـود ،وجود گنجینـهای از سـرمایههای
انسـانی و متخصصـان ماهـر اسـت و بسـیاری از اقداماتـی کـه برای بهبـود و ارتقـای تولید در
ایـن مجموعـه انجام شـده توسـط متخصصان داخلـی بوده و ایـن روند ادامه پیـدا خواهد کرد.
الزم بـه ذکـر اسـت ،در ابتـدای ایـن بازیـد ،معاون تولید شـرکت گلتـاش گزارشـی از عملکرد
ایـن واحـد و برخـی از دسـتاوردهای مهـم آن در رابطـه بـا ایمنـی ،تولیـد ،کیفیـت و کنتـرل
هزینههـا ارائـه کـرد و چنـد نفـر از کارکنـان بـه نمایندگـی از همـکاران خـود در رابطـه بـا
مشـکالت موجـود بـر سـر راه پیشـبرد اهداف شـرکت و همچنین مشـکالت کارکنـان مطالبی
را ارائـه کردند.

گامبلندگلتاشدرقطعوابستگی/تکمیلتولیدتیوبخمیر
توفیق افشارنژاد در حاشیه بازدید از کارخانه جدید شرکت گلتاش با اشاره به اهمیت
توجه به تولید و قطع وابستگی اظهار داشت :خوشبختانه با خرید دو خط تولید کپ
و شولدر با اعتبار بالغ بر  ٣۵میلیارد ریال ،شرکت گلتاش از خرید کپ و شولدر تیوب
خمیرندان بی نیاز خواهد شد.
وی درباره اهمیت اقتصادی این خطوط جدید تصریح کرد :در راستای سیاستهای
شرکت گلتاش مبنی بر کاهش هزینهها ضمن قطع وابستگی به خرید کپ و شولدر،
ساالنه حدود  ۶۶میلیارد ریـال صرفه جویی اقتصادی به بار خواهد آورد.
وی با تأکید بر اینکه با این اقدام گام مهمی در مسیرکاهش هزینهها برداشته شده
است ادامه داد :این دو خط تولید روزانه حدود  ٢٠٠هزار قطعه تولید میکنند و
امیدواریم بتوانیم با کیفیتی که محصول دارد قابلیت فروش داشته باشیم.
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مدیر عامل شرکت گلتاش در ادامه مزایای اقتصادی و بازرگانی این بومی
سازی را تشریح کرد و گفت :ایجاد اشتغال ،کاهش ریسک تحویل به موقع
محصول و همچنین کاهش هزینه های انبارداری محصول از مزیتهای این
طرح میباشد.
افشارنژاد کسب این موفقیت را به کارکنان شرکت گلتاش تبریک گفت و افزود :از
حمایتهای بیدریغ مدیریت هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و همچنین از تالش
کارکنان شرکت گلتاش تشکر و قدردانی میکنم.
وی خاطرنشان کرد :این شرکت در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده خمیردندان
کشور به شمار میرود و با اجرای این خطوط تولیدی ،تأثیرات قابل توجهی در حوزه
تولید خمیردندان مشاهده خواهد شد.
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پیشتاز در کیفیت و پایدار در توسعه

برنامه های مدون مهندس محمد مهدی ابراهیمی برای تعالی سیمان شرق
خسرو امیرحسینی

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـرکت فـرآورده هـاي سـيمان شـرق از  31بـه  33درصـد و افزایش حاشـیه سـود خالـص از  25به  28درصد خبر داد و به رشـد
(سـهامیعام) مـورخ  1400/08/29در محـل هتـل بزرگ ارم .سـالن همايـش نگين برگزار  75درصـدی درآمدهـای عملیاتـی ،افزایـش  220درصـدی سـود عملیاتی و کسـب مبلغ
 2/492/022میلیـون سـود خالـص شـرکت اصلـی را که حاکـی از افزایش سـود به میزان
گردید.
در ایـن مجمـع کـه با حضـور  62/07درصد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی  ،اعضاء هیات  280درصـد مـی باشـد به عنوان دسـتاوردهایی درخشـان ذکـر کرد که در سـایه همدلی
مدیـره ،نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار ،حسـابرس و بـازرس قانونی برگـزار گردید ،و تلاش مجاهدگونـه کلیـه ارکان مجموعه حاصل شـده اسـت .وی همچنیـن تاکید کرد
ریاسـت مجمع برعهده آقای فرهنگ ثابتي بود ،که جنابان سـعيد نايب و احسـان حاجي همانطـور کـه در ترازنامه تلفیقی مشـخص اسـت؛ درآمد عملیاتـی از حـدود  548میلیارد
حسـن معمـار در مقـام نظـار اول و دوم و آقـای محمـد مهـدي ابراهيمـي به عنـوان دبیر بـه بیـش از  1000میلیـارد ،سـود عملیاتی از  170میلیارد به بیش از  340میلیارد و سـود
خالـص از  137میلیـارد بـه  271میلیارد ارتقاء پیدا کرده اسـت که حاکی از دو برابر شـدن
مجمع انتخـاب گردیدند.
حاشـیه سـود ناخالص از  25درصد به  41درصد می
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره به مجمع
باشـد .مدیرعامل «سشـرق» در ادامه گزارش خود با
مربـوط بـه اهم فعالیتهای صـورت پذیرفتـه در طی
تاکیـد بـر ایـن نکته کـه سـود خالص خود شـرکت
سـال مالی منتهی به  1400/06/31و پس از استماع
سـیمان شـرق بیش از  3برابر شـده اسـت و شرکت
گزارش حسـابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشینان با
از زیان انباشـته بیش از  1/757/676میلیاردی سـال
طنین صلـوات خود ضمن تصویـب صورتهای مالی
 96در مسـیری صعـودی از سـودآفرینی و بـا همت
و تنفیـذ معاملات مشـمول مـاده  129و با تقسـیم
و تلاش کارکنان و پیاده سـازی سیاسـتهای مدنظر
سـود  800ریـال به ازای هر سـهم بـه کار خود پایان
مدیریـت که تحولی در کارکرد در شـرکت را شـکل
دادند.
داده توانسـته اسـت بـه سـود بیـش از 2/718/643
مهندس محمد مهدی ابراهیمی مدیرعامل سـیمان
میلیاردی دسـت یابد.
شـرق در ابتـدای گـزارش خـود بـا تشـریح اینکـه
ایـن مدیـر مدبـر در بخش پایانی گـزارش خـود؛ دارا
هـدف مـا در سـیمان شـرق تولید بهترین سـیمان
بودن متنوع ترین سـبد محصوالت ((آهک صنعتی،
و جلـب رضایـت مصرف کننـدگان می باشـد اضافه
کرد«:شـرق» در مقـام بزرگترین معـدن دار غیرفلزی مهندس ابراهیمی مدیرعامل مجموعه در گزارش خود با تصریح سـیمان های سـاده ،آمیخته – پوزوالنی)) ،اخذ مجوز
در شـرق کشـور بیـش از  2/5درصد تولید کشـور در اینکه در شرکت های تابعه و در مقام قیاس با عملکرد سال  99اسـتاندارد  GOSTاولیه ،تغییر رویه فروش و فروش
سیمان و کلینکر و از منظر فروش  2درصد و از منظر شاهدهستیمکههمهشرکتهاافزایشچشمگیرسودعملیاتی محصـوالت از طریق بـازار بورس کاال بـه عنوان اولین
صادرات  7درصد فروش خارجی سـیمان کشـور را به و سود خالص داشته اند افزود :کلیه شرکت هایی که زیان انباشته شـرکت صنعت سیمان در استان خراسـان بزرگ که
داشته اند از امسال به سوددهی رسیده و زیان خود را جبران بـه ایـن مهم نائـل گردید ،انتخاب شـرکت بـه عنوان
خـود اختصاص داده اسـت.
به گفته وی عمده صادرات شـرکت در سـال گذشـته کرده اند و آنهایی که سود داشته اند سود خالص خود را به طور کارفرمـای برتر سلامت محور و عقد قـرارداد با مراکز
به کشـورهای همسایه منجمله افغانسـتان بوده است جهش افزایی ادامه داده اند وی اضافه کرد :شرکت سیمان شرق تحقیقات و دانشـگاهی را از توفیقات و دسـتاوردهای
کـه در سـال جـاری و بـا توجه بـه اوضاع افغانسـتان بیش از  288درصد ،شرکت سیمان سفید شرق بیش از  199مهـم دیگـر مجموعـه برشـمرد و خاطـر نشـان کرد
برنامـه ریزی خوبی برای صادرات به کشـورهای دیگر درصد ،شرکت معادن زغال سنگ شرق بیش از  302درصد ،در بـرای سـال مالـی آتی تمهیـدات ویـژه بـرای اورهال
همسـایه منجمله ازبکستان ،ترکمنستان و قزاقستان شرکت فرآوری های سیمان شرق بیش از  741درصد و شرکت و بازسـازی و نوسـازی خطـوط بـا توجـه بـه اینکه به
مدنظـر مـی باشـد .مهنـدس ابراهیمـی در ادامـه بـا حمل و نقل سپهر سامان شرق بیش از  454درصد سود خالص علت زیان انباشـته بیش از ده سـال بوده که بازسازی
صورت نپذیرفتـه ،اختصاص  100میلیارد تومان برای
اعلام اینکـه بیـش از  21درصد سـیمان و کلینکر از خود را در سال  1400نسبت به سال  1399ارتقاء داده اند.
بازار مصرف اسـتان خراسـان بزرگ به سـیمان شرق به گفته این مدیر کاردان سیمان شرق به واسطه کیفیت و تنوع طرح توسـعه های منجمله بهینه سـازی کـوره واحد
متعلـق می باشـد افـزود :به واسـطه کیفیـت و تنوع باالی محصوالت خود انتخاب اول مشتریان بزرگ جهت اجرای  -3تجهیز آزمایشگاه سیمان حفاری-افزایش ظرفیت
محصـوالت بسـیاری از پیمانـکاران در پـروژه هـای پروژه های خود در این منطقه و انتخاب اول کشورهای هدف تولیـد آهک هیدراتـه  -افزایش ظرفیت ناوگان حمل
و نقـل و ...مدنظـر بوده و پیش بینی ما کسـب سـود
بـزرگ از محصـوالت مجموعـه مـا بهره مـی برند که صادراتی می باشد.
 390میلیاردی برای سـال 1401می باشـد.
پـروژه هـای مشـهد مـال  ،جهان مـال و دیگـر پروژه
هـای بـزرگ که جهت توسـعه کالن شـهر مشـهد مقدس صورت مـی پذیـرد از آن جمله رعایـت دقیـق پروتکل هـای بهداشـتی ،تشـریحی جامع از وضعیت شـرکت
می باشـند .مدیر توانمند مجموعه همچنین تصریح کرد که بیش از  60درصد محصوالت هـای تابعه که همگی حاکـی از یک اسـتمرار روند صعودی در عملکرد و رشـد
شـرکت بـه صـورت پاکتی عرضه می شـود و تمرکز اصلی فروش سـیمان تیـپ  5با توجه جهشـی در تولید و سـودآوری بوده انـد ،تقدیر ویژه ریاسـت مجمع از عملکرد
درخشـان مدیریتی مهندس ابراهیمی در ارزش افرینی و سـوداوری چشـمگیر
به حاشـیه سـود باالی آن و اسـتقبال مشـتریان می باشـد.
مهنـدس ابراهیمـی در ادامـه و در تشـریح شـاخص های کلیـدی تلفیقی گـروه از کاهش مجموعـه ،برنامه هـای مدون و آینده نگرانه برای توسـعه روزافزون و پیشـرفت
آیتـم هـای بهای تمام شـده بـه فـروش از  61بـه  55درصد ،کاهش هزینـه های عملیاتی همـه جانبـه ،تعامل سـتودنی مدیـران ارشـد با اصحاب رسـانه ،پاسـخگویی
بـه فـروش از  71بـه  67درصـد و کاهـش هزینه هـای مالی به فـروش از  13بـه  7درصد و دقیـق و صادقانـه به سـواالت سـهامداران حاضر در مجمـع و ناظر بـه صورت
افزایش آیتم های حاشـیه سـود ناخالص از  39به  45درصد ،ارتقاء حاشـیه سـود عملیاتی برخط  ،تایید حسـابهای پاک و شـفاف جناب روشـن دل مرد شـماره یک مالی
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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
تحریر درنیاید.
پیامهیاتمدیره
بـا نـام خـدا و با عرض سلام و خیرمقدم حضور سـهامداران گرانقدر و حاضرین در جلسـه
مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـرکت سـیمان شـرق ضمـن قدردانـی از زحمـات کلیه
همـکاران محتـرم شـاغل در شـرکت ،کـه بـا تلاش و همت خـود طی سـال مالـی مورد
گـزارش عملکـرد خوبـی را رقـم زده انـد کـه نتایـج آ در ادامـه گـزارش ارائه مـی گردد.
هدف ما در سـيمان شـرق توليد بهترين سـيمان و جلب رضايت مصرف كنندگان اسـت.
سـيمان يكي از مواد اصلي توسـعه كشـور ،و گسترش زير ساخت هاست .سيمان با كيفيت
يعني كمك به سـاخت و سـازبا كيفيت ،يعني مشـاركت در استحكام بناها و تأسيسات  ،ما
با عنايت الهي اميدواريم ،نقشـي سـازنده در آباداني و توسـعه كشـور عزيزمان ايران داشـته
باشـيم .ما مي خواهيم به ياري پروردگار و تالش پرسـنل وفادارمان ،الگوي صنعت سـيمان
در كشـور ايران و جزء بهترين ها در خاورميانه باشـيم ،ما مي خواهيم به آخرين تكنولوژي
و رشـد صنعتي سـيمان در جهان نائل شويم.
امیـد اسـت با تصویب عملکرد سـال مالـی منتهی بـه  1400/06/31این شـرکت 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 سالمتی
مینماید.
تحلیلبازار/صنعت
 ارائه تحلیل بازار و صنعت سیمان در ایران و جهان جایگاه هلدینگ و شرکتهای زیر مجموعه در ایران و جهان پیش بینی روند عرضه و تقاضای محصوالت در ایران و جهان بررسی وضعیت صادرات وضعیت سودآوری شرکتهای مشابه در داخل و خارج کشور از نظر حاشیه سودارائه تحلیل بازار و صنعت سیمان در ایران و جهان
در فضـای اقتصـادی حاکـم 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 کشـورها به شـمار می آید و این صنعت ،نقشـی بی بدیلی در گسـترش
زیرسـاخت هـای اساسـی یک کشـور ایفا کـرده 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  ۲۰۱۵روند با ثباتی را طی کرده و در سـال  ۲۰۲۰با وجود همه
گیـری ویـروس کوویـد  ۱۹و تاثیـر آن بر تقاضای کامودیتـی در جهان ،تنها در حـدود 2/4
درصـد کاهـش یافته و به  4/1میلیارد تن رسـیده اسـت که بیانگر اهمیـت و کلیدی بودن
این صنعت در توسـعه زیرسـاخت های اقتصادی اسـت.
طبق پیش بینی های انجام شـده؛ تولید سـیمان تا سـال  2030با شـیب مالیم به رشـد
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خود ادامه داده و به سـطح  4/83میلیارد تن خواهد رسـید .در حال حاضر چین بیشـترین
حجـم تولید سـیمان جهـان در سـال  2020را با  202میلیـارد تن به خود اختصـاص داده
کـه نیمـی از تولیـد جهانـی این محصول را شـامل می شـود .پـس از چینف هند بـا 340
میلیـون تـن در رتبـه دوم و ایران با  68میلیون تن تولید در سـال  ،2020در جایگاه ششـم
برترین تولیدکنندگان جهان قـرار دارد.
جایگاه هلدینگ و شرکتهاي زیر مجموعه در ایران
از مجموع  44شـرکت طبقه بندي شـده در این صنعت 33 ،شـرکت در بورس 2 ،شـرکت
در فرابورس و
 8شرکت پذیرفته شده در بازار پایه ،معامله می شوند.
الزم بـه ذکـر اسـت؛ عمده تولید سـیمان در کشـور در اختیـار  5هلدینگ اصلی اسـت که
از ایـن میان3 ،
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  62درصد ظرفیت تولید سـیمان
کشور(بالغ بر
 55میلیون تن) را شرکت هاي پذیرفته شده در بازار سرمایه تولید می کنند.
شـاخص صنعت سـیمان از ابتـداي سـال  1399تا نیمه مرداد مـاه به رشـد  152درصدي
دسـت یافت و پس
از آن در پـی نزولـی شـدن روند بازار ،این شـاخص با  38درصد افت نسـبت بـه اوج تاریخی
خود مواجه
شـد و بـا وجـود رشـد  33درصـدي پس از اصلاح ،تا به امروز همانند سـایر شـاخص هاي
بازار سـرمایه در
باز پس گیري قله هاي قبلی ناکام بوده است.
سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش فروش
 عرضه سیمان از طریق بورس کاال و گواهی سپرده کاالیی توسعه بازارهاي صادراتی و تنوع بخشی بازارهاي هدف بازاریابی و فروش سـیمان سفارشـی چاه نفت و تولید سـایر سـیمانهاي مورد نیاز صنعتحفاري
 افزايش سطح رضايتمندي مشتريان افزایش دانش و مهارت پرسنل فروش انجـام تحقیقـات بین المللی به منظور باال بردن اطالعات روز از صنعت سـیمان در سـایرکشورها 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 کنترل 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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تصویب افزایش سرمایه  862درصدی

مرجان کار با قدرت و صالبت در چرخه تولید و فروش میتازد
خسرو امیرحسینی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (سهامی عام) مورخ

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

 1400/09/03در محل شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد تشکیل گردید.
 -1گزارش توجیهی مورخ  10شهریور ماه  1400هیات مدیره شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (سهامي
در این مجمع که با حضور  57/11درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ،اعضای هیات مدیره ،حسابرس و
عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ  70میلیارد ریال به مبلغ  750ميليارد ريال (خالص افزایش
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد ،ریاست مجمع برعهده آقای محمد حسن
سرمایه به مبلغ  680میلیارد ریال)از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود(طبقه زمین) به
صبوري ديلمي بود که خانم غزاله تيما و خانم عذرا بياني درمقام نظار اول و دوم و آقای حميدرضا آزادي
مبلغ  603/6میلیارد ریال (در اجرای مفاد ماده  14قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
و حمایت از کاالی ایرانی مصوب  15اردیبهشت ماه  1398نجلس شورای اسالمی) و آئین نامه های اجرایی
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم
تبصره ( )1ماده  149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دیماه  ،1398و همچنین صرف سهام با سلب حق تقدم
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب
از صاحبان سهام ،مطالبات حال شده یا آورده نقدی سهامداران به مبلغ  76/4میلیارد ریال با هدف اصالح
افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد مشتمل بر صورت سود وزیان فرضی ،صورت جریان های نقدی
بدین ترتیب افزايش سرمايه شرکت از مبلغ  70،000،000،000ريال به مبلغ  673،596،936،000ريال
فرضی و یادداشتهای همراه که پیوست می باشد ،طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطالعات مالی آتی»
معادل  862درصد از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها مورد تصويب قرار گرفته و مقرر شد مفاد ماده 5
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است .مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با
اساسنامه در اين خصوص اصالح گردد.
هیات مدیره شرکت می باشد.
مهندسحمیدرضاآزادیمدیرعاملتوانمندصنعتکشورمان
 -2گزارش مزبور در اجراي تبصره  2ماده 161اصالحيه قانون
در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه شرکت مرجان کار
تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از منابع فوق
از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت
تهیه شده است .این گزارش توجیهی بر اساس مفروضات
ساختمان و تولیدکننده آجر سفال هستیم که بخاطر
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات
مشکالت حوزه صنعت ساخت و ساز ،وضعیت خوبی به
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع
شرکت حکمفرما نبود افزود :با حمایت تمام قد هیات مدیره
بپیوندد .در نتیجه ،به استفاده کنندگان توجه داده می شود
و سهامداران عمده و تالش خستگی ناپذیر کلیه همکاران ما
که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف
توانستیم کارخانه ای را که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی
توصیف شده در باال مناسب نباشد.
بود را به یک واحد نمونه تولیدی تبدیل سازیم.
 -3براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض
به گفته مهندس آزادی مهمترین مسئله ما در سال 1400
تحقق مفروضات فوق الذکر ،این موسسه به مواردی برخورد
بازسازی و راه اندازی خط  2بود که با برنامه ریزی صورت
نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور ،مبناي معقول
پذیرفته ظرفیت  300هزار تن را به  500هزار تن افزایش
براي تهيه گزارش توجيهي فراهم نمي كند .به عالوه ،به نظر
دادیم و همچنین برای نصب خشک کن با تمهیدات اندیشیده
اين موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه
مهندس حمیدرضا ازادی سکاندار شایسته شرکت مرجان کار؛ فروش
شده بیش از  200هزار دالر صرفه جوئی داشتیم.
مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
تمام محصوالت تولیدی ،رسیدن به ظرفیت  100درصدی شرکت  ،پیدا
مدیریت عامل مجموعه در ادامه با اشاره به اینکه برای یک
 -4در راستای مفاد ماده  14قانون حداکثر از توان تولیدی و
کوره و خشک کن جدید نیز برنامه ریزی کرده ایم و با کردن بازارهای جدید چنانچه که فروش در آنجا منافع شرکت را تامین
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب  15اردیبهشت
پویایی سازمان فروش درصدد هستیم که در شناسایی کند و دریافت تسهیالت مناسب از بانکها برای تامین نقدینگی مورد نیاز
ماه  1398مجلس شورای اسالمی ،دارایی های ثابت مشهود
دیگر بازارهای هدف منجمله استانهای اردبیل و آذربایجان شرکت و اجرای طرح های مدنظر مدیریت را از اولویت های اصلی کاری
(طبقه زمین) طی  5سال اخیر تجدید ارزیابی نگردیده است.
به فروش محصول بپردازیم تصریح کرد که با کارشناسی و خود برشمرد و خاطرنشان کرد با بهره بردن از توان خود مجموعه خطی
 -5انجام افزایش سرمایه یاد شده با رعایت مبانی پیش بینی
درک شرایط مرتبط مجموعه خوشبختانه معادن جدیدی را که سالها از مدار تولید خارج شده و فاقد فعالیت بود را به مدار تولید
شده در اصالحیه قانون تجارت و پس از دریافت مجوز از سازمان
را خریداری کرده ایم که تا بیست سال مواد اولیه کارخانه بازگرداندیم و بر این اصل کار خود را استوار ساخته ایم که تمام پتانسیل
بورس و اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.
مجموعه را به کار بگیریم تا بیشترین بازدهی را برای سهامدار و ذینفع
را تامین خواهد کرد .
 -6در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی از محل صرف سهام با
مدیرعامل مرجان کار در بخش پایانی صحبتهای خود با خود حاصل سازیم.
سلب حق تقدم از صاحبان سهام ،مطالبات حال شده و آورده نقدی
اشاره به اینکه ما برای اورهال بیش از  100میلیارد نیاز
سهامداران ،حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات
داریم که این اورهال نیز برای استمرار تولید و مدیریت و کنترل بهای تمام شده بسیار ضروری
ذهني توصيف شده در باال رخ دهد ،نتايج واقعي احتماال متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود .زيرا رويدادهاي پيش
می باشد افزود با مذاکرات صورت پذیرفته درصدد می باشیم که این رقم را از سهامداران عمده که
بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
همواره یاد ما بوده اند تا با چرخه تولید پایدار و استوار  ،در این مجموعه برقرار باشد ،تامین کنیم.
هدف از انجام افزایش سرمایه
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ،تاکید رئیس مجمع بر این نکته که دولت جدید به دنبال تولید
هدف شركت بازرگانی و تولیدی مرجان کار ( سهامی عام) ،از افزایش سرمایه مورد نظر به شرح ذیل است:
مسکن بصورت انبوه بود و این چشم انداز بسیار روشنی را برای فروش محصول شرکت در سالهای
 اصالح ساختار مالی از طریق مازاد تجدید دارایی ها.آتی متصور می گرداند و تقدیر ویژه وی از مدیریت عالی شرکت که توانسته در این مجموعه بزرگ
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
تولیدی بسیار درخشان عملکرد داشته باشد ،روابط عمومی فرهیخته و کوشا و امور سهام پاسخگو
با توجه به برنامۀ ارائه شـده ،شـرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) در نظر دارد سـرمایۀ
که بیشترین تعامل را با اصحاب رسانه و سهامداران برای حضور درمجمع داشتند ،پاسخ های مستدل
خود را از مبلغ 70/000/000/000ریال به مبلغ  673/596/936/000ریال (معادل  862/28درصد سرمایه
مهندس آزادی و سرکار خانم احمدی معاون مالی مجموعه به سواالت سهامداران و تشریح کامل
فعلی) به شرح زیر افزایش دهد:
دستاوردها و برنامه های آتی مدیریت شرکت از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به
 مبلغ  603/596/936/000میلیون ریال (معادل  862/28درصد سرمایه فعلی) از محل مازاد تجدیداسب قلم نسپاریم.
ارزیابی دارایی ها.
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«فسرب» بی بدیل در تولید

