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شرح عکس جلد   
مهندس محمود مخدومی - مدیرعامل شركت تاپیکو

مهنــدس محمــود مخدومی از جمله مدیران صف و خدوم كشــور می باشــد كــه با دو بال 
تعهد و تخصص در ایران اســالمی توانســته اســت مجموعه های تحت مدیریت و سکانداری 
خود را در برنامه گذارده و به ســر منزل مقصود رهمنون ســازد. رزومه و عملکرد درخشــان 
ایــن مدیــر خوش فکر و جهادگر باعث شــده دكتریــن كاری و نحوه عملکــردش در تعالی 
ســازمانها ، الگوی بســیاری از مدیران و صاحب منصبان دیگر برای كسب موفقیت قرار گیرد.

وی پژوهشگری به نام  و از چهره های برجسته علمی و آكادمیک كشور می باشد كه در كنار ارائه 
مقاالت متعدد وشركت در كنفرانسهای متعدد بین المللی به واسطه دو دهه تجربه و حضورموفق و 
عملگرایش در بین برجسته گان صنعت  كشور قرار داشته و به شهادت كارشناسان این مدیر ارزشی در 
جبهه جنگ اقتصادی بسان سرداری فاتح ، ظفرمندی مدیریت جهادی را معنایی تازه بخشیده است.

مهنــدس مخدومــی از جمله موفــق ترین مدیران تاریخ كشــور بــوده، كه در هر ســنگر 
خدمتی از گروه مینا تا نیروگاه دائمی بوشــهر منشــا تحول و خیر گشــته و مجموعه تحت 
زمامداریش را به یکی از شــركت های درخشــان صنعت ملی تبدیل كرده اســت . این مدیر 
الیق و اقتصاددان بخوبی تهدیدها و فرصت های بازار ســرمایه را شــناخته و با تدوین برنامه 
هــای مــدون مدیریت و جدیت مثــال زدنی در پیاده ســازی و اجرای سیاســت ها و برنامه 
هایــش توانســته نقش خوش ماندگاری از حضور خود در صنعت كشــور به یــادگار بگذارد .
ٌحسن اعتمادی كه به مشــارالیه در سخت ترین شرایط اقتصادی كشور گردید  توانست برای 
آحاد ملت و مسئولین ترازاول مملکت عزیزمان  ، تحول در صنعت پتروشیمی و تکمیل  زنجیره 
ارزش را ارمغــان بیاورد كه به حکم كیمیا در شــرایط تحریم  حکم برگ برنده ای برای میهن 
اســالمی باشد تا مس را به طال تبدیل سازد. كه دوست و دشــمن به توانایی وی برای اداره و 
رهنمون این هلدینگ بزرگ شــهادت دهند برای تاپیکو به تعالی خوش برنامه ریخته شــود.    
حمایت قاطعانه از این مدیران فرهیخته و حامی اهل قلم و پاكدست كه با درک تهدیدها می توانند بهترین 
تصمیمها را گرفته و برای خود ومجموعه شان فرصت بسازند یعنی استمرا بخشیدن به ظفرمندی .

بالشــک برای روزهای پرتالطم جنگ اقتصادی به چنین ســردارانی دلیــر و آزموده كاركه به 

درایتشان دوست و دشمن گواه میدهند سخت نیازمندیم  تا بتوانیم  سودآوری توامان با ارزش 
آفرینــی را برای مردم پاک خــاک ایران زمین به ارمغان بیاوریــم و مفتخریم كه اعالم داریم 
مهندس مخدومی به گواه عملکرد شایســته اش از سرداران فاتح این جنگ نابرابر خواهد بود.
بالشک انتخاب هنرمندانه ناخدای شستا  و دیگر دست اندركاران اول اقتصاد كشورمان در انتخاب 
سکانداری شایسته و بایسته به نام محمود مخدومی برای تاپیکو كه از باد و بوران و طوفان دریای 
متالطم بازار سرمایه و تحریم های ناجوانمردانه هراسش نباشد همان فصل جدید خدمت رسانی 
می باشــد كه بایســت بقول معروف از روی دیکته آن برای نیل به موفقیت در دیگر بنگاه های 
تولیدی سرمشق داده شود  . چیدمان هنرمندانه  مدیرانی كاردان و كاربلد با كارنامه كاری و تراز 
مالی درخشان در شركت های زیر مجموعه تاپیکو توسط مهندس مخدومی خود بهترین مدعی در 
متجلی ساختن فرمایشات مقام معظم رهبری یعنی رونق و جهش در تولید در این دو ساله بوده است 
آنهم در مجموعه ای خوشنام كه در صنعت نه آنرا یک اسم یا برند كه یک مکتب و رسم میدانند .
محمود مخدومی دارای لیسانس مهندسی برق با گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی شریف و فوق 
لیسانس برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. وی پیش از این به عنوان مدیر عامل هلدینگ 
انرژی شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این مجموعه بزرگ اقتصادی به خدمت رسانی 

مشغول بوده است.
از جمله ســوابق دیگرمهندس مخدومی می توان به معاونت نفت و گاز و معاونت تولید شركت 
مهندســی گروه مپنا )موننکو ایران(، مدیر عاملی شركت مشاور ســاخت و راه اندازی نیروگاه 
اتمی بوشهر )افق هسته ای(، پیمانکار ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی، رییس پژوهشکده 
كنترل و مدیریت شــبکه پژوهشــگاه نیرو و كارشــناس فنی شــركت قدس نیرو اشاره كرد.

چاپ و ارائه 15 مقاله در نشریات و كنفرانس های داخلی و بین المللی، انتخاب به عنوان پژوهشگر 
نمونه كشور در حوزه وزارت نیرو، پذیرش در دوره دكترای مهندسی برق بورس كشور فرانسه و 
دبیری كمیته علمی / تخصصی كنفرانس بین المللی برق )PSC( طي 18 سال گذشته از جمله 

مهم ترین سوابق علمی و اجرایی او به شمار می آید.

جناب آقای محمدحسین رزاقی
انتصاب شایسته حضرتعالی به  سمت سرپرست جدید شركت نفت ایرانول را تبریك 

عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

سیاووش خان وکیلی ،خوش به مسند نشستی
خوش خبری به اصحاب قلم رسید كه مهندس سیاوش وكیلی به سمت مدیر 

روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب شد.
مهندس وكیلی با حدود ۲۵ سال ســابقه فعالیت بورسی، مسوولیت هایی 
همچون مدیرعاملی و عضو هیات مدیره شــركت ســرمایه گذاری توسعه 
گوهران امیــد، مدیرعاملی و عضو هیات مدیره شــركت كارگزاری بهمن، 

مدیرعاملی و عضو هیات مدیره شــركت ســرمایه گذاری ســامان ایرانیان را در كارنامه كاری خود دارد.
مباركت باشد كه بورس قالیباف اصل با تو  خوش  خواهد درخشید و ما اصحاب جراید هم باز به طبقه اول راه  

یافته و شفافا سازی میکنیم  . انشاهلل.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

آن شب را بهروز نعمتی چنین نگاشت؛ 
قبل از عملیات، نصر هفت، اكثر بچه ها جمع شده بودند ازجمله شهید سیروس خزایی ، شهید 
ایرج خزایی،شهید احمد قلی درستی ، شهید بهرام امیری ، شهید عبد اهلل حسن آبادی ، شهید 
هادی مشهدی)محمد زاده( ،شهید برومند كهزادی ، شهید نجفیان ،مهندس كیومرث میرزایی، 
آقا محمد رضا ممی زاده ، آقا ســید بیژن موســوی ، آقا رضا اقبالی،  آقا شــیخ قاسم خزایی، 
آقا عبد اهلل محمودی و... )شــرمنده عزیزانی كه ممکنه اســم ایشــان را فراموش كرده باشم (
در چادر ویژه جمع شــده بودیم، علی آقا مشــهدی )محمد زاده ( كه فرمانده گردان مخابرات 
بودند یک راس گوســفند اهدایی را برای برگشت بچه ها از عملیات نگه داشته بودند وحسابی 
چاق و چله شده بود وهركس برای قربانی كردن این زبان بسته نقشه ای میکشید ونهایتا برادر 
ممی زاده مثل همیشــه نقشه كشید وكار را عملیاتی كرد ، گوسفند را تیر زد وبرادر بسطامی 
كه مســول تداركات ونیروی تخصصی گردان بود آماده كار تخصصی وگوســفند را ذبح كرد و 
آبگوشــتی بار گذاشــت وبعد از كلی ورزش از والیبال وفوتبال تا كونگ فو  و غیره  و ســرانجام 
اقامه نماز جماعت به امامت شــهید صادقی بچه ها سر سفره آمدند. همه نعمات الهی هم سر 

ســفره، طبق معمول شوخی را شروع كردم با مالیدن كره به سروصورت شهید ایرج خزایی ، با 
این كار مســیله باال گرفت وهركس كاری میکرد تا شــوخی ها به اوج خودش رسید، اخه قرار 
بود فردا شبش عملیات  بشه وخیلی ها باید شهید میشدند وشاید این اخرین دیدار رفقا با هم 
بود سر شما را درد نیاورم ابگوشت تقسیم شد ویکباره از سرو صورت سوختم. شهید ایرج كاسه 
ابگوشت را روسرم ریخت تمام سر وصورت لباسم ابگوشتی شد تقریبا ماجرا تا ساعت یک ودو 
نیمه شــب طول كشید واین اتفاقات زمانی همه اش رخ داد كه قرار بود فرداهشت صبح اعزام 
بشیم به منطقه سردشت ، خالصه رفتیم حمام تیپ وتازه ماجرا شروع شد خدا رحمت كنه بابا 
یزدی رییس حمام بود وقتی میگم رییس شما باور كنید خیلی خیلی رییس  وقتی ما ها را باین 
قیافه ها دید گفت مگر از روی جنازه من رد شید از ما اصرار واز ایشان انکار وممانعت از ورود به 
حمام همگی با تویوتا قدیمی حدود چهار صبح رفتیم حمام سرتیپ كرمانشاه با كلی خواهش 
وتمنا باالخره حاج احمد را راضی كردیم تا حمام كنیم و با همه خستگی وكوفتگی وسوختگی 
ســاعت هفت صبح خودرا رســاندیم به مقر گردان جهت اعزام به منطقه عملیاتی نصر هفت... 
یاد همه برادران شهیدم بویژه شهدای نصر هفت گرامی باد...

یاد باد آن روزگاران یاد باد
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کی بود؟ کی بود؟من نبودم !!!
در ســال 1331 شمســی یعنی شصت و هشت ســال پیش رویدادی اتفاق افتاد كه 
شــرح حکایت آن امروزه به عجایب غریبه می مانــد . هواپیمایی از طهران به مقصد 
شــیراز، دچار نقص فنی میشود و نزدیک شیراز در بین چند روستا و چادر مردم ترک 
قشــقائی ســقوط میکند و به جز دو تن از مسافران متاســفانه همه كشته می شوند.
اما موضوع این داســتان، بار آن هواپیماســت نه مســافران كه در هواپیمای سقوط 
كرده چند چمدان پر از اســکناس و ســکه طال، متعلق به آقای عدل، ســرمایه دار به 
نام شــیرازی قرار داشــت كه در حال انتقال ســرمایه اش از پایتخت به شــیراز بود .

چون عشایر و روستاییها ، آتش گرفتن و سقوط طیاره را میبینند دسته دسته از روستاها 
و چادرهای عشایری قشقائی برای یاری و كمک به صحنه آمده آتش را خاموش می كنند 
و دو نفر زنده را ســر و سامان میدهند. در ادامه چون مردم روستایی و عشایر قشقائی 
جریان چمدانها ی پر از سکه و اسکناس جناب عدل را می شنوند شروع به گشتن میکنند.

 جالب آنکه نقطه برخورد شیبدار بوده و هواپیما بعد از اولین برخورد به دو تکه تقسیم شده و 
بعدتر قسمت بار هم در آن دره خودش هم تکه  تکه شده و اسباب و اثاثیه به هر نقطه ای می افتد.

القصه  بعد از ساعتها تالش، مردم هر چه پیدا كرده بودند را می آوردند و یکجا جمع 
كرده و پیک به شــهر میفرســتند و چند روز بعد، پلیس تقریباً تمام پولها و طالهای 
موجود را به دفتر عدل می آورد. این كار بزرگ روســتاییان و عشــایر كه آن همه طال 
و پــول را جمع كرده و تحویل داده بودند چنــان تعجب آمیز بود كه تمام خبرنگاران 
و حتــی نمایندگان روزنامه هــای خارجی در ایران را هم به دفتر عدل می كشــاند .

جنــاب عدل كــه اشــتیاق روزنامه نــگاران برای ســفر بــه منطقــه را می بیند و 
خــودش هم میخواهــد برای تشــکر به آنجا بــرود، ترتیب ســفر همــه را فراهم 
میکنــد و بــا مقــدار زیادی طــال بــرای دختــران و زنان، پــول برای مــردان و 
اســباب بازی و عروســک برای بچه ها راهی ســیاه چادرها و دهات اطارف میگردد. 
اینجاســت كه بگذارید نقل قولی دقیق داشته باشیم از معرفت و خلوص قدیمی ها و 

قیاس آن با حال حاضر جامعه ما ؛
خبرنگاری می نویســد : عدل داشــت هدایا را توزیع میکرد و ما هم با مردم صحبت 
می كردیــم و آنهــا از حرام و حــالل می گفتند و اینکــه مال مــردم را نباید خورد 
چه شــخصی باشــد چه دولتی و... كه همهمه ای از طرف دیگر روســتا بلند شــد.

چوپانــی چند بســته اسکناســهای درشــت در دســت به ســمت مــا می آمد و 
خــدا را شــکر می كــرد كه صاحــب مــال اینجاســت تا پولــش را پــس بدهم

چوپان میگفت دیروز یکی از بزغاله هام از ســر بازیگوشــی در تنگه ای گیر افتاده بود. 
رفتم بیرونش بیارم كه یه بســته پول دیدم، خوب گشــتم چندتــای دیگه هم پیدا 
كــردم. منتهی شــب باید می موندم، صبح كه شــد گفتم گلــه را نزدیک ده میبرم 
و پولهــا را به كســی میدهم تا یه جوری بــه صاحبش برگردانــد. خبرنگار میگوید 
همه ما چه خارجی و چه داخلی به ســر و وضع چوپان و بســته های اســکناس نگاه 
می كردیــم و اشــک می ریختیم.یک آمریکایــی حاضر در صحنــه میگوید: همه آن 
ثروتی كه در شــهر رویایی شیراز دیدیم هیچ، همین چند بسته اسکناس و صداقتی 
كــه این چوپان دارد می تواند همه این مــردم رو ثروتمند كند. آخر چرا؟ چه چیزی 
باعث می شــود این چوپان ژنده پوش به این راحتی همــه آن ثروت باد آورده را بدون 
ذره ای خدشــه، به صاحبش برگرداند. من كه به واسطه حرفه خبری خودم همه دنیا 
را گشتم، محال است جای دیگری به جز ایران چنین چیزی را زین پس تصور كنم .
 و این ســؤالی اســت كه امروز باید از مســئولین كنونی ایران پرســید.چه شــده؟

زمانی چند روســتایی و عشــایر، حتی نگاه بدی هم به اون همــه ثروت نمی كردند. 
چوپانــی كه به نوشــته خبرنــگار، مدتها در كوه بــود و تمام بدنش و لباســهایش 
چــرک و منــدرس شــده، ثانیــه ای هم بــه تصاحب پولهــا فکر نمیکرده اســت.

اما حاال چه شده !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 چه به روز مردم آمده كه ســوار بر ماشــینهای چند صد میلیونی، با لباسهای مرتب 
و گوشــی های میلیونــی و زندگــی در خانه هایی كه حداقل چندمیلیــارد می ارزد و 
درآمــد ماهیانه چندین میلیونی به چند دانه ســیب كه از واژگون شــدن كامیونی 
به زمین ریخته اســت رحم نمیکند؟ صاحب بار بر ســر خودش میزند و جماعت با 
قهقهه مســتانه میوه ها را جمع میکنند. غیر از این اســت كــه اگر این خیل عظیم 
زرنــگان هــر كــدام دو كیلو هــم جمع كند، تــه تهش میشــود ده هــزار تومان!

در این سالها چه كرده ایم كه اینگونه منجر به فروپاشی اخالق در جامعه شده ایم ؟  آیا 
كج خلقی جامعه هم تقصیر آمریکاست؟ این كج خلقی و بی تعهدی اخالقی كه همه 
گرفتارش شدیم چه دردی است كه بدتر از كرونا در آن غرق شدیم؟ این آسیب از كجاست؟
آینده ی مبهم و نامعلوم افراد از نظر مالی، شغلی و.. آستانۀ اخالق و تحمل  را در هر جامعه 
ای كاهش می دهد.  به طور مثال، در جامعه ای كه همۀ افراد با هر تخصصی می توانند 
شغلی داشته باشند، كارشکنی، حسادت، تهمت، سخن چینی، چاپلوسی و.. كمتر است.
 به طور كلی در جامعه ای كه نیازهای اساســی انسان ها در آن تأمین می شود، افراد بر 
پایۀ موازین اخالقی زندگی می كنند. در یک كالم اخالقی زیستن نیاز به آرامش ذهنی و 
ثبات اقتصادی دارد. اكنون شرح حال ما را چگونه باید نوشت و تفسیر كرد كه در تنگنای 
تحریم و بی كارآمدی سیاست ها و بی تدبیری مسئولین مملکتی گرفتار نان شب شده 
ایم و نه چرخ اقتصاد خوب می چرخد و نه حال ملک و  ملت و مملکت خوش است . 
درآمدها در مقابل مخارج برای مردم شده حساب نابرابر و همان قصه ی پرغصه چون 
دخلت بود نوزده و خرجت بیســت بایســتی برای آن مردم گریســت . در برابر پراید 
صد میلیونی و ســکه سیزده میلیونی و دالر بیســت و هفت هزار تومنی و كره نایاب 
و تخم مرغ گران و هزار هزار گرونی و شــکاف طبقاتی آنچه بیشــتر گلو را میفشرد و 
اشک بر چشم جاری میســازد نبود امید به آینده و انحطاط وتباهی جامعه میباشد .
ایــن روزها خدا خدا می كنم كه بورس فرو نریزد؛ كــه دالر باال نرود؛ كه ترامپ بیش 
از این خیره ســری نکند؛ كه نمایندگان نوخاسته ی مجلس، كشور را بی ثبات نکنند؛ 
كه تورِم چهارنعل ســربرنیاورد؛ كه طاقت فقرا طاق نشــود؛ كه پولها از بخش تولید 
به بــورس بازی نرود؛ كه بیکاران به خیابان نریزند؛ كــه كارگران اعتصاب نکنند؛ كه 
جوانان خسته و ناامید دست به اعتراض نزنند؛  كه دولت تصمیمات شتابرده نگیرد؛ كه 
مقامات سخنرانی  احساسی نکنند؛ كه اسرائیل تحریکمان نکند؛ كه نظامیان به اشتباه 
موشــک هوا نکنند؛ كه ترامپ دوباره رای نیــاورد؛ و مهم تر از همه، كه خدا از غریبی 
خودش در این دیار، دلشکســته و ناامید نشود و درهای رحمتش را به روی ما نبندد.
امــا چاره چه باشــد . بــه باور حقیــر اكنون كه دیگــر نفت نمی توانــد ناكارآمدی 
مــا را جبــران كنــد و بحران ها یکی یکــی در حال سررســیدن هســتند باید به 
ســرعت ســبک زندگی خودمان را در حــوزه اقتصاد و سیاســت و اجتماع متحول 
كنیــم و گرنــه خیلــی زود، زودتر از آنچــه گمانــش را می كنیم، دیر می شــود .
همه این ها نشــان می دهد كه مسیر كنونی كشــور دیگر قابل ادامه نیست و تجربه 
های اخیر نظام تدبیر ما چیزی جز ناكارآمدی و شکســت را نشــان نمی دهد؛ و اگر 
بخواهیم  به همین ترتیب ادامه دهیم كل جامعه و منابع مادی و طبیعی و انســانی 
ایــران رو بــه  نابودی خواهد رفت و اگر هر چه ســریع تر فرمــان را نچرخانیم تداوم 
دراین مســیر ما را به ته دره خواهد فرســتاد. ما چاره ای نداریم جز  انجام اصالحات 
الزم در همــه حوزه های بحــران آفریــن و رتبه بندی مجــدد هدف گذاریهای ملی 
)دســتکم برای یک نسل( و بازگشت به مدیریت عقالنی مبتنی بر منافع ملی و نهایتا 
بهســازی نظام سیاســی. در یک كالم، ما نیازمند ورود به مرحله افق گشایی هستیم
آه كه این روزها چقدر همه باید مراقب باشیم!

در والیــت مــا ضــرب المثلی هســت كه مــی گوینــد : كاله یان بی شاشــدی 
پالتــو بامــی شــانه، خــوب ســال دیــره كندولــه پٌر پرچینــش ده گوشــت .
اصغــر ثمن بری بود كه بدیــن آدمها می گفت :  ندیره، او كه دیره دیم ناكیشــه .

فارســی بخوانیم ؛ كاله كج گذار و پالتو به شانه انداز ، نشان از كندوی زمستانی پٌر و 
گوشت پرواری بر آویز سقف باشد و بقول اصغر هموالیتی مان : آنکه دارد به رخ نمی 
كشــه .... این مثال آوردم تا مسئولین اندكی بخود گویند كه گر خورجین  پٌر ندارید 
ســر آخر خط را  دارایی به رخ نکشــید كه  هویدای نداری و شکل نداشته ها باشد .

به حرمت قلمت حق تعالی قســم یاد می كند ولی شــکم زن بچه را پول رایج ... در 
زمانه ای كه اندک كمک یارانه مطبوعات ارشاد به اهلش تعلق نمی گیرد و می گویند 
مشــمولش نیستی ، شهرداریش طرح ترافیک به اهل رسانه راستینش نمی دهند و 
می گویند عامل هوای ناپاک تویی و سازمان های اطالعاتی موازی بر فرمان كه عامل 
نا امنی و قس علیهذا كه هر بالی آســمانی گویا بر صحابه خبر شــده بر ما واجب.
حسین بیجکردی یک شب از محبس اجازت می گیرد كه شب چله در كنار زن و بچه 
ش باشد . زندانبان هنوز از خواب شب بیدار نشده كه حسین خود به محبس باز می گردد 
. فردا شکوه به زندان آید كه حسین بیچکردی دیشب قوچ آزمان ما را برده ....  حسین 
بیجکردی خود معترف میشود كه آری من قوچ را بردٌم كشتٌم تکه تکه كردم و به از 
باجه چندین ده خانه انداختم داخل تا اهل دهات شب چله گوشتی داشته باشند برای 
خوردن كه از حاج بیرام هزار دام دار یکی كم تا ده خانه گرسنه شبی سیر بمو روا باشه .....
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مدیرعامل شستا گفت: شركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا(، 
صباتامین، سیمان تامین، تامین سرمایه امین و مالرد شیر تاكنون عرضه 

اولیه شده اند.
محمد رضوانی فر مدیرعامل شــركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( در گفت وگو با خبرنگاران، با اشــاره به برنامه ریزی های صورت 
گرفته عرضه های اولیه شســتا در ســال 99، اظهار كرد: از ابتدای سال 
1399 تاكنون 70 درصد از ارزش عرضه های اولیه بازار ســرمایه، شستا و 
شركت های تابعه شستا بوده است. مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی با بیان اینکه در ســال 1398 در راســتای ساماندهی و اصالح 

پرتفوی و شفافیت بیشتر گام های موثری برداشته ایم، تصریح كرد:
شــركت های صدرتامیــن )هلدینگ فلــزی- معدنی شســتا(، ژالتین 
كپســول، ره آورد تامین، پخش هجــرت، توزیع داروپخــش، كلرپارس 
و ســیمان ســاوه، در ســال 1398 عرضــه شــد كــه 36 درصــد 
عرضه هــای اولیــه بــازار ســرمایه را در ســال 98 تشــکیل مــی داد.
وی به جزییات عرضه های اولیه انجام شده از ابتدای سال 1399 تاكنون 

اشاره كرد و افزود:
شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، صباتامین )هلدینگ مالی 
شســتا(، سیمان تامین )هلدینگ سیمانی شســتا(، تامین سرمایه امین 
و مالرد شــیر تاكنون عرضه اولیه شــده انــد و در عرضه های اولیه همه 
شركت های فوق، ركورد مشاركت مردم توسط این شركت ها به دست آمد.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، از ادامه روند برنامه ریزی 
برای بورسی شــدن و مردمی شدن اقتصاد در شســتا اشاره كرد و افزود:

رایتل )هلدینگ خدمات ارتباطی شســتا(، شــركت زغال پروده طبس، 
هامون شــمال، صنایــع عمومی، شــیمی بافت، چوب خزر كاســپین، 
محصــوالت كاغــذی لطیــف، كارگــزاری صباتامین، ســیمان آبیک، 
آنتی بیوتیک ســازی ایــران، نخ تایــر صبــا، افق تامیــن انــرژی طوس، 
پخش دارویی اكســیر و سابیر )شــركت پیمانکاری شســتا(، از جمله 
شركت هایی هســتند كه در پاییز و زمستان 1399 بورسی خواهند شد.
رضوانی فر در خصوص بورســی شــدن ســتاره خلیج فــارس نیز گفت:
همکاری سایر ســهام داران اقدامات فشــرده ای در حال انجام است و به 
زودی اخبار خوبی در این زمینه به صورت مستقل و مبسوط ارائه می كنم.

مدیرعامــل شســتا گفــت: حــدود 1200 میلیــارد تومــان از ســهام شــركت های زیرمجموعــه را برای كمــک به نقدشــوندگی بــازار خریــداری كردیم.
محمد رضوانی فر، مدیرعامل شســتا با بیان این كه پشــتیبانی شســتا از ســهامداران ُخرد در روزهای ســخت بازار بــه دلیل ایجاد آرامش و امیــد به آینده بود، 
گفت: شســتا تــالش می كند با رویکردی حرفه ای و هوشــمندانه در روزهای ســخت بازار، به »نقد شــوندگی بازار« و جمع كردن صف هــای فروش كمک كند.
وی با اشاره به این كه تعهد به بازارگردانی و حمایت از سهام هلدینگ ها و  شركت های زیرمجموعه به هنگام و قاطع در دستور كار شستا قرار گرفت، تصریح كرد: شستا در تاریخ دوم و سوم 
شهریورماه حدود 1200 میلیارد تومان از سهام شركت های زیرمجموعه اش را خریداری كرد. اقدامی كه به جمع شدن صف های فروش و چشم انداز«برگشت بازار« منجر شد.
مدیرعامل شستا تاكید كرد: حمایت 1200میلیارد تومانی از شركت های زیر مجموعه در روزهای منفی بازار سرمایه توسط شستا و هلدینگ های تابعه، نه تنها ریسک نقدشوندگی 
برای دارندگان سهام آن شركت ها را كاهش داد، بلکه با حفظ ارزش دارایی های شستا، به ایجاد اطمینان خاطر برای سهام داران حقیقی و رفتار حرفه ای در بازار كمک كرد.

دکتر محمد رضوانی فر:

عرضه های اولیه شستا در سال ۹۹ ادامه دارد

رایتل و ۱۵ شرکت تابعه شستا بورسی می شوند

حمایت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شستا از شرکت های زیرمجموعه در روزهای منفی بازار
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فوالد خوزستان با قطاری از موفقیت در سال جهش تولید
حاصل عملکرد مدیریتی مهندس علی محمدی

رشد 4۰ درصدی درآمد، شکستن رکورد تولید و افتتاح چندین طرح بزرگ ملی

ش
خو
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قه 
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مجموعه فوالد خوزستان، سال 1399 را با قطاری از موفقیت آغاز كرد و تا به امروز، 
ایستگاه های تالش، سربلندی و اهتمام را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است.

به گفته مهندس علی محمدی مدیر توانمند و جهادی كشورمان عبور از مرز یک 
میلیون تُن شــمش فوالدی در بهار امسال در شــرایطی كه تشدید تحریم  های 
ظالمانه، به خیال خام دشــمنان و در راس آنان آمریکای جهان خوار، می خواست 
اقتصاد ایران اسالمی را فلج كند، میسر شد. این میزان از تولید برای اولین بار در 
تاریخ شركت فوالد خوزستان به دســت توانای فوالد مردان اتفاق افتاد. مجموع 
تولید 5 ماهه نخســت سال 1399 به بیش از یک میلیون و 600 هزار تُن رسیده 
اســت كه این حجم نوید تولید چهار میلیون تُن شمش تا پایان سال را می دهد. 
شــایان ذكر است با توجه به مرغوبیت و سفارشی بودن محصوالت این مجموعه، 
با اولویت تامین نیاز شــركت  های داخلی، به اقصی نقاط جهان صادر می شــود.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت فوالد 
خوزستان )ســهامی عام( مورخ 1399/05/15 
در محل شــركت فوالد خوزستان - دویست 
دستگاه - ســالن اجتماعات  تشکیل گردید. 
در این مجمــع كه با حضــور 76/24 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقــای محمد مهدي 
مومــن زاده بــود، كه جنابان علــي دارابي  و  
امیــر حســین نــادري در مقام نظــار اول و 

دوم و  آقــای علي اصغر مشــهدي زاده به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 530 ریــال به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

بــه گفتــه مدیر عامــل شــركت فــوالد خوزســتان، فعالیت فخوز )شــركت 
فــوالد خوزســتان( عــالوه بــر تولیــد فــوالد، در زمینــه تولیــد كــوره 
باشــد.  پاتیلــی، ماشــین ریختــه گــری و تاسیســات جانبــی آن مــی 
مهندس علی محمدی ســکاندار فوالد خوزســتان در گزارش مبســوط خود با 
اشــاره به اینکه درآمدهای فروش شــركت فوالد خوزســتان در سال 98 با رشد 
40 درصدی به 15.8 هزار میلیارد تومان رســید و  ســود خالص شــركت فوالد 
خوزستان نیز در ســال مورد گزارش با رشد 6 درصدی به حدود 3340 میلیارد 
تومان رســید كه عملکرد خوب این شــركت را نشــان می دهــد تصریح كرد:
در ســال جاری نیز تولیدات كارخانه فوالد خوزستان بواسطه تمهیدات اندیشیده 
شــده و تالش جهادگونــه كلیه اركان فعــال مجموعه افزایش داشــته و پیش 

بینی می شــود میزان تولیدات فوالد خام این شــركت به 4 میلیون تن برســد.
به گفته وی در سال گذشته كنسانتره سازی شركت در منطقه سنگان در استان خراسان 
رضوی به ظرفیت كامل رسید و امسال با بهره برداری از واحد گندله سازی سیمیدكو 
پیش بینی می شود این واحد نزدیک به نصف ظرفیت اسمی تولید داشته باشد و 
شاهد بهبود سودآوری از محل ولید گندله شركت صنعتی سناباد )سیمیدكو( باشیم.

