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مهدی جمالی دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت اقتصاد و مدیرعامل اســبق لیزینگ صنعت و 
معدن است .وي در سوابق حرفه اي اش، معاونت طرح و برنامه سازمان اتکا، مدیر کل اقتصادي سازمان 
بازنشســتگي کشوري، مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاري آتیه دماوند و مدیر عاملي شرکت لیزینگ 
صنعت و معدن از سال 87 تاکنون دیده مي شود. جمالي همچنین مشاور عالي مدیرعامل منطقه آزاد 
چابهار، عضویت در هیات مدیره انجمن بین المللي مالي و لیزینگ IFLA و شرکت هاي سرمایه گذاري 
صنایع شیمیایي و سرمایه گذاري ایران خودرو را در کارنامه شغلي خود دارد.وی پیش از این به عضویت 
هیات مدیره ســازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران در آمده بود و رئیس هیات مدیره 
سرمایه گذاری ایران خودرو نیز بوده است. این مدیر موفق و جهادی از خرداد ماه سال 1394 به عنوان 
مدیرعامل ســایپا انتخاب گردید و در این بازه پانزده ماهه توانست با اتخاذ تدابیری خالقانه و اجرای 
برنامه های مدون مدیریتی خود در سایپا ، با نگرش و اندیشه ای متفاوت تحولی شیرین را کلید زند.

    کالســکه)گردونه اســبی( واژه ای اســت و از زمانی رواج یافت که پادشاه انگلستان یک کالسکه 
زرنگار به فتحعلی شــاه قاجار هدیه کرد. این کالســکه تاریخی با کشــتی به بنــدر بصره منتقل و 
از آنجــا با قاطر و اســب به تهران حمل شــد، اما خیابــان ها و کوچه های تهــران قدیم به قدری 
تنگ بود که کالســکه از آن عبور نمی کرد، کالســکه را از هم جدا و در میدان ارگ )پانزده خرداد( 
دوباره بر هم ســوار کردند. ناپلئون بناپارت هم کالســکه ای برای فتحعلی شــاه فرســتاد؛ اما هیچ 
کدام از این کالســکه ها به دلیل نبودن خیابان و جاده درســت و حسابی، استفاده چندانی نشدند.

     از روزی که توی همین کشور توی همین پایتخت راه برای راندن یک کالسکه هدیه به سلطان نه راه بود 
نه راهبر و از روزی که دستهای هنر و دانش یک ایرانی مخلص و پاک دامن اولین چرخ های یک راهبر 
را ساخت تا به امروز می باید اندکی انصاف بخرج دهیم و ارج گذاری بر زنان و مردانی داشته باشیم که 
ما را در ردیف هفدهم صنعت خودرو جهان قرار داده اند و باید خیلی بیشتر شاکر حضور پربرکت همت 
راست قامتانی چون دکتر جمالی در سایپا و یکه زارع در ایران خودرو و تالشگران این دو شرکت باشیم. 
اگر با انصاف به آن چشم بدوزیم و کمی از دودلی ها دور شویم و به فرموده سرقطار انقالبمان اتحاد 
داشته باشیم فتح ایران اسالمی از بازار خودرو بسیار فراتر از خودروهای چینی خواهد بود. باور کنیم. 

دكتر  مهدی جمالی - مدیرعامل شركت سایپا

به حرمت قلم
دكتر عیسی رضایی ، مهندس هوشنگ دادوش

هفتــاد بار ســر تعظیم به پیشــگاه مدیران فرهنگ دوســت و عاشــق ارزش های ناب 
اســالمی و مشوق اشــاعه دهنده فرهنگ غنی شــیعه فرود می آوریم.

ز هفتاد  قتصاد و بیمه ، به یاری آنها ِکشــته شد  و اکنون بیش ا درخت جوان نشــریه ا
 یاران خداوند یارتان . خواهد بود. . . ا نشا و سه شــماره پی در پی در خدمت بوده و ا

ای آقا
دیوار انسانی را از مجمع برچینید

تعریف مجمع برای مدیران چه دشوار 
نصیحت این پیر مطبوعاتی را پذیرا باشــید که نیازی نیســت در روز مجمع سهام داران و 
صحابه خبر را زیر پرسشهای پرشمار افراد واحدهای زیر مجموعه مدیریت قرار دهید و برای 

نمونه :
    چندی پیش به مجمعی که در باغ مصفایی برقرار بود رفتم ،پس از گذشت از چتر حفاظت 
باغ به محیط مجمعیان رسیدم و بگیر و ببندها شروع شد، ای آقا ماشین را آنجا پارک نکن؟!.. 
، مال رئیس هاست و من چشم. ای آقا اونجا ننشین که جا مال روساست و من چشم ، آی آقا 
حرف نزن و آی آقا پاشو برو و ای آقا ... . آخر سر یک بسته ای که درون آن یک پرتقال و یک موز 
گذارده اند به دست سهامدار می دهند، و ای آقا حاال برو، راستی این است؟! جواب بده ای آقا...

بركنید را  حصارها   
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به یاد داشــته باشــید که هیچ گاه با ایران به درشتی حرف نزنید و زباله 
گورســتان تاریخ پر است از آنان که این معنی را درک نکرده اند، اکنون 
به جهان ترامپ لرزه تغییرات در مدیریت بریتانیا ، فرانســه، ایتالیا و ... و 
هــر یک بدتر از دیگری و ما که فرزنــد ماه مبارک و محرمیم ، چه باک.

ســال 2017 مملو از ســالگردها خواهد بود. این ســال نه فقط صدمین 
ســالگرد انقالب بولشــویک روسیه اســت بلکه صد و پنجاهمین سالگرد 
انتشــار کتــاب »ســرمایه« کارل مارکــس و پنجاهمیــن ســال مرگ 
چگوارا، چهره نقش بســته بر تی شرت های بی شــمار. این سال همچنین 
پانصدمیــن ســالگرد اعالمیه 95 ماده ای مارتین لوتر اســت که وی ]در 
مقابله با کلیســای کاتولیک [ بر در یک کلیســا در »ویتنبرگ کســل« 
نصــب کــرده بــود و در نهایت منجــر به اصالحات پروتســتانی شــد.

یافتن شــرایطی مشــابه آنچه در گذشــته موجب آن تحوالت شد و پیدا 
روحیه  آن  کردن 
سال  در  جنگنده 
چندان  پیــش رو، 
نیســت.  ســخت 
از  آمریکایی هــا 
پیــش بــه تغییر 
رای  شــرایط 
انتخاب  داده انــد. 
دونالد  دراماتیک 
به عنوان  ترامــپ 
ئیس جمهــوری  ر
آن  معنــای  بــه 
اســت که طغیان 
کاخ  ســوی  از 
هدایــت  ســفید 
آن  شــد،  خواهد 
شــرایطی  در  هم 
که هــر دو بخش 
دستان  در  کنگره 
هان  جمهوری خوا
در  بــود.  خواهد 
ترامــپ  داخــل، 

یک ســازنده بزرگ خواهــد بود، نه فقــط به خاطر ســاخت دیوارهایی 
که از کشــور در برابر خارجی هــا محافظت کند، بلکــه به خاطر جاده ها، 
تونل هــا و ســایر زیرســاخت ها. او همچنیــن اقدامــات ســلف خود را 
ملغــی خواهد کرد که از جملــه آنها می توان به برنامه درمانی موســوم 
به »اوباماکر« اشــاره کــرد. در خارج، نــه تنها یک آمریــکای درونگرا 
موجــب عصبانی شــدن آن دســته از متحدانش از اروپا گرفته تا آســیا 
می شــود که بــه حمایت های ایــن ابرقدرت وابســته اند، بلکــه پیروزی 
حیرت انگیــز ترامپ امواج شــوک رابه سرتاســر جهان خواهد فرســتاد.

اروپا لرزه هایی را در طول ســال جدید احساس خواهد کرد. حجم آرای 
اعتراضــی در انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه و انتخابــات پارلمانی 
آلمــان و هلند به دقت پیگیری می شــود. ناامیدی ناشــی از رشــد کند 
اقتصــادی در دوران وارونه ای که از اروپا گرفتــه تا ژاپن نرخ بهره منفی 
حکمفرما اســت، بر ســرخوردگی های رای دهندگان می افزاید. در چنین 

شــرایطی، بریتانیا بطور رســمی شــاهد عواقب ناشــی از جدایی اش از 
اتحادیــه اروپــا خواهد بود، عواقبــی که برای آنها به ســختی در داخل 
و خارج مبارزه خواهد کرد. این روزها شــاهد هســتیم که در روســیه، 
جایــی کــه والدیمیر پوتین بیــش از هر زمان دیگری یــادآور یک تزار 
جدید اســت، و در چین، جایی که شــی جینینگ با اســتفاده از کمیته 
مرکزی کنگره پنج ســاله حزب کمونیســت آرزوهای امپراتوری خود را 
دنبال می کند، هر مبارزی به ســرعت ســرکوب می شــود. هر دو کشور 
با مواضع فعلی آمریکا بر ســر موضوعــات نگران کننده ای در چالش قرار 
گرفته اند، از حواشــی بر جای مانده از امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی 
گرفتــه تــا خاورمیانه و دریای جنــوب چین. باید به همــه اینها تهدید 
تروریســم و ســوء مدیریت هســته ای کیم جونگ اون، رئیس جمهوری 
کره شمالی را افزود و به این ترتیب امنیت جهان شکننده به نظر می رسد.

مشــاغل  کلی  بــازار  در 
به وقوع  انقــالب  یک  نیز 
خواهــد پیوســت. ایــن 
انقالب نه فقط ناشــی از 
از  بیشــتری  تعداد  ورود 
رده های شــغلی  به  زنان 
زاییــده  بلکــه  باالتــر، 
فناوری ها  در  پیشــرفت 
انواع  بــود.  خواهد  نیــز 
جدیــدی از اشــتغال از 
اپراتــوری پهبــاد گرفته 
تا »گــردآوری روبات ها« 
و طراحــی مجــازی مد 
را  جدیدی  فرصت هــای 
ایجاد خواهند کرد. هوش 
روزافزونی  تاثیر  مصنوعی 
بر  بــر زندگی مــردم  را 
جای خواهد گذاشــت )و 
داروهایــی کــه برای هر 
فرد تولید می شــوند، این 
تاثیــر را طوالنی خواهند 
شرایطی  چنین  در  کرد(. 
کامپیوترهای بیشــتری خدمات کارآمدتر خود را به عنوان دســتیارهای 
شــخصی دیجیتال ارائه خواهند کرد. به نظر می رسد جوانان بیش از آنکه 
نگران این عوامل دگرگونی باشند، عالقه مندند تا برای شکل دهی به آینده 
از آنها اســتفاده کنند. در بخش ویژه ای از ســالنامه امسال اکونومیست 
از تعدادی از هنرمندان، فعاالن، کارآفرینان و نوآوران در حال پیشــرفت 
خواســته شده اســت تا پیش بینی خود را برای سال 2017 و پس از آن 
ارائــه کنند. آنها پر از ایده هســتند و عالقه مندند کــه اوضاع را متحول 
کنند: آنها شــبیه به لوتر یا لنین مدرن هســتند اما بســیار دلنشین تر.

بنابراین انتظار نداشــته باشــید که ســال 2017 ســال ثبات و آرامش 
باشــد. گر چه برخی جریان ها به طرز اطمینان بخشــی بــادوام خواهند 
بود. هندوســتان در بین بازارهای نوظهور بزرگ یک ستاره باقی خواهد 
ماند. اســترالیا برای بیست و ششــمین سال متوالی رشــد اقتصادی را 
تجربه خواهد کرد. اتحادیه کشــورهای جنوب شــرق آســیا )آسه آن( به 

یر
ردب

ن س
برکشدسخ رخ  ز  ا پرده  ن  یرا ا که  نگاه  آ و 

خسرو اميرحسيني

از جنگ جهانی بعــد  ژاپن  هم 
را مائو  ز  ا بعــد  و هــم چیــن   
دیــــــد یکجا خواهیـــم   
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تولد پنجاه ســالگی خود می رســد. این اتحادیه در حالی انسجام خود را 
حفظ می کند که اتحادیه اروپا برای کوچک شــدن آماده می شود. فنالند 
صدمین سال تولد خود را جشــن خواهد گرفت و کانادا صدو پنجاهمین 
ســال تولدش را. جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا نوشــته است که 
کشــورش قصد دارد »جهان را در آغوش کشد« و در مواجهه با تجارت، 
ایده های نــو و فرهنگ ها و ملل مختلف گشــاده رو باقی خواهد ماند. در 
میانه غوغای مخالفت ها با جهانی شــدن، این خود یک انقالب خواهد بود.

ایران آماده پرواز شد
در ســال 1374 المپیک آســیایی در تهران بود و مسافر تازه رسیده ای 
داشــت به نام فلق چینی . انقالب مائو مابین خود جهان دیواری داشت و 
حق وتو ســازمان ملل به تایوان یا چین کوچک رسیده بودکسی از درون 
چینی مائو خبر نمی داشــت . وقتی عقربه تحویل ســال به 1290 رسید 
چین پرده از رخ کشــید و در اندک زمان ابرقــدرت اقتصادی ، فرهنگی 
و ... جهان شــد و همه آنان که در شــاخص ماشــین زمان می بودند به 
زیر کشــید ایــن نمونه آوردیم که تا به ایران آماده پرواز شــد برســیم.

ایران در سال 2017 همانند چین در سال 1990 خواهد بود. خروج این 
کشــور از انزوای بین المللی، آتش روحیه پویــای کارآفرینی که به مدتی 
طوالنی در ایران وجود داشــته را دوباره روشــن می کنــد. برای ناظران 
چینی، محرک رشــد آشنا خواهد بود: سرمایه گذاری خارجی. ریسک باال 
رئیس جمهوری دونالد ترامپ اســت که از توافق هسته ای با ایران انتقاد 
کرده است و نقش تباه کننده را برای آن بازی می کند. ایرانیان امیدوارند 
که او نخواهد با متحدین اروپایی خود در این زمینه شــکافی ایجاد کند.  
اگر معاهده هســته ای برقرار بماند، فرصت ها در ایران فراوان خواهند بود. 
صنعت خودروی ایران هجدهمین صنعت بزرگ در خودروســازی جهان 
است. این کشور بیش از 50 تولیدکننده دارویی دارد که بسیاری از آنها در 
فهرســت بازار سهام تهران قرار دارند. گردشگری پتانسیل این را دارد که 
با توجه به داشتن 21 سایت تاریخی جهانی یونسکو، شکوفا شود. صنایع 
غذایی و قالی این کشــور پیشــتر در صحنه بین المللی رقابت می کردند. 
تصور گســترش ارتباطات تجاری با دوستان قدیمی )در اروپا( و دوستان 
جدید )در آسیا( و مدرنیزاسیون اقتصادی سریع، دور از ذهن نخواهد بود.

چیــن همچنین به دلیل پشــتوانه جمعیتی عظیم خود نیز رشــد کرد. 
ایــران نیز وضعیت مشــابهی دارد: 60 درصد جمعیت آن زیر 30 ســال 
ســن دارد. این ثروت حاصل از نیروی کار، رشــد دســتمزد را در طول 
بهبــود اقتصــادی متاثر خواهد کــرد، به خصوص اگر همــراه با افزایش 
مشــارکت زنان در کار باشــد. وارونه شــدن فرار مغزها در ایران، نیز به 
بهــره وری کمک خواهد کرد. افزایش ســریع اژدهای ســیلیکونی چین 

به شــرکت های داخلی این کشــور ماننــد علی بابا اجازه داده اســت تا 
بر بــازار داخلی تســلط پیدا کننــد. جمعیت جوان، شــهری و آگاه به 
تکنولوژی تهران پیشــتر از تعداد رو به رشــدی از استارت آپ ها حمایت 
کرده اســت. دیجی کاال که معادل محلی آمازون اســت، یک نمونه اولیه 
از این موارد اســت. این شــرکت که در ســال 2007 راه اندازی شــده 
اســت، در وهله نخســت بر وســایل الکترونیکی تاکید می کرد اما اکنون 
به طور متنوعی وارد فروش مجموعه ای از کاالهای مصرفی شــده اســت.

چین از زمانی که در ســال 2001 به سازمان تجارت جهانی ملحق شد، 
به ســرعت به تولیدکننده غالب صادرات جهانی تبدیل شــده است و در 
انجام این کار ســهم بازار را از ســایر صادرکنندگان آسیایی ربود اما به 
واردکننده عمده  اجزا و قطعات از ســایر همســایه هایش نیز تبدیل شده 
اســت.  مورد مشــابهی احتمال دارد برای ایران رخ دهد، اگر این کشور 
به پایگاه تولیــدی و هاب تجاری در منطقه خاورمیانه، قفقاز و آســیای 
مرکزی تبدیل شــود. اما این امر نیازمند اجرا و گسترش و سرمایه گذاری 
در زیرســاخت های حمل و نقل اســت. دولت قراردادها را در مواجهه با 
شــرکت های اروپایی و آســیایی با وارد کردن شرط مالکیت دشوار کرده 
است. هند موافقت کرده است تا بندری را به ارزش 500 میلیون دالر در 
چابهار بسازد. چین نیز احتماال از این نوع سرمایه گذاری ها سود برده است، 
با توجه به اینکه با ایران در شــرایط »یک کمربند، یک جاده« قرار دارد.

حزب کمونیســت چین سعی کرده است تا مســیری را با ترفند بین فضا 
دادن بــه بخش خصوصی برای توســعه و اطمینان از اینکه دولت کنترل 
»قله های اساســی« اقتصاد را در دســت دارد، طی کند. سرمایه گذاران 
خارجی مورد اســتقبال قرار گرفته اند امــا بخش هایی از اقتصاد به روی 
آنان بســته مانده است و در برخی موارد تنها می توانند به عنوان شرکایی 
در سرمایه گذاری  های مشترک نقش ایفا کنند. رئیس جمهور اعتدال خواه 
ایران، حســن روحانی، که در سال 2017 امیدوار به انتخاب شدن است 
نیز می خواهد بین رویکرد بازار دوستانه برای سرمایه گذاران و راضی نگه 
داشتن گروه های تندرو تعادلی برقرار کند. حمایت از صنایع داخلی بسیار 
رایج اســت زیرا یک نخبه قدرتمند نســبت به از دست دادن سلطه خود 
بــر بخش های حیاتی اقتصاد مقاومت می کنــد.  فرآیندهای اقتصادی که 
در دهه های اخیر توســط چین اجرا شده است، پیشنهاد می کند که یک 
سیستم سیاســی اقتدارگرا و یک اقتصاد که حول مالکیت دولتی ساخته 
می شــوند می توانند افزایش ســریعی را در درآمد ایجاد کنند. در ســال 
2017، شــرکت هایی که در بازار چین با موفقیــت عمل کرده اند، آنقدر 
خردمند خواهند بود که به رشــدهای مشــابهی در ایران نیز توجه کنند.

و آنگاه كه ایران پرده از رخ بركشد
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وقتی وارد تاالر پژوهشــکده نفــت در جوار مجموع 
ورزشــگاه آزادی تهران شدم به لطف جناب قهرمان 
از بندها بگذشتیم و در صف اول تاالر چهره مدیران 
مجموعه ســایپا همان عروس خیابان آهوی بیابان 
آشــنای صنعت خــودرو در ایران و هــر یک چهره 
نورانی تر و بر کار اســتوار ایستاده تر، ادب و حرمت 
گذاری دکتر جمالی مدیرعامــل خوش رو و جناب 
دکتــر آخوندی یار مهربان اهل قلم و مهندس پرکار 
تالشگرجناب امیری و دیگر یاران هلدینگ دست در 
دست هم به مهر براساس وظیفه خبری چند عکس 
خبری گرفته و به لطف بچه های خوب وظیفه شناس 
روابط عمومی به کنجی قنودیم تا از وقایعه اتفاقیه خبر 
نویسیم و بر سیه کاغذ بنشانیم تا بماند برای آیندگان 
به یادگار که به ما موِی ســپید را فلکم رایگان نداد. 
اســب قلم به راه افتاد و پارس خودرو رو بنیان گذار 
او بر میدان تاخت نشســته بخوانیم و بدانیم، روزی 
که جعفر اخوان رضا به ســال 1289 متولد شد فقط 
هفت سال از ورود اولین ماشین که توسط مظفرالدین 
شــاه از راه انزلی وارد ایران شده بود با اینکه در ایران 
جــاده و نیروی فنی ماهر، برای نگهداری از آن وجود 
نداشــت، جاذبه قدرت آن برای توانگران به گونه ای 
بــود که، اقدام بــه خرید و وارد کــردن آن نمودند. 
ماشین وسیله ای بود که زندگی جهانیان را دگرگون 
کرد، پــس از آن صدها حرفه، مثــل مرکز آموزش 
رانندگی، تعمیرگاه اتومبیل، چاپ آیین نامه رانندگی، 
تنظیم قوانین مالیاتی و بیمه متناسب با خودرو سواری 
، حمــل و نقل عمومی و باری در سراســر دنیا برای 
سازندگان و مصرف کنندگان این صنعت پدید آمد. 
با ورود ماشــین تنها نظام اشتغال و سبک زندگی ما 
تغییر نکرد. بلکه صدها واژه مربوط به این صنعت نیز 
به دایره زبان فارســی وارد شد. ماشین اولین طلیعه 
برای تغییر زندگی ما توسط تمدن مدرن نبود، پیش 
از آن اسلحه آتشین کشتی، تلگراف، تلفن، گاز، برق، 
آموزش و بهداشت نوین، نیز زندگی مادی، فرهنگی 
و زبانــی ما را تغییر داده بــود. هر کس به اندک افق 
روشنی در زندگی اعتقاد داشت، مشارکت در خانواده 
جهانی را همراه با مســئولیت پذیــری برای تغییر 
زندگی، ضروری می دانست. راهی به عنایت سخت، 
که در طی بیش از صد سال اندک کشورهایی امکان 
گذار به صنعتی شدن را داشتند. با تاسیس کارخانه 
جیپ در ســال 1338 )یازده سال پیش از تاسیس 
ذوب آهن و 59 ســال پــس از ورود اولین خودرو به 
ایران( مونتاژ اولین ماشین در کشورها شکل گرفت.

ثبات سیاسی و درآمد رو به رشد نفت، موجب فراهم 
کردن تســهیالت دراز مدت و کم بهــره برای ایجاد 
واحدهــای تولیدی گردید؛ معافیــت های گمرکی، 
بخشودگی عوارض راه و شهرداری با تاکید بر بخش 
صنعت و سایر سیاست های حمایتی موجب شد که 
با وجود ضعف زیرساختارها در ایران- در آن سال ها- 
انگیزه ای برای بخش خصوصی صنعتی پدید آید تا 
ارزش افزوده اندکی، برای اقتصاد داخلی ایجاد نماید. در 

همین موقعیت، جعفر اخوان در چهار دی 1335 شرکت 
بازرگانی جیپ را در خیابان اکباتان تهران، )ساختمان 
جیپ( تاسیس و با مدیریت مصطفی اعتماد اقدام به 
وارد کــردن جیپ ویلیز و لوازم یدکی از آمریکا کرد.

بیش از چهل سال بود که نمایندگی های خارجی و 
تجار ایرانی، انواع خودرو را به کشور وارد می کردند. به 
تدریج، برخی وادرکنندگان به فکر تولید ارزش افزوده 
داخل کشور از طریق فرایند صنعتی شدن افتادند. سه 
ســال بعد در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، اولین 
خطوط مونتاژ جیپ با کمک آمریکایی ها و با بیست 
میلیون تومان ســرمایه، نصب و راه اندازی شــد.این 
شرکت حدود 54 سال است که به تولید انواع خودرو 
در بازار ایران می پردازد.)تا سال 1392( در ابتدا، وسایل 
و ماشن آالت شرکت بین المللی جیپ کایزر دراختیار 
آن قرار می داد. برخی وسایل کوچکی مثل الستیک، 
باتری، صندلی و ... از بازار داخلی خریداری می شــد.

در آن ســال ها نیروی تحصیل کــرده، اندک بود و 
کارگران با فعالیت صنعتی، آشنایی کم تری داشتند. 
تولید صنعتی خــودرو در بازار ایران، جســارت می 
خواست. شرکت در ســال های اولیه، فاقد سیستم 
نوین بود؛ هنوز فرم انبار، کاال و حقوق طراحی نشده 
بود. کارخانه کمی بزرگ تر از کارگاه بود. بعدها اتاق 
رنگ و ساخت صندلی را در کارخانه راه اندازی کردند. 
پس از مدتی، سیســتم کارخانه به گونه ای تنظیم 
شد که ماشین به موقع مونتاژ و تحویل مشتری می 
شــد. چند تعمیرگاه مرکزی )مثل خیابان شریعتی، 
قبل از ایســتگاه یخچال( برای جنرال ســرویس راه 
اندازی گردید. رئیس تعمیرگاه، یکی به نام آبکار بود.

بعضــی کارگــران غیرماهــر هنگامی که ســخت 
گیــری در آمــوزش و نظــم کارخانه مــی دیدند، 
به ســایر کارخانه های خودروســازی مثــل ایران 
ناســیونال می رفتند. مدیران فنــی با این وضعیت 
اظهار ناراحتــی کردند. اخوان بــه آن ها می گفت:

آن جــا کجاســت؟ مــال ایــران اســت. گــروه 

بدهیــد. آمــوزش  و  بیاور[یــد]  را  دیگــر 
هنگامی که او زمین شــرقی و جنوبی کارخانه را هر 
یک به متراژ 20000 متر مربع خریداری کرد، یکی 
از مدیــران جوان میانی شــرکت از اخوان پرســید: 
ایــن همه زمیــن را می خواهی چه کنــی؟ اخوان 
پاســخ داد که : »آیا کلمه توســعه را شنیده ای؟«
پرداختــی  مالیــات   1339 و   1337 ســال  در 
 107088 و   114000 ترتیــب  بــه  اخــوان 
ریــال بــود کــه در ســه قســط پرداخت شــد.
 در دهه چهل و پنجاه، اتومبیل مناســب برای جاده 
های کوهستانی و راه های ناهموار کویری و روستایی 
ایــران، خودروهای دو دیفرانســیل، مثل جیپ بود. 
در ســال 1338، اولیــن محصول بــه عنوان جیپ 
شــهباز و چندی بعد، وانت ســیمرغ به بازار داخلی 
عرضه گردیــد. این دو محصول به مدت 30 ســال 
در ســبد تولیدات شرکت جای داشــتند و تا سال 
1346 تنها محصول کارخانه محســوب می شدند.
شــرکت در طی ســال های 1338 تــا 1344 پنج 
نــوع اتومبیل جیپ، مونتاژ نمود کــه عبارت بودند 
از : الــف- جیپ ویلیز کالســکه ای ســی جی 50؛

جــی 50؛  ســی  کروکــی  ویلیــز  جیــپ  ب- 
پ- استیشن واگن دو دیفرانسیل، در مدل های مختلف؛
دو   210 )کامیونــت(  وانــت  ت- 
مختلــف؛ هــای  مــدل  در  دیفرانســیل، 
ث- بارکش سواری)سبک( ، این نوع اتومبیل، گاهی 
به صورت آمبوالنس دو دیفرانســیل عرضه می شد؛
ســال 1344 با فــروش 2218 دســتگاه ، بیش از 
583/000/000 ریال ماشــین و لوازم آن را فروخت. 
محاســبه هزینه ها در ســال 1344 از این قرار بود: 
هزینــه تولید، 443/000/000 ریــال، هزینه اداری، 
حدود چهل میلیون ریال ، استهالک، یازده میلیون 
ریال، هزینه فروش، سی و پنج میلیون ریال، هزینه 
متخصصین آمریکایی بیــش از هفت میلیون ریال، 
هزینه تبلیغــات، حدود دو میلیــون ریال، حقوق و 
ســایر هزینه ها حدود سه و نیم میلیون ریال و سود 
خالص شرکت ســیزده میلیون ریال. در سال 1344 
-1334 حقــوق گمرکی بر مبنای 30درصد تنظیم 
شده بود. سود ویژه شرکت، نسبت به کل فروش )پس 
از کســر مالیات( 12درصد  ارزیابی گردید. در همین 
سال تصمیم گرفته شــد از رنگ، الکترود، صندلی و 
پارچه های تولید داخل اســتفاده شود. شرکت بیش 
از پنجاه و چهار میلیون ریال، وام بانکی دریافت کرد. 
در اســناد از 235/000/000 ریال وام  احتماال کوتاه 
مدت- از بانک ملی شعبه بازار و بانک پارس اظهار شد.
شکت های جیپ در سال 1346 تعدادی خودرو رامبلر 
به امرای ارتش دادند. پس از آن، تاکسی های فرودگاه 
ها عمدتا از همین اتومبیل و قیمت آن 25/500 تومان 
بود. شــرکت، خودروهای رامبلر را با نــام های آریا، 
شاهین و مدل های کالسکه ای از جیپ شهباز و وانت 
آهو را وارد بازار کرد. به تدریج خطوط مونتاژ جدید و 
سالن های تولیدی افزایش یافت. این شرکت با تولید 

سایپا در اندیشه ای متفاوت
راهبرد موفق اقتصاد مقاومتی در سایپا با دکتر جمالی
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2650 دســتگاه در سال 1346 یک شرکت کوچک 
در میان خودروســازان بود؛ گرچه نقش پیشتاز را در 
میان آن ها ایفا می کرد. کارخانه جیپ در سال 1346 
اقدام به تبلیغات گسترده ای برای اتومبیل های آریا 
و شــاهین نمود . این دو نوع اتومبیل شش سیلندر 
مزایای فراوانی داشتند که مورد استقبال قرار گرفت؛ 
از مزایای آن ها، داشتن فرمان تلسکوپی و هیدرولیک 
بود که هنگام تصادف، آسیبی به راننده نمی رساند؛ 
همچنین فالشر راهنما که به طور هم زمان در چهار 
طرف اتومبیل روشــن و خاموش می شد برای اولین 
بار بر روی این دو اتومبیل نصب شــده بود. داشــتن 
ترمــز دوبل، خطر بریدن ترمــز را برطرف می کرد.