افزایش سرمایه شرکت ملی سرب و روی ایران مصوب مجمع گرفت
مهدی خلج

«فسرب» با تولید  5725تن سرب  ،تولید  5004تن روی و تولید  4254کیلوگرم قرص نقره در ميليون ريال ،از محل مازاد تجدید ارزیابی زمینهای شرکت در اجرای مفاد ماده  14قانون حداکثر
سال  99توانسته یکی از شرکت های برتر در حوزه تولید در این حوزه باشد.
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی (مصوب  15اردیبهشت 1398
این مجموعه در مقام یکی از شرکت های ممتاز حامی محیط زیست و رعایت کننده دقیق مجلس شورای اسالمی) که پیوست می باشد مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است.
استانداردهای صنعت سبز با بهره بردن از نیروی انسانی متعهد خود و با استفاده از تکنولوژی مسئولیت گزارش توجیهی مزبور با هیات مدیره شرکت است.
ها و استانداردهای روز دنیا در خطوط تولیدش یکی از
 -2گزارش مزبور با هدف اصالح ساختار مالی و استفاده
شرکت های موفق در حوزه تولید بوده که با افزایش
از مزیت مالیاتی مقرر در ماده  14قانون حداکثر استفاده
سرمایه آخرین خرد از محل تجدید ارزیابی به دنبال
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
بسط فعالیت های خود و واقعی کردن ارزش شرکت
ایرانی» ،از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین های شرکت،
می باشد.
ارائه شده است .افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ملي
دارایی ها منجر به ورود مبلغ نقدی نمی شود و تاثیری
سرب و روي ايران (سهامی عام) مورخ  1400/08/26در
بردرآمدهای شرکت نخواهد داشت.
محل شرکت توسعه معادن روي ايران-سالن کنفرانس
 -3براساس رسيدگي های انجام شده به نظر این
حيان تشکیل گردید.
موسسه ،افزایش سرمایه شرکت در اجرای مفاد ماده 14
در این مجمع که با حضور  70/02درصدی سهامداران
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
حقیقی و حقوقی ،اعضای هیات مدیره ،حسابرس و
و حمایت از کاالی ایرانی (مصوب  15اردیبهشت ماه
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار
 1398مجلس شورای اسالمی) ،بالمانع است.
شد ،ریاست مجمع برعهده آقای فرشاد صبري بود که
 -4افزایش سرمایه یادشده با رعایت مبانی پیش بینی
جنابان رامتين قسمتي و نوروز لقماني شهميري درمقام مهندس هوشنگ احمدی مدیر ارشد شرکت در گزارش خود با تصریح شده در اصالحیه قانون تجارت و پس از دریافت مجوز
نظار اول و دوم و آقای هوشنگ احمدي به عنوان دبیر اینکه آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال  1390و از محل مطالبات از سازمان بورس و اوراق بهادار ،امکان پذیر خواهد بود.
مجمع انتخاب شدند.
و درآمد نقدی سهامداران بوده است افزود :افزایش سرمایه کنونی نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی به مبلغ حدود  1076میلیاردی که از محل تجدید ارزیابی «زمین» افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ  92/000میلیون
بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از صورت می پذیرد در کنار اصالح ساختار مالی و بهبود نسبت های ریال به مبلغ  322/000میلیون ریال و از محل
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشینان مالی باعث خواهد شد که شرکت در دریافت تسهیالت متناسب در مطالبات حال شده و آورده نقدی بوده که به منظور
با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه بانک ها منتفع گشته بهره بهتری ببرد .به گفته مدیرمالی مجموعه این تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تغییر ترکیب
شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
افزایش سرمایه در چارچوب قوانین حمایتی برای استفاده از حداکثر و افزایش تولید سرب ،اجرای طرح توسعه و تکمیل
وی در بخش دیگری از گزارش خود از رشد بازده دارائی توان تولیدی و خدماتی کشور بوده و در واقعی شدن ارزش شرکت روت  Bتولید روی و اصالح ساختار مالی صورت
ها از  12/17درصدی سال  98به مقدار  35/95درصد نقش اساسی خواهد داشته و همچنین «فسرب» از معافیت مالیاتی گرفته است .نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور
در سال  99و رشد بازده حقوق صاحبان سهام از  38/5برای این موضوع استفاده خواهد کرد .شایان ذکر است این رقم از که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ
تجدید ارزیابی  9پالک ثبتی که حدود  239هکتار زمین با کاربری
درصد به مقدار  73/43درصد بازه زمانی فوق خبر داد
 1389/12/24تصویب شده و در تاریخ 1390/10/10
صنعتی بوده و به قیمت بالغ بر  1076میلیارد طبق نظر کارشناسان
و اضافه کرد :بدین ترتیب حاشیه سود خالص از مقدار
نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
رسمی ارزیابی شده است.
 10/16درصد در سال  98به میزان  29/08درصد در
هدف از انجام افزایش سرمایه
سال  99رسید و سود خالص از مبلغ حدود  28میلیارد
هدف شركت ملي سرب و روي ايران ( سهامی عام) ،از
به بیش از  142میلیارد افزایش پیدا کرد.
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت ،به شرح زیر می باشد.
همچنین در این مجمع از افزایش ظرفیت تولید ،بهره بردن از واحد  ، AZSبهره بردن از کیک افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارايي هاي
های مانده و باطله ها برای با عیار کردن محصوالت شرکت ،خریداری خاک جهت استفاده در ثابت(قسمتي از طبقه زمين) براساس ماده « 14قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي
کارخانه با عیارهای مناسب ((از کشور ترکیه ،شرکت معدن کاران و بورس کاال)) و شرکت در كشور و حمايت از كاالي ايراني « در مورخ  1398/2/15مجلس شوراي اسالمي وتصويب نامه
مناقصه های متعدد از برنامه های شرکت برای سال جاری نام برده شد.
شماره /135602ت 57170هـــ مورخ  1398/10/22هيئت وزيران در خصوص افزايش سرمايه
در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ  322.000.000.000ريال به مبلغ  11.082.120.000.000از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مي باشد.
ريال منقسم به  11.082.120.000سهم  1000ريالي افزايش يافت و ماده  5مربوطه در اساسنامه مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
اصالح گرديد و مجمع به هيات مديره شرکت تفويض اختيار نمود که کليه اقدامات الزم جهت با توجه به برنامۀ ارائه شـده ،شـرکت ملي سرب و روي ايران (سهامی عام) در نظر دارد سـرمایۀ
عملي کردن افزايش سرمايه را با رعايت مقررات قانوني باالخص اليحه اصالحي قسمتي از قانون خود را از مبلغ 322/000میلیون ریال به مبلغ  11/082/120میلیون ریال ،از محل مازاد تجدید
تجارت مصوب  1347انجام دهد.
ارزیابی دارایی های ثابت (قسمتی از طبقه زمین) به شرح زیر افزایش دهد:
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
  10/760/120میلیون ریال (معادل  3341/65درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت ملي سرب و روي ايران (سهامي عام)
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در اجرای مفاد تبصره  2ماده  161اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
درصورت عملي نشدن افزايش سرمايه از اين محل  ،شركت با موافقت سهامدار عمده برنامه
 -1گزارش توجیهی مورخ  10تیرماه  1400هیات مدیره شرکت ملي سرب و روي ايران (سهامي افزايش سرمايه از محل سود انباشته  ،مطالبات و آورده هاي نقدي را در دوره يا دوره هاي آتي
عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از مبلغ  322/000میلیون ریال به مبلغ  11/082/120در دستور كار قرار خواهد داد.
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«غمارگ» و روندی رو به رشد

تصویب افزایش سرمایه جذاب مارگارین در مجمع فوق العاده
مهدی خلج

بـرای مارگاریـن در سـال هـای پایانـی دهـه نـود شمسـی کمتـر کسـی آینـده ای حسـن خلخالـي بـه عنـوان دبیـر مجمـع انتخاب شـدند.
روشـن متصـور بـود و اگر از کارشناسـان صنعـت و متخصصان بازار سـرمایه سـوال در ادامـه و بـا قرائـت گـزارش توجیهـی هیات مدیره مبنـی بر لزوم افزایش سـرمایه
مـی کـردی جملگـی روزهای واپسـین فعالیت «غمـارگ» را پیش بینـی می کردند توسـط دکتـر حسـن خلخالـی مدیرعامـل برجسـته مجموعـه و پـس از اسـتماع
لکـن دکتـر حسـن خلخالی با ریسـک پذیرش سـکانداری «مارگاریـن» در فروردین گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی ،مجمع نشـینان بـا طنین صلوات خـود ضمن
 1399و تدویـن برنامـه هـای مـدون مدیریتـی در سـه بخـش کوتـاه مـدت -میان تصویـب افزایش سـرمایه شـرکت به تغییر بند اساسـنامه مربوطـه رای مثبت دادند.
مـدت و بلنـد مـدت بـرای «غمـارگ» نسـخه ای پیچیـد شـفا بخـش تا شـرکت از بنابرایـن سـرمایه شـرکت از مبلغ  840/000بـه  9/515/013میلیـون ریال افزایش
یافـت کـه عمـده تریـن توجیـه آن اصلاح سـاختار مالـی ،جبـران مخارج سـرمایه
خمودگـی برخاسـته و قـد علـم کند.
ای ،پیشـبرد طـرح هـای توسـعه ای شـرکت و
ایـن مدیـر برجسـته کـه یکـی از موفـق تریـن
اسـتفاده از معافیـت مالیاتـی تجدیـد ارزیابی ها
و صاحـب نظـران مدبـران اقتصـادی کشـور می
می باشـد.
باشـد بـا دکترینـی از جنـس تعالـی و توسـعه
در سـالی کـه مقـام معظـم رهبـری آنـرا بـه
خونـی تـازه در کالبـد پیـر شـرکت مارگاریـن
نـام سـال حمایـت از تولیـد بـا پشـتیبانی هـا و
دمیـد تـا این شـرکت قدیمـی در صنعـت تولید
مانـع زدایـی مزیـن کرده اسـت حضـور مدیرانی
روغـن های خانگـی و صنعتی تاللویـی تازه یابد.
کاردان و کاربلـد کـه در کنـار تجربـه و دانـش
در آخریـن اقـدام هـم در یکـی از روزهـای میانه
مدیریتـی برنامـه هـای عملـی بـرای تجلـی این
پاییـز  1400شـرکت یـک افزایـش سـرمایه
شـعار دارنـد نیـاز شـرکت هـای بـزرگ تولیدی
کلیـدی را رقـم زد تـا رونـد رو بـه رشـد و ریـل
اسـت کـه بحمدالـه از مارگاریـن  70سـاله ایـن
گـذاری بـه سـوی موفقیـت در مجموعـه تـداوم
مدیریـت ارزشـی و جهـادی این مهـم را رقم زد
یابـد .تصویـب ایـن افزایـش سـرمایه از محـل
و شـاهد هسـتیم که شـرکت هـر روز بیشـتر در
تجدیـد ارزیابـی و سـود انباشـته بـرای اصلاح
سـاختار مالـی تحقـق یـک آرزوی چندسـاله در مارگارین که در پایان سال  ۱۳۹۹توانسته بود با مدیریت رونـدی صعـودی و رو بـه رشـد بـه حرکـت خود
مارگاریـن بوده کـه با در نظر گرفتـن اینکه طبق جدید خود یعنی دکتر حسن خلخالی با توليد  ۱۲۴هزار تن ادامـه مـی دهد.
آخریـن اخبـار ارز ترجیحی بـرای واردات اکثریت و توزيع و فروش  ۱۲۹هزار تن روغن با رسیدن به سهم بازار دکتـر خلخالـی در پیامـد حضورش در شـرکت و
کاالهـا منجمله روغن حذف خواهد شـد ،شـرکت حدودا ً  7/5درصدی به جايگاه پنجم درتوليد و جايگاه پنجم بـا توجـه بـه اینکـه شـركت مارگارين طـي چند
مارگاریـن و ذینفعـان آن بـا این افزایش سـرمایه توزيع در صنعت روغن نباتي كشور نائل آید .در سال  1400سـال اخيـر بـه دليـل اعمـال تحريـم هـاي بيـن
جـذاب در سـال جـاری بسـیار منتفـع خواهنـد به قول معروف اسب خود را زین کرده است که به جایگاهی المللـي و قـرار گرفتـن در ليسـت تحريـم هـا بـه
باالتر دست یابد و شهات آن همین بس که در ادامه همین جهـت وابسـتگي بـه بانك ملـي ايـران ،عمدتاً در
گردید.
طبـق آمـار رسـمی و منتشـر شـده در سـایت روند رو به رشد و حرکت در مسیر تعالی سازمانی شرکت محدوديـت هـاي ناشـي از فروشـندگان خارجـي
اطلاع رسـانی بـورس شـرکت مارگاریـن در  11توانست در هشت ماه ابتدایی سال  ۱۴۰۰یعنی منتهی به و عـدم تخصيـص بـه موقـع ارز قـرار گرفتـه بـود
ماهـه منتهـی به آبـان مـاه از فـروش محصوالت سی ام آبان ماه نیز بسیار فراتر از پیش بینی ها در تولید و بـا ریشـه یابـی مشـکالت کـه مهمتریـن آن عدم
خـود  1532میلیـارد تومـان کـه مبلـغ  188فروش برای ذینفعان خود سود و ارزش آفریده و عملکردی وجـود قسـمتي عمـده از روغـن خـام مـورد نياز
توليـد كـه قابليـت تأميـن آن از طريـق منابـع
میلیـارد تومـان آن مربـوط بـه آبـان مـاه مـی درخشان حاصل سازد.
باشـد .درآمـد کسـب کـرده اسـت .گفتنی اسـت دکتر خلخالی مدیریت جهادی مجموعه در گزارش خود با خارجـي بـه جهـت عـدم فـروش آن توسـط
مبلـغ فـروش ایـن شـرکت در مـدت  11مـاه در تصریح اینکه در استمرار روند رو به رشد و توسعه ای خود ،فروشـندگان خارجـي و عـدم تخصيـص ارز بـود
مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل  94درصـد مارگارین نیازمند یک افزایش سرمایه بود و خاطرنشان بـه رویکردهایـی متفـاوت وخالقانـه بـرای تامین
کرد با بهره بردن بخشی از این افزایش سرمایه و مبلغی روغـن مـورد نیـاز خود اهتمـام ورزید  .سیاسـتها
افزایـش داشـته اسـت.
براسـاس گزارش منتشـر شده توسـط شرکت که که از محل سود انباشته تامین خواهد شد عالوه بر تامین و رویکردهایـی کـه با حمایـت قاطع سـهامداران
بـه تایید مسـئولین ذیصالح رسـیده اسـت مقدار مخارج سرمایه ای شرکت ،شاهد خواهیم بود توسعه و تعالی عمـده همچـون گـروه توسـعه صنایـع بهشـهر و
گـروه توسـعه ملـی مواجـه شـده و ايـن شـركت
فـروش روغـن نباتـی شـرکت بـه بیـش از  110مارگارین روندی جهشی خواهد یافت.
الزامـاً در جهـت تاميـن روغـن خـام مـورد نياز و
هـزار تـن در این دوره رسـیده و «غمارگ» افزون
بـر  50تـن دانـه های روغنی هم فروخته اسـت در حالی که سـال گذشـته شـرکت توليـد محصـوالت سـبد كاال ،عمـده روغـن خـام خـود را از طريق منابـع داخلي كه
عمدتـاً شـركت هـاي روغنـي كـه قابليـت واردات روغـن را از طريـق شـركت هـاي
فروشـی از این محصول نداشـته اسـت.
مجمـع عمومـی فـوق العاده صاحبان سـهام شـرکت مارگارين (سـهامی عـام) مورخ خارجـي را داشـتند تأميـن نمـود.
 1400/08/22در محـل درمحـل کيلومتـر  3جـاده ورامين -خيابـان راهبر-پالک  8مدیرعامـل خوشـفکر مجموعـه در ابتـدای گـزارش خود با تشـریح اینکـه مارگارين
اوليـن شـركت توليـد كننده روغـن گياهي در ايران كـه با برندهای خـروس ،آفتاب
شـرکت مارگارين(سـهامي عام) تشـکیل گردید.
در ایـن مجمـع کـه بـا حضـور  70/59درصـد سـهامداران حقیقـی و حقوقـی ،و آفتـاب طاليـي در بيـن مـردم شـناخته شـده اسـت بـا تولیـد  ۳۸نـوع محصـول
اعضـای هیـات مدیره ،حسـابرس و بـازرس قانونی و نظارت سـازمان بـورس و اوراق متنـوع روغنـي در دو بخـش صنـف و صنعـت ( )B2Bو مصـارف خانـوار ()B2C
بهاداربرگـزار شـد ،ریاسـت مجمـع برعهـده آقای بابک باقـري مهماندوسـتي بود که سـالها جـزو شـرکتهای خوب بـازار سـرمایه و مطلـوب مشـتریان بوده اسـت افزود:
جنابـان همايـون باقـري طـادي و مجيـد امـدادي درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای متاسـفانه بـه دلیل اعمال سیاسـت های نادرسـت این شـرکت قدیمـی در طی چند
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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.
دکتـر حسـن خلخالـی در ادامـه بـا اعلام اینکـه بـا عملیاتـی کـردن رویکردهـای
جدیـد در مدیریـت در سـال جهـش تولیـد توانسـتیم بـرای «غمـارگ» وضعیتـی
جدیـد بـا حمایـت سـهامداران عمـده و تالش خسـتگی ناپذیـر کارکنان رقـم بزنیم
اضافـه کـرد :مدیـران و مهندسـان متعهـد و متخصـص شـرکت و کارکنان تالشـگر
در دوره جدیـد بـا همتـی مثـال زدنـی ایـن شـعاررا سـرلوحه خـود قـرار دادنـد که
ماموریـت مجموعـه مارگاریـن فراتـر از همراهی خواسـته های مشـتریان کنونی می
باشـد و بایسـت همـواره بـا تولید محصوالت جدیـد و با کیفیت در کنار پاسـخگویی
بـه نیازهـای بـازار فعلی و مشـتریان وفـادار خود به دنبـال جلب و جذب مشـتریان
و مصـرف کننـدگان محصـوالت جدیـد بـوده و در جهـت رضایـت و کسـب اعتمـاد
آنـان از هیـچ تالشـی فروگذار نباشـند.
بـه گفتـه دکتـر خلخالـی در «غمـارگ» بـه جد دنبـال افزایـش ظرفیت هسـتیم و
هـر چنـد رقبـای مـا پـر قـدرت در بـازار هسـتند اما بـا  15محصـول جدیـد که به
محصـوالت مـا اضافـه خواهنـد شـد و در نتیجه تنـوع و تعـدد محصـول مطلوبتری
خواهیـم داشـت دوبـاره بـه رتبـه اول و رهبری صنعت روغنکشـی کشـور برخواهیم
گشت .

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت مارگارين (سهامي عام)
در اجرای مفاد تبصره  2ماده  161اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

