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جناب آقای علی قلعه نوی
انتصاب شايسته حضرتعالی به  سمت مديرعاملی شركت فوالد خوزستان را تبريک عرض نموده و از 

درگاه ايزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومنديم.
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شرح عکس جلد   
دكتر غالمرضا سلیمانی امیری - رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسالمی ايران

مدرک تحصیلی
دكترای حسابداری از دانشگاه تهران

سوابق كاری
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری غدیر

نایب رئیس هیئت مدیره شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
مدیر عامل سرمایه گذاري تدبیر

مدیر عامل گروه توسعه اقتصادي تدبیر
عضو هیات مدیره شستا

رییس هیات مدیره بانک پارسیان
رییس سازمان تامین اجتماعی
عضوهیات علمي دانشگاه الزهرا

مدیریت بازرگانی در وزارت بازرگانی،
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ستاد اجرایی فرمان امام )ره(،

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تدبیر، عضو هیأت مدیره شركت 
ایران خودرو،

ریاست هیأت مدیره سیمان فارس و خوزستان،
عضــو هیأت مدیره شــركت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعی،

معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی،
ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل سازمان اقتصادی كوثر،

عضو هیأت مدیره شــركت بیمه دی، عضو در هیأت مدیره شركت 
سرمایه گذاری پارسیان،

عضو هیأت مدیره شركت تأمین سرمایه امین،

عضو هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو
عضو هیأت مدیره مؤسسه اندوخته شاهد

 غالمرضا ســلیمانی امیری با دكترای حسابداری از دانشگاه تهران 
و ســابقه كاری در وزارت بازرگانی، چندین شركت سرمایه گذاری، 
عضویت در هیات مدیره سازمان و در اختیار داشتن معاونت اداری 
و مالی به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی تعیین شد تا در سال های باقیمانده از دولت هشتم سازمان 
تامین اجتماعی را رهبری كند. قانون نظام جامع تامین اجتماعی كه 
مصوبه مجلس را داشت در این دوران اجرایی شد. سلیمانی در دوران 
مدیریت خود با هماهنگی خوبی كه با وزارت داشت توانست در توسعه 
سیاست های بیمه ای سازمان توفیق خوبی داشته باشد. در این دوران 
طالب و روحانیون نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند 
و یک شعبه مخصوص برای آن ها در شهر قم تاسیس شد. غالمرضا 
ســلیمانی در حال حاضر عضو هیات مدیره بانک پارســیان است.

وی دارای مدارک تحصیلی دكترای حســابداری از دانشگاه تهران، 
1381 ، كارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، 1369 
و كارشناس حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1364 است و دوره 
فعالیــت او در تامین اجتماعی از مرداد ماه 1383 تا آذر ماه 1384 
بمدت 16 ماه بطول انجامید و از عمده اقدامات سلیمانی در تامین 
اجتماعی، اجرائی شــدن قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، 
تحت پوشــش بیمه ای  قرار گرفتن طالب و روحانیون، تاســیس 
شعبه در قم مخصوص طالب و روحانیون، تصویب آئین نامه ایجاد 

كارگزاری های رسمی در سال 1384 و آغاز فعالیت نخستین واحد آن 
در سیاهکل استان گیالن، تاسیس مدیریت درمان تامین اجتماعی 
خراسان شمالی، ایجاد شعبه سرباز در سیستان و بلوچستان می باشد.

غالمرضا ســلیمانی در راســتای ســوابق اجرائی عهده دار ستاد 
اجرائی فرمان امام )ره(، وزارت بازرگانی و چند شــركت ســرمایه 
گذاری و معاونت اداری مالی ســازمان تامین اجتماعی بوده است.

سیلمانی پس از 4 سال در تاریخ 25 آذر سال گذشته از مدیرعاملی 
ســومین شــركت بزرگ بورس ) از لحاظ سرمایه اسمی با سرمایه 
7,2 هــزار میلیارد تومانی( بــه دلیل پایان ماموریــت كنار رفت.
دكتر غالمرضا سلیمانی، از مدیران ارشد شستا و شركت های صنعتی 
دیگر بوده و حضوری بالغ بر 20ســاله در بازار سرمایه ایران دارد. از 
جمله سوابق كاری ایشان می توان به مدیریت كل بازرگانی در وزارت 
بازرگانی، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره(، مدیرعاملی شــركت سرمایه گذاری تدبیر، عضویت در هیأت 
مدیره شــركت ایران خودرو، ریاست هیأت مدیره سیمان فارس و 
خوزســتان، عضویت در هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی، معاونت اداری و مالی ســازمان تأمین اجتماعی، ریاست 
هیأت مدیره و مدیریت عامل ســازمان اقتصادی كوثر، عضویت در 
هیأت مدیره شركت بیمه دی، عضویت در هیأت مدیره شركت سرمایه 
گذاری پارســیان، عضویت در هیأت مدیره شركت تأمین سرمایه 
امین، عضویت در هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری گسترش ایران 
خودرو و عضویت در هیأت مدیره مؤسسه اندوخته شاهد اشاره كرد.

نامش امیرعلی اســت عالمی كه ابن سینا را بیاد آورد ، امیر 
علی سالمت باد

هوش و ذكاوت این نوجوانــان و ذهن خالق و نگاه محققانه 
وی به محیط و رویدادهای پیرامونیش باعث شــده است كه 

در بیــن هم نســالن خویش نه یک گام كه چندین متر جلوتر بوده و از آینده ســازانی باشــد 
برای فــردای ایرانی آبــاد و آزاد كه آرزوی همگانمان اســت. خدایش ســالمت دارش، آمین..

این عکس را بیاد سپارید ...
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خسرو اميرحسيني
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ما كهنه ســربازان جنگ، شــاید اكنون پریشــان باشیم اما پشــیمان نیستیم. 
همان رزمندگان پیاده ایم كه سواری نیاموخته و به وسوسه ی كسب مال و قدرت 

نرفته بودیم.
سن ما كم بود ولی هدفی بزرگ داشتیم.

 تعداد ما در همه هشت سال جنگ، تنها 5/3 درصد جمعیت كشور بود ولی بار دفاع 
را تا آخر بر دوش داشتیم و مردانگی را تنها نگذاشتیم

ما غارت را آموزش ندیدیم. رفتیم تا غیرت را تجربه كنیم.
اكنون نیز فریاد می زنیم كه:

این حرامیان ریش دار قافله ی اختالس از ما نیستند...
این گرگهای مال مردم خور  و

این خوارج خرافه    پسند از ما و وصله ی شهیدان ما نیستند.
ما نه اسب امام زمان دیدیم و نه به عشق حورالعین رفتیم ولی با ذكر ساالر شهیدان، جنگیدیم.
اما امروز استخوان در  گلو و خار در چشم، از حال و روز امروز مردم خوبمان شرمنده ایم

شرمنده ايم، با صورتی سرخ.
شرمنده ایم، با دستانی كه در فکه و شلمچه و مجنون و دهلران و ارتفاعات غرب جا مانده است

ای همه ی آنانی كه احساس پاک را می شناسید!
ما، اگر به جبهه نمی رفتیم، با دشــمنی كه به تالفی قادسیه، برای هالک مردم و 

میهن مان، آمده بود، چه می كردیم؟
پس بچه های ما را به درستی قضاوت كنید و

حســاب اندكی از ما كه آلوده شدند و شــرافت خود را فروختند، به پای همه ما 
ننویسید.

سربازم و هرگز نکنم پشت به میدان 
گر سر برود من نروم از سر پیمان

فاسد بود آن خون كه به پای تو نریزد
ای خاک مقدس كه بود نام تو ایران

تقدیم به خانواده های محترم شهدا و جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس 
كه مرد و مردانه از وجب به وجب این خاک حراست نمودند. هفته بسیج بر همه 

دالور مردان بسیجی مبارک باد
ای جاماندگان از قافله دوران دفاع مقدس برشما درود و سالم 

ارادتمند همه ملت ایران عزیزمان
لغت نامه دهخدا، معنی انقالب را برگردیدن و واژگون شــده گفته است. فرهنگ 
فارسی معین زیر و رو شدن گفته و فرهنگ فارسی عمید برگشتن از حالی به حال 
دیگر. شاید بتوانیم بگوییم كه انقالب ته به باال رفتن است و باال به ته رفتن. طبقات 
فرودست جامعه با رخداد انقالب به طبقه فرادست تبدیل شدند كار حکومت را در 
دست گرفتند و با آزمون و خطا كشور را به زعم خویش به پیش راندند، تهی شدن 
ناگهانی كشور از مدیران و متخصصین و كارشناسان، انقالبیون را فعال مایشاء صحنه 
گردانی كشور كرد و بروز بحران های كوچک و بزرگ منجر به ادامه استقرار گروه 
فرودستی شد كه به مرور احساس فرادستی پیدا كرد. در شرایطی كه تصور آن بود 
حکومت جدید به حکومتی پویا با گردش مناسب نخبگان در قدرت تبدیل شود گروه 
صاحب قدرت خود به طیفه حاكم تبدیل شد و گردش قدرت آغاز نشده پایان یافت.

امیدوارم قشــر فرودســتی كه عهده دار اداره كشور شــده مزه قدرت را فراموش 
كنــد و اجــازه دهد كه تکاپوی آزاد و بدون رانت نقــش افراد را در جامعه تعیین 
كنــد. امیدوارم كه كاســت حاكــم با طرد زندگی اشــرافی فعلــی اش به جای 
دست بوســی  ، احترام و عشق به یکدیگر را تبلیغ كند. اگرشرایط برای تغییر مهیا 
باشــد راه مبارزه با كرونــا و مصیبت های دیگر، دلجویی ازمردم اســت. آنچه كه 
امروز جامعه را بددل و ترســو كرده دیــوار بلند بی اعتمادی بین مردم و حکومت 
اســت. جامعه گرچه به اقتضاء طبیعت انســانی باید از شــیوع و كشــتار كرونا 
هراســان باشــد اما تجربیات تاریخی اش حکایت از چیز دیگــری دارد. حکایت 

از جامعه ای كه هرجا اعتماد كرد به بدترین شــکل پاســخ گرفت. قوانین را برای 
تصویــب در پس پرده بردند، اصولی از قانون اساســی كه به حقوق ملت پرداخته 
اســت ابتر و بی اثر گذاشتند. افشــاگران اختالس ها و دزدی ها را به بند كشیدند 
و در مجمع تشــخیص تصویب كردند كه افشاء كنندگان دارایی مقامات مجرمند.

زیربنــای هر پدیده اجتماعی یا هر چیزی كه در جامعه به وقوع می پیوندد اعم از 
خوبی و بدی بستگی به اقتصاد دارد. زمانی كه اقتصاد شکوفاست همه چیز رو به 
بهبود اســت. میزی پر از براده های آهن را در نظر بگیرید كه زیر آن یک آهن ربا 
نصب شده است. آهن ربا چون زیربناست به هر طرف كه تکان دهید براده های آهن 
هم به همان طرف می روند. دالر هم همچون آهن ربا در جامعه عمل می كند. یعنی 
با هر بار باال و پایین رفتن آن، زندگی افراد هم به همان سمت می رود. از آنجا كه 
پول ملی ارزش اش را از دســت داده و دالر به 20 هزار تومان رسیده، تمام زندگی 
افراد تحت تاثیر قرار گرفته اســت و در حال حاضر بیکاری، اعتیاد، خیابان خوابی 
و سایر آسیب های اجتماعی در حال افزایش است. امروزه دالر مبنای زندگی قرار 
گرفته و هرچیزی با دالر سنجیده می شود و تمام گرانی های اخیر مربوط به همین 
مســئله است و این آشفته بازار هم به عدم مدیریت درست مسئوالن بر می گردد. 
دالر پول اصلی دنیاســت و آنچه كه ذهن مردم دنیا را به خود مشغول كرده وزیر 
ســلطه خود قرار داده مسائل مادی است. وقتی تورم باالی 40درصد است معلوم 
اســت كه دالر نقش اصلی را بازی می كند و اینطور مردم را دچار مشکل می كند. 
راه حل برون رفت از این معضل را خود مسئوالن بهتر می دانند. معضلی كه بسیار 
خطرناک است كما اینکه نارضایتی های زیادی را در میان مردم به وجود آورده است.

در شــرایط حاضر شاهد افزایش آســیب های اجتماعی هستیم كه نشات گرفته 
از اقتصاد بیمار كشــور است. بیکاری یعنی ام الفســاد. دزدی های روز افزون، عدم 
ازدواج جوانان، افزایش طالق، خودكشــی، فقر، فســادهای اخالقــی، قتل و... به 
خاطر بیکاری اســت. به قول سعدی »هركه دســت از جان بشوید هرچه دردل 
دارد بگوید« مردم وقتی چیزی برای از دســت دادن نداشــته باشــند، دست از 
جانشــان می كشند. تا شرایط از این بدتر نشــده باید این مردم خسته را دریابند.

بقول استاد پرويز پرستويی بخداوندی خدا
همه ما مدیون قطره قطره خون های ریخته شده شهدایمانیم .

براستی كه اگراگر هرروز این عزیزان رو بیاد بیاوریم و یادمان باشد كه چه امنیتی 
رو برای ما ایجاد كردند ،بی توقع.

اونوقت با قاطعیت تمام ریشه این اختالس گران و دزدانی كه هرروز بیت المال را به 
جیب میزنند و راست راست میگردند و آقازاده هاشان در آن سوی مرزها به ریش ملت 
شریف ایران می خندند برخورد بشه كلی از مشکالت این مملکت حل خواهد شد .

چرا ما باید هرروز شاهد دزدی و اختالس های كالن افرادی باشیم كه قرار بوده از 
حقوق مردم دفاع كنند؟

چرابا قاطعیت با این شیادان برخورد نمیشه ؟
امروزه روز ،دیگه از ســارقان معمولی كه از بد روزگار ،فقر و بدبختی، دســت به 
سرقت میزدند خبری نیست ،آنچه میبینیم و میشنویم كسانی سارق و كالهبردار 
و اختــالس گر هســتند كه قرار بــوده ،حافظ منافع مردم و بیت المال باشــند.
در ایــن وانفســا كه تحریــم و تــورم و ...این تنگناهــا را بوجــود آورده و مردم 
به ســختی و مشــقت و شــرمندگی از خانواده هاشــان روزگار مــی گذرانند
دیگر تحمل این افراد از خدا بی خبر سخت و طاقت فرسا و غیر قابل گذشت است .
یادمان باشــد ما همیشــه به همیــن مردم شــریف و ســتمدیده نیازمندیم .

میهن عزیزمان شــده پر از شــکوه و شــکایت و اعتراض و گویا كســی نیست 
از دســت انــدركاران امروزی و متولیــان مدعی كه  به شایســتگی و با خلوص 
پاســخ گویــد كه مگر ایــن مردم چــه میخواهند جــز آرامش و رفــاه .آن هم 
مردمی كه همیشــه ودر همه حال دلشــان برای مملکتشــان تپیــده ومی تپد 
.بیایید مردم را دریبیم كه این مردم ســتون های اصلی این ســرزمین هســتند.

رمدم را ردیابیم
 هک رشمنده شهداییم

هن اسب امام زمان دیدیم               هن ربای حورالعین جنگیدیم
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تفاوت ســنی ده ســالی داشــتیم و این تفاوت ســنی 
بدیــن معنــی بود كــه با قــدرت عمل در جــوار خود 
او را در مســیر بــاُغ ،قصبــُه ، كوچه و محــل به كنار 
خــود می داشــتم و شــیرین زبانیش را عاشــق بودم.

ِدكلمه ای برایش داشتم كه:امپراطور روم آمده به پابوس 
،حال والریانوس ماچ می دی یا بوس؟

و خواهركم با شیرین زبانی می گفت بوش ...
چون در لباس عروســی به شوی شد ،در كنار شوی خود 
كه یک افســر دلیر و دانش پژوه در كسوت معلمی ره به 
دانشــگاه گشوده و زآن راه به دانشکده افسری رفته نماد 
یک افسر دانش آموخته الهیات و در صف اول ، اولین شده 
ها بود به تبریز اعزام شد و زآنجا به مهاباد و ارومیه ، خرم 
آباد، تهران و به كسوت بازنشستگی و اكنون در كنجی به 

خلوت نشسته در دیاری از رفتن رفیق پنجاه ساله خود.
ســرتیپی كه لشکر در برابرش رژه می رفت و افسری كه 
در سال 1357 بخشی از عراق را به تصرف درآورد و آوازه 
كاریش در جنگ ظفار به سازمان ملل رفت كه نه نشان 
شــجاعت و شمشــیر آویخته به دیوار منزلش بلکه تیر 
خفاشان در بدن به امانت ، شهادت زین كرده ها می دارد.
امیر را ثریا همســری می كرد. زنی كــه مرد تر از همه 

مردها بود و َخیر و دستگیری كه همه خوشی وشادمانی 
اش دل خوش ســاختن مسکینان بود و تهیه جهاز برای 
عروسان و حتی لباس نوعروسان . بر هر خانه ی محتاجی 
چراغی از او روشــن و بر هر ســفره نیازمندی از او توشه 
ای حاض و مجلس و محفلی نبود چه در جشــن میالد 
وچــه در تعزیه كه او ســفره دار و هدیه دهنده نباش  .
 چه بســیار بی نام و بی نشــان بر تجهیز بیمارستانی و 
تکمیل مدارس شبانه روزی و تهیه سقف و اسباب و.... كه 
همباره پیشگام در هر عمل خیری بود كه بتوان نام برد.

ســه روز قبل از وداعش بمن گفت برای خواستن مانعی 
هســت كه همســایه دیوار بلندی كشــیده تا بخواهد؟ 
گفتــم اگر فهــم كالم بود اقیانوس ها، كــوه ها، كویرها 
خالء عامل می شــد بر نخواستن، بگذار بدان دل خوش 
بدارد، مرا بوســه ای فرســتاد و گفت تفاوت چه بسیار.
اكنــون یــار ســنگرم مــرا جاگــذارد و رفــت بــه 
مهمانــی پــدر، مــادر، بــرادر و آرام خفتــگان دیگــر 
و مــرا گــذارد در پــس ایــن دیــوار بلنــد ســیاه.

ثواب را كه بََرد، آنکه بهره ای برساند.
رها ز غم كه شود، آنکه دل نرنجاند.
يکی هوای بهشت َعَدن به سر دارد. 

از اين سراچه ی دنیا نظر بگرداند.
ث+ر+ی+ا = ثريا

امضا ناشناس

  چرا رفتی چرا من بیقرارم.
 گنج قارون نداشت ولی قارون بود
 سفره حاتم نداشت ولی حاتم بود 

 طول و عرضی به وسعت عالم 
 اول كوچه آنکه خانه او بود 
 از تبار بزرگ ايل خلج بود
 زاده مادری كه از قم بود 
  پر كشیدنش در هزاره بود

 چهار فرزند نیک يادگارش باشد 
 يک امیری نشسته بر غمش باشد

 هیهات كه او خود امیر میران بود 
 پر زده آتشی به كوه ققنوس بود

 نام نامی او  ثريا بود
 پرده افتاد و عاشقی پرواز كرد
  رفت پیش آنکه انتظارش كرد

 پدرم و مادرم و همه خويشان وجود
 جا گشودند خوب، چون مقامش بود
 بال گشود و آسمان جايگاهش شد
ثريا به جنت وفردوسش وارد شد

******

رفتی و یک قبیله هب داغت زعا رگفت

 مرگ پايان كار كبوتر نیست
 با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

 مادری مهربان و همسری فداكار 
 بانويی پاكدامن و َخیر

 مرحومه مغفوره حاجیه خانوم
  ثريا خلج امیرحسینی 

 دخت ُدردانه حاج روح اهلل خان
 ناباوارانه ، رحل سفر از پیش ما و چشم از اين دنیای مادی بست و به سوی معبودش شتافت.

پیکر پاک اين شیر زن ايل به 1۸ آبان ماه در زادگاه پدری ايشان ؛شهرستان زرنديه ، روستای ويدر به خاک سپرده شد تا فارغ از هیاهوی اين 
 زندگی های پوچ اين دنیا در جوار حضرت حق ،خدای رحمان و رحیمش سکنی گزيند .

بنا به آنچه در تمام حیات خود رسم و اسمش بدان گره خورده بود و به دلیل رعايت پروتکل های بهداشتی كلیه هزينه های مراسم سوم ، هفتم 
 و چهلم آن مرحومه صرف امور خیريه گرديد .

باور راسخ داريم؛ مراُم معرفت و ياُد ناِم نیکوی مرحومه مغفوره » حاجیه ثريا خانوم خلج  امیر حسینی « همباره در همه جا و پیش همگان جاری 
و ساری خواهد بود.

رچا رفتی، رچا من بیقرارم  
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ارزندگی سهم » شرکت برق دماوند« وصف نشدنی است 
تا قله با دماوند بمانید که پرسود باشید

از ســوغات روشــنایی برق امین الضرب تا شــب های  بلند پائیزی پیشــین كه 
با رســیدن تاریکی همه چیز به محاق میرفت ســالیان ســال و  ده ها گذشته و 
نقل از فراز فرود گذشــته هــا الزم و نه كافی كه اكنون نظری به آینده بایســت 
داشــت برای آگاهی رســاندن و تاباندن تجلی موفقیت در روزهای پساكرونایی،  
لکــن یکــی از جمــع اندک حاضــر شــعری خواند كه مــرا به آتش كشــید :

بر ماه دی نظر كنید و بر سختی آن
زين سخت كمان دوچله از پی دارد

عینک ، قلم و كاغذ كه اســباب كار برای انشــای  آنچه در ذهن به خاطر سپرده و 
آنچه در كتب و مقاالت و نشــریات كاویده ام و یا به نشســت و سخنرانی و جلسه 
به گوش جان ســپرده ام و به خصوص ابزار روتین برای  درج و نشر و امالی یافته 
های بنده است در اتاق مطالعه ای بود یافتم كه بخاطر برف فراوان آمده و اتصالی 
سیم ها كه مســبب رفتن برق شده بود سخت این موسپید اصحاب خبر و قبیله 
قلــم را به زحمت انداختــه بود كه رخصت صلوات آمد و بــرق به مهمانی درآمد 
و بــه بركت این المپ هــای فلورانس ،  تاریکی در تاریکــی مانده را خداحافظی 
كرده و دســتی برایش تکان داده با غرور ، زونکن گروه مالی دی را برداشته و غرق 
در غورو تفکر به اعداد و آمار و عملکرد و دســتاوردها كه درســازه های بشــری و 
ســاخته های بکار رفته چه همت و همیتی به كار رفته و میرود تا ارزش آوری و 
سودآفرینی و تحول سازی برای كارآفرینی و اشتغال زایی و پیشرفت همساز گردد. 
در كش و قوس این تدبیربر درایــت مدیران میانه میدان كارومجاهدت اقتصادی 
تاریخ ذهنم را كاویدم تا نقطه عطف را در آن به تحریر كشم و  اسب قلم را بتازانم  
كــه بنام نامی امین الضرب یا همان پدر بــرق و ده ها صنعت به ممالک محرومه 
ایــران آورده برخــوردم . پدربرق ایران  به یمــن آورده هایش در صنعت هزاران و 
هزار دعا پشــت سرش داشت و یک نفرین هم جلوی چشمش وآن یک نفر كسی 
نبــود جز درویش چراغ علی كه با یک چــرخ مدوركه به وجب وجبش یک چراغ 
موشــی آویزان بود و با یک چنگک درپس غروب هر آفتاب چراغ موشــی هایش 
را با ســنگ درخیابان افتاده و كاربیت در جیب روشن كرده و آویز گذر می كرد و 
چراغ موشــی های خاموش شب پیش را به مدور بر دوش كشیده در قبل برآمدن 
صبح در انتهای خیابن و گذر گم میشــد و مواجبی داشت كه با آمدن برق ها هم 
مواجب و دستمزد هم نعمت روشنایی بخشی را از درویش چراغ علی گرفته بودند.

بار ها شنیده ایم كه گذشته چراغ راه آینده است و این چراغ در میهن عزیز و برای مردم 
شریفش، گر خوب تابانده شود روشنگر مسیری است كه به ساختن بنای با شکوه تر 
تمدن كشورمان انجامیده و بالشک بانی و باعث پیشرفت موطن اسالمی و ایران به عنوان 
گهواره جنبان تمدن بشریت خواهد گردید. چراغی كه انوار روشنگرش حاصل تالش 

صد ها حکیم، هنرمند و فیلسوف ، كارآفرین و مدیر و كنون سرداران جنگ اقتصادی 
اســت كه از قرن ها پیش خشت به خشت این بنای سترگ را روی هم گذاشته اند.

واما در این باب اول به شــرح زندگی یکی از مشاهیر و بزرگان تاریخ كهن ایران و 
اســالم مختصر اشاره ای كنیم تا بتوانیم در ادامه و پس بیان بخشی از تاریخ كهن 
خود و افتخارات حاصله به زمان حال و شــرح توانمندی و دستاوردهایی بپردازیم 
كه حاصل خدمت بی منت مدیران و مهندســین داخلی بوده كه با خودكفایی در 
تولید و ساخت بزرگترین نیروگاه های منطقه توان فنی و دانش روز و استقالل را 
برایمان در قرن 21 معنایی نو ســاخته اند تا هر ایرانی آزاده به یمن حضوران این 
شیر مردان و زنان تحصیل كرده و مدیران آبدیده آنها كه بدیشان اعتماد كرده و سر 
كاروانی آنا را پذیرفته اند به سوی افق و چشم اندازی برویم كه كه هیچ بنی بشری 
جز مردم و مدیران و حاكمیت خود ایران زمین باور نداشتند كه در پس هشت سال 
جنگ تحمیلی وانواع و اقسام تهدیدها و تحریم های چهل ساله صاحبان زر و زور 
و زرادخانه و همپیمانشان ، ما بتوانیم صرف كننده فعل خواستن پس توانستن بوده 
و نه تولید كننده صرف بالقوه كه یک صادر كننده بالفعل در ســطح خاورمیانه ای 
باشیم كه روابط و قواعد دیپلماتیک آن ورای سیاستهای حاكمیتی با توان اقتصادی 
بیش از پیش نگاه و معنایی تازه برای جهانیان در تبدیل شــعار نه غربی نه شرقی 
فقط جمهوری اســالمی خواهد داشت و تجلی و تبییین این شعار به شعور یعنی 
حمایت جانانه از پروژه های حیاتی و ملی كه برای حصول افتخار ملی و نمود جایگاه 
اقتصاد ایران یک تیم یکدست ، متعهد و متخصص و البته بازار داخلی و منطقه ای 
و جهانی شناس به نام گروه مالی دی در آن حضوری جانانه ، خالصانه و خاضعانه 
دارند تا این مرز پر گهر در افق ترسیمی خود برای1420 و چشم انداز ترسیمی به 
قطب اول اقتدار در بعد نظامی - اقتصادی استراتژیک ترین جای دنیا مبدل گردیم.
یکی از مهم ترین و زیباترین فعالیت های اقتصادی - صنعتی در قرن معاصرتوسط 
محمدحسین امین الضرب و آوردن كارخانه برق از روسیه به ایران بود. خرید كارخانه 
برق توســط امین الضرب به این صورت اتفاق افتاد كه در سال 1284 خورشیدی، 
او با مظفرالدین شــاه كه برای سفر ســوم، عازم روسیه شده بود، همراه بود، روزی 
كه در خیابان قدم می زد، چشــمش به كارخانه برق می افتد كه در حال كار كردن 
بود و متوجه می شــود كه روشنایی شب توسط این كارخانه تأمین می شود. او كه 
تا آن زمان، چنین چیزی را ندیده بود شــروع به تماشای آن می كند. چون مدت 
طوالنی جلوی كارخانه ایســتاده بود، نگهبان در ورودی كارخانه برای جویا شدن 
از موضــوع، بیرون آمده و به او می گوید: مگر خیال خریدش را داری؟ امین الضرب 
پاســخ می دهد: اگر ارزان بدهند، می خرم. در همین میان صاحب كارخانه رسیده 
و از جریان باخبر می شــود و چون امین الضرب را با وضع لباسی نامناسب می بیند، 

 نیروگاه برق دماوند به عنوان یک سرمایه ملی و از ارزشمند ترین داراییهای  گروه مالی دی و بانک دی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در تولید برق كشور است .
در باب اثرگذاری باالی نیروگاه دماوند در كشــور همین بس كه نیروگاه برق دماوند با بکار گیری ســرمایه انســانی متخصص و حرفه ای  به صورت شــبانه 
روزی در حال خدمت رســانی به مردم شــریف ایران بوده و به عنوان بزرگ ترین نیروگاه برق حرارتی كشــور و بزرگ ترین نیروگاه سیکل تركیبی خاورمیانه 
حدود 30 درصد برق تهران و 6 درصد برق كشــور را تولید می كند و در ســایه تمهیدات اندیشــیده شده در گروه و سیات های و رویکردهای نوین مدیریتی 
 با رعایت الزامات قانونی و اخذ تاییدیه های الزم به دنبال اســتفاده از ظرفیت های مازاد تولید برق در نیروگاه برای افزایش ســودآوری شــركت میباشــد.

با تشکیل گروه مالی منسجم و یکپارچه تحت عنوان گروه مالی دی و طی مدتی كه تیم مدیریتی فعالیت خود را در بانک آغاز كرده است، و تهیه و تنظیم و نشر اخبار و عملکرد 
حمایتی و پالس های مثبتی كه برای نماد بانک دی ، بیمه دی، سرمایه گذاری بوعلی و نیروگاه تولید برق دماوند و.... ارسال و بازنشر داده شده این نمادها  از پربازدیدترین ها 
 بوده و رشد قابل توجهی داشته و استقبال بسیار خوب و چشمگیری از آنها شده است بطوری كه كه این امر سبب افزایش رضایت سهامداران و ذینفعان گردیده است 
كاهش هزینه ها و تالش برای كسب سودآوری حداكثری با بهره مندی از تمامی ظرفیت های تولیدی نیروگاه از اهم دستاوردهای حاصله در سال مالی جاری بوده است .
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برای تمسخر به او می گوید: قیمتش پانصد هزار تومان است. امین الضرب نیز از او 
می خواهد تا قولنامه اش را بنویســد و پولش را هم حواله یکی از تجار معتبر آنجا 
می كنــد و به این صورت كارخانه را تصاحب می كند و با این احوال برای اولین بار 
برق توسط حاج حســین آقا امین الضرب اصفهانی، وارد ایران می شود. هنوز مدت 
زیادی از بازگشت امین الضرب و مظفرالدین شاه از روسیه به ایران نگذشته بود كه 
كارخانه برق حاج امین الضرب در ایران ساخته شد و به راه افتاد و خیابان های الله زار، 
ســعدی، شاه آباد و چراغ برق را روشن كرد. مردم زیادی برای تماشای روشنایی به 
ایــن خیابان ها آمده بودند اما در بین آن ها عده ای معتقد بودند كه این روشــنایی 
قسمتی از )قدرت شیطان( است. بنابراین شروع به قطع سیم ها و شکستن المپ ها 
كردند و اندک رغبتی برای اســتفاده از آن نشان نمی دادند. همچنین اكثر رجال و 
وزرا به برق حاج امین الضرب، روی خوش نشان ندادند و معتقد بودند كه به صنعت 
فرنگ نمی توان اعتماد كرد و احتمال این را می دادند كه ناگهان خاموش شــود به 
همین خاطر تا مدت ها نیز از چراغ های زنبوری خود برای روشــنایی شب استفاده 
می كردند. پس از چندی، امین الضرب با شــیوه ای زیبا، شروع به مبارزه این عقاید 
كرد. او به مناســبت جشن میالد امام زمان )عج( تمام خیابان های امیریه را مزین 
بــه المپ های رنگارنگ كرد و با این كار، مردم را بار دیگر شــگفت زده كرد و این 
آغاز تغییر عقیده مردم و رجال و وزرا بود. از این پس آن ها این ابتکار امین الضرب 
را بــه خانه های خود بردند و بــه تدریج برق، جای چراغ های زنبوری و وســایل 
روشــنایی اولیه را گرفت. كارخانه برق از عصر، شــروع به كار می كرد تا آخر شب. 
البته این صنعت نیز مانند سایر صنایع وارداتی به ایران، ابتدا مختص دربار، رجال و 
سرمایه داران بود ولی كم كم به صورت عمومی درآمد و خانه ها و خیابان ها را روشن 
كرد. این كارخانه در زمان خود، تبدیل به كارخانه ای معتبر شد. موتور این كارخانه، 
به وســیله نفت كار می كرد و برق 110 ولت، تولید می كرد. موتور تک سیلندری 
داشت كه برای خنک كردن آن، آب در اطرافش گردش داشت. این كارخانه، فاقد 
دســتگاه تقویتی بود كه برق را به طور یکنواخت و یکســان توزیع و تنظیم كند، 
بنابراین برق اطراف كارخانه، تا حدی قوی بود كه با چشــم نمی شــد به آن خیره 
شد ولی هرچه به فاصله آن از كارخانه اضافه می شد، نور آن نیز ضعیف تر می شد.

در آن زمــان رقابت شــدیدی بین مردم، برای اســتفاده از برق شــکل گرفت. تا 
جایی كه مردم بیماری ســل و ارتباط آن با دود چراغ های نفتی و روغن ســوز را 
بهانــه ای برای بردن برق به خانه های خود قــرار می دادند. مصارف اولیه برق تنها 
به چند ساعت از شــب محدود می شــد. مولدهای اولیه نیز با هیزم، زغال سنگ 
و چــوب كار می كردنــد ولی بعدهــا جای خود را بــه مولدهای دیزلــی دادند. 
به دنبال وارد شــدن برق به ایــران و جا افتادن این صنعت بین مردم، در ســال 
1284، اداره ای در شــهرداری تهران به نام )اداره روشــنایی معابر( تأســیس شد. 
این اداره بعدها به )بنگاه برق( تغییر نام داد ولی همچنان زیرنظر شــهرداری بود.

پس از این كه برق به طــور كامل در میان مردم جا افتاد و عقیده های كهنه، جای 
خــود را به رضایت از نــور داد، بنگاه برق، فردی را به عنــوان مأمور دریافت پول 
مصرف برق براســاس تعداد المپ ها قــرار داد كه به او )تحصیلــدار( می گفتند. 
تحصیلدار، بدون آن كه كنتور یا چیزی شــبیه آن در كار باشــد، هر شب آمده و 
براســاس تعداد المپ ها از صاحبان آن ها پول می گرفــت. در آن زمان المپ هایی 
كه معمول بود، المپ های چهل واتــی، المپ های 75 واتی و المپ های صد واتی 
بود. البته در آن زمان به واحد )وات(، )شــمع( می گفتند. قیمت مصرف المپ های 
چهل شــمعی چهار شاهی و مصرف المپ های 75 شمعی و صد شمعی به ترتیب 
هفت شــاهی و ده شــاهی بود. بعضی كســبه، برای پرداختن نکردن این مبلغ، 
ترفندهایی به كار می بردند. اول شــب المپ كم وات زده و پس از رفتن تحصیلدار، 
المپ پروات می بســتند، یا این كه ابتدا یکی، دو المــپ وصل می كردند و پس از 
رفتن تحصیلدار، ســه، چهار المپ دیگــر اضافه می كردند. عــده ای نیز دكان و 
مغازه خود را هنگام آمدن تحصیلدار می بســتند و پس از رفتــن او، دوباره آن را 
باز می كردند و به این طریق از پرداخت مبلغ مصرف المپ، شانه خالی می كردند.

در خط سیر تکامل این صنعت به امروزه ما بزرگترین نیروگاه های تولید برق را در 
ســطح منطقه و خاورمیانه داریم تا بتوانیم با صادرات برق عالوه بر كسب ارز برای 
خزانه خود بتوانیم نقشــی و اثری قوی در روابط سیاســی و امنیتی و قوام ودوام 
حاكمیت و رویکردهایمان در كشــورهای همسایه داشته باشیم. یعنی با توسعه و 
توجه و اهتمامی جدی برهمان سنگ بنای اولیه ای كه امین الضرب بنها نهاد ما در 
ام القرای پایتخت كشورهای اسالمی ،  كنون به پرچمداری گروه مالی دی با ناخدایی 
قابل به نام دكتر امیری كه در هر شركت و سازمان و هلدینگی با هر درجه و سمت و 
كسوتی ویک معمار مالیه پاكدست و برنامه محوریعنی جناب دكتر مهدی عسگری 
و سکانداری مهندس جمال آریایی كه از مدیران كاردان و كاربلد صنعت برق ورزومه 
دار كشــورمان میباشد درشــركت برق دماوند،  ایرانمان كنون جزو پشگامان این 
صنعت مادر و گرداننده چرخ اقتصاد وروشنایی خانه های مردم فالت ایران می شود.

واما در این باب اول به شــرح زندگی یکی از مشاهیر و بزرگان تاریخ كهن ایران و 
اســالم مختصر اشاره ای كنیم تا بتوانیم در ادامه و پس بیان بخشی از تاریخ كهن 
خود و افتخارات حاصله به زمان حال و شــرح توانمندی و دستاوردهایی بپردازیم 
كه حاصل خدمت بی منت مدیران و مهندســین داخلی بوده كه با خودكفایی در 
تولید و ساخت بزرگترین نیروگاه های منطقه توان فنی و دانش روز و استقالل را 
برایمان در قرن 21 معناییی نو ساخته اند تا هر ایرانی آزاده به یمن حضوران این 
شیر مردان و زنان تحصلیکرده و مدیران آبدیده آنها كه بدیشان اعتماد كرده و سر 
كاروانی آنا را پذیرفته اند به سوی افق و چشم اندازی برویم كه كه هیچ بنی بشری 
جز مردم و مدیران و حاكمیت خود ایران زمین باور نداشــتند كه در پس هشــت 
ســال جنگ تحمیلی وانواع و اقســام تهدیدها و تحریم های چهل ساله صاحبان 
زر و زور و زرادخانه و هم پیمانشــان ، ما بتوانیم صرف كننده فعل خواســتن پس 
توانستن باشیم و نه تولید كننده صرف بالقوه كه یک صادر كننده بالفعل در سطح 
خاورمیانه ای باشیم كه روابط و قواعد دیپلماتیک آن وای سیاستهای حاكمیتی با 
توان اقتصادی بیش از پیش نگاه و معنایی تازه برای جهانیان در تبدیل شــعار نه 
غربی نه شــرقی فقط جمهوری اسالمی خواهد داشت و تجلی و تبییین این شعار 
به شــعور یعنی حمایت جانانه از پروژه های حیاتی و ملی كه برای حصول افتخار 
ملی و نمود جایگاه اقتصاد ایران یک تیم یکدست ، متعهذد و متخصص و البته بازار 
داخلی و منطقه ای و جهانی شــناس به نام گروه مالی دی در آن حضوری جانانه 
، خالصانــه و خاضعانه دارند تا این مرز پر گهر در افق ترســیمی خود برای1420 
و چشم انداز ترســیمی به قطب اول اقتدار در بعد نظامی - اقتصادی استراتژیک 
ترین جای دنیا مبدل گردیم. چندی پیش درتلکس خبرگزاریها نشست كه یکی 
ازهمین شــاهزاده های وهابی سعودی- بخوانیدش محمد بن سلمان- به نخست 
وزیر عراق گفت: برق از ایران نخرید و پاسخ شنید كه روشنی چراغ روز و شب عراق 
از ایران اســت وشــاید در این دوره بهترین مثال برای نشان دادن عمق اثر بخشی 
یک محصول یا خدمت استراتژیک همین به توانمندی رسیدن در تولید و توسعه 
و صدور یک محصول به همسایه باشد  كه اینجا  صنعت برق گواه مدعای ما باشد.

نه نفرین درویش چراغ علی و نه سیاست ورزی شاهزاده عرب هیچ یک دراراده پوالدین 
و روشنایی بخش ایران و ایرانی صنعت گر برای تولید روشنایی خللی ایجاد نکرده كه 
با برق است كه چرخ صنعت می چرخد و نور بر تاالر و سوله و كارگاه تابانده می شود.
كاتب این ســطور شــاهد آن اســت كــه در دهه چهــل چند موتور«لیســتر« 
درگاراژی انتهــای دروازه غار طهران به مالکیت ســرهنگ چنگیزی می چرخید 
و چنــد صد المپ كم ســوی 60 واتی در كــوی و برزن بر ســر تیرهای چوبی 
چنار تا جایی معبر را روشــن می ســاخت كــه دزدی در تاریکی شــب ناغافل 
رســرت نریزد یا بــر چاله ای نیوفتــی ولی راه همــوار را هم نشــانت نمیداد...

اسباب تحول و صنعت مدرن در ایران چه در چند دهه پیش و چه در حال حاضر 
و بعد قریب 15 ســال از تاســیس ســاخت بزرگترین نیروگاه سیکل تركیبی در 
پاكدشت با سکانداری گروه مالی دی نشان از غیرت و خودكفایی دارد كه ایرانیان 
دلباخته ملک و مملکت برای آبادانی ، پیشرفت و جهش در موفقیت  برای موطن 
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اسالمی در كنار تیم های زیرمجموعه متعهد ومتخصص خود به ارمغان می آورند.
مــا ز دهها و بل صدها یکی را به اعتبار نشــان آوردیم كــه در بزرگترین نیروگاه 
ســیکل تركیبی خاورمیانه یعنی همین شــركت تامین برق دماوند با جهادشان 
در كار وافزایش راندمان كاری و ارتقای بهره وری در جهت روشــنایی بخشــیدن 
بــه قلب ایران اســالمی بــرای بازار ســرمایه و چرخ صنعت و روشــنایی منازل 
اماكن و.... با تولید برق و توجه به حفظ محیط زیســت و صیانت از صنعت ســبز 
بــا باالترین اســتانداردهای روزدر ارایــه محصول و خدمت ،  میهن اســالمی را 
به ســوی پیشرفت رهنمون می ســازند و به عنوان مثال با كسب ركورد عبور از 
مرز تولید 6 میلیون مگاوات ســاعت انرژی در نیروگاه ســیکل تركیبی شــهدای 
پاكدشت)دماوند( نقشــی خوش و ماندگار در سال جهش تولید ایفاء می نمایند.
شركت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمار رسمی موجود، نیروگاه سیکل تركیبی 
شهدای پاكدشت)دماوند( ، بزرگترین نیروگاه برق حرارتی كشور، در 5 ماهه نخست 
ســال 1399 با تولید 6,335,840 مگاوات ســاعت انرژی نقش مهمی در تامین 
انرژی و پایداری شبکه برق سراسری كشور در فصل پرمصرف امسال داشته است.

همچنین این نیروگاه با ابراز 7,887,115 مگاوات ســاعت آمادگی تولید از ابتدای 
سال تاكنون جزو پایدار ترین نیروگاه های كشور بوده است. ضمن اینکه در تابستان 
امسال ركورد بیشترین تولید در ســاعت پیک مصرف با تولید 2333 مگاوات در 
ساعت 14:15 روز سه شنبه 15 مرداد و همچنین ركورد بیشترین تولید روزانه با 
تولید  52,578  مگاوات ساعت انرژی در 24 ساعت شبانه روز مورخ 1399/04/01 
به نام نیروگاه ســیکل تركیبی شــهدای پاكدشــت)دماوند( ثبت گردیده است.

نیروگاه سیکل تركیبي شهداي پاكدشت)دماوند(
 نیروگاه سیکل تركیبي شهداي پاكدشت )دماوند( كه هم اكنون با مدیرعاملی مهندس 
جمال آریایی و معمار مالیه ای دقیق وشفاف به نام احمدرضا دشتی مشغول ارایه 
خدمت میباشد در مقام بزرگترین نیروگاه برق ایران با قدرت نامي 2868 مگاوات در 
مساحتي به وسعت 193 هکتار و در محل كیلومتر 35 جاده تهران - گرمسار واقع شده 
است كه در مجموع 4 درصد ظرفیت تولید برق كشور را دارا مي باشد.عملیات احداث 
این نیروگاه از سال 1381 آغاز و بخش گازي  آن شامل 12 واحد گازي 159 مگاواتي 
V94,2  طي سالهاي 1382 تا  1384 نصب ،راه اندازي  و به بهره برداري رسید.

طرح توســعه و ســاخت بخش ســیکل تركیبي  این نیروگاه با هــدف افزایش 
راندمــان و كاهــش آالینده های زیســت محیطی ، با نصب 6 واحــد بخار 160 
مگاواتي از ســال 1385 آغاز و در سال 1391 به بهره برداري  كامل رسیده است.

مالکیت این نیروگاه در ســال 1391 و در راستاي خصوصي سازي و اجراي اصل 
44 قانون اساســي به شــركت تولید نیــروي برق دماوند واگذار گردیده اســت .

آشنايی با برق دماوند
نیروگاه دماوند در زمان ساخت، بزرگترین نیروگاه سیکل تركیبی خاورمیانه بوده است

میانگین قدرت عملی نیروگاه 2366 مگاوات اســت كه قدرت عملی در زمستان 
2532 مــگاوات و در تابســتان 2172 مــگاوات اســت. میانگیــن قدرت عملی 
واحدهــای گازی 124,8 مــگاوات و واحدهــای بخــار 144,7 مگاوات اســت.

سوخت اصلی واحدها، گاز طبیعی است و سوخت پشتیبان آن گازوئیل )نفت گاز( است 

كه گازوئیل در 9 مخزن مجموعاً به ظرفیت 240 میلیون لیتر ذخیره سازی می شود.
ایــن نیــروگاه از بــرج خنک كــن خشــک )هلــر( اســتفاده می كنــد كــه 
بــرق را بــه كمــک دو پســت 230 و 400 كیلوولــت تأمیــن می كنــد.
بوده اســت. یــورو  میلیــارد  دو  حــدود  نیــروگاه  ایــن  ســاخت  هزینــه 

توانمندی های اجرايی
شركت مدیریت تولید برق دماوند با در اختیار داشتن نیروی كار متخصص و با تجربه به 
پشتوانه بیش از یک دهه بهره برداری از بزرگترین نیروگاه حرارتی كشور نیروگاه سیکل 
تركیبی شهدای پاكدشت )دماوند( و بهره برداری مقطعی از نیروگاه های گازی پرند ، 
سمنان و شاهرود آماده خدمت رسانی به صنعت نیروگاهی در سراسر كشور می باشد

 2 . V94 نظــارت بر عملیــات تعمیرات اساســي واحدهای ســیکل تركیبــی
 . V94 تجربــه نظارت بر بیــش از 30 عملیات تعمیرات اساســی واحدهــای 
2 در نیروگاه های شــهدای پاكدشــت ، پرند، ســمنان و شــاهرود و همچنین 
نظــارت بر تولید نیروگاه رودشــور در یک بازه زمانی 5 ســاله این شــركت را به 
عنــوان یکی از شــركت هــای باتجربه امر نظــارت بر بهره بــرداری و تعمیرات 
اساســی در میان شــركت هــای فعــال در این عرصــه معرفی نموده اســت.

آموزش نیروی متخصص نیروگاهی
با تکیه بر ســالها تجربه و با توجه به اینکه شركت مدیریت تولید برق دماوند یکی 
از اولین شــركت های بهــره بردار واحدهای نیروگاهی V94 . 2 بوده اســت این 
شركت تجربه آموزش بدو استخدام پرســنل چندین نیروگاه تازه تاسیس كشور 
را نیز در ســوابق اجرایی خود گنجانده اســت و هم اكنون نیز آماده ارائه خدمات 
آموزشــی و انتقال دانش فنی خود به فعاالن صنعت نیروگاهی كشــور می باشد. 

برخی از سوابق اجرايی شركت مديريت تولید برق دماوند
- تحویل گیری، بهره برداری تعمیر و نگهداری نیروگاه ســیکل تركیبی شهدای 

پاكدشت )1382/ تاكنون(
- تحویل گیری، بهره برداری تعمیر و نگهداری نیروگاه گازی پرند )1386/1391(
- تحویل گیری، بهره برداری تعمیر و نگهداری نیروگاه گازی سمنان )1389/1391(
- تحویل گیری، بهره برداری تعمیر و نگهداری نیروگاه گازی شاهرود )1389/1391(
)1386/1391( رودشــور  گازی  نیــروگاه  بــرداری  بهــره  بــر  نظــارت   -
2 . V94 نظــارت بر بیش از 30 عملیات تعمیرات اساســی واحدهــای گازی -

- آموزش بدو استخدام پرسنل نیروگاه سنندج
- آموزش بدو استخدام پرسنل نیروگاه خرمشهر
- آموزش بدو استخدام پرسنل نیروگاه شیروان

- شناســایی اشــکاالت زمان نصب واحدهای نیروگاه های گازی تازه تاســیس و 
همکاری در تحویل گیری این نیروگاه)عامل چهارم(

- باز طراحی و مهندسی معکوس و ساخت بیش از 50 قطعه كلیدی نیروگاهی با 
استفاده از توان و تخصص ساخت داخل

شركت مديريت تولید برق دماوند)سهامي خاص(
شركت مدیریت تولید برق دماوند)سهامي خاص( با هدف بهره برداري ، نگهداري 
و تعمیرات نیروگاههاي برق در ســال 1381 تاســیس گردیده و مسئولیت اصلي 
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آن بهــره برداري ، نگهداري و تعمیرات نیروگاه بزرگ ســیکل تركیبي شــهداي 
پاكدشــت )دماوند( ،بزرگترین نیروگاه برق كشور، از ابتداي تاسیس تا كنون مي 
باشــد. همچنین این شــركت در مقاطع مختلفي وظیفه بهره برداري از نیروگاه 
گازي پرنــد )1391-1386( ،تحویل گیري و بهره بــرداري از نیروگاههاي گازي 
ســمنان و شــاهرود )1391-1389( و نظارت بــر بهره برداري نیــروگاه گازي 
رودشــور را نیز عهده دار بوده است. شركت مدیریت تولید برق دماوند با در اختیار 
داشتن نیروي انساني متخصص و با كســب تجربه هاي ارزشمند در طول دوران 
فعالیت خود، بعنوان بهره بردار بزرگترین نیروگاه كشــور آماده خدمت رســاني و 
انتقال تجربیات و دانش فني خود به ســایر بخشهاي صنعت نیروگاهي مي باشد.
از افتخارات این شركت و نیروگاه بزرگ و ارزنده و گروه مالی هایی كه سکانداران آن 
هستند به این مهم می توان اشاره كرد كه در سال جهش تولید می توان به شركت 
مدیریت تولید برق دماوند، نیروگاه ســیکل تركیبی شهدای پاكدشت )دماوند( با 
تولید 52/578 مگاوات ســاعت انرژی در 24 ســاعته شبانه روز مورخ 01/04/99 
ركورد بیشــترین تولید انرژی را در میان نیروگاههای كشور به نام خود ثبت كرد. 