این مدیر برجســته صنعت ایران اســالمی در ادامه با بیان اینکه در بهار امسال 
ركورد تولید شركت شکسته شــده كه در تیرماه هم این روند ادامه داشته است 
اضافه كرد با این روند پیش بینی شــركت مبنی بر اینکه امســال امکان تولید 4 
میلیون تن فوالد خام فراهم می شــود انتظاری مقبول و قابل تحقق می باشــد.
به گفته مهندس محمدی كه از مدیران با تجربه و رزومه دار كشورمان می باشد 
افتتاح كارخانه گندله  ســازی سردار شــهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شركت 
صنعتی و معدنی توســعه فراگیر ســناباد در 
22 خرداد ماه 1399 با هدف تکمیل زنجیره 
ارزش و تحقق شعار از معدن تا نورد با سرمایه  
گــذاری بالغ بر 115 میلیون یــورو راه اندازی 
شــده و با در مدار قرار گرفتن این كارخانه ، در 
مجموع بــرای 1500 تَن از جوانان منطقه به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد 
گشته و همچنین با راه اندازی فاز نخست این 
كارخانه بــه میزان دو میلیون و 500 هزار تُن 
گندله به ظرفیت تولید كشــور اضافه گردید. 
بنا به ســخنان مدیرعامل فوالد خوزستان در 
مجمع، پروژه های جدید تعریف  شــده در فوالد خوزســتان شامل كوره پاتیلی، 
ماشــین ریخته گری اسلب عریض و تاسیســات جانبی آن می باشد كه می تواند 
با افزایش ظرفیت تولید اســلب شــركت به اندازه 2/ 1 میلیــون تن، كل تولید 
شــركت را به باالی 5 میلیون تن )با طرح فوالد شــادگان 6میلیون تن( برساند.  
مهنــدس علی محمدی در بخش دیگری از گــزارش خود با تبیین این مهم كه 
پروژه احداث یک واحد آهن اسفنجی هم مطالعاتش انجام شده است؛ در صورتی 
كه این طرح افتتاح شــود نیاز »فخوز« به آهن اسفنجی شادگان برطرف شده و 
شــادگان می تواند به سمت بهره  برداری واحد فوالد سازی اش حركت كند تصریح 
كرد اجرائی شــدن و عملیاتی گشــتن طرح های توســعه ما می تواند در سال 
مزین به جهش تولید نشــان دهنده و تجلی بخش همان شــعار پرصالبت مقام 
معظم رهبری باشــد و نشــان دهد كه جوانان برومند این مرز و خاک بواقع در 
دشوارترین روزها نیز تبلور بخش شعار ما می خواهیم پس می توانیم می باشند.
بنا به اعالم این مدیر جهادی در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی در شرایطی 
كه شــیوع ویروس كرونا كشــور را متاثر كرده بود و در این میــان كادر درمان ، 
فداكارانــه برای مهار و درمان بیماران كرونایی از جان مایه گذاشــتند، مجموعه 
فوالد خوزســتان خود را ملزم به حمایت و یاری این عزیزان دانســت و با كمک 

6



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  117 | شهریور   مــاه  1399 |7

یک صد و هشتاد میلیارد ریالی، راه  اندازی خط تولید ماسک و البسه بیمارستانی 
و تامین اكســیژن مورد نیاز بیمارســتان های اســتان، توانســت با كمک های 
مســتمر خود برگ زرینی در ارائه خدمات به این فعاالن بهداشــتی تقدیم دارد. 
مشــارالیه در ادامه با تاكید بر این نکته كه البته این فعالیت ها به همین جا ختم 
نشــده و با توجه به فرمان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر كمک های 
مومنانه، شركت فوالد خوزستان اقدام به توزیع بیست هزار بسته معیشتی در میان 
خانواده  های آســیب  دیده از شــیوع ویروس كرونا نمود افزود در كنار این مهم، 
توزیع بسته  های بهداشتی و ضدعفونی نمودن معابر مناطق كم  برخوردار از دیگر 
اقدامات صورت گرفته توسط پرسنل و مجموعه شركت فوالد خوزستان بوده است.

گفتنی می باشــد اهتمام ویژه مجموعه فوالد خوزستان به انجام مسئولیت های 
اجتماعــی با هدف فقر زدایــی و حمایت از مناطق كم  برخــوردار از برنامه های 
همیشــگی این مجموعــه عظیم صنعتــی بوده اســت و به همیــن منظور با 
تشــکیل قــرارگاه ســازندگی و محرومیت  زدایی شــهدای فــوالد، پیگیری و 
اجــرای اقدامات بــه طور ویژه انجام می  شــود و شــکراله كه اهتمــام ویژه و 
توجــه خاص مهندس محمدی كــه درد واقعی حمایت از مســتضعفان و افراد 
ضعیف جامعه را دارد نقش خوشــی دراین زمینه توانســته شــركت ایفاء نماید.

ناخدای شایسته مجموعه در بخش دیگری از گزارش خود با تاكید بر توجه ویژه 
به امور رفاهی عموم هموطنان در خطه دالور پرور جنوب اعالن داشــت: از جمله 
مواردی كه تا به االن شکل اجرایی به خود گرفته و یا در حال اجرا است می توان به 
ساخت منازل مسکونی برای اقشار كم  برخوردار، تکمیل درمانگاه پزشکی منطقه 
قلعه چنعان، شــروع مجدد پروژه بیمارســتان 96 تخت خوابی، برگزاری جشن 
اهدای یکصد ســرویس جهیزیه به زوجین تحت پوشش كمیته امداد، برگزاری 
جشــن  دهه كرامت در مناطق محروم، قربانی نمودن یکصد راس گوسفند پخت 
غــذا و توزیــع در مناطق محروم و چندین و چند اقدام ارزنده دیگر اشــاره كرد.

در پایان و من باب حمایت این شــركت معتبر و شــناخته شده در سطح جهانی 
از ورزش و فعالیــت هــای جانبی نیز باید حتما تاكید داشــت كــه قرار گرفتن 
تیم های ورزشــی این شــركت و علی الخصوص تیم فوتبال فوالد خوزستان در 
جایگاهی از برترین تیم های ورزشی و صعود به مرحله پلی آف رقابت های آسیایی 
موفقیت های پنج  ماهه مجموعه فوالد خوزســتان را تکمیل كرده و بیش از بیش 
نشــاط و خوشحالی را به خطه جنوب و سهامداران و ذینفعان خود هدیه بخشید 
كه دست به دعای كه این روند رو به رشد و پیشرفت همباره تداوم و استمرار یابد. 
رئیس مجمع و نماینده گروه مالی توســعه آیندگان در حاشــیه مجمع فخوز و 
در پایان این جلســه ابراز امیدواری كرد با توجه به وضعیت بنیادی ســهم، سال 
آینده ارزش بازار شــركت چند برابر شــود واعالم دارم كه در راســتای افزایش 
دارایی های ســهامداران شــركت یک افزایش ســرمایه خوب هم در راه اســت.

همچنیــن از اقدامــات ارزنده و مدیریــت كاردان و كاربلــد مهندس محمدی 
تشــکر ویژه ای به نیابت از تمام سهامداران داشــت واظهار نمود با اجرائی شدن 
دیگر برنامه های خالقانه و حمایت گونه این مدیر پاكدســت و شایســته شاهد 
توفیق روزافزون و پیشــبرد عالیه و پیشــرفت روزافزون فوالد خوزستان باشیم. 

پیام هیات مدیره
هیئــت مدیــره شــــركت فوالد خوزستان ضمن خیرمقدم به ســهامداران ، 
حســابرس و بــازرس قانونــی ، نمایندگان سازمان خصوصی سازي و ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار ، تشریف فرمایی آنان به جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه 
صاحبــان ســهام شــركت فوالد خوزستان ) ســهامی عــام( را گرامــی می دارد. 
خداونــــد بزرگ را شــاكریم كه در ســــایه الطــــاف بــــی كرانش، فرصت 
خدمتگزاري را بــــه مــا عطــا فرمــود تــا در ســال 1398 سالی كه در پیام 

نوروزي مقام معظم رهبري مزین به شــعاًررونق تولیًد گردید ، علی رغم تمامی 
محدودیت ها و مشــکالت حاكم بر محیط كســب و كار، به لطف خدا ، مدیریت 
ارشــد شــركت به كمک مدیران وكاركنان صدیق، متعهد و متخصص شاغل در 
شــركت با همدلی و همزبانی توانسته ، تمامی ســعی و تالش خود را در جهت 
رشد پایدار و تداوم سودآوري شركت هم سو با منافع تمامی ذینفعان خصــوصــاً 
ســهامداران عزیز بکار بســته و با تمركز بر ارتقاء بهره وري منابع ، مدیریت هزینه 
ها و تحقق اهداف تولید و فروش، نقشی محوري در صنعت فوالد كشور ایفا نماید. 
طی ســال گذشــته توان تولید ، مطابق با اســتانداردهاي بیــن المللی و رقابت 
پذیري محصوالت شــركت ، ضمن پاســخگویی به تقاضاي داخلی و تأمین مواد 
اولیه كارخانجات نوردي كشــور با حداكثر انعطاف پذیري در شــرایط فروش و 
حمایت از تولیدكنندگان داخلی زمینه تحقق اهداف اســـتراتژیک را فراهم نمود 
و طی ســـال مورد گــزارش علی رغم تمامی محدودیتهاي بین المللی ناشـــی 
از تحریــم هاي ضالمانه، اهــداف صادراتی محقق گردید و محصوالت شــركت 
به بیش از 7 كشــور جهان صادر شــد . ان شــاااهلل با اســتعانت از قادر متعال و 
برخورداري از ســرمایه هاي انسانی ، ســازمانی ، مالی و سیستم هاي اطالعات 
مدیریت ، ســال 1399 ســاًل جهش تولید را فرصتی مغتنم شــمرده و با شعاًر 
تکمیــل زنجیره ارزش و تحول در تولید محصوالت خــاص ، با تمركز بر اجراي 
طرح هاي توســـــعه ، ایمنی ، محیط زیســـــت ، بهداشـــــت محیط كار و 
تقویت ســـــرمایه هاي انســـــانی در جهت تحقق اهداف استراتژیک شركت 
و انتظــارات ســهامداران عزیز نهایت تالش و كوشــش را بکار خواهیم بســت .

برنامه هاي آینده شركت 
شركت فوالد خوزستان با هدف حفظ سهم تولید در چشم انداز 1404 فوالد كشور 
، برنامه هاي ارتقاء بهره وري ، توســعه ظرفیت هاي تولید و زیرســاخت ها را در 
دستور كار قرار داده و اهم اهداف و برنامه هاي استراتژیک به شرح ذیل می باشند:

- ارتقاء بهره وري كل منابع 
-  اجراي طرح هاي توسعه و متوازن سازي ظرفیت خطوط تولید 

-  تکمیل زنجیره تولید و حضور در صنایع باال دستی )تولید كنسانتره سنگ آهن( 
و پایین دستی ) تولید محصوالت نوردي(

- توسعه بومی سازي فناوري در جهت قطع وابستگی به خارج 
-  اصالح ساختار مالی جهت تامین منابع مالی طرح هاي توسعه 

-  طرح تأمین انرژي پایدار 
-  ایفاي نقش به عنوان یک شركت مادرتخصصی 

-  تولید محصوالت جدید و ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
-  استفاده از فناوري هاي نوین در جهت پایداري تولید و ارتقاء رقابت پذیري محصوالت

از جمله مهمترین دستاوردهاي سال 1398 عبارتند از :
- تولید 3 میلیون و 689 هزار تن شمش فوالدي 

-  تولید 5 میلیون و 852 هزار تن گندله سنگ آهن 
-  تولید 3 میلیون و 734 هزار تن آهن اسفنجی 

-  ثبت ركوردهاي روزانه و ماهانه تولید. 
-  فروش 3 میلیون و 766 هزار تن محصول اصلی در بازارهاي داخلی و صادراتی

- صادرات محصوالت اصلی بالغ بر 1 میلیون و 837 هزار تن .
- فروش ورق صادراتی به مقدار 39/817 تن به مبلغ 19/4 میلیون دالر. 

-  رشد 6 درصدي سود خالص پس از كسر مالیات با تحقق 33/396 میلیارد ریال. 
-  بهینه سازي سبد محصوالت با هدف حداكثر سازي سود، متناسب با نیاز بازار. 

-  اجراي پروژه هاي توسعه اي ، بهینه سازي و زیست محیطی. 
-  طرح حمایت از مناطق محروم و كمتر توسعه یافته.
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تولید و معرفی محصوالت جدید با چاشنی افزایش سرمایه
شرکت گسترش صنایع خدمات کشاورزی سرآمد و پیشقراول

مهندس علیرضا عشــقی زاده مدیرعامل رزومه دارو شــناخته شده صنعت كشورمان در 
گــزارش خود با اعــالم اینکه در حال حاضر حدود 84 درصد بازار در بخش ماشــین هاي 
شــیردوش و حدود 54 درصد بازار در بخش ماشــین هاي جوجه كشي متعلق به شركت 
می باشد افزود علی رغم مشکالت اقتصادی كه بعد از تحریم های ناجوانمردانه و تالطمات 
اقتصادی بر كشور و صنعت مان تحمیل گردید با مدیریت و عملکرد مناسب، شركت توانست 
موجبات تحقق ســود هر ســهم به مبلغ 878 ریال را براي سهامداران محترم فراهم آورد.

بــه گفته این مدیر توانمند و محقق، تولید 3 محصول جدید بــا توجه به نیاز بازار و طی 
تشــریفات قانونی برای اجرائی شــدن افزایش ســرمایه شركت در ســال گذشته از اهم 
دســتاوردهایی بوده است كه در ســال 99 نیز این برنامه ها به جد پی گیری خواهند شد

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت گســترش صنایــع و خدمات 
كشــاورزی )ســهامی عام( در تاریخ 99/06/18 در محل  دانشــکده دامپزشکي دانشگاه 
تهران - درب غربي - طبقه اول - ســالن شــوراء  تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 
64/61 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای كاظم اكبري  بود، كه جنابان باقر میالني شــیروان و محســن سهل آبادي در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای علیرضا عشــقی زاده بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 400 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهنــدس علیرضــا عشــقی زاده در فــرازی از گزارش خود بــا اعالم اینکه مــا  تجربه ، 
اعتبــار و خدمت را ســرلوحه خود بــرای حضور فعــال در عرصه دامپــروری می دانیم 
اظهــار داشــت : موفقیت در نصب و راه اندازی 3810 واحد دوشــنده فقط در طی ســه 
ســال، شــروع نصب و راه اندازی 560 واحد در هلدینگ بزرگ میهــن، افتتاح فاز نهایی 
یکــی از بزرگتریــن كارخانجات جوجه كشــی در اســتان اردبیل، نصــب و راه اندازی 
بزرگترین دســتگاه بزدوشی در مجموعه مگســال، جزو اخبار خوب ما برای سهامداران و 
ذینفعان بوده اســت كه نشــان دهنده تعهد ، تبحر و تخصص تیم ما در خدمت رســانی 
به عموم شــركت های تولیدی - خدماتی كشــاورزی و دامداری می باشد كه با تمهیدات 
اندیشــیده خالقانه و سیاســت های ترسیمی این روند با قدرت اســتمرار خواهد داشت .

پیام هیات مدیره
مفتخریــم كه با همراهي و تــالش بي وقفه در تولید ماشــین آالت و تجهیزات باكیفیت 
و همــگام بــا تکنولوژي روز دنیــا در جهت تامیــن نیازهاي صنعت دام و طیور كشــور 
ســهمي در ارتقای ســالمت جامعه ایفا مي نماییم. لذا در ســالي كه به تدبیر مقام معظم 
رهبري)مدظلــه العالــي) به نــام »جهش تولید« نامگذاري گردید، شــركت گســترش 
صنایــع و خدمات كشــاورزي تالش كرد تا همچون ســایر بخش هــاي اقتصادي بتواند 
بــا جلــب اعتمــاد و ارائه خدمــات مطلوب بــه دامداران و پــرورش دهنــدگان طیور، 
نقــش مؤثري را جهت چشــم انــداز مذكور و منویــات مقام معظم رهبــري ایفا نماید.

در این راستا شركت گسترش صنایع و خدمات كشاورزي با بیش از سی و چهار سال فعالیت 
در زمینه تولید ماشین آالت و تجهیزات كشاورزي و دامپروري، تالش نموده است تا ضمن 
حفظ جایگاه اجتماعي خود در جهت ارتقای كمي و كیفي محصوالت كشاورزي و دامپروري 
و پرورش طیور، عالوه بر رضایتمندي مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداكثر ممکن 
برساند و در این مسیر ضمن پایبندي به اصول زیر آن را جزو وظایف اصلي خود قرار داده است:

1. پاسخگویي به نیاز مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به ایشان.
2. بهبود مستمر در كیفیت محصوالت تولیدي.

3. نوآوري، تولید و عرضه محصوالت جدید.
4. متعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.

5. ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتي.
6. جذب و پرورش منابع انساني كارآمد و خالق.

بــه اعتقــاد و باور هیأت مدیره، توجه به اصول فوق موجب رشــد و شــکوفایي روزافزون 
تعالي ســازماني در شــركت و منافع حداكثري براي شما ســهامداران عزیز خواهد بود.
ضمــن اینکــه در ســالجاري كه ســال »جهش تولیــد« نامگذاري شــده اســت نیز 

امیــدوارم بــا اســتعانت از درگاه خداوند متعال، بــا امید به تالش جــدي همکارانمان 
و بــه بركــت روز افــزون آگاهــي و افزایــش تخصــص دامــداران و فعالیــن بخــش 
طیــور، ایــن صنعت به جایــگاه راهبــردي خویــش در اقتصاد ملي برســد. انشــااهلل
مرور كلي جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن و چشم انداز وضعیت 

صنعت در سال های  آتي:
با توجه به نقش و جایگاه میزان ســرانه مصرف شــیر و گوشت ســفید در سالمتی آحاد 
افراد یک جامعه و نسل آینده و همچنین تاثیر آن در كاهش انواع بیماري ها و هزینه هاي 
درماني ناشــي از آن كه ساالنه منجر به خروج میلیون ها دالر جهت تامین دارو می گردد 
و سیاســتگذاري بعمل آمده در برنامه توســعه اقتصادي پنج ســاله پنجم و ششم، جهت 
افزایش ســرانه مصرف شیر از 100 به 150 لیتر و همچنین افزایش سرانه مصرف گوشت 
مرغ از 24 به 30 كیلو، مشــخص می گردد كه بازار بالقوه فروش محصوالت شــركت در 
جهــت ایجاد واحدهاي جدید گاوداري و تولید گوشــت مرغ حدوداً دو برابر خواهد شــد 
كه ضمن تضمین تداوم و توســعه فعالیت، بیانگر جایگاه اجتماعي مهم شركت می باشد.

مرور كلي بر عملکرد شركت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده:
ســال مالي مورد گزارش، سالي بسیار سخت و دشوار براي تمام فعالین اقتصادي بود زیرا 
علیرغم تالش دولت در جهت كاهش نرخ تورم، دامنه ركود فعالیتهاي اقتصادي نسبت به 
ســال قبل افزایش قابل مالحظه اي داشته است، سیستم بانکي در تأمین مالي واحدهاي 
تولیدي عملکرد مناســبي نداشته و بســیاري از پروژه هاي در حال اجراء به حالت تعلیق 
درآمده است. انتظارات بعد از برجام هم جامه عمل به تن نپوشید و مشکالت نقل و انتقالي 
پول از طریق سیستم بانکي همچنان وجود داشته، ضمن اینکه كارشکني و بد عهدي طرف 
آمریکایي و تحریم هاي یک جانبه، عماًل زمان و هزینه واردات كاال را بشکل قابل مالحظه 
اي افزایش داده است، شرایط ناامني در منطقه نیز در مبادالت تجاري تأثیر منفي بسزایي 
داشــته. در چنین شرایطي با مدیریت و عملکرد مناسب، شركت توانسته موجبات تحقق 
ســود هر سهم به مبلغ 878 ریال در مقایســه با آخرین پیش بیني به مبلغ 409 ریال را 
براي ســهامداران محترم فراهم آورد. الزم بذكر است در سال مالي مورد گزارش تولید سه 
محصول جدید با توجه به نیاز بازار و همچنین بهاي تمام شده باالي واردات آنها، آغاز شده 
اســت. براساس مطالعات انجام شده درخصوص وضعیت تقاضاي بازار براي این محصوالت 
و همچنین مهندسي معکوس این محصوالت دانش فني تولید و ساخت آنها ایجاد گردیده 
و برهمین اساس طرح توجیهي افزایش سرمایه شركت از مبلغ 957،109 میلیون ریال به 
مبلغ 000،200 میلیون ریال از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران توسط 
هیأت مدیره محترم تهیه و پس از اظهار نظر حســابرس و بازرس قانوني، مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1399/3/24 بموجب مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه 
مذكور را تصویب نموده كه تشریفات قانوني فرآیند ثبت افزایش سرمایه در حال انجام است.

برنامه هاي آینده شركت
تولید و معرفي محصوالت جدید:

1-1- در اواخر ســال مالی قبل به منظور بهره بــرداري كامل از ظرفیت تولیدي كارخانه 
زنجان نســبت به خریداري یک دســتگاه ماشــین لوله خم كن، جهت تولید انواع فریم 
ماشــین هاي شــیردوش ثابت و فری اســتال دامداری هــا اقدام گردید. طی ســال مالی 
مورد گزارش تولید این محصول با اســتفاده از ماشــین آالت فوق به انجام رســیده است.
1-2- در ســال مالی مورد گزارش ساخت ماشین های جوجه كشی با تکنولوژی روز اروپا 
)عالمت تجاری HOMATECH( آغاز گردیده ولی با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از 
برجام و تخلفات طرف آمریکایی، با چند شركت معتبر اروپایی در این خصوص مذاكره شده،.
لیکن تا زمان تهیه این گزارش منابع تامین قطعات مورد نیاز تولید این محصول، بصورت 
مطمئن و پایدار ایجاد نگردیده و اقدامات الزم در این خصوص در حال پیگیری می باشــد.

شیوه هاي تامین مالي
1-2- اســتفاده از تســهیالت سیســتم بانکــي بــراي تامیــن ســرمایه در گــردش.
2-2- اســتفاده از ســود انباشــته شــركت براي تامین بخشــي از ســرمایه در گردش.
3-2- افزایش ســرمایه از مبلــغ 109/957میلیــون ریال به مبلــغ 200/000 میلیون 
ریال از محل آورده نقدي و مطالبات حال شــده ســهامداران به مبلــغ90/043 میلیون 
ریــال، جــزء برنامه هــای كاری هیات مدیره در ســال مالــی 1398 بوده كــه در زمان 
تهیــه این گــزارش عملیاتی گردیده و تشــریفات ثبتی آن در مراحل پایانی می باشــد.
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نفت ایرانول پیشگام در سال جهش تولید
نقش خوش محمد حسین رزاقی در تعالی سازمان و سهم بیشتر از بازار

تولید و فروش نفت ایرانول در پنج ماه نخست امسال به ترتیب از 11 و 19 درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود. بطوری كه این شركت تولیدكننده انواع روغن موتور، 
روغن گیربکس و روانکار است روندی صعودی را در تولید و فروش و صادرات تجربه كرده است.
ایرانول قصد دارد در افق 1404، شــركتی ســرآمد در عرصه تولید و تامیــن انواع روانکار و 
محصوالت مرتبط در سراسر ایران و منطقه منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی و همگام 
با آخرین تکنولوژی های روز از طریق همکاری با شــركت های معتبر خارجی باشد. بر همین 
اساس این شركت در نظر دارد با افزایش حجم فروش داخلی از طریق تولید محصوالت نهایی 
متنوع و تکمیل سبد محصوالت و ارائه محصوالت جدید به بازار و همچنین سیاست های فروش 
از طریق شناخت بازار و ایجاد شبکه های توزیع گسترده، باالترین سهم را در بازار مصرف كشور 
به دست بیاورد و به جایگاه سودآورترین شركت نفتی ایران در بازار روانکار برسد. محمدحسین 
رزاقی، مدیرعامل شركت نفت ایرانول و از مدیران طراز اول صنعت پتروشیمی كشورمان با ارائه 
آماری از روند تولید، فروش و صادرات و موانع پیش روی این صنعت را از تدوین و اجرائی كردن 
برنامه های كوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت برای تعالی برند و جایگاه شــركت خبر داد.
سکاندار قابل مجموعه ایرانول با بیان اینکه ماه های آخر سال 1398 را مقطع دشواری برای تمامی 
واحدهای تولیدی كشور بوده است تصریح كرد شرایط سخت اقتصادی، شیوع ویروس كرونا و 
تشدید تحریم ها عواملی بودند كه دست به دست هم دادند تا شرایط اقتصادی طاقت فرسا شود. به 
گفته وی در حوزه پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها این شرایط  سخت تر بود؛ زیرا قیمت فرآورده های 
نفتی كاهش یافت و همین عوامل ســبب كاهش سود حاصل از صادرات و خام فروشی شد.
مهندس رزاقی با تاكید بر اینکه ایرانول با تمام مشکالت موجود توانست با فروش بیش از 62 
میلیون لیتر معادل 330 میلیارد تومان در اسفند 98 ركورد فروش را بزند، افزود: همزمان با 
آغاز سال جدید و در دستور قرار دادن برنامه جهش تولید، طی پنج ماه نخست سال 99 تولید 
شركت افزایش یافت؛ به طوری كه در مقایسه با پنج ماه نخست سال 98 رشد 11 درصدی را 
تجربه كرد؛ رشدی كه نه گام نهایی بلکه گام نخست ما برای تحقق شعار جهش تولید است.
ایــن مدیرپاكدســت و كاردان با بیان اینکه مبلــغ فروش كل داخلی شــركت در پنج ماه 
نخســت امســال بیــش از 9 میلیــارد و 746 میلیون ریال بوده اســت، اضافه كــرد:  این 
رقم در مقایســه با مدت زمان مشــابه در ســال 98 كــه رقمی برابر با 8 میلیــارد و 530 
میلیــون ریال بــود، رشــد 14 درصدی را ثبــت كرد كه بــا توجه به شــرایط اقتصادی 
حاكــم و همچنین كاهش قیمت جهانی نفت یک دســتاورد بزرگ محســوب می شــود.

رزاقی با تاكید بر اینکه این رشــد با توجه به افزایش ســهم بازار شــركت نفت ایرانول اتفاق 
افتاده اســت و مطابق با سیاست های كالن شــركت مبنی بر كاهش خام فروشی بوده است، 
گفت: بنابر گزارش ســازمان حمایت از مصرف كنندگان ایرانول توانست در بخش محصوالت 
موتــوری تولید بــه میزان 69 درصــدی و در بخش فــروش به میزان 60 درصد نســبت 
به دوره مشــابه ســال قبل رشد را تجربه كند و سهم بازار بیشــتری را در اختیار بگیرد كه 
این رشــد با توجه به افزایش ســهم بازار شــركت نفت ایرانول از 21 درصــد به 28 درصد 
رســیده و مطابق با سیاســت های كالن شــركت مبنی بر كاهش خام فروشــی بوده است.

مدیرعامل ایرانول در ادامه با اشــاره به مســیر صعودی مقدار فروش شركت افزود: مجموع 
فروش مقداری داخلی و صادراتی پاالیشــگاه های تهران و آبادان در پنج ماه نخســت امسال 
228 هزار متر مکعب بوده است؛ در حالی كه این مقدار در مدت مشابه سال 98 رقمی معادل 
193 هزار متر مکعب بوده كه نشــان دهنده رشــد 19درصدی فروش است.  وی پیش بینی 
نرخ فروش محصوالت جانبی و نیز ســایر محصوالت داخلی را متاثر از نرخ تامین مواد اولیه 
اصلی و نیز شــرایط بازار و رقبای داخلی اعالم  و اضافه كرد: در خصوص تعیین نرخ فروش 
محصوالت صادراتی عالوه بر موارد ذكر شــده، قیمت جهانی نفت و حضور رقبای منطقه ای 
نیز تاثیرگذار اســت. رزاقی درباره نرخ خرید مواد اولیه گفت: نرخ تامین مواد اولیه اصلی در 
دوره 9 مــاه ابتدایی امســال بر مبنای نرخ ارز نیمایی و قیمــت نفت كوره فوب خلیج فارس 
تعیین می شــود. بنابراین در صورت هرگونه آزادســازی نرخ تامین لوبکات به عنوان خوراک 
اصلی شركت و ســایر مواد اولیه نرخ تامین مواد دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد كه 
برای جبران آن ناگزیر از افزایش نرخ محصوالت موتوری با موافقت سازمان حمایت هستیم.

 كاهش خام فروشی
رزاقی در ادامه با اشــاره به اینکه سیاســت كاهش خام فروشــی از اولویت های اصلی ایرانول 
برای افزایش حاشــیه ســود و ایجاد ارزش افزوده اســت، تصریح كرد: همراه با روند مثبت 
تولید، فروش محصوالت نهایی شــركت نفت ایرانول نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده 
اســت؛ به طوری كه مبلغ فروش روغن های موتوری در پنج ماه نخســت سال 99 رشد 22 
درصدی را تجربه كرده اســت.  وی در ادامه با اشــاره به موفقیت شركت در بخش صادرات 
گفت: اگرچه شــرایط برای صادرات دشــوار شــده اما ایرانول در راســتای  ضرورت حضور 
فعال محصوالت ایرانی در ســطوح جهانی همواره بر صــادرات محصوالت خود تاكید كرد و 
توانســت ســهم صادرات محصوالت خود را در پنج ماه نخست سال در مسیر صعودی ببرد.

 تهدید پیش روی صنعت
طبق آمار، میزان صادرات شــركت نفت ایرانول در پنج ماه نخســت سال 99 معادل 77هزار 
و 420 متر مکعب بوده اســت، در حالی كه این مقدار در مدت مشــابه سال  98 معادل 58 
هزار و 707 متر مکعب بوده اســت و بر همین اساس  رشــد 31 درصدی را به ثبت رسانده  
و می توان با صراحت اعالم كرد كه این شــركت پتانسیل باالیی در بخش صادرات دارد. وی 
تصریح كرد: هدف ایرانول  در حوزه صادرات حركت از خام فروشی به سمت فروش محصول 
نهایی اســت تا بتواند ارزش افزوده و سود بیشتری را ایجاد كند. مدیرعامل نفت ایرانول یکی 
از نیاز های مبرم این روزهای شــركت را افزایش قیمت محصوالت نهایی در گرید بنزینی و 
دیزلی دانست  و تاكید كرد: در سال 98 قرار بود این محصوالت افزایش قیمت 100 درصدی 
داشــته باشــند، اما محصوالت دیزلی فقط 60 درصد و محصوالت بنزینی 70درصد افزایش 
قیمت داشــت كه ما در حالت عادی به ترتیب 40 و 30 درصد از پارســال طلبکار هستیم.
وی مشــکل بعدی را افزایش قیمت حداقل دو برابری ملزومات و بســته بندی مانند ظرف، 
بشــکه و كارتن اعــالم كرد و افزود: این اتفــاق درحالی رخ داده كه محصــوالت ما افزایش 
قیمت نداشــته است و متاسفانه با این شــرایط باید گفت تولید محصول برای بازار داخل به 
شــدت زیان ده شده است و ادامه این روند سبب می شود شــركت ها برای كاهش حد زیان 
خــود به روغن پایه روی بیاورند تا بتوانند بــه فعالیت خود ادامه دهند كه به معنی  افزایش 
خام فروشی در شركت های تولید روغن موتور و كاهش فروش روغن موتور در بازار داخل است.
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آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
کار وقتی دست کاردان باشد
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ماه محرم و درگیری عالم و آدم با بیماری منحوس كرونا، شــور و شــوق آنچنانی برای كار 
نمی گذارد و  پوشــش قرمزها چه در قالب اشــقیا در )تعزیــه داری( و چه در تابلو بورس 
و صدهــا اگر و مگر دیگر پای لنگ اســب قلم اصحاب خبر و اهل قلــم را به انزوا می برد 
لکــن آنجا كه مرد میدان نامی آشــنا و كارنامه كاری موفق همگان را به تحســین وا می 
دارد نــه بــا پا كه با جان می روی تــا ذوق كنی و حض ببری، چرا كه بــاور داری كارنامه 
ی پر از تالش و كوشــش مشارالیه و جمله تالشــگرانش موسیقی با ترنم موفقیت عرضه 
می دارد. براســتی كه چون كار در دســت كاردان باشــدهیچ بند دژخیم و تنگنایی نمی 
تواند مســیر پیشرفت این ســرداران جنگ اقتصادی را متوقف سازد. پس گر شده با پژوی 
خراب و پنچر از بی الســتیکی و منت گرفتن دو زاپاس امانت از همســایه و همکار را به 
جــان می خری و با این حــال بی حال به طرف تالش آنجا كه بایدش بقول حضرت حافظ:
گــوی توفیق و كرامت در میــان افکنده اند   با تمان توان و عشــق طی طریق می كنی.
چون به تالش رسیدم بچه های تاپیکو، امور سهام، مالی ، حراست با لطف به اصحاب خبر 
و اهل قلم این موی ســپید كرده را یاری رســاندند تا این نوای بی تاب به محضر دوســت 
رسم و چه خوش اقبالی از این بیشتر كه در آستانه ورودی به تاالر، دستی توانمند به شانه 
ات می خورد. باز نگریســتم و با ادب و متانت مدیری را دیدم كه شــفافیت كاریش همه را 
به ذوق آورده اســت. این شــیر میدان عمل را دكتر رضوانی فر خوانند كه حرمت قلم دارد 
و لطــف بــی حد و عدد به اهل معرفت كه این مرام را به باور دارم از شــیر مادر و پرقنداق 
به عاریت گرفته اســت. با هم به سالن هدایت شــدیم و دكتر رضوانی فر در كنجی دور از 
تشریفات ردیف اولی ها جلوس كرد و من هم بر اساس وظیفه، مشغول كار خبری و عکاسی. 