جیپ ویلیز کالســکه ای ســی جی50 از نظر تعداد 
60درصــد و از نظــر ارزش 50درصــد کل فروش 
شــرکت را تشــکیل می داد. ســایر مدل ها از نظر 
فروش تفاوتی با همدیگر نداشــتند حدود دو ســوم 
فروش شــرکت بــه ادارات دولتی و یک ســوم به 
اشــخاص و ســازمان های دیگر  و اکثرا قســطی- 
فروخته می شــد. قیمت فروش به اشــخاص حدود 
5درصــد بیشــتر از قیمت فــروش به دولــت بود.

روابط اخوان با شرکت های خارجی این امکان را برایش 
فراهم کرد که بتواند از بانک های آمریکایی وام هایی 
بگیرد که بهره ای پایین تر از بانک های داخلی داشت. 
شــرکت جیپ، از بانک یونایتد کالیفرنیا، درخواست 
وام دو میلیون دالری با سفته شرکت و ضمانت بانک 
ملی نمود. بخش اول وام، مبلــغ 333/000 دالر ، با 
بهره ای یک و نیــم درصد باالتر از نرخ های متداول 
اروپایی بود. این بهره، ســه ماهه پرداخت می شــد.

اخــوان برای خــود و همســرش، تعدادی ســهام 
شــرکت جنــرال موتــور را خریداری کرد ســود 
سهام همســرش در سال 1965 م، ســه هزار دالر 
و در ســال 1967، مقــدار 3810 دالر اعالم شــد.

جعفــر اخوان در مراســم افتتاحیه شــرکت، اظهار 
امیدواری کرد که در یک برنامه ســه ساله بتواند در 
زمینه قطعات اتاق، رادیاتور، درب، موتور، فنر و چرخ 
اتومبیل در شــرکت جیپ به خودکفایی برسند، اما 
تولیــد محدود این محصول، ضرورتــی برای اجرای 
این برنامه ، ایجاد نکرد. تولید این اتومبیل در ســال 
1347 بــه 7901 دســتگاه و در ســال 1348 بــه 
8466 دستگاه رسید. خودرو شاهین و اریا در حدود 
23000 دســتگاه ، در ایران تولید شــده بود. حذف 
مونتاژ این اتومبیل ها، میزان تولید را در ســال های 
بعد به صورت اســتثنابه 3940 دستگاه کاهش داد.

مساحت کارخانه 483308 متر مربع و زیربنای آن، 
68415 متر مربع بود. این شرکت تولید ساالنه خود 
را سه مدل، اتومبیل سواری شورلت 7200 دستگاه 
اعالم کــرد. در همین زمان ، درآمد ملی کشــور از 

6/2 میلیارد دالر در ســال 1352 به بیســت و یک 
میلیارد دالر در ســال 1353 افزایش یافت. در سال 
1351، آمار واردات خودرو، به دلیل سیاســت های 
انقباضی دولت، 2545 دستگاه بود که اینرقم در سال 
1356 به دلیل افزایش درآمدهای ارزی به 63/000 
دستگاه رسید . به دلیل تقاضای باال، افزایش واردات 
ســبب کاهش تولید در شــرکت های داخلی نشد.

جنرال موتور ایران در ســال 1353، تعداد 11905 
دســتگاه از انواع خــودرو را تولید کرد کــه دو هزار 
دستگاه، بیش از برنامه پیش بینی شده بود. شورلت 
نوا با تولید 18/859 دســتگاه جایگزین شورلت ایان 
شد. تنوع سریع و تغییر زود هنگام مدل ها- به جای 
تولید انبوه یک محصول- منافع کوتاه مدت بیشتری 
را نصیب شــرکت جنــرال موتور ز ایــران می کرد.

در ســال 1355 محصول بیوک اســکال الرک، به 
عنوان نخســتین خودرو 8 ســیلندر لوکس به بازار 
آمد. سال بعد با مونتاژ کادیالک سیویل، کلکسیون 
ماشــین های گران قیمت و لوکس شرکت کامل تر 
شــد. شورلت وانت آخرین محصول شرکت  پیش از 
انقالب- بود تــا آن زمان تنوع محصوالت به 10 نوع 
مختلف رســید. مجموعه تولیدات شرکت تا بهمن 
1357 به 63500 دســتگاه می رسید که با دریافت 
بخشــی از قطعات- پس از پیروزی انقالب اسالمی- 
به 72000 دســتگاه )در طی 4 سال( افزایش یافت. 
زمانی که ســایر شرکت ها با تولید پیکان و ژیان کم 
تر به کیفیت و مدل روز دنیا توجه داشــتند، جنرال 
موتورز ایران در پی مونتاژ بهترین ها بود و متمایزترین 
تولیــد را به بازار عرضه می کــرد. مجیدی، وزیر کار 
ســال های 1347 تــا 1351 از اعتصاب نشســته 
کارگران جیپ در وزارت کار، این چنین یاد می کند:

کارگران شرکت ایران- جیپ، یک بار اصال وزارت کار را 
گرفتند. شخصا دخالت کردم. فرزانه، مدیر ایران جیپ، 
شرایط و وساطت وزارت کار را قبول کرد و مسئله حل شد.

اوج گیــری انقالب با اعتصاب 45 روزه کارگر جنرال 
موتــورز ایران در دی و بهمــن 1357 همراه بود. در 
بهمن 1357 اعتصاب بر همــه جا حاکم و فعالیت 
های تولیدی، متوقف شده بود. نیروی فنی خارجی 
و مدیریت عالی از شــرکت رفته بودند. یا عمال نمی 
توانســتند کاری کنند. در این فضا، کارکنان شرکت 
خواستار حقوق عقب افتاده همین دوران بودند. در 22 
بهمن 1357 کمیته اجرایی کارگران، مدیریت شرکت 
را به زور، وادار به استعفا کرد و خود، مدیریت کارخانه 
را به عهده گرفت. فضای ضد آمریکایی، ضد سرمایه 
داری و قطبی شدن جریان سیاسی رادیکال، زمینه را 
برای خروج بسیاری از فعاالن صنعتی- که مدافع ثبات 
سیاسی و مخالف حرکت های رادیکال بودند  فراهم 
کرد از آن جا که شرکای اخوان، یک شرکت آمریکایی 

و بنیاد پهلوی بودند، هرگونه امید برای بهبود اوضاع به 
نفع این دسته صنعتی را به یاس مبدل شد؛ در نتیجه، 
اخوان قبل از پیروزی انقالب اســالمی از ایران خارج 
شد، اما صنعتی را پایه گذاری کرد که بعد از 35 سال، 
همچنان به تولید خودرو می پردازد. همچنین شرکت 
جنرال موتورز با انتقال اندکی از دانش فنی، مدیریتی 
و تولیدی به جوانان کشور، موجب رشد سرمایه انسانی 
در این ســال ها شد.نام شرکت در 30 آبان 1359 به 
شرکت خودروســازی ایران و در 13 دی همان سال 
به پارس خــودرو تغییر یافت. در این زمان، وضعیت 
حقوقی سهام مصادره ای جنرال موتورز نامشخص بود. 
در نتیجه این شرکت به دادگاه الهه )بررسی کننده 
دعوای ایران و آمریکا بر سر ماجرای گروگان گیری( 
شکایت کرد. قطعات 7200 دستگاه خریداری شده 
شورلت نوا و بیوک در بندر کانادا توقیف شد. در این 
فضای ضد غربی، امکان تامین قطعه از اروپا نیز وجود 
نداشت. نیمی از این شــرکت به کشورهای رومانی، 
تایلند، هند و پاکستان رفتند تا صنعت خودرو آن ها 
را بررسی کنند. محسن کرباس فروشان )مدیرعامل 
شرکت( در سال های 1360- 1359 در هند با شرکت 
ماهیندرا )شرکتی غیر معتبر در صنعت خودرو( برای 
تولید جیپ توسن به توافق رسید. شرکت جیپ، تنها 
تولید کننده خودروهای دو دیفرانسیل داخلی بود که 
تا ســال 1373 حدود 19/000 دستگاه تولید کرد و 
بخش عمده ای از این خودروها )و بعدها لندرورهای 
اسپانیایی( را با تجهیزاتی از قبیل توپ های جنگی، 
تیربار و مسلســل ، روانه جبهه هــای جنگ نمود.

در زمانی کــه بی انضباطی، بر فضای کارخانه حاکم 
شــده بود، فردی با نفوذ از میان کارگران انقالبی به 
مدیریــت کارخانه انتخاب شــد؛ محمدرضا یزدانی 
خرم، از کارگران تعمیرگاه شرکت جیپ و از اعضای 
موسس انجمن اسالمی کارخانه بود. وی از اواخر سال 
1360 تا بهار 1364 مدیرعامل  کارخانه شد. تا سال 
1362 تولید با استفاده از همان قطعات به جا مانده 
از گذشته و سطح 5329 دستگاه باقی ماند. سرانجام 
تالش او در آخرین سال مدیریتش برای ورود لندرور 
اســپانیایی به ثمر نشســت و در طی 5 سال بعدی، 
تعداد 14591 دســتگاه از این خــودرو روانه بازار و 
جبهه های شد. قطعات توقیف شده 7200 دستگاه 
شورلت و بیوک را پس از 6 سال آزاد کردند. با وجود 
این که بخشی از قطعات، فرسوده و نیازمند جایگزینی 
بود، شــرکت توانست با همان قطعات ماشین تولید 
کند وبا فروش خودروهای تولیدی، بخشی از بدهی 
های معوقــه بانکی و حقوق عقب افتــاده کارگران 
را بپردازد. شــرکت جیپ در همین زمان توانســت 
برخی از محصوالت فرعــی نظامی، مثل قالب های 
مخازن سوخت رسانی موشک ها و قالب پوکه های 
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توپ 105 میلیمتــری را تولید نماید و به جبهه ها 
ارسال کند. مشــارکت کارگران در جبهه ها بخشی 
از همکاری شــرکت در امر دفاع از کشور بود. پارس 
خودرو در دوران جنگ 23 شهید تقدیم کشور نمود.

در سال 1363 با ورود قطعات اتومبیل، آمار تولید با 
70درصد رشد به 13250 دستگاه رسید. این رکورد 
شکنی تولیدی تا 14 سال بعد تکرار نشد. در تیرماه 
1364 نیسان موتور ژاپن با ایدرو قراردادی امضا کردند 
که به موجب آن، تولید ماشین دو دیفرانسیل به پارس 
خودرو واگذار شــد. در این زمان، کارشناسان ژاپنی ، 
جایگزین کارشناســان جنرال موتورز شده بودند. در 
فروردین 1365 خط مونتاژ، شروع به تولید استیشن 
چهار درب نیسان پاترول کرد و این خودرو در بهمن 
همان سال به بهره برداری رسید. در آبان 1366 مدل 
دو درب ایــن خودرو و آمبوالنس آن و در شــهریور 
1367 مدل وانت نیســان به بازار عرضه شد. تا پایان 
سال 1368 به علت عدم استقبال مشتریان، تولید آن 
به 5815 دستگاه کاهش یافت. موتور شرکت ماهیندرا 
برای ماشــین جیپ، مورد رضایت مشتریان نبود. در 
سال 1369 طی مذاکره با شرکت میتسوبیشی قرار 
شد موتور آن برای جیپ صحرا استفاده شود. از سال 
1374 نیز نــوع کروکی آن به بازار آمــد. از این در 
محصول تا سال 1381 بیش از 13850 دستگاه تولید 
شد. تولید نیسان پاترول ادامه یافت و نوع پولرسان آن 
مطلوب نهادهای امدادی و نظامی کشور قرار گرفت.  
و کنون ما در روبرو ســایپا را داریم که از باد باران چه 
بسیار دیده گزند ولی ستون آن مانده  و  امروز کاروان 
ساالر این قافله مدیری تجربه آموخته و در باالترین 
سطوح علوم آکادمی دانش آموخته که خوب می داند 
مقصد در برای این قاصد و ره در منزل کجاست . دکتر 
مهدی جمالی چهره آشنای بازار سرمایه و صنعت ، 
تهدیدها را خوب می شناسد و خوب قدر ارزش کاری 
که حاصــل کاری امید مزرعــه دار را به دوش مزدا 
گذارده تا راهی  بازار کند و ارزش انتقال محموله ها از 
بنادر به مقصد با ناوگان سایپا و دیگری ها را فرصت 
و بستری  مناســب می شناسد و برنامه های خوبی 
برای آینده دارد. همین پراید با خدمتی که در سهمیه 

انرژی)بخوانیــد صرفه جویی( داشــته بخوانید صد 
کیلومتر مصرف 6 لیتر  پراید در حالیکه این بود صد به 
دوازده لیتر در پیکان که خود حدیثی مفصلی دارد از 
طرح پلکانی بهبود شرایط زندگی و اقتصادی مردم و 
کشور. دکتر جمالی با امید به رونق بخشی در  راه های 
ترانسپورتی درجغرافیای کشور و صنعت گری که نام 
ملی پسوند آن است آمده و آستین باالزده تا سخت ها 
آسان بشود و بایست آن را که سایپا نامند ارج نهاد. باید 
کالن نگریست، سایپا در اندیشه ای متفاوت است.وقتی

مدیرعامل گــروه خودروســازی ســایپا می گوید 
اســتفاده از طرح های مبتکرانه ، ابزار این ســازمان 
برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند 
و برای پیاده ســازی طرح ها و برنامه ها، از توانمندی 
نیروهــای متعهد خود بهــره خواهیم برد میفهمیم 
کــه این مدیر فعل خواســتن را به درســتی صرف 
کرده و به همین دکترین کاریســت که می گوید : 
موفقیت فعلی ســایپا مرهون اقتصاد مقاومتیست.

وقتی دکتر مهدی جمالــی اظهار می کند: صنعت 
خودرو همزمان با تحریم های بین المللی در آســتانه 
تعطیلی بود و تنها با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و اجرای 
روش های مبتکرانه و استفاده از ظرفیت ها و توانایی 
نخبــگان داخلی به عنوان یک دکترین توانســت از 
موانع و مشکالت عبور کند و با استفاده از روش هایی 
از جمله اجرای طرح اتوخدمت، سرمایه گذاری روی 
پروژه های توسعه محصول، اصالح ساختار سرمایه و 
تجدید ارزیابی دارایی ها توانســتیم سایپا را از بحران 
خارج کــرده و به مرحله آرامش و ثبات برســانیم.

وقتی در عمل هم میبینی که تدوین برنامه های مدون 
مدیریتی و اجــرای راهکار برون رفت صنعت خودرو 
ســازی از بحران بود که تیم مدیریت دکتر جمالی 
به شایســتگی آن را به پیش بردند بیش از بیش به 
عنوان یک پیر مطبوعاتی با نیم قرن سابقه کار خبری 
و روزنامه نگاری که شاهد فراز و فرود های صنعت و 
اقتصاد این کشــور بوده ام باور دارم اگر باشد حمایت 
همه جانبه از این مدیران خدوم در اندک زمان فعل 
خواستن و توانستن به خوبی صرف می شود  . مدیری 
که با  اجرای طرح های نوین تامین نقدینگی در گروه 

سایپا و با اتخاذ روش های نوین مالی و اقتصادی موفق 
شد نقدینگی مورد نیاز را جذب کرده و خطوط تولید 
سایپا را به ثبات مدنظر برساند. چرا که به باور مدیریت 
ارشد ، ســایپا با درک صحیح از اقتصاد مقاومتی به 
دنبال مهم ترین هدف آن یعنی تاب آوری سازمانی و 
مقاوم سازی خود بوده است، و تالش کرده در این مدت، 
تصمیم های سازمانی براساس اقدام عملی به اقتصاد 
مقاومتی در دستور کار قرار دهد تا بتواند با استفاده از 
این ابزار قدرتمند، از بحران عبور کند. شایان ذکر است 
گروه سایپا تا پایان آذر امسال، تعداد 140هزار و 860 
دســتگاه خودرو بیش از مدت مشابه سال 94 تولید 
کرده است، مهندس جمالی پیرامون این دست آورد 
بزرگ چنین می گوید : یکی از مهم ترین نتایج اصالح 
ساختار ســرمایه در گروه سایپا افزایش تولید بوده و 
نتیجه اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی در 9 
ماهه سال 95 افزایش تولید 35/5 درصدی نسبت به 9 
ماهه سال 93 و 54/2 درصدی نسبت به مدت مشابه 
در سال 94 بوده است. مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا در خاتمه از عرضه خودرو ساینا با گیربکس 
اتوماتیک در اسفندماه خبر داد و اظهارکرد: افزایش 
6/3 درصدی سهم بازار از 33/7 درصد به 40 درصد، 
برخورداری از بیشــترین درصد افزایش سهم بازار در 
بین همه خودروسازان داخلی و واردکنندگان، تولید 9 
محصول جدید و عرضه آنها به بازار و آغاز همکاری با 
کمپانی سیتروئن فرانسه و فروش 50 درصد از سهام 
سایپاکاشــان به این شــرکت با چندین برابر قیمت 
نسبت به زمان قبل از اصالح ساختار سرمایه از جمله 
مهم ترین دســتاوردهای ســایپا محسوب می شوند.
توسعه سرمایه گذاری های مولد نظیر سرمایه گذاری 
روی پلت فرم هــای نویــن و تمرکز بــر تحقیقات و 
نــوآوری، ایجاد مگا پلت فرم اختصاصی گروه ســایپا 
و توســعه محصــوالت SP100, SP0 بــرروی آن، 
تشــکیل جوینت ونچرهــای جدید بــرای افزایش 
ارزش دارایی هــا، ارائه یک محصــول جدید در هر 
سال، خروج از ســرمایه گذاری های نامرتبط، کاهش 
ســرمایه گذاری در کســب وکارهای غیر مولد و غیر 
استراتژیک از دیگر راهبردهای این شرکت بوده است.
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فهم بیمه گری او را جهان باور دارد
دکتر یونس مظلومی مدیر عامل بیمه رازی :

موانع بانکی سد راه همکاری بیمه های اتکایی با ایران
مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر عالقه مندی شرکت 
های خارجی برای همکاری بــا ایران در زمینه بیمه 
اتکایی گفت: بعد از برجام، موانع ســاختاری گذشته 
برای همکاری بیمه های خارجی با شرکت های ایرانی 
برداشته شد اما موانع بانکی همچنان باقی مانده است.

یونس مظلومی درباره موانــع موجود برای همکاری 
بیمه گران اتکایی خارجی با شــرکت هــای ایرانی 
اظهار داشت: شرکت های بیمه خارجی در مذاکرات 
با شــرکت هــای بیمه داخلــی می گوینــد موانع 
بانکی همچنان ســد راه همکاری آنها با ایران است.

وی افزود: برای عملیات بیمه اتکایی، نیاز به پرداخت 
و دریافــت پول اســت؛ بیمه هــای اتکایی خارجی 
به طــور معمول بــا بانک های مشــخصی کار می 
کننــد و باید دریافــت و پرداخت ها برای شــرکت 
هــای ایرانی نیــز از طریق این بانک ها انجام شــود.

مدیرعامــل بیمه رازی با بیان اینکــه پس از اجرایی 
شــدن برجام هر هفته نمایندگانی از شــرکت های 
بیمــه اتکایی برای مذاکره با شــرکت های ایرانی به 
تهران ســفر می کنند، اظهار داشــت: شرکت های 
معتبر و بزرگ بیمه اتکایی جهان و اروپا مانند »مونیخ 
ری« بســیار عالقه مند به ورود به بازار ایران هستند 
ولــی مهم ترین مانــع همچنان انتقال پول اســت.

مظلومی در عین حال خاطرنشــان کــرد: البته راه 
هایی بــرای انتقال پول در دوران پســاتحریم وجود 
دارد اما شــرکت هــای ایرانــی و خارجی همچنان 
منتظر ایجاد راه های شــفاف برای همکاری هستند.

ایرادات اساســی در فرمول ذخایر مثلثی مدیرعامل 
بیمه رازی درباره راهکار مقابله با کســری ذخایر فنی 
در شــرکت های بیمه گفت: در صورت وجود کسری 
ذخایر فنی در یک شــرکت بیمه، می توان به آسانی 
آن را کنتــرل کرد؛ از جمله راهکارها می توان به این 
اشاره کرد که صورت های مالی شرکت های بیمه اعم 
از ســود و زیان و ترازنامه با مجوز نهاد ناظر ثبت شود.

وی توضیح داد که اگر نهاد ناظر متقاعد شود که شرکتی 
دارای کسری ذخایر بوده، صورت های مالی آن را تائید 
نخواهد کرد و شرکت مذکور ناچار خواهد شد تا با برگزاری 
مجدد مجمــع، صورت های مالی خود را اصالح کند.

مظلومــی با بیــان اینکه قانــون یا دســتورالعمل 
مشــخصی درباره نحوه تعیین کســری ذخایر فنی 
شــرکت های بیمه وجــود ندارد، به فرمــول ذخایر 
مثلثی که ســال گذشــته از ســوی بیمه مرکزی 
ارائه شــد، اشــاره کرد و گفت: فرمول ذخایر مثلثی 
ایــرادات اساســی دارد که نیازمند بازنگری اســت.

مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه راهکارهای بسیار 
متنوعی برای تشــخیص کســری ذخایر در شرکت 
های بیمه وجود دارد، گفت: اســتفاده از راهکارهای 
مختلف در زمینه تشخیص کســری ذخایر برعهده 
نهاد ناظر اســت؛ البته کســری ذخایر در بیمه های 
شــخص ثالث بیشــتر مدنظر بیمه مرکزی اســت.

وی اضافه کرد: تشــخیص کســری ذخایر در بیمه 
های شــخص ثالث راهکارهای موثرتری در مقایسه 

بــا فرمول مثلثی دارد که بیمه مرکــزی می تواند با 
اعمال آنها کســری ذخایر فنی را تشــخیص دهد.

نقش IFRS در شــفافیت صورت مالی شرکت های 
بیمه مظلومی درباره بخشنامه اخیر سازمان بورس به 
تمامی شرکت های بیمه برای ارائه صورت های مالی 
خود براساس استاندارد IFRS و کمکی که این موضوع 
می تواند به شفافیت بیشتر صورت های مالی شرکت 
ها کند، گفت: این اســتاندارد باعث افزایش شفافیت 
در صورت های مالی شــرکت های بیمه خواهد شد.

وی بــا بیــان اینکه شــرکت بیمــه رازی بــه طور 
داوطلبانه اقــدام به تهیه صورت هــای مالی خود از 
سال گذشته براساس اســتاندارد IFRS کرده است، 
افزود: شــرکت های بیمه برای اجرای این استاندارد 
بایــد انضباط مالی را بیشــتر رعایت کرده باشــند.

مدیرعامل شرکت بیمه رازی دلیل اقدام داوطلبانه این 
شرکت در تهیه صورت های مالی براساس استاندارد 
IFRS را کسب رتبه اعتباری از یکی از موسسات اروپایی 
عنوان و ابراز امیدواری کرد سایر شرکت های بیمه نیز از 
این استاندارد در صورت های مالی خود استفاده کنند.

اجرای آئین نامــه توانگری عامل اساســی در ادغام 
شرکت های بیمه این فعال صنعت بیمه درباره ادغام 
شرکت های بیمه ای که کسری ذخایر فنی داشته یا 
از سطح توانگری مالی کمی برخوردارند، گفت: هیچ 
ماده قانونی برای اجبار شــرکت هــای بیمه به ادغام 
در یکدیگر پیش بینی نشده اســت اما در آئین نامه 
69 که مربوط به توانگری مالی است، سطح توانگری 
مالی شــرکت ها از یک تا 5 پیش بینی شــده است.

وی تاکیــد کرد: در صورت اجرایی شــدن آئین نامه 
توانگــری مالی، شــرکت هایی که ســطح توانگری 
پایین دارند، به طور خودکار به این ســمت سوق داده 
می شــوند تا داوطلبانه با شرکت هایی که در سطح 
توانگری مالی یک یا دو هستند، ادغام شوند یا شرکت 
های دیگر نســبت بــه تملک آنها اقــدام می کنند.

مظلومــی ادامه داد: در صورتی که شــرکت بیمه ای 
کســری ذخایر فنی داشته باشد، این موضوع به طور 
حتم خود را در ســطح توانگری آن شــرکت نشان 
خواهد داد؛ سهامداران شــرکتی که سطح توانگری 

پایینــی دارند بایــد تصمیم بگیرند که یــا افزایش 
ســرمایه دهند یا در شــرکت دیگری ادغام شــوند.

مدیرعامــل بیمه رازی گفــت: البته ایــن احتمال 
هــم وجود دارد که یک شــرکت با ســطح توانگری 
یک یــا دو بخواهد شــرکت بیمه گری کــه دارای 
کســری ذخایر فنی اســت یا توانگری پایینی دارد 
تملک کرده و در قالب ســهامداری آن فعالیت کند.

نبود نرم افزارهــای مدرن، از دالیــل عقب ماندگی 
صنعت بیمه وی دربــاره نبود نــرم افزارهای مدرن 
برای اســتفاده در شرکت های بیمه و فقدان استفاده 
از APPهای موبایل برای فروش بیمه نامه ها گفت: 
به نظر من مشــکل اساســی در ایــن زمینه مربوط 
به خود شــرکت های بیمه اســت زیرا به انحصاری 
که از ســوی یک شرکت ایجاد شــده، دامن زده ایم.

مظلومی با بیان اینکه شرکتی برای رقابت با پشتیبان نرم 
افزار موجود بیمه ای کشور وجود ندارد، افزود: در حال 
حاضر تنها راهکاری که برای شرکت های بیمه کشور 
باقی مانده این است که حداقل یکی از شرکت های فعال 
در زمینه نرم افزار بیمه ای در سطح منطقه ای و اروپایی 
موتور نرم افزاری را خریداری کرده و نیازهای خود را بر 
روی آن موتور سوار کنند؛ این نوع بومی سازی نرم افزار 
بیمه ای می تواند باعث رهایی شــرکت های بیمه از 
انحصار موجود شده و به توسعه صنعت بیمه کمک کند.

از  یکــی  اظهارداشــت:  رازی  بیمــه  مدیرعامــل 
مهمتریــن دالیل عقــب ماندگی صنعــت بیمه در 
کشــور، برخوردار نبودن شــرکت ها از نــرم افزاری 
مدرن براســاس فناوری های روز دنیاســت؛ فناوری 
موجــود در نرم افزار مورد اســتفاده در صنعت بیمه 
کشــور حداقل مربوط به 20 ســال گذشــته است 
وی همچنین خاطرنشــان کرد زمانی که نتوانیم از 
وب ســرویس های متصل به APPهای موبایلی در 
صنعت بیمه اســتفاده کنیم، باید به طور کلی بحث 
فروش بیمه نامه ها در موبایل را کنار بگذاریم در حالی 
که در دنیا همه شــرکت ها به این ســمت رفته اند.

مظلومــی همچنیــن تصریــح کــرد کــه بــرای 
صــدور بیمــه نامــه بــه اشــخاص حقوقــی می 
کــرد. اســتفاده  الکترونیــک  امضــای  از  تــوان 
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مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
تسهیالت ۳۸۸۴میلیارد ریالی برای ۱۹۸واحد کوچک مقیاس

مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات گفت: در 
خصوص صادرات محموله های کوچک مقیاس 
تســهیالت ویژه ای در نظر گرفته ایم که از از 
آن جمله می توان از صادرات پسته ، کشمش ، 
خرما و برخی از محصوالت کشاورزی نام برد که 
تــا کنون 3884 میلیارد ریال اعتبار برای 198 
واحد صادراتی تســهیالت پرداخت شده است.

