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دكتر وحید هوشنگ نژاد از جمله مدیران موفق میانه میدان می باشد كه به شایستگی و بایستگی تمام 
توانمندی عملی و دانش علمی خود را به كار بسته است تا ستاره مینو در خشان تر شود . وقتی این مدیر 
الیق با این دكترین و بینش وارد مجموعه گشت واعالن داشت كه باید از كلیه ظرفیت های موجود و 
مغفول مانده در شركت پارس مینو استفاده كرده و باید این نگاه را داشته باشیم كه همه چیز 100 درصد 
بهتر شود و در غیر این صورت، فلسفه حضورم در اینجا معنی خاصی ندارد یعنی مشارالیه با یک شناخت 
كامل از فرصت ها و تهدیدهای بازار و درک درست از توانمندی و پتانسیل شركت از همان روز اول قبول 
تصدی مدیریت شركت صنعتی پارس مینو به دنبال تحول بخشی و سوق به سوی تعالی دادن مجموعه 
بوده و هست . حضور سکانداری قابل چون دكتر وحید هوشنگ نژاد كه با بیش از ربع قرن حضور اثر گذار 
در صنعت مواد غذایی به خوبی با زیر و خم این صنعت و ظرافت هایش آشنا می باشد وشناخت نابی كه 
از فراز و فرودهای این صنعت  دارد بالشک یکی از نقاط پررنگ قوت و مزیتی شركت در سوق به سمت 
تعالی سازمانی  كه بانی آن شد تا ما شاهد باشیم  كه بطورخاص شركت صنعتی پارس مینو  و بطور عام 
نام پرآوازه مینو دوباره در آسمان تابناک این كشور پر تاللو و درخشان تر چشم ها را به سوی خود بکشد.

دكتر وحید هوشنگ نژاد با تبیین، تعیین ، ترسیم و اجرای برنامه های مدون مدیریتی در دل شركت 
توانست نقش خوش یک مدیر جهادی در رونق تولید را در سال های سخت تحریم و ایام دشوار جنگ 
اقتصادی متبلور سازد كه بواقع از مدیران صف و جهادی جز این انتظار نرفته و نمیرود.  این مدیر خوش فکر 
در سنگر های پیشین خدمت نیز نشان داده  كه با یک دیسیپلین و هنر مدیریت خاص در كنار توجه به رفع 
مشکالت تولید و  رفع موانع فروش داخلی و خارجی بر شفافیت و انسجام و هم افزایی شركت های هلدینگ 
اهتمام ویژه داشته و دارد . معرفت و شناخت وی از چم و خم های پیچیده بازار سرمایه و صنعت غذایی ایران 
و سطح منطقه و جهان باعث شده كه این مدیر موفق و مولف حتی در معدود روزهایی كه منصب مدیریت 
نداشته ، منبع و ماخذ بسیاری از سواالت و ابهامات اهل رسانه و محققین پیرامون نظرات كارشناسی وی 
قرار گیرد. بالشک انتخاب هنرمندانه ناخدای هلدینگ خودكفایی آزادگان در انتخاب سکاندارانی كاردان و 
كاربلد كه بر سکانداری مجموعه مینو  از باد و بوران و طوفان دریای متالطم بازار سرمایه امروزی و متعدد 
مشکالت و معضالت تحمیلی و غیر تحمیلی هراسشان نباشد همان فصل جدید عرصه و عرضه ی خدمت 
رسانی بی تکلف می باشد كه بایست بقول معروف از روی دیکته آن برای نیل به موفقیت در دیگر بنگاه های 
تولیدی سرمشق داده شود  . درایت و سیاست جناب عباسیانفر كه توانست بسان یک مربی چیره دست 

با چیدمان هنرمندانه مردان میانه میدان خود یعنی مدیرانی با كارنامه كاری عالی ، تراز روبه رشد مالی در 
هلدینگ به وجود آورد خود بهترین گواه برای این می باشد كه در این مجموعه با مدیران متعهد و متخصص 
تحولی شگرف شکل گرفته و شاهد دوران بلوغ و دوباره متولد شدن برند مینو باشیم. در كنار حمایت اعضای 
هیات مدیره و سهامداران عمده  ، تمهیدات و دكترین كاری جناب وحید هوشنگ نژاد خود بهترین مدعی 
در متجلی ساختن فرمایش مقام معظم رهبری یعنی رونق تولید در سال جاری بوده است آنهم در مجموعه 
ای خوشنام كه در صنعت نه آنرا یک اسم یا برند كه یک مکتب و رسم میدانند .بقول خود دكتر هوشنگ 
نژاد ؛ مینو دانشگاهی است كه در دل این دانشگاه، وزیران و سهامداران بزرگی در داخل و خارج كشور رشد 
كرده اند ، پس باید همگی سعی كنیم تا از این پتانسیل استفاده كنیم.  اسم و رسم مینو یعنی انتخاِب مکتِب 
همه نسل ها بودن كه این مهم در سایه تدابیر ارزنده مدیرانی خوشفکر و دلسوز چون جناب عباسیانفر 
و هوشنگ نژاد و دیگر مدیران پرتالش كنونی مجموعه مینو حاصل گشته  و می گردد . دست مریزاد
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براي یكي از مدیران جهادي و عرض خسته نباشیدي به جمله تالشگران خادم ، امید که این وظیفه ي رسانه اي اشاعه فرهنگ تقدیر از فرماندهان اقتصادی مقبول حضرت حق گردد .
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درود بر شما باد
سالم استاد جان،خسرو خوبان،مطلب جانسوز این است: 

که در نشریه دانشوران زرند
خواستیم اهل قلم و ادب و دانش و هنر شهرستان را معرفی کنیم ؛

500 نسخه، 40 صفحه، 6 میلیون و خورده ای هزینه
پس از یك ماه کارکردن، ناگزیر از انصراف

)م.ع.چ. آذر1398(
یک هفته است دستم به قلم نمی رود و غم قلم به دستان نه آن قلم فروشان در 
سینه ام سخت سنگینی می كند. پیام كوتاه در تلفن همراه آمد كه جناب چراغی ، 
مدیرمسئول و سردبیر نشریه فرهیختگان زرندستان پس از یک فصل تالش شبانه 
روزی و صدها كیلومتر رفت و یافت در فرهیختگان؛ آداب و رســوم، زبان و آوای 
محلی را در چهل صفحه نشــریه آراسته تا به تعداد 500 نسخه به چاپ رساند و 
كشــوری را از داشته های یک شهر كه در صغارت خبری خفته ، آگاه سازد لکن 
تا هزینه به رقم شد شش میلیون را فقط برای چاپخانه شنیده دفتر دستک را به 

پســتو برده، چون این رقم ها را كنــون نه دارد و نه 
دیده. در چرخه زندگی این اندیشمند چیزی هست 
كــه امروزه روز به قرانی نخرند و بدتر آنکه در دورانی 
هستیم كه نابخردان از اســب راه وار قلم نعل برمی 
دارند تا نتازد و به لقمه نان گاری كشی راضی باشد.

این آیــه را در اول آوردیم كه بگویم حمایت در نظام 
اســالمی، وظیفه دولت مردان اســت از كسانی كه 
پی فرهنگ و اشــاعه آن هســتند چرا كه ایشان با 
شناساندن و معرفی فرهنگ و اختالفات و اشتراكات 
فرهنگی باعث اعتالی و پیشــرفت معنوی و مادی 
جامعــه و پیرامون خود می شــوند . این قصه های 
پــر غصه ی بی توجهــی و كم توجهی امــروزه  به 
اربابان قلم و اندیشــه را كه ســرمایه و میراث ملی 
نامحســوس یک جامعــه متمدن چندهزارســاله 

بــه عنــوان گهواره جنبــان تمدن بشــریت را  مــا همباره گفتــه و میگوییم 
امــا كو گوش شــنوا كه چه شــیرین میگویند كه گــر در خانه كس اســت....

بگذاریــد نقلــی بکنم خواندنی ازاســتاد ســعید نفیســی كه به حــق یکی از 
مولفیــن و محققین به نام كشــور عزیزمان میباشــد . مشــارالیه نیــز یکی از 
شــیفتگان و دلســوختگان اعتــالی فرهنگ میهــن عزیزمان بــود كه  چون 
چراغی عزیز و مشــکالتی كه بــر او در طول حیات مباركش تحمیل میشــود 
همیشــه مــورد كم لطفی ناشــران و مســئولین و منصب داران قرار داشــت . 
سعید خان ما عاشق كرسی بود و به جرأت می توانم بگویم كه بیش از نصف تألیفاتش 
را زیر كرسی نوشته، حتی مکرر در تابستان به خانومش می گفت آیا نمی شود یک 
كرسی از یخ برایم بگذاری؟     كرسی زمستان باید داغ  داغ می بود بطوری كه غیر 
از خودش كمتر كســی تحمل آن را داشت، با یک پوستین كوتاه )پستک( و یک 
شورت روی مخده می نشست و به مخده دوم پشت می داد و لحاف را تا باالی گردن 
می كشید و ساقهای پا را به موازات سینه باال می آورد و زانوان را تکیه  كاغذ می كرد.
چراغ كار و قلم و دوات و یادداشتهای الزم در یک سینی روی كرسی بود. كتابهای 
مورداحتیاج فوری در دو طرف پهلوها روی لحاف و تشــک پخش و سنگینی آنها 
مانع از حركت لحاف كرســی از روی زانوانش می شــد. در این حال به غیر از كله 
بی مو و ریش ژولیده اش، بقیه بدن را پوششی از لحاف كرسی مثل یک كیسه در 

برگرفته بود، تنها تحركی كه در اطراف این كیسه به چشم می خورد حركات لغزنده  
قلم بود كه با شتاب و نرمی بین انگشتانش نوسان داشت و به دیوار پشت مخده 
اردک وار سایه می انداخت. در چنین حالت و كیفیتی بود كه می توانست ساعتها 
كاغذهای سفید را سیاه كند و تاریخ زندگی اشخاص و حوادث ایام را در نظم و نثر 
با تیزبینی و دقت و كنجکاوی بخصوص خود و گاهی هم با طنز روحی درهم آمیزد.
ســعید خان نفیسی هدفش از چاپ كردن ، انتشــار بود و انتشار برای مردم بود 
نــه بــرای بهره برداری مالی.  وی عقیده داشــت كه كتاب باید چاپ شــود و به 
دســت مردم بیفتد وكتاب را نباید حبس كرد و جلوی پیشــرفت فکری مردم را 
گرفت . وی معتقد بود باید وســیله به دســت مردم داد تا هر كس هر قدر مایل 
اســت مطالعه كند، اســتفاده ببرد، روشن بین و روشنفکر شــود و این راه را یک 
قدم اساســی برای پیشــرفت جامعه و جوانان بخصوص می دانست و از این روی 
در امانــت دادن كتاب حتی كتابهای كمیاب و منحصر به فرد خود به دوســتان 
و دانشجویان مضایقه نداشــت و در این راه هیچ ضابطه و رسید هم در كار نبود.
واضح اســت با چنین طرز فکر ، استاد سعید نفیســی هیچوقت با هیچ ناشری 
ســخت نمی گرفت و آنها هم با بی انصافی تمام همه  
شرایط را به نفع خود و زحمت او در نظر می گرفتند 
و او هم بدون عاقبت اندیشــی قبــول می كرد. اغلب 
تمام حق خود را در ازای وجه ناچیزی برای همیشه 
به ناشــر می داد، و چه بسیار كه همان حق  التألیف 
ناچیــز را هم با كتابهای دیگر معاوضه می كرد. بدین 
حال واضح اســت كه همیشــه در مضیقه مالی بود.

 بقول همسر نازنینش پریمرز خانم :  طبعاً از بدخلقی ها 
هم كه به سهم خود با مشکالت مالی و گرفتاریهای 
چهار فرزند دســت به گریبان بــود درامان نبودیم. 
ساعاتی كه سعید در منزل بود صرف نوشتن و مطالعه 
می شد و هیچ مسئولیت دیگر برای خود نمی شناخت . 
نقل همسر با وفایش چنین است: بایست اقرار كنم كه 
در طول زندگی مشتركمان فقط یکی دو سال اول كه 
هنوز كانون خانواده كوچک بود و فراغتی دست می داد به كارهای ادبی و نویسندگی 
شوهرم بی عالقه نبودم و در هر فرصت با رغبت كمک به استنساخ شاهنامه كه در 
آن زمان در دست چاپ داشت و یا غلط گیری كتاب لغت فرانسه به فارسی و غیره 
می كردم و یا به اشعار سروده شــده اش گوش می دادم و تبادل نظر می كردم ولی 
كم كم بر اثر زیاد شدن حجم مطالعه و نویسندگی او و حجم گرفتاریهای خانوادگی 
كه سهم او را من به دوش داشتم، به غیر از نگاههای سرسری و كوتاه آن هم فقط 
به پشــت كتابهای چاپ  شــده اش، به تألیفات او چندان عمیق نمی شدم و چون 
كارهایش هم زیاد و هم متنوع بود، بعضی از آنها برایم بی تفاوت و یا اصالً جالب نبود 
كه وقت الزم را برای شناختن عمیق آنها به كار برم، فقط به دانستن اسم كتابها اكتفا 
می كردم، برای آنکه اگر كسی راجع به كتاب صحبت كند زیاد هم بی اطالع نباشم.
خاطرم است رمان فرنگیس را در همان ماههای اول زندگانیمان با نظر من طرح 
و شــروع به نوشتن كرد و اغلب اظهارنظرها و امیال مرا به تخیالت و خاطره های 
خود می افزود. اما حاال كه دوران بازنشستگی را می گذرانم و فراغت بیشتری دارم 
و بــا دید و نظر دیگر در آثار مانده و چاپ  شــده اش نگاه می كنم، رابطه نزدیکی 
بین خصوصیات اخالقی او و اغلب نوشته هایش چه تحقیقی و چه داستان كوتاه 
و یا رمان می یابم و طبیعت كنجکاو و پژوهشــگر او را یک ردیف كتاب تاریخ به 
اســمهای تاریخ بیهقی، تاریخ خاندان طاهری، تاریخ اجتماعی و سیاســی ایران، 

نشود که چراغی را خاموش

ــماواِت َو الْْرِض َو اْخِتالُف  وِمــْن آیاتِِه َخْلــُق السَّ
 في  ذلَِك َلیــاٍت لِْلعالِمیَن أَلِْســَنِتُكْم َو أَلْوانُِكْم إِنَّ

)و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین و گوناگونی رنگ پوست و اختالف 
زبانهای شماست همانا در این امر نشانه هایی برای دانایان وجود دارد(
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تمدن ساسانی، تاریخ نظم و نثر در ایران، تاریخ 
ادبیات روســی، تاریخ عمومی قــرون معاصر، و 
غیره را می بینیم كه در قفسه  كتابخانه كوچک 
اطاق نشســته اند و بــه جای خالــی او به من 
چشــمک زده و به نق و نقها و غر و لندهای كه 
به شــب زنده داری و بی نظمی هــای زندگی اش 
می زدم نیشــخند می زنند و خجالتم می دهند!
همین بی مهری های روزگار و نا مهربانی های 
دوران گردان اســت كه كم لطفی ها را بیشتر 

به رخ می كشــد و بالشک اگر امثال سعید نفیسی و یغمایی و باستانی پاریزی 
ها نبود تا به االن كمتــر از فرهنگ اصیل ایرانمان برای مطالعه مان باقی مانده 
بود. شــوربختانه بایــد اعالم و اعالن كنیم كه در ایام نا به كام، كم كســی پیدا 
می شــود كه قدر نهد دراین برهه براین بر و بحر فرهنگ كه عرضه می شــود.

حال و احوال چراغی عزیزمان دانش آموخته علوم ارتباطات و یکی از مدیران ارشد روابط 
عمومی مخابرات و دبیر فرهیختگان زرند ساوه و تنها باحقوق بازنشستگی گذراندن 
زندگی كردن را كجا دانند این نشسته ها بر محمل ها ، حال سبک باالن ساحلها.

در غم تو و خم قلم در این روزگاران غریب به كنجی اشک برگونه جاری شد، هرچند 
پیشترش صدای مجلسیان بر صندلی سبز تکیه كرده سکوت تنهایی مرا شکسته بود 
و بر جانم بغض نشانده بود. پروانه سلحشور حرفی داشت خواندنی كه آخرین نطقش 
بود این وكیل مردم در مجلس. بهروز نعمتی هم حرفی جانانه داشت، مطهری هم 
مردانه حرفی داشت كه در این میان صدایی برآمد نا مفهوم وگنگ كه مدیر یارانه را 
عوض كنید چون به آنکه من فرمان داده ام او یارانه نداده و او این است و آن است؟!! 
بگذریم، بیایید یک ســوال كهنــه را به گونه ای دیگر مطــرح كنیم و به جای 
آنکه بپرســیم حکومت آرمانی چیســت سوال كنیم؛ رســاله آرمانی چیست؟ 
اینبــار نیز به جــای فقط گله گذاری و شــکایت بردن از حاكمیــت كه آداب 
روتین اكثریت ایرانی شــده  به ارائه راه حل میپردازیم شــاید گر گوش شنوایی 
برای شــنیدنش باشد. در طی طریق مورد توجه قرار بگیرد قبل آنکه دیر شود .

مگر نه اینکه كاركرد رســانه ها در میان دولت ها و ملت ها برای آگاهی بخشی 
و اطالع رســانی و علو درجات معنوی مادی جامعه می باشد پس پیشنهاد می 
كنم به جســتجوی مدل ارتباط سه سویه، دولت- رســانه ها- ملت برویم و در 
این مدل ، قطعا اهمیت خالقان پیام بســیار بیشــتر از ابزارها و فن آوری است 
كه ســوار بر آن داخل دهکده جهانی  در نزدیکی های ســال 2020 هســتیم.

مــا اكنون ســالهایی را ســپری مــی كنیم كــه در آینده همچون ســالهای 
آغاز شــده چــاپ، مبــداء تحول بســیار مهمــی در حیات انســان اســت.

در این عصر و دوران اقامت در دهکده جهانی آغاز و ادامه دار شده و این بزرگترین 
اسباب كشــی در طول تاریخ پیامدها و مسایلی را ایجاد كرده و خواهد كرد كه 
تصور می رود، هنوز پیامدهای بسیاری از آنها ناشناخته است. بیایید تجسم كنیم 
كه می توانستیم توانمندی های امروز و روزهای بعدی رسانه ها را د رجهان برای 
اندیشمندان گذشته چون افالطون ، ارسطو و ابن خلدون توصیف كنیم، آیا به این 
ترتیب مطالب جدیدی را برای ساخت مدینه فاضله در اختیارشان نگذارده بودم؟

آیا ممکن نبود كه با این داده های وســیع و البته رشد تکنولوژیک این بار بتوان 
با كمک این فیلســوفان در ســاخت بنای راســتین جامعه آرمانی موفق شد.
مــی دانیــم كه در طول تاریــخ و هنوز هم ایــن بحث ادامه دارد كــه از میان 
دموكراســی آرسیتوكراســی ، الیگارشــی، تیموكراســی و ... كدام بهتر است.
می توان گفت كه این سوال  و حتی پاسخ مبتنی بر عقالنیت در آن بر محور یک رابطه 
دوسویه دولت- ملت بنا شده است . درواقع تاریخ بشر داستان تجربه های پاسخ به 
این رابطه دوسویه است و در طول همین تجربه ها بود كه ولتر در مقایسه حکومت 
مطلقه با دموكراسی - خطاب به دوستی نوشت: برای یک مرد تهیدست بیچاره 
چه فرقی می كند كه یک شیر او را ببلعد و یا اینکه صدها موش اندام او را بجوند.
اقامت بشــر در دهکده جهانی، معالج جدیدی را در ساخت مدینه فاضله فراهم 
كرده كه چه بسا در سده های بعد، ولترهایی دیگر در توصیف بود یا نبود انسان 
در این دهکده بنویســید كه برای یک مرد تهیدست بیچاره چه فرقی می كند 
كــه در دهکده ای كوچک یا دهکده ای جهانی بلعیده یا جویده شــود؟ بله به 
واقع در این روزگار بی ســامانی كه چتر حمایت از باالی ســر دلسوزان فرهنگ 
برداشته شده چه راهکاری هست در سرزمین اسالمی با آموزه های فراوان انسانی 
كــه به پیران و بزرگان علم و اندیشــه و محققین و مولفین فرهنگی جامعه به 
وقتش، دســت یاری داده شود تا تجارب و یافته های گرانبهای خود را در اختیار 

عموم تــوده های جامعه به طور عام و جوانان و 
محیط های آكادمیک به طور خاص قرار دهند .

به چراغی عزیز چون ده ها دیگر قلم به دست و 
اندیشه ورز و محقق دلسوز هم زادگاهم در این 
كشور كم لطفی شده و می شود. در باور بنده  این 
گفتمان كه بین دولت و ملت اگر بگذارند رسانه 
بر حق حیات اولیه غصه دار نباشد فاصله ها كم 
می شــود حرفی معنادار است كه همگان تایید 
لســانی می كنند ولی حمایت اساسی هرگز!!!

بگذاریــد در انتهــا مثلی و نقلی هم از زادگاهم داشــته باشــم ؛ اســماعیل و 
حســن رفته بودند چوپانی در منطقه ســیالک در پای قیه ای از تپه مرجولک.

گوسفندها را یاطاق كرده بودند كه اسماعیل رو به حسن گفت: بیا من چخماق می 
زنم و تو هم چپق را پر كن تا یک چپقی بکشیم و حالی بکنیم. اسماعیل كه در حال 
كشیدن چخماق بود حسن چپق را به ته كیسه توتون برد و از این گوش به آن گوش 
كیسه توتون كشید وكشید وسرانجام یه گردی خیلی كم، روی سر حقه ی چپق 
نشست. در همین زمان و تا اسماعیل خود را نزدیک حسن كرد كه آتش به حقه 
بخورد یهو باد شدیدی آمد و آن یه ذره گرده توتون را هم از سر حقه چپق با خود 
برد. حسن به اسماعیل خیره شد و گفت: بیرا بوره ترک كتان داداش بیا ترک كنیم.

اســماعیل اما روی از حســن برگردانده به طــرف جاده دین گلــک راه افتاد 
و گفــت: چی چــی دیران كه تــرک به به چی چــی داریم كه تــرک كنیم.
هنوز آنانکه از گودوشــک به طرف ســیالک می روند ایــن حکایت نیت ترک 
كــردن وقتی هیچی نداشــتن را بیاد می آوردند و برای نســل جدیدتر نقلش 
میکنــن تا شــاید از دل این نقــل و مثل آمــوزه ای به دیگری داده باشــند. 
اســتاد چراغی عزیز من و تو گر ترک شــده و نشــده این وزارت فخیم ارشاد، 
تریبونهــای رســمی و تریبون غیررســمی هســتیم لکن خدایــی داریم كه 
همیــن نزدیکی هاســت . ما وامدار بزرگمــردان و زنان قــوم و قبیله و نیاكان 
پــر افتخار خود میباشــیم كه تــا آخرین جان و مــال و آبروی خــود را برای 
شناســاندن فرهنگ غنی و باستانی به میانه میدان كشــیدند . به قول موالنا :

 همه صیدها بكردی هله میر بار دیگر
سگ خویش را رها کن که کند شكار دیگر
همه غوطه ها بخوردی همه کارها بكردی
منشین ز پای یك دم که بماند کار دیگر
همه نقدها شمردی به وکیل درسپردی
بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر
تو بسی سمن بران را به کنار درگرفتی
نفسی کنار بگشا بنگر کنار دیگر

خنك آن قماربازی که بباخت آن چه بودش
بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر

تو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی
نه چو روسبی که هر شب کشد او بیار دیگر
نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگس

بودش زهر حریفی طرب و خمار دیگر
همه عمر خوار باشد چو بر دو یار باشد
هله تا تو رو نیاری سوی پشت دار دیگر

که اگر بتان چنین اند ز شه تو خوشه چینند
نبدست مرغ جان را به جز او مطار دیگر
جز من اگرت عاشق و شیداست ، بگو
ور میل دلت به جانب ماست ، بگو
ور هیچ مرا در دل توجاست ، بگو

گر هست بگو ، نیست بگو ، راست بگو !
یکی مان با جمع كردن حقوق بازنشستگی و از دهان زن و بچه بریدن و دیگری با 
فروش باغ باال و آسیاب پایین ارث پدری سر به سر دنبال بسط دانش و دانایی آفرینی 
بوده و هســتیم. در این راه دگر رسیده ایم به فروش سقف باالسر و فرش زیرپا...  
لســان الغیــب حضرت حافظ می فرمایند كه عشــق آســان نمــود اول ولی 
افتاد به مشــکلها این امید كه تعدد مشــکلها و جــور روزگار و نامهربانی و كم 
لطفی آنان كه باید دســتگیر نخبگان و فرهیختــگان می بودند نتواند هیچگاه 
موســپیدان و روسپیدان اهل قلم را به ترک عشق كشاند آرزوی آخرمان باشد...



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  107 و  108 | آبان و آذر   مــاه  1398

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

»مینو«، برندی که زنده شد
با مدیران کاردان ، مینو 60 سال است خوش می درخشد

خط تولید محصوالت مینو روزانه صدهــا دانش آموز را میزبانی می كند آنچه دانش آموزان 
از این بازدید با خود دارند به صد دفتر نشــاید گفت و ای كاش صنعت زین مقال درس گیرد 
و تربیت دانش بر نیاز كند كه این اتفاق دانش آموخته دانشــگاه مصیبت بیکار است. انسجام 
و همدلی كه از روز آمدن مهندس عباسیانفر ناخدای كشتی مینو و سکانداری مدیران الیق 
در مجموعه شــکل گرفت امیدبخش و آگاهی دهنده بر یک دوره موفق كاركردی می باشد 
اســتفاده بردن از تمام ظرفیت های موجود و بکار بستن تمام پتانسیل های در دسترس باعث 
می شود كه یک مجموعه به سوی تعالی سازمانی ره بگشایید . در مجموعه صنعتی مینو نیز با 
درایت و تدبیری كه در سکانداران خودكفایی آزادگان تسری یافت و با انتخاب های هنرمندانه 
وقرار گرفتن مدیرانی كار بلد و كاردان در راس شــركت های زیر مجموعه شــاهد آن بودیم 
كه نقطه عطف در عملکرد و كارآیی شــركت ها شــکل گرفت. از دل خرد جمعی و حمایت 
های همه جانبه اعضای هیئت مدیره اســت كه در بازار ســرمایه شركتی می تواند در سایه 
گرم ان به ســوی برنامه های تعیینی حركت كند و در مجموعه صنعتی پارس مینو نیزمهم 

بــا انتخاب اعضای هییت مدیره یکدســت یک دل و همزبان 
نقطه اســتمراری گشته بر اجرایی شــدن برنامه های جناب 
دكتر هوشــنگ نژاد. انســجام و هم افزایی كه در بین اركان 
یک شــركت از مدیرعامل تا كاركنــان بوجود می آید نتیجه 
همدلی و هم آوایی خدمتگزارانی صدیق و شــریف می باشد 
كه به جز ایرانی آباد و آزاد آرمانی برای خود متصور نیســتند .

با انتخاب اعضای هیئت مدیره شركت صنعتی پارس مینو این 
مجموعه توانســت گام بزرگ دیگری برای نیل به سرمقصود 
خود برداشــته و رســیدن به چشــم انداز ترســیمی و قله 
موفقیت را ملموس تر از همیشــه پیش روی خویش ببیند .

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان ســهام شركت 
صنعتی پارس مینو)ســهامی عام( مــورخ 1398/09/03 در 
محل مجموعه ورزشي شــركت صنعتي پارس مینو)سهامي 
عام( تشــکیل گردید. در ایــن مجمع كه با حضــور 64/88 
درصــد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضــای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع برعهده آقای 

علــي ابراهیمي بود كه جنابــان فرج اله فصیحي رامندي و محمدتقــي قلندرلکي  درمقام 
نظار اول و دوم و آقای وحید هوشــنگ نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. براســاس 
تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره جدید به شــرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند:
شرکت سهامي عام صنعتي مینو حقوقی سهامی عام اصلی* شرکت قاسم ایران)سهامي 
خاص( حقوقی سهامی عام اصلی* شرکت صادراتي پرسوئیس حقوقی سهامی خاص 
اصلی* مجید غالث حقیقی  اصلی* صنایع غذائي مینوشرق حقوقی سهامی عام اصلی
دســتیابی به اهداف توســعه ای در توسعه  و معرفی برند ، نیازمند برنامه ریزی های صحیح 
و اصولــی برای آن اســت و برای نیــل به این منظور باید به تمامی بخش ها، تقســیمات و 
عناصر بازار به رغم پیچیدگی به صورت یک سیســتم یا نظام واحد نگریسته شود. در همین 
راســتا بود كه به عنوان یک دكترین موفق و كارساز مدیریتی واحد تعریف، تجزیه و تحلیل، 
برنامه ریزی در هلدینگ خودكفایی آزادگان شــکل گرفت  تا این مهم یعنی پررنگ شــدن 
برند مینو در اذهان مشــتریان و مصرف كنندگان جدید و قدیمی حاصل شــود كه بحمداله 
برای ســهامداران و ذینفعان هم این سیاستگذاری توفیق های بسیاری داشت. در هلدینگ 
های بزرگ  به همانند ســایر سیســتم ها، وضعیت و كاركرد  یکی از شركت ها و اجزای آن 
می تواند ســایر اجزا و به تبع آن كل سیســتم را تحت تاثیر قرار دهــد . در مینوی خوش 
آوازه و محبوب نیز همین گونه بوده و هر كدام از پرچمداران و ســرداران شــركت های زیر 
مجموعه در این طی كردن مســیر رو به موفقیت و سرآمد شدن از یکدیگر پیشی میگیرند 
وعملکردشایســته خــود در ســاماندهی و ســازماندهی را به منصه حضور می رســانند .

در ایــن بیــن شــاهکار جنــاب هوشــنگ نــژاد و تیــم مدیریــت ش در تولیــد ، 
فــروش ، مالــی و بازرگانــی صنعتی پــارس مینــو توانســت در هلدینــگ خودكفایی 
باشــد. ذینفعــان  بــرای  دهــی  ســود  و  آفرینــی  ارزش  پیشــقراوالن  از  آزادگان 

دكترینــی كــه بر رگ و پی شــركت صنعتی پــارس مینو بــا تبیین ، تعییــن و اجرای 
سیاســتها و برنامه های شــکل گرفت نیز پیرو همین چیدمان موفق بــود كه باعث گردید 
در عملکرد و كســب نمــره موفقیت این شــركت از دیگر هم قطاران خود پیشــی بگیرد.

چالش های صنایع غذایی را می توان در چند بُعد مورد بررسی قرار داد؛ ارزیابی  ها نشان می دهد 

مشکالت و معضالت صنایع غذایی طی سال های گذشته دارای نقاط اشتراک بسیاری بوده است، 
به این معنا كه نمی توان گفت مشکالتی مانند »افزایش قیمت نهاده های تولید«، »كاهش كیفیت 
مواد اولیه« تنها در سال گذشته پدید آمده و برای فعاالن اقتصادی دردسرساز شده است. به همین 
دلیل می توان عنوان كرد مشکالت و چالش های فعلی در این صنعت همواره و طی ادوار مختلف 
وجود داشته است از جمله چالش های موجود، كمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی است كه مدیران 
این شركت ها را مجبور به اخذ وام و تسهیالت با بهره های باال برای ادامه كار مجموعه میسازد .
به قول دكتر هوشــنگ كوچک نژاد عمده صنعتگران ایرانــی امروزه نمی توانند به جای یک 
ســال، حتی یک ماه بعد خود را پیش بینی كنند تا براســاس آن برای تامین مواد اولیه مورد 
نیاز برنامه ریزی و افقی در نظر بگیرند. فعاالن اقتصادی حتی نمی توانند یک محاســبه ساده 
در مورد قیمت خرید كاالها و اینکه چگونه كاالهایشان را به فروش برسانند، داشته باشند. در 
حال حاضر میزان واردات مواد غذایی در كشور به حداقل ممکن رسیده است و در این میان در 
داخل كشور هم مشکل فروش برای كاالهای ایرانی وجود ندارد، زیرا هر آنچه كه تولید می شود 
به فروش می رسد. اما مشکل اصلی تولید این است كه به اندازه 
كافی مواد اولیه به دست تولیدكنندگان نمی رسد. از سوی دیگر 
تا پیش از صدور بخشنامه های جدید تجاری، فعاالن اقتصادی 
واردات شان را بدون انتقال ارز انجام می دادند. اما این روند كامال 
تغییر كرده اســت. تا پیش از ایــن تولیدكننده هر آن چیزی 
كه نیاز داشت وارد و ســپس پول آن را در نوبت های مختلف 
پرداخت می كرد.. اكنون تمام صنعتگران و كارخانه داران با این 
مشکل روبه رو هستند كه سیستم بانکی پولی برای خریدهایی  
كه به صورت اعتباری از قبل انجام شده پرداخت نمی كند. زیان 
ناشی از تســعیرنرخ ارز در حال حاضر صنعت و صنعتگران را 
به سمت فلج شــدن پیش می برد و اكنون تحریم های داخلی 
بیش از تحریم های بین المللی آزاردهنده و صدمه زا شــده اند. 
بوروكراسی های اداری هم باعث شــده بر بار مشکالت افزوده 
شــود. به گفته ی این مدیر فرهیخته برای سامان دادن به این 
مشــکالت، دولت باید به صورت شفاف با صنعتگران صحبت 
كند و در مورد میزان منابع ارزی موجود در كشــور تصویری 
روشــن ارائه دهد تا صنعت و تولید به مرحله توقف نرســند. 
این مســائل و مشــکالت در حالی مطرح شــده اند كه مطابــق با ارزیابی هــا تمام فعاالن 
صنعت غذا در كشــور رشــد تولیــد را تجربه كرده انــد. دلیل آن هم این بــوده كه جنس 
خارجی اجازه ورود به كشــور را نداشــته اســت. واردات مواد غذایی در بســیاری از موارد 
یا متوقف شــده یا اینکه بــه دلیل گران شــدن ارز دیگر توجیه اقتصادی نــدارد. بنابراین 
می تــوان گفــت محصوالت غذایــی ایرانی از بــازار خوبــی در داخل برخوردار هســتند ..
پیشــتر و درســال گذشــته دكتر فصیحی رامندی ،رییس هیات مدیره شركت اقتصادی و 
خودكفایی آزادگان ،خرید به موقع مواد اولیه با قیمت مناســب را یکی از رموز موفقیت سایر 
شــركت های تولیدی در سال گذشته برشمرده و اضافه كرده بود كه صرفه جویی و استفاده 
بهینه از منابع و كاهش ضایعات از اصول الزم برای سودآوری میباشد ودر كنار تمام این موارد 
باید مدیریت هزینه صورت گیرد. به گفته ی این مدیر ارزشی كشورمان اصالح رفتار و اصالح 
ســاختار شــركت منجر به كاهش هزینه ها و افزایش سود دهی و جلوگیری از زیان انباشته 
می انجامد كه در مجموعه هلدینگ آزادگان این اصول به طور كلی سیاســت گذاری گردید. 
در نقطه نظرات دكتر هوشنگ نژآد پیرامون ظرفیت مغفول تولید محصوالت حالل در میهن 
مان نیز اشاراتی و رهنمودهای قابل توجه وجود دارد كه دیدگاهش حسابی هم در داخل و خارج 
مرزهای اسالمی سر و صدا پیدا كرده است وی با بیان اینکه قبل از انقالب چیزی در حدود 15 
تولید كننده قدرتمند در كشور وجود داشت ولی در حال حاضر تنها صنعت شیرینی و شکالت، 
250 عضو دارد كه نشان دهنده رشد این صنعت می باشد و كشورمان نیازمند تبلیغ جدی در 
این عرصه میباشد افزوده بود كه در این عرصه نه تنها حمایت و برنامه جدی در داخل كشور برای 
بهره بردن از این فرصت وجود ندارد بلکه حتی بین كشورهای اسالمی هم همبستگی نداریم 
تا بتوانیم غذای حالل را به تمام نقاط دنیا گسترش دهیم.  به گفته ی وی اگر بتوانیم به جای 
حسادت ها، همفکری كرده و از این قدرت خودمان استفاده كنیم؛ قطعاً به نقاط بسیار مثبتی 
خواهیم رسید و به بهترین نحو از امکانات تولید داخلی در شبکه های جهانی استفاده خواهیم برد.
مدیرعامل شــركت صنعتی پارس مینو با اشاره به پتانسیل گروه صنعتی مینو برای حضور 
در بــازار های جهانی گفت: شــركت ما به عنوان یک برند ملــی، روزانه 600 تن محصوالت 
شــیرینی و شــکالت تولید می كند و ایــن توانایی را دارد كه وضع موجــود را به راحتی به 
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2 برابر برســاند؛ به گفته وی علی رغم این ســختی ها ما رشد بســیار خوبی در دهه 80 و 
90 به خصوص در زمینه بســته بندی داشــته ایم و هم اكنون در كشور های آسیای میانه، 
حــوزه خلیج فارس، اروپا و بســیاری از كشــورهای جهان محصوالت خــود را می بینیم.
دكتر هوشــنگ نژاد با تصریح این نکته كه  برای حضــور قدرتمند در عرصه های جهانی و 
داخلی، پکیجینگ محصول بســیار مهم میباشــد اضافه كرده بود كه شركت ما در دهه 80 
سرمایه گذاری های بسیار خوبی را در این زمینه انجام داده و پکیجینگ بسیاری از محصوالتی 
تولیدی، مانند آدامس وایت كه در شــركت ما تولید می شــود، مطابق با علم روز دنیاست . 
    در همین آذرماه ســال جاری هم كه  گروهی از تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی منطقه 
كردســتان عراق با حضور در شركت صنعتی پارس مینو ضمن دیدار با مدیرعامل  مجموعه 
از خطــوط تولید، امکانات و تجهیزات پیشــرفته این شــركت تولیدی بازدیــد كردند و با 
اشــاره به اینکه بســیاری از محصوالت گروه صنعتی مینو برای آنها یک نوستالژی و خاطره 
شــیرین اســت به بیان خواســته ها و چالش های پیش روی صادرات در منطقه پرداختند.

مدیر عامل شركت صنعتی پارس مینو در همین نشست طی سخنانی ضمن اشاره به تاریخچه 
و اهداف گروه صنعتی مینو از گذشــته تا به امروز به اشتراكات زیاد مردم عراق و ایران اشاره 
كره و تصریح كرده بود كه: امروز گروه صنعتی مینو شــصت ســالگی خود را گذرانده است و 
نکته مهم این است كه ما در این سالها همواره در كشور شما حضور داشتیم و این همان نگاه 
شناخت مشتریان خارجی و توجه ویژه به امر صادرات را در رفتار این مدیر مدبر نشان می دهد.

 دكتر هوشنگ نژاد در ادامه با اعالم اینکه: با توجه به توسعه ای كه در خطوط 
خود ایجاد كرده ایم این امکان و پتانسیل وجود دارد كه با توجه به حجم 
سفارشات، امنیت منطقه و شکل گیری یک بیزینس پرسود برای هر دو 
طرف، ماشین آالت فعلی خود را در كشور دیگری به نوعی راه انداری كرده و 
در آن منطقه سرمایه گذاری كنیم یادآوری كرده بودكه شركت پارس مینو 
در برهه ای روزانه 4 تا 5 كانتینر بیسکویت به عراق صادر می كرد كه باید 
سعی كنیم این روند صادراتی را دوباره به همان شکل برگردانیم. به گفته 
وی بخاطر كیفیت باالی محصوالت و اقبال مشتریان ادامه روند صادراتی 
و تبادل اقتصادی با كشور عراق بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین باید 
توجه داشت كه برای ایجاد یک رابطه بیشتر نقش تجار و فعاالن اقتصادی 
آن منطقه دارای اهمیت بسیار ویژه ای است كه این مجموعه خوشبختانه 
این پتانســیل را دارد كه حضور بســیار پررنگتری در آنجا داشته باشد..
همیــن دیدگاه ها و نگــرش و بینش نوی مدیریتــی در صنعتی پارس 

مینو توانســته یکی از دوره های درخشــان عملکردی را رقم بزند كه بر رسایی صدای بلند 
موفقیت و انتفاع مجموعه از این راهبردها، دوست و دشمن شهادت میدهند . در این عرصه 
و عرضه خدمت و تالش مجاهدگونه نبایست فراموش شود كه مدیران صف با گذاشتن تمام 
هنــر مدیریــت و تجربه و آبروی خود بیش از دیگران در تحقق این رســیدن به پله های رو 
به روشــنی و ســالم به آفتاب، زمان واعتباری بیشــتر نهاده اند . یکی از این سرداران قبیله 
صرف كننده فعل خواســتن جناب جاللی در مالیه شركت و به عنوان مرد شماره یک مالی 
پارس مینو میباشد كه پاكدست و شــفاف ، معماری صادقانه بر تزار و صورتها اعمال داشته 
و نظم و انضباط مثال زدنی بر اركان مالی مجموعه حکمفرما كرده اســت . اصالح ســاختار 
مالی در كنار بازبینی برنامه ها و دســتور العمل ها و تجلی بخشــیدن به بهینه ســازی امور 
و باالبــردن بهره وری باعث شــده كاركرد وراهبردهای دكتر هوشــنگ نژاد و جناب جاللی 
عزیز بســان یک الگو برای دیگر مدیران و مالی ها و حســابداران سرمشق كاری قرار گیرد . 
بدون شک نقش یک برند خوشنام و معتبر كه هم  دوست داشتنی باشد و هم انتخاب نسل های 
متفاوت در معیت برنامه های جدید یک مدیریت توانمند با دیسیپلین میتواند متجلی گردد و نقطه 
عطفی در بازده كاری ان برند باشد و عمر و ماندگاری برند را برای سالها و دهه های بعد تضمین كند . 

و اما قصه مینو از کجا آغاز شد؛
خاندان خسروشاهی از بزرگ ترین فعاالن صنعتی در زمینه تولید و توزیع دارو در دهه سی، 
چهل و پنجاه بودند. این خاندان ، نقش برجسته ای در توسعه فعالیت های تجاری و صنعتی 
داشتند . پایگاه تاریخی آن ها تبریز بود كه پس از مدتی ، فعالیت های خود را به قزوین، تهران، 
همدان و در نهایت ، كل كشور، گسترش دادند. آنها سه برادر بودند كه مشتركاً، زیر نظر حسن 
خسروشاهی تجارت می كردند. در آن زمان، كار مشترک و هماهنگی این سه برادر، بین فعاالن 

اقتصادی تبریز ضرب المثل بود.
حاج حســین خسروشــاهی در اواخر عهد قاجار تا اوایل دوران رضاشاه، مدت ها رئیس اتاق 
بازرگانی تبریز بود. در آن زمان، هنوز قوانین مدنی و بازرگانی رایج نبود و معامالت، براساس 
قوانین شرعی صورت می گرفت و وی به علت داشتن درجه اجتهاد مرجعیت برای حل و فصل 
اختالفات معامالتی در بین تجار بود و بیشتر وقت او صرف این گونه كارهای اجتماعی می شد . 
گروه صنعتی مینو با همت واالی زنده یاد مرحوم حاج علی خسروشاهی بنیان نهاده شد و در 16 آبان 
سال 1338 هـ . ش فعالیت تولیدی خود را با تاسیس شركت صنعتی پارس مینو آغاز نمود. مینو از 
ابتدای فعالیت و در طول بیش از نیم قرن حیات صنعتی خود، نقش محوری و پیشتاز را در صنایع 

غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی كشور ایفا نموده است و پایگاه شاگردان دبستانی بوده است.
ســپس با تاسیس شركت خوراک، جهت توزیع مواد غذایی و دارویی و شركت صنعتی مینو 
جهت تولید مواد غذایی در اســتان زنجان و اخذ لیسانس تولید از شركتهای معتبری چون 
ســاندوز سوئیس، بوتس و ســرل انگلســتان در گروه اقالم دارویی و اورال فرانسه در بخش 
آرایشــی و بهداشتی توسعه یافت. صادرات این شركت نیز به كشورهای دور و نزدیک از نیم 
قرن پیش نام ایران را در بالد دیگر دهه هاســت پرآوازه ســاخته است. این برند خوشمزه و 
دوســت داشتنی كه به حق انتخاب همه نسلهاســت با كیفیت و ماندگاری خود بسان یک 
موجود زنده در حالی پوســت انداخت و بزرگتر و قوی تر گردید كه خیلی ها با ندانم كاری و 
ندانســتن حد توان آرمانگراهای رئالیست ُحکم می دادند كه مینو هم در محاق فرو می رود.

از خاندان خسروشاهی كه چه در حوزه دین وچه در حوزه تجارت از دهه سی شمسی به بعد 
از پیشقراوالن نوآفرینی صنعت در ایران بودند و اولین سنگ بناهای موسسه ها و شركت های 
تولیدی صنعتی را تاســیس كردند تا روزهای پر جنب و جوش و خروش كه پس از انقالب 
اســالمی و 8 سال جنگ تحمیلی و رسیدن سایه سید آزادگان برسر مجموعه صنعتی مینو 
كه یمن وجودش آرامش و امید در مجموعه تجلی دوباره بخشید و تا حالی كه سکانداری از 
جنس همان آزادگانی كه آبادانی ایران اســالمی را می خواهد شش دهه گذشته است. برای 
همچو منی كه بیش از ســه ربع قرن از حیات ســنی خود گذرانده و بیش از نیم قرن است 
در عالم رســانه و اقتصاد پرشــمار فرازها و فرودها دیده ام دیگر نوشتن از یک اسم و نام باب 
نیســت كه این موی سپید و چروک پیشــانی خود نشان از نشستن بر 
حمایت از باورها و عقایدم و یک رســم معتبر- بخوانید برند- می باشد.
برای ما كه با دست خالی انقالب قرن را كردیم و در دزفول ، اندیمشک، مهران 
، دهلران ، حمیدیه ، چذابه و كربالی خونین سوسنگرد با پوست و گوشت 
خود جنگ تحمیلی را برای حفظ آرمان امام راحل كه همان حریت ایرانی و 
ایرانی و پاسداشت فرهنگ اسالمی ناب مان بود گذراندیم دیگر سخن گفتن 
تنها از یک اسم ننگ است ولی گذاشتن جان و مال و آبرو برای یک رسم 
بجای اسم، عین حیات بی ممات می باشد. بحمداله در خود كفایی آزادگان 
برای ذینفعان خوش قرعــه ای افتاد بر فال كه با تدبیر بزرگان هلدینگ 
مهندس عباسیانفر این مدیر كاردان بر جلوداری این كاروان یک اسم با رسم 
قرار گرفت و ناخدای باخدای كنونی با چیدمان هنرمندانه مدیران خود در 
زیر مجموعه ها به سوی ساحل آرامش، كشتی شركت را رهنمون ساخت.
مدیــران مینــو از جنس قبیلــه مدیــران صف، متعهــد و متخصص 
می باشــند كه هم علــم و هم هنر عمل كاری برتر در بــازار پرمخاطره صنعت غذایی دارند 
و در ایــن میــان دكتر وحید هوشــنگ نــژاد و تیم مدیریــت وی كنون پرچم شــركت 
صنعتــی پارس مینو را برافراشــته و همــه توان و هنــر مدیریت خود را به كار بســته تا 
این برند دوســت داشــتنی تابــان تر از پیش در آســمان ایــن میهن پُرگهر بدرخشــد.
هنر مدیریت یعنی ســوق دادن یک سازمان به ســوی تعالی كه امروزه روز تعالی سازمانی 
خواننــدش و دو صد البته كه رســیدن بر این مهم دكترینی باید جــاری گردد خالقانه و با 
یک نظم سیســتماتیک . دكترینی كه بایســت بازارشــناس، بــازار دان، بازار ســاز و بازار 
گردان بوده كه خوشــبختانه در این ســخت ترین روزهای جنگ اقتصــادی و تحریم های 
ناجوانمردانه صاحبان زر و زور وتزویر شــاهد آنیم كــه در مجموعه مینو و مدیریتش این از 
دل تهدیــد ها فرصت ســاختن در جلوه مهندس عباســیانفر، دكتر هوشــنگ نژاد ،جناب 
جاللــی  و دیگر یاران و یاوران تجلی یافته اســت و همین بركت وجــودی نامبردگان بوده 
كه باعث رونق تولید و بســط نام نامی مینو در مقام منتخب همه نســل ها گردیده اســت .
ایــن مدیــران كاردان و كاربلد در ایــن ایام قحط الرجال مدیریت در كشــور با نفس چاقی 
كه به برند مینو بخشــیدند بانی و باعث گردیدند خیلی ها با الگــو برداری از نحوه مدیریت 
و چیدمــان این مدیریت های با دانــش، درعرصه توفیق یابی صنعت، الگــو برداری كنند.