 -1گـزارش توجیهـی مـورخ  23مـرداد مـاه  1400هیـات مدیره شـرکت مارگارين
(سـهامي عـام) درخصـوص افزايش سـرمايه آن شـركت از مبلغ  840میلیـارد ریال
بـه مبلـغ  9/515ميليـارد ريـال از محـل مـازاد ناشـی از تجدیـد ارزیابـی دارایـی
هـای ثابـت مشـهود (طبقـه زمیـن) موضـوع «مـاده  14قانـون حداکثر اسـتفاده از
تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور حمایـت از کاالی ایرانی» و براسـاس اصلاح ماده
( )10آییـن نامـه اجرایـی تبصـره ( )1مـاده  149قانـون مالیاتهای مسـتقیم مصوب
 1398/10/22و سـود انباشـته ،مشـتمل بـر صـورت هـای سـود و زیـان ،صـورت
وضعیـت مالـی و تغییـرات در حقـوق مالکانـه فرضـی و یادداشـت هـای همـراه که
پیوسـت می باشـد ،طبـق اسـتانداردهای حسابرسـی «رسـیدگی به اطالعـات مالی
آتـی» مـورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته اسـت .مسـئولیت گـزارش توجیهی
مزبـور و مفروضـات مبنـای تهیـه آن بـا هیـات مدیره شـرکت می باشـد.
 -2گـزارش مزبـور در اجـراي تبصره  2مـاده 161اصالحيه قانون تجـارت و با هدف
توجیـه افزایـش سـرمایه شـرکت از محل مازاد ناشـی از تجدید ارزیابـی دارایی های
ثابـت مشـهود (طبقـه زمین) بـه مبلغ  8/255میلیارد ریال و سـود انباشـته به مبلغ
 420میلیـارد ریـال بـه منظـور اصالح 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 کـه انتظار نمی
رود لزومـا بـه وقـوع بپیونـدد .در نتیجـه ،به اسـتفاده کنندگان توجه داده می شـود
کـه ایـن گـزارش توجیهـی ممکـن اسـت بـرای هدفهایـی جز هـدف توصیف شـده
در باال مناسـب نباشد.
 -3به نظر این سازمان:
الـف -براسـاس رسـیدگی هـای انجـام شـده ،افزایـش سـرمایه شـرکت بـه مبلـغ
 8/255میلیـارد ریـال در رعایت مـاده ( )14قانون حداکثر اسـتفاده از توان تولیدی
و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی بالمانـع اسـت.
ب -براسـاس رسـيدگي بـه شـواهد پشـتوانه مفروضـات  ،ایـن سـازمان بـه مواردی
برخـورد نکـرده اسـت كـه متقاعـد شـود مفروضـات مزبـور ،مبنايـي معقـول بـراي
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تهيـه گـزارش توجيهـي از محل سـود انباشـته بـه مبلـغ  420میلیارد ریـال فراهم
نمـی کنـد .بـه علاوه ،بـه نظـر ايـن سـازمان ،گـزارش توجیهی یاد شـده براسـاس
مفروضـات بـه گونـه ای مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده
است .
 -4افزایـش سـرمایه مذکـور منـوط به تایید سـازمان بـورس و اوراق بهـادار خواهد
بـود  .همچنیـن وفـق مفـاد مـاده  14قانـون « حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیدی و
خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی 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.
 -5حتـي اگـر رويدادهـاي پيـش بينـي شـده طبق مفروضـات ذهني توصيف شـده
در بـاال رخ دهـد ،نتايـج واقعـي احتماال متفـاوت از پيش بينـي ها خواهد بـود .زيرا
رويدادهـاي پيـش بيني شـده اغلب بـه گونه اي مـورد انتظار رخ نمـي دهد وتفاوت
هـاي حاصـل مي توانـد با اهميت باشـد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایـش سـرمایه قبلی شـرکت از مبلـغ  360/000میلیون ریال بـه مبلغ 840/000
میلیـون ریـال و از محـل مطالبـات حـال شـده سـهامداران و آورده نقـدی بـه مبلغ
 280/000میلیـون ریـال و سـود انباشـته بـه مبلـغ  200/000میلیـون ریـال بوده
کـه بـه منظـور اصلاح سـاختار مالـی و اجـرای پـروژه نوسـازی و بهسـازی خـط
تولیـد ،صـورت گرفتـه اسـت .نتایـج حاصـل از افزایـش سـرمایه مزبـور کـه طـی
تصمیمـات مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  1396/01/29تصویـب شـده و در
تاریـخ  1396/11/03نـزد مرجـع ثبـت شـرکت هـا بـه ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه
در صـورت عدم انجام افزایش سـرمایه ،شـرکت 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 تسـهیالت بانکـی مـی باشـد کـه 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 شـرکت توصیه می شـود.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شــده ،شــرکت مارگارین(سهامی عام) در نظر دارد ســرمایۀ
خـود را از مبلـغ 840/000میلیـون ریـال بـه مبلـغ  9/515/013میلیـون ریـال ،از
محـل سـود انباشـته و مـازاد تجدیـد ارزیابـی دارایی ها به شـرح زیـر افزایش دهد.
  420/000میلیـون ریـال (معـادل  50درصـد کل سـرمایه فعلـی) از محـل سـودانباشته،
 مبلـغ  8/255/013میلیـون ریـال (معادل  983درصد کل سـرمایه فعلی) از محلمـازاد تجدید ارزیابـی دارایی ها.
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در صـورت عدم انجام افزایش سـرمایه ،شـرکت 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 تسـهیالت بـا نرخ مناسـب می باشـد .با توجه بـه این که
اسـتفاه از اوراق بدهـی و تسـهیالت منجـر بـه افزایـش هزینـه مالی ،سـبت بدهی و
در نتیجـه ریسـک مالـی مـی شـود ،توصیـه می شـود ایـن شـرکت از روش افزایش
سـرمایه بـرای تامین مالی اسـتفاده شـود.
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سیمان کردستان؛ رکورد شکن در صادرات و نمادی قابل اعتماد در صنعت ایران
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام شـرکت سـیمان کردسـتان متخصصـان داخلـی و بهره بـردن از دانش جوانـان متعهد و متخصص میسـر گردید
(سـهامیعام) مـورخ  1400/08/26در محـل هتـل ارم سـالن همايش نگيـن برگزار از راه انـدازی آسـیاب سـیمان خـط  2پـس از  30مـاه خبـر داد و تصریـح کرد که:
رسـیدن به چشـم انداز ترسـیمی ،رضایت مندی مشـتریان و رعایـت حقوق مصرف
گر د ید .
در ایـن مجمـع کـه با حضـور  87/96درصـد سـهامداران حقیقی و حقوقـی  ،اعضاء کننـده سـه سـرفصل اصلـی و اهـم رئـوس کاری مـن و تیـم مدیریتیـم در شـرکت
هیـات مدیـره ،نماینـده سـازمان بـورس و اوراق بهادار ،حسـابرس و بـازرس قانونی سـیمان کردسـتان مـی باشـد .وی در ادامـه کسـب  11میلیـارد تومـان سـود از
برگـزار گردیـد ،ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای سـعید نایب بـود ،که آقـای کامران فـروش آهـک  ،مشـارکت در تاسـیس شـرکت حمـل و نقـل اتحـاد ترابر کـه در امر
معتمـدی و خانـم غزالـه تیمـا در مقـام نظـار اول و دوم و آقای دکتر رضـا نیک پور حمـل و نقـل جـاده ای فعـال بوده و عرضـه اولیه سـیمان در بـورس کاال را از دیگر
دسـتاوردهای شـرکت در سـال مالـی منتهی به
بـه عنـوان دبیر مجمـع انتخـاب گردیدند.
 31شـهریور  1400برشـمرد و افـزود :بـا اعمـال
درادامـه بـا قرائـت گـزارش هیـات مدیـره بـه
و پیـاده سـازی برنامـه هـای مدنظر خـود موفق
مجمـع مربـوط بـه اهـم فعالیتهـای صـورت
شـدیم کـه پـس از  5سـال از زیان انباشـته گذر
پذیرفتـه در طـی سـال مالـی منتهـی بـه
داده و بـه سـاحل سـود دهـی برسـیم .دکتـر
 1400/06/31و پـس از اسـتماع گـزارش
نیـک پـور همچنین بـا تاکید بـر اینکه در سـال
حسـابرس و بـازرس قانونـی ،مجمـع نشـینان با
مالـی مـورد گـزارش ،سیاسـت اصلی مـا تولید و
طنیـن صلـوات خـود ضمـن تصویـب صورتهای
فروش متناسـب بوده اسـت خاطر نشـان ساخت
مالـی و تنفیـذ معامالت مشـمول مـاده  129و با
کـه ایـن راهبـرد و رویکرد باعث شـد که شـاهد
تقسـیم سـود  70ریال بـه ازای هر سـهم به کار
توفیقـات و عملکـرد خوبـی در رشـد صعـودی
خـود پایـان دادنـد.
فرآیندهـا باشـیم  .مدیرعامل «سـکرد» در ادامه
دکتـر رضـا نیـک پـور در گـزارش جامع خـود با
گـزارش مبسـوط خـود بـا تبییـن اینکـه بعـد از
تصریـح اینکـه شـرکت سـیمان کردسـتان در
صنعـت از منظـر تولیـد بـا تولیـد  700هـزار تن کسب عناوین متعدد منجمله؛ واحد نمونه کشوری  ،شرکت ورود سـیمان بـه بـورس ،تمام فـروش محصوالت
محصـول حـدود یـک درصـد ظرفیـت کشـور در دارای کیفیت برتر،واحد کارگری برتر استانی در سال جاری ،شـرکت سـیمان کردسـتان در بـورس کاال بـوده
تولیـد سـیمان و تولیـد  7درصد سـهم کلینکر را شرکت صادرکننده برتر استان در سال  ،99دریافت لوح اسـت و حتـی یـک پاکـت و یـا یک کیلـو فروش
دارا مـی باشـد افـزود :با بهره بـردن از جدیدترین تقدیر شرکت ممتاز از سوی شبکه بهداشت و درمان منطقه خـارج از ایـن چهارچوب نداشـته ایـم اضافه کرد:
تکنولـوژی هـا جهـت تولیـد پـاک و متنـوع و بـا و کسب عنوان کارآفرین برتر کشور در سال  1400در کنار در کنـار رشـد سـودآوری ایـن شـفافیت فـروش
کیفیـت بسـیار مطلـوب که بیـش از  27محصول خروج شرکت از سرفصل بدهکاران بانکی و انجام تعمیرات محصـوالت در بـورس کاال بسـیار بـه صنعـت
را در بـر می گیرد توانسـته ایم سـهمی شایسـته اساسی پس از  25سال را می توان از اهم دستاوردهای دکتر سـیمان کمـک کـرده و دسـت دالالن و واسـطه
را بـا توجـه بـه ظرفیـت و تـوان تولیـدی خـود نیک پور و تیم مدیریت سیمان کردستان در طی سال مالی هـا را از ایـن صنعت دور سـاخته اسـت.
دکتـر نیـک پـور در فـرازی دیگر از گـزارش خود
در کشـور عزیزمـان را بـه خـود اختصـاص داده مورد گزارش برشمرد.
و در حـوزه فـروش خارجـی نیـز بـه  11کشـور دکتر نیک پور مدیرعامل «سکرد» در فرازی از گزارش خود از کسـب درآمـد حـدود  310میلیـاردی کـه
از کسب درآمد حدود  310میلیاردی که حاکی از رشد  46حاکـی از رشـد  46درصـدی درآمدهای شـرکت
محصـوالت خـود را عرضـه داریم.
مدیرعامـل «سـکرد» در ادامه با اشـاره بـه اینکه درصدی درآمدهای شرکت اصلی بوده است خبر داد و گفت :اصلـی بوده اسـت خبـر داد و گفت :با رسـیدن به
پیمانـکاران بسـیاری در پـروژه هـای بـزرگ از با رسیدن به مبلغ  716/318میلیارد ،سود خالص شرکت اصلی مبلـغ  716/318میلیـارد ،سـود خالـص شـرکت
محصـوالت ایـن شـرکت بهـره مـی برنـد اضافـه  89درصد افزایش یافته که در کنار کاهش  29درصدی هزینه اصلـی  89درصـد افزایـش یافتـه کـه در کنـار
کـرد :پـس از ربع قـرن با انجـام اورهـال ضروری های مالی شاهد هستیم که هم در کنترل و مدیریت هزینه ها و کاهـش  29درصـدی هزینـه هـای مالـی شـاهد
هسـتیم کـه هـم در کنتـرل و مدیریـت هزینـه
بـرای بازسـازی و نوسـازی قطعـات و خطـوط هم سودآفرینی شرکت عملکردی بسیار درخشان داشته ایم.
هـا و هـم سـودآفرینی شـرکت عملکردی بسـیار
مـورد نیـاز توانسـتیم ضمن بـاال بردن بهـره وری
و راندمـان کاری از ظرفیـت  2/450تـن تولیـد محصـول در روز بـه ظرفیت  2/850درخشـان داشـته ایـم .مدیرعامل شـرکت که نشـان داده مدیـری برنامـه محور می
تـن برسـیم .مدیرعامـل سـیمان کردسـتان در ادامه با تاکیـد بر اینکه براین اسـاس باشـد پیرامـون عملکـرد مالی حسـابهای تلفیقی نیز اذعان داشـت کـه درآمدها 47
بودجـه سـال آتی بسـته شـده اسـت خاطر نشـان کـرد کـه مجموع فروش سـیمان درصـد و سـود خالـص افـزون بـر  101درصـد افزایـش یافته و بهـای تمام شـده از
و کلینکـر در سـال مالـی گذشـته بـه افـزون بـر  700هـزار تن رسـید .دکتـر نیک  58درصـد بـه  52درصد ،حاشـیه سـود ناخالص از  42درصد به  48درصد ،حاشـیه
پـور همچنیـن بـا اعلام اینکـه مصمـم هسـتیم کـه بـه تولیـد  3000تـن در روز سـود عملیاتـی از  23درصـد بـه  30درصـد و حاشـیه سـود خالـص از  13درصد به
و فـروش 850هـزار تـن محصـول در سـال پیـش رو برسـیم تصریـح کـرد کـه در  23درصـد رسـیده اسـت کـه این آمارهـا همگی حاکی از آن می باشـد که شـرکت
مدیریـت ارشد«سـکرد» هـدف گذاری شـده اسـت تـا به مبلغ بیشـتر سـودآوری و در تمـام شـاخص هـای کلیـدی خـود عملکردی قابـل تقدیر و توجه داشـته اسـت.
فـروش نسـبت به سـال گذشـته مالی دسـت یابیـم و اسـتمرار بخش ایـن موفقیت مدیرعامـل سـیمان کردسـتان همچنیـن بـا اعلام اینکـه اسـتراتژی اصلـی فروش
باشـیم کـه رتبـه اول در صـادرات را نسـبت بـه ظرفیـت و تولیـد همچـون سـال مـا اینگونـه اسـت کـه باالتریـن فـروش را بـه محصولـی تخصیـص مـی دهیـم کـه
بیشـترین سـود را بـرای شـرکت و ذینفعـان داشـته باشـد افـزود :شکسـتن رکـورد
گذشـته بـه خـود اختصـاص دهیم.
مدیـر عامـل و عضـو هیات مدیره شـرکت در بخش دیگری از گـزارش خود با تبیین صـادرات ماهانـه کلینکـر بمقـدار  40هـزار تن ،گذر از زیان انباشـته پس از  5سـال
اینکـه راه انـدازی بخـش هـای متوقف شـده مجموعه با اعتمـاد به توان و پتانسـیل  ،خـروج از سـرفصل بدهـکاران بانکـی پس از  5سـال ،پرداخت و تسـویه تسـهیالت
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سـنواتی مجموعـه بـه موسسـه اعتبـاری ملـل و بانک توسـعه تعـاون ،اخـذ تخفیف
مالیاتـی «عملکـرد» بـه مبلـغ  235میلیـارد بـرای سـال  97 – 96 – 95و حفـظ و
توسـعه بازارهـای فـروش داخلـی از دیگـر توفیقـات مـن و مجموعـه همکارانـم در
شـرکت سـیمان کردسـتان طـی بـازه زمانی سـال مالـی مورد گـزارش بوده اسـت.
دکتـر 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
شـرکت از طریـق تولیـد محصـوالت متنوع و با کیفیـت را در حوزه تولید ،جانشـین
پـروری و شایسـته سـاالری و چابـک سـازی سـازمان را در حـوزه منابـع انسـانی،
مدیریـت و عرضـه مسـتقیم کامـل ارز حاصلـه از صـادرات در سـامانه هـای جامـع
تجارت(نیمـا و سـنا) و ادامـه فـروش کلینکـر در خـارج از کشـور بـا بهتریـن نرخ و
انجـام کامـل تعهـدات ارزی را در حـوزه مالـی ،خرید معدن گچ بـه ارزش تنها 300
میلیـون تومـان کـه حداقل  50سـال گـچ کارخانـه را تامیـن خواهد کـرد در حوزه
سـرمایه گذاری را از اهم دیگر مواردی برشـمرد که سـیمان کردسـتان 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  5سـال 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  2850تـن بـه  300000تـن در روز بـا توجـه بـه اورهـال صورت
پذ یر فته
راه اندازی کوره خط  2کارخانه آهک صنعتی
برنامـه ریـزی جهـت افزایـش  25دسـتگاه تریلـر بـه نـاوگان حمـل و نقل شـرکت
اعتمـاد ترابرگروس
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 کشـور در اختیار  ۵هلدینگ اصلی اسـت که از این میان۳ ،
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 ۶۲
درصـد ظرفیـت تولیـد سـیمان کشـور (بالـغ بـر  ۵۵میلیـون تـن) را شـرکت های
پذیرفتـه شـده در بـازار سـرمایه تولید می کنند .شـاخص صنعت سـیمان از ابتدای
سـال  ۱۳۹۹تـا نیمـه مرداد ماه به رشـد  ۱۵۲درصدی دسـت یافـت و پس از آن در
پـی نزولـی شـدن روند بـازار ،این شـاخص با  ۳۸درصد افت نسـبت بـه اوج تاریخی
خـود مواجـه شـد و بـا وجود رشـد  ۳۳درصدی پـس از اصلاح ،تا به امـروز همانند
سـایر شـاخص هـای بـازار سـرمایه در بـاز پـس گیـری قلـه های قبلـی نـاکام بوده
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اسـت.در بحـث مربوط بـه چالش هـای موجود صنعت سـیمان بیان ایـن نکته حائز
اهمیـت اسـت که مسـائلی چـون پذیرش و ادامـه دار بودن عرضه سـیمان در بورس
کاال و از بیـن رفتـن واسـطه هـا ،عـدم پایـداری در تامین انرژی شـرکت هـا ،تغییر
در سـاختار نـرخ گـذاری حامل هـای انـرژی ،تغییرات در نـرخ ارز و تـورم ،وضعیت
رکـود یـا رونق حوزه سـاخت و سـاز و سیاسـت هـای دولت جدیـد در این خصوص،
افزایـش تـوان صـادرات کشـور در بخـش سـیمان و کلینکـر از چالش هـای موجود
در صنعت سـیمان است.شـرکت توسـعه سـرمایه و صنعت غدیر (هلدینگ سـیمان
غدیـر) از رتبـه  ۱۵۰توسـط ایـن شـرکت در رتبهبنـدی  ۵۰۰شـرکت برتـر کشـور
برخوردار اسـت .این شـرکت توانسـت از جایگاه  ۱۶۲در رقابت سـال مالی گذشـته
بـه جایـگاه  ۱۵۰در سـال  ۱۳۹۹ارتقـا یابـد .مهنـدس محمدرضـا سـلیمیان مدیـر
عامـل هلدینـگ سـیمان غدیـر گفت :هلدینگ سـیمان غدیـر در گروه شـرکتهای
سـیمانی ،بـا فـروش قریب  ۱۰هـزار میلیـارد ریالی در سـال مالی  ،۹۸رتبـه دوم را
در میـان شـرکتکنندگان ایـن بخـش ،به خود اختصـاص دهد .همچنیـن هلدینگ
سـیمان غدیـر بـا در اختیـار داشـتن سـهم  ۱۰درصـدی از تولیـد سـیمان کشـور
(معـادل  ۸/ ۶میلیـون تـن) در رتبـه سـوم بزرگتریـن تولیدکننـدگان ایـن کاالی
اسـتراتژیک در کشـور به شـمار مـیرود .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
 -1راهاندازیآسیابسیمانخط دوبعداز ۳۰ماهتوقف
 -2کاهشانرژیالکتریکیاز ۱۳۵به ۱۰۲کیلوواتساعت
 -3کاهشانرژیحرارتیاز ۱۱۰۰به ۸۱۰کیلوکالری
 -4کاهشکلینکرفاکتوراز ۹۵به7۹
 -5مصرف ۲۲۰۰۰تنکلینکرسنواتی
. -6کاهشمصرفگریسبهیک سوم
 -7اصالح شاسی گریت پس از  ۱۵سال
 -8راهاندازیآزمایشگاه بتن
ن به ۲۹۰۰تن درروز
 -9افزایشتولیدکلینکر از ۲۱۵۰ت 
 -10کاهشتوقفاتپیشبینی نشده
سایر جوایز  ،گواهینامه ها و تقدیر نامه های اخذ شده توسط شرکت
 انتخاب شرکت سیمان کردستان به عنوان کارآفرین برتر کشوری انتخاب شرکت سیمان کردستان به عنوان واحد کارگری نمونه استانی انتخاب شرکت سیمان کردستان به عنوان کارآفرین برتر کشوری انتخاب شرکت سیمان کردستان به عنوان واحد نمونه ملی کشوری انتخـاب شـرکت سـیمان کردسـتان بـه عنـوان واحـد نمونـه از سـوی سـازماناسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی اسـتان کردسـتان
 انتخاب شرکت سیمان کردستان به عنوان صادر کننده نمونه استانی دریافت لوح تقدیر مقابله با کرونا از سوی شبکه بهداشت و درمان بیجار لوح تقدیر ایمنی از سوی اداره کار بیجارسیاست ها و برنامه های گروه در بخش کنترل هزینه های عملیاتی
سیاست ها و برنامه ها
 تهیه بانک اطالعاتی مصرف قطعات (در  4سال گذشته) ساخت بسیاری از تجهیزات در کارگاه ساخت کارخانه کاهش مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی کاهش مصرق گریس به یک سوم قبلی کاهش مصرف روغن های صنعتی -کاهش مصرف قطعات مصرفی
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بی رقیب در داخل و نقش آفرین در منطقه

موتوژن ؛ بزرگترین و معتبرترین سازنده و تامین کننده الکتروموتور در منطقه
خسرو امیرحسینی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت
ی عام) در تاریخ  1400/09/21در محل
موتوژن (سهام 
هتل سیمرغ تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور  88/31درصدی سهامداران
حقیقی و حقوقی  ،اعضاء هیات مدیره ،نماینده سازمان
بورس و اوراق بهادار ،حسابرس و بازرس قانونی برگزار
گردید ،ریاست مجمع برعهده آقای سيد ابوتراب فاضل
بود ،که جنابان بهمن قاسمي و سعيد داراب ملک آبادي
در مقام نظار اول و دوم و آقای طاهر رحيمي به عنوان
دبیرمجمعانتخابگردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به
 1400/06/31و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس
قانونی ،مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب به گفته مهندس طاهر رحیمی در حال حاضر دهها تیپ
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده  129و با الکتروموتور صنعتی و خانگی در حال تولید میباشد که
تقسیم سود  7/500ریال به کار خود پایان دادند.
شرکت موتوژن تکنولوژی کامل تولید این محصوالت را
مهندس طاهر رحیمی ،مدیرعامل مجموعه ،که از مدیران در اختیار داشته و با دارا بودن استانداردهای بین المللی
توانمند حوزه های صنعت کشور می باشد در ابتدای با الکتروموتورسازهای مطرح نظیر GAMAK، VOLT،
گزارش جامع خود با اشاره به اینکه شرکت موتوژن  TECOو  ...میتواند رقابت می کند.
دارای حدود  ۴۶سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع مدیرعامل کاردان و کاربلد «بموتو» با تصریح اینکه هم اکنون
الکتروموتورهای خانگی و صنعتی میباشد افزود :با توجه به با اجرای پروژ ههای جدید ،در حال توسعه و بسط بیشتر سبد
سیاستهای استراتژیکی و اتخاذی برای سال مالی جاری
محصوالت مجموعه میباشیم و در کسب تکنولوژی از طراحی
و به استناد بررسیهای بازارهای هدف صادراتی برای انواع
و مهندسی استفاده میشود خاطرنشان کرد که در زمینه
محصوالت تولیدی کولری و صنعتی و با نگرش به تداوم
کیفیت محصوالت تولیدی و تکمیل سبد محصوالت موتورهای صنعتی راندمان باال برای کلیه تیپها طراحیهای
کولری از نظر تیپ و با حضور در نمایشگاههای مرتبط الزم جهت ارتقاء گرید IE 2و  IE 3تکنولوژی الزم کسب
بین المللی شرکت ،شاهد ارتقاء موقعیت نسبت به سال شده و بحمداله در مراحل تولید انبوه این محصول در موتوژن
میباشیم و بسیار امیدواریم که در سال حمایت از تولید با
قبلبودهایم.
این مدیر نمونه کشوری با تصریح اینکه درخصوص پشتیبانی ها و مانع زدایی شاهد باشیم که حمایتی درخور در
الکتروموتورهای کولری میتوان گفت که با وجود رقبای این زمینه ،از این شرکت بزرگ تولیدی و دانش بنیان صورت
سرسخت داخلی و نیز واردکنندگان کاالی چینی ،پذیرد.
موتوژن سهم کنونی خود را هم چنان حفظ نموده و در شایان ذکر است در سایه تمهیدات و سیاستهای مدیریتی
الکتروموتورهای صنعتی با برنامه توسعهای تولیدی که در کلیه شاخص های آماری موتوژن نسبت به سال مالی قبل
صورت میدهد سهم خود را افزایش داده است اضافه کرد :از رشد خوبی برخوردار بوده و با رشد  ۱۰۳درصدی به سود
بیش از  ۳۰درصد بازار الکتروموتورهای صنعتی متعلق به خالص  ۵.۷۹۶.۳۹۶میلیون ریالی دست یافته است.
موتوژن بوده و رقبای داخلی دیگر تنها حداکثر  ۱۵درصد
بازار را در اختیار دارند و متاسفانه بیش از نیمی از بقیه
نیازهای صنایع وارداتی میباشد.
و ذینفعان خود باشیم.
مهندس رحیمی در فرازی دیگر از گزارش خود با تبیین اینکه در زمینه الکتروموتورهای ضد انفجار مهندس رحیمی در بخش پایانی گزارش خود پیرامون برنامه شرکت برای افزایش سرمایه نیز خاطر
عالوه بر خرید تکنولوژی از شرکت  ABBگواهی نامه  ATEXاز شرکت  LCIEفرانسه نیز کسب نشان کرد «بموتو» افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از مبلغ  ۶۸میلیارد تومان به مبلغ 1/447
شده است و در سال مالی جاری با تولید ،برخی از تیپهای این نوع الکتروموتور ،تنها تولید کننده میلیارد تومان در دستور کار شرکت قرار داده و اقدامات الزم را در این خصوص صورت داده و شرکت
موتور ضد انفجار در منطقه میباشیم خاطرنشان ساخت که :در زمینه موتورهای پر بازده کولری منتظر تایید سازمان بورس میباشد .به گفته وی شرکت هم چنین برنامه انتشار اوراق بدهی به مبلغ