دکتر علی صالح آبادی افزود:حمایت از صادرات 
را باید کار ویژه بانک توســعه صادرات دانست 
کــه این مهم به کمک ارائه تســهیالت ارزی و 

ریالــی، اســتفاده از خطوط 
اعتبــاری و همچنیــن ارایه 
خدمــات مشــاوره و اطالع 
رســانی محقق شــده است.

مدیرعامــل بانــک توســعه 
صــادرات در ایــن رابطه در 
این  های  حمایــت  خصوص 
صادرات  فرآینــد  از  بانــک 
گفت: یکی از کارهای ویژه و 
اصلی بانک توســعه صادرات 
همــان گونه کــه از نام این 
باید  است  نیز مشخص  بانک 
باشد که  از صادرات  حمایت 
در ایــن خصوص دو رویکرد 
اصلی را می توان مد نظر قرار 
و  اعطای تسهیالت  یکی  داد 
بانکی. خدمات  ارائه  دیگری 

ابادی در خصوص تســهیالت  دکتر علی صالح 
برای آغــاز فعالیت هــای تولیــدی این بانک 
پــس از دریافت طرح و بررســی های توجیهی 
گفت: ایــن بانک حاضر اســت ســرمایه اولیه 
طــرح تولیــدی را پرداخت کرده و بــا توجه 
بــه زمان احــداث و دوره بازپرداخت اقســاط 
وام، در نهایت اقســاط آن بین 8 تا 10 ســال 
بازپرداخت خواهد شــد. در خصوص سرمایه در 
گردش نیز قراردادهایی یکســاله منعقد شده و 
بازپرداخت اقســاط نیز یکســاله است. این در 
حالی اســت که بــا توجه به ســرمایه بانک که 
نزدیــک به 80 درصد آن ارزی اســت ، همین 
حجــم به صورت ارزی پرداخت شــده و همین 
رقــم نیز به صــورت ارزی دریافت می شــود.

مدیر عامل بانک توســعه صادرات بخش دیگر 
حمایت های این بانــک را ارائه خدمات بانکی 
عنوان کرد و گفت: بانک توســعه صادرات هم 
اکنون در بسیاری از نقاط جهان و در بانک های 
دیگر حســاب های بانکی گسترده ای داشته و 
مــی تواند به صورت مســتقیم به ارائه خدمات 
حوالــه ارزی اقــدام کنــد یعنــی صادرکننده 
خواهد توانســت مبالغ ارزی خود را به نام خود 
در حســاب های این بانک حفــظ کرده و این 
در حالی اســت که صادرکننده اگــر مایل بود 

بــا همان ارز حاصل از صــادرات خود اقدام به 
خریــد مواد اولیه یا ماشــین آالت کند نیز این 
توانمنــدی وجود دارد که ایــن مبالغ دقیقاً به 
حساب مورد نظر نیز واریز شده یا معادل نقدی 
آن بــه صورت ریــال از طریق بانک یا شــبکه 
صرافی به قیمت روز مورد معامله قرار گیرد. از 
طرف دیگر گشایش و ابالغ LC به صادرکننده 
ایرانــی نیز به صورت ارزی و یا ریالی می تواند 
در دســتور کار قرار بگیرد. نکته دیگر نیز ارائه 
ضمانــت نامــه هــای ارزی و ریالی اســت که 

توسط بانک توســعه صادرات انجام می پذیرد.
در ادامــه این گفتگو صالــح آبادی در خصوص 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای 
همســایه گفت: روابــط پایــدار و بلندمدت با 
کشورهای همسایه یکی از اولویت های اقتصاد 
مقاومتی به شمار می آید و به این منظور در حال 
تکمیل خطوط اعتباری با کشــورهای همسایه 
هستیم که از آن جمله می توان از تأمین مالی 
خط انتقال برق ارمنســتان بــه ایران خبر داد 
که توســط بانک توسعه صادرات به کمک خط 
اعتباری بانک مرکزی در حال انجام اســت. در 
خصوص عراق نیز هم اکنون خط اعتباری 200 
میلیــون دالری برقرار شــده کــه به کمک آن 
صادرات خدمات فنی - مهندسی به این کشور 
همســایه نیز مورد حمایت قرار گرفته اســت.

همچنیــن مدیرعامــل بانک توســعه صادرات 
بــه صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان کوچک 
و متوســط اشــاره کرد کــه در ادبیــات رایج 
اقتصادی به SME ها مشــهور هستند و گفت: 
در خصــوص صــادرات محموله هــای کوچک 
مقیــاس تســهیالت ویــژه ای در نظــر گرفته 
ایــم کــه از از آن جمله می تــوان از صادرات 
پسته ، کشــمش ، خرما و برخی از محصوالت 
کشــاورزی نام برد. به گفته وی تا کنون 3884 

میلیارد ریــال اعتبار برای 198 واحد صادراتی 
به این بخــش از صادرات تســهیالت پرداخت 
شــده که با مقرراتی که توســط بانک مرکزی 
تســهیل شــده ، فضــای خوبــی در خصوص 
در ایــن بخش از صادرات ایجاد شــده اســت.
صالح آبــادی در ادامه این مصاحبــه به برنامه 
هــای آموزشــی و مشــاوره ای بانک توســعه 
صادرات اشــاره کرد و گفت: طبق اساســنامه 
بانک پرداخت تســهیالت و در کنــار آن ارائه 
خدمات مشاوره و حتی آموزش از اصول اصلی 
بانک توسعه صادرات به شمار می آید. 
هم اکنون این بانک 40 شعبه در اقصی 
نقاط کشور در اختیار دارد اما در سایر 
کشــورهای جهان ، EXIM  بانک ها 
واردات(  و  توسعه صادرات  )بانک های 
نیستند ولی شعب  معموالً شعبه محور 
این بانک همگی فعالیت ارزی داشــته 
حتــی در اســتان ها و شــهرهایی که 
صــادرات محدودی از آنهــا انجام می 
شــود. به گفته وی در شعب این بانک 
کارشناســان ما خدمات مشاوره ای نیز 
ارائه کرده و شعب این بانک در استان 
هــای مختلف ، نقطه تمــاس مهمی با 
صادرکننــدگان به شــمار مــی آیند.
وی در ادامــه افــزود: در کنار شــعب 
مختلف ، به راه اندازی باشگاه مشتریان 
بانک اقدام کــرده ایم که تاکنون بیش 
از 3000 شخص حقیقی و حقوقی صادرکننده 
در این باشــگاه عضو هســتند و خدمات بانک 
، تحــوالت ، ارتبــاط با بانک هــای خارجی و 
گشــایش های جدید از طریق این باشــگاه به 
اعضاء اطالع رســانی می شود. دکتر علی صالح 
آبادی در ســومین بخش از تالش برای ارتباط 
با صادرکنندگان و ارائــه اطالعات مهم در این 
خصوص را راه انــدازی پایگاه خبری - تحلیلی 
اگزیم نیوز دانســت که با هدف ارائه مشاوره و 
همچنیــن مخابره آخرین اخبــار از حوزه های 
مختلف تجارت بین الملل و خدمات بانکی ایجا 
شده اســت. وی در ادامه افزود: هم اکنون این 
پایگاه خبری شبیه به یک خبرگزاری در حوزه 
تجارت بین الملل فعال است که اطالعات مفید 
و مورد نیــاز صادرکننــدگان را ارائه می کند.
مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات در پایان 
این گفتگو به ســفرهای خود به اســتان های 
مختلف اشــاره کرد و گفت: بــه صورت مرتب 
و بــه همراه مدیــران بانک به برخی از شــعب 
در اســتان های مختلف ســفر می کنیم و در 
 ، صادرکننــدگان  بــا  رو  در  رو  گفتگوهایــی 
تــالش داریم تا از یک ســو آخریــن اطالعات 
موجود را اطالع رســانی کــرده و مخصوصاً با 
مشکالت این بخش ارتباط بیشتری پیدا کنیم.
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نگفتند... و هیــچ چیز  بودند  همه 
بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه 

ســیزده آذرماه در تقویم کشــورمان به نام  روز ملی بیمه ثبت شــده اســت،  بیست و ســومین همایش ملی و نهمین 
همایش بین المللی بیمه و توســعه در ســالن همایش های برج میالد برگزار گردید. این همایش با عنوان »کارکردها و 
ســازوکارهای بازار در صنعت بیمه« که موضوع آن در اختتامیه همایش سال گذشته مورد توافق قرار گرفت،  برگزار شد.

این همایش با حضور 2500 نفر از دست اندرکاران صنعت بیمه و دانشگاهیان با 5 هدف شامل »بررسی تازه ترین یافته های 
علمی در صنعت بیمه«، »دسترسی به پیشنهادات کاربردی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در صنعت بیمه«، »تاثیرگذاری 
در صنعت بیمه با سیاست های فرا و درون صنعتی«، »گردهمایی عالقه مندان و دست اندرکاران صنعت بیمه که منجر به 
آشنایی بیشتر دانشگاهیان و فعاالن صنعت می شود« و سرانجام» فراهم سازی امکان مالقات هیات های داخلی و هیات 
های خارجی که می خواهند به تفاهم هایی برای ســرمایه گذاری و امکان امضای قراردادهای تجاری برسند« برگزار شد.

بیســت و ســومین همایش بیمه و توســعه با حضــور علی طیب نیا وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی، عبدالرضا همتی 
رئیــس کل بیمــه مرکزی ایران و نیــز مدیران صنعت بیمه برگزار شــد و همچنین هیات های داخلــی و خارجی برای 
رســیدن به تفاهــم های ســرمایه گذاری و همــکاری های مشــترک بویــژه در حوزه بیمــه اتکایی رایزنــی کردند.

محورهــای همایــش طبــق اعــالم کمیته سیاســت گــذاری و پژوهشــکده بیمــه مرکــزی، » فضای کســب و کار 
در صنعــت بیمــه«، » تحلیــل ســاختارهای بازارهای مســتقیم و اتکایــی«،» قیمت گــذاری در بــازار«، » نوآوری 
در محصــوالت بیمــه ای«،» تعامــل  بــا دیگــر بازارهــای مالــی« و» ورود بیمــه گــران خارجــی « تعیین شــد.

گفتنی اســت در ایــن همایش پنل های تخصصي در 5 ســالن همایش به طور همزمان برگزار و بــا حضور خبرنگاراني 
از رســانه هاي کشــورهاي فرانســه، روســیه ، آذربایجان، لوگزامبورگ، انگلســتان، لبنان و امارات پوشــش داده شد.
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او گفت :
 با این وضع بیمه گر ورشکست می شود

دولت و قوه قضائیه درباره افزایش مکرر نرخ دیه توجه جدی کنند

نرخ دیه  له  فزایش هر ســا ا به  ره  اشــا با  بیمه مرکزی  رئیــس کل 
ئیه  ز دولت و قــوه قضا و مشــکالت آن برای صنعــت بیمه گفت: ا
یــش مکرر نرخ بیمه توجــه جدی کنند.  فزا ا ره  با هیم در مــی خوا
لناصــر همتــی که در بیســت و ســومین همایش ملــی بیمه  عبدا
3 درصدی حــق بیمه  ســخن می گفت با اشــاره به رشــد ناچیز 
مســال گفــت: وقتی یــک نفر  تومبیــل در هفــت ماهــه ا بدنــه ا
20 میلیون تومان می خرد و  17 یــا   ، 15 ا بــه قیمت  ماشــینی ر
ز آن یــک میلیون تومان حق بیمه شــخص ثالث و یــک میلیون  ا
هــد زندگی کند؟ هیم چطور می خوا تومــان حق بیمه بدنــه بخوا
ثالث را کنترل کنیم. باید رشد پلکانی حق بیمه شخص  فزود:  ا وی 

میلیــون   9 وجــود  بــه  ره  اشــا بــا  مرکــزی  بیمــه  رئیــس کل 
بیشــتر  لبتــه  ا کــه  کشــور  در  بیمــه  قــد  فا نقلیــه  وســیله 
بــه  ســال  کار  یــن  ا بــا  گفــت:  هســتند  موتورســیکلت  نهــا  آ
کنیــم. مــی  فــه  اضا رنــد  ندا بیمــه  کــه  ســال رشــد کســانی 

زجانب  نون باید دیه فرد فوت شــده ا ینکه طبق قا همتــی با بیان ا
لیســت  ین در حا ا فزود:  ا پرداخت شــود  بیمــه گرها در دو هفته 
نــد حق بیمه خود را قســطی پرداخت کند  ر می توا کــه بیمه گزا
ین وضــع معلوم اســت که بیمه گر ورشکســت می شــود. و بــا ا

بیمــه  رئیــس 
فتوای  بــه  مرکزی 
خمینی)ره(  مــام  ا
لوســیله  تحریرا در 
و  کــرد  اشــاره 
فتوای  گفــت: طبق 
شــود  می  یشــان  ا
شده  فوت  فرد  دیه 
ســال  ســه  در  را 
در  کرد  پرداخــت 
نون  قا در  که  حالی 
یــد ظرف دو  مــا با
ین خســارت  ا هفته 
شــود. پرداخــت 

در  گفــت:  همتــی 
کــه  حــال  عیــن 
حواســمان  بــه 
گرهــا  بیمــه  بــه 
نهــا  آ مــا  ا هســت 

هیم کــه هم به  نهــا مــی خوا ز آ ا نیــز کنتــرل مــی کنیــم و ا ر
لیــت هایی که بــه نفع  فکــر ســود خــود باشــند و هــم در فعا
یه گــذاری کننــد. جامعــه اســت توجــه کننــد و در آن ســرما

مسال  ینکه توان صنعت بیمه کشور ا رئیس کل بیمه مرکزی با بیان ا
بودجه  ین معادل  ا تومان رســید گفت:  میلیارد  ر  25 هزا به حدود 
نگر قدرت و ظرفیت صنعت بیمه است. نی دولت اســت و نشــا عمرا

مه ســخنانش در بیســت و سومین همایش  دا لناصر همتی در ا عبدا
مســال رشــد صنعت بیمه نزدیک  فزود: در هفت ماهه ا ملی بیمه ا
نفوذ بیشتری پیدا  یان ســال ضریب  پا تا  بوده اســت و  20 درصد 
بد. یا فزایش می  ا مالی کشــور  ر  زا با بیمه در  و نقش  خواهد کــرد 

ینکه سیاســت جدیــد بیمه مرکزی تمرکــز بر بیمه  وی بــا بیان ا
هــای عمر اســت و آیین نامه های مربوطه در حال اصالح اســت 
یان آذرماه شــرکت هــای بیمه گر در  ین اســاس تا پا ، گفت: بر ا
ین رشــته چگونه  یر ا بخــش عمر خود باید مشــخص کنند که ذخا
عــالم کنند. ا به بیمــه مرکزی ا فتــه اســت و آن ر یا اختصــاص 
نفر در صنعت  ر  110 هزا ینکه  ا به  ره  با اشا بیمه مرکزی  رئیس کل 
5 درصد آن در بخش دولتی  بیمه کشــور شاغل هســتند که فقط 
لیت می کنند. قتصادی فعا قعی ا فزود: بقیه در بخش های وا است ، ا
750 میلیارد دالر تعهدات  ز  همتــی گفت: صنعت بیمه برای بیش ا
اســت. کرده  یجاد  ا پوشــش های ضروری  یی های کشــور  را دا و 
لیت های  فعا تحریم هــا تالش کردیــم کــه  در  مــا  فــزود:  ا وی 
ینکــه  خارجــی کشــور دچــار مشــکل نشــود و االن هــم بــه ا
فتد کاری  ا بــرای آن مــی  تفاقی  ا برجــام چه می شــود و چــه 
کرد. هیــم  نخوا رهــا  ا  ر هــای گذشــته  تجربه ســال  و  ریــم  ندا
شــرکت  بــا  کــره  مذا در  گفــت:  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
یــن  یــم کــه ا عــالم کــرده ا هــای بــزرگ بیمــه دنیــا نیــز ا
ریــزی  برنامــه  در  مقاومتــی  قتصــاد  ا چارچــوب  در  را  تجربــه 
هیــم کــرد و بر آن اســاس کار مــی کنیم. یمــان لحــاظ خوا ها
در  فــزود:  ا همتــی 
مســال  ا ماهه  هفــت 
فقــره  میلیــون   17
خســارت  پرداخــت 
نجــام  ا کشــور  در 
شــده و در پارســال 
فوتی  ر  هــزا  17 نیز  
ر جرحی  300 هــزا و 
بیمــه  صنعــت  را 
است. ده  دا پوشــش 
بــه  ره  اشــا بــا  وی 
میلیــون   13 ینکــه  ا
در  عمــر  بیمــه 
رد  دا وجــود  کشــور 
بــا وجــود  ، گفــت: 
یک  پارســال  نکــه  آ
باعث  بیمــه  شــرکت 
خدشــه بــه صنعــت 
در  مــا  ا شــد  بیمــه 
عتمــاد  ا لحــاظ  بــه   5 ز  ا  3 نمــره  مــردم  ز  ا نظرســنجی 
اســت. خوبــی  شــاخص  کــه  گرفتیــم  بیمــه  بــه  عمومــی 
ینکــه صنعــت بیمــه  ز ا نتقــاد ا رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا ا
لــی  حا در  فــزود:  ا  ، بدهــد  اســت  مجبــور  مختلفــی  عــوارض 
14 درصــد عــوارض و  نگیــن صنعــت بیمــه  کــه بــه طــور میا
اســت. 3 درصد  بیمه  زد ســود شــرکت هــای  پردا لیــات می  ما

بر سود هم  لیات  ما ز سود  ا لیســت که قبل  ین در حا ا همتی گفت: 
ین موضوع بــه صنعت بیمه کشــور کمکی نمی کند. مــی دهیم و ا
یی خواســت فکری  را قتصاد و دا ز وزیر ا رئیــس کل بیمه مرکزی ا

کند. بیمه  صنعــت  عوارض  برای 
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با توجه به اینکه همیشه یک سمت شرکت های بیمه پرداخت خسارت است و این 
خسارت در کشور ما دامنه بسیار وسیعی از پرداخت دیات و ادای تعهدات در خسارات 
مالی و جانی اســت که ارتباط بسیار نزدیکی با میزان ریسک جاری در جامعه دارد و 
شرکت های بیمه الزام قانونی و حرفه ای در پوشش آن را دارند همین ضریب خسارت 
قابل توجه است که شاید اقبال ســرمایه گذاری در این صنعت کم رمق کرده است. 
همچنان که ســرمایه گذاری در این صنعت با پیچیدگی های زیادی رو به روســت.

آرام رشیدی، معاون مالی و اداری بیمه نوین ادامه داد : سوق سرمایه گذاری سپرده ای و یا 
ملک داری به سمت سرمایه گذاری ترکیبی و حساب شده در زیرساخت های سودآور و 
مشارکت در پروژه های توسعه ای که عالوه بر سودآور بودن، مزیت هایی در طوالنی مدت در 
کاهش میزان خسارت خواهد داشت، برای این صنعت می تواند تبعات مفیدی داشته باشد.

سرمایه گذاری های هوشمندانه شرکت های بیمه در پروژه های اقتصادی می تواند توام با اصالح 
خطرات و ریسک های صنایع داخلی بوده و آینده ای کم ریسک را پیش روی این صنعت قرار دهد.

وی در رابطه با میزان تاثیر شوک های سیستمی بر صنعت بیمه کشور و راهکارهای کاهش 
این تاثیر معتقد است: صنعت بیمه با متغیرهای متنوعی در اقتصاد و بازار رو به روست . 
مواردی مانند اعمال تحریم های خارجی، تورم و یا رکود اقتصادی را اگر بتوان شوک های 
سیستماتیک دانست، بی شک بر عملکرد این صنعت نیز مانند دیگر صنایع و بازارهای 
داخلی تاثیر داشته است؛ به عنوان مثال در دوران تحریم های فراگیر بسیاری از صنایع 
بزرگ کشور بدون پوشش بیمه ای برای ریسک های محتمل بود؛ چرا که پوشش این 
ریسک های بزرگ خارج از توان مالی و فنی شرکت های بیمه بود. رشیدی با بیان اینکه 
در چنین شرایطی شرکت های بیمه باید به سمت هوشمندسازی و توانمندسازی فنی و 
مالی خود حرکت کنند که این مستلزم پارامترهایی از جمله تامین سرمایه و ذخایر ونیروی 
کارشناسی مجرب است؛ در این باره افزود: صنعت بیمه کنونی ما فاقد عنصری به نام خالقیت 
و نوآوری است. شرکت های بیمه به دنبال تغییر در تقاضای جامعه نسبت به خود است بی 
آنکه رابطه بازار و نوآوری را مورد بررسی قرار دهند و به دنبال احیای کشش در بازار باشند.

رشیدی افزود: اینکه صنعت بیمه متاثر از فضای اقتصادی حاکم بر کشور است واقعیتی 
بدیهی است؛ اما میزان این تاثیرپذیری به شناخت صحیح و اقدام متقابل این صنعت در قبال 
این تغییرات بستگی دارد. بدین منظور که اثرگذاری مثبت و یا منفی برخی از این تغییرات و 
نوسانات بسیار به عملکرد و تصمیم سازی در شرکت های بیمه بستگی دارد. هرچند اقتصاد 
ایران ذیل فرمول های ثابت در دنیا رفتاری معکوس دارد و برخالف انتظار نقدینگی باال و 
کاهش تورم در کشور توامان شده اند و پس از رکود تورمی وارد مرحله رکود اقتصادی شده ایم.

وی تصریــح کــرد: به عنوان مثال هم زمان با کاهش نرخ ســود بانکی و عدم امکان 
پرداخــت ســود، باالتر از نرخ تورم، رشــته بیمه زندگی به عنــوان یک رقیب برای 
سپرده های بانکی کامال تحت الشــعاع تصمیمات اجرایی این حوزه خواهد بود که 
باید امیدوار بود با اتخاذ سیاســت های صحیح فنی و البته ســرمایه گذاری شرکت 
های بیمه داخلی در مقابل شــرکت های بیمه خارجی اذعان داشــت: بیش از یک 
ســال از امضای برجام می گذرد؛ اما هنوز صنعت بیمه نتوانســته اســت فرصت و 
تهدیدهای ورود شــرکت بیمه بین المللی به کشــور را به طــور دقیق آنالیز کند.

رشیدی ادامه داد: ابعاد مثبتی از جمله بهره گیری از تجربیات بین المللی، ورود فناوری 
های نوین، شناخت بومی از فرهنگ بیمه، توزیع و خروج ریسک از بازار داخلی و دسترسی 

به بازارهای جهانی و نگرانی هایی مانند میزان توان رقابت، عدم تنوع در خدمات بیمه 
داخلی، عدم به روز رسانی مقررات سرمایه گذاری 
و بیمه گری و ... مطرح اســت؛ اما برای توسعه و 
ثبات در یک صنعت ما به بیش از گمانه زنی های 
محتمل و حدس های کارشناســی نیازمندیم.

وی با بیــان اینکه متاســفانه صنعت بیمه ما 
فاقد مدیریت برنامه ریزی اســتراتژیک و آینده 
پژوهی هوشــمند اســت؛ گفت باید براساس 
الگوهــا و عوامــل و متغیرهای خــرد و کالن 
تصویری واقع بینانه و محتمل از آینده ترسیم 
کرد. برای شــناخت نقاط قوت و پتانسیل های 
موجود در مقایســه با بازار بیــن المللی و رفع 
ابهام های موجود باید مطالعــه نظام مندی از 
ظرفیت ها و دغدغه های موجود صورت بگیرد.

رشــیدی در پاسخ به این پرســش که در حال 
حاضر کدام بخش از فعالیت های آموزشــی در 
صنعت بیمه کشور برای انطباق با نیازهای بازار 

نیازمند توجه بیشتر و روزآمد ســازی است، چرا؛ اظهار داشت: آموزش و برنامه ریزی 
همگام هم هســتند و باید برای تحقق برنامه ها و اهداف در حوزه آموزش ســرمایه 
گــذاری کرد. وی با اشــاره به اینکه آموزش در صنعت بیمه، جزء اصولی اســت که 
متاســفانه کمتر به آن پرداخته می شود؛ گفت: این آموزش نه تنها همه سطوح یک 
شــرکت بیمه ای را در بر می گیرد؛ بلکه باید جامعه نیز تسری یابد. شناخت جامعه 
نسبت به بیمه در جهت فرهنگ ســازی و آگاهی دهی وظیفه نهادهای متولی این 
صنعت در کشور با همراهی شــرکت هاست. مدیران و سیاستگذاران نباید فراموش 
کنند که موفقیت، آگاهی و شــناختی در جامعه انسانی اکتسابی است و نه توارثی.

رشــیدی با تاکید بر اینکه رویکرد آموزش در این صنعت با توجه به وضعیت نیروی 
انسانی متخصص و تحوالت بازار و تغییرات نیازها مستلزم بازنگری است؛ در این باره 
ادامه داد: صنعت بیمه برای ارتقای بهره وری مهارتی، ایجاد خالقیت و توانمندسازی 
ظرفیت های خود باید به ســمت کاربردی سازی آموزش در تمام سطوح مدیریتی، 
کارشناســی، شــبکه فروش و اقشــار جامعه به صورت موزون و همگام پیش برود.

همچنیــن معاون مالی و اداری بیمه نوین دربــاره برخورد با تخلف و تقلب در حوزه 
خسارات ادعا شده از شرکت های بیمه اظهار داشت: باید در نظر داشت مقابله با این 
معضل تنها یک وجه نخواهد داشت. نهادهای مختلفی از ناظر، قانون گذار و انتظامی 
و ... در کنــار شــرکت های بیمه می توانند در کاهش صدمــات و زیان های چنین 
ناهنجاری هایی بر پیکره صنعت بیمه وارد عمل شــوند. در حال حاضر این شرکت 
های بیمه هستند که در کشف و آشکارسازی این بدرفتاری فعال و در عرصه هستند 
که هزینه های هنگفت مالی و انســانی را نیز به این شــرکت های تحمیل می کند.

وی خاطر نشــان کرد: ارتقای پشتوانه و ظرفیت های حقوقی برای تقویت اراده قانون 
گذار به منظور قانونگذاری هدفمند و اجرای جدی تر احکام جزایی متناسب با جرم، 
توانمندسازی کشف شکاف ها و نقاط قابل نفوذ سیستم موجود، توسعه تکنولوژیک و 
یکپارچه سازی اطالعات، بهره مندی روش های داده کاوی در کشف الگوهای تقلب 
در صنعت و ... برخی از ابزارهای قابل پیگیری جهت تحقق شــرایط مطلوب اســت.

وی با بیان اینکه اهمیت نظارت های نهادی با نظارت های شهروندی در کاهش تخلف و 
تقلب در این صنعت بسیار اهمیت دارد؛ گفت: این رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر تبیین نقش 
اجتماعی بیمه در جامعه و پیاده سازی طرح های اطالع رسانی و آموزشی به آحاد جامعه برای 
نقش پذیری و القای حس مسئولیت به افراد در کاهش رفتارهای مجرمانه در این حوزه است.

رشیدی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما کدام یک از بیمه نامه های عمر و یا اجباری 
حوادث می توانند به عنوان هدف نخست راهبردی از سوی شرکت های بیمه برای تقویت 
شاخص توانایی های مالی مورد توجه قرار گیرند، چگونه؛ گفت: بدون شک انتخاب محصول 
راهبردی و همچنین سیاست های فروش در هر بنگاه اقتصادی با توجه به اهداف و ظرفیت 
فنی و سرمایه ای و همین طور نگرش مدیران ارشد تعیین می شود، اما به طور کلی بیمه 
عمر و سرمایه گذاری با توجه به تعهدات بلندمدت و امکان سرمایه گذاری از طریق پرتفوی 
به دست آمده از حق بیمه ها در این بخش به عنوان یک محصول راهبردی قابل تعریف 
است؛ ضمن اینکه استفاده بهینه از منابع حاصل از بیمه عمر با برنامه ریزی مناسب و 
هدف گذاری دقیق می تواند عاملی موثر برای ارتقا و رشد توانگری مالی شرکت بیمه شود.