همانطوركه پیشــتر توضیــح داده شــد در مدیریت نوین، برندســازی مجــدد از  جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت. شــركت های بــزرگ كه از قدمــت چشــمگیری برخوردارند در 
تمامــی جوامع، در جهت بیداری دوباره مشــتریان و مخاطبان خود به ســراغ برندســازی 
دوبــاره می رونــد اما در این میان، نگاه و بینش جدید مدیران برندها در ارتباط با مشــتریان 
از اهمیت به ســزایی برخوردار است و همانطور كه اساتید دانشگاه و محققین بیان میکنند 
علم ارتبــاط با مخاطب در دنیــای امروز، پُلی میان مخاطب و مدیران شــركت ها اســت.
ایــن علــم، تمامــی ابزارهــای الزم از قبیــل رســانه، تبلیغات، نشســت هــای خبری 
و حتــی تحلیــل بــازار، نیازســنجی مخاطــب و صدهــا ایــده نــاب را بــه خدمــت 
می گیــرد تــا بتواند چــراغ برنــد را در خانــه ذهــن مخاطب خود روشــن نگــه دارد.
با این رویکرد بود كه در نشست خبری كه به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس شركت »مینو« 
برگزار شد، مهندس عباسیانفر تصریح كرد: برنامه توسعه 20 ساله ای برای شركت طراحی و 
تدوین شده است كه شامل سرمایه گذاری در جهت بهبود وضعیت موجود، ورود خطوط جدید، 
بازسازی و بهسازی خطوط كنونی، تکمیل زنجیره تأمین و تولید سایر محصوالت غذایی است.
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وی مشــتریان وفادار، كاركنان پرتالش و سهامداران را سه ركن اصلی گروه صنعتی »مینو« 
برشمرد و افزود: اگرچه تنگناهای معیشتی و وضعیت اقتصادی دشوار سال های اخیر، منجر به 
كاهش قدرت خرید برخی از دهک های درآمدی جامعه شده است اما شركت مینو با قیمت گذاری 
منصفانه و كمترین افزایش نرخ، تالش دارد تا این محصوالت از سبد مصرفی خانوارها حذف نشود.

عباســیانفر بــا بیان اینکــه دولت مالکیــت این شــركت را از ســال 59 تــا 80 برعهده 
داشــت، یــادآور شــد: در زمان تصــدی دولت، اقــدام قابــل توجهی جهت نوســازی و 
بازســازی خطوط تولید نشــد كه همین مســأله متأســفانه منجر به فرســودگی آن شد.

وی تصریح كرد: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شركت های دولتی، مالکیت گروه »مینو« 
نیز به بخش خصوصی منتقل شــد و از سال 83 ســرمایه گذاری های بزرگی جهت نوسازی، 
بهســازی و تنوع محصوالت با اجرای بالــغ بر 100 پروژه كوچک و بــزرگ صورت گرفت.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی »مینو« به بخشــی از ایــن ســرمایه گذاری ها اشــاره كرد و 
افــزود: برای نخســتین بار در كشــور خط تولید آدامــس بدون قند با ســرمایه گذاری 20 
میلیــون یورویی در ســال89 راه اندازی شــد كه این خــط تولید در دنیا كم نظیر اســت.

وی ادامــه داد: خــط تولیــد شــکالت بــا ســرمایه گذاری 6میلیــون یورویــی، خــط 
تولیــد اســنک بــا ســرمایه گذاری 5/5 میلیــون یورویــی و تولیــد ســافت ژل بــا 
ظرفیــت تولیــد 60میلیــون عــدد در ســال از جملــه ایــن سرمایه گذاری هاســت.
عباســیانفر بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات محصــوالت گــروه صنعتی مینــو گفت: 
كشــورهای همســایه، حــوزه خلیج فــارس، كشــورهای حــوزه ســی آی اس، كانــادا 
می شــوند. محســوب  شــركت  ایــن  صادراتــی  هــدف  بازارهــای  اروپــا  حتــی  و 
وی بــا بیــان اینکــه 600 محصــول در ایــن گــروه تولیــد می شــود، افــزود: از ایــن 
اســت. بهداشــتی  و  آرایشــی  محصــول   200 و  غذایــی  400محصــول  تعــداد 
مدیرعامــل مینو در ادامه به مشــکالت پیش روی فعــاالن اقتصادی اشــاره كرد و گفت: 
قوانین ســختگیرانه بیمه، مالیات های چندباره و تعارضات و تعدد قوانیــن، كارآفرینان را با 
چالش های بســیاری مواجه كرده اســت كه از دولت انتظار داریم این موانع را برطرف كند.

وی به تأثیر عوامل بیرونی بر فعالیت بنگاه های صنعتی اشاره كرد و گفت: تنش های سیاسی و فشارهای 
بین المللی نیز از دیگر مشکالت واحدهای تولیدی است به طوری كه نوسان ارزی سال های اخیر 
باعث شده تا گروه صنعتی »مینو« در خرید مواد اولیه با مشکل افزایش چندبرابری نرخ ها مواجه شود.
عباســیانفر ادامــه داد: هرچنــد قیمــت نهاده هــای تولید ما در ســال گذشــته بین 60 
تــا270 درصــد افزایش یافــت اما تمام تالشــمان را كردیــم تا با لحاظ كــردن كمترین 
حاشــیه ســود، محصوالت شــركت با كمترین افزایــش قیمت به دســت مصرف كننده 
برســد و كاالهــای مــا تبدیــل به اجنــاس لوكس بــرای طبقه هــای كم درآمد نشــود.

وی با اشــاره به تاریخچه تأســیس و فعالیت شــركت های زیر مجموعه مینــو گفت: این 
برند یک نشــان تولیدی بین نســلی اســت. وی همچنین خاطرنشــان كــرد: اطمینان و 
وفــاداری مردم طی این ســال ها به این برند، اصلی ترین ســرمایه ما محســوب می شــود.
عباســیانفر بــا اشــاره بــه تاریخچه تأســیس مینو اظهــار كــرد: گروه صنعتــی مینو 
یــک هلدینــگ بــزرگ اســت كه بــا مدیریــت 12 شــركت فرعــی در زمینــه تولید 
محصــوالت غذایــی و بهداشــتی و دارویــی و توزیــع و پخــش فعالیــت می كنــد.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو افزود: این شــركت در 16آبان ســال 1338 فعالیت خود را در 
كیلومتر 10 جاده مخصوص كرج با تولید آبنبات و تافی كره ای آغاز كرد و در ســال 1346 
و همزمان با تأســیس بورس، جزو نخستین شركت های ایرانی بود كه وارد بازار سرمایه شد.
به گفتــه وی، شــركت صنعتــی پارس مینو، شــركت قاســم ایــران و شــركت صنعتی 
مینو)خرمدره(، شــركت دارویی مینو، شــركت صنایع غذایی مینو شــرق و شركت صنایع 
غذایی مینو فــارس از جمله بزرگ ترین شــركت های این هلدینگ بزرگ صنعتی اســت.

در این نشســت خبــری وحید هوشــنگ نژاد نیز تصریح كــرده بود كه : ما دو خواســته 
از دولــت در زمینــه قوانیــن مالیاتــی داریــم، نخســت اینکه قانــون مالیات بــر ارزش 
افــزوده هماننــد الگــوی مرســوم جهانی اجــرا شــود و دوم اینکــه افزایــش پلکانی و 
ضریب ســاالنه آن كنترل شــده باشــد تا آســیبی بــه فعالیت شــركت ها وارد نشــود.

دكتر هوشــنگ نژاد درخصوص وضعیت بورسی شركت مینو نیز گفت: تمام تالش مان براین 
اســت تا منافع سهامداران توسط عده ای سودجو با سفته بازی و ایجاد حباب به خطر نیفتد.
همچنین محمدتقی قلندر لکی مدیرعامل شركت صنعتی مینو خرمدره با اشاره به نوستالژی برند 
مینو گفت: پیوند چند نسل با محصوالت این شركت ما را برآن داشت تا بسته بندی محصوالت قدیمی 
را همچنان حفظ كنیم و برای نسل جدید و جوانان محصوالت تازه با بسته بندی جدید عرضه كنیم.

محمدحسین یوسف خزرایی مدیرعامل شركت پخش مویرگی قاسم ایران از زیرمجموعه های 
گروه مینو نیز در این نشســت خبری گفت: شركت قاسم ایران با داشتن ناوگان حمل ونقل 
باری گســترده و داشــتن بیــش از 350هزارمترمربع انبار اســتاندارد نگهداری محصوالت 
غذایــی و دارویــی در كشــور به صورت روزانه بیــش از 600 محصول گــروه صنعتی مینو 
را در نقــاط مختلف كشــور به صورت مویرگــی در بین 110هزار فروشــگاه توزیع می كند.

خزرایی با اشاره به اقدامات این شركت در خدمات رسانی مطلوب به مردم گفت در چالش كمبود 
شکر طی ماه مبارک رمضان امسال، شركت قاسم ایران با به كارگیری تمامی امکانات و تجهیزات خود 
و عرضه روزانه بیش از هزارتن شکر از محل مواد اولیه شركت های گروه صنعتی مینو برای رفع این 
مشکل با همکاری شركت بازرگانی دولتی ایران به یاری مردم شتافت و آمادگی دارد هرگاه اقتصاد 

كشور در زمینه توزیع بهینه و هدفمند كاالهای اساسی با مشکل روبه رو شود، به یاری مردم بشتابد.
ذوق و شــوقی كه بر مجموعه مینو با آمدن مدیریت جدید و ترسیم و تدوین و تبیین برنامه 
های نوین شکل گرفت در این مدت توانست مینو را چه در افزایش و تنوع محصوالت تولیدی 
و چه در فروش داخلی و خارجی به نقطه عطف عملکرد در این چند ساله برساند. برنامه های 
كوتــاه مدت ، میان مدت و بلندمدتی كه تیم مدیریت مینو در رگ و پی شــركت جاری و 
ساری ساخت باعث شد مینو نه چون روغن قوی بال شکسته ، آزمایش ورشکسته، قوه پارس 
تعطیل گشته و چندین و چند اسم رسم دار در سکون رفته بلکه در مقام یک مینوی دوست 
داشــتنی دوباره به عنوان انتخاب هم نســل هابدرخشد و چشم ها را به سوی خویش كشد.
بله خیلی ها در ســالروز تولد مینو، برای نخستین بار متوجه شدند كه مزه و طعم »مشتری 
وفادار« بودن، لذت بخش است و از این پس با خرید محصوالت مینو، نمک پفک نمکی مینو 
برای آنها طعم جذاب تری خواهد داشت. ساقه طالیی مینو را با مکث بیشتری میل می كنند 
و تمام احساســات شیرین و شور امروز خود را مدیون نسل جدید مدیران مینو خواهند بود.
بله خیلی ها در ســالروز تولد مینو، برای نخســتین بار به خود بالیدند كه 60 ســال اســت 
مخاطــب و خریــدار محصوالت مینو بوده اند. محصوالتی كه برای شــان نوســتالژی خاص 
خــود را دارد و خاطــرات كودكی، نوجوانی و حتی زندگی امروز با آن عجین شــده اســت.

بــه قــول یکی از هموطنــان عزیزمان كمپین شــصت ســالگی  مینو، موضــوع مهمی را 
بــرای خیلی ها زنده كرد، می توان 60 ســال، می توان چند نســل، مشــتری وفــادار بود.

برندی كه جشــن تولد 60 ســالگی خود را پشــت سر گذاشــته و خود را برای ادامه مسیر 
توســعه خود طی می كند مســلما توانسته است در دل مشــتریان جایی ماندگار برای خود 
پیــدا كند.اما آنچه در این میان از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت، بر ســر زبان افتادن 
دوباره برند »مینو« اســت. برندی كه شــصت سال اســت در خانواده هر ایرانی جای دارد و 
محصوالتش در ســبد خانوار ایرانی حضور دارد بدون آنکه نظر ما را به سوی خود جلب كند.

مــا هــم با برنــد مینــو زندگی كــرده ایم كــه به واقــع برند شــامل همه احساســات، 
ویژگی هــا و مفاهیمــی اســت كه به یــک نام گــره خورده  اســت؛ برند، برداشــت مردم 
و افــراد از یک نام اســت و برند دوســت داشــتنی«مینو« هم از آن مســتثنی نیســت.
برنــد مینــو در طول 60 ســال حضور خــود در جامعــه ایرانی، نگاهی محصــول محور 
داشــته اســت، نگاهی ســنتی كه اهمیــت ارتباط با مخاطــب را تنها از جنبه اســتقبال 
جامعــه از محصــوالت خود می بیند امــا در تالقی تولد 60 ســالگی مینو، مدیــران مدبّر 
ایــن گروه بــزرگ صنعتی، نیــاز بزرگی را در ذهــن مخاطب میلیونی خود بیــدار كردند.
نیــاز به افتخــار »وفاداری به برند«؛ نیــازی كه همه در یک ماه اخیر بــا دیدن نام مینو در 
تابلوهای ســطح شــهر با آن مواجه شدند. تماشــاگران در كنار تماشــای فوتبال با دیدن 
نام مینو در اطراف زمین مســابقه به بســته پفک نمکی مینو در دست خود دقت بیشتری 
كردنــد؛ با دیدن تیزرهای جذاب مینو در قاب تلویزیون كه از تلفیق تصاویر تبلیغاتی مرتبط 
با ســال های دور و فضای حاضر جامعه ساخته شده، به یاد ســال های گذشته خاطره بازی 
كردنــد. با خوانــدن گزارش ها و مطالبی كه توســط نویســنده های مطرح در نشــریات و 
رســانه ها منتشر شــد، به بزرگی مینو و خودشان كه 60 سال مخاطبش هستند فکر كردند 
و حتی در شــبکه های اجتماعی، متوجه شــدند كه مینــو، از هر جای ایران هــوادار دارد.
به صراحت می گوییم كه برنامه های توسعه اقتصاد مقاومتی و تفکرات و نگرش پرچمداران 
مینو از یک ســو و همت مردمان مهربان مان كه در مقیاس كوچک تر جامعه ی محلی مان 
را تشــکیل داده اند و به برند و محصوالت  دوســت داشتنی مینو بســان عضوی از اعضای 
خانواده ی خود نگریســتند و مهربانی را توسعه دادند باعث شــد شاهد این باشیم  كه این 
برند دوباره جان گرفته و منتخب همه نســل ها بودن را به خوبی به دیگر رقیبان نشان داد.
حرف آخر را طور دیگری می زنیم؛ در كشــور متولــی داریم، متولی خوب داریم، متولی دل 
ســوز هم داریم، اما متولیان هم دل نداریم، خدارا شــکر با سبقه ای كه در مجموعه آزادگان 
وجود دارد و تعهد و تخصص جناب مهندس عباســیانفر در راس الخیمه مجموعه و مدیران 
عامل كاردان و كاربلد كه یک هم یک دلی و نگاه هم راســتا را به منصه حضور رســاندند و 
همگی در راســتای برنامه های كالن ترســیمی به یک هدف اندیشیدند و مدیریت واحد را 
جایگزین مدیریت ســلیقه ای كردند. تداعی كننــده ی متولی های همدل و متجلی كننده 
پروتکل های هم افزایی و انسجام می باشند.نقش مدیران مالی، اداری ، پتشیبانی ، بازرگانی 
در ایــن میــان مهم و تاثیــر مالیه های صادق بیشــتر و پررنگ تر كه مدیرانی پاكدســت 
و دلســوز كه در درون شركت به ساماندهی امور مشــغول می باشند و باعث سودآفرینی و 
ارزش آوری توامــان می گردند در این روزگار حکم كیمیا دارند. البته كه با این بینش و خرد 
جمعی اســت كه تفکر جایگزینی درآمد حاصل ازصادرات غیر نفتی به جای نفت و گاز  كه 
این روزها بســیار هم برای آن تبلیغ می شود  محققق خواهد گشــت و نام نامی ایران را نه 
تنها درمنطقه كه درجهان پیشــتر از پیش زبانزد می كند و از كیلومترها آن سوتر و از دور و 
نزدیک همهمه ای برای این خاک پررونق درخواهد گرفت ، تو بخوانش اینبار نام پرآوازه مینو.
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سازمان ملی ریسک تأسیس می شود
بیمه در کشور باید ارزان تر شود

رئیــس كل بیمه مركزی با بیان اینکه در دنیا خدمات جدید به شــکل ارزان تر و 
بــا كیفیت تر ارائه می شــود، گفت: در ایران نیاز داریم كــه بیمه را با كیفیت تر و 
ارزان تر به مردم ارائه كنیم كه البته این موضوع به معنای نرخ شــکنی نیســت.
غالمرضا سلیمانی در بیســت و ششمین دوره همایش بیمه و توسعه در دانشگاه 
الزهرا اظهار داشــت: موضوع ریســک و بیمه با هم عجین هستند و اگر در زمینه 
ریســک دقت نکنیم، شركت های بیمه با مشکالت مختلفی روبه رو خواهند شد.

وی با اشــاره به ابالغ آیین نامه حاكمیت شركتی افزود: در این آیین نامه مدیریت 
ریســک برای شركت ها را پیش بینی كردیم ولی باید دید كه چند شركت دارای 

مدیریت ریسک هستند.
رئیس كل بیمه مركزی با اشــاره به ایجاد مركز ملی ریســک گفت: متولی اصلی 

ریسک در كشور صنعت بیمه است اما مراكز دیگری هم مسئولیت دارند.
سلیمانی تصریح كرد: مركز ملی ریسک بعد از راه اندازی به تمام پروژه های مرتبط 

با ریسک خدمت خواهد كرد.
* بیمه در کشور باید ارزان تر شود

رئیس كل بیمه مركزی با بیان اینکه در دنیا خدمات جدید به شکل ارزان تر و با كیفیت تر 
ارائه می شود، گفت: در ایران نیاز داریم كه بیمه را با كیفیت تر و ارزان تر به مردم ارائه 

كنیم كه البته این موضوع به معنای نرخ شکنی نیست.
وی خواســتار بررسی روش هایی شــد كه چگونه در 
رقابتی ســالم، خدمات در صنعت بیمه ایران رقابتی 
تــر و ارزان تر شــده و كیفیــت نیز كاهــش نیابد.

رئیــس شــورای عالی بیمــه با اشــاره بــه الیحه 
تشــکیل صندوق حــوادث طبیعی اظهار داشــت: 

نمایندگان مجلس هم نظرشــان این اســت كه بیمه را با چــه قیمتی به مردم 
ارائــه كنیم كه خــود آنها واحدهــای مســکونی و دارایی شــان را بیمه كنند.

سلیمانی اقتصاد درمان را چالشی جهانی حتی در كشورهای پیشرفته توصیف كرد و 
گفت: دیشب جلسه ای داشتیم كه چگونه یک نرم افزار می تواند با 400 نوع سوال و 
مولفه مختلف، حداقل و حداكثر نرخ حق بیمه تکمیلی را برای هر فرد مشخص كند.

*ضرورت جداسازی ذخایر بیمه های زندگی
رئیــس كل بیمه مركــزی بر ضــرورت تفکیک ذخایــر بیمه هــای زندگی از 
غیرزندگی در شــركت هــای بیمه تاكید كرد و اظهارداشــت: نبایــد اجازه داد 
خــدای ناكــرده از ذخایــر بیمه هــای زندگی در بخــش های دیگر اســتفاده 
شــود كــه این امــر نیاز بــه كمک ســازمان حسابرســی و حسابرســان دارد.

رئیس شــورای عالی بیمه با مقایســه پرتفوی 14.5 درصــدی بیمه زندگی در 
ایــران بــا پرتفوی 60 درصدی آن در كشــورهای پیشــرفته اظهار داشــت: در 
ایــران بازارهــای پربازدهی مانند مســکن، بــورس، طال و ســپرده بانکی داریم 
كــه بیمه هــای زندگی توان رقابت بــا آنها را ندارند و باید با آنها عجین شــوند.

سلیمانی امیری با اشــاره به ابالغ آیین نامه جدید سرمایه گذاری بیمه ها گفت: 
بــه شــركت ها اجازه دادیــم از بیمه گذاران زندگی ســوال كنند كــه آیا اجازه 
ســرمایه گذاری در بازارهای پر خطر مانند بورس یا مســکن را می دهند یا خیر.

وی در ادامــه به موضــوع پیش بینی ایجاد صندوق های بازنشســتگی اختیاری 
در قانــون نظام تامیــن اجتماعی اشــاره كرد و افــزود: باید دید كــه آیا بیمه 
های زندگــی می تواند جایگزین صندوق های بازنشســتگی اختیاری شــود یا 
نــه؟ از ســوی دیگر موضوع نظــارت بر این صندوق ها نیز بســیار مهم اســت.

رئیــس كل بیمــه مركزی همچنین با اشــاره به راه های مختلف برای بررســی 
و محاســبه كســری ذخایر فنی شــركت های بیمــه گفت: محاســبه این رقم 
بــا اســتفاده از فرمــول هــای مختلف نتایج نوســانی از یــک هزار تــا 5 هزار 
میلیــارد تومــان دارد و این موضــوع از چالش های جدی صنعت بیمه اســت.

نمایندگان بیمه وعده نادرست ندهند
غالمرضا ســلیمانی اهمیت بیمه های زندگی را مورد توجه قرار داد و با اشــاره به 
عملکــرد نمایندگی های بیمه گفت: نماینده ها فکــر می كنند فقط باید بیمه نامه 
بفروشــند؛ در حالیکه در نمایندگی های بزرگ، نماینده از حالت فروش به مشاور 
تبدیل می شــود چراكه نماینده باید از فروش تا پایان تعهد بتواند مشــاور باشد.
وی افزود: شــاهد بودیــم در برخی مــوارد نمایندگان بیمه زندگــی وعده های 
نادرســتی می دهند كه اصال درســت نیســت و باعث بی اعتمادی خواهد شــد.
ســلیمانی همچنین به ابالغ آیین نامه حاكمیت شركتی اشــاره كرد و گفت: در 
این آیین نامه مدیریت ریســک برای شركت ها پیش بینی شــده است تا ریسک 
شــركت ها مورد بررســی قرار گیرد، این در حالی اســت كه مركز ملی ریســک 
بعــد از راه اندازی بــه تمام پروژه های مرتبط با ریســک خدمــات ارائه می كند.

ضریب نفوذ بیمه در سال 1400 حداکثر ۲.7 درصد خواهد شد
رئیس پژوهشکده بیمه گفت: صنعت بیمه اگر بخواهد بر 
اساس الگوی رشد یک دهه قبل خود حركت كند برای 
رسیدن به میانگین عملکرد جهانی و هدف 7 درصدی 
ضریب نفوذ بیمه باید حداقل 15 ســال منتظر بماند.

حمیــد كردبچــه، در ایــن همایــش با اشــاره به 
نرخ های رشــد ســاالنه ضریــب نفــوذ صنعت بیمه 
گفــت: آنگونه كــه پیش بینی های صورت گرفته نشــان می دهــد، ضریب نفوذ 
صنعت بیمه تا ســال 1400، حداكثر 2.7 درصد اســت و اگر قرار باشــد كه به 
میانگیــن ضریب نفوذ 7 درصدی دســت یابیم، باید پانزده ســال منتظر بمانیم.

رئیس پژوهشکده بیمه افزود: رشد 8 درصدی ضریب نفوذ بیمه در ایران نکته ای شایان 
توجه است؛ این در حالی است كه اقتصاد ایران با مسائل و مشکالت زیادی از جمله تورم 
و ركود طی ده سال گذشته روبه رو بوده است و تحریم ها نیز به مشکالت افزوده است.
وی تصریح كرد: ســهم صنعت بیمه از تولید ناخالص جهانی حدود 5 هزار و 200 
میلیارد دالر اســت كه بر این اساس، پیش بینی های بسیار درخشانی درباره آینده 
صنعت بیمه وجود دارد؛ زیرا جوانع و ریســک ها در حال پیچیده تر شدن هستند. 
در طول یک دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه از حدود 1.2 به 1.38 در سال 1397 
رســیده است كه این به معنای رشد ســاالنه حدود 8 درصدی بوده است؛ این در 
حالی اســت كه مقایسه ضریب نفوذ بیمه كشــور با میانگین جهانی كه حدود 6 
درصد اســت و یا مقایسه آن با كشورهایی مانند كره جنوبی كه حدود 12 درصد 
است، نشــان دهنده وضعیت نه چندان رضایت بخشی اســت؛ اگرچه نشان هم 
می دهد كه ظرفیت بالقوه عظیمی اســت كه در صنعت بیمه كشــور وجود دارد.

وی اظهاركرد: با فرض تداوم نرخ رشد ساالنه یک دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه تحقق 
هدف برنامه ششم كه رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصد در سال 1400 است محقق نخواهد 
شد؛ به این معنا كه ضریب نفوذ بیمه در سال 1400 حداكثر 2.7 درصد خواهد بود.

كردبچــه گفت: به عبارت دیگر صنعت بیمه اگر بخواهد بر اســاس الگوی رشــد 
یک دهــه قبل خود حركــت كند برای رســیدن به میانگیــن عملکرد جهانی 
و هــدف 7 درصــدی ضریب نفــوذ بیمه باید حداقل 15 ســال منتظــر بماند.

متولی اصلی ریســك در کشور صنعت بیمه 
اســت اما مراکز دیگری هم مسئولیت دارند.
مرکز ملی ریســك بعد از راه اندازی به تمام 
پروژه های مرتبط با ریسك خدمت خواهد کرد.
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صنعت بیمه تا رسیدن به جایگاه مناسب هنوز فاصله دارد

بیمه به عنوان یکی از بخش های مهم در اقتصاد همه كشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت این جایگاه به سبب نقشی اســت كه صنعت بیمه در پوشش ریسک دارد. پوشش 
ریسکهایی كه فعالین اقتصاد و صاحبان كسب و كار با آن مواجه هستند بعالوه صنعت بیمه 
به عنوان یک واسطه مالی نیز در تامین مالی و سرمایه گذاری اقتصاد نقش دارد. این دو نقش 
جایگاه مهمی به صنعت بیمه در همه كشورها داده است. علی رغم سابقه 80 ساله ای كه بیمه 
در ایران دارد، متاسفانه نتوانسته در كشور ما از هر دو منظر جایگاه مناسبی را كسب كند.

دكتر حمید كردبچه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)س( و دانش آموخته اقتصاد نظری، 
علوم اقتصادی و دارای درجه دكتری از دانشگاه )اسکس( انگلستان در سال 2007 است وی 
اكنون ریاست پژوهشکده بیمه را به عهده دارد. با او به مناسبت بیست و ششمین همایش 
بیمه و توسعه كه قرار است در آذرماه برگزار شود، درباره وضعیت بیمه ، سهم صنعت بیمه 
در اقتصاد كشور و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی و نسبت های جهانی این دو شاخص در 
صنعت بیمه، به گفت و گو نشستیم. او از ضرورت توجه به مناسبات فرهنگی و فرهنگ سازی 
در صنعت بیمه در كشور یک واحد درصد افزایش یافته است. كردبچه امیدوار است با اجرای 
برنامه های بیمه مركزی ایران شاخص های اصلی صنعت بیمه در كشور به رشد مطلوب برسد .

این گفت و گو پیش روی شماست.
* چه توصیفی از صنعت بیمه دارید؟

بیمه به عنوان یکی از بخش های مهم د راقتصاد همه كشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
این جایگاه به سبب نقشی است كه صنعت بیمه در پوشش ریسک دارد. پوشش ریسک هایی 
كه فعالین اقتصاد و صاحبان كسب و كار با آن مواجه هستند بعالوه صنعت بیمه به عنوان یک 
واسطه مالی نیز در تامین مالی و سرمایه گذاری اقتصاد نقش دارد. این دو نقش جایگاه مهمی 
در صنعت بیمه در همه كشورها داده است. علی رغم سابقه 80 ساله ای كه بیمه در ایران 
دارد متاسفانه نتوانسته در كشور ما از هر دو منظر جایگاه مناسبی را كسب كند. من برای این 
كه بتانم دقیق تر موضوع را بیان كنم از شاخص ضریب نفوذ استفاده می كنم. شاخص ضریب 
نفوذ به عنوان مجموعه بیمه پرداختی به تولید ناخالص داخلی یعنی )GMP( یک شاخص 
و معیاری اســت كه ر همه كشــورها برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه استفاده می شود.
* به عبارت ســاده تر در حق بیمه تولیدی کل کشور تقسیم بر تولید ناخالص 
داخلی مســاوی یك عددی اســت کــه آن را ضریب نفوذ بیمــه می نامیم؟
بلــه و اگر بخواهیم وضعیت دقیقی را ترســیم كنیم باید توجه كنیم كه وضعیت كشــور 
با توجه به تولید ناخالص داخلی نســبت به تولید ناخالص جهانی چگونه اســت. در ســال 
2018 مجموعــه تولیــد ناخالص جهانی كشــورها 85 هزار میلیــارد دالر، )85 تریلیون 
دالر( بوده اســت ســهم ایران در حدود نیم درصد این رقم بوده است)430 میلیارد دالر(

* نسبت جمعیتی را هم در این شاخص مالحظه کرده اید؟
اگر نسبت جمعیتی را در نظر آوریم به تولید سرانه توجه كرده ایم، اقتصاد ایران از نظر منابع جمعیت 
و مساحت اقتصاد بزرگی است. اقتصادی كه بیش از یک درصد جمعیت جهان را دارد و 1/1 
درصد مساحت جهان را دارد با این همه سهم آن از تولید ناخالص جهانی حدود نیم درصد است.

* انتظار دارید این رقم چقدر باشد؟
در دورانی این سهم باالتر از یک درصد بود. آنچه كه ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران نشان می 
دهد، باید این رقم حداقل حدود 2 درصد باشــد. كشورهایی هستند مانند كره، كه از نظر 
عملکرد اقتصادی در دوره ای بسیار پایین تر از ایران بودند، اما امروز حدود 1500 میلیارد 
دالر یعنی 2 درصد از GDP اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند و رتبه یازدهم جهان 
را دارند در حالی كه ما در رتبه سی ام جهان هستیم حاال اگر این موضوع را در صنعت بیمه 
مالحظه كنیم تصویر به شــدت ضعیف تر می شود . مجموع حق بیمه كه در سال 2018 
)1397( تولید كرده ایم 11 میلیارد دالر بوده است كه این مقدار تنها دو دهم درصد از حق 
بیمه جهانی )در حدود پنج هزار و 200 میلیارد دالر( است. یعنی اینکه در حالی كه تولید 
ناخالص ایران نیم درصد تولید ناخالص جهانی بوده اما حق بیمه تولیدی كشور تنها دو دهم 
درصد است. و این نشان می دهد كه صنعت بیمه نتوانسته از آن جایگاهی كه باید برخوردار 
باشــد. لذا تولید حق بیمه در ایران به نسبت سهم آن در تولید ناخالص جهانی كمتر بوده 
اســت كه باید رشد كند. این وضعیت اگر چه شرایط مطلوبی را تصویر نمی كند اما از یک 
جهت می تواند بسیار امیدوار كننده باشد به سبب ظرفیت بهبود بالقوه ای كه وجود دارد. 
یعنی باید با توجه به عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر كشورها در صنع بیمه شکاف 
موجود بین وضعیت فعلی و شرایط مطلوب نشانگر ان است كه پتانسیل بهبود قابل توجهی 

در كشور وجود دارد. به همین دلیل هم امسال در همایش بیمه و توسعه به دنبال شناخت 
راهکارهایی هســتیم كه بتواند به استفاده كردن و فعال كردن پتانسیل كشور كمک كند.
* گزارشی می خواندم که اشاره کرده بود، رشد حق بیمه تولیدی کشور از رشد 
اقتصادی کشور باالتر بوده است؟ آیا این نشانگر رشد و بهبود وضعیت حق بیمه 

تولیدی در کشور نیست؟
افزایش هایی كه در گزارش ها به آنها اســتناد می شــود، افزایش اسمی است. یعنی ارزش 
حــق بیمه های دریافتی را نشــان می دهد و اگر از حق بیمه تولیدی تورم زدایی بشــود 
به این معناســت كه ایــن افزایش لزوماً به طور واقعی محقق نشــده اســت یعنی از نظر 
حجمی با رشــد مواجه هســتیم اما از نظر ارزش حقیقی لزوما ممکن است چنین نباشد.
به هر حال باید اذعان نمود كه در یک دهه گذشته در صنعت بیمه كشور موفقیت های بسیار 
ارزشمندی حاصل شده است. برنامه هایی كه بیمه مركزی و شركت های بیمه طراحی و اجرا 
كرده اند شاخص ضریب نفوذ را از 1/3 به 2/38 یعنی یک واحد درصد افزایش داده است كه این 
موفقیت چشمگیر بوده است و امیدوارم روند این موفقیت ادامه داشته باشد و ما بتوانیم به اهدافی 
كه در برنامه ششم توسعه برای ضریب نفوذ پیش بینی و طراحی شده است دست پیدا كنیم.
* نســبت حق بیمه تولیدی با ســبد اقتصادی خانوار چیست به جز بیمه های 
اجباری خانوار چه میزان توانسته است در صنعت بیمه سرمایه گذاری کند یا بیمه 

غیراجباری را خریداری نمایند؟
متاســفانه از این نظر كشــور عملکرد چندان رضایت بخشی ندارد. همانطور كه شما اشاره 
كردید هر آنچه مربوط به بیمه های خانوار اســت به بیمه های اجباری مربوط می شــود. 
اگر بخواهیم با عدد و رقم موضوع را درک كنیم باید اشــاره كنم كه در جهان ســهم بیمه 
های زندگی یا بیمه های غیراجباری 52 درصد است.این درحالی است كه سهم بیمه های 
غیرزندگی در 48 درصد ایستاده است. در ایران این نسبت به شدت نامتعادل است. علی رغم 
تالش هایی كه شركت های بیمه در یک دهه گذشته داشته اند، سهم بیمه های غیرزندگی 
از پرتفوی صنعت به 14/5 و هشتاد و پنج درصد آن به بیمه های غیرزندگی مربوط است. از 
بیمه های غیرزندگی هم درصد عمده ای از آن به بیمه های شخص ثالث مربوط می شود.
بنابرایــن اگر ما موفق شــویم مطابق با نــرم جهانی بیمه های زندگی را البته به شــرایط 
اقتصادی وابســته اســت افزایش دهیم. به هر صورت در شرایط فعلی از یک حدی بیشتر 
امکان پذیر نخواهد بود ولی اگر موفق شــویم كه با تثبیت شــرایط حاضر آن را ارتقا دهیم 
نقش بیمه در ســبد هزینه خانوار به شــدت متفاوت خواهد شــد و افزایش خواهد یافت.
* بعد از گذشت 80 سال از تاسیس بیمه در ایران شما به عنوان رئیس پژوهشكده 
بیمه، بفرمایید چرا صنعت بیمه نســبت منطقی با اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار 

ندارد و مشكل کجاست؟
در فرصتی كه داریم امکان بررسی كامل و پاسخ كامل به موضوع نیست اما می توان گفت 
به طور كلی صنعت بیمه و بخش بیمه اقتصاد به سبب ماهیات فعالیت آن از سایر صنایع 
مثال از صنعت بانکداری متفاوت اســت. در بانکداری فرد سرمایه گذاری می كند و ماهانه 
سودش را دریافت میکند ولی در صنعت بیمه چنین شرایطی نیست. در صنعت بیمه یک 
محصول خریداری می شــود كه اگر ریســکی رخ داد و خطری اتفــاق افتاد در مقابل آن 
خســارت وارد شده تحت عنوان پوشــش بیمه ای پرداخت شود و این مستلزم یک مبانی 
فرهنگی و ارزشــی اســت كه كار كمتری روی این موضوع انجام شده است. یعنی فرهنگ 
ســازی برای این صنعت یا صورت نگرفته و یا كم صورت گرفته اســت. اگر انتظار فروش 
محصوالت بیمه به صورت گســترده باشــد باید درباره فرهنگ آن با مردم به روی انگیزه 
هــای مختلف خرید بیمه باید كار كرد. همچنین باید روی عملکرد شــركت های بیمه از 
نظر امکان بهبود انگیزه ها و فراگیری فرهنگ اســتفاده از بیمه تمركز و توجه شود. فرض 
كنید در موضوع پرداخت خســارت اگر به نحوی عمل شود كه مردم اعتماد كنند در دوره 
های بعد هم به خاطر عملکرد خوب شــركت های بیمه از بیمه گذاری استقبال می شود. 
مجموعه این مسائل باعث شده است كه صنعت بیمه در مقایسه با بخش های دیگر اقتصاد 
كشــور نتواند آن عملکرد مورد انتظار را داشــته باشــد. همان طور كه اشاره كردم صنعت 
بیمه در اقتصاد یک واســطه مالی اســت، لذا در اقتصاد جهان بانک متکی به بیمه هستند 
و از دل بیمه ها بیرون شــده آمده اند. چون اساس فعالیت ها به این دو حوزه برمی گردد.
* هر چند که همه فعالیت های پژوهشــكده بیمه فعالیت های علمی - فرهنگی 
است اما آیا برای فرهنگ سازی در صنعت بیمه و نفوذ اجتماعی موضوع بیمه بین 

مردم برنامه خاصی در نظر دارید؟
همانطوركه پیش از این گفته شــد یک جنبه از گســترش نفوذ بیمه در خانوار و اقتصاد 
جامعه جنبه مباحث فرهنگی اســت موضوعات دیگری هم اهمیت دارد كه باید در جایگاه 
خــودش مورد توجــه قرار بگیرد اما اگر بخواهیم به فرهنگ ســازی اشــاره كنیم باید به 
اطالع برســانم كه دو فعالیت جدید را در پژوهشــکده بیمه آغاز كــرده ایم كه تا به حال 
مورد توجه نبوده اســت یکی بحث »مطالعات اجتماعی مرتبط با بیمه« اســت مثال فرض 
كنید كه اخیراً بیمه شــخص ثالث راننده محور شده است باید درباره پذیرش اجتماعی آن 
كار شــود و موانع پذیرش آن باید رفع شــود. مطالعه آثار و پیامدهای اجتماعی و شرایطی 
كــه به پذیرش اجتماعی یک موضوع منجر می شــود اهمیت دارد كــه در میز مطالعات 
اجتماعــی مورد مطالعه و دقت خواهد بود. بحث دیگری كه مورد توجه پژوهشــکده بیمه 
اســت بحث »مطالعات رفتاری و اقتصاد رفتاری« اســت كه با دعــوت از یکی از خبرگان 
اقتصاد رفتاری كشــور میز مطالعات اقتصاد رفتاری را تاســیس كرده ایم كه رفتار شناسی 
مردم برای گســترش صنعت و فعالیت های بیمه ای را در دستور كار خود قرار داده است. 
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فرهنگ سازی را به عنوان اولین وظیفه شرکت های بیمه نهادینه کنیم

شــاید یکی از اشــکاالتی كه در صنعت بیمه وجود دارد، این اســت كه موضوع 
فرهنــگ ســازی را عده ای فقــط مختص به بیمــه مركزی می داننــد و این 
نهــاد كه ناظر باید چنیــن فرآیند را نهادینه كند. با این حــال، واقعیت امر این 
اســت كه وظیفــه اصلی نهاد ناظر فرهنگ ســازی نیســت. در عین حال نمی 
تــوان در ایــن مدار حركــت كرد كه نهــاد ناظر، شــانه از بار این مســئولیت 
خالــی كند و نســبت به انجــام امر مهــم فرهنگ ســازی بی تفاوت باشــد.
مصطفــی زنــدی در ادامه شــرح داد: اگر این توقع در شــركت هــای بیمه به 
این شــکل صورت بگیرد كــه تنها نهادی كــه وظیفه فرهنگ ســازی را دارد 
بیمه مركزی اســت. نمــی توان به درســتی در روند این برنامه گام برداشــت.
با این حال همه ما و مخصوصا شركت های بیمه باید به این امر دقت كنند كه فرهنگ 
سازی در كنار تبلیغات می تواند به عنوان یک استراتژی كارآمد به افزایش ضریب 
نفوذ بیمه كمک كند و نتیجه این موضوع افزایش رشد پورتفوی مشتریان شركت 
های بیمه اســت در غیر این صورت نمی توان موفقیت مطلوب را به دست آورد.

بــه گفته ی مدیــر كل روابط عمومی بیمه مركزی ایران اگر یک شــركت بیمه 
نتواند محصوالت و خدماتش را به خوبی به مردم و مشــتریان معرفی كند، قادر 
نیست سهم مناســبی از بازار را به دست آورد. به همین خاطر یکی از مهمترین 
كارهایی كه باید به جدی گرفتن موضوع فرهنگ ســازی بیمه در كشــور است 
وی ادامه داد: در كنار فرهنگ سازی، می توانند به فرآیند برندینگ و تبلیغات خود 
با دید بهتری نگاه كنند و استراتژی های بهتری را در این خصوص تدوین كنند.

موضــوع بعــدی ایــن اســت كه شــاید تصورشــركت هــای بیمــه از بحث 
فرهنگ ســازی این باشــد كه صرفــا با انجام یک ســری تبلیغات شــخصی 
برای شــركت و برندشــان مــی تواننــد در این مســیر گام موثــری بردارند.

بــا این حــال باید به این نکته توجــه كنند كه اگر تمام شــركت های بیمه در 
مرحله فرهنگ ســازی به خوبی قرار بگیرند، ممکن اســت مشتریان آن شركت 
بــه هر دلیلی از شــركت یاد شــده محصول و یــا خدماتی را خریــداری نکند 
و شــركت دیگری نســبت به خرید مجدد محصــوالت مورد نظر اقــدام كند.

زنــدی افــزود: همیــن موضــوع را اگر بــه عنوان یــک كل؛ یعنــی صنعت 
بیمــه نــگاه كنیم مــی تواند عامل شــکل گیری نوعــی هم افزایــی ومثبت 
و فراگیــر شــود كــه بــه رشــد ضریب نفــوذ بیمــه كمــک خواهــد كرد.
به عنوان مثال ، ممکن اســت شخصی دو خدمت متفاوت را از یک شركت بیمه 
با موضوع بیمه نامه خودرو خریداری كرده باشــد، اما اگریک شركت بیمه ثالث 
در رابطه با بیمه نامه های آتش ســوزی منزل های مسکونی فرهنگ سازی كند 
و مشــتری یاد شده را نســبت به چنین بیمه نامه و خدماتی آگاه كند، مشتری 
یــاد شــده اگر متقاعد بــه خرید بیمه نامه آتش ســوزی شــود، در آن صورت 
ممکن اســت از شركتی كه اقدام به فرهنگ ســازی كرده است بیمه نامه بخرد 
و از شــركت دیگــری چنین خدماتی را خریدای كند. اما اگر مجموعه شــركت 
هــای بیمه این كار را انجام دهند، و همه مخاطبین و مشــتریان شــركت های 
بیمه به این نتیجه برســند كه خرید بیمه نامه های آتش ســوزی بســیار الزم، 
مفیــد و ضروری اســت وبا اینکه با همین روند به ضــرورت لزوم بیمه نامه های 
زندگــی و عمر پی ببرند در آن زمان اســت كه اگر مشــتری یاد شــده، مجدداً 
بخواهد برای خرید بیمه نامه ها به شــركتی كه بیشترین خدمات را در گذشته 
از آن دریافت كرده اســت مراجعه كند. روندهم افزایی ورشــد همه گیر شركت 
ها و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه در كشــور به خوبی نهادینه خواهد شد.

به گفتــه ی مصطفــی زندی ما نباید به اشــتباه متصورشــویم كــه فرهنگ 
ســازی امری اســت كه تنهــا وظیفه افراد، گــروه ها و یا نهادهای ناظر اســت 
ویک شــركت بــه صرف داشــتن تبلیغات شــخصی، در این روند قــرار نگیرد 
وآن را بــه ســایر ســازمان هــا واگذار كنــد چرا كــه مقوله فرهنگ ســازی 
یکــی از مهــم ترین وظایف شــركت هــا از جمله شــركت های بیمه اســت.
در عین حال ممکن اســت روند فرهنگ سازی بســیار زمان بر باشد و دربازه ای 
ســی ساله صورت بگیرد. همانطور ما شاهد هســتیم كه بعضی از كشورها برای 
ایجاد فرهنگ كار و تالش در كشورشــان مســیرپنجاه ســاله را طی كرده اند و 
طبیعی اســت كه بسیار ریشــه ای وعمیق به چنین موضوعی پرداخته اند و در 
حال حاضربه شــکل قابــل مالحظه ای از ثمرات چنین برنامــه ای برخوردارند.

امــا در این حوزه ما با ایجاد خــورده فرهنگ هایی می توانیم در میان مدت یک 

فرهنگ غالب را در جامعه ایجاد كنیم و نکته دیگراین است كه شركت های بیمه 
اگر بتوانند به انجام فرآیند فرهنگ ســازی اقدام كنند، می توانند از پس چنین 
برنامه ســازنده ای و با ابزارهای تبلیغاتی و توسعه بازار، سود قابل مالحظه ای را 
كه در نتیجه بزرگ شدن پرتفوی مشتریانشان حاصل می شوند را دریافت كنند.

در ایــن میان یک نکته مهم این اســت كه در حوزه فرهنگ ســازی و تبلیغات 
بایــد به ایــن موضوع دقــت كنیم كــه فرهنگ ســازی و تبلیغات نیســت، 
بلکــه بایــد بتوانند از مهــم ترین ظرفیت هــای صنعت بیمه اســتفاده كنند.

وی افزود هر چقدر یک شركت اقدام به تبلیغات گوناگون كند، اگر نتواند به تعهدات 
خود خصوصا در زمینه پرداخت خسارت درست عمل كند و اگر قادر به رویارویی 
درست با خسارت دیدگان نباشند و نتواند التیام بخش آنها باشد، كلیه هزینه های 
تبلیغاتی شركت ها، به منظور جلب رضایت مشتریان مورد نظر بی اثر خواهد بود.