باید تشــریح كنم در پانل مجمع بر دو ســوی سکوی باالی 
صندلی ها، چیدمان شــده بود كه نشان از درایت و فهم واالی 
روابط عمومی داشــت تا میدان دیدی به وســعت یک باور به 
این مجمع راســتین دهد و البته كه از چیدمان و دانش كاری 
مهندس مخدومی مدیری كه علم و عمل را به هم آمیخته و در 
جغرافیای خاورمیانه ای به اندازه تعداد انگشتان یک دست چون 
او مدیر كاربلد موجود نیست و مدیران زیر مجموعه اش جز این 
انتظار نیست. در گزارش مبســوط مدیرعامل از شاخص ها و 
نمودارها خوش ساخته و نشسته بر پرده ز بای بسم اله تا تای 
تبت به غایت فهم سخن رفت و همه سرتا پا گوش و مستمع. 
مهندس مخدومی این مدیر طراز اول صنعت پتروشــیمی با 
اینکه درد كمر می داشــت ولی چون سرو پرصالبت ایستاده 

و در فضای پانل به طور جامع تشریح اهم فعالیت های كرده و توضیح می داد كه در سال 
سخت اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه با درایت اندیشیده شده به پیش بینی ها رسیدم 
و بر این گفته شهادت آمار و عملکردی برجسته و موفق بود كه تحسین همه را در برداشت.

مهندس مخدومی را در بوشــهر شــناختم آنجا كه حیرت جهانیان را با سیاســت كاری و 
تمهیدات به كار رفته و كاربلدش انگشت برانگیخت و به حق كه مشارالیه از شاه صیدهای 
مدیریت شستا در این دوره می باشد كه دكتر رضوانی فر خوب و خوب نقش خوش و بركت 
حضورش را پاس داشــته و گرامی، چون باور دارد او ناممکن ها را ممکن خواهد ســاخت.

مدیران هلدینگ تاپیکو در این مجمع پرتعداد حضور می داشــتند و التفات مردمی بودن 
دكتــر رضوانی فر و مهندس مخدومی به حقیر درس محبــت و معرفت بود به نون والقلم 
و مایســطرون كه خدای بر قلم و نویســنده آن قسم خورده اســت و شهادت می دهم كه 
من پس از پنجاه و اندی ســال فراز و فرود كاری در رســانه و مطبوعات مدیرانی و كارنامه 
ای كاری دیدم كارســتان بســان همان دالورانی كه در 17 شــهریور برای آبادانی و ازادی 
ایران مان یوغ و برق زرادخانه ها را به خاموشــی كشــاندند و مشــعل اســتقالل  و آزادی 
جمهوری اســالمی را بر پهن دشــت پهنای آزادی خواهان جهان برافراشــته ســاختند.

ختم كالم آنکه نقل حضور كاتب این سطور در بین بچه های خوب شستا و تاپیکو نه فقط 
مشق حضور یک حضور سهامدار خرد و یا تهیه یک گزارش خوب خبری كه دیدن مقاماتی بود 
شایسته و بایسته برای ساختن ایران آباد و آزاد. این كه بیان شود گزارش هیات مدیره شركت 
حاكی از افزایش سودآوری تاپیکو در شاخص های مختلف از جمله رشد حدود 73 درصدی 
ســود خالص بوده است خود شاهد مدعاهای حقیر كه در سخت ترین روزهای اقتصادی و 
تحریم و تهدید جهانی ســرداران جنگ اقتصادی ظفر و صدر و پیشرفت ارمغان می آورند.
خدایشان قوت فزون تر بدان ها ببخشد كه چشم چراغ یک ُملک و مملکت و ملت می باشند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشــیمي تامین 
)سهامی عام( مورخ 1399/06/05 در محل سالن همایش هاي مجموعه تالش تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 87/63 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای جالل بهارســتان بود، كه جنابان محمدحســین ملک  و علي مهدوي پارسا 
در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا پاشــایي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1399/02/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 630 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
دكتر محمود مخدومی، مدیرعامل تاپیکو در این مجمع كه به صورت آنالین در حال پخش 
برای سهامداران بود، ضمن تشریح اهم فعالیت ها و دستاوردهای حاصله در سال 98 اعالم 
داشت در نتیجه سیاستهای تدوینی و اجرائی شده سود خالص شركت اصلی  از مبلغ 3530 
میلیارد تومان به 6076 میلیارد تومان رســیده و بیش از 73 درصد رشد بخود دیده است.
این مدیر طراز اول كشورمان با بیان اینکه درآمد عملیاتی تلفیقی تاپیکو در سال مالی منتهی 
به اردیبهشــت 99 شاهد رشد 50 درصدی فروش بود به طوری كه فروش شركت به مبلغ 
19 هزار و 301 میلیارد تومان رســید اضافه كرد همچنین ســود خالص تلفیقی گروه نیز 
بالغ بر 5048 میلیارد تومان و فروش صادراتی شركت هم با 50 درصد افزایش مواجه شد.
بــه گفته دكتر مخدومی تاپیکو در صورت های مالی شــركت اصلی بــا 72 درصد افزایش 
درآمــد حاصل از ســرمایه گذاری ها مواجه شــد تــا 5097 
میلیــارد تومــان درآمد از این محل كســب كند كــه از این 
رقم 78 درصد مربوط به عملکرد شــركت های بورســی و 22 
درصد ناشــی از فعالیت شركت های غیربورســی بوده است.
مدیرعامل پاكدست و موفق تاپیکو در ادامه با تبیین این نکته 
كــه از مجموع درآمدهای عملیاتی این هلدینگ، مبلغ 1122 
میلیارد تومان ناشــی از سود فروش ســهام بوده است افزود 
همچنین در مجموع سرمایه گذاری های شركت در ابتدای سال 
مالی منتهی به 31 اردیبهشت 99  تاپیکو 9468 میلیارد تومان 
بود كه این سرمایه گذاری ها در انتهای سال به 12744 میلیارد 
تومان رسید و تاپیکو عالوه بر افزایش میزان سهامداری در صدر 
تامین و شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برای تکمیل 
ســبد محصوالت، خود اقدام به خرید حدود 11 درصد از سهام پتروشیمی تبریز نیز نمود.
وی در ادامــه تاكیــد كرد: با تمام موانعی كه ســال گذشــته برای صادرات شــركت ها 
موجود بود اما  شــركت های زیرمجموعه  ما توانستند در ســایه برنامه ریزی های صورت 
گرفته و تمهیدات اندیشــیده شــده به صادرات خود ادامه دهند بطوری كه در شــركتی 
مانند ایرانول شــاهد افزایــش 90 درصدی صادرات بودیم.بنا به گــزارش دكتر مخدومی 
در ســال جاری و گذشــته بیش از 50 درصد ارز ســامانه نیما از فروش پتروشــیمی ها 
تامین شــده اســت كه هلدینــگ تاپیکو بــا تامین 273 میلیــون دالر از ایــن ارز جزو 
پیشــقراوالن و پیشــتازان در این عرصه یعنی ارزآوری برای ایران اســالمی بوده اســت.

ســکاندار مجموعــه در ادامــه به ســهم تاپیکــو در طرح های بــزرگ ملی اشــاره كرد 
و تصریــح نمــود: بــرآورد ســرمایه گذاری تاپیکــو در این طرح هــا حــدود 7 میلیارد 
یــورو بــه صــورت ارزی و 141 میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری ریالــی می باشــد.
دكترمخدومی در خصوص عرضه شركت های تاپیکو در بازار سرمایه نیز با اعالم اینکه در سه 
ماهه ابتدای امسال چوب خزر كاسپین و محصوالت كاغذی لطیف در بازار سرمایه پذیرش 
شده  اند و امیدواریم كه طی دو ماه آینده عرضه آنها انجام شود اضافه كرد همچنین اقدامات 
الزم برای پذیرش و عرضه شركت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع الستیک )نخ تایر(، شیمی 
بافت و هلدینگ ســلولزی به عنوان سایر شركت های مدیریتی تاپیکو در حال انجام است.
مدیر موفق صنعت كشــورمان در ادامه به اهمیت شــركت نفت ستاره خلیج  فارس اشاره 
كرد و گفت: تاپیکو ســهم 49 درصدی در این شــركت دارد و اهمیت نفت ســتاره خلیج 
 فارس با تولیدات اســتراتژیکی كــه دارد مورد تاكید مقام معظم رهبــری نیز قرار گرفته 
اســت. به گفته مشارالیه در حال حاضر 50 درصد نیاز روزانه بنزین كشور و 25 درصد نیاز 
گازوئیل كشــور از طریق این شركت تامین می شــود. كه عالوه بر خودكفایی، بهره برداری 
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از این شــركت موجب شد تا از خروج ســاالنه 20 میلیارد دالر ارز جلوگیری شده و برای 
بیش از 20 هزار نفر به طور غیرمســتقیم و 3800 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شود.
دكترمخدومی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به افزایش نرخ ارز تسهیالت دریافتی 
در این  پروژه گفت: گام های اجرایی برای جبران این موضوع در حال برداشتن است، از جمله 
اینکه افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران از 2550 میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد 
تومان در كنار عرضه 10 تا 15 درصدی در بازار سرمایه می تواند برای تامین نقدینگی شركت 
را یاری كند و در همین حال در تالش هستیم تا با رایزنی های مختلف بخشی از تسهیالت 
ارزی را به ریالی تبدیل كرده و بتوانیم تسهیالت دریافتی را با سرعت بیشتری تسویه كنیم.
دكترمخدومی در بخش پایانی گزارش خود با اشــاره به افزایش تعداد سهامداران حقیقی 
تاپیکــو به 164 هــزار نفر در پایان ســال مالی منتهی بــه اردیبهشــت 99 تاكید كرد:

ســود تلفیقی هر سهم شركت طی عملکرد ســال مالی منتهی به اردیبهشت 99 با رشد 
31 درصدی از 473 ریال به 619 ریال به ازای هر ســهم افزایش یافته و ســود شــركت 
اصلــی نیز بــا 72 درصــد افزایش از مبلــغ 433 ریال به 746 ریال رســیده اســت كه 
امیدواریم در ســایه سیاســت ها و برنامه های مدون كوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت 
كه بــه جد دنبال اجرائــی كردن همه آنها هســتیم ایــن روند صعودی اســتمرار یابد.

پیام هیات مدیره 
ســال مالی منتهی به 1399/2/31 برای كلیه ســازمان ها، نهادهــا و بنگاه های اقتصادی 
ایران، ســالی دشوار از برخی جهات بود. در ماه های ابتدایی سال مالی گذشته، تحت تاثیر 
تمدید و تشدیدنحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم بزرگ ایران، كلیه شركتهای صنعتی، 
تولیدی، بازرگانی و ســرمایه گذاری ایرانی دچار مشکالت عدیده ای در مسیر تأمین مواد 
اولیه، فروش، حمل ونقل كاال، انتقال وجوه حاصله و ســایر مواردی از این دســت شــدند.

از ســوی دیگر، شــاخص های صنعتی و اقتصادی از بهمن ماه سال گذشــته و در 4 ماه 
پایانی این ســال مالی، برای اغلب شركتها در اثر شــیوع ویروس كرونا به كلی تغییر كرد. 
چالــش های فراوانی كه در این 4 ماه در مســیر فعالیت بنگاه های اقتصادی ایجاد شــد، 
بســیاری از این شــركتها را دچار مشــکالت عدیده ای كرد. با این حــال آنچه به زعم ما 
شــركت ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تأمین را به عنوان یکی از بزرگترین و 
متنوع ترین هلدینگ های چندرشــته ای بازار ســرمایه، كه در صنایع نفت، گاز، پاالیش، 
پتروشیمی، سلولزی، تایر و معدنی كشــور، نقشی راهبردی ایفا می كند، از دیگر شركتها 
متمایز كرده و روند ســودآوری شــركت را علیرغم همه این مشــکالت دچار دستخوش 
وكاهش قرار نداده اســت، وجود همکاران متخصص و باانگیزهای بوده است كه وجه همت 
خود را برای ایجاد ارزش افزوده برای ســرمایه بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی و رشــد سودآوری برای كلیه ذینفعان و ســهامداران شركت قرار داده اند.

آنچــه از ســوی همکاران ما در این ســال انجام شــده اســت تــالش فوق العــاده برای 
افزایــش و بهبود شــاخص هــای كمی و كیفــی تولیــد، بازرگانی، فــروش و در نتیجه 
افزایش ارزش ســهام شــركت در بازار ســرمایه با وجود تمامی مشــکالت بوده اســت.

همچنیــن بــا تأكید هیــأت مدیره تاپیکو تــالش كردیم تا در ســال مالی گذشــته، به 
خوبی از فرصتهای ناشــی از بهبود فضای بازار ســرمایه و رونق بازار ســهام استفاده كرده 
و پرتفوی ســرمایه گذاری هلدینگ را متنوع تر و گســترده تر نماییم. كسب سهم 17/3 
درصدی از شــركت ســرمایه گذاری صدر تأمیــن به عنوان بزرگتریــن هلدینگ معدنی 
و امالح كشــور در راســتای بهره مندی از همین فضای ایجاد شــده به انجام رســید كه 
ارزش افزوده بســیار زیادی در ســود عملیاتی و سبد ســرمایه گذاری شركت ایجاد كرد.

انجام این فرایند در شركتهای تابعه نیز به رشد سود تلفیقی شركت به میزانی بسیار زیاد منجر 
شد كه در این راستا میتوان به عایدی حاصل از خرید سهام و فروش سهام برای شركتهای 
پتروشیمی فنآوران، نفت پاسارگاد، هلدینگ سلولزی و پتروشیمی شیمی بافت اشاره كرد.

در سال مالی گذشته، موفق شدیم جایگاه شركت را در رتبه بندی یکصد شركت برتر ایرانی 
در همایش IMI 100 با یک پله بهبود  از رتبه 20 به رتبه 19 ارتقا داده و از منظر ارزش 

افزوده در این فهرســت با دو پله ارتقاء، عنوان نهمین شــركت ایرانی را به خود اختصاص 
دهیم. همچنین كســب رتبه 1 در هفت شــاخص اصلی در بین هلدینگ های چند رشته 
ای از جمله كســب رتبه 1 بیشترین بازده فروش و شــاخص بیشترین بازده دارایی ها هر 
كدام با یک پله صعود، كســب رتبه 1 در شــاخص بهره وری كل عوامل با یک پله ارتقاء، 
كســب رتبه 1 در شــاخص بهره وری عوامل و شــاخص بهره وری عوامل سرمایه ای هر 
كدام با 2 پله صعود، كســب رتبه 1 در رشــد تعدیل شده سود با 2 پله صعود،كسب رتبه 
1 در تعداد كاركنان برای دومین ســال متوالی كســب رتبه 2 در شــاخص رشد فروش و 
شاخص بیشــترین ارزش ویژه هر كدام با 2 پله صعود از جمله این موفقیت ها بوده است.

ما به تالش خود برای افزایش ثروت سهامداران محترم تاپیکو ادامه میدهیم و امیدواریم كه 
با حمایت، هدایت و پشــتیبانی تک تک سهامداران ارزشمند تاپیکو، این شركت گام های 
موفقیت و ســربلندی را بیش از گذشته و با ســرعت بیشتری بردارد. بر خود الزم میدانیم
از تمامــی همــکاران حرفــه ای و كارآزمــوده و تیــم اجرایــی تاپیکو بــه خاطر تالش 
هــای خســتگی ناپذیرشــان و حركــت در مســیر تعالــی شــركت قدردانــی نماییم.

برنامه های آتی شركت 
1- پیگیری ادامه پروژه افزایش ظرفیت اســمی تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از 360 
هزار بشکه در روز به 480 هزار بشکه در روز از طریق استفاده از پتانسیل های مازاد پاالیشگاه 
2- پیگیری استفاده از ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای بازپرداخت بخشی از 
بدهی ارزی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با نرخ زمان دریافت تسهیالت از صندوق ذخیره ارزی
3-  پیگیری تخفیف 5 درصدی خوراک پاالیشگاه تا حصول به نتیجه مطابق ماده 13 قانون 

رفع موانع تولید رقابت پذیر 
4- عرضه شركت های زیر مجموعه در بازار سرمایه از جمله شركتهای چوب خزر كاسپین 

و محصوالت كاغذی لطیف.
5- ارزیابی، امکان ســنجی و اقدام برای عرضه ی دیگر شركت های زیر مجموعه در بازار از 
جمله، شــركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک، شیمی بافت، هلدینگ سلولزی و 

نفت ستاره خلیج فارس
6- پیگیــری اجــرای طرح پتروالفین فــن آوران و پیگیری برای جذب شــریک خارجی
7- ادامــه مذاكرات جهت همکاری های مشــترک خارجی شــركت نفــت ایرانول برای 
تولید مشــترک در واحد احیا ســپاهان واحد روغن ســازی آبادان با شــركتهای خارجی
8- پیگیــری همــکاری شــركت نفــت ایرانــول با یک شــركت هــای خارجــی برای 
تولیــد مشــترک روغــن هــای گــروه 2 و 3 در واحــد روغــن ســازی پاالیشــگاه 
آبــادان و آمادگــی جهــت از ســرگیری مذاكــرات پــس از رفــع موانــع تحریــم
9- احیــای اقتصــادی و راه انــدازی مجــدد كارخانــه اســید ســیتریک كرمانشــاه
10- افزایش تعداد جایگاه های عرضه سوخت تحت برند پرسیران در شركت پرسی ایران گاز
11- مطالعه اجرای طرح های بازسازی و نوسازی اساسی در شركت های آبادان، فارابی و چوكا
12- اجــرای طرح ایجاد ظرفیت 44/000 تنی الســتیک TBR در شــركت بارز كرمان
13- عرضه ســهام برخی از شركتهای گروه در بازار ســرمایه در راستای استمرار سیاست 

شفاف سازی گروه
14-  اجرای ادغام برخی شركتهای گروه در راستای اصالح پرتفوی و چابک سازی

15- واگذاری امالک و دارایی های غیر مولد شركتهای گروه
16- خروج از شركت های كم بازده و خارج از استراتژی و اصالح پرتفوی

17- به ظرفیت رساندن تولید پتروشیمی آبادان با توجه به استارت واحد 600
18- افزایش تولید در پتروشیمی فارابی با تأمین پایدار خوراک

19- نظارت بر تولید پایدار كلر در شركت نیرو كلر به عنوان محصول جدید در پورتفوی تاپیکو
20- به ظرفیت رساندن واحد اسید استیک پتروشیمی فنآوران

پیگیری راهکارهای تأمین مخازن در شركت نفت پاسارگاد بعنوان یکی از گلوگاه های تولید 
و افزایش تولید
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مدیریتی که کالن می اندیشد و عالی راهکار می دهد
تدابیر ارزنده مجید محسنی مجد برای حمایت از بازار سرمایه ایران اسالمی

مجید محســنی مجد، مدیرعامل »وبشــهر«: كنترل هیجان بورس با 
انتخاب درست سهامداران خرد مهار شدنی است

ســهام داری بلند مدت ، بهره مندی از دانش مالی و پرهیز از رفتارهای هیجانی 
الزمه پایداری بازار ســرمایه و كســب انتفاع ســهامداران در بازار سرمایه است.

مجید محســنی مجد، مدیرعامل موفق  شركت توسعه صنایع بهشهر با توجه به 
رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه كه موجب شکل گیری صفوف فروش و منفی 
شــدن بازار شد، گفت: تغییر روند در بازار و نوســانات جزء ذات جداناپذیر بازار 
بورس است و افرادی كه ورود پیدا می كنند باید این موضوعات را در نظر داشته 
باشند و بدون تحلیل و منطق درست تحث تاثیرات جو بازار قرار نگیرند و رفتار 
هیجانی از خود نشــان ندهند كه طبعات ناشی از آن بسیار گسترده خواهد شد.

این مدیر شناخته شده و با تجربه بازار سرمایه كشورمان با بیان نرخ تورم ارزش 
دالر، ارزش جایگزینــی دارایــی ها، رفتار 
بازارهــای موازی و غیــره و همچنین عدم 
تغییر قابــل توجه در آنها افزود: این ریزش 
ها بیشتر ناشی از غلبه احساسات بر منطق 
ســهامداران خرد بوده است. در این شرایط 
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر یکی از قدیمی 
ترین بنگاههای اقتصادی و فعال در صنایع 
كلیدی و تاثیر گذار كشور با دارا بودن یازده 
شركت بورسی و فرابورسی حضور فعالی در 
حمایت از بازار داشته است و شواهد آن نیز 
برای آنهایی كه با این ســهم سالیان سال 
آشنا هستند و همراه بودند قابل درک است.

مهنــدس محســنی مجــد در ادامــه با 
تصریح ایــن نکته كه طــی روزهای افت 
شــاخص در شــهریور ماه مــا در حمایت 

از ســهام ارزشــمند شــركت های تابع خود، اقدام به تجهیز منابع كردیم و در 
حدود 700 میلیارد ریال از ســهام شــركت های تابعه را خریداری و با اطمینان 
عــرض می كنم كه این آمادگــی وجود دارد در صورت نیاز منابع بیشــتری را 
تجهیز كرده برای حمایت از ســهام شــركت های تابعه توسعه صنایع بهشهر، 
لذا به ســهامداران عزیز پیشنهاد می شــود از رفتارهای هیجانی پرهیز كنند و 
نســبت به اتفاقات اخیر هوشــمندانه تر رفتار كنند. كه در اینصورت معامالت 
روان خواهد شــد و با افزایش حجم معامالت و بازگشــت ســرمایه ها به بازار 
ارزش دارائــی هــای آنها حفــظ و در بلند مدت كســب انتفــاع خواهند كرد.

مدیرعامل وبشهر با تاكید بر اینکه مشکالت اقتصادی به دلیل شیوع كرونا دوچندان 
شده است، اظهار كرد: كرونا و مشکالتی كه برای اقتصاد كشورها ایجاد كرده است، 
در نهایت در بازه زمانی كوتاه رفع می شود و بازگشت به شرایط عادی اقتصاد دنیا 
و اقتصاد ایران نقش ویژه بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی را پررنگ تر می كند. 
ما نیز در شركت های تولید این نگاه را داریم تا از حداكثر ظرفیت بهره مند شویم 
برای ســالمت جامعه و انجام درست كار در جهت حفظ حقوق صاحبان سهام.
محســنی مجد خاطر نشان كرد: با عنایت به اقدامات موثر بعمل آمده در برخی 
از شــركت های تابعه این هلدینگ و رشــد ارزش خالص دارایــی های آنها از 
جمله برنامه ریزی برای بورســی نمودن شركت های به پخش و مروارید هامون، 
ســودآوری بانک اقتصاد نوین و برنامه ریزی برای اصالح پرتفوی این شــركت، 
چشــم انداز امید بخشــی برای گروه توسعه صنایع بهشــهر را متصور هستیم.
مدیر پاكدســت و بــا دیســیپلین میهن 
عزیزمان با بیان خــروج بانک اقتصاد نوین 
از زیان 200 میلیارد تومانی ســال گذشته 
و رسیدن به ســود صد میلیارد تومانی سه 
ماهه ســال جاری، گفت: ایــن اتفاق نوید 
بخــش تحوالتی بــزرک در اولیــن بانک 
خصوصی ایــران را دارد. و طبیعتا به عنوان 
سهامدار عمده این بانک تمام تالش خود و 
حمایتمان را از شركت های بورسی داریم و 
كمک خواهیم كرد برای رسیدن به اهداف 
و دستاوردهای بیشترمجموعه موفق تر و با 
برنامه ریزی بهتــری عمل كند تا ذینفعان 
بهترین بازدهی را شــاهد باشند. مدیرعامل 
شركت توســعه صنایع بهشهر همچنین با 
اشــاره برنامه ریزی صورت گرفته در جهت 
اصالح ساختار سرمایه شركت های تابعه وبشهر افزود: در آینده ای نزدیک شاهد 
افزایش ســرمایه ســنگین در بهپاک، مارگارین، قند نیشابور و شکر شاهرود، به 
پخش، توسعه صنایع غذایی به پخش و شركت های گروه شوینده خواهیم بود كه 
اطالع رسانی های الزم صورت گرفته و اقدامات اجرایی در حال انجام است. این 
اصالح سبب خواهد شد توان شركت ها برای افزایش سقف تسهیالت خود و بهره 
مندی از منابع مالی بیشتر برای نوسازی و توسعه خطوط تولید دغدغه ای نداشته 
باشند ولذا با این اقدام شاهد افزایش سرمایه نقدی منابع مالی جدیدی به شركت 
هــا خواهیم بود كه منجر به تقویت بنیه مالی و توســعه پایدار آنها خواهد بود.
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کابل شهید قندی و حرکت در مدار صعودی
دکترین محمد جواد عسکری برای توسعه بازار در سال جهش تولید
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شــركت كابل شــهید قندی از جمله شــركت های پویا و 
كارآفرین كشور است كه توانسته با نوآوری و همت مهندسین 
و تکنســین ها و كارگران تالشگر خود اعتباری برون مرزی 
كسب كند . سکانداری محمد جواد عسکري باقر آبادي كه 
دكتری كسب و كار داشته و بخوبی با رمز و رموز بازار سرمایه 
و فراز و فرود صنعت آشنا میباشد نوید بخش آن است شهید 
قندی در نیل به موفقیت و تعالی ســازمانی در سال جهش 
تولید بواقع تجلی یک مجموعه پیشرو وسرآمد در سودآوری 
و ارزش آفرینــی قرار گیــرد ، خدا قوت و دســت مریزاد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت كارخانجات تولیدي 
شــهید قندي )ســهامی عام( مورخ 1399/03/21 در محل 
شــركت كارخانجات تولیدي شهید قندي تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 66/75 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای محمد حسین قائمي راد  بود، كه جنابان علیرضا 
بهروزي زاد و حســنعلي درویشي در مقام نظار اول و دوم و 
آقای حمید رضا قدري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مدیریت ارشــد مجموعه در گزارش جامع خود كه به سمع 
و نظر ســهامداران رساند با اعالم اینکه حداكثر كردن سود 
با تکیه بر كاهش قیمت تمام شــده و بازنگری در شــیوه 
عقد قراردادها، توســعه و پایداری در بــازار، توجه خاص به 
ســهامداران ، مشتریان، كاركنان، توسعه و تنوع محصول و 
اجرای استراتژی متنوع بازار/ محصول جزو اهداف مدیریت 
می باشــدكه در سال مالی مورد گزارش شركت توانست در 
آن به نتایج درخشــانی دست یابید پیرامون مزایای افزایش 
سرمایه شــركت تصریح كرد كه این مهم باعث خواهد شد 
حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعي نزدیک تر گردد و عالوه 
بر آن افزایش سرمایه مذكور ساختار سرمایه شركت را بهبود 
بخشیده و میزان سرمایه را متناسب با نیازها و توانایي شركت 
ارتقاء داده و توان رقابتي شــركت را افزایش خواهد داد. به 
گفته وی همچنین صورت های مالي اساسي شركت بیانگر 
ارزش منصفانه)بازار( دارایي ها خواهد بود و در نتیجه اندازه 
واقعي شــركت را نشان خواهد داد. در كنار عوامل ذكر شده 
این افزایش ســرمایه باعث شفاف شدن نسبت های مالي و 
اظهارنظرهای دقیق در صــورت های مالي خواهد گردید و 
حد اعتباری شركت را نزد اعتباردهندگان، تامین كنندگان 
كاال و تجهیزات، مشــتریان و بانک ها را افزایش خواهد داد. 
شــایان ذكر است مجموعه تولیدی شــهید قندی با وجود 
ظرفیت های بالقوه فراوان برای جهش نیازمند یک دكترین 
مناسب جهت رســیدن به افق چشم انداز خو  میباشد كه 
با توجه به برنامه محور و دیسپلین خاص دكتر عسکری كه 
كنون ناخدای این مجموعه بزرگ صنعتی كشــور عزیزمان 
میباشد حصول آن بسیار قابل تصور میباشد . دست یابی این 
شركت به تکنولوژی تولید كابل های حس گر با بومی سازی 
این دانش به دســت پرتوان پژوهشگران دانشگاهی تا پایان 

ســال جاری بشــارت دهنده آن میباشــد كه با دستیابی 
به ایــن تکنولوژی كــه می تواند انواع تنش هــای وارده به 
خطوط انتقال نفت را گزارش دهد و از خســارات عظیمی 
در این بخــش جلوگیری كند، ایران بــا وجود تحریم های 
ظالمانه جزو 10 كشــور برخوردار از این دانش خواهد شد.
 طراحی و تولید كابل های فیبر نوری زیردریایی و همچنین 
تولید كابل های آلومنیومی با توجه به افت 26 درصدی انرژی 
برق در اثر اســتفاده از كابل های قدیمی در كشور از جمله 
دیگر افتخارات شركت در سال مالی مورد گزارش بوده است . 
شک نداریم در سایه تمهیدات و سیاستگذاری و اجرای برنامه 
های كوتاه مدت - میان مدت و بلتد مدت دكتر عســکری 
شركت تولیدی كابل های شــهید قندی عالوه بر گسترش 
بازارهای هدف خود در كشــورهای در حال توسعه از جمله 
كشورهای آفریقایی و آسیای میانه به زودی بازارهای جدیدی 
را در عرصــه بین المللی به تســخیر خــود در خواهد آورد.

برنامه های توسعه و در دست اقدام
كابل های مخابراتی نوری

- انبوه سازی تولید كابل زیردریایی
biown-fiber نمونه سازی كابل -

- بررسی و بومی سازی كابلهای ضد روغن پلی اتیلنی
- انبوه سازی تولید پچ كورد و پچ كابل
- مطالعه جهت تولید اسپلیترهای نوری

كابلهای دیتا
- مطالعات تکمیلی جهت تعیین ضرورت تهیه ماشین آالت 

 8CAT 7 وCAT كابل
- نمونه سازی كابلهای دیتا برای مصارف خاص )آرموردار- 

ضد روغنی - ضد آتش(
سیم و كابل های برق

- نمونه سازی كابلهای ضد حریق
 off- shore نمونه سازی كابلهای -

- نمونه كابلهای الستیکی
- تولیــد نمونــه كابل خورشــیدی با روكــش LSZH و 

Craslink شده توسط پرتو رادیواكتیو
- تجهیز و راه اندازی خطوط تولید جهت كابل های برق با 

سطح مقطع باال
 ACSR و OPGW نمونه سازی كابل -

سایر پروژه های توسعه
- ادامه مطالعات جهت سیســتمهای حســگری مبتنی بر 

سنسورهای فیبرنوری
- مطالعه و بررسی راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء

XLPE بررسی مواد كابل ضدآتش بر پایه -
- مطالعه و بررســی جهت ســرمایه گذاری تولید فلزات با 

تکنولوژی پیشرفته مانند نانو مس و آلیاژهای آن
- مطالعــه و مذاكره جهت ســرمایه گذار یخــط تولید در 

كشورهای حاشیه خلیج فارس 
نتایج

- گسترش تنوع محصوالت و توسعه بازارهای جدید
- كاهش قیمت تمام شده ناشی از داخلی سازی مواد اولیه و 

عدم خروج ارز از كشور
- تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده

- ایجاد فرصت سرمایه گذاری 
- دستیابی و ارتقاء دانش فنی و تکنولوژی در سطح باالتر

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام  شركت كارخانجات تولیدی 
شهید قندی )سهامي عام( در اجراي مفاد تبصره ۲ 

ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 134۵
1- گــزارش توجیهی مورخ 12 اســفند مــاه 1398هیات 
مدیره شــركت كارخانجات تولیدی شهید قندی )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 600 
میلیارد  ریــال به مبلــغ 8/040/1 میلیــارد ریال معادل 
1/240 درصــد از محل مازاد تجدیــد ارزیابی دارایی های 
ثابــت )زمیــن( در اجرای مفــاد ماده 14 قانــون حداكثر 
اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی كشــور و حمایت از 
كاالی ایرانی به منظور اصالح ســاختار مالی و بهبود نسبت 
های مالکانه و كاهش ریسک های اعتباری مورد رسیدگی 
این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشد.
2- براساس رسیدگي های انجام شده، به نظر این موسسه، 
افزایش سرمایه شــركت در اجرای ماده 14 قانون حداكثر 
اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی كشــور و حمایت از 
كاالی ایرانی مورخ 15 اردیبهشت ماه 1398، بالمانع است.