شرکت های بیمه باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنند
مدیر مالی و اداری بیمه نوین از هوشمندسازی صنعت بیمه در ایران می گوید
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سهامداران پارس خودرو
 به عروس خیابان آهوی بیابانشان مصوب افزایش سرمایه دادند

افزایش سرمایه پارس خودرو مصوب مجمع گرفت

مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت پارس خودرو )ســهامی عام( 
راس ســاعت 9 صبــح مــورخ 1395/09/07 در محــل ســالن 
آزادگان مرکز همایشهای پژوهشــگاه صنعت نفت تشکیل گردید.
در این مجمع کــه با حضور بیش از 71/5 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی، اعضای هیــات مدیــره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، 
ریاســت مجمــع برعهــده آقای مهــدی جمالی بود کــه جنابان 
علیرضــا بادکوبــه و ناصر آخونــدی درمقام نظــار اول و دوم و 
آقای ســیروس شــجاعی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

قرائــت  از  پــس 
توجیهی  گــزارش 
به  مدیــره  هیات 
مجمــع و تاکیــد 
افزایش  لــزوم  بر 
شــرکتها  سرمایه 
تجدید  از  ناشــی 
دارایــی  ارزیابــی 
آنهــا و با توجه به 
تــوان  از  اســتناد 
تولیدی و خدماتی 
نیازهای  تامین  در 
نامه  ایین  و  کشور 
مربــوط  اجرائــی 
شــمولیت  و  آن 
شــرکت بــا توجه 
به این مســتندات 

نســبت به افزایش ســرمایه شــرکت هــا اضافه کــرد در جهت 
اجــرای تحــرک پذیری و ادامــه روند و پویایی شــرکت این امر 
ضروری اســت مدیریت ارشد شــرکت با اعالم اینکه این افزایش 
ســرمایه در دو مرحلــه صــورت می گــردد اضافه نمــود برای 
تکمیــل افزایــش ســرمایه،تامین افزایش ســرمایه دوم از محل 
مطالبات حال شــده و آورده نقدی ســهامداران تامین می گردد.
مهنــدس ناصرآقامحمــدی مدیر مدبر و الیق شــرکت که رزومه 
درخشــانی بر صنعت خودورسازی کشور دارد و از مدیران توانمند 
حوزه این شــرکت بشمار می رود در ادامه تاکید کرد تعداد تولید 
و فروش در حالت افزایش ســرمایه در ســالهای 1396 تا 1399 
بطور میانگین ســالیانه حدود 18 درصد افزایش نســبت به سال 
قبل داشته و در صورت عدم افزایش سرمایه بطور میانگین حدودا 

18 درصد نســبت به ســال قبل کاهش پیش بینی شــده است.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره 

سرمایه  افزایش  درخصوص 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت پارس 

عام( خودرو)سهامي 
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب 

سال 1347
1- گزارش توجیهي مورخ 1395/3/3 هیات مدیره شرکت پارس 
خودرو )ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از 
ریال  میلیارد   6/774 مبلغ 
به مبلــغ 22/774 میلیارد 
اول  بخــش  شــامل  ریال، 
بــه مبلــغ 4/219 میلیارد 
در  ســرمایه  افزایش  ریال 
قانون   17 مــاده  اجــرای 
توان  از  اســتفاده  حداکثر 
در  خدماتــی  و  تولیــدی 
تامیــن نیازهای کشــور و 
آئین نامه اجرایی آن مبنی 
بر شــمول معافیت مالیات 
افزایش سرمایه  به  نســبت 
اقتصــادی،  هــای  بنــگاه 
ناشــی از تجدیــد ارزیابی 
بخش  و  آنهــا  داراییهــای 
 11/781 مبلــغ  بــه  دوم 
افزایــش  ریــال  میلیــارد 
ســرمایه که پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرســی 
»رســیدگی بــه اطالعــات مالــی آتی« مــورد رســیدگی این 
ســازمان قرار گرفته اســت. مســئولیت گــزارش توجیهی مزبور 
و مفروضــات مبنــای تهیــه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- بخش دوم گزارش افزایش ســرمایه مزبور در اجراي تبصره 2 
ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به 
مبلغ 11/781 میلیارد ریال تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای 
آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما 
بــه وقوع بپیوندد. در نتیجه به اســتفاده کنندگان توجه داده می 
شــود که این گزارش توجیهی ممکن اســت بــرای هدفهایی جز 
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هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.
3- همانگونــه که در مفروضــات گزارش 
توجیهی )جداول شــماره 23 و 26( درج 
گردیــده، تعداد تولید و فــروش در حالت 
افزایــش ســرمایه در ســالهای 1396 تا 
1399 بطــور میانگین ســالیانه حدود 18 
درصد افزایش نســبت به سال قبل داشته 
و در صــورت عدم افزایش ســرمایه بطور 
به  نســبت  درصد   18 میانگیــن حــدودا 
ســال قبل کاهش پیش بینی شــده است. 
)تفاوت تولید در سال 1399 معادل 140 
هزار دســتگاه(، همچنین تفاوت )افزایش( 
انجام  نرخ تســهیالت مالی در حالت عدم 
افزایش سرمایه از 2 درصد در سال 1395 
به 12 درصد در ســال 1399 پیش بینی 
شده اســت. درخصوص نحوه دسترسی به 

میزان تولید و فروش پیش بینی شــده و اثرات افزایش ســرماه بر 
افزایش توانایی شــرکت در اخذ تسهیالت مالی بیشتر با نرخ بهره 
کمتر، اطالعات و مســتندات کافی به این ســازمان ارائه نشده و 
در گزارش توجیهی نیز به نحو مناســب ارائه و افشاء نشده است.
4- افزایش سرمایه پیشنهادی شــامل مبلغ 7/972 میلیارد ریال 
از محل مطالبات ســهامدار اصلی بابت واگذاری بخشــی از سهام 
شرکتهای فرعی عضو گروه براســاس گزارش ارزیابی کارشناسان 
رســمی دادگســتری منتخب شرکت ســایپا )ســهامدار اصلی و 
فروشــنده( و برمبنــای ارزش روز خالص دارائیهای آن شــرکتها 
)بدون در نظر گرفتن ســایر مبانــی تعیین ارزش و محدودیتهای 
کارشــناس در تعیین ارزش برخی از دارائیهــای واگذاری(تعیین 
گردیده است. اهداف عملیاتی خرید بخشی از سهام سرمایه گذاری 
شرکتهای گروه از سهامدار عمده به این سازمان ارائه نشده است. 
الزم به ذکر اســت در حال حاضر شرکتهای مذکور عمدتا زیان ده 
بودند و لذا بازدهی ســرمایه گذاریها، متناســب با مبانی و ارزش 
تعیین شده توسط کارشناسان نبوده که این امر موجب کاهش هر 
چه بیشتر نســبت بازدهی دارائیهای شرکت مورد گزارش خواهد 
گردید. ضمن آنکه اثرات مالی مربوط به نتایج عملیات شــرکتهای 
مذکور بر ســود و زیان ســنوات آتی شــرکت مورد رسیدگی در 
گــزارش توجیهی به نحو مناســب افشــا و ارائه نگردیده اســت.

5- به نظر این سازمان:
الف- براساس رسیدگی های انجام شده، افزایش سرمایه شرکت در 
اجرای ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
تامین نیازهای کشور و آیین نامه اجرایی مربوط، بالمانع می باشد. 
ب - براساس شواهد پشــتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی 
برخورد نکرده اســت، که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقــول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمــي کند. به عالوه، 
به نظر این ســازمان به ســتثنای آثار موارد منــدرج در بندهای 
3 و4، گزارش توجیهي افزایش ســرمایه از محــل مطالبات حال 
شــده و آورده نقدی سهامداران، براســاس مفروضات به گونه اي 
مناســب تهیه و طبق استانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
6- شرکت در حال حاضر مشمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون 
تجــارت بوده و ضرورت دارد در اجرای مفــاد ماده مزبور، مجمع 
عمومی فــوق العاده شــرکت مقدمتا درخصوص انحــالل یا بقاء 
شــرکت اتخاذ تصمیم نماید. در صورتیکــه مجمع عمومی رای به 
انحالل شــرکت ندهد، الزم است سرمایه شرکت به میزان حداقل 

ممکن کاهش یافته و ســپس مجمــع عمومی فوق العاده در مورد 
افزایش ســرمایه پیشــنهادی هیات مدیره اتخــاذ تصمیم نماید.
7- مبلــغ افزایش ســرمایه عمدتا شــامل مطالبات ایجاد شــده 
شــرکت سایپا)ســهامدار عمده( از محل انتقال مالکیت شرکتهای 
فرعیگروه به شــرکت مورد رسیدگی به مبلغ 7/972 میلیارد ریال 
می باشد، سهم ســهامداران اقلیت در افزایش سرمایه پیشنهادی 
شــامل مبلغ 3/793 میلیارد ریال اســت که بایــد بصورت نقدی 
تامیــن گردد. در این خصوص رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت 
درخصوص تســاوی حقــوق صاحبان ســهام تاکید مــی گردد.
8- گــزارش توجیهــی ارائه شــده فاقد گزارش امور شــرکت از 
بدو ســال مالــی در جریان تا تاریخ پیشــنهاد افزایش ســرمایه 
)موضــوع تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت( می باشــد.

9- در گزارش کارشناسی رســمی ارزیابی سهام شرکتهای طیف 
سایپا و ســایپا کاشــان معادل 20درصد به مبالغ ارزیابی بعنوان 
ســهام مدیریتی و کنترلی توسط کارشناسان رسمس دادگستری 
افزوده شــده اســت لیکن در گزارش کارشناســی ارزیابی سهام 
شرکتهای مگا موتور  سایپا این موضوع در نظر گرفته نشده است. 
10- 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 نظر رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

افزایش سرمایه انجام  از  هدف 
هدف شرکت پارس خودرو سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت، به شــرح زیر می باشد.
بــا توجه به تمدید مهلت معافیت مالیاتی قانون حداکثر اســتفاده 
از تــوان تولیدی وخدماتــی در تامین نیازهای کشــور و تقویت 
آنهــا در امر صادرات این شــرکت در نظر دارد از این شــرایط و 
مزایای مقرر اســتفاده نموده و بخش دیگری از افزایش ســرمایه 
را نیــز از محــل مطالبــات و آورده نقــدی ســهامداران تامین 
نمایــد. هدف از این اقدام خارج شــدن از شــمولیت ماده 141 
قانون تجــارت و همچنین انعکاس قیمــت روز ارزش دارائیها در 
ترازنامه شــرکت و شــفاف ســازی اطالعات دارائیهای سازمان و 
رفع بحــران تامین نقدینگــی و جلوگیری از ممانعــت بانکها در 
تمدید تســهیالت فعلــی و افزایش حــد اعتبــارات و در نتیجه 
اصــالح ســاختار ســرمایه و بهبود نســبت مالکانــه و همچنین 
جلوگیری از روند زیان و حرکت به ســمت ســودآوری می باشد.   
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كسب رتبه سوم روابط عمومی های برتر صنعت بیمه توسط بیمه دی
روابــط عمومــی بیمــه دی موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در چهارمین 
شــد. کشــور  بیمــه  صنعــت  هــای  عمومــی  روابــط  جشــنواره 
روابط عمومی این شرکت توانست با کسب آراء هیات داوران چهارمین جشنواره 
روابط عمومی های صنعت بیمه کشور، رتبه سوم این جشنواره را از آن خود کند.
روز شــنبه 13 آذرمــاه 1395همزمــان با مراســم گرامیداشــت روز صنعت 
بیمه که با عنوان » بیســت و ســومین همایش ملــی و نهمین همایش بین 
المللی بیمه و توســعه « در ســالن بــرج میالد برگزار گردیــد،  در اختتامیه 
این مراســم لــوح تقدیر و تندیس این جشــنواره با حضور دکتــر عبدالناصر 
همتــی رئیــس کل بیمــه مرکــزی ج.ا.ا و مدیران ارشــد صنعــت بیمه  به 
جــالل مهدی مدیــر روابط عمومی و امــور بین الملل بیمه دی اهداء شــد.

شــایان ذکر اســت جشــنواره روابط عمومی های برتر صنعــت بیمه با هدف 
ترغیب و تشــویق فعــاالن این حوزه و تقدیــر از برترین آثار تولید شــده در 
حــوزه اطالع رســانی و اطالع یابی فرهنگی هر ســاله محل مناســبی برای 
به تصویر کشــیدن توانمندی هــای روابط عمومی های صنعت بیمه اســت.

بیســت و ســومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه 
بــا معرفی مدیــران روابط عمومی برتــر صنعت بیمه به کار خــود پایان داد.

در مراســم پایانــی ایــن همایــش کــه بــا حضــور رئیــس کل بیمــه 
مرکــزی و جمعــی از مدیــران صنعــت بیمــه برگــزار شــد، مدیــران 
روابــط عمومــی چهار شــرکت بــه عنــوان مدیران برتــر انتخاب شــدند.

خانم »سمیه محمدی« مدیر روابط عمومی شرکت بیمه رازی، آقای »جالل 
مهدی« مدیر روابط عمومی شــرکت بیمه دی، آقای »مصطفی آسیایی« مدیر 
روابــط عمومی شــرکت بیمه ما و آقای »علیرضا ســادات میــر« مدیر روابط 
عمومی شــرکت بیمه ایران، مدیران روابط عمومی برتــر صنعت بیمه بودند.

همچنیــن روابط عمومــی صندوق تأمین خســارت های بدنــی به مدیریت 
آقای »کامران ناقوســی« در شــاخص مســوولیت های اجتماعی اول شــد.

بیمه دی  و    رازی  بیمه  روابط عمومی  مدیران 
بیمه ز   و ر ملی  یــش  هما ر  د می  عمو بــط  ا و ر ی  ها ین  تر بر
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کســب عنوان برترین روابط عمومي بیمه اي کشــور توســط 
روابط عمومي شــرکت ســهامي بیمه »ما« و» بیمــه ایران«در 
مراســم اختتامیه بیســت و ســومین همایش بیمه و توســعه، 
روابط عمومي شــرکت ســهامي بیمه »ما« و »بیمه ایران«  به 
عنوان روابــط عمومي برتر صنعت بیمه انتخاب و معرفی شــد

بیست و سومین همایش ملي و نهمین همایش بین المللي بیمه و 
توسعه روز 13 آذر به مناسبت روز صنعت بیمه، در سالن همایش 
هاي بــرج میالد با حضور دکترهمتي رییــس کل محترم بیمه 
مرکزي، دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نائب 

رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، تعدادی 
از نمایندگان محترم و فعاالن شــرکت های بیمه، کارشناسان و 
اساتید دانشگاهی و مهمانان خارجی از هفت کشور دنیا برگزار شد

بر اســاس این گــزارش، در مراســم اختتامیه ایــن همایش ، 
روابط عمومي هاي برتر صنعت بیمه بر اســاس شــاخص های 
مختلف  انتخاب شــدند که به ترتیب مدیریــت روابط عمومي 
شــرکت هاي بیمه »مــا«، بیمه ایران و بیمــه رازي و دي مقام 
هــاي اول تا ســوم را کســب کردنــد و لوح تقدیــر و تندیس 
مربوطه از طرف ریاســت محتــرم بیمه مرکزی اهــدا گردید.

بط  ا و ر ی  هــا ین  تر بر
یــش  هما ر  د مــی  عمو

بیمه ز   و ر ملی 

کردند دریافت  را  برتر  روابــط عمومی  تندیس  ما   بیمه  و  یران  ا بیمه 
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سیمان سپاهان بر تارک نگین گنبدهای صنعت سبز استان اصفهان
مهندس اسعدی مدیری تولید محور که اقتصاد و بازار را می شناسند

از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور پرشمار بزرگان 
و متولیان صنعت سیمان در کشور در مجمع سخن راند 
که نشان از ارج و قرب مهندس اسعدی بعنوان یکی از 
مدیران ارشد صنعت کانی کشور و جایگاه و منزلت شرکت 

پر افتخار سیمان سپاهان دارد.
مهندس اسعدی این پیشکسوت صنعت کانی کشور در 
فرازهایی از گزارش خود به مجمع که از جمله گزارشهای 
کامل و جامع شرکت های سیمانی بود ضمن برشمردن 
موانع و چالش های فرصت ها و ظرفیت های ناشناخته را 
در صنعت سیمان کشور تشریح کرد. وی با اعالم اینکه 
متاسفانه بدلیل نبود قوانین حمایتی از جانب دولت، رقابت 
غیراصولی، محدود شــدن فروش محصول به بازارهای 
صادراتی عسلویه بواسطه ناامنی در آن کشورها، رکود بازار 
مسکن ، کاهش پروژه های عمرانی و ... باعث گردید که 
صنعت سیمان به عنوان ارزانترین محصول فرآوری نشده 
در کشور نتواند برای صاحبان آن »بخوانید سهامداران« به 
قدر پیش بینی ها سود حاصل کند. مدیر توانمند شرکت 
راه خروج از این معضل را که با اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های ســالیانه 
هر ســاله سودآفرینی آن کمتر می شود را توجه به امر 
بهینه ســازی و باال بردن بهره وری دانست و اضافه کرد 
بحمداله با وجود تمام این معضالت وسختی ها با همت 
و همدلی کلیه ارکان مجموعه سیمان سپاهان توانستیم 
در سال مالی گذشته 2/5 میلیون تن سیمان و کلینکر در 
بازارهای داخلی و خارجی بفروشیم که با توجه به شرایط 
سخت اقتصادی کشور این یک موفقیت بزرگ در بین 
دیگر شرکت های سیمان کشور محسوب می شود. این 
موفقیت فروش برای سیمان سپاهان در بین سیمان هایی 
بوده که بخاطر موقعیت جغرافیایی خود دارای موقعیت 
استراتژیک بسیار حیاتی بوده اند و بالطبع دسترسی به 

بازارهای صادراتی برای آنها بسیار حائز است.
سالهاست در مجمع سیمان سپاهان به عنوان یک خبرنگار 
حضور می دارم و به هر سال بیش از 20 مجمع سیمانی 
را پوشش خبری می دهم ولی آنچه هر سال مرا با شوق 
به سیمان سپاهان و مجمع آن می کشاند اول حرمت 
بقلم و خبرنگار است که در کلیه ارکان شرکت از مدیر 
ارشد تا حراست به شایستگی و بایستگی انجام می پذیرد 
و دوم، نیز دیدار روی عزیزانی تالشــگر، کاردان و کاربلد 
که برای حصول افتخار ملی از دیار اصفهان درپای کوره و 
پشت میز چه جهادگونه در سنگر تولید خالصانه خدمت 
می کنند و هر سال با عملکردی درخشان و شفاف در برابر 
سهامداران می نشیند و با افتخار اعالم می کنند که ما به 
عنوان امانتداران شما سهامداران هر آنچه داشته ایم بکار 

برده ایم برای کسب ارزش آفرینی و سودآوری...
مهندس اسعدی سالهاست در صف اول مدیران این کشور 
با کارنامه اش در سکوهای برترین نشسته و نشان داده با 

ترسیم برنامه های مدون مدیریت در کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت نقشی را برای شرکت در مجموعه اش 
فرش می کنند تا سالهای سال زینت بخش آن شرکت 

باشد و افتخار آفرین.
وقتی مدیرعامل توانمند شرکت می گوید حفظ و توسعه 
سهم بازار، تکریم مشتریان و رشد و توسعه منابع انسانی از 
مهم ترین استراتژی های من در برنامه سه ساله )1397- 
1394( بوده که بخش مهمی از آن عملیاتی گردیده و 
مابقی آن با ارزیابی نتایج حاصل بطور مستمر و روتین مورد 
بازنگری و اجراء مجدد قرار می گیرد، خوب می فهمی که 
این مدیریت تنها به مقاطع کوتاه و سود چند روزه نمی 

نگرد وافق و چشم اندازی را برای سیمان سپاهان ترسیم 
کرده که با اجرای برنامه های آن سیمان سپاهان بر تارک 

صنعت سیمان کشور خواهد درخشید.
مهندس اســعدی در بخش دیگری از گــزارش خود 
رشد سودآوری، توسعه پایدار با توجه به عملکرد زیست 
محیطی و تولید بهینه با توجه به ارتقاء کیفیت را از دیگر 
مهمترین دکترین های کاری خود و مجموعه برشمرد و 
اضافه کرد نیروی انسانی ماهر و با تجربه بعنوان مهمترین 
سرمایه های سازمانها در جهان امروز شناخته می شوند و 
بر همین اساس با بازنگری مستمر و وضعیت نیروی انسانی 
و برنامه ریزی آموزشهای تخصصی برای ارتقاء سطح دانش 
کارکنان و مهندس مجدد در سال مالی گذشته در ادامه 
اقدامات موثر سالهای قبل و تداوم آن برای سنوات آتی 
یکی دیگر از مهمترین استراتژی ها و برنامه های مقرر ما 
برای امسال بوده و این برنامه های آموزشی برای کارکنان 

برای سال های آتی نیز به جد پیگیری خواهد شد.
مدیر خوش فکر و با تجربه شــرکت در ادامه با اشاره به 
پتانسیل های باالی سیمان سپاهان از جمله بهره برداری 
از دپارتمان تولید سیمان های آمیخته، با رگیر خانه تمام 
اتوماتیک، دانش فنی روز و سرمایه انسانی کارآمد، تنوع 
محصوالت و ... ابراز امیدواری کرد که با گسترش بازارهای 

فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش، تنوع 
بخش به محصوالت و توجه به افزایش ارتقاء کیفیت آنها 
بعنوان برنامه های آتی مدیریت شرکت در سال آینده مالی 

شاهد اتفاقات شیرینی باشیم.
مهندس اسعدی در بخش پایانی گزارش خود با تشریح این 
مطلب که با توجه به مصوبات مجامع عمومی در سنوات 
گذشته هیات مدیره سیاستهای کلی سرمایه گذاری را 
در جهت هدایت و مدیریت سرمایه گذاری ها تبیین و 
تعیین کرده است افزود این موارد با اولویت حفظ و افزایش 
سهام مولد و مرتبط با فعالیت شرکت و بر پایه کسب سود 
بیشتر بمنظور افزایش ثروت سهامداران و تامین بخش از 

نقدینگی مورد نیاز اجرا گشته و خواهد گشت.
شایان ذکر است سیمان سپاهان و مدیریت آن در سالهای 
گذشته نیز نشان داده اند که چه اهتمام جدی برای بهینه 
سازی و بهره وری داشته اند، بطوری که هر ساله راندمان 
کاری شرکت افزایش پیدا کرده است و این همان حلقه 
گمشده ای است که در صنعت سیمان کمتر بچشم آمده 

است. 
بی شــک حمایت دولت و دستگاه های متولی، خارج 
شدن فضای ناامنی و سرکوب شورشیان در کشورهای 
همسایه )القاعده ، طالبان و ...( و یادگیری سازو کارهای 
رقابت صحیح در بازار جهانی امروز و توجه جدی به نظرات 
کارشناسان و صاحبنظران دلسوزی چون مهندس اسعدی 
می تواند صنعت سیمان کشــور را از رکودی که کنون 
گرفتار آن است رهایی ببخشد و باعث شود که بار دیگر این 
صنعت به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی بر بلندترین 

سکوهای افتخار برای مردم شریف ایران قرار گیرد.
نباید فراموش کنیــم که اگر میهن عزیزمان دردو دهه 
بعد از جنگ و در شرایط سخت تحریم های اقتصادی 
توانسته در صنعت سیمان در جهان بعنوان بزرگترین 
تولید و صادرکننده سیمان شناخته شود به مدد درایت 
و تدبیر مدیران خدوم همچون مهندس اسعدی هاست 
که لحظه ای برای بزرگ نام پرافتخار ایران نیاسوده اند. 
افتخاری که به مدد تالش مردان آبدیده و تالشگری که 
از پای کوره های پخت و استوانه های فردایش و بارگیر 
خانه و آزمایشگاه و مدیریت در دل کارخانه های سیمان 
برای استقالل و خودکفایی این مرز و بوم  حاصل گردیده 
است. مردان شایسته و مدیران بایسته این ملت قدردان 

شما هستند.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان 
)سهامی عام( در تاریخ 95/09/14 در محل سالن همایش 

های مجموعه فرهنگی ورزشی تالش تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 87 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای عباس صفاکیش بود، که 
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جنابان علی محمد بُد و بیژن جواهری در مقام نظار اول و 
دوم و آقای محمد اسعدی 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 1395/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 

129 به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی »نوین نگر مانا« به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و »موسسه حسابرسی آزمون 
پرداز ایران مشهود« به عنوان بازرس علی البدل برای سال 

مالی 96 انتخاب گردیدند.
*  اعضای هیات مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو 
سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند:

الف(شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
ب( شرکت سرمایه گذاری آذر

ج( شرکت  سیمان شرق
د(شرکت سیمان کردستان 

ه(شرکت سیمان فارس و خوزستان
پیام هیأت مدیره 

شرکت به منظور کسب 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 کیفیت محصوالت 
و خدمات،  کاهش زمان واکنش نسبت به نیاز مشتریان 
، شناســایي محدودیت ها، رفع تنگناها ، شناسایي و 
حذف هزینه هاي بدون ارزش افزوده ،  کاهش مستمر 
بهاي  تمام شده  و ارزیابي فعالیت هاي جدید که انجام 
آن بر عملکرد شرکت موثر بوده و همچنین برنامه ریزي 
در جهت پژوهش،  تحقیقات و آموزش نیروي انســاني 
، طرح ریزي نموده اســت،که امید اســت با پشتیباني 
و رهنمود ســهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم .  
مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال مالي مورد گزارش 
پس از خروج سیمان از سبد حمایتي درسال 1387 و 
راه اندازي واحدهاي جدید تولید، عرضه سیمان نسبت 
به تقاضا در بازارهاي داخلي افزایش یافت و  شــرایطي 
متفاوت با گذشته براي واحدهاي تولیدکننده سیمان به 
وجود آمد و علي رغم آزاد شدن صادرات سیمان،  فزوني 
عرضه در بازارهاي داخلي نسبت به تقاضا در سال مالي 
منتهي به پایان شهریور ماه 1395 همچنان تداوم یافت 
. عالوه بر این افزایش قیمت تمام شــده تولید سیمان 
تحت تاثیر اجراي قانون هدفمندي یارانه ها و متعاقباً 
تاثیر افزایش قیمت حامل هاي انرژي ، افزایش نرخ ارز 
و افزایش هزینه هاي سالیانه از یک طرف و عدم تناسب 
افزایش قیمت فروش ســیمان با افزایش قیمت تمام 
شده از طرف دیگر ، صنعت سیمان را با کاهش حاشیه 
ســود در ســال مالي مورد گزارش مواجه نموده است .

عدم تناســب رشــد مصرف سیمان با رشــد تولید 
ســیمان در ســال مالي مورد گزارش ، باعث گردیده 
اســت تولید کنندگان با مازاد تولید نسبت به مصرف 
مواجه شــده که در نتیجــه با انباشــت و نهایتاً عدم 
فروش محصول، با کســري نقدینگي مواجه شــوند .

مــرور کلــي بــر جایــگاه شــرکت در صنعــت و 
وضعیــت رقابتــي آن در ســال مالي مــورد گزارش
پــس از راه اندازي خط ســوم تولید در ســال 1387 
ظرفیت تولید کلینکر در شــرکت سیمان سپاهان از 
1/8 میلیــون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازي 
آسیاب ســیمان خط ســوم در نیمه دوم سال 1388 
ظرفیت تولید سیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسیده است .

با افزایش ظرفیت تولید سیمان در شرکت و افزایش عرضه 
سیمان تولیدي سایر شرکت ها در بازارهاي داخلي ، به 
ویژه افزایش عرضه سیمان در منطقه جغرافیایي فعالیت 
شرکت بعلت بهره برداري از کارخانه هاي جدید ، رقابت 
بین عرضه کنندگان براي افزایش فروش محصوالت خود 
در سال مالي منتهي به پایان شهریور ماه 1395 نیز ادامه 
یافت بطوریکه در اثر رقابت ، قیمت فروش به تناســب 
افزایش نیافته است . در صادرات محصول به خارج از کشور 
نیز با توجه به تولید مازاد سیمان نسبت به مصرف داخلي ، 
عرصه رقابت شدت یافت و با افزایش کرایه حمل سیمان تا 
مرزهاي خروجي ، حاشیه سود سیمان صادراتي نسبت به 
سال مالي قبل افزایش قابل توجهي نداشته است. با وجود 
این موارد ، شرکت تالش نمود به اهداف از پیش تعیین 
شده دست یابد و با همت و همدلي همه کارکنان براي 
ورود به بازارهاي جدید برنامه ریزي نماید که نتیجه آن 
فروش 2/2 میلیون تن سیمان و 268 هزار تن کلینکر در 
شرایط سخت رقابتي در بازارهاي داخل و خارج بوده است .

بیان استراتژي شركت 
با مطالعاتي که از ســال 1394 در خصوص برنامه هاي 
شرکت بعمل آمد استراتژیهاي سه ساله شرکت تدوین و 
به مرحله اجرا درآمده است که با ارزیابي نتایج حاصل از آن، 
استراتژیها مورد بازنگري قرار گرفته و با تغییراتي ، عملیاتي 
شده اند . اهم استراتژیهاي مذکور بشرح زیر مي باشد :
1- حفظ و توســعه ســهم بازار و تکریم مشــتریان 
با تغییر شرایط فروش محصول ، نگرش شرکت نسبت به 
مشتریان با رویکرد حفظ مشتریان قبلي و افزایش تعداد 
مشتریان جدید بمنظور حفظ سهم بازار مد نظر بوده 
است که در این راستا تقویت واحدهاي مهندسي فروش 
و بازاریابي و ارائه خدمات پس از فروش شامل نظرسنجي 
و راهنمایي مشتریان در مورد مصرف سیمان و مراجعه به 
محل هاي مصرف سیمان و استفاده از آزمایشگاه سیار براي 
اندازه گیري معیارهاي کیفیت سیمان قابل ذکر است .