مصطفــی زندی گفــت: همانطــور كــه قادریم در بخــش فروش بــه خوبی 
عمــل كنیــم و پیگیری های بســیار جــدی را بــرای به دســت آوردن یک 
قرارداد فروش مناســب انجــام می دهیم همانطــور هم بایــد بتوانیم رضایت 
مشــتریانمان را در مرحلــه پرداخــت خســارت بــه خوبــی جلــب كنیــم.  
مدیركل روابط عمومی بیمه مركزی گفت: اما نباید فکر كنیم كه فقط با پرداخت پول 
فراوان می توانیم خسارت ناشی  ازیک سری از حوادث را جبران كنیم، وی ادادمه 
داد: پرداخت خسارت و ایجاد تعامل با مشتری، از زمانی كه زیان دیده در محیط 
خسارت قرار گرفته شروع می شود. این كه چقدر قادریم به بهبود حال روحی خسارت 
دیدگان كمک كنم و در روند حوادث مانند یک دوست و حامی در كنارشان باشیم.
مصطفی زندی با طرح ســوالی ادامه داد: چقدر قادریم به احساســات و عواطف 
مشــتری : این روند از ابتدای مراجعه مشتریان تا زمانی كه می توانیم به درستی 
همراهشــان باشیم و در شرایط وخیم از آنها پاسداری كنیم ادامه خواهد داشت.
زندی گفت: شــرایط محیطی تاثیر مخصوص به خود را دارد اما برخورد كاركنان 
ما در محیط شــركت جایی كه حوادث رخ داده می تواند بســیار اثرگذار باشد. 
وی افــزود، برخوردهای محبت آمیز و آرام بخش كاركنان با مشــتریان یکی از 
ركــن های مهمی اســت كــه در زمینه فرهنگ ســازی می تواند بــه افزایش 
ضریب نفوذبیمه در كشــور كمــک كند و در آخر، پرداخت درســت و به موقع 
مالی اســت كه می تواند مشــکل زیاندیده را ازبعد مادی تا حدودی حل كنند.

مصطفــی زنــدی در ادامــه شــرح داد، مجموعه تمــام این عوامل مــی تواند 
دســت به دســت هم بدهد تا بتوانیم رضایت مشــتری زیان دیــده را تا حدود 
زیــادی جلب كنیم.زنــدی افــزود: در نتیجــه در فرآیندچنیــن اقدامی برای 
جلب رضایت مشــتریان خود به خود آنها به مبلغاتی تبدیل می شــوند كه می 
توانند ســهم بیشــتری از مشتریان را به ســمت یک شــركت بیمه بکشانند.

مصطفی زندی به لزوم دلجویی از زیان دیدگان اشاره كرد و گفت در زندگی عادی 
ما انسانها، گاهی اوقات با یک برخورد عادی و محبت آمیزمان می توانیم تاثیرات 
عمیقی در ذهن كسانی كه با آنها در ارتباط هستیم بگذاریم. وی افزود: به همین 
دلیل شــركت های بیم باید بتوانند به معنی واقعی كلمه، فلسفه حامی بودن را 
ســرلوحه كار خود قرار دهند و هویت خود را به گونه ای ارائه دهند كه در ذهن 
مشتریانشان چیزی جزء ایمن موضوع شکل نگیرند. فرهنگ سازی یعنی این كه 
بتوانیم موضوع حامی بودن را به عنوان اولین وظیفه شركت های بیمه نهادینه كنیم.

اســتاد مصطفی زندی مدیركل روابط عمومی بیمه مركزی كه از قدیمی ها و شــناخته شــده های روابط عمومی و رســانه كشــور می باشــند در یادداشــتی 
بــه شــرح برنامــه هایــی پرداخت كه می تــوان به واســطه آن در امــر فرهنگ ســازی بیمه های عمــر و زندگی قــدم های شایســته و محکمی برداشــت.



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  107 و  108 | آبان و آذر   مــاه  1398

بیمه آرمان با مدیران جدید و نگاهی خردمندانه
دکترین کامبیز پیکارجو برای اعتالی بیمه آرمان

رو سپید و موسفید صنعت و بیمه گزارش عملکرد ارائه کردند

لج
 خ
دی

مه

در بیمه آرمان اتمســفر وجودی خرد جمعی و نگاه 
و دكترین مدیریت جدیدی شــکل گرفته كه بدون 
شــک در فضای اقتصــادی متالطم ایــن روزهای 
كشــور و حجم خســارت های فراوان وارده شــده 
در اثر بالیــای طبیعی به صنعت بیمه كشــورمان 
تجربه، دیســیپلین وبرنامه های مــدون این بزرگان 
و موســپیدان و روســفیدان،  بیمه آرمان را علیرغم 
وجود همه دشــواری های تحمیلی به ســوی تعالی 
و ســرمنزل مقصود و پیش بینی های ترسیم شده 
ســوق می دهــد. كارنامه و عملکرد درخشــان این 
مدیران، در صف و مردان علم وعمل چه در ســنگر 
دانشگاه و چه در سنگر اقتصاد و بازار سرمایه كشور 
و در دهه های پیش و خدمات شایســته شــان، آن 
هم در این شــرایط حاد جنگ اقتصادی بر كســی 
پوشیده و پنهان نیست و همین نویدبخش است كه 
ققنوس آرمان بزودی رو به آفتاب بال خواهد گشود.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیمه آرمان 
)ســهامی عام( مورخ 1398/08/20 در محل ســالن 
اجتماعات ساختمان مركزي بیمه آرمان تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 63/98 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
علیرضا بیانیان بود، كه جنابان رضا آقابابایي  و عباس 
فارســي  در مقام نظــار اول و دوم و آقای غالمرضا 
مــددي  به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1397/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
با آغاز مجمع ساالنه و بعد از تالوت آیات قرآن كریم و 
پس از پخش سرود مقدس ج.ا.ا دكتر كامبیز پیکارجو 
به تشریح اهم فعالیت های صورت پذیرفته در سال 
مالی گــزارش پرداخت و تصریح نمود از زمان قبول 
تصدی پســت مدیریت در اســفند ماه سال گذشته 
به همراه كادر مدیریتی و اجرائی جدید خود ســعی 
وافــر نمودیم با تدوین ، اجرا و پیاده ســازی برنامه 
هــای كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتوانیم از 
لحاظ حجم فعالیت ها و كسب دستاوردهای روشن 
برای شــركت اقدامات قابل توجهــی را انجام دهیم.
دكتر پیکارجو در ادامه با اعالم اینکه حاشــیه سود 

صنعت بیمه پایین می باشد و بخش عمده ای از این 
سود نیز از درآمد ســرمایه گذاری حاصل می شود 
اعالم داشت وقتی حادثه بزرگی مثل سیل یا زلزله كه 
درسال گذشته اتفاق افتاد و عالوه بر تحمیل خسارت 
های فراوان باعث جان باختن بسیاری از هموطنانمان 
در اقصی نقاط كشور شد و كل میهن را متاثر معطوف 
به این رخداد طبیعی خود ســاخت بالطبع شركت 
های بیمه ها متحمل هزینــه های فراوان در جهت 
تســویه خسارت می گردند كه این همین موضوع از 
دو بعد متفاوت یعنی یک؛ خارج شــدن منابع مالی 
در دســترس به خاطر پرداخت خسارت ها و دوم؛ از 
بین رفتن سود حاصل از سرمایه گذاری باعث گردید 
كه تمام توان و ســود حاصل شده شركت های بیمه 

درگیر موضوع برای این امر اختصاص یابد و شركت 
ها را متحمــل هزینه های فراوان مالی گرداند. مدیر 
خوش فکر صنعت بیمه كشور در ادامه با اعالم اینکه 
برای تامین ســرمایه در گردش و سرمایه مورد نیاز 
شركت جهت ســامان دهی كارها در كنار تمهیدات 
اندیشــیده شــده، از جمله پاالیــش نمایندگان و 
بازبینی و بازنگری در قراردادهای پیش یا در شــرف 
عقــد قرارداد و تمدیــد و ...، و اقدامات اجرایی برای 
افزایش ســرمایه، اضافه نمود ســعی وافر داریم در 
یک بازه دو یا سه ساله بتوانیم این كمبود نقدینگی 
مــورد نیاز شــركت را با باال بــردن راندمان وبهبود 
پرتفوی و ســود تركیبی حاصلــه آن تامین كنیم.

در ادامه با اعالم این نکته سکاندار شركت بیمه آرمان 
در دوره اخیر با انعقاد قراردادهای بســیار مناســب 
اتکایی با بیمه مركزی و شــركت های دیگر توانسته 

ایم بخش مهمی از معضالت شركت را برطرف سازیم 
افزود با توجه به تدوین و تبیین و اجرایی شدن برنامه 
های پیش روی آتی مطمئنیم بیمه آرمان به عنوان 
یک بیمه پیشــرو و خوشنام به روزهای اوج خود باز 
خواهد گشت. مرد شــماره یک مالی شركت جناب 
مددی نیز در حاشــیه این مجمع با اعالم این كه با 
اصالح ســود تخصیص یافته هر ســهم در شش ماه 
ســال جاری با توجه به روش استاندارد  محاسباتی 
جدید ذخیره بیمه مركزی شــاهد خواهیم بود سود 
هر ســهم اصالح  خواهد شدافزود كلیه فعالیت های 
مالــی عملیاتی در دوره جدید با توجه به جلســات 
دقیق كارشناســانه و با رعایــت حداكثری صرفه و 
صالح ســهامداران و ذینفعان صورت پذیرفته است..
مخلص كالم آنکه بیمه آرمان كه با شــعار آرمان ما 
آرامش ما توانســت این باور را در پرداخت و حمایت 
و پشــتیبانی آنان كه در سیل و زلزله در جای جای 
كشــورمان درمانده و مانده بودند، نشــان داد كه به 
بركت وجود مدیرانی پاكدست و موسپید و روسفید 
صنعت و بازار سرمایه ،شعر و شعار را به شعور تبدیل 
كرده و ساخته اند و درجه اطمینان به ارائه خدمات 
در این بیمه را به باالترین حد ممکن رساند. با توجه 
به شرایط حاد كشور از مسئولین طراز اول و مقامات 
ذیربط انتظار می رود از صنعت بیمه و مدیران الیق آن 
كه آبرو و اعتبار و وقت و دانش خود را برای پیشرفت 
این صنعت مغفول مانده هشتاد و اند ساله كشور به 
كار بســته اند یاری و دستگیری حمایت بیشتری با 
تصویب و اجــرای قوانین حمایتی انجام دهند.اجازه 
می خواهیم در پایان از حرمت گذاری و حرمت نهی 
بچه های خوب روابط عمومی و سهام و البته الطاف 
خاص جنــاب ربیعی كه میزبانی شایســته در حق 
اصحاب جراید داشته و ما را در تهیه و تنظیم گزارش 
یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
با عرض ســالم و خیرمقــدم ، هیــات مدیره بیمه 
آرمان)ســهامی عام( در اجرای تکالیف موضوع مواد 
138 و 232 قانون تجارت مفتخر اســت گزارشــی 
از عملکرد و فعالیت شــركت را به همراه صورتهای 
مالــی مربوط به ســال مالی منتهی به 29 اســفند 
1397 و نیز برنامه های آتی آن را برای ســال مالی 
1398 در هفتمیــن مجمع عمومی عادی ســاالنه 
برای سهامداران محترم به شــرح ذیل بازگو نماید.
همانگونه كه مستحضرید شركت بیمه آرمان با درک 
صحیح از شــرایط حاكم بر اقتصاد كشــور و صنعت 
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بیمه و محدودیت های ســرمایه گذاریهای موجود و 
با در نظر گرفتن اینکه عملکرد مالی كلیه شركتهای 
بیمه در ایران همواره با سود اندكی از محل عملیات 
بیمه گری خود مواجه است و عمده سود شركتهای 
بیمه از محل سرمایه گذاری منابع حاصل از عملیات 
بیمه گری و منابــع نقد حاصل می گردد، در جهت 
ایجاد بازدهی مناسب و شفاف نمودن عملیات مالی 
مطابق با الزامات قانونی و ضوابط بیمه محترم مركزی 
اقدامات شایسته ای را در قالب اصالح ساختار مالی، 
اصالح تركیــب پرتفوی، تحقق افزایش ســرمایه از 
1200 به 1500 میلیارد ریال با حمایت سهامداران 
گرامی در راستای جبران تدریجی زیان قابل توجهی 
كه به شركت تحمیل شده برداشته است. پیش بینی 
می گردد در صورت تحقق افزایش سرمایه و ارتقاء از 
1500 به 2500 میلیارد ریال رتبه توانگری شركت به 
سطح یک در طی 2 سال مالی آتی رسیده و شركت 
از وضعیت زیان فعلی حارج و به ســودآوری برسد.

امید اســت ســهامداران گرامی با تصویب عملکرد 
ســال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 و با ارائه 
رهنمودهای خــود اعضاءهیات مدیــره و كاركنان 
شــركت را در راســتای نیل به اهداف تعیین شده و 
دستیابی به بازده مناسب در قبال سهامداران و سایر 
ذینفعان و پیشــبرد هرچه بهتر امــور یاری نمایند.
 گزیده افتخارات و دســتاوردهای سال 1397

-   حضور در لیســت شش نفره اســتارت آپ های 
اینشــورتک رونمایی شده در همایش بیمه و توسعه

-   كســب لوح تقدیر از ناجا بابت ارائه خدمات بیمه 
ای شعبه شاهرود

از  حمایــت  ســازمان  درهمایــش  حضــور    -
مصــرف كننــدگان و تولیدكننــدگان و دریافــت 
گواهــي نامــه، لــوح تقدیــر و تندیــس برنز ملی 
رعایــت حقــوق مصرف كننــده در ســال 1397

-   حضــور در یازدهمین نمایشــگاه بیــن المللی 
 )2018  FINEX( بیمــه  و  بانــک  بــورس، 

-   حضور در همایش 
-   كسب لوح سپاس بابن حمایت تیم فوتبال شهرداری 
آســتارا در جام لیگ دسته سوم ایران فصل 98-97 
اهــم اقدامات انجام شــده در ســال 1397

- افزایش حجم حق بیمه های تولیدی شركت به 4/278 
میلیارد ریال در سال 1397 با رشدی معادل 52 درصد
- اخذ مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث و حوادث 
راننــده از بیمه مركــزی جمهوری اســالمی ایران

- اصالح و بازنگری در قراردادهایی كه دارای بازدهی 
مناسبی نبودند

- وصول بخش عمده ای از مطالبات سنواتی شركت 
از بیمه گذاران از جمله فوالد بناب، شــركت ســایپا

- ساماندهی پرونده ههای حقوقی
- كسب بیشترین بازدهی ممکن از منابع مالی حاصله

- اعطای 100 كد نمایندگی حقیقی و تمدید 300 مورد 
پروانه نمایندگی و لغو كد 70 كد نمایندگی و ثبت 2 
كد نمایندگی حقوقی در سامانه سنهاب بیمه مركزی

- بررســی و پایش نیروی انســانی در كلیه سطوح 
شــركت از طریق مصاحبه هــای فنی و تخصصی با 

كلیه پرسنل شركت
- برگــزاری 38 دوره آموزشــی و 2 دوره آزمون در 
زمینــه های فنی و غیر فنی كه 31 دوره آن مجازی 
و 7 دوره آن حضــوری بــوده برگــزاری دوره های 
آموزش در جهت ارتقاء ســطح دانش كاركنان محور

برنامه های آینده شرکت 
1- طراحی بیمه نامه های جدید متناسب با نیاز بازار بیمه
2- اصالح و بازنگری در تركیب پرتفوی و بهینه سازی آن
3- راه انــدازی كمیتــه هــای حاكمیت شــركتی
4- تمركز بر روی توسعه فروش بیمه های خرد و طراحی 
بیمه نامه های جدید در رشته عمر و سرمایه گذاری

5- اصالح حســاب عمیق و همه جانبه درخصوص 
حسابهای سنواتی شــركت مطابق با استانداردهای 

حسابداری 
6- ایجــاد رقابــت و انگیــزه در شــبکه فــروش

7- تــالش در جهت نگهداری بیمه گذاران موجود و 
پرتفویهای سود ده

8- افزایش ســطح دانش فنــی و حرفه ای كاركنان 
و نمایندگان از طریق آموزش مســتمر و بکارگیری 

اساتید معتبر
9- افزایش ســطح توانگری مالی شــركت از طریق 

افزایش سرمایه
فرآیندهــای  مستندســازی  و  شناســایی   -10
موجــود و طراحــی فرآیندهــا مورد نیــاز جهت 
رســیدن به وضع مطلوب در كلیه ســطوح شركت
11- تــداوم بــه انجــام انضبــاط مالــی و افزایش 
شــفافیت مالی براســاس الزامات قانونــی با تاكید 
بــر رعایــت آییــن نامــه هــای ســازمانی بورس

و  عملکــرد  ارزیابــی  نظــام  طراحــی   -12
ارتبــاط آن بــا نظــام دریافــت و پرداخــت هــا

13- توسعه و ترمیم شبکه فروش جلوگیری از تمركز 
گرایی بــا افزایش اختیارات شــعب و نمایندگی ها
14- تســریع در وصــول بــه موقــع مطالبــات

15- تقویت جایگاه شركت در بورس با ارائه گزارشات 
به موقع و شفاف

16- استقرار تیم اصالح حساب با استفاده از نیروهای 
شركت به جهت جلوگیری از تعلق هزینه اضافی به 
شركت و در راستای شفاف شدن حسابهای سنواتی

17- افزایش ســطح كنترلهای داخلی با اســتقرار 
مدیریت حسابرســی داخلی و بازرســی در شركت
18- تهیه و تنظیم بودجه شــعب و ســتاد شركت 
در جهــت رســیدن به اهــداف و چشــم اندازهای 
مــورد انتظار و مقایســه ادواری عملکــرد واقعی با 
بودجه پیش بینی شــده و تحلیــل انحراف حاصله

19- اخــذ تایید صالحیت مســئول واحد مبارزه با 
پولشویی و پاسخگویی به استعالمات به صورت دوره ای

20- تدوین نظام آموزشــی و تبیین آئین نامه های 
آموزشــی با تاكید بر آموزش بازاریابی رشته عمر و 

سرمایه گذاری 

21- ایجــاد ارتبــاط موثــر با ســایر شــركتهای 
بیمــه ای جهــت بهبــود روابــط فــی مابیــن

22- كاهش میزان واگــذاری اتکایی با توجه به نوع 
ریسک و در صورت افزایش سرمایه اخذ مجوز قبولی 

اتکایی از بیمه مركزی
23- ایجاد میز دیات و مجتمع خســارت در رشــته 

های درمان و اتومبیل
24- ارائه طرح ویژه جهت صدور بیمه نامه های بدنه

25- كاهش خسارات معوق شركت در راستای بهبود 
نسبتهای بیمه گری

26- تعییــن تکلیف پرونده هــای حقوقی از طریق 
تعامل هر چه بیشــتر بــا وكالی طــرف همکاری
27- تکمیل شــبکه وكالی شركت در سراسر كشور 
به جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های حقوقی

28- تدوین اســتراتژی های شركت در حوزه اطالع 
رســانی و روابط عمومی از طریق توســعه مســتمر 
اطالعات، اســتفاده حداكثری از رسانه های گروهی، 
تبلیغ و ترفیع برند شركت و تعامل بیشتر با رسانه ها

29- اجرا پروژه برنامه ریزی اســتراتژیک به صورت 
درون سازمانی

30- ادامــه تهیه و تدوین و اصالح شــرح وظایف و 
طراحی چارت ســازمانی مطابق با حاكمیت شرعی

31- پیاده ســازی واحدهای طرح فروش بیمه نامه 
های الکترونیکی

32- طراحــی و راه اندازی سیســتم جامع مدیریت 
دانش در سازمان

33- ارائــه راهکارهــای نظــارت دقیق بــه منظور 
جلوگیری از تقلب و تخلفات و كشف موارد احتمالی

34- شناســه دار نمودن كلیه عملیات مالی شركت 
برای تمامی رشــته ها كه به انحــاء مختلف صورت 
)... و  درگاه   ،  )PC- POS,POS پذیــرد.  مــی 

35- ارتقــاء سیســتم های مورد نیــاز IT و خرید 
)Storage( تجهیزات جهت افزایش كارایی و مخزن
36- بهینه ســازی سیســتم مانیتورینگ و پایش 
تجهیزات شــبکه هــای مورد اســتفاده شــركت

37- پیاده سازی و یکپارچه نمودن وسایل مخابراتی 
در سطح ستاد و شعب

38- ایجاد بســترهای مناســب در ســطح شبکه 
فــروش جهــت افزایــش ســهم پرتفوهــای فرد

ای  بیمــه  جدیــد  محصــوالت  طراحــی   -39
براســاس نیاز بــازار و راه اندازی پــروژه بانک بیمه
قراردادهــا انــدازی واحــد حســابداری  راه   -40

41- تهیــه و تدویــن و بازنگــری آییــن نامــه 
هــای مورد نیــاز در حــوزه منابــع انســانی اعم 
از حقــوق و دســتمزد، رفاهــی، وام، ماموریــت

در  تشــویقی  هــای  مکانیــزم  ایجــاد   -42
ســنواتی  و  معــوق  مطالبــات  وصــول  جهــت 
و جلوگیــری از بــروز و ایجــاد بدهــی معــوق

43- اصــالح ســاختار فروش بیمه نامــه های عمر 
و ســرمایه گذاری از طریق جــذب مدیران فروش 
در مناطق مختلف كشــور و جشــنواره های فروش
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شـــركت بیمه پاسارگاد در ششمین نمایشگاه بین المللی بـــورس، بانـــک، 
بیـــمه و خصوصی ســازی و یـازدهمیـــن نمایشگاه معرفی فرصـــت های 
ســرمایه گذاری كشور حضور فعال داشــت. بیمه پاسارگاد در غرفه اختصاصی 
این شــركت و در طول برگزاری نمایشــگاه بین المللی بــورس، بانک، بیمه و 
خصوصی ســازی و معرفی فرصت های ســرمایه گذاری كــه از 27 تا 30 آبان 
ماه در مركز نمایشــگاه های بین المللی جزیره كیش برگزار شــد، ضمن ارائه 
انــواع خدمات و محصــوالت بیمه ای پذیــرای بازدید كننــدگان گرامی بود.

رئیــس كل بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایــران و هیأت همــراه از غرفه 
اختصاصــی بیمه پاســارگاد بازدید و مورد اســتقبال آقایــان حریری معاون 
مدیرعامــل در بیمــه های امــوال و مســئولیت ، مطهری معــاون مدیرعامل 
در بیمــه هــای اشــخاص و جاذبی مدیــر روابــط عمومی این شــركت قرار 
گرفتند. همچنین سرپرســت و كارشناسان شــعبه كیش در روزهای برگزاری 
نمایشــگاه با معرفی طرح ها و خدمات بیمه پاســارگاد حضوری فعال داشتند.

گفتنی اســت حضور فعــال بیمه پاســارگاد با دارا بودن ســطح یک توانگری 
مالی مؤســـسات بیمه برای هشــتمین ســال متوالی طبــق ارزیابی صورت 
هــای مالی مصوب ســال 1397 توســط بیمــه مركزی جمهوری اســالمی 

ایــران ، منتخــب محبــوب ترین برنــد از دیــدگاه مردم در ششــمین دوره 
جشــنواره ملی برند محبــوب و همچنین تمدیــد مجوز قبولــی اتکایی این 
شــركت از مؤسســات بیمه داخلی توســط بیمه مركزی جمهوری اســالمی 
ایــران نشــان از موفقیت های ایــن شــركت در عرصه های گوناگــون دارد.
شــركت بیمــه پاســارگاد بــا دارا بــودن 82 شــعبه ، 2700 نمایندگــی و 
25000 نماینــده فروش بیمه عمــر و تأمین آتیه فرصتی را برای گســترش 
صنعــت بیمــه در عرصه هــای داخلــی و بین المللــی فراهم نموده اســت.
برگزاری همزمان ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی 
ســازی و یازدهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های ســرمایه گذاری كشور در 
كیــش و در قالب نمایشــگاه KishInvex 2019 این امــکان را برای تمامی 
فعاالن اقتصادی، موسســات مالی و اعتباری ، شــركت هــای بیمه، صاحبان 
پــروژه های پر بازده و نیز مجریان و دســت اندركاران طــرح ها و پروژه های 
ســرمایه گذاری كشور در بخش های بازار ســرمایه، انرژی، معادن،گردشگری، 
مســکن و عمران و شهرســازی در حوزه هــای دولتی و خصوصــی را فراهم 
آورده اســت به نحوی تمامی اهــداف خود را در فضــای تخصصی با حضور و 
تبادل نظر با تمامی مدیران و دســت انــدركاران حوزه های فوق دنبال نمایند.

بیمه پاسارگاد؛ آرامش شما ، هدف ما
حضور بیمه پاسارگاد در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک ، بیمه و خصوصی سازی

زهرا چاوشــان، رئیس شعبه بیرجند شركت بیمه پاســارگاد، به عنوان مدیر نمونه صنعت بیمه 
برگزیده شــد.زهرا چاوشــان رئیس شعبه بیرجند بیمه پاســارگاد در بیست و ششمین همایش 
بیمه و توســعه، به عنوان مدیر برتــر صنعت بیمه معرفی و لوح تقدیر توســط رئیس كل بیمه 
مركزی ج.ا.ایران به ایشــان اهدا شد.در همایش بیمه و توسعه كه هر ساله به مناسبت روز بیمه 
برگزار می  شــود، 11 نفر به عنوان مدیران و كارشناســان شایسته صنعت بیمه در سال جاری بر 
اساس شــاخص های نوآورانه، وفاداری ســازمانی، تخصص و كارآمدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی اســت، بیست و ششــمین همایش ملی بیمه و توســعه با محوریت افزایش ضریب نفوذ 
بیمه؛ راهکارها و چالش های ضریــب نفوذ بیمه، با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس كل 
بیمه مركزی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس كل بانک مركزی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، رئیس كل ســازمان امور مالیاتی، معاون بانــک و بیمه وزیر اقتصاد، تنی چند از 
مقامات كشــوری و نمایندگان مجلــس و همچنین مدیران و فعاالن صنعت بیمه برگزار شــد.

شــركت بیمه پاسارگاد در راستای گســترش فرهنگ بیمه و در جهت اطالع رسانی بیمه های زندگی برای 
دانش آموزان تهرانی در طرح   “زنگ بیمه” مشــاركت كرد. در گام های ابتدایی این طرح در شــهر تهران كه 
همزمان با سایر استان ها برگزار شد، خسروشاهی قائم مقام بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و رضا جوان 
آذر مدیر ارشــد آموزش و فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه كد 905 با حضور در دبستان دخترانه سعادت 
منطقه 9 آموزش و پرورش تهران به این امر مهم اقدام نمودند. در این مراســم رضا جوان آذر به تبیین بیمه 
های زندگی پرداخت و با شــعار )ب- مثل بیمه ، ز - مثل زندگی با بیمه های زندگی آینده ای روشــن برای 
خود به دســت آورید ( برای كودكان دبســتانی سخنرانی كرد. مراســم “زنگ بیمه” همزمان در مدارس تهران در استان سیستان و بلوچستان نیز با حضور مقامات 
اســتانی ، شــهردار، رئیس آموزش و پرورش، رئیس شورای هماهنگی استان ، مدیر منطقه، رئیس و كارشناسان شــعبه زاهدان بیمه پاسارگاد در دبستان دخترانه 
حجاب شــهر زاهدان به صدا درآمد. این طرح به منظور توســعه فرهنگ بیمه و آشــنایی دانش آموزان و خانواده های آن ها با خدمات بیمه به صورت همزمان با 
تدبیر بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران و همیاری شــركت های بیمه در سراسر كشور در روز 19 آبان آغاز و طبق یک برنامه زمان بندی شده اجرا خواهد شد.

در روز ملی بیمه کارکنان شایسته صنعت بیمه معرفی و تقدیر شدند
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سیمان دشتستان موفق ترین در صادرات و بهترین در کیفیت
برنامه های مدون مدیریت برای گذر از روزهای سخت

وقتی به تاالر برگزاری مجمع در ساختمان سندیکای سیمان 
رسیدم در ذهنم تصویر همت و همیت ابومسلم، این نجیب 
زاده كرد در خراسان ،و كار بزرگش در بازگیری اعتبار ایرانی 
از خلفای شامی -اموی به آنی مرور گشته و افتخار آفرینی هر 
ایرانی متعهد متخصص برای حفظ اعتبار و آبادانی و آزادی 
میهــن پاكمان در برگ برگ تاریخ و بــه هر دوره ای ذهنم 
را به خود مشــغول ومعطوف ســاخته بود و در امواج تالطم 
خود می چراند  كه ایشــان چه مرارت هایی كشیده اند كه 
مپرس. بگذریم كه لهجه كردی مهندس موسیوند بیان كننده 
كارنامه كاری در پانل سیمان دشتستان بر این پیر مطبوعاتی 
همان باور را داشت كه مردی میانه میدان ، كمر خدمت بسته 
و از ناممکن ها در این ایام ســخت و دشوار تحمیلی جنگ 
اقتصادی ممکن ســاخته است ..پس ســراپا گوش شدم كه 
هنر دســت یازی به دانش فنی كه توانسته قطعه های دور 
ریز را بازســازی كند و به خط تولید ببردو حتی فیلتر را باز 
شــوری كرده و به كار آورد و به شهادت بازرس با حسابهای 
شــفاف و بدون بند حســابرس و تحسین مجمع نشینان را 
برانگیختــن كاری بوده جهادی از ســکاندار ومدیریت مالی 
صادق گرفته تا بچه های تالشــگر واحد تولیــد و فنی و ...

در ایــن وانفســای اقتصــادی بــا ســود هر ســهم 160 
ریــال و دیگــر داشــته هــا كه مجمــع بــه حرمتش با 
طنیــت صلــوات فضا را عطرآگین ســاخت  بــر اهل نظر 
همــان عطر عملکــردی خــوش ســازندگی را داشــت

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت ســیمان 
دشتستان)ســهامی عام( مــورخ 1398/09/16 در محــل 
خیابــان خالــد اســالمبولی )وزراء( تشــکیل گردیــد. 
در این مجمع كه با حضور 98/95 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای حمیدرضا مولوي بود، كه جنابان احسان 
خاتمي و مرتضي سیدصالحي در مقام نظار اول و دوم و آقای 
كیومرث موســیوند به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی 
به 1398/06/31 توســط مدیریت عامل توانمند شــركت و 
پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای 
مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم 
ســود 160 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
مهندس كیومرث موســیوند سکاندار قابل و مدیر رزومه دار 
صنعت كشــورمان در ابتدای گــزارش جامع خود با تصریح 
این نکته كه   سیمان دشتستان از دی تا فروردین ماه سال 
گذشــته قطعی گاز را داشــت كه همین عامل سبب شد تا 
مجموعه 82 هزار تن تولید سیمان و كلینکر را از دست بدهیم 
افزود البته برای جبران این عدم تولید پروژه هایی داریم كه 
امیدواریم به انجام برســند.وی اضافه كرد هم اكنون دركنار 
مشــکالت تامین نقدینگی مورد نیاز مجموعه های تولیدی 
، تــداوم تحریم ها و معضالت متاثــر از آن در امر صادرات و 
واردات ،ركود بازار سرمایه و كاهش ساخت و سازها و هزینه 
شــد درپروژه های عمرانی یکــی از بزرگترین چالش های 
اقتصادی كشــور بطور عام والخص برای ما در صنعت كانی 
بحث تامین آب و گاز مورد نیاز مجموعه و قطع یارانه حامل 
های سوختی میباشدكه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی 
كارخانه در بحث تامین آب با مشکل جدی مواجه هستیم. این 
مدیر شناخته شده كشورمان درادامه پیرامون دستاورد های 
سیمان دشتستان درسال مالی مورد گزارش تصریح كرد كه 
علی رغم تمامی مشکالت معطوف به بنگاه های تولیدی در 
سال رونق تولیدبا رایزنی های به عمل امده و تدوین و اجرای 
برنامه های مدون مدیریتی عالوه بر كاهش بدهی مالیاتی و 
كاهش هزینه های تامین مواد اولیــه و باال بردن راندمان و 
بهره وری ،توانستیم باالترین نرخ فروش صادراتی را نسبت به 
رقبا كسب نماید كه این مهم درسایه تالش مثال زدنی كلیه 

اركان مجموعه  و تمهیدات اندیشــیده شده  حاصل گردید.
مهندس موسیوند اضافه كرد سیمان دشستان در سال مالی 
مورد گزارش در كنار فروش مناسب سیمان و كلینکر در بازار 
داخلی یعنی 161 هزار تن تولید سیمان و 124 هزار تن تولید 
كلینکر  ، توانست 504 هزار تن صادرات كلینکر داشته باشد و  
تا پایان سال مالی مورد گزارش توانست بخش ارزی تسهیالت 
دریافتی شركت را پرداخت نماید. به گفته ی وی مبلغ  308 
میلیارد تومان باقی بدهی سیمان دشتستان به بانک ها است 
كه امیدواریم بخشی از این میزان را در سال مالی آتی پرداخت 
كنیم.  بنا به اعالم این مدیر خوش فکر از سویی شاهد افزایش 
نرخ در صنعت ســیمان در خرداد ماه امسال بودیم كه تنها 
دو ماه از ســال مالی ما را پوشــش داد  و اثرات این افزایش 
نرخ در عملکرد مالی ســال آینده ما منعکس خواهد شــد.
به گفته مهندس موسیوند طبق برآوردهای صورت پذیرفته 
حــدود 19 میلیارد تومــان هزینه پروژه های شــركت در 
ســال مالی آینده خواهد بود كه انشــاهلل با استمرار برنامه 
های كالن مدیریتی در ســیمان دشســتان در ســال اتی 
شــاهد عملکردی شایســته تر از مجموعــه خواهیم بود .
شــایان ذكر است از جمله دالیل كاهش تولید در سال مالی 
قبل را می توان به مواردی همچون قطعی و افت فشــار گاز 
در بیش از 29 نوبت، خراب شــدن درایو و عدم ارائه خدمات 
به وسیله شركت سازنده به علت تحریم ها، به تاخیر افتادن 
تعمیرات اساسی به دلیل زمان بر شدن خرید پنیون كوره كه 
ساخت كشــور آلمان بوده از تیر ماه 97 درخواست خرید و 
پروفرمای آن تهیه شده اما به دلیل تحریم ها شركت مجبور 
شده این قطعه را از طریق یک شركت واسطه دیگری كه به 
طریقی تحریم ها را دور زده تهیه نمایند كه این امر بیش از 
هفت ماه به طول انجامید كه آثار ناشی از آن باعث به تاخیر 
انداختن تعمیرات اساسی كوره و توقفات ناخواسته ناشی از آن 
شــده كه در مجموع سه عامل باال باعث كاهش حدود 135 
هزار تن كلینکر نسبت به بودجه پیش بینی شده شده است.

پیام هیات مدیره:
هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت كه حافظ و 
امانتدار ســهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقا 
امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ 
تالش و كوششــی دریغ نورزد . مدیریت شركت در راستاي 
تحقق این هدف و با اعتقادي راســخ به ادامه روند پویایی و 
موفقیت شركت، در سال مالی مورد گزارش در جهت ارتقاء 
سطح كیفی و كمی شاخص هاي اصلی این صنعت ، كاهش 
و رفع موانع و گلوگاه هاي سنوات گذشته ، اصالح و بازبینی 
خط مشی هاي ناكارآمد گذشته و همچنین استفاده بهینه از 
موقعیتهاي بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه 
ریزی هاي خود را بر مبناي رضایتمندي سهامداران و حفظ 
و ارتقاي منافع ایشــان بنا نهاده است . بر این اساس گزارش 
حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهاي شــركت در جهت نیل به 
اهداف و استراتژي هاي شركت است. هیأت مدیره و مدیریت 
شركت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهاي كسب شده، 
در سایه حمایتهاي بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم 
حاصل گردیده اســت. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و 
انتقادات سازنده شما ســهامداران 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 

برنامــه ریزي خود می دانیم . خداي بزرگ را ســپاس كه با 
توفیقات و توجهات اش در ســال »رونق تولید« در حد وسع 
توان و امکانات تالش نموده و با عنایات حضرت حق تعالی و 
جدیت و تالش مجموعه همکاران اعم از مدیران ، كارشناسان 
و كاركنان و كارگران زحمتکش ، ضمن دستیابی به اهداف 
برنامه راهبردي و بودجه ســال 98، دیــن و امانتی را كه به 
بوســیله اطمینان و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود ، 
صادقانــه پاس و مجدانه ادا نماییم . قطعاً مجموعه مدیریت 
شــركت ، به این توفیقات حاصل شده بسنده نخواهد كرد و 
عزم ما براي برداشتن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی 
واال كه در شان نام و ظرفیت این شركت باشد جزم تر خواهد 
شد . اساس موفقیت ما، داشتن چشم انداز بلند مدت و رعایت 
اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست و ارزشهاي استوارمان 
از جمله التزام عملی به ایفاي تعهدات، سخت كوشی و پرهیز 
از تجمل گرایــی، رعایت اصول اخالق حرفه اي و توســعه 
مستمر منابع انســانی، امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد.
كارآفرینی یکــی از موثرتریــن ابزارهاي توســعه و تعالی 
اقتصادي جامعه است كه ترویج آن آثار شگرفی بر شکوفایی 
اقتصادي ، قطع وابستگی و پیشرفت فن آوري دارد. متقابالً، 
مهم ترین دســتاورد فرآیند كارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل 
جدیــد و رفاه اجتماعــی حاصل از آن، نشــاط اجتماعی و 
شــاخص امید به زندگی در بین مردم را ارتقاء داده و از این 
رهگذر كمک بزرگی به پویایــی فرهنگی و اخالقی جامعه 
خواهد نمود. تخصص، انعطاف پذیري ودرک مناســب تیم 
ها و گروه هاي متنوع فنی این شــركت از شــرایط موجود 
و ســخت كوشــی و نوآوري، مهمترین عواملی هستند كه 
چشــم انداز روشــن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.
1- پیگیری تامین منابع مالی برای اجرای طرح در دســت 
اجرا ودریافت مبلغ 180 میلیارد ریال تسهیالت از طریق بانک 

ملت
2- تهیه گزارشات ماهیانه مدیریت و بهینه نمودن هزینه ها

3- تهیه صورت های مالی میان دوره ای حسابرســی شده و 
پایان سال مالی

4- ارائه گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاطع 
مختلف سال

5- پیگیری رفع تکالیف مجمع تا سرحد امکان
6- پیگیری مســتمر از طرف واحد امور مالی شركت برای 
تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال 85 و ارزش افزوده سالهای 
96 لغایت 98 از سازمان امور مالیاتی تا حصول نتیجه نهایی 

در حال انجام می باشد.
7- تشکیل جلسات كمیته حسابرسی داخلی

با تشکر هیات مدیره شركت صنایع سیمان دشتستان  
بیانیۀ چشم انداز شرکت در افق 5 ساله:

شركت صنایع سیمان دشتســتان به منظور ارزش آفرینی 
براي ذینفعان ، مجدانه رشــد و تعالی سازمانی را سر لوحه 
خود قرار داده اســت ، به طوري كه با ارائه باالترین راندمان 
تولید ، برترین كیفیت محصول و بیشــترین بازده مالی در 
صنعت ســیمان بهترین گزینه سهامداران ومشتریان باشد.

جایگاه شرکت در صنعت 
شركت در گروه صنعت سیمان ،آهک ، گچ فعالیت می كند . 
افزایش فروش در سال جاري نسبت به سال قبل 28 درصد 
می باشد كه عمدتاٌ ناشی از كاهش 13 درصدي مقدار فروش و 
همچنین افزایش 47 درصدي نرخ فروش سیمان بوده است . 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  107 و  108 | آبان و آذر   مــاه  1398

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

نشسته بر بال سودآفرینی
فروش بیش از یکهزار میلیاردی در سیمان کردستان

سیمان كردستان اولین تولید كننده انواع سیمان آمیخته بر اساس سفارش مشتری 
مطابق با استاندارد اروپا EN197-1در كشور می باشد كه متاسفانه بدالیل متعدد 
تحمیلی بر صنعت سیمان نتوانســته به جایگاه اصلی خود برسد ولی در سالهای 
پیش برای اولین بار با فروش بیش از یکهزار میلیارد ریال، نقطه عطف ســودآوری 
مجدد در شــركت شکل گرفت كه این در سایه درایت سکانداران ارشد و تمهیدات 
اندیشیده شده مدیران كاربلد نویدبخش روزهایی درخشان برای مجموعه می باشد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســیمان كردستان )ســهامی عام( مورخ 
1398/09/02 در محل انجمن صنفي كارفرمایان صنعت سیمان  تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 91/64 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 
برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســعید خاني پور بــود، كه جنابان 
كامران معتمدي بروجني و محمد جمالي حســن جاني در مقــام نظار اول و دوم 

و آقای  فرهنگ ثابتــي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به 
اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1398/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

مهندس فرهنگ ثابتی مدیریت عامل كاردان و شــناخته شده 
صنعت كانی كشور در تشریح اهم فعالیت های سال گذشته سیمان 
كردستان كه به طور مبسوط به سمع و نظر سهامداران رسید و 
اظهار داشت: در راستای چشم انداز ترسیمی خود و در كنار ارتقاء 
عملکرد و باالبردن بهره وری و بهینه سازی امور به طور مستمر در 
مجموعه سیمان كردستان ما پاسخی خواهیم شد به نیاز مصرف 

كننده تا در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، آغازگر فرهنگ نوینی در 
تولید، عرضه و مصرف انواع ســیمان های آمیخته و ویژه در كشور عزیزمان باشیم.

بــه گفته این مدیــر خوش فکر با تمهیدات اندیشــیده شــده و در صورت تداوم 
حمایت مســئولین باالدســتی و بهبود شــرایط سیاســی برای صــادرات و گذر 
از دوران ركود كه باعث رشــد پروژه های عمرانی و متحول در صنعت ســاخت و 
ساز خواهد شد شركت ســیمان كردستان در مقام اولین و بزرگترین تولیدكننده 
ســیمان های خاص و ویــژه در ایــران و خاورمیانه و با مزیــت تنها تولیدكننده 
انواع ســیمان های آمیخته با بیــش از 70 درصد مواد افزودنی خواهد توانســت 
ارزش آفرینــی و ارزآوری مناســب و درخوری برای كشــورمان داشــته باشــد.

به گفته مهندس فرهنگ ثابتی دانش محوری، تنوع و گســتردگی محصوالت در 
كنار ارتقاء رضایتمندی مشتریان، سیمان كردستان را از سایر رقبا متمایز نموده و 
امیدواریم كه در این مهم همباره پیشقراول و پیشتاز صنعت سیمان در كشور باشیم.  
 شایان ذكر است سیمان كردستان در راستای حفظ گسترش و توسعه بازار و همچنین 
مشتری مداری و كاهش نوسانات كیفی محصول ، اقدام به راه اندازی دپارتمان طرح 
توسعه )كه شامل آسیاب سیمان غلطکی و ساخت سیلوی مولتی چمبر می باشد( نمود.

طراح این تکنولوژی شــركت IBAU می باشــد كه پروژه های مشــابه سیلوی 
كردســتان البته بــا ابعاد متفاوت از ســال 2000 میالدی در كشــورهایی مانند 
برزیل، تركیه، بلغارســتان، آرژانتین و فرانســه راه اندازی و طراحی گردیده است.
 Separate با اســتفاده از تکنولوژی سیلوی مولتی چمبر و تولید سیمان به روش
Grindin می توان نیاز صنایع مختلف به مصرف سیمانهای تخصصی و سفارشی 

را برآورده كرد.
شــركت ســیمان كردســتان این قابلیت را دارد تا با توجه به ماهیات پروژه های 
مختلف و به ســفارش مشــتری و مشــخصات فنی مورد درخواســت، محصول 
مورد نظر را مطابق اســتاندارد EN اروپا تولید و تحویل مشــتریان گرامی نماید.

پیام هیات مدیره
شركت سیمان كردستان برای اولین بار با فروش بیش از یکهزار میلیارد ریال، نقطه 

عطف سودآوری مجدد 
سهامداران محترم شركت سیمان كردستان سال مالی مورد گزارش به انتها رسید. 
ســالی كه با تالطمات اقتصادي شدید ناشی از نوسانات نرخ ارز تشدید تحریمهاي 
ظالمانه آمریکا كه همراه با درج مستقیم نام شركت سیمان كردستان در فهرست این 
تحریمها، مواجه بوده است. شركت سیمان كردستان كه به واسطه شرایط نابسامان 
اقتصادي 4 سال گذشته همواره با زیان هاي سنگین بدهی بانکی باال و بازار پر فراز 
و نشیب دست به گریبان بود همانند سنوات قبل سال را با زیان 
دهی مجدد آغاز نمود. به گونه اي كه در 6 ماهه نخست سال مالی 
)دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/12/29 ( شركت با زیانی 
بالغ بر 123 میلیارد ریال به صورت خالص مواجه و در عمل زیان 
انباشته شركت به رقمی معادل 1/392 میلیارد ریال بالغ گردیده 
و شركت كماكان در شمولیت ماده 141 قانون تجارت باقی ماند. 
لیکن نیمه دوم سال مالی مورد گزارش از برخی جهات كلیدي 
داراي تفاوتهاي اساسی نسبت به قبل بوده است. با توجه به اینکه 
مقام معظم رهبري ســال 1398 را سال رونق تولید نامگذاري 
نموده اند و با حمایت سهامداران محترم و اهتمام هیئت مدیره 
تغییرات مهمی در ســاختار عملیاتی شركت در راستاي تحقق 
این شــعار كلیدي در سال جدید صورت پذیرفت. تالش در باال 
نگهداشتن متوسط قیمت فروش تمركز بر بازارهاي با حاشیه سود باالتر افزایش نرخ 
مصوب قمیتهاي سیمان از تیر ماه در كنار برخی فعالیتهاي غیرعملیاتی كه عمدتا 
مربوط به فروش دارائیهاي مازاد )منجمله ساختمان دفتر مركزي شركت( و همچنین 
مدیریت هزینه مالی تسهیالت مالی دریافتی بود نه تنها روند زیان دهی شركت پس 
از گششت چهار سال متوالی متوقف گردید، بلکه شركت در مسیر سودآوري عملیاتی 
قرار گرفت. به گونه اي كه فعالیتهاي شركت از اردیبهشت ماه سال مالی مورد گزارش 
شــركت عمال همراه با سود خالص بوده و خوشبختانه این روند تا پایان سال مالی 
تداوم داشــته است. مضافا روند سودآوري شركت در این شش ماهه ضمن پوشش 
زیان 6 ماهه اول ســال منجر به سودآوري كل شركت در پایان سال مالی به میزان 
165 میلیارد ریال گردید. هر چند سود غیر عملیاتی شركت به میزان 184 میلیارد 
ریال نقش با اهمیتی در تحقق این ســودآوري ایفا نموده، لیکن با احتساب زیان 6 
ماهه اول سال میتوان استنباط نمود كه سودآوري خالص شركت بدون احتساب اقالم 
غیر عملیاتی بالغ بر 111 میلیارد ریال بوده كه در طول چهار سال گذشته بی نظیر 
میباشد. الزم به ذكر است كه میزان سود عملیاتی شركت نیز در این دوره از بهبود 
چشمگیري برخوردار بوده. در حالی كه میزان سود عملیاتی در سالهاي 95-96 و 
96-97 به ترتیب 164 و 138 میلیارد ریال و در شــش ماه اول سال مالی 97-98 
معادل 30 میلیارد ریال و به نرخ بازده سود عملیاتی 17 درصد، 15 درصد و 8 درصد 
بوده، میزان سود عملیاتی حاصله در شش ماهه دوم سال مالی مورد گزارش به رقم 
33 درصد و براي كل سال مالی مورد گزارش به رقم 24 درصد بالغ گردیده است.
علیرغم اینکه در این دوران شركت دارای سود عملیاتی مثبت بوده، لیکن حجم باالی 
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تسهیالت و نرخ سود و كارمزد آنها منجر به ایجاد زیان خالص برای شركت می گردید. 
در طول یک سال اخیر، به اهتمام سهامداران محترم و به موجب مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده، مورخ 1397/02/05 ســرمایه شــركت از مبلغ 1/200 میلیارد ریال به 
2/200 میلیارد ریال افزایش یافت. كه كل منابع حاصله از این بابت، صرف بازپرداخت 
بدهی های معوق بانکی گردید و تا حد قابل توجهی میزان تســهیالت و همچنین 
هزینه های مالی مترتب از آن را كاهش داد. الزم به ذكر می باشد هزینه های مالی 
ســه سال اخیر معادل 491، 475 و 297 میلیارد بوده است. در سال مالی گذشته 
ضمن دریافت مبلغ 171 میلیارد ریال تسهیالت، بالغ بر 637 میلیارد ریال اقساط 
به سیستم بانکی بازپرداخت شده است. با توجه به مدیریت اعمال شده بر منابع و 
مصارف شركت، كلیه اقساط بانکی معوق شركت در خرداد ماه 1398 به روز گردیده 
و عالوه بر آن میزان بدهی شركت به اشخاص ثالث كه مشکالت اعتباری متعددی 
را برای شركت ایجاد كرده بود نیز به میزان بالغ بر 170 میلیارد ریال كاهش یافت.