و تکنولوژی موتورهای مغناطیس دائم کولری ،از طریق
مهندسی معکوس و طراحی معکوس بسیار موفق عمل
کرده و توانستیم دایو مورد نیاز این محصول را نیز برای
اولین بار طراحی کرده و بسازیم.
مدیرشناخته شده صنعت کشورمان در ادامه با تاکید بر
این مهم که با توجه به استفاده وسیع الکتروموتورهای
فوق سنگین در صنایع استراتژیک و سنگین نظیر نفت،
گاز ،پتروشیمی ،سیمان ،معدن ،فوالد و..؛ و با عنایت به
اینکهتعدادمحدودیشرکتتولیدکنندهالکتروموتورهای
با سایز فریم بیشتراز  ۳۵۵در کشورمان حاضر میباشد
افزود :شرکت موتوژن با منابع انسانی متعهد و متخصص
و پتانسیل فنی و توانمندی ویژه خود بر آن است که سبد
محصوالت خود را توسعه داده و بدین منظور در مرحله
اول الکتروموتورهای با سایز فریم  ۴۰۰را به محصوالت
خود اضافه کند وی تصریح کرد که در مجموع  ۱۲تیپ
الکتروموتور برای این پروژه تعریف شده که رنج توان
آنها مابین  ۳۵۵تا  ۶۳۰کیلووات میباشد و همچنین
الکتروموتورهای ۴قطب که رنج توانهای۴۵۰،۵۰۰،۵۶۰
و  ۶۳۰کیلووات را در بر میگیرد در مدار تولید قراردارند.
وی در قسمت دیگری از گزارش خود با تشریح اینکه در
حال حاضر الکتروموتورها به شکل غیر مستقیم (توسط
کولرسازها) به خارج از کشور صادر گشته و موتورهای
شرکت در داخل کولرها و به شکل خدمات پس از فروش
صادر میشود افزود برنامه شرکت ورود مستقیم به صادرات
میباشد و در این مورد بسیار جدی بوده و برنامه ریزی
خوبی کرده ایم.
به گفته وی در بخش تولید شرکت نسبت به سال مالی
قبل  ۱۱.۶درصد کاهش در تولید داشته ،اما در فروش
ریالی در مجموع نسبت به سال مالی قبل با  ۶۲.۵درصد
رشد مواجه بوده است.
مهندس رحیمی پیرامون برنامه های آتی نیز اعالم کرد که
با توجه به منسوخ شدن کولرهای آبی طی چند سال آینده
طرح تولید اسپیلت به طور جدی در دستور کار مجموعه
قرار داشته و مبلغ  1/500میلیارد ریال ورودی به شرکت
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
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 1/500میلیارد تومان را نیز در دستور کار خود قرار داده و هماهنگیهای الزم را با تامین سرمایه
دماوند صورت داده است که طی  ۳۰تا  ۴۰روز 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  103درصدی 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.
پیاممدیرعامل
راز موفقیت موتوژن آن است که این شرکت همواره سعی داشته به عنوان یک شرکت فعال تولیدی ،
نوآور ،با تکیه بر دانش و نیروی انسانی مستعد و کارامد از طریق تعامل و هم افزایی موثر با شرکت های
زیر مجموعه و کلیه ذینفعان ،همسو با شرکت 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 که «رسیدن به جایگاه بزرگترین و معتبرترین سازنده و تامین کننده الکتروموتور منطبق
با استانداردهای بین المللی در خاور میانه « را به عنوان «چشم انداز موتوژن» انتخاب کرده ایم .براین
اساس «ماموریت موتوژن» را « تامین و پاسخگویی به نیازهای بازار صنعت الکتروموتور کشور در حوزه
محصوالت خانگی ،صنعتی ،ضدانفجاری با کیفیت خوب و قیمت رقابتی و با در نظر گرفتن ارزش ها
و انتظارات تعریف شده ،سهامداران ،کارکنان و جامعه و تالش 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 کسب باالترین بازده ممکن با بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش منابع
در اختیار گام برمی داریم .عملکرد موتوژن در سال  1399 – 1400گواهی بر تحقق اهداف فوق می
باشد .تدوین استراتزی موتوژن تا سال ،1401همراه با انباشت قابل مالحظه دانش در شرکت موتوژن
با سرمایه ثبت شده  680/4میلیارد ریال ،تکمیل پروژه های در دست اجرای شرکت شامل پروژه
بازسازی و نوسازی خطوط تولید ،توسعه واحد تحقیق و توسعه در جهت تولید محصوالت جدید و
با کیفیت ،توسعه کارخانه الکتروموتورهای فوق سنگین و ضدانفجاری می باشد .موتوژن به عنوان
پیشرو در صنعت تولید الکتروموتور ،با نزدیک به نیم قرن سابقه تولید و کسب افتخارات واحد صنعتی
نمونه کشور و واحد نوآور اقتصادی نمونه کشور و واحد نمونه صادراتی و برند برتر ایران در سرلوحه
خود دارد .شرکت توانسته است با یاری خداوند منان و تالش بی وقفه ابواب جمعی به معتبرترین
برند تولید کننده و تامین کننده کلیه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی در ایران دست یابد.
طاهر رحیمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
پیامهیاتمدیره
حمد و سپاس بيکران ایزد منان را كه با الطافش در سال مالي 1400توفيق خدمتگزاري شما عزیزان
و جامعه را به ما عطا فرمود تا بتوانيم با تکيه بر عزم راسخ كليه كاركنان متخصص و متعهد و اعتماد
شما سهامداران محترم به زعم وجود تنگناهاي شدید ناشي از تحریم هاي بين المللي اقتصادي
خدمتگزار باشيم .در سال  1400تداوم محدودیتهاي ناشي از تحریم هاي فزاینده و دوران همه
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گيري بيماري 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 % 144افزایش داشته و ناگزیر به فروش نقدي در بخش محصوالت صنعتي بوده و به دليل
وجود رقبا در بخش محصوالت كولري همچنان سياست فروش اعتباري اعمال شده است .به لحاظ
وضعيت نامساعد فروش و ركود اقتصادي حاكم بر بازار شركت ناگزیر شد طي سال برنامه توليد خود
را حدود  %5تعدیل نماید تا از افزایش بي رویه موجودي محصوالت ساخته شده در انبارها و ركود
سرمایه و نقدینگي جلوگيري نماید .هيات مدیره اميدوار است درسال مالي  1401با پيگيري برنامه
هاي بلندمدت خود شرایط مطلوبتري نسبت به گذشته ایجاد نماید و همچنان با بهره مندي از اعتماد
سهامداران بتواند در صيانت 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:

شرکت موتوژن با نصب و راه اندازی برخی از ماشین آالت به توسعه محصوالت جاری خود پرداخته
است .باال بودن راندمان الکتروموتورهای تولیدی این شرکت باعث استقبال مصرف کنندگان داخلی
گردیده است .تولید الکتروموتورهای چدنی را از  1/1تا  630کیلو وات بصورت انبوه انجام گردیده
است که بخشی از نیاز بازار داخلی به این نوع محصوالت تامین می شود .با توجه به توسعه کارگاهی
و سرمایه گذاری انجام شده و نیز توسعه ماشین آالت جهت افزایش سبد محصوالت ،از نظر کمیت
و کیفیت گام های موثری برداشته شده است و میزان تیراژ محصوالت نیز با توجه به تقاضای زیاد
بازارافزایشیافتهاست.
همچنین این شرکت در این سال توانست تولید برخی از تیپ های الکتروموتورهای ضد انفجار را آغاز
نماید که گامی بسیار مهم در جهت افزایش ظرفیت تولید و ورود به بازار این نوع الکتروموتورها می
باشد که در حال حاضر نیاز سالیانه بیش از  120هزار دستگاهی آن نشان از گسترده گی و اهمیت
این مهم می باشد.
عالوه 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.
بيان برنامه ها و چشم اندازهاي شركت براي سال مالي آتي :
 خرید بخشی از ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت فوق سنگین براي افزایش تيراژتوليد این محصوالت انجام گرفته است سفارش خرید ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت
ضدانفجار
 در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي. سرمایه گذاري درخصوص توسعه توليدات شركت باتوجه به خالء موجود در بازار و افزایش سهمبازارداخلي.
 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 توليدات داخلي. توسعه توليد موتورهاي خاص جهت پاسخگویي به نيازهاي داخلي باتوجه به محدودیت هايموجود.
 توجه به سياستهاي كالن دولت درخصوص چشم اندازها و برنامه هاي استراتژیک و هم آهنگشدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا
 سياست گذاري درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژي محصوالت و امکانات شركت در جهتافزایش ارزش افزوده توليدات.
 افزایش ظرفيت توليد الکتروموتورهاي ضد انفجاري تشکیل کمیته بومی سازی خریدهای خارجیدر شرکت ،که به لطف پروردگار منان در اکثر موارد موفق شده ایم توسعه خدمات پس از فروش
محصوالتصنعتی
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چشم انداز بیمه دی ،تحقق «پدیده محبوب مشتریان»

شـرکت بیمه دی با بیش از  17سـال سـابقه فعالیت در صنعت بیمه کشـور از طریق جذب نیروهای
متخصـص ،اتخـاذ راهبردی مـدرن و برنامه ریزی دقیـق در حال ارائه خدمات بیمهای متنوع به اقشـار
مختلـف جامعـه اسـت و اینک با  2.500میلیارد ریال سـرمایه ثبت شـده و همچنین تولید حق بیمه
سالیانه بیش از  40هزار میلیارد ریال و برخورداری از باالترین سطح توانگری در صنعت بیمه ،از منظر
سـهم بازار حائز جایگاه چهارم در بین  33شـرکت فعال در این صنعت اسـت.
بیمه دی در سـال  1396با پشـت سـر گذاشـتن مراحل مهار بحران و تثبیت ،در سـال  97وارد مرحله
شـکوفایی شـد که 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 کرد.
ایـن شـرکت موفق شـد با اعمال سیاسـتهای مناسـب و بهره گیـری از نیروهای مجـرب و کارآزموده
در کنار نیروهای تحصیلکرده ،با سـربلندی و افتخار سـال  1398را 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  1399رقم  41.138میلیارد ریال برسـاند.
شـرکت بـا پذیرفتن قـرارداد بزرگ خانواده بنیاد شـهید و امـور ایثارگران  ،تصمیم بزرگـی در پذیرش
بزرگتریـن قـرارداد درمـان کشـور 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 کشور  ،اجرای دقیق و صحیح آن نیازمند رعایت اصول حرفه ای و نیز کوششی شبانه روزی
ی و اسـتقرار جامع نرم افزاری،
بوده ،در این راسـتا شـرکت برای اجرای این قرارداد ،ضمن بسـتر سـاز 
سـه مرحله اجرایی اسـتقرار اولیه ،تثبیت و تقویت سـطح رضایتمند و ارتقای سـطح کیفیت خدمات
بـه جامعه هـدف را تعریف کرده اسـت.
اگرچـه اجـراي صحیـح قـرارداد بنیاد یکی از اولویت های مهم شـرکت بوده ،اما بیمـه دی  ،از توجه به
دیگر رشـته ها و برنامه هاي توسـع هاي غافل نبوده و در این مسـیر نیز گامهای متعددی نظیر اصالح
ترکیب پرتفوی بیمه اي با ارزیابي مناسـب ریسـک  ،ترکیب محصوالت بیمهای و یا ارائه طرح های
خاص ،اسـتفاده بهینه از منابع مالی به منظور پاسـخگویی به تعهدات ،کسـب بازدهی مناسب سرمایه
گذاری ،اصالح سـاختار سـازمانی شـرکت و توانمند سـازی شـبکه فروش به منظور گسـترش خرده
فروشـی را در دسـتور کار خود قرارداده است.
بیمه دی به دنبال افزایش سطح کیفیت خدمات
بیمـه دی درحالـی بـه دنبال افزایش سـطح کیفیـت خدمات خود بـوده و به طور مسـتمر برای جلب
رضایـت مـردم و مشـترکین خود تلاش می کند که این تالش و پیشـروی ،دلیلی بـرای رقابت دیگر
شـرکتهای صنعـت بیمـه شـده و بـازاری کامال 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 شـرکت ،بیش از انتظار و اسـتاندارد عمومی این صنعت بوده اسـت.
آنچه آمارها نشـان میدهد ،در حال حاضر بیش از دو میلیون بیمه شـده در سراسـر کشـور که قریب
بـه  30در صـد بـازار بیمـه درمـان تکمیلـی را شـامل می شـوند ،خدمات بیمـه ای خود را از شـرکت
بیمـه دی دریافـت می کنند و به همین منظور ،این شـرکت زیر سـاخت فناوری مناسـبی را از طریق
همـکاری گسـترده بـا مراکـز طـرف قـرار داد بـه گونـه ای فراهم کـرده تا بیمه شـدگان بـدون نیاز به
معرفـی نامـه کتبـی ،خدمـات درمانی خـود را به صـورت آنالین از ایـن مراکز دریافت مـی دارند.
کسبتقدیرنامهسهستارهتعالیسازمانی
کسـب تقدیرنامه سـه سـتاره تعالی سـازمانی در بین  55نهاد شـرکت کننده در هفدهمین همایش
تعالی سـازمانی کشـور ،شـروع سـیل جوایز بیمه دی در سـال  99محسـوب می شـود .کمی بعد نیز،
در پایشـی برای عملکرد سـازمان ها در انجام مسـولیت های اجتماعی دوران سـخت و پرخطر کرونا،
بیمـه دی بـه دلیـل سـاخت و انتشـار ویدیـو در فضـای مجـازی ،اکران تابلوهای شـهری بـا مضامین
آموزشـی -ترویجی ،در راسـتای تقدیر از کادر بهداشتی و تشویق عموم مردم به مراقبت های بهداشتی
و توزیـع بیـش از  13هـزار بسـته بهداشـتی به جامعه مشـتریان خود ،موفق به کسـب رتبـه برتر این
همایش شد.
همچنیـن این شـرکت درحالـی در سـال  1398به انتخاب سـازمان مدیریت صنعتی ،بـه عنوان رتبه
نخسـت در گروه موسسـات بیمه ای و رتبه ای و رتبه  37در بین صد شـرکت برتر ایرانی برگزیده شـد
که از منظر دو شـاخص فروش و بهره وری کلیه عوامل در بین تمام شـرکت های ایرانی در سـالهای
 1398و  1399در جایـگاه اول قرار گرفت.
تثبیت توانگری سطح یک برای دومین سال متوالی

این بیمه برای سـومین سـال متوالی موفق به کسـب برترین نشـان های افتخار در صنعت بیمه شـد
و بیمـه مرکـزی ،بیمـه دی را بـه عنـوان شـرکتی با سـطح اول توانگری مالـی ،با نسـبت  241درصد،
در عالـی تریـن سـطح توانگری،معرفی کرد .این شـرکت همچنین توانسـته اسـت در سـالهای اخیر
بـا رشـدی متناسـب ،سـهم خـود را به طـور چشـمگیری در تمامی رشـتههای بیمـهای ارتقـا دهد و
همچنیـن به سـودآورترین شـرکت در صنعت بیمه تبدیل شـود.
کسـب این دسـتاورد ارزشـمند بـرای دومین سـال متوالی در حالی صـورت پذیرفته که بیمـه دی در
سـالهای اخیـر بـه لحـاظ حجم و میـزان فـروش ،از جمله چهار شـرکت اول خصوصی کشـور بوده و
نگه داشـتن شـرکت در این سطح و نسـبت توانگری ،بیانگر رعایت اصول بیمهگری در انتخاب ریسک،
بازنگـری در قراردادهـای اتکایـی و واگذاری ،تأکید بر وصـول به موقع حق بیمهها و مطالبات ،مدیریت
مؤثر بر وجوه نقد شـرکت و سـرمایهگذاری در بخشهای سـودآور اسـت.
دی ،پربازده ترین شرکت صنعت بیمه
شـرکت بیمه دی که در مجامع عمومی عادی سـالیانه و فوق العاده امسـال خود با تقسـیم سـود قابل
قبـول و تصویـب افزایش سـرمایه ،کام سـهامداران خود را شـیرین کرده است،چشـم انـداز خود یعنی
تبدیـل شـدن بـه پر بـازده ترین شـرکت صنعت بیمه را محقق کرد .سـود شـرکت بیمه دی نسـبت
بـه مدت مشـابه سـال گذشـته  ۱۷۰درصد افزایش داشـته اسـت کـه این مهم نشـان از ادامـه روند رو
بـه رشـد شـرکت دارد  .آنچـه کـه از گزارش فعالیت هـای مالی شـرکت دراین این مجمع بیان شـد،
حاکی از آن بود که بیمه دی در سـال  ۱۳۹۹موفق به ایجاد سـود انباشـته ای معادل  ۱۱.۰۱۷میلیارد
ریال شـده است .
بیمهدیدرمسیرافزایشسرمایه
افزایـش سـرمایه  ۱۴۳درصـدی ایـن شـرکت از محل مـازاد تجدید ارزیابـی دارایی ها ،از مبلـغ ۲۵۰۰
میلیـارد ریـال بـه مبلـغ  ۶۰۸۴میلیـارد ریال به منظور اصالح سـاختار مالـی بیمـه دی درحالی مورد
تایید سـازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که این اختیار به شـرکت داده شـده تا افزایش سـرمایه
از مبلـغ  ۶۰۸۴میلیـارد ریـال به مبلـغ  ۸۳۳۴میلیارد ریال و از محل مطالبات حال شـده سـهامداران
و آورده نقـدی بـه مجمـع عمومـی فـوق العاده شـرکت بیمه دی انجام شـود تا هیئت مدیـره به مدت
 ۲سـال بتوانـد پـس از اخـذ مجوزهـای الزم ازسـازمان بورس و بیمه مرکزی نسـبت بـه عملی کردن
آن اقـدام نماید.
مدار فروش و خدمات دیجیتال بیمه دی
از آنجـا کـه یکـی از اهداف شـرکت بیمـه دی در سـال  ۱۴۰۰تحقق بیمـه داری نویـن و ارائه خدمات
نوآورانـه بـه ذینفعـان بـوده ،براین اسـاس تالش کـرده تا با اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود ،اقدامات
موثـری درایـن حـوزه انجـام دهـد .این رویکرد باعث شـد تا این شـرکت به عنوان یکی از شـرکتهای
پیشـگام در تحول دیجیتال در صنعت بیمه معرفی شـود و در بین  5شـرکت برتر این صنعت از لحاظ
بهـره گیـری از خدمـات نوآورانه و تحول دیجیتـال قرار گیرد.
در راسـتای حرکـت در مسـیر بیمـه داری نویـن ،بیمه دی امکان اسـتعالم ،صـدور و تمدید بیمه نامه
آنالیـن را بـه همـراه خدمـات دیجیتـال متنـوع برای مشـتریان خـود فراهم کرده اسـت و بـا معرفی
«منظومـه دیـدار» سـعی کـرده تا در هر لحظـه و هر جایی  ،مشـتریان خـود را از خدمات الکترونیک
بهـره منـد کنـد .در ایـن منظومه تالش شـده با ارائـه خدمات به روز در بسـتر دیجیتـال در حوزههای
فـروش و خدمـات ،تحولی ایجاد کند و همراه با تحوالت ،مشـتریان خـود را همراهی کند .بیمه دی بر
آن اسـت تـا «منظومـه دیـدار» را به عنوان پلتفرمی یکپارچـه و چابک ،نمـادی از زیبایی ها ،خالقیت،
سـخت کوشـی و مشـتری مداری به عنوان پدیـده «محبوب مشـتریان» در دنیای مجازی قـرار دهد.
نخستینسامانهصدورآنالینبیمهنامهدرمان
درادامه همین مسـیر ،بیمه دی با طراحی سـامانه فروش آنالین بیمه شـخص واحد ،نخسـتین سامانه
صـدور آنالیـن و آنـی بیمهنامـه درمـان در کشـور را راه انـدازی کـرد« .بیمـه شـخص واحـد» یکی از
انـواع بیمههـای درمـان اسـت کـه ایـن امـکان را بـه افـراد میدهد تا بـدون نیـاز به اینکـه تحت نظر
سـازمانهای حقوقـی ،بهصـورت گروهـی بیمه درمان تکمیلی داشـته باشـید؛ بهتنهایی بیمه شـوند؛
یعنـی هـر فردی با هر شـغلی میتوانـد بهصورت فـردی یا خانوادگی ایـن بیمهنامه را خریـداری کند.
سـامانه صدور آنالین و آنی این بیمهنامه،قابلیتهای اسـتفاده عمومی ،ارزیابی ریسـک خودکار ،خرید
در کمتـر از  ۵دقیقـه ،اسـتفاده آنـی از بیمهنامه ،خریـد آنالین کانالهای فروش ،تعیین سـطح قیمت
پوشـشها و فرانشـیز توسـط کاربـر و تکمیل آنالیـن پرسـشنامه را دارا می باشـد .در سـامانه فروش
آنالیـن بیمـه شـخص واحد ،احراز هویت افـراد هم به صورت آنالیـن و خودکار انجام میشـود و نیازی
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بـه حضـور افراد در نمایندگی یا شـعب بیمه دی نیسـت .پرسشـنامه سلامت هـم در این سـامانه به
صورت اینترنتی تکمیل میشـود.
علاوه بـر ایـن ،برای نخسـتین بـار نمایندگان و شـعب بیمه دی بـه همـراه کارگزاریهـای بیمه این
امـکان را دارنـد بـرای مشـتریان خـود به صورت مسـتقیم و با اسـتفاده از کد معرف در سـامانه فروش
آنالین،بیمهنامه صـادر کنند.
سنداستراتژیتحولدیجیتالبیمهدی
بیمـه دی در ادامـه اقدامـات خـود ،با هدف تدوین سـند اسـتراتژی تحول دیجیتال و تبیین نقشـهراه
سـفر تحـول دیجیتال شـرکت بیمه دی ،در گامی دیگر توانسـت از سـند اسـتراتژی تحـول دیجیتال
بیمه دی رونمایی کند .در این سـند ،چشـم انداز شـرکت «خلق تحسین برانگیزترین تجربه دیجیتال
مشـتریان» تعیین شـده و به اسـتراتژیها و ارزشهای تحـول دیجیتال ،چالشها و اقدامـات الزم طی
دوران تولد ،رشـد و بلوغ دیجیتال سـازمان پرداخته شـده اسـت .عالوه بر این ،در سـال جاری از اولین
کیوسـک دیجیتال بیمه دی با قابلیت های ارائه خدمات متنوع دیجیتال به مشـتریان رونمایی شـد و
اپلیکیشـن جامع بیمه دی با هدف یکپارچهسـازی خدمات دیجیتال و ایجاد تجربه مطلوب در حوزه
دیجیتال به مشـتریان معرفی گردید.
رویکـرد بیمـه دی،آنطـور کـه مدیرعامل این شـرکت تاکید کرده اسـت :تمرکـز بر بیمـه داری نوین و
حضـور موثـر در فضـای دیجیتـال ،توام بـا خدمت محوری نواندیشـانه با تکیه بر مشـتری مـداری در
فضـای کسـب و کار اسـت .ایـن شـرکت امیـدوار اسـت تا ایـن مهم را بـه عنوان یکـی از اصـول مه،در
دسـتورکار خـود قـرار دهـد تـا ایـن امر زمینه سـاز موفقیت هایی ارزشـمند در شـرکت بیمـه دی در
آینده نزدیک شـود.
تحقق«پدیدهمحبوبمشتریان»،چشماندازبیمهدی
بـه هرترتیـب ،تحـوالت به وجود آمده در شـرکت بیمه دی و تالش هایی کـه در حوزه تحول دیجیتال
شـکل گرفتـه  ،منجـر بـه این شـد تـا ایـن شـرکت در پنجمیـن دوره ارزیابی تحـول دیجیتـال که با
هـدف معرفی سـازمانهای پیشـرو در تحول دیجیتال برگزارشـد«،تندیس برنزیـن زبدگی دیجیتال»
را دریافـت کند.
بـه ایـن ترتیـب برگـزار کننـدگان ایـن دوره ارزیابـی ،فعالیـت درعرصه دیجیتـال را از جملـه اقدامات
آیندهنگـر بیمـه دی توصیـف کـرده و ضمن اهـداء تقدیرنامه نـوآوری دیجیتـال به خاطـر ارائه «چت
بای هوشـمند بیمهای» ،این شـرکت را شایسـته دریافت «تندیس برنزین زبدگی دیجیتال» دانستند.
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شـرکت بیمـه دی در سـالهای اخیرتلاش هـای زیـادی انجـام داد تا با ایجـاد زیرسـاختها و اجرای
برنامههـای فنآورانـه و عرضـه خدمـات بیمـهای در بسـتر دیجیتـال ،گامهـای جـدی و مؤثـر در این
زمینـه بـردارد و ازایـن طریـق ،چشـمانداز خود یعنی تبدیل شـدن بـه «پدیده محبوب مشـتریان» را
تحقق بخشد.
شـرکت 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 شـرکت بـازار بیمـه کشـور « تبدیل شـود .بر این
اسـاس ماموریت سـازمان شـامل اطمینـان و آرامش خاطر جامعه بـا راهکار های نویـن از راه جبران یا
کاهش مخاطرات تعریف شـده که بر پایه ارزش های سـازمانی شـامل سلامت ،انسـجام و حرفه ای
گری اسـتوار است.
عملکردمالیمناسب
براسـاس عملکـرد مالـی شـرکت در سـال  ، ۱۳۹۹بیمه دی توانسـته در حـدود  24هزار میلیـار ریال
درآمـد عملیاتـی و غیـر عملیاتـی کسـب کند کـه  42.5درصـد آن از محل حـق بیمه خـاص 18.8 ،
درصـد از آن از محـل درآمـد سـرمایه گـذاری و میـزان  37درصـد از محل سـایر درآمد هـای بیمه ای
بـوده اسـت .همچنین این شـرکت در همین مـدت در حدود  10هزار و  622میلیـارد ریال هزینه های
عملیاتـی و غیـر عملیاتی داشـته اسـت .با این حسـاب بیمـه دی توانسـت در سـال  1399با عملکرد
مناسـب خود در حدود  11هزار و  398میلیارد ریال سـود شناسـایی کند که نسـبت به سـال 1398
بـا افزایش چشـمگیر  170درصدی روبرو شـد.
درحالی مدیران بیمه دی همواره تالش کرده اند تا سـاختار بدهی و سـرمایه خود را بهبود ببخشـند
که بر این اسـاس نسـبت بدهی ها به حقوق صاحبان سـهام شـرکت در سـال  1399به میزان 5.14
رسـیده کـه نسـبت به سـال  1398با رقـم  11.26حـدود 54درصـد کاهش را نشـان میدهد .کاهش
این نسـبت به معنای اسـتفاده بیشـتر شـرکت از منابع داخلی و در نتیجه کاهش هزینه های بهره ای
و ریسـک عملیاتی کمتر بوده است.
همچنیـن بیمه دی توانسـته اسـت در سـال  1399با اتخاذ یک رویکرد مناسـب ،موجـودی نقد خود
را بـه میـزان  40درصـد افزایـش دهـد .بخش عمده تغییرات مثبـت در موجودی نقد محقق شـده در
سـال  1399حاصـل فعالیت های عملیاتی شـرکت بوده اسـت که ایـن موضوع توانایی باالی شـرکت
در پیشـبرد اهـداف عملیاتی در بـازار هدف را نشـان می دهد.
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رکورد شکنی در صادرات