2- رشد و توسعه منابع انساني 
نیروي انساني بعنوان عامل رشد و پویایي سازمان مورد 
توجه بوده اســت . بازنگري مســتمر وضعیت نیروي 
انساني و برنامه ریزي آموزشهاي تخصصي براي ارتقاء 
سطح دانش کارکنان و مهندسي مجدد در سال مالي 
مورد گزارش در ادامه اقدامات ســالهاي قبل و تداوم آن 
براي سنوات آتي یکي از استراتژیهاي برگزیده مي باشد. 
همچنین سایر استراتژیهاي شــرکت شامل 1- رشد 
ســودآوري 2- توسعه پایدار با توجه به عملکرد زیست 
محیطي 3- تولید بهینه با توجه به ارتقاء کیفیت مي باشد.

- بیــان برنامــه ها و چشــم انداز وضعیت شــرکت 
بامطالعاتي که درســالهاي گذشته صورت گرفته است 
تولید محصوالت جدید در مرحله آزمایش قرار گرفته 
که پس از طي مراحل آزمایشــي، این محصوالت که 
داراي تنوع و تفاوت از لحاظ کیفیت و مقاومت و ســایر 
معیارها با انواع سیمان  مي باشــد به بازار عرضه شد .

تولید بتن آماده در شــرکت فراورده هاي بتني که در 
سال 1387 با سرمایه گذاري شرکت تأسیس گردیده 

از موارد دیگر گسترش فعالیت 
شــرکت و تولید محصول در 
چرخه بعدي سیمان مي باشد.

برنامه هاي آینده شركت
شرکت سیمان ســپاهان در 
راســتاي جلب نظر ذینفعان 
خود، بــه ویژه حداکثر نمودن 
منافــع ســهامداران عزیز و با 
برقراري واســتفاده از سیستم 
مدیریــت اســتراتژي متوازن 
تــوان،  وباتمــام   )BSM(

حداکثر تالش خود را براي کاهش قیمت تمام شــده 
محصوالت و افزایــش )EPS( به کار گرفته و در قالب 
برنامه راهبردي 3 ساله اهداف ذیل را تدوین نموده است:

گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي شیوه 
هاي فروش

ارتقــاي کیفیــت محصــوالت در ســطح داخلي و 
استانداردهاي بین المللي )کنترل جامع کیفیت مواد 
اولیه و افزودني از معدن تا تحویل به مشتري، پیگیري 
اخذ نشــان CE( وگسترش سهم بازار داخلی )افزایش 
کارائي فرآیند بازاریابي ، مدیریت روابط با مشــتریان، 
جلب رضایت و ایجاد وفاداري در مشتریان( همچنین 
افزایــش میزان صادرات به منظور به کارگیري حداکثر 
ظرفیت تولیدي ، تأمین بخشــي از نیازهــاي ارزي و 
استفاده از معافیت هاي مالیاتي و مشوق هاي صادراتي.

تنوع محصوالت
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه )R&D( جهت تأمین 

نیازهاي جدید مشتریان ونگاه به آینده از نظر تکنولوژي
مشارکت ها وسرمایه گذاري ها 

سیاستهاي کلي ســرمایه گذاري باتوجه به مصوبات 
مجامع عمومي در سنوات گذشته توسط هیأت مدیره 
تبیین وتوسط شرکت سرمایه گذاري که براي هدایت 
و مدیریت ســرمایه گذاریها تأسیس گردیده، اجرا مي 
شــود. حفظ ســهام مولد و مرتبط با فعالیت شرکت 
و کســب ســود به منظور افزایش ثروت ســهامداران 
وتأمین بخشــي از نقدینگي مورد نیاز از طریق فروش 
و واگــذاري ســایر ســهام از برنامه هاي آتي اســت.
سرمایه گذاري در تولید بتن با تأسیس شرکت فرآورده هاي 
بتني بمنظور گسترش بازار مصرف و افزایش سود و در پایان 
سال مالي مورد گزارش مقرر گردید شرکت فرآورده هاي 
بتني فعالیت خود را توسعه و نسبت به احداث ایستگاههاي 
بتن در مقاطع مختلف شــهر اصفهان اقــدام نماید .
ســرمایه گــذاري در حمل و نقل از طریق تأســیس 
شــرکت حمل و نقل بمنظور مدیریــت حمل و نقل 
محصوالت از جمله فعالیت هاي شــرکت مي باشــد.

در اواخر ســال مالي مورد گزارش شرکت پاکت سازي 
شفق به شرکت بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان 
تغییــر نام یافته و وظیفه آن عــالوه بر فعالیت در امور 
خرید و فروش ســیمان ،تجــارت در همه عرصه هاي 
ســود آور مي باشــد امید اســت با توسعه فعالیتهاي 
شــرکت مذکور از عواید حاصل از آن در جهت افزایش 
ســود آوري براي ســهام داران محترم بهره مند گردد.

شیوه هاي تأمین مالي
نقدینگي شرکت در سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 
1396 تحت تأثیر وضعیت بازار و تغییرات روش فروش 
محصول از روش نقدي به اعتباري داراي نوسانات زیادي 
بوده است ، به طوري که یکي از موارد مهم اتخاذ تصمیمات 
بررسي وضعیت نقدینگي است . لذا شرکت براي تأمین 
منابع مالي خود براساس بودجه نقدي تعریف شده براي 
ســال مالي آتي منابع الزم را پیش بیني نموده است .
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زنگ بورس در دستان مدیر توانای بانک پارسیان
مدیرعامل بانک پارسیان : پارسیان، بزرگترین سامان دهنده غیرمجازها

در مراســمی نمادیــن در تاریخ 13 آذرماه، دوازدهمین ســالروز عرضه ســهام 
بانــک پارســیان در بــورس اوراق بهادار تهــران، اعالم آغاز معامــالت به آقای 
دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارســیان ســپرده شــد تــا با نواختن 

زنــگ معامالت، دادوســتد ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهران آغاز شــود.
دکتر پرویزیان در مراســم نمادین دوازدهمین سالروز عرضه سهام بانک پارسیان 
در بورس: مجمع بانک پارسیان تا دو ماه آینده به منظور افزایش سرمایه با مجوز 
سازمان بورس برگزار و سرمایه بانک پارسیان به 5هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 
مدیرعامل بانک پارســیان در این مراسم با بیان اینکه وجود موسسات غیرمجاز 
شــرایط پولی کشــور را برهم زده اند، افــزود: این نهادها نیازی بــه ارائه گزارش 
و پرداخت نرخ قانونی ندارند و همچنین با پرداخت ســود  با نرخ های مورد نظر 
خود در رقابت با بازار متشــکل پولی باعث آسیب به بانک های خصوصی شده اند.
 او با بیان اینکه بانک پارســیان با نظارت بانک مرکزی بزرگترین سامان دهنده 
موسســات غیر مجاز شده اســت، تاکید کرد: در جلســه ای هر کدام از بانک ها 
بخشی از مشکالت موسســات عیرمجاز را بر عهده گرفتند و عاملیت بزرگترین 
آنهــا یعنی تعاونی اعتبار ثامن الحجــج بر عهده بانک  پارســیان قرار گرفت که 
تا اردیبهشــت امســال 97 درصد و تا کنون 99 درصد از آن انجام شــده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بانک ها به دلیل باال بودن نرخ سپرده ها مناسب نیست، 
گفت:وضعیت بانک ها به دلیل باال بودن نرخ سود های بانکی مناسب نیست و این شرایط 
از سویی با نرخ سود سپرده باال و از سوی دیگر با افزایش هزینه ها عمیق تر شده است
مدیرعامل بانک پارسیان درباره برنامه توسعه شعب این بانک گفت: اکنون بانک 

پارسیان 313 شعبه و باجه دارد که به زودی تا 450 شعبه گسترش پیدا خواهد کرد .
او دربــاره مســئولیت های اجتماعی بانک  پارســان نیز گفت: نوســازی ناوگان 
تاکســی های فرسوده، آب رســانی به شهرهاو روســتا ها، گازرسانی به استان 
های کشــور، خرید تضمینی گندم و طرح ها و پــروژه های دیگر در حوزه های 
داخلی و بین المللی و ارزی از اقدامات موثر در حوزه مســئولیت های اجتماعی 
اســت که بانک پارســیان در آن مشارکت داشته اســت. او همچنین به حضور 
بانــک در طرح های ملی به ویژه طرح های نفت و گاز اشــاره و تاکید کرد: میدان 
نفتی یاران از پروژه هایی اســت که با تامین مالی توسط بانک پارسیان اجرا شد.

به گفتــه پرویزیان بانک پارســیان در حوزه ارائه تســهیالت به شــرکت های 
دانش بنیان نیز فعال بوده و در این راســتا بســیاری از این شــرکت ها مشتری 
بانک پارســیان هســتند و از 2149 شــرکت ثبــت نامی 330 شــرکت  برابر 
بــا 15 درصــد از این گونه شــرکت هــا جزو مشــتریان این بانک هســتند.

 وی در حوزه تســهیالت قرض الحســنه افزود: تاکنون بیــش از 1600 میلیارد 
تومان تســهیالت قرض الحســنه ازدواج از ســوی بانک پرداخت شــده است.

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به ارائه تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط 
بیان کرد: در این راســتا برنامه ریزی پرداخت 5 هزار میلیارد تومان تســهیالت 
بــود که تاکنون عملکرد بانک پرداخت 4 هزار و 700میلیارد تومان بوده اســت.
پرویزیــان درباره حــوزه محصوالت بانک پارســیان نیز گفــت: زنجیره ارزش 
ارائه خدمات به مشــتری های بانک روز به روز بیشــتر می شــود و در این راستا 
نخســتین ســوپرمارکت بانک پارســیان در شــهریور ماه امســال افتتاح شد. 
 شــایان ذکر اســت؛ بانک پارســیان با ســرمایه 23000 میلیارد ریال و ارزش 
بــازار 27000 میلیــارد ریالــی، جزو 50 شــرکت بــزرگ بورس تهــران می 
باشــد. ایــن در حالی اســت که صنعــت بانک و موسســات اعتبــاری دارای 
11 ناشــر در بورس تهران اســت و به لحاظ ارزش بازار در رتبــه دوم قرار دارد.
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اگر این گران فروشی نیست پس چیست؟!...

وقتی در فروشگاه های کازرونی و مقدم و امثالهم را می بندیم 
و می رویم و از کجاآباد نمایندگی می گیریم می شود این .
پشــت ســرهم پیامک آمد که بیائید و خرید کنید و 
از تخفیف شده بهره مند شــوید و روز پایان این داده 
تخفیف دار را بیســت آذر اعــالم کردند. من که پس 
از رخت دامادی دیگر هیچ کت و شــلواری نداشته ام 
در پی آدرس پیام روان گشــتم. اینجا شعبه خیابان 
مطهری فروشــگاه ِگراد اســت. در بدو ورود پرسیدم 
آیا این پیامک ارســالی معتبر اســت و شــرایط آن 
چگونه؟ فروشــنده: شــما اگر باالتر از یک میلیون 
تومان خرید کنید 40درصد تخفیف خواهید داشت.
گشــتیم و گشــتیم یک دســت لبــاس انتخاب 
کردیــم به قیمت یــک میلیــون و پانصــد هزار 
تومــان شــما بخوانیــد پانــزده میلیــون ریال. 
رفتیم به طرف صندوق مقداری بن همین شرکت را 
داشتیم به صندوق دادیم و صندوق دار گفت: بقیه؟!

گفتم با احتســاب درصد تخفیــف این بن بیش از 
حد اعالم شماســت.  فروشــنده گفت: اما سیصد 
تومــان دیگر باید بدهید. گفتــم من یک میلیون 
و دویســت هزار تومان بن دارم و ســیصد تومان 
هم نقــد دادم حال این 40درصد تخفیف شــما 
چگونه می شــود در قیمت یک و نیم میلیون و...
عرض شــد که یا من جمع بلد نیســتم یا شما، و 
اگر این گران فروشی نیست پس چیست؟ فروشنده 
گفت همین اســت هر جا که می خواهی برو بگو.

جالب است که این شعبه در نزدیکی سازمان تعزیرات 
و در شهر وزارت اقتصاد و بازرگانی می باشد. به یک 
دوستی نقل می کردم به شوخی گفت تو باید کفن 

یمانی بخری که وقتی بستن دیگر زبان به شکوه 
نمی گشایی و من گفتم کت شلوار خریدم کفن 
نیست و می خواهم در حیات خود بپوشم... بگذریم

لکن گران فروشــی و عدم تعهد پذیری تعهدات 
اعالمی ، عدم در نظر گرفتن رضایتمندی مشتری و 
از همه مهمتر عدم وفای به عهد هر کدام شمشیری 
است که تنه درخت برند می خورد. از رفتارهای ناپسند 
و قول های نادرست پرهیز کنیم. زبان و گوش ملت 
و مشتری را بسته فرض کردن اشتباه است. اشتباه.
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نقش 
صنعت بیمه به عنوان یک نهاد 

سرمایه گذار در رشــد اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده 
نیست و پیشــرفت این صنعت در هر سرزمینی منجر به 
حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ می شود. 
بین گســترش بیمه و درجه اقتصادی هر مملکتی رابطه 
مستقیمی وجود دارد و یکی از شاخص های توسعه، ضریب 
نفوذ بیمه در آن کشور است که این ضریب در میهن ما 

بســیار پایین و با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد.

 امــا چــرا 
صنعت بیمه در ایران 
ما هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و چه موانعی بر سر 
راه مدیران، مجریان و متولیان این صنعت وجود دارد؟ فرهنگ 
سازی چه نقشی ایفا می کند؟ آیا می توان ضعف در فرهنگ بیمه 
را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور دانست؟ 
فرهنــگ هر جامعه نحوه رفتار، طرز تفکر، اعتقادات، اخالقیات 
و عادات مردم آن است و طرز رفتار آدم ها در مواجهه با خطر 
جزئی از زندگی آنها است. یقینا یکی از اصلی ترین عوامل توسعه 
نیافتگی صنعت بیمه، آشنا نبودن مردم با محصوالت مختلف بیمه 
ای و کافی نبودن آگاهی آنها در مورد خدمات متنوع آن است. 
از آنجا که خدمات بیمه عینی و قابل لمس نیســت آشناسازی 
مردم با انــواع خدمات نیازمند ارائه اطالعات تفصیلی اســت. 
حال برای آشــنایی بیشتر مردم با بیمه وخدمات آن بهتراست 
با آمار و ارقام حوادث و خسارت ها و علل پدید آمدن آن آشنا 

 ، ند شو
کــه  ا چر
وقتی در ذهن آنها ترســی از وقایع ناخوشــایند وجود نداشته 
باشــد، ضرورتی هم بــرای مقابله با این خطــرات نمی بینند. 
هر یک از افراد جامعه شــاید بارها بــه نمایندگی بیمه برای 
خریــد بیمه شــخص ثالــث یا بدنــه خودرو خــود مراجعه 
کنند چراکه خطرات ناشــی از تصادفات بــرای آنها ملموس 
اســت، ولی با دیگر محصــوالت متنوع بیمه ای آشــنا نمی 
شــوند. بســیاری از مردم از مزایای خدمــات متنوع بیمه 
مطلــع نیســتند و این وظیفــه بیمه گران اســت که آنها 
را از خطراتــی که تهدیدشــان می کند مطلع ســازند. 
نقــش صنعت بیمه تنها به از بیــن بردن یا کاهش خطر 
در بین عمــوم افراد جامعه محدود نمی شــود، بلکه به 
عنوان یک نهاد موثر می تواند در زمینه افزایش سرمایه و 
تقویت تولید در کشور نیز کمک کند. بنابراین با گسترش 
فرهنــگ بیمه در بین مردم ما بازار بیمه نیز گســترش یافته 
و صنعت بیمه قادر خواهد بود نقش فعال تری داشــته باشــد. 
مردم باید به این باور برسند که بیمه هزینه نیست، بلکه نوعی 
ســرمایه گذاری اســت و زمانی در این حــوزه به موفقیت می 
رســیم که همه اعضای جامعه معتقد باشــند که شرکت های 
بیمه خطر خریداری می کنند و امنیت می فروشــند.  یکی از 
راهکارهای شایسته آشنا کردن و آموزش این فرهنگ از سنین 
کم با خطر و پیشــگیری از وقــوع آن و انواع خدمات بیمه ای 
اســت، چرا که نهادینه ســازی فرهنگ بیمه از دوران کودکی 
باعث توســعه فرهنــگ بیمه در میان و بلند مدت می شــود. 
برای اطالع رســانی و فرهنگ سازی گسترده نیازمند احساس 
مســئولیت دســته جمعی هســتیم تا به افزایش ضریب نفوذ 
انــواع بیمه ها، اعم از اشــخاص، اموال و مســئولیت دســت 
یابیــم و این بــاور را به مردم بدهیــم که بیمه بــرای ایجاد 
آرامش در زندگی و اطمینان بخشــی در آینده شــان اســت.

ضرورت توسعه فرهنگ در بیمه کشور
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درخشش موسسه اعتباری کوثر 
در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

ششــمین مراســم بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــا تقدیــر 
پولــی  حــوزه  منتخــب  پژوهشــی  مدیــران  و  پژوهشــگران  آثــار  از 
شــد. برگــزار  کوثــر  اعتبــاری  موسســه  درخشــش  بــا  و  بانکــی  و 

در مراســمی که در محل ســالن اجتماعات بانک مرکــزی برگزار گردید از 
پژوهشــگر منتخب نظام بانکی در موسسه اعتباری کوثر با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد .

همزمان با هفته پژوهش و فناوری  و آغاز هفته وحدت ششــمین مراســم 
بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری به منظور تقدیر از آثار پژوهشگران و مدیران 
منتخب شبکه بانکی در سالن اجتماعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و با حضور دکتر ســیف رئیس کل بانک مرکزی، دکتر علی دیواندری رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جهانی رئیس هیات مدیره، جواد فهیمی 
پور قائم مقام مدیرعامل موسسه،غالمرضا قبادی مدیر برنامه ریزی و تحول، 
مدیران ارشد نظام بانکی، اساتید و پژوهشگران حوزه پول و بانک برگزار شد.

دکتــر ولی الــه ســیف رییس کل بانــک مرکزی در ششــمین مراســم 

بزرگداشــت هفته پژوهــش و فناوری گفــت: نظام بانکی کشــور یکی از 
عرصه های اصلی اســت که نیاز به تجاری سازی روزافزون ایده های ارزشمند 
علمی دارد و می تواند بســتر مناســبی بــرای تبدیل ایده به عمل باشــد.

رییس شــورای پــول و اعتبار پژوهــش را هرگونه مطالعــه و تالش برای 
دانش افزایی در حوزه های مختلف شــناخت از جهــان پیرامون خود عنوان 
کــرد و گفت: با ایــن نگاه می توان ادعــا کرد در جوامعی کــه به پژوهش 
اهمیت بیشــتری می دهنــد و افراد همواره به دنبــال ارتقای دانش فردی 
و جمعــی خود از جهان پیرامون هســتند، ســرعت بهبود اســتانداردهای 
زندگی نیز بیشــتر بوده و رشــد اقتصادی باالتری را تجربــه خواهند کرد. 
البته این به شــرطی است که دانش و شــناخت تنها از جنبه محض نبوده 
و وجــه کاربــردی و تجــاری آن نیز مد نظر قــرار گیرد. به عبــارت دیگر 
ایــده به عمل تبدیل شــود و تنها جنبه انتزاعی و نظری نداشــته باشــد.

در ادامه دکتر علی دیواندری رییس پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
با اشــاره به لزوم گســترده تر شــدن چتر پژوهش در نظــام بانکی افزود: 
تمرکز پژوهشــکده بر انجام پژوهش هــای تقاضا محور و کاربردی اســت.

تــر  گســترده  خواســتار  بانکــی  و  پولــی  پژوهشــکده  رییــس 
و  بانکــی  نظــام  پیشکســوتان  از  اســتفاده  و  پژوهــش  چتــر  شــدن 
محققــان بــرای یافتــن راه حــل هــای مشــکالت نظــام بانکی شــد.

بر اســاس این گــزارش؛ تعداد 26 بانک و موسســه اعتبــاری در فراخوان 
ششــمین مراسم بزرگداشــت پژوهشــگران برتر نظام بانکی شرکت نموده 
کــه از 28 پژوهشــگر منتخب 5 نفــر از بانک مرکزی، 4 نفر توســط نظام 
بانکــی و 12 نفر از درون بانک ها و موسســات اعتباری انتخاب شــده اند.

این گزارش می افزاید: هیأت داوران ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش 
و فناوری پس از بررســی نتایــج داوری اولیه آثار تألیفی و نیز مســتندات 
پژوهشگران و مدیران پژوهشی، مهدی ستاری وند کارشناس فناوری اطالعات 
موسسه اعتباری کوثر را  به عنوان پژوهشگر منتخب نظام بانکی معرفی کردند.

خاطرنشان می ســازد؛ سال گذشته در پنجمین مراســم بزرگداشت هفته 
پژوهش و فناوری، دکتر عیســی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به 
عنوان مدیر پژوهشی منتخب نظام بانکی و سعید سلطانی مدیر امور مشتریان 
معاونت بازاریابی موسسه به عنوان پژوهشگر منتخب معرفی و تقدیر شدند.
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بیست و سومین همایش ملی و نخستین همایش 
بین المللی بمه و توســعه بــا عنوان کارکردها و 
ســازکارهای بازار در صنعت بیمه برگزار گردید.

در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارائی، 
رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس پژوهشکده بیمه، 
مدیران عامل و ارشد شــرکت های بیمه دولتی 
و خصوصــی و مهمانان خارجــی و صاحبنظران 
و کارشناســان و بیــش از 250 نفــر از دســت 
اندرکاران صنعت بیمه بصورت بســیار باشکوهی 
با پنج هدف یعنی »بررسی تازه ترین یافته های 
علمی در صنعت بیمه«،»دسترسی به پیشنهادات 
کاربردی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در 
صنعت بیمه«، »تاثیرگــذاری در صنعت بیمه با 
سیاست های فرا و درون صنعتی «، »گردهمایی 
عالقمندان و دســت اندرکاران صنعت بیمه که 
منجر به آشــنایی بیشتر دانشــگاهیان و فعاالن 
صنعت می شــود« و ســرانجام » فراهم سازی 

امکان مالقات هیات هــای داخلی و هیات های 
خارجی که مــی خواهند به تفاهــم هایی برای 
ســرمایه گــذاری و امکان امضــای قراردادهای 
تجاری برسند« در برج میالد تهران برگزار گردید. 
ســخنان وزیر اقتصــاد و جنــاب همتی رئیس 
بیمه کشــور و دکتر صفری رئیس پژوهشــکده 
و دیگر مدعوین و ســرانجام تشــکیل کارگاه و 
نشســت های تخصصی بررســی صنعــت بیمه 
در ایــران درحال حاضر از دو جهت بســیار مهم 
اســت؛ نقــش بیمــه در تســهیل فعالیت های 
اقتصادی از یک طــرف و ارتقای جایگاه صنعت 
بیمــه در اقتصاد ملی از طــرف دیگر. بیمه جزء 
جدانشــدنی نظام مالی در هر کشــوری اســت. 
شــرکت های بیمــه از نهادهای مهــم در بازار 
ســرمایه هســتند که در کنار دیگــر نهادهای 
مالــی به تهیــه و تخصیص ســرمایه و کمک به 
تأمیــن مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند.

یکی از بیمه هــای حاضر در این همایش بزرگ 
بیمه  دی بود. بیمه ای خصوصی که »تاریخچه« 
مهندس بختیــار مدیرعامل توانــا ی بیمه دی 
که از مدیــران خوش نام و خــوش فکر صنعت 
بیمه کشــور می باشــد نیز در ایــن همایش در 
کنــار معاونین ارشــد و مدیران خــود حضوری 
پررنگ در این نشســت بزرگ بیمه ای داشتند.
بیمه دی با انتخاب شــعار بیمه ای با شما برای 
جبران در اذعان شــکلی دوباره گرفت. متاسفانه 
به خاطر نابلدی و حســادت دشمنان و نابخردی 
بعضی دوســتان بیمه ای نتوانســته بود آنچنان 
که باید در دل ها بنشــیند و ارتباطی دوســویه 
و پررنگ را با مشــتریان خــود ایجاب کند. لکن 
بــا تغییر مدیریــت و نگرش صحیــح مبتنی بر 
مقتضیات روز باعث شــد کــه بیمه ای در کوتاه 
مدتــی پس از حضــور مهندس بختیــاری و با 
اتخــاذ در برنامه های کوتــاه مدت و میان مدت 
و بلندمدت و تدوین و اجرای آن ها رنگی دوباره 
بگیرد و بتوانــد خود را به همــگان اثبات کند.
وقتی کار دســت کاردان باشد و مدیر خدمت ها 
و تهدیدها را بشناســد دیگر برای موفقیت هدف 
می ماند و ابزار رســیدن و منابع انسانی . هدف 
که مشــخص است کسب سهم بیشتر از بازار که 
مبتنی است بر جلب رضایت حداکثری مشتریان 
و ذینفعان . ابزار همان امکانات و زیرســاخت ها 
اســت که در این بخش نیز بیمــه دی توانمند 
است و دارای پتانسیل رشد. منابع انسانی همان 
کارکنان ، کارشناسان، مدیران و اعضای یکدست 
هیات مدیره هستند که بحمداهلل در بیمه دی به 
درایت جمع نشسته اند تا برای اعتالی نام نامی 
ایران و صنعت بیمه قدم هایی ارزشمند بردارند.
وقتــی مهنــدس بختیاری می گوید طی ســال 
هــای فعالیت تجربه هایی ارزشــمند برای بیمه 
ای حاصــل گردیــد و اکنون بــا حمایت هیات 
مدیــره و تالش دوچنــدان درصدد هســتیم با 
تکیه بر توســعه فنــاوری اطالعــات ، مدیریت 
صحیح ریســک ، توجه به اصل مشتری مداری 
و نیــز رعایت اآیین نامه ها و مصوبات شــورای 
علمــی بیمه قدم های خود را اســتوارو مطمئن 
طی کنیم تا عــالوه بر جلب رضایت ذینفعان در 
ایفای مســئولیت اجتماعی خود به عنوان بیمه 
ای پیشــرو و مطمئن برنــدی معتبر در صنعت 
بیمه کشــور عزیزمان باشــیم. باور می کنی که 
بیمــه دی بــرای فرداها برنامــه دارد. این گفته 
های مدیریت ارشــد یعنی خــوب برنامه و فردا 
و چشــم انداز را شــناختن یعنی مهندسی برند.
مدیرعامل شرکت بیمه دی سلسله مراتب شغلی 
خود در صنعت بیمه را از دیل تا صدر پشــت سر 
گذارده اســت. تا از اشراف خوبی بر صنعت بیمه 
برخوردار است. وی عالوه بر A و B و C می باشد.

 D بواســطه  بختیــاری  مجیــد  مهنــدس 
شــخصیتی  کشــور  بیمــه  و   M و   E و 
علــم و شــناخته شــده بــه شــمار مــی رود.

بیمه ای باش برای جبران
بیمه دی اطمینان را به ارمغان آورده

لج
 خ
دی

مه
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مهندس مجید بختیاری که در روزهای ســخت 
بیمه ای کمتر مدیری ریسک پذیرفتن آن را می 
کرد بر مسند نشست و به درستی مورد حمایت .

در ادامــه ایــن مراســم، مهندس ســید مجید 
بختیاری از حسن اعتماد معاون رئیس جمهوری 
و رئیس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران ، رئیس 
کل بیمه جمهوری اسالمی ایران و هیات مدیره 
شــرکت بیمــه دی قرار گرفت و به شایســتگی 
ایــن مســئولیت را به دوش کشــید. » بهبود و 
ترمیــم برند و جایگاه شــرکت نزد افکار عمومی 
و داخل صنعت بیمه« ، » تعیین تکلیف ســریع 
مطالبات بیمــه گذاران و مراجــع درمانی« ، » 
افزایش سرمایه  کســب حمایت ســهامداران و 
شرکت« ، » توجه به شبکه فروش و نمایندگان« 
، »برنامــه مــداری« ، » انســجام تیمــی« ، » 
حرفه ای گــری« ، » انضباط مالــی« و» بهبود 
تدریجــی« را از جمله اولویــت های کاری خود 
برشــمرد بود که که نزدیک به 3 سال باید گفت 
مهندس دست مریزاد که کاری کردی کارستان.