در حوزه صادرات محصوالت شركت هرچند در شش ماهه اول سال با صادرات بالغ 
بر 23 هزار تن محصوالت در قیاس با دوره مشابه سال قبل به میزان 1498 تن از 
رشد قابل توجهی برخوردار بوده است لیکن با توجه به اعمال محدودیت اعمال شده 
در خصوص واردات سیمان از ایران توسط دولت عراق، عمال صادرات سیمان به این 
كشور از اردیبهشت ماه 1398 متوقف گردید. با این وجود تالش در خصوص صادرات 
محصوالت منجمله كلینکر به كشورهاي متقاضی منجمله عراق در دستور كار هیئت 
مدیره شركت قرار گرفت كه نتیجه آن صادرات 12 هزار تن كلینکر در خرداد ماه بود. 
 در حــوزه فروش محصوالت كارخانه آهک در ســال مالی مــورد گزارش میزان 
66/283 محصوالت این كارخانه به فروش رســیده كه از رقم فوق میزان 11/461 
تن مربوط به صادرات محصوالت این كارخانه بوده است. در حوزه تولید محصوالت، 
در سال مالی مورد گزارش بالغ بر 895 /810 تن كلینکر تولید گردید كه در قیاس 
با ســال مالی قبل و)835/742 تن( میزان 3 درصد كاهش نشــان می دهد. این 
كاهش عمدتا به واسطه كفایت میزان موجودي كلینکر بوده است. در این خصوص 
تالش بر انجام تعمیرات اساســی در فصول سرد ســال كه همزمان با محدودیت 
دسترســی به گاز طبیعی به عنــوان انرژي مقرون به صرفه در قیاس با ســوخت 
مازوت كه از هزینه باالتر به میزان 50 درصد برخوردار می باشــد. در ســال مالی 
مورد گزارش متناسب با توجه به محدودیت ذخیره سازي سیمان میزان تولید این 
محصول متناســب با میزان فروش آن برنامه ریزي گردیده اســت. در این سال با 
تولید 732 هزار تن ســیمان و 64 هزار تن آهک صنعتی میزان تولید محصوالت 
شــركت با 13درصد كاهش مواجه بوده است. در ســال مالی مورد گزارش میزان 
اســتخراج مواد اولیه از معادن كارخانه معادل 1/290/641 تن بوده كه در مقایسه 
با ســال قبل به میزان 1/293/224 تن تقریبا برابر می باشد. از نکات حائز اهمیت 
در ســال مالی مورد گزارش كاهش قابل توجه میزان مصرف سیلیس می باشد. به 
گونــه اي كه مصرف این ماده از 36 هزار تن در ســال مالی قبل به 9 هزار تن در 
ســال مورد گزارش و 74 درصد كاهش بالغ گردیده اســت. در سال مورد گزارش 
تغییرات مثبتی در خصوص بهبود كیفیت محصوالت تولیدي صورت پذیرفته است. 
در پایان ضمن ارائه جزییات عملکرد ســال مالی مورد گزارش در پیوســت، برنامه 
ریزی هیات مدیره شــركت در ســال مالی پیش رو، تداوم و بهبود روند سودآوری 
شــركت از طریق بهبود فعالیت های عملیاتی شــامل هزینه هــای تولید، پیاده 
ســازی سیستمهای نوین بازاریابی و فروش در بازارهای هدف مدنظر، بهینه سازی 
ســاختار تامین مالی و حداقل نمودن هزینه های مالی ناشی از آن می باشد. امید 
اســت با هدایت و حمایت ســهامداران محترم ســالی بهتر از پیش را رقم بزنیم.

اهم عملكرد و برنامه واحدهای شرکت

1- تهیــه آئیــن نامه داخلــی فروش جهت پیاده ســازی روشــی نظــام مند 
2- گسترش شبکه فروش 
3- تخصصی نمودن امور 

4- ایجاد تعامل سازنده با اعضای كارگروه سیمان منطقه شمال غرب كشاور و انجمن 
صنفی كارفرمایان صنعت سیمان

5-  مطالعه و بروزرسانی وضعیت رقبا، بازار و سالیق مشتریان
6- -تالش در جهت كاهش كلینکر دپو شده

تاریخچه:
از سال 1352 مطالعاتي به منظور ایجاد یک كارخانه سیمان در سطح استان كردستان 
آغاز گردید. درسالهاي 1356و1357 بانک توسعه صنعتي و معدني با همکاري یک 
شــركت انگلیســي مطالعاتي را انجام داد و منطقه اي در شهرستان دیواندره براي 
احداث كارخانه انتخاب گردید و در سال 1360، بانک صنعت و معدن شركت سیمان 
كردستان را تأسیس كرد . اما بعلت برخي مشکالت اجتماعي، تا سال 1365 فعالیتي 
در جهت اجراي طرح انجام نشد و در این سال، شركت منحل گردید. در سال 1365 ، 
وزارت صنایع به منظور پیگیري طرح ، با مشاركت شركتهاي سیمان سپاهان ، سیمان 
صوفیان ، و سیمان شمال ، شركتي را به نام  » شركت سیمان دیواندره كردستان 
)ســهامي خاص(«با سرمایه یک میلیارد ریال تأسیس كرد كه در تاریخ 1365/6/2 
تحت شماره 614140 به ثبت رسید.در سال 1368 به استناد تصمیم مجمع عمومي 
صاحبان سهام ، نام شركت به »شركت سیمان كردستان )سهامي خاص(«  تغییر 
یافت. در ســال 1366 ، 70 درصد از سهام این شركت به شركت »احداث صنعت« 
منتقل گردید. در سال 1368 به استناد تصمیم مجمع عمومي صاحبان سهام ، نام 
شركت به »شركت سیمان كردستان )سهامي خاص(« تغییر یافت. با توجه به تغییرات 
باال، محل اجراي طرح از شهرستان دیواندره به كیلومتر 5 جاده تکاب در شهرستان 
بیجار )محل فعلي كارخانه( منتقل گردید و عملیات اجرایي احداث آن آغاز شــد.
از اوایل ســال 1371 عملیات ســاختماني خط تولید از طریق انعقاد قرارداد براي 
ســاخت سهم داخل و ترخیص و حمل ماشــین آالت خارجي به ارزش حدود 42 
میلیون دالر از گمرک آغاز گردید و تا ســال 1372 به شدت ادامه داشت. درتاریخ 
نوزدهم تیرماه ســال 1375 ، كارخانه به بهره برداري رســید و درسال 1378 نوع 
شركت به ســهامي عام تبدیل شد. درسال 1382 ســهام شركت احداث صنعت 
به شــركت ســرمایه گذاري غدیر واگذار گردید. شركت سیمان كردستان در سال 
1375 با ظرفیت اســمی 2300 تن كلینکر در روز به بهره برداري رسید و درسال 
1385 با بهره برداري از پروژه افزایش ظرفیت به 3200 تن كلینکر در روز رســید. 
در ســال 1394 با بهره برداري از ســیلوي مولتی چمبر و آسیاب غلطکی ظرفیت 
اســمی تولید ســیمان به 6000 تن در روز رسید . این پروژه در منطقه خاورمیانه 
منحصر به فرد بوده و قابلیت تولید ســیمانهاي سفارشــي با درخواست مشتریان 
محترم را دارد. شــركت سیمان كردســتان در جهت ارتقاي كیفیت محصوالت و 
 IMS - ISO9001 - ISO14001  18001رضایتمندي مشتریان گواهینامه هاي
همچنیــن گواهینامه 17025 صالحیت آزمایشــگاه مرجــع و گواهینامه رعایت 
حقــوق مصرف كنندگان را دریافت نمــوده و تالش دارد تا با ارتقاي كمی و كیفی 
و تنوع محصوالت تولیــدي خود مطابق با اســتانداردهاي روز دنیا و اروپا همواره 
مشــتریان خود را كه سرمایه هاي اصلی شركت می باشند راضی و خشنود نماید.
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آرامش برای امروز، امید برای فردا

دغدغه عموم مردم برخورداری از یک رفاه رویایی و یا امکانات عجیب نیست. این كه بتواند 
در مدت حیات خود از یک زندگی آبرومند برخوردار باشند و در شرایط بیماری و تنگناهای 
مالی دستشــان جلوكسی دراز نشود برایشان بسیار لذت بخش و عزت مندانه است.
شــاید خانواده ها اگر بدانند می توانند آینده ای روشــن را برای فرزندانشــان رقم 
بزنند و در مســیر موفقیت كاری و تحصیلی شــان با خیال راحــت از آنها حمایت 
كننــد بخــش مهمی از نگرانی های شــان رفع خواهد شــد و همیــن موضوع به 
ظاهر ســاده، می تواند به ساختن یک جامعه ســالم و عزتمند كمک فراوانی كند.
با این حال اكثر مردم از روش های ســرمایه گذاری كه می تواند پول های خرد آنها 
را دریافت كند و در مســیری قرار دهد كه در آینــده بتوانند از پس چنین روندی، 
زندگی خود و خانوادشــان را تامین كنند، با خبر باشــند ، به سرعت نه تنها از آن 
اســتقبال می كنند، بلکه تبدیل به كسانی می شــوند كه سایر افراد جامانده از این 
قافله آرامش، كه آگاهی كمی از چنین موضوعاتی دارند را به این مسیر دعوت كنند.

اما چگونه می شــود؟ یکی از روش هایی كه در این مســیر به خوبی اثبات شــده 
اســت، ســرمایه گذاری در شــركت های بیمــه ای زندگی و عمر اســت كه قادر 
اســت در مسیر درســتی، پول های كوچک را به ســرمایه های بزرگ تبدیل كند.

برای روشــن شــدن این موضوع و رسیدن به پاسخ ســواالتمان خدمت رئیس كل 
محترم بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران رفتیم تا مسیر درست سرمایه گذاری 
در شــركت های بیمه زندگی و عمر را به ما نشــان دهنــد، فرآیندی را كه چنین 
شــركت هایی برای رشد و پیشرفت شان باید طی كنند به وضوح مشخص و روشن 
كردند. در همین خصوص غالم رضا سلیمانی گفت: در كشورهای توسعه یافته بیمه 
و فرهنگ بیمه و توســعه آن شاخصی برای توسعه یافتگی آن كشور است و هرچه 
آن كشــورها از لحاظ توسعه یافتگی موفق تر هستند، در بخش افزایش ضریب نفوذ 
بیمه بهتر عمل می كنند. غالمرضا سلیمانی در این خصوص ادامه داد: در عین حال 
به علت تنوع محصوالت بیمه ای و انواع مختلف آن مثل بیمه شــخص ثالث، بیمه 
بدنه، بیمه اتش ســوزی، بیمه زندگی و درمان تکمیلــی و غیره برنامه ای متفاوتی 
در زمینه توســعه ضریب نفوذ بیمه در نظر گرفته می شود. سلیمانی با ذكر مثالی 
درصد پورتفوی انواع بیمه نامه ها را در كشورهای مختلف شرح داد و گفت:به عنوان 
مثال، در كشــورهای توسعه یافته باالی شــصت درصد پورتفوی بیمه ای خانواده، 
از بیمه نامه های زندگی تشــکیل شده اســت و همین موضوع نشان می دهد كه 
بیمــه زندگی و عمر عالوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در كشــور، بخش مهمی 
از آرامش، اطمینان و آســودگی خیال را برای آینده عموم مردم به وجود می آورد.
وی افــزود: بــه همین دلیــل ما در ایــران احســاس كردیم كه بایــد این بخش 
بــه فعالیــت بیشــتری بپردازیــم. در عین حــال برای توســعه بیمــه زندگی، 
بــا پیشــنهاد بیمه مركــزی و مصوبــه شــورای عالی بیمــه، بیمــه ای زندگی 
اختصاصــی و یــا فوق تخصصی را در غالب شــركت های بیمــه ای ایجاد كردیم.

رئیس كل بیمه مركزی به شــرح شــركت هایی كه به شــکل تخصصــی اقدام به 
فــروش بیمه های زندگــی و عمر می كنند پرداخت و گفت بــه لطف خدا یکی از 
شــركت های تخصصی كــه در این زمینه شــروع به فعالیت كرده شــركت بیمه 
زندگی خاور میانه اســت. شــركت بیمه باران موفق به دریافت مجوز شــده است و 
در آینده نزدیک مشــغول به فعالیت خواهد شد و چندین شركت بیمه ای دیگر كه 
متقاضی دریافت مجوز شركت تخصصی هستند كه ما در حال بررسی آنها هستیم.

وی بــا تاكیــد فــراوان بــه اهمیــت و لزوم چنیــن بیمــه نامه هایی در ســبد 
خانــواد كشــور ادامــه داد: در جوامــع صنعتی و در كشــورهای توســعه یافته 
خانوارهــا، تنهــا به حقــوق و درآمدهــای ماهیانه خودشــان و یا صنــدوق های 
بازنشســتگی كه به آنها حقوق و مســتمری پرداخت می كننــد اكتفا نمی كنند.

ســلیمانی افزود: از طرفی هم، خانواده های متوسط، پول فراوانی ندارند كه بتوانند 

به بخش ســرمایه گذاری های بزرگی مثل، امالک و مستغالت، بورس، طال و غیره 
وارد بشــوند. به این خاطر است كه شــركت های بیمه دراین روند می توانند مفید 
واقع شــوند، چون ارزش شــركت های بیمه در این اســت كه یک خانواده بتواند با 
پــول های خرد و یا پول هایی كه روزمره پس انــداز می كنند به صورت ماهیانه و 
در قالب بیمه نامه های زندگی، وارد روند ســرمایه گذاری های خرد شــوند و از این 
مبالغی كه خوشبختانه به صورت ماهیانه پرداخت می شود و كف و سقف مشخصی 
برای آن در نظر گرفته نشــده بوسیله شركت های بیمه وارد سرمایه گذاری شوند.
در ادامه رئیس كل بیمه مركزی به شــرح نقطه مطلوب این روش ســرمایه گذاری 
پرداخــت و گفت: عالوه بر موضوعات گفته شــده مســئله مهم این اســت كه در 
مراحل مختلف زندگی، هر زمانی كه بیمه شــده نیاز بــه دریافت عایدی حاصل از 
سرمایه گذاری اش باشــد می تواند اقدام به دریافت سود سرمایه گذاری خود كند.
وی بــا ذكر مثالی به شــرح عواید این روش ســرمایه گــذاری پرداخت و گفت: به 
عنــوان مثال، اگر این موضــوع را در قالب جوانان در نظر بگیریــم، پدر و مادر فرد 
مــی تواننــد از بدو تولید بــرای وی بیمه نامه عمر و زندگی خریــداری كنند و در 
زمانی كه فرزند به ســن كافی رســید مثال بعد از طی دوران متوسطه و یا دانشگاه، 
قصد احداث و راه اندازی یک تجارت، خرید ســاختمان و یا خودرو را داشــته باشد 
و یــا اقــدام به ازدواج كند قادر به دریافت كل مبلغ ســرمایه گــذاری در پورتفوی 
بیمه عمر و زندگی خودخواهد بود . ســلیمانی افزود: این موضوع به نوعی ســبکی 
از ســرمایه گذاری قابل حصول اســت كه خانواده ها می توانند به آن تکیه كنند.

غالمرضا ســلیمانی در ادامه به شــمار دیگری از منافع ســرمایه گــذاری در بیمه 
نامــه های زندگــی و عمر پرداخــت و گفت: دومیــن منفعت خریــد بیمه نامه 
هــای زندگی و عمر این موضوع اســت كه فرد نیاز ندارد كه تا زمان بازنشســتگی 
صبــر كنند تــا بتواند از صندوق بازنشســتگی، عایــدی اش را دریافــت كند، كه 
بــا توجه به تورم، این حقوق بازنشســتگی، كفاف گذران زندگــی وی را نمی دهد.

ســلیمانی تصریــح كــرد: عمومی مــردم مــی تواند در زمــان بازنشســتگی، از 
دو یا ســه صنــدوق اســتفاده كنــد. صنــدوق اول، كــه طبــق روال، صندوق 
بازنشســتگی نامیده می شــود، از طرفی شــركت هــای بیمه ای مــی توانند در 
غالب مســتمری و حقــوق ماهیانه، به فرد یاد شــده، مســتمری پرداخت كنند.

رئیس كل بیمه مركزی در ادامه به ســقف داشــتن انواع بیمــه نامه های زندگی و 
عمر كرد اشــاره كرد و شــرح داد: در همین لحظه در قانون كشورمان، هر فرد می 
تواند با یک شــركت بیمه ای، سه قرارداد بیمه زندگی و عمر داشته باشد و در زمان 
بازنشستگی می تواند عواید حاصل از كلیه قراردادهای بیمه ای اش را دریافت كند.

وی افــزود: یکــی از كارهــای جدیــدی كه در ســطح شــركت هــای بیمه  در 
كشــورهای مختلــف در حال انجام اســت این اســت كه مشــتریان مــی توانند 
جهــت ســرمایه گــذاری خودشــان را در شــركت هــای بیمه تعییــن كنند.
سلیمانی با ذكر مثالی به این روش بدیع سرمایه گذاری در صنعت بیمه كه مشتریان 
را قادر به انتخاب جهت ســرمایه گذاری شان می كند اشاره كرد و گفت: به عنوان 
مثال در غالب بیمه های عمر و پس انداز، مشــتریان تعیین می كنند پولشــان در 
چه بخشــی سرمایه گذاری شــود. وی در ادامه با طرح چند ســوال افزود: در این 
روند ممکن اســت مشتری این ســوال را داشته باشــد كه اگر یک كارمند ساده و 
فردی باشــد كامل به بازار سهام ندارد و بخواهد شركت بیمه به عنوان یک كارگزار 
وارد ســرمایه گذاری در بازار سرمایه شــود و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را 
در یــک پرتفوی ســودآور برایش انتخاب كند، قادر به تولید ســود ایمن اســت؟
و در ســوال بعدی ادامه داد: یا اگر بخواهد در قالب بانک و ســپرده گذاری و یا بازار 
امالک و مستغالت وارد سرمایه گذاری شود می تواند منافع مشتری را تعیین كند؟
سلیمانی در این خصوص ادامه داد: مشتریان می توانند عالوه بر انتخاب مبلغ و جهت 
سرمایه گذاری این اطمینان را داشته باشند كه شركت های بیمه های عمر و زندگی 
قادر به چنین كاری هستند و به خوبی می توانند پورتفوی یک مشتری را مدیریت كنند.

رئیــس كل بیمه هــای مركزی در ادامه به بررســی یکی دیگــر از مراحلی كه به 
مشــتریان كمک می كند جهت ســرمایه گذاریشــان را انتخــاب كنند پرداخت 
و ادامــه داد: در مرحله ســوم، فرد مــی تواند حتی بعد از اســتفاده از منافع مالی 
چنین ســرمایه گذاری هایی در زمان بازنشســتگی انتخاب كند كــه بعد از فوت 
ایــن عواید به خانواده او پرداخت شــود. به عبارتی برای مراحل مختلف زندگی فرد 
بیمه زندگی برنامه های واضح ، مشــخص و قابل حصولی را در نظر گرفته اســت.

غالمرضا ســلیمانی در ادامه تصریح كرد: از طرفی در طــول دوره ای كه فرد تحت 
بیمه قرار گرفته اســت می تواند از مزایای بیمه درمان تکمیلی هم برخوردار باشد.

وی با ذكر مثالی افزود: به عنوان مثال، هزینه های درمان های خاص در كشــور ما 
بســیار باالست به همین دلیل كسی كه نســبت به خرید بیمه پس انداز و زندگی 
اقدام كرده اســت، عمال بیمه نامه تکمیلی درمان و ســالمت هم دریافت می كند.
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سلیمانی در ادامه به شرایط خوب دریافت وام بدون ضمانت و با وثیقه كه به دارندگان 
چنین بیمه نامه هایی تعلق می گردد اشاره كرد و گفت: موضوع بعدی شرایط دریافت 
وام به مبلغ هشــتاد و پنج درصد پولی است كه مشــتری صرف سرمایه گذاری در 
چنین بیمه هایی می كند كه چنین مبلغی به وی تعلق می گیرد و به این دلیل كه 
اصل پول ضامن وام دریافتی می شــود، نیازی به هیچ گونه ضمانتی نیست و فقط 
در عرض یک روز با ارائه كارت ملی، مشــتریان می توانند وام خود را دریافت كنند.

ســلیمانی یکی از روش های موفقیت شركت های بیمه زندگی را در مسیر توسعه 
و گســترش بازارهایشان، ساختن شبکه های فروش بســیار كارآمد دانست و افزود: 
در عین حال، شــركت های تخصصی كه به فروش بیمــه نامه های زندگی و عمر 
می پردازند، باید از شبکه فروش بسیار قدرتمندی برخوردار باشند، آن هم به دلیل 
تفاوت عمده ای كه فرآیند فروش بیمه نامه های زندگی با ســایر بیمه نامه ها دارد. 
وی افزود: در این روند شــركت ها وابســتگی بسیار زیادی به بدنه مردم و مشتریان 
دارند و تنها یک شبکه فروش قدرتمند و كارآزموده می تواند به این روند كمک كند.
غالمرضــا ســلیمانی در ایــن خصوص به لزوم گســترش شــبکه هــای فروش 
مویرگی اشــاره كرد و شــرح داد: برای دسترســی به افراد و خانواده ها، شــركت 
هــای بیمه زندگــی تخصصــی نیازمند ایجــاد یک شــبکه فروش گســترده و 
مســتقیم هســتند كه می توانم اســم آن را شــبکه فــروش مویرگــی بگذارم.

وی تصریح كرد: به واسطه این شبکه فروش مویرگی می توان به خوبی با مشتریان ارتباط 
برقرار كرد و توضیح درست و قانع كننده خدمات و محصوالت زندگی و عمر پرداخت.

ســلیمانی با ابراز تاســف دربــاره این موضع كــه عموم مــردم از چنین خدماتی 
آگاهــی كافی ندارند گفت متاســفانه اكثر عمــوم مردم با چنین فرصت بســیار 
خوبــی ، آشــنایی كافی ندارنــد كه با حفظ كرامت انســانی می تواننــد در طول 
زندگــی، با روش هــای قابل حصولی مبالغــی را از خرد و كالن در شــركت های 
بیمــه ای به عنوان بیمه زندگی خریداری كند و بتواند از منافع آن اســتفاده كند.
وی شرح داد: از طرفی شركت های بیمه ای موظف هستند كه چنین حسابهایی را 
به دقت نگهداری كنند. سلیمانی ادامه داد كه به عبارتی، شركت ها مجبور به گرفتن 
ذخیره ریاضی هستند و باید بتوانند NAV را برای هر فردی كه اقدام به خرید بیمه 

نامه كرده محاسبه كنند كه بتوانند پاسخ گویی روند سرمایه گذاری های مشتریان در 
بیمه نامه های زندگی و عمر باشند و به درستی نشان دهند در چند سالی كه از سرمایه 
گذاری مشــتری در شركت بیمه می گذرد، چقدر می توانند موجودی داشته باشد.

رئیــس كل بیمــه مركــزی در ادامه به شــرح روش بازخرید مشــتریان پرداخت 
و گفــت: در عیــن حال مشــتری در هر شــرایطی كه بخواهد مــی تواند خودش 
را بازخریــد كنــد. وی ادامــه داد: بــه عبارتی مــا در بیمه زندگی بــه هیچ وجه 
شکســت كارمــزد نداریم و ایــن موضوع بــا روند بانکهــا كامال متفاوت اســت.

سلیمانی ادامه داد: در بانکها روال كار بر این است كه اگر مشتری در مدت زمانی زودتر از 
زمان تعیین شده نسبت به بازپس گیری سپرده خود اقدام به دریافت پولش كند، بخشی 
از كارمزدش به عنوان زیان وارده شده به بانک شکسته خواهد شد و كاهش می یابد.

وی افزود: این در حالی اســت كه مشتری هر موقع بخواهد می تواند بدون از دست 
رفتن كارمزد نســبت به بازخرید خود از شــركت بیمه اقــدام كند. همین موضوع 
ایــن توان را به شــركت هــای بیمه می دهد كه بــا افراد واضح و روشــن برخورد 
كند و یک رابطه منطقی در زمینه ســرمایه گذاری  شــفاف B2B داشــته باشند.

رئیس كل بیمه مركزی در ادامه به شــرح فرآیند كنترل شــركت های بیمه ای به 
منظوری پاسخ گویی شفاف و درست به مشتریان پرداخت و مراحلی را كه نهاد ناظر 
به منظور كنترل تخلفات طی می كند به وضوح توضیح دادند وی در همین خصوص 
گفت: معموال شركت هایی كه بیمه عمر و زندگی می فروشند به نوعی قبول تعهد 
می كنند . وی افزود به این نحو كه االن پول مشتریان را دریافت می كنند و نسبت 
به پرداختش در آینده متعهد می شوند سلیمانی تصریح كرد: طبیعی است كه این 
تعهدات آتی می تواند برای بیمه شده توام با ریسک باشد به همین دلیل برای شکل 
گیری اعتماد در بیمه شوندگان ما شركت های بیمه را از دو طریق كنترل می كنیم.

رئیس كل بیمه مركزی در ادامه به شــرح مراحل كنترل شركت های بیمه پرداخت 
و گفت: اول اینکه هر فردی كه اقدام به خرید بیمه نامه های زندگی می كند طبق 
مقررات بیمه مركزی شــركت های بیمه زندگی و عمر، 23 درصد مبلغ را به منظور 
اتکایــی اجباری در اختیار بیمه مركزی می گذارنــد. وی در همین خصوص افزود: 
همین موضوع این اطمینان را به وجود می آورد كه دولت حامی مشــتریان اســت.

 در کشــورهای توســعه یافته باالی شصت درصد 
پورتفوی بیمه ای خانــواده، از بیمه نامه های زندگی 
تشكیل شده است و همین موضوع نشان می دهد که 
بیمه زندگی و عمر عالوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ای 
در کشور، بخش مهمی از آرامش، اطمینان و آسودگی 
خیال را برای آینده عمــوم مردم به وجود می آورد.

ســلیمانی در شــرح مرحله بعدی كنترل شــركت های بیمه زندگی و عمر گفت: 
دوم اینکــه، بیمــه مركزی وظیفــه نظارت دائمی بــر كلیه اعمال شــركت های 
بیمــه را دارد كــه این موضوع، غــی از موضوع اتکایی بودن این نهــاد خواهد بود.
وی بــا طرح ســوالی در این خصــوص ادامــه داد: اما نظارت دائمــی چه مواردی 
را شــامل می شــود؟ اولین مورد این اســت كه هر ســاله بایــد اكچوئرهای بیمه 
ای كــه وظیفــه كنتــرل محاســبات را دارنــد باید بررســی كنند كــه آیا فالن 
شــركت قــدرت و توانایی پاســخ گویــی بــه تقاضاهــای آتــی را دارد و یا نه؟

وی ادامــه داد: از ســمتی مــا صحــت ذخیــره ریاضی شــركت ها را بررســی 
مــی كنیــم و در مرحله ســوم نظارت روند درســت بودن مســیرهای ســرمایه 
گذاری شــركت هــای بیمــه ای را مــورد واكاوی و كنتــرل دقیق قــرار دهیم.
رئیس كل بیمه مركزی تصریح كرد: به عبارتی ما به عنوان نهاد ناظر، مسئول نظارت كامل 
بر تمامی امور شركت های بیمه به خصوص شركت های بیمه زندگی و عمر هستیم چون 
با پولهای مردمی سرو كار داریم كه ذره ذره با زحمت پس انداز و سرماه گذاری كرده اند.
ســلیمانی بــا ذكر مثــال به شــرح درصــد اتکایی بیمه هــای غیــر زندگی  و 
عمــر پرداخــت و افزود: بــه عنوان مثــال، اتکایی بیمــه های غیــر زندگی 12 
درصــد اســت و درخصــوص بیمــه هــای زندگــی 23 درصد، همیــن موضوع 
اهمیــت نظــارت را بر شــركت هــای زندگی و عمر بــه خوبی نشــان می دهد.

وی ادامــه داد: ما باید تمام تالش خود را جهت افزایش اطمینان و اعتماد مردم در 
اســتقبال از بیمه های زندگی و عمر انجام دهیم تا بتوانیم به این واسطه به افزایش 
ضریب نفوذ بیمه در كشــور از طریق بیمه های زندگی و عمر كمک فراوانی كنیم.
غالمرضا ســلیمانی به لزوم شــركت های تخصصی در صنعت اشاره كرد و با اعالم 
خرســندی از وقــوع چنین رخدادی، به شــرح ایــن موضوع پرداخــت كه یکی 
از راهکارهــای افزایش ضریب نفوذ بیمه در كشــور، ورود شــركت هــا به دنیای 
محصــوالت و خدمــات تخصصی اســت، وی در این خصوص گفــت: در وضعیت 

فعلی، هر شــركتی توانست مثال با استفاده از نرم افزار و یا تکنولوژی نیروی انسانی، 
كارشناسان و یا ســهم بازاری كه طی چند سال به دست آورده است. به نوعی وارد 
فرایند فروش تخصصی براســاس چیدمان پورتفوی محصوالت و مشتریانشان شود.
ســلیمانی با ذكــر مثالی افزود: بــه عنوان مثال، تعــدادی از این شــركت ها كه 
به ســی و دو شــركت می رســند، در بیمه نامه شــخص ثالث متخصص شــده 
انــد. بعضی ها در بیمه نامــه های باربری بعضی ها در بیمــه نامه های هواپیما ها 
و كشــتی ها و بعضــی هم در بیمــه نامه های مرتبــط با انــرژی متخصص اند.
رئیس كل بیمه مركزی تصریح كرد:به نظر می رسد كه با تغییرات سریعی كه سرتاسر 
كره زمین و سایر كشورهای به وقوع پیوسته، كشور ما هم تحت تاثیر این تغییرات قرار 
گرفته اند. وی افزود: به همین دلیل ما مشاهده می كنیم كه چطور شصت تا هفتاد درصد 
شركت های جنرال موجود در كشور، به سمت فروش تخصصی بیمه نامه حركت كرده اند.
غالمرضا ســلیمانی گفت: من معتقدم كه در آینده شــركت های بیمه به ســمت 
تخصصــی شــدن پیش می رونــد و امیــدوارم با ایــن روش بتوانیــم به ضریب 
نفــوذ بیمــه هفت درصــدی كه رقمی بســیار بلند پروازانه اســت دســت یابیم.
وی در همین خصوص گفت: بلند پروازانه به این جهت چون نسبتی از GDP كشور است 
و این موضوع از برنامه های استراتژیک بیمه مركزی است و این امر میسر نخواهد شد مگر 
با همکاری هم، حضور موثر اصحاب رسانه و انجام به موقع استراتژی های تدوین شده.
سلیمانی در ادامه از رسانه های سراسر كشور خواست كه دراین امر مهم تمام تالششان 
را انجام دهند، وی در این خصوص افزود: انتظارم از بخش رســانه ای این اســت كه 
بتوانند این فرهنگ بیمه ای را از طریق رسانه های مجازی، فضای مجازی، روزنامه ها، 
مجالت و انواع روش هایی كه در دنیای جدید تکنولوژی فراهم شده به گوش مردم 
عزیز كشورمان برسانند. وی در ادامه افزود: همین موضوع می تواند عامل شکل گیری 
اطمینان برای مردم بشود، آن هم در زمانی كه فضای اقتصادی ما با تورم همراه شده 
اطمینان مهمترین ركنی اســت كه باید بتوانیم در مردم عزیزمان به وجود بیاوریم.
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زبانکده دلشدگان
سیمان شرق نشان از تکمیل سبد محصوالت است

برنامه های مدیریت برای توسعه بازارهای فروش و تولید محصوالت جدید در سال آتی
مشــهد مقدس و بــارگاه ملکوتی امام هشــتم حضرت امام 
رضا )ع( میعــادگاه دلشــدگان مســلمانان، خاصه مذهب 
شیعه،می باشــد و برای این حقیر سیمان شــرق و مدیران 
آن نشــانی از همان تقدس جهادگری و شــوق حضور است 
كه هشــت ســال پای ثابت این دل نــواز زوار گردیــده ام.

حیف اســت بر آنان كه دل ســنگ را می شکافند تا آنان كه 
در گرمای كوره اسباب رنج می كشند و دل خوش می دارند، 
كم لطفی اســت گر حاصل كاریشان و بزرگی جهادشان  قدر 
نهاده نشــود كه ز بركت مطهر شــمس الشــموس ، خسرو 
اقلیم طوس، در ســیمان شــرق آن هم در سالی كه ز سنگ 
ناله خیــزد این جهادگــران با همت و همیــت خود فعلی 
شایســته در مجاهــدت و خدمتگــزاری را صــرف نمودند.

مدیران این پیر صنعت كانی بخود می بالند و ســر به آستان 
می رســانند كه خاک پای زوار را به پلک چشــم می روبند و 
من این شــوق را در این هیات مدیره و مدیرعامل ، مدیر مالی 
و هم تالشگران در دفتر و كارخانه به وفور دیدم. دست مریزاد.

مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان سهام شركت سیمان 
شرق)سهامی عام( صبح سه شــنبه مورخ  1398/08/28 در 
مجموعه فرهنگي ورزشي تالش تشکیل شد. در این مجمع 
كــه با حضور 73/1 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره و مدیران ارشــد شركت، نماینده بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، 
ریاســت مجمع بر عهده جناب حســن خوش پــور بود كه 
جنابان ســعید خاني پور و سعید حیدری در مقام نظار اول و 
دوم و آقــای محمد مهدي ابراهیمي بــه عنوان دبیر مجمع 
انتخاب شدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 

مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهی به 1398/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویــب صورتهای مالــی با تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 و با تقسیم ســود نقدی 3 ریال به كار خود پایان دادند.

مدیرعامل خوش فکر مجموعه در ابتدای گزارش خود با تصریح 
این نکته كه شركت سیمان شرق مصمم است تا سال 1402 
به عنوان شركت نوآور شناخته شده و با پیشرو بودن در صنعت 
ســیمان، در جایگاه نخست سیمان شرق كشور و همچنین 
صادرات قرار گیرد افزود: ارتقاء كیفیت محصوالت برخورداری 
از رویکردهای نوین بازاریابی و فروش، كاهش بهای تمام شده 
كــم تر از میانگین صنعت، افزایش بهــره وری، افزایش مبلغ 
فروش و سودآوری، بهره گیری از شبکه حمل و نقل بهره ور، 
تولید محصوالت جدید دانش بنیان و متنوع از جمله دكترین 
ها اهداف كالن مجموعه شــركت سیمان شــرق می باشد.

ایــن مدیر با تجربه در ادامه با تشــریح جامع از روند فعالیت 
تولیدی اولیه كارخانه از سال 1335 و سیر تحوالت انجام شده 
اجرائی و این بازه 50 ساله و اجرای طرح توسعه در سالهای 83 
تا 88 و در نهایت سال 93 و تکمیل سبد محصوالت و استفاده 
از ظرفیت های موجود علیرغم تمامی مشکالت شركت موفق 
به بهره برداری از بزرگترین خط تولید سیمان سفید كشور با 
ظرفیت 1000 تن در روز به صورت شــركتی مستقل گردید. 
سکاندار مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود به مجمع 
نشینان اظهار داشت: شركت سیمان شرق درخصوص میزان 
تولید كلینکر نســبت به ســال مالی 97 معــادل 11 درصد 
ودرخصوص سیمان نیز معادل 19 درصد افزایش داشته است. 

همچنین درخصوص فروش داخلی 36 درصد رشد و درخصوص 
میزان فروش صادراتی 57 درصد كاهش داشته است. در سال 
مالی مورد گزارش شركت سیمان شرق با تولید 1/725/305 تن 
كلینکر و 1/926/329 تن سیمان به ترتیب در رده 12 و 3 تولید 
كلینکر و سیمان در كشور قرار دارد كه 2/7 درصد از كل تولید 
كلینکر و 3/3 درصد از تولید سیمان كشور را عهده دار بوده است.
مهندس ابراهیمی در ادامه همچنین تاكید كردكه علی رغم 
مشکالت متعدد در امر فروش و صادرات لکن شركت سیمان 
شرق بین شــركت های فعال در این صنعت با حجم فروش 
معادل 1/918/488 تن در رده ششــم قرار داشــته و در بین 
شــركت های فعال در استان خراســان بزرگ با حجم تولید 
1/725/305 تن كلینکر و 1/926/329 تن تولید ســیمان در 
رتبه اول تولید و فروش كلینکر و سیمان قرار دارد. سهم این 
شركت در تولید سیمان و كلینکر معادل 27 درصد و 25 درصد 

در فروش محصول معادل 26 درصد در استان خراسان است.
ســکاندار حاذق مجموعه درخصوص برنامه هــای آتی این 
شركت نیز اضافه كرد: برنامه ریزی جهت صادرات پانصد هزار 
تنی برای ســال مالی آتی و توجه ویژه به بازارهای كشورهای 
همسایه با عنایت به محدودیت های موجود در فضای رقابتی 
بازارهای داخلی ، تولید ســیمان چاه نفت كه مجوزهای الزم 
برای تولیــد آن اخذ گردیده و عملیــات بازاریابی آن جهت 
فروش محصول در دســت اقدام اســت به میزان 30000 تن 
برای ســال مالی آتی، واگذاری دارایی هــای راكد به منظور 
كاهش هزینه های مالی و اصالح ساختار مالی شركت، حفظ 
و توســعه بازارهای فروش داخلی و ... از جمله اهداف شركت 
ســیمان شرق برای ســال مالی پیش رو محسوب می شود.
در ادامه ســهامداران حاضر در مجمع درخصوص برنامه های 
اتی این شــركت برای افزایش ســرمایه مرد شماره یک مالی 
شركت كه شــفافیت و صداقت صورتهای مالی و معمار تراز 
عملکرد او در بین حسابرسان و حسابداران مثالی است معاون 
مالی دكتر اولی در همین راستا گفت: شركت سیمان شرق در 

حال حاضر هیچگونه برنامه ای برای افزایش ســرمایه از هیچ 
محلی ندارد. در حقیقت از طرق فروش ســرمایه گذاری ها و 
ساختمان هایمان اصالح ســاختار مالی صورت گرفته است.

پیام هیات مدیره
با نام خدا و با عرض ســالم و خیرمقدم حضور ســهامداران 
گرانقدر و حاضرین در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شركت ســیمان شــرق و قدردانی از كلیه همکاران محترم 
شــاغل در شــركت، كه ســال مالی منتهی به 98/6/31 را 
علی رغم مشــکالت اقتصــادی و ركود روزافــزون حاكم بر 
بازار ، با تالش و كوشــش مضاعف پشــت سر گذاشته است.

فعالیت های شــركت در راستای اهداف ســازمان و براساس 
نقشه راه تدوین شــده بمنظور برتری برند محصوالت گروه 
ســیمان شرق در پنج حوزه به شرح زیر استوار گردیده است:
1- تعالی حاكمیت شركتی2- تعالی مالی 3- تعالی بازاریابی 
و فروش 4- تعالی توســعه منابع انسانی 5- تعالی عملیاتی

طی ســال مالی مورد گزارش ، شــركت با تــالش و همت 
پرسنل زحمتکش، فعالیت های خود را با محوریت پنج حوزه 
فوق اجراء نمــوده كه نتایج عملکرد آن به تفکیک هر یک از 
حوزه ها در ادامــه گزارش ارائه می گردد. با توجه به تحوالت 
اقتصادی و علیرغم ركود همه جانبه حاكم بر كشور بویژه در 
حوزه مسکن و عدم توانایی دولت در اجرای پروژه های زیربنایی 
كشور در سال جاری، عدم اثبات نرخ ارز، فزونی عرضه سیمان 
بر تقاضا و رقابت منفی رقبا در بازار شــركت توانست با درک 
شرایط فوق الذكر و تدوین برنامه های مناسب و تنوع بخشی 
به تولیدات مشــکالت مذكور را با موفقیت پشت سر گذارد.
گزارش پیوست با ذكر رئوس و سرفصلهای كاری انجام یافته و 

برنامه های آتی شركت، تصویری گویا از وضع عمومی شركت 
و چگونگــی فعالیتهای موثر در كســب موفقیتهای حاصله 
می باشــد كه بدینوسیله به حضور سهامداران محترم تقدیم 
می گردد. امید است با تصویب عملکرد سال مالی منتهی به 
1398/06/31 این شــركت همچون گذشته از رهنمودهای 
ارزشمند و تصمیمات قاطع سهامداران محترم بهره مند گردد.

برنامه های آتی شرکت
- برنامه ریزي جهت صادرات پانصد هزار تني براي سال مالي 
آتي و توجه ویژه به بازارهاي كشورهاي همسایه با عنایـــت 
به محدودیتهاي موجود در فضــاي رقابتي بازارهاي داخلي .
- تولید ســیمان چاه نفت كه مجوزهاي الزم براي تولید آن 
اخذ گردیده و عملیات بازاریابي آن جهت فروش محصول در 
دست اقدام مي باشد به میزان 30/000 تن براي سال مالي آتي.
- واگــذاري دارایــي هــاي راكــد بــه منظــور كاهــش 
هزینــه هــاي مالــي و اصــالح ســاختار مالي شــركت.

- حفظ و توسعه بازارهاي فروش داخلي از طریق ایجاد كارگروه 
هاي تخصصي فروش و بازاریـابي و مشـاركت بـا تولیـد كنندگان 
كوچک در مناطق دورتر با هدف استفاده از ظرفیت تولیدي ایشان 
و به منظور توسعه و ارائـه برنـد سـیمان مشهد در بازارهاي جدید.

- افزایش سطح رضایتمندي مشتریان و ارتقاء ارزش نام تجاري 
شركت از طریق تولید محصوالت متنوع و با كیفیت باال، افزایش 
بهره وري فرایندها ، مدیریت هزینه ها ،مدیریت حمل محصول.
- ایجاد زمینه هاي مناســب جهت افزایش مشاركت نیروي 
انساني و توسعه كیفي آن از طریق بهینه سازي ساختار نیروي 

انساني ، آموزش و افزایش مهارتها.
- تدوین سند علمي محیط زیست.
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محمدرضا كشاورز مدیرعامل بیمه دی در نشست خبری بیستم آذر ماه خود با اصحاب رسانه ضمن 
تاكید به جایگاه صنعت بیمه در شاخص های توسعه یافتگی اقتصادی گفت: از آنجایی كه صنعت 
بیمه ریسک هایی همچون جان، مال و مسئولیت را پوشش می دهد؛ بنابراین به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی مطرح شده و مبنای توسعه یافتگی یک كشور به شمار می رود به طوری 
كه در اسناد باال دستی و طبق برنامه ششم توسعه كشور، افزایش ضریب نفوذ بیمه معادل 7 درصد 
تعیین شده و  مسئوالن بر آن تاكید بسیار داشته و در قالب یک چالش و راهکار به آن نگاه می كنند.

مدیرعامل شركت بیمه دی ادامه داد: این قرارداد به موجب قانون ایثارگری )مصوبه مجلس( منعقد 
شده است و بر طبق بند الف ماده 13 قانون مذكور، دولت به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این 
قانون، مکلف به تأمین اعتبار است. ضلع بعدی آن بنیاد شهید است كه به عنوان بیمه گذار وظیفه 
تعیین شرح خدمات در قالب قرارداد و انعقاد آن با شركت بیمه را داشته و ضلع سوم آن نیز شركت 
بیمه دی به عنوان بیمه گر این قرارداد است، كه خدمات بیمه ای ایثارگران را انجام می دهد.

وی با اشــاره به چگونگی قیمت گذاری خدمات مبنی بر قرارداد بنیاد شــهید پاسخ داد: این 
شركت در سال قبل به منظور ارائه خدمات، دارای افزایش قیمت بوده اما این نرخ قیمت گذاری 
طی سالجاری و با توجه به تغییرات گسترده متغیرهای اقتصادی، شیب باالیی نداشته و حدود 
15 درصد تعیین شــد. به طوری كه سعی كردیم همین قیمت تمام شده نیز مدیریت شود.
وی با تاكید بر مشــکالت شــركت بیمه دی به منظور ارائه خدمــات در تعهدات مربوط به 
ایثارگران و جانبازان گفت: اكنون این شــركت، طلبی معادل 2 هزار و 500 میلیارد تومان از 
دولت دارد ولی همچنان خود را ملزم به اجرای مسئوالنه تعهدات خود به این جامعه می داند. 
كشاورز در پاسخ به ســوالی درخصوص مناقصه بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید اعالم كرد: 
در این مناقصه شــركت های دیگر حضور داشتند و از آنجایی كه این مهم برای اجرا، نیازمند 
زیرساخت گسترده است و ریسکی جدی را از منظر پرداخت با خود به همراه دارد برای خیلی 
از شركت های صنعت بیمه، ورود به آن توجیه اقتصادی نداشت، بنابراین از میان شركت های 

معدود شركت كننده در مناقصه، بیمه دی با توجه به نرخ پیشنهادی، امتیازات فنی و توانایی 
الزم در ارائه تعهدات حوزه خدمات درمانی به ایثارگران و جانبازان، برنده مناقصه اعالم شــد. 
مدیرعامل شــركت بیمه دی ادامه داد: اكنون حدود 55 میلیون پرونده خسارت درمانی ثبت 
شــده و معادل 60 هزار خدمــت به صورت روزانه ارائه می شــود. این میزان فعالیت نیازمند 
زیرساخت هایی است كه از قبل برای ارائه خدمت رسانی مطلوب مد نظر قرار داده ایم و حتی 
سازمان بنیاد شهید نیز از منظر خدمت رسانی، رضایت بسیار باالیی را از شركت بیمه دی دارد.
وی استفاده ایثارگران از خدمات بیمه دی را بسیار مطلوب ارزیابی كرد و افزود: حدود 80 درصد 
از ایثارگران تحث پوشش از مراجع درمانی استفاده می كنند و تنها 20 درصد از این جامعه به 

مراكز غیر مراجعه كرده اند. 
وی بــا تاكید بر نظرســنجی اخذ شــده بنیاد شــهید از ایثارگران و جانبــازان درخصوص 
نحــوه خدمت رســانی این شــركت بیمه ای اعــالم كرد: در ســال گذشــته رضایت 80 
درصــدی ایــن جامعه را از عملکرد شــركت اخذ كــرده ایم و اكنون در شــهرهای كوچک 
نیــز حداقل یــک درمانــگاه، آزمایشــگاه و داروخانه را تحت پوشــش خود قــرار داده ایم.
كشــاورز ادامه داد: در 8 ماهه اول امســال، معادل 350 میلیارد تومان پرتفوی، بدون در نظر 
گرفتن قرارداد بنیاد شــهید اخذ شده و درصدد هستیم تا این میزان را تا پایان سال جاری به 
600 الی 650 میلیارد تومان برســانیم.  مدیرعامل شركت بیمه دی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر میزان ســودهی این شركت ادامه داد: ســود خالص ما در 6 ماهه اول امسال،  195 درصد 
نســبت به دوره قبل رشد داشته است. كشاورز در پاســخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر 
ارزش ســهام شركت بیمه دی در بازار ســرمایه افزود: »ودی« سهم ارزشمندی در بورس به 
شمار می رود و اكنون شاهد رشد 169 درصدی این سهم هستیم. وی ادامه داد: اكنون بیمه 
دی سومین شركت صنعت بیمه كشورمان به لحاظ سهم از پرتفوی بیمه ای كشور به شمار 
می رود و جزو 10 شــركتی است كه توانسته كفایت ذخایر خود را از بیمه مركزی اخذ كند.