سیمان سپاهان افزایش  290درصدی سود خالص را ارمغان آورد
خسرو امیرحسینی

شـرکت سـیمان سـپاهان در سـال مالی  1399-1400با کسـب بیش از  323میلیارد تومان سود خالص
تولید در دسـتور کار ما قرار دارد.
و حاشـیه سـود خالص  %32باالترین رکورد سـود آوری خود را به ثبت رسـانید  .بدین ترتیب شـرکت
وی در بخـش دیگـری از گـزارش جامع خود چالش های پیش روی شـرکت و صنعت سـیمان را موضوع
سـیمان سـپاهان بـا افزایـش تولیـد محصـول از یک سـو و رشـد صـادرات از سـوی دیگـر در درآمدزایی
جریـان پایـدار انـرژی و قطعـی گاز و بـرق صنایـع برشـمرد و اضافـه کرد  :تمهیداتی اندیشـیده شـده تا
رکورد زد.
بـا برنامـه ریـزی دقیـق و ذخیره اسـتراتژیک سـوخت و کلینکـر بتوانیـم از توقف تولید و عرضه سـیمان
مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان
جلوگیـری کنیـم وی تصریح کرد که مفتخرم اعلام دارم که
سـپاهان (سـهامیعام) مـورخ  1400/09/06در محـل هتـل
سـیمان سـپاهان با دارا بودن موجودی مناسب کلینکر ،خود
بـزرگ ارم تهران -سـالن نگين برگـزار گردید.
را بـرای مواجهـه بـا این چالش هـا آماده کرده اسـت.
در ایـن مجمـع کـه بـا حضـور  70/81درصـد سـهامداران
مدیرعامـل سـیمان سـپاهان همچنیـن بـا تاکید بـر اینکه
حقیقـی و حقوقـی  ،اعضـاء هیـات مدیـره ،نماینده سـازمان
سـیمان سـپاهان بـا تمرکز بـر حـوزه صـادرات و علـی رغم
بـورس و اوراق بهـادار ،حسـابرس و بـازرس قانونـی برگـزار
تداوم شـرایط کرونایی بـر بازارهای صادراتی ،توانسـته میزان
گردیـد ،ریاسـت مجمع برعهـده آقای فـرزام زمانـی بود ،که
 35درصد از کل محصول تولیدی را در مقاصد صادراتی خود
جنابان سـعيد خاني پـور و حميدرضا حسـاس در مقام نظار
بـه فروش برسـاند یاداور شـد کـه علیرغم فاصله بسـیار زیاد
اول و دوم و آقـای عباسـعلي معينيـان به عنوان دبیر مجمع
بـا بنـادر صادراتی کشـور  ،این شـرکت با رشـد  77درصدی
انتخـاب گردیدند.
میـزان صـادرات و رسـیدن به میـزان  906هزار تـن صادرات
درادامـه بـا قرائـت گزارش هیـات مدیره به مجمـع مربوط به
موفق شـد رکورد پیشـین خود در زمینه صادرات را نیز ارتقا
اهـم فعالیتهای صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالی منتهی
دهد و ارزآوری  20میلیون دالری برای صنعت سیمان کشور
بـه  1400/06/31و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و
به همراه داشـته باشـد.
بـازرس قانونی ،مجمع نشـینان با طنین صلـوات خود ضمن
به گفته مهندس معینیان درحالی مقاصد صادراتی سـیمان
تصویـب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشـمول ماده  129مهندس معینیان ،مدیرعامل «سپاها» با بیان اینکه در سال مالی سـپاهان به  11کشـور افزایش یافته اسـت که تا پیش از سال
و بـا تقسـیم سـود  1/100ریال به ازای هر سـهم بـه کار خود منتهی به پایان شهریور 1400سیمان سپاهان موفق به تولید بالغ بر  ،97کشـور عراق تنها مقصد صادراتی سـیمان سـپاهان بوده
پایـان دادند.
 6/2میلیون تن کلینکر و فروش 7/1میلیون تن سیمان شده است اسـت و بـه ایـن ترتیـب و بـا توجـه به ایـن عملکرد ،شـرکت
مهنـدس عباسـعلی معینیـان مدیرعامـل با تجربـه مجموعه گفت این شرکت در این مدت با صادرات  900هزار تن کلینکر به سـیمان سـپاهان به عنوان سـومین شـرکت برتر صادراتی در
در ابتـدای گـزارش خود با تشـریح اینکه سـیمان سـپاهان با رکوردی بی سابقه با درآمد عملیاتی  1035میلیارد تومان و سود سـطح کشور و برترین شـرکت صادرکننده در منطقه مرکزی
ایران شـناخته شد.
تولید  4میلیون تن سـیمان و دارای پیشـرفته ترین تجهیزات خالص  327میلیارد تومان دست یافت.
و ماشـین آالت در خطوط خود یکی از معتبرترین و شـناخته وی افزود :با این حساب در زمینه درآمد عملیاتی رشد 142درصدی مدیرعامـل سـیمان سـپاهان در قسـمت دیگـری از گـزارش
شـده ترین شـرکت های سـیمان کشور می باشـد که مجری نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین در زمینه سود خالص خـود بـا تصریـح اینکـه ایـن شـرکت بـا کسـب بیـش از 10
طـرح هـای عمرانی بزرگ در کشـورمان می باشـد افـزود :این رشد  5/3برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل به دست آمده هـزار میلیـارد سـود عملیاتی که بیـش از  142درصد رشـد را
نسـبت به سـال گذشـته نشـان مـی دهـد خاطر نشـان کرد
شـرکت با دارا بـودن  3خط تولید با تکنولوژی نوین ،مجهز به است.
بزرگترین سامانه بارگیرخانه اتوماتیک کشور تنها تولیدکننده مهندس معینیان با اشاره به اینکه سیمان سپاهان اولین شرکت کـه افزایـش 290درصدی سـود خالص نتیجه همت و همیت
سـیمان های سـرباره ای در کشـور عزیزمان می باشد .
سیمانی با درآمد بیش از  ۱۰۰۰میلیارد تومانی و سومین شرکت کلیت مجموعه و عملیاتی شـدن برنامه و راهبردها بوده است.
مدیر برجسـته صنعت کانی کشـورمان؛ منابع انسـانی متعهد صادرکننده در کشور و برترین شرکت صادرکننده در منطقه مرکزی مدیرعامـل موفـق مجموعـه با تبییـن این مهـم افزود :سـال
و متخصص ،دارابودن معادن غنی ،آزمایشـگاه معتبـر و به روز
مالـی مـورد گـزارش سـالی تاریخـی بـرای مجموعه سـیمان
ایران است گفت رشد  5/3برابری سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۰
سـیمان سـپاهان ،تنوع محصول مطابق با نیاز مشتری  ،تولید
سـپاهان بـود چـرا که در سـایه تلاش مجاهدگونه بـا افتخار
و ارتقای حاشیه سود خالص از  ۴%در سال  ۱۳۹۸به  ۳۲%در سال
سـیمان هـای با کیفیت  ،بهـره گیری از امکانـات تجهیزاتی و
توانسـته ایـم در همه شـاخص های مجمـوع تولید ،فـروش ،
 ۱۴۰۰از موفقیت های این شرکت است
آزمایشـگاه مجهـز و تـوان تولید  12نوع سـیمان شـامل انواع
صادرات  ،درآمد ،سـود عملیاتی ،سـود خالص و  ...رکودشکنی
سـیمان پرتلند  ،پرتلند سـرباره ای  ،آهکی  ،پوزوالنی و مرکب وی ارزآوری حدود  ۲۰میلیون دالری و افزایش راندمان تولید از
هـای پی در پی داشـته باشـیم .وی متذکر گردیـد که در کنار
را از ویژگـی های منحصر به فرد و مزیت های رقابتی شـرکت  ۶۹%به  ۸۸%در سال اخیر را از دیگر موفقیت های این شرکت
ایـن توفیقـات متعدد موفق شـده ایـم با تمهیدات اندیشـیده
سـیمان سـپاهان برشـمرد و خاطر نشـان کرد در سـال مالی برشمرد و افزود برخورداری از موجودی استراتژیک کلینکر به
شـده و بـاور بـه تـوان و پتانسـیل جوانـان فرهیخته شـرکت
مـورد گـزارش توانسـتیم بـه دسـتاوردهای مهمـی منجملـه میزان  700هزار تن که باالترین موجودی کلینکر در سطح کشور جلـوی توقف خطوط تولیـد را بگیریم و در طول تاریخ فعالیت
تندیـس واحـد نمونـه اسـتاندارد  ،تندیـس طالیی مشـتری است و صادرات به  ۱۱کشور از دستاوردهای دیگر این مجموعه شـرکت بیشـترین عایـدی را بـرای سـهامداران و ذینفعـان
مـداری ؛ برگزیده صنعت سـبز و اخـذ مدیریت کیفیت انرژی تولیدی است .
حاصل سـازیم .وی با اشـاره به اینکه نسـبت به سـال گذشته
دسـت یازیم.
درآمدهـای عملیاتـی از مبلـغ  4/253/506میلیـون بـه مبلغ
مهنـدس معینیـان در ادامه به عملیاتی شـدن برنامه های مدون مدیریتی اشـاره کرد و افزود :با بازسـازی
 10/147/614میلیونرسـیده یعنی 139درصد افزایش یافته و سـود ناخالص از مبلغ  1/368/900میلیون
و نوسـازی قطعـات خطـوط مـورد نیـاز در جهت بهره وری بیشـتر و بهینه سـازی امور که بانی بـاال بردن
بـه مبلـغ  4/197/029میلیـون یعنـی  207درصد ارتقاء یافته اسـت .اضافه کرد همچنین سـود عملیاتی
راندمان کاری گردید توانسـتیم فصلی خوش از عملکرد را در کارنامه کاری سـیمان کردسـتان رقم زنیم.
از مبلغ  3/631/417میلیون به مبلغ  1/052/175میلیون رسـیده یعنی  245درصد رشـد یافته اسـت و
مدیرعامل «سـپاها» در فرازی دیگر از گزارش مبسـوط خود با تصریح اینکه عملکرد این شـرکت در سـال
سـود خالص شـرکت هـم از مبلغ  827/858میلیون به مبلـغ  3/227/121میلیـون افزایش پیدا کرده که
مالـی منتهـی بـه شـهریور  1400بـی نظیر بوده اسـت از رشـد  12درصدی تولید این شـرکت در سـال
حاکـی از رشـد  290درصدی می باشـد.
حمایـت از تولید با پشـتیبانی و مانع زدایی هـا خبر داد.
سـکاندار شـرکت با اشـاره به اینکه حاشـیه سـود در شـرکت از  4درصد به  32درصد رسـیده است خاطر
مهندس معینیان با اشـاره به اینکه شـرکت سـیمان سـپاهان با افزایش راندمان تولید خود از  ۶۹ %به
نشـان کرد که این حاشـیه سـود در صنعت کشـورمان یک رقم بسـیار چشـمگیر می باشـد .وی افزود در
 ۸۸ %و با رسـیدن به حد نصاب 6/2میلیون تن ،رکورد دار تولید در بین شـرکت های سـیمانی کشـور
اسـتمرار روند نزولی هزینه های مالی این مبلغ از  31میلیارد سـال  98به مبلغ  14میلیارد در سـال مالی
در سـال مالی اخیر بوده اسـت افزود  :سیاسـتگذاری جدی و برنامه ریزی برای توسـعه و افزایش ظرفیت
مـورد گـزارش رسـید وی اضافـه کرد :در روندی رو به رشـد در سـودآوری هم از زیان سـال  97به سـودی
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چشـمگیر در سـال  1400رسـیده ایـم .وی کاهـش دوره وصول مطالبـات هـم از  90روز به زیـر  30روز،
تعیین تکلیف بدهی مالیاتی شـرکت و تسـویه این مالیات تا سـال  ، 1398چایک سـازی منابع انسـانی،
برگزاری دوره های اموزشـی ،توجه ویژه به معیشـت کارکنان از پرداخت وام و کمک معیشـت تا پرداخت
کارانـه ،ثبـت باالترین رکورد صادرات در تاریخ سـیمان سـپاهان ،اخذ مجوز پذیـرش عرضه محصوالت در
بورس کاال  ،عرضه سـیمان در بسـته بندی های جدید  25کیلویی ،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 اعالم اینکـه در حالی که نرخ فـروش مصوب انجمن
حـدود  ۴۰درصـد افزایش داشـته اسـت افزود:سـیمان سـپاهان بـا برنامه ریـزی در زمینه صـادرات و نیز
عرضه محصوالت در بورس کاال توانسـته افزایش  ۱۴۲درصدی درآمدهای شـرکت را رقم بزند که نشـان
از عملکرد بی نظیر سـیمان سـپاهان با وجود همه چالش ها و مشـکالت اسـت که ثمره زحمات و تالش
هـای صادقانه کارکنان و مدیران شـرکت بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد که با توجه به کیفیت باالی محصول تولیدی سـیمان سـپاهان ،از ابتدای عرضه در
بورس کاال ،محصوالت این شـرکت 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.
پيامهيأتمديره
شـركت بـه منظور كسـب شـرايط برتـر در رقابت  ،با اسـتفاده بهينـه از منابـع و امكانات موجـود اقدام به
تدوين برنامه هاي مناسـب در راسـتاي بهبود تصميم سـازي و تصميم گيري نموده و براي ارتقاء بازدهي
و افزايـش كيفيـت محصـوالت و خدمـات ،كاهـش زمـان واكنش نسـبت به نياز مشـتريان  ،شناسـايي
محدوديـت هـا ،رفـع تنگناها  ،شناسـايي و حـذف هزينه هاي بـدون ارزش افزوده ،كاهش مسـتمر بهاي
تمـام شـده و ارزيابـي فعاليـت هاي جديـد كه انجام آن بر عملكرد شـركت موثر بـوده و همچنين برنامه
ريـزي در جهـت پژوهـش ،تحقيقات و آموزش نيروي انسـاني ،طرح ريزي نموده اسـت ،كه اميد اسـت با
پشـتيباني و رهنمود سـهامداران محترم شـاهد نتايج آن باشيم .
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در سال مالی مورد گزارش
پـس از خـروج سـیمان از سـبد حمایتـی در سـال  1387و راه انـدازی کارخانجـات جدیـد سـیمان
در کشـور ،عرضـه سـیمان نسـبت بـه تقاضـا در بازارهـای داخلـی افزایـش یافـت و شـرایطی متفـاوت
بـا گذشـته بـرای واحدهـای تولیـد کننده 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.
علاوه 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 کاهش
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
تولیدکننـدگان بـا مـازاد تولید نسـبت به مصرف مواجه شـده که 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
کاال و واقعب شـدن قیمت سـیمان براسـاس مکانیسـم عرضه و تقاضا ،حاشیه سود صنعت سیمان بهبود
قابل مالحظه 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  1387ظرفیت رسـمی تولید کلینکر در شـرکت سـیمان
سـپاهان از  1/8میلیون تن به  2/7میلیون تن و پس از راه اندازی آسـیاب سـیمان خط سـوم در نیمه دوم
سـال  1388ظرفیت رسـمی تولید سـیمان نیز به  3/7میلیون تن رسـیده اسـت.
با افزایش ظرفیت تولید سـیمان در شـرکت و افزایش عرضه سیمان تولیدی سایر شـرکت ها در بازارهای
داخلی ،به ویژه افزایش عرضه سـیمان در منطقه جغرافیایی فعایت شـرکت بعلت بهره برداری از کارخانه
هـای جدیـد ،رقابـت بین عرضه کنندگان بـرای افزایش فروش محصـوالت خود در سـال مالی منتهی به
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پایان شـهریور ماه  1400نیز همچنـان ادامه یافت.
در صـادرات محصـول بـه خـارج از کشـور نیـز با توجه به تولید مازاد سـیمان نسـبت به مصـرف داخلی،
عرضـه رقابـت تـداوم دارد .بـا توجه به شـرایط نـرخ ارز و بهبود صادرات  ،شـرکت توانسـت در سـال مالی
گذشـته حـدود  900هـزار تـن کلینکر صادر نماید که نسـبت به میانگین  5سـال اخیـر ،از افزایش قابل
توجهـی برخوردار بوده اسـت.
بـا وجـود ایـن موارد ،شـرکت همـواره تالش نمود به اهداف از پیش تعیین شـده دسـت یابـد و با همت و
همدلـی همـه کارکنان بـرای ورود به بازارهای جدید برنامه ریزی نماید که نتیجـه آن فروش  2/6میلیون
تن انواع سـیمان و کلینکر در شـرایط سـخت رقابتی در بازارهای داخل و خارج از کشـور بوده اسـت.
بیاناستراتژیشرکت
اهم استراتژیهای مذکور بشرح زیر می باشد:
 توسعه بازار داخلی و صادراتبـا تغییـر شـرایط فروش محصول ،نگری شـرکت نسـبت به مشـتریان بـا رویکرد حفظ مشـتریان قبلی
و افزایـش تعـداد مشـتریان جدیـد بمنظور حفظ سـهم بازار مدنظر بوده اسـت کـه در این راسـتا تقویت
واحدهـای مهندسـی فـروش و بازاریابـی و ارائـه خدمـات پس از فـروش در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
همچنیـن جهـت افزایش صـادرات سـازمان ،واحد مذکور متناسـب با اهـداف مورد نظر در دسـت اصالح
و تغییـر قرار گرفته اسـت.
 توسعه و تامین منابع مالی مورد نیازیکی از مهم ترین برنامه های شـرکت ،بهینه سـازی سـاختار سرمایه شـرکت و مدیریت هزینه های مالی
مربوطـه مـی باشـد که 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 کاهش
بهـای تمـام شـده تعمیرات اساسـی خطوط قدیمی یکـی از مهم ترین برنامه های آن شـرکت می باشـد
که نیازمنـد تامین منابع مالی می باشـد.
 چابک سازی سازماننیـروی 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 کارکنان 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.
برنامههايآيندهشركت
شـركت سـيمان سـپاهان در راسـتاي جلب نظر ذينفعان خود ،به ويژه حداكثر نمودن منافع سـهامداران
عزيز و با برقراري واسـتفاده از سيسـتم مديريت اسـتراتژي متـوازن ( )BSMوباتمام تـوان ،حداكثر تالش
خـود را بـراي كاهـش قيمـت تمـام شـده محصـوالت و افزايـش ( )EPSبه كار گرفتـه و در قالـب برنامه
راهبـردي  ٣سـاله اهـداف ذيل را تدوين نموده اسـت:
گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي شيوه هاي فروش
ارتقـاي كيفيـت محصـوالت در سـطح داخلـي و اسـتانداردهاي بين المللـي (كنترل جامع كيفيـت مواد
اوليـه و افزودنـي از معدن تا تحويل به مشـتري ،پيگيري اخذ نشـان  )CEوگسـترش سـهم بـازار داخلی
(افزايش كارائي فرآيند بازاريابي  ،مديريت روابط با مشـتريان ،جلب رضايت و ايجاد وفاداري در مشـتريان)
همچنيـن افزايـش ميـزان صادرات بـه منظور به كارگيـري حداكثر ظرفيـت توليدي و تأمين بخشـي از
نيازهاي ارزي.
تنوعمحصوالت
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسـعه ( )R&Dجهت تأمين نيازهاي جديد مشـتريان ونگاه به آينده از نظر
تكنولوژي و تولید محصـوالت جدید و معرفی به بازارهای موجود.
مدیریتوتامینبهینهمنابعمالی
برنامه شـرکت در سـال مالی آتی مدیریت و تامین منابع مالی از طریق اخذ تسـهیالت مالی ارزان قیمت
و فـروش امـوال مـازاد بـه منظـور تامین منابـع مورد نیاز جهـت تعمیرات اساسـی خطوط تولیـد و تداوم
فعالیت شـرکت می باشد.
مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده
شـرکت در سـال مالـی  1400 – 99برنامـه تعمیـرات اساسـی خطوط قدیمـی را در برنامـه کار خود قرار
داده اسـت کـه 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 کنترل و
کاهـش هزینـه هـا در حوزه های مختلـف عملیاتی در دسـت انجام می باشـد.
شيوههايتأمينمالي
نقدينگـي شـركت در سـال مالـي منتهي به  ٣١شـهريور مـاه  1400تحت تأثير وضعيت بـازار و تغييرات
روش فـروش محصـول از روش اعتبـاري به نقدي داراي نوسـانات زيادي بوده اسـت  ،به طوري كه يكي از
مـوارد مهـم اتخاذ تصميمات بررسـي وضعيت نقدينگي اسـت  .لذا شـركت براي تأمين منابـع مالي خود
براسـاس بودجـه نقـدي تعريف شـده براي سـال مالي آتي منابـع الزم را پيش بيني نموده اسـت .
خیابان وحید دستگردی شرقی(ظفر سابق) پالک211
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در مسیر توسعه