هدف از انجام افزایش سرمایه 
هدف شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی سهامي عام، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر مي باشد. 
هدف شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی )سهامي عام( 
از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به شرح زیر مي باشد: 
گزارش حاضر پیشنهاد افزایش سرمایه شركت از طرف هیئت 
مدیره به سهامداران محترم در راستای مفاد 14 قانون حداكثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتي كشور و حمایت از كاالی 
ایراني مي باشد. هدف اصلي شركت از انجام افزایش سرمایه 
اصالح ســاختار مالي و بهبود نسبت های بدهي مي باشد. 
افزایش ســرمایه مذكور از محل مازاد تجدید ارزیابي دارایي 
های طبقه زمین انجام مي گیرد و به صورت مستقیم منجر 
بــه ورود وجه نقد به شــركت نخواهد شــد و از آن جا كه 
استهالک دارایي های طبقه زمین صفر است تاثیر مستقیم 
بر ســود و زیان شركت نداشــته و صرفا تغییرات در دارایي 
های ثابت و سرمایه شــركت ایجاد مي گردد. ولي افزایش 
سرمایه از این محل باعث اصالح و بهبود ساختار مالي میشود. 
لذا هیئت مدیره شركت به منظور اصالح ساختار مالي و بهبود 
نسبت های بدهي و وضعیت اعتباری، تصمیم به افزایش سرمایه 
از محل تجدید ارزیابي دارایي ها )طبقه زمین( گرفته است. 
از آن جــا كه بهای تمام شــده داراییها بــا در نظر گرفتن 
زمان خرید صورت گرفته و با وجود افزایش عمومي ســطح 
قیمتها در ســال های اخیر، تفاوت چشمگیری با ارزش روز 
آن ها داشــت دارد؛ شركت نسبت به تجدید ارزیابي زمین 
های خــود اقدام نموده و در نظــر دارد كه از محل تجدید 
ارزیابــي دارایي هــای طبقه زمین افزایش ســرمایه دهد. 
با توجه به اینکه یکي از شرایط اعطای تسهیالت و اعتبارات 
بانک ها میزان دارایي ها، سرمایه و برخي از نسبت های مالي 
از جمله نسبت مجموع بدهي ها به مجموع حقوق صاحبان 
سهام و نسبت مجموع بدهي ها به كل دارایي شركت ها مي 
باشد و اینکه معیارهای مزبور، میزاني برای سنجش ریسک 
شــركت ها از منظر بانک محســوب مي گردند لذا هرچه 
سرمایه شركت ها افزایش یابد و نسبت های فوق بهبود یابند، 
شركت ها قادر به اخذ تسهیالت بیشتر مورد نیاز خواهند بود.
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»وپترو« با درایت مدیریتی آگاه فراتر از پیش بینی ها
افزایش ۱37 درصدی درآمدها و رشد چشمگیر سود سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

دكتر علی عالمه راد مدیر رزومه دار وخوش فکر كشــورمان با اشــاره به اقدامات 
انجام شــده طی یک ســال گذشته خاطرنشــان كرد: فروش تلفیقی »وپترو« از 
1800 میلیارد تومان در پایان اردیبهشــت ماه سال 98 به 2500 میلیارد تومان 
در پایان ســال مالی منتهی به اردیبهشــت ماه امســال افزایش یافت كه افزایش 
40 درصدی را نشــان می دهد.همچنین در عملکرد شــركت اصلی نیز شــاهد 
رشــد درامــد از 934 میلیارد تومان بــه 2212 میلیارد تومــان بودیم. به گفته 
ایــن دانش آموخته برتر اقتصادی از بهترین دانشــگاه های كشــورمان بازنگری 
در گزینــه هــای كاری و توجه ویژه به كســب بهترین بازده از ســرمایه گذاری 
هــا باعث شــد كه جهش خوب در درآمد و ســود برای شــركت حاصل شــود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی )سهامی عام( 
مورخ 1399/05/06 در ســالن اجتماعات شــركت نفت پاسارگاد تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه بــا حضــور 70/17 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمد رضا 
پاشــایي بــود، كه جنابان حســین صبــوري و اللهیــار صالحي در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای علــي عالمــه راد به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی به 1398/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

دكتر علی عالمه راد در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه موضوع فعالیت«وپترو« 
ســرمایه گذاری در شركتها و مجتمع ها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی 
عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً ، بمنظور ایجاد ، راه اندازی و یا توسعه اینگونه 
واحدها می باشد و در حال حاضر با دارا بودن پرتفویی ارزشمند از شركت های فعال 
از زیرمجموعه های  شركت نفت و گاز و پتروشیمی تامین ) تاپیکو ( می باشد تصریح 
كرد در سال مالی مورد گزارش سود خالص تلفیقی شركت نیز از زیان 40 میلیارد 
تومانی سال گذشته به 330 میلیارد تومانی در پایان سال مالی منتهی به اردیبهشت 
ماه امسال رسیده كه در مجموع رشد 370 میلیارد تومانی را نشان می دهد. به گفته 
وی در همین حال سود تلفیقی هر سهم »وپترو« نیز در پایان سال مالی منتهی به 
اردیبهشت ماه به 120 تومان افزایش یافت كه نسبت به اولین پیش بینی ما از سود 
امســال برای هر سهم رشد قابل توجهی را نشان می دهد كه خود شاهدی است 
از  اجرائی شــدن برنامه های مدونی كه از بدو ورود به شــركت مدنظر بوده است.

ایــن مدیر مدبــر در ادامه بــا اعالم اینکه در ســایه تمهیدات و سیاســت های 
پیــاده شــده، مجموع درآمدهای شــركت درایــن دوره به 93 میلیــارد و 221 
میلیارد تومان رســید كه در این میان ســود حاصل از فروش سرمایه گذاری های 
»وپترو« تنها 11 درصد این ســود را تشــکیل داد و 89 درصد درآمد ناشــی از 
ســرمایه گذاری های »وپترو« قابل اتکا و ادامه دار می باشــداظهار امیدواری كرد 
این روند رو به رشــد و حصول بهترین نتیجه از ســرمایه گذاری ها استمرار یابد.

دكتر علی عالمه راد در بخش دیگری از گزارش جامع خود با تاكید بر اینکه شركت 
ســرمایه گذاری صنایع پتروشیمی افزایش ســرمایه در شركت های تابعه )كنترل 
خوردگی و بازرسی فنی تکین كو، مهندسی و نصب فیرمکوپارس، نگهداشت كاران 
و ...( را به منظور وصول مطالبات در دستور كار دارد اضافه كرد این در حالی است كه 
اقدامات مربوط به عرضه اولیه سهام در دست اقدام است و امیدواریم از 5 شركت در 
صف انتظار بتوانیم تا پایان امسال شركت های فیرمکو و نگهداشت كاران را با تطبیق 
در اساســنامه با نمونه سازمان بورس و نیز افزایش سرمایه وارد بازار سرمایه كنیم.

 شایان ذكر است بر اساس گزارش هیات مدیره  وپترو  وصول ادغام چهار شركت 
شــیمی تکست آریا در شركت شــیمی بافت، پتروشیمی سورنا در فیرمکو پارس 
در حوزه ســاماندهی شركت ها آماده  سازی شــركت های  شیمی بافت، فیرمکو 
پــارس، نگهداشــت كاران،  لوله دو جداره قدر و فرآورده های شــیمیایی قشــم 
برای ورود بــه بورس ، وصول 223 میلیارد ریال از مطالبات  ســنواتی، پرداخت 

80 میلیــارد تومــان بدهی معوق به ســهامداران اصلی از جمله دســتاوردهای 
شــركت ســرمایه گذاری صنایع پتروشــیمی در ســال مالی 98 بوده اســت. 

پیام هیات مدیره
مقدم كلیه صاحبان سهام، نمایندگان محترم آنها، نماینده محترم سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت و اصحاب رسانه را به مجمع عمومی 
صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی گرامی میداریم و خداوند 
را شکرگزاریم كه بار دیگر در سایه الطاف بی دریغش توفیق خدمت و پاسخگویی 
به ســهامداران را به ما عطا فرموده و ما را بر آن داشت تا با اتکا به حمایتهای شما 
ســهامداران محترم، تمام توان خود را در توســعه و شکوفایی گوشه ای از اقتصاد 
ایران عزیزمان به كار گیریم. علیرغم تمام مشکالت و نوسانات سیاسی و اقتصادی 
كه درســال گذشــته حادث گردید، با توكل به نیروی الیزال الهی، این شركت با 
انســجام كامل مدیریتی و همدلی تمامی همکاران و با تکیــه بر اعتبار و اعتماد 
ســهامداران، همواره در جهت ارزش آفرینی و ایجاد ثروت برای صاحبان ســهام 
كوشــیده ایم و معتقدیم كه حفظ ره آوردهای گذشته و دستیابی به اهداف پیش 
رو، رویکردی دقیق تر و تخصصی تر از گذشته را، به همراه تالشی مستمر و همه 
جانبه می طلبد و امید داریم كه شــاهد نیل به اهداف سازمانی و حضور قدرتمند 
و موفق شــركت در فضای كســب و كار در سالهای آتی باشیم. درخاتمه توفیق و 
سرافرازی سهامداران، كاركنان و همه ذینفعان شركت را از ایزد مّنان خواستاریم.
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف )برنامه 

های آتی شركت(
مهمترین هدف مدیریت در گروه و شركت اصلی »افزایش بازدهی دارایی ها و استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود« میباشد، كه در این خصوص راهبردهای زیر تعریف شده اند: 

1- اصالح ساختار مالی شركت اصلی و شركتهای تابعه
2-  پیگیری مستمر وصول مطالبات شركت اصلی و شركتهای تابعه از طریق كمیته 

وصول مطالبات 
3- اصالح سبد سرمایه گذاری شركت اصلی و شركت های گروه 

4- ارزیابی عملکرد بودجه شركتهای تابعه در قالب گزارشات ماهیانه و جلسات سه ماهه 
5- استقرار نظام حاكمیت شركتی و كنترل عملکرد شركتها در راستای اهداف تدوین شده 
6- عارضه یابی و رفع مشــکالت شــركتهای تابعه در قالب كمیته های تخصصی
7- برگزاری مجامع سالیانه شركتهای تابعه و پیگیری مصوبات مجامع تا حصول نتیجه

8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی
9- فعالیت مؤثر در زمینه بازارگردانی سهام شركت های گروه 

10- تقویت پورتفوی كوتاه مدت بورسی شركت در راستای نقدشوندگی
11- انجام اقدامات الزم به منظور خروج از سرمایه گذاری های ناكارآمد و غیر سودده

12- استقرار نظام ارزیابی هیئت مدیره شركتهای تابعه
13- گسترش فعالیتها و حضور در بازارهای داخلی و بین المللی 

14- افزایش بهره وری شــركتهای تابعه و اســتفاده بهینه از ظرفیتهای موجود
15- افزایــش بهره وری منابع انســانی با اســتفاده بهینــه از ظرفیتهای موجود

16- پیگیری پرونده های حقوقی از جمله مناقشــه حقوقــی با NPC و پرونده 
ورشکستگی گازلوله  

17- تعییــن تکلیــف شــركت های كیمیــاورزان مهــر غرب و شــركت پلیکا 
)در حــال انحــالل( و نیز شــركتهای احــداث و خودكفایی صنایع شــاخص، 
توســعه صنعت شــیمیایی، ســرمایه گذاری سهند و گســترش تجارت هامون  
18- تعیین تکلیف مالکیت سهام هلدینگ در شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران 

19- تعیین تکلیف و نهایی نمودن پرونده ورشکستگی گازلوله
20- اصالح ســاختار شركت گازلوله )ادغام شركتهای لوله دوجداره قدر ، تولیدی 

گازلوله ، تعیین تکلیف شركت سلسله آب حیات كرمان(
21- تعیین تکلیف داراییهای غیرمولد )فروش امالک مازاد(

22- فراهم نمودن شرایط ورود شركتهای تابعه به بازار سرمایه 
23- راه اندازی كارخانه تولید اسید سیتریک در كرمانشاه
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برنامه های مدون دکتر طراح زادگان در » حسینا «
تقسیم سود 3۰۰۰ریالی به ازای هرسهم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

دكتر فرخ طراح زادگان مدیر كاردان و كاربلد مجموعه در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه 
هم اكنون شــركت در چهار بندر مختلف در جنوب و شــمال كشور خدمات بندری ارائه می 
نماید و همچنین، حوزه خدمات شــركت در ســه حوزه كانتینری ) بندر بوشهر، بندر شهید 
رجایی بندرعباس (، كاالی عمومی ) بندر نوشــهر، بندر بوشــهرو بندرامام خمینی ( و نفتی 
)بندر امام خمینی ( گســترده اســت اضافه كرد: خدمات تخلیه و بارگیری كانتینر، خدمات 
انبارداری كانتینر، سایر خدمات كانتینر، انبارداری كاالی عمومی، سایر خدمات كاالی عمومی، 
اجاره مخازن نفتی، خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی جزو ســرفصل های درآمدی شركت 
میباشــد.  به گفته این مدیر توانمند علیرغم همه معضالت تحمیلی به صنعت و تحریم های 
ناجوانمردانه در ســال گذشته موفق شدیم به پیش بینی های خود دست یافته و در تخلیه ، 
بارگیــری و انبار داری آماری درخشــان برای ســهامداران و ذینفعان خود حاصل ســازیم. 
براســاس گزارش اعالمی این مدیر مدبر در ســال 98 درآمد عملیاتی شــركت 532 میلیارد 
تومان بوده كه نتیجتا ســود شركت نسبت به سال گذشــته صعودی و روبه رشد بوده است .

مجمع عمومی عادی سالیانه  شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )سهامی عام( مورخ 
1399/06/12 در محل هتل پارسیان اوین )سالن كوه نور( برگزار گردید.  در این مجمع كه با 
حضور 80/01 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا 
بیگدلی بود، كه جنابان عباس ناظمي و مهدي بختیــاري در مقام نظار اول و دوم و آقای فرخ 
طراح زادگان به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1398/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی با تقسیم ســود 3/000 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
خداوند منان را شاكریم كه در سال مورد گزارش كه بر پایه فرمایش مقام معظم رهبری مزین به 
سال »رونق تولید« بود، توفیق خدمتگزاری به شما نیکان را عنایت فرمود. همچنین مفتخریم تمامي 
كوشش های مجموعه همکاران اعم از مدیران، مهندسین، كارشناسان و كلیه كاركنان زحمتکش 
درحد وسع و توان به رغم تمامي شرایط رقابت پیراموني در محیط كسب و كار، فضای ركود در اثر 
شرایط اقتصادی  و همه گیری بیماری كرونا و فراز و نشیب های سپری شده در كشور را با جدیت 
و تالش در سایه الطاف حضرت حق پشت سر نهاده و عملکرد یک ساله شركت توسعه خدمات 
دریایي و بندری سینا را در مجمع عمومي عادی سالیانه به محضر سهامداران محترم تقدیم نمائیم.
هیات مدیره و مدیریت شركت مفتخر اســت كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حفظ و حراســت از این امانت گرانبها كه مســئولیت آن را به عهده دارد، از انجام هیچ تالش 
و كوششــی دریغ نورزیده و با همدلی و مشــاركت عمومی خانواده معظم شــركت توســعه 
خدمــات دریایی و بندری ســینا با اعتقاد راســخ، تالش خســتگی ناپذیر و بهــره مندی از 
اندیشــه های تمامی همکاران، با نظم و انضباط سازمانی در تحقق اهداف سازمان كوشا باشد.

اهم فعالیتهای شركت طي سال مالي مورد گزارش :
عملکرد ســال مالی 1398 كه خالصه ای از آن در این گزارش باســتحضار می رسد, گویای 
این مطلب است كه شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا علیرغم تمام محدودیتهای 
موجود، توانســته به نتایج رضایت بخشــی دسترســی پیدا نماید . اهم فعالیتها عبارتند از:

الف- عملیات:
-  تخلیه و بارگیری TEU 917/125 كانتینر در سال 1398 

- انبارداری TEU 38/128 كانتینر در سال 1398
-  انبارداری 349/980 متریک تن مواد نفتی در سال 1398

- تخلیه و بارگیری 1/740/024متریک تن مواد نفتی در سال 1398
- حمل, تخلیه و بارگیری 800/950  تن كاالی عمومی در سال 1398

-  انبارداری 1/648/569 تن كاالی عمومی در سال 1398
ب- مدیریت:

اقدامات انجام شده در زمینه توسعه سیستم های مدیریتی در سال 98:
- بروز رســانی سیســتم مدیریت محیط زیســت OHSAS 18001:2007 بــه الزامات و 
ISO45001:2018 اســتانداردهای سیســتم های مدیریت ایمنی و بهداشــت حرفــه ای

-  تمدید گواهینامهISO 2015 14001:و نظام جامع HSE در شركت نشان دهنده توجه به 
ارتقاء سطح ایمنی عملیات,كاهش حوادث و بیماریهای ناشی از كار , پیشگیری از آلودگیهای 
زیست محیطی و نیز وارد آمدن خسارت به اموال و دارایی های سازمان و مشتریان می باشد.

 ISO9001:2015 تمدید الزامات و استانداردهای سیستم مدیریت كیفیت مطابق آخرین ویرایش  -
- اخــذ اعتبــار نامــه اراســتگی محیــط كار 5S در كلیه دفاتر ســتادی مركز و شــعب

- تسریع در ارائه خدمات با ارتقاء سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری.

- توسعه روز افزون فعالیت های عملیاتی با انجام پروژه های سرمایه گذاری جدید در زیر ساخت 
ها و رو بناها در بنادر مختلف.

- استفاده حداكثری از ظرفیت های بخش خصوصی در پیشبرد اهداف عملیاتی و برون سپاری 
خدمات غیر تخصصی.

اقدامات برنامه ریزی شده برای توسعه سیستم های مدیریتی در سال آتی:
- پیگیری بمنظور ایجاد مشاركت با یکی از اپراتورهای طرح جهان برای سرمایه گذاری مشترک 

در توسعه فعالیت های كانتینری در بندر شهید رجایی.
- پیشبرد اجرای عملیات ساخت ترمینال اختصاصی كانتینر در جزیره نگین بوشهر.

- اجرای عملیات احداث پایانه كانتینری در اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی.
- برنامه ریزی برای توســعه دانش كاركنان از طریق آموزش های تخصصی خدمات بندری با 

مشاركت دانشگاه ها و مراكزآموزشی معتبر داخلی و خارجی.
ج- واحد برنامه ریزی استراتژیك و تحلیل اقتصادی:

-  تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و كنترل و نظارت بر حسن اجرای آن
-  بررسی و رصد شاخص های كمی برنامه میان مدت

-  تهیه و تنظیم گزارش بررسی اقتصادی سالیانه
-  پیگیری و گزارش گیری مستمر از پروژه های سرمایه گذاری و كمک به حل مشکالت پیش روی پروژه ها

د - مالي:
- حل فصل كلیه پرونده های مالیاتی از سال 91 الی 95

- استفاده از معافیت دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده
IFRS استمرار آموزش پرسنل در خصوص تهیه صورت های مالی بر مبنای -

- تامین منابع مالی بمنظور اجرای طرح های توسعه در شركت
-  همکاری نزدیک با امور تداركات بمنظور بهبود و كاهش زمان تأمین قطعات یدكی بعنوان شارژ 

انبار در راستای آماده به كاری ماشین آالت.
- ارزیابی پیمانکاران و حضور در فرآیند انتخاب پیمانکاران شركت.

- دریافت تسهیالت مالی به مبلغ 96/000 میلیون ریال در سال 1398.
ه - معاونت سرمایه انساني:

-  ارتقاء سیستم اداری منابع انسانی به سیستم تحت وب
- ارتقاء سطح رفاهی پرسنل به منظور ارتقاء معیشت كاركنان و یکپارچه سازی رفاهیات و بودجه 

بندی ساالنه رفاهیات پرسنل
- طراحی و تدوین بازنگری ساختار سازمانی برای كلیه پرسنل دفتر مركزی و شعبات

- تدوین آیین نامه آموزشی مربوط به پرسنل صف و ستاد
-  طراحی و اجرای دوره های اموزش برای نیروهای برگزیده شركت جهت ارتقاء سبح كیفی پرسنل

- تدوین و بازنگری كلیه آیین نامه های امور اداری و منابع انسانی شركت
-  یکپارچه سازی نظام پاداش و تدوین دستورالعمل پرداخت پاداش

- برون سپاری نیروهای كارگری به پیمانکاران تامین نیرو
و- بازاریابي و لجستیك:

-  برنامه توسعه ای در زمینه لجستیک و زنجیره تامین و استفاده از پتانسیل موجود در زمینه هم 
افزایی شركتهای بنیاد مستضعفان

- متنوع كردن ســبد درآمدی شــركت از طریق ورود به فعالیتهای اقتصادی جدید بر اساس 
اساسنامه شركت 

- جذب مشتریان جدید وحفظ مشتریان كنونی بواسطه ارائه خدمات وتسهیالت ویژه 
- افزایش درآمدهای اسـکله اختصـاصـی شـركت واقع در مجتمع بندری نگین بوشـهر از طریق 

بازار یابی واضـافه كردن تجهیزات تخلیه وبارگیری
دكتر طراح زادگان ناخدای قابل و باتجربه مجموعه در گزارش مبســوط خود ضمن نشــریح 
دستاوردها و توضیحات حاصله »حسینا« در سال مالی مورد گزارش پیرامون برنامه های آینده 

شركت گفت: 
-  تکمیل و بهره برداري طرح ها و پرو ژه هاي در دست اقدام

-  بهینه سازی و بازسازی ماشین آالت و تجهیزات
-  افزایش سهم عملیات شركت توسعه خدمات دریایي و بندري سینا

-  حفظ و گسترش برند تجاری شركت توسعه خدمات دریایي و بندري سینا
-  تالش در جهت افزایش سطح تحصیالت، آموزش منابع انسانی، افزایش انگیزه در كاركنان و 

جذب نیروی انسانی متخصص
-  كنتــرل هزینه هــا و افزایــش بهــره وری بــه منظــور حفــظ و افزایــش ســودآوری
- حفظ و نگهداشت و ارتقای استانداردها، افزایش كیفیت خدمات ارائه  شده و افزایش بهره وری 

انرژی و سوخت هاي فسیلي
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پیشتاز در بازدهی
سرمایه گذاری صباتامین با رویکردهای نوآورانه در بازار سرمایه
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به گفته مدیرعامل مجموعه رشــد 782 درصدی سود خالص صبا تامین و وصول 
93 درصدی مطالبات با تامین خرد به تنهایی گواه نحوه عملکرد شایسته و بایسته 
مجموعه در ســال مالی مورد گزارش بوده اســت. دكتر محمدعلی شــیرازی این 
مدیر جوان و دانشــمند كشورمان با اعالم اینکه شركت سرمایه گذاری صبا تأمین 
به عنوان یک هلدینگ ســرمایه گذاری، عالوه بر مدیریت سبد سهام، سرپرستی و 
مدیریت شــركت های تابعه خود كه بیشتر در حوزه خدمات مالی متمركز هستند 
را بر عهده دارند به گفته ی تامین نیاز شــركت های تابعه شســتا در حوزه هایی 
همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شــركت ها، سبدگردانی و 
بازارگردانی سهام، جزو مهمترین وظایف حاكمیتی هلدینگ صبا تامین می باشد .

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری صبا تامین روز 
یکشــنبه شانزدهم شهریورماه  با 88,1 درصد كل اعضاء سهامداران در سالن تالش 
برگزار شــد. تركیب هیئت رئیسه مجمع صبا تامین از جناب آقای جالل بهارستان 
با عنوان رئیس جلســه، آقایان محمدحسین ملک و غالمعلی اكوان به عنوان ناظر، 
ســركار خانم نفیســه اصغر نیا به عنوان دبیر و با حضور نماینده ســازمان بورس، 
نماینده ســازمان حسابرســی و ســهامداران به صورت حضوری و آنالین در سالن 

آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی ورزشــی تالش تشــکیل شد.
اســتماع گــزارش هیئت مدیــره و گــزارش حســابرس و 
بــازرس قانونــی در خصــوص عملکرد ســال مالی منتهی 
بــه 1399/02/31، اتخــاذ تصمیــم در خصــوص تصویب 
صورت های مالی ســال مالــی منتهی بــه 1399/02/31 و 
تصمیم گیری در مورد تقســیم ســود، انتخاب حسابرس و 
بازرس قانونی برای ســال مالی منتهی بــه 1400/02/31، 
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و انتخاب 
روزنامه كثیراالنتشــار از موارد دستور جلســه ذكرشده بود.
در این جلسه محمدعلی شیرازی مدیرعامل شركت صبا تامین 
با ارائه گزارشــی از عملکرد شــركت در سال مالی منتهی به 

31 اردیبهشــت 99، درآمدهای عملیاتی  شركت را بیش از 70 هزار میلیارد ریال 
عنوان كرد كه رشــد 256 درصدی را نســبت به سال مالی گذشته نشان می دهد.  
مدیرعامل صبا تامین همچنین با اشــاره به سود خالص شركت تصریح كرد: سود 
خالص شــركت از 770 میلیارد ریال در سال مالی گذشته  به حدود 6800 میلیارد 
ریال در سال مالی منتهی به اردیبهشت 99 رسیده است كه به حمداهلل رشد 782 
درصدی را در این بخش شاهد بودیم. دكتر محمد شیرازی كه از چهره های شناخته 
شــده در بازار سرمایه با مدرک دكتری مدیریت مالی و دارای سوابق مدیریتی قابل 
توجه در هلدینگ ها و شــركت های اقتصادی می باشد در گزارش مبسوط خود با 
اعالم این مهم كه شركت سرمایه گذاری صباتأمین در درجه اول یک بنگاه اقتصادی 
می باشــد كه اعتقاد داریم فعالیت های اقتصــادی در آن باید همراه با قانونمندی، 
شفافیت عملکرد، پاسخگویی و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی باشد و با بهترین 
عملکرد حقوق صاحبان ســهام را حفظ نموده و شرایط توسعه پایدار را فراهم می 
ســازد اضافه كرد بازده پرتفوی بورسی صبا تامین در سال گذشته 533 درصد بوده 
درحالی كه بازده شــاخص بازار بورس در همین مدت 359 درصد بوده اســت كه 
این موضوع برای یک شــركت سرمایه گذاری موفقیت چشمگیری به شمار می آید. 
ایــن مدیــر پاكدســت همچنیــن وصــول 93 درصــدی مطالبــات را از دیگر 
دســتاوردهای صبــا تامیــن در ســال مالــی گذشــته عنــوان كــرد و افزود:

ســال گذشــته 950 میلیــارد از 1020 میلیارد تومــان مطالبات را توانســتیم 
وصــول كنیــم كــه ایــن موضــوع در صبــا تامیــن كم ســابقه بوده اســت. 
مدیرعامل صبا تامین در ادامه به برنامه های آتی شركت اشاره كرد و عرضه  شركت های 
ســنگ آهن مركزی و ســرمایه گذاری هامون شــمال و افزایش سرمایه شركت از 
1500 به 4500 میلیارد را مهم ترین برنامه های شــركت در ســال آتی عنوان كرد. 

پیام هیات مدیره
ســپاس بیکران خداوند ســبحان را كه بركات و الطاف بیکرانش ســایه گســتر 
جمع پویا و خســتگی ناپذیر شركت ســرمایه گذاری صباتأمین گردید تا بتوانیم 
در راســتای خدمت به ســهامداران با حضوری فعــال در بازار مالــی، كارنامه ای 
قابل قبول به صاحبان ســهام ارائه نماییم. هیأت مدیره شــركت ســرمایه گذاری 
صباتأمین در راســتای صیانت و ارتقای ثروت ســهامداران و ایفای نقشــی پررنگ 
تر در توســعه بازار سرمایه كشور، امیدوار اســت با بهبود مستمر رویه های كاری، 
بهره گیری هرچه بیشــتر از تــوان تخصصی كاركنان و پیاده ســازی راهبردهای 
مؤثر، شاهد پویایی هر چه بیشــتر در فضای كسب وكار صنعت مالی كشور باشد.

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی 
اهم اقدامات انجام شــده شركت سرمایه گذاری صبا تامین در سال مالی منتهی به 

1399/02/31 به شرح زیر میباشد 
- اصالح پرتفو ســرمایه گذاری : خروج از صنایع با ســودآوری پایین و افزایش وزن 
صنایع سودآور و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری ها به منظور مدیریت ریسک. 
ایــران.  فرابــورس  بــازار  در  شــركت  ســهام  عرضــه  و  پذیــرش    -
-  رشد سودآوری شركت از 7/913 به 70/944 میلیارد ریال. 
-  بازده پرتفوی بورسی شركت برابر با 533 درصد در مقایسه 

با بازده 359 شاخص كل. 
-  رشــد خالص ارزش دارایی های شركت از 58 به 376 هزار 

میلیارد ریال. 
-  وصــول 9/499 میلیــارد ریال از كل مطالبات شــركت 
بــه ارزش 10/204 میلیــارد ریــال كــه مبلــغ 5/086 
میلیــارد ریال آن مربوط به مطالبات ســنواتی بوده اســت. 

-  اقدام به تاسیس شركت سبدگردانی. 
-  افزایش سرمایه شركت اصلی از 11/000 به 15/000میلیارد ریال. 
-  افزایش سرمایه شركت بیمه تامین آینده به منظور بهبود 

نسبت های كفایت سرمایه
- رشد بیش از 14 برابری دارایی های تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندیشه 
ورزان صباتأمین )قابل معامله، بادرآمد ثابت و انباشت سود( - صندوق تحت مدیریت 

شركت كارگزاری صباتأمین 
-  رشد و توسعه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز 
تأمین به بیش از 16 نماد و بیش از 2/300 میلیارد ریال به منظور بازارگردانی شركت 

های زیرمجموعه تاپیکو. 
-  افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا 

از 30/000 به 100/000 میلیارد ریال. 
-  انتقال رسمی سهام شركت های مبایعه نامه ای شامل پاالیش نفت اصفهان، بانک 

تجارت، تأمین سرمایه امین و كارگزاری صبا تأمین 
-  تعیین تکلیف سهام بانک رفاه و حق تقدم آن 
-  حل وفصل بندهای حسابرسی سنوات گذشته

برنامه های آتی 
1- بهینه ســازی پرتفوی سرمایه گذاری های شــركت بر اساس شرایط روز بازار و 

اقتصاد كالن
2- افزایش سرمایه شركت از مبلغ 15/000 به 45/000 میلیارد ریال

3- افزایش سرمایه شركت های كارگزاری صباتامین، هامون شمال و سرمایه گذاری 
صدرتامین   4- تاسیس شركت سبدگردانی

5- پذیرش و عرضه ســهام شركت های سرمایه گذاری هامون شمال، سنگ آهن 
مركزی و تامین سرمایه امین در بازار سرمایه.

6- ســرمایه گــذاری در حــوزه فــن آوری و ســرمایه گــذاری جســورانه.
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دکترینی موفق برای توسعه فعالیت ها و تامین مواد با کیفیت
جام دارو با مدیرانی شایسته برای جهش تولید در ایران برنامه دارد

شركت صنعتی جام دارو ) سهامی عام ( اولین تولید كننده 
تیــوب و قوطی آلومینیومی در ایران بــوده و هم اكنون به 
عنوان بزرگترین واحد این صنعت در كشور محسوب میگردد.