در نشست خبری كه با حضور مهندس محمدرضا كشــاورز، مدیرعامل بیمه دی و معاونان 
و مدیران این شــركت بیمه و دكتر كتایون نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدا عضو ایرانیان و 
مدیران این انجمن برگزار شد، در ابتدای برنامه دكتر كتایون نجفی زاده با ارائه آمار و توضیحاتی 
در خصوص پیوند و اهدا عضو در كشــور اظهار كرد: ســاالنه در كشور بین 5 تا 8 هزار نفر با 
مرگ مغزی از دنیا می روند و اعضای بدن نیمی از افراد مرگ مغزی شــده قابلیت اهدا دارد.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته اعضای بدن 926 مرگ مغزی در كشــور اهدا شــد، 
نجفــی زاده در خصوص ایجاد واژه »جان بخش« افزود: امروز و در كنار تفاهم نامه با بیمه دی، 
از واژه و مفهــوم بزرگی به نام »جان بخش« پرده برداری می كنیم، مفهوم بزرگی كه می تواند 
بــه عنوان یک افتخــار در كنار نام هر كــدام از ما قرار گیرد.«جان بخــش«، با اهدا اعضای 
بــدن خود می تواند یک افتخار ملی و معنوی را برای خود و خانــواده خود به ارمغان بیاورد. 

بیمه دی، حامی »جان بخش«
مهندس محمدرضا كشاورز، مدیرعامل بیمه دی نیز در خصوص تفاهم نامه میان شركت بیمه 
تحت مدیریت خود و انجمن اهدا عضو ایرانیان اظهار كرد: شركت بیمه دی در سال 1397 با فروش 
35،873 میلیارد ریال حق بیمه به عنوان سومین شركت بیمه در كشور )دومین شركت بیمه 
خصوصی( توانسته پس از اخذ تائیدیه كفایت ذخایر فنی از بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران 
و طبق صورت های مالی حسابرسی شده به سود 1028 میلیارد ریالی دست یابد كه این امر نشان 
از موفقیت این شركت در دست یابی به اهداف مورد نظر و سیاست های شركت بیمه دی است.
وی اظهار كرد: هم اكنون كه شــركت بیمه دی توانســته در رسالت اصلی خود موفق باشد، 
مسوولیت اجتماعی كه یکی از مهم ترین ركن برندهای مطرح اقتصادی در تمامی جوامع است 
مورد توجه بیمه دی قرار گرفته و امروز در این نشست خبری، بیمه دی به صورت رسمی وارد 
حوزه با اهمیت اهدا عضو و حمایت از این حركت خداپســندانه می شود. فعالیت موثری كه 
همخوانی زیبایی با مفهوم صنعت بیمه در گسترش چتر حمایت و همراهی با مردم عزیزمان دارد.

وی در خصــوص مســوولیت اجتماعی بیمــه دی افزود: مســوولیت اجتماعــی، علیرغم 
تفکــر برخــی از برندهای اقتصادی، یک حركت تبلیغاتی نیســت، بلکــه از نظر بیمه دی، 
مســوولیت اجتماعــی یک وظیفه اســت، وظیفــه ای كه تمامــی افــراد و در جایگاه های 

بزرگتــر، تمامــی شــركت ها و ســازمان ها بایــد در قبال جامعــه خود متعهد باشــند.
مدیرعامل بیمه دی در خصوص مفهوم »جان بخش« و بیمه خانواده »جان بخش« اظهار كرد: 
همانگونه كه عنوان شد، جان بخشی یک افتخار ملی و معنوی است و بسیار خرسندم كه بیمه 
دی افتخار دارد در ایجاد مفهوم »جان بخش« سهیم باشد. در جهت توسعه فرهنگ جان بخشی، 
همه ما مســوول و سهیم هستیم و بیمه دی نیز حمایت از خانواده های جان بخش را وظیفه 
خود می داند و امیدواریم بتوانیم به میزان توان خود در افتخار جان بخشــی ســهیم باشیم.

جشنواره »جان بخش« زمینه ساز فرهنگ اهدا عضو
در حاشــیه ایــن نشســت خبــری و امضــا تفاهم نامــه میــان بیمــه دی و انجمــن 
اهــدا عضــو، دكتــر میرموســوی، مدیــر ارتباطــات بیمــه دی در خصوص جشــنواره 
هنــری جان بخــش اظهــار كرد: هنــر، خروجی تفکــر و فرهنــگ یک جامعه اســت و 
هنرمنــدان بــا آثار هنری خود، زمینه ســاز توســعه فرهنــگ جان بخشــی خواهند بود.

وی افزود: جشنواره هنری جان بخش كه با حمایت بیمه دی و با نظارت انجمن اهدا عضو در حوزه 
تندیس سازی و با هدف معرفی تندیس جان بخش با حضور هنرمندان  مطرح كشور برگزار خواهد شد.
موســوی با اشــاره به هیات داوران جشــنواره هنری جان بخش، افزود: براســاس تصمیم 
شــورای سیاســت گذاری این جشــنواره، هنرمنــدان مطرح كشــور در حــوزه هنرهای 
تجســمی آثــار هنــری ارســالی را انتخــاب و داوری خواهند كــرد و امیدواریــم بتوانیم 
بــا برپایــی این جشــنواره، گام موثــری در توســعه فرهنــگ » جان بخشــی« برداریم.
گفتنی اســت در پایان این نشســت خبری، تفاهم نامه میان بیمــه دی و انجمن اهدا عضو 
امضا شــد و بیمه دی به صورت رسمی به عنوان حامی فرهنگ » جان بخشی« معرفی شد.

مدیرعامل شرکت بیمه دی  در نشست خبری اعالم کرد:
نگاه مسئوالنه در ارائه خدمات به ایثارگران

تراز مثبت عملیات بیمه گری

فرهنگ سازی نیازمند همیاری است
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با وجود بحران تامین مواد اولیه برای فوالدسازان
صادرات سنگ آهن هنوز ادامه دارد

فوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالد خوزستان و فوالد خراسان در نشست شرکت های بزرگ فوالد کشور
نشست شرکت های بزرگ فوالد کشور با محوریت تأمین پایدار سنگ آهن در انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد. این نشست با حضور حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، علی محمدی مدیرعامل 
فوالد خوزستان و کسری غفوری مدیرعامل فوالد خراسان و چند تن از مدیران و مسئوالن فوالدی کشور به همراه هیئت مدیره انجمن حضور با هدف بررسی مسائل 
و چالش های تامین پایدار ســنگ آهن و راهكارهای آن در محل انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار شد. همچنین در این جلسه مسائلی مانند تنظیم بازار و بومی 
سازی مورد تبادل نظر قرار گرفت و در پایان شرکت های بزرگ فوالدی بر مشارکت حداکثری خود در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران تاکید کردند.

در ادامــه ایــن نشســت فوالدســازان بزرگ كشــور به بحــث و تبادل نظــر در حــوزه تنظیم بــازار و بومی ســازی پرداختنــد. در خصوص تنظیم بــازار هم شــركت ها بر این 
تأكیــد داشــتند كــه بازار فــوالد رقابتی تر شــود و از ســركوب قیمتــی آن جلوگیری شــود. در ایــن زمینه به نقــش توجیهی انجمن كه روشــنگری بیشــتری بــرای افکار 
عمومــی و بازار داشــته باشــد اشــاره شــد. همچنین اقدامــات انجمــن در خصوص بومی ســازی از جملــه كمیته بومی ســازی و توســعه تکنولــوژی، ســامانه جامع بومی 
ســازی زنجیــره آهــن و فوالد ایــران و صنــدوق پژوهش و فناوری فوالد ایران تشــریح شــد و شــركت ها بر مشــاركت جدی خــود در مباحث بومی ســازی تاكیــد كردند.
در پایان این نشســت، بهرام ســبحانی رئیس انجمن تولیدكنندگان فوالد با اشــاره به دســتاوردهای نخستین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران كه در دی ماه سال گذشته 
برگزار شــد، این رویداد را ســرآغاز فصل جدید بومی ســازی در زنجیره فوالد دانســت و از برگزاری دومین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد در برج میالد تهران از 23 تا 26 دی 
مــاه ســال جاری خبر داد. مدیران شــركت های بزرگ فوالدی نیز ضمن اســتقبال از این موضوع، بر مشــاركت حداكثری خــود در این رویداد بزرگ زنجیره فــوالد تاكید كردند.

تولیدکنندگان سنگ آهن نیز به وظایف ملی عمل کنند
در این جلســه حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مباركه طی سخنانی با اشــاره به كاهش دپوهای استراتژیک این شركت 
گفت: در فوالد مباركه به دلیل عدم تامین ســنگ آهن مورد نیاز مجبور شــده ایم از دپوهای استراتژیک استفاده كنیم كه به 
طــور اصولی نباید این اجبار برای شــركتی مثل فوالد مباركه پیش بیاید. وی افــزود: فوالد مباركه باید طبق برنامه ریزی هایی 
كه از چندین ســال قبل صورت گرفته، ســنگ آهن مورد نیازش را از چادرملو، گل گهر و معادن دیگر در كشــور تأمین كند.

عظیمیان با تاكید بر اینکه ما نباید دغدغه تأمین سنگ آهن داشته باشیم، گفت: از دولت و مجموعه وزارت صمت این انتظار را 
داریم كه برنامه ریزی الزم برای تأمین سنگ آهن ما را انجام دهند. وی ادامه داد: انجمن نیز باید در این زمینه نقش صنفی خود را 
ایفا كند و زمینه الزم برای رفع چالش های این مسیر را فراهم آورد. مدیرعامل فوالد مباركه به اهمیت تأمین مواد اولیه فوالدسازان 
اشاره كرد و گفت: برای اینکه دولت در زمینه تأمین سنگ آهن به خوبی برنامه ریزی و اقدام كند، الزم است به پیشرفت هایی كه در 
تولیدات شركت های فوالدی اتفاق افتاده است نگاهی بیاندازد. به عنوان نمونه شركت فوالد مباركه،  چند سال قبل 3/5 میلیون تن 
تولید داشت در حالی كه اكنون به 6 میلیون تن رسیده است، بنابراین این شركت به حمایت بیشتری در تأمین مواد اولیه نیاز دارد. 
عظیمیان با اشاره به اینکه باید موانع تولید فوالد برطرف شود تصریح كرد: كاهش 700 هزار تنی واردات ورق به كشور گواه این مسئله است كه فوالد مباركه به خوبی در حال انجام ماموریت های 
ملی خود است اما الزم است تولیدكنندگان بزرگ سنگ آهن هم به وظایف ملی خود در تامین مواد اولیه فوالدسازان عمل نمایند. وی افزود: دولت هم می بایست با نظارت كامل و جدی خود مانع 
از كاهش تولید فوالد در كشور در شرایط فعلی شود چرا كه اگر همین روند عدم تامین پایدار سنگ آهن برای فوالدسازان مدتی دیگر ادامه یابد، كوره های فوالد یکی پس از دیگری خاموش خواهد شد.

بحران تامین سنگ آهن دانه بندی برای ذوب آهن
در ادامــه این نشســت منصــور یــزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان با تأكید بر اینکه تأمین ســنگ  آهن 
دانه بندی برای ذوب آهن تبدیل به بحران شــده اســت، 
گفت: خام فروشی در همه جای دنیا مورد نکوهش است. 
مقام معظم رهبری هم بر مقابله با خام فروشی تاكید كرده 
اند. نیاز داخلی به ســنگ آهن هم كه تشدید شده است. 
با این اوصاف چرا صادرات ســنگ آهن هنوز پابرجاست؟

یزدی زاده با اشــاره بــه اینکه علی رغــم وضع عوارض 
صادراتی ســنگ آهن همچنان صادرات ایــن ماده اولیه 
ادامه دارد گفت: عــوارض 25 درصدی كه برای صادرات 
ســنگ آهن تصویــب  شــده  به هیــچ عنــوان بازدارنده 
نیســت و پیشــنهاد ما وضع عوارض 40 درصدی است.

دولت قیمت شمش فوالد را در بورس واقعی کند
علــی محمدی مدیرعامل فوالد خوزســتان نیــز در این 
نشســت با اشــاره به قیمت گذاری تولیــدات در بورس 
گفت: اگر در بورس كاال ســركوب قیمتی روی شــمش 
اعمال نشــود و قیمت شمش بر اســاس عرضه و تقاضای 
واقعی كشــف شــود، صرفه اقتصــادی در زنجیره فوالد 
برای عرضه ســنگ آهــن به بازار داخل ایجاد می شــود.
وی افــزود: صرفه اقتصــادی در زنجیره فــوالد با تعیین 
قیمت شــمش بر اســاس عرضه ایجاد خواهد شــد چرا 
كــه قیمت داخلی ســنگ آهن، تابعی از قیمت شــمش 
فوالد خوزســتان اســت. لذا در كنار وضــع عوارض الزم 
اســت دولت قیمت شــمش در بــورس كاال را نیز واقعی 
كنــد تا گرایــش به صادرات ســنگ آهن كاهــش یابد.

نظارت بیشتر از طرف معاونت معدنی وزارت صمت
همچنین كسری غفوری مدیر عامل فوالد خراسان در این 
نشست درباره تامین مواد اولیه برای شركت های فوالدی 
گفت: معاونت معدنی وزارت صمت برای تامین سنگ آهن 
مورد نیاز فوالدسازان یک جدول ابالغ كرده است اما الزم 
است نظارت بیشتری بر اجرای این سهمیه ها داشته باشد.
وی افــزود: همچنیــن فوالد خراســان ضمــن دفاع از 
اقــدام دولــت در وضع عــوارض صادراتی ســنگ آهن، 
پیشــنهاد می كند دولت یک كمیته كارشناســی را  به 
صــورت فوری مأمور رســیدگی به این موضــوع بکند تا 
این كمیته یک بســته عملکردی مشــخص ارائه نماید.

شراکت معادن سنگ آهن با فوالد سازان به توازن زنجیره فوالد کمك می کند
بهــرام ســبحانی رئیــس انجمــن تولیدكننــدگان فــوالد ایران نیــز در این نشســت با اشــاره به اینکه ریشــه 
عــدم تامیــن پایدار ســنگ آهن بــرای فوالدســازان را باید در خصوصی ســازی نادرســت دنبال كــرد، گفت: 
چندیــن ســال قبــل انجمن نســبت بــه ورود معادن بــه فوالدســازی هشــدار داد. در آن زمان هنوز مشــکل 
تامیــن ســنگ آهــن واحدهای فــوالدی اینقدر شــدید نشــده بود و معــادن در ابتــدای توســعه فعالیت خود 
به ســمت پایین دســت بودنــد، اما متاســفانه توجه الزم نشــد و منافــع بنگاهی جــای منافع ملــی را گرفت.
ســبحانی در ادامه اضافه كرد: در همین شــرایط فعلی هم كه واحدهای فوالدی وابســته به شــركت های بزرگ 
ســنگ آهنی یکی پــس از دیگری افتتاح می شــود، راهکارهای مختلفی ارائه داده ایم كه نقطه مشــترک آن ها، 
شــراكت ســنگ آهنی و فوالدسازان اســت چرا كه گره زدن منافع این دو بخش، به توازن زنجیره كمک می كند.
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در این نشســت كه با حضور معاونین، مدیران و رؤســای ادارات شركت برگزار شد، 
رئیس هیئت مدیره آقای دكتر دودانگه ضمن استقبال از رویکرد مثبت بیمه مركزی 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص شركت بیمه حافظ، بر تقویت تعامالت شركت 
با نهادهای تخصصی ذیربط تأكید و یکی از اولویت های شركت را افزایش سرمایه و 
حضور در سرزمین اصلی عنوان نمود. ایشان در ادامه این نشست ضمن اشاره به برنامه 
های راهبردی تدوین شده، ضرورت حركت شركت در چارچوب برنامه های فوق را 
یادآوری نموده و با اشــاره به سوابق آقای سلطانی با تخصص IT و تجربه حضور در 
صنعت بیمه، توسعه بیمه گری دیجیتال را در شركت بیمه حافظ به عنوان یکی از 
برنامه های محوری مورد تأكید قرار دادند. همچنین در ادامه آقای جالل سلطانی به 

عنوان مدیرعامل شركت بیمه حافظ ضمن اشاره به رویکرد شركت تسریع در فرآیند 
افزایش سرمایه و اجرای برنامه راهبردی حضور در سرزمین اصلی را با حمایت سازمان 
بورس، بیمه مركزی جموهوری اســالمی ایران و سهامداران، مورد تأكید قرار دادند.

سکانداری جدید و محقق برای بیمه حافظ

دكتر محمود دودانگه رئیس هیات مدیره بیمه حافظ در نشســتی خبری گفت: صنعت 
بیمــه باید با كســب و كار و زندگی مردم عجین بوده یعنی متناســب با روند اقتصادی 
كشــور بتواند رشــد كند، اگر ضریب نفوذ بیمه در ایران را با كشــورهای دیگر مقایسه 
كنیــد متوجه می شــوید كه شــکاف زیــادی وجود دارد. این شــکاف بــه دلیل ورود 
انــدک بیمــه و محصوالت بیمه ای در فضای، كســب و كارو زندگی عامه مردم اســت.

وی افزود: طرح های تحولی گسترده ای در ابعاد مختلف می توان تعریف كرد كه متناسب با 
شرایط اقتصادی كشور و كسب و كارهایی كه در شرایط امروزی جامعه وجود دارد، باشد،توجه 
به این نکته مهم است كه بیمه باید ریسک فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد این در 
حالی است كه صنعت بیمه برای تحقق این هدف نیازمند روزآمد شدن و تالش بیشتر است.

رئیس هیئت مدیره شــركت بیمه حافظ اظهاركــرد: با تعریف انواع طرح های بیمه ای و 
بازاریابی متناسب با آن می توان ضریب نفوذ بیمه را ارتقاء داد اینکه مجموعه ای از طرح 
های محدود بیمه ای متعلق به دهه های گذشــته دائما تکرار شود، ضریب نفوذ صنعت 
بیمــه را در جامعه افزایش نمی دهد. ارتقاء ضریب نفوذ بیمه متناســب با هدف گذاری 
انجام شــده در برنامه ششــم توســعه، نیازمند خالقیت و نوآوری در صنعت بیمه است 
و قاعدتاً با رویکرد ســنتی امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشــت.دودانگه بیان كرد: 
شــركت های بیمه ای باید محصوالت بیمه ای جدید متناســب با تکنولوژی روز مبتنی 
بر نوآوری و اقتضائات اقتصاد و كســب و كارهای كشــور، طراحی كرده و این محصوالت 
را متناســب با نیازها و سالئق متنوع مشــتریان بازاریابی كنند. وی ادامه داد: نگاه سنتی 
فروش بیمه نامه مبتنی بر فناوری های منســوخ و نســل دومی و عــدم توجه به نیازها 
و ســالیق فعاالن اقتصادی و كسب و كارهای نوین در شــرایط امروزی كه فناوری های 
نســل چهارم مورد توجه است، به هیچ وجه پاسخگو نیست. رئیس هیئت مدیره شركت 
بیمه حافظ بزرگترین مشــکل شــركت های بیمه را تسلط رویکرد سنتی و جزیره ای به 
صنعــت بیمه و بی توجهی به پیشــرفت های روزافزون و شــتابان این صنعت در جهان 
دانســت و افزود: طراحی محصوالت بیمه ای نوین متناسب با نیازهای روز مردم و فعاالن 
اقتصادی در این صنعت ضروری اســت و به نظر می رســد پیگیری این مهم در صنعت 
بیمــه می تواند عالوه براینکه رونق قابل توجهی را در شــركت های بیمه ای ایجاد كند، 
قیمت تمام شــده خدمات بیمــه ای را نیز به طور قابل مالحظــه ای برای بیمه گزاران 
كاهــش دهد. دودانگه توضیح داد: همکاری و مشــاركت در صنعــت بیمه باید نهادینه 
شــود، رویکرد ســنتی حاكم بر صنعت بیمه و نگاه باال به پائین در این صنعت باید جای 
خود را به همکاری و مشــاركت بدهد رقابت های مخرب برای دســت یافتن به بازارهای 

محدود بیمه ای موجود باید جای خود را به تعامل، همکاری و مشاركت در جهت توسعه 
محصوالت جدید بیمه ای و توســعه نقش و جایگاه این صنعت در اقتصاد كشــور شود.
وی افزود: در اینصورت همه ی شركت های بیمه ای می توانند براساس كارآمدی و مشتری 
مداری ســهم خود را از بازار داشــته باشند و نگاه دولتی و انحصاری موجود جای خود را 
به خالقیت، نوآوری، كارآمدی و مشــتری مداری خواهد داد. رئیس هیئت مدیره شركت 
بیمه حافظ گفت: با نهادینه كردن بازاریابی همراه با همکاری و تعامل می توان از رقابت 
های نامتعارف و مخرب پرهیز كرد چرا كه تخریب هر یک از اجزاء صنعت بیمه منجر به 
تخریب كل صنعت خواهد شــدو در این صورت به جای ایجاد فضای اعتماد و اطمینان و 
آرامش در جامعه و اقتصاد كشور، جو نا اطمینانی و بی اعتمادی به سیستم بیمه ای پمپاژ 
خواهد شــد كه خالف اصول بیمه گری است. دودانگه بیان كرد: فروش براساس فناوری 
های روز و استفاده از تکنولوژی هایی كه درعرصه ی بیمه گری وجود دارد و فروش بیمه 
نامه های خرد می تواند ثبات و پایداری شــركتهای بیمه را تضمین كند. وی افزود: برای 
توسعه صنعت بیمه و ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در كشور، نیازمند باز تعریف نقش، جایگاه، 
اختیارات و مسئولیت های ذینفعان این صنعت هستیم . رئیس هیئت مدیره شركت بیمه 
حافظ گفت : با توجه به رویکردهای كلی حاكم بر اقتصاد كشور و جهت گیری های مورد 
نظر در این بخش لحاظ الزامات و واقعیت های موجود در بازار ضروری است كه نقش بیمه 
مركزی، شركتهای بیمه، تشکلهای صنفی و سایر عوامل موثر در این صنعت باز تعریف شود.

دودانگــه اظهــار كــرد: بدیهــی اســت اســتمرار حركــت در مســیر موجــود نمی 
توانــد رونــق و پویایــی الزم را بــرای صنعت بیمه كشــور، به همراه داشــته باشــد

دكتر ســلیمانی رئیس كل بیمه مركزی طی نامه ای، صالحیت حرفه ای جالل ســلطانی را 
بــه عنوان مدیرعامل بیمه حافظ تأییــد و ابراز امیدواری كرده كه با مســاعی اعضای هیأت 
مدیره و كاركنان بیمه حافظ، اهداف مورد نظر بیمه مركزی و شــركت متبوع محقق شــود.
اعضای هیأت مدیره بیمه حافظ پیش از این به اتفاق آراء، جالل سلطانی مدیر برنامه ریزی این 
شركت را به عنوان مدیرعامل انتخاب و برای احراز صالحیت حرفه ای به بیمه مركزی معرفی 
كرده بودند. جالل سلطانی دارای مدرک كارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و 
تحقیقات و مهندســی كامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است . وی همکاری خود را با بیمه 
حافظ از بهار 1398به عنوان مدیر برنامه ریزی و مشاور مدیرعامل شروع نموده و تاكنون سمت 
هایی همچون مشاور مدیرعامل و مدیر فناوری اطالعات در شركت های بیمه آسیا، بیمه ملت 
و بیمه خاورمیانه به عهده داشته است. مشارالیه سابقه موفق مدیرعاملی در شركت پژوهش و 
نوآوری صنایع آموزشی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان )وزارت آموزش و پرورش( و مشاور 
مدیریت عامل شركت آوای فناوری اطالعات سالمت وابسته به هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( را در كارنامه خود دارد. از افتخارات 
ایشان كار در پروژه توسعه سامانه یکپارچه بیمه گری بیمه ملت از 1383 الی 1390 می باشد.

جلسه معارفه مدیر عامل شرکت بیمه حافظ برگزار شد

تایید صالحیت مدیر عامل بیمه حافظ از سوی بیمه مرکزی

دکتر محمود دودانگه : رویکرد جزیره ای بزرگترین معضل صنعت بیمه است
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استقبال از غرفه بیمه سرمد در همایش روز ملی بیمه
بیمه سرمد با حضور در نمایشگاه جانبی بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، نسبت 
به معرفی و آموزش اســتفاده از خدمات آنالین خود همچون اپلیکیشن همراه سرمد و وب 
اپلیکیشن بیمه سرمد به بازدیدكنندگان اقدام كرد كه مورد استقبال بازدید كنندگان قرار گرفت.
بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع »افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش ها 
و راهکارها«، سیزدهم آذرماه مصادف با روز ملی بیمه با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصادی 
و دارائی، رئیس كل بیمه مركزی، مدیران عامل شركت های بیمه، مدیران و دست اندركاران 
این صنعت در برج میالد تهران، با محورهای علمی و اصلی ضریب نفوذ بیمه و رونق تولید، 
ضریب نفوذ بیمه: حقایق و واقعیت های آماری و مقایسه تطبیقی، مولفه های سمت تقاضای 
بــازار بیمه موثر بر ضریب نفوذ بیمه، مولفه های ســمت عرضه بــازار بیمه موثر بر ضریب 
نفوذ بیمه و مولفه های فضای كســب و كار بازار بیمه موثر بر ضریب نفوذ بیمه، برگزار شد.

در نمایشــگاه جانبی بیست و ششمین همایش بیمه و توســعه نیز، جمعی از شركت های 
بیمــه و صنایع مرتبط با برپایی غرفه، به ارائه توانمندی های خود در این صنعت پرداختند.

بیمه ســرمد در بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه همزمان با روز بیمه، 
برگزیده بخش »خالقیت و نوآوری« هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر 
صنعت بیمه شد و تندیس و لوح قدردانی ویژه این جشنواره را از آن خود كرد.

این جایگاه به دلیل خالقیت و نوآوری در ساخت عصاهای خودایستا به عنوان 
نمــادی جدید در صنعت بیمه و همچنین اجــرای كمپین تبلیغاتی  تکیه گاه 
مطمئن با هدف فرهنگســازی در سراسر كشــور، به بیمه سرمد تعلق گرفت.

روابط عمومی بیمه ســرمد، ســال گذشــته نیز برگزیده بخش »فرهنگی« در 
این جشنواره شــده بود و این دومین سال متوالی است كه در همایش بیمه و 
توسعه، با فعالیت اثربخش خود در بخش های مختلف صنعت بیمه، مورد توجه 

داوران قرار گرفته است.
»ارتباط با رســانه ها«، »روابط عمومی الکترونیک«، »پژوهش و افکارسنجی«، 
»ارتباطات درون و برون ســازمانی«، »مســئولیت اجتماعی«، »انتشارات« و 
»امور تبلیغاتی و نمایشــگاهی«، بخش های دیگری بودنــد كه مورد ارزیابی 
داوران هفتمین جشــنواره روابط عمومی های برتــر صنعت بیمه قرار گرفتند.
همایش بیمه و توســعه امروز همزمان با روز ملی بیمه در برج میالد تهران با 
حضــور رییس جمهور، وزیر اقتصاد و خانواده بزرگ صنعت بیمه برگزار شــد.

13 آذر روز بیمه را به تمامی دســت اندركاران صنعت بیمه كشور باالخص خانواده 
معظم بیمه سرمد تبریک عرض می نمایم.

شــركت جوان بیمه سرمد در آغازِ هفتمین سال فعالیت خود، به مدد بهره گیری از 
سیاســت ها و تصمیمات شایسته هیات مدیره محترم توانسته، جایگاه ویژه ای را در 
میان مشــتریان و صنعت بیمه كشور به دســت آورده و رتبه یک توانگری مالی را 
برای ششمین سال متوالی با تایید بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران كسب نماید.

خوشــبختانه بیمه سرمد در سال جاری موفق شد، عالوه بر تحقق اهداف اقتصادی 
خود، اقدامات گسترده ای نیز در حوزه مسئولیت و سالمت اجتماعی، به انجام رساند 
كه دریافت تندیس ویژه كرسی یونسکو در ایران به عنوان نخستین شركت بیمه ای 
در كشــور، گواهی بر این ادعاست. امیدوارم بیمه ســرمد، آغازگِر حركت جمعی و 
همبستگِی شركت های بیمه در مسیِر روشِن تحقق اهداف متعالی در این حوزه باشد.

همچنین به مدِد ایزد منان و به یاری تک تک شما بزرگواران در خانواده صنعت بیمه و به 
ویژه شركت بیمه سرمد، توفیق روزافزون در راستای تحقق سند چشم انداز صنعت بیمه 
به منظور فرهنگسازی موثر در این حوزه و شناخت مزایای استفاده از خدمات بیمه ای 
در رشته های مختلف، به ویژه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در میان اقشار مختلف 
جامعه كسب نموده و ضمن نهادینه كردن این مهم در نسل آینده، افزایش ضریب 

نفوذ بیمه و در نهایت رفاه اجتماعی پایدار را برای ایران اسالمی مان به ارمغان آوریم.
بــدون تردیــد در این مســیر، تمامی تــالش خــود را در جهت ارتقــای جایگاه 
بیمــه در كشــور، تحقــق اهــداف بــزرگ اقتصــادی و ســودآوری همســو با 
تعهد بــه انجام مســئولیت های اجتماعــی و فرهنگــی به كار خواهیم بســت.

روابط عمومی برتر، بر سینه بیمه سرمد

پیام تبریک مدیرعامل بیمه سرمد به مناسبت روز بیمه
تعهد به مسئولیت های اجتماعی همسو با تحقق اهداف اقتصادی در صنعت بیمه
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قند پیرانشهر پیشتاز صنعت شیرین
برترین تولید کننده شکر و مصرف کننده چغندر در ایران

مهندس شــهرام طالبیــان مدیرعامل موفق 
در تشــریح عملکــرد ســاالنه شــركت در 
حضور ســهامداران و ذینفعــان كم گفت و 
گزیده كه چه به دل نشســت  كه این همان 
ریســمان نبافتن بیهــوده، هویــدای ارزش 
كار بــزرگ مــردان علم و عمل میباشــد .

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت 
ســهامی عام فــرآورده های غذائــی و قند 
مورخ 1398/08/26  پیرانشهر)ســهامی عام( 
در محل ســالن اجتماعات ســاختمان شهد 
برگــزار گردید.  در ایــن مجمع كه با حضور 
89/5 ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیــات مدیره، نماینــده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  
مهــدي زنجاني میاندوآب  بــود، كه جنابان 
رضــا عبــدل و میــر داوود فربــود در مقام 

نظار اول و دوم و آقای اردالن یوســفي به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با 
قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/04/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 و با تقسیم سود  1100 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس شهرام طالبیان در بخشی از گزارش خود به مجمع نشینان با اعالم اینکه شركت با 
مصرف 547516 تن چغندر و تولید 71/555 تن شکر به عنوان برترین تولیدكننده شکر و 
مصرف كننده چغندر در سال مورد گزارش شناخته شد و این نشان از همت و همیت كلیه 
اركان مجموعه میباشــد اضافه كرد: در سال مالی مورد گزارش درخصوص تولید الکل نیز 
3331840 لیتر تولید داشته ایم، كه در مقایسه با سال گذشته حدود 51 درصد افزایش داشته 
است و قیمت هر لیتر الکل نیز در قیاس با سال گذشته حدود 384 درصد افزایش داشته است.
شهرام طالبیان كه فرزند خلف طالبیان بزرگ  و یادگار گرانقدر این مدیر كارآفرین و خیر به 
نام كشوری می باشد در ادامه گفتار خود تصریح كرد هرچند با افزایش نرخ ارز و سایر عوامل 
موثر اقتصادی، شاهد آن بودیم كه در افزایش بهای تمام شده محصوالت اصلی تولیدی در كل 
كشور یک رشد صعودی حکمفرما بوده است اما با تمهیدات مدیریتی اندیشیده شده و باالبردن 
راندمان كاری و بهره وری توانستیم از تبعات این مشکالت بطور قابل مالحضه ای بکاهیم.

مدیر قابل صنعت و مدیریت كشور در انتهای گزارش خود اظهار امیدواری كرد با توجه به 
كمبود و بحرانی بودن منابع زیرزمینی آب دربسیاری از استان ها ،دولت در جهت اصالح شیوه 
آبیاری اقدامات حمایتی بیشتری انجام دهد تا میهن عزیزمان بتواند در افق چشم انداز خود به 
عنوان كشوری موفق در پیشرفت برای دیگران در منطقه مورد مثال و الگو قرار گیرد. شایان 
ذكر است مدیریت ارشد  و معاونت مالی مجموعه درفضایی صمیمی و صادقانه به سواالت و 
ابهامات سهامداران پیرامون مسایل مالیاتی ، بیمه ای، وارادت شکر، برنامه های آتی مدیریت 
برای ارتقائ بازدهی و مســایل محیط زیستی مجموعه قند پیرانشهر پاسخ هایی مستند و 
مستدل دادند كه حکایت از تسلط و دوراندیشی این كادر مدیریتی و احاطه واشراف شان به 
ریز ریز موارد بوده و میباشد كه این نحوه گزارش دهی و پاسخگویی شفاف با استقبال ذینفعان 
راستین مواجه گردید.  با این عملکرد و رویکرد در دیدگاه و كارایی فقط عارضیم حفظکم اهلل...

پیام هیات مدیره
مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش

1- تولید شکر:
درسالي كه سپري شد با سعي و تالش مدیریت و كلیه كاركنان زحمتکش مجموعه شركت 
فرآورده هاي غذائي و قند پیرانشــهر با مصرف 547516 تن چغندر و تولید 71/555 تن 
شکربعنوان برترین تولیدكننده شکر و مصرف كننده چغندرقند كشور توانست بار دیگر قدرت و 
اراده خود را در نیل به هدف مقدس تولید و سازندگي به منصه ظهور برساند هیات مدیره شركت 
افتخار دارد كه این موفقیت بزرگ را به كلیه سهامداران و كاركنان شركت تبریک عرض نماید .

2- تولید الکل
در ســال مالــی مورد گــزارش امکان تولیــد این محصول بــه میــزان 3331840 لیتر 
رســید كه در مقایســه با ســال گذشــته حــدود 51 درصــد افزایش داشــته و قیمت 
هــر لیتــر الکل در قیاس با ســال گذشــته حــدود 383 درصــد افزایش یافته اســت.

3-در سال مورد گزارش هر چند قیمت چغندر خریداری طبق بخشنامه به ظاهر یک درصد 
افزایش داشته ولی با برگشت سهمیه شکر یا قند و تفاله به كشاورزان با نرخهای اعالم شده 
عمال قیمت چغندر بیش از 2/2 درصد افزایش داشه است از طرفی نیز با افزایش نرخ ارز سایر 
عوامل قیمت تمام شــده محصول )دستمزد، قطعات یدكی، مواد سوختی، لوازم مصرفی و 
سایر( با افزایش بی رویه قیمت همراه بودند كه موجب افزایش بهای تمام شده محصول اصلی 
گردیده اســت. در ضمن با افزایش قیمتهادر تمام موارد در كشور محصوالت فرعی شركت 

كه مشمول قیمت دســتوری نبوده و توسط 
بازار تعیین می گردد و تنها ممر امکان جبران 
قیمت گذاری از ســوی دولت بــوده و به داد 
شركت رسیده و باعث سودآوری گردیده اند.
در پایــان امیدواریم كه بــا عنایت به بحراني 
بــودن منابــع آب زیرزمیني در بســیاري از 
اســتانها دولت در جهت اصالح شیوه آبیاري 
اقدامات بیشتري در جهت ترغیب، تشویق و 
آموزش انجام دهد تا راندمان در هکتار شکر 
در كشور افزایش یافته و نه تنها رقابت پذیري 
شکر تولیدي داخل كشور با شکر خام وارداتي 
بهبود یافته و از این طریق درآمد كشــاورزان 
نیز افزایش بیشــتر و مداومي داشــته باشد.

تقدیر و توفیقات شرکت
موفقیت هاي شــركت در زمینه فعالیتهاي 
اقتصادي تاكنون منجر به دریافت لوح وتندیس 
ازارگانهــاي ذیربــط به قرار زیر بوده اســت.
- اخــذ لــوح تقدیــر از وزارت صنایــع بعنــوان واحد نمونه كشــوري درســال 1374
 -اخذ لوح تندیس صنعت سبز به لحاظ رعایت استانداردهاي محیطي استان در سال 1383
-اخذ تندیس ازسوي اداره صنایع ومعادن استان،اطاق بازرگاني وخانه صنعت ومعدن بعنوان 

واحد نمونه استان در سال 1388
 - اخذ لوح تندیس صنعت سبز به لحاظ رعایت استانداردهای محیط زیست كشور درسال 1381
- اخذ لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بعنوان 40 ناشر برتر بورسی سال 1397

گزارش عملكرد اجتماعی شرکت
با توجه به قانون هدفمند كردن یارانه ها و ماجرای آن از نیمه دوم سال 89 برنامه ریزی های 

الزم بشرح ذیل صورت پذیرفته است:
1-  انعقاد قرارداد: نصب كنتورهای برق و گاز داخل شــهرک برای منازل سازمانی كارخانه 

قند با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
2- درخصوص عملکرد زیست محیطی قرارداد با پیمانکار اصلح بمنظور كنترل هر چه بیشتر 
فاضالب كارخانه الکل صورت پذیرفته و طرح مذكور در شــهریور ماه سال 1390 با حضور 
مسئولین محلی راه اندازی و هم اكنون پساب كارخانه الکل بطور كامل تحت كنترل می باشد.
3-در ســال مالی مورد گزارش همچون سالهای قبل بمنظور تامین رفاه كاركنان خدمات 
ارائه شــده شامل پرداخت ســقف اعتباری صندوق قرض الحســنه، تمدید قرارداد بیمه 
عمــر و حادثه گروهی كاركنــان، تمدید قرارداد بیمه تکمیلی كاركنــان، پرداخت پاداش 
افزایش تولید، خدمات پزشــکی و بهداشــتی و احداث پاركینگ صورت پذیرفته اســت.
4-  درخصــوص مصــرف انرژی، صرفه جوئی های انجام شــده بشــرح ذیل می باشــد:

الــف( انجــام ایزوالســیون در قســمتهای مختلــف كارخانــه بمنظــور جلوگیــری 
انــرژی. مصــرف  در  جوئــی  صرفــه  نتیجــه  در  حــرارت  رفــت  هــدر  بــه  از 
ب( دوگانه سوز نمودن كوره های بخار و كوره آهک و تجهیز كردن آنها به مشعلهای گاز سوز.

ج( استفاده ازسیستمهای فركانس كانورتر)تنظیم برق مورد نیاز( با افزایش یا كاهش انرژی 
مورد نیاز.

5- نصــب كنتــور حجمــی آب مصرفــی كارخانــه بــر روی آب ورودی از رودخانــه.
6- نصــب پرس فیلتــر ممبرانی و خارج كــردن گل صافی از سیســتم تصفیه فاضالب

7- كلیــه تکالیــف مقــرره مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1397/8/27 شــامل 
پیگیری مالیات عملکرد شــركت از طریق دیوان عدالت اداری و مقررات و دســتورالعمل 
مبــارزه با پولشــوئی و دســتورالعملهای كنترل كنترلهــای داخلی انجام گرفته اســت.
8- اخذ گواهینامه های استاندارد 18001ohsas   و 9001iso  و 14001iso  در جهت 

بهبود و ارتقای كمی و كیفی تولید.
مناطق تحت پوشش

مناطــق مهــم چغنــدركاری و منابــع تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیاز)چغندرقنــد(
چغندرقند كارخانه قند پیرانشهر در سطح وسیعی از منطقه تولید و توسط كامیون یا تراكتور 
به كارخانه حمل و تحویل می گردد. حاصلخیزی خاک همراه با منابع آبهای تحت الرضی و 
نیز میزان مناسب بارندگیهای سالیانه كه متوسط آن به حدود 45 میلیمتر در سال)در مقاسه 
با 250 میلیمتر بارندگی متوسط كشور( می رسد و ارتفاع منطقه كه بیش از 1500 متر از 
سطح دریا بوده و به این ترتیب اختالف درجه حرارت شب و روز را زیاد نموده است. بطوریکه 
چغندرقنــد تولیدی در حوزه های تحت كشــت كارخانه قند پیرانشــهر در حد عالیترین 
چغندقندهای قند ایران می باشد . تعداد متوسط پیمانکاران طرف قرارداد با كارخانه حدودا« 
4000 خانوار زارع می باشد كه در بیش از 200 روستا زندگی می نمایند.  خاكهای مناطق و 
حوزه های تحت كشت چغندرقند شامل مناطق پیرانشهر، نقده،محمدیار، اشنویه و مهاباد كه 
در آنها حدود هزاران هکتار اراضی آبی تحت كشت قرار دارند از حیث حاصلخیزی و بدلیل وجود 
پوشش گیاهی جزو خاكهای درجه یک )خاكهای عمیق و بافت متوسط( محسوب می گردد.
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کسب رتبه یک توانگری مالی برای هشتمین سال متوالی

از 10 نماینده برتر شــركت بیمه كارآفرین كه در جشــنواره پاییزی 1398 
باالترین فروش را در رشته بیمه های عمر و سرمایه گذاری داشته اند با اهدا 
لوح تقدیر و جوائز نقدی، قدردانی به عمل آمد. در مراســمی در روز دوشنبه 
18 آذرمــاه 98 با حضور محمد حیدری، مدیرعامــل، هیأت عامل و مدیران 
و رؤســای ستادی در ســاختمان بیمه مركزی شركت برگزار گردید. در آغاز 
مراســم، پس از تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری 
اسالمی ایران، نشست با ســخنان علیرضا حجتی عضو هیأت مدیره و معاون 
توسعه بازار و شبکه فروش آغاز شد. وی با تشریح فعالیت كمپین فروش بیمه 
های زندگی و عملکرد موفق شبکه فروش شركت بیمه كارآفرین، به توانمندی 
این شــبکه اشاره كرد و خاطر نشــان نمود با توجه به حضور نمایندگان توانا 
و موفق، ایــن بخش همچنان می تواند با موفقیــت هرچه تمام تر در جهت 
اعتــالی نام و اهداف بیمه كارآفریــن گام بردارد. وی با تبریک به نمایندگان 
برتر این جشــنواره، اعالم كرد: اختتامیه كمپین فروش نیمه دوم سال در 28 
اردیبهشت ماه 1399 همزمان با سالروز آغاز فعالیت شركت برگزار می گردد.

در این مراســم، محمد حیدری مدیرعامل شــركت، در اهمیت تأمین برنامه 
ها، مدیریت ریســک، كفایــت كنترل و وصول مطالبات، راه اندازی باشــگاه 
مشــتریان و كمپین بیمه های زندگی تاكید نمــود و اظهار امیدواری كرد با 
همت و تالش همه همکاران در جهت ارتقا و اهداف شــركت، بیمه كارآفرین 

همچنان آینده روشــنی خواهد داشت. وی تأمین منافع بیمه گذاران را هدف 
اصلی شركت بیمه كارآفرین برشمرد و اعالم كرد پرداخت به موقع و خدمات 
رســانی هر چه بهتر از اهداف اصلی شركت در كنار تأمین منافع سهامداران 
اســت. سپس عباس اســالمی، معاون مدیرعامل در بیمه های عمر و سرمایه 
گذاری افزود: با تقدیر از عملکرد شــبکه فروش در رشــته بیمه های عمر و 
ســرمایه گذاری و اظهار امیدواری نمود، با تدوام این جشــنواره ها، عملکرد 
شــبکه فروش هر چه پویا تر در جهت ارتقا اهداف عالی شركت، گام بردارند.
بر اســاس این گزارش، در پایان این مراســم، از 10 نفر برتر این جشنواره با 
اهدا لوح تقدیر و جوائز نقدی تقدیر و تشکر به عمل آمد. همچنین، از مدیران 
فروش و مدیران شعب برگزیدگان جشنواره نیز با اهدا جایزه قدردانی گردید.

بیمه كارآفرین طبق تأییدیه بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران، برای هشــتمین سال 
متوالی موفق به كســب ســطح یک توانگری مالــی گردید. توانگری مالی شــركت بیمه 
كارآفرین با تایید بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران در ســطح یــک قرار گرفت. بیمه 
مركزی جمهوری اســالمی ایــران در اجرای مــاده 6 آیین نامه نحوه محاســبه و نظارت 
بــر توانگری مالی موسســات بیمه )شــماره 69( و براســاس صورت هــای مالی مصوب 
ســال1397، توانگری مالی ســال 1398 بیمه كارآفرین را )سطح یک( تأیید و اعالم كرد.
شــركت بیمه كارآفرین با توجه به چشــم انــداز و اهداف خود مبنی بر افزایش ســهم از 
بــازار و تركیب پوتفوی و بــا تکیه بر اصول بیمه گری و همچنین انســجام و كار گروهی؛ 
برنامــه ریــزی؛ تخصص؛ آموزش و تمركز بر اولویت ها توانســت برای هشــتمین ســال 
متوالی؛ ســطح توانگــری یک را رقم بزند و بــه جایگاه مطلوب همیشــگی خود در میان 
شــركت های بیمه دســت یابد. گفتنی اســت مبنای محاســبات توانگری مالی، اطالعات 
مندرج در صورت های مالی حسابرســی شــده مصــوب مجامع عمومی موسســات بیمه 
و مفاد آئین نامه 69 اســت و ســطح توانگری یک باالترین ســطح محســوب می شــود.

در آســتانه ســیزدهم آذر مــاه و روز ملــی بیمــه، مراســم صــدور بیمــه هــای زندگــی پرســنل شــركت در روز دوشــنبه 1398/09/11 بــا حضــور 
مدیرعامــل و هیــأت عامــل در ســاختمان مركــزی برگــزار گردیــد. صــدور بیمــه هــای زندگــی امیــد اندوختــه دار پرســنل طــی مراســمی بــا 
حضــور محمــد حیــدری، مدیرعامــل، هیــأت عامــل و مدیــر بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری و تعــدادی از پرســنل شــركت برگــزار شــد.
در این مراسم ابتدا، عباس اسالمی، معاون مدیرعامل 
در بیمه های عمر و ســرمایه گذاری ســخنانی را در 
خصوص بیمه امیــد اندوخته دار و مزایای اســتفاده 
از آن را بــرای حضــار ارائه كرد. ســپس بیمه های 
صادر شــده پرسنل در مراسمی توســط معاون بیمه 
های عمر و ســرمایه گذاری به آنها تحویل داده شد.
بر اســاس این گــزارش، محمد حیــدری مدیرعامل 
بــا تقدیر و تشــکر از همــکاران بیمه هــای زندگی 
رهنمودهایــی را در جهــت اعتــال و ارتقــا هر چه 
بهتــر اهداف شــركت بیمــه كارآفرین بیــان نمود.