الزم به ذكر می باشــد 
كه ركورد قبلی نیز به 
میزان 51/849 مگاوات 
در  انــرژی  ســاعت 
تابستان سال گذشته به 
نام این نیروگاه به ثبت 
افزایش  بود.  رســیده 
مگاواتی  هــزار  حدودا 
این ركورد موید افزایش 
بهره وری و اســتفاده 
پتانسیل  از  حداكثری 
این  در  موجــود  های 
مجموعــه می باشــد. 
بدین ترتیــب نیروگاه 
سیکل تركیبی شهدای 
در  )دماوند(  پاكدشت 

سال جهش تولید از پیش بینی ها به عمل آمده پیشی گرفته و با تولید 8,001,983 
مگاوات ساعت انرژی در شش ماه نخست سال جاری نقش مؤثر خود به عنوان بزرگ ترین 
نیروگاه حرارتی برق كشــور را در حفظ پایداری شبکه برق كشور ایفا نموده است.
همچنیــن آمادگــی تولیــد پذیرفته شــده ایــن نیــروگاه در 6 ماهــه اول 
ســال جاری بــه میــزان 9,584,131 مــگاوات ســاعت ثبت گردیده اســت.

از دیگر توفیقات و دســتاوردهای بزرگترین نیروگاه تولید برق كشورمان و مدیران 
كاردان و كاربلد و جوانان متعهد، متخصص كه در قالب كارشناســان و كارمند و 
كارگر و تکنسین در آن مشمول به جهاد اقتصادی هستند . ذكر این نکته خالی از 
لطف نیســت كه پس از رویت ایراد غیر مترقبه در واحد 12 گازی نیروگاه سیکل 
تركیبی شهدای پاكدشت)دماوند( طی بازدیدهای دوره ای معمول و پس از  انجام 
بررســی های الزم توســط متخصصان این نیروگاه، عملیات تعویض دیســکهای 
مربوط بــه Hat Gas  این واحد بدون خارج كردن روتور توربین كمپرســور در 
كوتــاه ترین زمان ممکن و بــا تکیه بر توان و تخصص داخلی كاركنان شــركت 
مدیریت تولید برق دماوند در بخش تعمیرات مکانیک واحدهای گازی با همراهی 
امور تعمیرات ابزار دقیق و كارشناســان معاونت مهندســی  با موفقیت انجام شد.
شــایان ذكــر اســت این نــوع عملیــات تعمیــرات بــرای اولین بــار در بین 
نیروگاههــای كشــور اجــرا و طی یک بــازه 18 روزه به انجام رســیده اســت.
همچنین پیرامون دیگر ركوردهای اخذ شــده شركت مدیریت تولید برق دماوند 
كه تحت مدیریت گروه مالی دی نقشــی ماندگار در پیشــرفت و توســعه موطن 
اســالمی دارد و بنا بر آمارهای رســمی ثبت شده نیروگاه سیکل تركیبی شهدای 

پاكدشت )دماوند( با تولید 2333 مگاوات در ساعن 14:15 روز سه شنبه 14 مرداد 
ماه ركورد بیشــترین تولید یک نیروگاه در ســاعت پیک را به نام خود ثبت نمود.
الزم بذكر است ركورد قبلی این شاخص نیز با تولید 2285 مگاوات در تابستان سال 

گذشته توسط همین نیروگاه به ثبت رسیده بود.
پیشتر هم نیروگاه سیکل تركیبی شهدای پاكدشت )دماوند( با تولید 1,414,673 
مگاوات ساعت انرژی در خرداد ماه مجموع تولید خود در سه ماهه اول سال 99 را 

به 3,467,842 مگاوات ساعت رساند.
همچنیــن مجموع آمادگی تولید این نیروگاه در این ســه ماه مقدار 4,569,025 
مگاوات ســاعت به ثبت رسیده اســت.این مهم در سایه تالش و همدلی كاركنان  
مدیران این نیروگاه در حالی به وقوع پیوست كه در این سه ماهه یک واحد گازی 
این نیروگاه به مدت 56 روز تحت عملیات تعمیرات اساســی )LTE( قرارداشته و 
همچنین سایر واحدهای نیروگاه نیز تحت تعداد 12 بازدید دوره ای قرار گرفته اند.
خبر مهمتر در مورد این شــركت و سهم ارزنده اش اعالم این مهم بود كه شركت 
فرابورســی تولید نیروی برق دماوند از پیشــنهاد هیات مدیــره مبنی بر افزایش 
درصدی   733 سرمایه 
از دو محــل خبر داد.

براین اساس، »دماوند« 
درصدد اســت سرمایه 
فعلی را از 276 میلیارد 
تومــان بــه 2,3 هزار 
برساند.  تومان  میلیارد 
تامین مالی این شركت 
درصورت  فرابورســی 
موافقت سازمان بورس 
از دو محــل مطالبات 
آورده  و  ســهامداران 
نقدی و سود انباشته به 
منظور افزایش سرمایه 
اعمــال خواهد شــد.

بانک  گزارش،  بنابراین 
دی 79,6 درصد سهام این شركت فرابورسی را در اختیار دارد. و با توجه به سیاست 
ها و رویکردهای جدید تیم مدیریت قابل و با تجربه گروه مالی دی و ناخدای شناخته 
شــده آن در بازار سرمایه جناب دكترامیری كه بخوبی فراز و فرودهای بازار را می 
شناسد این سهم جزو ارزنده ترین سهام های بازار سرمایه در افق پیش روی خواهد بود

مخلص كالم آنکه نیروگاه ســیکل تركیبی دماوند بعنوان بزرگترین نیروگاه تولید 
برق خاورمیانه كه حدود 5 درصد برق كل كشور و در حدود 30 درصد برق تهران 
را تامین می كند خبر از افزایش ســرمایه می دهد آن هم با پشتوانه آورده مالی و 
سهامداران خرد و كالن خود كه به برنامه های مدون مدیریت و راهبردها و سیاست 
های آنها اعتماد و اطمینان دارند چرا كه دماوند اگر دارد می رود باال رو حســاب 
ارزندگیش میباشد نه حبابی كه از بازی دالالن و ... نشات گرفته باشد .در آخر هم 
اعالم این نکته خالی از لطف نیست كه خبرگان ازار سرمایه و كارشناسان شناخته 
شده ای كه با پیش بینی و رهنمودهای خود چه در روزهایی كه تابلو سرخ خون 
بوده و چه سبز رویش ، این افزایش سرمایه در كنار حمایت همه جانبه گروه مالی 
افزایش ســهم ارزنده و البته وجود مدیران و تکنســین های مدبر و متخصص و 
معاونین حقوقی و متعهد و كارشناسان و خبرگان حاضر در گروه مالی و هلدینگ 
باعث شده این شــركت در كنار شناسایی ارزندگی خرد به اهل تاالر شیشه ای و 
جلب اعتماد آنها نشــان دهد كه برای ركوردشکنی در تولید، بهینه سازی و بهره 
وری باالتر به ارزش آفرینی و ســودآوری بیشتر و توجه و اهتمام به محیط زیست 
می خواهد برترین و بهترین ســهم در پرتفوی هر ســهامداری در سال باشد تا در 
ســال جهش تولید، جهش در سود را برای ذینفع خود حاصل سازد. ومن التوفیق.
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آب الفبای آبادانی است و البته هک هچ افتخاری رغورآرفین رت از اینکه بتوانی هب بیابان و رد دل کوری آبادانی بسازی

 شايد بتوان گفت معجزه ای كه همگان آن را دست نايافتنی و غیرممکن می دانستند و با توجه به تنگناهای اقتصادی و تحريم های ناجوانمرادنه صاحبان زر و زور 
و زرادخانه اين در ذهن بسیاری يک رويا و خیال بود با همت و همیت و غیرت ايرانی و برنامه ريزی برای اين مهم توسط مهندسین و تکنسین و كارگر جان بركف 
ايرانی در سخت ترين روزهای جنگ تحمیلی اقتصادی بسان سربازانی از جان گذشته و سراپا گوش جان به مديران آبديده و كاردان در حکم سرداران اين كارزار 
جنگ اقتصادی، ظفر پشت ظفر ساخته و توانستند اين رويای شیرين را به واقعیتی درخشان مبدل سازند و برای قلب ايران در كوير فصلی نو از جهاد و خدمت و 
پیشرفت در حال و آتیه را رقم بزنند كه بالشک برگ زرينی خواهد بود از صرف فعل خواستن پس توانستن توسط ايران و ايرانی . وقتی سالها پیشتر  تیتر می 
زديم رويش باورها در دل كبیر يا جوانه زدن سبزی امید در دل بیابان كمتر كسی باور می داشت كه در كنار طپش صنعت و كارآفرينی و اشتغالزايی در سیرجان و 
كرمان و ماهان و يزد و ديگر شهرها و استان های همجوار طبیعتی و اكوسیستمی نوين در اين مناطق خشک شکل خواهد گرفت ولی ما به  ضرس قاطع و با تمام 
وجود ايمان قلبی  داشتیم كه اين مهم يعنی انتقال آب از دريای عمان و خلیج همیشه فارس به قلب بیابان كشور میسور میباشد چرا كه باور داشتیم اگر مردم 
شريف ايرانی اعم ازشیرمرد و شیر زن آن بخواهند می تواند اين شعار بنیانگذار اين نظام اسالمی و قافله ساالر  انقالب را تجلی سازند كه ما ملتی هستیم كه به هر 
آنچه بیانديشیم بدان دست می يابیم . افتتاح پروژه عظیم و افتخارآفرين انتقال آب از جنوب به مركز كشور در آذر ماه امسال تعبیر همان خوابی عارفانه و همان 
رويای عالمانه ای  بود كه به واقعیتی عاشقانه مبدل گرديد . چه بسا فخر و مباهات غیر قابل بیان كه برای هر ايرانی و ملک ايران زمین كه اين آرزوی قديمی رنگ 
حقیقت به خود گرفت تا با سمفونی تدوين  و ساخت و اجرا و پیاده سازی اين طرح عملیاتی كالن و بزرگ اجرايی گشت. بالشک اين طرح بزرگ ملی باعث حصول 
افتخار ملی خواهد شد چرا كه در كنار آبادانی برای اهل استانهای همجوار تا استان و شهر مقصد  ما شاهد پیشرفت و تحول های بزرگ در كل كشور خواهیم بود .
ختم كالم آنکه آنچه مابدان  باور ديرينه و قبلی داشتیم و ديگران رويا می پنداشتند اكنون به واقعیت تبديل شده است و اين همان صرف كردن فعل خواستن 
است  كه چون هر ايرانی بخواهد و برای  كاری برنامه ريزی نمايد و البته برای هدفش به  سیاست  و ابزار درست مسلح گردد در كوتاه زمان هرناممکنی  را ممکن 

خواهد ساخت و به هر آنچه بیانديشی بدان دست می يابد. دست مريزاد و خدا قوت.

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان های كویری كشور از جمله كرمان، یزد و هرمزگان 
به عنوان یک منبع آب پایدار از صدها كیلومتر دورتر برگی زرین از افتخارات نظام جمهوری 
اسالمی با ابتکار دولت و همکاری بخش خصوصی به شمار می رود كه خط نخست آن با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و با دســتور ویدئو كنفرانســی ریاست جمهوری افتتاح گردید.
با افتتاح ابر پروژه انتقال آب خلیج فارس به دیار كریمان در حقیقت شاهد تحقق آرزوی دیرینه 
كویرنشینانی از جنس پوالد و غیرت هستیم  كه با همت  دولت  و مشاركت تمام قد بخش 
خصوصی در سال جهش تولید به ثمر نشسته و رونق صنعت و تولید به همراه اشتغال پایدار را 

برای ساكنان به ارمغان دارد.
عملیــات بهره برداری از طرح های ملی اســتان هــای هرمزگان و كرمان در قالب ســی و 
یکمین برنامه افتتاح جهش تولید فراهم شــده كه با افتتاح فاز نخســت شــیرین ســازی 
آب و قطعــه اول خــط انتقال آب از خلیج فــارس به فالت مركزی ایــران )از بندرعباس تا 
ســیرجان( محقق شد.هم شده كه با افتتاح فاز نخست شــیرین سازی آب و قطعه اول خط 
انتقــال آب از خلیج فارس به فالت مركزی ایران )از بندرعباس تا ســیرجان( محقق شــد.
سایت شیرین سازی آب با ظرفیت 200 هزار مترمکعب در روز برای مصارف شرب و صنایع، خط لوله 
انتقال آب به طول 305 كیلومتر، هفت ایستگاه پمپاژ، 10 پست 400 و 230، 132 و 63 كیلوولت 
و 150 كیلومتر خط انتقال نیرو و 33 مخزن تعادلی، ذخیره و مقابله با ضربه آب به ظرفیت 187 
هزار مترمکعب با سرمایه گذاری 16 هزار و 300 میلیارد تومان و اشتغالزایی یکهزار و 200 نفر تا 
ساعاتی دیگر با حضور مسئوالن ملی و استانی دولت و بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

افتتاح طرح های یاد شده از هرمزگان تا سیرجان و ادامه پروژه انتقال آب تا رفسنجان و یزد 
خط بطالنی بر كابوس كم آبی اســتان های كویری كشــور در حوزه آب شــرب و همچنین 
برای صنعت تلقی می شــود كه مطالعات آن با تفکری هوشــمندانه در سال 92 و عملیات 
اجرایی این ابرپروژه در ســال 95 آغاز شــد و امروز ثمره چند ســال فعالیت شــبانه روزی 
مهندســان داخلی با مشــاركت 200 شــركت خصوصی و بخش دولتی به بار نشسته است.

 اجــرای ایــن پروژه با تامین زیرســاخت های جهــش تولید به فعالیت تولیــدی صنایع و 
معادن در اســتان هــای كم آب كشــور رونق می بخشــد و در فازهای بعدی آب شــرب 
فــالت مركزی كشــور را در دل كویر لــوت تامین می كند كــه آن را می توان بهترین هدیه 
در مــاه هــای پایانی دولت دوازدهــم به مردم ایران به ویژه اســتان های كویری دانســت.

پروژه انتقال آب خلیج فارس افتخار نظام جمهوری اسالمی است
مدیرعامل شــركت معدنی گل گهر در افتتاح قطعه نخست ابرپروژه انتقال آب از خلیج فارس 
به منطقه گل گهر ســیرجان كــه با حضور وزیر صنعــت، معدن و تجــارت و ارتباط ویدئو 
كنفرانســی با ریاســت جمهوری و سایر مســئوالن عالی رتبه اســتانی و ملی برگزار شد.

ایــن اخبــار شــرین را یــک به یک تشــریح كــرد كــه خدایش بــه وی عمر بیشــتر 
و تــوان فزونتــر بخشــد كــه از مدیــران طــراز اول ایــن میهــن اســالمی می باشــد.

جمشــید مالرحمان با اشــاره به برگزاری جلســه هماهنگی افتتاح فاز نخست پروژه عظیم 
شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس به فالت مركزی ایران با حضور نماینده دفتر ریاست 
جمهوری، وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، استانداری ها و شركت های سرمایه گذار 
در ســازمان ایمیدرو افزود: پــروژه انتقال آب خلیج فارس به منطقــه گل گهر به طول 305 

كیلومتر از اهمیت بسیار زیادی برای بقای صنایع در استان های كویری كشور برخوردار است.
این پروژه یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران به شــمار می رود كه پس از 
ســال ها تالش و همت شبانه روزی متخصصان و كارشناســان داخلی، به مرحله بهره برداری 
و افتتاح رســیده است. مدیرعامل شركت گل گهر با اشــاره به نقش موثر شركت گل گهر در 
اجرای موفق و سریع این پروژه گفت: طرح انتقال آب خلیج فارس با مشاركت و همکاری سه 
شركت بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعتی چادرملو و 
با حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهوری اجرا شده و اینک به ثمر 

نشسته است. 
محمد جواد فدایی استاندار كرمان نیز در افتتاح ویدئوكنفرانسی پروژه انتقال آب خلیج فارس و اتصال 
مخزن 45 هزار مترمکعبی خط آب خلیج فارس به سایت آبی گل گهر توسط رییس جمهوری،

در تشــریح افتتاح پروژه انتقال آب خلیج فارس افزود: 15 آبان ماه فاز نخســت از خط اول 
انتقال آب خلیج فارس به اســتان های كرمان و یزد توســط ریاست جمهوری افتتاح گردید.
به گفته وی بخش عمده ای از آب این اســتان در بخش كشــاورزی مصرف می شود و ساالنه 
حدود 6 میلیارد مترمکعب برداشت آب در بخش كشاورزی داریم كه یک میلیارد مترمکعب 
نســبت به حد مجاز و 2 میلیارد مترمکعب نســبت به مصرف بهینه اضافه برداشــت است.

فدائی با اشــاره به وجود 9 هزار چاه غیرمجاز در اســتان كرمان گفت: نیمی از این چاه ها باید 
پُر و مســلوب المنفعه شوند و  از نظر آب آشامیدنی 13 شهر استان كرمان در وضعیت قرمز 
قرار دارند و 720 روستا نیز شبکه آب آشامیدنی ندارند و كه به صورت سیار آبرسانی می شود.
وی تصریــح كــرد: در مجموع وضعیــت آب در اســتان كرمان خوب نیســت و در بخش 
صنعت نیــز نیاز بــه آب داریم لذا برای حل این مشــکل بررســی ها و طرح های متعددی 
مطرح شــده كه یکی از آنها استفاده از پســآب )فاضالب( است كه در شهرهای كرمان، زرند 
و ســیرجان در حال اجرای شــبکه فاضالب اســت تا از پســآب برای صنعت استفاده شود.
استاندار كرمان، دیگر برنامه حل مشکل آب استان كرمان را انتقال از حوزه های دیگر دانست 
و ادامه داد: مهمترین این پروژه ها شــیرین كردن آب دریا و انتقال به استان است كه فاز اول 
آن كه در كشــور و منطقه جزو پروژه ای مهم و بی نظیر محســوب می شــود، افتتاح گردید.
فدائی اظهار داشت: پروژه انتقال آب خلیج فارس در سه خط در نظر گرفته شده كه در مجموع 
600 میلیون مترمکعب در سال آب را شیرین كرده به استان های كرمان و یزد منتقل می كند.
وی ابــراز داشــت: خط اول این پروژه ســه فــاز دارد كه شــامل انتقــال آب از بندرعباس 
بــه گل گهر ســیرجان، گل گهــر تا مس سرچشــمه و سرچشــمه تا چادرملو یزد اســت.

استاندار كرمان افزود: در مجموع خط اول پروژه 180 میلیون مترمکعب آب را در سال منتقل 
می كند كه 50 میلیون مترمکعب آن به شهرهای استان هرمزگان داده می شود و  45 میلیون 
مترمکعب سهم گل گهر، 40 میلیون مترمکعب سرچشمه و 30 میلیون مترمکعب سهم چادرملو 
است و 15 میلیون مترمکعب نیز در طول مسیر برای شرب و مواردی دیگر استفاده می شود.

فدائــی بیــان داشــت: مطالعــات اولیــه طــرح انتقــال آب خلیــج فــارس ســال 
اســت. شــده  آغــاز   1395 ســال  از  اجرایــی  عملیــات  و  انجــام   1392

اســتاندار كرمان عنــوان كرد: فاز اول انتقال آب تا گل گهر حــدود 300 میلیون یورو ارزبری 
داشــته، 6 هزار میلیارد تومان شركا و سهامداران شامل گل گهر و سرچشمه و فوالد چادرملو 

تحقق یک آرزوی دریینه

آب رد قلب کوری ، طنین تحویل و پیشرفت با حمایت گل گهر
همدلی دولت و بخش خصوصی انتقال آب خلیج افرس هب رکمان را عملی رکد
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سرمایه گذاری كردند و یک هزار و 300 میلیارد تومان نیز از تسهیالت بانکی استفاده شده است.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش ارزی از محــل صنــدوق توســعه ملــی و بانــک ایــران 
و اروپــا كمــک گرفتــه شــده اســت، خاطرنشــان كــرد: 38 میلیــون یورو توســط 
بانــک ایــران و اروپــا و مابقــی از محــل صنــدوق توســعه ملی تامین شــده اســت.

فدائــی اضافه كرد: بانک های ســپه، ملــی، تجارت و پارســیان نیز در بخش تســهیالت 
كمــک كرده انــد و در جریــان اجرای پــروژه بــزرگ انتقــال آب از خلیج فــارس 200 
شــركت پیمانکاری 16 هزار نفر نیرو به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم فعــال بوده اند.  
وی ابــراز داشــت: امیدواریــم با انتقــال آب بــه گل گهر، چاه هــای مورد اســتفاده این 
مجموعــه مســدود شــوند و كمکی بــه حل مشــکل آب در منطقه ســیرجان باشــد.

فدائــی، زمــان افتتــاح فازهــای دوم و ســوم خــط انتقــال آب خلیج فــارس به مس 
سرچشــمه و فــوالد چادرملــو را تــا پایــان ســال اعــالم كــرد و گفــت: خــط دوم و 
ســوم انتقــال آب نیــز در حــال برنامه ریــزی و بررســی بــرای آغــاز عملیات اســت.

اســتاندار كرمان عنوان كرد: آیین افتتاح خط انتقال با توجه به حجم باالی پروژه، بخشــی 
در آب  شیرین كن های بندرعباس و بخشی در تاسیسات طول مسیر 300 كیلومتری انتقال 
اســت و بخش اصلی افتتاح در ســیرجان با حضور وزیر صمت و مدیران مربوطه و در ارتباط 

ویدئوكنفرانس با ریاست جمهوری خواهد بود.
استاندار كرمان با قدردانی از افرادی كه در اجرای این پروژه بزرگ مشاركت داشته اند، اعم از 
ایده، طرح و اجرا به ملت ایران برای اجرا این پروژه عظیم در دولت تدبیر و امید تبریک گفت.

ورود آب شیرين دريا به كرمان
وزیر نیرو گفت: تاكنون در بخش شیرین سازی و نمک زدایی آب دریا مجوز شیرین سازی 8.2 
میلیارد مترمکعبی صادر شده و از این مقدار آنچه كه تاكنون در استان ها، شروع به استفاده 
كرده اند 760 میلیون متر مکعب اســت. رضا اردكانیان نســبت آب شور به شیرین را سه به 
یک عنوان كرد و افزود: در طرحی كه  امروز )پنجشــنبه( با دستور رییس جمهوری به بهره 
برداری می رسد 450 میلیون متر مکعب آب شور نمک زدایی شده  و در نهایت 150 میلیون 

مترمکعب آب شیرین برای مصرف در استان های هرمزگان، كرمان و یزد آماده خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه این مقدار آب شیرین در فازهای مختلف به مناطق مصرف خواهد رسید، 
اضافه كرد: در فاز نخست با اجرای 303 كیلومتر تونل، احداث ایستگاه های پمپاژ متعدد و تاسیسات 
برقی مورد نیاز حدود 70 میلیون متر مکعب آب به استان كرمان و منطقه سیرجان می رسد 
كه بخشی از این 70 میلیون در خود استان هرمزگان به مصارف شرب و صنعت خواهد رسید.

پروژه انتقال آب منبع آبی پايدار برای كشور

اردكانیان افزود: با توجه به گســتردگی ارتباط كشــورمان با دریا در شــمال و جنوب، این 
طرح ها را به عنوان یک منبع پایدار برای مصارف بخش های مختلف به حســاب می آوریم.

وی بــا بیــان اینکــه از آب دریــا در 2 شــیوه یعنی بدون نمــک زدایی به صورت شــور 
و همچنیــن بــا نمــک زدایــی )تبدیــل آب دریا به آب شــیرین( اســتفاده می شــود، 
خاطرنشــان ســاخت: نیازهــای  آبــی 17 اســتان كشــور در فــالت مركــزی و مناطق 
ســاحلی مطالعه شــده و این مطالعه ها به انتها رســیده و نیازها نیز مشــخص شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: در بخش استفاده از آب دریا، به صورت بدون نمک زدایی یعنی آب شور، مجوز 26 
میلیارد مترمکعب در سال صادر شده كه تاكنون از این مجوز، 13 میلیارد مترمکعب در حال استفاده است.
وی اضافه كرد: ســه میلیارد مترمکعب از آب شور دریا برای آبزی پروری است و 10 میلیارد 
مترمکعب نیز برای خنک كردن تاسیسات صنعتی، برج های نیروگاه ها و نظایر آن استفاده می شود.
وزیر نیرو ادامه داد: طرحی كه فردا افتتاح می شــود، شــیرین ســازی آب دریا برای مصرف 
شــرب و صنعت در اســتان هرمزگان و برای مصرف در بخش صنعت اســتان كرمان است.
اردكانیان گفت: طرحی كه فردا افتتاح می شود آغاز سلسه ای از طرح های اینچنینی در كشور 
است تا بتوان با رعایت مجموعه مالحظه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی، مصارف صنعتی 
را با توجیه اقتصادی الزم از آب دریا تامین كرد و منابع آب موجود را بیشتر به بخش شرب و 

بهداشت اختصاص داد.
آب خلیج فارس تا سه ماه آينده به رفسنجان می رسد

مدیرعامل صنایع ملی مس ایران گفت: فاز نخســت »مگاپــروژه انتقال آب از خلیج فارس« 
به فالت مركزی ایران نیز در حاشــیه این مراســم با فرمان رییس جمهور به صورت ویدیو 
كنفرانــس و با حضور وزیر صنعــت، معدن و تجارت افتتاح گردید كه بــا بهره برداری از فاز 
نخســت این طرح، ظرف ســه ماه آینده آب به مجتمع مس سرچشــمه نیز خواهد رسید.
اردشیر سعدمحمدی با بیان این كه با تامین مالی به موقع، مناسب و سریع؛ مدول اول آب شیرین كن 
در بندرعباس با ظرفیت تولید 200 هزار مترمکعب آب نمک زدایی شده راه اندازی شد، افزود: با تکیه بر 
توان داخلی هم اكنون شاهد رسیدن آب تولیدی آب شیرین كن به منطقه گل گهر سیرجان هستیم.
وی تصریح كرد:  هزینه های پروژه در مرحله شیرین سازی و خط انتقال از سوی شركت مس، 

چادر ملو و گل گهر تامین مالی شده است.
مدیرعامل شــركت صنایع ملی مس ایران گفت: با توجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی مس 
در اســتان  كرمان كه نتایج اكتشافی جدید تاییدكننده این موضوع است با انتقال آب خلیج 
فارس عمال یکی از موانع گســترش تولید كه كمبود منابع آبی در این اســتان  می باشــد، 
برطرف شده و زمینه هر چه بیشتر توسعه، اشتغال زایی و جهش تولید را فراهم خواهد آورد.

آب خلیج فارس به گل گهر رسید
مدیرعامــل شــركت معدنی و صنعتی گل گهــر همزمان بــا ورود اولین پمپــاژ آب خلیج فارس به مخــزن 45 هزار 
مترمکعبــی گل گهــر را طی پیامــی تبریک گفت.به گزارش ایراســین، طرح انتقــال آب خلیج فــارس كه به منظور 
تامین نیاز معادن و صنایع معدنی كشــور توســط سه شــركت بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر، چادرملو و ملی صنایع 
مــس ایران در دســت اقدام بــود،  اولین پمپاژ آب خلیج فارس به گل گهر ســیرجان در اســتان كرمان انجام شــد.
پیــام تبریــک مدیرعامــل شــركت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در ایــن زمینــه بــه شــرح ذیــل اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
همانطور كه مردم عزیز كشــورمان واقف هســتند، دیار كریمان بهشت معادن ایران لقب گرفته و صنایع زیادی همچون 
فوالد، زغال ســنگ، مس، كرومیت و غیره در این اســتان فعالیت دارند كه تامین آب آن ها چالشــی بر ســر راه توسعه 
صنایع این اســتان محسوب می شــود و حل آن زمینه جهش و رونق تولید را در حوزه صنعتی و معدنی فراهم می سازد.
طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شــرق كشــور از پروژه های بزرگ آبرســانی كشور محسوب می شود كه از 
ســال 95 در ســه قطعه در مرحله اجرا قرار گرفته و آب گل گهر در سیرجان، مس در سرچشمه رفسنجان و چادرملو در 
یزد را تامین می كند و با اجرای این طرح، شــیرین ســازی آب دریا در كنار خلیج فارس انجام می شود و آب برای مصرف 
صنایع اســتان های یزد و كرمان تأمین می شود كه اجرایی شــدن تامین آب از دریاهای آزاد توسط شركت های معدنی 
و صنایع معدنی، گامی نو و عملی برای اســتقالل آبی بخش معدن از منابع زیرزمینی و حفظ محیط زیســت می باشد.

ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به نواحی مركزی ایران و به ویژه منطقه عظیم معدنی و صنعتی گل گهر، آرزویی چند ساله بود كه در دولت تدبیر و امید به همت مسئوالن و همراهی بخش خصوصی اجرایی 
شد و به یاری خداوند سرانجام در سال جهش تولید و همزمان با هفته دفاع مقدس شاهد ورود اولین پمپاژ آب خلیج فارس به مخزن 45 هزار مترمکعبی گل گهر به عنوان مقصد نخست پروژه انتقال آب هستیم.

بنــده برخــود الزم مــی دانم این موفقیت بزرگ را به تمامی مردم عزیز اســتان كرمان و شهرســتان ســیرجان و تمامی پرســنل شــاغل در منطقه گل گهر تبریــک عرض نمایم و 
به طور ویژه از تالش ها و فعالیت های شــبانه روزی مهندســین و متخصصین و كارگران عزیزی كه در این چند ســال در اجرای این پروژه مشــاركت داشــته اند تقدیر و تشکر نمایم.
جمشید مالرحمان
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت

منطقه معدني و صنعتي گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطبهای فعال معدنی، صنعتی در خاور میانه است كه دارای قابلیت های بسیاری برای 
تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر یکي از شركت هاي فعال این منطقه مي باشد كه نقش مهمي در 
سیاست گذاري و مدیریت منطقه را برعهده دارد. این شركت در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از 15 میلیون تن كنسانتره و بیش از 10 میلیون تن گندله بزرگترین تولید كننده كشور 
مي باشد و با اجراي پروژه های توسعه و بهینه سازي خطوط شركت، در افق چشم انداز، مجموع تولیدات ساالنه این شركت به بیش 30 میلیون تن خواهد رسید. این شركت به منظور 
توسعه زنجیره ارزش خود با تاسیس شركت هاي فوالدي سهم خود را در تولید محصوالت فوالدي نظیر آهن اسفنجي توسعه داده است و در آینده نه چندان دور با تولید اسلب نازک و 
مقاطع فوالدي این زنجیره را تکمیل خواهد نمود. گل گهر اولین منطقه اي در ایران خواهد بود كه كلیه فرآیند تولید از معدن تا محصول نهایي را در یک منطقه در كنار هم قرار داده است.
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راهبردهای مهندس معینیان برای ارتقاء برند »سپاها«
افزایش صادرات و بهبود کیفیت محصول در سیمان سپاهان

ســیمان ســپاهان اصفهان از جمله شــركت های سیمانی كشور می باشــد كه به واسطه 
مدیرعاملی مهندس معینیان كه از خوشفکر و خوش نام ترین مدیران صنعت كانی و سیمان 
كشــور می باشد كه همواره برنامه محوری و دیسپلین كاری وی در سنگرهای سابق تحت 
سکانداریش منشا خدمات بسیار بوده است  در كنار پتانسیل باالی  این مجموعه در نصف 
جهان و البته تولید محصوالت متنوع و با كیفیت و منابع انسانی ارزشمند توانسته »سپاها« 
را جزو برترین های شــركت های سیمانی در كشــوری قرار دهد كما اینکه ایران خود جزو 
اولین های  تولید و صادرات ســیمان در ســطح جهان می باشد .  بالشک  حضور مدیران 
آبدیده و آشنا به رموز بازارسرمایه و صنعت كشورمان كه خوب نقاط ضعف و قوت اقتصاد ، 
بازار و صنعت  را شناخته و علی الخصوص در صنعت مادر سیمان كه اگر هر پل و سازه های 
هســت تا هر جاده و خانه ای از وجود این محصوالت فرآوری شــده ارزان  ســاخته شده و 
به دســت می آید نوید بخش آن اســت كه این صنعت شاگرد اول اقتصاد مقاومتی به مدد 
درایت همین مدیرانه آبدیده چون مهندس معینیان و مدیران زیرمجموعه از كارشناسان و 
كارگران متعهد و متخصص گرفته تا معاونت مالیه شــفاف و پاكدست ، از مدیریت كاربلد 
كارخانه تا مدیریت فرهیخته روابط عمومی و امور ســهام پاسخگو  و..... در سالهای مزین به 
رونق و جهش تولید نوای خوش ســازندگی و پیشرفت در كنار سودآوری و ارزش آفرینی را 
برای سهامداران و ذینفعان خود سر می دهد. تولید و صادرات محصوالت سیمانی با كیفیت 
در تیپ های مختلف به كشورهای همسایه و كشورهای هدف صادراتی، انعقاد قرارداد های 
بسیار مناسب برای فروش سیمان و كلینکر در پروژه های مهم و حیاتی كشور و نیاز فراوان 
به محصوالت این شــركت در پی وقوع  چندین مورد سیل و بالیای طبیعی دیگر در طول 
ســال گذشته و البته رد شدن تدریجی ســایه تحریم ها كه باعث تحول در فروش خارجی 
بیشتر خواهد شد و البته آغازی دوباره برای اجرا و عملیاتی گشتن پروژه های متوّقف عمرانی 
كه در پی همین تهدیدها و تحریم های صاحبان زر و زور و زرادخانه جهانی شــکل گرفته  
بود، می تواند تحولی شــگرف در میزان سوددهی و ارزش آفرینی این شركت تولید سیمان 
در دیار نصف جهان به ســال 1400 داشته باشد. ناخدایی مهندس معینیان این مدیر بازار 
شــناس و برنامه های مدون مدیریتی وی خود نیز بشــارت آور آن است كه خوش خرامان 
این مدیر و شركت تحت مدیریتش یعنی سیمان سپاهان در سال مالی آتی نیز به توفیقات 
و دســتاوردهای درخشان بیشتر و بیشــتری نائل خواهد گردید. دست مریزاد و خدا قوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت سیمان سپاهان)ســهامی عام( مورخ 1399/09/02 
در محل ســالن اجتماعــات انجمن صنفي كارفرمایان صنعت ســیمان تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 67/68 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  ســعید خاني پور بود، كه جنابان كامران معتمدي بروجني  و علیرضا قادري  
در مقام نظار اول و دوم و آقای عباســعلي معینیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربــوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1399/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 175 ریال به كار خود پایان دادند.
در ابتدای گزارش جامع عملکرد شــركت در ســال مالی 99-98  كه توســط مدیرعامل 
شــركت جناب آقای مهندس معینیان با تبیین این نکته كه شــركت ســیمان ســپاهان 
با ســه خط تولیــد و ظرفیت تولیــد 4/000/000 تن انواع ســیمان یکــی از بزرگترین 
تولید كنندگان ســیمان در كشــور اســت كه با اســتفاده از پیشــرفته ترین تجهیزات و 
ماشــین آالت ، منطبق با اســتانداردهای جهانی محصوالت خود را تولید و به بازار عرضه 

می نماید و ســهم عمده از تامین ســیمان های مورد نیاز طرح های عمرانی در كشــور را 
بر عهده دارد تصریح كرد كه شــركت سیمان ســپاهان، عنوان صنعت برگزیده سبز كشور 
را به خود اختصاص داده و تنها تولید كننده ســیمان های ســرباره ای در كشــور اســت.
به گفته این مدیر مدبر، شركت سیمان سپاهان با اعتقاد به ایجاد تنوع محصول مطابق با نیاز 
مشتری و تولید سیمان های با كیفیت و بهره گیری از امکانات تجهیزاتی و آزمایشگاه مجهز 
و پتانسیل نیروی انسانی متخصص ، توان تولید 12 نوع سیمان شامل انواع سیمان پرتلند ، 
پرتلند سرباره ای ، آهکی ، پوزوالنی و مركب را دارا بوده و با توجه به سابقه طوالنی در تولید 
انواع سیمان سرباره ای و مطالعات گسترده تحقیقاتی و كاربردی و كسب دانش فنی و بهره 
برداری از دپارتمان اختالط سیمان و سرباره،  بعنوان اولین و تنها تولید كننده این نوع سیمان 
بر اساس استاندار ملی ایران و اروپا قرار دارد. سکاندار سیمان سپاهان در فرازی دیگر از گزارش 
خود با تبیین این مهم كه »سپاها« با توجه به وجود نیروهای زبده و استفاده از آخرین تکنولوژی 
روز دنیا در خطوط تولید و دسترسی به معادن مطلوب این نوید را به مشتریان عزیز می دهد 
كه با ایجاد تنوع محصوالت، زمینه مناسب جهت انتخاب و مصرف انواع سیمان ها با كاربرد 
های ویژه بطور گسترده فراهم گردیده است اضافه كرد امروزه با تولید محصوالت خاص مورد 
نظر مشتریان، در مسیر رشد و تعالی قدم بر داشته و روندی صعودی و رو به رشد را طی می 
نماییم. به گفته مهندس معینیان : صداقت، اعتماد، احترام، وفای به عهد و صمیمیت؛ خوش 
نامی و رعایت اخالق حرفه ای؛ یادگیری، خالقیت و نوآوری؛ مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛ 
وجــدان كاری و انضباط؛ اســتفاده بهینه از منابع و كاهش آالینده های زیســت محیطی.

 توسعه سرمایه های انسانی، مشاركت و كار گروهی جزو ارزشهای  محوری سیمان سپاهان می 
باشد كه به جد و با برنامه ریزی اصولی به دنبال پیاده سای آن هستیم. وی همچنین در بخش 
دیگری از گزارش خود تصریح كرد : در زمینه گسترش فعالیت ها و تولیدات، شركت در سال 
جهش تولید و در راستاي مشتري مداري ، سیمان سپاهان دستاوردها و  عملکرد درخشانی داشته 
است كه در آخرین آن عرضه كیسه هاي سیمان 25 كیلویي را به سبد محصوالت خود افزوده ایم.
شایان ذكر است: حمل سریع و آسان؛ حفاظت بیشتر از محیط زیست؛ جلوگیري از اسراف 
ســیمان؛ صرفه جویي اقتصادي براي مصرف كننده؛ تنوع بخشــي در تولید و بسته بندي 
محصول؛ عدم اتالف منابع طبیعی كشــور؛ كاهش خستگي و آسیب هاي جسمي به دلیل 
سبک تر شدن وزن كیسه ها، از مهمترین مزایای قابل توجه این نوع تولید محصول می باشد.
و در آخر آنکه »سپاها« با مجهز بودن به بزرگترین سامانه بارگیرخانه تمام اتوماتیک كشور 
دارای سه خط تولیدبا تکنولوژی نوین ازكشور آلمان و به ظرفیت هر خط3300 تن كلینکر 
در سایه تمهیدات و برنامه های مدون مهندس معینیان مدیریت خوشفکر و توانمند شركت 
و اجرایی شدن سیاست ها و رویکردهای مشارالیه  با توجه به توان موجود در شركت سیمان 
سپاهان و با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته باعث خواهد شد كه شركت در سال 
مالی بعد روند رو به رشــد داشته باشد و شاهد رشد سود عملیاتی و سود خالص شركت در 

مداری صعودی در سال مالی آتی خواهیم بود.
شركت سیمان سپاهان در سال مالی 99-98 با كسب بیش از 800 میلیارد ریال سود خالص 

ركورد جدیدی به ثبت رسانید.
مهمترين نتايج بدست آمده در سال مالی 99-9۸ در شركت سیمان سپاهان به 

شرح زير بوده است :
1- تولیــد كلینکر به میزان 2.3 میلیون تن و تولید ســیمان به میــزان 1.8 میلیون تن.
2- افزایــش درآمدهــای عملیاتی شــركت بــه میزان 34 درصد نســبت به ســال قبل

3- افزایش سود عملیاتی و سود خالص شركت به ترتیب به میزان 227 و 192 درصد نسبت 
به سال قبل
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4- كاهــش 53 درصــد در هزینه های مالی تســهیالت دریافتی نســبت به ســال قبل
5- صادرات كلینکر به میزان 500 هزار تن.

با توجه به پتانسیل های موجود در شركت سیمان سپاهان و با عنایت به برنامه ریزی های صورت 
گرفته پیش بینی می شود شركت در سال مالی بعد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و 
شاهد رشد سود عملیاتی و سود خالص شركت در مداری صعودی برای سال مالی آتی خواهیم بود.

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

مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در سال مالی مورد گزارش 
پس از خروج ســیمان از ســبد حمایتی در ســال 1387 و راه اندازی كارخانجات جدید 
ســیمان در كشــور، عرضه ســیمان نســبت به تقاضا در بازارهای داخلی افزایش یافت و 
شــرایطی متفاوت با گذشته برای واحدهای تولید كننده ســیمان به وجود آمد و علیرغم 
آزاد شــده صادرات ســیمان در ســالهای بعد فزونی عرضه در بازارهای داخلی نســبت به 
تقاضا در ســال مالی منتهی به پایان شــهریور ماه 1399 همچنان تــداوم یافت. عالوه بر 
این افزایش قیمت تمام شــده تولید ســیمان تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی، 
افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های ســالیانه از یک طرف و عدم تناســب افزایش قیمت 
فروش ســیمان با افزایش قیمت تمام شده )علیرغم افزایش نرخ سیمان در سال جاری( از 
طرف دیگر، منجر به كاهش حاشــیه سود صنعت سیمان در طی ده سال اخیر شده است.
عدم تناســب رشــد مصرف سیمان با رشــد تولید ســیمان در ســال های اخیر ، باعث 
گردیده اســت تولیدكنندگان با مازاد تولید نســبت به مصرف مواجه شده كه در نتیجه با 
انباشــت موجــودی و نهایتا عدم فــروش محصول و با كســری نقدینگی مواجه شــوند.
مرور كلی بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در ســال مالی مورد گزارش

پس از راه اندازی خط ســوم تولید در سال 1387 ظرفیت رسمی تولید كلینکر در شركت 
سیمان سپاهان از 1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازی آسیاب سیمان خط 
سوم در نیمه دوم سال 1388 ظرفیت رسمی تولید سیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسیده است.

با افزایش ظرفیت تولید سیمان در شركت و افزایش عرضه سیمان تولیدی سایر شركت ها در 
بازارهای داخلی، به ویژه افزایش عرضه سیمان در منطقه جغرافیایی فعایت شركت بعل بهره 
برداری از كارخانه های جدید، رقابت بین عرضه كنندگان برای افزایش فروش محصوالت خود 
در سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 1399 نیز ادامه یافت بطوریکه در اثر رقابت، قیمت 
فروش نیز تحت تاثیر قرار گرفته اســت. در صادرات محصول به خارج از كشور نیز با توجه 
به تولید مازاد سیمان نسبت به مصرف داخلی، عرضه رقابت شدت یافت. با توجه به شرایط 
نرخ ارز و بهبود صادرات ، شركت توانست در سال مالی گذشته حدود 500 هزار تن كلینکر 
صادر نماید كه نسبت به میانگین 5 سال اخیر، از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.

بــا وجود ایــن موارد، شــركت همــواره تالش نمــود به اهــداف از پیش تعیین شــده 
دســت یابــد و با همــت و همدلــی همه كاركنــان بــرای ورود بــه بازارهــای جدید 
برنامــه ریــزی نماید كــه نتیجه آن فــروش 1/845 هزار تــن ســیمان و 494 هزار تن 
كلینکر در شــرایط ســخت رقابتــی در بازارهــای داخل و خارج از كشــور بوده اســت.

بیان استراتژی شركت
با مطالعاتی كه درخصوص برنامه های شركت بعمل آمد استراتژیهای چندساله شركت تدوین 
و به مرحله اجرا درآمده است كه با ارزیابی نتایج حاصل از آن ، استراتژیها مورد بازنگری قرار 

گرفته و با تغییراتی، عملیاتی شده اند. اهم استراتژیهای مذكور بشرح زیر می باشد:
- توسعه بازار داخلی و صادرات

با تغییر شــرایط فروش محصول، نگری شــركت نســبت به مشــتریان بــا رویکرد حفظ 
مشــتریان قبلی و افزایش تعداد مشــتریان جدید بمنظور حفظ ســهم بازار مدنظر بوده 
اســت كه در این راستا تقویت واحدهای مهندســی فروش و بازاریابی و ارائه خدمات پس 
از فروش در دســتور كار قرار گرفته اســت. همچنیــن جهت افزایش صادرات ســازمان، 
واحد مذكور متناســب با اهــداف مورد نظر در دســت اصالح و تغییر قرار گرفته اســت.

- توسعه و تامین منابع مالی مورد نیاز
یکــی از مهم ترین برنامه های شــركت، كاهش حجم بدهی هــای بانکی و كاهش هزینه 

هــای مالی مربوطه می باشــد كــه با توجه به برنامــه ریزی صورت گرفته مقرر اســت از 
محل واگذاری اموال مازاد و ســرمایه گذاری های موجود تامین شــود. همچنین به منظور 
بهبود شــرایط تولید و كاهش بهای تمام شــده تعمیرات اساســی خطــوط قدیمی یکی 
از مهم ترین برنامه های آن شــركت می باشــد كه نیازمند تامین منابع مالی می باشــد.

- چابک سازی سازمان
نیــروی انســانی بعنوان عامل رشــد و پویایی ســازمان همــواره مورد توجه بوده اســت. 
بازنگر مســتمر وضعیت نیروی انســانی و برنامه ریزی آموزشــهای تخصصــی برای ارتقاء 
ســطح دانش كاركنان و مهندســی مجدد در ســال مالی مورد گــزارش در ادامه اقدامات 
ســالهای قبل و تــداوم آن برای ســنوات آتی یکی از اســتراتژیهای برگزیده می باشــد.
مــرور كلــی بــر عملکــرد شــركت، میــزان دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده
تالش برای دســتیابی به اهداف تعیین شده در بودجه توسط هیات مدیره و پایش عملکرد 
ماهیانه در طول سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 با توجه به شرایط متغیر و تحوالت 
اقتصادی در ســال مالی مورد گزارش از دغدغه های اساســی مدیریت شركت بوده است.

برنامه هاي آينده شركت
شــركت سیمان سپاهان در راستاي جلب نظر ذینفعان خود، به ویژه حداكثر نمودن منافع 
 )BSM( ســهامداران عزیز و با برقراري واســتفاده از سیستم مدیریت اســتراتژي متوازن
وباتمــام تــوان، حداكثر تالش خود را براي كاهش قیمت تمام شــده محصوالت و افزایش 
)EPS( به كار گرفته و در قالب برنامه راهبردي 3 ســاله اهداف ذیل را تدوین نموده است:
گســترش بازارهــاي فــروش محصــوالت و تنــوع بخشــي شــیوه هــاي فــروش
ارتقــاي كیفیــت محصوالت در ســطح داخلــي و اســتانداردهاي بین المللــي )كنترل 
جامع كیفیــت مواد اولیه و افزودني از معدن تا تحویل به مشــتري، پیگیري اخذ نشــان 
CE( وگســترش ســهم بازار داخلی )افزایش كارائي فرآیند بازاریابــي ، مدیریت روابط با 
مشــتریان، جلب رضایت و ایجاد وفاداري در مشــتریان( همچنین افزایش میزان صادرات 
به منظــور به كارگیــري حداكثر ظرفیــت تولیدي و تأمین بخشــي از نیازهــاي ارزي.