بــه گفتــه مدیریــت كاردان و كاربلد مجموعــه، جام دارو 
در حال حاضر یک شــركت معتبر تولیــد كننده تیوبهای 
لمینیت)با الیه محافــظ آلومینیوم و الیه محافظ پلیمری(، 
تیــوب و قوطی آلومینیومی ، پولــک آلومینیومی ، قطعات 
تزریقی  جهت بســته بندی فرآورده هــای صنایع دارویی ، 
بهداشتی ، شــیمیایی و غذایی با رعایت استانداردهای ملی 
و بین المللی بشــمار می آید. بنا به اعالم مدیریت شــركت 
آقای عبداله امیر صادقي، پویایی و رشــد مستمر جام دارو 
در طی ســالها و ارائه خدمــت متنوع بــه صنایع مختلف 
كشــور مرهون تالش جمعی متخصصین زبده و بهره گیری 
از ماشین آالت مدرن و اســتفاده از سیستم های پیشرفته 
میباشــد.بنا به آنچه در گــزارش جامع مدیران شایســته 
وبایسته شــركت جام دارو به سمع و نظر سهامداران رسید.
كیفیت برتر جام دارو راهگشــای ورود به بازارهای جهانی و 
صدور محصوالت به شركتهای داروئی و بهداشتی در اروپا و 
آسیا بوده و در همین راستا نیل به اهداف بلند مدت شركت 
و پاســخگویی به نیاز مصرف كننــدگان و در جهت اجرایی 
كردن برنامه های مدون مدیران ارشــد مجموعه می باشد. 
پس از چهل سال تجربه در تولید تیوب و قوطی آلومینیوم، 
شركت تولید و توسعه تیوبهای لمینت را نیز آغاز كرده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت جام دارو 
)سهامی عام( مورخ 1399/04/28در محل تهران گروه صنعتی 
رازی برگزار گردید.  در این مجمع كه با حضور 54/63 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 

سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای مجید حاجي ابراهیم زرگربود، كه خانم میخک درمنش و آقای محمدرضا نعمتي در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای  عبداله امیر صادقي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 700 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

با توجه به تعهد شــركت صنعتی جام دارو در تامیــن قطعات مورد نیاز صنایع دارویی و 
بهداشــتی در محیط های عاری از آلودگی ) Clean room ( و شــناخت حساسیتها و 
ظرافتهای مورد نیاز صنعت مزبور اخیرا این شركت با بهره گیری از پیشرفته ترین ماشینهای 
خودكار تزریقی با ظرفیتهای 50 تا 250 گرم، استفاده از مواد اولیه پلیمری با گریدهای 
غذائی و داروئی فراهم نمودن فضای تولید مجهز به سیســتمهای تاسیســاتی پیشرفته ، 
توانایــی خود را در جهت تولید قطعات مزبور به نحوی ارتقا بخشــیده كه موفق به اخذ 
تائیدیه GMP از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است. شایان ذكر است 
شــركت صنعتــی جــام دارو با بهــره گیری از پنــج خط كامــل اولیــن و بزرگترین 
تولیدكننــده تیوب و قوطــی آلومینیومی در ایران و نخســتین دریافــت كننده مجوز 
كاربرد عالمت اســتاندارد ملــی ایران برای تیــوب الومینیومی خمیر دنــدان و دارنده 
تاییــده GMP از وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی بــرای كلیه محصوالت 
خود می باشــد. طبق اعالن مدیرعامل مجموعه آنچه مجموعه را موفق ســاخته اســت:

كیفیــت باالی محصوالت تولیدی با شــرایط مطلــوب و مطابق اســتاندارد ملی و بین 
المللــی، پاســخگویی به نیاز مشــتریان و ارائــه بهترین خدمات فروش،سیســتم های 
پیشــرفته در نظام مدیریــت كیفــی و اجرایی، مصــرف بهترین مواد اولیه براســاس 
اســتانداردهای صنعــت، در اختیار داشــتن آزمایشــگاه كنترل كیفی با مناســبترین 
تجهیــزات، و اســتفاده از تخصــص كاركنــان بــا تجربــه و ماهــر بوده و می باشــد

پیام هیات مدیره
به انجام رساندن وظایف و مسئولیت های محوله و در قالب كار گروهی و همراهی و همفکری 
برای برنامه ریزی و طراحی اهداف مورد نظر در بخش های مختلف تولیدی، فنی، اجتماعی 
و ... همواره سرلوحه و خط مشی هیات مدیره بوده و تالش گردیده تا با شناخت شرایط 
و موقعیت ها و تحلیل و ارزیابی اتفاقات و نوسانات نسبت به اتخاذ و تصمیمات مناسب و 
به موقع اقدام تا شــركت در وضعیت متعادل و با كمترین آسیب از بحران ها عبور نماید.
از آن جا كه اكثر محصوالت تولیدی شركت در اختیار شركت های دارویی قرار می گیرد 
و تامین به موقع و با كیفیت دارویی كشــور از اهم نیازها و جزء حیاتی ترین و حســاس 
ترین محصوالت مورد نیاز مردم می باشــد ما نیز با شناخت وظیفه و رسالت خطیری كه 
برعهده گرفته ایم سعی وافری در تامین مواد اولیه با كیفیت و مناسب و حفظ روند تولید 
و اجرای به موقع تعهدات در قبال شركت های دارویی كشور كه خوشبختانه مورد اقبال 

و تایید آن ها قرار داریم داشته ایم و این امر موجب مباهات 
اســت كه به جزء مواردی كه برخی شركت های دارویی با 
انگیزه استفاده از ارز تخصیصی كه با قیمت نازل در سیستم 
دارویی كشــور مبادرت به واردات مــی نمایند بخش اعظم 
سیار تیوب های دارویی در كشور تامین می گردد و شركت 
صنعتی جام دارو بار اصلی تولیدهای دارویی را برعهده دارد.
هیات مدیره با شناخت مشــکالت و اوضاع اقتصادی كشور 
و تــورم غیرقابل كنتــرل و محدودیت منابع ارزی كشــور 
و همچنیــن آثار مخرب تحریم های ظالمانه تالش داشــته 
اســت كه در مســیر اصولی و درســت و منطبق با موازین 
قانونی و مقررات در همــه اركان و فعالیت ها حركت نماید 
و تکالیــف خود شــامل پرداخت حقوق كاركنــان، مالیات، 
بیمــه و ... را بــه صورت كامــل ادا نماید هــر چند كه در 
مواردی متاســفانه مواجه با بی مهری و كم لطفی برخی از 
ســازمان های اجرایی نیز هســتیم و به ناچار پرداخت های 
مضاعف و غیرمنصفانه ای بر شــركت تحمیــل می گردد.

در این جا برخود فرض می دانیم كه توجه سهامداران محترم 
را به موضوع بسیار با اهمیت و جدی فرسودگی ماشین آالت 
و عــدم جایگزینی آن ها جلب نماییم و هر چند كه علیرغم 
محدودیت های شــدید در تامین اقالم فنی و قطعات یدكی 
تالش گسترده ای برای سرپا نگه داشتن و حفظ روند تولید 
انجام می گردد لکن ضروری است كه برای آینده شركت در 
جهت بهبود امکانات موجود و توسعه دامنه فعالیت ها و تولید 
محصــوالت جدید تصمیمات و اقدام موثــری انجام پذیرد.
از ســهامداران و كاركنان و مدیران و ســایر ســازمان ها و 
نهادهایی كه در طی ســال مورد گزارش بــا ارائه نظرات و 
پیشنهادات و پشــتیبانی و همدلی هیات مدیره را همراهی 
نموده اند قدردانی و تشــکر را داشــته و انشاا... با تالش و كوشش بیشتر و موثرتر بتوانیم 
منشاء اثر و ارائه خدمت بهتر به كشور و افزایش تولید، فروش و سودآوری شركت باشیم.
ســهام صاحبــان  عــادی  مجمــع  بــه  پیشــنهادی  و  آینــده  هــای  برنامــه 
به منظور تغییر شرایط موجود و تدوین و اجرای برنامه های توسعه و اهداف استراتژیک در 
شركت موارد ذیل به حضور سهامداران محترم پیشنهاد و امید است مورد توجه قرار گیرد:

1- جایگزینی ماشین آالت موجود در خطوط تولید تیوب آلومینیوم
2- توســعه بخش ریخته گری و پولک ســازی و افزایش تولید آن به منظور قطع خرید 

داخلی و تامین نیاز سایر تیوب سازان 
3- تولید ظروف اسپری های تنفسی دارویی

4- تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی
5- تولید محصوالت غذایی شامل انواع شکالت و ...

در خاتمه از سهامداران محترم و مدیران و مسئولین سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران و 
كاركنان موسسه حسابرسی هدف همکاران و همچنین مدیریت و همکاران شركت سرمایه 
گذاری رازی و یکایک پرسنل شریف و تالشگر شركت اهم از مدیران و كاركنان اجرائی در 
بخش های مختلف كه با كار و تالش مستمر و شبانه روزی موجبات رشد و تداوم فعالیت 
های شركت را فراهم آورده اند تشکر و قدردانی نموده و از بابت كاستی های موجود عذر 
خواهی و حاللیت طلبیده و تقاضا داریم با ارائه و پیشنهادات خود و ترسیم و ارائه خط مشی 
خطوط كلی شــركت برای آینده هیات مدیره را یاری فرمایند و امید است بتوانیم شاهد 
روزهایی با تولیدات بهتر و اثر بخش تر و خدمت گذار مناسبی برای جامعه و مردم باشیم.

جایگاه شركت در صنعت
شركت های جدیدی ظرف چند سال گذشــته به جمع تولیدكنندگان تیوب آلومینیوم 
و لمینیــت افزوده شــده اند ضمن آن كه شــركت هــای قدیمی نیز غالبــا مبادرت به 
خریــد خطوط جدید و افزایــش ظرفیت خود نموده اند. در كنــار روند افزایش ظرفیت 
های تولید برخی از شــركت ها نیز به دالیل مختلف یــا متوقف بوده یا با ظرفیت كمتر 
از تــوان خود تولید می نمایند نظیر شــركت صنایع بســته بندی البرز كه چند ســال 
اســت علیرغم داشــتن ســه خط تولید تیوب آلومینیوم متوقف بوده و فعالیتی ندارد و 
با خطوط تولید تیوب لمینیت شــركت كف كه براســاس اطالعــات موجود فعال نمی 
باشــد. در هر حالت تعداد واحدهای تولیدی شناسایی شده برای تولید تیوب آلومینیوم 
و تیــوب لمینیت در حال حاضر بالغ بر 26 واحد می باشــد كــه ظرفیت تولید آنان به 
تخمین 750 میلیون عدد می باشــد كه به نظر می رســد بیــش از 500 میلیون عدد 
انــواع تیوب برای كاربردی های دارویی ، بهداشــتی، آرایشــی، غذایی، چســب، رنگ و 
... در كشــور تولید می گردد و ســهم شــركت 100 میلیون عدد از این بازار می باشد.

نکته قابل ذكر آن كه به موازات افزایش واحدها و ظرفیت تولید تیوب در كشور شركت هایی كه 
خردیاران تیوب نیز می باشند به سرعت رشد نموده اند و جز در مقاطع و موارد خاص به نظر نمی 
رسد مشکل عمده ای در جذب و جلب سفارشات و تداوم فعالیت های شركت داشته باشیم.
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بیمه آرمان؛ به عمل کار برآید
گذر از طوفان ضرردهی و رسیدن به ساحل سود با ناخدایی دکتر پیکارجو

در ســایه تمهیدات اندیشــیده شــده و خالقانه دكتر كامبیز پیکارجو این استاد برجسته 
دانشگاهی و مدیر متعهد و متخصص بازار سرمایه بیمه آرمان توانست در سال 1398 پس 
از دو ســال ناكامی در سودآوری، بواسطه سیاست های ترســیمی جدید خود با صبوری، 
همت، غیرت، مســئولیت پذیری، وفاداری، تخصص و درایت كلیه اركان شــركت در ستاد، 
شــعب و كلیه دفاتر نمایندگی سراسر كشور موفق گردید تا ركوردهای بیمه آرمان و حتی 
بعضاً صنعت بیمه را جابه جا نماید و به یک ســوددهی شیرین برسد. طبق اعالمی كه این 
مدیر شایســته و پاكدست صنعت بیمه كشــورمان داشت به پاس این هم افزایی و در سایه 
شــکیبایی و دوری از هر نوع حاشــیه و با تغییر استراتژی جذب پرتفوی و اصالح هندسی 
ریســک بیمه گری، شركت بیمه آرمان توانست با رشد 30 درصدی درآمد حق بیمه، رشد 
1193 درصدی درآمدهای ســرمایه گذاری و همچنین كنترل انــواع هزینه ها از زیان های 
ســنوات گذشــته گذر كرده و در سال مالی مورد گزارش به ســود قابل قبولی دست یابد.
بنا بــه اعالمیه ای كه ناخدای حاذق بیمه آرمان بعد مجمع و در مقام تشــکر از كاركنان 
شــركت صادر كرد؛ كه بخشی از ان در ســطور باال آمد، تحصیل 110 میلیارد تومان سود 
ناشی از عملیات بیمه گری، 55/3 میلیارد تومان سود عملیاتی و 54/7 میلیارد تومان سود 

خالص باعث گردید شركت عماًل از شمولیت وضعیت ماده 
141 قانون تجارت در تنها یکســال فعالیــت جاری خود 
خارج گردیده و جایگاه اعتباری و برند شــركت در صنعت 
بیمه بهبود مناســبی یابد كه مدیریــت بابت این موفقیت 
خدای بزرگ را خاضعانه شــاكر و سپاســگزار می باشند به 
گفته وی با توجه به كلیه كمی ها و كاســتی ها، محدودیتها 
و برخی معذوریتهای موجود كه در شــرایط خاص گذار از 
وضعیت قرمز شــركت به وضعیت سبز مطلوب توجیه پذیر 
می باشــد این موفقیت هــا حاصل گردید و براســتی كه 
این دســتاوردهای درخشــان و عملکرد ســتایش برانگیز 
مجموعه مورد تائید و تصدیق دوســت و دشمن قرار دارد. 
به شــهادت آمار و ارقام اعالمی در سال مالی 98همکاران 
پرتالش بیمه آرمان توانســتند عملکرد بســیار خوبی در 
كارنامه خود ثبت نمایند و جز فعاالن برتر صنعت بیمه قرار 
گرفته و بر كوله بار تجربیات خود بیافزایند كه بدون شــک 
بهبود مســتمر و رشد بالنده شــركت در سایه داشته های 

تجربی گذشــته، ادامه مســیر پیش رو را هموارتر، ســریعتر و لذت بخش تر خواهد نمود.
)ســهامی عام(  آرمــان  بیمــه  شــركت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
گردیــد.  تشــکیل  شــركت  مركــزی  دفتــر  محــل  در   1399/06/17 مــورخ 
در ایــن مجمع كه با حضور 56/69 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای مجید قلي پور بود، كه جنابان رضا آقابابائي و عباس فارســي 
در مقام نظــار اول و دوم و آقای غالمرضا مددي به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طــی ســال مالی منتهــی بــه 1398/12/29 و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول مــاده 129 بــه كار خود پایــان دادند.

 كامبیز پیکارجو مدیرعامل مدبر بیمه آرمان در گزارش خود به مجمع نشینان درباره افزایش 
سرمایه این شركت اظهار داشت: قصد داریم بعد از برگزاری مجمع و به فاصله اندكی مجمع  
افزایش ســرمایه شركت را برگزار كنیم  كه تمام ســهامداران حقیقی بزرگ  بدون استثنا  
جهت تامین  یک صدمیلیارد  افزایش ســرمایه اعالم آمادگی كردند و این نشان از آن دارد 
كه سهامداران عمده ما به برنامه های ما و ایده های خالقانه مان اعتماد و اعتقاد كافی دارند.

وی افــزود: بــه عبارتــی ســرمایه شــركت بیمــه آرمــان از 150 بــه 250 میلیــارد 
تومــان افزایــش مــی یابــد و شــركت  وارد  باشــگاه 250 میلیــاردی ها می شــود.

وی در ادامــه در بــاره دلیــل افزایش ســرمایه این شــركت اظهــار داشــت : افزایش 

ســرمایه بــرای یــک شــركت بیمــه بســیار اهمیــت دارد و مهمتریــن مســاله در 
اینبــاره ایــن اســت  كــه میــزان تــوان تحمــل ریســک  شــركت را باال مــی برد.
این مدیر با دیسیپلین و برنامه محور پیشتر در مصاحبه ای كه با خبرنگاران داشت تصریح 
كرده بود كه  به طور كلی بازدهی سرمایه در شركت های بیمه تابع قوانین  خودش می باشد 
و مثل بورس ، طال ،بازار ارز و بازارهای موازی یک  دفعه افزایش پیدا نمی كند و حتی  مثل 
بازار ملک هم نیست چرا كه قاعده خودش را دارد به گفته وی سهامدارای كه به این نتیجه 
رسیده كه  باید شركت بیمه ای  تاسیس كند و 20 درصد در آن سهام داشته باشد  مطمئنا 
به غیر از بازدهی سهام كوتاه مدت، به بازدهی سهام و ارزش دارایی بلندمدت توجه خاصی 
داشــته و آن را نیز در نظر گرفته است. و این دلیل بر این مدعا می باشد كه در كنار قبول 
برنامه های ما توســط سهامداران عمده آنها خود نیز برای این افزایش سرمایه جدید بیمه 
آرمان مصر می باشــند. بنا به اعالم وی سهامداران عمده مجموعه همچنین  به ارزش برند 
شركت بیمه ای و به اینکه شركت بیمه جزئی از  زنجیره ارزش فعالیت شركت می باشد نگاه 
می كند . این گفته ها نشان از آن دارد كه افزایش سرمایه مدنظر بیمه آرمان هم خوب برایش 
برنامه ریزی و تدبیر اندیشیده شده و هم ناخدایی قابل و حاذق آن را رهنمون می كند كه 
این چنین اطمینانی را در تعالی بخشی، سودآوری و ارزش 
آفرینی برای در بازار نامتالطم امروزه متصور ساخته است.
شایان ذكر اســت بازیگران اصلی سهامدار شركتهای بیمه 
ای، اغلب بانکها هســتند و علت اینکه بانک ها به بیمه ها 
ورود پیدا كردند این است كه بیمه ها جزئی از زنجیره ارزش 
الینفک برای  آنها  به شــمار می رود یعنــی در واقع اگر 
بانکی یک شركت بورسی ، ســاختمانی و عمرانی و بیمه 
داشته باشد اینها جزو زنجیره اصلی بانک محسوب می شود. 
بنا به اعالم مدیرعامل ، خوشبختانه سهامداران عمده بیمه 
آرمان كه بانکهای موفق كشــور می باشند بخوبی با فراز و 
فرودهای اقتصادی و نحوه حمایت ازمجموعه آشنا هستند و 
در این افزایش سرمایه یار و یاور راستین شركت خواهد بود.
این استاد دانشگاه كه در بازار سرمایه هم علم و هم عمل را 
در هم آمیخته تا شركت تحت سکانداریش به ساحل آرامش 
و سوددهی برســد در ادامه با تاكید بر لزوم فهم اقتصادی 
مجموعه های بیمه ای گفــت: اگر مجموعه هیات مدیره و 
مدیرعامل فهم اقتصادی  صحیحی نداشته باشند قطعا آن شركت بیمه موفق نخواهد بود. 
چون در تمام دنیا سود ناشی از فعالیت بیمه گری یک مارجین بسیار محدودی دارد كه اگر 
این ســود را معیار بازدهی قرار دهیم ممکن است این بازدهی در مقیاس اقتصادی صنایع 
دیگر قرار نگیرد و این در حالی اســت كه بیشــترین سود ناشــی از درآمد سرمایه گذاری 
شــركت های بیمه است، كه مجموعه را نجات می دهد و در ایران هم این طور بوده است.
دكتر پیکارجو در بخش دیگری از ســخنان خود در مجمع پیرامون وصول مطالبات گفت : 
بزرگترین مشکل شركت های بیمه منجمله بیمه آرمان بعد از كرونا وصول مطالباتشان بود 
افزود بدین ترتیب كه مشتریان حقیقی و حقوقی وقتی كه حادثه ناگواری مثل كرونا اتفاق 
می افتد  و یا هر دلیلی كه اقتصاد كشور را در ركود  فرو می برد  چند اتفاق دومینووار برای 
بدهکاران اتفاق می افتد: اول ابنکه بنگاه های اقتصادی دچار  بحران می شوند و هنگامی كه 
بنگاه اقتصادی دچار بحران شود و به سمت تعطیلی یا نیمه تعطیلی می رود  در پیامد آن یک 
سری افراد بیمه نامه های جاری و ساری دوره  تولید خود را بدلیل مشکالت درآمدی نمی 
توانند بخرند و بدین ترتیب جریان وصول مطالبات شركتهای بیمه هم باطبع دچار مشکل 
خواهد شد به گفته وی بحمداله با تدابیر اندیشیده شده و برنامه ریزی های صورت پذیرفته 
و رایزنی و جلســات متعددی كه مدیریت مجموعه داشته است توانستیم ضمن بازنگری و 
بازبینــی در قراردادها و تعامالت صورت پذیرفته در وصول مطالبات نقش خوش ایفا كنیم. 
مدیرعامل بیمه آرمان در بخش دیگری از گزارش خود افزود :شركتهای بیمه مکلف هستند 
بر اساس تشخیصی كه می دهند نسبت به وصول مطالباتشان در چارچوب قانون و اختیاراتی 
كه دارند اقدام كنند  كه البته درجه تشــخیص از یک شركت به شركت دیگر فرق میکند. 
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به گفته وی وقتی مطالبات به صورت نقدی اســت شركت می تواند آن را دریافت كند اما 
زمانی كه مطالبات به صورت معوق اســت این مطالبات به دو نوع  سنواتی و جاری تقسیم 
می شود كه روش وصول هریک از این مطالبات نیز نسبت به نوع و حجم آن متفاوت است. 
در اینجا باید توجه داشــت  هر چه شركت بیمه ای در بازار سرمایه پولش رو دیرتر بگیرد، 
در شــرایط  تورمی هزینه فرصت از دست رفته  بیشتر می شود و در مقام مدیرعامل بیمه 
آرمان مفتخرم اعالم دارم كه توانستیم در این بخش هم موفق تر از شركت های دیگر بیمه 
ای عمل كرده و بخش اعظمی از مطالبات خود را وصول نماییم كه مصداق بارز آن موضوع 
وصول مطالبات معوق شــركت از سایپا می باشد كه طبق برآوردی كه توسط كارشناسان 
انجام شد از 30 میلیارد سهام دریافتی از سایپا و در كف قیمتی، شركت چیزی نزدیک به 
12 تا 15 درصد  سود كسب كرد، و از محل فروش سهامی كه از سایپا بابت مطالبات دریافت 
كردیم،  حدود 100 میلیارد تومان خسارت معوق سنوات گذشته شركت را  پرداخت كردیم .

مدیر با تواضع و كاردان مجموعه پیش تر در مصاحبه ای كه بسیار هم خبرساز شده بود در 
پاسخ به پرسشی درباره ادامه فعالیت در بیمه آرمان گفت : این كه من در بیمه آرمان بمانم یا 
نمانم مهم نیست بلکه باید به این نکته توجه كرد كه شركت یا سازمان، یک موجود زنده است و 
وظیفه مدیرعامل این است كه یک سیستم مشخص و مفید  به سازمان دهد. زیرا اگر به سازمان 
سیستم داده نشود موفق نخواهد بود و من هم اینکار را كرده ام و موفق هم بودم به طوری كه 
حتی اگر من هم بروم این سیستم روی ریل افتاده و حتی دو سال بعد از من هم از مدار خارج 
نمی شود. بر این گفته باید شهادت دهم و از حق و انصاف دور باشد اگر من خبرنگار تخصصی 
صنعت بیمه اذعان ندارم كه این همان حلقه مفقوده ای از ریل گذاری به سوی موفقیت و 
گذشــت از پست و مقام می باشد كه در ایران اسالمی امروزه حکم كیمیا پیدا كرده است.
مدیرعامل مجموعه جناب دكتر پیکارجو در بخش پایانی گزارش خود اعالم داشت: در انتها 
از كلیه همکاران و خبرگانی كه در گذشته سکان هدایت شركت را در دست داشته و در سال 
مالی مورد اشاره در كنار ما بودند و اكنون به هردلیل توفیق همکاری با این عزیزان را نداریم 
ولی در این موفقیت سهیم هستند، تشکر كرده و مراتب سپاس و قدردانی خود را از تالش های 
بی شائبه همگی اعالم كرده و از اینکه در كنارتان بودم و هستم، احساس غرور داشته و موفقیت و 
بهروزی روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم این اعالن مهم نشان داد معرفت و مرام 
توجه به تالش پیشینیان یعنی چه كه خدای این شیوه و اسلوب را مسری نماید ان شاءاهلل ...

حیفمــان آمد گــزارش را به انتهــا ببریم و از ناخــدای فرهیخته مجموعه كــه در كنار 
دكتریــن با دســیپلین و موفق خود بیشــترین تعامل را با اصحاب خبر در پاســخگویی 
داشــته و از معمار معمولیه مجموعه كه حســابهای شــفاف و پاک وی به تایید حسابرس 
و بازرس قانونی شــركت رســیده بود و البتــه معاونت فنی متخصص و ســرمایه گذاری 
متعهــد و روابط عمومی و امور ســهام كه بیشــترین تعامل را با خبرنگاران ،ســهامداران  
و ذینفعــان شــركت داشــته اند یــادی نکرده باشــیم  ، دســت مریزاد و خــدا قوت .

برنامه های آتی 
1- طراحي بیمه نامه هاي جدید متناسب با نیاز بازار بیمه 
2- اصالح و بازنگري در تركیب پرتفوي و بهینه سازي آن 

3- شناســه دار نمودن كلیه عملیات مالي شركت براي تمامي رشته هاكه به انحاء مختلف 
صورت مي پذیرد) pos ، pos-pc ،درگاه و...( 

4- به روز رساني تعهدات شركت از جمله پرداختهاي خسارت و با توجه به تامین نقدینگي 
از طریق وصول مطالبات 

5- اصالح حســاب عمیق و همه جانبه در خصوص حســابهاي سنواتي شركت مطابق با 
استانداردهاي حسابداري 

6- تدوین دستورالعمل پرداخت كارمزد نمایندگان 
7- تالش در جهت نگهداري بیمه گذاران موجود و پرتفوهاي سود ده 

8- افزایش ســطح دانش فني و حرفه اي كاركنان و نمایندگان از طریق آموزش مستمر و 
بکارگیري اساتید معتبر 

9- حفظ سطح توانگري مالي شركت در سطح یک 
فرآیندهــاي  طراحــي  و  موجــود  فرآیندهــاي  مستندســازي  و  شناســایي   -10
شــركت  ســطوح  كلیــه  در  مطلــوب  وضــع  بــه  رســیدن  نیــاز جهــت  مــورد 
براســاس  مالــي  شــفافیت  افزایــش  و  مالــي  انضبــاط  انجــام  بــه  تــداوم   -11
الزامــات قانونــي بــا تاكیــد بــر رعایــت آییــن نامــه هــاي ســازماني بــورس 

12- طراحــي نظــام ارزیابــي عملکــرد و ارتبــاط آن با نظــام دریافــت و پرداخت ها 
13- توســعه و ترمیم شبکه فروش و جلوگیري از تمركز گرایي با افزایش اختیارات شعب 

و نمایندگي ها 
14- تسریع در وصول به موقع مطالبات 

15- تقویــت جایــگاه شــركت در بــورس بــا ارائــه گزارشــات بــه موقع و شــفاف 
16- اســتقرار تیم اصالح حســاب با اســتفاده از نیروهاي شــركت بــه جهت جلوگیري 
از تعلــق هزینه اضافي به شــركت و در راســتاي شــفاف شــدن حســابهاي ســنواتي 
17- افزایش سطح كنترلهاي داخلي با استقرار مدیریت حسابرسي داخلي و بازرسي در شركت 
18- تهیه و تنظیم بودجه شعب و ستاد شركت در جهت رسیدن به اهداف و چشم اندازهاي 
مورد انتظار و مقایسه ادواري عملکرد واقعي با بودجه پیش بیني شده و تحلیل انحراف حاصله 
19- اخذ تایید صالحیت مســئول واحد مبارزه با پولشویي و پاسخگویي به استعالمات به 

صورت دوره اي 
20- تدوین نظام آموزشي و تبیین آئین نامه هاي آموزشي با تاكید بر آموزش بازاریابي رشته 

عمر و سرمایه گذاري 
21- ایجــاد ارتباط موثر با ســایر شــركتهاي بیمــه اي جهت بهبود روابــط في مابین 
22- كاهش میزان واگذاري اتکایي باتوجه به نوع ریســک و در صورت افزایش سرمایه اخذ 

مجوز قبولي اتکایي از بیمه مركزي 
23- تدوین طرح باشگاه نمایندگان 
 BI 24- طراحي داشبورد مدیریتي

25- كاهش خسارات معوق شركت در راستاي بهبود نسبتهاي بیمه گري
26- تعیین تکلیف پرونده هاي حقوقي از طریق تعامل هرچه بیشتر با وكالي طرف همکاري 
27- تکمیل شبکه وكالي شركت در سراسر كشور به جهت تسریع در رسیدگي به پرونده 

هاي حقوقي 
28- تدوین استراتژي هاي شركت در حوزه اطالع رساني و روابط عمومي از طریق توسعه 
مســتمر اطالعات ، استفاده حداكثري از رسانه هاي گروهي ، تبلیغ و ترفیع برند شركت و 

تعامل بیشتر با رسانه ها 
29- اجرا پروژه برنامه ریزي استراتژیک به صورت درون سازماني 

30- ادامه تهیه و تدوین و اصالح شرح وظایف و طراحي چارت سازماني مطابق با حاكمیت شرعي 
31- پیاده سازي واحدهاي طرح فروش بیمه نامه هاي الکترونیکي 
32- طراحي و راه اندازي سیستم جامع مدیریت دانش در سازمان 

33- ارائه راهکارهاي نظارت دقیق به منظور جلوگیري از تقلب و تخلفات و كشف موارد احتمالي 
34- پیگیري پرونده هاي بازیافتي تعیین وكیل و ترجیحا وصول از طریق عادي و با همکاري 

وصول مطالبات 
)  ) Storage و خرید تجهیزات جهت افزایش كارایي و مخزن IT 35- ارتقاء سیستم هاي مورد نیاز
36- بهینه سازي سیستم مانیتورینگ و پایش تجهیزات شبکه هاي مورد استفاده شركت 
37- ارائه راهکار جهت جلوگیري از مسدودي حساب ها و ایجاد تعامل بین معاونت مالي و 

اداره خسارت جهت پرداخت خسارات قطعي 
38- طراحي محصوالت جدید بیمه اي براســاس نیاز بــازار و راه اندازي پروژه بانک بیمه 
39- آموزش و بازآموزي كاركنان شعب و نمایندگي ها جهت صدور بیمه نامه ارزیابي ریسک 

و خسارت به صورت مجازي و حضوري 
40- تهیه و تدوین و بازنگري آیین نامه هاي مورد نیاز در حوزه منابع انساني اعم از حقوق 

و دستمزد ، رفاهي ، وام ، ماموریت 
41- شناسایي ظرفیت هاي بالقوه بازار، نیاز سنجي و ارائه پوشش هاي مناسب با توجه به 

تغییرات بازار و عالیق بیمه گذاران 
42- اصــالح ســاختار فــروش بیمــه نامه هــاي عمــر و ســرمایه گــذاري از طریق 
جــذب مدیــران فــروش در مناطــق مختلــف كشــور و جشــنواره هــاي فــروش 
43- ارائه خدمات و پشتیباني سامانه آرمان 23 و 341 سایت نمایندگان و كانال هاي فروش 

طرف قرارداد 
44- گسترش كانالهاي فروش آنالین و همکاري با استارتاپ ها ، اینشورتک ها و اگریگیتورهاي بیمه 
مجري كمپین فروش اینترنتي براي سامانه آرمان 23 با همکاري مدیریت بازاریابي و مدیریت 

امور شعب
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حفاری شمال یک برند ملی شناخته در بعد جهانی
برنامه های مدون مهندس مسعود عیدی در نیل به موفقیت و سودآفرینی درخشان

مهندس مســعود عیدی در مقام ناخدای قابل حفاری شمال با چیدمان هنرمندانه مدیران 
زیرمجموعــه خود و بهره بردن از دانش فنی متخصصان داخلی توانســته این شــركت را 
ســرآمد و پیشرو در بازار بین المللی مطرح ســازد. این مدیر خوش فکر و موفق كشورمان 
با اعالم اینکه شــركت حفاري شمال با تکیه بر دانش فني متخصصین و پایبندي به مباني 
توســعه پایدار مبادرت به تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات در صنعت حفاري نموده و به 
عنوان الگوي كیفیت و بهره وري در داخل و انتخاب اول مشــتریان داخلي و خارجي جهت 
همکاري هاي استراتژیک شــناخته می گردد تصریح كرده ما تغییرات محیط كسب و كار 
را مــي پذیریم و  با انعطــاف پذیری وچابکی، اولویت های درون وبرون ســازمانی را تغییر 
مــي دهیم. به گفته وی ما به نیازهای مشــتریان و ذینفعان گوش فــرا می دهیم و به آن 
ها پاســخ داده  تا اعتماد و وفاداری آن ها را نســبت به خود حفظ نماییم و درباره نتایج و 
راه حل های احتمالی براي حل مشــکالت ســازمان تبادل نظر نموده و ســپس به آن چه 
برنامه ریزي مي كنیم  عمل مي نماییم. حاصل عملکرد این مدیر برجســته كشورمان سود 
خالــص یک هزار و 403 میلیارد و 629 میلیون ریال و ســود انباشــته پایان دوره با لحاظ 
كــردن مصوبات مجمع، مبلغ 2 هــزار و 177 میلیارد و 939 میلیون ریال می باشــد كه 
شاهکاری است در سال های ســخت تحریم و تنگناهای اقتصادی تحمیلی، دست مریزاد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت حفاری شمال برای تصویب صورت های مالی و بررسی 
گزارش عملکرد هیات مدیره در روز پنجشنبه مورخ 1399/06/13 در محل سالن كنفرانس 
شركت حفاری شمال با حضور سهامداران عمده  و سهامداران بصورت مجازی برگزار شد و ضمن 
استماع گزارش هیات مدیره؛ پرداخت سود نقدی 90 ریالی به ازای هر سهم به تصویب رسید.
در این جلســه جناب آقای جواد اوجی مدیرعامل محترم شــركت انرژی گســتر سینا به 
نمایندگی از شركت مالی و ســرمایه گذاری پیشرو ایران؛ ریاست مجمع را بر عهده داشت، 
همچنین جناب آقای محمد نوین به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به عنوان 
ناظر اول، جناب آقای فرامرز ربیعی به نمایندگی از صندوق بازنشســتگی نیروهای مسلح به 
عنوان ناظر دوم و جناب آقای مســعود عیدی؛ مدیر عامل محترم شركت حفاری شمال نیز 
به عنوان دبیر مجمع در تركیب هیات رئیسه مجمع حضور داشتند. همچنین خانم مازیار به 
عنوان نماینده بورس بصورت آتالین و آقای مومن پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی 
مفید راهبر و آقای مرتضی محمدی مدیر امور مالی شــركت حفاری شــمال از دیگر حضار 
در جایگاه بودند. در این جلســه آقای عیدی مدیر عامل شــركت حفاری شــمال وضعیت 
عملکرد ســال 98 این شركت و گزارش هیات مدیره به مجمع صاحبان سهام را قرائت كرد.
مهندس عیدی در گزارش مبســوط خود با اعالم اینکه ارائه كلیه خدمات مربوط به حفاری 
وتعمیرات چاه های نفت و گاز اعم از دریایي و خشــکي بــه بازارهای داخلی و خارجی با در 
نظرداشتن باالترین استانداردهای مربوط به HSE و تمامیت داراییها دركنار عنایت ویژه به 
سالمت كاركنان در محل عملیات جزو اصول كاری ما بوده و می باشد. وی اضافه كرد: ارائه كلیه 
خدمات فني جانبی حفاری وتعمیرات چاه های نفت و گاز و ارائه كلیه خدمات مشاوره و مهندسي 
در صنعت حفاري كه مي توان آنها را بدین صورت جمع بندي نمود: »ارائه كلیه خدمات صنعت 
حفاري با مطلوبترین كیفیت و باالترین راندمان بصورتي ایمن و سازگار با محیط زیست« با اتکا 
به فناوري روز و سرمایه انساني متخصص و كارآمد در راستاي ارج نهادن به منافع و ارزش آفریني 
براي ذینفعان توانســته ما را جزو شركت های معتبر بین المللی در زمینه حفاری قرار دهد.