آیین برگزاری صدور بیمه های زندگی امید اندوخته دار پرسنل شرکت

تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره فروش بیمه های زندگی پاییز 1398
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صنعت بیمه برای رشــد و توســعه باید از میان خانواده ها عبور كند این جمله رئیس كل 
بیمه مركزی را می توان نقشه راه صنعتی دانست كه در آستانه هشت دهه فعالیت و بیش 
از چهار دهه نظارت به بلوغ كافی رسیده و حاال باید در معادالت كالن پولی و مالی كشور، 

نقش تاریخی خود را ایفا كند.
صنعت بیمه به این واقعیت تعیین كننده و حیاتی، پی برده كه با بهره گیری از ابزارهای فرهنگسازانه 
و ساده سازی مفاهیم پیچیده بیمه برای كودكان و نوجوانان، می تواند ضریب نفوذ بیمه را به 
خصوص در رشته بیمه های زندگی به استانداردهای جهانی نزدیک كرده و با سرمایه گذاری 
هوشمندانه و ورود منطقی به بازار سرمایه، مسیر تازه ای را پیش پای این صنعت مادر قرار دهد.
در كارنامه صنعت بیمه نمره های مختلفی وجود دارد كه نشان از عملکرد این صنعت در حوزه ها 
و حوادث مختلف از جمله زلزله ها، سیل ها و حوادث دیگر طبیعی است؛ مورد مهم دیگر كه برای 
ارزیابی عملکرد بیمه ها به كار می آید، رویارویی این شركت ها با تحریم های ناجوانمردانه است.
عملکــرد درســت و اصولی بیمه هــا می تواند به كمــک تولیدگران و ســرمایه گذاران، 
بیایــد و در نهایــت به آرامش بــازار و فضای كســب و كار ختم شــود.  در این گزارش 
مــروری خواهیم داشــت به عملکرد یکســاله ی صنعــت بیمه در حوزه هــای مختلف.
آمار عملکرد صنعت بیمه در ســال 1397 نســبت به ســال قبل، به شــرح زیر اســت.

بر اساس آمار سال 1397، مقدار حق بیمه تولیدی شركت های بیمه مستقیم به حدود 45.4 
هزار میلیارد تومان رسیده است كه در مقایسه با سال گذشته حدود 33.5 درصد رشد نشان 
می دهد. طبق آمار سال 1397، میزان حق بیمه تولیدی بازار بیمه كشور با رشد 8.8 درصدی 
)بر پایه دالر( در مقایسه با سال گذشته، به  حدود 10.8 میلیارد دالر )454.4 هزار میلیارد 
ریال( رسیده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشره در نشریه بین المللی زیگما، صنعت 
بیمه كشور از منظر حق بیمه تولیدی در جایگاه سی و نهم ایستاده است. همچنین جمهوری 
اسالمی ایران در بین كشورهای »منطقة چشــم  انداز« جایگاه سوم را كسب كرده است .

بر اســاس آمار ســال 1397، حق بیمه ســرانه )نســبت حق  بیمه تولیدی بازار بیمه به 
جمعیت كشــور( به 5.5 میلیون ریال رسیده اســت. بدین ترتیب، شاخص مذكور نسبت 
به ســال گذشــته بیش از یک میلیــون ریال افزایش یافته اســت. شــاخص حق بیمه 
ســرانه دركشور طی ســال های  اخیر روند صعودی داشته اســت. با این وجود، مقدار حق 
بیمه ســرانه در دنیا به مراتب از كشــور ما باالتر بوده و حق بیمه ســرانه در كشــور ما به 
مقدار منطقه نزدیک تر اســت. بر اســاس آخرین آمارهای بین المللی، جایگاه بین المللی 
كشــور از حیث شــاخص حق بیمه ســرانه رتبه 64 و در منطقه حائز رتبه 8 بوده است.

طبق آمار نشــریه زیگمــا، اگر چه میزان ضریب نفــوذ بیمه در دنیا به مراتب از كشــور 
ما باالتر اســت )2.6 برابر در ســال 1397( اما میزان این شــاخص در كشــور ما، به ویژه 
طی چند ســال اخیر از ســطح منطقه باالتر رفته اســت. جایگاه كشور ما از حیث ضریب 
نفوذ بیمه طی دو ســال اخیر، با 3 پله صعود از رتبه 57  به رتبه 54 صعود كرده اســت.
طبق آمار سال 1397، حق بیمه  های رشته زندگی در كشور طی دو سال اخیر 1.2 برابر شده است. 
سهم از پورتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه، نسبت سال قبل حدود 0.9 واحد افزایش نشان می دهد

مهم ترین اقدامات نظارتی بیمه مرکزی:
- همکاری با سازمان های متولی كاهش حوادث ترافیکی از جمله پلیس راهور ناجا، وزارت 
بهداشت، پزشــکی قانونی و مجموعه وزارت راه و شهرســازی در راستای كاهش حوادث 

ترافیکی و تلفات ناشی از آن
- اعزام هیات های نظارتی جهت بررسی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خسارت در استان 
های سیل زده گلستان، مازندران، فارس، خوزستان و لرستان در جریان سیل اسفند 1397 
و فروردین 1398 و پیگیری مســتمر برای تسریع در پرداخت خسارات به آسیب دیدگان

- اعــزام هیــات نظارتی برای بررســی میدانــی و نظارت بــر روند پرداخت خســارت 
پیگیــری  و  آبــان 1398  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  زده  زلزلــه  مناطــق  در 
مســتمر تســریع در پرداخــت مناطــق ســیل زده كشــور و همچنین اعــزام هیات 
نظارتــی درخصــوص پیگیــری پرداخت خســارت های آتش ســوزی در بــازار تبریز.

مهم ترین اقدامات اتكایی بیمه مرکزی:
- انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریسک رشــته های آتش سوزی، مهندسی و پول، حوادث 
فاجعه آمیز در رشــته های آتش سوزی، ریسک و حوادث فاجعه آمیز، انعقاد قرارداد مازاد 
خسارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز برای قبولی های اختیاری و قراردادی بیمه مركزی و 

همچنین تشکیل كنسرسیوم آتش سوزی با مشاركت 13 شركت بیمه
- انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت در رشــته پی اند آی بــا راهبری بیمــه مركزی برای 
موسســه بیمه متقابل كیش با حداكثر تعهد یک میلیارد دالر و همچنین بســتن قرارداد 
مــازاد خســارت بیمه مركزی در رشــته پی اند آی بــا حداكثر تعهــد 50 میلیون یورو

- انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی اند آی با راهبری بیمه مركزی برای موسسه بیمه 
متقابل اطمینان متحد قشم با حداكثر تعهد یک میلیارد دالر

- انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مركزی در رشته های باربری و كشتی با حداكثر تعهد 
50 میلیون یورو

- پاالیشگاه های نفت سراسر كشور با سرمایه بیش از 14 میلیارد یورو
- پاالیشگاه های گاز سراسر كشور با سرمایه بیش از 6 میلیارد یورو

- پاالیشگاه های با سرمایه بیش از 28 میلیارد یورو

- تاسیسات فراساحلی گاز 
)پارس جنوبی( با سرمایه 
بیش از 9 میلیــارد یورو

- احــداث و بهره برداری 
نیروگاه ها با سرمایه بیش از 10 میلیارد یورو

- احداث و بهره برداری از پروژه های ریلی كه سرمایه فاز یک آن بیش از 5/1 میلیارد یورو 
و فاز 2 آن بیش از 5 میلیارد یورو است

- هواپیمایی ایران ایر با 54 فروند هواپیما و سرمایه 5/1 میلیارد یورو
- هواپیمایی ماهان با 50 فروند هواپیما و سرمایه 3/1 میلیارد یورو

- هواپیمایی آسمان با 18 فروند هواپیما و سرمایه 630 میلیون یورو
- هواپیمایی كیش ایر با 15 فروند هواپیما و سرمایه 430 میلیون یورو

- حمل مسکوكات بانک ملی با تعهد 250 میلیون یورو
- حمل تجهیزات تلفن مركزی با تعهد 310 میلیون یورو

- حمل فوالد ایران با تعهد 600 میلیون یورو
- حمل تجهیزات نیروگاهی شركت مادر تخصصی بازرگانی ایران با حداكثر تعهد 690 میلیون یورو
- ناوگان شركت ملی نفتکش ایران با 63 فروند شناور و تعهد مسئولیت یک میلیارد دالر برای هر شناور

- ناوگان شــركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 130 فروند كشتی و حداكثر تعهد 
مسئولیت یک میلیارد دالر برای هر كشتی

- پوشــش ناوگان شــركت نفت خــزر بــا 23 فروند كشــتی و تعهد 100 هــزار دالر.
مهم ترین اقدامات فناوری اطالعات و ارتباطات:

بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران در راســتای وظیفه اصلی خود و كســب رضایت 
آحــاد مردم به صنعت بیمه كشــور در ســال 1397 نســبت به ایجاد ســامانه یکپارچه 
نظارتي و تســهیل امر نظارت در حــوزه هاي نظارتي، تغذیه اطالعاتي ســامانه یکپارچه 
اطالعات اقتصادي كشــور بــا داده هاي صنعت بیمه، طراحی، توســعه و پیاده ســازی 
ســرویس تعاملی كارپوشــه ملی ایرانیــان، ارائه خدمت الکترونیکی اســتعالم ســوابق 
بیمــه ای افراد برای بهره بــرداری در نرم افــزار موبایل دولت همراه، اقدام كرده اســت.

مهم ترین اقدامات در حوزه توسعه فرهنگ بیمه:
- اجرای طرح زنگ بیمه در مدارس كل كشور به صورت همزمان و با همکاری تمامی شركت های بیمه

- گنجاندن مفاهیم بیمه ای در كتب درســی دانش آموزان)بیش از 86 عنوان مطلب بیمه 
ای در كتاب های مقطع متوســطه كه با این اقدام بیش از 5میلیون دانش آموز به صورت 

مستقیم با مفاهیم صنعت بیمه آشنا می شوند
- برگزاری هفت دوره تخصصی آموزش بیمه ای برای خبرنگاران

- انتشار 45 عنوان كتاب بیمه ای در سه سطح »یمه برای كودكان«، »بیمه برای همه« و 
»بیمه برای مدیران و كارشناسان«

- هماهنگــی هــای الزم بــرای درج مطالب بیمــه ای در مجالت رشــد دانش آموزی
- تهیــه، تنظیم و انتشــار/پخش مطالب بیمــه ای)خبر، مصاحبه، گــزارش و مقاله( در 
قالــب ها) اینفوگرافیک، اینفوموشــن، اینفونیوز و انیمیشــن( و در رســانه های مختلف
- تهیــه، تولیــد و پخــش تیزرهــای متنــوع بیمــه ای از طریــق شــبکه هــای 
مختلــف صــدا و ســیما و رســانه هــای دیــداری و شــنیداری در فضــای مجــازی
- حضور و مشاركت جدی در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی) بورس بانک و بیمه تهران، 

الکامپ، كیش اینوكس( و...
- هماهنگی های الزم برای تهیه و تولید و پخش برنامه تلویزیونی 52 قسمتی در شبکه سوم سیما
- اجــرای كمپیــن هــای تبلیغاتــی - فرهنگی بــا موضوع كاهــش تلفات جــاده ای

- راه اندازی باشگاه اینترنتی نوآوران ) ویژه كودكان(
برترین خدمات و دستاوردها:

- پرداخت سریع و دقیق خسارت های مربوط به خسارت های سیل
- ایفای تعهدات كامل درخصوص زائران اربعین حسینی

- راه اندازی سیســتم مکانیزه پاسخگویی بیمه مركزی در ساعات غیركاری و ایام تعطیل
- پرداخت سریع و دقیق خسارت های مربوط به زلزله )استان كرمانشاه و استان آذربایجان شرقی(
- جایزه ملی كیفیت در حوزه دســتگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی )بلوغ سازمانی(.

دستاوردهای یک صنعت موفق
همه آن چه بر صنعت بیمه ایران گذشته است
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پیام تبریک مدیرعامل بیمه میهن به مناسبت »روز بیمه«
داریوش محمدی عضو هیات مدیره و مدیر عامل بیمه میهن در پیامي روز بیمه را به تالشــگران این عرصه تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:
بیمــه پیــام آور آرامــش و امنیت خاطر بــرای آحاد مختلف مــردم و فعاالن اقتصــادی در حوزه های مختلف اســت و 
13 آذر »روز بیمــه« فرصتی اســت تا اهالــی صنعت بیمه به عنوان مظهــر آرامش و اطمینان و تضمیــن كننده امنیت 
روانــی جامعــه، اقدامات و دســتاوردهای خــود را به نمایــش بگذارند و با اســتفاده از فرصت ها و تجارب گذشــتگان، 
افــق روشــن تری برای خود ترســیم كرده و نوید بخش آینده ای روشــن بــرای آحاد مردم و فعاالن اقتصادی باشــند.
بیمــة میهــن در كنار خانواده بزرگ صنعــت بیمه تالش می كند با رعایت اصول بیمه گــری و بهره گیری از دانش فنی، 
خدمات مطلوب و شایســته ای به بیمه گذاران خود ارائه و نقش ســازنده ای در رشــد و توسعه اقتصادی كشور ایفا نماید.
فرارســیدن روز بیمــه را بــه همــکاران گرانقــدر و شــبکه فــروش ارجمنــد بیمــه میهــن و تمامی فعــاالن عرصه 
بیمــه كــه بــا رعایت و حفــظ حقوق بیمــه گــذاران، موجبات آرامــش و امنیــت خاطر آنــان را فراهم می ســازند، 
تبریــک و شــادباش مــی گویــم و ســعادت و ســربلندی فعــاالن ایــن عرصــه را از خداونــد متعــال خواســتارم.

داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن این مطلب را در گفتگویی خبری عنوان كرد كه 
مشروح آن به شرح زیر است:

مدیرعامل شركت بیمه میهن معتقد است كه افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در كشور نیازمند 
شناسایی بازارهای جدید و طراحی بیمه نامه های نوین است و تا زمانی كه این اتفاق نیافتد 
نمی توان حق بیمه جدید تولید كرد و به تبع آن در ضریب نفوذ بیمه تغییری ایجاد نخواهد شد.

داریوش محمدی با تاكید بر اهمیت شناخت اولویت های یک شركت بیمه گفت: اگر مدیریت 
یک شركت اولویت های سازمان خود را به خوبی تشخیص دهد آن سازمان رشد می كند.
وی گفت كه »پس از حضور خود درشركت بیمه میهن 10 سال گذشته این شركت را مورد بررسی 
و داده كاوی قرار داده است تا رشته های بیمه ای زیان ده و سوده این شركت را مشخص كند.«
مدیرعامل شركت بیمه میهن با اشاره به طوالنی شدن زمان پرداخت خسارت های معوق 
این شركت اظهار كرد: با تالش هایی كه انجام شد این وضعیت بهبود پیدا كرد و در حال 

حاضر خسارت ها به موقع پرداخت می شود.
محمدی، طراحی حرفه ای داشبوردهای مدیریتی فروش را یکی از اتفاق های خوب بیمه 
میهن ذكر كرد و افزود: این داشبوردها دراختیار روسای شعب قرار گرفت تاعملکرد فروش 
خود را به بهترین شــکل رصد كنند، از سوی دیگر مدیریت های فنی نیز با دسترسی كه 
دارند فرآیند فروش و فعالیت شعب را در رشته خود بررسی و مورد پایش قرار می دهند.

وی با تاكید بر اهمیت منابع انسانی و احیای فروش گفت: تیم مدیریتی این شركت معتقد 
است كه اگر درست )متوازن( بفروشیم و سهم از بازار خود را مجددا احیا كنیم بسیاری از 

مشکالت شركت مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شــركت بیمــه میهن افزود: در گذشــته صدور خســارت و مجــوز فروش 
بیمــه میهن در تهران متمركز بــود، اما حدود اختیارات را بازنگــری و در حوزه فروش 
با اجتناب از پیچیدن نســخه یکســان برای رشــد فــروش، بودجه فروش شــعب را به 
تفکیک وبراساس پتانسیل های استانی مشــخص كردیم، به گونه ای كه در ابتدای سال 
98 مشــخص شد كه چه شعبه ای در چه رشــته ای چه میزان باید فروش داشته باشد.

محمدی با تاكید بر اینکه شــركت بیمه میهن برخالف ســالهای گذشته تمركز برثالث 
فروشــی ندارد و در حال حاضر 28 درصد پرتفوی این شركت در رشته ثالث است، بیان 
كرد: پس از تصمیم نهاد ناظر درخصوص شركت كارگزاری سایپا، هیچ گونه فروش ثالث 
به شــركت سایپا انجام نشــده و مطالبات از شركت كارگزاری ســایپا وصول شده است.
وی به طرح مهرانه میهن اشاره كرد و گفت: این طرح از اسفند ماه سال 97 آغاز شد و در 
آن فقط فروش ســازمانی داریم، تا كنون باالی 300 تفاهم نامه سازمانی در سطح كشور 
منعقد كرده ایم. این طرح با كمترین بروكراســی انجام می شود و پیش بینی می كنیم كه 
تا پایان ســال فروش خوب و با ریســک مطلوب از محل قراردادهای منعقده انجام شود.

مدیرعامل شركت بیمه میهن با اشاره به تدوین طرح ملی پزشکان قبل از حضور وی در 
بیمه میهن، توضیح داد: این طرح به صورت گروهی و كامال هدفمند اجرا می شــود یعنی 
اگر كل پزشــکان و متخصصان یک دانشــگاه علوم پزشکی مسئولیت خود را نزد شركت 

بیمه میهن، بیمه كرده و تجمیع ریســک كنند از یک تخفیف خوب بهره مند می شوند.
90 درصد خسارت های سیل پرداخت شد

محمدی گفت كه »برای كوتاه شــدن جریان رســیدگی به خسارت های سیل اخیر یک 
مدیــر پروژه تعریف كردیم« و افزود: بیمه میهن حدود 90 درصد خســارت های ســیل 
اخیــر را پرداخت كرده اســت و ده درصــد باقی مانده هم به علت در دســترس نبودن 
شــماره حســاب بیمه گذاران بــه تاخیر افتاده اســت كه آن هم در حال انجام اســت.
به گفته وی بیمه میهن حدود 94 هزار منزل روســتایی دراســتان لرستان و 134 هزار 
منزل روســتایی دراســتان خوزستان را بیمه كرده اســت كه در بهمن ماه سال گذشته 
درصــد اتکایــی آنها را بازنگــری و از 64 درصد به باالی 80 درصد افزایش داده اســت.
محمــدی تاكیــد كــرد كــه بیمــه مركــزی در اوج مشــکالت كمــک بســیاری 
بــه بیمــه میهــن كــرده و نــگاه حمایتــی بیمه مركــزی موجب شــده تــا جریان 
پرداخــت خســارتهای شــركتهای بیمــه بــه درســتی و مناســب هدایــت شــود.
وی خاطرنشان كرد: »امسال بیمه مركزی در بحث اتکایی هر نرخی را قبول نمی كند و با هر 
نرخی كه بیمه گر اتکایی بدهد با آن بیمه نامه سیل و آتش سوزی این مناطق را صادر می كنیم.«

مدیرعامــل شــركت بیمــه میهــن در پاســخ به این پرســش كــه »آیــا در هیات 
مدیــره ایــن شــركت اختالفاتــی وجــود دارد«، گفــت: اختــالف ســلیقه همه جا 
هســت، امــا در بیمه میهــن همه اتفاق نظــر دارند كه این شــركت باید رشــد كند.
به گفته محمدی؛ بیمه میهن برای رسیدن به افزایش 80 درصدی پرتفو نیاز به فکر و ایده های 
نو داشت و به همین دلیل تغییرات مدیریتی متناسب با این هدف در شركت اتفاق افتاد و 
این تغییرات مبتنی بر اولویت های احیای فروش سودده و احیای سهم از بازار بوده است.
وی در پاســخ بــه این پرســش كه »آیا ســهامداران عمــده این شــركت قصد فروش 
ســهام خود را دارند« گفت كه بنیاد مســکن ســهم خود را نمی فروشــد و افزود: بیمه 
میهن ســال 96 تنها 0.4 درصد بازار را در اختیار داشــت اما ســال گذشته این رقم به 
0.45 درصــد افزایــش پیدا كرد و قیمت ســهام این شــركت نیز رشــد خوبی یافت.

مدیرعامل شركت بیمه میهن معتقد است كه با طرز تفکر 50 سال قبل اتفاقات جدیدی در صنعت 
بیمه رخ نمی دهد و ارتباطات بیرون از صنعت نیز می تواند به ارتقای صنعت بیمه كمک كند.

مقاومت حداکثری در برابر نرخ شكنی داریم
محمــدی معتقد اســت كــه نرخ های غیــر فنی را آن دســته از شــركت های بیمه ای 
ارائــه می كنند كه تفکــر مدیریتی آن شــركت نمی تواند ســهم از بازار خــود را احیا 
كنــد، از ســوی دیگــر عدم ثبــات مدیریتی هم ســبب می شــود كــه آن مدیر فقط 
بــه فکر باالبــردن فروش باشــد و اجرای تعهــدات را بر عهــده مدیر بعــدی بگذارد.
وی بــا تاكیــد بــر اینکه بیمــه میهــن وارد فضای نرخ شــکنی نمی شــود و مقاومت 
حداكثــری در برخــورد بــا ایــن مســاله وجــود دارد، تصریح كــرد كــه »ارائه نرخ 
هــای غیر فنــی در ابتدا جفا به ســهامداران یک شــركت بیمه اســت و این مســاله 
بــرای بیمــه مركــزی و بیمــه گــران اتکایــی نیــز مشــکالتی را ایجــاد می كند.«
مدیرعامل شــركت بیمه میهن اذعان داشــت كه »طبق بررســی ها، فروش در رشــته 
ثالــث حداقــل تا 5 دوره مالی بعد یک شــركت بیمــه را تحت تاثیر قــرار می دهد« و 
افــزود: به دلیل عدم توجه بــه این موضوع، بیمه میهن درگیر تبعات فروش پرریســک 
ثالــث در ســال های گذشــته شــده كه با تــالش هیات مدیره شــركت، در یکســال 
گذشــته بخش عمــده ای از خســارت های معوق این رشــته پرداخت شــده اســت.
محمــدی تصریح كرد: افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه در كشــور نیازمند شناســایی 
بازارهای جدید و طراحی بیمه نامه های نوین است و تا زمانی كه این اتفاق نیافتد نمی توان 
حق بیمه جدید تولید كرد و به تبع آن در ضریب نفوذ بیمه تغییری ایجاد نخواهد شــد.
مدیرعامل شــركت بیمه میهن در پاســخ به این پرســش كه«آیا اجباری شدن برخی 
بیمه نامــه ها كمکی بــه افزایش ضریــب نفوذ بیمه می كنــد«، گفت: باید نیــاز را در 
جامعــه ببینیم و براســاس نیاز بیمه نامــه را طراحی كنیم و آن زمان اســت كه فروش 
بیمه نامه حتی اگر اجباری نشــود به دلیل احســاس نیاز با اســتقبال روبرو می شــود.

بیمه میهن 90 درصد خسارت های سیل را پرداخت کرد
میهن وارد فضای نرخ شکنی نمی شود

34
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در سال رونق تولید
طلوعی دوباره برای پتروشیمی آبادان

عضو هیات مدیــره و دبیر مجمع كه در غیاب مدیرعامل 
فرهیخته شــركت گزارش توجیهی افزایش ســرمایه را 
قرائت می كرد در فرازی از گزارش خود با تشریح و تبیین 
ریسک های اساسی و چالش های درگیر پتروشیمی آبادان 
از جمله قدمت باال و فرســودگی كه باعث عدم كاركرد با 
ظرفیت كامل و بهینه كاری می شود، تورم نیروی انسانی 
، وابستگی مجتمع به EPS وارداتی، مشمولیت ماده 141 
قانون تجارت و تبعات ناشــی از آتش سوزی و ... بشارتی 
داشــت خوش و آن تاكیدی بود بر این نکته درست كه با 
تمهیدات و برنامه هایی كه مدیریت ارشد به عمل آورد از 
دل تهدیدها فرصت ســاخته و توانستیم با اجرایی كردن 
برنامه های خود از بســترهای موجود استفاده كرده و در 
جهت نوسازی و اورهال خدمات بسیار خوبی را انجام دهیم 
و واحدهای باال دســتی و پایین دستی را به طور مناسب 
تامین و تعمیر نماییم . همچنین با اصالح ساختار منابع 
انســانی و تعدیل بهینه در كنار تجدید ارزیابی و افزایش 
ســرمایه سعی كردیم توام با راه اندازی واحد 600 و خرید 
كمپرسورهایی از كره جنوبی كه نصب آن در مرحله پایانی 
اســت بر راندمان كاری و بهــره وری مجموعه بیافزائیم. 
بــه گفته این عضو هیات مدیره انجــام مذاكرات و رایزنی 
های گسترده مدیرعامل و دیگر سهامداران عمده از جمله 
تاپیکو باعث شده است كه شركت در جهت افزایش  ثبات 
تولید خود بهترین مسیر را برای ساختن آینده طی نماید.
به گفته مدیریت مجموعه هدف از انجام افزایش ســرمایه 
از محــل مطالبات تکمیل زنجیــره تولید،افزایش ضریب 
ایمنی و كاهش ســاعات عدم اســتفاده از دستگاه ها می 
باشــد كه باعث باال رفتنن بهره وری مجموعه می گردد.

تبدیل داده های غیرمولد به مولد و بهبود ســاختار مالی، 
پروژه بازسازی كامل بویلرهای شماره 2 آذرآب، پروژه تزریق 
كلر مایع و تمركز و وارداتbcm و پركردن ظرفیت خالی 
pdc از دیگر اهــداف و برنامه های مدیریت مجموعه در 
جهت ثبات تولید و ارزش آفرینی می باشد كه با توجه به 
تجربه و كاردانی مدیرعامل و تیم اجرایی او از مالیه گرفته تا 
روابط عمومی و امور سهام و تالش مجاهدگونه ی كاركنان 
و كارگران زحمتکش درآبادان دوســت داشتنی در اندک 
زمان این نوید را خواهیم داد كه شركت به سود دهی برسد.

بــه گفتــه ی مهندس ســجاد زینلی موضــوع افزایش 
سرمایه بطور كلی اصالح ساختار مالي، تامین سرمایه در 
گردش و اجراي طرح  هاي توســعه  اي شركت میباشد تا 
با این مهم عالوه بر خروج از مشــمولیت ماده 141 قانون 
تجارت ، مدیریت بتواند با رفع چالش ها و معضالت پیش 
روی بهتریــن آورده و عملکرد را نصیب ذینفعان ســازد.
مخلــص كالم آنکه راه اندازی مجدد واحد تخریب شــده 
و نیــز تجهیزات افزاینــده خوراک، روزهــای خوبی را در 
برای شــپترو ترســیم خواهد كرد.اجــازه میخواهیم  در 
پایان از مدیران پاكدســت و ســکانداران مجموعه كه به 
گرمی پذیرای اهل مطبوع و رســانه بود و از روابط عمومی 
پویــا و مدیریت مالی شــفاف كه در تهیه گــزارش یاری 
رسان گشــتند ما نهایت قدردانی وتشکر را داشته باشیم 
مجمــع عمومی فــوق العاده صاحبان ســهام شــركت 
پتروشــیمی آبادان )ســهامی عام( مورخ 1398/08/28 
در محــل آمفي تئاتر نفت پاســارگاد تشــکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور54/4 درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمــع برعهده آقای محمدرضا پاشــایي بود كه جنابان 
رضاتوكلي بنیزي و  ســلیمان سلطاني درمقام نظار اول و 
دوم و آقای سجاد زینلي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
بــا طنین صلوات خــود ضمن تصویب افزایش ســرمایه 
شــركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه  به مجمع 
عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی 
آبادان)ســهامي عام( در اجراي مفاد تبصره ۲ ماده 
161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 19 تیر ماه 1398 هیات مدیره 
شركت پتروشیمی آبادان )سهامي عام( درخصوص افزایش 

سرمایه آن شــركت از محل آورده نقدی و مطالبات حال 
شده سهامداران ) به ترتیب به مبالغ 1/164 و 836 میلیارد 
ریال( از مبلغ 3/520 میلیارد ریال به مبلغ 5/520 میلیارد 
ریال مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و یادداشتهای 
همراه كه پیوست می باشــد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این 
موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گــزارش توجیهی مزبــور در اجراي تبصــره 2 ماده 
161اصالحیــه قانون تجارت و با هدف خروج از مفاد ماده 
141 اصالحیه قانون تجارت، اصالح ساختار مالی، تامین 
منابع از طریق عدم پرداخت مطالبات ســهامداران جهت 
انجام پروژه های در دست اجرا و تعمیرات اساسی و بهسازی 
واحدهای عملیاتی مجتمع و اصالح ساختار نیروی انسانی 
تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود 
كه این گزارش توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز 

هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد. قابل ذكر است 
افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شده موجب ورود 
وجه نقد به شركت نخواهد شد لیکن موجب اصالح ساختار 
مالی و ممانعت از خروج وجه نقد از شــركت خواهد شد.
3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و 
بــا فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، این موسســه به 
مواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقــول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی 
یاد شــده در باال، براســاس مفروضات به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت با پیش بیني هــا خواهد بود. زیــرا رویدادهاي 
پیــش بیني شــده اغلب به گونــه اي مــورد انتظار رخ 
نمي دهــد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 630/000 میلیون ریال 
به مبلغ 3/520/000 میلیون ریال و از محل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی صورت 
گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/19 
تصویب شــده و در تاریخ 1397/12/28 نزد مرجع ثبت 
شركت ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت پتروشیمی آبادان )سهامی عام(، از افزایش 
ســرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شــرح زیر می باشد.

شــركت پتروشــیمی آبادان )ســهامی عام( در راستای 
اجرای طــرح افزایش خوراک پاالیشــگاه و بازســازی و 
نوســازی واجد 600، تامین ســرمایه در گــردش مورد 
نیــاز، خروج از شــمولیت مــاده 141 قانــون تجارت و 
اصالح ســاختار مالی در نظر دارد از محــل آورده نقدی 
و مطالبات ســهامداران، ســرمایه خود را از مبلغ 3/520 
میلیارد ریال به مبلغ 5/520 میلیــارد ریال افزایش دهد.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 

با توجه به برنامه ارائه شــده، شركت پترو شیمی آبادان ) 
سهامی عام(، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 3/520/000 
میلیون ریال به 5/520/000 میلیون ریال، از محل مطالبات 
و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایش دهد.

- 2/000/000 میلیون ریال )معادل 56/8 درصد( از محل 
مطالباتو آورده نقدی.

.برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
درصورت عملی نشــدن افزایش سرمایه حاضر و دریافت 
تمام یا بخشی از مطالبات توســط سهامداران، شركت با 
مشکل كمبود نقدینگی مواجه خواهد شد ومشمول ماده 
141 قانون تجارت خواهد بود. كمبود نقدینگی سشبب می 
شود شركت به منظور نگهداشت سطح تولید فعلی خود 
ناگزیر به استفاده از منابع بانکی بیشتر شود و همان گونه 
كه ذكر شــد، اخذ هر چه بیشتر آن با مشکالت بسیاری 
در تامیــن تضامین و وثایق الزم و یا نرخ های باالتر تامین 
مالی روبرو خواهد بود. با فرض اخذ تســهیالت بیشــتر 
بانکی، هزینه های مالی شــركت افزایــش خواهد یافت.
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نخســتین جشــنواره فرهنگی و هنری صنعت بیمه با مشاركت بیمه مركزی و شــركت بیمه كوثر و با حضور رییس كل بیمه مركزی 
در نمایشگاه كیش اینوكس 2019رونمایی شد. این مراسم در یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری كشور و ششمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و با حضور جمعی از مسئوالن كشوری، رییس كل بیمه مركزی، مدیران عامل، معاونان و مدیران 
شركت های بیمه و جمعی از مسئوالن كشوری برگزار شد. مدیر روابط عمومی بیمه كوثر در حاشیه این مراسم گفت: این جشنواره اسفندماه 
در شهر كرج و  با اهدافی از جمله آشنایی بهتر مردم با فعالیت ها و مزیت های صنعت بیمه و برقراری ارتباط میان این صنعت و سینما 
برگزار می شود. احمدرضا عصاری از برگزاری این جشنواره در دو بخش حرفه ای و مردمی خبرداد و افزود: نخستین جشنواره فرهنگی و 
هنری صنعت بیمه در بخش حرفه ای با چهار رده فیلم كوتاه داستانی، فیلم مستند، نماهنگ و پویانمایی و بخش مردمی با دو رده فیلم و 
عکس تلفن همراه برگزار خواهد شد. وی اظهار كرد: در روز پایانی برگزاری جشنواره جوایز نفیسی به برندگان هر دو بخش اهدا می شود.

هم زمان با آغاز یازدهمین نمایشگاه کیش اینوکس 2019 انجام شد
رونمایی از نخستین جشنواره فرهنگی و هنری صنعت بیمه

معاون فنی شركت در گفت وگویی درباره عملکرد و فعالیت این شركت در امسال گفت: این 
شركت در ماه  های اخیر سعي كرده است تا روند فعالیت در حوزه بیمه گری را از حالت عملیات 
زیان ده خارج كند. در این راستا؛ برنامه ما این بود كه كه پرتفوی شركت را به سمتی سوق دهیم 
كه از عملیات بیمه گری نیز سودی حاصل مجموعه شود كه البته این كار بسیار سختی است. 
فرهاد اعلمی فر افزود: در دنیا هم این موضوع به ســختي اتفاق افتاده اســت و بسیاری از 
شركت هاي بیمه گر خارجی بین المللي هم از بابت حوزه های بیمه گری زیان ده می شوند. بر 
اساس همین در شركت بیمه كوثر اصالح پرتفوی صورت گرفت كه با همکاری بخش فنی و 
سایر واحدها توانسته ایم عملیات بیمه گری را با یک مدل جدید، از حالت زیان خارج كنیم. 
وی در خصوص پرتفوی شركت بیمه كوثر گفت: حدود 18درصد از پرتفوی این شركت را 
بیمه درمان تکمیلی و 34درصد دیگر متعلق به بیمه نامه های ثالث و بدنه و مابقي آن میان 
دیگر رشته ها تقسیم شده است. در پرتفوی بیمه های عمروسرمایه گذاری؛ چون در ماهیت 
ذاتي فروش این بیمه نامه ها زیان عملیاتي وجود دارد بایستي به حدي رعایت شود كه سطح 
زیاني كه ایجاد مي كند باعث از بین رفتن سود بیمه گري در سایر رشته های بیمه ای نشود.
معاون فنی شــركت ادامه داد: بیمه كوثر در حوزه درمان هم، شــیوه ای را به كار خواهد 
گرفت كه هزینه هاي داخلي اجراي عملیات تا اندازه قابل توجهی كاهش  یابد. این كاهش 
به واسطه استفاده از ابزارها و توسعه عملیات اجرایي بیمه، استفاده از نرم  افزارها و استفاده 
از فن اوری در عملیات، حركت در مســیر فضاي مجازي و كاهش هزینه هاي سربار انجام 
می شــود. همچنین با صدور بیمه هایی همچون آتش ســوزي و حوادث )زلزله و ســیل( 
می تــوان ضریب نفوذ بیمه را در جامعه باال برد و ســهم پرتفــوی را در این بخش ها به 
قدري افزایش داد كه تا اندازه زیادي )با رعایت چارچوب( زیان ناشــی از رشته هایی مثل 
بیمه های عمروسرمایه گذاری و حتی شاید بخشی از بیمه های ثالث خودرو را جبران كرد.  
اعلمی فر افزود: شــركت بیمه كوثر براي شــش ماهه دوم امســال راهبرد خاصی را در 
پیش گرفته اســت. این راهبرد بر اســاس این برنامه ریزی شده اســت كه شركت ابتدا 
بتواند ســهم فروش  خــود را در 6 ماهه اول ثبت كند چون وضعیــت صورت هاي مالي 
به خصوص برای حفظ حقوق ســهام داران ارزش خاصي دارد. در شــش ماهه دوم ســال 
98 نیــز برنامــه قبول اتکایی از ســایر بیمه گران را در دســتور كار خود قــرار داده ایم. 
وی در خصــوص پذیرش بیمه اتکایی در شــركت بیمه كوثر گفت: با توجه به شــرایط 
اقتصــادي حاكم بــر جامعه و همچنین  به واســطه تغییــر در حوزه هــای حامل های 

انرژي، شــاید فضای پذیرش بیمه های اتکایی كمی متغیر باشــد امــا تمام برنامه  ریزی 
ما این اســت كه در ســال 99 در این حــوزه عملکرد قابل توجهی را به ثمر بنشــانیم.

معاون فنی شركت بیمه كوثر در زمینه خسارت زلزله اخیر در استان های آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، گیالن، خوزستان و زنجان گفت: طبیعتا در این بخش فعالیت های زیادی 
داشته ایم و به زلزله زدگان در راستای مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خدماتی ارایه شده است. 
در حال حاضر، حدود 300پرونده از بیمه شدگان بنیاد شهید در مناطق زلزله زده این نقاط 
آسیب دیده تشکیل و تا این لحظه خسارت حدود 240 پرونده ثبت و پرداخت شده است. 
حدود 60 مورد دیگر نیز در مرحله ثبت عملیات در سیستم و فرآیند خروجی فایل پرداخت 
خسارت است. در كل حدود 6 میلیارد ریال خسارت در بخش زلزله اخیر بابت پرونده های 
بیمه شــدگان بنیادشهید ثبت و در مرحله پرداخت قرار گرفته است. همچنین بابت سایر 
بیمه شدگان 620 پرونده تشکیل شده است كه حدود خسارت 530 پرونده پرداخت شده 
است و از این بابت نیز مبلغ 15 میلیارد ریال در مرحله ثبت و پرداخت قرار گرفته است.

اعلمی فــر در ادامــه گفــت: حفظ تعــادل عملیــات بیمه  گــری در حــوزه بیمه هاي 
عمروســرمایه گذاری برای حفظ توانگری و تقویت بنیه شــركت اهمیت بسیاری دارد، 
چــون پرتفوی بی رویــه بیمه های عمروســرمایه گذاری می تواند آســیب های جدی را 
بــه مجموعه های بیمــه ای وارد كند. به واســطه اینکه منابع تامین مالي، بعضا شــاید 
كوتاه مــدت باشــد؛ اما به خاطر شــرایط احتمالی خاصــي كه برای بیمه گــذار به وجود 
مي آید، شــركت بیمه گر بایســتی براي بازخریدی بیمه نامه منابع كافــي )منابع نقد یا 
شــبه نقد( در اختیار داشته باشــد تا اطمینان الزم برای بیمه گذاران ایجاد و حفظ شود.
وی افزود: اگر اعتماد در صنعت بیمه ربوده شــود، این صنعت مشتریان خود را از دست 
می دهد و  موجب مي  شــود كه شركت ها سال هاي ســال نتوانند از زیان حوزه بیمه گری 
خارج شــوند و ضریب نفوذ به میزان قابل توجهی كاهش خواهد یافت و افراد مجددا به 
عملیات ســپرده گذاری در بانک ها روی می آورند، مراتب آســیب در حوزه های اقتصادی 
كشــور مجددا رخ خواهد داد همانطور كه اخیرا بابت هجمه و انباشتگی وجوه نقد كه در 
بانک ها به وجود آمده بود، تورم شدیدی بروز خواهد كرد. لذا تصور می كنم كه بیمه گران 
بایستی در جذب بیمه های عمروسرمایه گذاری حتما آن درصد یا نسبت فروش بیمه های 
عمروســرمایه گذاری را در كل پرتفوهای شان در نظر بگیرند و همچنین نقدینگی الزم را 
براي بازخریدی بیمه گذاران، در زمان سررســید بیمه نامه هایشان در اختیار داشته باشند.

تمام فرایندها و مولفه های مرتبط با هدایت بهینه شــركت ها و همچنین تقســیم كار باید 
براســاس اصول حاكمیت شركتی انجام شــود. یکی از نشست های تخصصی رویداد كیش 
اینوكس 2019 نشست »حاكمیت شركتی در ایران« با تاكید بر شركت های بورسی بود كه 
توسط این شركت برگزار شد. مجید مشعلچی مدیرعامل بیمه كوثر در این باره گفت: الزام 
اصول حاكمیت شركتی بر هیچ كس پوشیده نیست و تقریبا همه فعاالن اقتصادی بر تاثیر 
مهم این اصول توافق دارند. مشعلچی با بیان اینکه اصول حاكمیت شركتی دو موضوع اصلی 
هدایت بهینه شــركت ها و كنترل و نظارت دقیق بر شــركت ها را هدف گذاری كرده است، 
افزود: اصول یادشــده، تمام فرایندها و مولفه های مرتبط با هدایت بهینه شركت ها از بخش 
قانون گذاری، انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل كه هدایت اصلی شــركت را بر عهده دارند تا 
تقسیم كار را مورد توجه قرار داده است. وی ادامه داد: بحث صاحب صالحیت بودن اعضای 
هیات مدیره و مدیرعامل از موارد مورد توجه اصول حاكمیت شركتی است و براساس همین 
اصول، صالحیت افراد بررسی و وظایف تقسیم می شود. مشعلچی یادآور شد: بیمه مركزی 
ایران نیز دقیقا براســاس همین اعالم كرده است صالحیت مدیران عامل بیمه ها بررسی و 
چنانچه مدیری فاقد صالحیت بود اجازه نخواهد داشت در شركت  جدیدی مشغول شود و این 
بخش از اصول حاكمیت شركتی در این تصمیم بیمه مركزی ظهور پیدا می كند. مدیرعامل 
بیمه كوثر در پاســخ به این پرســش كه آیا در شلوغی های اخیر شعبه بانکی تحت پوشش 

بیمه كوثر بوده است، گفت: تعدادی از شعب بانک سپه تحت پوشش بیمه بوده است و بعد 
از بررسی ها، خسارت ها پرداخت می شود. او در این باره كه »گفته می شود بلوا و اغتشاش در 
دنیا مشمول پوشش بیمه ای نیست پس چرا صنعت بیمه ایران این خطرها را تحت پوشش 
قرار می دهد«، توضیح داد: زیرا ایران كشــور امنی اســت و این اتفاق ها به ندرت در كشور 
می افتد به همین خاطر صنعت بیمه به درخواست بانک ها پاسخ مثبت داده است و این خطر 
را هم تحت پوشش قرار داد. مشعلچی در خاتمه گفت: سال مالی 98 یکی از بهترین سال های 
عملکرد بیمه كوثر اســت و در پایان سال اخبار خوبی برای ســهام داران بیمه كوثر داریم.

در نشست تخصصی بیمه کوثر در »کیش اینوکس« اعالم شد
تقسیم کارها براساس اصول حاکمیت شرکتی

شــرکت بیمه کوثر، دریافت مجوز قبولــی اتکایی از بیمه مرکزی را به منظــور دریافت اتکایی 
بیمه نامه های سایر شرکت های بیمه گر، در شش ماهه دوم ســال در دستور کار خود قرار داده است
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سیمان سپاهان با تنوع محصوالت ،کیفیت برتر وسازگار با محیط زیست
تمهیدات ناخدای کاربلد برای رسیدن به ساحل سود

 شــركت سیمان سپاهان در ســال مالی 98 - 97 با 
كســب بیش از 280 میلیارد ریال ســود توانست از 
زیان انباشــته ســنوات قبل خارج و به سودهی برسد 
و پس از 4 ســال در مجمع عادی ســود سهام جهت 
توزیــع به تصویب هیئت مدیره برســاند كه این مهم 
در این حــال و روز حاكم بر فضای اقتصادی و جنگ 
اقتصادی تحمیلی بر كشــورمان جزو شــاهکارها در 
مدیریت محســوب میگرددكه می بایســت به عنوان 
یک مدیریت و كار جهادی مورد الگوبرداری قرار گیرد.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســیمان 
سپاهان)سهامی عام( مورخ 1398/09/12 در محل هتل 
بزرگ ارم تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 
72/03 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  علي اصغر صادقي بود، كه جنابان سعید 
خاني پور و ســعید حیدری در مقام نظار اول و دوم و 
آقای عباسعلي معینیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1398/06/31 و پس از استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

در این مجمع پــس از قرائت كالم اهلل مجید و پخش 
سرود مقدس كشورمان  مهندس معینیان مدیر موفق 
و كاردان صنعت كانی كشــور به تشریح دستاوردها و 
عملکرد مجموعه در سال مالی مورد گزارش پرداخت و  
اظهار داشت كه سیمان سپاهان با 37 سال تجربه در 
صنعت سیمان  و در مقام بزرگترین و تنها تولید كننده 
سیمان های سرباره ای در كشور با استفاده از تکنولوژی 
جدید سایش جداگانه  و استفاده از پتانسیل های باال و 
نقاط مزیتی خود توانست در سایه تدوین واجرای برنامه 
های مدون مدیریتی به توفیقات متعددی دست یازد.  
به گفته ی این مدیر خوش فکر شركت سیمان سپاهان 
در ســال مالی 98 - 97 با كسب بیش از 280 میلیارد 
ریال ســود توانست از زیان انباشته سنوات قبل خارج 
و به سودهی برســد و پس از 4 سال در مجمع عادی 
سود سهام جهت توزیع به تصویب هیئت مدیره برساند 
.بنا به اعالم مهندس معینیان  مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شــركت ؛ افزایش 38 درصدی تولید كلینکر  ، 
افزایش 50 درصــدی درآمدهای عملیاتی شــركت 
نسبت به سال قبل ، افزایش سود عملیاتی شركت به 
میــزان 140 میلیارد ریال ، كاهش هزینه های مالی و 
كاهش تســهیالت دریافتی از بانک ها و افزایش 132 
درصدی صادرات كلینکر از مهمترین نتایج بدســت 

آمده در ســال مالی 98 - 97 در شــركت ســیمان 
ســپاهان میباشد كه باتوجه به تبیین و ترسیم برنامه 
های كوتاه مدت-میان مدت و بلند مدت حاصل گردید.

سکاندار شركت همچنین اذعان داشت كه با توجه به 
پتانســیل های موجود در شركت سیمان سپاهان و با 
عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی 
می شود شــركت در سال مالی 99 - 98 همچنان به 
روند رو به رشــد خود ادامه داده و شــاهد رشد سود 
عملیاتی شركت به میزان 50 درصد در سال مالی آتی 
خواهیم بود.  شایان ذكر است شركت سیمان سپاهان 
با ســه خط تولید و ظرفیت تولیــد 4،000،000 تن 
انواع سیمان یکی از بزرگترین تولید كنندگان سیمان 

در كشور بوده و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات 
و ماشــین آالت ، منطبــق با اســتانداردهای جهانی 
محصــوالت خود را تولید و به بــازار عرضه می نماید.

شركت سیمان سپاهان با اعتقاد به ایجاد تنوع محصول 
مطابق با نیاز مشــتری و تولید سیمان های با كیفیت 
و بهره گیری از امکانات تجهیزاتی و آزمایشگاه مجهز 
و پتانســیل نیروی انســانی متخصص ، تــوان تولید 
12 نوع ســیمان شــامل انواع سیمان پرتلند ، پرتلند 
ســرباره ای ، آهکی ، پوزوالنی و مركب را دارا میباشد.