تنوع محصوالت
تقویــت فعالیتهای تحقیق و توســعه )R&D( جهــت تأمین نیازهاي جدید مشــتریان 
ونــگاه به آینــده از نظر تکنولوژي و تولید محصوالت جدید و معرفــی به بازارهای موجود.

مديريت و تامین بهینه منابع مالی
برنامــه شــركت در ســال مالــی آتی مدیریــت و تامیــن منابــع مالــی از طریق اخذ 
تســهیالت مالــی ارزان قیمــت و فــروش اموال مــازاد به منظــور تامین منابــع مورد 
نیــاز جهــت تعمیــرات اساســی خطــوط تولید و تــداوم فعالیت شــركت می باشــد.

مديريت هزينه ها و كاهش بهای تمام شده
شركت در سال مالی 99 - 98 برنامه تعمیرات اساسی خطوط قدیمی را در برنامه كار خود 
قرار داده است كه می تواند منجر به افزایش ظرفیتهای عملی تولید شده، همچنین بر بهای 
تمام شــده محصوالت نیز موثر می باشد. با توجه به شرایط فعلی، برنامه های مختلفی در 
خصوص كنترل و كاهش هزینه ها در حوزه های مختلف عملیاتی در دست انجام می باشد.

شیوه هاي تأمین مالي
نقدینگــي شــركت در ســال مالي منتهــي به 31 شــهریور مــاه 1399 تحــت تأثیر 
وضعیــت بــازار و تغییــرات روش فروش محصــول از روش اعتبــاري به نقــدي داراي 
نوســانات زیادي بوده اســت ، به طوري كــه یکي از موارد مهم اتخاذ تصمیمات بررســي 
وضعیت نقدینگي اســت . لذا شــركت بــراي تأمین منابــع مالي خود براســاس بودجه 
نقــدي تعریف شــده براي ســال مالــي آتي منابــع الزم را پیــش بیني نموده اســت .
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»قپیرا« همیشه بر مدار صعود و سود با مدیریتی کاربلد
افزایش چشمگیر در تولید شکر و کسب سود بیشتر از تولید الکل در قند پیرانشهر

درایت و ســکانداری مهندس شــهرام طالبیان كه از خاندانی كارآفرین و َخیر در كشور  
عزیزمان میباشــد  و جمله تمهیداتی كه این مدیر توانمند در مجموعه قند پیرانشهر به 
كار میگیرد توانســته هر ساله برای سهامداران و ذینفعان خود عالوه بر حصول یک سود 
شــیرین و ارزش آفرینی توامان موجبات رشد قیمت سهام و ارزندگی آن در بازار سرمایه 
گردد. نقش خوش و توفیق كســب ســهمی قابل توجه در بازار شکر و الکل بطوری كه 
شركت توانســت در سال گذشــته بعنوان یکی از برترین تولیدكنندگان شکر و مصرف 
كنندگان چغندر قند كشور بار دیگر قدرت و اراده خود را در جهت نیل به هدف مقدس 
تولید و ســازندگی به منصه ظهور برســاند و این ره آورد سیاســت و تدابیر ارزنده این 
مدیر الیق بوده و نوید بخش آن كه كام ســهامداران و ذینفعان شــركت در سال جاری 
و آتی بیش از پیش شــیرین خواهد شــد . برای مهندس طالبیان ایــن  مدیر كاردان و 
كاربلد كه به خوبی با فراز و فرودهای بازار و صنعت آشــنا بوده و به یمن پتانسیل خوب 
مجموعــه و جمله كاركنان و كارشناســان و مدیران ومعاونین خدوم و دلســوز كه برای 
اعتالی برند »قپیرا« به راســتین كمر همت به غیرت بســته اند تا یکی از اهداف كالن 
شــركت كه تبدیل شــدن به عنوان رهبر بازار صنعت قند و شکر است، آرزومند بهترین 
ها هســتیم و معترف كه در این راستا تالشــهای عملی بسیار زیادی )مخارج سرمایه ای 
صورت گرفته( به منظور رفع گلوگاه های تولیدی برداشته شده و ما شک نداریم با همت 
و همیت و بازارشناســی و برنامه محوری جناب طالبیان و مجموعه قند پیرانشــهر  این 
چشــم انداز در اندک زمانی میسور بوده و میباشد .  خدا قوت فزون تر به شما ببخشاید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سهامی عام فرآورده های غذائی و قند پیرانشهر)سهامی عام( 
مــورخ 1399/08/19 در محــل ســالن اجتماعات ســاختمان شــهد برگــزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 89/96 ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای حسن زنجاني میاندوآب  بود، كه جنابان عباس باباگل زاده و همایون 
دارابي در مقام نظار اول و دوم و آقای شهرام طالبیان 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 1399/04/31 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 و با تقسیم سود 1/800 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مديره
شــركت فــرآورده های غذایی و قند پیرانشــهر )ســهامی عــام( به پشــتوانه نیم قرن 
فعالیــت و بــا توجه به مقــررات و منافع عمومی خــود را متعهد بــه حمایت از حقوق 
ســرمایه گــذاران می دانــد. در این راســتا تامیــن محصول، توســعه پایــدار، ارتقاء 
شــفافیت و بکارگیــری تمــام ظرفیت هــا از اصول اولیه شــركت به شــمار می رود.

تولید شکر:
درســالي كه سپري شد با ســعي و تالش مدیریت و كلیه كاركنان زحمتکش مجموعه 
شــركت تولید فرآورده هاي غذائي و قند پیرانشــهر با مصــرف 289/545 تن چغندر و 
تولیــد 41/579 تــن شــکرچغندر؛ جــذب و تولید حدود 26/654 تن شــکر ســفید 
حاصل از تصفیه شــکر خام خریداری و تصفیه 15/091 تن شــکر خام دولتی شــركت 
توانســت در ســال گذشــته بعنوان یکــی از برتریــن تولیدكنندگان شــکر و مصرف 
كننــدگان چغندر قند كشــور بار دیگر قــدرت و اراده خود را در جهــت نیل به هدف 
مقــدس تولید و ســازندگی به منصه ظهور برســاند. هیات مدیره شــركت افتخار دارد 
كه این موفقیت بزرگ را به كلیه ســهامداران و كاركنان شــركت تبریک عرض نماید .

تولید الکل
در ســال مالی مورد گــزارش امکان تولید ایــن محصول به میزان 2/231/600)ســال 
قبــل 3/331/815( لیتر رســید كه در مقایســه با ســال گذشــته حــدود 33 درصد 
كاهــش داشــته و قیمــت هــر لیتر الــکل در قیاس با ســال گذشــته بــرای اتانول 
حــدود 66 درصــد و بــرای الکل طبــی حــدود 113 درصــد افزایش یافته اســت.

هیات مدیره و مدیرعامل تالش بی دریغ خود را به پشــتوانه نیروی انســانی متخصص و 
متعهد شركت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر )سهامی عام( به كار می گیرد تا منافع 
كلیه ذینفعان و سهامداران محترم شركت پوشش داده شود و امید است شركت بتواند نقش 
مناسبی را در جهت توسعه و ارتقاء جایگاه بازار تولید شکر و الکل با توجه به بحرانی بودن 
منابع آب زیرزمینی در بسیاری از استانها ایفا كرده و بمنظور اصالح شیوه آبیاری اقدامات 

بیشتری در جهت ترغیب، تشویق و آموزش كشاورزان انجام دهد تا راندمان در هکتار چغندر 
در كشــور افزایش یافته و در نتیجه رقابت پذیری شکر تولیدی داخل كشور با شکر خام 
وارداتی بهبود یافته و از این طریق درآمد كشاورزان نیز افزایش بیشتر و پایداری داشته باشد.

جايگاه شركت در صنعت
شــركت فرآورده های غذایی و قند پیرانشــهر با تکیه بر نقاط قوت و فرصتهای موجود 
در محیط كســب و كار و با عنایت به فلســفه و ماموریت ســازمانی خود همواره سعی 
كــرده بعنــوان یکی از بهترین های صنعت قند و شــکر خود را در كشــور مطرح كرده 
و عملکرد و كارنامه شــركت در ســال مالی اخیر و ســنوات گذشــته گواهــی بر این 
مدعاســت. عــالوه بر این یکی از اهداف كالن شــركت تبدیل شــدن بــه عنوان رهبر 
بازار صنعت قند و شــکر اســت كه در این راستا تالشهای عملی بســیار زیادی )مخارج 
ســرمایه ای صــورت گرفته( بــه منظور رفــع گلوگاه های تولیدی برداشــته اســت.

تقدير و توفیقات شركت
منجــر  تاكنــون  اقتصــادي  فعالیتهــاي  زمینــه  در  شــركت  هــاي  موفقیــت 
بــه دریافــت لــوح وتندیــس ازارگانهــاي ذیربــط بــه قــرار زیــر بــوده اســت.
- اخــذ لــوح تقدیــر از وزارت صنایع بعنــوان واحد نمونه كشــوري درســال 1374
 -اخذ لوح تندیس صنعت سبز به لحاظ رعایت استانداردهاي محیطي استان در سال 1383
بازرگانــي  اســتان،اطاق  ومعــادن  صنایــع  اداره  ازســوي  تندیــس  -اخــذ 
1388 ســال  در  اســتان  نمونــه  واحــد  بعنــوان  ومعــدن  صنعــت  وخانــه 
 - اخذ لوح تندیس صنعت سبز به لحاظ رعایت استانداردهای محیط زیست كشور درسال 1381

گزارش عملکرد اجتماعی شركت
بــا توجــه بــه قانــون هدفمنــد كــردن یارانــه هــا و ماجــرای آن از نیمــه دوم 
اســت: پذیرفتــه  صــورت  ذیــل  بشــرح  الزم  هــای  ریــزی  برنامــه   89 ســال 
بــرای  شــهرک  داخــل  گاز  و  بــرق  كنتورهــای  نصــب  قــرارداد:  انعقــاد    -1
منــازل ســازمانی كارخانــه قند بــا توجه بــه اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانه ها

2- درخصوص عملکرد زیست محیطی قرارداد با پیمانکار اصلح بمنظور كنترل هر چه بیشتر 
فاضالب كارخانه الکل صورت پذیرفته و طرح مذكور در شهریور ماه سال 1390 با حضور 
مسئولین محلی راه اندازی و هم اكنون پساب كارخانه الکل بطور كامل تحت كنترل می باشد.
3-در سال مالی مورد گزارش همچون سالهای قبل بمنظور تامین رفاه كاركنان خدمات 
ارائه شــده شــامل پرداخت سقف اعتباری صندوق قرض الحســنه، تمدید قرارداد بیمه 
عمــر و حادثه گروهی كاركنان، تمدید قرارداد بیمه تکمیلــی كاركنان، پرداخت پاداش 
افزایش تولید، خدمات پزشــکی و بهداشــتی و احداث پاركینگ صورت پذیرفته اســت.

مصرف انرژی
درخصــوص مصــرف انرژی، صرفــه جوئی های انجام شــده بشــرح ذیل می باشــد:
جلوگیــری  بمنظــور  كارخانــه  مختلــف  قســمتهای  در  ایزوالســیون  انجــام   -1
انــرژی. مصــرف  در  جوئــی  صرفــه  نتیجــه  در  حــرارت  رفــت  هــدر  بــه  از 
2- دوگانه سوز نمودن كوره های بخار و كوره آهک و تجهیز كردن آنها به مشعلهای گاز سوز.

3- اســتفاده ازسیســتمهای فركانس كانورتر)تنظیم برق مورد نیاز( با افزایش یا كاهش 
انرژی مورد نیاز.

4- نصــب كنتــور حجمــی آب مصرفــی كارخانــه بــر روی آب ورودی از رودخانه.
5- نصــب پــرس فیلتر ممبرانی و خــارج كردن گل صافی از سیســتم تصفیه فاضالب

تاريخچه
شركت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر )سهامی عام( در سال 1362 به صورت شركت 
سهامی خاص تاسیس و طی شماره 130269 مورخ 1362/09/26 در اداره ثبت شركتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده است.شركت در تاریخ 1375/08/02 به شركت 
سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1375/11/02 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
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حصول افتخار ملی با »فملی« و دکتر اردشیر سعد محمدی
افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس از 10 هزار و 140 میلیارد تومان به 

2 هزار میلیارد تومان مصوب مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

دكتر اردشــیر سعد محمدی یکی از برجســته وموفق ترین مدیران جهادی و با دیسیپلین 
كشــورمان با اعالم اینکه در »فملی« در میزان تناژ فروش رشــد كرده ایم و 60درصد از این 
افزایش فروش به خاطر افزایش قمیت دالر و 40 درصد نتیجه عملکرد مثبت شــركت ملی 

مس است تصریح كرد:
در گزارش 6 ماهه سود 101 تومانی محقق كردیم.

مدیرعامل شركت ملی صنایع مس ایران در ادامه با بیان اینکه با تفکرات سنتی نمی توانیم با 
دنیا رقابت كنیم افزود:

مجموعه ای ایجاد كردیم تا صنایع پایین دستی مس را تولید و توسعه دهیم چرا كه با تفکرات 
سنتی نمی توانیم با دنیا رقابت كنیم و نباید از تفکرات بین المللی جا بمانیم. این مدیر برنامه محور 
با تبیین ایم مهم كه به دنبال این هستیم كه با تغییر تکنیک از لحاظ فنی بتوانیم در بین كشورهای 
مطرح جهان در زمینه تولید مس قرار بگیریم اضافه كرد سرمایه گذاری را در مس به سمت 
بش از 500 میلیون تن می بریم تا نام ایران در كنار نام كشورهای توسعه یافته مس قرار بگیرد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت ملي صنایع مس ایران  )سهامی عام( مورخ 
1399/09/10 در محل خیابان ولي عصر )عج( - نرسیده به پارک ساعي - پالک 2161- طبقه 
چهارم تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 62/73 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 

شد، ریاست مجمع برعهده آقای عباس نعیمي بود كه جنابان 
حمید دادپو و محمد رضا درخشــنده درمقام نظار اول و دوم و 
آقای  عبدالرضا برهاني نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامــه و با قرائت گــزارش توجیهی هیــات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل محترم و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
بــا طنیــن صلوات خــود ضمن تصویــب افزایش ســرمایه 
شــركت به تغییر بند اساســنامه مربوطــه رای مثبت دادند.

دكتراردشــیر سعدمحمدی، مدیرعامل شــركت ملی صنایع 
مس ایران ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد شركت ملی مس، 
افزایش ســرمایه را برای شــركت ملی مس را الزامی دانست.

وی با اشاره به پروژه های بزرگ معدنی در كشورهای دنیا گفت: میزان سرمایه تصویب شده 
برای ســرمایه گذری در معادن مس كشــورهایی همچون پرو، شیلی بسیار زیاد است. ولی 
این میزان ســرمایه برای اكتشــاف در معادن مس ایران بسیار كمتر است، چرا كه برخی از 
تکنولوژی و قطعات و ماشــین آالت در زمینه مس توســط فناوری داخلی تولید می شود.

مدیر برجســته صنعت كشــورمان در ارتبــاط با ارزش فــروش داخلــی و خارجی مس 
تــا پایان آبان ماه ســال 99 بــا بیان اینکه: مجموع فــروش مس تا پایان آبــان برابر 245 
هزار و 765 میلیارد ریال بوده اســت اشــارت داشــت بر این نکته كه پیش بینی می شــود 
میــزان مجموع فروش تــا پایان ســال 99 برابر با 217 هــزار 757 میلیارد ریال برســد.
وی در ادامه گزارشی از پروژه های در دست اجرای شركت ملی صنایع مس ایران از جمله احداث 
كارخانه اسید سولفوریک خاتون آباد، احداث زیرساخت های انتقال اسید سرچشمه و خاتون آباد 
به بندر عباس، طرح توسعه ذوب خاتون آباد،  طرح تولید مس كاتودی سونگون، توسعه معادن مس 
سونگون ارائه كرد و میزان پیشرفت فیزیکی و سرمایه گذاری های انجام شده در آن را تشریح كرد.
دكترســعدمحمدی در ادامــه بــه تفکیــک از عملکــرد فــروش داخلــی و خارجــی 
شــركت مس تــا پایان آبان مــاه 99 ســخن گفت و اضافه كرد شــركت ملــی مس در 
مجمــوع در فروش محصــوالت داخلــی 20 درصد افزایــش قیمت تجربه كرده اســت. 
بدین ترتیب به ازای هر 100 ســهم 97 ســهم جایزه برای سهامداران فملی در این مجمع 
تصویب گردید و به سهامدارانی كه تا پیش از مجمع عادی به طور فوق العاده سهامدار شركت  
بودند  به ازای هر 100 ســهم 97 ســهم جایزه برای ســهامداران فملی در نظر گرفته شد.

گزارش بازرس قانوني 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت ملی صنایع مس ایران)سهامي عام(
در اجــرای مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ شــهریور ماه 1399 هیات مدیره شــركت ملی صنایع مس ایران 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 101/400 میلیارد ریال به 
مبلغ 200/000 میلیارد ریال مشــتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت های ســود و زیان ، 
تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرســی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 

مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانــون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت 
تکمیل طرح های در دســت اجرا تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضات 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه گردیده كه انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شود كه این 
گزارش توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- هر چند شركت آثار مالی مربوط به بندهای مندرج در مبانی اظهار نظر مشروط گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی 1398 در ارتباط با احتساب ذخایر كاهش ارزش 
مطالبات مشکوک الوصول، هزینه مازاد بیمه مشاغل سخت و زیان آور، مالیات عملکرد و مالیات 
بر ارزش افزوده، مابه التفاوت عوارض تبصره ماده 43 برنامه ششم توسعه كشور، مغایرت حساب 
های فیمابین با وزارت صنعت )استان آذربایجان شرقی( درخصوص حقوق و عوارض دولتی 
جمعا به مبلغ 9203/5 میلیارد ریال را در اطالعات مالی آتی ارائه شده تعدیل ننموده، علیهذا 
اگر چه تعدیل اطالعات ارائه شــده در گزارش توجیهی از بابت موارد فوق ضروریست، لیکن 
با عنایت به ســود انباشته طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال مذكور و میزان سود 
سهام مصوب، انتقال مبلغ 98/600 میلیارد ریال از آن محل به سرمایه امکان پذیر می باشد.

4- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با 
فــرض تحقق مفروضات مبنای تهیه گزارش توجیهی افزایش 
ســرمایه، این موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت كه 
متقاعد شــود مفروضــات مزبور، مبنایي معقــول براي تهیه 
گــزارش توجیهــي فراهم نمي كنــد. به عالوه، بــه نظر این 
موسســه به اســتثنای آثار مورد منــدرج در بندهای 3 فوق، 
گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضــات به گونه ای 
مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- بدیهی است ، تحقق افزایش سرمایه شركت منوط به كسب 

مجوزات الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني 
توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه
شـــركت ملی صـــنایع مس ایران )سـهامی عام( به منظور تأمین بخشـــی از منابع مورد 
نیاز جهت تکمیل طرح های توســــعه در دســــت اجرا اقدام به افزایش ســرمایه از مبلغ 
78/000/000 میلیون ریال به مبلغ 101/400/000 میلیون ریال (معادل 30 درصد( از محل 
ســود انباشته نمود. این افزایش سرمایه در  تاریخ 1399/03/27 نزد اداره ثبت شركت ها به 

ثبت رسیده است.
در پروژه توسعه معدن كلیه اقدامات اولیه جهت خرید تجهیزات معدن كاری صورت پذیرفته 
است. همچنین در پروژه تولید مس كاتدی نیز قرارداد مهندسـی و تامین تجهیزات اصـلی 
پروژه با شـركت ENFI  منعقد گردید و با توجه به مذاكرات صورت گرفته، عمال فعالیتهای 
مهندســی در حال انجام بود و جلســات اولیه تقسیم وظایف نیز برگزار گردید. اما متاسفانه 
از طرفــی به دلیل تحریم هــای ظالمانه و یک جانبانه رژیم آمریکا و از طرف دیگر شــیوع 
ویروس كرونا عمال امکان پیشــبرد اهداف پروژه وجود نداشت و در نهایت شركت مذكور از 
ادامه كار ســرباز زد. مع الوصف شركت ملی صنایع مس ایران به منظور دستیابی به اهداف 
از پیش تعیین شــده خود، به اســتفاده حداكثری از توان داخل كشــور اقدام به برگزاری 
مناقصه EPC  به صورت داخلی برای ادامه فعالیت های پروژه نمود. همچنین شركت ملی 
صنایع مس ایران با رعایت صرفه و صــالح ســهامداران و به منظور بیشــینه نمودن ثروت 
آن، بخشــــی از منابع حاصــله از افزایش ســــرمایه قبل را در ســایر پروژه های تو سعه 
خود صرف نمود. شــایان ذكر است شــركت ملی صنایع مس ایران در سال 1398 ،توانست 
53/162 میلیارد ریال در كل پروژه های توســعه در بازه زمانی ســال 1398 هزینه نماید.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شركت ملی صنایع مس ایران سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 
زیر می باشد. شركت ملی صنایع مس ایران)سهامی عام( در نظر دارد جهت تامین بخشی از منابع 
مورد نیاز در سال 1399، از مبلغ 101/400/000 میلیون ریال به مبلغ 200/000/000 میلیون 
ریال)معادل 98/600/000 میلیون ریال معادل 97/24 درصد( از محل سود انباشته افزایش دهد.
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» بترانس« نماد بومی شدن دانش فنی روز دنیا
افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو مصوب مجمع گرفت

دكتر بهزاد ظهیری كه در كسوت های مدیریتی خود از استانداری ها تامدیرعاملی سازمان 
نوســازی صنایع ایران و از حضور چندین ساله در جمله شركتهای تولیدی و خودروسازی 
و چه در صدر زمامداری شهرک های صنعتی همباره با دیسپلین و تدوین و اجرایی كردن 
برنامه های مدون مدیریتی توانســته منشا تحول و خدمت گردد با قبول تصدی مدیریت 
در »بترانس« این شــركت را بیش از گذشــته و با شدت بیشتر به سوی تعالی و پیشرفت 
رهنمون ســاخته است. به گفته این مدیر كاردان و توانمند در مجموع عمومی فوق العاده 
افزایش سرمایه »بترانس«، دانش فني و تجربه داخلي كسب شده طي سال ها فعالیت در 
زمینه تولید انواع ترانسفورماتورها در كنار همکاری با تولیدكنندگان بزرگی چون زیمنس  
آلمان و اســتفاده از مزایاي طراحي و ساخت سازندگان معتبر، مجموعه ایران ترانسفو را 
به یکی از توانمندترین و معتبرترین تولید كنندگان ترانســفورماتور در خاورمیانه و جهان 
تبدیل نموده اســت و در سایه این پتانسیل ها فرآیند طراحي كامال مکانیزه به كمک نرم 
افزارهاي جدید در محاســبه و طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت، ماشین آالت پیشرفته، 
نیروي انســاني آموزش دیده )در شركت های پیشرو در صنعت ترانسفورماتور( و سیاست 
كیفــي جهت جلب رضایت مشــتري از خصوصیات بارز این مجموعه به شــمار مي آید.

به گفته وی اكنون هم با این افزایش ســرمایه شــركت درصدد اصالح ساختار مالی خود 
و جلوگیری از خروج نقدینگی درصدد اســت تا با توســعه فرایند و فعالیتهای خود بدون 
اخذ تســهیالت بانکی كه باری بر دوش شــركت و ذینفعان و سهامداران در سالهای بعد 
تحمیل خواهد كرد ، حركت در روند رو به پیشــرفت و صعودی خود را تداوم ببخشــد .

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت ایران ترانسفو )سهامی عام( مورخ 1399/09/08 
در محــل دفترمركزی در خیابان مالصدرا تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع كه بــا حضور 72/91 درصد از ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاســت مجمع برعهده آقای یاور میرعباسي بود كه جنابان  
نوروز آقاجاني تیر و  حســین كرمي درمقام نظار اول و دوم 
و آقــای بهنام باقري به 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 استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 

خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بنا به گزارش ســکاندار مجموعه دكتر بهزاد ظهیری ، ســرمایه فعلی گروه صنعتی ایران 
ترانسفو 3 هزار و 750 میلیارد ریال می باشد كه در صورت تصویب افزایش سرمایه تا سقف 
33 هزار میلیارد ریال بدین ترتیب میزان مبلغ افزایش سرمایه بترانس بیش از 32 هزار و 
652 میلیارد ریال بوده كه 30 هزار میلیارد آن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و 2 
هزارو 634 میلیارد ریال آن هم از محل سود انباشته این شركت خواهد بود. بنا به آنچه این 
مدیر موفق و برنامه محور پیشتر هم اعالم كرده بود و با عنایت به برگزاري مجامع شركتهاي 
تابعه گروه صنعتي ایران ترانســفو و انتشار گزارش هاي عملکرد شش ماهه و تحقق سود 
شركتها و همچنین برنامه شركت براي پذیرش سه شركت تابعه نزد فرابورس، این شركتها 
موفق به تحقق بودجه مصوب خود گردیده اند و با اقدامات صورت گرفته پیش بینی می 
شــود هرچه زودتر سه شــركت تابعه ایران ترانســفو بزودی نزد فرابورس پذیرفته شوند.

دكتــر ظهیری در بخش دیگری از گــزارش خود به تبیین این مهــم پرداخت كه گروه 
ایران ترانســفو به پشتوانه نیم قرن تجربه در صنعت ترانسفورماتور، به عنوان تولید كننده 
پیشــرو در خاورمیانه همواره به دنبال ارتقا كیفیــت و تولید محصوالت متنوع همگام با 
فناوری روز دنیا می باشد. محصوالت شركت بخش وسیعی از ترانسفورماتور هاي كوچک 
توزیــع تا ترانســفورماتورهاي بزرگ قدرت، ترانســفورماتورهای خاص متناســب با نیاز 
صنعت، تجهیزات ترانســفورماتور و همچنین انواع پســت ها را در بر مي گیرد همچنین 
هدف اصلی مجموعه ایران ترانســفو جلب رضایت مشــتریان با ارائــه بهترین محصول و 
خدمات می باشــد. وی اضافه نمود: به واسطه تمهیدات اندیشــیده شده و سیاست های 
راهبردی در شــش ماهه ابتداي ســال، شــركتهای تابعه ایران ترانسفو علیرغم مشکالت 
متعدد و شــیوع ویروس كرونا توانستند نسبت به تحقق بودجه مصوب خود اقدام نمایند.
شــایان ذكر اســت اكنون حدود 5000هزار نفــر در گروه صنعتی ایران ترانســفو برای 

تامین نیازصنعت برق كشــور به انواع ترانسفورماتور و رآكتور و پست برق و چرخه تامین 
ایــن محصول  در گــروه صنعتی ایران ترانســفو در حال خدمت و تالشــند .خدا قوت.

گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیات مديره درخصوص افزايش 
ســرمايه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شــركت ايران ترانسفو 

)سهامي عام(
درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 33/000 میلیارد ریال

1- گزارش مورخ 29 شــهریور ماه 1399 هیات مدیره شــركت ایران ترانســفو  )سهامي 
عــام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 3/750 میلیــارد  ریال به مبلغ 
36/750 میلیــارد ریــال مشــتمل بر صــورت وضعیت هــای مالی فرضــی، صورتهای 
ســود و زیــان فرضی،صورتهــای تغییــرات در حقوق مالکانــه فرضــی،  جریان های 
نقدی فرضی و یاداشــتهای همراه كه پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرسی 
»رســیدگی  بــه اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره اســت.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و مفاد ماده 14 قانون 
»حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی« مصوب 15 
اردیبهشت ماه 1398 و همچنین براساس اصالح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 
149 اصالحیه قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب 1398/10/22 و با هدف توجیه افزایش 
ســرمایه شركت از محل سود انباشته به مبلغ 2/981 میلیارد ریال و مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی های ثابت مشهود )زمین( به مبلغ 30/019 میلیارد ریال و به منظور اصالح ساختار 
مالی شركت تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای 
آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است كه انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندند. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه 
داده می شــود كه این گزارش توجیهی ممکن اســت برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
3- توجه مجمــع عمومی محترم را به آثــار بندهای 4، 5 
و 8 گزارش مورخ 9 تیرماه 1399 این موسســه نســبت به 
صورتهای مالی ســال 1398 واحد مــورد گزارش در رابطه 
با مطالبات راكد و ســنواتی ، نحوه تســعیر اقــالم پولی و 
ارزی و همچنین تعهدات مرتبط با دعوی حقوقی اشــخاص ثالث علیه یکی از شركتهای 
فرعی كه آثار مالی آن در اطالعات مالی آتی پیوســت لحــاظ نگردیده، جلب می نماید.

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 موسسه، به استثنای آثار مندرج در بند 3 باال، گزارش توجیهی یاد شده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- در رعایــت تبصــره 2 ماده 161 اصالحیــه قانون تجارت، هیات مدیره شــركت می 
بایســت عالوه بر گزارش پیشــنهاد افزایش ســرمایه، گزارشــی درخصوص امور شركت 
از بــدو ســال مالی جاری ارائــه نماید، در این ارتباط تراز آزمایشــی حســابها به تاریخ 
1399/06/29 ارائه شــده كه مســتخرج از اطالعات مالی حسابرســی نشــده اســت.
6- براساس ضوابط مندرج در بند »ب« اصالحی ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش 
ســرمایه مصوب 1399/03/01 هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر سود 
انباشته قابل انتقال به سرمایه شركت با لحاظ داشتن حداكثر آثار مالی بندهای عدم توافق 
گزارش حسابرسی مورخ 9 تیرماه 1399 این موسسه )موضوع بند 3 این گزارش( نسبت به 
صورتهای مالی سال 1398 شركت و همچنین كسر مبلغ 1/312 میلیارد ریال سود نقدی 
مصوب مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 1399/04/22 صاحبان سهام، به میزان 3/764 
میلیارد ریال )درخصوص صورتهای مالی تلفیقی حداقل 4/652 میلیارد ریال( می باشــد
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
8- بدیهی استاجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت موارد پیش بینی شده در مفاد مواد 
اصالحیه قانون تجارت و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
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نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/500/000 میلیون ریال به مبلغ 3/750/000 میلیون 
ریال به منظور اصالح ساختار مالی صورت گرفته است كه منابع آن به قرار زیر بوده است:

- مبلغ 950/000 میلیون ریال از محل سود انباشته
- مبلغ 1/300/000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران

نتایج حاصل از افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1395/12/28 تصویب شــده و در تاریخ 1396/07/11 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت 

رسیده است.
هدف از انجام افزايش سرمايه

هدف شــركت ایران ترانسفو ) ســهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این 
گزارش، اصالح ســاختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شــركت 

می باشــد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شركت جهت 
تامین وجوه مورد نیاز جهت تقسیم سود بین سهامداران، ناگزیر 
به اخذ تســهیالت به مبلــغ 2/981/244 میلیون ریال خواهد 

بودكه هزینه مالی بیشــتری را به شــركت تحمیل كرده و 
در نتیجه سودآوری شركت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مبلغ افزايش سرمايۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت ایران ترانسفو در نظر 
دارد ســـرمایۀ خود را از مبلغ3/750/000 میلیون ریال به 
مبلغ 36/750/000 میلیون ریال، از محل ســود انباشته و 

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها )زمین( به شرح زیر افزایش دهد.
- 2/981/244 میلون  ریال )معادل 79/5 درصد سرمایه فعلی( 

از محل سود انباشته
- 30/018/756 میلیون ریال)معادل 800/5 درصد سرمایه فعلی( از 

محل سود اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.
تاريخچه

 پیرو موافقتنامه امضا شده در سال 1340 توسط شركت برق منطقه اي تهران و شركت 
زیمنس، در ســال 1345 شركت ایران ترانســفو )سهامي خاص( با سرمایه  239,852,1 
ریال با مشاركت شركت سهامي برق منطقه اي تهران 45 درصد، شركت زیمنس آلمان 45 
درصد و بانک توسعه صنعت و معدن ایران 10 درصد تاسیس شد و مقدمات ساخت كارخانه 
در زمیني به مساحت 54,000 متر مربع واقع در شهر ري ابتداي جاده قم فراهم گردید.

در ســال 1346 سرمایه شركت به 42,500,000 ریال افزایش یافت و سهام شركت برق 
منطقه اي تهران به شركت ساخت و تهیه كاالي آب و برق )ساتکاب( منتقل گردید.

در ســال 1347 كارخانه ایران ترانســفو با ظرفیت 70 مگا ولت آمپر در سال شروع به كار 
نمود و در ســالهاي 1348، 1350، 1352 و 1356 ظرفیت آن به ترتیب به 500، 700، 

1000 و 1500 مگا ولت آمپر افزایش یافت.
در ســال 1354 براي واگذاري ســهام شركت طبق قانون گســترش مالکیت واحدهاي 
تولیدي، در مرحله اول 20 درصد سهام براي واگذاري به كارگران و كشاورزان به سازمان 
گســترش مالکیت واحدهاي تولیدي و شركت ســرمایه گذاري ملي ایران واگذار گردید و 
شــركت ایران ترانسفو از سهامي خاص به سهامي عام تبدیل شد. در مرحله بعد، در سال 

1355، 10 درصد دیگر سهام شركت نیز واگذار گردید.
 VDE0532 و IEC60076 محصوالت تولیــدي این كارخانه مطابق با اســتانداردهاي
)استانداردهاي كشور آلمان( بوده و عبارت بودند از: ترانسفورماتورهاي توزیع، سه فاز از نوع 
روغنــي در قدرتهاي 25 تا 5000 كیلو ولت آمپر و در ولتاژهاي 11، 20 و 33 كیلو ولت.

منظور هماهنگ نمودن ظرفیت تولید ترانســفورماتور با نیاز كشور و با توجه بــه 
به افزایــش روز افزون مصرف برق و برنامه هاي دولت، شــركت ایران 
ترانســفو در سال 1354 پس از انجام بررسي هاي الزم، تصمیم گرفت 
كه ظرفیت تولید را از 1500 مگاولت آمپر در سال به 15,000 
مگا ولت آمپر افزایش دهد. بر اساس این تصمیم و با توجه به 
قانون عدم تمركز صنایع در تهران، شهرستان زنجان به عنوان 
محل اجراي طرح توسعه كارخانه ایران ترانسفو انتخاب گردید. 
منطقه انتخاب شــده داراي زمیني به مساحت 1,000,000 
)یک میلیون( متر مربع و در 5 كیلومتري شــرق شهرستان 
زنجان قرار داشته و طرح توسعه در زنجان كه شامل دو كارخانه 

بود آغاز گردید:
- كارخانه ترانسفورماتورهاي توزیع با ظرفیت تولیدي سالیانه 
3500 مگا ولت آمپر و محصوالت تولیدي آن مشابه با محصوالت 

كارخانه ري.
- كارخانه ترانسفورماتورهاي قدرت با ظرفیت تولیدي سالیانه 10,000 
مگا ولت آمپر شــامل ترانسفورماتورهاي قدرت و فوق توزیع از 2 تا 315 مگا ولت 
آمپر )315000-2000 كیلو ولت آمپر( و در ولتاژهاي 63، 132، 230 و 400 كیلو ولت.

ايران ترانسفو در يک نگاه
گروه ایران ترانســفو به پشــتوانه نیم قرن تجربه در صنعت ترانســفورماتور، به 
عنوان تولید كننده پیشــرو در خاورمیانه همــواره به دنبال ارتقا كیفیت و تولید 
محصوالت متنوع همگام با فناوری روز دنیا می باشــد. محصوالت شركت بخش 
وسیعی از ترانسفورماتور هاي كوچک توزیع تا ترانسفورماتور هاي بزرگ قدرت، 
ترانســفورماتور های خاص متناســب با نیاز صنعت، تجهیزات ترانسفورماتور و 
همچنین انواع پســت ها را در بر مي گیرد. هدف اصلی مجموعه ایران ترانســفو 

جلب رضایت مشتریان با ارائه بهترین محصول و خدمات می باشد.
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جلگه های آسمانی با یک سود رسانی رویایی
افزایش سرمایه شرکت باما مصوب مجمع گرفت

ش
خو

سر
قه 

دي
ص

مهندس حســن اســالمی مدیرعامل رزومــه دار و برنامه محور صنعت كانی كشــورمان در 
گزارش توجیهی خود با اعالم اینکه این افزایش ســرمایه از محل سود انباشته به میزان 900 
درصد صورت می پذیرد تصریح نمود مهمترین هدف از انجام این افزایش ســرمایه ، شــركت 
در افزایش ســرمایه شــركت ســرزمین جلگه های آســمانی بوده  كه حداكثر مساحت یک 
محدوده معدنی را اخذ نموده و با اكتشــافات صورت پذیرفته و طبق محاسبات كارشناسی  و 
مشــورت از مشــاوران داخلی و خارجی صــورت گرفته در این معدن ذخیــره 200 میلیون 
تنی كشــف گردیده اســت. به گفته وی ، بخش دیگری از این افزایش سرمایه جهت سرمایه 
گذاری پیرامون خرید 68 درصد از ســهام شــركت كانی كربن طبس اســتفاده خواهد شد.
 این مدیر خوشفکر و برنامه محور در ادامه با اعالم اینکه با توجه به شروع ساخت كارخانه، تولید 
كنسانتره مس و كنسانتره مولیبدن در اواخر 1399 یا حداكثر 1400 وارد مدار می شود تصریح نمود 
: معدن فوق به صورت روباز در حال طراحی است و استخراج معدن در سال جاری آغاز می شود.
شایان ذكر است اكتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن دیگر، فروش و صادرات محصوالت معدنی 
و كلیه اموری كه مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع  شركت ارتباط دارد، بهره برداری از معدن ایرانکوه و 
فرآوری سرب و روی و سرمایه گذاری در زنجیره سرب و روی و سایر معادن فعالیت اصلی شركت می باشد.

اجازت می خواهد در انتهای گزارش ازمدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس اسالمی و مدیریت 
مالی جناب آقای یحیی آبادی كه همباره در تهیه گزارش و تعامل ، اهل رسانه و ارباب جراید ما را 

حامی و یاری رسان بودند و در تهیه و تنظیم این گزارش 
كمک حال بسیار، نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت باما  )سهامی 
عام( مورخ 1399/09/06 در محل خیابان نلسون ماندال - 
خیابان گلفام - پالک 10 طبقه چهارم  تشکیل گردید.
در ایــن مجمع كه با حضور 55/7 درصد از ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای علي احمدي نیري 
بود كه جنابان  ســید فرهنگ حســیني و  سید عطااله 
موســوي كلشــاني درمقام نظار اول و دوم و آقای حسن 
اســالمي قانع به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش توجیهــی هیــات 

مدیــره مبنی بــر لــزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل محتــرم و پس از اســتماع 
گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خــود ضمن 
تصویب افزایش ســرمایه شــركت بــه تغییر بند اساســنامه مربوطــه رای مثبــت دادند.

مهندس حسن اسالمی در فرازی ازگزارشی كه به سمع و نظر سهامداران رسید با تبیین این 
نکته كه  شركت باما با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت یکی از تولید كنندگان كنسانتره سرب 
و روی در ایران میباشد تصریح نمود تمامی مراحل تولید از اكتشاف و استخراج تا فلوتاسیون و 
كلسیناسیون بدست كاركنان در یک مجتمع عظیم معدنی و صنعتی به وسعت حدود چهل 
كیلومتر مربع انجام میگیرد . این مدیر شــناخته شده و توانمند و مدبر  پیشتر هم در مجمع 
ساالنه حامل خبرهای خوبی برای سهامداران و ذینفعان بود منجمله آنکه شركت دارای سه خط 
فرآوری فلوتاسیون است كه با حداكثر ظرفیت در حال فعالیت هستند؛ به گفته وی شركت در 
راستای حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف آب، اقدام به راه اندازی تیکنر نموده و با نصب 
فیلترپرس ها تا بیش از 80 درصد آب بازیافت می شود و در همین راستا و تمهیدات اندیشیده 
شده دیگر و با انجام اقدامات زیست محیطی، شركت از لیست صنایع آالینده خارج شده است.
 همچنین بنا به اعالم مهندس حسن اسالمی در سال مالی گذشته  ، شركت اقدام به خرید دستگاه های 
جدید حفاری نموده تا بتواند به ذخایر جدید دست یابد و به واسطه كشف ذخایر جدید، ساخت كارخانه 
شماره 4 در حال برنامه ریزی است . بالشک این افزایش سرمایه برای تمام سهامداران و ذینفعان 
شركت در سالهای آتی نوید بخش كسب و حصول یک سود پایدار و افزایش آورده و عایدی خواهد بود
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مديره درخصوص افزايش سرمايه 
به مجمع عمومــي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت باما  )ســهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهــی مــورخ 28 تیر ماه 1399 هیات مدیره شــركت باما  )ســهامي عام( 
درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلــغ 1/000 میلیارد  ریال بــه مبلغ 10/000 
میلیــارد ریال مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد 
حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشــد.

هدف گزارش توجیهی
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل سود انباشته به مبلغ 9/000 میلیارد ریال و به منظور شركت در افزایش 
سرمایه شركت جلگه های آسمانی )با مسئولیت محدود( و سرمایه گذاری در جهت خرید 68 
درصد از سهام شركت كانی مربن طبس )سهامی خاص( تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
براساس 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.
اظهار نظر

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش 
توجیهی، 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 موسسه گزارش توجیهی یاد 
شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتــي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهــد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلغ 500/000 میلیون ریال به مبلغ 1/000/000 میلیون 
ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران بوده كــه به منظور تداوم و افزایش حجم 
فعالیت های تولیدی، افزایش ســودآوری و بکارگیری كلیه منابع در اختیار و قابل دســترس 
جهت ایجاد حداكثر منافع و بطور كلی ایجاد حداكثر ثروت صورت گرفته است. نتایج حاصل 
از افزایش ســرمایه مزبــور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/3/30 
تصویب شــده و در تاریخ 1397/09/22 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

داليل مغايرت ايجاد شده:
1- بــا توجه به سیاســت های هیات مدیــره در مهلت 
قانونی از مصوب این افزایش ســرمایه اســتفاده نگردید.
2- باتوجه به نیاز و ضرورت ســرمایه گذاری ها، از محل 
منابع داخلی شركت اســتفاده شده است كه در افزایش 

سرمایه لحاظ می گردد.
3- افزایش سرمایه فوق برای تامین منابع مالی شركت جلگه 
های آسمانی بوده است كه هیئت مدیره شركت مذكور 
افزایش سرمایه مذكور را عملیاتی ننموده است لکن وجوه 
مورد نیاز از شركا از جمله این شركت دریافت شده است ک 
تا پایان سال 1398 مبلغ 129234 میلیون ریال پرداخت 
و در حسابهای مطالبات بلندمدت طبقه بندی شده است 
و علی الحســاب افزایش سرمایه در شركت مذكور است.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شركت باما ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
تامین منابع مالی مورد نیاز جهت شركت در افزایش سرمایه شركت سرزمین جلگه های آسمانی 
)زیر مجموعه ( جهت تکمیل اكتشاف و برداشت كانسنگ مس، مولیبدن و فلزات همراه از معدن 
صاحب دیوان و ساخت و بهره برداری از فاز اول كارخانه تولید كنسانتره مس و فلزات همراه و 
كنسانتره مولیبدن و سرمایه گذاری جهت خرید 68 درصد از سهام شركت كانی كربن طبس است.

مبلغ افزايش سرمايۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت باما در نظر دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ1/000/000 میلیون 

ریال به مبلغ 10/000/000 میلیون ریال، از محل سودانباشته به شرح زیر افزایش دهد.
- 9/000/000 میلیون ریال )معادل 900 درصد( از محل سود انباشته

سرمايه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ كل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق 9/090/000 میلیون 

ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد.

 آخرين برآوردشرح
در تاريخ 1399/5/14

منابع

9/000/000افزايش سرمايه

90/000منابع داخلی

9/090/000جمع منابع

مصارف

 خريد 6۸ درصد از شركت كانی
7/504/000كربن طبی

افزايش ســرمايه  شــركت در 
 شــركت ســرزمین جلگه های

آسمانی

1/5۸6/000

9/090/000جمع مصارف
برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزايش سرمايه 

در صورت عملی نشــدن افزایش ســرمایه حاضر، به منظور مشــاركت در افزایش ســرمایه 
شركت ســرمایه پذیر )سرزمین جلگه های آسمانی( و خرید 68 درصد از سهام شركت كانی 
كربن طبی، براســاس شرایط و دسترســی به گزینه های مختلف تصمیم گیری خواهد شد.
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پتانسیل باالی سیمان شرق در امر صادرات
برنامه های مدون مهندس محمد مهدی ابراهیمی برای اعتالی »سشرق«

لج
 خ

دی
مه

و 280  میلیــارد  خالــص 898  ســود 
میلیون ریالی و  حصول ســود انباشته پایان 
دوره بــا لحاظ كــردن مصوبات مجمــع به مبلغ 
557 میلیــارد و 953 میلیون ریال نتیجه تــالش مهندس محمد 
مهــدی ابراهیمی مدیریتی بازارشــناس و كارشناســان و كاركنان 
خدوم ســیمان شــرق در سال مالی گذشــته بوده است كه بایست 
این توفیق را درســال سخت و دشــوار اقتصادی و شرایط تحمیلی 
در تحریــم و معضالت تامین قطعه، صــادرات و فروش خارجی و .... 
نقطه عطفــی از عملکرد نامید از مدیریــت آگاه ، یکی از برزگترین 
مجموعه های بزرگ تولیدی در شــرق كشــورمان ، دست مریزاد .

مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان ســهام شــركت ســیمان 
شرق)ســهامی عــام( مــورخ  1399/09/01 در محــل  ســالن 
همایش انجمن صنفي كارفرمایان صنعت ســیمان تشــکیل شــد.

در ایــن مجمع كه با حضور 53/55 درصدی ســهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشــد شركت، نماینده بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست 

مجمع بر عهده جناب حســن خوش پور بود كه جنابان كامران معتمدي و سام كریمي در 
مقام نظار اول و دوم و آقای محمد مهدي ابراهیمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1399/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهــای مالی با تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 و با تقســیم ســود نقدی 140 ریال به كار خود پایان دادند.
مهندس  محمد مهدی ابراهیمی  مدیر با تجربه و رزمه دار صنعت كشــورمان در گزارش 
مبسوط خود ضمن تشریح اهم مشکالت و سختی های كار در سال مالی 99 و دستاوردها 
و عملکرد حاصله ســال مالی مورد گزارش در سیمان شــرق تصریح كرد : هدف ما تولید 
بهترین سیمان و جلب رضایت مصرف كنندگان است چرا كه به جد معتقدیم سیمان یکي 
از مواد اصلي توســعه كشور، و گسترش زیر ساخت هاست و تولید سیمان با كیفیت یعني 
كمک به ساخت و ساز باكیفیت و این یعني مشاركت در استحکام بناها و تأسیسات و ما با 
عنایت الهي امیدواریم، نقشي سازنده در آباداني و توسعه كشور عزیزمان ایران داشته باشیم.
مهندس  ابراهیمی  در ادامه با اعالم این نکته كه بزرگترین تولید كننده ســیمان در شرق 
كشــور، به یاری خداوند متعال توانسته اســت با بهره گیری از دانش فنی روز و مدرنترین 
تجهیزات تولید ســیمان،كلینکر و ...  انواع محصوالت خود را با كیفیت ممتاز عرضه نماید 
و ســهمی شایســته در بازار داخلی و فروش خارجی را به خود اختصاص دهد اضافه نمود : 
»سشرق« كه تنها شركت تولید كننده سیمان دارای گواهی نامه صادرات به دو كشور روسیه 
و چین است، در سال مالی مذكور قصد دارد شركت سیمان سفید شرق و معادن زغال سنگ 
شرق را در بازار سرمایه عرضه كند.  به گفته مهندس ابراهیمی این مدیر خوشفکر و توانمند، 
مجموعه اركان »سشرق« با اراده و ایمان و تالشی دو چندان  در سال مزین به جهش تولید 
درصدد هستند تا به آخرین تکنولوژي و رشد صنعتي سیمان در جهان نائل شده تا به یاري 
پروردگار و تالش پرسنل وفادار، الگوي صنعت سیمان در كشور ایران و جزء بهترین ها در 
خاورمیانه باشند .شایان ذكر است تدوین و اجرایی شدن برنامه های مدون این مدیر خالق 
، حمایت جنابان حسن خوشپور، علی نوری و سعید باغشاهی  و حضور مدیران پاكدست و 
باتجربه منجمله دكتر اولی در این كادر ، اعضای همدل و یکدست هیات مدیره ، از طرح ها 
و سیاستهای مهندس ابراهیمی و وجود كارشناسان متعهد و متخصص در زیر مجموعه های 
شــركت همچنین راه اندازی خط راه آهن هرات-خواف به عنوان یک پروژه حیاتی و مهم 
در جهت احیای اقتصادی و توسعه صنعت و اقتصاد ایران با كشور همسایه و البته پتانسیل 
باالی سیمان شــرق نوید بخش آن میباشد كه در سال مالی آتی باید هرروز منتظر اخبار 
خوش و سرشــار از ســود و ارزش آفرینی برای سهامداران و ذینفعان سیمان شرق باشیم.