به گفته وی چشم انداز شركت:
انتخاب اول مشتریان در داخل و خارج جهت همکاري هاي استراتژیک،

شناخته شــدن بعنوان الگوی كیفیــت و بهره وری انجام كلیه خدمات حفاری در كشــور،
شناخته شــدن به عنــوان یکي از برتریــن ارائه دهنده هــاي خدمات حفــاری در منطقه 
خاورمیانه و آســیاي مركــزي و تکمیل زنجیــره ارزش ارائه خدمــات در صنعت حفاري 
بــوده كه در ایــن زمینه پر قدرت و با تکیــه بر توان متخصصان داخلــی در حال فعالیت 
می باشــیم و بحمداله با قدرت و صالبت در حال رســیدن به افق و چشم انداز خود هستیم.
وی در بخش پایانی گزارش خود به سهامداران و ذینفعان شركت اعالم داشت كه با تدوین و 

اجرای برنامه های مدون یکپارچگی را در كلیه امور به نمایش گذاشتیم و با انجام كار درست 
و در زمان مقرر و البته با كیفیت مطلوب و ارزیابی پیوسته عملکرد خود نقشی خوش در ارائه 
خدماتبه یادگار گذاشتیم و در این مسیر مجدانه كار می كنیم تا به بهترین نتایج دست یابیم.

پیام هیات مدیره
خرسندیم كه پس از یک سال تالش و تکاپو، به یاري و عنایات خداوند متعال، مجالي دوباره 
یافتیم تا كارنامه تالشــگران شركت حفاري شــمال را به عنوان بزرگترین شركت حفاري 
خصوصي و اولین و تنها شركت حفاري بین المللي ایران یک بار دیگر تقدیم حضورتان نمائیم

. بسیار خوشحالیم اعالم نماییم كه با وجود محدودیتها و شرایط خاص حاكم بر اقتصاد جهان و 
بالطبع كشور عزیزمان، توانستیم حداقل بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نموده و 
با اتکال به خداوند بزرگ و همراهي شما سهامداران گرانقدر و بهره گیري از اراده استوار گروهي 
و با تالش جمعي ، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادي كشــور، ارزش آفریني براي همه 
ذینفعان را از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطي را مهیا نماییم تا بتوان در راستاي برنامه هاي 
استراتژیک شركت قدم برداشته و با تخصص، انعطاف پذیري و درک مناسب مدیران اجرائي 
به دستاوردهاي جدیدي همچون تصحیح ساختارهاي سیستمي و فرآیندها و بهبود شاخص 
هاي مالي در سال مالي 1398 نائل شویم. خداوند منان را شاكریم كه توفیق عطا فرمود تا در 
كوران حوادث و مشکالت گریبانگیر شركت، صنعت حفاري و كشور جمهوري اسالمي ایران، 
بتوانیم همچنان سازمان ارزشمند حفاري شمال را پرچمددار فعالیت بخش خصوصي در حوزه 
حفاري نگاه داریم و پرتوان و پرتالش، در جهت كمک به تحقق اهداف كالن ملي پیش رویم. 
هیأت مدیره امیدوار اســت در ســالي كه از طرف رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمي ایران، 
به نام »جهش تولید« نام گرفته اســت پیشرفت و شکوفایي اقتصادي بیشتر را براي شركت 
وكلیه ذینفعان آن فراهم نماید. امید آنکه بتوانیم مؤثرتر از پیش، پیشتاز تولید این خدمت 
ایراني باشــیم. افرادي كه در صنعت حفاري دستي بر آتش دارند، یا بواسطه سرمایه گذاري 
یا تحقیق و مطالعه یا عالقمندي با آن در ارتباط هستند، با تغییر و تحوالت و فراز و نشیب 
فراوان این صنعت در ایران و جهان، آشنا هستند. وجود وابستگي بسیار بین سیاست گذاري 
ها و عوامل سیاســي، تصمیمات كالن و اوضاع منطقــه اي و بین المللي با صنعت نفت به 
عنــوان مهمترین صنعت تأثیرگــذار در اقتصاد ایران باعث ایجــاد تهدید ها و فرصت هاي 
متعددي براي این شركت میباشد. در چنین شرایطي، تمام تالش خدمتگزاران شما عزیزان 
در شــركت حفاري شــمال بر آن بوده تا سهم این شركت از بازار حفاري ایران، همچنان در 
حد مطلوب باقي مانده و در شــرایطي كه بسیاري از دكلهاي حفاري در ایران و جهان، چه 
در حوزه خشــکي و چه در حوزه دریایي، طعم روزهاي بیکاري را میچشند، ناوگان حفاري 
این شركت تا حد ممکن، در خدمت صنعت نفت فعالیت نماید. در كنار این مهم، امید است 
كه حضور شــركت حفاري شمال در بازارهاي بین المللي كماكان استوار ادامه یافته و همه 
این تالش ها، منجر به افزایش ســهم تنها شــركت حفاري بین المللي ایران از بازار جهاني 
گردد تا بتوانیم خدمات خود را نه تنها در داخل، كه به كشــورهاي دیگر نیز صادر نماییم.
تا این لحظه كه در خدمت شما گرامیان هستیم- مشکالت مختلفي را پشت سر گذاشته ایم! 
مشکالت بازارهاي بین المللي ناشي از حضور رقبا، كاهش نرخ قرارداد هاي حفاري، طوالني 
شدن وصول مطالبات و همچنین سیاستهاي استکباري در موضوع تحریم هاي ناعادالنه از 
یکسو و مشکالت داخلي هر یک به فراخور خود، چالشهایي را بوجود آورده است. لیکن به جرأت 
بر این ادعا نیز پاي فشاري مي نماییم كه تمام تالش خود را در راستاي مدیریت هرچه بهتر 
این مشکالت و كاهش حداكثري اثرات سوء آنها و حتي تبدیل تهدیدها به فرصت در راستاي 
اهداف سازمان نمودیم و البته، شركت حفاري شمال كماكان سعي دارد تا سهم خود را فعاالنه 
در بازار داخلي حفظ كرده و حضور مجدد در بازارهاي بین المللي را به دست آورد. امید است كه 
با الطاف الهي بتوانیم مسائل مختلف سیاسي و اقتصادي تأثیرگذار بر فعالیتهاي شركت حفاري 
شمال را مدیریت نموده و بتوانیم با تالش و استقامت كاركنان و مدیران و حمایت سهامداران، 
به مراتبي باالتر از آنچه اكنون هســتیم دست یابیم. مراتب سپاس و قدرداني خود را تقدیم 
سهامداران و ذینفعان عزیزي میداریم كه با حسن اعتماد خود، موجب دلگرمي شركت میشوند.
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بیمه کوثر سرچشمه آرامش
رشد 88 درصدی سود سرمایه گذاری ها و تصویب افزایش سرمایه

در مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام بیمه كوثر برای سال مالی منتهی به 
1398/12/29 با احتساب سرمایه جدید 3هزارو528میلیارد ریالی، به ازای هر سهم 
450ریال ســود نقدی مصوب شد. مجمع به صورت برخط و باحضور امیرهوشنگ 
جنگی، رییس مجمع؛ حسین جعفری و یاسر علی دادی، ناظران مجمع؛ مصطفی 
مقصودی، منشی مجمع؛ مجید مشعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل شركت؛ نمایندگان 
ســازمان بورس و اوراق بهاردار، بیمه مركزی و بازرس قانونی شــركت و نیز جمعی 
از سهام داران برگزار شد. براساس این گزارش، زمان بندی پرداخت سود سهام داران 
شــركت مربوط به عملکرد ســال مالی منتهی به 1398/12/29 مشــخص شد.
بر پایه این گزارش، سود سهام مصوب سهام داران حقیقی شركت كه دارای كد سجام 
هستند، از طریق شماره حساب اعالم شده در سامانه سجام، توسط شركت سپرده گذاری 
مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( از تاریخ 1399/05/21 الی 1399/06/13 
پرداخت خواهد شد و سهام داران حقیقی كه در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند نیز، 
باید ظرف مهلت قانونی در سامانه سجام ثبت نام كنند تا سود سهام آن ها واریز شود.
این گزارش می افزاید: سهام داران حقیقی فاقد كد سجام كه موفق به دریافت سود سهام 
خود در مهلت مقرر نشوند، می توانند با مراجعه به تارنمای كدال و تکمیل مشخصات 
فردی، اعالم شــماره حساب بانکی و شماره شبا برای واریز سود سهام اقدام كنند.

بر اساس این گزارش، سود سهام داران حقوقی، صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری 
نیز در مهلت قانونی از طریق ارایه نامه و اعالم شــماره حساب و شماره شبا بانکی 
پرداخت خواهد شد. ســهام داران حقوقی، صندوق ها و ســبدهای سرمایه گذاری 
الزم اســت با مراجعه به تارنمای كدال فرم تکمیل شــده را در سربرگ شركت و 
با امضای صاحبان امضای مجاز شــركت به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
الوند، پالک 24، طبقه 5، اداره امور سهام و مجامع شركت بیمه كوثر ارسال كنند.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت بیمــه كوثر با موضوعیت 
افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابــی دارایی ها و حضور 91 درصدی 

سهامداران برگزار شد.
مجیدمشــعلچی فیروزآبادی، مدیرعامل شــركت بیمه كوثر در ارائه گزارشی 
توجیهی اظهار كرد: شــركت بیمه كوثر در بخش خصوصی بزرگترین شركت 
با دارایی های ثابت و قابل تجدید ارزیابی اســت كه آمادگی افزایش ســرمایه 
را دارد، بنابرایــن با وجود گســتردگی دارایی ها و حساســیت كارشناســان 
دادگســتردگی ایــن شــركت در رتبــه دوم تجدیــد ارزیابی قــرار گرفت.
وی ادامــه داد: در ســال 99 اقدامــات موثر و تحولی در جهت دو شــاخص 
هدف گذاری با عنوان رضایت مندی و سودآوری دنبال خواهد شد و این اهداف 

به زیرساخت و الزامات حداقلی نیاز دارد.
مشعلچی خاطرنشان كرد: در سال 99تاكنون 600 میلیارد تومان سود حاصل از 
سرمایه گذاری و رشد 88 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل شناسایی شده 
كه نشان از پتانسیل شركت در راستای جهش حداكثری در صنعت بیمه است.
مدیرعامــل »كوثــر« صنعت بیمه را در امر افزایش ســرمایه جدی دانســت 
و گفــت: بیمــه كوثــر پتانســیل الزم را برای این جهش داشــته تــا بتواند 
در آینــده ثمربخــش باشــد. اكنون شــركت در رتبــه چهارم قرار داشــته 
كــه افزایــش ســرمایه جایــگاه را بــه رتبــه اول و دوم ارتقا خواهــد داد.

وی در پایان اضافه كرد: ضمن تشکر از زحمات سازمان بورس و بیمه مركزی، 
در راستای تالش های صورت گرفته برای امر افزایش سرمایه اعالم می دارم پس 
از اجرایی شدن »افزایش سرمایه« هدف رساندن سرمایه شركت از 350 میلیارد 
تومــان به 650 میلیارد تومان خواهد بود كه در مجمع نیز به تصویب رســید.
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مشتری و مشتری مداری در صنعت بیمه
Customer Orientation 

واژه مشــتری از مفاهیمی اســت كه در عصر حاضر مفهوم دیگری در سازمان ها 
و شــركت ها پیدا كرده و نقش جدیدی را ایفاء نموده و صرفاً یک معامله تجاری 
را در ذهن تداعی نمی نماید. مشــتری چه كسی است؟ در ژاپن مشتری را خدا 
می خوانند. آن ها عقیده شان بر این هست كه همانطور كه خداوند روزی رسان 
هســت، مشتری هم به شــما روزی می دهد، پس باید به آن ها احترام گذاشته 
شــود. در هند مشتری را رئیس می خوانند. چرا كه باالترین سمت های سازمان 
ها در كشــور هند، سمت ریاست می باشــد و افرادی كه متصدی سمت ریاست 
می شــوند، احترام بســیار زیادی به آن ها گذاشته می شود، به همین خاطر می 
گویند كه مشــتری رئیس ما هســتند. در ایران به مشتری اصطالح ارباب رجوع 
گفته می شود و این اصطالح برای این هست كه در گذشته در ایران، بحث ارباب 
و رعیت داشته ایم و هر شخصی كه به عنوان ارباب داخل ایران زندگی می كرد، 
دارای یک احترام و یک جایگاه بســیار باالیی بود. یعنی مشــتریان ارباب هایی 
هستند كه به سازمان شــما مراجعه كرده اند. پس باید احترام ارباب را به شدت 
حفظ نماییم و به مشتریان به دید یک ارباب نگاه كنیم و به همین خاطر باید بسیار 
به مشتریان احترام بگذاریم. پس می بینیم كه در كشورهای مختلف، دیدگاه های 
مختلفی در مورد مشتری مداری هست كه همه آن ها به اینکه مشتری یک فرد 
بســیار مهم در سازمان ما هست، ختم می شود. دیدگاه سنتی، مشتری را كسی 
تعریف می كند كه برای خدمات ارائه شــده توسط ما پولی پرداخت می كند این 
دیدگاه ممکن است كامل نباشد اما درست است. افرادی كه به شما پولی پرداخت 
می كنند بواسطه آنچه كه شما برای آن ها فراهم می آورید، مشتری شما هستند. 
مشتری همان كسی اســت كه نیازش را خود تعریف می كند، كاالها و خدمات 
تولیدی ما را مصرف می كند و حاضر است بابت آن، هزینه مناسبی بپردازد ولی 
زمانی این هزینه را متقبل می شود كه در كاالها یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند 
كه پرداخت آن هزینه را توجیه نماید. به عبارت ساده تر مشتری، نیاز و خواسته 
ای دارد و برای برآروردن آن اقدام به خرید می كند. شــاید به جرات بتوان گفت 
مشتریان باالخص مشتریان وفادار جزء دارایی های غیرملموس سازمان ها و شركت 
ها می باشند كه می توانند ضامن موفقیت آنان باشند. آرتور معتقد است: مشتری 
مزاحم كار ما نیست؛ او منظور كار ماست. ما به او لطف نمی كنیم كه به او خدمت 
مــی كنیم. او به ما لطف می كند كه به ما فرصت می دهد تا به او خدمت كنیم. 
مطالعات ســیر تحــول نظریات مدیریت نشــان مــی دهد گرایش به ســمت 
مشــتری و افزایــش كیفیت در كنــار تنوع و ســرعت در ارائــه خدمات پس 
از دهــه 1990 در دســتور كار ســازمان ها قرار گرفته اســت. دنیــای رقابتی 
امــروز ســازمان ها را بر آن داشــته اســت تا به مشــتریان اهمیت بیشــتری 
بدهنــد و به جای توجه به تولید انبوه به مشــتری و رضایــت وی توجه نمایند.

بررســی ها نشان می دهد رضایت مشتری حداقل از سه طریق منجر به افزایش 
درآمد و ســود عرضه كننده می شود: تکرار خرید مشتری، خرید كاالی جدید از 
جانب مشتری راضی با صرف كمترین هزینه تبلیغات و خرید كاال توسط مشتریان 
جدیدی كه توسط مشتریان راضی به كاال تمایل پیدا كرده اند. نباید فراموش كرد 
مشتری راضی ناخودآگاه به یک رسانه بدون هزینه جهت انجام تبلیغات برای عرضه 
كننده محسوب می شود لذا سازمان ها باید تمام فعالیت ها و توانمندی های خود 
را متوجه رضایت مشتری كنند زیرا مشتریان تنها منبع برگشت سرمایه هستند. 

مشتری مداری در صنعت بیمه
از عوامــل توســعه صنعت بیمه و شــرط اصلی م ؤفقیت شــركت هــا، موضوع 
مشــتری و مشــتری مداری اســت كه با توجه به اهمیت موضوع، شركت های 
بیمه تالش می كنند كه ســازماندهی خود را از ســاختار بر مبنای محصول به 
ســاختار بر مبنای مشتری تغییر دهند تا مشتری در كانون توجه آنها قرار گیرد. 
رشد و توسعه بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به شدت 
تحت تاثیر میزان رضایت بیمه گذاران )مشتریان( قرار دارد و حفظ و بقای شركت 

های بیمه در گرو رضایت بیمه گذاران می باشد. كیفیت خدمات باالخص خدمات 
پس از فروش و كسب رضایت مشتری و وفاداری برای بقای بیمه گر اساسی است 
لذا با توجه به نوع فعالیت شركت های  بیمه )خدماتی، اقتصادی( آگاهی از خواسته 
ها و نیازهای مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار بوده و شركت های بیمه باید تمام 
سعی و تالش خود را در جهت برآورده ساختن نیازها و رضایت مشتریان معطوف 
نمایند. رشد صنعت بیمه از یک سو به عنوان یکی از نهادهای عمده در بازار مالی هر 
اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت دیگر نهاده ها را پشتیبانی می كند. در 
این نقش شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک كشور به بیمه و حمایت های 
ناشی از آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ و جبران ناپذیری قرار می گیرد. 
قضاوت مشتری در مورد بیمه بر میزان توانمندی بیمه گران در كمک به حل معضالت 
و نیازهای بیمه گذاران استوار است. در كشور ما و اكثر كشورهای پیشرفته دنیا، 
هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتالف وقت، مهم ترین عنصر م ؤفقیت 
در رقابت كنونی است و مشتریان به عنوان اركان تعیین كننده، ارزش بسیار زیادی 
برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعد تخصص فنی بیمه ها قائل هستند. چیزی 
كه برای مشــتریان ارزش تعیین كننده و نهایی دارد توانایی شركت بیمه در ارائه 
ســرویس موردنظرشان است. از این رو بیمه ها برای كارآمد شدن نیازمند كسب 
اطالعات كافی از مشتری، درک عالیق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.
حفظ را بطه با مشــتری یک مسئله بلند مدت است و به جای نتایج و پیامدهای 
جاری باید به پیامدهای آن توجه كرد. از ســوی دیگر كیفیت رابطه با مشــتری 
با میزان رضایت مشــتری سنجیده می شــود. با توجه به فرهنگ های مختلف، 
شــیوه های حفظ رابطه با مشــتریان متفاوت اســت. در قلمرو بیمه، شركت ها 
برای اســتحکام بخشیدن به روابط خود با مشــتریان به تعامالت اجتماعی و نیز 
شخصی همچون مالقات ها، دعوت های رسمی و غیر رسمی در مراسم و مجامع، 
اهدای هدایا، جایزه خوش حســابی، مشــاوره اقتصــادی و .... اهمیت می دهند. 
تخصیص منابع در زمینه آگاهی دادن به مشــتریان از طریق جراید یا رسانه های 
عمومی را باید نوعی ســرمایه گذاری در كسب و حفظ مشتریان دانست. خصوصاً 
بهره گیری از بیمه الکترونیک كه از نتایج شایان آن عدم حضور فیزیکی مشتری در 
شعب شركت بیمه، توجیه بودن مشتری از خدمات آن بیمه، صرفه جویی در وقت 
مشــتری، افزایش سرعت كار و در مجموع بهره ورتر شدن شركت های بیمه )كه 
موجب رضایت بیشــتر مشتریان خواهد شد( در خور توجه بیشتری است. تجربه 
ثابت نموده كه یک مشتری قدیمی راضی از سرویس و خدمات بیمه به اندازه ده 
مشــتری جدید در تبلیغ و سودآوری آن بیمه مؤثر خواهد بود. آنچه امروزه برای 
شركت های بیمه ارزش آفرین است ایجاد رابطه مستمر با مشتری است و رمز بقاء 
در دنیای رقابتی امروز حركت به سوی مشتری مداری، جلب رضایت مشتریان و 
خدمت رســانی به آنان می باشد. تحقیقات انجام شده در صنعت بیمه مؤید این 
مطلب اســت كه راه سودآوری شركت های بیمه افزایش مشتریان ارزنده و ایجاد 
رضایت آنان می باشد. با توجه به تصویب قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی 
توسط شورای نگهبان در سال 1382 به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در 
كشــور، در حال حاضر در كشور ما بیش از 30 شركت بیمه به ارائه خدمات می 
پردازند كه به نظر می رســد مدل های كسب و كار سنتی نمی تواند پاسخگوی 
نیازهای بازار و زمینه ســاز افزایش قدرت رقابت شركت ها در این بازار باشد. لذا 
در این بازار رقابت تنگاتنگ كنونی، شــركت های بیمه ملزم هســتند تا هرچه 
سریع تر برای حفظ مشتریان خود، چاره اندیشی نموده و تنها چاره كار، بازاریابی 
رابطه مند و مشتری مداری م ؤثر می باشد. مشتریان امروزه فرصت های بیشتری 
برای مقایســه خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. 
امروزه مشتریان حاكمان واقعی بازار هستند و از عوامل اصلی بقای صنایع به ویژه 
صنعت بیمه می باشــند به گونه ای كه اگر شــركت های بیمه نتوانند نظر بیمه 
گذاران خود را به عنوان مشتریان شركت های بیمه در زمینه ارائه خدمات جلب 
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نمایند به مرور آنها از دست داده و به نوعی با ورشکستگی مواجه می شوند. یکی از 
راه هایی كه شركت های بیمه می توانند به وسیله آن مشتریان خود را حفظ كرده 
و حتی مشتریان جدید جذب نمایند، مشتری مداری می باشد. تصور برخی افراد از 
واژه مشتری مداری، احترام و حفظ حرمت بیمه گذاران از نظر اخالقی و همچنین 
رفتاری م ؤدبانه با آنهاست در حالی كه این اصول مقدمه مشتری مداری می باشد. 
شركت های بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب ایجاد آرامش و 
رفاه اجتماعی می گردند. شركت های بیمه به منظور ارائه خدمات مناسب به بیمه 
گذاران باید ارتباط نزدیکی با خریداران به خصوص خریداران بیمه های غیراجباری 
داشته باشند تا بتوانند از نیازهای آن ها باخبر شوند و برای ارضاء آن ها بیمه های 
مناسب را عرضه نمایند. در دنیای تجارت امروز كه رقابت نه تنها در بین شركت 
های یک صنعت بیمه بلکه بین صنایع مختلف بسیار زیاد است، شناخت مشتریان 
شــركت و آگاهی از رفتارهای خرید آنها یک مزیت رقابتی محســوب می گردد. 
امروزه شــركت های بیمه مشــتری گرا هســتند تا محصول گرا و این مشتریان 
هســتند كه مركز توجه قرار دارند. در طی چند ســال گذشته كه شركت های 
بیمه خصوصی مجوز فعالیت دریافت كرده اند، بســیاری از آن ها در جهت ارتقاء 
كیفیت ارائه خدمات خود تالش كرده اند كه هیچ دلیلی به غیر از رقابتی شــدن 
فضا برای این تالش و تغییر نمی توان بر شــمرد. رقابت بر پایه مشــتری مداری 
یعنی ارائه محصول با قیمت و كیفیت مناســب به مشــتری؛ خریداران كاالهای 
ملموس، انتخاب ساده تری پیش روی دارند زیرا با توجه به شرایط و ویژگی های 
محصول و داشتن كارت ضمانت و خدمات پس از فروش، كاال را انتخاب می كنند 
اما این مسئله در مورد خریداران بیمه نامه )بیمه گذاران( صدق نمی كند. در واقع 
اطالعات بیمه گذاران از جزئیات بیمه نامه ها بســیار اندک است و نمایندگان و 
كارگزاران در معرفی صحیح بندهای یک بیمه نامه نقش حساسی ایفا می نمایند. 
بــا توجــه به وجــود چالــش هــای مشــتری مــداری از قبیل عــدم اطالع 
مشــتریان از قوانیــن و مقررات، ارائه خدمــات ارزان و ناكارآمد توســط برخی 
شــركت های بیمه، اوضاع نامناســب مالــی و اقتصادی مردم، عــدم پرداخت 
مناســب خســارت و كســر كســورات  و ... ، برخی خدمات قابل ارائه از سوی 
شــركت های بیمه به بیمه گذاران در راســتای مشــتری مــداری عبارتند از:

- ارائــه توضیحــات و اطالعــات كامــل در مــورد بیمــه نامــه هــا بــه 
مشــتریان و مشــاوره صحیــح بــه بیمــه گــذار هنــگام خرید بیمــه نامه

- ارائه خدمات در سریع ترین زمان ممکن
- ارائه خدمات با كیفیت بهتر نسبت به رقبا

آخــر لحظــه  تــا  گــذاران  بیمــه  بــه  خســارت  پرداخــت  پیگیــری   -
عدالــت مبنــای  بــر  خســارت  پرداخــت  در  مشــتری  شــان  حفــظ   -

یک فروشــنده بیمه باید با زبان مشتری صحبت كند و در ارائه شرایط و ویژگی 
هــای بیمه نامه ضمن داشــتن اطالعات صحیح، اطالعات كافی و مناســبی به 
مشتری ارائه دهد تا بیمه گذار بداند چه بیمه نامه ای را با چه شرایطی خریداری 
نموده است. این امر موجب حفظ مشتری برای سالهای متمادی نیز خواهد شد. 
به طور كلی فروش مناســب و ارائه خدمات ســریع به مشتریان، بهترین گام در 
جهت مشــتری مداری در صنعت بیمه كشورمان است. باعث تاسف است وقتی 
واحدهای صدور بیمه نامه شــركت های بیمه با مشتریان خود به صورت مشتری 
یــک بار مصرف رفتار می كنند و پیوندی پایدار و نیرومند ایجاد نمی نمایند. در 
امر خســارت نیز كه بهترین زمان برای بازاریابی و جلب و جذب مشــتری است، 
كارمند ممکن اســت با رفتار غیرحرفه ای خود موجب عدم رضایت و در مواقعی 
قطع دائم رابطه مشــتری با بیمه گر شــود . باید در نظر داشــت خدمات رسانی 
مناســب به بیمه گذاران زمانی تحقق می یابد كه یک بیمه گذار از بدو شــروع 
ارتباط با شــركت بیمه تا انتهای این رابطه تحت حمایت شركت بوده و در طول 
این چرخه از رضایت خاطر برخوردار باشد. در صنعت بیمه مشتری مداری یعنی 
اینکه در كمترین زمان به نیاز مشــتری در بخش صدور بیمه نامه و نیز در موارد 
بروز خســارت پاســخ داده شــود و رضایت وی با تنوع در محصوالت و خدمات 
بیمه ای، پوشــش خطــرات احتمالی و نیز جبران واقعی خســارت جلب گردد. 
وقتی ســلیقه یک كارشناس در رسیدگی به خسارت اعمال می گردد و در زمان 

تدوین شــرایط، ضوابط و آئین نامه های حاكم بر بیمــه نامه ها نیز كلی گویی 
می شــود بستر و فضا برای عدم رضایت مشــتری فراهم گردیده و افزایش كاغذ 
بازی و بوروكراســی اداری، ارجاع زیان دیده به مراجع مختلف، اخذ اســتعالمات 
و گواهــی های متعدد و زمــان گیر و ... بر این نوع نارضایتی هــا می افزاید. لذا 
برای رســیدن به اصل مشــتری مداری باید توانایی همراهی كردن مشتری در 
تمامی مراحل را داشته باشیم و از طرفی نظام های ذكر شده را تسهیل ببخشیم.

با توجه به آنچه در باال اشاره گردید طراحی و پیاده سازی سیستمی برای جذب 
و حفظ مشتریان در سازمان ها ضروری است سیستمی كه بتواند روابط سازمان و 
مشتریان را به خوبی مدیریت كند كه امروزه این سیستم ها به سیستم مدیریت 
ارتباط با مشتری )Customer RelationshipManagement( مشهورند.