پیام هیأت مدیره 
شركت به منظور كسب شرایط برتر در رقابت ، با استفاده 
بهینه از منابع و امکانات موجود اقدام به تدوین برنامه هاي 
مناسب در راستاي بهبود تصمیم سازي و تصمیم گیري 
نموده  و براي ارتقاء بازدهي و افزایش كیفیت محصوالت 
و خدمات،  كاهش زمان واكنش نسبت به نیاز مشتریان 
، شناســایي محدودیت ها، رفع تنگناها ، شناسایي و 
حذف هزینه هاي بدون ارزش افزوده،  كاهش مستمر 
بهاي  تمام شده  و ارزیابي فعالیت هاي جدید كه انجام 
آن بر عملکرد شركت موثر بوده و همچنین برنامه ریزي 
در جهت پژوهش،  تحقیقات و آموزش نیروي انساني، 
طرح ریزي نموده اســت، كه امید است با پشتیباني و 
رهنمود ســهامداران محترم شــاهد نتایج آن باشیم .  
مرور کلی بر عملكرد شرکت، میزان دستیابی به 

اهداف تعیین شده
تالش برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بودجه 
توسط هیات مدیه و پایش عملکرد ماهیانه در طول سال 

مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398 با توجه به شرایط 
متغیر و تحوالت اقتصادی در سال مالی مورد گزارش 
از دغدغه های اساســی مدیریت شــركت بوده است.

برنامه هاي آینده شرکت
شركت سیمان سپاهان در راستاي جلب نظر ذینفعان 
خود، به ویژه حداكثر نمودن منافع ســهامداران عزیز 
و با برقراري واســتفاده از سیستم مدیریت استراتژي 
متــوازن )BSM( وباتمــام تــوان، حداكثــر تالش 
خــود را بــراي كاهش قیمت تمام شــده محصوالت 
و افزایــش )EPS( بــه كار گرفتــه و در قالب برنامه 
راهبردي 3 ســاله اهداف ذیل را تدوین نموده اســت:

گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي 
شیوه هاي فروش

ارتقــاي كیفیــت محصــوالت در ســطح داخلي و 
استانداردهاي بین المللي )كنترل جامع كیفیت مواد 
اولیه و افزودني از معدن تا تحویل به مشتري، پیگیري 
اخذ نشان CE( وگسترش سهم بازار داخلی )افزایش 
كارائي فرآیند بازاریابي ، مدیریت روابط با مشــتریان، 
جلب رضایت و ایجاد وفاداري در مشتریان( همچنین 
افزایش میزان صادرات به منظور به كارگیري حداكثر 
ظرفیت تولیــدي و تأمین بخشــي از نیازهاي ارزي.

تنوع محصوالت
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه )R&D( جهت تأمین 
نیازهاي جدید مشتریان ونگاه به آینده از نظر تکنولوژي 
و تولید محصوالت جدید و معرفی به بازارهای موجود.
تسویه وام های دریافتی از طریق واگذاری سهام

با توجه به پرتفوی ســرمایه گذاریهــای كوتاه مدت و 
بلندمدت شركت، برنامه شركت در سال مالی آتی كاهش 
هزینه های مالی از طریق كاهش اصل تسهیالت مالی و 
تامین منابع مالی از طریق فروش سهام موجود می باشد.

مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده
شركت در سال مالی 97 - 98 برنامه تعمیرات اساسی 
خطــوط قدیمی را در برنامه كار خود قرار داده اســت 
كه می تواند منجر به افزایش ظرفیتهای عملی تولید 
شــده، همچنین بر بهای تمام شــده محصوالت نیز 
موثر می باشــد. با توجه به شرایط فعلی، برنامه های 
مختلفــی در خصوص كنترل و كاهــش هزینه ها در 
حوزه های مختلف عملیاتی در دست انجام می باشد.

شیوه هاي تأمین مالي
نقدینگي شركت در سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 
1398 تحت تأثیر وضعیت بازار و تغییرات روش فروش 
محصول از روش نقدي به اعتباري داراي نوسانات زیادي 
بوده است ، به طوري كه یکي از موارد مهم اتخاذ تصمیمات 
بررسي وضعیت نقدینگي است . لذا شركت براي تأمین 
منابع مالي خود براساس بودجه نقدي تعریف شده براي 
ســال مالي آتي منابع الزم را پیش بیني نموده است .
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مشارکت و حمایت بیمه ملت از نمایشگاه کیش اینوکس 2019

فرصت هــای  معرفــی  نمایشــگاه  یازدهمیــن 
سرمایه گذاری كشور و ششمین نمایشگاه بین المللی 
بورس بانــک، بیمه و خصوصی ســازی بــا عنوان 
تجاری »كیــش اینوكس ایــران«، در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی كیش آغاز شــد. در این 
نمایشــگاه كه با حمایت و مشاركت فعال بیمه ملت 

و بــا حضور 260 بنگاه اقتصــادی برتر داخلی، 40 
مشــاركت كننده بین المللی از 25 كشور تا 30 آبان 
ماه در حال برگزاری اســت، بیــش از 300 مالقات 
تجاری بیــن مشــاركت كنندگان و بیــش از 20 
ســخنرانی كلیدی خارجی و 70 ســخنران كلیدی 
داخلــی در پنل ها و نشســت های تخصصی برگزار 
می شود. بیمه ملت با درک اهمیت این رویداد مهم 
اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی و نیز با هدف 
معرفی خدمات و توانمندی های صنعت بیمه، امسال 
نیز همانند ســال گذشــته به عنوان حامی كیش 
اینوكس، افتخار حضــور در جمع فعاالن اقتصادی 
داخلی و بین المللی دارد. موضوعاتی همچون نقش 
بازار ســرمایه در رونق تولید، هدایت نقدینگی های 
سرگردان به ســمت تولید، رشد اقتصاد دانش بنیان 
و تقویــت توانمندی های ملــی، معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری كشــور در حوزه های استراتژیک، 
معرفی ابزارهــا و روش های نوین تامین مالی، نقش 

صنعت بیمه در توســعه اقتصادی كشور، گسترش 
ارتباطات تجاری و اقتصادی با كشــورهای همسایه، 
توسعه ســرمایه گذاری و كارآفرینی در مناطق آزاد، 
دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی 
در ابعاد منطقه ای و جهانی؛ از جمله مهترین محورها 
و اهداف این دوره از نمایشگاه است. گفتنی است در 
آیین گشایش این نمایشگاه، رییس كل بیمه مركزی 
تبدیــل اوراق بیمه ای به اوراق بهادار و قابل خرید و 
فروش در بازار سرمایه را از اهداف بیمه مركزی اعالم 
كرد و گفت: بیمه مركزی به عنوان هیات موســس 
در بورس بین الملل حضور خواهد یافت كه در واقع 
گسترش و تعمیق نظام تامین مالی، بازار پول و بازار 
ســرمایه و در نهایت ارتقــای فرصت بیمه را در پی 
دارد. غالمرضا سلیمانی افزود: تمامی صنایع و افراد 
در معرض انواع خطرها و ریســک ها قرار دارند و بر 
این اساس صنعت بیمه می تواند این ریسک ها را به 
حداقل رسانده و اطمینان بخشی در كشور ایجاد كند.

صالحــی نژاد: در ایران در ســال 97 درآمدهای بانکی حــدود 2 برابر صنعت بیمه بوده، 
اما ســرمایه گذاری در حوزه IT در بانک 20 برابر بیمه بوده اســت و متوســط سرمایه 
گذاری انجام شــده در صنعت بیمه حــدود 0.5 در صد از درآمد آن بوده اســت./// قره 
خانی: در تقاطع تکنولوژی با صنعت بیمه، مشــکل این اســت كه هركدام از یک اردوگاه 
آمده اند،مهندســان صنعت بیمه را نمیشناســند و بیمه چی ها، مهندســی نمی دانند!
تفاوت معنادار سرمایه گذاری آی تی در بیمه و بانك // پارادوکس مهندسان آی 

تی و بیمه چی ها
قــره خانــی، معــاون توســعه بــازار بیمــه رازی در پانــل تخصصی نقــش فناوری 
اطالعــات در ضریــب نفوذ بیمه كــه در اولین روز همایش ســاالنه بیمه در دانشــگاه 
الزهــرا برگزار شــد در رابطــه با نقش بــالک چین هــا در صنعت بیمه عنــوان كرد:
در تقاطــع تکنولــوژی با صنعت بیمه، مشــکل این اســت كه هركدام از یــک اردوگاه 
آمده اند،مهندســان صنعت بیمه را نمیشناســند و بیمه چی ها، مهندســی نمی دانند!

وی ادامه داد:  تنها كاری كه باید در این زمینه صورت گیرد این اســت كه از جدیدترین 
تکنولوژی ها استفاده كنیم.

در این رابطه، تکنولوژی بالک چین یکی از 15 تکنولوژی هایی است كه وارد صنعت بیمه 
شده است و باید از این تکنولوژی ها استفاده كنیم.

قــره خانی در رابطه با تفاوت بــالک چین و بیت كوین عنوان كرد: در واقع یکی از اولین 
كاربردهای بالک چین، بیت كوین است.

همچنیــن در رابطه با محورهای اصلی بالک چین به چهار محور ارزهای دیجیتالی، ثبت 
اطالعات، امنیت و اسمارت كانتراكت ها اشاره كرد.

قره خانی توضیح داد كه در بســتر بالک چین، خــود بالک چین برای پیگیری جرایم و 
خسارات اقدام می كند.

وی در ادامه به اپلیکیشــن های جهانی كه روی بالک چین تعریف شــده اند اشاره كرد، 

 Guarde ،كه خانه های اشــتراكی را ارائه می دهد Beendst اپلیکیشــن هایی چون
 (Dynamis ،بازار بیمه نامــه های قابل معامله fidentiax ،خدمات كشــتیرانیtime
مبتنی بر اترلیوم( كه بر اســاس اطلالعات موجود در پروفایل لینکدین اشــخاص، بیمه 
بیــکاری آن ها را پرداخت می كند. Lemonade كه پس از شناســایی مورد بیمه، در 
3 ثانیه، خســارت را پرداخت می كند و Teambrella كه بیمه حیوانات خانگی اســت.
معــاون بیمه رازی در آخر عنوان كرد: اســتفاده از تکنولــوژی های جدید به طور فردی 
حاصل نمی شــود و فعالیتی شبکه ای اســت كه صنعت بیمه می تواند در آن وارد شود.

به گفته وی ارزش فعلی اقتصاد مشاركتی در حدود 57،6 میلیارد دالر تخمین زده شده 
و پیش بینی می شــود كه تا ســال 2025 این رقم به 335 میلیــارد دالر افزایش یابد.
وی افــزود: صنعــت بیمــه مــی توانــد بــا ورود به ایــن حــوزه نفــش كاتالیزوری 
داشــته و موجــب تدویــن و ارائــه محصــوالت و خدمــات نویــن بیمــه ای منطبق 
بــا نیاز مشــتریان شــده و افزایش ضریــب اطمینــان را به همــراه خواهد داشــت.
صالحــی نــژاد، مدیرعامل بیمــه ملت در رابطــه با ســرمایه گذاری بانــک و بیمه بر 
فنــاوری اطالعات عنوان كرد: در آمریکای شــمالی طی ســال هــا 2016 و 2018  به 
ترتیــب 73 میلیارد و 82 میلیــارد در صنعت بیمه در حوزه فناوری اطالعات ســرمایه 
گذاری شــده اســت و این ارقام برای اروپا 69 میلیارد و 73 میلیارد بوده اســت. این در 
حالیســت كه در ایران در ســال 97 درآمدهای بانکی حــدود 2 برابر صنعت بیمه بوده، 
اما ســرمایه گذاری در حوزه IT در بانک 20 برابر بیمه بوده اســت و متوســط سرمایه 
گــذاری انجام شــده در صنعــت بیمه حــدود 0.5 در صــد از درآمد آن بوده اســت.

صنعت بیمه به عنوان یکی از اركان مهم اقتصاد كشــور بدون شک در مقطع حساس و پر فراز 
و نشــیب كنونی، نقش و ماموریتی بی بدیل دارد و باید بار ســنگین ایجاد امنیت و آرامش را 
برای تولید كنندگان و صنعتگران از یک ســو و برای آحاد مردم شــریف كشور از سوی دیگر 
به دوش بکشــد. البته گســتردگی حوادث ناگوار طبیعی شهرهای مختلف در سال جاری یک 
بــار دیگر اهمیت و جایگاه بیمه را به همگان گوشــزد كرد و نشــان داد كــه در كنار آمادگی 
بــرای مقابله با بالیای طبیعی باید بیمه را به عنوان پیــش نیاز تمامی اقدامات در نظر گرفت. 
13 آذر روز مرور این مســئولیت مهم برای مســئوالن، مردم و تمامی دست اندركاران صنعت 
بیمــه اســت تا پایبندی دوباره ی خــود را بر این عهد و پیمان یادآور شــده و تالش و همت 
مضاعف خود را در این مســیر به كار بندند. خوشبختانه بیمه ملت نیز در سال جاری توانست 
با ســرلوحه قرار دادن تالش و پشــتکار بی وقفه و جلب رضایت مشــتریان خود در سایه ارائه 

بهترین خدمات پس از فروش، افتخاری دیگر خلق كرده و بودجه فروش یک ســاله خود را طی 7 ماه تحقق بخشــد كه این موفقیت مرهون روحیه كار جمعی در 
میان مدیران، كارشناســان و شــبکه فروش پرتوان بیمه ملت اســت. جا دارد مراتب تبریک و ســپاس خود را در وهله اول حضور خانواده بزرگ و عزیز بیمه ملت و 
در وهله بعد خدمت اهالی كوشــا و ســاعی صنعت بیمه ابراز كنم. امید است شاهد افزایش روزافزون ضریب نفوذ بیمه و سربلندی و سالمتی برای ملت ایران باشم.

پیام مدیرعامل »بیمه ملت« به مناسبت روز بیمه

در پنل نقش فناوری اطالعات در ضریب نفوذ بیمه مطرح شد
تفاوت معنادار سرمایه گذاری آی تی در بیمه و بانک | پارادوکس مهندسان آی تی و بیمه چی ها
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حضور شرکت بیمه تعاون در نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه کیش
ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی باعنوان كیش 
اینوكس 2019 از 27 آبان ماه در محل دائمی نمایشــگاههای بین المللی كیش 

شروع به كار كرد .
در این نمایشــگاه كه با حضور شــركتهای بزرگ داخلــی و خارجی در زمینه 
ســرمایه گــذاری و ارائــه خدمات بیمــه ای و با هــدف رونق تولیــد، معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری و افزایش شناخت نسبت به قابلیت  های عظیم بازار 
بیمه ، پول و ســرمایه و هم افزایی دســت اندركاران اقتصادی كشــور برپا شد 
، شــركت بیمه تعاون نیز همانند ادوار گذشــته حضور پررنگ و قوی داشــت .

این شــركت با ارائــه محصــوالت جدید بیمه ای خود ســعی بر آن داشــت 
قابلیتهــای فنی خــود را در ارائــه بهترین و نوین ترین خدمات و پوششــهای 
بیمــه ای ، در جهــت تقویــت تــوان بیمه ای كشــور بــه نمایــش بگذارد.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی به عنوان یک خدمت جدید از سوی شركت بیمه تعاون 
عرضه گردید كه با استقبال زیاد از سوی شركت كنندگان و بازدیدكنندگان روبرو 
شد . در این طرح شركت بیمه تعاون با ارائه پوشش درمان تکمیلی انفرادی تالش 

نموده دغدغه هزینه های درمان را از دوش بیماران و خانواده ایشان كه به هر دلیل 
نمی توانند یا نمی خواهند از خدمات بیمه درمان گروهی استفاده نمایند بردارد.

در روز نخست این نمایشگاه دكتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون ضمن حضور در 
غرفه بیمه تعاون پذیرای مهمانان و بازدیدكنندگان بوده و به برقراری ارتباط موثر 
با فعاالن اقتصادی و ارائه خدمات به بخش اقتصاد و بازار سرمایه تاكید ویژه داشتند 
. در این روز دكتر سلیمانی رئیس كل بیمه مركزی به همراه هیئت همراه ، دكتر 
مظفری مدیرعامل منطقه آزاد كیش ، دكتر كریمی دبیر سندیکای بیمه گران ایران 
، مدیران عامل شركتهای بیمه و اصحاب رسانه مهمان غرفه بیمه تعاون بودند .

ایشــان در دومین روز این نمایشــگاه با حضور در پنل تخصصی ابزار سازی در 
تامین مالی به همراه دكتر كرد بچه رئیس پژوهشــکده بیمه و دكتر خامسیان ، 
ضمن ایراد ســخنرانی به لزوم استفاده از تجربیات گذشته در حوزه ابزار مالی در 
جهــت بهبود وضعیت پرداخته و نظرات خود را در این خصوص بیان داشــتند .

این نمایشــگاه در نهایــت با برگزاری نشســتها و پنلهای تخصصــی در حوزه 
صنعــت بیمه و بازار ســرمایه پس از 4 روز در 30 آبان بــه كار خود پایان داد . 

مدیر عامل شــركت بیمه تعاون با تاكید بر نقش به سزای مالیات بر ارزش افزوده 
در كاهش ضریب نفوذ بیمه در ســطح كشور، اظهار كرد: برای رسیدن به ضریب 
نفوذ 7 درصدی صنعت بیمه كه در برنامه ششــم توسعه تصویب شده است، باید 
مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه برداشته شود تا مردم اقبال بیشتری به بیمه 
نشــان دهند چراكه این مالیات سبب افزایش قیمت تمام شده بیمه نامه می شود.

یونــس مظلومــی بــا بیــان اینکــه »میانگین ضریــب نفــوذ بیمــه در دنیا 
حــدود 7 درصــد اســت«، گفت: ایــن میانگین ضریــب نفوذ در دنیــا مربوط 
بــه هــر دوبخــش بیمــه هــای زندگــی و بیمه هــای غیــر زندگی اســت.

وی بــا اشــاره به »حركت خــوب صنعت بیمه به ســمت بیمه هــای زندگی« 
افــزود: چنــد عامــل مانع از توســعه بیمــه های زندگی در كشــور شــده كه 
دو عامــل مهــم تــورم و مالیات بــر ارزش افــزوده مربــوط به دولت اســت.

مظلومی توضیح داد: زمانی كه مردم با یک تورم افسار گسیخته مواجه هستند توجه 
و استقبال آنها به بیمه های زندگی كاهش می یابد در نتیجه نمی توان به آن ضریب 
نفوذ بیمه رسید، از سوی دیگر هم دولت به دلیل نیازهایی كه در بخش تامین منابع 
مالی برای هزینه های عمومی خود دارد به درآمدهایی كه از بیمه ها می گیرد به عنوان 
یک منبع نگاه كرده و این مساله نیز سبب كاهش رشد ضریب نفوذ بیمه می شود.

وی بــا بیــان اینکه »ایــران تنها كشــور در دنیا اســت كه روی حــق بیمه از 
بیمــه گذار مالیــات بر ارزش افــزوده دریافت مــی كند » گفت: در جلســاتی 
كــه بــا كمســیون اقتصــادی مجلــس داشــتیم موضــوع مالیات بــر ارزش 
افــزوده را مطــرح كردیــم اما خیلی بــه این موضــوع توجهی نشــان ندادند.

مدیرعامل شــركت بیمه تعاون، مالیات بر ارزش افــزوده راعامل كاهش تقاضای 
خرید بیمه نامه دانســت و اذعان داشــت: این مالیات سبب افزایش قیمت تمام 
شــده بیمه نامه می شــود وبیمه گری ارزش افزوده حساب نمی شود كه بگویند 
مالیــات دارد، بنابرایــن برای رســیدن به ضریب نفوذ 7 درصــدی صنعت بیمه 
كه در برنامه ششــم توســعه تصویب شــده اســت، باید مالیات بر ارزش افزوده 
از صنعت بیمه برداشــته شــود تا مردم اقبال بیشــتری به بیمه نشــان دهند.

مظلومی با اشــاره به نقش و مکانیســم بانک و بیمه ادامــه داد: »در بانک، مردم 
ســپرده گذاری كرده و همان فرد سپرده گزار پس از مدتی سپرده خود را از بانک 
دریافت می كند، در بیمه هم انبوهی از سپرده گذاران در بیمه سپرده گذاری كرده 
و پس از بروز خســارت برای تعدادی از آنها، خســارت به آنها پرداخت می شود.«

وی افزود كــه »بانک و بیمه مانند صندوق عمل می كنند، همانطور كه در بانک 
نمــی تــوان گفت اگر می خواهید ســپرده باز كنید بایــد 10 درصد هم مالیات 
پرداخــت كنید اما در بیمه این كار انجام می شــود و این یک اشــتباه اســت.«

مدیرعامل شــركت بیمه تعاون یکــی دیگر از راهکارهــای افزایش ضریب نفوذ 
بیمــه در كشــور را توجه بیشــتر به بیمــه های اجبــاری عنوان كــرد و ادامه 
داد: در تمــام دنیا قانــون گذاران، برخی از بیمه نامه ها مانند شــخص ثالث را به 
جهــت منافع بیمه گــذاران و حفــظ حقوق زیان دیــدگان اجبــاری كرد ه اند.
مظلومی تشریح كرد: اگرآن بخش از حاكمیت كه نظارت بر اجرای قانون دارد، از تردد 
وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه جلوگیری كند، سبب رشد حق بیمه و ضریب نفوذ آن 
در كشور شده و از طرف دیگر از حقوق زیان دیدگان و منافع جامعه دفاع می شود.

وی بــا اشــاره بــه نقــش بیمــه مركــزی در افزایــش ضریــب نفــوذ بیمه 
گفــت: بیمــه مركــزی خــود یــک نهــاد حاكمیتــی اســت كــه بایــد بر 
حســن اجــرای قانــون اجبــاری بیمه شــخص ثالث نظارت داشــته باشــد.

مدیرعامــل شــركت بیمــه تعــاون اظهار كــرد: از ســوی دیگــر در بعضی از 
كشــورها )ماننــد تركیه بعــد از زلزله شــهر ازمیــر( بیمه منــازل و واحدهای 
مســکونی اجباری شــده اســت، در كشــور ما نیزصندوق بیمه حوادث طبیعی 
چند ســالی اســت كه بالتکلیف مانده، اگر این مســاله به وســیله شركت های 
بیمه انجام شــود به توســعه ضریب نفوذ بیمه در كشــور كمــک خواهد كرد.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون:

دریافت مالیات از بیمه نامه ها اشتباه است
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توســعه اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ بیمه لزوماً هم راستا نیستند، 
چرا كه دانــش و فرهنگ آحاد جامعه اثر بیشــتری در  اقتصاد دارد. 
همانطــور كه مــی دانید علی رغم آنکه طی چند ســال اخیر رشــد 
اقتصادی نداشــته ایم اما درصدی از رشد ضریب نفوذ بیمه در كشور 
را شــاهد بودیم. این امر ناشــی از چند عامل اســت كه یکی از مهم 
ترین آنها افزایش آگاهی و شــناخت مردم نســبت به بیمه و خدمات 
آن طی چند ســال اخیر است. علت این تغییر نگاه و شناخت نیز ورود 
شــركت های بیمه خصوصی و رقابتی شدن بازار بیمه ای بوده است.  
بــا وجود این امــا همچنــان فاصله ضریب نفــوذ بیمــه در ایران با 
كشورهای پیشرفته آنچنان زیاد است كه این رشد نمی تواند نشانه ای 

از موفقیت شــركت های بیمه باشــد. 
برای اینکــه بتوانیم به رشــد ضریب 
نفــوذ بیمه با ضرب آهنگی متناســب 
بــا توســعه جهانی برســیم باید چند 
نکته مهم را در نظر داشــته باشــیم.
 اوال بایــد بیــش از همه بــه رویکرد 
ارائه خدمــت با كاهــش هزینه تمام 
شــده برای جامعه توجه شود. بخشی 
از این مســئله نیز به بازنگری قوانین 
و آئیــن نامه مربوط اســت. به عنوان 
مثال مطالبه حذف بیمه ارزش افزوده 

از محصــوالت بیمــه ای و یا معافیت از مالیــات در برخی محصوالت 
بیمه ای، نفع اقتصادی را به طور مســتقیم شــامل حال شركت های 
بیمه نمی كند، این هزینه های مالیاتی و ارزش افزوده متوجه دریافت 
كننده خدمات و در نتیجه افزایش دهنده هزینه تمام شده برای اوست. 
بنابراین تصمیم گیران قوانین این چنینی بهتر اســت در نظر داشــته 
باشــند كه بیمه یک كاالی مصرفی نیست، بلکه كاالی اطمینانی است 
بــرای آینده نگری و تضمین واحدهای اجتماعی و اقتصادی كشــور و 
بخشــی از عدم رغبت تهیه بیمه در كشــور حادثه خیزی مانند ایران 
قیمت تمام شــده برخی بیمه نامه هاست كه این امر در نهایت زیانی  

جــدی را متوجه بخش دولتی می كند. همانطور كه در حوادثی مانند 
ســیل، زلزله و آتش سوزی فراگیر دربازارها و برخی واحدهای صنفی، 
چشم جبران نه به سوی صنعت بیمه بلکه متوجه و متوقع از دولت است.  
وجــه مهم دیگر در رشــد ضریب نفود بیمه خود شــركت های بیمه 
هســتند كه باید تالش كننــد با رفتار خود فرهنــگ و تلقی عمومی 
را بــه ســویی ســوق دهند كــه درک اجتماعــی و بــاور جامعه در 
زمــان بروز حوادث نســبت به كیفیت و كمیت پرداخت خســارت از 
ســوی شــركت های بیمه برآمده از اعتماد و ایفای تعهدات باشــد. 
رفتار شركت های بیمه را نیز نیروی انسانی و سیستم های ارائه خدمات 
می سازند. عواملی باید كه برای آنها با صرف زمان و هزینه سرمایه گذاری 
كرد و نیروی انسانی را با آموزش كارآمد و زیرساخت های سیستم های 
صدور و پرداخت خسارت را نیز در جهت الکترونیکی شدن مجهز ساخت. 
همچنیــن نکته ای كــه در تربیت نیروی انســانی  صنعت بیمه نباید 
از آن غافل ماند، توجه به جانشــین پروری اســت. جوانانی كه امروز 
تحصیلکرده بیمه هســتند اگر مجالی برای رشد و ترقی نبینند دچار 
خمودگی خواهد شــد. به یاد داشــته باشــیم كه پیشکســوتان بیمه 
در كنــار نوگرایی جوانان اســت كه می توانند تحــول و اتفاقی تازه را 
اول بــرای این صنعت و پس از آن برای اقتصاد كشــورمان رقم زنند. 
اما مســئله دیگر در مورد شــركت های بیمه بــه نگرش آنها در مورد 
محصوالت بیمــه بازمی گردد. هر چند اكنون بســیاری از بیمه گران 
تــالش دارنــد تا در ارائه بســته هــای محصولی  خــود، هدف خلق 
ارزش برای مشــتریان را نیز در نظر داشــته باشــند اما تغییر در این 
محصوالت هنوز از نوآوری به دور بوده اســت. بســیاری از محصوالت 
بیمه ای در میان شــركت های بیمه هنوز از شــرایط و پوشــش های 
یکسانی برخوردارند و تنها قیمت است كه می تواند عاملی جهت ایجاد 
انگیزه برای خرید یک بیمه نامه باشــد. عاملی كه متاســفانه موجب 
بی اخالقی هایی مانند نرخ شــکنی در 
صنعت بیمه هم شــده است. همچنین 
در زمان طراحــی و ارائه محصول باید 
مســئله رضایت و آســایش خاطر، مد 
نظر قرار گیرد و بخشی از ایجاد مزیت 
رقابتــی در بیمه مدیــون همین نکته 
اســت و در دنیا به عنــوان یک بخش 
استراتژیک در شركت های بیمه روی 
آن مطالعه و سرمایه گذاری می شود.
 بنابرایــن تحولی اساســی در  فضای 
نیاز  طراحــی محصــوالت بیمــه ای 
اســت و به نظر می رســد اصول مهمی مانند توجه بــه نیاز روز بازار، 
برنامــه ریزی برای محصــوالت جدید بیمه ای و بــه دنبال آن ایجاد 
مزیــت رقابتی؛ هنوز جای كافی و روشــنی برای خــود در اتاق فکر 
واحدهای بازاریابی و تحقیق و توســعه شــركت ها باز نکرده اســت. 
كوتــاه كالم آنکــه  نزیــک شــدن صنعت بیمــه در كشــورمان با 
معیارهــای جهانــی و رشــد آن نیازمنــد همدلی قانون گــذاران با 
صنعــت بیمه و نیز حركت در مســیر بلــوغ فکری و رفتــاری بیمه 
گران اســت. باید از شــعار دوری جســت و به جای تنبلی های فکری 
و اســتفاده از روش های غیر هوشــمندانه، درون را متحول ســاخت.

رشد ضریب نفوذ بیمه؛ مسئله ای در گروی بازنگری قوانین و رفتار بیمه گران
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صنعت بیمه برترین روابط عمومی های خود را در حوزه های گوناگون رسانه های تبلیغی 
و حوزه های پژوهشی و آموزشی شناخت.

جشنواره یاد شده هر سال با هدف رقابت پذیری و تحرک روابط عمومی های صنعت بیمه 
برگزار می شود. در آیین اختتامیه این جشنواره رئیس كل بیمه مركزی، اعضای هیئت عامل 
و تنی چند از مقامات ارشد صنعت بیمه با اهدای لوح تندیس و جایزه ویژه از تالش های 
برگزیدگان این جشــنواره در راستای فرهنگ سازی و اعتالی صنعت بیمه، تقدیر كردند.

شــایان ذكر اســت بیســت و ششــمین همایش ملــی بیمه و توســعه بــا محوریت 
افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه؛ راهکارها و چالشــهای ضریــب نفوذ بیمــه، با حضور 
رئیــس جمهور، وزیر اقتصــاد، رئیس كل بیمــه مركزي، رئیس كمیســیون اقتصادي 
مجلــس، رئیــس كل بانک مركــزي، رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، رئیس 
كل ســازمان امــور مالیاتي، معــاون بانک و بیمه وزیــر اقتصاد، تني چنــد از مقامات 
كشــوری و نمایندگان مجلس و همچنیــن مدیران و فعاالن صنعت بیمه برگزار شــد.

براي این بزرگواران  که بیشترین تعامل با اهل رسانه را در طول سال داشته و توانسته اند با ارتقاء کمیت و کیفیت کار اطالع رساني و روابط 
عمومي در شرکت هاي خود حائز رتبه برتر و برگزیده در بخش هاي مختلف:

ارتباطات درون و برون سازماني، تولید محتوا، انتشارات، الكترونیك، تبلیغات، نوآوري و....
در همه عرصه ها 

از سمت تحریریه گروه رسانه اي اقتصاد و بیمه بهترین ها را آرزومندیم.

برترین ها همه جمعند
برگزیدگان هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر

اسامی و رشته های برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر است:
در بخش ارتباط با رسانه ها:  احمدرضا عصاری از شرکت  بیمه کوثر 

در بخش روابط عمومی الكترونیك:   سید علیرضاسادات میر از شرکت  بیمه ایران 
در بخش پژوهش و افكار سنجی:  مریم زمردیان از شرکت بیمه سامان 

در بخش ارتباطات) درون و برون سازمانی(:  نصرت اهلل محمدی  از شرکت بیمه البرز 
در بخش مسوولیت اجتماعی:  مهدی جمشیدیان  از شرکت بیمه ملت
در بخش خالقیت و نوآوری:  احمد رضا تهرانی از شرکت بیمه سرمد

دربخش انتشارات:  آزاده هراتی زاده از شرکت بیمه معلم
در بخش امور تبلیغاتی و نمایشگاهی:  احمدرضا عصاری بیمه کوثر 

تقدیر از : داود شكری مدیر روابط عمومی شرکت بیمه ما به خاطر دبیری جشنواره روابط عمومي هاي برتر
تقدیر از: محمد خرمي مدیر روابط عمومي بیمه آسیا به خاطر دبیري جشنواره بیمه در رسانه

تشكر از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان و روابط عمومی شرکت بیمه آسماری 
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دکتر رحیمی آن کرد که بایدش
افزایش سرمایه صنایع شیمیایی ایران مصوب مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی
رو 
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خ

در بازار سرمایه كشــورمان دكتر امیر رحیمی چهره ای شناخته شده و مدیری 
كارنامه داراســت . بقول بچه های مطبوع خود یک برند موفق مدیریت اســت 
كه هم حرمت قلم می دارد و هم  شــهامت پذیرش مســئولیت های سنگین و 
پرمخاطره.ایــن مدیر رزومه دار با باورهای دینی ناب خود و یافته های ناب تردر 
ســنگر مسجد و آبدیده شده  و در كوره بسیج و سازندگی آن كرده كه بایدش .  
بانک صنعت و معدن گرچه یار صنعت و پیشگام در چرخاندن چرخ صنعت است 
ولی داشــته هایش در دست مدیرانی است توانمند كه با تدابیر خود توانسته اند 
در بنگاه داری گل سرسبد باشند ودر این میان دكترین جناب رحیمی از جنس 
آن مدیریتی هایی می باشد كه بایست الگوی راه موفقیت برای دیگران قرار گیرد. 
نقش خاص مدیریت در بنــگاه های بزرگ  تولیدی ملی آنگاه نماد و نمود پیدا 
می كند كه كارش شاخص باشد . كاتب این سطور با سبقه بیش از نیم قرن كار 
رســانه ای در طول حیات كاری ، این چنین مدیرانی كاردان و محقق و متواضع 
را كه با تمهیدات سترگ خود  باعث ره به سوی تعالی سازمان تحت امرشان می 
شــوند را كمتر دیده و به پاسداشــت این كرامت و درایت سکاندار كاله از سر بر 

می دارم و دعای خیر بدرقه راهش و كارش می دارم.
مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــركت ســرمایه 
گــذاری صنایــع شــیمیایی ایران)ســهامی عــام( 
مــورخ1398/09/12 در محل مجموعــه فرهنگي و 
آموزشــي بانک صنعت و معدن تشــکیل گردید. در 
این مجمع كه با حضور 86/03 درصد از ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضــای هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاســت مجمع برعهده آقای رضا 
رفیعا بود كه جنابان حسین حسینیان زرنقي  و الهام 
اخالقي مطلــق درمقام نظار اول و دوم و آقای مهدي 
علي دوستي شــهركي به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
شــدند. در ادامه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات 

مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
در ابتدای گزارش جامع و مبســوطی كه به ســمع و نظر سهامداران و ذینفعان 
و البته پرشــمار خبرنگاران حاظر  در مجمع رسید مدیران موفق شركت صنایع 
شیمیایی ایران به ناخدایی دكتر رحیمی در جلسه مجمع ،عملکرد تولید و فروش 
مجموعه را تشــریح كرده و همچنین از پیگیری انجــام مراحل قانونی پذیرش 
شركت بازرگانی خدمات بندری ایران در فرابورس طی آبان ماه امسال خبر دادند.

شــیران كه بــا هیات مدیره تــازه نفس خــود و برنامه های مــدون مدیریتی 
جدید خــود مجمع عمومی ســاالنه خــود را در اســفندماه با ارائــه گزارش 
عملکرد ســال 97 و ترسیم چشــم انداز روشنی برای ســال آینده)98( برگزار 
كــرد نوید بخش احیــای روزگار طالیی گذشــته برای ســهامداران خود بود.

این شــركت در سال گذشــته با میزان تولید 167 هزار تن نرمال پارافین، 117 
هزار تن الکیل بنزن خطی و 8 هزار تن الکیالت ســنگین در حوزه ارزش فروش 
داخلی یک رشــد 50 درصد و در حوزه ارزش فروش صادراتی رشــد 16 درصد 
را تجربه كرد. این موضوع باعث ســودآوری به میزان 352 میلیارد تومانی برای 
ســال مالی مورد اشاره و 762 ریال برای هر ســهم شیران گردید. شیران كه با 
سیاستهای جدید مدیران حاذق خود در حال غلبه بر تنگناهای موجود از جمله 
خارج شدن از ركود چند ساله، غلبه بر چالشهای حقوقی نظیر مطالبات خارجی 
و داخلی ، انباشــت محصوالت صادراتی و كمبود خوراک بنزن و نوســانات ارز 

بوده و می باشــد كه هر كدام به تنهایی قادر به زمین گیر كردن یک شــركت 
می باشــد. با این افزایش سرمایه و تامین نقدینگی الزم جهت اجرای طرح های 
توســعه ای خود یک جهش جانانه در سودآوری و ارزش آفرینی خواهد داشت.
بنــا به اعالم ســکانداران توانمند این بنــگاه عظیم و كارآفرین ملی ،شــركت 
سرمایه گذاري صنایع شــیمیایي ایران )ICIIC(، از بزرگ ترین تولیدكنندگان 
آلکیــل  بنزن خطی )LAB(، آلکیالت ســنگین )HAB( و نرمــال پارافین در 
منطقــه خاورمیانه می باشــد كه با در اختیار داشــتن بیــش از 80 درصد بازار 
داخلــی آلکیل  بنزن خطی، در زمره صادركنندگان نمونه كشــور نیز قرار دارد.                         
امروزه شــركت ســرمایه گذاري صنایع شــیمیایي ایران با بهره گیری از نیروی 
متخصص، دانش فنی به روز و بهینه ســازی مداوم فرآیند تولید محصول خود به 
عضوی مؤثر و شــناخته شده در میان تولیدكنندگان جهانی آلکیل  بنزن خطی 
تبدیل شده و یکی از بازیگران اصلی بازار مواد اولیه صنایع شوینده در منطقه به 
شمار می آید. این شركت به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ویژه خود در بازارهای 
منطقه ای و جهانی به دنبال گســترش صادرات محصــوالت خود به حوزه های 
آفریقا، آســیای مركزی، اروپا و خاورمیانه می باشــد.

دكترین موفق مدیریت جدید با تدابیر و تمهیداتی كه 
به موقع و به جا تعیین تبیین و اجرا گردید در مجموعه 
عملکرد شــركت كاری كرد كارســتان كه دوست و 
دشــمن بر موفقیت این سیاستها شــهادت میدهد .
پیشتر و در ســال های گذشته تصمیم بر انجام طرخ 
و توســعه شــماره 2 و تبدیل نرمال پارافین مازاد به 
الکیل بنزن خطــی كه دارای ارزش افــزوده باالتری 
می باشد، گرفته شــد. برای تولید الکیل بنزن خطی 
نیــاز به واحدهای روغــن داغ )Hot Oli( ، پاكول و 
الکیالســیون می باشــد كه در حال حاضــر در واحد 
الکیالسیون از اسید بسیار خطرناک HF استفاده می 
شود درحالی كه در تکنولوژی جدید برای الکیالسیون 
از كاتالیســت جامد در واحدهایی به نام PEP و DETAL استفاده می گردد.

الزم به ذكر اســت هیات مدیره با توجه به دوره جدید تحریم های ظالمانه آغاز 
گردیده كه باعث بروز وقفه در طرح توســعه شده است تالشهای گسترده و همه 
جانبه ای را برای تکمیل نواقص موجود در فاز مهندسی در دستور كار خود قرار 
داده است تا نواقص موجود باعث ایجاد ریسک برای طرح و توسعه و بهره برداری 
از آن در ســال های آتی به لحاظ مســائل فنی، حقوقی و گارانتی های الزم كه 
بایستی شركت ارائه دهنده لیسانس )UOP( تعهد نماید، ایجاد نکند و طرحی كه 
تاكنون هزینه های زیادی برای آن انجام شده است و هزینه های بیشتری نیز برای 
تکمیل آن مورد نیاز است سرانجام بتواند با بهترین شرایط به بهره برداری برسد.
در نهایت با طنین صلوات پی در پی مجمع نشــینان در تایید حســن تدبیر و 
سیاســتگذاری مدبرانه دكتر رحیمی  افزایش ســرمایه 2/ 74درصدی شركت 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تصویب شد و سرمایه این شركت از 4هزار 
و 628 میلیــارد و 988میلیون ریال به 8هــزار و 66میلیارد و 220میلیون ریال 
افزایش پیدا كرد. به گفته ســکاندار مجوعه این افزایش ســرمایه از محل سود 
انباشته شركت صورت می گیردو در كنار اصالح ساختار مالی و تامین بودجه مورد 
نیاز شركت زمینه ساز توســعه فرایندها و ارتقاء ظرفیت تولیدی خواهد گردید
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش ســرمایه  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران)ســهامي عام( در اجراي 
مفاد تبصــره ۲ ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
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1- گزارش توجیهی مورخ 1398/07/09 هیات مدیره شــركت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از 
مبلغ 4/628/988 میلیون ریال به مبلغ 8/795/077 میلیون ریال مشــتمل بر 
ترازنامه، صورت های سود و زیان فرضی و جریان وجوه نقد پیش بینی شده و سایر 
اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شركت از محل سود انباشــته و به منظور جلوگیری از 
خروج منابع )تقســیم ســود انباشته( و اصالح ســاختار مالی، تهیه شده است. 
این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهــای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده و انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شــواهد پشتوانه مفروضات 
و بــا فرض تحقــق مفروضات ذكر شــده در گزارش 
توجیهی، این ســازمان بــه مواردی برخــورد نکرده 
اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي 
معقول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي كند. 
به عالوه، به نظر این ســازمان، گــزارش توجیهی یاد 
شــده براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه 
و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

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

ضرورت انجام افزایش سرمایه
با توجه به میزان سود تقسیمی طی چند سال اخیر كه 

به درخواست سهامداران و تصویب مجمع عمومی صورت پذیرفت و با درنظر گرفتن 
مبلغ سود قابل تخصیص شركت، پیش بینی می شود تقاضای تقسیم سود بیشتر 
از طرف سهامداران مورد تائید قرار گیرد كه این امر خروج نقدینگی از شركت را 
به همراه خواهد داشت و شركت ناچار است برای تامین نقدینگی، از محل سپرده 
گذاری نزد بانکها و اوراق مشــاركت، سود سهام سهامداران را پرداخت نماید كه 
این امر موجب كاهش درآمدهای غیرعملیاتی و نهایتا كاهش EPS خواهد شد .

با این فرض به منظور حفظ نقدینگی و جلوگیری از مشکالت آتی ضروری است كه بخشی 
از سود انباشته شركت در قالب اصالح ساختار مالی به حساب سرمایه انتقال داده شود.

هدف از انجام افزایش سرمایه
شــركت ســرمایه گــذاری صنایــع شــیمیایی ایــران )ســهامی عــام( در 
راســتای تحقــق اهداف ذیــل، در نظر دارد اقــدام به افزایش ســرمایه نماید.

اصالح ساختار مالی: با توجه به پایین بودن سرمایه ثبت شده شركت و در مقابل آن 
سود انباشته باال، شركت دارای ساختار مالی مناسبی نمی باشد. بدین منظور بهتر 
است در بخش حقوق صاحبان سهام، بخشی از سود انباشته به سرمایه انتقال داده شود.

روان شــدن معامالت ســهام شــركت در بورس: بــا توجه به اینکــه افزایش 
ســمایه موجب شکســته شــدن قیمت ســهام شــركت در بورس می گردد 
، بــه روند مبادالت آن و در نتیجه روان شــدن بازار ســهم كمک خواهد نمود.

افزایش میزان سرمایه شركت و بهبود وضعیت اعتباری: با افزاش میزان سرمایه شركت 
قابل تصور است كه جایگاه شركت از لحاظ اعتباری جهت جذب منابع مالی بهبود یابد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 2/314/494 میلیون ریال به مبلغ 4/628/988 
میلیون ریال و از محل ســود انباشــته بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی و 
روانســازی معامالت سهام در بورس صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش 
سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/09/28 
تصویب شده و ر تاریخ 1394/11/03 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن:
با توجه به برنامه ارائه شده، شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران)سهامی 
عام( در نظر دارد ســرمایه خود را از مبلــغ 4/628/988 میلیون ریال به مبلغ 
8/795/077 میلیون ریال، از محل ســود انباشــته به شــرح زیر افزایش دهد.
- 4/166/089 میلیــون ریــال )معــادل 90 درصد( از محل ســود انباشــته.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
در صورت عدم تحقق افزایش ســرمایه، پیش بینی می شود شركت با مشکالت 
مالی در رابطه با خروج نقدینگی و تبعات ناشی از آن مواجه گردد. بدیهی است 
شــركت تمام تالش خود را بــرای اداره امور، تولید و 
فروش حداكثری بــکار خواهد گرفت. در عین حال با 
توجه به میزان سودآوری شركت در پایان سال جاری 
وبه منظور جلب و تامین رضایت سهامداران، در صورت 
عدم انجام افزایش ســرمایه، شركت بصورت اجتناب 
ناپذیر از ســپرده هــای ریالی و اوراق مشــاركت كه 
سود قابل توجهی نیز برای سهامداران به همراه دارد، 
اســتفاده خواهد نمود كه این امر با فرض ثابت ماندن 
سایر مولفه های تعیین كننده در میزان سود، كاهش 
EPS این شركت در سال آتی را به دنبال خواهد داشت.

تاریخچه فعالیت شرکت
شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران)سهامی 
عــام( در تاریــخ 10 اردیبهشــت مــاه 1363 تحت 
شــماره 51871 در اداره ثبت شــركت ها و مالکیت 
صنعتــی تهــران به ثبت رســیده و از ســال 1373 
شــروع به بهره برداری نموده است و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1370/02/31 مركز اصلی شــركت از تهران بــه اصفهان تغییر و مراتب 
طی شــماره 8027 مورخ 1370/5/12 در اداره ثبت شــركت های اصفهان به 
ثبت رســیده است. شماره شناســه ملی شــركت 10100970248 می باشد.

شــركت در تاریخ 1375/04/27 به شــركت ســهامی عام تبدیــل و در تاریخ 
1375/12/12 در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده اســت. 
در حال حاضر شــركت ســرمایه گــذاری صنایع شــیمیایی ایران )ســهامی 
عــام( جزء واحدهــای تجاری وابســته به بانــک صنعت و معدن می باشــد.

موضوع فعالیت شرکت:
اهــم فعالیــت های شــركت مطابــق با اساســنامه به شــرح زیر می باشــد:

الف( انجام كلیه مطالعات اقتصادی، فنی و مالی مربوط به طرح الکیل بنزن خطی 
و سرمایه گذاری در اجرای این طرح و بهره برداری از آن و انجام مطالعات و اجرای 
سایر طرح های صنایع شیمیایی كه اجرای آنها قابل توجیه تشخیص داده شود.

ب( انجــام كلیــه اقدامــات و معامــالت مربــوط بــه خریــد دارایــی های 
 ، قطعــات  تاسیســات،  آالت،  ماشــین  واردات  غیرمنقــول،  و  منقــول 
لــوازم یدكــی و مــواد اولیــه و فــروش آنها، فــروش و صــادرات محصوالت 
تولیــدی و هرگونــه عملیات دیگــری كه در حدود موضوع شــركت باشــد.
ج( مشاركت در سایر شركت ها از طریق تامین یا تعهد سرمایه شركت های جدید و 
یا خرید و یا تعهد سهام شركت های موجود و ایجاد شعب در داخل یا خارج كشور.
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چهارمین جایزه مالی اسالمی به دکتر صالح آبادی رسید
چهارمیــن جایــزه مالی 
اسالمی در حاشیه پنجمین 
همایش »مالی اسالمی« در 
دانشگاه الزهرا)س( به دكتر 
علی صالح آبادی مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات ایران 
اهدا شد. شایان ذكر است  
محققان ، پژوهشــگران و 
فعاالن حوزه مالی اسالمی كه در حوزه های اجرایی و تحقیقاتی 
منشــا خدمات موثری بوده اند، كاندیدای دریافت این جایزه 
هستند كه این مهم امسال به دكتر صالح ابادی تعلق گرفت .
 برای این مدیــر توانمند و معتبر کشــورمان که در 
بازار ســرمایه  تخصــص و تعهد مشــارالیه همباره 
الگوی مدیــران جهــادی و صادق بوده اســت در 
همه ســنگرهای خدمت بهترین هــا را آرزومندیم.                
مدیر عامل بانك ایران زمین: مهمترین دغدغه بانك ها 
ارتقاء امنیت حسابهای مشتریان است/ ارتقاء امنیت 
مشتریان با پیوستن آنها به پویش«از پویا جویا شوید!« 

مدیرعامــل بانــک ایران 
زمین با اشاره به گسترش 
و  اینترنــت  از  اســتفاده 
تراكنش های مالی مبنی 
بر آن اظهار داشت: همواره 
ارتقاء سطح امنیت حسابها 
مخاطرات  آوردن  پایین  و 
امنیتی مطابق با توســعه 
علم و تکنولوژی از جمله الزامات حوزه بانکی است. عبدالمجید 
پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمیــن در خصوص الزام به 
كارگیــری رمز دوم پویا از ابتــدای دی 1398 گفت: ابزارهای 
پرداخت الکترونیک و دیجیتال كه در اختیار مشتریان قرار گرفته 
بسیاری از خدمات را به خارج از محیط شعب منتقل كرده است. 
وی افزود: امنیت تراكنش ها در سمت بانکها بسیار باالست و 
ما از تمام امکانات و تکنولوژی های روز دنیا برای حفظ امنیت 
حسابها و تراكنش ها استفاده می كنیم. اما در ماههای اخیر شاهد 
برخی سوء استفاده های از حسابهای افراد هستیم. كه بخشی از 
آنها به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی از سوی مشتریان است.