پیام هیات مديره
با نام خدا و با عرض ســالم و خیرمقدم حضور ســهامداران گرانقدر و حاضرین در جلســه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت سیمان شــرق و قدردانی از كلیه همکاران محترم 
شــاغل در شــركت، كه ســال مالی منتهی به 99/6/31 را علی رغم تحریم های ظالمانه 
علیه كشورمان و مشــکالت اقتصادی با تالش و كوشش مضاعف پشت سر گذاشته است.
هدف ما در سیمان شرق تولید بهترین سیمان و جلب رضایت مصرف كنندگان است. سیمان 
یکي از مواد اصلي توسعه كشور، و گسترش زیر ساخت هاست. سیمان با كیفیت یعني كمک به 
ساخت و سازبا كیفیت، یعني مشاركت در استحکام بناها و تأسیسات ، ما با عنایت الهي امیدواریم، 
نقشي سازنده در آباداني و توسعه كشور عزیزمان ایران داشته باشیم. ما مي خواهیم به یاري 
پروردگار و تالش پرسنل وفادارمان، الگوي صنعت سیمان در كشور ایران و جزء بهترین ها در 
خاورمیانه باشیم، ما مي خواهیم به آخرین تکنولوژي و رشد صنعتي سیمان در جهان نائل شویم.
طی سال مالی مورد گزارش ، شركت با تالش و همت پرسنل زحمتکش، فعالیت های خود 
را با محوریت پنج حوزه فوق اجراء نموده كه نتایج عملکرد آن به تفکیک هر یک از حوزه ها و 
موقعیت استراتژیک شركت در امر صادرات و منابع غنی در دسترسی، منابع انسانی ارزشمند، 

محصوالت متنوع و با كیفیت در كنارتوانمندی های متعدد دیگر كه 
توانسته علیرغم سختی ها و معضالت موجود شركت را با موفقیت های 
درخور مواجه گرداند به طوری كه با توجه به عدم ثبات در ادامه گزارش 
ارائه می گردد. با توجه به عدم ثبات اقتصادی در كشور كه ناشی از رشد 
اقتصادی منفی، رشد نقدینگی و تغییرات نرخ ارز می باشد و همچنین 
مازاد عرضه نسبت به تقاضا در صنعت سیمان و مشکالت دریافت وجه 
ناشی از فروش های صادراتی و رقابت منفی رقبا در بازار داخلی شركت 
توانسته است با درک شرایط فوق الذكر و تدوین برنامه های مناسب 
و اقدامات به هنگام مشــکالت مذكور را با موفقیت پشت سر گذارد.
گزارش های اســتخراجی با ذكر رئوس و ســرفصلهای كاری انجام 
یافتــه و برنامه های آتی شــركت، تصویری گویــا از وضع عمومی 
شــركت و چگونگی فعالیتهای موثر در كســب موفقیتهای حاصله 
می باشــد. كه بدینوســیله به حضور ســهامداران محتــرم تقدیم 
مــی گردد. امید اســت با تصویب عملکرد ســال مالــی منتهی به 
1399/06/31 ایــن شــركت همچــون گذشــته از رهنمودهــای 
ارزشــمند و تصمیمات قاطع ســهامداران محترم بهــره مند گردد.

مرور كلي بر عملکرد شركت 
از مقایســه اهداف دوره هاي قبل شــركت با اهداف حال حاضر میتوان به این مطلب پي 
برد كه اهداف كالن شـــركت همچـــون سنوات قبل بعنوان خط مشــي و اهدافي ثابت 
همواره مورد توجه قرارگرفته اســت هرچند به دلیل تغییرات معادالت سیاسي، بین المللي 
و منطقه اي تغییرات محیط كسب و كار و بـــا هرچـه رقـابتي ترشـدن بازارهـاي فـروش 
محصـــوالت ســـیماني امروزشاهد پررنگ تر شدن برخي اهداف مي باشیم كه البته این 
موضوع به معني حذف برخي اهداف و استراتژي ها نیست بلکه تنها جابجایي اولویت هاست. 
با توجه به سیاســت سهامدار عمده شــركت یکي از اهداف اصلي در این دوره مالي تبدیل 
دارایي هاي غیر مولـد بـه مولـد و استفاده از وجوه حاصله جهت تسویه اوراق سلف فروش و 
تسهیالت بانکي به منظور كاهش هزینـه هـاي مـالي و اصـالح ساختار مالي شركت مي باشد. 
منابع در دســترس شــركت جهت دســتیابي به اهداف فوق به شــرح ذیل مي باشــد :
- استفاده از تمام ظرفیت بازارهاي منطقه و بازارهاي صادراتي با راه اندازي تیم هاي تخصصي فروش 
-  اســتفاده از پتانســیل موجــود واحدهاي تابعــه در زمینه تامین بازار منطقه ، كشــور 
و صــادرات در زمینه ســیمان ســفید، آهــک صنعتي و فرآورده هاي ســیمان شــرق 
-  استفاده از پتانسیل موجود در شركت حمل و نقل سپهر به منظور كاهش هزینه هاي حمل 
مشــتریان.  از  داخلــي   LC دریافــت  طریــق  از  فــروش  كیفیــت  افزایــش    -
شــركت به منظور پایش و ســنجش میزان موفقیت در راه رســیدن به اهداف فوق اقدام 
 GMR )REPORT MANAGMENT GENERAL كمیتــه  تشــکیل  بــه 
گــزارش عمومــي مدیریــت( و برگــزاري جلســات ماهیانه بــه منظور نقد و بررســي 
عملکــرد واحد هــاي مختلف ســازماني و ارائه راهکارهاي مناســب جهت رســیدن به 
اهــداف مــورد نظر مــي نماید . شــاخص هــا و معیارهاي مذكور متناســب بــا اهداف 
اســتراتژیک شــركت و طبق خط مشــي كیفیت در حوزه هاي مختلف تعریف شده اند .

برنامه های آتی شركت
- برنامه ریزي جهت ورود شركت هاي سیمان سفید شرق و معادن ذغال سنگ شرق به بازار سرمایه.
- تامیــن قطعــات و لوازم یدكي بــه ارزش تقریبي 2/5 میلیون دالر جهــت تولید پایدار.
- برنامه ریزي جهت صادرات پانصد هزار تني براي سال مالي آتي و توجه ویژه به بازارهاي 

كشورهاي همسایه .
- تولید سیمان چاه نفت كه مجوزهاي الزم براي تولید آن اخذ گردیده و عملیات بازاریابي 
آن جهت فروش محصول در دست اقدام مي باشد به میزان 10/000 تن براي سال مالي آتي.
- حفظ و توســعه بازارهــاي فروش داخلي از طریق ایجاد كارگــروه هاي تخصصي فروش 
و بازاریـــابي و مشـاركت بـا تولیـــد كنندگان كوچک در مناطق دورتر با هدف استفاده از 
ظرفیت تولیدي ایشان و به منظور توسعه و ارائـه برنـد سـیمان مشهد در بازارهاي جدید.
- افزایش سطح رضایتمندي مشتریان و ارتقاء ارزش نام تجاري شركت از طریق تولید محصوالت 
متنوع و با كیفیت باال، افزایش بهره وري فرایندها ، مدیریت هزینه ها ،مدیریت حمل محصول.
- ایجــاد زمینه هاي مناســب جهت افزایش مشــاركت نیروي انســاني و توســعه كیفي 
آن از طریــق بهینــه ســازي ســاختار نیــروي انســاني ، آمــوزش و افزایــش مهارتها.
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ثبت رکوردهای جدید در تولید
جهش در صادرات و سودآوری ارمغان مدیریتی توانمند

افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت پتروشیمی نوری مصوب مجمع گرفت
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بزرگتریــن تولیدكننده مواد آروماتیکی در ایران توانســته براســاس گزارش عملکرد تولید 
شــش ماه اول ســال 1399 كه به نام جهش تولید نامگذاری شده موفق به ثبت ركوردهای 
تولیــد مختلفی از جمله تولید 106 درصد پارازایلین و تولید 111 بنزن نســبت به ظرفیت 
اســمی خود گردد و به یمن تمهیدات اندیشیده شــده و برنامه های مدون جناب مهندس 
تقــی صانعی كه به حق از مدیران مســلح به علم و دانش و تجربه و عمل كاری می باشــد 
در روزگاران ســخت تحریم ، مجموعه پتروشــیمی نوری كاری كند كارســتان درعملکرد 
و تولیــد و صــادرات، و این یعنی حصول افتخار در ســودآفرینی، ارز آوری و ارزش آفرینی . 
طرفه آنکه با توجه به شــاخص های تولیدی هلدینگ خلیج فارس، در شــش ماه اول سال 
1399 پتروشــیمی نوری توانســته در رده اول رده بندی تولید شركت های تابعه هلدینگ 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس قرار گیرد و صدالبته كه مدیریت توانمند مجموعه با تدوین 
برنامه های كوتــاه مدت، میان مدت و بلندمدت و اجرائی كردن آن برای تداوم این موفقیت 
ها و اســتمرار روند رو به رشــد اســب  خود را برای موفقیت روزافزون تاخت كرده اســت.

افزایش سرمایه 200 درصدی آن هم ازمحل سود انباشته نشان از آن دارد كه مهندس صانعی 
در بازه زمانی گذشته سکانداری بر این شركت بزرگ پتروشیمی ، خوب افق های آینده را رصد 
كرده وبررسی نموده و برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی برنامه ریزی اصولی داشته است.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام شــركت پتروشــیمی نوری 
)ســهامی عام( مورخ 1399/09/09 
در محل سالن همایش هاي شركت 
صنایع پتروشــیمي خلیــج فارس 
تشــکیل گردید. در این مجمع كه 
با حضور 83/9 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاست مجمع 
برعهده آقای سعید محبي فرد بود 
كه جنابان افشار سركانیان و مرتضي 

رحیمیان سراي درمقام نظار اول و دوم و آقای تقي صانعي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از 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.
مدیرعامل پتروشــیمی نوری در این مجمع با اشــاره به شکســته شــدن ركورد تولید در 
ایــن مجتمع، افزایش قابل توجه صادرات، فروش و  برنامه های ویژه این شــركت برای تداوم 
تولید بیش از ظرفیت و ســودآوری بیشــتر با اضافه شــدن محصوالت پتروشیمی هنگام 
به  ســبد محصوالت نوری كه سهام آن توســط این پتروشیمی خریداری شده تصریح نمود 
: بــا این افزایش ســرمایه 200 درصدی عالوه بر جبران بخشــي از خریــد 99/31 درصد 
از ســهام پتروشــیمي هنگام و جلوگیری از خروج نقدینگي با تقســیم ســود انباشته بین 
سهامداران شــركت و جلوگیری از تحمیل هزینه های تامین مالي از منابع خارج از شركت 
شــاهد افزایش سودآوری در ســنوات آتي و بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شركت در 
صنعت و بازار ســرمایه از طریق جلوگیری از افزایش میزان بدهي های شركت خواهیم بود.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مديره درخصوص افزايش سرمايه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت پتروشیمی نوری  )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 4 شهریور ماه 1399 هیات مدیره شركت پتروشیمی نوری )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 3/000 میلیارد  ریال به مبلغ 9/000 
میلیارد ریال مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی، كه پیوســت می باشد، طبق استانداردهای 
حسابرســی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. 

مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشد.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شــركت از محل سود انباشته به مبلغ 6/000 میلیارد ریال به منظور جبران مخارج 
ســرمایه گذاری های انجام شده مربوط به تحصیل سرمایه گذاریهای جدید در جهت خرید 
99 درصد شركت پتروشیمی هنگام تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی 
مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده 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- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش 
توجیهی، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقــول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این ســازمان، گزارش 
توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری 

ارائه شده است.
4- براساس گزارش توجیهی هیات مدیره ، افزایش سرمایه موضوع گزارش حاضر از محل سود 

انباشته بوده كه این امر منجر به ورود به منابع نقدی به شركت نمی گردد.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني 
شده طبق مفروضات ذهني توصیف 
شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي 
احتماال متفــاوت از پیش بیني ها 
خواهد بود. زیــرا رویدادهاي پیش 
بیني شــده اغلب به گونه اي مورد 
انتظار رخ نمي دهــد وتفاوت هاي 
حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

نتايج حاصل از آخرين افزايش 
سرمايه

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 
750/000 میلیون ریــال به مبلغ 
3/000/000 میلیون ریال و از محل 
مطالبات حال شده بوده كه به منظور اصالح ساختار مالی صورت گرفته است. افزایش سرمایه 
مزبور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/11/21 تصویب شده و در تاریخ 

1386/11/21 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزايش سرمايه

هدف شركت پتروشــیمی نوری ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به 
شرح زیر می باشد.

پتروشــیمي هنگام در تاریخ 1399/4/15 از طریــق مزایده و به مبلغ 29/201 میلیارد ریال 
توســط شركت پتروشــیمي نوری خریداری گردید و مالکیت حدود 99/31 درصد از سهام 
شركت پتروشــیمي مذكور را در اختیار گرفت . طبق گزارش بررسي مالي - اقتصادی طرح 
، تامین مالي پتروشــیمي هنگام بصورت تركیبي از نقدینگــي )از محل فروش محصوالت 
ســهامدار عمده( و وام بانکي )اخذ تســهیالت مالي 250 میلیون دالر صندوق توسعه و 35 
میلیون یورویي بانک صنعت و معدن توســط پتروشــیمي هنگام( درنظر گرفته شده است. 
شركت پتروشیمي نوری )سهامي عام( در نظر دارد به منظور جبران بخشي از مخارج سرمایه 
گذاری انجام شده بابت خرید 99/31 درصد از سهام پتروشیمي هنگام اقدام به افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته نماید. از آنجایي كه افزایش سرمایه موضوع گزارش، از محل سود انباشته 
و جهت خرید شركت پتروشیمي هنگام بوده است ، از خروج وجه نقد از شركت جلوگیری مي 
نماید. همچنین خرید مذكور باعث افزایش سودآوری و ورود منابع نقدی در سالهای آتي مي شود.

اهم اهداف شركت در افزايش سرمايه به شرح، زير خالصه مي گردد:
- جبران بخشي از خرید 99/31 درصد از سهام پتروشیمي هنگام و جلوگیری از خروج 

نقدینگي با تقسیم سود انباشته بین سهامداران شركت
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- جلوگیری از تحمیل هزینه های تامین مالي از منابع خارج از شركت 
- افزایش سودآوری در سنوات آتي 

- بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شركت در صنعت و بازار سرمایه از طریق جلوگیری از 
افزایش میزان بدهي های شركت

در نشست خبری آنالين با اصحاب رسانه مطرح شد: 
جهش تولید،  فروش و سودآوری در پتروشیمی نوری در كنار تشريح پروژه های 

زيست محیطی نوری
در پایان نشســت مجمع عمومــی فوق العاده و تصویــب افزایش ســرمایه 200 درصدی 
شــركت پتروشیمی نوری طی یک اقدام ارزشمند ، مدیرعامل مجموعه در كنار معاون مالی 
خود به صورت آنالین پاســخگوی، پرســش ها و سواالت اهل رسانه طی یک نشست خبری 
آنالین بودند تا خبرنگاران و اصحاب رســانه مهمترین پرســش ها و دغدغه ها و سوال های 
خود را كه برای بازار ســرمایه و ذینفعان این پتروشــیمی موفق در بازار ســرمایه مهم بود 
مطرح نمایند كه بالحق و انصاف مهندس تقی صانعی ناخدای قابل و مدیرعامل دانشــمند 
شــركت كه به خوبی در روزهای ســخت تحریم و تنگناهای اقتصادی توانسته سودآفرینی 
شــیرین و ارزش آوری درخشانی برای ســهامداران ، ذینفعان و موطن اسالمی حاصل سازد 
و جناب مهندس بهنام توانا معاون مالی پاكدســت و با دیســپلین مجموعه به شایستگی و 
بایســتگی و به طور جامع و كامل تمام پرسش ها را به شفافیت و با آمار دقیق پاسخ گفتند.
جا دارد از این تدبیر جناب آقای مهندس موسوی مدیر فرهیخته روابط عمومی و جناب عادل 
زاده كارشناس ارشد روابط عمومی شركت كه با درایت و تمهیدات اندیشیده شده و تامین زیر 
ساخت ها برای برگزاری این جلسه، تالشی ستودنی داشتند تا خبرنگاران و اصحاب قلم بتوانند 
در فضایی صمیمی و آنالین نقطه نظرات مدیران ارشد مجموعه را به گوش جان شنیده و سوال 
های خود را مطرح نمایند تقدیری ویژه داشــته باشــیم و امیدوار كه از این نوآوری و حركت 
های خالقانه مدیرانی آشنا به رموز بازار سرمایه دیگر شركتها و مدیران كشورمان الگو بگیرند.

حدود 4400 میلیارد تومان سود خالص در شش ماهه نخست سال
در ابتدای این نشســت، صانعی با اشــاره به اینکه پتروشــیمی نوری در 8 ماهه اول ســال 
1399 موفق به تولید 108 درصد ظرفیت  اســمی یعنی 8 درصد باالتر از ظرفیت اســمی و 
15 درصــد باالتر از برنامه تولید شــده، تصریح كرد: شــركتی كه خــوب تولید كند  حتماً 
ســود خوبی هم خواهد داشــت و همانطور كه در گزارش های شــش ماهــه اول نوری در 
كدال آمــده، در این مدت 4400 میلیارد تومان ســود خالص ناشــی از تولید شناســایی 
شــده و این روند تولید با برنامه ریزی انجام شــده حداقل تا پایان سال تداوم خواهد  داشت.

  مدیرمالی شــركت هم با اشــاره به ســودآوری خوب نوری در شــش ماهه نخست، تاكید 
كرد: پیش بینی ما تداوم این ســودآوری در شــش  ماهه دوم و در نتیجه رقم خوردن ســال 
به مراتب بهتری نســبت به سال گذشــته از نظرسودآوری شــركت برای سهامداران است.

نوری، شركتی صادراتی است
یکی از خبرنگاران پرسشــی درباره اشباع احتمالی بازار داخلی از محصوالت نوری پرسید كه 
مدیرعامل این پتروشیمی پاسخ داد:  ظرفیت تولید محصوالت ما حدود چهار و نیم میلیون تن 
است، از ابتدای راه اندازی ، حدود 60 درصد محصوالت شركت صادر شده است و اساساً می 
توان گفت كه شركت پتروشیمی نوری شركتی صادراتی است. ما در سال 99 هم حدود 55 
درصد از محصوالت مان را به خارج از كشور صادر كرده ایم. البته این نکته مهم را هم باید تاكید 
كنم كه مازاد محصوالت مورد نیاز بازار داخل، صادر خواهد شــد و مادامی كه بازار داخلی به 
 محصولی نیاز دارد، اولویت ما تأمین نیاز بازار داخل است و خوشبختانه تا حاال توانستیم علی رغم 
وجود مشکالتی كه بر سر راه  صادرات وجود دارد، 8 درصد باالتر از ظرفیت اسمی تولید كنیم 
و وقتی تولید می كنیم حتماً آن را می فروشــیم چه در بازار  داخلی و چه به صورت صادرات.

پروژه های زيست محیطی نوری
توجه پتروشیمی نوری به محیط زیست از دیگر مواردی بود كه از سوی خبرنگاران به صورت 
آنالین در این نشست مطرح شد.   صانعی در این باره نیز توضیح داد : انجام پروژه های محیط 
زیست از ابتدای تأسیس این شركت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و  اجرای سامانه جمع آوری 
بخارات حاصل از بارگیری كشــتی ها را نــوری برای اولین بار در كشــور اجرا و نصب كرد.
وی ادامه داد: هنگام بارگیری كشتی ها، بخاراتی در مخازن كشتی تولید می شود كه اگر این سامانه 
نباشد، به اتمسفر می رود و  محیط را آلوده می كند ، كه با نصب این سامانه  ما توانستیم ، بخارات حاصل 
از بارگیری كشتی ها را جمع آوری و بعد از  مایع سازی و طی فرآیندی دوباره به محصول تبدیل نماییم.

مدیرعامل پتروشیمی نوری، یادآور شد: دومین پروژه شاخص محیط زیستی كه ما انجام داده 
ایم پروژه حفاظت از دلفین های نادر گوژپشت خلیج فارس است كه  چند سالی است این پروژه 
با هماهنگی اداره كل محیط زیست اســتان بوشهر و یکی از دانشگاه های كشور در راستای 
حفاظت از  نسل خاصی از دلفین های رو به انقراض اجرا شده و همچنان هم ادامه دارد و البته 
پروژه های زیست محیطی دیگری هم در شركت در  جریان است و پروژه زیرو فلرینگ نوری هم 
یک جنبه زیست محیطی پررنگ در راستای كاهش آلودگی هوا ناشی از سوختن گاز  فلر دارد.

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر پتروشیمی نوری دارد؟
یکی از سئواالت پرتکرار خبرنگاران در این نشست نوسانات نرخ ارز، كاهش نرخ ارز و تأثیر رفع 

احتمالی تحریم ها بر  پتروشیمی نوری بود.

مدیرمالی نوری در این مورد گفت: نوســانات نــرخ ارز بر قیمت خوراک و فروش محصوالت 
ما تاثیردارد و همانطور كه گفته شد  با افزایش نرخ خوراک، قیمت محصوالت ما هم افزایش 
پیدا می كند و در كل این نوســانات به گونه ای نیســت كه ســهامداران عزیز  متضرر شوند، 
بــا مدیریت نقدینگــی و مالی در بخش داخلی و ارزی طوری حركــت كرده ایم كه نه تنها 
ســهامداران منتفع شوند بلکه در  سال مزین شــده به نام جهش تولید توسط مقام معظم 
رهبری، هم جهش تولید را داشــته باشــیم، هم جهش صادرات و هم جهش  ســودآوری.
مدیرعامــل پتروشــیمی نوری هــم در این بــاره گفت: امــروز قیمت دالر تقریبــاً روی 
حــدود 23 تــا 24 هزار تومــان ثابت شــده و در 6  ماهــه دوم، میزان تولیــد ما همانند 
شــش ماهه نخســت خواهد بود، ضمن اینکه نرخ ارز در شــش ماهه نخســت همانطور 
كــه در كــدال آمد  حــدود 21 هــزار و 400 تومــان بوده كه در شــش ماهــه دوم این 
رقــم باالتر هــم رفته، بنابراین این نوســانات در ســودآوری ما خللی ایجــاد  نخواهد كرد.
صانعی همچنین درباره آثار رفع احتمالی تحریم ها بر پتروشیمی نوری گفت: قیمت خوراک بعد 
از رفع احتمالی تحریمها باالتر  می رود، از سوی دیگر بر اساس مصوبه مجلس كه نرخ خوراک 
تحویلی به پتروشیمی های داخل، 95 درصد فوب  صادراتی است كه قطعاً با رفع تحریم، صادرات 
محصوالت ما هم بیشتر می شود و تغییرات چندانی روی حاشیه سود نخواهیم  داشت. مهم این 
است كه شركت باالتر از ظرفیت اسمی تولید كند تا هزینه های ثابت را پوشش دهد و با تولید 
محصوالت با ارزش  افزوده باالتر و تداوم تولید شاهد تغییر محسوسی روی حاشیه سود نخواهیم بود.
وی تاكید كرد: وقتی تحریم ها برداشته شود عالوه بر نزدیک شدن قیمت ها به قیمت بین المللی و 
آسان تر شدن صادرات، شاهد  كاهش قیمت لجستیک صادرات خواهیم بود كه نکته مهمی است، 
چرا كه به دلیل تحریم های ظالمانه، قیمت لجستیک صادرات  محصوالت یک و نیم تا دو برابر باالتر 
رفته كه با برداشته شدن تحریم ها، این قیمت به قیمت معمول و استاندارد كاهش پیدا می كند.

تأثیر كرونا بر نوری
بیماری فراگیر كرونا و تاثیراتی كه شــرایط ویژه ناشی از كرونا بر تولید و فروش محصوالت 
پتروشیمی نوری داشته از دیگر  سئواالت مطرح شده بود، كه صانعی در این خصوص گفت: 
ما در مجتمع تمام قوانین وضع شــده دراین خصوص را اجرا كرده ایم. از  دوركاری پرسنل تا 
اجرای دقیق پروتکل ها . و با وجود شرایط ویژه شیوع این ویروس و رعایت قوانین و پروتکل ها، 
بحمداهلل مشکل خاصی در مجتمع به  وجود نیامد و با برنامه ریزی انجام شده توانستیم تولید 
و فروش شركت را افزایش چشمگیری بدهیم و به 108 درصد تولید ظرفیت اسمی  برسیم.
مدیرعامل نوری، تصریح كرد: در ســال 1400 هم تالش مــا در درجه اول تداوم تولید و در 
درجه دوم نظارت دقیق بر  اجرای ســه پروژه مهم هنگام، شیرین سازی برش های سنگین و 

زیرو فلرینگ خواهد بود.
وی همچنیــن اظهــار داشــت: در شــركت پتروشــیمی نوری، سیســتم ها بــه صورت 
فراینــدی مدیریت می شــود، حدود 85 فرایند با   245 شــاخص داریم كــه تمام فرآیندها 
را بــا ایــن 245 شــاخص ارزیابــی ، تجزیــه و تحلیل می كنیــم و نقاط ضعــف و قوت 
مــان را به همین شــیوه اســتخراج می كنیمنــوری باز هــم افزایش ســرمایه می دهد؟
چند سئوال درباره اینکه آیا نوری باز هم افزایش سرمایه خواهد داد؟ آیا این افزایش سرمایه 
از محل تجدیدارزیابی دارایی خواهد  بود و آیا برای انجام پروژه برش ســنگین، نوری افزایش 
سرمایه خواهد داد سئواالتی مطرح شد كه صانعی در پاسخ گفت: منابع  پروژه برش سنگین 
از قبل پیش بینی شــده و موضوع افزایش سرمایه برای ســایر پروژه ها در حال بررسی است 
كه اگر این بررســی  تمام شــد و به نتیجه برسد حتماً به اطالع ســهامداران خواهد رسید.

  وی همچنیــن تصریــح كرد: مــا برنامه ای بــرای تجدید ارزیابــی دارایــی نداریم، چون 
نــوری یک شــركت در حال تولید و ســودآور اســت  و فعال نیــازی به این كار نیســت.

زمان بهره  برداری پتروشیمی هنگام
صانعی همچنین درباره زمان راه اندازی طرح پتروشیمی هنگام، اظهار داشت: واحد آمونیاک 
هنگام، در ابتدای سال 1400 افتتاح  می شود و واحد اوره آن در ابتدای سال 1401 راه اندازی 
خواهد شــد. ظرفیت تولید اوره هنــگام، یک میلیون و 155 هزار تــن و ظرفیت  آمونیاک 
آن 726 هزار تن اســت و با توجه به اینکه هنگام در كنار دریا احداث شــده و همچنین از 

تکنولــوژی جدید بهره می برد نه تنها  مانند ســایر 
تولیدكنندگان اوره و آمونیاک ســودآور خواهد بود 

كه این ســود به دلیل پایین تر بودن هزینه تمام شده 
و صادرات و  تکنولوژی روز، بیشــتر هم خواهد بود.

علت كاهش هزينه های فروش نوری
در پایان این نشست خبری درباره علت كاهش 
هزینه های فروش نوری در سال جاری پرسیده 
شد كه صانعی، خاطر نشان كرد:  همکاران خوب ما 
در شركت تجارت صنعت برنامه ریزی بسیار خوبی 

برای مدیریت و بهینه سازی هزینه های لجستیک از 
جمله  كشتی و مخازن داشته اند و عالوه بر این تولید 
و فروش ما هم افزایش قابل توجهی پیدا كرده كه در 
نتیجه آن  هزینه فروش شركت هم كاهش پیدا كرده است.
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              دکترین ارسالن فتحی پور برای         
تبدیل دارایی های راکد به دارائی های مولد و کاهش هزینه ها در »تشاهد«

شــركت شــاهد از جمله شــركت هــای موفــق و شــفاف بازار ســرمایه می باشــد 
كــه در كنــار ســرمایه هــای معنــوی خــود و بركــت حضور ثمــره هــای انقالب 
اســالمی ، نقشــی خــوش در ســازندگی و پیشــرفت ایران اســالمی داشــته و دارد.

این شــركت كه اكنون ناخدایی آن برعهده دكتر ارسالن فتحی پور نماینده چندین دوره 
مجلس و منتخب مردم كشورمان و از خوش فکرترین مدیران اقتصادی كشور می باشد كه 
در رزومه درخشــانش غیر از ریاست كمیسیون اقتصادی مجلس در خانه ملت در شركت 
های متعددی منجمله ایران ترانســفو منشاء خدمات بسیار بوده در سال جهش اقتصادی 
، با رویکرد و تصمیمات اثرگذار خود  تحول و توســعه بیش از پیش را برای شركت نشانه 
رفته اســت. »تشاهد« در سال مالی گذشــته كاهش هزینه های مالی را درصدر اقدامات 
اصالحی خود قرار داد و در راســتای ایجاد درآمدهای پایدار و كسب سود كیفی در سال 
مالی مذكور به پروژه های ســاختمانی، صنعتی و سیاحتی بالغ بر 13 فقره ورود نمود كه 
اقدامات یادشده و نظائر آن موجب پوشش كامل بودجه سال منتهی به خرداد 99 گردید.

بالشــک حضور مدیری مدبر چون دكتر فتحــی پور كه به خوبی رموز بازار ســرمایه و 
فراز و فرودهای اقتصادی را می شناســد چراغ راهی اســت تا شــركت به اهداف اصلی 
خود یعنی افزایش بهره وری ، ارتقاء ســودآوری و افزایش ســهم بــازار را در اندک زمان 
بــه بهتریــن وجه برای ســهامداران و ذینفعان ارزشــمند خــود ارمغــان خواهد آورد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت  شــاهد )ســهامی عام( مورخ 1399/07/30 در 
محل ســازمان مدیریت صنعتي تشــکیل گردیــد.  در این مجمع كه بــا حضور 68/83 
درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده 
آقــای احمد نصیري بــود، كه جنابــان علي اســفندیاري  و باقر میالني شــیرواني در 
مقــام نظــار اول و دوم و  آقای كاظم اكبــري به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1399/03/31 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 100 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
طبق برنامه های كوتاه مدت - میان مدت و بلندمدتی كه سکاندار جدید اخذ نموده و طبق 
سیاست های تدوینی، شركت شاهد در سال مالی آتی ورود به سایر فعالیت های اقتصادی 
به ویژه حوزه نفت و گاز و مشاركت در پروژه های ساختمانی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
سرعت بخشیدن در اتمام پروژه ها منجمله پروژه اقتصادی ثمین ، بهدشت چمستان و وصول 
مطالبات، تسویه تســهیالت و تعیین تکلیف نهایی مسائل مالیاتی از رئوس كاری خواهد 
بود كه مدیریت آبدیده و ارزشــی شركت در سال مالی آتی به جد پیگیر آن خواهند بود.
هدف اصلی شــركت تعریف پروژه های تجاری، صنعتی و گردشــگری در امالک خود و 

ایجاد ارزش افزوده است.
شــایان ذكر است شــركت با هدف متنوع سازی دارایی ها، بخشــی از امالک خود را در 
ســال گذشته به فروش رساند و به ســرمایه گذاری كوتاه مدت در بازار سهام روی آورد.

پیام هیات مديره
با تشــکر از حضور ســروران گرامی الزم است باستحضار برســانیم در سال مالی منتهی 
بــه 1399/03/31 با تالش بی وقفه مدیران و كاركنان بحمداله توانســتیم در راســتای 
اعمال سیاســتها به اهداف خود در سطح مناسبی دســت یابیم. همانگونه كه مستحضر 
می باشــید شركت شاهد در زمره شــركت های رتبه بندی در صنعت ساختمان و انبوه 
ســازی قرار گرفته و بخش عمده دارایی های شــركت را امالک و مســتغالت تشــکیل 
مــی دهد كه با شناســایی به هنگام و اســتفاده صحیح از ابــزار و ظرفیت های خود در 
عرصه بازار ســرمایه، ســود را پررنگ تر نمود و سیاســت تبدیل دارایــی های راكد به 
دارایــی های مولد را ادامــه داد. همچنین كاهش هزینه های مالــی را درصدر اقدامات 
اصالحــی خود قــرار داد و در راســتای ایجاد درآمدهای پایدار و كســب ســود كیفی 
مجموعه شــاهد در ســال مالی مذكور به پروژه های ساختمانی، صنعتی و سیاحتی بالغ 

بر 13 فقره ورود نمود. اقدامات یادشــده و نظائر آن موجب پوشــش كامل بودجه ســال 
منتهی به خرداد 99 شــده اســت و بازده سرمایه گذاری شــركت 16 درصد می باشد.
توجــه ســهامداران محترم را به این مهــم جلب می نماید كه بحول قوه الهی در ســال 
مالــی آتی ورود به ســایر فعالیت های اقتصــادی به ویژه حوزه نفت و گاز و مشــاركت 
در پروژه های ســاختمانی شــتاب بیشــتری خواهد گرفــت. هیات مدیــره رجاء واثق 
دارد كه شــركت شــاهد در ســایه لطف الهی اعتماد ســهامداران و تالش و كوشــش 
همــه جانبــه همکاران مــی تواند بــه جایگاه مناســب خــود در حوزه كســب و كار 
دســت یابــد و نقش خــود را در اجرای رهنمودهــای مقام معظم رهبــری ایفاد نماید.

سیاست ها
- بهره برداری كامل از منابع موجود با هدف افزایش بازده دارایی ها

- شناســایی فرصت های سرمایه گذاری مناســب در عرصه كسب و كار كشور همسو با 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه كشور

- انجام مطالعات راهبردی و اصالح ساختار اجرایی و مالی
- ایجــاد پایــگاه اطالعاتی مناســب بمنظــور تقویت كنتــرل و نظارت بــر دارایی ها

- فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در حوزه امالک و مستغالت
- بکارگیری نقدینگی حاصل از فروش دارایی های غیر مولید یا كم بازده در فرآیند عملیات تجارت

- استمرار و تقویت حضور موثر در بازار سرمایه با رویکرد سودآوری باالتر، مطالعه مستمر 
بازارهای مختلف و ورود به سرمایه گذاری های مناسب با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده
- اصالح ســاختار اجرایی و نیروی انسانی شــركت های با رویکرد اقتصادی نمودن آنها
- استمرار نظام برنامه ریزی و نظارت مستمر و سیستمی با رویکرد تحقق اهداف پیش بینی شده

- استیفای حقوق شركت از طریق پیگیری نزد مراجع ذی صالح قضایی
پروژه ها و فعالیت ها

1- اراضی جلفا )46 هکتار( 2- اراضی بهدشت چمستان
3- اراضی غرآباد 4- اراضی شهرک ناز

5- مخازن سوخت منطقه ترافیک ساحلی و STC 6- پروژه شمش ریزان افق
7- منطقه ویژه اقتصادی نمین

8- مشاركت در ساخت نیروگاه 500 مگاواتی سیکل تركیبی تهران یک
9- پروژه مجتمع مسکونی افرا ظفر

10- پروژه مسکونی صدف كیش
11- پروژه كن 12- پروژه ساختمان اداری- تجاری گلریز

13- شهرک 17 هکتاری
امور مالی

1-تسویه تسهیالت
- در اجرای سیاست كاهش تسهیالت مالی نسب به تسویه تسهیالت مالی در شركتهای 

تابعه اقدام شده است
- تاثیر كاهش هزینه مالی برای شركت های یاد شده در سال 98 حدود 27 میلیارد ریال می باشد.

2-وصول مطالبات
- تعیین تکلیف و اخذ مطالبات شــركت ها در جهت سیاســت های مالی شركت شاهد 

توسط كمیته های وصول در حال انجام می باشد
3-مسائل مالیاتی

- تاكید بر آموزش كاركنان؛ استفاده از مشاوران مالیاتی با نظارت شركت اصلی
- اخذ رای شورای عالی مالیاتی درخصوص پرونده مالیاتی سال 1391 شركت شاهد به نفع 
شركت. با ارجاع پرونده به هیات هم عرض مالیاتی پیگیری ها جهت حصول نتیجه ادامه دارد.
- ادامه روند پیگیری مالیاتی در پرونده های مربوط به شركت های آزاد شاهد، فلزات شاهد و پاداد. 
با توجه به اخذ نظر از دیوان عدالت اداری در انتظار اظهارنظر نهائی سازمان امور مالیاتی می باشیم.
4-حمایــت مالی شــركت هــا برای ســرمایه گذاری هــای خاص با توجیــه اقتصادی
- تامین مالی پروژه اقتصادی نمین با توجه به ثبت افزایش سرمایه شركت شاهد در حال انجام است.
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تجلی مدیریت جهادی در رسیدن به جهش در تولید
تدابیر ارزنده مهندس سید محمد حسینی برای تعالی فرایندها در کشت و صنعت جوین

ســکانداری شایسته و بایسته مهندس سید محمد حســینی كه از بزرگان و نامداران صنعت و 
مدیریت در كشــورمی باشد بر شركت كشــت و صنعت جوین در مقام بزرگترین كارخانه قند 
چغندری كشور ، منتخب سالهای متعددبه عنوان مجموعه برگزیده صنعت سبز و حامی محیط 
زیســت ، بزرگترین كارخانه اسیدسیتریک در خاورمیانه ، دارای نشان طالیی تحقیق و توسعه و 
گــوی بلوریــن R&D ، واحد نمونه كیفیت محصول و موازین اســتاندارد و دارای گواهینامه ی 
مدیریت كیفیت  Version 9001 ISO 2000 یعنی وقتی كار دســت كاردان و كاربلد باشــد 
جز موفقیت و توسعه و قرار گرفتن بر روی ریل موفقیت و مدار صعودی نمیتوان از مجموعه ای 
انتظار داشت . درایت و تمهیدات و البته سیاست ها و برنامه های مدونی كه مهندس حسینی و 
جمله مدیران متعهد و متخصص و كاركنان و كارشناسان این واحد نمونه صنعتی اجرایی كرده اند 
توانسته عالوه بر تامین نیاز داخلی در محصوالت كشاورزی و ایجاد اشتغالزایی مفید و كارآفرینی 
مولد ، برای سهامداران وذینفعان مجموعه نیز سودی شیرین و پر بركت را دركنار ارزش آفرینی 
برای موطن اسالمیشان ارمغان بیاورند. پتانسیل باالی مجموعه برای توسعه فعالیتها ، نیاز بازار و 
جامعه به این مجموعه های بزرگ تولیدی ، حضور مدیرانی قابل از مدیر عامل مدبر و با دسیپلین 
تا معمار مالیه شفاف و پاكدست شركت در مقام معاونت ملی، حمایت همه جانبه هیات مدیره و 
سهامداران عمده از راهبردها و فعالیت و كاركردهای مدیران ارشد و كارشناسان و كاركنانی خدوم، 
نوید بخش آن اســت كه شركت كشت و صنعت جوین در ادامه مسیر صعودی و روبه رشد خود 
درسالهای آتی به دستاوردها و موفقیت های روزافزن و بقولی جهشی در پیشرفت دست می یازد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت كشت و صنعت جوین )ســهامی عام( مورخ 1399/08/29 
در محل شهرستان جوین تشکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 89/91 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسینعلي یوسفعلي زاده طرقي بود، كه جنابان  
احمد عجمي و احســان حاجي حســن معمار در مقام نظار اول و دوم و آقای علي اكبر صالح به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1399/04/31 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 سود 500 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

به گفته مدیر خوش فکر و توانمند مجموعه جناب مهندس حسینی تمام اركان مجموعه پرتالش در 
جهت سودآوری و پایدار و تداوم سودآوری همسو با منافع تمامی ذینفعان ، خصوصاً سهامداران عزیز 
صادقانه كمر به خدمت در سال مالی مورد گزارش بستند تا علی رغم كاهش تولید چغندر نسبت به 
سال قبل و به تبع آن كاهش تولید شکر از 50 هزار تن سال قبل به حدود 29500 تن ، بتوانیم با ارتقاء 
بهره وری ، مدیریت هزینه ها و تحقق اهداف تولید ، گردش مالی شركت را الاقل نسبت به سال قبل در 
همان سقف حفظ نموده و سود شركت را افزایش و آرمان ورود به تابلوی زرد فرابورس را تحقق بخشیم

مدیرعامل موفق شــركت كشــت و صنعت جوین در فرازی دیگر از گزارش خود اعالم داشت در 
باغات ، اجرای بخش مهمی از طرح تحول باغات شركت در بخش تغییر آرایش كشت و تحول در 
تغذیه آنها و احداث سردخانه 5000 تنی باال و زیر صفر توانستیم علی رغم گرمای زودرس بهار99 و 
سرمای ابتدای سال ،راندمان و كیفیت محصول را حفظ نموده و در باغات بیالن مثبتی ایجاد نماییم. 

پیام هیات مديره 
خداوند بزرگ را شاكریم كه در سایه الطاف بی كرانش ، فرصت خدمت گزاری را به ما عطا فرمود 
تا در ســال مالی 99-98سالی كه در پیام های نوروزی مقام معظم رهبری مزین به شعارهای » 
رونق و جهش تولید » می باشد، علی رغم تمامی محدودیت ها و مشکالت حاكم بر كسب و كار 
و شیوع ویروس كرونا ، به لطف خدا و كمک مدیران و كاركنان صدیق ، متعهد و متخصص شاغل 
در شــركت با همدلی و همزبانی ، تمامی سعی و تالش خود را در جهت رشد پایدار و تداوم سود 
آوری شركت ، همسو با منافع تمامی ذینفعان ، خصوصاً سهامداران عزیز بکار بسته تا علی رغم 
كاهش تولید چغندر نسبت به سال قبل و به تبع آن كاهش تولید شکر از 50 هزار تن سال قبل 
به حدود 29500 تن ، بتوانیم با ارتقاء بهره وری ، مدیریت هزینه ها و تحقق اهداف تولید ، گردش 
مالی شركت را الاقل نسبت به سال قبل در همان سقف حفظ نموده و سود شركت را افزایش و 
آرمان ورود به تابلوی زرد فرابورس را تحقق بخشیم. اگرچه افزایش روز افزون تحریم های ظالمانه 
و یک طرفه سیاسی و اقتصادی ، افزایش تورم و عدم توازن الزم بین نرخ فروش محصوالت و نرخ 
قیمت تمام شده ، عدم پرداخت یارانه اعالم شده بذور و ما به التفاوت قیمت شکر سنوات گذشته از 
سوی سازمان برنامه ، نبود نقدینگی الزم و روی آوردن به تسهیالت مالی ، بیماری سریع االنتشار 
كرونا ، سیل و سرمازدگی و تب برفکی دامها و ... باعث گردید بخش تولید وضعیت سختی را داشته 
باشــد لیکن الطاف خداوند متعال و دعای خیر ملت ایران ، خاصه سهامداران عزیز و تالش های 
مجدانه همکاران ، شركت كشت وصنعت جوین توانست ، شرایط مطلوب و قابل قبولی را در فعالیت 
شركت ایجاد نماید كه موجب سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال و تشکر از همکاران عزیز است. 

در سال مالی99-98 در صنعت قند ، تحویل 226 هزار تن چغندر بهاره و114 هزارتن چغندر پائیزه 
و جمعاً فروش حدود 48/000 تن شکر حاصل از چغندربهاره ، تصفیه و پائیزه و تصفیه 65/000 تن 
شکرخام در كارخانه قند این شركت عملی شد.  در كشاورزی ، افزایش رضایت بخش تولید محصوالت 
كشاورزی ودستیابی به دو رقم جدید تولید بذور یونجه و پیاز و ثبت 5 رقم ذرت بذری تاكنون و 
تولید الین های آنها و اختصاص صد در صد سطح زیر كشت بذور ذرت به الین های ثبت شده خود 
شركت و فروش قابل توجه بذور ذرت و غیره و ورود به تولید برخی از كودهای مورد نیاز كشاورزی و 
انعقاد قرارداد و تالش موفق برای دستیابی به بذور ذرت شیرین و بذور فلفل دلمه ای و سایر صیفی 
جات خودباوری جدیدی را برای رسیدن به پتانسیل نهفته كشاورزی در همکاران ما ایجاد نمود . 
در تولید اســید ســیتریک ، كارخانه اســید سیتریک منحصر بفرد شــما ، علی رغم تعطیلی 
تحمیلــی كرونا و نامهربانی های دولتی در حمایت از تولیــد داخل این صنعت ویژه و عدم قطع 
واردات ، با یک حركت حســاب شــده ، باز هم 40 درصد بازار داخل كشــور را از آن خود نموده 
و بیــش از هشــت هزار تن اسیدســیتریک تولید و قریب به همــان مقدار را به بــازار مصرف 
عرضه نمود كه اگر چه نســبت به پارســال كمی كاهش داشــت ولی ســود قابــل توجهی را 
در كارنامــه خــود ثبت نمود كه چنانچه دولت محتــرم در این مورد واردات اسیدســیتریک را 
ممنوع الثبت ســفارش نماید تولید اسیدســیتریک جوین ، جهش قابل توجهی خواهد داشت.  
در باغات ، اجرای بخش مهمی از طرح تحول باغات شركت در بخش تغییر آرایش كشت و تحول در 
تغذیه آنها و احداث سردخانه 5000 تنی باال و زیر صفر توانست علی رغم گرمای زودرس بهار99 و 
سرمای ابتدای سال ،راندمان و كیفیت محصول را حفظ نموده و در باغات بیالن مثبتی ایجاد نماید. 
در دامپروری و سایر بخشها نیزعلی رغم اثر گذاری بیماری كرونا و تعطیلی هتل ها و رستورانها 
و كاهش مصرف گوشــت و خصوصا زمین گیر شــدن مرغــداری ها و نیز كمبــود و افزایش 
قیمــت نهاده های دامی و اجرای فالشــینگ و طرحهای جدید دامپــروری و تحول در تغذیه و 
عدم توازن قیمت تمام شــده با فروش باز هم الطاف الهی شــامل حال ما بود ، بطوریکه با تولید 
پروتئین بیشــتر، گردش مالی افزایش و با تنظیم طرح تحول دامپروری، در بهداشت ، مدیریت ، 
مکانیزاســیون ، ژنتیک ، شاهد توسعه آرام و دلپذیر این بخشها بوده وبدین ترتیب آنها را هم كه 
بصــورت قابل توجهــی از علم روز فاصله گرفته بودند به تحرک واداشــته و بتدریج در مســیر 
پیشــرفت قرار داده و گردش مالی را افزایش ولی بدالیل فوق از سود نسبی كمتری بهرمند شد. 
عالوه بر موارد فوق در سال مالی مذكور با ارائه و تکمیل مدارک و پشت سر گذاشتن مراحل پذیرش 
، اسم شركت كشت وصنعت جوین در تابلوی پایه زرد شركت فرابورس درج و وارد بازار شد و بدین 
ترتیب یکی از آرزوهای دیرینه عمده سهامداران تحقق یافت.  پارامترهای فوق نهایتاً توانستند علی رغم 
افزایش هزینه ها و تورم افسار گسیخته مواد اولیه صنعتی و خوراک دام و نهادهای كشاورزی و عدم رشد 
هماهنگ قیمت فروش با آن ، به حول قوه الهی سود شركت را نسبت به سال قبل افزایش داده و برگ 
زرینی در كارنامه و عملکرد خوب این شركت ثبت نمایند .امید است ان شاءاهلل با توسل به درگاه ایزد 
منان و پیامبر عظیم الشان اسالم و ائمه اطهار و با دعای خیر شما عزیزان این شركت همواره در روند تولید 
خود منشاء خدمت و بركت برای سهامداران عزیز و هموطنان بوده و این توفیق همواره روز افزون باشد.

صنعت قند كشور در سال 1399
شــکر ایران در ســال 98 از نظر تولید و فروش، بدلیل كاهش چغندر در ردیف ســالهای خوبی 
قــرار نگرفت و به همین دلیل شــکر تولیدی كشــور به میزان قابل توجهــی كاهش یافت ، به 
طوریکه قیمت داخل بشــدت نوســان پیدا كرد و واردات شکر خام از خارج مجدداً شکل گرفت.  
در سال مالی 99-98 شركت كشت وصنعت جوین سهمیه شکر خام وارداتی قابل توجهی داشت ، لکن 
بدلیل عدم همکاری بانک مركزی ، شركت نتوانست بیش از14 هزار تن آن را وارد و تصفیه نماید ولی كل 
شکر خام تصفیه شده خود شركت و بازرگانی دولتی در سال مالی 99-98 به میزان65/854 تن بالغ شد .