مدیریت ارتباط با مشــتری بخشی از استراتژی یک ســازمان جهت شناسیایی 
مشتریان، راضی نگه داشتن آن ها و تبدیل آن ها به مشتری دائمی است. مزایایی 
كه مدیریت ارتباط با مشتری برای شركت های بیمه دارد را می توان به 2 گروه 
مزایای ســخت افزاری كه شــامل افزایش درآمد و كاهش هزینه ها می باشد و 
مزایای نرم افزاری كه شــامل افزایش رضایت مندی مشــتری است تقسیم كرد:
افزایش درآمد : شركت های بمه از طریق افزایش حجم فروش می توانند درآمدشان را 
افزایش دهند. روش افزایش حجم فروش كه به كمک CRM صورت می گیرد عبارت اند از:

- كسب بیمه گذاران جدید
- تشویق بیمه گذاران كنونی به خرید بیمه نامه بیشتر

- تشویق بیمه گذاران به خرید بیمه نامه های جدید
- انجام برخی خدمات توسط شركت های بیمه به صورت رایگان

- توسعه و گسترش شبکه های فروش
كاهش هزینه : كاهش هزینه در بخش های گوناگونی از جمله خدمات، بازاریابی 

و فروش روی می دهد.
در بخش خدمات :

- كاهش زمان پاسخ گویی
فــروش بخــش  و  پشــتیبانی  واحدهــای  بیــن  هماهنگــی  بهبــود   -
- افزایــش كارآیــی هزینه از طریق اســتفاده از كانال هــای جدید مثل ایمیل

 در بخش بازاریابی :
- درک بهتر از مشتری و بازار شركت های بیمه

- تقسیم بندی مناسب بازار
- بهبود هدف گذاری

- شناخت بیمه نامه هایی كه بیشتر مورد نیاز است.
 در بخش فروش :

- استفاده از كانال های فروش ارزان
- پیشنهادهای فروش اتوماتیک

- مرور آسان اطالعات مشتری قبل از ایجاد ارتباط با جهت فروش یا تمدید بیمه نامه
رفتار حرفه ای با مشتریان بیمه، فقط به بخش صدور و خسارت خالصه نمی شود؛ 
بلکه كارمندان حسابداری، پشــتیبانی، فنی، روابط عمومی و بخش های دیگر را 
نیز شــامل می گردد. هدف آن اســت كه كل اجزا و مجموعه یک شــركت بیمه 
رفتاری مشتری مدارانه داشته باشند. چگونگی رفتار با مشتری عصبانی، تشخیص 
فردی كه قصد كالهبرداری دارد و ... همگی مستلزم آموزش های حرفه ای است.
دالیــل اصلــی نارضایتی مشــتریان در صنعت بیمه شــامل موارد زیر اســت:

- اعمال سلیقه یک كارشناس در رسیدگی به خسارت
- كلی گویی در تدوین ضوابط و دستورالعمل ها

- افزایش كاغذبازی های اداری
- گواهی ها و استعالم های متعدد و بی مورد

از آنجــا كه رعایت حرمــت، حقوق و جایگاه مشــتریان شــركت بیمه یکي از 
عمده تریــن وظایف مدیران و كاركنان آن تلقي مي شــود، برخی شــركت های 
بیمــه به منظور رعایــت حداقل حقوق مشــتریان و نحوه تعامل بــا آنان اقدام 
بــه تنظیم آئین نامه مشــتری مــداری نموده انــد كه این امــر بیانگر اهمیت 
مقولــه مشــتری مداری و توجه شــركت های بیمــه به این مقوله می باشــد. 
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های وب ، باندی به پهنای ایران
IT معتبرترین شرکت ایرانی در ارائه ی راهکارهای مشاوره ای

مدیران دانشــمند و بازار شــناس )) های وب(( و در راس الخیمه آنها مدیرعامل 
خوشفکر و محقق در سال مالی گذشته توانستند برای ذینفعان مجموعه بهترین 
و برتریــن عملکرد متصــور را به خود اختصاص دهــد و جلوتر از پیش بینی های 
مدنظــر ســهمی خوب از بــازار را به خود تعلــق  دهند . در اســتمرار این روند 
صعودی ))های-وب(( در مرداد ركورد شــکن بــود و 1531 میلیارد ریال درامد 
داشــت .در تیر ماه 1148 میلیارد ریال ، در خرداد 1412میلیارد ، در اردیبهشت 
1160 میلیارد و حتی در فروردین ماه كه با خانه نشــینی ناشــی از ترس كرونا 
مردم همراه بوده شــركت 1039 میلیارد ریال فروش ثبت كرد ، یعنی در 5 ماهه 
اول ســال شــركت 6294 میلیارد ریال فروش داشته و این در حالی است كه كل 
فروش ســال قبل شــركت 6257 میلیارد ریال اســت یعنی های وب و مدیران 
محقق و توانمندش توانســته اند در 5 ماهه ســال 1399 از كل ســال قبل فراتر 
رفته و برای ســهامدار و ذینفع خود سود شیرین و سرشاری را به ارمغان بیاورند .

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت داده گســتر عصر نوین )سهامی عام( مورخ 
1399/05/30 در محل مجتمع های وب تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 60/38 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
ســید نوید میرمطهري بود، كه جنابان فرامرز اتباعي 
و علــي ابراهیمــي در مقــام نظــار اول و دوم و خانم 
فائزه عطارپور به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالــی منتهــی بــه 1398/12/29 و پــس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان بــا طنیــن صلوات خــود ضمــن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 

بــا تقســیم ســود 51 ریال بــه ازای هر ســهم بــه كار خــود پایــان دادند.
پیام هیات مدیره

خداونــد منان را شــاكریم كه پس از گذشــت یک ســال بار دیگــر در خدمت 
ســهامداران گرامی برای ارایه گزارش ســاالنه فعالیت و عملکرد شركت هستیم 
. ســالی كه گذشــت برای صنعت ارتباطات، ســالی پر جوش و خــروش بود به 
خصــوص در ماهها پایانی ســال و همزمان با شــیوع بیماری عالم گیر شــد. در 
این ســال بخش های مختلف اقتصادی هر چه بیشــتر تالش برای بهره گیری از 
فناوری را در دســتور كار قرار دادند و همین موضوع باعث شد تا وضعیت فروش 
و درآمدهای شــركتهای این حوزه تغییرات مثبت قابل توجهی را داشــته باشد.

در سال 1398 »های وب« در راستای استراتژی های كالن خویش موضوع متنوع 
سازی جریان های درآمدی و پایدار سازی آن را كه سالهای قبل دنبال می نمود، 
همچنان پیگیری نموده و خوشــبختانه توانست تا بخش مهمی از این رویکرد را 
محقق ساخته و چند حوزه مهم درآمدی را به جریان های درآمدی شركت اضافه 
نماید. اضافه نمودن این جریان های درآمدی به همراه افزایش فروش پیش گفته 
همه باعث شد تا در یک تحول عظیم فروش شركت با رشدی نزدیک به سه برابر 

مواجه شــود و بتواند بخشی از عقب ماندگی سال گذشته خویش را جبران نماید.
براساس برآوردهای بودجه ای صورت گرفته سال جاری مدیران شركت امیدوارند 
تا این روند آغاز شــده همچنان و با قدرت ادامه یافته و شــركت بتواند، انتظارات 
ســهامداران گرامی خویش را برآورده ســازد. امید اســت تا عالوه بر حوزه های 
فوق شــركت بتواند یکی از مهمتریــن پروژه های خویش كه همانــا راه اندازی 
شــبکه فیبرنوری در الیه بستر شبکه توزیع برق است را سال پیش رو آغاز نماید.
مهمترین ریسک حال حاضر در كشور همچون سال گذشته نوسانات غیرقابل پیش 
بینی نرخ ارز می باشد كه البته با توجه به خریدهای صورت گرفته و اقدامات در پیش 
روی شركت برای تامین مالی از بازار سرمایه تالش می شود تا حداقل اثرپذیری را 
شركت در این حوزه داشته باشد. در پایان از همراهی و حسن اعتماد شما گرامی 
به شــركت، كمال تشکر را داریم و حضور و پشــتیبانی شما به هیات مدیره این 
اطمینان را می دهد كه همگام با تحوالت صنعت ، برنامه های پیش روی شركت 
را براســاس برنامه زمانبندی ، پیاده ســازی و نتایج مورد انتظار را برآورده سازند. 

ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمانی
»های وب« می كوشد در سراسر ایران، به مشتریان خود 
اعم از سازمان ها، موسسات، شركت ها و عموم افراد، با 
اتکا به توانمندی، دانش و پشتکار كاركنان شایسته خود، 
خدماتی ارزنده، نوآورانه و با بهترین كیفیت در حوزه فن 
آوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر وب ارائه 
دهد. بی شــک در راه ســختی كه انتخاب كرده است، 
رضایت مندی مشــتریان و كاركنان، مهمترین ارزش 
زیربنایی اســت كه »های وب« بر آن تکیه كرده است.

چشم انداز
- كسب جایگاه نخست بازار

- ارائه دهنده خدمات Hosting و Collocation به 
معتبرترین وبسایت های خارجی و داخلی

- معتبرتریــن شــركت ایرانی در ارائــه ی راهکارهای 
IT مشاوره ای

- باالتریــن پوشــش دهنــده ی خدمات پهنای باند در اماكن شــهری كشــور
ارزشها

- صمیمیت با مشتریان
- متعهد بودن در قبال كاركنان

- نوآوری
- مسئولیت پذیری در قبال جامعه

- حفاظت از محیط زیست
های وب در یك نگاه

شركت داده گسترعصرنوین از سال 1382 به عنوان یکی از شركت های ارائه دهنده 
خدمات انتقال داده )PAP( آغاز بـه كار نموده است. در سال 1388 مالکیت این 
شركت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال 1391 نام تجاری »های وب« را در 
بازار مخابرات و ارتباطات كشور معرفی نمود. در طی دوره فعالیت جدید، این شركت 
توانست به سرعت در بازار رقـابتی خدمات دستـرسی به دیتـا و اینترنت رشد نماید، 
به نحوی كه با ارائه ســرویس در بیش از 543 شهر در سال 1395 توسط سازمان 
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تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از شركت های برتر انتخاب گردد.
»های وب« در مســیر توســعه خویــش همواره تالش نموده اســت تا بــا ارائه 
سرویس های جامع مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید، ازجمله این 
فعالیت ها اخذ پروانه رادیو ترانک عمومی كشــور در ســال 1393 بوده است كه 
امکان ارائه سرویس های متنوع ســازمانی را فراهم می آورد. در ادامه این سیاست 
»های وب« در ســال 1394 موفق به دریافت پروانه ایجاد و بهره برداری از شــبکه 
ارتباطات ثابت )FCP( از طرف ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.

همچنین این شركت با پشتوانه توان فنی، بیش از 800 نیروی انسانی حرفه ای و 31 
دفتر استانی در تمامی استان های كشور، توانست بزرگ ترین قرارداد شبکه ارتباطی 
كشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست وپنج هزار روستا در سرتاسر كشور 
را از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به مدت 10 سال به صورت انحصاری اخذ كند.

های وب و پروانه های دریافتی
های وب در مســیر توســعه خود طیســال هــای 1393 الــی 1396، موفق به:

 )FWA( گســترش جغرافیای » پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی ســیم -
 )FCP( اخــذ پروانــه ایجــاد و بهره بــرداری از شــبکه ارتباطــات ثابــت -

- اخذ پروانه بهره بردرای از شبکه ترانک عمومی
- اخذ پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی 
- اخــذ پروانــه اپراتــور مجــازی تلفــن همــراه )MVNO( » )نــوع اول (

از ســازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی شده و با اتکا بر دانش و توانایی 
فنی نیروی انسانی متخصص خویش توانست عالوه بر موفقیت در مناقصه برگزار 
شده توسط  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع » ارائه اینترنت پرسرعت 
به بیش از 25/000 روســتا در سراسر كشــور« )مناقصه USO( و انعقاد یکی از 
بزرگترین قراردادهای ارائه خدمات شــکبه ارتباطی كشــور به مدت 10 سال به 
صورت انحصاری دریافت كند، همچنین براسســا ارزیابی های انجام شده توسط 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، در ســال 1395 به عنوان یکی 
از 3 شــركت برتر كشــور در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابــت، انتخاب گردد.

مسئولیت های اجتماعی
موضوع مسئولیت های اجتماعی در مجموعه های وب در دو دسته زیر قرار می گیرد:

اقدامات محیط زیست:
اطالع رسانی در حوزه حفاظت از محیط زیست در صفحات اجتماعی برای مشتركین

اقدامات بشردوستانه:
بازدید و اهدای بسته های غذایی به تمامی ساكنین خانه كهریزک در حوزه های 

MS سالمندان، معلولین و بیماران
همکاری و اهدا كمک به كمیته امداد امام خمینی

مهمترین رویدادهای محیط صنعت در سال 1398
تامین تجهیزات:

در سال 1398 به دلیل تحریم های ظالمانه وضع شده بر كشور، بسیاری از تامین 
كنندگان عمده تجهیزات از ارایه مســتقیم تجهیزات و خدمات پشتیبانی امتناع 
نموده بودند با این حال به تدریج راههای جدید خرید تجهیزات تســهیل گردید 
شركت ها توانســتند تجهیزات خود را علی رغم مشکالت موجود تامین نمایند.

كرونا و قرنطینه
خانه نشــینی و نیاز مردم به خدمات آنالین باعث شد تا پس از مدتها روند تعداد 
مشتركین خدمات شــركت ها و میزان مصرف رو به افزایش گذارد و بعضا تا 50 
درصد به میزان مصرف مشــتركان افزوده شــود.به نظر می رسد كه اثرات كرونا 
بر صنعت ارتباطــات مثبت بوده و این تغییرات به صورت دائمی در بازار باشــد.

ICT گسترش كاربری
همچون ســال 1397، روند رو به رشــد مصرف دیتا و استفاده از خدمات آنالین 
در كشــور با شــتاب در حال افزایش بوده اســت و وابستگی كســب و كارهای 
مختلف بــه این صنعت در حال افزایش بوده اســت. مهمتریــن علت البته نیاز 
بــه افزایــش بهره وری و كاهش هزینه تمام شــده خدمات بوده اســت كه بهره 
گیــری از خدمات ICT یکی از مهمترین راهکارها برای همه صنایع بوده اســت

توسعه زیر ساخت
در ســال 1398 نیاز به توســعه زیرساخت ارتباطی كشــور به خصوص با ظهور 
كرونــا بــه بیش از پیش نمایــان شــد. وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات به 
خصوص تــالش های گســترده ای را با همکاری اپراتورهــای مخابراتی و حتی 
ســایر نهادهای ذیربط از جمله شهرداری ها و وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی 
آغــاز نموده اســت تا بتواند تحولی در زیرســاخت ارتباطی كشــور ایجاد نماید.

استراتژی های شركت
ST استراتژی های

- تقویت جریان وجوه نقد شركت - تمركز بر حوزه های دارای حاشیه سود باال
- افزایش سریع تعداد مشتركان برای صرفه مقیاس

 SO استراتژی های
- انجام سرمایه گذاری در حوزه فیبر و  5G - ایجاد پوشش سراسری ثابت و همراه

IT در حوزه B2G توسعه بازارهای جدید -
WT استراتژی های

- به روز رسانی شبکه برای كاهش مشکالت فنی
WO استراتژی های

- خودكارسازی فرآیندهای سازمانی
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»وبوعلی« با دکترین سعید باقرزاده خوش می خرامد
افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری بوعلی مصوب مجمع گرفت

دكتر ســعید باقرزاده در بازار سرمایه و مدیریت نامی آشناست كه در فراز و فرود عجیب این 
روزهای شــاخص كل بورس به واسطه تمهیدات اندیشیده و تدابیر ارزنده اش شركت تحت 
امرش در ســاحل آرامش و سود خوش نشسته است. مدیریت وی در سرمایه گذاری بوعلی 
و چیدمان هنرمندانه مدیران زیرمجموعه و ســرمایه گذاری های موفق و تخصصی ایشــان 
بواســطه شناخت خوب از اقتصاد و بازار باعث شده كه جمله سهامدارانشان در هر مجمع با 
طنین صلوات پی در پی، مهر تایید و تقدیر بر دكترین كاری و برنامه های مدنظرشدهند و 
البته كه افزایش سرمایه از 160 میلیارد به سیصد میلیارد، با تائید خاصه سهام داران خرد و 
عمده حاصل باورمداری بر دیسیپلین كاری این مدیر می باشد والغیر. سعید خان در توجیه 
افزایش سرمایه با اینکه كوتاه سخن گفت اما جانانه نشان داد كه گر به اهل هنرش كار واگذار 
گردد و ثبات مدیریت باشد سودآفرینی و ارزش آفرینی توامان چه آسان حاصل می شود. با 
اینکه سخن به لطف آب است لکن كم گفتن آن گر به غایت باشد عین ثواب و صواب باشند. 
مجمــع عمومــی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت ســرمایه گذاري بوعلي )ســهامی 
عــام( مــورخ 1399/05/20 در محــل دفتر تشــکیل گردید. در این مجمــع كه با حضور 
71/44 درصــد از ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای حمیــد محمودي بود كــه جنابان مهدي عســکري و پژمان كیا درمقــام نظار اول 
و دوم و آقــای ســعید باقــرزاده چچکلوي منصور بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
دكتر سعید باقرزاده سکاندار شركت با تشریح دالیل این افزایش سرمایه تصریح داشت كه با 
توجه به رشد و رونق بی سابقه بازار سهام در سال اخیر، شركت های سرمایه گذاری به تناسب 
سرمایه و منابع در اختیار توانستند از این فرصت پیش آمده در راستای كسب سود و ایجاد بازده 
و ارزش افزوده برای سهامداران خود بهره مند شوند و در این میان شركت هایی كه از سرمایه 
و منابع بیشتری برخوردار بودند توانستند بیشترین انتفاع را از این شرایط بازار كسب كنند.

به گفته این مدیر خوش فکر و پاكدســت بازار ســرمایه كشورمان سرمایه گذاری بوعلی نیز 
به رغم اینکه از لحاظ ســرمایه ثبتی جزو كوچک ترین شركت ها در بین شركت های فعال در 
صنعت ســرمایه گذاری بود )تقریبا جایگاه 18 در بین 24 شركت( به واسطه تدابیر راهبردی 
بلندمدت و مدیریت بهینه پرتفوی خود توانســت ضمن كسب سود مطلوب از شرایط بازار 
در این مدت، ارزش افزوده نســبتا بیشتری در مقایسه با اكثر شركت های مشابه در صنعت 
سرمایه گذاری برای ســهامداران خود ایجاد كند.  مدیرعامل »وبوعلی« در بخش دیگری از 
گزارش خود تصریح كرد: با توجه به اینکه در ســال های گذشــته در مجامع ساالنه شركت 
سرمایه   گذاری بوعلی همواره سیاست تقسیم سود حداكثری دنبال می شد؛ با این استراتژی 
اغلب برای پرداخت ســود نقدی تقسیم شده شركت مجبور به فروش بخش قابل توجهی از 
ســهام موجود در پرتفوی خود بود تا بتواند سود سهامداران را در موعد مقرر قانونی پرداخت 
كند كه این امر به توازن پرتفوی و ساختار مالی شركت و تداوم سودآوری شركت آسیب می زد.
دكتر باقــرزاده در ادامه بــا تبیین این مهم كه برای تحکیم روند ســودآوری شــركت در 
ســال های آینده و جلوگیری از خروج نقدینگی از شــركت به واسطه تقسیم سود حداكثری 
در مجامع، هیات مدیره شــركت در پایان ســال 1398 تصمیم گرفت برای تحقق بخشیدن 
بــه این مهــم و حفظ جایگاه رقابتــی خود در بازار ســرمایه و صیانت از حقــوق و منافع 
ذی نفعان خود در ســال های پیش رو، پیشنهاد افزایش ســرمایه از محل سود انباشته را به 
مجمــع عمومی  فوق العاده صاحبان ســهام ارائه دهد. به گفته وی براین اســاس در مجمع 
ســاالنه  طبق الزام قانون تجارت با تقســیم ســود 10 درصدی توسط مجمع موافقت شد و 
با تقســیم سود 70 ریالی به ازای هر ســهم، مابقی سود به حساب سود انباشته منظور شد 
تا در جهت افزایش ســرمایه از این محل اقدام شــود و متعاقبا ســازمان بورس در تاریخ 1/ 
5/ 1399 مجوز افزایش ســرمایه 88 درصدی شــركت از محل ســود انباشته را صادر كرد.   
دكتــر باقرزاده در ادامه با اشــاره به عملکرد دوره ســه ماهه منتهی به 31 اردیبهشــت ماه 
امســال بوعلی خاطرنشان كرد: در عملکرد دوره سه ماهه بوعلی معادل 259 میلیارد و 202 
میلیارد تومان ســود خالص محقق كرده كه معادل 162 تومان ســود برای هر سهم است. 

وی در ادامه به پرتفوی سهام بوعلی اشاره كرد و گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته پرتفوی 
شركت سرمایه گذاری بوعلی در 14 صنعت متمركز شده است كه بتواند بهترین سودآوری را عاید 
كند. در عین حال براساس تحوالت كالن اقتصادی و رصد شرایط و تغییرات صنایع و شركت ها، 
به صورت روزانه و هفتگی در خصوص شــركت های این صنایع برای واگذاری یا جایگزینی یا 
تبدیل آنها به سهام بهتر تصمیم گیری می شود. وی به رشد سودآوری بوعلی اشاره و تاكید كرد: 
رشد پرتفوی بوعلی از سال گذشته تاكنون مرهون استراتژی های اتخاذ شده سه سال گذشته 
در بوعلی است كه با برنامه ریزی و تدابیر راهبردی هیات مدیره و كمیته های تخصصی شركت 
انجام گرفته و موفق شدیم ارزش افزوده بیش از 10 برابری برای سهامداران شركت خلق كنیم.  
گــزارش بازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت ســرمایه گذاری بوعلی )سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهی مورخ 25 فروردین ماه 1399هیات مدیره شــركت ســرمایه گذاری 
بوعلی )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــركت از مبلغ 1/600 میلیارد  ریال 
به مبلغ 3/000 میلیارد ریال )معادل 87/5 درصد ســرمایه(، مشــتمل بر صورت ســود و 
زیان فرضی و یاداشــتهای همراه كه پیوســت می باشد، طبق اســتانداردهای حسابرسی 
»رســیدگی  بــه اطالعات مالــی آتی« مورد رســیدگی این ســازمان قرار گرفته اســت. 
مســئولیت گزارش توجیهــی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشــد.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
ســرمایه شركت از محل سود انباشته شده تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است 
كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه 
این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- همانگونــه كــه در گزارش توجیهی هیات مدیره مندرج اســت، در نظر اســت افزایش 
ســرمایه از محل ســود انباشــته با هدف جلوگیری از خروج وجه نقد به صورت سود سهام 
و تحکیم روند ســودآوری شركت با توجه به شــرایط بازار اوراق بهادار در تاریخ این گزارش 
انجام گردد. در صورت عدم انجام افزایش ســرمایه، فرض شــده اســت كه ســود انباشته 
موجود در ســال 1399 بین صاحبان ســهام توزیع گردد كه در این صورت شــركت ناگزیر 
از فروش بخشــی از ســرمایه گذاریهای خود در اوراق بهادار و به تبع آن كاهش ســودآوری 
شــركت طی ســالهای آینده خواهد شــد. كاهــش درآمدهــای عملیاتی و ســودآوری 
شــركت باعث كاهش قیمت ســهام شــركت و ایجاد زیان برای ســهامداران خواهد بود.
4- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات پیش 
بینی شــده به شــرح مندرج در گزارش توجیهی هیــات مدیره، این موسســه به مواردی 
برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهــد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
6- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت مبانی پیش بینی شده در اصالحیه 
قانون تجارت و اساسنامه شركت وهمچنین الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت ســرمایه گذاری بوعلی ) سهامی عام( از افزایش ســرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به شــرح زیر می باشد. هیات مدیره شــركت با هدف جبران مخارج انجام شده بابت 
ســرمایه گذاری در شركت های بورسی و غیربورسی و مشــاركت در طرح سرمایه گذاری ، 
افزایــش ســرمایه از مبلغ 1/600/000 میلیون ریــال بــه 300/000/000 میلیون ریال از 
محل ســود انباشته را در دستور كار خود قرار داده است. شــایان ذكر است در صورت عدم 
انجام افزایش ســرمایه، شــركت با كمبود منابع بابت گسترش فعالیت های سرمایه گذاری 
رو به رو شــده و ناگزیر به فروش بخشــی از پرتفوی بورســی خود خواهد شــد كه این امر 
منجر به كاهش ســودآوری و ســاختار مالی نامناسب در ســال های مالی آتی خواهد شد.
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بیمه البرز و افزایش چشمگیر سود ناخالص در سال ۱3۹8
افزایش سرمایه ۲6درصدی شرکت مصوب مجمع گرفت

 مدیرعامل فرهیخته مجموعه با اعالم اینکه شــركت بیمه 
البرز در ســال گذشــته 31هزار و 316 میلیــارد و 303 
میلیــون ریال حق بیمه تولیــد كرده و 19هــزار و 169 
میلیارد و 579 میلیون ریال خســارت پرداخت كرده است 
تصریح نمود ســود ناخالص فعالیت  های بیمه  ای شركت 
بیمه البرز نیز در سال گذشــته رشد داشته و از رقم 376 
میلیــارد و 602 میلیون ریــال در ســال 1397 به 859 
میلیارد و 211 میلیون ریال در ســال 1398 رسیده است 
كه از این لحاظ می توان شــركت بیمه البرز را جزو موفق 
ترین شــركت های حاضر در صنعت بیمه به شــمار آورد. 
درمجمــع فوق العاده هــم افزایش ســرمایه 26 درصدی 
شــركت از محل تجدید ارزیابــی دارایی ها مصوب گرفت.
در كنــار ناخدایــی باتجربــه ، مالیه ای دقیق و شــفاف 
، امــور فنــی و ســرمایه گذاری بــازار شــناس از جمله 
نقــاط قــوت دیگر این بیمه خوشــنام  وجــود مدیریتی 
دانشــمند و كارشناســانی متعهد و متخصــص در روابط 
عمومی شــركت می باشد كه نهایت پاســخگویی و اهل 
تعامــل را با اصحاب رســانه و اهل قلم دارا هســتند كه 
خدایشــان  به جملگی آنها قوت و توان فزونتر ببخشــد .

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت  بیمــه البرز 
)ســهامی عام( مورخ 1399/06/24 در محــل قانونی این 
شــركت تشــکیل گردید. در ایــن مجمع كــه با حضور 
82/76 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
محســن پوركیاني بود، كه آقای عبــاس مرادپور  و خانم  
ملیحه غني در مقام نظار اول و دوم و آقای   امیرساســان 
ترابــي زاده به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1398/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

همچنیــن در همیــن روز مجمــع عمومی فــوق العاده 
شــركت بیمه البرز تشکیل شــد و ســهامداران افزایش 
ســرمایه 261 درصــدی این شــركت بیمــه را از محل 
تجدید ارزیابی دارایی های ثابــت مورد تصویب قرار دادند.
بدین ترتیب ســرمایه این شركت با افزایش 10,424,428 
میلیــون ریالــی از مبلــغ چهار هــزار میلیــارد ریال به 

14,424,428 میلیون ریال افزایش می یابد.
بر اساس رای ســهامداران حاضر در جلسه مجمع مذكور، 
حمیدرضا توسلی، نماینده شركت سرمایه گذاری صباتامین، 
امین احمدیان، نماینده صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، 
روســتاییان و عشــایر، مجید نادری، نماینده شركت گروه 
توسعه مالی مهرآیندگان،  مجید علی پناهی، نماینده شركت 
تعاونی خردمندان صابر عصر و محســن پوركیانی،  نماینده 
دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان پنج عضو اصلی هیات 
مدیره و احمد صفرزاده و مجید گرشاســبی به عنوان عضو 

علی البدل هیات مدیره شــركت بیمه البرز انتخاب شدند.
به گفته محســن پوركیانــی، مدیر مدبر بازار ســرمایه و 
مدیرعامل مجموعه، شــركت بیمه البرز در ســال گذشته 
91 درصــد در بخش ســود حاصل از ســرمایه گذاری ها 
نســبت بــه ســال ماقبــل آن، رشــد داشــته اســت.
دكتر پوركیانی در گزارش مبسوط خود به مجمع با تصریح 
این نکته كه مفتخرم اعالم دارم  با همت مدیران، كاركنان 
و شــبکه فروش توانا، كارآمد و پاكدست خود وارد شصت 
و دومین ســال خدمت رسانی به مشتریان شده و توانسته 
ایم با وجود تحریم های غیرقانونی، شــیوع بیماری كرونا و 
دیگر مشکالت از ظرفیت ها و توانمندی های خود در راستای 
حفظ وتوسعه رونق اقتصادی كشور گام بردارد اضافه كرد :

در سال گذشــته با توفیق الهی توانستیم گام های بلند و 
اساســی در حل مشــکالت اجرایی و پیشبرد امور شركت 
برداریــم. كســب رتبه اول شــفافیت مالی،تداوم ســطح 
یک توانگری و كســب عنوان شــفاف ترین شــركت بیمه 
بــورس از لحاظ كیفیت افشــاء و اطالع رســانی از دیگر 
دستاوردهای مجموعه در سال مالی مورد گزارش بوده است.
طبق اعالم ســکاندار قابل مجموعه ، بیمه البرز برای حفظ 
و ارتقای جایگاه چنین مجموعه ارزشــمندی در اقتصاد و 
صنعت بیمه كشور، همه دســت اندركاران شركت تالشی 
بی وقفه برای ســاماندهی، تقویت و بهبود زیرســاخت ها، 
اصالح فرآیندها، چابک ســازی ســازمان، اصالح ساختار 
دارایی ها، جذب و پرورش نیروهای خالق و نوآور، توســعه 
ســطح رفاه و معیشــت كاركنان و نمایندگان، ارائه سریع 
تریــن خدمات صدور، مدیریت ریســک و توجــه ویژه به 
مشتریان خرد را سرلوحه فعالیت های كاری خود قرار داد 
و بدون شــک با اجرایی شدن برنامه های مدون مدیریتی 
در طی سال جاری شــاهد خواهیم بود این روند صعودی 
و رو به رشــد در همه زمینه ها اســتمرار خواهد داشت .

مأموریت و چشم انداز شركت
فعالیــت شــركت هــاي بیمــه اي، در مکانیــزم انتقال 
ریســک و تبعــات آن از بیمه گذار به بیمــه گر خالصه 
مي شــودكه نتیجه آن كاهــش نگراني و ایجــاد امنیت 
و آرامــش خاطــر بــراي مردم اســت. مأموریت،چشــم 
انــداز و اهــداف راهبردي شــركت عبــارت اســت از :

مأموریت شركت:
گســترش آرامش و آسودگی برای هر فرد و سازمان ایرانی

چشم انداز شركت:
رهبر بــازار بیمه بخش خصوصی و پربازده ترین شــركت 
بیمــه ی خصوصی در حــوزه خدمات بیمــه ای در ایران

اهداف راهبردی شركت
1- نفوذ در بازار از طریق متمایز ســازی خدمات از طریق 

بهبود مسیر تجربه مشتری
2- توسعه محصول جدید مبتنی بر بهره برداری از فناوری 

های دیجیتالی
اهداف عملیاتی شركت براي سال 1399 

- رشد درآمد حق بیمه
- افزایــش ســهم بــازار ؛ ارتقای ســهم بازار بــه میزان 

5 درصد ســهم شــركت از بــازار در پایان ســال 1398
- افزایش وفاداری مشتریان؛

- كاهــش هزینه، مدیریت ریســک و كاهــش تقلب ها و 
افزایش نظارت ها به نحوی انجام خواهد شــد كه منجر به 

كاهش خسارت خواهد شد.
- افزایش كارایی عملیاتی؛ افزایش سرانه ی فروش حق بیمه 
در هر یک از رشته های بیمه ای حداقل به میزان 95 درصد 

نرخ رشد برنامه فروش تعیین می شود.
- افزایش نوآوری

سیاست های شركت برای رسیدن به اهداف عملیاتی 
برای سال 1399:

1- تمركز بر گسترش فعالیت در رشته سودده )بیمه های اتش 
سوزی ، مهندسی، نفت، گازو پتروشیمی ، باربری و بدنه خودرو(؛
2- تمركز بر مدیریت ریسک بیمه های درمان و شخص ثالث و 
عدم فروش بیمه درمان بدون جذب پرتفوی در رشته سودده؛
3- توســعه و افزایش ســهم بیمه های زندگی در تركیب 

پرتفوی شركت؛
4- تمركز بر كشف تقلب و كاهش خسارت های غیرواقعی 

و پرداخت دقیق و به موقع خسارت؛
5- كسب سود مناســب از عملیات بیمه گری با توجه به 

قانون و آیین نامه های ذی ربط شورای عالی بیمه؛
6- بهینــه كردن تركیب ســرمایه گذاری های شــركت 
متناسب با آیین نامه شماره 97 شورای عالی بیمه و كسب 

بازدهی باالتر از نرخ بازده بانکی؛
7- تمركز بر وصول به موقع حق بیمه در تمامی رشته ها و 

وصول مطالبات معوق دوره های گذشته؛
8- استفاده بهینه از فناوری اطالعات در تمامی فعالیت های 

شركت از طریق :
- فراهم ساختن زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری 

و ارتباطی
- فراهم ســاختن امنیت در تبادل اطالعات )دسترســی 
پذیــری بــرای افــراد مجــاز، محرمانگــی اطالعــات 
بــرای افراد غیرمجــاز و حفــظ یکپارچگــی اطالعات(،
- خودكار سازی فرآیندهای اجرایی شركت در تمام زمینه ها،
- ایجاد امکان ارائه خدمات دیجیتالی به مشتریان)با توجه به 
شرایط و الزامات هر رشته بیمه ای شامل صدور، خسارت و مالی(،
9- تمركز بــر توانمندســازی و توجه به منابع انســانی؛
10- تمركز بر بازیافت خســارت هــای پرداختی و وصول 

مطالبات شركت از بدهکاران از مجرای قانونی
11- ارتقای ارتباط با مشتریان، دریافت نظر و سنجش میزان 
رضایت آن ها برای افزایش ضریب ماندگاری و وفاداری مشتریان؛
12- ارتقــای فرآیندها و كنترل هــای داخلی و نظارت بر 
درستی عملیات بیمه ای )اعم از بازدیدهای سالمت، صدور 
بیمه نامه ، ارزیابی و محاسبه ی خسارت(، مالی و عملیات 
نمایندگان متناســب با سندهای فرادســتی متناظردرون 

سازمانی و برون سازمانی؛
13- ارزیابی پیوســته عملکرد مجتمع ها و شعب از سوی 
مدیریت هــای ســتادی و نمایندگان تحت سرپرســتی 
مجتمــع هــا و شــعب از ســوی مجتمــع ها و شــعب
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اخبار بانک و بیمه

بانك آینده و مردم، مالك ایران مال
مجتمع چندمنظوره، تجاری، تفریحی، گردشی، ورزشی، 
خدماتی و فرهنگی ایران مال بر اســاس اسناد، به صورت 
كامل، متعلق بــه بانک آینده اســت و هیچ فرد حقیقی 
و حقوقی دیگری در آن ســهیم نیســت؛ خبــر »انتقال 
مالکیت ایران مال به بانک آینده برای تســویه بدهی علی 
انصاری با تصویب شــورای پــول و اعتبار«، كاماًل كذب و 
جعلی اســت؛ احداث پروژه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، 
از شــروع به كار بانک تات در پایان ســال 1388 و آغاز 
ســال 1389 ســر گرفته، پس از آن، طی فرایند ادغام و 
تأســیس بانک آینــده و انتقال دارایی هــا و بدهی ها، به 
بانک آینده منتقل شــده، بر اســاس آخرین كارشناسی 
رســمی كانون كارشناســان رسمی دادگســتری، ارزش 
ایران مال، بس فزون تر از بهای تمام شــده آن و یک دارایی 
ارزشمند و بی بدیل اعالم شــده كه حسب توافق با بانک 
مركزی و دســتگاه های نظارتی، با رعایت موازین قانونی، 
به زودی نزد ســازمان بورس كشــور، ثبت خواهد شــد؛

ضمنــأ با هــدف بهره مندی شــمار بیش تــری از عموم 
جامعــه از منافــع ایران مال، ســهام شــركت توســعه 
آینــده ای  ایران مــال )ســهامی عــام(، در  بین الملــل 
نزدیــک در بازار ســرمایه كشــور، عرضه خواهد شــد.