رونق تولید یك اقدام همه جانبه را می طلبد
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانك سپه با 
مدیرعامل و مدیران سازمان توسعه منابع انرژی )توان( 

وزارت دفاع دیدار و گفتگو نمود.
دكتر غالمحسین صباغی در دیدار 
اظهارداشــت: رونق تولید یک اقدام 
همه جانبــه را می طلبد. برای رفع 

موانع تولیدی در كشور می باید تمامی دستگاه ها و نهادهای ذی 
ربط، از جمله بانک ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفاء كنند و 
قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت بخش قریب 
به اتفاق مشکالت حوزه تولیدی كشور حل و فصل خواهد شد.

وی افزود: ارائه خدمات و تســهیالت هدفمند از سوی بانک ها 
به مراكز تولیدی و صنعتی بســیاری از نارســایی های پیش 
روی كارخانجــات و بنگاه هــای تولیدی را مرتفــع و به نحو 
بسیار شایسته ای زمینه تحقق رونق تولید را فراهم می سازد.
مجید هدایت مدیرعامل سازمان توســعه منابع انرژی)توان( 
وزارت دفاع نیز در این دیدار گفت: خوشبختانه در بحث انرژی و 
تولید باتری های سرب اسیدی توانسته ایم تمام مراحل را پشت 
ســر گذاشته و مقتدرانه در این عرصه گام های جدی برداریم.

وی اظهارداشــت: ســازمان توان با رویکــرد اقتصاد مقاومتی 
و تکیــه بر ظرفیت هــای دانش بنیان بومــی در بازار رقابتی 
جایگاه ویژه ای داشــته باشد. بر اســاس این گزارش، در این 
دیدار راهکارهای گسترش همکاری فی مابین و ارائه خدمات 
در حوزه های مختلف بانکی مورد بحث و بررســی قرار گرفت.
خدمات دهی به مشتریان بانك سینا متحول می شود
مدیرعامــل بانــک ســینا با ســفر بــه اســتان آذربایجان 

شــرقی، با همکاران شــعب بانک در این اســتان دیدار كرد.
دكتر ایمانی در این ســفر، ضمــن دیدار و گفتگوی صمیمانه 
بــا همکاران شــعب مرند، ملــکان، مراغه و بنــاب، عملکرد 
ایــن شــعب را بررســی و از زحمات آنــان قدردانــی كرد.
دكتر ایمانی در این دیدارها طی سخنانی با بیان آنکه موفقیت 

های بانک سینا حاصل تالش و زحمات همکاران است گفت: 
عامل محركه و زمینه ساز پیشرفت هر سازمان و بنگاه اقتصادی، 
ســرمایه انســانی آن اســت كه توجه به دغدغه ها و مسائل 
معیشــتی آنها می تواند ســرعت حركت بر مسیر پیشرفت و 
توســعه را بهبود ببخشد لذا تالش برای ایجاد همدلی در بین 
كاركنان در ســرفصل اســتراتژی ها و برنامه ریزی های بانک 
سینا خواهد بود و ســفرهای استانی نیز كمک بسیار موثری 
برای آشنایی با مسائل و شناخت و رفع مشکالت كاركنان است.
برای ســومین ســال پیاپی، بانك آینده بانك سال 
جمهوری اســالمی ایران در ۲019 میالدی انتخاب شد.
بانــک آینــده از طــرف بنکــر، بــه عنــوان بانک ســال 
جمهوری اســالمی ایــران در 2019 میالدی انتخاب شــد.

نشریه معتبر بنکر)The Banker(، با بیش از 90 سال سابقه 
حرفه ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی ، بانـــک آینده را 
در سال 2019 میـالدی، به عنـــوان بانـک سال جمـهوری 
اسـالمی ایران )Bank of The Year in Iran( انتخاب كرد.

تندیــس و گواهی مربوط به این موفقیت نیز طی مراســمی 
كــه با حضور مدیران ارشــد بانک ها، از بیش از 100 كشــور 
جهــان در روز پنجشــنبه، هفتــم آذر مــاه 1398 برگــزار 
شــد؛ به همراه سایر بانـــک های برتر كشــوری، منطقه ای 
و جهانــی توســط نماینــده بانــک آینــده دریافت شــد.

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی؛
فاز اول نیروگاه سیكل ترکیبی داالهو اسالم آباد غرب با 
سرمایه گذاری بانك صادرات ایران به بهره برداری رسید

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران از آغاز بهره برداری فاز اول 
گازی نیروگاه سیکل تركیبی داالهو اسالم آباد غرب با سرمایه 
گــذاری 220 میلیون یورویی بانک صــادرات ایران خبر داد.
امیر یوســفیان با اعالم این خبر در حاشیه مراسم بهره برداری 
از فاز اول گازی نیروگاه 900 مگاواتی ســیکل تركیبی كالس 
F در منطقه اســالم آباد غرب در استان كرمانشاه كه با حضور 
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی، رضا اردكانیان 
وزیر نیرو، هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه برگزار شد، گفت: 
بانک صادرات ایران تمركز بر تامین مالی طرح های اولویت دار كه 
بیشترین اثر بر اقتصاد كشور دارند را مورد حمایت قرار می دهد.
یوســفیان با اشاره به اینکه با راه اندازی واحد یک بخش گازی 
نیروگاه ســیکل تركیبی داالهو ظرفیــت 307 مگاوات تولید 
برق به شبکه سراســری برق افزوده می شود، خاطرنشان كرد: 
بانک صادرات ایران با توجه به قدمت و خصوصیت همیشگی 
خود عالوه بر كمک به برآورده شــدن نیازهــای خرد مردم، 
حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی كشور 
و فعال كــردن جامع و كامل آنها را در دســتور كار خود دارد.
چقازردی خبر داد: تقدیر رییس جمهور از اقدامات اثر 

بخش بانك سپه در پروژه ملی ادغام
مدیرعامــل بانک 
سپه از تدوین 94 
پروژه برای اجرای 
مطلوب طرح ملی 
ادغــام بانکهــای 
وابسته به نیروهای 
مسلح در این بانک 
و تایید اقدامات اثربخش صورت گرفته توسط رییس جمهور خبر داد
محمــد كاظم چقازردی در جلســه با اعضــای هیات مدیره 

و مدیران ارشــد بانک با اشــاره به طرح ملــی ادغام به عنوان 
مهمترین ماموریت بانک ســپه گفت:برای اجرای بهینه طرح 
ملی ادغام، 94 پروژه توســط بانک سپه تدوین و معرفی شد، 
این اقدامات برای ریاست محترم جمهور ارسال و ایشان ضمن 
تایید آن از تالشهای صورت گرفته در این خصوص تقدیر كرد. 
وی تهیه نــرم افزار جامع بانکــی امید و برنامــه بانک برای 
حركت بیشــتر به ســمت ســودآوری را از دیگر موضوعات 
اولویت دار بانک در ســالجاری برشــمرد و اظهار داشــت: با 
ایجاد نرم افزار جامع بانک ســپه و رعایــت برنامه زمانبندی 
مربوط به آن جایگاه بانک ســپه رفیع تر از گذشته خواهد شد 
و هیات مدیره بانک بــا قدرت از این پروژه حمایت می كنند.
حضور فعال بانك پارسیان در کنگره بین المللی علمی 

راینولوژی ایران
بانک پارسیان با ارائه انواع خدمات بانکی، مالی و مشاوره ای در 
هفتمین كنگره بین المللی علمی راینولوژی ایران به عنوان تنها 
بانک دعوت شــده به این كنگره، حضوری فعال و مؤثر داشت.
در این كنگره كه حدود 1000 تن از پزشــکان و متخصصان 
گوش، گلو و بینی از سراسركشــورحضور داشتند،كارشناسان 
بانک پارســیان با برپایی غرفــه، به ارایه خدمــات و معرفی 
محصوالت به پزشــکان پرداختند. همچنیــن از دیگر برنامه 
های بانک پارســیان عالوه بر انجام امور مالــی و بانکی، ارایه 
خدمات متنوع در بخش های مختلف به ویژه حوزه ســالمت 
و پزشــکی و همچنیــن معرفــی و ارایه خدمــات بانکداری 
الکترونیکی برای پزشــکان و افراد بازدیدكننــده از غرفه بود.

مدیرعامل بانك صنعت 
افزایــش   : و معــدن 
اشتغال  و  افزوده  ارزش 
پایدار با تكمیل زنجیره 
کشور صنایع  در  ارزش 
دكتر حسین مهري عنوان 
داشت: تکمیل زنجیره ارزش 

محصوالت مي تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در كشور و ایجاد 
ارزش افزوده مناسب باشد و از خروج ارز از كشور جلوگیري كند.
دكتر مهري مدیرعامل این بانک كه به اتفاق هیأت همراه امروز 
چهارشــنبه بیستم آذرماه به استان كرمان سفر كرده است در 
مراســم آغاز عملیات اجرایي مجتمع روكش الســتیک آریا، 
ضمن بیــان این مطلب گفت: میزان ســرمایه گذاري در این 
طرح بالغ بر 1000 میلیارد ریال اســت كــه با بهره برداري از 
آن براي بیش از 200 نفر اشــتغال مســتقیم ایجاد مي شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن از ایجاد واحدهاي تولیدي مانند 
مجتمع روكش الستیک آریا كه در حفظ محیط زیست مؤثر 
هستند، ابراز خرســندي كرده و اظهار داشت: با بهره برداري 
از تکنولوژي به كار رفته در محصول این شــركت، چرخه عمر 
محصول الستیک مورد نیاز صنایع سنگین افزایش مي یابد و 
كشــور از واردات بي رویه محصول یاد شده بي نیاز مي شود.
معاون وزیر اقتصاد: بانــك تجارت اقدامات مثبتی در 

کاهش زیان داشته است

نشست تخصصی تشریح گام های بانک تجارت در حوزه بانکداری 
دیجیتال با حضور معمارنژاد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
جمعی از مدیران و كارشناسان صنعت بانکداری كشور برگزار شد.
معمارنــژاد معاون امور بانکــی، بیمه و شــركت های دولتی 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی در این نشســت تخصصی كه 
صبح شــنبه نهم آذرماه در ســاختمان مركزی بانک تجارت 
برگزار شد، با اشــاره به برنامه های عملیاتی صورت گرفته در 
بانک تجارت به ویژه در حوزه تحول كســب و كار اظهار كرد: 
بانک تجارت اقدامات مثبتی در زمینه خروج از زیان داشــته 
و از جملــه در حوزه صدور ضمانتنامه ها و اعتبارات اســنادی 
قدم های خوبی در این بانک برداشــته شــده و تدابیر خوبی 
در حوزه های بانکی و افزایش ســهم از بازار اتخاذ شــده است.

اخبار بانک و بیمه

باتصویب اعضای شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور داود شكری مدیر روابط عمومی شرکت بیمه »ما« به عنوان سخنگوی این شورا منصوب شد .

از طرف تحریریه گروه رسانه اي اقتصاد بیمه براي این مدیر متعهد و متخصص که از برگزیده هاي روابط عمومي میهن عزیزمان مي باشند بهترین ها را آرزومندیم .
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بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعهگــزارش تصویری
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اســت  نیــاز  یــک  زندگــی  هــای  بیمــه  بــرای  الزم  هــای  جذابیــت  ایجــاد  توســعه:  و  بیمــه  ملــی  همایــش  خبــری  نشســت  در  كردبچــه: 
نشست خبری 26 امین همایش ملی بیمه و توسعه  با موضوع افزایش ضریب نفوذ، چالش ها و راهکارها صبح امروز با حضور حمید كردبچه رییس پژوهشکده بیمه برگزار شد.

وی در ایــن نشســت در میــان خبرنــگاران بــه هــدف گــذاری كالن ضریــب نفــوذ 7 درصــدی بیمــه در جامعــه اشــاره كــرد و گفــت: هــدف كالن 
بــرای ضریــب نفــوذ بیمــه 7 درصــد و رســیدن بــه ایــن هــدف گــذاری تــا ســال 1404 قــدری دور از دســترس اســت. در حــال حاضر براســاس 
آخریــن آمــار ضریــب نفــوذ بیمــه در كشــور 2038 درصــد اســت در حالــی كــه در دهــه گذشــته ضریــب نفــوذ بیمــه 101 درصــد بــوده اســت.

او گفــت: ایــن ضریــب در مــدت دهــه گذشــته تقریبا هر ســاله 8 درصد رشــد داشــته اســت كــه به رغم شــرایط حاكــم بــر اقتصاد و GDP كشــور 
رقــم مناســبی اســت . اگــر همیــن رونــد را بــه عنــوان نــرخ پایه رشــد لحــاظ كنیــم حدود 15 ســال نیــاز اســت تا بــه هدف مــورد نظر برســیم.

وی ادامــه داد: همانطــور كــه می دانیــد ضریب نفوذ نســبت GDP به حق بیمه تولیدی اســت كه ایــن حق بیمه شــامل بیمه های زندگــی و غیر زندگی 
اســت. ضریــب نفــوذ ما نیــز عمدتا ناشــی از بیمه هــای اجباری اســت و با توجه بــه وضعیتی كــه بیمه های زندگی در كشــور پیدا كرده اســت ســهمی 
بالــغ بــر 14/5 درصــد درپرتفــوی بیمه ای كشــور دارنــد كه در دنیا ســهم این نوع از بیمــه ها 52 درصد اســت و ما نیــز باید به این ســمت حركت كنیم.

او افــزود: البتــه در كشــور مــا بایــد ایــن موضــوع را لحــاظ كــرد كــه مــا بــا تــورم دو رقمــی روبــرو هســتیم و از آنجــا كــه در بیمــه هایزندگــی 
شــود. ایجــاد  ای  بیمــه  رشــته  ایــن  بــرای  الزم  هــای  جذابیــت  بایــد  و  دارد  چربــش  ای  بیمــه  موضوعــات  بــر  گــذاری  ســرمایه  بحــث 
كردبچــه اعــالم كــرد 26 امیــن همایش ملی بیمه و توســعه بــا توجه به مــواردی كه در بــاال گفتــه شــد،؛ در دو روز 12 و 13 آذر ماه برگزار خواهد شــد.

بــه گفتــه وی ایــن مهم بــا هدف بررســی راهکارهــای افزایــش ضریب نفــوذ بیمه در كشــور، بررســی ایجــاد جذابیــت هــای الزم در حــوزه بازاریابی 
و فــروش بیمــه هــای زندگــی و بررســی بــه كارگیــری ابزارهــای جدیــد تامیــن مالــی وســرمایه گــذاری در صنعــت بیمــه برگــزار خواهــد شــد.

گفتنــی اســت، در ایــن همایــش حــدود هــزار نفــر شــركت كننــده حضــور خواهنــد داشــت و پنــل هــای تخصصــی متمركــز بــر مباحــث 
شــد. خواهنــد  پیگیــری  و  برگــزار  نیــز  كشــور  بیمــه  صنعــت  ارتقــا  و  رشــد  بــرای  نفــوذ  ضریــب  افزایــش  راهکارهــای  بررســی  علمــی، 

چشم انداز هدف گذاری ضریب نفوذ بیمه در جامعه تا 1404؛ رویا یا واقعیت؟!
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برنامه های مدیریتی مهندس ابراهیمی برای طلوع پرفروغ تر مجموعه
افزایش سرمایه 78 درصدی تراکتورسازی مصوب مجمع گرفت

براســاس گــزارش توجیهی قرائت شــده مدیریت مجموعه، با تصویــب این افزایش 
ســرمایه 78 درصدی، ســرمایه فعلی از 1800 به 3100 میلیارد ریال خواهد رســید 
كه این مهم باعث خواهد گردید در كنار اصالح ســاختار مالی و افزایش ســرمایه در 
گردش، شــركت تراكتورســازی بتواند در تامیــن به موقع نقدینگــی جهت تامین 
مــواد و قطعــات و اســتمرار عملیات هــای اجرائی بســیار مقبول تر عمــل نماید.
شایان ذكر است سکانداری نگین صنعت كشــور و تراكتورسازی را ناخدایی كاردان و 
كاربلد به نام ابولفتح خان ابراهیمی بر عهده دارد كه در سایه تمهیدات و تدابیرهنرمندانه 
وی چرخ این بنگاه بزرگ تولیدی علیرغم همه دشواریها در این روزهای تحریم و جنگ 
اقتصادی با موفقیت میچرخد. رشــد بیش از 30 درصدی تولید و بیش از 90 درصدی 
فروش در سال 98 از جمله موفقیت های این كادر مدیریت بوده است. خسته نباشید جانانه 
بــر مدیرعامل پرتوان و جهادگر و جمله كاركنان و كارگران پرتالش دیار آذربادگانمان.
مجمع عمومی فوق العاده شركت تراكتورسازی ایران)سهامی عام( مورخ 1398/09/04 
در محل مجتمع طالئیه واقع در تهران تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور74/55 
درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای مصطفي 
وحیــدزاده بود كه جنابان  فرزاد مختاري و حســن طالبي درمقام نظــار اول و دوم و 
آقــای عادل یعقوبي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. در ادامه و با قرائت گزارش 
توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشــینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بنا به گزارش قرائت شــده این افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شــده و آورده 
نقدی موجب بهبود نســبت مالکانه و ساختار مالی تراكتورسازان خواهد شد و در این 
صورت دیگر شــركت مجبور به دریافت وام از سیســتم بانکی و پرداخت هزینه مالی 
زیــاد نمی گردد موجبات كاهش ریســک مالــی مجموعه را در پی خواهد داشــت.
بنــا به گــزارش اعالمــی نســبت بدهی شــركت، مطابــق بــا ترازنامــه منتهی 
بــه 1398/05/31 برابــر بــا 73 درصــد اســت؛ امــا در صــورت انجــام افزایش 
ســرمایه، نســبت بدهی شــركت برابر با 51 درصد خواهــد بود. بنابرایــن افزایش 
ســرمایه موجب بهبود نســبت هــای مالی و ســاختار مالی شــركت مــی گردد.
شــركت تراكتور ســازی ایران به منظور حفظ درصد ســرمایه گذاری در شركتهای 
فرعی )شــركت ریخته گری تراكتورسازی ایران و شــركت موتورسازان تراكتورسازی 
ایــران( و نهایتــا افزایش ســودآوری شــركت از طریــق اجرای طرح های توســعه 
شــركت های زیرمجموعه، در افزایش ســرمایه این شــركت ها مشــاركت می كند. 
گفتنی اســت در ســایه تدابیر مهنــدس ابوالفتــح ابراهیمی مدیرعامل بــا تجربه و 
موفق شــركت تراكتورســازی این مجموعه توانســته در سالهای ســخت تحریم و 
جنگ اقتصادی با عملکردش نقطه روشــنی باشــد در شــب پرماجرای اقتصاد ایران. 
گــزارش بــازرس قانونــي دربــاره گــزارش توجیهی هیــات مدیره 
درخصــوص افزایش ســرمایه به مجمــع عمومي فوق العــاده صاحبان 
ســهام شــرکت تراکتورســازی ایران)ســهامي عام( در اجــراي مفاد 
تبصــره ۲ مــاده 161 اصالحیــه قانون تجــارت مصوب ســال 1347
1-  گزارش توجیهی مورخ 6 مهر ماه 1398 هیات مدیره شــركت تراكتورسازی ایران 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ هزار و هشتصد میلیارد 
ریال )منقســم به یک میلیارد و هشتصد میلیون ســهم هزار ریالی( به مبلغ سه هزار 
و دویســت میلیارد ریال )منقسم به سه میلیارد ودویســت میلیون سهم هزار ریالی( 
مشــتمل بر صورت ســود و زیان فرضی ســنوات مالی 1398 لغایت 1402 و ســایر 
اطالعات مالی فرضی كه پیوســت می باشد، طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت 
گــزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــركت اســت.
2-  گــزارش مزبور در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــركت به مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ریال، از محل مانده 
مطالبات حال شده و آورده نقدی، به منظور اصالح مالی و مشاركت در افزایش سرمایه 
شركت موتورسازان تراكتورسازی ایران و شركت ریخته گری تراكتورسازی ایران، تهیه 
شده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
هیــات مدیره، این موسســه بــه مــواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود 
مفروضــات مزبور، مبنایي معقــول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهــم نمي كند. 

بــه عالوه، بــه نظر این موسســه گــزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
بــه گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده اســت.

4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیش بیني شــده طبــق مفروضات ذهنــي توصیف 
شــده در گــزارش توجیهی هیــات مدیره رخ دهــد، نتایج واقعي احتمــاال متفاوت 
از پیــش بینــي ها خواهــد بود. زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلــب به گونه 
اي مــورد انتظــار رخ نمــي دهــد وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 900/000 میلیون ریال به مبلغ 1/800/000 میلیون 
ریال كه 300/000 میلیون ریال از آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 
و 600/000 میلیون ریال آن از محل سود انباشته بوده وكل مبلغ 900/000 میلیون ریال 
صرف بازسازی و نوسازی خطوط تولید و توسعه زیرساختهای الزم شده است. نتایج حاصل 
از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العادة مورخ 1394/04/14 
تصویب شــده و در تاریخ 1394/11/10 نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت تراكتور سازی ایران سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 

به شرح زیر میباشد. 
اصالح ســاختار مالی: انجــام افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شــده و آورده 
نقدی موجب بهبود نســبت مالکانه و ســاختار مالی شركت می گردد. در صورت عدم 
انجام افزایش ســرمایه شــركت به منظور تأمین منابع مالی بــرای پرداخت مطالبات 
ســهامدار عمده مجبور به دریافت وام از سیســتم بانکــی و پرداخت هزینه مالی زیاد 
اســت كه موجب افزایش ریسک مالی و نســبت بدهی میشود. نسبت بدهی شركت، 
مطابق بــا ترازنامه منتهی بــه 1398/05/31 برابر با 73 درصد اســت؛ اما در صورت 
انجام افزایش ســرمایه، نســبت بدهی شــركت برابر با 51 درصد خواهد بود. بنابراین 
افزایش ســرمایه موجب بهبود نســبت های مالی و ســاختار مالی شركت می گردد. 
مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای سرمایه پذیر: شركت تراكتور سازی ایران به منظور 
حفظ درصد سرمایه گذاری در شركتهای فرعی )شركت ریخته گری تراكتورسازی ایران و 
شركت موتورسازان تراكتورسازی ایران( و نهایتا افزایش سودآوری شركت از طریق اجرای 
طرح های توسعه شركت های زیرمجموعه، در افزایش سرمایه این شركت ها مشاركت می كند.

ســرمایه در گــردش: افزایــش ســرمایه در گــردش و تأمیــن به موقــع نقدینگی 
جهــت تأمیــن مــواد و قطعــات و تــداوم عملیــات اجرایــی شــركت میگردد.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صــورت عدم انجام افزایش ســرمایه شــركت به منظور تأمین منابــع مالی برای 
پرداخت مطالبات ســهامدار عمده مجبور به دریافت وام از سیســتم بانکی و پرداخت 
هزینه مالی زیاد اســت كه موجب افزایش ریســک مالی و نســبت بدهی میشــود. 

چشم انداز شرکت و ریسكهای مرتبط 
عمده ریســک و مخاطرات شركت ناشــی از عوامل بین المللی به خصوص تحریم ها، 
قوانین و مقررات دولتی، نرخ ارز، تورم و ركود اقتصادی می باشد كه این موارد فعالیت 
های اصلی شركت به ویژه در حوزه تامین مواد و قطعات، تولید، تحقیق و توسعه، فروش 
داخلــی، صادرات و خدمات پس از فروش را با مشــکالت و مخاطراتی روبرو می كند.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
بــا توجه به برنامه ارائه شــده، شــركت تراكتور ســازی ایران در نظر دارد ســرمایه 
خــود را از مبلــغ 1/800/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 3/200/000 میلیــون 
ریــال، از محــل مطالبات حــال شــده و آورده نقدی به شــرح زیــر افزایش دهد.
- 1/400/000 میلیــون ریال )معادل 77/8 درصد( از محــل مطالبات و آورده نقدی
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بــا برگزاری مجمع ســاالنه و اســتماع گــزارش عملکرد مهنــدس طاهر رحیمی 
مدیریت جدید و بررســی تراز و آمارها باورم شــد كه این مدیر توانمند و فرهیخته 
عالوه برعملکرد قابل تحســین تاكنون خود برای فردای و تعالی سازمانی مجموعه 
هــم برنامه های مدون دارد. این مدیر دانشــمند خوب می دانــد كه چه باید برای 
عرضه داشــته باشــد و چه ابزاری به كار برد تا هم برند پُــرآوازه موتوژن با كیفیت 
قابل ستایشش بیشــتر اعتبار گیرد و هم چطور جیب سهامداران و ذینفعان با سود 
شــیرین پُرشــود. مدیرانی بازارشــناس و بازاردان كه بتواند برای سهامداران عمده 
چون ســرمایه گذاری غدیر و حتی سهامداران خرد در این روزگاران جنگ اقتصادی 
این چنین سودآفرینی كنند بی شک در كشــورمان انگشت شمارند. دست مریزاد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت موتوژن )سهامی  عام( در تاریخ 
1398/09/24 در محل هتل تهران تشکیل شد.  در این مجمع كه با حضور 69/42 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
ناصر سبحانی گاوگاني بود، كه جنابان غفور خرامهر  و بهزاد گودرزیان در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای  طاهر رحیمي به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه 

با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1398/06/31 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 2/000 
ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. 
تقسیم سود 2000 ریالی به ازای هر سهم، عقل 
و دین و هوش هر ذینفعــی در این روزگاران 
تحریم را می برد و اگر به این بیاندیشــیم كه 
این تمام توان شــركت در تقسیم سود نبوده 
و مدیران و ســکانداران توانسته اند هم عرضه 
مناسب محصول در بازارهای داخلی و خارجی 

داشــته و هم طرح و برنامه های توســعه ای و مواد اولیه الزم را نیز در این سوق به 
سوی تعالی برای مجموعه مهیا سازند تازه هنرمندی مدیریت بیشتر به چشم می آید.
بــا این كه كاتــب این ســطور در مقام ســهامدارای چون دیگر ســهامداران جزء 
، خواهــان تقســیم حداكثری ســود هســتم ولی رویکــرد و دكترینــی كه این 
مدیــر محقق دارد و اعتبــار جهانی موتوژن كه باعث شــده مشــتریان از چین و 
ماچیــن تا اروپــا وآمریکا دنبال دانش فنی ومحصوالت شــركت بوده و ســر صف 
مانــده و زنبیــل نوبت گذارند، حجت می كند بر عقل ســلیم حمایــت از پایداری 
شــركتی كه ســکاندارش خوب می داند راه درســت و راســت رفتن چگونه است.
چون سالهای زیادی است در كنار سهامداری و استفاده كردن از محصوالت موتوژن 
و مشــوق این برند بودن به عنوان یک روزنامه نگار و كارشناس اقتصادی در مجامع 
و نمایشــگاه و همایش ها نقش خوش توانمندی ایران را در شركت موتوژن متجلی 
مــی بینیم این بار نیز در كنجی شــاهد گزارش جامــع مدیرعامل محقق مهندس 
رحیمی و فراز و فرود های كاری طی شده در سال مالی مورد گزارش بودم . عملکرد 
كاركنان و كارگران تالشــگر با درایت مهندســین خوب وطنی و حمایت مدیریت 
ارشــد با یک مالیه درجه یک و پاكدست كه شفافیت حسابهای او تائیدیه حسابرس 
و بازرس قانونی را داشــت و میزبانی شایســته بچه های خوب روابط عمومی  و امور 
ســهام در مجمع ، جملگی نشانی از همان توصیف موسســه های تولیدی برتر مد 
نظر مقام معظم رهبری در ســال رونق تولید داشــت كه این مهم را مدیر جهادی 
مجموعه جناب رحیمی بخوبی ســازماندهی كرده اســت و با كادر مدیریت دلسوز 

خود و چیدمان آن به هنرمندی ، شــركت را با یک شیب مناسب به سوی باال بردن 
راندمان كاری و تعالی ســازمانی رهنمون ســاخته اســت . این را می توان در نحوه 
پاسخگویی یکی از مهندسین جوان به یکی از سهامداران مدعی در سواد شاهد گرفت 
كه به چه دانش فنی و تســلطی توانست ابهامات و سواالت را به راحتی پاسخ دهد.

وجــود پتانســیل باالی اعتباری - انســانی و برنــد بودن در جهــان و حضور یک 
مدیــر كاردان همان وجودیت یک حلقــه كامل برای موفقیــت مجموعه موتوژن 
اســت برای رســیدن به چشــم انداز خود در كوتاه زمان، كه بر آن تردیدی نداریم .
ســخن كوتاه كنیم و كالم كامل ناخدای موتوژن مهندس طاهر رحیمی را در ادامه 

گذاریم كه خود جامع ترین باشد ؛
راز موفقیت موتوژن آن است كه این شركت همواره سعي داشته به عنوان یک شركت 
فعال تولیدي، نوآور، با تکیه بر دانش و نیروي انساني مستعد و كارآمد از طریق تعامل و 
هم افزایي موثر با شركت هاي زیر مجموعه و كلیه ذینفعان، همسو با شركتهاي معتبر بین 
المللي صنعت الکتروموتورسازي در تمامي عرصه هاي ملي شناخته شود و با نگاه به آینده، 
مسیر خود را مشخص و خود را با اهداف عالي سهامداران بیش از پیش هماهنگ نماید.

آینده موتوژن بسیار روشن خواهد بود و درست به همین دلیل است كه »رسیدن به جایگاه 
هلدینگ معتبر سازنده و تامین كننده تجهیزات 
تولید و مصرف انــرژي در كالس جهاني« را به 
عنوان »چشم انداز موتوژن » انتخاب كرده ایم.

بر این اســاس »ماموریت موتوژن » را  »نقش 
آفریني فعال در آینده صنعت كشور با تامین انواع 
الکتروموتور مورد نیاز براي توسعه پایدار« و »تولید 
و تامین كلیــه الکتروموتورها و مولدهاي انرژي 
الکتریکي جهت رفع نیازهاي كشــور در حوزه 
صنعتي، خانگي و بخش صــادرات« مي دانیم.
و بر این اساس با هدف تحقق انتظارات سهامداران 
در خصــوص بازده مورد انتظار، پرداخت ســود 
نقدي در زمان مناســب و كسب باالترین بازده 
ممکن با بکارگیري تمام توان و استعداد به منظور 
بهبود ارزش منابــع در اختیار گام برمي داریم.
عملکــرد موتــوژن درســال 1398-1397 گواهي برتحقق اهداف فوق مي باشــد.
تدوین اســتراتژي موتوژن تا ســال 1400، همراه با انباشــت قابل مالحظه  دانش 
در شــركت موتوژن با ســرمایه ثبــت شــده 680/4 میلیارد ریــال، تکمیل پروژه 
هاي دردســت اجراي شركت شــامل پروژه بازســازي و نوســازي خطوط تولید، 
توســعه واحد تحقیق و توســعه در جهــت تولید محصوالت جدیــد و با كیفیت، 
توســعه كارخانــه الکتروموتورهــای فــوق ســنگین وضــد انفجاری می باشــد.  
موتوژن به عنوان پیشــرو در صنعت تولید الکتروموتور، با نزدیک به نیم قرن سابقه 
تولید و كسب افتخارات واحد صنعتي نمونه كشور و واحد نوآور اقتصادي نمونه كشور 
و واحد نمونه صادراتي و برند برتر ایران در ســرلوحه خود دارد.شركت توانسته است 
بــا یاری خداوند منان و تالش بی وقفه ابواب جمعی به معتبرترین برند تولیدكننده 
و تامین كننده كلیه الکتروموتورها و مولدهاي انرژي الکتریکي در ایران دســت یابد.

پیام هیات مدیره :
در سال 1398 تداوم محدودیتهای ناشي از تحریم هاي فزاینده 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 محصوالت نسبت به سال قبل حدود 70 درصد 
افزایش داشته و ناگزیربه فروش نقدی در بخش محصوالت صنعتی بوده و به دلیل وجود 
رقبا در بخش محصوالت كولری همچنان سیاست فروش اعتباری اعمال شده است.

بــا لحاظ نمودن شــرایط اقتصــادی حاكم بــر بازار، شــركت تمركز خــود را بر 
تولیــد محصوالت صنعتی و فوق ســنگین نمــود تا از افزایش بــی رویه موجودي 

باور کنیم که در پنجاه سالگی ،  برند موتوژن ، پنج قاره را در نوردیده

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

48



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  107 و  108 | آبان و آذر   مــاه  1398 |49

محصوالت ســاخته شــده در انبارها و ركود ســرمایه و نقدینگی جلوگیري نماید.
هیات مدیره امیدوار اســت درسال مالي 1399 با پیگیري برنامه هاي بلندمدت خود 
شــرایط مطلوبتري نسبت به گذشته ایجاد نماید و همچنان با بهره مندي از اعتماد 
سهامداران بتواند در صیانت از منابع شركت و منافع سهامداران ، گامهاي موثري بردارد.

بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شرکت براي سال مالي آتي :
- خریــد و نصــب و راه انــدازي باقیمانــده ماشــین آالت بــراي بازســازي
- شناسائي نیازهاي بازار داخلي در الویت اول و انتخاب پروژه هاي مناسب با ارزش افزوده باال

- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي.
- سرمایه گذاري درخصوص توسعه تولیدات شركت باتوجه به خالء موجود در بازار و 

افزایش سهم بازارداخلي.
- برنامه ریزي در خصوص تسریع در اجراي پروژه هاي در دست اقدام بمنظور حضور 

فعال در بازار.
- شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف بمنظور رفع تنگناهاي تولیدات داخلي.
- توســعه تولید موتورهاي خاص جهت پاســخگویي به نیازهاي داخلي باتوجه به 

محدودیت هاي موجود.
- توجــه به سیاســتهاي كالن دولــت درخصوص چشــم اندازهــا و برنامه هاي 
اســتراتژیک و هــم آهنگ شــدن بــا آن همگام بــا تکنولــوژي هــای روز دنیا
- سیاست گذاري درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژي محصوالت و امکانات شركت 

در جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات.
مــرور کلی بــر جایــگاه شــرکت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در ســال مالــی مورد گزارش:

شركت موتوژن با حدود 45 سال سابقه فعالیت در زمینه 
تولید انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی از خوشــنام 
ترین شــركتهای فعال در این صنعت می باشد كه همواره 
تالش نموده اســت محصوالت مورد نیاز بازار را با بهترین 
كیفیت و مناســب ترین قیمت عرضــه نماید. با توجه به 
سیاستهای اســتراتژیکی و اتخاذی برای سال مالی جاری 
و به استناد بررسیهای بازارهای هدف صادراتی برای انواع 
محصــوالت تولیدی كولری و صنعتی و با نگرش به تداوم 
كیفیت محصــوالت تولیدی و تکمیل ســبد محصوالت 
كولری از نظر تیپ و با حضور در نمایشگاههای مرتبط بین 
المللی شــاهد حفظ موقعیت نسبت به سال قبل بوده ایم 

كــه این امر موجب گردید در ســال مالی آتی ضمن حفــظ بازارهای قبلی خود وبا 
ارائه خدمات پس از فروش ســریع و مناسب رشد بیشــتری را انتظار داشته باشیم. 
درخصوص الکتروموتورهای كولری می توان گفت با وجود رقبای سرسخت داخلی و 
نیز واردكنندگان كاالی چینی، موتوژن سهم 75 درصد خود را همچنان حفظ نمود و 
در الکتروموتورهای صنعتی با برنامه توسعه ای تولیدی كه انجام می دهد سهم خود 
را افزایش داده است. بطوریکه امروزه بیش از 35 درصد بازار الکتروموتورهای صنعتی 
متعلق به موتوژن است. رقبای داخلی حداكثر 15 درصد بازار را در اختیار دارند و بقیه 
نیازهای صنایع وارداتی می باشد امیدواریم در آینده نزدیک موتوژن سهم بیشتری از 
بازارهای داخلی را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر شركت موتوژن با ماموریت 
تولید و تامین كلیه الکتروموتورهــا و مولدهای انرژی الکتریکی جهت رفع نیازهای 
كشور و با چشم انداز هلدینگ معتبر سازنده و تامین كننده تجهیزات تولید و مصرف 
بخش انرژی در كالس جهانی به ســرعت با تجهیز ماشــین آالت و خرید تجهیزات 
جدید و ارتقاء تکنولوژی درصدد افزایش ســهم بازار موتورهای صنعتی می باشــد.
مرور کلی بر عملكرد شــرکت در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دست آوردهای مهم:
شــركت موتوژن در ســال جاری با نصــب و راه اندازی برخی از ماشــین آالت گام 
دیگری در توســعه محصوالت كولری خود برداشــت با توجه به بــاال بودن راندمان 
ایــن موتورها با مصرف انرژی الکتریکی كمتر مورد اســتقبال مصرف كنندگان قرار 
گرفته اســت. تولید موتورهای چدنی را از 1/1 تا 400 كیلو وات بصورت انبوه انجام 
داده كه بخشــی از نیاز بازار داخلی به این نوع محصوالت را تامین می كند وبا توجه 
به توســعه انجام یافته و ســرمایه گذاری انجام شــده از بعد كارگاهی و نیز ماشین 

آالت در جهــت تنــوع تولیدات این نوع موتورها از نظــر كمیت و كیفیت گام های 
موثری برداشــته است. و با توجه به نیاز بازار می تواند تولیدات خود را افزایش دهد.
عالوه بر موارد فوق با بررســیهای همه جانبه بازار و شناســایی نیازهای موجود در 
بازار درخصوص توســعه و تنوع محصوالت خود نیز اقدامات الزم را انجام داده است.

بیان استراتژی شرکت:
استراتژی شــركت براساس افزایش ســهم بازار با توســعه محصوالت و مشتریان، 
افزایــش بهــره وری فرایندهــای داخلی، بهینه ســازی و توســعه اســتعدادهای 
منابــع انســانی، نوآوری، كنتــرل بهای تمام شــده، تامین منافــع و رضایت كلیه 
ذینفعــان اعــم از ســهامداران و مشــتریان اتخاذ راهبــرد و برنامه هــای اجرایی 
مناســب در امر صــادرات تبیین و اجــرا می گردد و اهم آنها بشــرح زیر اســت:
- شناسایی نیازهای صنعتی كشور در بخش الکتروموتور و تولید محصوالت جدید با 

برندهای معتبر و با ارزش افزوده باال.
- توســعه و تنــوع محصــوالت جــاری بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت كشــور.
- بررسی كارشناســانه روشهای افزایش تولید و استفاده حداكثر ظرفیتهای موجود.

- بهینه سازی و نوسازی خطوط تولید.
- افزایش كمیت تولید و بهبود كیفیت سبد محصوالت كه منجر به افزایش بهره وری می گردد.

- تداوم اصالح ساختار سازمانی و نیروی انسانی
- توسعه بازار و افزایش سهم فروش داخلی.

- توسعه صادرات از طریق مطالعه بازار صادراتی با توجه به مقتضیات بازارهای خارجی.
- تداوم اســتقرار مدیریــت چرخه بهره وری و توســعه 

سیاستهای برون سپاری.
- تعریف پروژه های جدید و اخذ پروانه بهره برداری برای 

پروژه های جاری
- شناســایی الزامات استانداردهای جهانی و جاری نمودن 

روش و دستورالعمل های مربوطه
- شناسایی منابع مالی جدید.

- ارتقاء كیفیت محصوالت شــركت با استفاده از روشها، 
دســتورالعمل ها، تکنولوژی های جدید و بروز و نوسازی 

و بهبود خطوط تولید.
- بررسی كارشناســانه درخصوص سرمایه گذاری و ایجاد 

خطوط مونتاژ در كشورهای خارجی.
- پیروی از سیاستهای سازمان بهره وری انرژی درخصوص 

تولید الکتروموتورهای كم مصرف.
- اســتقرار استانداردهای زیست محیطی و سیستم های مدیریت كیفیت در سطوح 

مختلف سازمانی.
بیان برنامه ها و چشم اندازهای شرکت برای سال مالی آتی:

- ساخت و توسعه كارخانه الکتروموتورهای فوق سنگین با احداث 3200 متر مربع سوله
- سفارش خرید ماشین آالت و قالب های مربوط به محصوالت فوق سنگین

- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهای صادراتی
- سرمایه گذاری درخصوص توسعه تولیدات شركت با توجه به خالء موجود در بازار 

و افزایش سهم بازار داخلی
- برنامه ریزی درخصوص تسریع در اجرای پروژه های در دست اقدام بمنظور حضور فعال در بازار
- شناساندن بند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف به منظور رفع تنگناهای تولیدات داخلی
- توســعه تولید موتورهای خاص جهت پاســخگویی به نیازهای داخلی با توجه به 

محدودیت های موجود
- توجه به سیاست های كالن دولت در خصوص چشم اندازها و برنامه های استراتژیک 

و هم آهنگ شدن با آن همگام با تکنولوژی های روز دنیا.
- سیاست گذاری درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژی محصوالت و امکانات شركت 

در جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات
- راه اندازی و رساندن به تولید انبوه الکتروموتورهای ضد انفجاری

- تشکیل كمیته بومی سازی خریدهای خارجی در شركت، كه به لطف منان در اكثر 
موارد موفق شده ایم.

- توسعه خدمات پس از فروش محصوالت صنعتی و توسعه آزمایشگاه های شركت
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هر انســانی تعریف خودشو از خوش بختی 
داره.پول ،مقام ، شــهرت ،سالمت،امنیت، 
آرامــش و عشــق شــاید بارزترین صفات 
مشترک همه انسانها از خوشبختیه.اما برای 
من در كنار همه اینها دیدن  و درک مفهوم 
اتفاقات و حوادثی كه كمتر برای همه پیش 
میآد ،نماد خوشبختیه.برای من جالی روح 
بخشــی از خوشــبختیه.من انسان خوش 
بختی هســتم چون معجزه میبینم و این 
معجزه در قالــب روح و تن پدرم برای من 
نمایان شده. هر محرم و در هر عاشورا میان 
عربده حسین كشان روز گار و قاتلین آزادی 
مردم مردی را میبینم كه بال در می آوره و 
در آسمان سیر میکنه اما پاهایش رو زمین 
ســفته. من معجزه رو تــو خلوص قطرات 
اشــک زیر چادر گلی مادرم برای تعزیه خوانی پدرم میبینم . من مردی رو میبینم كه  سرداری 

میکنه سلحشوری میکنه میجنگه به نماز می ایسته و در راه خدایش و امامش عزیزترینهاش تکه تکه می شوند و بعد خودش كمر شکسته وداغدیده اما با افتخار وعزت 
با رهایی از هرچه بو و رنگ تزویزه می میره. حر الگوی توبه و حقیقت جوییه.حریت اوج بندگیه از ذلت به اوج رهاییه و من اینهارو شفاف  هر سال میبینم . من هر سال 
برای شهادت پدرم اشک میریزم و عزاداری میکنم و از خدا میخواهم پدرمو بهم برگردونه و 32 ساله خواسته منو اجابت میکنه و نشون میده معجزه االن هم اتفاق میافته.

پدرم سفید می پوشه نه به نشان پاكی، به نشان از آزادی از هرچه رنگ تعلّق و تعین است برای قصه حرش.سالها پیش یادمه پدرم بهم گفت هر سال نقش  و نسخه 
من نیست كه توبه میکنه من هستم كه رها میشم و زالل میشم در توبه حر. قشنگترین روز سال برای من روزی هست كه با شوق وذوق برای پدرم فرش می اندازم و 
با بغض یه گوشه میشینم و میبینم زانو زده به سوی نور با خضوع و بندگی حركت میکنه. پدرم توبه كنان ،مثل سرو بلند قامت ،پاک مثل برگ گل ، سفید پوش و رو 
سفید بر میخزه و رهایی از دنیا  بهش خوش آمد میگه .بله من كیف میکنم هر سال معجزه میبینم.فرشته  بی بال میبینم ،معنی و مفهوم میبینم، عشق بازی میبینم، 
من یا حسین از كرده ام راضی شدی میبینم ، من زندگی میبینم ، حیاط میبنیم ، آزادگی حریت میبینم و من چقدر خوش بختم همه اینها رو در قالب تن پدرم میبینم.

پدرم آینه یعنی صورت و معنی
جلوه ی ساقی صوت مغنی

ربایآنهاهکرفتهاند،
ربایماهکماندهایم

بلهدلخوشسیریچند

دخترخوبرچخزنهکعالمیرا
خیررکدهایوهبقیمتدل

تس
تو

خوشرخیدهای

بچرخدستهارابگردانردحالیهک

رچخصنعتایستاده
تولبخندانزبنردحالیکهرمگ

ربک

گفتنزندگیمیطلبند

دخترشادیاهزلفرپیشانکن
هکعالمیانانتظارتدارند
بچرخهکتومعلمماشدی،

کودککار
توحیاتراردزباهلاهمیجوری

ومنردبندبنداه
توآزادیرامعنیکنهکمنردآن

ماندهامبچرخزلفربباده
ردمیانایستادهاه

توآزادازرهقید،بند

ردرقصسماع
باتوبایدگفت
ازتوبایدآموخت
قوتربحیات،

ردزباهلدانهامیجوری
و

آزادیراردخودت
بخروش

ربزمینربآسمان

ربچسباهایکه
رد

پشتشیشهاه

ربتونگراه
بیاموز

تصورییازتو

هبمعنیمیکشدآزادیرا

مرحوم سیف اله یزدانی
از شمار دو چشم یك تن کم
 از شمار خرد هزاران بیش
ضایعه درگذشت یار قدیمي

دوست صمیمي
مطبوعاتي به نام

 روزنامه نگار پیشكسوت
 و آزاده قلمي که عمری را در اعتــالی هنر روزنامه نگاری و حمایت از اقتصاد، صنعت و 

تولید سپری کرد ، در این روزهاي دشوار مان ، به راستی غمبار و اندوهناک است.
با عرض تسلیت به بازماندگان ایشــان و همچنین خانواده معظم رسانه و فعاالن عرصه 
اقتصادی کشور برای روح آن عزیز از دست رفته، از درگاه بخشایشگر توانا، طلب غفران دارم.
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

وقتی او بال داشت و زمینی بود

مطمئنم رد آسمان می رپید
خموش بود اما 

زیباست سیر رد آافق 

د ل نشینه مهمانی رد ارباه

ربای رپیدن بال نیاز نیست 

شوق رپیدن آرزوست

کیهان کلهر ویدیویی را که پشت 
چراغ قرمز از یك  کودک  کار گرفته 
شده منتشر کرده و نوشته است
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