تصویب افزایش سرمایه  100میلیاردی بیمه «ما»
مهدی خلج

سرعت ارائه خدمات و پشتیبانی شایسته به مشتریان ،داشتن توانگری سطح یک  ،تقسیم سود بسیار باال در هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
مجامع برگزار شده ،ضریب خسارت پایین ،ترکیب بهینه پرتفوی ،منابع انسانی ارزشمند از فنی متخصص  -3در گزارش توجیهی افزایش سرمایه افشاء مبانی محاسبه و تخصیص حق بیمه سنوات آتی در درآمد
تا مالی شفاف و از روابط عمومی کوشا و توانمند تا امور سهام پاسخگو و البتهمدیریت ارزنده و بازار شناس حق بیمه و محاسبه هزینه مشارکت در منافع بطور کامل و مناسب صورت نگرفته است.
از نقاط قوت این بیمه خوشنام می باشد.
 -4شناسایی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه که طبق مصوبات
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه ما (سهامی عام) مورخ 1400/09/15در محل ميدان شورایعالی بیمه انجام شده است ،مغایر با استنانداردهای حسابداری است.
ونک  -خيابان ونک  -پالک  9تشکیل گردید.
 -5براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی شده توسط
در این مجمع که با حضور  86/64درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ،اعضای هیات مدیره ،حسابرس و هیات مدیره ،این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور ،مبناي معقولی
بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد ،ریاست مجمع برعهده آقای مهدي وهاب را براي گزارش توجيهي فراهم نمي كند.
پور رودسري بود که خانم شبنم داودي زنجاني و خانم مليحه غني درمقام نظار اول و دوم و آقای حجت  -6با توجه به اظهار نظر این موسسه در گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی سال مالی
بهاري فر به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
منتهی به  1399/12/30و سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی ،مانده سود انباشته برای افزایش
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم سرمایه از این محل به مبلغ  1/000/000میلیون ریال از کفایت الزم برخوردار است.
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع
 -7حتي اگر رويدادهاي پيش بيني شده طبق مفروضات
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه
ذهني توصيف شده در باال رخ دهد ،نتايج واقعي احتماال
شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود .زيرا رويدادهاي پيش
دکتر بهاری فر به نمایندگی از اعضای هیات مدیره ،ضمن
بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت
خوشامدگویی و تشکر از سهامداران ،پرسنل و شبکه فروش
هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
فعال شرکت و اعتماد بیمه گذاران که با تالش و حمایت خود،
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
مسیر توسعه را هموارتر کرده اند ،گزارش مختصری از عملکرد
افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ  1/500/000میلیون
شرکت ارائه کرد.
ریال به مبلغ  4/000/000میلیون ریال و از محل تجدید
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه «ما» در این
ارزیابی دارایی های ثابت بوده که به منظور اصالح ساختار مالی
خصوص گفت :شرکت بیمه «ما» با گذراندن یک دهه
صورت گرفته است .نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که
فعالیت ،به دستاوردهای چشمگیر و قابل توجهی در تمامی
طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ1399/06/03
زمینهها دست یافته است و با عملکرد مطلوب و مناسب در
در تاریخ  1399/07/06نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت
زمینه بیمهگری ،شفافیت مالی ،فراهم کردن زیرساختهای
رسیده است.
امن و مناسب فناوری ،پرورش نیروی انسانی کارآمد صنعت
هدف از انجام افزایش سرمایه
بیمه ،بازدهی مطلوب سرمایه گذاری و کسب افتخارات در دکتر بهاری فر مدیرعامل شایسته شرکت با اشاره به اینکه طی پنج سال هدف شركت بیمه ما( سهامی عام) ،از انجام افزایش سرمایه
عرصههای مختلف ضمن حفظ سطح یک توانگری در طول اخیر ،شرکت بیمه «ما» رویکرد خود را از کسب سهم بیشتر از بازار بیمه حاضر به شرح زیر می باشد:
یک دهه ،به یک شرکت مطمئن ،قابل اتکا و پویا در سطح به حاکم کردن تفکر اقتصادی در عملیات بیمهگری ،خلق ارزش ،ایجاد ظرفیت اتکایی محدود شرکت های بیمه اتکایی کشور:
صنعت بیمه تبدیل شده است و در شروع دهه دوم فعالیت مزیت رقابتی ،سرعت بخشیدن به خدمات دهی ،جلب رضایت مشتریان با توجه به این که بازار بیمه اتکایی کشور متشکل از بیمه
 ،برنامه تحول خود را در راستای پاسخ به نیازهای در حال و کسب سود پایدار تغییر داده است افزود :بر همین مبنا با استناد به مرکزی ،شرکت های بیمه اتکایی و شرکت های بیمه مستقیم
تغییر جامعه ،مطابق با سند برنامه استراتژیک شرکت ( -1404آمارهای مستند موجود و منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران ،به دارای مجوز قبولی می باشد .در حال حاضر به دلیل تحریم
 )1400آغاز کرده است.
موفقیت های چشمگیر دست پیدا کرده ایم که این مهم در سایه اعتماد و های اقتصادی و بانکی و احتمال تشدید آنها در آینده امکان
دکتر بهاری فر در ادامه ابراز امیدواری کرد :با تصویب مجمع  ،انتخاب بیمه گذاران ،ایجاد فضا و محیط کاری مناسب و همدلی و همراهی تحصیل پوشش های قراردادی و یا اختیاری از بازارهای اتکایی
جهانی و به ویژه بازارهای بیمه اتکایی اروپایی وجود ندارد و بازار
به دلیل رعایت الزام قانونی حداقل سرمایه برای قبولی اتکایی ،تمام ارکان شرکت فراهم شده است.
سرمایه شرکت را به 500میلیارد خواهیم رساند .ایشان افزودند
بیمه کشور ناگزیر است پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز خود
حفظ ترکیب بهینه پرتفوی ،بیمه گری مبتنی بر سودآوری با تحلیل هزینه و فایده و مدیریت موثر ریسک ،را با اتکا به امکانات داخلی و ظرفیت شرکت های بیمه اتکایی  ،بیمه مرکزی و شرکت هایی که مجوز قبولی
بکارگیری فناوریها برای خلق و ارائه ارزشهای نوین برای مشتریان ،طراحی محصوالت جدید ،توسعه اتکایی دارند تامین نماید .بنابراین شرکت وظیفه دارد جهت پاسخگویی به نیازهای بازار بیمه کشور مبادرت
فعالیتهای بین المللی در حوزه اتکائی ،ایجاد ارتباطات راهبردی و استراتژیک ،توسعه فروش الکترونیک ،به افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش ظرفیت قولی خود نماید.
حفظ و جذب مشتریان کلیدی و توسعه روابط با آنها ،مدیریت بهینه داراییها ،ارتقای بهرهوری کارکنان از اصالح ساختار مالی :از آنجایی که ظرفیت پذیرش و نگهداری ریسک بیمه گران با میزان سرمایه آنها
جمله استراتژی های تبیین شده شرکت برای رسیدن به اهداف برنامه تحول می باشد.
ارتباط مستقیمی دارد ،حفظ سهم و جایگاه شرکت در بازار بیمه اتکایی در شرایط تورمی مستلزم بهینه
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
سازی ساختار مالی شرکت می باشد .که با افزایش سرمایه این مهم تا حدودی میسر خواهد شد .عالوه بر
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه ما (سهامي عام)
این امکان بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت در بازارهای مالی و تحقق منافع
در اجرای مفاد تبصره  2ماده  161اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
سهامداران شرکت را فراهم خواهد نمود.
 -1گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت بیمه ما (سهامي عام) درخصوص افزايش سرمايه آن شركت از نیاز بازار بیمه به افزایش ظرفیت اتکایی :رشد مستمر ضریب نفوذ بیمه ،افزایش کمی و کیفی ریسک
مبلغ  4/000/000میلیون ریال به مبلغ  5/000/000ميليون ريال مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی های تحت پوشش شرکت های بیمه مستقیم و رشد تولید حق بیمه در کل بازار بیمه ،نیاز فزاینده به انتقال
همراه با سایراطالعات مالی پیش بینی شده و فرضی پیوست ،طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به ریسک از بیمه گران مستقیم به بیمه گران اتکایی را الزامی نموده و این شرایط زمینه تقویت و توسعه
اطالعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است .مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و شرکت های بیمه اتکایی داخلی را فراهم کرده است.
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت می باشد.
افزایش ظرفیت مجاز نگهداری :یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی ظرفیت نگهداری و توان پذیرش
 -2گزارش مزبور در اجراي تبصره  2ماده 161اصالحيه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه از شرکت های بیمه ای ،ظرفیت مجاز نگهداری آنها از هر بیمه نامه یا ریسک می باشد که سرمایه شرکت جزء
محل سود انباشته تهیه شده است .این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی اصلی ظرفیت مجاز قبولی را تشکیل می دهد .در شرایطی که سرمایه های بیمه شده در بازار افزایش می
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد .در یابد ،حفظ سهم بازار و تثبیت جایگاه و موقعیت شرکت مستلزم رشد متناسب سرمایه و ظرفیت پذیرش
نتیجه ،به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز و نگهداری ریسک شرکت است.
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اخبار بانک و بیمه

بیمه رازی روابط عمومی برتر کشور شد

شرکت بیمه رازی در شانزدهمین جشنواره ملی روابط
عمومی به عنوان روابط عمومی برتر ملی معرفی شد.
ی که با
در شانزدهمین جشنواره ملی روابط عموم 
حضور دکتر فرشاد مهدیپور -معاون مطبوعاتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و در مرکز همایشهای سازمان
مدیریت و توسط انجمن متخصصان روابط عمومی
برگزار شد ،از دکتر ناصرالدین اسالمی فرد مدیر روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی به عنوان «برگزیده ملی » با لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.
در این دوره از جشنواره شرکتهای بیمه ،فوالد ،صنایع تبدیلی و بانکها حضور پررنگی داشتند.

پیام تبریک نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه پارسیان
به مناسبت  13آذر ماه روز بیمه
جایگاه صنعت بیمه بعنوان تکیه گاه مهم اقتصادی
و پشتوانه ای برای سرمایه های فردی و تجاری
و همچنین حفظ سرمایه های ملی کشورمان بر
کسی پوشیده نیست و فعاالن این صنعت همواره
تمام تالش خود را برای ارایه بهترین خدمات به
جامعه و القای آرامش و امنیت خاطر اقتصادی
در کشور 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  13آذر ماه ،روز بیمه را به تمام تالشگران این صنعت تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند
متعال آرزوی سالمتی و سربلندی برای یکایک عزیزان دارم.
هادی اویارحسین
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد
یونس مظلومی ،مدیرعامل شرکت معتقد است
«اینشورتک از نظر میزان و حجم سرمایه گذاری
هم از بقیه فینتکها عقبتر بوده و به میزان قابل
توجهی کمتر است اما هرچه جلوتر میرویم این
سرمایهگذاری در حال افزایش است».
او با تاکید براینکه شرکتها در این حوزه از کانالهای
مختلفی استفاده میکنند ،افزود« :برخی از این
شرکتها در کنار اینکه دفاتر سنتی فروش خود را دارند ،برای ارائه خدمات بهتر از روشهای مبتنی بر
تکنولوژی هم استفاده میکنند».
مظلومی با تاکید براینکه پاندمی کرونا در دو سال گذشته سبب شده است که تغییرات استفاده از
تکنولوژی در این صنعت چند برابر شده و سرمایه گذاری در آن بیشتر شود ،گفت« :فقط در سه ماهه
اول سال میالدی جاری دو هزار پانصد و پنجاه دو میلیارد دالر روی اینشورتکها سرمایه گذاری شده
است و این روند به سرعت در حال افزایش است».
به اعتقاد مظلومی ،در آینده استفاده از تکنولوژیها و واژه اینشورتک به اندازهای عادی خواهد شد که در
سالهای آتی ،صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد.

تسهیالت ویژه بانک صادرات ایران برای  ۷۰۰پرستار

حجتاله صیدی ،مديرعامل بانک صادرات ايران در
آستانه میالد حضرت زينب کبري (س) و روز پرستار
با حضور در بيمارستان شهداي گمنام و درمانگاه
تخصصی خیریه آودیسیان از زحمات و خدمات
شبانهروزی کادر درمان و پرستاری این دو مرکز
درمانی و تالشهای شبانهروزی آنها برای ارتقای نظام
سالمت کشور و درمان بیماران قدردانی کرد.
حجتاله صیدی همچنین به صورت چهره به چهره با تعدادی از بیماران و همراهان آنها و تعدادی از
مراجعان این دو مرکز گفتوگو کرد و در جریان مشکالت آنها قرار گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان این دیدارها از اعطای تسهیالت به ۷۰۰نفر از پرستاران شاغل
در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به قید قرعه با نرخ ترجیحی ،بازپرداخت بلندمدت
و بدون ضامن خبر داد.

حضور مدیران بیمه تجارتنو در پنل تخصصی همایش روز بیمه

مدیران شرکت بیمه تجارتنو در پنلهای تخصصی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و
توسعه که در تاریخ ۱۳و ۱۴آذر ماه سالجاری با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد ،حضور داشتند.

سعیدابراهیمزاده 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 بیمهای" حضور به عمل
آورده و مطالب علمی و نقطه نظرات خود در این زمینه
را ارائه داده اند.
دو مقاله ارائه شده توسط سعیدابراهیم زاده و فرزانه
سلیمانی در بخش پوستر و بخش سخنرانی به عنوان مقاالت منتخب همایش معرفی شده بودند.
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پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز بیمه
حمد و سپاس خداوند متعال را که فرصت و توفیق گام
برداشتن در مسیر خدمترسانی برای تامین آرامش و
امنیتخاطرآحادمردموپشتیبانیفعاالناقتصادیکشور
عزیزمانرابهماعطاکردهاست.بالیایطبیعی،بیماریهای
مختلف همچون کرونا ،خشکسالی ،فشار و تحریم و رکود
اقتصادیو...همگیمیتوانندتهدیدیغیرقابلپیشبینیو
شدید برای مردم و تداوم عملیات سازمانها باشند.
روز سیزدهم آذر روز ملی بیمه فرصتی است برای تقدیر از همه تالشگران این صنعت که همواره آماده
خدمترسانی مطلوب و به موقع به مردم و رفع دغدغه زیاندیدگان هستند .باعث افتخار است ب ه عنوان عضو
کوچکیازخانوادهبزرگصنعتبیمهوبهنمایندگیازهمههمکارانونمایندگانمتعهدومتخصصشرکت
ارزشی و فاخر بیمه کوثر ،روز ملی بیمه را به تمام فعاالن و تالشگران 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
اعتمادسازیومدیریتریسک،دستاوردهایارزشمندیراشاهدباشیم.
شرکتبیمهکوثربابهرهگیریازرویکردتخصصی،شفافوپاسخگویخوددرزمینهبیمهگریوسرمایهگذاری
توانسته رضایت و منافع ذینفعان را بیش از پیش فراهم کند که این عملکرد مناسب ،نتیجه تالشهای
دلسوزانه،همکاری،همراهی،همدلیوهمافزاییهمهاعضایتیمکوثراعمازسها مداران،هیاتمدیره،کارکنان
و نمایندگان محترم است که با رعایت و حفظ حقوق بیمهگذاران همواره موجبات آرامش و امنیتخاطر آنان
یدانم همیشه قدردان زحمات صادقانه و خالصانه شما باشم که فداکارانه
را فراهم میکنند .بر خود الزم م 
میکوشید تا نام ارزشی کوثر و مفهوم خیر کثیر در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی معنا و تجلی یابد.
سالمتی و توفیق روزافزون برای شما و همه مسئوالن ،کارگزاران و فعاالن این عرصه را از خداوند متعال
خواهانم.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی و بیمه میهن
تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور و بیمه میهن در راستای تجمیع امور
بیمه ای و با هدف توسعه تعامالت 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 که امروز با حضور رسول
آریان پور سرپرست ،ابراهیم حمیدی رئیس هیئت
مدیره و مهدی گشادرو معاون فنی این شرکت در محل سازمان نظام مهندسی به امضاء رسید ،شرکت
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 کشور قرار خواهد داد.

درخشش بانک سپه در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
اداره کل روابط عمومی بانک سپه در شانزدهمین
جشنواره ملی انتشارات موفق به دریافت دیپلم افتخار
و کسب رتبه برتر در هشت بخش شد.
اداره کل روابط عمومی بانک سپه در شانزدهمین
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در بخشهای
صفحه آرایی(رتبه اول)  ،مقاله (رتبه اول)  ،گزارش(رتبه
اول) ،رسانه ها و شبکه های مجازی (رتبه دوم) ،
سرمقاله (رتبه دوم)  ،تیتر(رتبه دوم) ،خبر(رتبه دوم)
و مصاحبه(رتبه دوم) را کسب کرد.
بر اساس این گزارش  ،این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه ها،
روابط عمومی وزارتخانه ها  ،سازمانها و شرکت های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی و
در دو گروه تهرانی و استانی در  15آذر ماه برگزار شد.

دیدار مدیرعامل بانک مسکن با آیت اهلل اعرافی
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن و محمدرضا
رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی با حضور در دفتر آیت اهلل اعرافی رئیس حوزه
های علمیه کشور و نماینده مردم در مجلس خبرگان
رهبری با وی دیدار و مالقات کردند.
بر اساس این گزارش ،در این دیدار محمود شایان
گزارشی از روند اجرای طرح یک میلیون مسکن در
بانک مسکن ارائه کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار اظهار داشت :وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون
واحد مسکونی در سال بر اساس کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته است و بانک مسکن نیز توان الزم
را برای محقق کردن این وعده اصلی رئیس جمهور را دارد؛ بنابراین امیدوارم آرزوی مردم برای خانه دار
شدن را به واقعیت تبدیل کنیم.
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 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 کرد و از مسووالن کشور خواست که
با همه توان برای رفع مشکالت مردم در حوزه مسکن اقدامات عاجل و الزم را در دستور کار قرار دهند.
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هلدینگی برای ارتقاء سالمتی

تصویب افزایش سرمایه  130درصدی شرکت سرمایه گذاری شفادارو
خسرو امیرحسینی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سـهام شـرکت سرمايه گذاري شـفادارو (سهامی عام)
رحمان پلیمی در ادامه با تصریح اینکه ما یک سـازمان یادگیرنده هسـتیم و از تجربیات
مورخ  1400/09/01در محل شـرکت داروسـازي جابرابن حيان ،واقع در کيلومتر  5جاده و دانـش یکدیگـر کمـال اسـتفاده را کـرده و بـه ارزش های انسـانی ،عزت نفس ،وسـعت
محصوص کرج تشکیل گردید.
دیـد ،کمـال در اندیشـه ،صراحـت در گفتـار و صداقـت در عمل می اندیشـیم افـزود :در
در ایـن مجمـع که بـا حضور  90/11درصد سـهامداران حقیقی و حقوقـی ،اعضای هیات راسـتای پیـاده سـازی ارزش هـای اساسـی ما به اسـتفاده از شـیوه های نویـن مدیریتی
مدیـره ،حسـابرس و بـازرس قانونـی و نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهاداربرگزار شـد ،بـرای نیـل به آرمان های شـرکت اعتقاد راسـخ داشـته و باور راسـتین داریم کـه نوآوری
ریاسـت مجمـع برعهـده آقـای محمـد مهـدي اميني بـود که جنابـان حسـن عابدي و و خلـق ایده جدیـد رمز ماندگاری ماسـت.
فـرزاد طالبـي کوهسـتاني درمقـام نظـار اول و دوم و آقـای علـي اصغـري به عنـوان دبیر بـه گفتـه ایـن مدیر شـناخته شـده بـازار سـرمایه هـم افزایـی گروهـی در بین شـرکت
مجمع انتخاب شـدند.
هـای تابعـه و پرهیـز از رقابـت درون گروهـی ،اعتقـاد بـه تعامـل صادقانه و پاسـخگویی
در ادامـه و بـا قرائت گزارش توجیهـی هیات مدیره
متقابـل بین هلدینگ و شـرکت های تابعـه اصول
مبنـی بـر لـزوم افزایش سـرمایه توسـط مدیرعامل
اعتقـادی مدیریـت مجموعـه بـوده و حرکـت بـه
محتـرم و پـس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و
سـمت برخـورداری از تکنولـوژی هـای نویـن در
بـازرس قانونـی ،مجمـع نشـینان با طنیـن صلوات
صنعـت دارویـی و تولید محصوالت جدیـد با ارزش
خـود ضمـن تصویـب افزایـش سـرمایه شـرکت به
افزوده بیشـتر در شـرکتهای گروه اصلی ترین هدف
تغییـر بنـد اساسـنامه مربوطـه رای مثبـت دادند.
((شـفادارو)) میباشـد.
دکتر رحمـان پلیمی مدیرعامل «شـفا» ،در ابتدای
دکتـر پلیمـی در فـرازی دیگـر از گـزارش خـود بـا
گـزارش خـود بـا تشـریح اینکـه شـرکت سـرمایه
تاکیـد به اینکه مـا مدیریت چندین شـرکت بزرگ
گـذاری شـفادارو در قالـب موضـوع فعالیـت اصلی
دارویـی را دارا مـی باشـیم و بـا توجـه بـه اینکه در
خـود در حـال حاضـر بـه عنـوان سـهامدار عمـده
شـرکت هـای تولیـدی دارویـی نیـاز بـه بازسـازی
بـا سـرمایه گذاری در شـرکت هـای دارویـی عهده
و نوسـازی و همچنیـن بهـره بـرداری بهینـه از
دار مسـئولیت نظـارت و اداره بـر هفـت شـرکت در
خطـوط موجـود همـواره الزم مـی باشـد افـزود :ما
صنعـت داروسـازی کشـور می باشـد کـه در زمینه
در شـرکت های تابعه خود منجملـه جابرابن حیان
دکتر رحمان پلیمی مدیر ارزشی و مدبر مجموعه با تبیین اینکه
هـای مختلـف تولید محصـوالت دارویی فعالیت می «شفادارو» سومین هلدینگ سرمایه گذار در صنعت دارو کشورمان و داروسـازی اسـوه و  ...هزینـه هـای زیـادی بـرای
نماینـد خاطر نشـان کـرد  :در راسـتای افزایش بهره بوده و تامین نیازهای دارویی جامعه یکی از مهمترین اولویت های این نوسـازی خطـوط کـرده بودیـم و هنـوز هم بایسـت
وری اقتصـادی و اسـتفاده کارآ و حداکثـری از منابع مجموعه می باشد افزود :با این افزایش 130درصدی از محل سود انباشته هزینـه شـود و الزم بـود کـه از محل سـود انباشـته
و سـرمایه هـای در اختیار ،شـرکت سـرمایه گذاری در جهت پیشبرد طرح های مدنظر خود برای بسط و گسترش فعالیت در برای تامیـن نقدینگی مورد نیاز افزایش سـرمایه ای
شـفادارو (سـهامی خاص) در سـال  1383به منظور شرکتهای تابعه در جهت کسب سهم بیشتر از بازار و رشد سود آوری صـورت پذیـرد که بحمداله بـا رایزنی های فـراوان و
برنامـه ریـزی متمرکـز و دسـتیابی به فرصـت های مطمئناعملکردبسیاربهتریبرایذینفعانخودارمغانخواهیمآورد.
اخـذ مجوزهای الزم این مهم یعنی افزایش سـرمایه
پیـش رو در صنعت و بازار دارویی کشـور با سـرمایه مدیرعامل «شفا» با اشاره به برنامه ریزی های خوبی که برای عرضه اولیه 130درصـدی از محل سـود انباشـته نهایـی گردید.
شرکت های تابعه در هلدینگ صورت پذیرفته است از اهتمام جدی
اولیه  3میلیارد ریال تاسـیس و متعاقب آن سـرمایه
وی در ادامـه بهبـود سـاختار مالـی ،جبـران مخارج
برای ارزش آفرینی و اثرگذاری بیشتر و گسترده تراین هلدینگ بزرگ
شـرکت به مبلـغ  391میلیـارد ریـال افزایش یافته در تولید و تامین داروهای مورد نیاز برای هموطنانمان در میهن عزیزمان انجـام شـده و شـرکت در افزایـش سـرمایه را اهـم
و نهایتـاً در سـال  1391بـا برگـزاری آخرین مجمع خبر داد و افزود نگاه جدی و ویژه ای هم به امر فروش خارجی دارو به سـرفصل هـا و اهـداف عالیـه ایـن افزایش سـرمایه
برشـمرد و خاطـر نشـان کـرد کـه ایـن افزایـش
فـوق العـاده افزایـش سـرمایه ،سـرمایه شـرکت بـه کشورهای هدف صادراتی داریم.
مبلـغ  1179میلیـارد ریال افزایـش یافت.
سـرمایه  1/532/570میلیونی «شفادارو» در افزایش
ایـن مدیـر با تجربـه در ادامه با اعالم اینکه از سـال  1393برای افزایش سـرمایه شـرکت سـرمایه شـرکت های داروسـازی جابرابن حیان ،داروسازی اسـوه ،داروسازی دانا ،صنعتی
عـزم جـدی وجـود داشـته و جـزو اولویـت هـای مجموعـه بوده اسـت اضافـه کـرد :ما با کیمیـدارو در بـورس و شـرکت هـای پخش رازی و فرایند شـیمی حکیم صـورت خواهد
سـرمایه گذاری در شـرکت های داروسـازی سـهمی قابل توجه از تولید و توزیع دارو را در پذیرفـت .وی دوره بازگشـت سـرمایه را  38مـاه اعلام کرد و اضافه کرد طبق محاسـبات
کشـور عزیزمـان به خود اختصـاص داده ایم و به دنبال افزایش سـهم و اثرگذاری بیشـتر کارشناسـی نـرخ بـازده داخلـی  26درصد می باشـد.
در ایـن زمینه می باشـیم
مدیرعامـل «شـفادارو» در قسـمتی دیگـر از گزارش جامع خود روند سـودآوری شـرکت
به گفته مدیرعامل «هلدینگ شـفادارو» ایجاد ارزش آفرین ترین شـرکت سـرمایه گذاری طـی  5سـال گذشـته را رونـدی صعـودی اعلام کـرد و تصریـح کـرد :از سـود خالـص
دارویـی در ایـران بـا بهـره منـدی از برتریـن تـوان مدیریتـی  ،منابع انسـانی ارزشـمند و  1/142/638میلیونـی بـه سـود  3/551/147میلیـون رسـیده ایـم کـه ایـن نتیجه یک
فناوری نوین از طریق شـرکت اصلی و شـرکت های تابعه به عنوان چشـم انداز ترسـیمی برنامـه ریـزی اصولـی و کاربـردی بـرای حصـول سـودآوری و ارزش آفرینـی بـا توجه به
بـرای ایـن مجموعـه تبیین گشـته و ما به ایجـاد زمینه خالقیـت و نوآوری تاکیـد فراوان پتانسـیل مجموعـه بوده اسـت .سـکاندار مجموعه با تبیین اینکـه برای اسـتمرار و احیاء
داشـته و به مشـارکت جـدی توجه خاص مـی نماییم.
خطـوط تولیـد و حفـظ میزان سـهم در شـرکت های سـرمایه پذیر این افزایش سـرمایه
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ضـروری بـود اضافـه کـرد :با عرضـه اولیه شـرکت داروسـازی دانا در سـال جـاری میزان
سـودآوری شـرکت سـرمایه گذاری شـفادارو رشـد پیدا خواهد کرد و شـاهد خواهیم بود
کـه سـهام داران و ذینفعـان ایـن هلدینگ بـزرگ دارویـی بیش از پیش منتفـع خواهند
گردید.
دکتـر پلیمـی در بخـش پایانـی گزارش خـود افزایش بهـره وری کمی و حفـظ و افزایش
سـطح کیفـی محصوالت تولیـدی گـروه ،فراهم نمـودن رضایتمنـدی اقشـار نیازمند به
محصوالت شـرکت های گروه و رضایتمندی ایشـان  ،بهبود سلامتی در سـطح عمومی
جامعـه ،ارتقـای بهـره وری و افزایـش درآمـد شـرکت در قالـب فعالیت هـای اقتصادی و
در نتیجـه ایجـاد سـودآوری بـرای شـرکت هـای گـروه  ،ایجـاد ارزش افـزوده در داراییها
و سـرمایه هـای در جریـان ،بهـره گیـری از فرصـت هـای جـذب منابـع از بـازار پـول و
سـرمایه ،تاکیـد بر نخبه گرایی ،اشـتغال بهره ور و مشـارکت جویی عزم آفریـن را رئوس
فعالیـت هـای خـود و مجموعـه برای نیل بـه موفقیت و رسـیدن به افق مد نظر شـرکت
((شـفادارو)) اعلام نمود.
شـایان ذکر اسـت طبق آمار رسـمی نشـر شده در سـایت اطالع رسانی سـازمان بورس و
اوراق بهادار این هلدینگ ضمن کنترل بهای شـده در شـرکت 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.
گزارشبازرسقانونيدربارهگزارشتوجیهیهیاتمدیرهدرخصوصافزایشسرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري شفادارو
(سهامي عام)
در اجرای مفاد تبصره 2ماده 161اصالحیه قانون تجارت مصوب سال1347
 -1گـزارش توجیهـی مـورخ  1400/4/1هیـات مدیره شـرکت سـرمايه گذاري شـفادارو
(سـهامي عـام) درخصـوص افزايـش سـرمايه آن شـركت از مبلـغ  1/179/430میلیـون
ریـال بـه مبلـغ  2/712/000ميليون ريال (خالص افزایش سـرمایه به مبلـغ 1/532/570
میلیـون ریال) ،مشـتمل برصورت وضعیت مالی ،صورت سـود و زیـان و صورت جریانهای
نقـدی فرضـی کـه پیوسـت می باشـد ،طبـق اسـتانداردهای حسابرسـی «رسـیدگی به
اطالعـات مالـی آتی» مورد رسـیدگی این سـازمان قرار گرفته اسـت .مسـئولیت گزارش
توجیهـی مزبـور و مفروضـات مبنـای تهیه آن با هیات مدیره شـرکت اسـت.
 -2گـزارش مزبـور در اجـراي تبصره  2ماده 161اصالحيه قانـون تجارت و با هدف توجیه
افزایـش سـرمایه شـرکت از محـل سـود انباشـته به منظـور جبران مخـارج انجام شـده
بابـت سـرمایه گـذاری های صـورت گرفته و مشـارکت در افزایش سـرمایه شـرکت 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 که انتظار
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نمـی رود لزومـا بـه وقـوع بپیوندد .در نتیجه ،به اسـتفاده کننـدگان توجه داده می شـود
کـه ایـن گـزارش توجیهی ممکن اسـت بـرای هدفهایی جز هـدف توصیف شـده در باال
مناسب نباشد.
 -3براسـاس رسـيدگي 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 ،مبنايي معقول براي تهيـه گزارش توجيهي فراهـم نمي كند .به
علاوه ،بـه نظـر اين سـازمان ،گزارش توجیهی یاد شـده براسـاس مفروضات بـه گونه ای
مناسـب تهیه و طبق اسـتانداردهای حسـابداری ارائه شـده است.
 -4بـا توجـه بـه مانـده سـود انباشـته طبـق صورتهـای مالـی سـال مالـی منتهـی بـه
( 1399/12/29پس از کسـر سـود سـهام مصوب) ،انتقال مبلغ  1/532/570میلیون ریال
بـه افزایـش سـرمایه امـکان پذیر می باشـد.
 -5بدیهـی اسـت ،تحقـق افزایـش سـرمایه شـرکت منـوط به کسـب مجوزهـای الزم از
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و رعایـت الزامـات مربـوط بـه آن سـازمان خواهـد بود.
 -6حتـي اگـر رويدادهاي پيش بيني شـده طبـق مفروضات ذهني توصيف شـده در باال
رخ دهـد ،نتايـج واقعـي احتمـاال متفـاوت از پيش بينـي ها خواهد بـود .زيـرا رويدادهاي
پيـش بينـي شـده اغلب به گونـه اي مورد انتظـار رخ نمي دهد وتفاوت هـاي حاصل مي
تواند با اهميت باشـد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایـش سـرمایه قبلـی شـرکت از مبلـغ  391/000میلیون ریـال به مبلـغ 1/179/430
میلیـون ریـال و از محـل مطالبات حال شـده سـهامداران بـوده که به منظور شـرکت در
افزایـش سـرمایه شـرکت هـای زیرمجموعه و جبـران مخارج سـرمایه ای صـورت گرفته
اسـت .افزایـش سـرمایه مزبـور کـه طـی تصمیمـات مجمـع عمومی فـوق العـاده مورخ
 1390/12/28تصویـب شـده و در تاریـخ  1391/12/08نـزد مرجـع ثبـت شـرکت ها به
ثبت رسـیده اسـت.
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شـركت سـرمايه گذاري شـفادارو ( سـهامی عام) ،از افزایش سـرمایه موضوع این
گـزارش توجیهـی ،به شـرح زیر می باشـد.
هیـات مدیـره شـرکت ،جهت جبران مخارج انجام شـده و مشـارکت در افزایش سـرمایه
شـرکتهای سـرمایه پذیر ،برای حفظ درصد سـهامداری خود در شرکت های زیرمجموعه
و افزایش سـهام تملیکی ،افزایش سـرمایه از محل سـود انباشـته را در دسـتور کار خود
قرار داده اسـت.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شــده ،شــرکت سـرمايه گذاري شـفادارو (سـهامی عام) در نظر
دارد ســرمایۀ خـود را از مبلـغ  1/179/430میلیـون ریال به مبلـغ  2/712/000میلیون
ریـال ،از محـل سودانباشـه به شـرح زیر افزایـش دهد:
  1/532/570میلیون ریال (معادل  130درصد) 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 شـرکت ،بـا توجه بـه مخارج سـرمایه ای انجام شـده در سـال هـای قبل،
شـرکت 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 تسـهیالت بانکی
خواهـد کـرد .ایـن امـر منجـر به کاهش سـودآوری در سـال هـای آتی خواهد شـد.
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سیمان دشتستان ؛ برند برتر ،کیفیت برتر