دكتر علی صالح آبادی مطرح كرد:
تورم پایین پیش نیاز استقرار بانکداری اسالمی

علی صالح آبادی با حضور در ویژه برنامه ای تلویزیونی كه 
به مناسبت هفته بانکداری اسالمی برگزار شد، به تشریح 
چالش های مدل بانکداری اســالمی در ایــران پرداخت.

وی در ایــن برنامــه در مــورد دالیل عملیاتی نشــدن 
بانکداری اســالمی در كشو، اظهار داشــت: تورم مزمنی 
كه ســال های متمــادی دامن گیر اقتصاد مــا بوده باعث 
شــده كه نرخ های ســود بانکی در مقایســه با سیســتم 
بانکــی دنیا باال باشــد و این مشــکل از سیســتم بانکی 
نیست و مربوط به ســاختار اقتصادی كشور و تورم است.

وی افــزود: فردی كه منابع مالی خود را در بانک ســپرده 
گذاری می كند و به بانک وكالت می دهد كه در چارچوب 
عقود مختلف به مشتریان تسهیالت بانکی اعطا نماید، انتظار 
دارد حداقل سودآوری معادل تورم به عالوه بازده باالتر از 
تورم دریافت كند چرا كه در غیر اینصورت در مقایســه با 
بازارهای دیگر مانند طال و مسکن و ارز، سپرده گذاری در 
بانک جذابیت خود را برای سرمایه گذار از دست می دهد.

صالح آبادی تصریح كرد: همانطور كه اشــاره شد یکی از 
مبانی تعیین نرخ در سود سپرده گذاری در سیستم بانکی، 
پرداخت بازده ه ای معقول، حداقل معادل تورم از ســوی 
سیستم بانکی است؛ در واقع بانک به عنوان وكیل سپرده 
گــذار باید به گونه ای تســهیالت پرداخت كند كه بتواند 
حداقل انتظار سپرده گذار را برآورده كند؛ درواقع اگر بازده 
در بازارهای دیگربه جز سیستم بانکی، 2 درصد بود كسی 
از سیســتم بانکی توقع بازده 15 درصد و باالتر را نداشت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاكید بر اینکه یکی 
ازمبانی نرخ گذاری، تورم است، خاطرنشان كرد: سود نه به 
پــول، بلکه به كاركرد پول تعلق می گیرد؛ به این معنا كه 
سود سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی است و بانک به عنوان 
وكیل سپرده گذار، ســرمایه دریافتی را در بازار اقتصادی 
عرضه و ســپس بازده معقولی را به سرمایه گذار ارائه می 

كند و این بازده بسته به فعالیت اقتصادی است و متوسط 
ایــن بازده تقریبــا باید معادل تورم و یا باالی آن باشــد.

در پنج ماه اول سال 99 صورت گرفت؛
تسهیالت بانك صادرات ایران به 34 هزار كسب و 

كار آسیب دیده از كرونا

بانک صادرات ایران در پنج ماه اول ســال 99 به بیش از 
34 هزار كســب و كار آسیب دیده از بیماری كرونا نزدیک 
به پنج هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی پرداخت كرد.

ایــن بانک به منظور كمک به حفظ و افزایش اشــتغال و 
تــداوم فعالیــت در واحدهای تولیدی فعال آســیب دیده 
از شــیوع بیمــاری كرونا از ابتدای ســال 99 تــا پایان 
مــرداد ماه نزدیک به پنج هزار میلیــارد ریال به 34 هزار 
و 465 كســب و كار آســیب دیده از كرونا اختصاص داد.

 بر اســاس دســتورالعمل های بانک مركزی، اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی فعال دارای مجوز كســب یا تولید در 
بخش ها و رسته های تعیین شده از سوی وزارت خانه های 
صنعت، معــدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی، ورزش و جوانان، آمــوزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، تحقیقات و فناوری اطالعات، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، راه و شهرســازی، 
كشــور و جهاد كشــاورزی كه فعالیت های آنها در دوره 
شــیوع كرونا با اختالل مواجه شد، مشمول این تسهیالت 
می شــوند. این تســهیالت تنها به متقاضیانی تخصیص 
خواهد یافت كه در ســامانه »كارا«ی وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی ثبت نام كرده و به بانک معرفی شده باشند.
بانــک صادرات ایــران با داشــتن 69 ســال فعالیت در 
عرصه بانک داری كشــور، بالغ بر 45 میلیون مشــتری و 
54 میلیون حســاب سپهری، زیرســاخت های بانکداری 
الکترونیــک، خدمــات و محصوالت نویــن بانکی، نقش 
اثرگــذار خــود در اقتصاد كشــور را با حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر بــرای تقویت وضــع معیشــت و پایه های 
اقتصــادی مــردم سراســر كشــور، ادامه خواهــد داد.
قدردانی قائم مقام وزیر جهاد كشــاورزی از بانك 

كشاورزی

مهنــدس عبــاس كشــاورز قائــم مقــام وزیــر جهاد 
كــرد. قدردانــی  كشــاورزی  بانــک  از  كشــاورزی 

عباس كشــاورز كه روز ســه شنبه 25 شــهریورماه در 
همایش تبیین رویکردهای بخش كشاورزی استان فارس 
بــا محوریت جهش تولید ســخن می گفت، با اشــاره به 
ظرفیت های بخش كشاورزی در افزایش بهره وری و تولید 
ناخالص ملی گفت: اركان وزارت جهاد كشاورزی برای حل 
مشکالت حاد پیش بینی نشده این بخش تالش می كنند.
قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی به نقش سرمایه گذاری در 
بخش كشــاورزی،از بانک كشاورزی قدردانی كرد و گفت: 
اگر زنجیــره تولید را ایجاد كنیم كشــاورزان كار خود را 
توسعه می دهند و رشد كشاورزی را به ارمغان می آورند.
 وی بــا بیــان اینکه  بخش كشــاورزی چه در شــرایط 

عادی چــه در بحران های شــدید با ســرافرازی اقتصاد 
كشــور را نجــات داده اســت وضعیــت ایــن بخش را 
مناســب ارزیابی كرد و افــزود: در حــال حاضر بیش از 
80 درصــد نیاز خود را از تولیــد داخلی تامین می كنیم.
وی فعاالن بخش كشــاورزی را صادق ترین خدمتگزاران 
و حاصل تالش آنان را وضعیت مثبت رشــد كشــاورزی 
با وجود همه مشــکالت دانســت و افزود: برای مقابله با 
مشکالت به رویکردهای سیاستی وسیعی تری نیاز داریم.

بیمه دی میزبان شــورای عمومی سندیکای بیمه 
گران ایران

شــورای عمومی ســندیکای بیمه گران ایران به میزبانی 
بیمه دی و با حضور دكتر محمد كریمی دبیركل سندیکا، 
مدیرعامل شــركت بیمه دی و سایر مدیران عامل شركت 
هــای صنعت بیمه دی ســاختمان ســتاد برگزار شــد.
در ابتــدای این نشســت مهنــدس محمدرضا كشــاورز 
ضمــن خــوش آمدگویی بــه مدیــران ارشــد صنعت 
بیمــه، ایــن میزبانی را فرصــت مغتنمی برای شــركت 
هــای بیمه دانســت تا اعضــای خانواده بــزرگ صنعت 
بیمــه فرصت بیشــتری برای هم اندیشــی پیــدا كنند.
این نشســت با دســتور جلســه ابالغ شــده ادامه یافت 
و بحــث بررســی پیرامــون مســائل طرح شــده منجر 
بــه مصوباتی شــد كــه پایان بخــش این نشســت بود.

كسب رتبه یك توانگری بیمه نوین برای چهارمین 
سال متوالی

طبق  اعالم بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران، بیمه 
نویــن برای  چهارمین ســال پیاپی، رتبــه یک توانگری 
مالی را كســب كرد. با توجــه به پیاده ســازی مدیریت 
صحیح ریســک و عملیات بیمه گری مناســب، نســبت 
توانگــری مالــی این شــركت  114 درصد و در ســطح 
یک توســط بیمه مركزی ج.ا.ایران تایید شــده اســت.
بر اساس این گزارش، شركت های بیمه در اجرای مقررات 
مصوب شــورای عالی بیمه )آیین نامه شماره 69( موظفند 
توانگری مالی خود را پس از حسابرســی صورت های مالی 
ســاالنه، محاسبه و همراه اظهارنظر حســابرس و بازرس 
قانونی به بیمه مركزی ارســال كنند. بیمه مركزی سپس 
این گزارش را بررســی و نظر خود را درباره توانگری مالی 
اعالم می كند. شــركت هایی كه در سطح »یک« توانگری 
قــرار دارند، از توانایی كافی بــرای ایفای تعهدات خود در 
مقابل بیمه گــذاران و صاحبان حقوق آنهــا برخوردارند. 
 بیمــه نویــن همواره تالش داشــته اســت تــا با حفظ 
رتبــه یــک توانگری مالــی خــود از ســال 96 به طور 
مســتمر در كنار دســتاوردهایی همچون رشــد مناسب 
پرتفوی و ارتقای ســهم این شــركت در بازارهای مالی، 
توانمندی هــای خــود را در  ایفای تعهــدات، پرداخت 
به موقع و ســریع خســارت ، ارائه خدمات و محصوالت 
نویــن بیمــه ای و  تقویت شــبکه فروش ارتقا بخشــد.
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اخبار بانک و بیمه

گفتنی اســت توانگری مالی شــركت هــای بیمه ای در 
ایران دارای 5 ســطح اســت كه توســط بیمــه مركزی 
جمهوری اســالمی ایران تعیین و اعالم می شود و سطح 
یک توانگری مالی عالی ترین ســطح محســوب می شود.

بیمه نامه توقف كسب و كار ناشی از اپیدمی
دیگر نگران كســب و كار خوددر دوران تعطیلی 

نباشید

رونمایــی از بیمه توقف كســب و كار ناشــی از اپیدمی 
چهارشــنبه مورخ 19/06/99 در بیمــه مركزی با حضور 
ریاســت محترم بیمه مركزی جناب آقای دكتر سلیمانی، 
دبیركل محترم سندیکا جناب آقای دكتر كریمی، رئیس 
محترم پژوهشکده بیمه جناب آقای كردبچه، اعضا هیات 
عامل بیمه مركزی و مدیر عامل محترم بیمه تعاون جناب 
آقــای دكتر مظلومی به همرا اعضا هیــات مدیره و مدیر 
فناوری ازطالعات و جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید .

دكتــر مظلومــی در ابتدا پــس از تشــکر از حاضرین و 
اصحاب رســانه به معرفی این محصول جدید پرداختند.

طی جلســه و دستور ریاست كل بیمه مركزی در راستای 
نامگذاری سال 99 توسط مقام معظم رهبری به نام جهش 
تولید، پیشنهاد تولید این محصول توسط بیمه تعاون مطرح 
شد . پس از تحقیقات در این خصوص و ضرورت اضافه شدن 
این بیمه نامه به سبد محصوالت بیمه تعاون و پاسخ به این 
سوال كه آیا با شیوع كرونا محصولی برای كسب و كارها و 
فعاالن اقتصادی وجود دارد یا خیر طرح این بیمهنامه به 
واحد توسعه در بیمه مركزی ارائه و تایید آن اخد گردید.
ایــن بیمه نامــه انحصارا بــرای اپیدمــی در نظر گرفته 
شــده و برای پوشش و مدیریت ریســک كسب و كارها 
در دوران تعطیلــی و قرنطینه كه صرفا توســط دولت و 
نهادهــای حاكمیتی اعالم گردد طراحی شــده اســت .

دكتر مظلومی در ادامه گفت : ســقف مدت پوشــش 60 
روز اســت و پانزده روز اول هم فرانشــیز است، محاسبات 
این بیمه نامه طبــق آیین نامه 94 مصوب شــورای عالی 
بیمــه انجام شــده و طبق نظــر معاون محتــرم طرح و 
توســعه بیمه مركــزی تاییدیــه گرفته اســت و امتیاز 
انحصاری آن به مدت یکســال به بیمه تعاون تعلق دارد .

این بیمه نامه به دلیل ریسک خاصی كه دارد نیاز به حمایت 
دولتــی دارد كه البته با همکاری معاونت محترم اتکایی و 
ریاست محترم بیمه مركزی موفق به اخذ اتکایی شده ایم .
بــه مــوازی طراحی محصول وب ســایتی به نــام دكتر 
بیمــه drbime.com طراحــی شــد . دكتــر بیمــه 
ســایت فــروش محصــوالت بیمه تعــاون بــه صورت 
آنالیــن اســت كه در حــال حاضر بیمه هــای زندگی و 
پاندمیــک در آن به صــورت آنالین به فروش می رســد.

پایه فرابورسی بیمه رازی ارتقا یافت

با تالش هــای مجموعه معاونت مالی و ســرمایه گذاری 
، پایه فرابورســی بیمــه رازی به تابلــو زرد ارتقاء یافت.

این مهم در راستای افشــای به موقع اطالعات و انضباط 
مالی محقق شده است . بر اســاس دستورالعمل سازمان 
بورس، هر نماد با توجه به ویژگی های زیر در یکی از ســه 
تابلو زرد ، نارنجی و قرمز قرار می گیرد، سهامی كه دارای 

شرایط زیر باشند به تابلوی »پایه زرد« منتقل می شوند:

در مجمع ســاالنه شــركت تاپیکو و به روز مجمع شــهریور ماه بعد چند فــالش زدن و خالصه برداری از 
سخنان مدیریت لَختی در صندلی تن خسته را نشاندم و جالب اینکه در جوار من مدیری نشسته بود كه با 

گزارش مدیریت داشت. با خجالت از دقت و بدون تکلف سر و پا گوش به 
تمکین جلوس كرده بود پرســمان این مردی كه در صندلی های میانه 
می شناسی، كه یک سینه پر از آن گشتم كه مدیرعامل الستیک بارز را 
و جالب اینکه خودش را اشاره كرد سخن می دارم و افتخار شناختی ندارم  
بــارز من هســتم ؟ امــری دارید؟و با فروتنی و تواضع گفت مدیرعامل 
عاملی شــد تا گفتمانی نباشــد و لکنت زبان زین شــوق همجواری، 
مــی كنم لکــن ... ولی خــدا كند ســر به زیر انداختــم گفتم عرض 
مهندس علی اكبر مشرفی نشینیم لَختــی در قید حیات این پیر قلم، با 

تا این ســینه پر از اســرار را بگشایم. مهندس خوبمان این موی ســپید كرده مطبوعات اقتصادی باور دارد 
كه بر شایســتگی و بایستگی به سکانداری جایی هســتی كه نیاز بود باشی. خدایت قوت فزونتر بخشدت.

مجمــوع روزهــای تأخیر در ارائــه اطالعــات مطابق با 
»دســتورالعمل اجرایی افشــای اطالعات شــركت های 
ثبت شــده نــزد ســازمان« بیــش از 2 مرتبه نباشــد.
دفعــات عــدم ارائــه صورت هــای مالــی مطابــق بــا 
»دســتورالعمل اجرایی افشــای اطالعات شــركت های 
ثبت شــده نــزد ســازمان« بیــش از 2 مرتبه نباشــد.
حداقل 1 صورت مالی حسابرســی شده ارائه نموده باشد.

همچنین طبق شــفاف ســازی 18 آبان سال 98 مربوط 
بــه درخواســت پذیــرش در بــازار باالتر فرابــورس در 
ســامانه كــدال، پیگیری ها ادامه داشــته ولــی تاكنون 
منتج به نتیجه نشــده اســت. پذیرش نهایــی منوط به 
تکمیــل فرایند و موافقت هیات پذیرش فرابورس اســت.
در مراسم تجلیل از نفرات برتر آزمون جامع عمومی 
بیمه ملت؛ دلفــراز: مدیریت دانش در صنعت بیمه 

باید نهادینه شود

مدیرعامــل بیمــه ملت با بیــان اهمیت آمــوزش منابع 
انســانی و توجه به امر آمــوزش كاركنان در صنعت بیمه 
گفــت: آزمــون جامع عمومی بــا هــدف افزایش دانش 
عمومــی و تخصصــی كاركنان شــركت بیمــه ملت و 
ایجاد شــاخص هایی برای رتبه بندی شــغلی برگزار شد.
دكتر دلفــراز با تاكید بــر اهمیت به روز بــودن دانش و 
اطالعات كاركنان و اشــراف به قوانیــن و مقررات بیمه، 
ارتقای ســطح آگاهــی علمی و دانــش تخصصی را مهم 
دانســت و افزود: نخبه پروری و مدیریــت دانش از جمله 
عوامــل كلیــدی در میزان رشــد و پیشــرفت شــركت 
اســت بنابرایــن می كوشــیم كاركنان بیمه ملــت را به 
لحاظ دانــش و اطالعات به عنوان نخبــه  پرورش دهیم.
وی بــا اشــاره بــه این كه آزمــون جامع عمومــی برای 
اولیــن بــار در صنعــت بیمــه، در بیمــه ملــت برگزار 
شــد؛ بیان كرد: مدیریــت دانش در صنعــت بیمه باید 
نهادینه شــود و با برگزاری چنیــن آزمون هایی كاركنان 
می توانند اطالعات و دانش شــغلی خــود را محک بزنند.
مدیرعامل بیمه ملت، كســب موفقیت در این آزمون ها را 
در ارتقای كاركنان و در راســتای تحقق شایسته ساالری 
ذكر كــرد و گفــت: نیروی انســانی ســرمایه اصلی هر 
ســازمان اســت و باید بــا افزایــش دانش به درســتی 
پــرورش یابــد، مطالعــه بخش نامه هــا، آیین نامه هــا و 

دســتورالعمل های بیمه و تالش در به روزرسانی اطالعات 
موجــب افزایــش كیفیت خدمــات قابل ارائه می شــود.
اپلیکشن باشگاه مشتریان بیمه كارآفرین خدمتی 

نوین برای بیمه گذاران
بــا رونمایــی از فــروش آنالیــن بیمه هــای زندگی در 
باشــگاه مشــتریان بیمه كارآفرین، این شــركت در تازه 

تریــن فعالیت خود با هدف ارائــه خدمات هرچه بهتر به 
بیمه گذاران خود اقدام به راه اندازی اپلیکیشــن باشــگاه 
مشــتریان كرده است.  این اپلیکیشــن با رویکرد جدید 
و بــا هدف ارائــه خدمات هر چــه بهتر بــه نمایندگان 
و بیمــه گــذاران طراحــی و راه اندازی شــده اســت.
بیمــه كارآفریــن در  باشــگاه مشــتریان  اپلیکیشــن 
دونســخه Android و IOS همــگام بــا تــازه ترین 
تکنولــوژی هــای طراحــی اپ و بــا كاربردی بســیار 
ســاده و زیبا ارائه شــده اســت تا بیمه گــذاران بتوانند 
بــا خیالی آســوده بــه خریــد بیمــه نامــه بپردازند.

بیمه سرمد، تکیه  گاه مربیان تکواندو
تفاهم نامه بیمه مسئولیت مدنی مربیان فدراسیون 

تکواندو با بیمه سرمد تمدید شد.

به گــزارش روابــط عمومی بیمه ســرمد، فدراســیون 
تکوانــدی جمهوری اســالمی ایــران، به دلیــل رضایت 
از خدمات بیمه ســرمد ســرمد، قرارد بیمه مســئولیت 
مربیــان تکوانــدو را بــا ایــن شــركت تمدیــد كــرد.

این قرارداد با حضور مدیران بیمه ســرمد و ســید محمد 
پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران 
به امضا رســید و بیمه ســرمد برای دومین ســال پیامی 
حامی مربیان تکواندو در حوزه بیمه مسئولیت خواهد بود.
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افزایش سرمایه 3۰۰ درصدی بیمه پاسارگاد
شفاف ترین ناشر فرابورسی با مدیریت توانمندش به مجمع نشست

مدیریت توانمند بیمه پاسارگاد به منظور حفظ جایگاه و توانگری مالی ، افزایش ظرفیت شركت 
برای قبول ریسک و گسترش فعالیت های بیمه اتکایی، تصویب افزایش سرمایه مرحله اول از مبلغ   
5/103/000 میلیون ریال به 10/206/000 میلیون ریال ) به میزان  5/103/000 میلیون ریال ، 
معادل 100  درصد سرمایه كنونی ( از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای؛ و اعطای اختیار به هیأت 
مدیره شركت به منظور اجرایی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 10/206/000 میلیون ریال 
به   20/412/000 میلیون ریال ) به میزان 10/206/000 میلیون ریال، معادل 200 درصد سرمایه 
كنونی (را از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رساند.
یــک پرتفوی بهینه بیمه ای مناســب كه در اكثر رشــته های پر بازده بیشــترین ســهم را 
بیمه پاســارگاد دارا می باشــد در كنار داشــتن نیروهایی كاردان و عالم به رموز بازار سرمایه 
از فنی و مالی شــفاف و دقیق تا امور ســهام و سرمایه گذاری متخصص و البته روابط عمومی 
اهل تعامل و پاســخگوی آن توانســته این مجموعــه را در زمره شــفاف ترین و پربازده ترین 
بیمه های خصوصی كشــور قرار داده و جزء الگوهای شــركتهای موفق بازار سرمایه قرار دهد .
مجمع عمومی فوق العاده این شــركت به منظور افزایش ســرمایه با حضور بیش از 91 درصد 
ســهامداران روز یکشنبه شانزدهم شــهریور ماه برگزار شــد و با توجه به صدور مجوز توسط 
بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران و ســازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش ســرمایه 300 
درصدی از دو محل ســود انباشته و اندوخته ســرمایه ای مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.

در ابتدای مراســم، با توجه به حضور اكثریت ســهامداران، هیأت رئیســه مجمع انتخاب شد 
و رئیــس مجمــع ضمن خیر مقدم به ســهامداران محترم، رســمیت جلســه را اعالم كرد.

بــر اســاس این گــزارش، در این مجمــع كه به ریاســت آقای دكتر مجید قاســمی رئیس 
هیــأت مدیره این شــركت برگزار شــد؛ آقایان علی اكبر امین تفرشــی و عبــاس كفافی به 
عنــوان ناظــر و خانم دكتر نعیمیان بــه عنوان منشــی جلســه ، وی را در برگزاری مجمع 
همراهــی كردنــد و همچنیــن نمایندگان بــازرس قانونی و بیمــه مركــزی ج.ا.ا به صورت 
حضــوری و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به صورت برخط در جلســه حضور داشــتند.

گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده شركت بیمه پاسارگاد با توجه به ابالغیه شماره 440/050/ب/98 
مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری 
كرونا و با رعایت كامل پروتکل های بهداشتی در محل شركت بیمه پاسارگاد برگزار شد و امکان 
حضور مجازی ســهامداران از طریق مراجعه همزمان به پایگاه اطالع رسانی شركت فراهم شد.
در این جلســه كه صورت آنالین برگزار گردید افزایش سرمایه شــركت از مبلغ  5/103/000 
میلیــون ریال به 20/412/000 میلیون ریال از محل ســود انباشــته و اندوخته ســرمایه ای 
طــی دو مرحله مورد تصویــب قرار گرفت تا بدین ترتیب این شــركت در راســتای اجرایی 
كــردن برنامــه های مدون مدیریتی خود برای پیشــرفت مســتمر و تعالــی روز افزون یک 
افزایــش ســرمایه 300 درصدی را برای خود ثبت كند كه بال شــک با توجــه به وجود تیم 
مدیریتی كاردان و كارشناســان و بدنه كاركنان متعهد و متخصص این بیمه ای خوشــنام و 
پیشــرو ، سهامداران و ذینفعانش شــاهد یک ســودآفرینی و ارزش آوری توامان خواهند بود.

طبق گزارشــی كه در مجمع فوق العاده ه ســمع و نظر ســهامداران رســید تأمین شــرایط 
الزم جهت گســترش فعالیت های بیمه اتکایی كشــور به منظور كاهش میــزان خروج ارز و 
كاهش ریســک های سیاســی مترتب بر صنعت ، همچون ریســک تحریم های سیاسی و 
اقتصادی كشــور و حركت به ســمت خودكفایی در بیمه های اتکایی ، برقراری تناســب بین 
سرمایه شــركت، حق بیمه صادره و ذخایر فنی ، انتقال ســود حاصل از تسعیر ارز به حساب 
ســرمایه و حفظ جایگاه ویژه و مزیت رقابتی در صنعت بیمه به منظور حفظ مشتریان خاص 
در صنایع مختلف از مهمترین رویکردهای مدیریتی در توجیه این افزایش ســرمایه میباشد.

بیمــه پاســارگاد در بخش تولید حق بیمه هــم در رتبه چهار شــركت های خصوصی بیمه 
قرار دارد و بیشــترین سود خالص و ســود انباشته را در سال گذشته در بین 27 شركت  بیمه 
فعال در صنعت بیمه كشــور داشته است و همچنین در ســطح یک توانگری مالی قرار دارد.
گزارش بــازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیــره درخصوص افزایش 
سرمایه  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه پاسارگاد)سهامي 
عام( در اجراي مفاد تبصره ۲ ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهی مورخ 1399/04/29 هیات مدیره شــركت بیمه پاســارگاد )ســهامي 
عــام( درخصــوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلــغ 5/103 میلیارد  ریــال به مبلغ 
20/412 میلیارد ریال طی دو مرحله كه پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرســی 
»رســیدگی  بــه اطالعــات مالی آتی« مــورد رســیدگی این ســازمان قرار گرفته اســت. 

مســئولیت گــزارش توجیهی مزبور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشــد.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای طی دو مرحله به منظور بهبود نسبت توانگری مالی 
مطلوب شركت و به تبع آن بهبود مجوز قبولی بیمه های اتکایی تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود 
كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
3- طبق گزارش توجیهی هیات مدیره از افزایش سرمایه بهبود نسبت توانگری و به تبع آن توسعه 
سهم شركت در بیمه های اتکایی می باشد. در گزارش مزبور، محاسبات نسبت توانگری مالی و آثار 
ناشی از سود تسعیر ارز لحاظ نگردیده ضمن اینکه در شواهد و اطالعات ارائه شده به این موسسه در 
ارتباط با محاسبات توانگری مالی، شواهدی مبنی بر تغییر قابل مالحظه و حفظ نسبت مزبور ناشی 
از افزایش و عدم افزایش سرمایه پیش بینی های سنوات آتی طبق مفاد ماده 69 آئین نامه وفق 
بخشنامه شماره 95/100/69332 بیمه مركزی مورخ 1395/12/10 مشاهده نشده است. همچنین 
شاخص های مورد استفاده معمول در افزایش سرمایه )شامل نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه 
و ...( ارائه نگردیده است. قابل توجه اینکه طبق اهداف آتی شركت مبنی بر افزایش حجم تولید و 
توسعه عملیات بیمه گری، شركت ناگزیر به افزایش سرمایه در جهت بهبود نسبت توانگری می باشد.

4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به 
عالوه، به نظر این موسســه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، گزارش توجیهی یاد شده، 
براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- حتــي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهد، نتایــج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شــده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.
6- بــا توجه به بند 4 گزارش حســابرس و بــازرس قانونی برای صورتهای مالی ســال مالی 
منتهــی بــه 1398/12/29 این موسســه، درخصوص ذخایــر اخذ شــده در دفاتر كه طبق 
مصوبه شــورای عالی بیمه موضوع آئین نامه شــماره 58 می باشــد و مغایر با استانداردهای 
حســابداری بوده است. اعالم می گردد با توجه به افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته 
و اندوخته ســرمایه ای و در نظر گرفتن آثار بند مزبور در ســال پیاه، مبلغ 1/607 میلیارد ریال 
به ســود انباشته شــركت اضافه خواهد گردید. لیکن با توجه به ســود انباشته اندوخته های 
ســرمایه ای موجود، پیش بینی دو مرحله ای افزایش ســرمایه از محل سود انباشته واندوخته 
ســرمایه بــدون در نظر گرفتن اثار تعدیالت بنــد گزارش از كفایت الزم برخوردار می باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
اهداف شركت بیمه پاسارگاد ) سهامی عام ( ، از افزایش سرمایۀ موضوع این گزارش به 

طور كلی به شرح زیر می باشد :
- الزام بیمه مركزی جمهوری اســالمی ایران به موجب نامه شــاماره 95/100/69332 مورخ 
1395/12/10 موضوع ابالغ ضوابط قبولی اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم از داخل و خارج از كشور ؛
-  تأكید بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران بر افزایش سرمایه شركت های بیمه به منظور افزایش 

ظرفیت شركتها برای قبول ریسک ؛
-  تأمین شرایط الزم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی كشور به منظور كاهش میزان 
خروج ارز و كاهش ریسک های سیاسی مترتب بر صنعت ، همچون ریسک تحریم های سیاسی و 

اقتصادی كشور و حركت به سمت خودكفایی در بیمه های اتکایی؛
- برقراری تناسب بین سرمایه شركت، حق بیمه صادره و ذخایر فنی؛

-  انتقال سود حاصل از تسعیر ارز به حساب سرمایه ؛
-  حفظ جایگاه ویژه و مزیت روابتی در صنعت بیمه به منظور حفظ مشتریان خاص در صنایع مختلف؛
- حفظ نسبت توانگری مالی مطلوب با توجه به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه و ارتقاء مناسب 
آن در آینده، با توجه به اینکه براساس آیین نامه شماره  69 )آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت 

برتوانگری مالی موسسات بیمه(
- اهــم عوامل تاثیرگــذار بر توانگری مالی موسســات بیمه عملکرد بیمه ای شــركت و نیز 
میزان ســرمایه آن می باشــد، لذا با باال رفتن حجم عملیات شــركت و ریسک عملیات بیمه 
گــری آن، شــركت ها ناگزیر از افزایش ســرمایه برای حفــظ توازن و تعادل میان ســرمایه 
الزامی و ســرمایه موجود خود و به تبع آن حفظ و ارتقاء نســبت توانگری مالی می باشــند.
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