سیاست ها : 
عالوه بر استمرار سیاست های موجود

1- توجه خاص به افزایش بهره وری آب در تولید شکر از نیشکر 
2- توجه خاص به بهینه كردن عملکرد نیشکر همراه با بهینه كردن مصرف آب ) با بهبود تناوب و 

روش های زراعی (
3- وارد كردن محصول چغندر قند در تناوب كشت نیشکر 

4- اســتمرار بهــره گیری از تکنولــوژی روز توأم بــا روش هــای زراعی ) از جملــه آبیاری ، 
كشــت و ... ( بــه منظــور ارتقاء بهــره وری آب در تولید شــکر چغنــدر بهاره بــه 850 گرم 
بــر متر مکعــب و 1250 گرم بــر متر مکعب بــرای چغندر پاییــزه در طول برنامه ششــم 
5- حمایت ویژه از اســتمرار حداقل 3 واحد جدید كارخانه قند چغندری در خوزستان یا كشور 
6- افزایش ظرفیت كارخانجات قند كشور از حدود 63 هزار تن در روز به حداقل 85 هزار تن در روز 
7- اصــالح نظــام قیمــت گــذاری شــکر بــه تفکیــک شــکرهای تولیــدی چغنــدر 
بهــاره و پاییــزه و اصــالح قیمــت هــای ارزی كــه كــم و بیــش صــورت گرفته اســت.
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سیمان دشستان در مدار تعالی سازمانی
دکترین موفق علی بیگی در تولید بهینه، رضایت مشتری  و حفظ محیط زیست
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دكتر علی بیگی از جمله موفق ترین و شــناخته شده ترین مدیران مسلح به توان خ
عملی و تجربه كافی و دارای دانش و علم روز در مدیریت و صنعت میباشد كه به 
خوبی تهدیدها و فرصت های بازار و اقتصاد را شناخته و  به حق كه در سال مزین 
به جهش تولید و در همان سخنانی كه دكتر غریب پور با مدیران 12 شركت بزرگ 
معدنی كشــور داشتند چه هنرمندانه و محققانه ســخنرانی كرده و نقطه نظرات 
خود را پیرامون چگونگی تجلی بخشــیدن به این فرمان مقام معظم رهبری بیان 
نمودند . اعتقاد وی به توان علمی- عملی كارشناســان و تکنسین های ایرانی در 
تهیه و تولید قطعات و باورش به امر بومی ســازی و... نشــان از هوش باال و تسلط 
مشارلیه بر ســکانداری شركتی دارد كه پیشقراول در صادرات سیمان و مجهز به 
اخرین تکنولوژی و فن آوری روز و تولید ســیمان با كیفیت میباشد . بنا به اعالم 
این ناخدای قابل و مدیر مدبر ، ســیمان دشتســتان  یک شركت صادرات محور 
اســت كه با توجه به پیش بینی های صورت پذیرفته و تمهیدات اندیشیده شده 
و افزایش قیمت ارز ، شــركت توانســته با جهش تولیــد و افزایش كمی و كیفی 
محصــوالت خود ، موجبــات ارزآوری و رونق را در تولید و ســود محقق نماید .

پتانســیل باالی سیمان دشتستان در امر صادرات و كیفیت باال و تنوع محصوالت 
باعث شده كه از این شركت سیمانی به عنوان یکی از سیمانی های خوب كشور نام 
برده شــود و بحمدهلل با حضور دكتر بیگی در ناخدایی این شركت و سیاست های 
ارزنده این مدیر كاردان و كاربلد برای تعالی شركت و افزایش سود و ارزش آفرینی و  
تولید خوب و فروش صادراتی مناسب در كنار انعقاد قراردادهای مناسب برای پروژه 
های بزرگ، تامین ســیمان های مختلف و البته تیم مالی شفاف و مدیر پاكدست 
ان در نقــش معمار مالیه ای دقیق و صادق و جمله كاركنان دلســوز و پرتالش و 
كارشناسان متعهد و متخصص از سیمان دشتستان شركتی ساخته كه جزو بهترین 
شــركت های ســیمانی در پهنه جغرافیایی ایران و بازار سرمایه نامبرده می شود.

 در ســال سخت اقتصادی گذشــته كه به واسطه تحریم های ناجوانمردانه در امر 
صادرات و مبادالت بانکی و تامین تجهیزات و قطعات شركتها و  بنگاه های بزرگ 
تولیدی دچار مشکل و سختی بودند به واسطه تدابیر ارزنده دكتر علی بیگی و باور 
و اعتمادش به توان داخلی باعث شــد شركت سیمان دشتستان  در یک روند رو 
به رشــد به پیش بینی های مد نظر خود دســت یابد و بتواند با توجه به پتانسیل 
موجود برای ســال مالی آتی نیز برنامه و رویکردهای مناســبی را در نظر بگیرد  .

تامین و تولید انواع ســیمان های مختلف با كاربردهــای متنوع برای پروژه های 
داخلی و خارجی و صادراتی و بازسازی واحدهای مد نظر در جهت افزایش راندمان 
و بهره وری شــركت از دیگر دســتاوردهای بوده است كه ســیمان دشتستان و 
مدیریت قابل آن در سال مالی گذشته بدان دست یافتند . دست مریزاد و خداقوت 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســیمان دشتستان)ســهامی عام( مورخ 
1399/09/22 در محــل خیابــان خالــد اســالمبولی )وزراء( تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 49/78 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای علي اصغــر صادقي بود، كه 
جنابان علیرضا پیراســته فرد و كامــران معتمدي بروجني در مقــام نظار اول و 
دوم و آقای محمد حســین خلیلیان بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1399/06/31 توسط مدیریت عامل توانمند 
شــركت و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
بــا طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 و با تقســیم ســود 650 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. 
به گفته مدیرعامل توانمند شــركت بیش از شانزده ســال از عمر شركت صنایع 
سیمان دشتســتان می گذرد كه طی سالیان گذشــته ، تغییرات ساختاری این 
شــركت همه در راستای رســیدن به مجموعه ای توانمند ، با ظرفیت اجرایی و 
عملیاتــی باال و ســوددهی مطلوب با در نظر گرفتن كلیه حقــوق ذینفعان بوده 
اســت . به گفته وی اگر چه برخی از این تعییرات  در ســالهای گذشته به محک 
تجربــه ، با آزمون و خطا همراه بوده ، لیکن امروز می توان گفت شــركت صنایع 
ســیمان دشتستان پشتوانه عظیمی از تجربه اجرایی ، دانش مدیریتی و اندوخته 
ارزشــمندی از نیروی انسانی كارآمد ، توانمند و دلســوز دارد كه در كنار سرمایه 
مالی شــركت و برخورداری از بهترین ماشــین آالت به روز صنعتی و معدنی می 
تواند مدعی به حقی در زمینه های مختلف پروژه ای ، تولیدی و مهندسی باشد .

بــه گفته ی این مدیر خوشــفکر و جوان كشــورمان نگاه مدیــر عامل ، مدیران 
ارشــد و پرسنل شــركت به این مجموعه با تلقی بخش خصوصی همراه میباشد 
چــرا كه مهمتریــن دلیل موفقیت هــر مجموعه خصوصی ، بــاال بردن كیفیت 
در ارائــه خدمــات مربوطه و اجرای تعهدات مختلف اســت و در همین راســتا 
شــركت سیمان دشتســتان پس از باال بردن كیفیت بخشهای مختلف شركت و 
تقویت زیرســاختها، اعم از آموزش نیروی انســانی، بومی ســازی، دانش به روز 
جهانــی، ارتباطات ســازنده در زمینه هــای مختلف كاری، ســرمایه گذاری 60 
درصدی در شــركت سیمان منددشــتی و ارائه محصوالت و خدمات در بهترین 
ســطح كیفی ، به توانایی ویژه ای در تمام حوزه های فعالیتش رســیده اســت .

وی در بخــش پایانی پیام خود به ســهامداران و ذینفعان مجموعه ابراز امیدواری 
نمود كه ارتباطات مســتمر و تازه با بخشــهای مختلف صنعتی و معدنی كشور، 
به ویژه در اســتان بوشهر، زمینه ای باشــد برای شناخت بیشتر شركت سیمان 
دشتســتان ، تا در مشــاركتی ســازنده ضمن حفظ منافع ذینفعان ، شــركت 
بتوانــد بیــش از پیش در آبادانی ســرزمینمان یعنی ایران عزیز ، موفق باشــد .

پیام هیات مديره
هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه حافظ و امانتدار سهامداران محترم 
بوده و به منظور حراســت و ارتقا امانت واگذار شــده به آنها، وظیفه خود می داند 
كه از انجام هیچ تالش و كوششی دریغ نورزد . مدیریت شركت در راستاي تحقق 
این هدف و با اعتقادي راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در سال مالی 
مورد گزارش در جهت ارتقاء ســطح كیفی و كمی شاخص هاي اصلی این صنعت 
، كاهش و رفع موانع و گلوگاه هاي ســنوات گذشته ، اصالح و بازبینی خط مشی 
هاي ناكارآمد گذشته و همچنین استفاده بهینه از موقعیتهاي بازار سرمایه، اقدامات 
اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی هاي خود را بر مبناي رضایتمندي سهامداران و 
حفظ و ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده است . بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده 
اهم فعالیتهاي شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي شركت است. هیأت 
مدیره و مدیریت شركت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهاي كسب شده، در 
سایه حمایتهاي بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است. تعامل 
مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات ســازنده شما سهامداران محترم بی شک 
چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندي از نظرات و 
رهنمودهاي شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستري یگانه و حیاتی در راستاي بهبود 
فرآیندهاي تصمیم گیري و برنامه ریزي خود می دانیم . خداي بزرگ را ســپاس 
كه با توفیقات و توجهات اش در سال »جهش تولید« در حد وسع توان و امکانات 
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تالش نمــوده و با عنایات حضرت حق تعالی و جدیت و تالش مجموعه همکاران 
اعم از مدیران ، كارشناســان و كاركنان و كارگران زحمتکش ، ضمن دستیابی به 
اهداف برنامه راهبردي و بودجه ســال 99، دین و امانتی را كه به بوسیله اطمینان 
و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود ، صادقانه پاس و مجدانه ادا نماییم . قطعاً 
مجموعه مدیریت شركت ، به این توفیقات حاصل شده بسنده نخواهد كرد و عزم ما 
براي برداشتن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی واال كه در شان نام و ظرفیت 
این شــركت باشد جزم تر خواهد شد . اساس موفقیت ما، داشتن چشم انداز بلند 
مدت و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست و ارزشهاي استوارمان از جمله 
التزام عملی به ایفاي تعهدات، سخت كوشی و پرهیز از تجمل گرایی، رعایت اصول 
اخالق حرفه اي و توسعه مستمر منابع انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد.

كارآفرینی یکی از موثرترین ابزارهاي توســعه و تعالی اقتصادي جامعه اســت كه 
ترویج آن آثار شگرفی بر شکوفایی اقتصادي ، قطع وابستگی و پیشرفت فن آوري 
دارد. متقاباًل، مهم ترین دســتاورد فرآیند كارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل جدید و 
رفاه اجتماعی حاصل از آن، نشــاط اجتماعی و شــاخص امید به زندگی در بین 
مــردم را ارتقــاء داده و از این رهگذر كمک بزرگی بــه پویایی فرهنگی و اخالقی 
جامعه خواهد نمود. تخصص، انعطاف پذیري ودرک مناســب تیم ها و گروه هاي 
متنوع فنی این شــركت از شرایط موجود و سخت كوشــی و نوآوري، مهمترین 
عواملی هســتند كه چشــم انداز روشــن وآینده اي مطمئــن را نوید می دهند.

ساير اقدامات:
1- پیگیری تامین منابع مالی برای اجرای طرح در دست اجرا 

2- تهیه گزارشات ماهیانه مدیریت و بهینه نمودن هزینه ها
3- تهیه صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده و پایان سال مالی

4- ارائه گزارشــات به ســازمان بــورس و اوراق بهادار در مقاطع مختلف ســال
5- پیگیری رفع تکالیف مجمع تا سرحد امکان

6- پیگیری مســتمر از طرف واحد امور مالی شــركت برای تعیین تکلیف مالیات 
عملکرد سال 85 و ارزش افزوده سالهای 1392 ، 1393، 1395، 1396، 1397 تا 

حصول نتیجه نهایی 
7- تشکیل جلسات كمیته حسابرسی داخلی

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

شــركت صنایع ســیمان دشتســتان به منظور ارزش آفرینی بــراي ذینفعان ، 
مجدانه رشــد و تعالی ســازمانی را ســر لوحه خود قرار داده اســت ، به طوري 
كه بــا ارائــه باالترین راندمــان تولید ، برتریــن كیفیت محصول و بیشــترین 
بــازده مالی در صنعت ســیمان بهترین گزینه ســهامداران ومشــتریان باشــد.

جايگاه شركت در صنعت 
شركت در گروه صنعت سیمان ،آهک ، گچ فعالیت می كند . افزایش فروش در سال 
جاري نسبت به سال قبل 55 درصد می باشد كه عمدتاٌ ناشی از كاهش 17 درصدي 
مقــدار فروش و همچنین افزایش 32 درصدي نرخ فروش ســیمان بوده اســت . 
وضعیــت و تحوالت صنعت ســیمان در ســال مالی مــورد گزارش :

چالش های پیش روی صنعت سیمان

صنعت سیمان كشور به لحاظ توانایی باال در صادرات و ارزاوری ، كاربردی متنوع 
و ظرفیــت باالی تولیدی كه دارد در كنار وجود مواد اولیه فراوان وبا كیفیت باالی 
داخلــی و وجود دانش فنی و تولید بخــش زیادی از تجهیزات مورد نیاز در داخل 
كشور می تواند یکی از لنگرگاه های مهم كشور برای رشد و توسعه اقتصادی باشد. 
با این وجود، برنامه ریزی برای رفع چالش ها و موانع پیش روی این صنعت برای 
استفاده از پتانسیل های آن در گذار از ركود و رسیدن به رشد و شکوفایی بیش از 
پیش ضروری به نظر می رســد. مصرف باالی انرژی، وابسته بودن به فعالیت های 
جانبی مانند مسکن و ساخت و ساز، آالینده بوده این صنعت، پایین بوده بهره وری 
نیروی انســانی، ضعف تحقیق و توسعه، ضعف زیرساخت های حمل و نقل و نبود 
نشــان تجاری قابل رقابت با رقبا و افزایش قیمــت اقالم مصرفی از قبیل قطعات 
یدكی و مشکالت ناشی از تحریم ها و عدم جابجایی ارز و افزایش قیمت تمام شده 
محصــول از جمله نقاط ضعف و تهدیدهای این صنعت به شــمار می رود. برخی 
دخالت های دستوری دولت به ویژه در زمینه كنترل قیمت سیمان از دیگر مسائل 
این صنعت است به نحوی كه هر ساله موضوع افزایش قیمت آن در فصول ابتدایی 
هر سال با چالش هایی همراه می شود . با توجه به چالش ها و مشکالت پیش روی 
صنعت سیمان، اجرای اقداماتی كلی در زمینه توسعه و ایجاد زیرساخت ها از طریق 
توسعه خطوط شبکه گازرسانی، تکمیل و توسعه شبکه ریلی و راه ها ، سازماندهی و 
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی، ایجاد نظام یکپارچه در بخش 
توزیع سیمان از طریق نظام مند كردن صادرات درمناطق مرزی با ایجاد هلدینگ 
های صادراتی در این مناطق، تدوین سیاست ها و الزامات تنظیم بازار و ایجاد تمركز 
در حوزه سیاســت گذاری صادرات سیمان، پیاده سازی استانداردها، بومی سازی 
فناوری های الزم، افزایش بهره وری تولید و انرژی و ... ضروری به نظر می رســد. 
گزارش پروژه های شــركت صنایع ســیمان دشتستان در ســال مالی 98 - 99:
پــروژه جایگزینــی ایرلیفت تغذیــه كورهو ایرلیفت ســیلوهای مواد بــا الواتور:

ایــن پروژه پــس از تامین منابع مالی هم اكنون مراحل پیــش پرداخت اولیه آن 
انجام شــده اســت و شــركت ســاینا با همکاری دفتر فنی و مهندسی شركت 
صنایع سیمان دشتستان نسبت به مکان ســنجی و مسیرهای موجود در سایت 
اقدام نموده و در حال حاضر در مرحله تایید نقشــه های طراحی شــده می باشد.

شیوه ای تامین مالی
شركت برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری جهت بهبود فرآیند عملیاتی با توجه به 
مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام مبنی بر تقسیم سود نقدی در نظر دارد از محل 
سود تقسیم نشده، ذخائر استهالک، فروش داراییهای غیرمولد و همچنین دریافت 
تسهیالت از سیستم های بانکی استفاده نماید. برخی از اقالم و تجهیزات ماشین آالت 
، قطعات یدكی مورد نیاز به صورت اعتباری از تامین كنندگان خریداری می گردد.
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علیرغم همه گیری ویروس كرونا و شرایط سخت اقتصادی كشور، سود تجمیعی شركت های 
مدیریتی تحت كنترل هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا در شش ماه نخست امسال از از 2 هزار 
و 608 میلیارد به بیش از 5 هزار و 38 میلیارد تومان رسید كه رشدی حدوداً 2 برابری داشته است.

محمــود مخدومــی مدیرعامل تاپیکو با اعالم این خبر گفت: بر اســاس گزارش اســتخراج 
شــده از صورتهای مالی حسابرسی نشــده دوره شش ماهه منتهی به شــهریور 99، میزان 
فــروش تجمیعی شــركتهای تحــت مدیریت تاپیکــو نیز بــا 27 درصد رشــد از 9 هزار 
954 میلیــارد تومــان به بیــش از 12 هــزار و 631 میلیــارد تومان افزایش یافته اســت.

وی با اشــاره به رشد چشمگیر سودآوری شركتهای تابعه تاپیکو در شش ماه اول سال جاری 
گفت: در میان شــركتهای تابعه تاپیکو، هلدینگ ســلولزی با 326 درصد، گروه صنعتی بارز 
با 316 درصد، پتروشــیمی غدیر با 233 درصد، شــركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با 
195 درصد، پرســی ایران گاز با 79 درصد، نفت ایرانول با 58 درصد و شــركت پتروشیمی 
فناوران با 57 درصد بیشترین رشد سودآوری را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته اند.

مدیرعامــل تاپیکــو موضوع جهش تولیــد را یکــی از محورهای اصلی فعالیــت تاپیکو در 
این ســال عنــوان كرد و گفــت: در زمینه جهــش تولید، شــركتهای حریر خوزســتان، 
بــارز كردســتان، بارز كرمــان و پتروشــیمی فارابــی از جمله شــركتهای تابعــه تاپیکو 
هســتند كــه موفق به رشــد بیــش از 30 درصــدی در تولیــد محصوالت خود شــدند.
ما همچنین در این مدت شــاهد رشــد كم نظیر تولید در محصوالتی همچون CO و اسید 
اســتیک پتروشــیمی فناوران و نیز شکســت ركورد تولید MEK در شــیمی بافت بودیم.
مخدومی در ادامه به برنامه ریزی برای بهبود وضعیت شــركتهای زیان ده گروه اشــاره كرد و 
گفت: با اقدامات انجام شــده در 6 ماه نخست سال 99، شركتهای پتروشیمی فارابی، ماشین 
سازی پارس، حریر خوزســتان، پولیکانوین و هرمز پاسارگاد از شركتهای تابعه این هلدینگ 
موفق شــدند با رشــد تولید و فروش، از زیاندهی خارج شده و در مسیر سودآوری قرار گیرند.

او به سیاســت حركت بیشــتر در مسیر شفافیت در مجموعه تاپیکو اشــاره كرد و گفت:  در 
همین زمینه و در راســتای تحقق وعده ای كه به ســهامداران داده شــده بود، شــركتهای 
محصــوالت كاغــذی لطیف و صنایــع چــوب خزركاســپین در فرابورس ایــران پذیرش 
شــدند كــه امیدواریم مراحــل نهایی ثبت و عرضــه اولیه آنها بــه زودی به انجام برســد.

وی با اشــاره به فــروش 87,3 میلیون دالر ارز شــركتهای پتروشــیمی تابعه در ســامانه 
نیمــا در این بــازه زمانی، گفت: در عمل به مســئولیت خطیر تزریق ارز به اقتصاد كشــور، 
ایفــای 108 درصــدی تعهــدات ارزی تاپیکــو و شــركتهای تابعــه از جملــه مهمترین 
مــواردی اســت كــه مــورد تمجیــد بانــک مركــزی و وزارت نفت قــرار گرفته اســت.
مخدومــی در ادامه با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در زمینه تبدیــل بدهی های ارزی 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس كه 49 درصد از سهام آن متعلق به تایپکو است، خاطرنشان 
كرد: با پیگیری انجام شــده و پس از جلســات و بحث و بررسی بســیار، در حال حاضر مقرر 
شــده اســت در چهارچوب قانون رفع موانع تولید، 432 میلیون یورو از تسهیالت ارزی این 
پاالیشــگاه مربوط به وام اخذ شده از حســاب ذخیره ارزی، بصورت ریالی تسویه شود كه این 
موضوع بیش از 14 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در اقتصاد پاالیشــگاه ایجاد خواهد كرد.
مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی شستا همچنین به تکمیل عملیات بازسازی واحد 600 
پتروشیمی آّبادان به عنوان یکی از مهمترین پروژه های تاپیکو اشاره كرد و گفت: با تالش متخصصان 

داخلی پتروشیمی آبادان در كمترین زمان، واحد 600 كه به نوع واحد محوری این كارخانه برای 
تولید پی.وی.سی به شمار می رود، بازسازی شد و هم اكنون تولید پی.وی.سی در این مجتمع 
پتروشیمی به روال پیش از وقوع آتش سوزی برگشته و به میزان قابل توجهی تولید انجام می شود.
او همچنیــن بــا اعالم آغازعملیــات اجرایی 7 پــروژه جدید در شــركتهای تابعه هلدینگ 
تاپیکو در شــش ماه نخست امسال، گفت: این 7 پروژه شــامل، راه اندازی خط استیل كورد 
در الســتیک بارز سیرجان، طرح توســعه 44 هزار تنی الســتیک بارز كرمان، پروژه بهبود 
راندمــان و موم گیری شــركت نفــت ایرانول، طرح تولید تســمه نقاله ســیمی در صنایع 
الســتیکی ســهند، نصب تجیهزات كاغذ بیســتون، طرح تولید چیفر و منجید در شركت 
نخ تایر صبا و پروژه تولید كود هوموس از كمپوســت های موجود در شــركت چوكا هستند 
كــه در مجموع با اعتبــاری بالغ بر 2 هــزار و 234 میلیارد تومان به انجام خواهند رســید.
مخدومــی همچنیــن مشــاركت در افزایــش ســرمایه شــركتهای پتروشــیمی ایالم و 
ســرمایه گذاری صدر تأمین جمعاً به مبلغ 460 میلیارد تومان به منظــور اجرای پروژه های 
توســعه ای را از دیگر اقدامات هلدینگ تاپیکو در شــش ماه نخســت ســالجاری اعالم كرد.

مهندس مخدومی از جمله موفق ترین و با تجربه ترین مدیران جهادی میهن عزیزمان می باشــد كه در هر 
سنگر خدمتی  به واسطه تدابیر محققانه و تمهیدات ارزنده اش توانسته نقشی خوش و اثری ماندگار از دوران 
سکانداری خود به یادگار بگذارد . هم اكنون نیز تاپیکو با ناخدایی او هرروز موفقتر از دیروزش هم سود بیشتر 
و و ارزش آفرینی افزونتر برای سهامداران و ذینفعانش به ارمغان میاورد و هم با صادرات و ارز آوری برای خزانه 
مملکت در كنار شفافیت،  یک به یک ركوردهای تولید و عرضه را در هلدینگ تحت امرش در می نورد. آمار و 
عملکرد و بهره وری  حاصل از اجرایی شدن برنامه های مدون كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت ، گواه گفته 
ی ما و شهادت هر دوست و دشمن بر توفیقات و دستاوردهای درخشان او می باشد .البته حمایت همه گونه این 
مدیر بازار شناس  واخالق مدار صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و همواره پاسخگو بودن به ارباب جراید و اصحاب 
رسانه در برابر آنچه برایش سیاست و برنامه ریخته و آنچه در اندیشه دارد از دیگر نقاط تمایز این مدیر مدبر در 
برابر دیگر مدیران هم سلف خویش می باشد. امید كه دكترین كاری و  كردارش در برابر صاحبان قلم الگویی 
باشــد برای دیگر مدیران این كشور تا از رئوس كاری مشارالیه سرمشق  موفقیت و الگوی  پیشرفت بردارند .
گــزارش شــش ماهه هلدینگ نفت - گاز و پتروشــیمی شســتا  كه حاكی از رشــد بیــش از  دوبرابری و 
حركــت در رونــدی صعودی  و تایید گفتار باال میباشــد حامــل یک پیام ویژه نیز هســت و آن پیام یعنی 
اینکــه حصــول افتخار ملی و رســیدن به یک ایــران آباد و آزاد علیرغــم همه تنگناهــا و تهدید و تحریم 
هــای صاحبان زر و زور و زرادخانه با كاردانان و كاربلدان میســور و ممکن اســت آن هــم در اندک زمان ، 
چــون ایشــان هم نقاط ضعف و قوت را خوب می شناســند و هــم فراز و فرودهای اقتصادی بازار ســرمایه 
را بخوبــی رصــد كــرده و برای آن برنامه و تدبیر دارند. حلقه مفقوده موفقیت در این كشــور عدم باور به وجود مدیران كاردان و كاربلد اســت كه مهندس مخدومی و رفتار و 
عملکرد وی می تواند تجلی مدیریت آگاه و آشــنا به رموز مدیریت ناب و همان كیمیای خدمت بی منت و با هویت باشــد كه همگان به دنبال آن هســتند . دســت مریزاد ...
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حصول افتخاری ملی با مدیری دانا

ثبت رکورد دیگری در هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا
رشد 2 برابری سود خالص شرکتهای تحت کنترل تاپیکو در 6 ماه نخست امسال
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معــاون مدیــر بیمه های زندگی شــركت بیمه ســامان از عموم مــردم به ویژه بیمه گذاران شــركت 
بیمــه ســامان خواســت به منظــور كاهــش اســترس و هزینه هــای تحمیلــی بســتری بیماری 
كرونــا، آینــده نگــری كرده و در اســرع وقت نســبت بــه خریــد آنالین بیمــه كرونا اقــدام كنند.
به گزارش روابط عمومی شركت بیمه سامان، غزاله فخار زاده با بیان این كه كرونا با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی كنترل خواهد شد، افزود: با این حال در صورت ابتال به این بیماری، ممکن است تامین هزینه 
های درمان بیمارستانی برای همه امکان پذیر نباشد و این موضوع به یک چالش در خانواده ها تبدیل شود.
او با اشــاره به این كه شــركت بیمه ســامان به منظور نشــان دادن همبســتگی با بیمه گذاران و نیز 
حمایــــت از آنها در شــرایط بحــران بیمه كرونــا را طراحی كرده اســت، اظهار كرد: ایــن بیمه نامه 
عــالوه بــر این كه می تواند بار مالی بســتری بیمارســتانی كرونــا را برای بیمه گــذاران كاهش دهد، 
به نوعی ایفای مســئولیت اجتماعی شــركت بیمه ســامان نســبت بــه جامعه نیز تلقی می شــود.
وی خاطرنشان كرد: شركت بیمه سامان در فروش این بیمه نامه نیز حداكثر پروتکل های بهداشتی را رعایت 
و امکان فروش آن بدون مراجعه حضوری را فراهم كرده است، گرچه كسانی كه به هر دلیلی نیاز به خرید بیمه 
نامه حضوری داشته باشند نیز می توانند آن را از طریق دفاتر نمایندگی فعال و شعب شركت خریداری كنند.

معاون مدیر بیمه های زندگی شركت بیمه سامان، داشتن باالترین سقف پوشش بیمه ای را از مهمترین مزایای 
بیمه كرونای این شركت خواند و گفت: پوشش هزینه بستری تا 100 میلیون تومان، جبران هزینه بیکاری 
تا 30 میلیون تومان و پرداخت سرمایه عمر تا یک میلیارد تومان از مهمترین مزایای این بیمه نامه است.

بــه گفتــه فخــار زاده، بیمه كرونــا در حداقل زمــان و با پرداخــت آنالین حق بیمه قابــل خریداری 
اســت و در صــورت ابتــالی به كرونــا، تا حد زیــادی می توانــد از آنهــا در برابر هزینه هــای باالی 
بســتری و درمــان بیمارســتانی حمایــت كنــد و بخشــی از نگرانی عمــوم مــردم را كاهش دهد
بیمــه نامــه »یونیــت لینــک« وارد ســبد محصــوالت شــركت بیمــه ســامان مــی شــود

مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شركت بیمه سامان با اشاره به انعطاف پذیری بیمه های زندگی و امکان 

طراحی آن متناسب با شرایط حاكم بركشورها، شركت های بیمه و نیازهای افراد جامعه، گفت : بیمه سامان 
در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور پاسخ به نیاز مشتریان، پس از بیمه نامه كرونا و پوشش امراض 
خاص پایه، آسایش و ممتاز، بیمه نامه متصل به واحد سرمایه گذاری )یونیت لینک ( را به بازار عرضه می كند.
بــه گزارش روابط عمومی شــركت بیمه ســامان، بهــرام یزدان پناه بــا بیان این كه بیمه ســامان به 
عنوان اولین شــركت بیمه ای كشــور در تیر ماه ســال 1398 موفق به اخذ مجوز فنی بیمه مركزی در 
خصــوص بیمه نامه های یونیت لینک شــد، ادامــه داد: با تالش تیم معاونت فنــی بیمه های زندگی 
در ســال 1399 نرم افزار بیمه نامه یونیت لینک نیز طراحی و نســخه آزمایشــی آن به بازار عرضه شد.
وی افــزود: هــدف از ارایــه این محصول حفــظ ارزش ذخایر بیمه نامه های عمر و تشــکیل ســرمایه 
بــا توجه به شــرایط اقتصادی موجــود و ایجاد جذابیــت برای بیمه گذاران و شــبکه فروش اســت .

مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شركت بیمه سامان اظهار كرد: در بیمه نامه یونیت لینک بیمه گذار امکان 
سرمایه گذاری مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری بورسی و مشاهده بازده سرمایه گذاری خود به صورت 
روزانه را دارد كه در فاز نخست، ارایه این محصول با صندوق سرمایه گذاری رشد سامان صورت خواهد پذیرفت .
یــزدان پناه بــا تاكید بر این كه بیمه نامه یونیت لینک در راســتای ســودآوری بیشــتر و بهره مندی 
حداكثــری بیمه گذاران از پتانســیل بازارهای بورســی طراحی شــده اســت، گفت: ایــن بیمه نامه 
امکان تخصیص ســود تضمین ســالیانه به ذخایــر بیمه نامه ها به میــزان 5 درصد در كنار ســرمایه 
گــذاری مطمئــن و كم ریســک در یکی از پر ریســک تریــن بازارهای مالــی، فارغ از نوســانات بازار 
و دغدغــه از دســت رفتــن اصل ســرمایه را بــرای بیمه گــذران این شــركت فراهم كرده اســت .
وی با اشــاره به این كه بیمه ســامان مصمم اســت عالوه بر افزایش تعداد صندوقهای بورســی ، امکان 
ســرمایه گــذاری در انــواع بازارهای ســرمایه ای را نیز بــرای بیمه گــذاران خود فراهــم آورد، اظهار 
كــرد: شــبکه فروش حرفه ای، خالق و قانون مدار شــركت بیمه ســامان، با ارائــه این محصول كمک 
شــایانی به توســعه فرهنگ بیمه هــای زندگــی و افزایش ضریب نفــوذ آن در كشــور خواهند كرد.

معاون اداره نظارت بر صدور بیمه نامه های عمر و حوادث شــركت بیمه ســامان با بیان این كه بیمه كرونای این شركت نه تنها تا حد قابل توجهی هزینه های درمان مبتالیان به این 
بیماری را جبران می كند، بلکه ســهم بیمار از كل هزینه ها را نیز به حداقل می رســاند، گفت: این بیمه نامه، بروكراســی های اداری برای دریافت خســارت را نیز از بین برده است.

بــه گزارش روابط عمومی شــركت بیمه ســامان، مطهره مالپور با اشــاره به این كــه ابتال به بیماری كرونا می توانــد هزینه های زیادی را به فرد مبتال و خانــواده اش تحمیل كند، 
ادامه داد: بیمه كرونای بیمه ســامان این زمینه را فراهم كرده اســت كه مشــکالت مالی این عده به حداقل رســیده و تقریبا بدون نیاز مالی، دوره درمان بیماری كرونا طی شــود.
وی با تاكید بر این كه پوشش هزینه بستری خریداران بیمه كرونا تا 100 میلیون تومان قابل افزایش است، حذف فرانشیز از هزینه های بستری و درمان در این بیمه نامه را مزیت رقابتی آن خواند 
و افزود: فرد بیمه شده در پایان دوره درمان با ارائه فاكتورهای بیمارستانی به شركت بیمه سامان، مبلغ كل هزینه ها را به طور كامل دریافت خواهد كرد و سهم بیمار در این بیمه نامه صفر است.

معاون اداره نظارت بر صدور بیمه نامه های عمر و حوادث شركت بیمه سامان ادامه داد: بیمار با داشتن بیمه كرونای بیمه سامان برای بستری شدن در بیمارستان به داشتن معرفی نامه 
نیازی ندارد، بلکه می تواند پس از بستری شدن و بهبودی كامل، برای دریافت هزینه ها مستقیما به شركت مراجعه كرده و بر اساس ارقام اعالمی مركز درمانی، خسارت خود را دریافت كند.
مالپــور بــا اشــاره بــه این كــه بیمه ســامان بــرای پرداخــت هزینــه درمــان بیمــاران كرونایی، میان بســتری شــدن در بیمارســتان هــای خصوصی یــا دولتــی تفاوتی 
قائــل نیســت، اظهــار كــرد: بیمــه ســامان هزینــه هــای درمــان بیمــه شــده را مطابــق قــرارداد منعقــد شــده میــان شــركت و بیمه گــذار پرداخــت خواهــد كرد.
او تاكید كرد كه مثبت شــدن نتیجه آزمایش تشــخیص مولکولی بر روی یکی از نمونه های تنفســی اصلی در یکی از آزمایشگاه های مرجع كشور، وجود CPR غیرطبیعی یا شواهد 
مثبت بیماری در ســی تی اســکن در كنار بســتری بیمارســتانی بیمه شــده و درمان با داروهای آنتی وایرال، تنها شروط پرداخت خســارت درمان كرونا توسط بیمه سامان است.

معاون اداره نظارت بر صدور بیمه نامه های عمر و حوادث شركت بیمه سامان دوره انتظار برای پوشش بیماری كرونا در این بیمه نامه 14 روز از تاریخ صدور اعالم و خاطرنشان كردكه 
هزینه آزمایش تست كرونا در تعهدات شركت بیمه گر نیست .

بیماری كرونا بسیاری از مردم را به كام مرگ كشید؛ این واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی شركت بیمه سامان، این بیماری سخت و نفس گیر متاسفانه گاه با تحمیل 
هزینه های قابل توجه به خانواده ها، اجازه نداد كه مبتالیان به زندگی برگردند و جان آنها را گرفت.
آمار فوتی های ناشــی از ابتال به این بیماری در دوره ای كاهشــی شد، اما با عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی بار دیگر شیوع ویروس افزایش یافت و تعداد روزانه جانباختگان در 
كشورمان را سه رقمی كرد. طبیعی است كه با درگذشت هر یک نفر، تعدادی از وابستگان 
او با مشــکالت روحی، جسمی و البته اقتصادی مواجه می شوند.بسیاری از كسانی كه در 
اثر این بیماری جان خود را از دست دادند، سرپرست خانوار بودند و اكنون خانواده آنها با 
چالش تامین هزینه ها مواجه شده اند.گرچه نمی توان ضایعه درگذشت یک نفر از اعضای 
خانواده را به هیچ شکل جبران كرد، اما به هر حال می توان تدبیری اندیشید تا در صورت 
فوت ناشی از كرونا، دست كم هزینه زندگی بازماندگان تا حدودی و برای مدتی تامین شود.

شــركت بیمه ســامان در پوشــش بیمه كرونا، این موضــوع را درک كــرده و برای آن 
راهکاری اندیشــیده است.یکی از پوشــش های این بیمه نامه، پرداخت سرمایه فوت به 
بازماندگان است كه می تواند مشــکالت اقتصادی و مالی آنها را تا حدودی برطرف كند.
به ازای حق بیمه های مختلف، سرمایه فوت نیز متغیر است، اما سقف در نظر گرفته شده 
برای آن یک میلیارد تومان است كه در قبال حق بیمه ناچیز پرداختی عددی چشمگیر است.

این هزینه كمک می كند تا خانواده فرد فوت شــده ناشــی از بیماری كرونا دســت كم 
فشــار اقتصادی ناشــی از درگذشــت یکی از اعضا را تعدیل كرده و بار بیشــتری از این 
واقعــه دردناک بر دوش آنها ســنگینی نکند. شــركت بیمه ســامان به عنــوان حامی 
ســالمت جامعه و مردم در شــرایط كنونی بحران كرونا وظیفه خود دانســته است كه با 
طراحی یک محصول مناســب و مقرون به صرفه، عالوه بر جبران خســارت مالی ناشــی 
از این بیماری، بخشــی از فشــار روحی بر اطرافیــان و خود بیمار را نیــز كاهش دهد.
http://covid. خریــد ایــن بیمــه نامــه بــه صــورت آنالیــن از طریــق نشــانی
اســت. بیمــه ســامان ممکــن  فعــال  نماینــدگان  بــه  یــا مراجعــه  و   ir.si24

نوآوری را با سامانیان تجربه کنید
سرمایه زندگی بیمه سه گانه کرونا، راهی برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده ها

کاهش هزینه های بستری با خرید آنالین بیمه نامه کرونای بیمه سامان

بیمه کرونای شرکت بیمه سامان، فرانشیز و معرفی نامه ندارد
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شمای كلی صنعت
 شركت بیمه ایران در نقش تنها شركت بیمه دولتی به همراه 24 شركت بیمه 
غیردولتی: آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، كارآفرین، سینا، ملت، دی، 
ســامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، كوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو 
و حکمت صبا به همراه دو شــركت تخصصی بیمه زندگی به نام های: خاورمیانه 
و باران در سرزمین اصلی و 6 شركت بیمه غیردولتی: امید، حافظ، ایران معین، 
آســماری، متقابل كیش و متقابل اطمینان متحد قشــم در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و نیز 2 شركت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان فعالیت می نمایند. 
بدین ترتیب، تعداد كل شــركت های بیمه در كشــور به 33 شــركت می رسد.

در سال 1398 همراه با گسترش شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه، تعداد شعب 
شركت های بیمه به 1317 شعبه در سراسر كشور، نمایندگان بیمه فعال به 77،208 
نماینده جنرال )نمایندگان بیمه عمر به 39،258 نماینده فعال(، كارگزاران بیمه 
)اعم از حقیقی و حقوقی( به 965 كارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت بیمه 
به 652 ارزیاب فعال افزایش یافته اســت. تعداد كل دفاتر ارتباطی شــركت ها 
یا كارگزاران بیمه خارجی فعال در كشــور، در ســطح 6 مركز باقی مانده است.
عالوه بــر این بیمه مركــزی به عنوان نهــاد ناظر صنعت بیمه و پژوهشــکده 
بیمــه به عنــوان بال پژوهشــی ایــن نهــاد در صنعــت بیمه ایفاگــر نقش 
خــود بــرای سیاســت گذاری، هدایــت و نظــارت بــر صنعت بیمه اســت.

عملکرد صنعت بیمه
حق بیمه تولیدی:

» بــر اســاس آمــار ســال 1398، مقــدار حق بیمــه تولیدی شــركت های 
بیمــه مســتقیم بــه حــدود 59/1 هــزار میلیارد تومان رســیده اســت كه 
در مقایســه بــا ســال گذشــته حــدود 35/8 درصد رشــد نشــان می دهد.
رونــد تغییــرات حق بیمــه تولیــدی در كشــور )به هــزار میلیــارد تومان(
» به لحاظ نقش شركت های بیمه در بازار، سهم و وزن اصلی همچنان بر دوش شركت های 
بیمه ایران و آسیا است كه درمجموع 41/5 درصد از حق بیمه بازار را تولید كرده اند.
در ســال 1398، ســهم بخش غیردولتــی از حق بیمه تولیدی بــازار بیمه به 

68/6 درصــد افزایش یافته اســت. همچنین میزان انحصار شــركتی در بازار 
بیمه بر اســاس شــاخص هرفیندال- هیرشــمن )مجموع مجذورات سهم هر 
یک از شــركت های بیمه( در مقایسه با سال گذشــته كاهش یافته و به میزان 
1346 رســیده اســت. این مقدار حکایت از نیمه متمركز و شــبه رقابتی بودن 
بــازار بیمه كشــور دارد امــا چنانچه این میــزان به زیر 1000 واحد برســد، 
بازار بیمه ازنظر شــاخص یاد شــده كامــاًل رقابتی و غیرمتمركــز خواهد بود.

حق بیمه سرانه
»در ســال 1398، شــاخص حق بیمه ســرانه )نســبت حق بیمــه تولیدی به 
جمعیت كشــور( در مقایســه با ســال گذشــته 157 هــزار تومــان افزایش 
یافته و به 711 هزار تومان رســیده اســت. این شــاخص طی پنج سال اخیر 
روند صعودی داشــته به نحوی كه نســبت به ابتدای دوره 2/5 برابر شده است.

ضريب نفوذ بیمه
» ضریب نفوذ بیمه )نســبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی برحسب 
قیمــت جاری( برای ســال 1398 )2019( در حدود 2/5 درصد اســت. بدین 
ترتیب، شــاخص مذكور طی پنج ســال اخیر همواره از روند صعودی برخوردار 
بوده و نســبت به ســال گذشــته حدود 0/1 واحــد افزایش نشــان می دهد.
اگرچه میزان ضریب نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از كشور ما باالتر است )2/9 برابر 
در سال 1398( اما میزان این شاخص در كشور ما، به ویژه طی چند سال اخیر از 
سطح منطقه باالتر رفته است )به طور نمونه در سال 1398، حدود 0/6 واحد بیشتر(.
جایگاه كشــور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه در دوره پنج ســاله اخیر، با 11 پله 
صعود به رتبه 51 در دنیا رسید و در منطقه با 2 پله ارتقاء در مکان سوم ایستاد.

بیمه های زندگی
» حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی بر اساس آمار سال 1398 حدود 8/7 هزار 
میلیارد تومان بوده است كه در مقایسه با سال قبل 37/4 درصد رشد نشان می دهد.

بررسی آمار این رشته در بازار بیمه حاكی از افزایش 2/5 واحدی در سهم از پرتفوی 
این رشته در مقایسه با ابتدای دوره پنج سال اخیر دارد. همچنین طی سال 1398 
این میزان با 0/2 واحد افزایش نسبت به سال قبل به 14/7 درصد رسیده است.

آرامش ربای همه

اطمینان ربای یک صنعت

نهادناظر صنعت بیمه به اقتضای اتفاقات روز حوزه های اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی، برنامه های راهبردی خود را پیش می برد.
همه گیری ويروس كرونا حادثه كوچکی نبود كه فعالیت های صنعت بیمه و بخش های نظارتی آن را با تغییراتی روبرو نکند.

آنچه در پی می آيد گزارشی از عملکرد نهادناظر صنعت بیمه است كه در كنار دستاوردهای ريز و درشت نه نیم نگاه بلکه نگاه عمیقی هم به مهار 
پیامدهای ويروس كرونا و كاهش تلفات روانی آن داشته و دارد.

گزارش مختصر زير نگاهی دارد به عملکرد و دستاوردهای اين صنعت: 
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ضريب خسارت
» ازآنجاكــه به دلیل مقدماتی بودن آمار ســال 1398 و عدم اعالم ارقام نهائی 
خســارات معوق و ذخایر حق بیمه این سال، محاسبه ضریب خسارت بازار بیمه 
كشــور )حاصل تقسیم خسارت واقع شــده به حق بیمه عاید شده( امکان پذیر 
نیســت؛ لذا از نسبت خسارت )حاصل تقسیم خســارت پرداختی به حق بیمه 

تولیدی( به جای ضریب خسارت استفاده می شود.
بر این اســاس، نسبت خسارت بازار بیمه در ســال 1398 معادل 56/3 درصد 
اســت كه 7/2 واحد در مقایســه با ســال گذشــته كاهش یافته است. الزم به 
ذكر اســت در محاســبه نســبت خســارت، هزینه های صدور و كارمزد شبکه 
فروش و هزینه های اداری- عمومی شــركت های بیمه در نظر گرفته نمی شود.

علت اصلی كاهش نسبت خسارت طی سال 1398، عملکرد شركت بیمه ایران 
است كه با برخورداری سهم 31/4 درصد از حق بیمه های تولیدی و 33/9 درصد 
از خسارت های پرداختی بازار، نسبت خسارت خود را 6/8 واحد كاهش داده است.

* به دلیل مقدماتی بودن آمار ســال 1398 و عدم اعالم ارقام نهائی خســارات 
معوق و ذخایر حق بیمه این ســال، محاسبه ضریب خســارت بازار بیمه كشور 
امکان پذیر نیست؛ لذا از نسبت خسارت به جای ضریب خسارت استفاده شده است.

بررســی آمارهــا در ســال 1398 نشــان می دهد كه نســبت خســارت 11 
شــركت بیمــه: حافــظ 110/1 درصــد، رازی 78/3 درصــد، میهــن 69/1 
درصــد، امیــد 68/1 درصد، معلــم 63/7 درصــد، نوین 61/8 درصــد، ایران 
60/8 درصــد، ملــت 60/6 درصــد، البــرز 59/7 درصــد، دانــا 57/5 درصد 
و ســرمد 57 درصــد باالتر از ســطح بازار بیمــه )56/3 درصد( بوده اســت.

سهم بیمه های زندگی
» طبــق آمار ســال 1398، حق بیمه های رشــته زندگی در كشــور به حدود 
1/7 میلیــارد دالر رســیده و طــی پنج ســال اخیر 1/9 برابر شــده اســت.
در ســال 1398، همــراه با رشــد 8/8 درصدی كل حق بیمه تولیدی كشــور 
)بر پایه دالر( در مقایســه با ســال گذشته، رشــد دالری حق بیمه های زندگی 
نیــز 9/8 درصــد افزایش پیدا كرده اســت. این امر موجب شــده كه ســهم 
بیمــه زندگــی در بازار بیمــه به 14/7 درصــد در ســال 1398 افزایش یابد.

ســهم از پرتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه، نســبت به ابتدای دوره پنج ســال 
اخیر معادل 2/5 واحد افزایش نشــان می دهد. این در حالی اســت كه شاخص 
مذكور در مقایســه بــا بازار بیمه دنیا )به میزان 46/3 درصد در ســال 1398( 
و بازار بیمه منطقه )با 27/4 درصد در ســال مذكور( به مراتب پائین تر اســت.
مطابق آخرین آمارها، كشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی طی پنج 
سال اخیر با 3 پله صعود در منطقه جایگاه سوم را كسب كرده است. به عالوه، در 
رده بندی كشورهای دنیا از حیث تولید حق بیمه زندگی، جمهوری اسالمی ایران در 
مکان پنجاه و یکم  قرار گرفته كه نسبت به ابتدای دوره مذكور 5 پله صعود كرده است.