بختیاری با تاکید بــر حفظ صمیمیت در فضای 
کســب و کار، گفــت که راجع به قبل شــرکت 
در آینــده ای نزدیک، تحلیل های موشــکافانه 
ای انجــام شــده و مبتنی بــر نتایــج ارزیابی 
هــا و لحــاظ آنهــا در برنامه های آتــی، پروژه 
هــای بهبود در شــرکت عملیاتی خواهد شــد.

ســید مجید بختیاری مدیرعامل شرکت سهامی 
بیمه دی فوق لیسانس

-A عضویــت در کار گروه های تخصصی مالی و 
حسابرسی و فناوری اطالعات.

-B عضویــت در کار گروه هــای طرح تحول در 
حوزه صنعت بیمه.

-C عضــو کار گروه بیمه الکترونیکی کشــور با 
حکم وزیر ارتباطات.

-M انجمن ها و مجامع حسابداری و امور مالی.
-D  برنامــه ریزی، طراحــی و اجرای طرحهای 
بســیار در حوزه های مالی و فناوری اطالعات و 

آمار.

- فعال در انجمن حسابداری خبره.
- مدیریت بر فرایند تدوین و اجرای اولین برنامه 

راهبردی توسعه فناوری اطالعات بیمه ایران.
-F  تدویــن و ارائه انواع مقاالت علمی در حوزه 

حسابداری شرکت های بیمه باشد
- مطالعــه جامع و ارائــه مقاله در خصوص بیمه 

الکترونیکی.
سوابق تحصیلی

لیسانس حسابداری
فوق لیسانس مدیریت، گرایش مالی 

فعالیت های اجرایی
- ســابقه اجرائی در شعبه بیمه ایران از سال 69 

تا سال 72.
- فعالیت کارشناســی در مدیریت امور شعب و 

نمایندگیهای داخل کشور بیمه ایران سال 72.
- رئیس اداره حسابداری بانکها در مدیریت امور 

مالی بیمه ایران از سال 72 تا 76.
- سرپرست و رئیس اداره کل حسابداری تمرکز 
حسابها در مدیریت امور مالی بیمه ایران از سال 

.77
- معاون مدیر کل امور مالی بیمه ایران از ســال 

.80
- سرپرســت و مدیر کل امور مالی بیمه ایران از 

سال 81 تا سال 84.
- مدیر کل فناوری اطالعات و آمار بیمه ایران از 

سال 84 تاکنون.
- عضویــت در تعــداد زیــادی از کمیســیون 
کمیســیون  ماننــد  شــرکت  داخلــی  هــای 
غیــره. و  امــالک  مناقصــات،  وام، 

- عضــو شــورای ســرمایه گــذاری شــرکت 
.84 الــی   81 ســالهای  طــی  ایــران  بیمــه 

در  مدیــره  هیــأت  موظــف  غیــر  عضــو   -
.1383 ســال  از  چرخشــگر  شــرکت 

تعاونــی  شــرکت  مدیــره  هیــأت  عضــو   -
عضــو   ( ایــران  بیمــه  کارکنــان  اعتبــاری 
مؤســس شــرکت ( از ســال 1388 تــا کنون.

توســعه بیمه در گرو توســعه و گســترش همه 

جانبــه فعالیت هــای اقتصادی اســت. فعالیت 
بیمه گری کســب و کاری اســت کــه الزامات 
ویــژه و چارچوبها و اســتانداردهای خاص خود 
را دارد و همین تفکر و دکترین مدیریت ارشــد 
اســت که باعث شــده بیمه دی در سال گذشته 
بــا کســب تندیس و لــوح تقدیر از جشــنواره 
هــای متعدد ارتقاء ضریب وفاداری مشــتریان و 
درصد رضایتمنــدی آنها، بهبود ترکیب پرتفوی، 
روابط عمومی پاســخگو و ایده های خالقانه در 
صنعت بیمه برای خود اســم ورســمی بســازد 
ورای آنچــه تابحال از بیمه دی می شــناختیم.

وقتــی در پایان همایش و پــس از ارائه مقاالت 
و برگــذاری کارگاه هــای آموزشــی و ... نوبت 
بــه تجلیــل از بیمه هــای موفق رســید بیمه 
دی و روابــط عمومــی آن نیز به عنــوان بیمه 
هــای موفــق ســال گذشــته معرفی شــدند.

و الحق که چه انتخاب های شایســته و بایســته 
ای، وقتــی جناب مهــدی مدیر موفــق روابط 
عمومی بیمــه دی تندیس روابط عمومی برتر را 
از متولیان و بزرگان صنعت بیمه کشــور دریافت 
مــی کرد و فالش ها امان مــی بریدند به ذهنم 
آمــد هر آنچه بکاری درو مــی کنی و بچه های 
بیمه دی خوب کاشتند و خوب برداشت کردند.

و مهنــدس مهــدی که از اهالی قلم و رســانه و 
از مدیــران خــالق و ایده گــرای روابط عمومی 
کشــور مــی باشــد در تمــام زمان بــا اطاعت 
کامل و تواضع تمام پاســخگوی جمله پرســش 
هــای خبرنــگاران بــوده کــه به عنــوان یک 
مطبوعاتــی برخــود وظیفه می دانــد از حرمت 
مشــارالیه ها عنایت قدردانی را داشــته باشــم. 
کســب تندیس و لوح تقدیر از جشــنواره های 
متعدد کشــور ، ضریــب وفاداری مشــتریان و 
درصــد رضایتمندی آنها، پرتفوی بســیار قوی، 
روابط عمومی پاســخگو و باشــگاه مشــتریان 
از نقــاط قوت بیمه دی شــناخته می شــود که 
نشــان داده بیمــه دی بــه خوبی راه رســیدن 
به چشــم انداز ترســیمی خود را طی می کند.
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اجالســی با حضور فعاالن اقتصادی اروپــا و ایران در برلین و به میزبانی 
نشریه Handelsblatt که از روزنامه های معتبر اقتصادی آلمان است 
برگزار شــد. دکتر ســبحانی مدیر عامل شــرکت فــوالد مبارکه در این 
نشست ضمن ارائه گزارشی جامع از جایگاه صنعت فوالد ایران در منطقه 
و ســطح جهان به برنامه های توســعه آتی این صنعــت خصوصا فوالد 
مبارکه اشــاره نمود و در ادامه به پرســش برخی از حاضران پاسخ داد.

وی با اشــاره به روند توسعه فوالد ایران در طول ســالهای گذشته تاثیر 
تحریــم بــر این روند را بــی اثر توصیف کــرد و افزود: بــه دلیل اینکه 
صنعت فوالد ما وابســته به تکنولوژی خارجی نیســت روند توسعه ما در 
طول ســالهای تحریم از گزند مصون مانده اســت. البتــه رفع تحریم ها 
باعث شــد که دسترســی به فاینانس خارجی برای ما تسهیل شود زیرا 
اگر تحریم باشــیم نمیتوانیم از بانکهای خارجی فاینانس دریافت کنیم.

مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در پاسخ به سوالی در خصوص احتیاط 
شرکتها برای حضور در بازار ایران گفت: ما در طول ده سال گذشته بالغ بر 
چندین میلیارد دالر قرارداد خارجی با شرکت های غیر اروپایی امضا کرده 
ایم که این نشان از محروم ماندن اروپاییان از حضور در بازار ایران دارد.

وی افزود: در گذشــته و قبل از تحریــم ها اکثر صنایع فوالدی در ایران 
توســط شــرکت های اروپایی تامین و راه اندازی می شــدند اما امروز 
بــه دلیل تحریــم ها این تقاضا از اروپا به ســمت ســایر بازارها هدایت 
شــده و در این میان شــرکتهای اروپایی بازار خود را از دست دادهاند.

دکتر بهرام ســبحانی همچنین در پاســخ به سوالی در خصوص احتمال 
بازگشت تحریم ها گفت: حتی در نبود تحریم ها هم در قراردادها بندهایی 
برای فســخ قرارداد و فورس ماژور گنجانده میشــوند که این بندها برای 
همین شرایط خاص در نظر گرفته شده اند و طبیعی است که در برجام هم 

مانند هر قرارداد دیگر بندهایی تحت همین عنوان گنجانده شــده باشد.
امــا بایــد نیمه پر لیــوان را دید و تــا زماني که طرف هــاي توافق بر 
تعهــدات خود پایبند باشــند بازگشــت تحریــم ها اتفاقي بعید اســت. 
ورق آجدار بهترین محصول تحقیق و توســعه در صنعت شناخته 

شد
محمود محمدی فشــارکی با اعــالم این خبر اظهار کــرد: پروژه تولید 
ورقهــای آجدار در مجتمع فوالد ســبا که به همــت معاونت تکنولوژی 
فــوالد مبارکه به پنجمین جشــنواره پژوهش و فنــاوری وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت فرســتاده شــده بــود، پــس از دو مرحلــه ارزیابی و 
داوری از ســوی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان و 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت از بین محصوالت ارائه شــده از طرف 
شــرکتهای زیرمجموعــه این وزارتخانه، به عنوان محصــول برتر تحقیق 
و توســعه شناخته شد و تندیس برتر جشــنواره را از آن خود کرد. وی 
افــزود: با حمایتهــای مدیرعامل و همیاری معاونت هــای بهرهبرداری، 
فنــاوری و اجرای پروژه هــای فوالد مبارکه، پروژه دســتیابی به دانش 
فنــی و تولیــد ورق آجدار در ســال 92 کلید زده شــد و طی مدت دو 
ســال در ســال 94 بدون حضور کارشناســان خارجی، توسط تیمی از 
کارشناســان و کارکنــان در مجتمــع فوالد ســبا نهادینه شــد. مدیر 
عملیات مجتمع فوالد ســبا و مســئول پروژه تولیــد ورق آجدار تصریح 
کــرد: در حال حاضــر محصول ورق آجدار در گریــد های ST44-2 و 
ST37-2 مطابق با اســتاندارد DIN59220 در عرض 1000 تا 1500 
میلیمتــر و ضخامت 3 تــا 12 میلیمتر به تولید انبوه رســیده و به بازار 
داخل و خارج عرضه میشــود که خوشــبختانه رضایت مشــتریان را در 
پی داشــته اســت. وی در پایان از حمایت های مدیرعامــل، معاونان و 

روند توسعه صنعت فوالد ایران متوقف نخواهد شد
دکتر سبحانی : اروپاییان از بازار ایران محروم مانده اند

 لَر
ش
خو

سر
قه 

دی
ص

28



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  72 | آذر  ماه  1395| 

مدیران شــرکت فــوالد مبارکه و تــالش کارکنان دانشــمحور مجتمع 
فوالد ســبا که در امر تولید این محصول تــالش نمودند، قدردانی کرد.

در همین خصوص شــهرام عباســی مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد 
مبارکه، نیز ضمن تبریک موفقیت کســب شــده به مدیریت و کارکنان 
شــرکت یادآوری کرد: به منظور حمایت و تقویــت فعالیتهای تحقیقاتی 
هرساله، هفته چهارم آذرماه به عنوان هفته پژوهش و فناوری نامگذاری 
شده است که امسال در روز صنعت در هفته پژوهش و فناوری، پنجمین 
جشــنواره پژوهــش و فناوری وزارت صنعت، معــدن و تجارت با حضور 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت و مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

و نماینــدگان مردم در 
اسالمی  شورای  مجلس 
در ســالن همایشــهای 
المللی  بین  نمایشــگاه 
و  شــد  برگزار  تهــران 
از برگزیــدگان عرصــه 
فنــاوری  و  پژوهــش 
تقدیر به عمل آمد. وی 
میان  این  داد: در  ادامه 
محصــول ورق آجــدار 
مبارکه  فوالد  شــرکت 
برتر  محصــول  تندیس 
را  توســعه  و  تحقیــق 
نمــود. خــود  آن  از 

متن  در  اســت  گفتنی 
لوح این تندیس که به امضای رئیس ســتاد پنجمین جشنواره پژوهش و 
فناوری صنعت، معدن و تجارت رسیده چنین آمده است: تالشگران عرصه 
های مختلف علمی و پژوهشــی منادیان پیشرفت و توسعه صنعتی کشور 
میباشند. رشد و بالندگی بخش تولیدی و تجاری مرهون دانش، تخصص 
و تالش اندیشــمندانی است که ســرمایه گرانبهای عمر خویش را درراه 
تحقیق، پژوهش و فناوری بهکاربردهاند. بدینوســیله کســب این عنوان 
را بــه مدیریت و کارکنان فوالد مبارکــه تبریک عرض نموده و از درگاه 

مینمایــم.  مســئلت  شــمارا  روزافــزون  توفیقــات  منــان  خداونــد 
در گروه فوالد مباركه انجام شــد؛ ارسال نخستین محموله ورق 

آجدار صادراتی
بــا راه اندازی خــط تولید ورق آجــدار در مجتمع فوالد ســبا، یکی از 
زیرمجموعــه هــای شــرکت فــوالد مبارکــه، بازاریابی ایــن محصول 
به منظور توســعه ســبد محصــوالت صادراتــی در دســتور کار واحد 
صــادرات شــرکت قــرار گرفت و پــس از انجــام مذاکــرات و معرفی 
محصــول در آبان ماه، نخســتین ســفارش برای بازار عراق ثبت شــد 
که نخســتین قســمت آن نیز در ماه جاری به کشــور مقصد حمل شد.

این  حاضــر  حــال  در 
محصــول که در ســال 
برترین  عنوان  به  جاری 
و  تحقیــق  محصــول 
صنعــت  در  توســعه 
بــا  گردیــد،  معرفــی 
بــا  و  بادامیشــکل  آج 
 2-ST37( گریدهــای 
 R ,R , S 1 7 5 ,S 3 5 1
ر  د )T 2 -, S T 4 4
مجتمــع فــوالد ســبا 
تولید می شــود. شایان 
ذکر اســت در بازاریابی 
شــده  انجــام  اولیــه 
صادرات  واحد  توســط 
امکان فــروش ماهانه بیش از 3000 تن از ایــن محصول در بازار عراق 
بــرآورد گردید، که بــا توجه به ارزش افزوده آن ضمن توســعه ســبد 
محصوالت صادراتی، امکان ســودآوری بیشــتر نیز فراهم شــد. در عین 
حــال با نگاه ویژه به توســعه و نوع تولید ورق های آجــدار و همچنین 
رفــع مشــکالت و ایجاد زیرســاخت های الزم جهــت افزایش فروش و 
صادرات این محصول و ســایر محصوالت با ارزش افزوده باال ســودآوری 
بیشــتری با فــروش محصوالت گروه فــوالد مبارکه ایجاد خواهد شــد.
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مهندس باقی نژاد ثابت کرد که ما می توانیم
و موتوژن نمونه آن

اگر در صنعــت الکترونیک 
بخــش دینامــی شــرکت 
موتوژن نامی ســرآمد شده 
مــی دانیم و مــی دانند که 
به  قامتی  به همت راســت 
نــام مهندس باقی نــژاد از 
بچه های ســرزمین سرفراز 
آذربایجــان که ایــن روزها 
آذربایجانــم  مــن   « آوای 
آریوبرزن«  سرزمین  سرفراز 

چه زیبا طنین انداز و البته آذرماه در تاریخ وقایع از جمله ایام درخشان 
آن اســت .مهندس باقی نژاد ثابت کرد که مدیریت صحیح با رویکردی 
مدبرانه در بنگاه تولید چه اثرگذاری می دارد و نشــانه اش آن که  هر 
ســال بهتر از سال پیش موتوژن در لیست در کنار بزرگترین شرکتهای 
جهانی همچون بوش، آاِگ و ... از کره ، ژاپن، ســوئد و آلمان خودنمایی 
کند. چرا که در کیفیت برترین می باشــد و ایــن از  افتخارات مدیری 

تالشــگر است که کمر همت به خدمت 
بسته . وهلل که انســان از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجد وقتی می بیند 
مهندس سرزمین مادریش چون استون 
ایســتاده و دٌل دیٌن و عقل و هوش را به 
کار داده و حاصل هم بر ســهامدار و هم 
ملت ســرفرازی می دارد و من آنروز در 
تاالر هتل بزرگ تهــران به خود بالیدم 
که فرزند ســرفراز آذربایجــان از دیار 
ســرداران و ساالران ملی با دستیازی به 
دانش فنی درکسب و کار الکترونیک را 
توانسته توانمندی ایرانیان را به جهانیان 
عرضه داشــته است. مهندس خدا قوت.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت 
موتوژن )سهامی عام( مورخ 1395/9/7در 
محــل هتــل تهــران برگــزار گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 76/62 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
حســابرس  بهــادار،  اوراق  و  بــورس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردیــد، 

ریاســت مجمع برعهده آقای مهندس جواد نجــم الدین بود، که آقای 
ناصر ســبحانی و خانم ویــدا بیگدلی در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
مهنــدس ناصر باقی نــژاد به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1394/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم ســود 350 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت داریا بعنوان بازرس 
اصلی و موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1396/6/31 انتخاب گردید.
پیام مدیرعامل :

راز موفقیت موتوژن آن اســت که این شــرکت همواره سعي داشته به 
عنوان یک شرکت فعال تولیدي، نوآور، با تکیه بر دانش و نیروي انساني 
مســتعد و کارآمد از طریق تعامل و هم افزایي موثر با شرکت هاي زیر 
مجموعه و کلیه ذینفعان، همسو با شرکتهاي معتبر بین المللي صنعت 
الکتروموتورســازي در تمامــي عرصه هاي 
ملي شــناخته شود و با نگاه به آینده، مسیر 
خود را مشــخص و خود را بــا اهداف عالي 
ســهامداران بیش از پیش هماهنگ نماید.
آینده موتوژن بســیار روشــن خواهد بود و 
درســت به همین دلیل است که  رسیدن 
به جایگاه هلدینگ معتبر ســازنده و تامین 
کننده تجهیزات تولیــد و مصرف انرژي در 
کالس جهانــي  را به عنوان  چشــم انداز 
موتوژن در افق 7 ســاله  انتخاب کرده ایم.
بر این اســاس  ماموریت موتوژن   را  نقش 
آفریني فعــال در آینده صنعت کشــور با 
تامین انــواع الکتروموتور مــورد نیاز براي 
توســعه پایــدار  و  تولیــد و تامیــن کلیه 
الکتروموتورهــا و مولدهاي انرژي الکتریکي 
جهت رفع نیازهاي کشور در حوزه صنعتي، 
خانگــي و بخــش صــادرات  مــي دانیم.
و بر این اســاس با هدف تحقــق انتظارات 
ســهامداران در خصوص بازده مورد انتظار، 
پرداخت ســود نقدي در زمان مناســب و 
کسب باالترین بازده ممکن با بکارگیري تمام 
توان و استعداد به منظور بهبود ارزش منابع در اختیار گام برمي داریم.

عملکــرد موتــوژن درســال 1395-1394 گواهي برتحقــق اهداف 
فوق مي باشــد.تدوین اســتراتژي موتــوژن تا ســال 1400، همراه با 
انباشــت قابل مالحظه  دانش در شــرکت موتوژن با سرمایه ثبت شده 
680/4 میلیــارد ریــال، تکمیل پروژه هاي دردســت اجراي شــرکت 
شــامل پروژه بازسازي و نوســازي خطوط تولید، بهره برداري از پروژه 
الکتروموتور آسانســور، پروژه تکمیل سبد محصوالت الکتروموتورهاي 
خانگي، بهــره بــرداري از کارگاه ریختــه گري چدني بــا تکنولوژي 
روز از دســتاوردهاي موتــوژن در ســال 1395-1394 مــی باشــد.
موتوژن به عنوان پیشرو در صنعت تولید الکتروموتور، با نزدیک به نیم قرن 
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سابقه تولید و کسب افتخارات واحد صنعتي نمونه کشور و واحد نوآور اقتصادي 
نمونه کشور و واحد نمونه صادراتي و برند برتر ایران در سرلوحه خود دارد.

امیدوارم موتوژن در سالهاي آتي با حفظ جایگاه بزرگترین تولیدکننده 
الکتروموتورهــاي خانگي و صنعتــي درخاورمیانه بــه مقام هلدینگ 
معتبرتولیدکننــده و تامین کننــده کلیه الکتروموتورهــا و مولدهاي 
انــرژي الکتریکــي در ایران دســت یابد. بي شــک این امر درســایه 
همدلــي و همکاري همــه ما چنــدان دور از دســترس نخواهد بود.

پیام هیات مدیره :
در ســال 1395 تداوم محدودیتها ناشي از تحریم هاي فزاینده علیرغم 
امیــدواري به نتیجه مذاکــرات همچنان بازار با رکــود اقتصادي روبرو 
بوده بطوریکه در این ســال باتوجه به افزایش هزینه هاي دســتمزد و 
ســربار و ... نرخ فروش محصوالت نســبت به سال قبل افزایش نداشته 
و عالوه بر آن براي رقابت در بازار ناگزیر سیاســت اعطاي تســهیالت 
خرید نســیه از سالهاي گذشــته همچنان براي مشــتریان اجرا شد.
به لحاظ وضعیت نامســاعد فــروش و رکود اقتصادي حاکــم بر بازار 
شــرکت ناگزیر شــد طي ســال برنامه تولید خود را تعدیل نماید تا از 
افزایش موجودي محصوالت ساخته شــده در انبارها جلوگیري نماید.
هیــات مدیره امیدوار اســت درســال مالي 1396 با پیگیــري برنامه 
هــاي بلندمدت خود شــرایط مطلوبتري نســبت به گذشــته ایجاد 
نمایــد و همچنــان با بهره منــدي از اعتمــاد ســهامداران بتواند در 
صیانت از منابع شــرکت و منافع ســهامداران ، گامهاي موثري بردارد.

بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شركت براي سال مالي آتي :
- خرید و نصب و راه اندازي باقیمانده ماشین آالت براي بازسازي

- شناســائي نیازهاي بازار داخلي در الویــت اول و انتخاب پروژه هاي 
مناسب با ارزش افزوده باال

- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي.
- ســرمایه گذاري درخصوص توســعه تولیدات شرکت باتوجه به خالء 

موجود در بازار و افزایش سهم بازارداخلي.
- برنامه ریزي در خصوص تســریع در اجراي پروژه هاي در دست اقدام 

بمنظور حضور فعال در بازار.
- شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع مختلف بمنظور رفع تنگناهاي 

تولیدات داخلي.
- توســعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي به نیازهاي داخلي 

باتوجه به محدودیت هاي موجود.
- توجه به سیاستهاي کالن دولت درخصوص چشم اندازها و برنامه هاي 

استراتژیک و هم آهنگ شدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا
-  سیاســت گذاري درخصوص بروز نگهداشتن تکنولوژي محصوالت و 

امکانات شرکت در جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات.
بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش های شركت موتوژن :

ماموریت
- تولید، تامین کلیــه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی جهت 
رفــع نیازهای کشــور در حوزه صنعتــی و خانگی و بخــش صادرات 

چشم اندازچشم انداز
- موتوژن هلدینگ معتبر ســازنده و تامین کننــده تجهیزات تولید و 

مصرف بخش انرژی در کالس جهانی
ارزش ها

-   مشتری مداری         
-  تعالی سازمانی   

- کرامت انسانی
- شایسته ساالری 

- کارگروهی 
 -  مصالح اجتماعی
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بیســت و ســومین همایش ملــی و نخســتین همایش 
بیــن المللــی بیمــه و توســعه بــا عنــوان کارکردها و 
ســازکارهای بــازار در صنعــت بیمــه برگــزار گردیــد.

در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس کل 
بیمه مرکزی، رئیس پژوهشکده بیمه، مدیران عامل و ارشد 
شــرکت های بیمه دولتی و خصوصی و مهمانان خارجی و 
صاحبنظــران و کارشناســان و بیش از 250 نفر از دســت 
اندرکاران صنعت بیمه بصورت بسیار باشکوهی برگزار گردید.

ســخنان وزیر اقتصاد و جناب همتی رئیس بیمه کشــور و 
دکتر صفری رئیس پژوهشــکده و دیگر مدعوین و سرانجام 
تشــکیل کارگاه و نشســت های تخصصی بررسی صنعت 
بیمه در ایران درحال حاضر از دو جهت بســیار مهم اســت؛ 
نقش بیمه در تســهیل فعالیت های اقتصادی از یک طرف و 
ارتقای جایگاه صنعت بیمه در اقتصــاد ملی از طرف دیگر. 

بیمه جزء جدانشــدنی نظام مالی در هر کشــوری است. شــرکت های بیمه از 
نهادهای مهم در بازار ســرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی به تهیه 
و تخصیص ســرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند.

در ســالن سعدی با موضوع فضای کسب و کار در صنعت بیمه معصوم ضمیری 
مدیرعامل بیمه پاسارگاد وقتی در پست پنل هیات رئیسه پیش نیازهای الگوی 
مناسب کسب و کار در بازار بیمه کشور را تشریح می کرد باورم بود که این مرد هر 
آنچه را آموخته به تجربه و علم در طبق اخالص گذاشته و به دیگران می آموزد.

دکتر معصوم ضمیری نزدیک به چهار دهه است که در صنعت بیمه کشور حضور 
پررنگ دارد و از بیمه آرتا با ایران و اتکایی امین کارنامه ای درخشان همواره داشته 
است بطوری که از وی بعنوان مدیر بیمه ای مورد وثوق نظام در ارائه طرح تحول 
صنعت بیمه و حرکت مثبت به ســوی تشکیل بیمه های خصوصی کشور برمی 

شمرند این مدیر مدبر با حضور خود در بیمه پاسارگاد توانسته 
است. این بیمه تحوالتی شگرف شکل دهد. بطوری که این 
بیمه را همگان به عنوان بیمه ای پیشرو و مطمئن می شناسند. 
بیمه ای که برای چهارمین سال متوالی در سطح یک توانگری 
مالی قرار گرفته اســت. به گفته دکتر ضمیری طبق ارزیابی 
صورت های مالی مصوب ســال 1394 توسط بیمه مرکزی 
ج.ا.ا. شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری 
مالی موسسات بیمه با نسبت توانگری 118 درصد شده است.

یادآور می شود نسبت توانگری مالی بیمه پاسارگاد در سال 
1393 ، برابــر 115 درصد و این نســبت در ســال 1392 
معادل 105 درصد تعیین شــده است که این خود بهترین 
گواه اســت که به تدبیر و درایت مدیران ارشد و با مدیریت 
صحیح منابع و برنامه های افزایش سرمایه شاخص توانگری 
مالی بیمه پاسارگاد همواره بر مسیر صعود و رشد بوده است.

بیمه پاســارگاد طی ســال های فعالیت خــود با تکیه به فنــاوری اطالعات ، 
مدیریت صحیح ریســک، توجه به اصول مشــتری مداری و نیــز رعایت آیین 
نامه و مصوبات شــورای عالی بیمه توانسته است به جایگاه مطلوب و درخشانی 
در بازار و ســهم داشــتن از آن دست یابد که بدون شــک با استمرار این روند 
به رشــد خود و زیر ســاخت هایی که در شــرکت بواســطه تجربــه مدیریت 
ارشــد حاصل شــده، بیمه پاســارگاد تاللویی خواهد داشــت چشــمگیر و ...

دکتــر ضمیری در حاشــیه همایش با اشــاره بــه محورهــای همایش که به 
تائید کمیته سیاســت گذاری رســیده بود ابراز امیدواری کــرد توجه جدی و 
ایجاب بســتر الزم برای تحلیل ســاختارهای بازارهای مستقیم اتکایی، قیمت 
گــذاری در بــازار و نــوآوری در محصوالت بیمــه ای و حمایت هــای قانونی 
و البتــه تعامل با دیگــر بازارهای مالــی و ورود بیمه گران، خارجــی در ادامه 
این نشســت ها به جــد پیگیری شــود و مقدمات اجرائی آن تســهیل گردد.

چرا که این مدیر خوش نام و خوش فکر صنعت بیمه کشــور نیز می اندیشــد 
تعیین ســالروز برای یک رویداد ، بخوانید 13 آذر، به منظور یادآوری مجدد این 
رخداد نسبت بلکه با هدف سپاسگزاری و تکریم و توجه به تالشهای کسانی است 

که خالصانه زحمت کگشــیدند تا این رویداد ایجاد و به عنوان اثری جاودانه که 
البته باید در طول ســال هم نمود اجرائی و عملیاتی داشــته باشد، تداعی شود.

توســعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور 
اســت. فعالیت بیمه گری کســب و کاری اســت که الزامات ویژه و چارچوبها و 
استانداردهای خاص خود »عمدتا بین المللی« را دارد و عدول از این ساز و کارها 
و وارد کردن مالحظات سیاســی و اجتماعی و هر روز یک موج درســت کردن 
بــرای فیش و ملک و پــاداش و ... بزرگترین لطمه را به بقا و پایداری شــرکت 
های بیمه وارد می کند. پس باید مالحظات سیاســی را از صنعت بیمه دور کرد 
و این نکته ای اســت که مدیر خوش سابقه صنعت بیمه نیز بر آن تکیه داشت.