برنامه های مدون مهندس موسوی برای ارزش آفرینی بیشتر«سدشت»
خسرو امیرحسینی

سیمان دشتستان در سی سالگی خود به عنوان تامین کننده نیاز اصلی استان به سیمان و و استخدام ،تدوین ایین نامه ارزشیابی کارکنان از مهمترین مواردی بوده که در حوزه منابع
کلینکر با توجه به معادن غنی در سطح منطقه به تولید محصوالت با کیفیت پرداخته و در انسانی در سال جاری مورد اهتمام مجموعه قرار داشته و در سال جاری نیز مورد توجه
کنار رشد و توسعه و شرکت در پروژه های عمرانی با نوآوری در تولید محصوالت متنوع خود خاص می باشد.
و پیشتر در تولید سیمان پرتلند در امر صادرات به کشورهای خارجی هدف یکی از موفق مهندس ایرج موسوی در بخش پایانی گزارش هیات مدیره به مجمع به بیان اهم
دستاوردهای کلی حاصله سیمان دشتستان در سال مالی منتهی به  1400/6/31پرداخت
ترین شرکت های سیمان می باشد
این شرکت دارای استاندارد و ایزوهای متعدد بوده و با تعهد بر کسب باالترین رضایتمندی و جایگزینی ایرلیفت تغذیه کوره با الواتور ،بهینه سازی سیستم سرمایشی پستهای برق،
مشتریان به جوایز متعددی مثل واحد نمونه صنایع معدنی ،اخذ تعهد گرایی تعالی سازمانی ،ساخت و نصب سیستم جدید توزین انتقال کلینکر ،نصب فیلتر سپراتور برای ایستگاه اصلی
جایزه ملی بهره وری  ،کیفیت برتر ،باالترین راندمان تولید سیمان ،واحد نمونه استاندارد گاز ،تعویض زره های بدنه و دیافراگم های آسیاب سیمان را به عنوان پروژه های مدنظر
و واحد نمونه آی تی دست یافته و در کنار منابع انسانی متعهد و متخصص خود و البته مدیریت شرکت برای افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه های مالی برشمرد.
حضور مهندس ایرج موسوی مدیر کاردان خود می تواند به جایگاهی رفیع تر در انتخاب اول شایان ذکر است ارائه توضیحاتی در مورد برنامه های توسعه ای مدنظر شرکت و پاسخگویی
به سواالت و ابهامات پیرامون موجودی کلینکر ،هدف گذاری صادرات،گزارش پیرامون معامله
مشتریان و مصرف کنندگان برسد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنايع سيمان دشتستان (سهامیعام) با افراد وابسته و غیروابسته و در مورد شمولیت ماده  129قانون تجارت بر این معامالت،
تبیین برنامه های مجموعه در مورد شرکت سیمان
مورخ  1400/09/13در محل سالن نگين هتل ارم
منددشتی و میزان سود حاصله و سود انباشته موجود
تهران برگزار گردید.
از دیگرمباحثی بود که توسط معمار مالیه مجموعه
در این مجمع که با حضور  66/15درصد سهامداران
جناب مهندس بحیرایی در پایان گزارش حسابرس
حقیقی و حقوقی  ،اعضاء هیات مدیره ،نماینده
و بازرس قانونی به سمع و نظر سهامداران رسید.
سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسابرس و بازرس
همچنین در مقام مقایسه بین سال مالی گذشته
قانونی برگزار گردید ،ریاست مجمع برعهده آقای
و کنونی مهندس موسوی سکاندار شرکت متذکر
سعيد نايب بود ،که جنابان کامران معتمدي و حسين
گردید که سود عملیاتی شرکت از مبلغ 1/972/121
ذکاوتي قوچان در مقام نظار اول و دوم و آقای ايرج
میلیارد به  2/752/983میلیارد و سود خالص از مبلغ
موسوي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
 1/475/573میلیارد به مبلغ  2/551/713میلیارد
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط
افزایش پیدا کرده است.
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ،تبیین رایزنی
منتهی به  1400/06/31و پس از استماع گزارش
های جدی صورت پذیرفته جهت تعیین تکلیف
حسابرس و بازرس قانونی ،مجمع نشینان با طنین
صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ مهندس ایرج موسوی مدیرعامل «سدشت» پیرامون گزیده اطالعات پرونده های حقوقی ،اقدامات اساسی صورت پذیرفته
معامالت مشمول ماده  129و با تقسیم سود  1/200مالی شرکت با اشاره به اینکه منطبق با حسابهای تلفیقی و در روندی در حوزه بازرگانی ،تبیین اهتمام جدی مدیریت به
صعودی درآمد عملیاتی از مبلغ  4/880/153میلیاردسال گذشته به مقوله محیط زیست ،هدف گذاری برای تولید 651
ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مبلغ  7/320/279میلیارد در سال مالی مورد گزارش رسیده است
مدیرعامل مجموعه در ابتدای گزارش خود با تشریح افزود :در شاخص های اصلی آماری نیز شرکت سیمان دشتستان هزار تن سیمان و  945/500تن کلینکر ،استفاده از
تاریخچه ای از صنعت کانی در ایران و جهان و تشریح توانسته در سال مالی مورد گزارش بسیار درخشان عمل کند و در کنار توان حداکثری و ظرفیت های شرکت در سال آتی
وضعیت کنونی صنعت سیمان پیرامون وضعیت کاهش بهای تمام شده از  53به  46درصد ،کاهش هزینه های عملیاتی  ،توجه جدی به حفظ و توسعه بازار داخلی از طریق
شرکت افزود :که سیمان دشتستان در سی امین به فروش از  69به  64درصد و کاهش هزینه مالی به فروش از  10به  5عرضه محصول در بورس کاال  ،اعالم توجه ویژه
سالگرد تاسیس خود در مقام بزرگترین واحد صنعتی درصد؛ شاهد افزایش شاخص های حاشیه سود ناخالص از  47به  54مدیریت برای انجام پروژه های ضروری کارخانه ،هدف
منطقه توانسته است در کنار تامین نیاز سیمان استان درصد و حاشیه سود خالص از  30به  35درصد باشیم.
گذاری برای صادرات بیشتر در سال آتی ،تخصیص
و منطقه جغرافیایی پیرامون در داخل کشور بواسطه به گفته این مدیر خوش فکر به طور ویژه  ،ترسیم و تدوین برنامه های مبلغ  500میلیون برای ایفای مسئولیت اجتماعی
کیفیت ممتاز و تنوع محصوالت خود همواره مورد مدون برای توسعه روز افزون شرکت مورد توجه قرار داشته ومدیریت منجمله کمک به محیط زیست منطقه  -محرومیت
به جد به دنبال عملیاتی کردن و پیاده سازی تمام راهبردها و سیاست
اقبال مشتریان خارجی و کشورهای هدف صادراتی های مدنظر می باشد تا سود آوری و ارزش آفرینی هرچه بیشتری برای زدایی -تجهیز مراکز بهداشتی ،تایید حسابهای شفاف
و پاک معاون مالی مجموعه توسط حسابرس و بازرس
قرار گیرد.
سهامداران و ذینفعان حاصل شود.
قانونی شرکت ،ارائه توضیحاتی جامع پیرامون شرکت
مهندس موسوی در ادامه پیرامون سیاست ها و برنامه
سیمان منددشتی  ،حرمت نهی شایسته به اصحاب
های فروش خاطر نشان کرد :افزایش دانش و مهارت
پرسنل ،پیاده سازی نظام رضایت سنجی مشتریان  ،مشارکت در ساخت اسکله نگین و اخذ رسانه توسط مدیران ارشد شرکت و تعامل ستودنی روابط عمومی با خبرنگاران برای پوشش
مجوزهای مربوطه از سازمان بنادر و دریانوردی  ،سامان دهی ناوگان حمل و نقل جهت خبری مجمع از نکات خواندنی این مجمع بود که حیفمان آمد به اسب قلم سپرده نشود.
افزایش رضایتمندی مشتریان ،جایگزین نمودن صادرات سیمان فله بجای کلینکر ،مدیریت پیام هیات مدیره:
عرضه در بورس کاال با اولویت سودآوری و مدیریت بازار ،تقویت وفاداری مشتریان داخلی هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که حافظ و امانتدار سهامداران محترم بوده و به
و بازاریابی در کشورهای حوزه خلیج فارس از اهم راهبردهای بازاریابی و سیاست گذاری منظور حراست و ارتقا امانت واگذار شده به آنها ،وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالش
و کوششی دریغ نورزد  .مدیریت شرکت در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به
مجموعه می باشد.
به گفته وی؛ کنترل ریسک تامین ،بهسازی خط تولید ،به ظرفیت رساندن ماشین آالت خط ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت ،در سال مالی مورد گزارش در جهت ارتقاء سطح کیفی
تولید ،بهبود مدیریت مصارف انرژی،بهینه سازی فرایند نگهداری و تعمیرات در حوزه کنترل و کمی شاخص هاي اصلی این صنعت  ،کاهش و رفع موانع و گلوگاه هاي سنوات گذشته
هزینه های عملیاتی و تدوین دستورالعمل خدمات رفاهی ،تدوین آیین نامه گزینش  -جذب  ،اصالح و بازبینی خط مشی هاي ناکارآمد گذشته و همچنین استفاده بهینه از موقعیتهاي
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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 شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي شرکت است .هیأت
مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهاي کسب 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 که با توفیقات و توجهاتش در سال «تولید ،پشتیبانی
ها و مانع زدایی ها» در حد وسع توان و امکانات تالش نموده و با عنایات حضرت حق
تعالی و جدیت و تالش مجموعه همکاران اعم از مدیران  ،کارشناسان و کارکنان و کارگران
زحمتکش  ،ضمن دستیابی به اهداف برنامه راهبردي و بودجه سال  ،1400دین و امانتی را
که به بوسیله اطمینان و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود  ،صادقانه پاس و مجدانه ادا
نماییم  .قطعاً مجموعه مدیریت شرکت  ،به این توفیقات حاصل شده بسنده نخواهد کرد و
عزم ما براي برداشتن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی واال که در شان نام و ظرفیت
این شرکت 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 کوشی و پرهیز از تجمل گرایی ،رعایت اصول اخالق حرفه اي و توسعه
مستمر منابع انسانی ،امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد.
کارآفرینی یکی از موثرترین ابزارهاي توسعه و تعالی اقتصادي جامعه است که ترویج آن آثار
شگرفی بر شکوفایی اقتصادي  ،قطع وابستگی و پیشرفت فن آوري دارد .متقاب ً
ال ،مهم ترین
دستاورد فرآیند کارآفرینی 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 کمک بزرگی
به پویایی فرهنگی و اخالقی جامعه خواهد نمود .تخصص ،انعطاف پذیري ودرك مناسب تیم
ها و گروه هاي متنوع فنی این شرکت از شرایط موجود و سخت کوشی و نوآوري ،مهمترین
عواملی هستند که چشم انداز روشن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.
سایر اقدامات:
 -1پیگیری تامین منابع مالی برای اجرای طرح در دست اجرا
 -2تهیه گزارشات ماهیانه مدیریت و بهینه نمودن هزینه ها
 -3تهیه صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده و پایان سال مالی
 -4ارائه گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاطع مختلف سال
 -5پیگیری رفع تکالیف مجمع تا سرحد امکان
 -6پیگیری مستمر از طرف واحد امور مالی شرکت برای تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال
 95الی  97و مالیات ارزش افزوده سالهای  93و  95الی  98تا حصول نتیجه نهایی.
 -7تشکیل جلسات کمیته حسابرسی داخلی
بیانیۀ چشم انداز شرکت در افق  5ساله:
شرکت صنایع سیمان دشتستان به منظور ارزش آفرینی براي ذینفعان  ،مجدانه رشد و
تعالی سازمانی را سر لوحه خود قرار داده است  ،به طوري که با ارائه باالترین راندمان تولید
 ،برترین کیفیت محصول و بیشترین بازده مالی در صنعت سیمان بهترین گزینه سهامداران
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ومشتریانباشد.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در گروه صنعت سیمان ،آهک  ،گچ فعالیت می کند  .افزایش مبلغ فروش در سال
جاري نسبت به سال قبل  39درصد می باشد که عمدت ٌا ناشی از افزایش  89درصدي نرخ
فروش سیمان بوده است .
وضعیت و تحوالت صنعت سیمان در سال مالی مورد گزارش :
چالش های پیش روی صنعت سیمان
صنعت سیمان کشور به لحاظ توانایی باال در صادرات و ارزاوری  ،کاربردهای متنوع و ظرفیت
باالی تولیدی که دارد در کنار وجود مواد اولیه فراوان وبا کیفیت باالی داخلی و وجود دانش
فنی و تولید بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور می تواند یکی از لنگرگاه
های مهم کشور 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 رکود
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 اقالم مصرفی از قبیل قطعات
یدکی و مشکالت 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 کنترل قیمت سیمان از دیگر مسائل این صنعت است به نحوی که
هر ساله موضوع افزایش قیمت آن در فصول ابتدایی هر سال با چالش هایی همراه می شود
 .با توجه به چالش ها و مشکالت پیش روی صنعت سیمان ،اجرای اقداماتی کلی 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 کردن صادرات درمناطق مرزی با ایجاد
هلدینگ های صادراتی در این مناطق ،تدوین سیاست ها و الزامات تنظیم بازار و ایجاد تمرکز
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 :1400 – 99
پروژه جایگزینی ایرلیفت تغذیه کورهو ایرلیفت سیلوهای مواد با الواتور:
این پروژه پس از تامین منابع مالی هم اکنون مراحل پیش پرداخت اولیه آن انجام شده است
و شرکت ساپنا با همکاری دفتر فنی و مهندسی شرکت 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
شرکت 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 استهالک ،فروش داراییهای غیرمولد و همچنین دریافت تسهیالت از
سیستم های بانکی استفاده نماید .برخی از اقالم و تجهیزات ماشین آالت  ،قطعات یدکی
مورد نیاز به صورت اعتباری از تامین کنندگان خریداری می گردد.
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در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور؛

مدال افتخار صادرات به پاکسان تقدیم شد

شرکت پاکسان مدال افتخار برترین صادرات کننده کشور در سال  ۱۴۰۰را از آن
خود کرد.
شرکت پاکسان با مدیریت حسن بقائی در تازه ترین موفقیت خود در بین ۵۰۰شرکت صادراتی
از گروههای کاالیی و خدماتی مختلف مدال افتخار صادرکننده برتر کشوری را از آن خود کرد.
در این همایش که به همت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با حضور محمد
مخبر معاون اول رییس جمهوری ،محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهوری،
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و علیرضا پیمانپاک رییسکل
سازمان توسعه تجارت ،مسئوالن کشوری و مسئوالن سازمان توسعه تجارت ایران و
به منظور تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی برگزار شد ،شرکت پاکسان موفق

شد مدال افتخار صادرات را برای اولین بار در تاریخ صنعت شوینده کشور از آن خود
کند و برگ زرین دیگری به ویترین افتخارات خود بیافزاید.
در این مراسم از حسن بقائی مدیرعامل پاکسان به عنوان سکاندار بزرگترین شرکت
صادرکننده محصوالت شوینده و بهداشتی نمونه و ممتاز کشور که توانسته مهمترین
شاخصهای انتخاب ،از جمله آمار صادرات و رشد باال ،تنوع بازارهای هدف صادراتی،
برند و کیفیت کاالی صادراتی ،سطح فناوری و ارزش افزوده محصوالت صادراتی و
مهارتهای فنی و تخصصی بنگاههای صادراتی در حوزه بازاریابی و صادرات را کسب
کند و چندین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر و ممتاز کشوری معرفی شود با
اهدای مدال افتخار صادرکننده برتر به صورت ویژه تقدیرشد.

بیســتوپنجمین مراســم روز ملــی صــادرات کــه روز دوشــنبه  ۲۲آذرمــاه در ســالن خلیج
فــارس مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد ،صادرکننــدگان برتر ســال
 ۱۴۰۰بــا اهــدای تندیــس و لــوح مــورد تقدیــر قــرار گرفتند.
مدیرعامل پاکسان در جمع همکاران این مجموعه
مدال افتخار صادرات متعلق به پرسنل پاکسان است
مدیرعامــل پاکســان کســب مــدال افتخــار صادرکننده برتــر کشــور را نتیجــه کار تیمی و
تــاش همــه پرســنل معرفــی کرد.
حســن بقائــی مدیرعامــل شــرکت پاکســان پــس از مراســم بیســت و پنجمیــن دوره
انتخــاب صادرکننــدگان برتــر کشــور ،بــا حضــور در جمــع پرســنل ایــن مجموعــه گفت:
ایــن موفقیــت نتیجــه تــاش تمامی کســانی اســت کــه در ایــن مجموعــه حضــور دارند و
بــرای ایــن موفقیــت دلســوزانه کار مــی کننــد.
وی بــا اشــاره به کســب مــدال افتخــار صادرکننده برتر کشــور در ســال جــاری یادآورشــد:
پاکســان تاکنــون توانســته موفقیــت هــای بســیاری را بــه خــود اختصــاص دهد و کســب
مــدال افتخــار صادرکننــده برتــر کشــور تــازه تریــن موفقیتی اســت کــه با کار منســجم و
تــداوم تولیــد توانســتیم بــه آن دســت پیــدا کنیم.
بقائــی ایــن افتخــار را متعلــق بــه همــه کارگــران و همــکاران ایــن مجموعــه معرفــی
کــرد و افــزود :ایــن موفقیــت نتیجــه تمــام زحمات شــما همکارانــم در ایــن مجموعه

اســت و بــی شــک بــدون یــاری ،توجــه ،دقــت نظــر و انگیــزه یکایــک شــما هرگــز
قــادر نبودیــم بــه ایــن موفقیــت بــزرگ دســت پیــدا کنیــم و ایــن مــدال افتخــار در
حقیقــت متعلــق بــه شماســت.
مدیرعامــل پاکســان در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح هــای توســعه ای اجــرا شــده در ایــن
مجموعــه خاطرنشــان کــرد :بــی شــک هــر اقدامــی کــه در حــوزه رفاهــی همــکاران در
مجموعــه انجــام دهیــم هزینــه کــرد نیســت و در حقیقــت ســرمایه گذاری اســت و مــا در
هــر موفقیتــی میتوانیــم شــاهد نتایــج درخشــان آن باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر ادامــه راهــی کــه در پیــش گرفتــه خاطرنشــان کــرد :کســب چنیــن
عنوانــی تصادفــی نیســت و حاصــل کار 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.
شــرکت پاکســان بــا  ۶۰ســال ســابقه تولیــد بــا بهــره گیــری از نیروهــای متخصــص،
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
کشــورهای همســایه ،منطقــه و فرامنطقــه ای بــه محصــوالت شــوینده و بهداشــتی را بــر
عهــده داشــته اســت.