برترين اقدامات بیمه مركزی
- تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی

- حذف نســخه فیزیکــی بیمه نامه شــخص ثالث در راســتای اهداف دولت 
الکترونیک، اقتصاد هوشمند و كاهش مراجعات بیمه گذاران به شركت های بیمه؛

- انعقــاد قرارداد مازاد خســارت حــوادث فاجعه آمیز )CAT( در رشــته های 
آتش ســوزی، مهندســی و پول در صندوق برای 12 شركت بیمه رازی، آرمان، 
دی، كوثر، میهن، ســرمد، ســامان، تعاون، سینا، كارآفرین، معلم و تجارت نو با 

راهبری بیمه مركزی 
- راه اندازی و تقویت سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی صنعت بیمه موسوم به سنهاب

- اعطای مجوز تخصصی به شركت های بیمه »خاورمیانه« و » باران « با تمركز 
بر صدور بیمه های زندگی

- صدور مجوز برای ارایه 16محصول جدید بیمه ای
- ارزیابی ریسک واحدهای بزرگ صنعتی و غیر صنعتی

- تهیه تولید و انتشار »كتاب سالنامه آماری كشور« و »گزارش سالیانه التین«
- بررســی محاسبات ذخیره ریاضی و مشاركت در منافع بیمه های اندوخته دار
- برنامه ریزی برای تسهیل ورود استارتاپهای بیمه ای برای ارایه خدمات آنالین

- بررسی كفایت ذخایر در رشته بیمه شخص ثالث 
- طراحی و پیاده ســازی نظام شایسته ســاالری مبتنی بر مدیریت دانش در 

سطح صنعت بیمه
- طراحی و ایجاد آرشیو نظامند بیمه مركزی ج.ا.ایران با قابلیتهای مختلف:

- راه اندازی مركز پاسخگویی تلفنی چهار شماره ای 2342
- گنجاندن 115 مطلب بیمه ای در كتب درســی دانش آموزان و ارایه آموزش 

بیمه ای به دانش آموزان
- تهیه ، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون در شبکه سوم سیما با 

هدف كاهش تلفات جاده ای )52قسمت(
- طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بر بیمه های باربری  و نظارت بر 

بیمه های آتش سوزی 
- اعمال بیش از هشــت مرحله بخشــودگی حق بیمه مربــوط به موضوع بند 
)ب(مــاده 24 قانون بیمه شــخص ثالث )جرائم صندوق تامین خســارت های 
بدنــی( در خصــوص انواع گروههای خودرویی در راســتای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر، پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و ترویــج فرهنگ بیمه؛
- پرداخت مبلغ 8,260 میلیارد ریال به مراجع درمانی در جهت كمک به مقابله 

با شیوع بیماری كرونا.
- در دســتور كار قرار گرفتن ایجاد مركز ملی مدیریت ریســک و ارائه خدمات 
آموزشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت ریسک به بخش های تولیدی به منظور 
ایجاد شــناخت و نهادینه شــدن امر مدیریت ریســک در فرآیندهای تولیدی     

مهم ترين تقدير نامه ها
- كســب رتبه نخســت فاوای بیمه مركزی در بین تمامی دستگاههای اجرایی
- برگزیده شــدن طرح پیاده سازی نظام شایسته ســاالری مبتنی بر مدیریت 
دانش در سطح صنعت بیمه به عنوان اقدام برجسته و برتر وزارت امور اقتصادی 

ودارایی در جشنواره شهید رجایی
- دریافت  نشــان توســعه فرهنگ بیمه به اداره كل روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه مركزی در هفدهمین دوره سپمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها
- تقدیر از پدافند غیر عامل بیمه مركزی در پروژه مانور ارزیابی برق دستگاههای اجرایی
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بیمه دی ، سودآور ترین شرکت صنعت بیمه
     کسب تندیس طالیی رضایت مشتری توسط 

در همایش سراسری رضایت مندی مشتری

لج
 خ

دی
مه

این همایش با توجه به شرایط شیوع ویروس كرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی، باحضور 
محدود مدیران ستاد، شعب تهران و البرز در محل سالن پردیس ملت تهران برگزار شد و 
حدود 900 نفر از همکاران و شبکه فروش از سراسر كشور از طریق فضای مجازی و پخش 

آنالین در جریان همایش قرار گرفتند.
مهندس محمدرضا كشــاورز مدیرعامل شــركت بیمه دی در این همایش ضمن آرزوی 
سالمتی و تندرستی برای همه اعضای خانواده بزرگ بیمه دی، هدف از برگزاری این همایش 
را قدردانی از زحمات همه همکاران و شــبکه فروش در كســب توفیقات شركت دانست.
وی افزود: شركت بیمه دی دستاوردهای ارزشمندی را در سال گذشته بدست آورد كه از جمله 
آن ها می توان به موارد زیر اشاره كرد؛ كسب مقام سود آورترین شركت صنعت بیمه، كسب 
رتبه یک توانگری با نسبت 208 درصد، كسب رتبه بهره وری كل عوامل و تأییدیه كفایت ذخایر 
از سوی بیمه مركزی كه نشان دهنده كیفیت باالی صورت های مالی این شركت بوده است. 
محمدرضا كشاورز در ادامه گفت: در حوزه خلق و افزایش دارایی ها عالوه بر حضور فعال در 
بازار سرمایه و سرمایه گذاری مناسب توانستیم بیشترین دارایی های فیزیکی را در دوره 16 
ساله فعالیت شركت بیمه دی برای شركت بوجود بیاوریم كه از این نظر بازخورد مطلوبی در 

آمار كّمی و مالی را تا كنون شاهد بوده ایم.
مدیرعامل شركت بیمه دی اظهار داشــت: در حوزه شبکه فروش عالوه بر جذب نماینده 
در سراسر كشــور، با برنامه ریزی و توانمند سازی این حوزه در صدد استمرار پیروزمندی 
ها و نگهداشت توفیقات پیشین هســتیم. قطعاً با برنامه محوری و روش مندی می توانیم 
به سوی ســود آوری پایدار، توسعه بســترهای دیجیتال و بیمه داری نوین حركت كنیم.
مهندس كشاورز حمایت از نمایندگان و شبکه فروش را از برنامه های اصلی شركت دانست 
و بیان كرد: برنامه های توســعه ای برای واگذاری اختیارات بیشتر به نمایندگان در دستور 
كار قرار دارد، همچنین از طریق به كارگیری ابزارهای تبلیغاتی در تالش برای افزایش فروش 

هستیم كه امیدواریم شبکه فروش شركت در سراسر كشور از فرصت ایجاد شده حداكثر بهره وری را داشته باشند.
وی ضمن تقدیر از مشاركت شعب و نمایندگان در امور شركت و به ویژه در نظام پیشنهادات، از ایشان خواست تا با توجه ویژه به رویکردهای نوظهور در حوزه الکترونیک، توانمندی های الزم 
برای ورود هرچه بیشتر به این عرصه را كسب نمایند. در پایان این همایش از برگزیدگان فروش در مناطق چهارگانه از بین نمایندگان و شعب، با اهدای تندیس و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت بیمه دی به مناسبت روز بیمه
به نام خدا

فرارسیدن روز 13 آذر روز ملی بیمه را به همه نقش آفرینان و دلسوزان این عرصه تبریک و شاد باش 
عرض می نمایم. 

بــه ویــژه قــدردان تمامــی تالشــگران و ذینفعــان شــركت بیمــه دی كــه بــا همدلی و 
سختکوشــی بــه ســهم خــود پیــام آور آرامــش خاطــر در جامعــه شــده اند می باشــم.

آرزو دارم ضمن ریشــه كن شــدن ســریعتر ویروس كرونا با هم اندیشــی و دلســوزی همدالنه 
بیشــتر تــوام بــا كار حرفه ای شــاهد موفقیت بیــش از پیش صنعت بیمه در كشــور باشــیم.
محمدرضا كشاورز  مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره بیمه دی

دهمین همایش سراسری رضایت مندی مشــتری، چهارشنبه 26 آذرماه در مركز 
بیــن المللی رایزن و با حضور مهمترین و معتبرترین برندهای ایرانی برگزار شــد.

برگزاركنندگان این همایش، بیمه دی را به سبب برداشتن گام های موثر در جلب 
رضایت مشتریان، شایسته ی دریافت تندیس طالیی كه عالی ترین سطح  می باشد 
دانسته و به همین مناسبت، لوح تقدیر همایش را به محمدرضا كشاورز مدیرعامل 

بیمه دی اهداء نمودند.
مدیرعامل بیمه دی در این همایش ضمن ابراز خشنودی از كسب چنین موفقیتی، آن را 
حاصل عملکرد سالمت و حرفه ای گری بیمه دی دانسته و انسجام سازمانی، مسئولیت 
پذیری همه اركان سازمان را، در راه دست یابی به این توفیق حائز اهمیت دانست.
محمدرضا كشــاورز اظهار امیدواری كرد با ادامه ی روند مشــتری مداری در بیمه 
دی، این شركت چشم انداز خود را محقق نماید و به پدیده ی محبوب مشتریان در 

صنعت بیمه تبدیل شود. 
در این همایش همچنین، اندیشــمندان عرصه ی اقتصاد مانند دكتر ســید حمید 
پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه 
كشور، دكتر حسین میر محمد صادقی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، 
دكتر فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، مهندس سلیمانی معاون 
حقوقی اتاق بازرگانی ایران و مهندس مظفر علیخانی معاون استان ها و تشکل های 
اتاق ایران بــه بیان دیدگاه های خود با رویکرد رضایت مندی مشــتری پرداختند.

همایش مجازی سراسری شبکه فروش شرکت بیمه دی برگزار شد

32
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ایــن اپراتــور در روز 30 آبان ســال 1390، طی مراســمی بــا حضور وزیــر كار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شســتا، مدیرعامل شــركت تامیــن تله كام و 
معــاون وزیــر ارتباطات و فنــــاوری اطالعات، به عنــوان اولین اپراتور ارایه دهنده خدمات نســــل ســوم تلفن همراه، با نام تجــــاری »رایتل« رونمایی شــد.

همچنین در روز اول آذر ســـال 1390 طی یک نشست خبری و در حضور اصحاب رسانه، اولین تماس تصویری رایتل برقرار شد.
اگرچــه ایــن اپراتــور از ســال 1390 فعالیت خــود را با برند رایتل آغاز كرد، اما تاســیس شــركت خدمــات ارتباطی رایتل در ســال 1386 با هــدف فعالیت 
در حــوزه فن آوری هــای نویــن اطالعــات و ارتباطات بود و در راســتای گســترش دامنــه فعالیت هــای خود، در ســال 1389 موفق بــه اخذ پروانــه اپراتور 
ســوم تلفــن همــراه كشــور از ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی با انحصار دو ســاله جهــت ارایه خدمات نســل ســوم موبایل شــد و تمامی 
تــالش خــود را معطــوف بــه ورود ســریع به بــازار مخابرات ایــران كرد تــا بدین ترتیب بــه عنوان نســل جدید ارتباطــات به جامعــه ایرانی معرفی شــود.

رايتل در يک نگاه
در ســالهای اخیــر، بــازار خدمــات مخابراتــی در ایــران ، رشــد حیرت انگیزی را پشــت ســر نهاده اســت. شــركت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعی، با 
هــدف ورود بــه ایــن بازار، در ســال 86 شــركت خدمــات ارتباطی رایتل را تاســیس كــرد و در ســال 89 موفق به اخــذ پروانه اپراتور ســوم تلفــن همراه 
كشــور از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی با انحصار دو ســاله جهــت ارایه خدمات نســل ســوم موبایل، عالوه بر خدمات نســل دوم شــد.

بــه دلیــل مجموعــه ای از مســایل و عوامــل، شــریک خارجــی رایتل نتوانســت به همــکاری بــا اپراتور ســوم ادامه دهــد و در نتیجــه اســتفاده از مزیت 
انحصــاری بــرای راه انــدازی خدمات نســل ســوم ، در موعــد مقرر به بهــره برداری نرســید و اپراتور ســوم را از آغــاز با زبــان قابل توجهی همراه ســاخت.

در طــول ســال 98، بــرای نخســتین بــار، تــراز رایتــل مثبــت و از یــک شــركت زیــان ده بــه یــک شــركت ســودآور تبدیــل شــده اســت. 
ایــن رونــد در ســالهای بعــد، مــی توانــد حضــور خانــواده شســتا در بــازار بــزرگ خدمــات فنــاوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی را گســترش دهد.

عملکرد مديريت در سال مالی گذشته
در سایه مدیریت شایسته مهندس یاسر رضاخواه و تدوین و اجرایی شدن برنامه های كالن مدیریتی وی ، حمایت اعضای كاردان هیات مدیره و مدیریت ارشد شستا والبته 
تمهیدات و رویکردهای خالقانه ، این مدیر موفق توانست در سال مالی گذشته با رشد 78 درصدی درآمدهای عملیاتی شركت رایتل را از زیان خارج كرده و با كسب 113 
میلیارد تومان نویدبخش آن باشد كه با استمرار برنامه های كوتاه مدت-میان مدت و بلند مدت مد نظرش »رایتل« چه در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی منجمله اینترنت 
های رایگان برای خبرنگاران ، دانشجویان و دانش آموزان و چه در افزایش سطح خدمات و دسترسی ها و چه درسود آوری  وارزش آفرینی  بهترین عملکرد متصوررا كسب نماید .

دستاوردهای شش ماه ابتدايی سال 1399 
مهندس یاسر رضاخواه مدیر عامل خوشفکر و محقق  این اپراتور دستاورد رایتل در شش ماه نخست سال 99 را به شرح زیر اعالم كرد: شركت خدمات ارتباطی رایتل 
موفق شد در سایه حمایت های شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( و اتخاذ تدابیر هیات مدیره خود با رشد 1107 درصدی سود ناخالص و كاهش 34 درصدی 
 هزینه های مالی از مقدار زیان عملیاتی و خالص 23 و 86 میلیارد تومان در شش ماه ابتدایی سال 98 به سود عملیاتی و خالص 156 و 110 میلیارد تومان در سال 99 برسد.
در خصــوص شــاخص رشــد اینترنت مصرفی مشــتركین رایتل، با توجه به شــرایط ایجاد شــده و محدودیت های شــیوع ویــروس كرونا و تالش شــبانه روزی 
كاركنــان رایتــل در راســتای ارایه خدمــات باكیفیت، افزایــش 62 درصدی بیشــینه ترافیک مصرفی روزانه در شــش ماه ابتدای ســال 99 نســبت به مدت 
 مشــابه در ســال 98 و شکســته شــدن ركورد مصرف اینترنــت ماهانه این اپراتــور و افزایــش 35 درصدی درآمد دیتای مصرفی مشــتركین، صــورت گرفت.

از ســویی دیگــر، رایتــل بــا ارایــه طرح هــای تجــاری متنــوع و خدمات مقــرون به صرفــه، نظیــر مکالمــه رایــگان درون شــبکه و همچنیــن ثابت نگه 
داشــتن قیمــت اینترنــت بیــش از پیــش در كنــار هموطنــان عزیز خــود بوده اســت كه منجــر به جــذب بیــش از 500 هزار مشــترک جدید و رشــد 
چشــمگیر مشــتركین فعــال یــک ماهه در شــش مــاه ابتدایــی ســال 99 و افزایــش 132 درصــدی درآمــد حاصل از فروش ســیم كارت شــده اســت.”

اهداف رايتل
مهندس رضا خواه همچنین در گفتگوی اخیر خود با نشــریه داخلی رایتل )راینو( افق های پیش روی رایتل را به شــرح زیر برشمرد: كسب جایگاه مطلوب در صنعت 
ارتباطی كشور، ارتقای كیفیت سرویس و افزایش رضایت مندی مشتركین، پیمانکاران، كاركنان و سهامداران از جمله طرح و برنامه های آینده رایتل محسوب می شود.

همچنین ایفای نقش كلیدی رایتل به عنوان هلدینگ ارتباطی شــركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی بتواند در هوشمندســازی صنایع و هوشمندسازی شهرها و 
پیشرفت كشور از مسیر هوشمندسازی از دیگر اهداف این اپراتور به حساب می آید .

برای این مدیربرنامه محور و دانشــمند با توجه به موفقیت هایی كه دوســت ودشمن گواه میدهند و شــهادت آن آمار و تراز عملکرد وی در طول تصدی زمامداری 
شركت و البته باورراستین ناخدای شستا جناب دكتر رضوانی فر عزیز كه در نشستها و جلسات خصوصی هم برتوانمندی و شایستگی مشارالیه تاكید ویژه داشته  و 
دارد، ما نیز ایمان صادقانه داریم كه در نهمین سال فعالیت »رایتل« بر روند صعودی و رسیدن به افقی دلنوازو چشم انداز ترسیمی خود جهشی گام خواهد برداشت .

رایتل و آغاز نهمین سال فعالیت
مهندس یاسر رضاخواه: نهمین سالگرد آغاز به کار رسمی رایتل، سال سود و صعود
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»بنو« پیشتاز در مشتری مداری و ارائه خدمات جدید
افزایش سرمایه                                            مصوب مجمع گرفت

حضور دكتر نیما نورالهی كه از مدیران جوان و خوش فکر صنعت بیمه و بازار ســرمایه كشور 
می باشد در كنار مدیرانی متخصص و متعهد در كلیه اركان شركت بیمه تجارت نو از معاونت 
فنی و پشــتیبانی گرفته تا سرمایه گذاری و مالی باعث شــده كه در اندک زمان حیات خود، 
»بنو« بتواند از بیمه های پیشــرو و قابل اعتمادی باشــد كه اطمینان مردم را با ایفای كامل 
مسئولیت های تعهد شده خود جذب نماید و با گستراندن چتر حمایتی خود هم كسب سهم 
بیشتر و هم یک پرتفوی بهینه را در بازار شدید رقابتی صنعت بیمه در این یکی دوسال اخیر 
به بهترین وجه كســب نماید . تعامل ، حمایت راستین از اهل رسانه و پاسخگویی همیشگی 
جناب صاحب بیانی در كســوت مدیریت روابط عمومی شــركت نیز مزید برعلت شــده كه 
همواره اخبار خوش موفقیتهای بیمه تجارت نو در صدر اخبار نشریات و خبرگزاری ها نشسته 
و بــه یمن ناخدایــی دكتر نورالهی و اركانی بازار شــناس ، معنای نو از بیمــه و ارائه خدمات 
شایســته به ایران و ایرانی بازتعریف گردد. خدا قوت بیشــتر و توان فزون تر بر شما ببخشاید.

مجمع عمومی فوق العاده شــركت بیمــه تجارت نو با رعایت كامل پروتکل های بهداشــتی، 
2 آذر، با حضور نمایندگانی از بیمه مركزی، ســندیکا، سازمان بورس، سهامداران و حسابرس 
قانونی به صورت آنالین برگزار و با رای حداكثری سهامداران حاضر كه بالغ بر 85 درصد بودند، 
مرحله اول افزایش ســرمایه این شــركت به رقم 3 هزار میلیــارد ریال مصوب مجمع گرفت.
در حال حاضر سرمایه بیمه تجارت نو یک هزار و  570 میلیارد ریال است كه با افزایش یک هزار و 430 
میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای، این رقم به 3 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
به گفته دكتر نیما نورالهی مدیر خوش فکرو جوان صنعت بیمه كشورمان حفظ سطح یک توانگری مالی 
در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه و برند شركت و افزایش توان مالی در كنار افزایش ظرفیت نگهداری كه 
موجب افزایش سودآوری و بازدهی بیمه تجارت نو بوده از مهمترین دالیل این افزایش سرمایه می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت بیمه تجارت نو  )سهامی عام( مورخ 1399/09/02 
در محل تهران، خیابان شریعتي، پایین تراز حسینه ارشاد، خیابان دیباج، پالک4 تشکیل گردید.

در ایــن مجمع كه با حضور 85/88 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای عباس ابراهیمي بود كه جنابان ســید جعفر علوي معلم و محمد سلماني 
درمقــام نظــار اول و دوم و آقای  مســعود محمدي 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 حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش ســرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

در ایــن مجمع، شــروع فعالیت قبولی اتکایی، حفظ ســطح یک توانگــری، افزایش ظرفیت 
نگهداری و افزایش ســود ســرمایه گذاری هــا از اهداف افزایش ســرمایه فوق عنوان شــد.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام به هیئت مدیره اختیار داد تا مرحله دوم 
افزایش ســرمایه از 3 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال معادل 191 درصد نســبت به 
ســرمایه كنونی، از محل سود انباشته و اندوخته ســرمایه ای ظرف مدت 2 سال انجام پذیرد.
از بدو تاســیس تا امروز این شــركت در تــالش بوده با بهره منــدی از دانش و تخصص فنی 
كاركنان و اســتفاده از پیشــرفته ترین فناوری های موجود در قالب یک شركت دانش بنیان، 
خالق و پاسخگو همواره انتخاب ویژه بیمه گذاران بزرگ كشور باشد. هدف گذاری تـجـارت نو 
این اســت كه با خلق مزیت هــای ویژه، بهره منــدی از تجربیات جهانــی و الگوهای جدید 
مشــتری مداری در فرایند اخذ پوشــش بیمه ای، ضمن ارائه طرح های روز بیمه ای جهت رفع 
كاستی های موجود این صنعت، با ایجاد اطمیـنـــان در بیمه گذاران محتـــرم به خـصـوص 
در پرداخت سـریـــع و كـامـل خسـارت تکیه گاهی محکــــم برای روزهای آتی آنها باشد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مديره درخصوص افزايش سرمايه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت بیمه تجارت نو  )سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی هیات مدیره شــركت بیمه تجارت نو  )ســهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 1/570 میلیارد  ریال به مبلغ 6/000 میلیارد ریال مشتمل بر صورت 
ســود و زیان فرضی همراه با سایر اطالعات پیش بینی شده و فرضی پیوست، طبق استاندارد 
حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت می باشد.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شركت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای در طی دو مرحله تهیه شده است.این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت 

تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می 
شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، جریانهای نقدی و شاخصهای ارزیابی )از قبیل خالص 
ارزش فعلی و نورخ بازده داخلی( ارائه نگردیده است.

4- اعمــال ذخیره فنــی تکمیلی و خطرات طبیعی و برگشــت حق بیمــه در پیش بینی 
های صورت گرفته ، و شناســایی هزینه كارمزد و هزینه صــدور نمایندگان بر مبنای وصول 
مطالبات)عــدم شناســایی بر مبنای تعهدی(، مغایر با اســتانداردهای حســابداری اســت.
5- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی 
شده توسط هیات مدیره این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبناي معقولی را براي گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه، 
به اســتثنای موارد مندرج در بندهــای 3 و 4 فوق ، گزارش توجیهی افزایش ســرمایه مزبور 
براساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
6- حتــي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهــد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شــده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه 
افزایش ســرمایه قبلی شركت از مبلغ 1/250/000 میلیون ریال به مبلغ 1/570/000 میلیون 
ریال و از محل آورده نقدی )به مبلغ 7/632 میلیون ریال( و مطالبات حال شــده ســهامداران 
)به مبلــغ 312/368 میلیون ریال( كه به منظور الــزام در رعایت مصوبه هیات محترم دولت 
در خصوص حداقل ســرمایه شــركتهای بیمه ای، حفظ ســطح 1 توانگــری مالی، افزایش 
ظرفیت نگهداری و افزایش ســود ســرمایه گــذاری ها صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از 
افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمــات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/12/20 
تصویب شــده و در تاریخ 1398/10/24 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شركت بیمه تجارت نو ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.
- شـــروع فعالیت قبولــي اتکایي: بر اســـاس مصـــوبه شـــماره 150004/ت 53142 ه 
مــورخ 1395/11/30 هئیــت محتــرم وزیــران، حداقــل ســـرمایه مورد نیاز موسســات 
بیمــه بــراي شــروع فعالیــت قبولــي اتکایــي مبلــغ 2/500 میلیــارد ریال مي باشــد. 
- حفظ سـطح یک توانگري مالي: افزایش توانایي مالي شـركت جهت پوشـش ریسـک هاي 
پذیرفته شـــده موضـوع آئین نامه شـماره 69 شـــوراي عالي بیمه، بوسیله افزایش سرمایه. 
- افزایــش ظرفیــت نگهــداري: افزایــش ســـود آوري و بازدهــي شـــركت از طریــق 
افزایــش ظرفیــت نگهــداري و ایجــاد قابلیــت انعطــاف در ســـهم نگهــداري بیمــه 
نامــه هــاي بــزرگ، موضــوع مــاده 2 آئیــن نامــه شــماره 55 شــوراي عالــي بیمه. 
-  افزایــش ســـود ســـرمایه گــذاري هــا: افزایــش ســـود آوري شـــركت بــا افزایش 
منابــع ســـرمایه گــذاري از محــل حقــوق مالکانــه و ایجــاد تركیــب مناســـب 
ســـرمایه گــذاري هــا در جهــت رعایت آییــن نامه شــماره 97 شــوراي عالــي بیمه.

مبلغ افزايش سرمايۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شـده، شـركت بیمه تجارت نو ) سـهامي عام( در نظر دارد سـرمایۀ خود 
را از مبلغ1/570/000میلیون ریال به 6/000/000 میلیون ریال ) معادل 282 درصد ســرمایه 
كنوني( ، ازمحل سود انباشته و اندوخته سرمایه اي طي دو مرحله و به شرح زیر افزایش دهد:

 مرحله اول: مبلغ 1/430/000 میلیون ریال ) حدوداً معادل 91 درصد سرمایه كنوني( از محل 
سود انباشته و اندوخته سرمایه اي 

مرحله دوم: مبلغ 3/000/000 میلیون ریال ) حدوداً معادل 191 درصد سرمایه كنوني ( از محل 
سود انباشته و اندوخته سرمایه اي

برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزايش سرمايه 
شـــركت بیمه تجارت نو با ایجاد شـــبکه منسـجم مدیریت ریســـک در تمام واحد هاي 
ســـتادي و اجرایي خــود، هم در زمینه عملیات بیمه گري و هم در زمینه ســـرمایه گذاري 
در ســـال هاي اخیر با رشـــد چشـمگیر درآمد مواجه بوده اســـت. این دسـتاورد بیشـتر از 
آنکه با افزایش ســـرمایه چشـــمگیري بدسـت آمده باشـد، حاصـــل تالش كلیه پرسـنل 
خود در تمام ســـطوح ســـازماني مي باشـد. لذا چنانچه افزایش ســـرمایه مذكور صـورت 
نپذیرد )علیرغم موافقت ســهامداران محترم و مدیران ارشد شــركت(، شركت بیمه تجارت 
نــو كمافي الســابق با منابــع كنوني خود به حفظ ســود آوري خــود اقــدام خواهد نمود.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت به پرداخت ملت  )سهامی عام( مورخ 
1399/09/17 در محل خیابان شهید كالهدوز ) دولت سابق ( خیابان دیباجي جنوبي كوچه 
مژگان پالک 2 تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 86 درصد از سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای داریوش روحي بود كه جنابان امیر خدابنده و علیرضا 

كرمي درمقام نظار اول و دوم و آقای حمید عباسیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

داریوش روحی، معاون مالی و پشــتیبانی هلدینگ »فناوران هوشــمند بهسازان فردا« كه 
ریاســت این مجمع را برعهده داشــت، در این خصوص گفت: »افزایش ســرمایه شركت 
به پرداخــت ملت از 1450میلیارد ریــال به 3000هزار میلیارد ریال، مقّســم به 3میلیارد 
ســهم عادی یک هزار ریالی؛ از محل 3570میلیارد ریال ســود انباشته انجام خواهد شد.«
در ادامــه، محمدرضــا نمــازی، مدیرعامل شــركت به پرداخــت ملت نیز با اعالم رشــد 
56 درصدی EPS شــركت در شــش ماهه امســال نســبت به مدت مشــابه سال قبل، 
اظهــار داشــت: » EPS شــركت در 6 ماهه نخســت امســال بالغ بــر 1330 ریال بوده 
اســت و پیش بینی می شــود این رقــم تا پایان ســال جاری بــه 2690 ریال برســد«.

وی با بیان این كه توانسته ایم در شش ماهه نخست امسال، اهداف درآمد بودجه سال جاری را 
به طور كامل محقق كنیم، افزود: »درآمد شش ماهه امسال به 1317میلیارد تومان رسیده است كه 
نسبت به درآمد 977میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشد 35 درصدی را نشان می دهد.«
نمازی ادامه داد: »ســود شــش ماهه ســال جاری نیز به 193میلیارد تومان رسیده است 
كه نســبت به ســود 124میلیارد تومانی ســال قبل، 56 درصد افزایش داشــته اســت.«

در ایــن مجمــع عمومی فوق العــاده، حمید عباســیان، معاون مالی شــركت به پرداخت 
به عنــوان دبیر مجمــع و امیر خدابنده و علیرضا كرمی، نمایندگان شــركت  ســاختمانی 
بانــک ملت و شــركت چاپ بانــک ملت به عنــوان ناظر حضــور داشــتند و محمودی، 
نماینــده بــورس نیــز به صورت برخــط بــر روند برگــزاری مجمــع نظارت داشــت.
گزارش بازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مديره درخصوص افزايش 
سرمايه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت به پرداخت ملت  )سهامي 
عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهی مــورخ 23 فروردین مــاه 1399 هیات مدیره شــركت به پرداخت 
ملــت  )ســهامي عــام( درخصــوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ یــک هزار و 
چهارصــد و پنجاه میلیارد ریال)منقســم بــه یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیون ســهم 
یــک هزار ریالی( به مبلغ  ســه هزار میلیارد ریال )منقســم به ســه هزار میلیون ســهم 
یــک هزار ریالی(، مشــتمل بر صورت ســود و زیان فرضی ســنوات مالــی 1399 لغایت 
1402 و ســایر اطالعات مالی تکمیلی كه پیوســت می باشــد، طبق استانداردحسابرسی 

»رســیدگی  به اطالعــات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشــد.
2- گزارش مزبور در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه شركت به مبلغ یک هزار و پانصد و پنجاه میلیارد ریال از محل مانده سود 
انباشته، به منظور سرمایه گذاری و نوسازی پایانه های جایگاه های سوخت، 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- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، 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 موسسه، گزارش توجیهی یاد شده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در گزارش مزبور 
رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 950/000 میلیون ریال به مبلغ 1/450/000 میلیون 
ریــال و تماما از محل آورده نقدی بوده كه به منظور نوســازی پایانه های قدیمی به تعداد 
220 هزار دســتگاه، توسعه و بازسازی دستگاه های پوز مستقر در 3500 جایگاه سوخت و 
همچنین مدل ســازی سوییچ قدیمی و جایگزینی آن صورت گرفته است. نتایج حاصل از 
افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 1397/04/16 
تصویب شــده و در تاریخ 1398/1/20 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده است 

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شــركت به پرداخت ملت ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به 

شرح زیر می باشد.
اهم اهداف و داليل توجیه افزايش ســرمايه شــركت در سال 139۸ عبارتند از:
الف- توجه به سیاســت های كالن شركت درخصوص افزایش كسب درآمد و توانایی انجام 

امور جاری
ب- افزایش توان مالی شركت و دستیابی به جایگاه مناسب در مقایسه با شركت های مشابه 

جهت رقابت و توسعه عملیات.
ج- تعهدات ناشــی از الزام نصب PS های فعلی جایگاه های سوخت به موجب قرارداد فی 
مابین بانک ملت با شركت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران تا تاریخ 1399/08/29 
تمدید شده اســت و در صورت عدم افزایش سرمایه قرارداد فی مابین قابل تمدید نخواهد 
بود. با توجه به الزام شــركت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گزارشــی با موضوع 
پــروژه پرداخــت بهای ســوخت بــه روش pump the  at Pay  در جایگاه های عرضه 
ســوخت كشــور توســط امور طرح و برنامه بانک ملت تهیه گردید كه به تایید قائم مقام 
محترم مدیرعامل بانک ملت رســیده است. طی گزارش مذكور حركت شركت به پرداخت 
ملت به ســمت جایگزینی این ســامانه ها با پایانه های فعلــیPS (( بمنظور جلوگیری از 
ورود رقبــا به حوزه جایگاه های ســوخت و حفظ ســهم بازار، اجتناب ناپذیر می باشــد. 
د. مصوبه شماره 109 مورخ 1398/03/11 هلدینگ بهسازان فردا طی الزام شركت پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـــده، شـــركت به پرداخت ملت در نظر دارد ســـرمایۀ خود را از 
مبلغ1/450 میلیون ریال به مبلغ 3/000 میلیارد ریال، تماما از محل سود انباشته افزایش دهد.

برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزايش سرمايه 
حركــت شــركت بــه پرداخت ملــت به ســمت جایگزینــی این ســامانه ها بــا پایانه 
هــای فعلــی )PS( بمنظــور جلوگیــری از ورود رقبــا به حــوزه جایگاه های ســوخت 
و حفــظ ســهم بــازار ، اجتنــاب ناپذیر می باشــد. بنابرایــن در صورت عملی نشــدن 
افزایــش ســرمایه، شــركت ناگزیــر بــه تامین مالی طــرح از طــرق دیگر می باشــد.

 شــركت بــه پرداخــت ملــت ارائــه دهنــده راهکارهای نویــن پرداخــت الکترونیــک بــرای ســازمان ها، نهادهــا، ارگان هــای دولتی و اشــخاص حقیقــی و حقوقی می باشــد.
مزایــای ایــن راهکارهــا خدمت رســانی، ارتقاء ســطح اطالعــات عمومی،افزایش رضایت مشــتریان، افزایــش درآمد ســازمان و كاهش هزینه بوده و پتانســیل بــاالی مجموعه از 
ســکانداری دكتر نمازی به عنوان مدیر مدبر و شــناخته شــده در بازار ســرمایه تا حضور جناب داریوش خان روحی معمار مالیه شفاف و پاكدســت و مدیر فرهیخته روابط عمومی تا 
كلیــه تیــم مدیــران ، معاونین ،كارشناســان و تکنســین هــای متعهد و متخصص باعث شــده »بــه پراخت ملت« بــا دو پله صعــود و قرار گرفتــن در رتبه ســیزدهم جهان این 
شــركت پیشــقراول و رهبــر صنعت كســب و كار الکترونیکی و صنعت بانکداری در ایران و منطقه و در آتیه ای نزدیک ســکو نشــین درجهان باشــد. دســت مریــزاد و خدا قوت.

انتخاب هوشمندانه
افزایش سرمایه »به پرداخت ملت« مصوب مجمع گرفت
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»ما« همگام  با  صنعت بیمه  در مسیر خدمت
گرامیداشــت یک رویداد، تنها به  منظور یاد آوری دوباره این رخداد نیست، بلکه با هدف سپاسگزاری از زحمات 

كسانی است كه خالصانه تالش كردند تا این پدیده، ایجاد و به عنوان اثری بی بدیل در اذهان ماندگار شود.
ســیزدهم آذر روز صنعــت بیمــه نامگــذاری شــده اســت تــا بهانــه ای باشــد بــرای بالیدن بــه تالش 
همــه دســت انــدركاران و شــاكر بــودن بــرای ایفــای درســت تعهــدات در حــوزه هــای مختلــف.

در همین راستا مفتخرم كه اعالم كنم شركت سهامی بیمه »ما« توانسته است با تکیه بر دانش جوانان با انگیزه و 
مهارت كاردانان با تجربه، همسو با بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و دوشادوش خانواده بزرگ صنعت بیمه 
در روزهای ســخت شیوع ویروس كرونا، خدمات مطلوب و شایسته ای به بیمه گذاران خود ارائه ، مسیر تکامل و 
بالندگی خود را بیش از گذشته طی كرده و نقش سازنده ای در گسترش فرهنگ بیمه در سطح جامعه داشته باشد.
شــركت بیمــه »مــا« درســالی كه گذشــت با انجــام برنامــه ریزی هــای دقیــق، در راســتای بهبــود كیفیت خــود و جلــب رضایت هر چــه بیشــتر ذینفعــان گام های 
بزرگــی برداشــت . افزایــش ســود عملیاتــی باكنتــرل موثر ریســک و توســعه بازار، رشــد بازده ســرمایه گــذاری، حفــظ تركیب بهینــه پرتفــوی، تثبیت باالترین ســطح 
توانگــری  بــرای نهمیــن ســال متوالــی براســاس آمارارائه شــده ازســوی بیمه مركزی و كســب ســود پایــدار و تامیــن رضایت ســهامداران از جملــه این اقدامات اســت.
ضمــن تقدیم بیشــترین ســپاس ها به كادر تالشــگر درمان كشــور در روزهای پــر التهاب بیماری كوییــد19 ، از تالش های ارزشــمند فعاالن صنعت بیمه كــه با حفظ كرامت 
انســانی بیمــه گذاران، موجبات آرامش و امنیت خاطر آنان را فراهم می ســازند، تقدیر كرده و فرا رســیدن ســیزدهم آذرماه یک هزار و ســیصد و نود و نــه را حضور این عزیزان 
و مدیــران خــدوم بیمــه مركزی جمهوری اســالمی ایران كــه در بزنگاه های حساســی نظیــر تحریم هــای ناجوانمردانه، بحــران كرونا و زلزله ها و ســیل هــای اخیر، نقش 
غیرقابــل انکاری داشــته اند، همچنیــن اعضای خانواده بزرگ بیمه »ما«؛ ســهامداران ارجمند، مشــتریان محترم، كاركنان و مجموعه شــبکه فروش گرانقدر اعــم از نمایندگان، 
كارگــزاران، كارشناســان ارزیــاب و خانواده هــای معزز ایشــان تبریک می گویم و ســعادت و ســربلندی همه مســئوالن و فعــاالن حوزه بیمــه را از خداوند متعال خواســتارم.
حجت بهاری فر  مدیر عامل و عضو هیات مدیره 

به  سینا  بیمه  مديرعامل  پیام 
مناسبت روز بیمه

دكتر رضا جعفــری، مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره بیمه ســینا طی پیامی، روز بیمه 
را به تمامی فعاالن این صنعت و همکاران این 

شركت تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، متن پیام 

وی به شرح زیر است:
صنعت بیمه بــه عنوان یکی از ســتون های 

اقتصادی كشور همواره در تالش است تا فضای كسب وكار را برای فعاالن اقتصادی امنیت بخشیده و نگرانی 
و دغدغه حوادث احتمالی را از فکر و ذهن آنها خارج سازد تا تولیدكنندگان با آرامش خاطر به كار خود بپردازند.
با اطمینان می توان گفت كه صنعت بیمه در سال های اخیر بیش از گذشته در جامعه نفوذ یافته و اقدامات 
نهاد ناظر برای تعمیم و توسعه زیرساخت ها از یک سو و تالش شركت های بیمه برای ایجاد محصوالت جدید 
بیمه ای از سوی دیگر موجب شده تا شاهد بهره مندی روزافزون اقشار مختلف از خدمات گسترده ی بیمه باشیم.
خوشبختانه بیمه سینا نیز در این مسیر اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده و با حركت بر اساس اخالق 
حرفه ای و پایبندی به آیین نامه ها و مقررات توانسته ركوردهای بسیار خوبی را از خود به جا بگذارد. كسب 
ســطح یک توانگری مالی پس از شش ســال، ورود به رشته های بیمه سودآور و قراردادهای بزرگ، توسعه 
خدمات آنالین، حضور فعال و با برنامه در بازار سرمایه و سودآوری قابل مالحظه ساز مهمترین اقدامات بیمه 

سینا در یک سال اخیر به شمار می رود.
در پایان بر خود الزم می دانم ضمن تبریک 13 آذرماه روز بیمه به همه ی دست اندركاران صنعت بیمه و همکاران 
گرانقدر و تالشگرم در ستاد، شعب و نمایندگان بیمه سینا، مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات بی وقفه ی آنها 
مخصوصاً در ایام شیوع بیماری كرونا ابراز نموده و سالمتی و دوام توفیق ایشان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

بیمه پاسارگاد ؛ روز بیمه را گرامی می داريم
فرا رسیدن 13 آذرماه »روز بیمه« را به تمام نقش آفرینان صنعت بیمه 
كشــور تبریک عرض نموده، آرزو دارم ســال آینده با ریشه كن شدن 
ویــروس كرونا در »روز بیمه« گردهم آییم و این روز را گرامی بداریم.

به تمام تالشــگران در شركت بیمه پاسارگاد كه با تمام توان به همراه 
مدیریت شــركت با درک مســئولیت اجتماعی خود توانستند بخشی 
از خدمــات ارزنده بیمه را خالصانــه در جامعه مدیریت كنند و در راه 
خدمت رسانی به عموم هموطنان جامعه از هیچ تالشی فروگذار نکردند 
، دستمریزاد می گویم و آرزوی سالمتی و تندرستی شان را از خداوند 
متعال خواســتارم و ســعی بی دریغ و خالصانه شــان را ارج می نهم.

امید است در سایه خداوند متعال و همکاری و همدلی تالشگران صنعت 
بیمه شاهد موفقیت های بیش از پیش صنعت بیمه در كشور عزیزمان باشیم.
معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

پیام مديرعامل بیمه كوثر به مناسبت روز بیمه
صنعــت بیمه اهرمی نظم دهنده به امــور اقتصادی و اجتماعی و ایجاد كننده آرامش خاطر در میان آجاد جامعه اســت 
بنابرایــن فعاالن این عرصه باید فرصت را مغتنم شــمرده و در راســتای ترویج آینده نگری كه همان جبران خســارت 
زیان دیدگان اســت نقش موثری را ایفا كنند. این امر با فرهنگ ســازی، آموزش و اطالع رســانی و نیز ایجاد حس نیاز 
بــه بیمه در اقشــار مختلف با برقراری ارتباط ســه گانه میان آگاهــی، نگرش و رفتار آن ها و نیز مشــاركت، همدلی و 
تعامــل اثر بخــش مدیران، كاركنان و شــبکه فــروش، بهره مندی از سیاســت های ارزش افرین مدیران و كارشناســان 
خالق، توانمند و پرنشــاط  و در نهایت تثبیت بیمه در جامعه با خدمت رســانی مطلوب و به موقع میســر خواهد شــد. 
-حال به  عنوان عضو كوچکی از خانواده بزرگ صنعت بیمه و به نمایندگی از همه همکارانم در شركت پیشرو و جوان بیمه 
كوثر، با افتخار روز ملی صنعت بیمه را به تمام فعاالن و زحمت كشان این عرصه كه در راه حفظ سرمایه های مادی و معنوی 
كشور تالش های اثربخشی داشتند تبریک می گویم و امیدوارم با ارایه طرح های نوین براساس نیاز فعلی جامعه، بسترهای 
افزایش رضایت مشــتریان، ذی نفعان، ســهام داران، آحاد مردم و صاحبان كســب وكارهای خرد و كالن را فراهم آوریم.
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پیام محسن پوركیانی مديرعامل بیمه البرز به مناسبت روز بیمه
بی شــک صنعت بیمه به عنوان یکی از اركان مهم اقتصاد كشــور در مقطع حســاس و پرفراز و نشیب كنونی، 
ماموریتــی بی  بدیل برای تامین آرامش خاطر تولیدكنندگان، صنعتگران و آحاد مردم شــریف ایران عزیز را به 
عهده دارد و همه فعاالن این صنعت نیز تمام تالش و كوشش خود را به كار گرفته  اند تا با ارائه بهترین خدمات 

به اقشار مختلف جامعه، این آرامش و اطمینان را ایجاد كنند.
وقوع حوادث طبیعی پی در پی در چند سال گذشته از جمله سیل و زلزله، فراز و نشیب های اقتصادی كه بیشتر 
ناشــی از تحریم های ناعادالنه علیه كشور عزیزمان بود و در نهایت شــیوع گسترده پاندمی كرونا در یک سال 
گذشته، اهمیت و جایگاه صنعت بیمه را بیش از پیش روشن ساخت و نشان داد كه باید بیمه را به عنوان پیش 

نیاز ضروری برای همه اقشار جامعه در نظر گرفت.
ســیزدهم آذر »روز بیمه« فرصت مغتنمی برای وفاق بیمه گران، هم افزایی در صنعت بیمه و قدردانی از اهالی 
این صنعت به عنوان مظهر آرامش، اطمینان و تضمین كننده امنیت روانی جامعه است كه برای تامین آسایش 

و آرامش بیمه گزاران و رفع نگرانی زیان دیدگان از هیچ كوششــی دریغ  نمی كنند و با نوآوری و خالقیت، نوید بخش آینده  ای روشــن برای آحاد مردم و فعاالن اقتصادی هســتند.
بیمــه البــرز به عنــوان عضوی از خانواده بزرگ صنعت بیمه كشــور بــا تکیه بر كاركنان متخصص و متعهد و نیز همت شــبکه فروش پرتوان خود همواره ســعی كرده اســت در 
ســایه تالش و پشــتکار بی وقفه، با حركت در مســیر رشــد و تعالی، رضایت خاطر مشتریان خود را فراهم ســازد. در سال جاری، كسب مجدد ســطح یک توانگری مالی، دریافت 
مجدد مجوز قبولی اتکایی داخلی، نرخ ســودآوری و رشــد قابل توجه در كســب پورتفوی متوازن، نشــان از توانمندی های حرفه ای و مالی بیمه البرز در صنعت بیمه كشــور دارد.

اینجانب ضمن بزرگداشــت رشــادت های پزشــکان، متخصصان، پرســتاران و همه كادر درمانی كشــور كه در طول دوره شــیوع ویروس كرونا بار ســنگین حفاظت از ســالمت 
ملــت بــزرگ ایران را به دوش كشــیده  اند، از تالش های ارزشــمند و نویدبخش تمامی همکارانم در شــركت بیمه البرز قدردانــی می كنم و 13 آذر »روز بیمــه« را به همکاران 
خــود در بیمــه البــرز و دیگــر فعاالن صنعت بیمه تبریک می گویم و ســعادت و ســربلندی همه مســئوالن، كارگــزاران و فعاالن صنعت بیمــه را از خداوند متعال خواســتارم.

معاون  تبريــک  پیام 
به  آرمان  بیمه  اجرايی 

مناسبت روز بیمه
امیرحسنخانی  حمیدرضا  مهندس 
عضو هیئت مدیــره و معاون اجرایی 
بیمه آرمــان ،طی پیامی به شــرح 
ذیــل روز بیمه را به كلیه همکاران و 
فعــاالن صنعت بیمه تبریک گفت :
سیزدهم آذرماه در تقویم خورشیدی 
با عنوان »روز صنعت بیمه« نام گذاری 

شده است. روزی كه قانون اداره امور شركت های بیمه مورد تصویب قرار گرفته است و البته همین 
روز فرصت مناسبی است كه اهمیت،چالش ها و الزامات صنعت بیمه در دنیای امروز را مرور كنیم، 
چرا كه بدون شک پیشرفت تکنولوژی در دنیای مدرن امروز، صنعت بیمه را نیز با الزامات و البته 
چالش های جدیدی مواجه كرده است و به همین دلیل هم نیاز است تا صنعت بیمه با رویکرد 
جدیدتری جلو رود. یکی از این الزامات »بیمه دیجیتال« است كه اگر صنعت بیمه این روند را 
سریع تر طی كند می تواند در ارائه خدمات دیجیتال به مشتریان خود نیز هر چه سریع تر از لحاظ 
خدمت دهی و رضایت مشتریان به نقطه مطلوب تری برسد. بیمه دیجیتال بیش از هر امر دیگری 
می تواند به شركت های فعال در صنعت بیمه  كمک كند تا رفتار مشتریان خود را بسنجند و بر اساس 
نیاز خدمات مورد مورد نظر آنان را ارائه كنند. قطعا عبور از این مسیر پرتالطم نیاز جدی به حمایت 
مسئولین بیمه مركزی ج ا ا دارد و با توجه به عزم بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران در این خصوص، 
در آینده شاهد ارائه برخی از خدمات بیمه بر بستر دیجیتال در صنعت بیمه كشور خواهیم بود .
در اینجــا فرصــت را مغتنم شــمرده و ضمن تقدیــر از تالش های ارزشــمند و نویدبخش 
تمامــی همکارانم در شــركت بیمه آرمــان و بیمه مركــزی ج ا ا روز بیمــه را به همکاران 
گرانقــدر و تمامــی فعــاالن صنعت بیمــه كه بــا رعایت و حفظ حقــوق بیمه  گــذاران، 
موجبــات آرامش و امنیــت خاطر آنان را فراهم می ســازند، تبریک می گویم و ســعادت و 
ســربلندی همه مســئوالن، كارگزاران و فعاالن حــوزه بیمه را از خداوند متعال خواســتارم.

پیام دكتر دلفراز مديرعامل بیمه ملت 
به مناسبت روز بیمه

دكتر دلفراز مدیرعامل بیمــه ملت، در پیامی روز بیمه را 
تبریک گفت:

به نام خالق هستی
ســیزدهم آذرمــاه، روز بیمه، بهانه ای اســت برای تاكید 
بر ایــن واقعیت كه ارتقای ســطح فرهنــگ بیمه ای در 

كشــور تنها به گفته ها و شــعارها ممکــن نخواهد بود و 
راز تحقق ایــن راهبرد ملی در گــروی صیانت از حقوق 
بیمه گزاران و پاســخ شایســته بــه نیازهای آنهاســت.
 افزایــش ضریب نفــوذ بیمه در كشــور ایــران با توجه 
به ریســک های نوظهــور در صنعت بیمه؛ بــا تهدیدها و 
ریســک های طبیعی و پیش بینی نشده زیادی روبه روست 
و تالش برای ارتقای ســطح آگاهی مردم ایران نسبت به 
ضرورت اســتفاده از خدمات بیمه ای یک جهاد ملی است.
 موفقیــت بیمه ملت در صنعت بیمه كشــور را باید با در 
نظرگرفتن چالش های اقتصادی كشور و تهدیدها و تنگناهای 
ناشی از فشارها و تحریم های ظالمانه دشمنان مردم ایران 
به عنوان یک دســتاورد بزرگ پاس بداریم و در راســتای 
تحقق شعار و باور »بیمه ملت، همراه خانواده« گام برداریم.
از همین رو، ما در شــركت بیمه ملت، عــالوه بر این كه 
باید پاســدار منافــع و حقوق بیمه گزاران و ســهامداران 
و ذی نفعان خود باشــیم، یک مســئولیت ملی داریم كه 
موفقیت در ایفای این مسئولیت سترگ، با شناخت دقیق 
نیازهــای جامعه و طراحی محصوالت بیمــه ای جدید با 
استفاده از ایده های خالق به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
بیمه ملت با حضور متوالی 9 سال در سطح یک توانگری 
مالی شــركت های بیمه، می كوشد تا با انجام فعالیت های 

بیمه  گری با تأكید بر مدیریت ریسک، مدیریت منابع مالی 
و وصول مطالبات، انتخاب و جذب پرتفوی سودآور، توسعه 
زیرســاخت های فناوری اطالعــات، تقویت كمی و كیفی 
شبکه فروش و حفظ و توسعه سرمایه انسانی؛ آینده نگری 
با برنامه دقیق و كارشناسی شده را رسالت خود قرار داده 
و با اســتفاده حداكثری از دانش، تخصص و تعهد تمامی 
اعضای خانواده بیمه ملت به سمت آینده روشن گام بردارد.
از همیــن منظر بیمــه ملت تالش دارد تــا فصل تازه ای 
را در صنعت بیمه كشــور با هــدف ارائه آنالین بهترین و 
باكیفیت ترین خدمات بیمه ای برای بیمه گزاران رقم بزند.