کســب تندیس و لوح تقدیر از جشنواره های متعدد کشــور ، ضریب وفاداری 
مشتریان و درصد رضایتمندی آنها، پرتفوی بسیار قوی، روابط عمومی پاسخگو 
و باشــگاه مشتریان از نقاط قوت بیمه پاسارگاد شناخته می شود که نشان داده 
بیمه پاسارگاد به خوبی راه رسیدن به چشم انداز ترسیمی خود را طی می کند.

معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیسه هیات مدیره بیمه 
پاســارگاد گفت: ورود بیمه گران خارجی در صورتی که با 
برنامه ریزی و هدفمند صورت پذیرد می تواند آثار مثبت و 
مفیدی در توسعه بازار بیمه کشوربویژه در بخش های بیمه 
انرژی حمل و نقل، عمر و تامین آتیه فراهم نماید. بنابراین 
اکثر کارشناســان صنعت بیمه با آن موافقند وی در ارزیابی 
بهترین وضعیت حضور و فعاایت بیمه گران خارجی در بازار 
بیمه داخلی معتقد است برخی شرکت های خارجی در بازار 
بیمه داخلی معتقد است برخی شرکت های خارجی ممکن 
اســت حضور در بازار بیمه کشور را به صورت تامین پوشش 
های بیمه اتکایی در دستور کار خود داشته باشند اما به نظر 
می رسد بهترین شکل حضور و فعالیت بیمه گران خارجی 
به طور مستقیم در بازار بیمه داخلی همکاری مشترک آنان 
با شرکت های بیمه فعال در بازار می باشد.مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 
بیمه پاســارگاد در پاســخ به این پرســش که آیا با ایجاد بازار آزاد بیمه و ایجاد 
شرایط رقابت آزاد بین بیمه های خارجی و داخلی در بازار داخلی به شرط امکان 
وجود این شــرایط در کشور مبنا بیمه خارجی برای بیمه های داخلی موفقیت 
چرا، اذعان داشــت مطابق مقررات جاری در کشــور به ویژه قانون تاسیس بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران امکان حضور شرکت های بیمه خارجی به طور 
مستقل و در کنار شکت های بیمه داخلی وجود ندارد. بنابراین مشارکت آنان با 
اشخاص حقیقی و حقوقی برای تاســیس یا اداره شرکت های بیمه ایرانی تنها 
راه ممکن می تواند باشــد ضمیری همچنین در رابطه با تصویب صندوق بیمه 
همگانــی حوادث طبیعــی در مجلس و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشــور گفت: 
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور تامین پوشــش پایه و عمومی 
برای هموطنان گرامی در اقصی نقاط کشور تاسیس می شود و موجبات تعمیم 
خدمات بیمه را به صورت گســترده فراهم می ســازد، البته شرکت های بیمه 
نیز می باید در جهت تکمیل پوشــش های پایه صندوق بیمه همگانی حوادث 
طبیعی، خود نیز توســعه بیمه در اینگونه موارد را در دســتور کار داشته باشند.
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مهندس موسیوند تجلی موفقیت، آبروی سیمان
دستیابی به اهداف برنامه های راهبردی و بودجه سال 95 سیمان دشتستان

مهندس کیومرث موســیوند در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع 
با اعالم اینکه مدیریت شــرکت در راستای چشم انداز ترسیمی و با 
اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی 
منتهی به 1395/6/31 توانســته در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی 
شاخص های اصلی با کاهش و رفع موانع و گلوگاه های سخت گذشته 
و با بازبینی و اصالح خط مشی ها قدم موثری بردارد. وی اضافه کرد  
همچنین با استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه توانسته ایم با 
تالش مجموعه ضمن دستیابی به اهداف راهبردی و بودجه سال 95 
عزم جدی خود را برای برداشتن گام های بلندتر و دسترسی به اهداف 
واال که در شــان نام و برند سیمان دشتستان باشد، تجلی ببخشیم.
مدیر توانمند و کاردان شرکت که بیش از دو دهه در باالترین سطوح 
مدیریت اقتصادی کشــور رزومه درخشانی از خود به یادگار گذاشته 
اســت با اشــاره به اینکه این توفیقات حاصل شــده برای ســیمان 
دشتستان و سهامدارانش آن هم در سال مالی که همگان به دشواری 
های آن شــهادت می دهند میسر نبود مگر بواسطه تالش مجموعه 
همکاران اعم از مدیران و کارشناسان، کارکنان و کارگران زحمتکش 
که الحق همه تالششــان کردند. مدیر ارشــد شرکت افزود: در کنار 
حمایت همه جانبه هیات مدیره توانستیم با اجرای برنامه های خود 
و البته با توجه پتانسیل موجود در شرکت از شاگرد اول های صنعت 
سیمان در کشور باشیم که بعنوان امانتدار شما سهامداران خوشوقتم 
کــه این کارنامه و عملکرد مدیرانم را در برابر شــما اعالم می دارم.
مهندس موســیوند با تاکید به اینکه رعایــت اصول ایمنی، توجه به 
امر محیط  زیســت و التزام عملی ایفای تعهدات از نکات برجســته 
کاری ســیمان دشتستان است، افزود سخت کوشی و پرهیز از تجلی 
گرایی، رعایت اصول اخالق حرفه ای و توسعه مستمر منابع انسانی و 
امکانات و تجهیزات در رئوس برنامه های من بوده که به مدد همین 
تدابیر توانســتیم با بهینه سازی و بهره وری در فرآیند تولید و ارتقاء 
کیفیت محصوالت عملکردی درخشــان را به منصه ظهور برسانیم.
عملکرد ســیمان دشتســتان و مهندس موســیوند در سال سخت 
اقتصادی کشور که بواسطه کارشکنی های ناشی از تحریم ها، ناامنی 
بیشــتر در منطقه و بالطبع کاهش صــادرات، کمبود تقاضا و ازدیاد 
عرضه و ... بطوری بوده که توانســته در بین شــرکتهای کانی حاضر 
در بازار ســرمایه و بورس و بین ســهامداران ُخبره و حاذق، شرکتی 
معتبر شناخته شــود که هر ساله عالوه بر کسب سودآوری و ارزش 
آفرینی در جهت حصول افتخار ملی قدم هایی اســتوار بر می دارد.
در مجمع پیشــین و ســال گذشته نیز یادآور شــدیم که به مدد و 

درایــت بزرگانی چون مهندس موســیوند و مرد شــماره یک مالی 
شــرکت جناب کرمی و امثالهم است که در اســتان محروم بوشهر 
شرکتی قد علم کرده و استوار است که در کنار اشتغال آفرینی برای 
جوانان غیور جنوبی و کسب افتخارات متعدد در جشنواره و همایش 
های ملی به عنوان نگین صنعت کانی اســتان بوشــهر رونق بخش 
اقتصاد کشور می باشد و امروزه به احترام این راست قامتان است که 
کشورمان مرزهای خودکفایی را در صنعت سیمان پشت سر گذاشته 
و اکنــون بزرگترین و اولین صادرکننده ســیمان جهان هســتیم.       
از دیگــر نکات بارز گزارش ســاالنه مهندس موســیوند را می توان 
کاهش مصــرف انرژی و هزینه های مرتبط بــا آن، بهبود فرآیندها 
و شناســایی و حضور موثر در بازارهای مصرف صادراتی برشــمرد.
بی شــک تجلــی خالقیت و نــوآوری هایی که در صنعت ســیمان 
امروز جهان شناخته می شود و کشــورمان را هم بعنوان بزرگترین 
صادرکننده ســیمان از اولین های دنیا در تولید و صادرات قرار داده 
و اگر قرار است اینگونه اول بمانیم باید به درایت و تجدد و خالقیت 
امثال مهندس موســیوند ها بیشتر توجه کنیم. وقتی مدیرعامل می 
گوید برای سیمان منددشــتی حمایت بیشتر می خواهیم باید جان 
داد. بــرای مدیری باید جان داد که در کنار اعتقاد راســتین در امر 
انتقــال تکنولوژی و نوآوری روز به امر خالقیت و نوآوری ها بخوانید 
تنوع تولید ســیمان و ... اعتقادی دو چندان و باوری راستین داشت.
از دیگر نکات خواندنی مجمع: حضور پرشــمار بــزرگان و متولیان 
صنعت ســیمان از جملــه جنابان بهــزادی، بُد، صفاکیش، ســید 
صالحــی ..... در مجمــع و پاســخگویی صادقانــه جنــاب کرمی، 
معــاون مالی شــرکت بــه ســواالت و ابهامــات ســهامداران بود 
بــا ایــن توصیف کــه هر آنچــه کردیم بــه عنوان خادمین شــما 
ســهامداران در جهــت صرفــه و صــالح شــرکت بــوده و الغیر.
مــردان و مدیــران تالشــگر، خادمان ملــک و مملکــت خداقوت.
ســیمان  صنایــع  شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
محــل  1395/09/09در  مــورخ  )ســهامی عام(  دشتســتان 
ســالن اجتماعــات انجمــن صنفــی کارفرمایان صنعت ســیمان 
گردیــد.  برگــزار  اســالمبولی)وزراء(  خالــد  خیابــان  در  واقــع 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام و  ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمــع برعهده آقای همایــون آزادی بود، که جنابــان علی محمد 
بُــد و حمیدرضــا متقاعــدی در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای 
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کیومــرث موســیوند به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائــت گزارش هیــات مدیره بــه مجمــع مربوط به 
اهــم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 
1395/06/31 و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس 
قانونــی، مجمــع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم 
ســود 60 ریالــی بــه ازای هر ســهم به کار خــود پایــان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی دایا رهیافــت به عنــوان بازرس 
اصلــی و موسســه حسابرســی شــراکت بــه عنوان بــازرس علی 
البــدل برای ســال مالی منتهی بــه 1396/6/31 انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره:
هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت کــه حافظ و امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقا امانت واگذار شده 
به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ 
نورزد . مدیریت شرکت در راستاي تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ 
به ادامه روند پویایی و موفقیت شــرکت، در سال مالی مورد گزارش 
در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی شاخص هاي اصلی این صنعت ،
کاهــش و رفــع موانــع و گلوگاههاي ســنوات گذشــته ، اصالح و 
بازبینــی خط مشــی هاي ناکارآمد گذشــته و همچنین اســتفاده 
بهینه از موقعیتهاي بازار ســرمایه، اقدامات اساســی به عمل آورده 
و برنامــه ریزی هاي خــود را بر مبناي رضایتمندي ســهامداران و 
حفظ و ارتقاي منافع ایشــان بنا نهاده اســت . بر این اساس گزارش 
حاضــر در برگیرنده اهم فعالیتهاي شــرکت در جهت نیل به اهداف 
و اســتراتژي هاي شــرکت اســت. هیأت مدیره و مدیریت شرکت 
معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیتهاي کســب شده، در سایه 
حمایتهاي بی دریغ و با پشــتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده 
اســت. تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما 
ســهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشــته، حال و آینده بوده 
و هســت . در این راســتا بهره مندي از نظرات و رهنمودهاي شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستري یگانه و حیاتی در راستاي بهبود 
فرآیندهاي تصمیــم گیري و برنامه ریزي خود مــی دانیم . خداي 
بزرگ را ســپاس که بــا توفیقات و توجهات اش در ســال »اقتصاد 
مقاومتی ، اقدام و عمل«، در حد وســع توان و امکانات تالش نموده 
و با عنایــات حضرت حق تعالی و جدیت و تالش مجموعه همکاران 
اعم از مدیران ، کارشناسان و کارکنان و کارگران زحمتکش ، ضمن 
دستیابی به اهداف برنامه راهبردي و بودجه سال 95، دین و امانتی 
را که به بوســیله اطمینان و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود ، 
صادقانه پاس و مجدانه ادا نماییم . قطعاً مجموعه مدیریت شــرکت 
، به این توفیقات حاصل شــده بســنده نخواهد کرد و عزم ما براي 
برداشــتن گام هاي بلندتر و دسترســی به اهدافی واال که در شان 

نام و ظرفیت این شــرکت باشد جزم تر خواهد شد . اساس موفقیت 
ما، داشــتن چشــم انداز بلند مدت و رعایت اصول ایمنی و بهداشت 
محیط زیســت ارزشهاي اســتوارمان از جمله التزام عملی به ایفاي 
تعهدات، ســخت کوشــی و پرهیز از تجمل گرایــی، رعایت اصول
اخالق حرفه اي و توســعه مستمر منابع انسانی، امکانات و تجهیزات 
اجرایی میباشد. اســاس موفقیت ما، داشتن چشم انداز بلند مدت و 
رعایت اصول ایمنی و بهداشــت محیط زیست ارزشهاي استوارمان 
از جمله التزام عملی به ایفاي تعهدات، ســخت کوشــی و پرهیز از 
 )HSE( تجمــل گرایی، رعایت اصول اخالق حرفه اي و پایبندي به
و توسعه مستمر منابع انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد .
کارآفرینــی یکی از موثرتریــن ابزارهاي توســعه و تعالی اقتصادي 
جامعه اســت که ترویج آن آثار شگرفی بر شکوفایی اقتصادي ، قطع 
وابســتگی و پیشــرفت فن آوري دارد. متقاباًل، مهم ترین دستاورد 
فرآیند کارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل جدید و رفاه اجتماعی حاصل 
از آن، نشاط اجتماعی و شاخص امید به زندگی در بین مردم را ارتقاء 
داده و از این رهگذرکمک بزرگی به پویایی فرهنگی و اخالقی جامعه
خواهــد نمود. تخصــص، انعطاف پذیــري ودرک مناســب تیم ها 
و گروه هاي متنوع فنی این شــرکت از شــرایط موجود و ســخت 
کوشــی و نوآوري، شــمرده و از آن گذشــته اند. مهمترین عواملی 
هستند که چشــم انداز روشن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.
بیانیۀ چشم انداز شركت سیمان دشتستان در افق 5 ساله:

شرکت سیمان دشتســتان به منظور ارزش آفرینی براي ذینفعان ، 
مجدانه رشد و تعالی سازمانی را سر لوحه خود قرار داده است ، به طوري 
که با ارائه باالترین راندمان تولید ، برترین کیفیت محصول و بیشترین 
بازده مالی در صنعت سیمان بهترین گزینه سهامداران ومشتریان باشد.
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مجمــع عمومــی فوق 
العاده این شرکت برگزار 
و افزایش ســرمایه صد 
در صدی این شرکت به 
تصویب سهامداران رسید. 
شــرکت بیمه پارسیان 
کــه بعنــوان یکــی از 
توانمندترین شرکت های 
صنعت بیمه کشور مطرح است در سالهای اخیر بر اساس گزارش های بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران همواره روند رو به رشدی را طی کرده و در شاخص های 
مختلف جزو صدر نشین های این صنعت به شمار می رود که این موارد باعث شد 
تا افزایش سرمایه صد در صدی در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد و با توجه به 
پیگیری های انجام شده مجوزهای الزم از بیمه مرکزی و سازمان بورس اخذ و افزایش 
سرمایه این شرکت از 2000میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال در مجمع عمومی 
فوق العاده روز دوشــنبه پانزدهم آذر ماه سال جاری به تصویب سهامداران رسید . 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پارسیان )سهامی عام( راس ساعت 9 صبح 

 1395/09/15 مــورخ 
در محل مرکز همایش 
المللــی  بیــن  هــای 
گردید. تشکیل  نیایش 

در ایــن مجمــع که با 
درصدی  حضور 73/15 
و  حقیقی  ســهامداران 
حقوقــی، اعضای هیات 
سازمان  نماینده  مدیره، 
بــورس و اوراق بهــادار، 
حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای علی روحی 
محسن  جنابان  که  بود 
نامــداری و ســیدرضا 
نداف درمقــام نظار اول 
و دوم و آقای محمدرضا 
قوی پنجه به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب شــدند.

بــازرس  گــزارش 
قانونــي دربــاره گزارش توجیهــی هیات مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه 

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

1- گــزارش توجیهي مورخ 1395/05/16هیات مدیره شــرکت بیمه پارســیان 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 2/000 میلیارد ریال 
به مبلغ 4/000میلیارد ریال، مشــتمل بر صورت سود و زیان فرضی سنوات اتی و 
سایر اطالعات همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی » رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد بررســی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته سرمایه ای، مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این 
گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- در گــزارش توجیهی هیات مدیره، مولفه های »ارتقای رتبه توانگری مالی«، » 
الزامات بخشنامه شماره 10607 مورخ 1393/03/03 شورایعالی بیمه درخصوص 

ضوابط قبولی اتکایی موسسات بیمه« و » افزایش ظرفیت سهم نگهداری مجاز و 
قبولی اتکایی در اجرای ابالغیه شماره 67383 مورخ 1393/12/12 بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران « از عمده دالیل توجیهی افزایش سرمایه، عنوان شده است.
4- آیین نامه شــماره 58 شــورایعالی بیمه )در راســتای اجرای ماده 61 قانون 
تاســیس بیمه مرکــزی ایران و بیمــه گری(، شــرکت های بیمــه را ملزم به 
تضمین تعهدات خود در مقابل » بیمه نامه های برگشــتی«، »خســارات ناشی 
از حــوادث فاجعه آمیــز« و » جبران کســری ذخیره حق بیمه عاید نشــده«، 
بــا لحاظ »ذخیره برگشــت حق بیمــه«، »ذخیــره فنی تکمیلــی و خطرات 
طبیعی« و » ذخیره ریســک های منقضی نشــده « در حســاب ها نموده است.
5- به موجبات رسیدگی ها، مطالبات راکد و منقول از سال های گذشته منعکس 
تحت عنوان حساب » مطالبات از بیمه گذاران، نمایندگان و سایر حساب ها و اسناد 
دریافتی«،  مشــکوک الوصول قلمداد نگردیده اند، لیکن هرگونه تغییر در فرض 
یاد شــده، صورت های سود پیش بینی شــده مورد گزارش را متاثر خواهد نمود.
6- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، توضیحات مندرج در بند 3 این 
گزارش، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است، که متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبنایــي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این 
موسسه، به استثنای آثار مندرج در 
بندهای 4 و 5 باال، گزارش توجیهي 
یاد شده براساس مفروضات به گونه 
اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي 
حســابداري ارائــه شــده اســت.
7- نــرخ بازده مــورد انتظار جهت 
تنزیل جریان نقدی آتی، معادل 16 

درصد در نظر گرفته شده است.
8- مطابــق مفــاد مــواد 9 و 10 
اجرایی شدن  اساسنامه شــرکت، 
مراتب افزایش ســرمایه، منوط به 
اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار و اخذ موافقت بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران می باشد.

9- حتــي اگــر رویدادهاي پیش 
بیني شــده طبق مفروضات ذهني 
توصیــف شــده در بــاال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتمــاال متفاوت از 
پیش بیني هــا خواهد بــود، زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب 
به گونه اي مورد نظر رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت بیمه پارسیان )سهامی عام(، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، 

به شرح زیر میباشد.
1- ارتقاي رتبه توانگري مالی و پوشش ریسک قانونی

2- حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت
3- افزایش سهم نگهداري بیمه نامه هاي صادره
4- حفظ و ارتقاي سهم از بازار و جایگاه رقابتی

5- مدیریت ریسک اعتباري
6- الزام بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران براساس نامه شماره 93/100/10607 
مورخ 1393/3/3، در اجرای ماده 20 آیین نامه شــماره 40/5 مصوب شوراي عالی 
بیمه درخصوص ابالغ ضوابط قبولی اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم از داخل و خارج 
از کشور، بر این اساس تعهد هیات مدیره مبنی بر مبلغ4/000 میلیارد ریال سرمایه 
پرداخت شده به عنوان یکی از شروط اخذ مجوز قبولی اتکایی موسسات خواهد بود.
7- الزام بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران به موجب بخشنامه شماره 67383 
مورخ 1393/12/12 درخصوص ابالغ ضوابط قبولی اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم 

از داخل کشور.

تصویب افزایش سرمایه بیمه پارسیان به ۴00میلیارد تومان
مصوب مجمع گرفت
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شــنبه  روز  در  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  معامــالت 
مــورخ 95.09.06 در قالــب مراســمي نمادین بــا به صدا 
در آمــدن زنــگ معامــالت توســط جناب آقــاي مهندس 
زماني مدیرعامل شــرکت پتروشــیمي پردیس، آغاز شــد.

در این مراسم که به مناســبت پنجمین سالروز عرضه سهام 
شــرکت پتروشــیمي پردیس و با حضور جمعــي از مدیران 
محترم ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و همچنین اصحاب 

رســانه در تاالر معامالت بورس اوراق بهــادار تهران برگزار 
شــد، اعالم آغاز معامالت به مهندس بهمن زماني مدیرعامل 
شــرکت پتروشــیمي پردیس سپرده شــد تا با نواختن زنگ 
معامالت، داد و ســتد ســهام در بــورس اوراق بهادار تهران 
آغــاز شــود. همچنین لــوح یادبود 
ایــن مراســم نیز به آقــاي مهندس 
گردیــد. اهــداء  زمانــي  بهمــن 

با سرمایه  شرکت پتروشیمي پردیس 
6 هــزار میلیارد ریــال و ارزش بازار 
 50 ریالــي، جزو  میلیــارد   51258
شــرکت بزرگ بــورس تهــران و به 
لحاظ ارزش بازار در رتبه 23 )دربین 
حدود 350 شــرکت ( قــرار دارد و 
اوره تولیدي خــود را به بیش از 25 
اروپایي  کشور ، منجمله کشــورهاي 
، امریکاي التیــن  ،افریقاي جنوبي ، 
هند، مکزیــک و برزیل و... صادر مي 
به منظور گسترش  و همچنین  نماید 
بازار، مطالعــات جدیدي نیز بر روي 
بازارهاي  و  تولید محصوالت جدیــد 
جدید نظیر استرالیا آغاز کرده است.
خاطرنشــان مي ســازد فاز ســوم پتروشــیمي پردیس در 
مرحلــه پیــش راه اندازي و راه اندازي بــوده که پیش بیني 
مي شــود تا پایان ســال جاري به بهره برداري کامل برسد.

طنین زنگ بورس...
گرامیداشت پنجمین سالروز عرضه سهام شرکت پتروشیمي پردیس در بورس اوراق بهادار تهران 
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تاالر مجهز و شیک پژوهشکده نیرو که در باغی 
مصفا کــه همان فرحزاد می خوانیمش در خود 
پرجمعیتی مــی دید که برای حضور در مجمع 
ساالنه پتروشیمی پردیس که از لحاظ ارزش بازار 
در رتبه 23 در بین نزدیک به 500 شرکت بورس 
قرار دارد و اوره تولیدی خود را به بیش از بیست و 
پنج کشور جهان بخوانیم اروپ، افریق، امر یک و 
حتی هند و مکزیک صادر می دارد صف کشیده 
اند و آنچه شنیدم تدبیر برای حفظ محیط زیست 
جهان و پاک کردن آالیندگی در درون لوله اگزوز 
خودرو که نشان از تدبیر و اندیشه ای واال در تفکر 
این مدیر می داشت .از مدیر برنامه داری که برای 
طرح مطالعات تولید محصول AD BLUE از 
محصول اوره برای افزایش ســودآوری شرکت و 
کاهش ریسک فروش محصول اوره در جهان و 
هزاران ایراد خالقانه دیگر ســخن می راند و این 
ســخن برای همچو منی که بهای جهان بدان 
گذارده ام چه خوش خبری که پردیس بهتر از این 
نمی شود. در بدو ورود مسئول حراست تاالر که 
مردی نورانی و خوش چهره و حرمت گذار بود. در 
کنار دخمه ورودی در کنار سرکار خانم مهندس 
مهرآوند مدیر روابط عمومی حرمت گذار و مسلط 
بکار بود ورود حقیر را خوش داشتند و خیر مقدم 
گفتند من که عددی نیستم ولی حرمت قلم را 
این خانم، خوب می داند و می شناسد. با لطف 
مشارالیها به سالن هدایت شدم. درصدر جناب 

دکتر رحیم اسماعیلی نشسته 
و ریاســت مجمع را به کف با 
کفایت گرفته و دوناظر جنابان 
قاسم منظری توکلی و مهدی 
شــریفی نیک نفس در چپ 
و راســت و مرد عــدد و رقم 
شرکت حناب آقای علی اصغر 
اسکویی بعنوان منشی مجمع 
پانل هیات رئیسه را تشکیل 
می دادند در پشــت تریبون 
مهندس بهمن زمانی خدایگان 
علم شیمی و طی منزل کرده 
اصفهــان،  پتروشــیمی  در 
خوزستان، پتروشیمی فارس 
و امروز بخوانیــد در پردیس 
ســخن فراوان  داشت او اوره 
را می شناسد، بهتر از آن بازار 
عرضه و مهم تر جهان نیازمند 
به او را. جالبتر آنکه در حمل 
این تولید راه بهتر را گزیده از 
نوار تولید به انبار کشتی اندک 
زمانی طی می شود و حاصل می شود سودآوری 
ارزی مهندس زمانی به آوای بلند می گوید هر که 
در سطح کشور مایل است اوره از پردیس ببرد ما 
بیل و پاکت در اختیارش می گذاریم تا ببرد؟! و 
آنانکه این بارکشی را نمی پسندند »بواسطه هزینه 
های حمل و نقل« راه شیراز را برمی گزینند و از 
شیراز اوره خود را تامین می کنند و تنها می ماند 
اوره پردیس برای کشتی و بازارهای جهان و بار از 
نوار نقاله تا انبار کشتی و طی مسیر در اقیانوسها.

شرکت در رقص اعداد هم خوش درخشیده بود 
چون معمار آن مدیرارشد مالی جناب علی اصغر 
اســکویی بوده، همان چهره که چون سهامدار 

حقیقی حقوقی رادو هفته پیش در سالروز ورود 
پردیس به بــورس آنگاه که زنگ نمادین بورس 
اوراق بهــادار به ید با صالبت این دانش آموخته 
شــیمی جناب مهندس زمانی بــه صدا درآمد، 
و زبان به تحســین گشــود، چهره اش خندان 
گشت و گفت اینجاست که خستگی از تن ادم 
بیرون می رود. من صدای تحســین سهامداران 
در تاالر شیشــه ای را که صدای تحسین آنها به 
درازا کشید را شاهد بودم. دکتر رباب اسماعیلی 
در بخــش های پایانی مجمع اعــالم کردم. هر 
انچه در دستور جلسه مجمع بود با رای اکثریت 
مطلق مصوب شد. و چون نوبت به تقسیم سود 
رسید اعالم شد ســود هر سهم 1096 ریال که 
این خبر و طنین صلوات پی در پی ســهامداران 
در تائیــد، فضای تاالر را عطرآگین کرد و من در 
دو دهه حضور در مجامع کمتر این اســتقبال را 
دیده و فقط می توانم بعنوان یک خبرنگار از همه 
تالشگران پردیس بخصوص مدیرعامل، مدیرمالی 
، حراســت، روابط عمومی و همه بچه های امور 
سهام تشکر کنم آفرین صدآفرین برای مدیری که 
وقتی بر مسند شرکت نشست در بخشی از حکم 
انتصاب وی افزایش ظرفیت تولید تا حد ظرفیت 
طراحی مجتمع، بهبود کیفیت محصول، تسریع و 
تکمیل طرحها و نیز راه اندازی فاز دوم مجتمع 
پتروشیمی پردیس مورد تأکید قرار گرفته است.