بیستوپنجمین مراسم روز ملی صادرات
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جهش صادرات ،موجب تقویت اقتصاد ملی و توسعه پایدار می شود
در پــی کســب مــدال افتخــار صــادرات توســط شــرکت پاکســان بــرای اولیــن
بــار در تاریــخ صنعــت شــوینده کشــور ،مدیرعامــل ایــن شــرکت در نشســتی از
کارکنــان واحــد صــادرات تقدیــر نمــود.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیــران ارشــد شــرکت پاکســان برگــزار شــد
حســن بقائــی مدیرعامــل ایــن مجموعــه ضمــن تبریــک موفقیــت کســب مــدال
صادرکننــده برتــر ســال  ۱۴۰۰گفــت :شــما خــط مقــدم صــادرات مجموعــه
هســتید و همیــن امــر بــر بــار مســئولیت شــما در ایــن مجموعــه مــی افزایــد.
مدیرعامــل پاکســان در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــر بیانــات مقــام معظــم
رهبــری در بعــد صــادرات و مدیریــت جهــادی در ایــن حــوزه یــادآور شــد :بــه
فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب بایــد در صــادرات نیــز کار جهــادی را ســرلوحه امــور
قــرار دهیــم؛ چــرا کــه تنهــا در ســایه «جهــاد اقتصــادی» قــادر خواهیــم بــود بــه
«اســتقالل اقتصــادی» دســت پیــدا کنیــم و بــه کشــوری پیشــرو تبدیــل شــویم.
وی منشــاء شــکوفایی حداکثــری را در ســایه کار جهــادی معرفــی کــرد و یــادآور
شــد :اگــر در کشــور خواهــان رشــد و ثبــات هســتیم بایــد فرمایشــات رهبــر انقالب
را بــه عنــوان نقشــه راه نصــب العیــن عملکردمــان قراردهیــم تــا بــه موفقیتــی کــه
الزمــه شــکوفایی صنعتــی و تولیــد اســت ،برســیم .ایــن مهــم تنهــا بــا عــزم ملــی

همــه تولیدکننــدگان و صنعتگــران کشــور و در ســایه تحقــق حماســه اقتصــادی
ممکــن خواهــد بــود.
بقائــی بــه تحریــم هــای ظالمانــه علیــه کشــورمان اشــاره کــرد و افــزود :در
شــرایطی بــه ســر مــی بریــم کــه اگــر غفلــت کنیــم ،بــی شــک دچــار آســیب
جبــران ناپذیــری خواهیــم شــد .بــه همیــن جهــت بــرای دســتیابی بــه درآمــد
ارزی و افزایــش ســرانه ملــی بایــد تــاش کنیــم صــادرات افزایــش پیــدا کنــد.
چــرا کــه رفــاه جامعــه و بهبــود وضعیــت اقتصــاد عمومــی جامعــه در گــرو افزایــش
صــادرات ،بــه ویــژه صــادرات غیــر نفتــی ،اســت .هــر یــک دالری کــه از ایــن
طریــق وارد کشــورمان مــی شــود ،بــه منزلــه تیــری اســت در قلــب دشــمنان و
تنهــا در ســایه ایــن عمــل اســت کــه مــی توانیــم زمینــه ســاز حرکتــی بــزرگ در
دســتیابی بــه تحــول اقتصــادی در کشــور باشــیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر انتظــارات از ایــن مجموعــه
بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت تولیدکننــده محصــوالت شــوینده و بهداشــتی
یــادآور شــد :بــرای رونــق هرچــه بیشــتر صــادرات ،الزم اســت شــناخت کاملــی از
کشــورهای هــدف صادراتــی داشــته باشــیم ،نقــاط فرصــت و تهدیــد را بشناســیم
و بتوانیــم از آن در راســتای دســتیابی بــه جهــش صــادرات اســتفاده کنیــم.

تدوین سند راهبردی و منشور جهش صادرات
مدیرعامــل پاکســان ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای تحقــق بودجــه صــادرات یــادآور
شــد :در ســال مالــی جــاری کــه روزهــای پایانــی آن را ســپری مــی کنیــم،
بــه حــول قــوه الهــی میــزان بودجــه صادراتــی پاکســان محقــق شــده و تــاش
خواهیــم کــرد بــا برنامــه ریــزی و پیــش بینــی افــق بلنــد مــدت میــزان صــادرات
خــود را در ســال آینــده افزایــش داده و بــه جهــش صــادرات قابــل مالحظــه ای
دســت پیــدا کنیــم.
بقائــی ضمــن اشــاره بــه تدویــن منشــور صادراتــی بــرای ســال مالــی آینــده گفــت:
در نظــر داریــم در ابتــدای ســال مالــی بــا برنامــه ریــزی هایــی کــه صــورت گرفتــه
منشــور صادراتــی شــرکت را ابــاغ کنیــم تــا تمامــی کارکنــان ایــن واحــد در
چهارچوبــی نظــام منــد و مطابــق بــا ایــن منشــور و برنامــه اســتراتژی بتواننــد بــه
باالتریــن حــد صــادرات محصــوالت ایــن مجموعــه دســت پیــدا کننــد .بــا تدویــن
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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 کارکنــان ایجــاد انگیــزه کننــد.
مدیرعامــل پاکســان صــادرات را وظیفــه بــزرگ همــه مجموعــه معرفــی کــرد و
افــزود :اگــر یــک بنــگاه تولیــدی و یــا اقتصــادی نتوانــد باعــث رونــق تولیــد و
رشــد اقتصــادی شــود ،بــی شــک در راهــی کــه در پیــش گرفتــه موفــق نیســت.
امــا خوشــبختانه آنچــه در پاکســان بــه ویــژه در حــوزه صــادرات شــاهد آن بودیــم،
نتیجــه همدلــی و کار تیمــی بزرگــی بــود کــه آثــار مثبــت آن بــرای صنعــت
شــوینده کشــور مفیــد خواهــد بــود.
در خاتمــه ایــن مراســم بــا اهــدای هدایایــی بــه رســم یادبــود از زحمــات همــکاران
واحــد فــروش خارجــی و صــادرات شــرکت تقدیــر و قدردانــی شــد.
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پیشقراول در هوشمندسازی

های وب و رهبری صنعت آی تی کشورمان در تولد  18سالگی خود
صدیقه سرخوش

شرکت 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 کافی از فرصت ها و تهدیدها ،مدیران این مجموعه این
شرکت را هدایت کردند تا در کمتر از دو دهه «های وب» یکی از نمونه های موفق در
صنعت فناوری و حوزه اطالعات باشد.
«های وب» با عملکرد خرد در طول این  18سال توانست تجلی بخش این مهم باشد
که با ایمان به خرد جمعی و کار نوآورانه و شفافیت در عرصه های مالی و عملیاتی و
حضور مدیرانی کاردان و کاربلد هر مجموعه ای می تواند خود را به عنوان پیشران آن
صنعت در کشورمان مطرح و به عنوان یک سهم ارزشمند در بازار سرمایه کشورمان
پیشنهاد اول کارشناسان بورس به سهامداران شرکت های بورسی باشد.
جریانهای درآمدی «های وب» نیز از زمان تأسیس تا سال ، 1392به صورت عمده
متکی بر فروش دیتا و مودم (مبتنی بر فناوری  ) ADSL2+بوده ولی در حال حاضر،
خدمات اصلی شرکت در حوزه اطالعات و ارتباطات بوده و به سه گروه اصلی خدمات
خرده فروشی به مشتریان عادی ( ،)B2Cمشتریان سازمانی(  B2Bو  ) B2B2Cو
مشتریان دولتی )) B2Gتقسیم میشودکه این خدمات از طریق دو شبکه ارتباطی
سیمی (ثابت) و بیسیم (فناوری  )4Gدر سراسر کشور ارائه می شوند.
به قول مهندس سید ایمان میری مدیر نخبه و خبره صنعت آی تی و انفورماتیک
کشورمان «های وب» تنها شرکت کامال خصوصی است که به واسطه دارا بودن طیف
وسیعی از پروانه های مخابراتی قادر به ارائه انواع سرویس های ارتباطی و خدمات
کامل مخابراتی ( )Total Solutionدر هر دو حوزه ثابت و همراه می باشد .به گفته
وی بحمداله با پتانسیل و توانی که شرکت دارد اکنون این مجموعه انتخاب اول تمام
وزارتخانه ها،شرکت ،موسسات و دیگر بنگاه ها برای اجرایی و عملیاتی کردن پروژه
های خود در سطح ملی می باشد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پیشتر و در مجمع ساالنه سال پیش که در
انتهای فصل بهار برگزار گردید خاطر نشان ساخته بود که ارائه خدمات با استفاده از

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 پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ترانک عمومی؛ ارائه خدمات با استفاده از
پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ))MVNO؛ ارائه خدمات دسترسی در قالب خدمات
عمومی اجباری در روستاها و مناطق محروم کشور ))USO؛ ارائه خدمات فناوری
اطالعات از جمله خدمات ابری و مرکز داده؛ تأمین تجهیزات مورد نیاز مشترکین
برای دریافت خدمات هم اکنون به عنوان  7سرفصل کلی در تمام کشورمان به عنوان
خدمات ارائه از طرف « شرکت 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،
توسعه ظرفیت مرکز داده ،توسعه شبکه  ،WTTxفروش بسته ای تلفن همراه را
جزو پروژه های در دست اقدام «های وب» برشمرد و اضافه کرده بود که منطبق بر
راهبردهای تعیین شده شرکت برای سال  1400اقدامات مهمی را در دست انجام دارد
که مقدمات برخی از آنها را تاکنون به انجام رسانیده است و برخی دیگر در شرف انجام
می باشد .بنا به آخرین تصریح این مدیران برجسته و جوان کشورمان ؛ تمرکز اصلی
«های وب» همچنان بر توسعه فروش خدمات در حوزه های  B2B, B2Gو B2O
خواهد بود و برنامه ریزی دقیق جهت توسعه شبکه فیبر ،توسعه  ، WITXکاهش
هزینه تمام شده  ،فروش سیم کارت با برند «های وب»  ،ایجاد هم افزایی با سایر
اپراتورها ،نهایی نمودن تعدیل قراردادهای  ،USOایجاد مرکز داده به طور جدی در
شرکت داده گستر نوین در سال  1400مورد اهتمام قرار دارد.
عقد قراردادهای متعدد با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع ارائه خدمات
در روستاها و ایجاد پوشش صوت و دیتا شرکت های بزرگ نفت  ،گاز و پتروشیمی
شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان با موضوع سامانه ثبت پالک و تخلفات جاده ای ،
شرکت خدمات ایرانسل با موضوع های فروش سرویس خدمات رومینگ ملی ،ایجاد
تکمیل و واگذاری  1095سایت در مناطق  ،USOشرکت 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 آنالین در سراسر کشور ،قرارداد زیر ساخت با موضوع خرید و
تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطالعات ،از جمله قراردادهای خوب مجموعه در
سال  1399و  1400بوده است.
در آخرین اقدام هم قرارداد احداث و بهرهبرداری از تونل ارتباطی فیبر نوری به روش
 BOLTیعنی (ساخت ،بهرهبرداری ،اجاره و انتقال) با سرمایه گذاری ،مطالعه ،طراحی،
اجرا ،بهرهبرداری ،تعمیر ،نگهداری ،بازاریابی و فروش توسط شرکت هایوب به عنوان
سرمایهگذار اصلی این پروژه با شهرداری ایالم منعقد گردید.
به گفته مهندس آقامیری مدیر مدبر شرکت اگر فیبر نوری به طور کامل در شهر
اجرایی شود ایالم به عنوان شهر پایلوت جز اولین استانهایی خواهد بود که به صورت
پوشش سراسری زمینه  5Gبرای مردم فراهم میشود.
وی یادآور شد :اگر پروژه فیبر نوری اجرایی نشود مطمئنا تکنولوژیهای جدید در
حوزه موبایل وجود نخواهد داشت زیرا ضرورت ماندگاری سایتهای موبایل نسل پنجم،
اجرای فیبر نوری است.
پس از آنکه شرکت توانست انتخاب اول وزارتخانه ها ،شرکت ها و هموطنانمان در
اقصی نقاط کشور قرار گیرد در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و با نگاه مدبرانه
مدیریت نواندیش در کنار محرومیت زدائی به حمایت از باشگاه ها و کمیته های
ورزشی پرداخت« .های وب» در آخرین اقدام بزرگ و ارزشمند به عنوان حامی رسمی
کاروان المپیک ایران در المپیک  2020توکیو پرچمداری خود از ورزش و نشاط را
در کنار پشتیبانی از توسعه انواع سرویس های ارتباطی و مخابراتی بیش از پیش به
منصه ظهور رساند.
وجود کمیته های کمیته حسابرسی ،کمیته مدیریت ریسك ،کمیته جبران خدمات
،کمیته راهبری شرکتی کمیته مبارزه با پولشویی در هیات مدیره و کمیته های کمیته
استراتژی ،کمیته توسعه ،کمیته سنجش رضایت مشترکین به عنوان کمیته های
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
کارشناسان به عنوان نقاط قوت شرکت می توان برشمرد که در جهت هر چه افزایش
اعتبار و توسعه «های وب» نقشی بی بدیل دارند.
ختم کالم آنکه در این یکی دو سالی که بخش های مختلف اقتصادی بواسطه شیوع
اپیدمی کوید  19هر چه بیشتر تالش برای بهره گیری از فناوری را در دستور کار
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 کمک کند تا این دوران
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پرفشار و سخت را پشت سر بگذارند.
های وب در یک نگاه
شرکت دادهگسترعصرنوین از سال  ۱۳۸۲بهعنوان یکی از شرکتهای ارائهدهنده
خدمات انتقال داده ( )PAPآغاز بـه کار نموده است .در سال  ۱۳۸۸مالکیت این
شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال  ۱۳۹۱نام تجاری «هایوب» را در
بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرفی نمود .در طی دوره فعالیت جدید ،این شرکت
توانست بهسرعت در بازار رقـابتی خدمات دستـرسی به دیتـا و اینترنت رشد نماید،
بهنحویکه با ارائه سرویس در بیش از  ۵۴۳شهر در سال  ۱۳۹۵توسط سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان یکی از شرکتهای برتر انتخاب گردد.
هایوب
«هایوب» در مسیر توسعه خویش همواره تالش نموده است تا با ارائه سرویسهای
جامع مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید ،ازجمله این فعالیتها اخذ
پروانه رادیو ترانک عمومی کشور در سال  ۱۳۹۳بوده است که امکان ارائه سرویسهای
متنوع سازمانی را فراهم میآورد .در ادامه این سیاست «هایوب» در سال  ۱۳۹۴موفق
به دریافت پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت ( )FCPاز طرف سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.
همچنین این شرکت با پشتوانه توان فنی ،بیش از  ۱.۵۰۰نیروی انسانی حرفهای و
 ۳۱دفتر استانی در تمامی استانهای کشور ،توانست بزرگترین قرارداد شبکه ارتباطی
کشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیستوپنج هزار روستا در سرتاسر کشور
را از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مدت  ۱۰سال بهصورت انحصاری اخذ کند
(برای کسب اطالعات بیشتر در مورد طرح خدمات عمومی اجباری روستایی ()USO
کلیک کنید).
آغاز همكاری ودافون و هایوب در ایران
در تاریخ  ۲۷مهرماه  ۱۳۹۵خبر آغاز همكاری ودافون و هایوب در ایران بهصورت
رسمی اعالم شد ،به نقل از روابط عمومی هایوب ،این مشارکت دربردارنده بهرهگیری
هایوب از توان فنی و تخصصی ودافون بهصورت انحصاری در بازار ایران است و
هایوب میتواند محصوالت و خدمات ودافون را در بازار ایران عرضه نماید و به
مشتریان بینالمللی این شرکت در صورت ورود به ایران خدمات ارائه نماید .ارائه
پلتفرم اینترنت اشیاء ودافون که در  ۴۸کشور دنیا در حال بهرهبرداری است ازجمله
بخشهای دیگر این مشارکت محسوب میشود
این شرکت امیدوار است تا در مسیر تعالی خویش به ارزشهای سازمانی خود (مشتری
مداری و نوآوری) متعهد بماند و میکوشد تا در تمام کشور به مشتریان خود خدماتی
ارزنده و نوآورانه ارائه نماید .کیفیت و تنوع خدمات عرضهشده در سالهای گذشته
گواهی بر این تالش «هایوب» است.

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

توسعه فرهنگ جامعه مستلزم توسعه فرهنگ بیمه است

مدیرروابطعمومیبیمهدیدریکیازپنلهایتخصصیبیستوهشتمینهمایشملیبیمهوتوسعهکهدردوروز
 13و 14آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار گردید به ارائه مقاله تحقیقی و علمی خود پرداخت.
بیستوهشتمینهمایشملیبیمهوتوسعهامسالدرحالیبارعایتپروتکلهایبهداشتیبهپایانرسیدکهدرآن
دکترسیدفریدمیرموسویمدیرروابطعمومیوحوزهمدیریتبیمهدیبهعنوانعضودرپنل«توسعهفرهنگبیمه
و ارتقای تاب آوری اقتصادی»که از ساعت  ۱۵:۳۰الی  ۱۷روز شنبه  ۱۳آذر برگزار گردید به ارائه مقاله وزین و نقطه
نظرشپیراموننقشقوانین،مقررات،نهادهاوساختارهایحاکمیتیبرتوسعهفرهنگبیمهپرداخت.
شایان ذکر است رئیس این پنل که به همت سندیکای بیمه گران ایران برگزار گردید دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل
بیمه دانا بود و مدیران روابط عمومی های توانمند کشورمان 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 ملینقشقوانین،مقررات،نهادهاوساختارهایحاکمیتیبرتوسعهفرهنگبیمه نقش رسانه ها و شبکه فروش در تقویت فرهنگ بیمه کیفیت ارائه خدمات در صنعت بیمه (پذیرش ریسک و پرداخت خسارت در توسعه فرهنگ بیمه)دکتر موسوی در ابتدای قرائت چکیده ای از مقاله منتخب خود که در این همایش به عنوان مقاله برگزیده انتخاب
گردیدهبودبهتشریحعواملموثربرتوسعهبیمهپرداختوتصریحکردکه:شرایطاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،دینی
و دموکراسی نقشی بی بدیل در توسعه و ضریب نفوذ بیمه در هر جامعه ای دارند .به گفته وی در کنار عوامل فوق،
نگاه حاکمیت در وضع قوانین و مقررات کارساز حاکم بر این صنعت نیز نقش ویژه ای دارد چرا که هم در بُعد نظارت
و بازرسی و هم در بُعد شفافیت ،قوانین موجب می شوند که به تبع وضع قوانین دقیق توسط نهادهای باالدستی در
نهادهای پایین دستی و شرکت ها هم چگونگی عملیاتی کردن راهکارها را مورد اهتمام خود قرار می دهند .وی در
ادامه خاطر نشان کرد که چشم انداز توسعه صنعت بیمه و ارتقاء ضریب نفوذ بیمه ،با نفوذ فرهنگ بیمه در تک تک

باالتریبهنسبتسایرینمدیریتنمایند.
وی در ادامه کاهش فاصله طبقاتی و در نتیجه کاهش تنش ها و التهابات اجتماعی افزایش رفاه طبقات متوسط و
فقیر ،توسعه سرمایه گذاری کشور و ایجاد اشتغال ،کاهش ریسک های اقتصادی و اجتماعی توسعه روابط و افزایش
تجارتبینالمللیوافزایشضریباطمینانفعالیتهایاقتصادیراازموهباتتوسعهفرهنگبیمهبرشمردوافزود:
که توسعه زیرساخت های دیجیتال و حمایت از انجمن های صنفی و سندیکا نیز در توسعه فرهنگ بیمه و افزایش
ضریبنفوذبیمهدرجامعهجایگاهیویژهدارند.
وی در فرازی دیگر از ارائه مقاله خود با تاکید مجدد بر اینکه نقش حاکمیت و قوانین مقررات بر توسعه فرهنگ بیمه
بسیار حیاتی است تصریح کرد :حاکمیت و مقررات تنها زمانی می توانند نقش مثبتی در توسعه فرهنگ بیمه داشته
باشند که تسهیل گری در مقابل کنترل 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.
دکتر 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 حاکمیتی در توسعه فرهنگ بیمه پرداخت و ریسک
شرکت در مقابل مصرف کنندگان ،ریسک توانگری مالی شرکت و ریسک بازاری شرکت ،ریسک آنی برای سیستم
های کشور را جزو عوامل کلیدی در قضاوت سازمان های نظارتی از فرهنگ سازمان و ریسک فرهنگی برشمرد و
اضافهکردراهکارهایمتعددیبرایاثرگذاریدرتصمیمگیریوقضاوتصحیحسازمانهانسبتبهشرکتهایبیمه
مرتبت است که باید به آن توجه کرد .
بهگفتهوییکیازراهکارهایاساسیتوسعهفرهنگریسکدرصنعتبیمه،کاهشفشارنظارتیمیباشدبطوری
که باید هماره مورد کنکاش قرار گیرد که برای این مهم:
 آیا کارکنان در جهت نحوه فروش راضی کننده برای مشتریان آموزش دیده اند؟ -آیا انگیزه فروش چگونه در سازمان ایجاد می شود؟

افراد جامعه و از طریق وضع قوانین صحیح توسط نهادهای حاکمیتی 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
تحولسیستمیوتفکرانبساطیدرسهبعدنهادنظارتی،موسساتبیمهگریوبیمهگذارانضروریبهنظرمیرسد.
به گفته مدیر روابط عمومی بیمه دی که از برجسته ترین مدیران صاحب تخصص در این حوزه می باشد و هر ساله
به عنوان مدیر برتر روابط عمومی مورد تقدیر بیمه مرکزی  ،پژوهشکده بیمه،انجمن روابط عمومی های ایران و ...
قرار می گیرد ،وجود قوانین شفاف و دقیق باعث می شود که هم شاهد کاهش فشارهای نظارتی باشیم و هم کنترل
دستوریکمرنگترشودودرمقابلشاهدتسهیلشرایطبرایتوسعهفرهنگبیمهوافزایششفافیتدرتمامعرصه
های سیاسی و اقتصادی باشیم.
دکترموسویهمچنینبیانداشتکهقوانینشفافدرصنعتبیمهبهعنوانیکصنعتپیچیدهوپویانقشکلیدی
دارد و بررسی ها نشان می دهند که در هر جامعه ای وضع قوانین دقیق می تواند در پیشبرد رویکردهای کسب و
کار 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 که عالوه بر رشد مناسب می تواند ریسک هر چه بیشتر را با دقت

 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؟دکتر 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 اعالم کرد و افزود در این راهبرد مهم نیز باید بطور مداوم؛
 بکارگیری APIها در جهت توسعه ارتباطات و ایجاد صنعت داده باز ایجاد قوانین استفاده از سنسورها توسط مشتریان در جهت قیمت گذاری مناسبحفاظتکاملازاطالعاتمشتریانتحتدستورالعمل GDPRجهتافزایشاشتراکگذاریاطالعاتمشتریانتوسعهقوانینبراساسدستورالعملپرداخت PSD2درجهتارزیابیرفتارمالیمشتریانوتوسعهشخصیسازیمحصوالت بیمه ای را مورد توجه قرار داد.
ویدرجملهنهاییخوداظهارداشتکهتوسعهفرهنگبیمهباعثتوسعهفرهنگجامعهمیشودودراینمقاموضع
و اجری قوانین دقیق یک نوع جهش دهنده در اعتالی فرهنگ می باشد.
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