در ســیزدهم آذر 99، روز ملــی بیمــه، بــا قدردانــی 
صمیمانــه از اعتماد بیمه گزاران عزیز و همیشــه همراه و 
ســهامداران محترم، بر خود الزم می دانــم از تالش های 
مدیــران، كارشناســان، كاركنان و به طور ویژه، شــبکه 
گســترده نمایندگان بیمه در سراســر كشور از گذشته تا 
اكنون تشــکر كرده و دســت مریزاد بگویم و امیدوارم با 
همــکاری و همراهی همــه هموطنان عزیــز، ارگان ها و 
ســازمان ها بتوانیم بر ویروس منحوس كرونا پیروز شویم 
و این پیروزی را همراه با عموم مردم دنیا جشــن بگیریم.
در پایان، برای تمام هموطنان عزیز از خداوند منان آرزوی 

سالمتی و بهروزی دارم.

پیام تبريک مديرعامل بیمه میهن به مناســبت روز بیمه
روز بیمــه نماد انســجام اهالــی صنعت بیمه 
و تجلیــل از خادمــان ایــن صنعــت اســت

رضا مصطفوی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 
بیمــه میهن در آســتانه 13 آذر »روز بیمه«، 
ایــن روز ملی را به هم میهنان خود و فعاالن و 
تالشگران این عرصه تبریک گفت و برای آنان 
در تحقــق اهداف بزرگ صنعــت بیمه آرزوی 
موفقیت كرد. متن پیام تبریک به این شرح است:

به نام خدا
ســیزدهم آذر كه در تقویم رسمی كشــورمان »روز بیمه« نام گرفته است، نماد انسجام 
و همبســتگی خانواده بزرگ صنعت بیمه و فرصتی مناســب بــرای تجلیل از خادمان و 
خدمتگزاران و هم افزایی در راستای رشد و تعالی صنعت بیمه است تا اهالی فرهیخته آن 
به عنوان مظهر آرامش و تضمین كننده امنیت روانی جامعه، در این روز فرخنده اقدامات و 
دستاوردهای خود را بازگو نمایند و با نوآوری و خالقیت، افق روشن تری برای خود ترسیم 
كنند و نوید بخش آینده ای درخشــان برای احاد مردم و فعاالن اقتصادی كشــور باشند.

مایه خرســندی اســت كه شــركت بیمه میهن نیز در این شــرایط و روزهای ســخت 
كه نیاز به توصیف بیشــتر نــدارد، در كنار خانــواده بزرگ صنعت بیمه، در دســتیابی 
بــه رشــد و شــکوفایی اقتصادی و ایجــاد آرامــش و رفــاه اجتماعی، ایفــای نقش و 
بــا رعایت اصول بیمه گری و مشــتری  مــداری، تالش می كند با بهــره گیری از دانش 
فنــی و پرهیــز از رقابــت های ناســالم، خدمات شایســته یــی به بیمه گــذاران خود 
ارائه و نقش ســازنده یی در رشــد و توســعه صنعت بیمه و اقتصاد كشــور داشته باشد.
ضمــن تقدیر از مســاعی و زحمات ارزشــمند و نویدبخــش تمامی هــم میهنانم، روز 
بیمــه را به شــما عزیــزان و تمامی فعــاالن عرصه صنعت بیمــه كه بــا ارائه خدمات 
و حفــظ حقــوق بیمه گــذاران، موجبــات آرامش و امنیــت خاطر آنــان را فراهم می 
ســازید، تبریک می گویم و موفقیت و ســربلندی همه مســئوالن و فعــاالن این عرصه 
را در تحقــق برنامــه هــا و اهداف بــزرگ صنعت بیمــه از خداوند متعال خواســتارم.
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بیمه ایران معین به منظور خدمت رسانی به بیمه گذاران و متحول نمودن خدمات 
بیمه سنتی به خدمات بیمه ای نوین تأسیس گردید.

با سکانداری دكتر داریوش محمدی كه از مدیران خوشفکر و برنامه محور در صنعت 
بیمه كشــورمان بوده و علیرغم جوانی، سبقه درخشــانی از خدمت در پست های 
مدیریتی مختلف در شركت های بیمه ای داشته و به شایستگی و بایستگی نشان داده 
چون كار دست كاردان باشد و مدیری مسلح به علم و دانش روز و تجربه و عمل كاری 
موفق بر ناخدایی كشتی بیمه ای قرار گیرد میتواند در همان بازه زمانی حضوری خود 
ضمن بهینه سازی پرتفوی و اعمال سیاستهای به روز در جذب حق بیمه و مدیریت 
ریسک ، شركت بیمه تحت مدیریت خود را به سوی تعالی و پیشرفت و بهره وری باال 
سوق دهد، این یعنی شركت تا ضمن افزایش سود و ارزش آفرینی برای سهامداران و 
ذینفعان خود ، در سایه حمایت اعضای هیات مدیره و مدیران متعهد و متخصصص 
زیر مجموعه والبته اجرایی ســاختن برنامه های مــدون مدیریتی و راهبردی خود 
سهمی بیشتر از بازار را برای شركت بیمه ای تحت ناخداییش به ارمغان می آورد و 
روند كلی شركت را بر مدار صعود قرار می دهد كما اینکه اینبار با حضور دكتر داریوش 
محمدی قرعه موفقیت بنام شــركت بیمه ایران معین افتاده است. اعمال رویکرد و 
سیاستهای روشن و كسب دستاوردهایی همچون راهبر بازار بیمه مناطق آزاد كشور ، 
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ، جزء 10  شركت بیمه نخست صنعت از نظر میزان 
سرمایه ، كسب باالترین رتبه توانگری مالی در بین شركتهای بیمه جنرال ، پرداخت 
باالترین سود مشاركت بیمه ها ی زندگی در مناطق آزاد ، پرداخت بیشترین خسارت 
در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی كشور  و ارایه خدمات در بیش از 220 شعبه 
بیمه ایران و بیمه ایران معین در سراسر كشور تنها گوشه ای از این موفقیت ها و ره 
آورد تیم مدیریت ایران معین و كارشناسان و كاركنان دلسوز و خدوم آن میباشد .

آنگونه كــه داریوش محمدی، مدیرعامل شــركت بیمه ایران معیــن  در آخرین 
مصاحبه خود تاكید كرده اســت: در حال حاضر ســرمایه ثبتی این شــركت 400 
میلیارد تومان اســت كه برنامه ریزی ها بر این اســاس اســت كه ســرمایه شركت 
بــه اهداف مدنظر خــود یعنی حدود هزار میلیارد تومان نزدیک شــود تا این مهم 
درنهایت باعث تحركات و تحــوالت خوبی در بیمه ایران معین و به تبع آن مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی شــود . وی یادآور شد: افزایش سرمایه شركت حدود 6 ماه به 
طــول انجامید، اما درنهایت با تالش های صورت گرفته و با تایید مجمع عمومی در 
خرداد امسال، سرمایه شركت از 250 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش 
یافت كه مقرر اســت تا پایان آذر مجمع افزایش ســرمایه 560 میلیارد تومانی نیز 
برگزار شــود كه این افزایش از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران 
انجــام خواهد گرفت. محمدی فرآیند در حال انجام در خصوص افزایش ســرمایه 
شــركت را به فال نیک گرفت و گفت: با افزایش 40 درصدی سرمایه شركت ایران 
معین، ما می توانیم تا پایان سال رقم 560 میلیارد تومان و در گام های بعدی هدف 
1000 میلیارد تومان را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر منابع محقق كنیم.

مدیرعامل شركت بیمه ایران معین براین باور است كه افزایش سرمایه و توانگری مالی 
شركت، می تواند عامل بسیار مهم و مؤثری در تحقق اهداف شركت شود و زمینه توسعه 
هرچه بیشتر فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
فراهم آورد. به عبارتی، از آنجا  كه افزایش سرمایه می تواند باعث رشد فروش، افزایش قبولی 
اتکایی، پرداخت به موقع خسارت و حفظ و احیای سهم از بازار شود، بنابراین می توان 
امیدوار بود كه در آینده نه چندان دور، شركت بیمه ایران معین از جایگاه مطلوب تری 

برخوردار شــود و در عرصه بیمه گری نقش قابل توجهی را در مناطق آزاد ایفا كند.
 برنامه ورود به بازار سرمايه را داريم

دكتر محمدی با تاكید بر اینکه با تداوم این رویکرد، در بدو ورودم به شــركت ایران 
معین و با نظر ســهامدار عمده شركت، این مهم را در اولویت برنامه ها قرار دادیم تا 
بتوانیم هرچه سریع تر این موضوع را به نتیجه برسانیم كه البته توفیقات به دست  آمده 
موید این موضوع اســت. برنامه بعدی شــركت پس از افزایش سرمایه، ورود به بازار 
سرمایه است و در تالش هستیم كه این هدف را در كوتاه ترین زمان عملیاتی كنیم.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران معین، در حال حاضر این شركت توانسته از لحاظ سرمایه 
در بین 5 شركت اول صنعت بیمه قرار بگیرد و سهم حدود 50 درصدی از بازار مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را به خود اختصاص دهد. وی تاكید كرد: ما تالش كرده ایم بر اساس 
نقش و وظیفه ای كه بر عهده ما قرار گرفته، فعالیت حرفه ای بیمه گری را در مناطق 
آزاد انجام دهیم و ریسک های موجود در این مناطق را به شکل مطلوب پوشش دهیم.

وی افزود: از آنجا  كه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری های كالنی انجام می شود، 
ازاین رو مهم ترین رسالت بیمه های فعال در این مناطق، تامین امنیت و آرامش فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران این حوزه است تا این مهم باعث توسعه بیشتر این مناطق شود.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران معین، در چنین فضایی، اگر شركت بیمه ای نتواند خودش 
را از لحاظ توانگری مالی و افزایش سرمایه تقویت كند، بی تردید نمی توان از آن انتظار 
عملکرد مناسب را داشت. به عبارتی اگر ریسکی در این مناطق وجود دارد، به همان 
نسبت لزوم حضور شركت های قوی بیمه ای احساس می شود كه بتوانند ریسک های 
بزرگ را در این مناطق پوشش دهند و امنیت خاطر فعاالن این مناطق را برآورده سازند.
این مدیر خوشــنام و بازارشــناس با تاكید بر اینکه در همین راســتا همواره سعی 
كرده ایم در مقاطع مختلف خودمان را قوی تر كنیم و توانگری مالی شركت را ارتقا 
دهیم، افزود: این مهم بی تردید به ما كمک خواهد كرد كه بتوانیم بازارمان را در این 
مناطق حفظ و در فضای رقابتی موجود نگران از دست دادن سهم بازارمان نباشیم.

تالش می كنیم در مناطق آزاد نقش ويژه ای داشته باشیم
بــه گفته این فعال صنعت بیمه، همواره انتقــادات و نگرانی هایی مبنی بر فعالیت 
شــركت های سرزمین اصلی و به دست آوردن پرتفوی شركت های بیمه ای فعال در 
این مناطق مطرح می شــود كه به نظر می رسد، در شرایطی كه راهکار عملی برای 
رفع این مشــکل وجود ندارد، شــركت های بیمه فعال در این مناطق باید با ارتقای 
ســطح توانگری مالی و بهره گیری از كارشناســان توانمند بیمــه ای، خود را قوی 
كنند تا بتوانند در این عرصه رقابتی حرفی برای گفتن داشــته باشــند. بی تردید 
در چنین شــرایطی دلیلی وجود ندارد كه ریســک های موجــود در این مناطق و 
پرتفوی مناطق آزاد در اختیار شــركت های بیمه ای ســرزمین اصلــی قرار گیرد.

محمــدی تاكید كرد: فعالیت شــركت های بیمــه مناطق آزاد، فقــط محدود به 
ایــن مناطق اســت و نمی توانند در ســرزمین اصلی فعالیت كننــد، اما به دلیل 
مشــکالتی كه بعضا از ســوی شــركت های مناطق آزاد مبنی بر وجود مشکالت 
اقتصــادی و ركــود حاكــم در این مناطــق مطرح می شــود، این درخواســت 
همــواره وجــود دارد كــه بتوانند در ســرزمین اصلی فعالیت داشــته باشــند.

به گفته مدیرعامل مدبر بیمه ایران معین، این موضوع در شركت متبوع وی جزو برنامه ها 
و اهداف شركت نیست چون بر این باوریم كه این امر، باهدف اولیه تاسیس این شركت 
منافات خواهد داشــت. ضمن اینکه ما در همین مناطق هم توانسته ایم بازار خوبی 
به دست آوریم و موفقیت های خوبی كسب كنیم، هرچند با پتانسیل هایی كه ایران معین 

به تاخت سوی بورس و پیشرفت
بیمه ایران معین در مدار صعود با دکترین داریوش محمدی
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دارد جای رشد وجود داشته و احیای بازارهای سودده از اولویت های ایران معین است.
ارائه خدمات مطلوب، رمز ماندگاری در بازار رقابتی

به گفته مدیرعامل بیمه ایران معین، رمز ماندگاری در این بازار رقابتی، ارائه خدمات 
باكیفیت و متنوع به مشتریان و بیمه گذاران است. بی تردید اگر این مهم رعایت شود 
دیگر نگرانی از بابت حضور رقبا در این مناطق، وجود نخواهد داشــت. در شــركت 
بیمه ایران معین، باوجود نیروی انسانی قوی و توانمند و همچنین سرمایه و توانگری 
مالی مطلوب توانسته ایم در كنار سایر شركت های بیمه ای بزرگ، موفق عمل كنیم.

محمــدی با ایــن پیش بینی كــه در آینده نه چنــدان دور فعالیت شــركت های 
بیمه ای به شــکل كامال تخصصی خواهد شــد و شركت ها در ســه حوزه جنرال، 
اتکایــی و بیمه های زندگی به صــورت تخصصی فعالیت خواهند كــرد افزود: در 
چنیــن بازاری ضروری اســت شــركت های بیمــه ای در هر یک از ایــن حوزه ها 
عملکــرد خوبی به نمایش بگذارند و توانمند و پرقدرت ظاهر شــوند. باید بپذیریم 
فعالیت تخصصی شــركت های بیمه می تواند در توســعه صنعت بیمه و عملکرد 
بهتر شــركت ها موثر باشــد و بی تردیــد ناگزیریم به این ســمت حركت كنیم.

این كارشــناس صنعت بیمــه ادامــه داد: همان طور كه پیش  از این تاكید شــد، 
رمــز ماندگاری شــركت های بیمه در ارائــه خدمات مطلوب و باكیفیت اســت و 
بی تردیــد هر شــركتی برای به دســت آوردن ســهم بازار اقدام به نرخ شــکنی و 
اعمــال نرخ هــای غیرفنی كنــد، درنهایت از گردونــه رقابت خارج خواهد شــد.

وی در همیــن راســتا به موضوع افزایش ســرمایه شــركت باهــدف توانمندتر 
شــدن ایران معین اشــاره كــرد و گفــت: بی تردید ایــن مهــم می تواند باعث 
تحوالت اساســی در ســاختار مالی شــركت شــود و در این فضای رقابتی ما را 
كمــک كند تــا بتوانیم عملکرد خوبــی در حوزه ارائه خدمات داشــته باشــیم.

وی همچنین افزایش سرمایه شركت را گامی در جهت عملکرد مطلوب تر حوزه قبولی 
اتکایی شركت دانست و افزود: كوچک ماندن در این بازار، می تواند ما را با مخاطرات جدی 
روبه رو كند، ازاین رو تمام تالش ما این بوده است كه شركت را توانمند كنیم كه قرار 
گرفتن ایران معین در سطح یک توانگری مالی دستاورد خوبی در این راستا بوده است.

عملکرد شعب شركت را روزانه رصد می كنیم
دكتر داریوش محمدی كه در بیمه رازی و میهن و چندین شركت دیگر بازار سرمایه 
بسیار موفق و درخشان حضوری اثرگذار و موفق داشته است در ادامه اشاره ای به عملکرد 
6 ماهه شركت بیمه ایران معین داشت و تاكید كرد: اصالح بودجه ریزی فروش شعب 
در سال 99 و راه اندازی داشبورد مدیریتی و فراهم شدن پایش روزانه عملکرد شركت 
از طریق سیستم فناوری از اقدامات اساسی بوده است كه در شركت بیمه ایران معین 
محقق شده و در حال حاضر با سیستم های شركت، توانسته ایم تحقق بودجه فروش 
شعبه-رشته را به شکل روزانه رصد كنیم كه این مهم درنهایت كمک خواهد كرد تا 
شعب زیان ده از شعب سودده تفکیک شود. در چنین شرایطی می توانیم برنامه ریزی 
كنیم كه كدام شــعب فروش بیشتری داشته باشــند و كدام شعب كمتر بفروشد.

محمدی تصریح كرد: بر اساس رصد روزانه فروش شركت، توانسته ایم در 6 ماه نخست امسال 
عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم و معادل سود سال گذشته را در این مدت محقق كنیم.

نتایج نیمه اول سال جاری نشــان از درستی استراتژی های در پیش  گرفته شركت 
دارد. عالوه براین در حوزه بیمه گری توانســته ایم نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبل، حدود 40 درصد رشــد را تجربه كنیم كــه این مهم در فضای ركودی حاكم 
بر اقتصاد و شــیوع ویروس كرونا، موفقیت خوبی برای شــركت تلقی می شــود.
وی با تاكید بر اینکه در مدت مشــابه سال گذشــته سهم ثالث از پرتفوی شركت 
حدود 48 درصد بوده و این رقم در حال حاضر به عدد 32 درصد رســیده اســت 
كه از میانگین صنعت بیمه پایین تر اســت افزود: رشته پرریسک شخص ثالث در 
افزایش پرتفوی شركت نسبت به مدت مشــابه سال گذشته نقشی نداشته است.

به گفته محمدی در راستای متوازن كردن پرتفوی شركت نیز، با تالش هایی كه انجام  
شــده است، در حوزه انرژی توانستیم با حمایت شركت بیمه ایران، در كنسرسیوم 
حوزه انرژی ســهم داشته باشیم و اقدام به پوشــش ریسک های این بخش كنیم.
 كرونــا، بیمه را بــه اولویت های پایانی ســبد برخی از بیمه گــذاران تبدیل كرد

مدیرعامــل بیمه ایران معین در ادامه صحبت ها بــه موضوع كرونا و تبعات منفی 

آن بر بخش های مختلف اقتصاد ازجمله صنعت بیمه اشــاره كرد و گفت: واقعیت 
این اســت كه كرونا همه دنیا را درگیر كــرده و چالش های جدی را به وجود آورده 
اســت؛ اما در این  بین تاثیرپذیری كه بخش های اقتصادی از این ویروس داشته اند 
بسیار بیشتر از سایر بخش ها بوده كه صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست.

به گفته وی ازآنجاكه كشــور مــا درگیر محدودیت تحریم های ظالمانه اســت، از 
ایــن  رو تبعات منفی كرونا در كشــور ما مشــهودتر اســت. به طوری كه با نگاهی 
بــه آمارهای موجــود در صنعت بیمه به ایــن موضوع پی می بریــم كه به دلیل 
فشــارهای اقتصادی، پیش بینی می شود كه بیمه در اولویت خرید افراد قرار نگیرد.

محمدی تاكید كرد: صنعت بیمه در حالی همواره تالش كرده در فضای رقابتی، با 
ارائه طرح های حمایتی و تشویقی بخش بیشتری از جامعه ایرانی را به سمت خرید 
بیمه هدایت كند كه در شــرایط حال حاضر این ضرورت بیشتر احساس می شود و 
این مهم به یک موضوع بســیار ضروری تبدیل  شده است. در این راستا در شركت 
بیمه ایران معین با این رویکرد كه باید در شــرایط سخت اقتصادی از بیمه گذاران 
حمایت های الزم انجام شود، طرح »مهر ایران معین« را به تازگی عملیاتی كرده ایم.
 اجــرای طــرح »مهــر ایــران معیــن«  بــا هــدف كاهــش فشــار اقتصادی

 وی با اشــاره به آغاز طرح بزرگ تسهیالت بیمه ای »مهر ایران معین«  در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی كشــور گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی كشــور و ضرورت 
همراهــی با بیمه گذاران در فضــای اقتصادی متاثر از كرونا، بیمــه ایران معین با 
انعقاد تفاهم نامه ای با بانک قرض الحسنه مهر ایران، امکان برخورداری از تسهیالت 
قرض الحســنه خرید بیمه نامه را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم كرده است.
مدیرعامل بیمه ایران معین در خصوص شرایط و ویژگی های این طرح گفت: در این 
طرح، مبلغ 10 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای مشتریان و بیمه گذاران 
این شركت در نظر گرفته  شده است كه بازپرداخت آن در 12 قسط خواهد بود. در این 
طرح مشتریان درازای این تسهیالت هیچ گونه سود و كارمزدی پرداخت نمی كنند و 
بازپرداخت اقساط صرفا بابت اصل تسهیالت است. تسهیالت در نظر گرفته شده در طرح 
»مهر ایران معین«، نیاز به ضامن ندارد و عملیات اداری اخذ این تسهیالت بدون مراجعه 
به شعب بانک و فقط از طریق شعب و نمایندگی های بیمه ایران معین انجام می شود.
وی با تاكید بر اینکه این طرح بیمه های اتومبیل، آتش سوزی، حوادث و... را شامل می شود، 
یادآور شد: براین باور هستیم كه در این طرح می توانیم فشار اقتصادی را كه به بیمه گذاران 
تحمیل می شود، كم كنیم و خرید بیمه در شرایط اقتصادی فعلی كماكان در اولویت باشد.

بیمه نبايد از لیست خريد خانوارها خارج شود
این مدیر برنامه محور و با دیسیپلین صنعت بیمه كشورمان در بخش آخر مصاحبه 
خود تصریح كرد: یکی از اهداف مهم ما این است كه بیمه از لیست خرید خانوارها 
و فعــاالن بخش های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه خارج نشــود و این موضوعی 
اســت كه در طرح »مهر ایران معین« دیده  شــده اســت. انتظار ما این است كه با 
توجه به اقبال خوب بیمه گــذاران از این طرح در همین مدت كوتاه چندهفته ای، 
بتوانیم دســتاوردهای خوبــی را در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی كســب كنیم.
مدیرعامــل بیمه ایران معین همچنین تاكید كــرد در صنعت بیمه خأل تحوالت 
دیجیتالی به شــدت احســاس می شــود و گفت: كرونــا اهمیت ایــن موضوع را 
بیش از هر زمان دیگری آشــکار كرده اســت و ناچاریم كه به سمت این تحوالت 
در صنعــت بیمه حركت كنیم. در این راســتا الزم اســت در گام نخســت مبانی 
و چارچــوب فکــری را در صنعــت بیمه تغییر دهیــم و در گام بعــدی اقدام به 
اصــالح قوانیــن و مقــررات بیمه ای داشــته باشــیم. بی تردید اگــر تحوالت به

به شکل زیرساختی و  اساسی انجام شود، نتایجی كه حاصل می شود مقطعی و كوتاه مدت 
نخواهد بود و در بلندمدت می توانیم شاهد دستاوردهای مثبتی در صنعت بیمه باشیم.

اجازت میخواهیم در پایان بازنشــر این مصاحبه برای دكتر داریوش محمدی كه از 
شناخته ترین ومتواضع ترین مدیران بازار سرمایه و صنعت بیمه بوده در سنگر جدید 
خدمت آرزومند بهترین ها توفیقات و دستاوردها باشیم  و بر خود حجت دانیم كه 
از پاسخگویی شفاف و حمایت همیشگی مشارالیه نسبت به اصحاب رسانه و یاری 
و كمک جناب هاتفی مدیر فرهیخته روابط عمومی شــركت كه بیشترین تعامل و 
همکاری را با جمله خبرنگاران و اهل قلم دارند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم .
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اخبار بانک و بیمه

بیمه پارســیان پیشــرو در ارايه خدمات هوشمند
در علــم مشــتری مــداری نویــن در دهه هــای اخیر، 
كیفیــت تنهــا رضایــت منــدی مشــتری تلقــی نمی 
شــود، بلکــه عمل بــه تعهــدات در وقت مقــرر از دیگر 
آیتــم هــای مهــم در جلــب رضایت مشــتری اســت.

سرمایه گذاری روی تخصص نیروهای متخصص و كیفیت 
باالی عملکرد پرسنل آموزش دیده، دیدگاه مشتری محور و 
تأكید بر كیفیت خدمات ارایه شده از نقاط قوتی است كه بیمه 
پارسیان بر اساس آن استوار شده و همینطور شفافیت قرارداد 
های بیمه ای فی مابین را نیز به این خصوصیات اضافه كنید.
خدمات بیمه پارسیان نشان از هوشمندی در مشتری مداری 
است و طرح تخفیفات بیمه های مسئولیت مدنی كارفرما در 
قبال مأموران یگان حفاظت محیط زیســت و جنگلبانی، 
فروش بیمه های مسئولیت ویژه هیئت مدیره ساختمان های 
مسکونی و همینطور جشنواره فروش طرح آرامش كه مربوط 
به بیمه های آتش سوزی می باشد، از جمله این طرح ها است 
و نشان از نگاه جامع بیمه پارسیان به نیازمندی جامعه دارد.

در بیمه پارســیان سیســتم یکپارچــه مدیریت خدمات 
و مشــتریان با كیفیــت مطلوبی به حــدی كارآمد عمل 
نموده كــه توانســته فرآیندهــای بروكراتیــک اداری را 
كوتاه تر نماید. اقرار بیمه شــدگان بــه خوبی گویای این 
موضوع توســط بیمه پارســیان اســت. تمامی این افراد 
بعــد از دریافت خدمــات بیمه ای به صــورت باورنکردنی 
از كیفیت این خدمات شــگفت زده شــده اند و این سطح 
از مطلوبیــت برای آن ها ارزشــمند و قابل تقدیر اســت.

در علم مشتری مداری نوین در دهه های اخیر، كیفیت تنها 
رضایت مندی مشتری تلقی نمی شود، بلکه عمل به تعهدات 
در وقت مقرر از دیگر آیتم های مهم در جلب رضایت مشتری 
اســت و این موضوع از ویژگی های شاخص بیمه پارسیان 
است. معدود شركت هایی در ایران هستند كه به این نکات 
 Customer ظریــف توجه دارند، این رونــد را عرفا به نام
Satisfaction می نامند، پیش از بیمه پارسیان بسیاری 
از شــركت های خارجی فعال در ایران به این اســتراتژی 
ســازمانی عمل می كردند، اما بیمه پارســیان با افتخار از 
نخستین بیمه گرانی است كه این استراتژی نوین سازمانی 
را در كالبد سیاست های مشــتری محورش دمیده است.
امضــای تفاهم نامــه همــکاری بیمه ســرمد و 
دانشــگاه شــريف در حــوزه هــوش مصنوعی

پژوهشــکده  و  ســرمد  بیمــه  همــکاری  تفاهم نامــه 
دانشــگاه  پیشــرفته  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
صنعتــی شــریف در زمینه هــوش مصنوعی امضا شــد.

در راســتای بهره گرفتن دانش و فناوری های روز مبتنی بر 
هــوش مصنوعی برای تحقیق و توســعه در صنعت بیمه، 
تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشــی میان شركت بیمه 
ســرمد و پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته 
)مركز نوآوری هوش مصنوعی( دانشــگاه صنعتی شــریف 
و شركت گروه فناوران پیشــتاز آینده )مدریک( امضا شد.
ایــن تفاهم نامــه در مراســمی بــا حضور مدیــران بیمه 
ســرمد و پژوهشــکده فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
پیشــرفته دانشــگاه شــریف، به امضای مهندس مهدوی 
مدیرعامــل و دكتــر كاتب رئیــس هیئت مدیــره بیمه 
ســرمد و دكتــر حمیدرضا ربیعــی پژوهشــکده فناوری 
اطالعات و ارتباطات پیشــرفته دانشــگاه صنعتی شریف 
و حســین اســدی مدیرعامل شــركت مدریک رســید.

انعقــاد این تفاهم نامه كه با پیشــنهاد مركز نوآوری هوش 
مصنوعی دانشگاه شریف صورت گرفته است، شامل بهره گیری 
بیمه ســرمد از دانش و فناوری روز موجود در پژوهشکده 
دانشگاه شریف و شركت مدریک در زمینه تحقیق و توسعه 
در صنعت بیمه و كسب وكارهای مربوطه در حوزه های مبتنی 
بر هــوش مصنوعی و فناوری اطالعات و ارتباطات اســت.
ســود مشــاركت در منافــع بیمــه بــاران در 
شــش ماه نخســت ســال به 40 درصد رســید

مدیرعامل شركت بیمه باران خبر داد كه در آستانه نیم سال 
دوم سال جاری، میزان سود مشاركت در منافع بیمه باران 
در 6 ماهه نخســت ســال به 40 درصد رسید كه مستقیم 
به ذخیره ریاضــی )اندوخته( بیمه گذاران واریز می شــود.

علیرضا هادی با تصریح اینکه این شركت به عنوان شركت 
تخصصی در بیمه  های زندگی، در نخستین ماه- های فعالیت 
خود توانست شرایط متفاوتی را در بیمه  های زندگی صنعت 
بیمه  كشــور بر جای بگذارد، گفت: بیمه بــاران به همت 
كارشناســان خود و به پشتوانه اعتماد مردم توانست فصل 
تازه ای از بیمه های زندگِی مبتنی بر اهداِف سرمایه گذاری 
و تامین آینده و گزارش گری مستمر در كشور را آغاز كند.
مدیرعامــل بیمه بــاران در ادامه افزود: بر همین اســاس، 
بیمه گــذاران دو بیمه نامــه ترنم )بیمه زندگی به شــرط 
حیات( و تبســم باران )بیمه زندگی و تشکیل سرمایه( از 
سودهای مربوط به سبد های سرمایه  گذاری بیمه  نامه خود، 
به ترتیب در ســبد كم ریســک با 16 درصد، سبد ریسک 
متوســط بــا 31 درصد و ســبد پرریســک از 40 درصد 
ســود در مشــاركت در بازه زمانی 6 ماهه برخوردار شدند.
علیرضا هادی از بیمــه زندگی ترنم باران به عنوان طرحی 
نــو در بیمه  های زندگــی یاد كرد و اضافه كــرد این طرح 
كــه از نــوع بیمه  های زندگی به شــرط حیات اســت، با 
پیشــنهاد بیمه بــاران و موافقت بیمــه مركزی جمهوری 
اســالمی ایران به بازار عرضه شــد و و در كمتر از پنج ماه 
از معرفی آن به بازار، به همت كارگزاران بیمه و نمایندگان 
با اقبــال قابل  توجه مشــتریان به این بیمه روبه رو شــد.

او ضمن اشــاره به تعهد بیمه باران به اعالم میزان بازدهی 
ســرمایه  گذاری  ها در هر ســه ماه، گفت: یکــی از اهداف 
هیات مدیره شــركت گزارش گری وضعیت سرمایه  گذاری 
و بازده  هــا در فاصله  های زمانی كوتاه بود كه خوشــبختانه 
با برنامه ریــزی و تالش همکاران، این هــدف در بازه های 
زمانی سه ماهه محقق شد و انشاهلل در آینده به گزارشگری 
ماهیانه نیز خواهد رســید. به  عالوه، هر شش ماه نیز سود 
مشــاركت به حساب ســرمایه بیمه  گذاران اضافه می  شود.
شرايط ويژه فروش محصوالت بیمه  نوين در آذر ماه 

اعالم شد
شــركت بیمــه نوین 
به منظــور ارج نهادن 
به اعتمــاد و همراهی 
محصوالت  مشتریان، 
بیمــه ای خــود را در 
آذرمــاه با شــرایط و 
تخفیف  هــای ویژه به 
می  رســاند. فــروش 

این شــركت در راســتای گســترش فرهنــگ بیمه ای و 
حمایت از مشتریان، در جشنواره ای تحت عنوان »كیمیا«، 
محصوالت بیمه ای خود را در رشــته  هــای بدنه اتومبیل، 
مســئولیت، آتش ســوزی، حوادث انفــرادی و باربری از 
یکــم الی 30 آذر مــاه با تخفیف های ویــژه ارائه می دهد.
عالقه منــدان بــرای كســب آگاهــی بیشــتر می  توانند 
www. بــه ســامانه اینترنتــی این شــركت بــه آدرس
novininsurance.com  مراجعــه كــرده و یــا بــا 
فرماینــد. حاصــل  تمــاس   02175067222 شــماره 
در ديــدار بــا مديرعامــل و اعضــای هیــات 
مديــره صــورت گرفــت: قدردانــی معــاون 
وزير اقتصــاد از عملکــرد 7 ماهــه بانک ملت

معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از زحمــات 
ملــت  بانــک  كاركنــان  و  مدیــران  هــای  تــالش  و 
بابــت عملکــرد هفــت ماهــه امســال قدردانــی كرد.
دكتر عباس معمارنژاد در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره این بانک با اشــاره به شناســایی بیش از هفت هزار 
میلیارد تومان سود خالص از سوی بانک ملت در هفت ماهه، 
این عملکرد را مورد ســتایش قرار داد و از زحمات اعضای 
هیات مدیره، مدیران و كاركنان این بانک سپاسگزاری كرد.
وی با اشــاره به موضوع فراگیری مالی كه از ســوی مركز 
تحقیقــات و تحول بانــک ملت در حال پیگیری اســت، 

تاكید كرد كــه این موضوع در كشــورهایG20 در حال 
انجام است و در كشور ما هم باید به سرعت عملیاتی شود.

معاون وزیــر اقتصاد با بیان این نکته كه یکی از مهم ترین 
ابزارها در این زمینه، بانکداری دیجیتال و خدمات ارائه شده 
از طریق آن است، بر ضرورت افزایش سواد مالی مردم تاكید 
كرد و گفــت: بانک ملت به عنوان یک بانک خصوصی می 
تواند برنامه هایی را برای افزایش سواد مالی مردم در دستور 
كار قرار دهد و بدین ترتیب به عملیاتی شدن بحث فراگیری 
مالی كمک كند و بر تعداد مشتریان و حتی جمع آوری پس 
اندازهای خرد مردم برای به كار گرفتن در عرصه تولید، بیفزاید.
دكتر معمارنژاد با اشــاره به این نکته كه فعالیت های ارزی 
همیشه به عنوان یکی از مزیت های اصلی بانک ملت مطرح 
بوده اســت، از مدیران این بانک خواست تا همچنان روی 
این محور برنامه ریزی های الزم را داشــته باشند و گزارش 
عملکــرد بانک را در این زمینه به وزارت اقتصاد ارائه دهند.

در هشت ماه اول سال 99 صورت گرفت
افزايش 173 درصدی مراجعه به درگاه های پرداخت 

اينترنتی بانک صادرات ايران
از درگاه های پرداخت  اســتقبال 
اینترنتــی بانک صــادرات ایران 
در هشــت ماه اول ســال جاری 
درصــدی   173 افزایــش  بــا 

مبلغ تراكنش ها  نســبت به پایان ســال قبل، همراه شد.
درگاه پرداخت اینترنتی )IPG( متصل به حساب های بانک 
صادرات ایران در پایان آبان ماه ســال 99 نســبت به پایان 
سال قبل، با 173 درصد رشد در مبلغ تراكنش ها روبرو شد 
كه نشــان از افزایش استقبال و اعتماد مشتریان و صاحبان 
كســب و كار به این بانک در شــرایط شــیوع كرونا دارد.

درگا ه هــای پرداخت اینترنتــی بانک صــادرات ایران در 
پایان آبان ماه ســال جاری نسبت به ماه قبل نیز با افزایش 
101 درصــدی مبلــغ تراكنش هــا مواجه شــد كه نقش 
مهمــی در فرآیند انتقــال غیرحضوری وجه و اســتقبال 
از ســامانه های بانکــداری الکترونیــک بانــک صــادرات 
ایران در خریدهــای غیرحضوری در شــرایط فعلی دارد.
مبلــغ تراكنش های همــراه بانک صادرات ایــران نیز طی 
هشــت ماه اول ســال جاری با بیش از 74 درصد افزایش، 
ابــزار مهمی در نقــل و انتقال وجوه مشــتریان به صورت 
غیرحضوری بــوده و طی همین مدت تعــداد تراكنش ها 
نیــز نزدیک به 30 درصد رشــد ثبت كرده اســت. همراه 
بانــک صادرات ایران با ارائه بیــش از 33 خدمت بانکداری 
غیرحضوری در بخش های مختلــف از جمله انتقال وجه، 
عملیات حساب، مدیریت چک ها، پرداخت قبوض، دریافت 
شارژ، نیکوكاری، خرید بسته اینترنتی، گزینه های مختلف 
عملیات كارت، مدیریت تسهیالت و تعهدات، پرداخت های 
خاص، اخذ رســید تراكنش، محاســبه شــبا، جستجوی 
شعب و اعالم شماره مشــتری و ... سهم مهمی در كاهش 
نیاز به مراجعه حضوری مشــتریان به شــعب داشته است. 
وجــود پایانه های فروش بانــک صادرات ایــران در مراكز 
خریــد در ایام شــیوع كرونا طی هشــت ماه اول ســال 
99 بیــش از 40 درصد رشــد در مبلــغ تراكنش ها ثبت 
كــرده و نقــش مهمی در كاهش اســتفاده از اســکناس 
بــرای جلوگیری از شــیوع این بیماری ایفا كرده اســت.
تداوم رتبه نخست بانک تجارت در صدورضمانتنامه
 عباس اشــرف نــژاد عضو هیــات مدیره بانــک تجارت 
از آمادگــی شــعب ایــن بانک در صــدور انــواع ضمانت 
نامــه ارزی و ریالــی بــرای فعــاالن اقتصادی خبــر داد.
 اشــرف نژاد در گفت و گویی با اشاره به سابقه درخشان و 
جایگاه ممتاز این بانک در صدور ضمانتنامه گفت: تعهدات 
بانک تجــارت بابت مانده ضمانتنامه هــای صادره از 226 
هزار و دویســت و پنجــاه و هفت میلیارد ریــال در پایان 
شــهریور ماه 98 با افزایشــی قابل توجه به رقم 383 هزار 
نهصد و ســه میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سالجاری 
افزایــش یافته و این بانک همچنان جایگاه نخســت را در 
صدور ضمانتنامه با اختالف زیاد نسبت به پنج بانک بزرگ 
به دســت آورده اســت.   عضو هیات مدیره بانک تجارت 
یادآور شــد: به رغم شرایط حساس كشــور در مواجهه با 
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اخبار بانک و بیمه

تحریم هــای ناعادالنه، بانک تجارت همچنــان برای ارائه 
تمامــی خدمات ارزی و ریالی مــورد نیاز فعاالن اقتصادی 
در زمینه های گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی 
، صــدور ضمانتنامه های ارزی و ریالی و ارســال حوالجات 
ارزی آمادگی داشــته و صنعتگــران و بازرگانان ایرانی می 
توانند این خدمــات را با بهترین كیفیــت دریافت كنند.

وی عملکرد بانک تجارت در مقطع زمانی شــش ماهه اول 
سالجاری در صدور ضمانتنامه را تشریح كرد و افزود: با توجه 
به تحریم ها بویژه شیوع ویروس كرونا و تاثیر ملموس آن بر 

فعالیت های اقتصادی در كشور، لیکن در همین شرایط نیز 
شــعب بانک تجارت در سراسر كشور از ابتدای سال 99 تا 
پایان شهریور ماه نسبت به صدور 3978 فقره ضمانتنامه به 
مبلغ بیش از 34 هزار 339 میلیارد ریال اقدام كرده اند كه 
نشان از رشد نزدیک به سه برابری مجموع ضمانتنامه های 
صادره بانک تجارت نســبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
طرح ويژه بانک ســامان برای حمايــت از صنايع 

شیمیايی كشور
هم زمان بــا افزایش نقــش صنایع شــیمیایی در زندگی 
روزمره مردم، بانک ســامان خدمات ویژه ای در حوزه مالی 
و اعتبــاری برای فعاالن این صنعت در نظر گرفته اســت.
بانک سامان با درک و آگاهی از جایگاه و نقش فرآورده های 
شــیمیایی در زندگی روزمره و نقش اساسی این صنعت در 
ســایر صنایع، متناسب با نیازها و خواسته های شركت های 
فعال در این حوزه خدمات مختلفی درزمینه تأمین سرمایه 
در گــردش و تأمین مالی واحد های تولیــدی برای واردات 
مواد اولیه این صنعت به این گروه از مشــتریان ارائه كرده 
اســت. به عالوه این گروه از مشــتریان از خدمات مشاوره 

تخصصی این بانک درزمینه راهکارهای موجود برای انجام 
دریافت و پرداخت های ارزی در شرایط تحریم بهره می برند.
همچنین بــا توجه به وابســتگی ســایر صنایــع به این 
صنعت، همچون صنایع دارویی، بهداشــتی و شوینده های 
بهداشــتی كه فعاالن این حــوزه نیز از مشــتریان بانک 
ســامان هســتند، همواره فرصت ایجــاد بازارهای جدید 
بــرای این صنعــت از طریق بانک ســامان وجــود دارد.
بر این اســاس، بانک ســامان خدمات خود را برای فعاالن 
ایــن صنعت در قالب تأمین مالی، اعتباری، ارزی و خدمات 
پایه بانکی و ســایر خدمات نوین بانکی سازمان دهی كرده 
است. عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
خدمــات قابل ارائه به فعاالن صنایع شــیمیایی می توانند 
به صفحه اختصاصی این صنعت در ســایت بانک ســامان 
مراجعه و یا بــا شــماره 02123095607 تماس بگیرند.

شــركت صرافي صنعت و معدن، اولین شــعبه صرافی خود را با هدف جلب رضایت مشتریان و گسترش خدمات ارزی با 
حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن افتتاح كرد.

بانک صنعت و معدن از جمله بانک های موفق و اختصاصی كشــور می باشــند كه با تعیین بودجه و تامین منابع برای 
شركت ها بنگاه ها و كارخانه ها توانسته است جایگاهی در خور و شایسته برای فعالیت و گردش چرخه اقتصادی كشور 
داشــته باشد تا در كنار پویای بازار سرمایه برای پیشــرفت ایران اسالمی نقشی بی بدیل ایفا نماید و شاید در این میان 
نداشتن صرافی كه در تبادالت ارزی یعنی تبدیل ریال به ارزهای خارجی نقشی ویژه دارد، حلقه مفقوده ای در این كارایی 
بود كه برای بانک صنعت و معدن و مشتریان ملی و كارآفرینان اشتغال آفرین آن باالخص بیش از پیش به چشم می آمد .
به حمداهلل با درایت مدیریت و تمهیدات اندیشیده شده و سیاست و رویکرد درستی كه مدیریت ارشد بانک دكتر حسین 
مهري و هیئت مدیره شایسته آن و مدیرعاملی جناب دكتر فخاری در ناخدایی صرافی بانک صنعت و معدن كه از جمله 
مدیران مسلح به تجربه و عمل كاری و مسلط به دانش وعلم آكادمی در بازار سرمایه میباشد شاهد آن خواهیم بود كه این 
حلقه مفقوده و این نیاز اساسی و اصلی نیز تامین گردد و شاهد آن باشیم كه با افتتاح اولین شعبه شركت صرافی بانک 
صنعت و معدن در سال مزین به جهش تولید بنگاه های عظیم تولیدی و البته سرمایه گذاری های كوتاه مدت میان مدت 
و بلند مدت مد نظر در برنامه  ششم توسعه و افق ایران 1404 جهشی بلند در بهره برداری از نعمت وجود آن داشته وشاهد 
باش تو با عملکرد بایســته و بهینه در ســطح ملی به دستاوردهایی روشن و درخشان را برای سال های آتی تجربه كنیم.
به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، دكتر حسین مهري مدیرعامل این بانک در مراسم 
افتتاح اولین شعبه صرافي صنعت و معدن كه همزمان با والدت با سعادت امام حسن عسکري )ع( برگزار شد، ضمن تقدیر 
از تالش ها و اقدامات راهبردي هیأت مدیره شركت صرافي صنعت و معدن، خاطر نشان كرد: امید داریم افتتاح اولین شعبه 
صرافی صنعت و معدن براي مشتریان این بانک منشأ خیر و بركت باشد و بتوانیم با استفاده از آن سبد محصوالت و خدمات 
بانک را تکمیل كرده و شاهد ارتقاي كیفیت خدمات ارائه شده به كارآفرینان، صنعتگران و تولیدكنندگان كشور باشیم.
وي افــزود: شــركت صرافــي مــي بایســت بــا توســعه و تنــوع بخشــي بــه خدمــات ارزی و ارتبــاط بــا 
كارگــزار هــاي خوشــنام و معتبــر، بــه دنبــال كاهــش هزینــه هــاي مشــتریان و رفع مشــکالت آنان باشــد.
دكتر مهري بیان داشــت: در شرایطي كه تولیدكنندگان با مشکالت عدیده ناشي از تحریم هاي ظالمانه و نوسانات نرخ 
ارز مواجه هســتند، هدف ما از ایجاد این مجموعه، ارائه مشاوره در زمینه خدمات ارزي، كاهش ریسک این نوع خدمات 
و گســترش دامنه روابط كارگزاري بانک صنعت و معدن با بهره مندي از دانش و تجارب كارشناســان متخصص است.
مدیــر عامل بانک صنعت و معدن تصریح كرد: این بانک در راســتای سیاســت ایجاد تنوع در خدمــات ریالی و ارزی 
بــه مشــتریان اقدام به ایجاد این شــعبه صرافي نموده و از مدیــران و كاركنان این مجموعه انتظــار مي رود با تدوین 
برنامــه راهبــردي و اصالح ســاختار ســازماني، برند شــركت صرافي صنعت و معــدن را به مشــتریان معرفي كنند.

دكتــر مهــري تأكید كــرد: آمــوزش و توســعه مهارت هــاي فردي همــکاران بــراي ارائــه عالي ترین ســطح از 
خدمــت رســاني مؤثر اســت و از همه آنــان انتظار مي رود در این شــرایط ســخت راهنماي مشــتریان باشــند و 
از تمــام ابزارهــاي موجود بــراي تأمیــن نیازها و رفع مشــکالت كارآفرینــان و صنعتگــران بهره بــرداري نمایند.
همچنین در این جلسه مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره شركت صرافي گزارشي از نحوه فعالیت ها و اقدامات انجام شده ارائه نمودند.
از  بعــد  میردامــاد،  بلــوار  آدرس  بــه  معــدن  و  صنعــت  صرافــي  شــركت  شــعبه  اولیــن  اســت،  گفتنــي 
باشــد. انــواع خدمــات ارزي بــه مشــتریان مــي  ارائــه  پاســاژ پایتخــت، نبــش پاســاژ میردامــاد آمــاده 

بر خود حجت ديديم  كــه از مديرانی فرهیخته و 
دانشمند كه حرمت نون و القلم و مايسطرون داشته 
و جدا از منصب سکانداری و زمامداريشان با فروتنی 
در برابر اصحاب رسانه باصداقت به پاسخگويی در 
آمده و با شفافیت آنچه در نتیجه توان عملی و دانش 
علمی خود برای مجموعه حاصل كرده اند و به نکته 
نکته اش بر ارباب جرايد و اصحاب خبر گزارش كاری 
ارائه میدهند ،  يادی كرده باشیم كه حضور و وجود 
چنین مديرانی متواضع ، كاربلد ، كاردان و پاسخگو 
به خبرنگار و رسانه در كشورمان همان حلقه گمشده 
برلی نیل به موفقیت و حکــم كیمیايی را دارد كه 
میتواند تجلی مس به طال تبديل كردن و تبلور بخش 
رونق و جهش در تولید ، آنهم در ســالهای سخت 
اقتصادی باشد . از اين جمله اند سرداران محقق و 
توانمند جنگ اقتصادی در گروه مالی دی با ناخدايی 
دكتر محســن امیری و معمار مالیه ی پاكدست و 
صادق آن جناب دكتر مهدی عسگری كه صورتهای 
مالی شفاف و چیدمان صادقانه و هنرمندانه اعداد در 
تراز ها و صورتهای مالی كه نشانه عملکرد صعودی و 
روند روبه رشد،  گروه مالی دی می باشد از همین يَد 
پُر قدرت و تسلط بر جايگاهی است كه به شايستگی 
و بايستگی، مديرانی مرد میانه میدان كه نقاط ضعف 
و قوت و فراز و فرودهای بازار ســرمايه و اقتصاد را 
بخوبی میشناســند بر آن جلوس كرده اند. اجازت 
میخواهیم بار ديگر  تشکر خالصانه ای  داشته باشیم 
از دكتــر امیری )) مديرعامل(( و دكتر عســگری 
))معاون مالی(( مديران ارشــد گروه مالی دی كه 
همیشه در فضايی صمیمانه و گرم پذيرای سواالت 
، ابهامات و نقطه نظرات كارشناسان و خبرنگاران و 
اصحاب قلم و رسانه بوده و امیدوار كه سبک و سیاق 
مديريت ايشــان  برای ديگر مديران بازار سرمايه 
الگويی باشــد تا ما نیز بتوانیم در نقش واقعی خود 
كه همان رسالت اشــاعه اخبار راستین و صادقانه 
نقشی موثر داشته باشــیم و اين سرمشقی روشن 
و الگويی درخشــان باشــد تا بتوان شاهد فضايی 
شفاف برای سرمايه گذاری در بازار سرمايه  و نتیجتا 
حصول پیشرفت و توســعه برای موطن اسالمی و 
ايران و ايرانی باشــیم ، دست مريزاد و خدا قوت ...

بدین مژده گر جان فشانیم رواست
افتتاح اولین شعبه شرکت صرافي بانک صنعت و معدن
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»فخوز«  برندی با کیفیت و شناخته شده در بازارهای بین المللی
افزایش سرمایه  162 درصدی فوالد خوزستان مصوب مجمع گرفت

فوالد خوزســتان یکی از بزرگترین مجتمع های تولیدی كشور میباشد كه توانسته است به 
عنوان یک برند شناخته شده جهانی و در مقام یک مجموعه بزرگ تولیدی هم در صنعت و 
هم در ورزش هم در ایفای مســئولیت های اجتماعی و هم در بسیاری دیگر نام آور و پیشرو 
تولید ملی با كیفیت برای موطن اسالمی عزیزمان باشد و این بنگاه سترگ تولیدی در بعدهای 
عملکردی دیگر من جمله صادرات كه ارزش آفرینی بســیار و ارزآوری مناســب برای كشور 
داشته و هم تولید محصوالت با كیفیت متنوع اسب خود را برای رسیدن به چشم انداز ترسمی 
تاخت كرده اســت و بحمداله توانسته اســت هم در جهت اعتالی وجهه سازمانی خود و هم 
جایگاه ایران را در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی نامی تر سازد و پرچم این كشور گهواره 
جنبان تمدن بشــریت را افراشــته تر نگه دارد و اكنون با سکانداری مهندس علی قلعه نوی 
كه از نخبگان و خوش فکران بازار صنعت كشــورمان می باشد و برنامه محوری و دیسیپلین 
كاری وی زبان زده بوده و برای آتیه و دســتیابی به افق چشــم انداز 1404 كه رســیدن به 
اهداف در گروی یک تحول در عملکرد و دســتاوردها خواهد بــود و به حق و انصاف كه این 
مدیر به خوبی با فراز و فرودهای بازار و صنعت آشناســت و هم پتانسیل شركت این امکان را 
می بخشد كه فوالد خوزستان بتوانند به توفیقات فراوان دست یازد كه بیش از پیش باعث فخر 
و مباهات ایران و ایرانی و افزایش ســود و ارزش آفرینی برای سهامداران و ذینفعان خود باشد

افزایــش ســرمایه 162 درصــدی شــركت فــوالد خوزســتان بــا آرا 76/52 درصــدی 
ســهامداران عمــده در مجمــع عمومــی فــوق العــاده این شــركت به تصویب رســید.

مجمــع عمومی فوق العاده شــركت فوالد خوزســتان با حضــور نمایندگان ســهامداران 
عمــده )76/52 درصــد( و با توجه به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی جهت جلوگیری 
از شــیوع ویــروس كرونــا همزمان بصورت آنالیــن از پیام رســان آپــارات، روز 23 آذرماه 
99 در محــل تــاالر طوبــی واقــع در فرهنگ ســرای دویســت دســتگاه برگزار شــد.

در ابتــدای ایــن جلســه مهــران عبــاس زاده معــاون منابع انســانی و امــور اجتماعی 
شــركت فوالد خوزســتان اظهــار داشــت: این شــركت با توجه بــه شــرایط تحریمی، 
محصــوالت خــود را به اقصی نقــاط دنیا صــادر می نماید. ایــن مجموعــه 39 درصد از 
محصــول خود را بــه صــادرات و 61 درصد آن را به فــروش داخل اختصاص داده اســت. 
وی افزود: محصول فوالد خوزستان یک محصول شناخته شده در بازارهای بین المللی است. 
در سال جاری همان  گونه كه در كدال منتشر شده، 224 میلیون دالر درآمد حاصل از صادرات 

این شركت بوده است.
عبــاس زاده گفــت: تولیــد پایــدار، توجــه ویــژه به نیــروی انســانی و پیگیــری طرح 
هــای توســعه ایــن شــركت از جملــه اهــداف اصلــی مجموعــه به شــمار مــی رود.

گزارش خبرنگار ما حاكی است، در این مجمع كه به ریاست پرویز جمعلی نتاج و با حضور علی 
اصغر مشــهدی زاده و كریم سلمان  پور ناظران، رضا پوپ منشی و علی قلعه نوی مدیرعامل 
شركت فوالد خوزستان و جمعی از سهامداران برگزار شد، پس از قرائت گزارش از سوی بازرس 
شــركت ارقام   نگر آریا، افزایش سرمایه شركت فوالد خوزستان از مبلغ 19048697 میلیون 
ریال به 50000000 میلیون ریال از محل سود انباشته با تایید سهامداران عمده افزایش یافت.
یــادآوری می شــود، آخریــن ســرمایه ثبــت شــده »فخــوز« 19 هــزار و 48 میلیــارد 
و  میلیــارد  و 951  هــزار  افزایــش 30  بــا  و  اســت  بــوده  ریــال  میلیــون  و 697 
303 میلیــون ریــال، ســرمایه ایــن شــركت بــه 50 هــزار میلیــارد ریال می رســد.
الزم بــه ذكر اســت بــا توجه به قیمــت پایانی روز گذشــته ســهم به مبلــغ 40 هزار و 
520 ریــال و افزایــش ســرمایه 162 درصــدی، قیمــت تئوریــک ســهم ) قیمت بعد 
از انجــام افزایــش ســرمایه، بــدون افت یا رشــد( مبلــغ 15 هــزار و 437 ریال شــود.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مديره درخصوص افزايش سرمايه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت فوالد خوزستان )سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی شــماره 1000/614/ص مورخ 1399/07/23مــاه 1399 هیات مدیره 
شــركت فوالد خوزســتان  )ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 
19/049 میلیــارد  ریال به مبلــغ 50/000 میلیارد ریال )خالص افزایش ســرمایه به مبلغ 
30/951 میلیارد ریال(، مشتمل بر اطالعات فرضی، كه پیوست می باشد، طبق استانداردهای 

حسابرســی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبــور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره می باشــد.
2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیــه قانون تجــارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــركت از محل ســود انباشــته به مبلغ 30/951 میلیارد ریال به 
منظوراصالح ســاختار مالی با توجه به ســرمایه گــذاری های انجام شــده در دارایی های 
عملیاتی تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمی رود لزوما 
بــه وقــوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كــه این گزارش 
توجیهــی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.
3- به شرح مندرج در گزارش هیات مدیره، افزایش سرمایه پیشنهادی به منظور اصالح ساختار 
مالی شركت )با توجه به سرمایه گذاریهای انجام شده و جبران مخارج گذشته و مخارج سرمایه ای ( 
جهت نیل به اهداف بلندمدت تهیه شده و در میان مدت در بازدهی شركت تاثیری نخواهد داشت.
4- صورت ســود و زیان پیش بینی منعکس در گزارش توجیهی هیات مدیره براساس ابالغ 
سیاست های ارزی توســط بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران درخصوص نرخ ارز رسمی 
قابل اعمال در مبادالت داخلی و خارجی )شامل نرخ ارز فروش های صادراتی در بازار ثانویه و 
نیز نرخ فروش داخلی محصوالت در بورس كاال منعکس و ارائه شده است. مضافا بنا به شرایط 
حاكم بر وضعیت كشــور ناشی از شرایط آتی در اثر تحریم های اقتصادی، تحقق فروش های 
صادراتی و خریدهای خارجی منعکس در گزارش توجیهی و همچنین دریافت و پرداخت های 
ارزی حاصله، منوط به شــرایط اقتصادی كشور در آینده و پیامدهای ناشی از آن خواهد بود.

5- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات گزارش 
توجیهــی فــوق الذكر به اســتثنای موارد منــدرج در بندهای 6 و 4 فوق، این موسســه به 
مواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقول براي تهیه 
گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده 
اغلب بــه گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلغ 14/472/000 میلیون ریال به مبلغ 19/048/697 
میلیون ریال به منظور اصالح ســاختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای صورت گرفته است. 

- مبلغ 4/576/697 میلیون ریال از محل سود انباشته
نتایج حاصل از افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمــع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/12/19 تصویب شده و در تاریخ 1397/12/26 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شركت فوالد خوزســتان ) سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به شرح 

زیر می باشد.
افزایش سرمایۀ شركت از محل سود انباشته جهت جبران مخاج سرمایه اي گذشته شركت در 
نظر گرفته شده است. در صورت انجام افزایش سرمایه، شركت نیازي به اخذ تسهیالت بانکی 
به جهت تامین سرمایه در گردش از جمله مطالبات سود سهام سال هاي قبل نخواهد داشت و 
در این صورت نیز هزینه مالی كمتري نسبت به حالت عدم انجام افزایش سرمایه خواهد داشت. 

مبلغ افزايش سرمايۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 
شركت فوالد خوزســتان )سهامی عام(، در نظر دارد ســرمایۀ خود را از مبلغ 19/048/697 
میلیــون ریــال بــه مبلــغ 50/000/000 میلیــون ریــال به شــرح ذیل افزایــش دهد. 
-  مبلغ 30/951/303میلیون ریال )معادل 162  درصددرصد سرمایه فعلی( از محل سود انباشته. 

برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزايش سرمايه 
در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شركت براي تأمین وجوه موردنیاز جهت تقسیم سود بین 
سهامداران، ناگزیر به تأمین مالی به مبلغ 3/951/303 میلیون ریال خواهد بود كه هزینه مالی 
بیشتري را به شركت تحمیل كرده و درنتیجه سودآوري شركت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
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دكتر محمدجواد عســکری باقرآبادی مدیرعامل فرهیخته و دانشــمند 
شركت كابل شهید قندی یزد، طی گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار 
رسانه ما اعالم داشت در راستای عملیاتی نمودن برنامه های مدون خود 
مبنی بر ارتقــای كیفیت و عرضه محصوالت به بازارهای خارجی اولین 
قدم در این باب، صادرات محصوالت با كیفیت »بکام« به كشور دوست و 
همسایه عراق بود كه با استقبال بسیار خوبی رو به رو گردید، به طوری 
كه مشــتریان خارجی دیگری عالوه بر عراق و كشــورهای منطقه نیز 
برای در اختیار داشــتن محصوالت ما سفارش گذاری را شروع كردند.

این مدیــر برنامه محور و با دیســپلین در بخش دیگــری از مصاحبه 
خــود با اعــالم اینکــه مفتخریــم اعــالم داریم بــه همیــن روزها 
خبرهای خــوش دیگری نیــز برای ذینفعــان خود خواهیم داشــت 
تاكید كرد عالوه بر ارتقای فرایندها در كلیه مجموعه و نائل شــدن به دســتاوردهای درخشــان به وضع معیشــت كاركنان ، كارگران و بازنشســتگان خود اهتمام 
ویژه خواهیم داشــت چراكه باور داریم منابع انســانی بزرگترین دارایی یک ســازمان بوده و چون خود را جزئی از این خانواده بزرگ می دانم بیشــترین تالش را 
خواهم داشــت تا با افزایش درآمد برای این افراد و بهبود شــرایط زندگی آنها بتوان معیشــت وزندگی راحت تری در این روزهای ســخت برایشــان فراهم سازیم .

دكتــر عســکری باقرآبــادی كــه از مدیــران موفق و رزومــه دار میهن عزیزمــان می باشــد در بخش دیگــری از گزارش خود بــا تصریح این مهم كه كســب 
ســهم بیشــتر از بــازار داخلــی و خارجــی جزو برنامــه های اصلی ما می باشــد اعالم داشــت : تــوان فنی و دانــش روزی كه به وســیله متخصصــان داخلی 
در این شــركت عظیم تولیدی ، بومی شــده پتانســیل مناســبی اســت برای آنکه در ســال جهش تولید بتوانیم تجلی بخش منویات مقام معظم رهبری باشیم .

معمار مالیه شركت كابل شهید قندی یزد ، جناب دكتر طاهر ابراهیم زاده كه در مقام معاونت مالی مجموعه با تراز و حسابهای شفاف خود نگاه اهل بازار سرمایه را به این 
شركت بیش از پیش جلب نموده نیز در سخنانی با تبیین این نکته كه برنامه های كالن پیش بینی شده را به سهولت محقق نمودیم تصریح كرد در این روند، فراتر از پیش 
بینی كارشناسان و خبرگان اقتصادی در سال 1399 خواهیم توانست سود وعایدی سهام ، افزون تر را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل نماییم كه این در سایه تالش 
مجاهد گونه كلیه اركان این بنگاه عظیم تولیدی از سکاندار قابل تا كاركنان پرتالش و كارشناسان كاربلد و كلیت تیم متعهد و متخصص مجموعه بدست خواهد آمد .
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ره آورد مدیریت کاردان که بازار را خوب می شناسد

»بکام« فراتر از پیش بینی ها

بنــا به اعالم دكتر طاهر ابراهیم زاده معاونت مالی موفق شــركت كابل شــهید قندی یزد كه 
یکی از عظیم ترین بنگاه های تولیدی و موفق ترین شــركت های صنعتی در قلب كشور ایران 
در اســتان یزد می باشــد صادرات به كشورهای همسایه ، آســیای صغیر ، خاورمیانه ودیگر 
بازارهای هدف شناســایی شــده در افق كاری مجموعه خود قرار داشته كه در اولین گام و در 
اقدامی بی ســابقه ، شركت))بکام(( موفق به ارســال محموله بزرگ صادراتی به عراق گردید .
ایــن مدیر پاكدســت و توانمند در گفت وگویــی تکمیلی با خبرنگار ما با اشــاره به اینکه در 
برنامه های مدیریت ارشــد شــركت ، مفهوم و معنای تولید با كیفیت جهت فروش حداكثری 
یعنــی ســود آفرینــی و ارزش آوری بــرای كل ذینفعان و ارتقــای برند مجموعــه و تعالی 
ســازمانی تعریف و معنایی جدید تبیین گردیده ، اعالم داشــت: شــركت كابل شهید قندی 
با توجه به پتانســیل باالی خود و برند شــناخته شــده اش از محبوب تریــن و موفق ترین 
شــركت های بین المللی مســتقر در موطن اســالمی بوده كه محصوالت درجــه یک آن با 
اســتقبال جهانی روبرو بوده و نقشــی بی بدیل در توســعه و پیشــرفت صنعــت مخابرات ، 

الکترونیک و الکتریکی كشــورمان و منطقه داشــته و دارد و كنون با توجه به برنامه های جدید و تمهیدات اندیشــیده شــده دكتر محمدجواد عسکری باقرآبادی
ناخدای قابل »بکام« و سیاست های تدوینی و در حال اجرا برای كسب سهم ببشتر از بازار و این مهم ، یعنی در كنار توجه به تامین نیاز بازار داخلی اهتمام جدی به 

امر فروش خارجی و صادراتی خواهیم داشت.
بــه گفتــه دكتــر ابراهیــم زاده در سیاســت كاری جدیــد مدیریــت كه به جد در شــركت »بــکام« دنبــال پیاده ســازی آن می باشــیم و درســایه تالش 
جهادگونــه كلیــه اركان این بنگاه عظیم در بازار ســرمایه شــركت شــهید كابل شــهید قندی توانســته اســت در ســال جاری عــالوه بر تحقــق برنامه های 
اعالمــی خــود بــه موفقیــت هــا و دســتاوردهای بزرگــی نیــز در حیطــه كســب درآمــد ، شناســایی ســود و عقــد قراردادهای مناســب دســت یابد .
بــه گواه وشــهادت خبرگان بازار ســرمایه و كارشناســان حاذق ایــن روند رو به رشــد وصعودی با این تیــم مدیریت بازارشــناس و آگاه با رموز بازار ســرمایه 
، بــرون از فــراز و فرودهــای اقتصــادی موفقیــت ها و دســتاوردهای درخشــان دیگــری توامان بــرای مجموعه كابل شــهید قنــدی ارمغان خواهــد آورد .

کابل شهید قندی یزد ، صادرات را نشانه رفته است
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پروژه ادغام 5 بانک موسســه اعتباری وابســته به نیروهای مســلح در بانک 
ســپه مهمتریــن برنامه اصــالح نظام بانکی بــود كه با تدبیــر مقام معظم 
رهبــری و به جدیت آغاز وبا یک كار فشــرده در حال به نتیجه رســیدن و 
در آخرین ایســتگاه خود می باشــد. در این میان یکی از این آخرین بانک 
ها و موسســات اعتباری كه با برگزاری مجمع ســاالنه سعی كرده و تالش 
نمــود به بهترین نحو، صورتهای مالی شــفاف خــود را تحت ناخدایی دكتر 
غالمحســین صباغی به تصویب رســانده و هرچه ســریعتر مقدمات فراهم 
شــدن این ادغام را فراهم نماید موسســه اعتباری كوثر بود كه با برگزاری 
یــک مجمع فوق العــاده و تصویب صــورت های مالی ســال 97 و اعتماد 
آفرینــی برای ســهامداران و ذینفعان خــود و البته با یــک ارزش گذاری 
رســمی توسط كارشناسان دادگســتری برای تعیین قیمت و ارزندگی سهام 
خود، خوب توانســت این مهم را به انجام برســاند. برای آنــان كه خالصانه 
و خاضعانــه برای خدمت به ایــران و ایرانی كمر به خدمت بســته و همت 
داشــته و جهاد اقتصادی، اقتصــاد مقاومتی و مدیریت جهــادی را معنایی 
جانانــه بخشــیدند بهترینها را آرزومند می باشــیم و امیدوار و دســت به 
دعا كه این مســیر روشن، چراغ راهی باشــد برای كارهای اقتصادی كالن 
دیگر تا بتوانیم با ادغام شــركتها و موسســات دیگر، سیاست های راهبردی 
مدنظر متولیان اقتصادی كشــور و هدف گــذاری های كالن آنها را در بهتر 
به ســرمنزل مقصود رســیدن برای پیشــرفت ایران عزیزمان شاهد باشیم.

بــه گفته دكتــر صباغــی مدیرعامل مدبر موسســه اعتبــاری كوثردر این 
مجمــع و طبق هماهنگی هایی كه پیشــتر با مدیرعامل بانک ســپه جناب 
چقــازردی انجام شــده اســت در اجرای مصوبه شــورای راهبــری ادغام، 
بانک ســپه بــا هماهنگی ســتاد كل نیروهای مســلح جمهوری اســالمی، 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی، بانک مركزی، ســتاد كل نیروهای مســلح 
و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، زمینه برگزاری مجامع ایــن بانک ها و 
موسســه فراهم گشته و در همین راســتا بود كه مجمع عمومی به طور فوق 
العاده موسســه اعتباری كوثر با حضور اكثریت ســهامداران برگزار گردید. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت اعتباری كوثر مركزی )سهامی عام( مورخ 
1399/09/05 در محل خیابان شــهید مطهری بانک ســپه تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور 73/01 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمدرضا جهاني 
بود، كه جنابان عیســي كاظم نژاد و مصطفي پرتوافکنان در مقام نظار اول و 
دوم و آقای ســیدمحمد اكبرالسادات به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 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 مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
بــه گفته ســکاندار موسســه اعتباری كوثر و براســاس برنامــه ریزی ها و 
رایزنــی های صــورت پذیرفته و طبق آنچــه جناب چقــازردی مدیرعامل 
بانک ســپه اعالم داشــته تمامی تمهیــدات اجرایی شــامل عملیات حوزه 

شــعب، به  كارگیری نرم افزار واســط بــرای ارائه خدمات مشــتریان، نصب 
تابلوهــای بانک ســپه، صدور احکام كلیه مســئوالن و پرســنل شــعب از 
ســوی بانک ســپه، ابــالغ راهبردهــا و دســتورالعمل های اجرایــی بانک 
سپه متناســب با ســاختار مصوب هیئت  مدیره بانک ســپه انجام پذیرفته 
و به فضــل پروردگار خدمات مطلوب به مشــتریان عرضــه خواهد گردید.
دكتر غالم حسین صباغی در فرازی دیگر از گزارش خود ابراز امیدواری كرد 
همانطوری كه مدیرعامل بانک سپه اعالم داشته است و با هماهنگی به عمل آمده، 
مجامع سایر بانک های ادغام شونده طبق برنامه ریزی زمان بندی شده هر چه 
ســریعتر برگزار شــود تا بدین ترتیب این پرونده مهــم و ملی ادغام، زودتر 
خاتمه یابد و اثرات مثبت آن در صنعت بانکداری و بازار سرمایه هویدا گردد.
نزدیــک به یک دهه پیش راســت مردی بــه نام دكترعیســی رضایی كه 
برخاســته از ســنگر بسیج و مســجد بود و در آغاز روزهای جنگ سال 59 
به جبهه های جنگ تحمیلی شــتافته بود و در آنجا با جانفشــانی های خود 
وهشــت ســال خدمت صادقانه در جبهه های جنگ تحمیلی بر كارنامه پر 
افتخار خود افزوده بود و در كنار ســرداران و ســربازان جان بر كف دیگری 
پرچم ایران اسالمی را برافراشــته نگه داشته بود و نگذاشته بودند تا وجبی 
از این مام وطن كم شــود پس از پایان جنگ و خدمت در ســنگرهای دیگر 
در ســالهای بعد تر و اوایل دهه 90 با اندک سرمایه اولیه هبه شده از طرف 
عالی ترین مقام كشــوری، ســنگ بنای اولیه موسســه اعتباری را بنا نهاد 
بــه نام نامی دخت نبی اكرم یعنی موسســه اعتبــاری كوثر و در ادامه آن، 
موسســه كوثر با جلب و جذب اعتماد مشــتریان بسیار در راستای شفافیت 
عملکردی و انظباط مالی كه داشــت توانست اشــتغال آفرینی برای انبوهی 
از جوانــان انقالبی و رهرو مکتب امام راحــل و مقام معظم رهبری را فراهم 
ســازد و بتواند در خدمت رســانی جزو شایســته ترین ها در سیستم بانکی 
كشــور گردد و عالوه بر اجرائی كردن كاركرد اصلی خود كه همان پرداخت 
حقوق و تســهیالت به ارتشــیان عزیز بــود بتواند به عمــوم هموطنان نیز 
خدماتی شایســته و بایســته عرضه نماید. موسســه اعتباری كوثر با جذب 
نیروهای خدوم، متعهــد و متخصص و تركیبی از مدیران با تجربه و قدیمی 
كه مدیریت جهادی را سرلوحه كاری خود قرار داده بودند و جذب نیروهای 
جوان، مخلص و ارزشــی توانست در مسیر 9 ساله خود در صنعت بانکداری 
كشــورمان فصلی نو از خدمت را باز تعریف نماید. بعد از جدایی دكتر عیسی 
رضایی مدیرانی از جنس خدمت  و جهاد كه از بســتر فرماندهی و سرداری 
تا آزادگی و جانبازی برای موطن اســالمی كارنامــه ای بس پُرافتخار دارند 
و جمله مدیران ارزشــی خود كه خوب فراز و فرودهای اقتصادی كشــور و 
صنعت بانکی را می شــناختند بر پســت های مختلف مدیریت و سکانداری 
بانــک قرار گرفتند كه آخرین آنها مــرد باتجربه و مردمدار صنعت بانکداری 
كشــور و مدیر پاكدست بازار ســرمایه جناب دكتر غالم حسین صباغی بود. 
بعد از حدود 9 ســال حضور درخشــان موسســه اعتباری كوثر در صنعت 
بانکداری كشــور، براســاس سیاستهای ترسیمی كشــور و در دوران سخت 
تحریم هــای اقتصادی كه یــک جنگ اقتصادی تمام عیار را امپریالیســم و 
صاحبــان زر و زور و زرادخانه در برابر ایران عزیزمــان قرار داده و تحمیل 

                             نماد شفافیت و پیشرفت
مهمترین برنامه اصالح نظام بانکی کشور به طور جدی عملیاتی گشت
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كــرده بودند تدبیری برای ادغام بانکهای نظامی یعنی بانکهای قوامین، بانک 
انصــار، بانک مهراقتصاد، بانک حکمت و كوثــر در یکدیگر همگی زیر پرچم 
بانک ســپه به عنوان بزرگترین بانک كشــور عامل گردید تــا  دوباره قرعه 
فال به نام دكتر عیســی رضایی كه خود یکی از بهترین و شــفاف ترین این 
موسســه ها را  بنا نهاده بود افتد تا برگ برنده ودرســت ترین انتخاب باشد 
بــر ناخدایی ایــن كار تا در پس این ادغام ها بهتریــن نتیجه حاصل گردد. 
بر زمامداری این موسســه خوش نام بازار سرمایه اكنون مدیری سکانداری 
كند تا با بهترین برنامه ریزی از منابع انســانی ارزشمند مجموعه و پتانسیل 
باالی كوثر در ماموریت ادغام، این مدیر آبدیده و خوش فکر ســکان كشتی 
كوثر را به بهترین وجه در دســت داشــته باشــد. بقول خود دكتر صباغی 
اولویــت دادن به ارایه خدمات متنــوع به جامعه هدف و ارزش آفرینی برای 
مشــتریان؛ »انجام ماموریت پیوستن بانک های وابســته به نیروهای مسلح 
در بانک ســپه« تســهیل در تحقق زودهنگام آرمان و چشــم انداز كوثر در 
جهت ارایه خدمات بانکی به جامعه حداكثری بوده و عمال موسســه اعتباری 
كوثر با پیوســتن به بانک سپه عمال ره صد ساله را طی یک دهه می پیماید.

 مدیر عامل موسسه اعتباری كوثر همچنین تصریح داشت كه رویکرد كنونی 
نظام بانکی و به تبع آن اولویت اینجانب؛ شفافیت صورت های مالی، كاهش 
دارایی های منجمد و هزینه های عملیاتی و خدمات بانکداری الکترونیک با 
جهت دهی به بانکداری دیجیتال و تامین مالی كسب و كارهای نوین می باشد.

بــه قولی پــروژه ادغام بانکهای نظامی كه در اواخر ســال 97 كلید خورد و 
كار بســیار پیچیده و ادغام مدیریت نفســگیر بود  كه با پشتکار و مدیریت 
دقیقی كه در حوزه نظارت بانــک مركزی و همراهی صمیمانه و به بانکهای 
ادغامی ،ســتاد كل نیروهای مسلح ، وزارت امور اقتصاد دارایی و بانک سپه 
به وجود آمد در طول دو و نیم ســال به ســرانجام رسید.بدین ترتیب كه با 
برگزاری با موضوع مجامع سال های 96 و 97 و نیز از استماع گزارش هیئت 
مدیــره در خصوص عملکرد مالی مورد نظر، بررســی و تصویب صورت های 
مالی ســال های فوق تصمیم در مورد ادغام شركت اعتباری كوثر مركزی و 
مورد بررســی و تصویب ادغام شــركت در بانک سپه مورد تایید قرار گرفت. 
موسســه اعتباری كوثر در سال 1390 افتتاح شد در بهمن ماه 1391 ثبت 
موسســه با ســرمایه 1500 یا در اداره ثبت شــركت ها انجام شده در سال 
1392 دارای 350 شــعبه بود قابــل توجه اینکه بر اســاس ارزش گذاری 
كارشناســان رسمی دادگستری كه برای موسســه اعتباری كوثر در سامانه 
كدام منتشر شده اســت و بر اساس گزارش رسمی آنها ارزش هر سهم این 
شــركت در ســال 91 معادل 2592 بود. بدین ترتیب بانک سپه با ادغام 6 
بانک جدید بزرگترین بانک كشــور خواهد شــد و با حدود چهار هزار شعبه 
و تعــداد 47 هــزار كاربر در عرصــه خدمت، فصلی نــو را در ارائه خدمات 
مالی به مشــتریان خود و مهمترین آنها نیروهای مســلح ارائه خواهد نمود.

بقــول دكتر عیســی رضایــی موســس و پیشکســوت موسســه اعتباری 
كوثــر وابســته بــه بانک ســپه ،در شــرایط كنونی كوثــر باید بــه دنبال 
فرصــت ســازی باشــد و در تحقق اهداف طــرح ملی ادغام تــالش نماید.

بــه گفته این مدیر با دســیپلین،  باید قدر فرصت ها را دانســت و با برنامه 
ریزی  و بهــره گیری از امکانات و ظرفیت ها در مســیر پیش روی حركت 
كرد چرا كه مســیر ادغام در حال پیشرفت اســت و نیروهای جوان، متعهد 
و متخصص موسســه كوثــر به عنوان یک ظرفیت بالقوه در ســاختار جدید 
بانک ســپه مــی توانند بهترین هــا در نقش آفرینی موثر و تحول باشــند.

  در مجمع عمومی موسســه اعتباری كوثر استماع گزارش هیئت مدیره در 
خصوص عملکرد مالی منتهی به ســال مالی 97 بررسی و تصویب صورتهای 

مالی ســال های فوق اســتماع قرائت گزارش حســابرس و بــازرس قانونی 
تعییــن روزنامه كثیراالنتشــار اتفاق افتاد و بعــد از آن در مجمع اجتماعی 
در خصــوص ادغام و بازرس قانونی در خصوص گــزارش تعیین ارزش ویژه 
شركت اعتباری كوثر مركزی و بررسی و تصویب ادغام شركت در بانک سپه 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و ســرانجام با تصویب اكثریت سهامداران، 
كشــتی كه اكنون مرد آبدیده صنعت بانکداری كشــور و یکی از پاكدســت 
ترین و خالق ترین مدیران بازار ســرمایه ناخدایی آن را بر عهده دارد یعنی 
دكتر غالمحســین صباغی، موسسه اعتباری كوثر آخرین مراحل كاری خود 
را بــرای ادغام در بانک ســپه و تعویض تابلو ها و تعامل هر چه بیشــتر به 
صورت نهایی عملیاتی می ســازد. در این مســیر روشن برای ناخدایش كه 
بیشــتر از هر كســی نقاط ضعف و تهدیدها و هم نقــاط قوت و مزیت های 
ایــن كار را به خوبی مــی داند بهترین ها را آرزومندیــم و بحمداهلل كه در 
ســال 1400 شــاهد آن خواهیم بود بانک ســپه در مقــام بزرگترین بانک 
اســالمی كشورمان می تواند با ارائه خدمات مطلوب به هم وطنان و بالخص 
نیروهای مســلح برگ زرینی را در ارائه خدمات مطلوب و شایسته رقم بزند.

پیام هیات مديره
بــا عنایات خداوند متعال و ابراز خرســندی از خدمتگذاری شــما عزیزان، 
خالصــه ای از عملکــرد ســال 1397 موسســه تقدیــم حضورتــان می 
گــردد: موسســه اعتباری كوثــر با اســتعانت از خداوند متعال و تمســک 
بــه نــام مقدس كوثــر با تکیــه بر تعهــد و تخصــص همکاران ســاعی و 
اعتماد مشــتریان ارزشــمند خــود ،تعهد خلــق ارزش برای ســهامداران 
و جلــب رضایــت مشــتریان محترم را ســرلوحه خــود قرارداده اســت.

امیــد اســت با نصــرت و هدایــت خداوند متعال و در ســایه همبســتگی 
و انســجام و تــالش خالصانه و هماهنگ توأم با حســن رفتــار، همه ما در 
كمــک به اجــرای برنامه هــا و اولویت هــای پیــش رو در چارچوب كلی

طــرح ادغــام و گره گشــایی از كار مــردم و جلــب رضایت آنــان موفق 
باشــیم و مجموعــه تالش های مــا مورد رضایــت خدای رحمان باشــد.

برنامه های آتی هیأت مديره
1- بهبود و توسعه مدل كسب وكار

2- طراحی و پیاده ســازی مدل بهینه سیستماتیک تركیب منابع و مصارف
3- اصالح در راستای بهینه سازی ساختار مالی

4- بهبود شاخص های عملکردی و كارایی
5-  مدیریت بهینه و كارای دارائی های مولد موسســه

6- مدیریــت فروش دارائی های غیر مولد و اموال تملیکی
7- مدیریت مستمر هزینه ها در راستای كاهش هزینه های عملیاتی و ستادی

برنامه های سال 9۸ معاونت مالی:
1- شــفاف سازی حســاب ها و سرفصل های حســابداری در راستای طرح 

ادغام بانک های وابســته به نیروهای مسلح با بانک سپه
2- راهبری عملیات انتقال ســهام موسسه از سهامداران به بانک سپه

3- راهبری عملیات ارزشــگذاری دارایی ها و بدهی های موسسه
4- پایش عملکرد سود و زیان شعب در جهت بهبود عملکرد آنها و نیز جمع 

اوری و یا ادغام شعب كم بازده
5- ارائه خدمات شــارژ مستقیم در درگاههای موسسه

6- ایجاد ســازو كار برای اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی
7- اخذ مجوز ســایر شعب موسسه در شبکه های چک های بین بانکی

8- كاهــش هزینه جریمه وجه التزام جاری نزد بانک مركزی از طریق جذب 
منابع از بازار بین بانکی
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یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون جوامع، ســازمان ها و افراد 
نه تنها باید با تغییرات اساسی كه طبیعت محیط ایجاد می كند، 
رو به رو شوند و برای بقا به آنها واكنش نشان دهند، بلکه الزم است 
برای پیش دســتی نسبت به آنها پیش بینی های خود را به عمل 
نزدیک كنند. تقریباً در هر چنــد دهه در طول تاریخ تغییراتی 
دگرگون ساز رخ می دهد كه همه چیز را همراه با خود تغییر می دهد.
چنان كه پیتر دراكر، نظریه پرداز بزرگ مدیریت، در سال 1992 در 
مجله هاروارد بیزینس ریویو اظهار كرد »بعد از گذشت چند دهه 
جوامع خود را سازماندهی مجدد می كنند و جهان بینی، ارزش های 
بنیادین، ساختارهای اجتماعی و سیاسی، هنر و نهادهای اساسی 
خود را دگرگون می سازند. پنجاه سال دیگر جهان جدیدی به وجود 
خواهد آمد و افراد آن حتی نمی توانند تصور كنند كه پدربزرگان 
در چه دنیایی زندگی می كرده اند و پدرانشان در چه جهانی به دنیا 
آمده اند! عصر ما چنین عصری است«. رخدادهای زیادی هستند كه 
گه گاه در زندگی های ما واقع می شوند و روند آن را تغییر می دهند. 
برخی از این رخدادها به صورت محدود و برخی دامنه بسیار وسیعی 
را تحت تاثیر قرار می دهند و رخدادی مانند شیوع بیماری كووید 
19 نه تنها زندگی ما، بلکه زندگی هموطنان در كل كشور و تقریباً 
زندگی تمامی انسان ها در كل جهان را تحت تاثیر قرار داده است. 
در حال حاضر بسیاری از روندها  مانند قبل انجام نمی شوند، شغل ها، 
كسب و كارها، دیدارها و تعامالت، جلسات، سفرها و بسیاری مسائل 
دیگر تغییر كرده اند و روال های جدیدی به زندگی ها و كسب و كارها 
اضافه شده اند. بر این اساس، شرایط كسب تجربیات جدیدی برای 
بسیاری از كسب و كارها فراهم شده است و صنعت بیمه نیز عالوه 
بر كسب تجربیات جدید كه در شــیوه های جدید انجام كار در 
سیستم های داخلی اش با آن روبه رو شد، آموزه هایی را نیز در زمینه 
نحوه مدیریت این دست ریسک ها كسب كرده است. درس هایی را كه 
می توان برای صنعت بیمه متصور بود در چند دسته 1- شیوه كار، 2- 
دیجیتال شدن و 3-مدیریت ریسک های نوظهور مرور خواهم كرد.
شــركت های بیمه، شبکه فروش، شــبکه خدماتی و نهادهای 
نظارتی بیمه نیز مانند تمامی سازمان های اداری دیگر در سراسر 
جهان با تعطیلی، یا شیفت بندی كاركنان یا دوركاری كاركنانشان 
روبه رو شده اند. در این میان با چالش حفظ سالمت كاركنانشان، 
رعایت الزامات بهداشتی، و حفظ قابلیت های پاسخگویی و تعامل 
با مشتریانشــان به صورت همزمان روبه رو بوده اند. در این میان 
موسساتی توانسته اند با این شرایط كنار بیایند كه در مدیریت منابع 
 انســانی و مدیریت اداری خود هماهنگی خوبی با حوزه فناوری 
اطالعات در تامین زیرساخت ها برای دور كاری كاركنانشان فراهم 
آورده باشــند. در این زمان بود كه اســتفاده از نرم افزارهای تحت 
وب كه امکان دسترســی آنها درهمه جا فراهم باشد، استفاده از 
تکنولوژی ابری كه امکان به  اشــتراک  گذاری فایل ها و گزارش ها 
فراهم باشد، تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای 
برگزاری جلســات آنالین، امکان بهره گیری از ابزارهای دیجیتال 
شخصی به صورت یکپارچه گســترش یافته است. به هر حال 
همه گیری كنونی كووید  19 چالش های منحصر به فردی را برای 
صنعت بیمه ایجاد كرده است و فعاالن این صنعت باید از طریق 

اقدام هدفمند ســرمایه گذاری در فناوری، استفاده از روش های 
نوین گزارشــگری و كنترل عملکرد كاركنــان، فرصت هایی را 
بــرای خود ایجاد كنند تا ســهم بازار خود را گســترش دهند.
موضوع دیگر كه بی ارتباط به موضوع قبلی، یعنی تغییر شیوه كار 
نیســت، موضوع خدمات غیر حضوری و حتی سلف سرویس و 
اتوماتیک اســت كه شیوع كووید 19 باعث شد تا فعاالن صنعت 
بیمه به خصوص شركت های بیمه بیش از پیش به اهمیت آن پی 
ببرند. از قبل نیز روند اتوماسیون و دیجیتالیزه شدن در صنعت بیمه 
شروع شده بود، اما رخداد اخیر هم اهمیت و هم سرعت رشد آن را 
گسترش داده است. فعاالن صنعت بیمه بیش از پیش باید در تفکر و 
سرمایه گذاری در تکنولوژی های اطالعات از امکانات نرخ دهی، فروش 
و صدور آنالین، امکانات اعالم، ارزیابی و پرداخت خسارت آنالین، 
امکانات مشاوره های آنالین و اتوماتیک گرفته تا گسترش مدل های 
نوین كسب و كار، به كارگیری تکنولوژی های نوین مانند زنجیره 
بلوكی و اینترنت اشیا، و بسیاری رویکردهای دیگر باشند. بدیهی 
است كه در این مسیر عالوه بر موسسات كه باید سرمایه گذاری 
كنند همکاری نهادهای حاكمیتی از جمله بیمه مركزی یا نهادهای 
دولتی كه داده های مشتریان نزد ایشان است، نقش كلیدی خواهند 
داشت. این موضوع هم بهره وری موسسات را افزایش می دهد و هم 
خطای اجرایی را كاهش می دهد. البته دیجیتالیزه شدن و اتوماسیون 
اقدامات در بلند مدت باعث بروز تغییراتی در مشاغل نیز خواهد شد، 
و نوع كنترل ها بر فعالیت ها را دستخوش تحول خواهد كرد. در این 
میان برخی مشاغل حذف و برخی مشاغل جدید ایجاد می شوند. در 
مجموع با توجه به اینکه دیجیتالیزه شدن شانس صنعت بیمه به 
جذب استعدادها را افزایش می دهد و تاثیرات مثبت و انکار ناشدنی 
بر بهره وری نیز دارد، اتفاق مثبتی تلقی می شود. ضمناً شبکه فروش 
و شبکه خدمات بیمه، مانند موسسات ارزیابی خسارت، باید نسبت 
به تهدیدهای این موضوع آگاه و هوشیار باشند. روندهای اتوماسیون 
امکان فروش و خدمات رســانی مســتقیم را بیش از پیش برای 
شركت های بیمه فراهم می كنند و لذا شبکه فروش و خدمات بیمه 
نیز باید به دنبال مدل های جدید درآمدی یا مزیت های رقابتی یا 
همسو شدن با روند دیجیتال شدن بقای خود را تضمین كند. بحث 
سوم، موضوع مدیریت ریسک های نوظهور از طرف صنعت بیمه 
است. به تعریف شورای بین المللی حاكمیت ریسک؛ ریسک نوظهور، 
ریسک جدید یا آشنایی است كه در شرایط جدید یا ناآشنا احتمال 
بروز دارد كه منابع آن می توانند طبیعی، انســانی یا اغلب هر دو 
باشند. این ریسک ها یا پیچیده هستند یا برای ارزیابی آنها داده های 
كافی موجود نیستند و ضمناً ممکن است پتانسیل خسارتی باالیی 
داشته باشند. شیوع ویروس كرونا شرایط بسیاری از ریسک هایی 
كه شركت های بیمه از قبل آنها را تحت پوشش داشته اند از حیث 
شدت یا احتمال وقوع تغییر داد، برای مثال تغییر احتمال و شدت 
بروز بیماری در بیمه های درمان، تغییر احتمال مرگ و میر در انواع 
بیمه های زندگی، تغییر احتمال تصادف در انواع بیمه های اتومبیل 
و بسیاری دیگر كه این موضوع نیاز بیمه گران به سیستم های پویای 
اكچوئری و مدیریت ریسک های بیمه ای را به منظور به روزآوری نرخ 
بیمه ها بیش از پیش پررنگ كرد. از سوی دیگر شیوع این ویروس 
ریسک های جدیدی را برای مشتریان صنعت بیمه ایجاد كرد كه 
می توان به احتمال مبتال شدن به بیماری كووید 19، بیکاری و توقف 
كسب و كار به دلیل قرنطینه عمومی اشاره كرد كه ریسک كاهش 
تقاضا در كوتاه مدت و بلندمدت را نیز برای صنعت بیمه به همراه 
دارد، چراكه آسیب اقتصادی به بدنه كسب و كارها در مجموع تقاضا 
برای بیمه را نیز كاهش خواهد داد. ریسک هایی كه امروز نیز تحت 
پوشش بیمه قرار دارند، روزی نوظهور و ناشناخته بوده اند. نکته قابل 
توجه، نقشی است كه بازارهای بیمه تاكنون در مدیریت چنین 
بحرانی ایفا كرده اند. این موضوع در ادامه بیشتر تشریح شده است.
ریسک ها از حیث اینکه از دید موسسات بیمه، بیمه پذیر یا بیمه ناپذیر 
تلقی بشوند، در سه نوع دسته بندی قرار می گیرند: اول، ریسک های 
خالص و ریسک های سوداگرانه كه بیمه گران فقط حاضر به پوشش 
ریسک های خالص هستند كه تبعات آنها زیان یا عدم زیان است؛ دوم 
ریسک های مالی و ریسک های غیر مالی كه بیمه گران فقط حاضر به 
پوشش ریسک هایی هستند كه تبعات آنها یا بخشی از آن به واسطه 
قرارداد بیمه به صورت مالی قابل جبران باشد؛ و سوم ریسک های 
خاص و ریسک های عام یا بنیادین كه معموالً ریسک های خاص 

برای بیمه گران مطلوب تلقی می شــود. ریسک خاص، ریسکی 
است كه در صورت وقوع، یک فرد یا گروه كوچکی را تحت تاثیر 
قرار می دهد، اما ریسک عام، گروه بزرگی از افراد را تحت تاثیر قرار 
می دهد. عموماً ریسک ها مرتبط با حوادث فاجعه آمیز یا ریسک هایی 
مانند شیوع بیماری های همه گیر از نوع ریسک های عام هستند؛ 
مثل زلزله، جنگ، انفجار هسته ای و... . ریسک های عام نه به دلیل 
اصول بیمه گری بلکه به دلیل نبود ظرفیت در شركت های بیمه یا 
نبود تمایل از سوی شركت های بیمه، تحت پوشش قرار نمی گیرند. 
شركت های بیمه به عنوان راه حل مدیریت ریسک برای مشتریان 
حقیقی و حقوقی و حتی كمک به اقتصاد كشورها عمل می كنند 
و در صورتی كه حاضر باشند ریسک های عام را تحت پوشش قرار 
دهند باید آنها را بیمه پذیر كنند. شركت های بیمه به روش های 
مختلفی سعی می كنند آنها را بیمه پذیر كنند، مثالً 1- تجزیه ریسک 
به بخش های مختلف، چراكه ریسک های نوظهور پیچیده هستند، 
پس احتماالً اجزا و ابعاد مختلفی دارد كه معموالً باعث می شود 
ریسک تجزیه پذیر به ریسک های جزیی تری بشود. 2-محدود كردن 
و بسته بندی كردن ریسک ها؛ 3- انتخابی عمل كردن و عدم پوشش 
گسترده ریسک مشابه. در این بحران، شركت های بیمه ایرانی نیز 
دســت به كار شدند و بیمه هایی طراحی و به عموم مردم عرضه 
كرده اند كه از آن جمله می توان به بیمه تركیبی درمان و زندگی 
مختص بیماری كووید 19 و بیمه توقف كسب و كار ناشی از اپیدمی 
كه همه بیمه های همه گیر را شامل می شود اشاره كرد. شركت بیمه 
 business تعاون با بررسی وضعیت پوشش بیمه های توقف كار یا
 denial و پوشش بیمه های عدم دسترسی یا  interruption
of access در جهــان كه بر خالف ایران پوششــی معمول در 
كشورهای پیشرفته محسوب می شود و شناسایی ویژگی های این 
دسته بیمه نامه ها و سایر اقدامات مرتبط ریسک احتمال تعطیلی 
كسب و كار ناشی از شیوع بیماری های اپیدمیک یا پاندمیک را پیرو 
اعالم و ابالغ نهاد حکومتی پوشش می دهد تحت پوشش قرار داده 
است. دو ویژگی ریسک تحت پوشش این بیمه نامه، اول، پوشش 
همه بیماری های اپیدمیک و دوم، وابستگی آن به اعالم عمومی 
از طرف نهاد ناظر دولتی است. این دست بیمه نامه های جدید برای 
پوشش ریسک های نوظهور می تواند ضمن كاهش نگرانی های 
مشتریان، به اقتصاد كشــورها نیز كمک كند. این موضوع حائز 
اهمیت است كه مجموع میزان ریسک های مرتبط با بیماری های 
همه گیر احتماالً از ظرفیت شركت های بیمه بیشتر است و نیازمند 
ورود دولت ها به پوشش چنین وضعیت هایی است كه وقوع رخداد 
را همزمان برای عده بی شــماری موجب می شود. این موضوع در 
مقاله ای مروری كه نشریه بیمه )اینشورنس ژورنال( با عنوان »ما 
تقریباً با هر برنامه بیمه دولتی مختلف هستیم، مگر برای پشتیبانی 
از بیماری های همه گیر« در سال 2020 منتشر كرد نیز به چشم 
می خورد. در پوشش بیمه توقف كسب و كار ناشی از اپیدمی حمایت 
قابل توجهی از طرف بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
نهاد نظارتی و همچنین بیمه گر اتکایی دولتی انجام شده است 
تا حمایت كافی از توسعه پوشش این بیمه نامه انجام شده باشد. 
البته این نگرانی وجود دارد كه با كمرنگ شدن خاطره این بحران 
كه امیدواریم با گسترش استفاده از واكسن به صورت جهانی رخ 
بدهد، در آینده توجه به لزوم به روزآوری نرخ و شــرایط بیمه ای 
توسط شركت های بیمه یا خریداری پوشش های بیمه ای مرتبط از 
سوی مشتریان نیز كمرنگ شود و در صورت وقوع رخداد مشابه 
كسب و كارها و افراد مجدداً در معرض بحران های مشابه قرار بگیرند.

فعاالن صنعت بیمه باید به این نتیجه رســیده باشند كه نیاز به 
شیوه های نوین مدیریت منابع انسانی، سیستم های پویای مدیریت 
ریسک و پویایی استفاده از علوم اكچوئری یا بیمه سنجی كه البته 
با همکاری بی چون و چــرای نهادها در گردآوری و تامین داده ها 
و آمارهــا و انتقال آن به بدنه صنعت بیمه امکان پذیر می شــود، 
تقویت سیســتم های مدیریت نــوآوری و طراحی محصوالت و 
خدمات، سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت های فناوری اطالعات 
به صورت گسترده، دیجیتال كردن زنجیره ارزش بیمه، استفاده از 
مدل های پیچیده تر و پیشرفته تر پیش بینی تقاضای بازار، آموزش 
و آماده سازی نیروی كار خواهند داشت تا ضمن حركت در مسیر 
رشد، با سبک جدید زندگی مشتریان هماهنگ شوند و آمادگی 
الزم برای رویارویی با شــرایط مشــابه در آینده را داشته باشند.

تولدی دیگر
درس های کرونا برای صنعت بیمه چیست؟
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