پیام هیات مدیره
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت 

برای سال مالی آتی:
- افزایــش ظرفیت تولید واحدهــا تا ظرفیت 
اســمی و رفــع تنگناهــای موجــود تولیــد
- عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای 
فاز 3 و رســیدن به تولید تجاری طی سال آتی

- حضــور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات 

پردیس عالی بود ، بهتر از این هم می شود
دکتر رحیم اسماعیلی مردی که بهترین ها را به ارمغان آورد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

38



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  72 | آذر  ماه  1395| 

اوره و آمونیــاک و ورود بــه بازارهای آمریکای 
التین، اروپا، کانادا و اســترالیا و اتخاذ سیاست 
هــا و روش هــای الزم جهت حل مشــکالت 
فعلی صــادرات محصــوالت و جابجایــی ارز
- افزایش سطح آگاهی و آموزش پرسنل )فنی 
، ایمنی، زیست محیطی و مدیریتی ( و رسیدن 
نفر ســاعت آموزشی به متوسط 40 نفر ساعت.
- بهینه نمودن مصــارف خوراکی، بوتیلیتی و 
انرژی با توجه به الیحه هدفمندسازی یارانه ها.
- عملیــات پیــش راه انــدازی و راه انــدازی 
آبگیــر. توســعه  طــرح  و   RO واحــد 

- اجــراء و اتمــام پروژه های زیســت محیطی 
 ONLINE پــروژه نصب سیســتم هــای(
انــدازه گیری و گســترش فضای ســبز و ...(
و  منطقــه  در  رفاهــی  امکانــات  بهبــود   -
بخصــوص ســاخت و خرید منازل ســازمانی 
جهــت ســکونت دائــم کارکنــان در منطقه.
- اجــرای اقدامات اصالحی و پیشــگیرانه الزم 
در واحدهــا در جهت افزایــش ظرفیت تولید، 
بهبــود کیفیــت محصــوالت ، تــداوم تولید، 
تولیــد بصورت ایمــن، تداوم فــروش، کاهش 
مخاطــرات ایمنی و زیســت محیطی، کاهش 

ضایعــات تولید، کاهــش توقفات تولیــد و ...
- پیگیری تامین قطعات یدکی، کاتالیست و مواد 
شــیمیایی مورد نیاز واحدها در سال های آتی.
- طرح مطالعاتی و بررســی توسعه شرکت در 
جهت افزایش و پایداری ســودآوری شــرکت.
- بررســی امــکان جــذب ســرمایه گــذار 
خارجــی بــرای طرح های توســعه شــرکت.
 AD BLUE طرح مطالعاتی تولید محصول -
از محصول اوره برای افزایش ســودآوری شرکت 
و کاهش ریسک فروش محصول اوره در جهان.
 OFF طــرح فــروش محصــول بصــورت -
منظــور  بــه  فــروش(  از  )پــس   TAKE
تامیــن منابــع مالــی مــورد نیاز شــرکت.

بیان استراتژی شركت:
- تولید مستمر و مداوم و مطابق با استانداردهای 
روز جهان، ایمن و دوســتدار محیط زیســت و 

کاهش ضایعات.
- تبدیل شــدن به بزرگترین تولیدکننده اوره و 

آمونیاک در جهان.
- افزایش مستمر سودآوری و ایجاد ارزش افزوده 

بلندمدت برای سهامداران.
- حضــور فعال و موثر در بازارهای جهانی اوره و 
آمونیاک و کسب ویژه در تولید جهانی اوره و آمونیاک

- افزایش ظرفیت تولید اسمی با ایجاد واحدهای 
جدید.

- رعایت دقیق و کامل اصول ایمنی و زیســت 
محیطی.

- تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده بیشتر.
مــروری بر جایگاه شــركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در ســال مالی مورد 

گزارش:
شــرکت پتروشــیمی پردیس با تولید ساالنه 
تــن   2/040/000 و  اوره  تــن   3/225/000
آمونیاک، در مجموع ســه فاز بزرگترین تولید 
کننده اوره و آمونیاک در سطح کشور است که 
حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی 
با اســتانداردهای فنی و زیست محیطی به روز، 
ســهولت دسترســی به خــوراک گاز طبیعی، 
خطوط حمــل و نقل دریایی و برخــورداری از 
تاسیســات ذخیره ســازی محصوالت و اسکله 
بارگیری اختصاصی بــرای صادرات محصوالت، 

قرارگرفتــن در کنار دریــا از جمله مهمترین 
مزیت هــا و ویژگی های این شــرکت بوده که 
چشم انداز روشــنی را برای جایگاه این شرکت 
دربازارهای داخلی و بین المللی ترسیم می نماید.

بیان ریسك های عمده شركت:
- وضعیــت فعلی کشــور از نظر تحریم جهانی 
و مشــکالت صادرات، خرید قطعــات یدکی و 

جابجایی ارز.
- تغییرات قیمت خوراک )گاز طبیعی(

- تغییرات قیمت یوتیلیتی
- وضعیــت قیمت جهانی محصــوالت و اثرات 

تحریم در آنها
برنامه های آینده شركت

- اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت 
درخصوص:

- الف- گســترش بازارهــای فروش محصوالت 
فــروش: هــای  شــیوه  بخشــی  تنــوع  و 
- حضــور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات 
اوره و آمونیــاک ورود به بازارهای کشــورهای 

آمریکای التین.
- ب- شیوه های تامین مالی:

- وجــوه ریالی و ارزی مــورد نیاز محل فروش 
محصــوالت  داخلــی و صادراتــی، افزایــش 
ســرمایه از محــل آورده های صاحبان ســهام 
و تســهیالت مالی بانک ها تامیــن می گردد.
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اخبار بانک و بیمه

شبرای سال 94 محقق شد
ســود قطعی 20 درصدی بیمه نامه های ذخیره دار 

شركت بیمه نوین
ســود قطعی  بیمه نامه هــای ذخیره دار شــرکت بیمه 
نوین در ســال 94 با رقم 20 درصدی محقق شــده است.

وحیدرضا جمالی؛ مدیر بیمه های اشــخاص انفرادی بیمه 
نویــن با اعالم این مطلب افزود: شــرکت بیمه نوین موفق 
شــده اســت ســود قطعی 20 درصدی را برای بیمه نامه 
های ذخیره دار بیمه گذاران خود محقق و در قالب ســود 
مشــارکت در منافع به اندوخته بیمه نامه ها اعمال نماید.

وی خاطرنشــان کرد: شــرکت بیمه نوین هر ساله به طور 
مســتمر نسبت به اعالم ســود تحقق یافته و اعمال آن در 
اندوخته بیمه های عمر اندوخته دار خود اقدام کرده است. 
جمالی همچنین از برنامه های آتی بیمه نوین در بخش بیمه 
های عمر و سرمایه گذاری و راه اندازی پرتال تخصصی بیمه 
های زندگی در راستای خدمات رسانی مطلوب از طریق کانال 
های نوین مشــتری مداری در آینــده ای نزدیک خبر داد.
 دكتر اخالقــی فیض آثار: حجم عملیات ارزی بانك 
ملت تا پایان سال از مرز 10 میلیارد دالر خواهد گذشت

 مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که این بانک ســهم 
قابــل توجهی از بازار نظام بانکی کشــور را در اختیار دارد، 
اظهار داشــت: اهداف استراتژیک بانک ملت در سال جاری 
با رویکرد افزایش سودآوری مورد بازنگری قرار گرفته است.

دکتر هادی اخالقی فیض آثار در مراســم رونمایی از شاپ 
کارت ملت که با حضور رییس کل بانک مرکزی در استان 
فارس برگزار شــد، جهت گیری استراتژیک این بانک را در 
دو بخش استراتژی های رشد درآمد و مدیریت هزینه طبقه 
بندی کرد و گفت: توســعه بانکداری بین الملل، مشــتری 
مداری و مراوده سودمند، بهبود کارایی اعتباری و مولدسازی 
دارایی ها در راستای رشد درآمد و تجهیز بهینه منابع مالی 
و کاراســازی کانال های فروش از سیاســت هایی است که 
بانک ملت در جهت مدیریت هزینه ها اتخاذ کرده اســت.

مدیرعامل بانک ملت در بخش توسعه بانکداری بین الملل 
به بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات ارزی طبق نیازهای 
گروه های مشتریان، شناسایی نیازهای مشتریان و طراحی 
محصــوالت و خدمات جدید، برنامه ریزی برای تاســیس 
شــعب جدید در سایر کشــورها و ارائه محصوالت جدید 
از قبیــل خرید دیــن و کارت های اعتبــاری بین المللی 
اشــاره کرد و یادآور شــد: در همین راســتا تا دو ماه آینده 
فعالیت های بانک ملت در دو کشور دیگر آغاز خواهد شد.

وی با اشــاره به رشد 131.6 درصدی درآمدهای ارزی بانک 
ملت در چهارماهه اخیر، تاکیــد کرد: هم اکنون حدود 30 
درصد از بازار ضمانتنامه های ارزی وارداتی و بیش از 37 درصد 
از بازار ضمانتنامه های صادراتی در اختیار بانک ملت است و بر 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، حجم عملیات ارزی 
بانک تا پایان ســال از مرز 10 میلیارد دالر خواهد گذشت.
به گفته دکتر اخالقی، رشد عملکرد بانک ملت در چهارماهه 
دوم امسال نســبت به چهارماهه اول محسوس بوده است.

دکتر اخالقی با تاکید بر توسعه ظرفیت های ارائه خدمات 
غیرحضــوری  و مدیریــت بهره وری کانــال های موجود 
تصریح کــرد: خوشــبختانه حداقل خطــای تراکنش در 
نظام بانکی کشــور از ســوی شــرکت بــه پرداخت ملت 
بــا پنج صــدم درصد در مهرماه به ثبت رســیده اســت.
وی با اشــاره به استقرار سیســتم ارزیابی عملکرد، اظهار 
داشــت، بازنگری در نظام و شــاخص های ارزیابی عملکرد 
متناســب با اســتراتژی هــای جدید بانــک، هدفگذاری 
تعاملی شــعب و اســتقرار نظام پرداخت پاداش مبتنی بر 
عملکرد در ســه ماهه دوم ســال اجرایی گردیده اســت.
وی در خاتمه نســبت به تحقق کامل اهداف و برنامه های 
بانک ملت در زمینه ســودآوری اظهار امیــدواری کرد که 
اهداف مذکور تا پایان ســال به طــور کامل محقق گردد.
بازدید مدیر عامل بیمه ایران از شعب خراسان رضوی
مدیــر عامــل بیمه ایــران بــدون اعالم قبلی از شــعب 
خراســان رضــوی شــرکت در مشــهد مقــدس بازدید 
کــرد . آقــای پورکیانی در ســخنانی در جمــع مدیران ، 
معاونــان و کارکنان این شــعب ضمن ارائــه توصیه هایی 
، به تشــریح اهداف و برنامه های آتی بیمه ایران پرداخت .
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، آقای پور کیانی رییس 
هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران که به مناسبت هفته 
وحدت و خجسته میالد حضرت پیامبر اعظم )ص( بازدیدی 
اعالم نشــده از شــعب  بیمه ایران در مشهد داشت ، عالوه 
بــر دیدار از شــعبه مرکزی بیمه ایران خراســان رضوی و 
گفت و گو با مدیر کل و کارکنان این شــعبه ، دیدارهایی از 
شعب غدیر ، سجاد ، زیســت خاور و امام رضا )ع( داشت .
بازدید اعالم نشده از واحد خسارت مالی اتومبیل و واحدخسارت 
دیه و مسئولیت مشهد مقدس، گفت و گو با مسئوالن و مراجعه 
کنندگان به این واحدها و بررسی مشکالت آنها از دیگر برنامه 
های آقای پورکیانی در ســفر ایشان به خراسان رضوی بود 
بیمه »مــا« حامی هشــتمین دوره مســابقات 
اســنوكر قهرمانــی كشــور در ارومیــه شــد

جهانــی  مســابقات  انتخابــی  اســنوکر  مســابقات 
بــا  کشــوری  رنکینــگ  دوره  هشــتمین  و   2017
حمایــت شــرکت ســهامی بیمــه »مــا« برگزار شــد.
مســابقات اســنوکر انتخابی مســابقات جهانــی 2017 
اســتان  در  کشــوری  رنکینــگ  دوره  هشــتمین  و 
آذربایجــان غربــی شهرســتان ارومیــه برگــزار شــد.
این گزارش مــی افزاید: در مراســم اختتامیه جناب آقای 
علیرضا رزمجو رییــس محترم هیات بولینــگ و بیلیارد 
اســتان آذربایجان غربي ، مســولین محترم وزارت ورزش 
و جوانان و آقای جســور رییس شــعبه ارومیه  بیمه »ما« 
و تعــدادی دیگــر از مســئولین محلی حضور داشــتند.
بیمه »ما« در راســتای گســترش فرهنگ بیمــه و اطالع 
رسانی به جامعه ورزش اسنوکر کشور در خصوص پوشش 
های بیمه ای مورد نیاز ورزشــکاران محترم توسط تعدادی 
از کارشناسان و نمایندگان محترم شبکه فروش این شرکت 
اقدام به ارائه توضیحات الزم نمودند تا شناخت بیشتری نسبت 
به  بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری ، حوادث، مسئولیت 

و آتش ســوزی حاصل شود تا انشــااهلل روز به روز بر دانش 
بیمه ای و لزوم ابتیاع بیمه نامه اقشــار جامعه افزوده شود.
دیدار مدیریت بیمه دی و مدیركل بنیاد شهید استان گیالن 

مدیریــت بیمــه دی اســتان گیــالن بامدیــر کل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران اســتان، دیــدار و گفتگو کرد.
این نشست با حضور سرپرســت مدیریت استان گیالن و 
مدیرکل بنیاد شهید استان و همچنین رؤسای بنیاد شهید 
مناطق 1 و 2 شهرستان رشت در دفتر بنیاد شهید برگزار شد.
در این دیدار ، آقای اسماعیلی گزارشی از روند فعالیت های 
شرکت بیمه دی و پیشــرفت های به دست آمده در سال 
های اخیر ، به ویژه رســیدن به توانگری مالی 2 ، ارائه داد . 
وی در ادامه بر لزوم ارتباط مستمر با بنیاد شهید استان برای 
تحکیم روابط و حضور قدرتمند در سطح استان تأکید کرد.
پیشنهاد انعقاد قرارداد صدور بیمه های ثالث و بدنه برای پرسنل 
بنیاد به صورت اقساطی و همچنین پوشش بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری به صورت کسر از حقوق ایشان از طریق بنیاد از 
بخش های دیگری بود که مدیریت استان گیالن مطرح کرد.
آقای پاکاری ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
گیالن ضمن قدردانی از برگزاری این نشســت، این دیدار 
را بســیار مثبت ارزیابی کرد و گفت : عملکرد شرکت بیمه 
دی ، در سطح اســتان گیالن بهبود چشمگیری داشته و 
این شرکت توانسته اســت توقعات پرسنل را در امر صدور 
بیمــه نامه ها و ارائه خدمات مربوطه در زمان وقوع حادثه و 
خسارت به خوبی برآورده کند. این امر نوید بخش آمادگی 
این شرکت برای ارائه خدمات کامل و مطلوب به جامعه هدف 
)خانواده معظم و معزز شــهدا ، جانبازان و ایثارگران( است.
ایشــان از آمادگی کامل برای تمدید بیمه نامه های موجود 
با شــرکت بیمه دی ، خبــر داد و از طرح بیمه های ثالث، 
بدنه و بیمه های عمر و ســرمایه گذاری اســتقبال کرد .

پیش بینی كاهش 
بی سابقه نرخ حق 
بیمه شخص ثالث 

درسال96
علی موسی رضا  بیمه 

میهن
با عنایت به  فعالیت های سال های گذشته مبنی بر اجرائی 
نمودن مصداق درهم نقره در کنار مصادیق احشام ثالثه برای 
پرداخت دیات چنانچه هر درهم نقره به معیار باالترین نظریه 
موجود)) مندرج در کتاب اقتصاد نوین ترجمه بخش هایی از 
تحریرالوسیله حضرت امام خمینی )ره( توسط حجت االسالم 
عبدالکریم بی آزار شیرازی و توجه به زیرنویس صفحه381(( 
هر درهم برابر 3/12 گرم باشــد، با احتساب 10000درهم 
نقره معادل یک دیه کامل مرد مسلمان و متوسط قیمت 9 
ماهه ســال جاری به مبلغ 20750 ریال، ) استخراج شده از 
شــبکه اطالع رسانی طال، جواهر و سکه تهران ( دیه کامل 
مرد مســلمان به قیمت درهم نقــره 646،400،000 ریال 
و بر همین اســاس دیه کامل مرد مســلمان در ماه حرام 
برابر861،042،000 ریال محاسبه میگردد و اگر این رقم را با 
هزینه های ضرب سکه و هزینه های سربار فروش و واقعیات 
بازار، سقف تعهد را تا 16 درصد افزایش دهیم حداکثر دیه 
مرد مســلمان درماه حرام حدود 1،000،000،000 )ریال( 
برآورد می شــود و این رقم به احتمال بسیار قوی در طول 
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بیمــــه کـوثــــر
حامی حقوق شهروندی 

چند ســال آینده با قیمت نقره در بازار تطبیق خواهد داشت. حال چنانچه سقف دیه را 
با رقم فوق پذیرفته شــودکاهش حق بیمه انشااهلل تا سقف 40درصد محقق خواهد شد.

انتخاب اعضای كمیسیون راهبردی سندیكای بیمه گران ایران 
بــه  ســامان  و  نویــن  رازی،  ایــران،  بیمــه  هــای  شــرکت  عامــل  مدیــران 
عنــوان چهــار عضــو جدیــد کمیســیون راهبــردی ســندیکا انتخــاب شــدند.

بــه  ســامان  و  نویــن  رازی،  ایــران،  بیمــه  هــای  شــرکت  عامــل  مدیــران 
عنــوان  چهــار عضــو جدیــد کمیســیون راهبــردی ســندیکا انتخاب شــدند.

به گزارش روابط عمومی بیمه رازی به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در 
دویست و نوزدهمین جلسه شورای عمومی سندیکا، چهار نفر از اعضای کمیسیون راهبردی 
برای  مدت دوسال با رای گیری بین مدیران عامل شرکت های بیمه ای انتخاب شدند.

در رای گیری شورای عمومی  برای انتخاب اعضای کمیسیون راهبردی، محسن پورکیانی 
مدیرعامل بیمه ایران، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی ، حسین کریمخان زند مدیرعامل 

و  نویــن  ضرابیه بیمــه  احمدرضــا 
بیمه  ســندیکای مدیرعامــل  سامان 
آرا را کسب نمودند بیمه گران اکثریت 
کمیسیون درآمدند. و بــه عضویت این 
چالــش  ها و مســائل اصلی پایــش 
بیمــه  و ارائــه راهــکار به صنعــت 
با منظــور عبــور از  تعامــل  و  آنهــا 
محیطی  صنعــت بیمــه  از نهادهای 

جملــه دولــت، مجلــس و قــوه قضاییه از اهداف تشــکیل این کمیســیون اســت.
تدوین برنامه های راهبردی سندیکا، اظهار نظر در خصوص برنامه های عملیاتی سندیکا، 
بررســی مســائل داخلی و خارجی صنعت بیمه و ارائه راهکار، تعامل با نهادهای بیرونی 
براساس تفویض اختیار شورای عمومی و پیشنهاد تغییر یا اصالح آئین نامه های مربوط 
به صنعت بیمه  از جمله وظایف و اختیارات کمیســیون راهبردی سندیکای بیمه گران 
ایران است.کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران هفت عضو دارد که سیدرسول تاجدار 
مدیرعامل بیمه البرز، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آســیا و  علی اکبر اولیاء دبیرکل 

ســندیکای بیمه گران  هم در آن عضویت دارند
از  حقوقــی  ســیناكارت  صــدور 
متقاضیان بــرای  بانك ســینا  ســوی 
تامیــن  راســتای  در  ســینا  بانــک 
نســبت  حقوقــی،  مشــتریان  نظــر 

نمایــد. مــی  اقــدام  متقاضیــان  جهــت  حقوقــی  کارت  ســینا  صــدور  بــه 
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک ســینا، به منظــور ایجاد امــکان انتقــال وجه 
بــه ســپرده مشــتریان حقوقــی، کارت ویــژه ای جهت ایــن طیف از مشــتریان 
صــادر مــی گــردد کــه تنهــا امــکان انتقــال وجــه بــه آن کارت وجــود دارد.

بر اساس این گزارش، سینا کارت حقوقی زمانی مورد استفاه قرار می گیرد که الزم است 
مبالغی از طریق سرویس انتقال وجه کارت به کارت به حساب این مشتریان واریز گردد. با توجه 
به ماهیت حقوقی مشتری، امکان انتقال وجه از این کارت به کارت های دیگر وجود ندارد.
بیمــه البرز بــاز هم در عالــي ترین ســطح توانگري مالي قــرار گرفت
بر اســاس اعالم بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، شــرکت بیمه البرز سال 1394 
نیــز در باالتریــن ســطح توانگــري 
مالــي شــرکت هاي بیمه قــرار گرفت. 
مرکــزي،  بیمــه  اعــالم  براســاس 
بیمــه البــرز بــراي چهارمین ســال 
متوالــي در ســطح یــک توانگــري و 
وضعیت مطلــوب قرار گرفت. نســبت 
اســت. بیشــتر  و  درصــد   100 برابــر  یــک  ســطح  مالــي  توانگــري 

بنابــر ایــن گــزارش شــرکت هاي داراي توانگري مالي، شــرکت هایي هســتند که 
بــراي ایفاي تعهــدات خــود در مقابل بیمــه گــزاران از توانایي کافــي برخوردارند.
ایــن گــزارش حاکــي اســت بیمــه البــرز در ســال 1391 ، 1392 و 1393 نیــز 
توانســت ســطح یــک توانگــري مالــي را در بین شــرکت هاي بیمه کســب کند.
بنابر آیین نامه شــماره 69 شــورالي عالي بیمه توانگري مالي موسســات بیمه داراي 
پنج ســطح است که سطح یک باالترین سطح توانگري مالي بیمه گر به شمار مي آید.

برهمین اساس و در راستاي اجراي آیین نامه توانگري مالي، بیمه مرکزي با اعالم سطوح 
توانگري شرکت هاي بیمه، به عموم هموطنان و بیمه گزاران توصیه کرده است به سطح 
توانگري مالي شرکت هاي بیمه که از سوي بیمه مرکزي تائید و اطالع رساني شده به عنوان 

شــرکت بیمه کوثر با صدور بیمه نامه های حامی و پوشش های نوین، به عنوان پشتیبان 
شــهروندان  حقوقــی 
آرامــش  ایجــاد  درپــی 
در  تحول  و  بیمه گــذاران 
است.  کشور  بیمه  صنعت 
ایــن بیمه نامــه رویــای 
حمایــت همه جانبــه در 
امــور حقوقــی را بــرای 

بخشــید. خواهــد  تحقــق  ایرانــی  شــهروندان  تمــام 
اللــه کریمــی با تاکیــد بر ایــن امر کــه پیشــگیری از وقوع مشــکل های حقوقی 
گام نخســت شــرکت در ارایــه این نوع پوشــش بیمه ای اســت، خاطرنشــان کرد: 
در شــرایطی که بیمه شــده با شــکایت قضایی روبه رو شــود، شــرکت با بهره مندی 
می پــردازد. آن هــا  مشــکل  حل وفصــل  بــه  مجــرب  و  متخصــص  وکالی  از 
وی از ایجاد شبکه حقوقی بیمه حامی به منظور تسریع در ارایه خدمات به بیمه شدگان در 
سراسر کشور خبرداد و گفت: شبکه حقوقی بیمه حامی از بهترین متخصصان امور حقوقی 
تشکیل شده است که عالوه بر صالحیت ملی و قانونی، دارایa تجربه و تعهد کاری نیز هستند.

مدیر بیمه های حامی بیمه کوثردرخصوص ویژگی های بیمه نامه حامی بیان کرد: ایجاد 
فرهنگ مراجعه به متخصص امور حقوقی در سراســر کشــور، دسترســی بیمه شده 
به یک شــبکه وســیع از حقوق دانــان، پرداخت حق بیمه اندک و حل وفصل مســایل 
حقوقی بیمه شــدگان به بهترین نحو ممکن ازجمله ویژگی های بیمه نامه حامی است.

الله کریمی با اشاره به اینکه در گام نخست سعی داریم با مشاوره حضوری و غیرحضوری 
با وکال و کارشناسان رسمی دادگستری طرف قرارداد با شرکت بیمه کوثر و بررسی اسناد و 
تنظیم قراردادهای تحت  پوشش توسط شبکه حقوقی به بیمه شدگان خدمات حقوقی را 
ارایه دهیم، تصریح کرد: درصورت بروز مشکالت حقوقی و قضایی برای بیمه شدگان، مطالعه 
و بررسی پرونده، میانجیگری )داوری، مصالحه و . . .(، تنظیم الیحه و دفاعیه برای ارایه به 
دادگاه و نیز نمایندگی حقوقی )وکالت( از راهکارهای تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
وی افزود: در سیر مراحل حل اختالف از طریق مراجع قضایی ممکن است هزینه هایی 
بــرای بیمه شــدگان به وجود آید که بیمه حامــی برخی از آن هــا را مانند هزینه های 
کارشناســی های مختلف کــه دادگاه آن را الــزام کرده و خدمــات قضایی مراجعین 
دســتگاه قضایی مانند ابطال تمبر را  براســاس شــرایط بیمه نامه جبــران می کند.
مدیــر بیمه های حامــی بیمه کوثر با بیــان اینکه ایــن بیمه نامه به صــورت گروهی 
صــادر می شــود، خاطرنشــان کرد: ایــن بیمه نامه برای اشــخاص حقیقــی )بیمه 
گروهــی کارکنان ازســوی بیمه گذار( و اشــخاص حقوقی ) ویژه ادارات، ســازمان ها، 
شــرکت های مــادر و زیرمجموعه هــای ســازمانی بیمه گــذار( صــادر می شــود. 

معیار اصلي انتخاب بیمه گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره 
خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگي و پرداخت خسارت در شرکت هاي بیمه غفلت نکنند.
بر اســاس این گزارش، شــرکت بیمه البرز در ســه ســال گذشــته طي دو مرحلــه افزایش 
ســرمایه داد و ســرمایه خود را از مبلغ600 میلیارد ریال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش داد 
و بدین ترتیب به بزرگ ترین شــرکت بیمه خصوصي کشــور از لحاظ ســرمایه تبدیل شــد.
موفقیت بانك صنعت و معدن در بین 100بانك و موسســه تامین مالی اســالمی
بانک صنعت و معدن در میان 100 موسسه مالي برتر در زمینه تامین مالي اسالمي در سال 2016 موفق 
به کسب رتبه هاي ممتاز شد. نشریه  Leaders in Islamic Finance در مطلبي تحت عنوان مجریان 
برجسته و متمایزکننده تامین مالي اسالمي به بیان رتبه 100 موسسه مالي برتر در زمینه تامین مالي اسالمي 
در سال 2016 پرداخت که در فهرست یاد شده بانک صنعت و معدن موفق به کسب رتبه سي و یکم شده است.
گزارش یاد شده رتبه این بانک را بر اساس میزان دارایي، سي ام و بر مبناي میزان تعهدات بیست و پنجم 
عنوان کرده است.طبق گزارش نشریه یاد شده، رتبه این بانک بر اساس میزان درآمد هجدهم اعالم شده 
است.بانک صنعت و معدن بر اساس میزان سود خالص و تغییرات آن به ترتیب رتبه هاي 25 و 12 را احراز 
کرده است.گفتني است بانک صنعت و معدن رتبه نخست بانک هاي ایراني را در میزان سود خالص و تغییر 
مرتبط با آن کسب کرده و این موفقیت براي این بانک در شرایطي حاصل شده که بانک صنعت و معدن 
نسبت به سایر بانک هاي ایراني مورد ارزیابي از میزان دارایي و سرمایه کمتري برخوردار بوده است.
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ایران ارقام؛ برآیند تجربه، تخصص و نوآوری
دکتر فتاحی و تدوین برنامه های خالقانه

لج
 خ
دی

مه

دکتر فتاحی در ابتدای گزارش خود به جمع با اعالم اینکه بسیار خرسندم که با تحویل 
گرفتن این مسئولیت در صف مقدم کارکنان صدیق این مجموعه بعنوان سرمایه 
های انسانی ارزشمند شرکت با جدیت و تالشگران سال مالی گذشته را پشت سر 
گذاشتیم و باحمایت هیات مدیره توانستیم برنامه های خود را برای آتیه آنچنان تدوین 
سازیم که بتوانیم در بعد ارزش آفرینی و سودآوری عملکرد شرکت را ارتقاء بخشیم.

در ادامه دکتر امیرحســین فتاحی مدیرعامل خوش فکر شرکت که پیشتر برنامه 
های خالقانه وی در شــرکت فن آوا کارت توجه کارشناســان و صاحبنظران را به 
خود جلب کرده بود با اعالم اینکه ایران ارقام سال هاست با تولید و ارائه تجهیزات 
نرم افزاری پشــتیبانی و محصوالت دیگر کشــور عزیزمــان از جایگاه بی بدیلی 
برخوردار اســت اضافه کرد و با 92 مرکز پشــتیبانی در اقصی نقاط کشور توانسته 
ایم خدمات دهی مطلوب به مشــتریان داشــته باشــیم که همین رضایتمندی 
مشــتریان از خدمات یکــی از بهترین نقطه قوت عملکرد ایران ارقام می باشــد.

دکتر فتاحی در ادامه رشــد فناوری های مبین بر تلفن همراه و گســترش طیف 
امکانات در اختیار مشــتریان در بسترهای مختلف ارتباطی که باعث ایجاد رقابت 
شدیدی در این حوزه گردیده را یکی از بسترهایی نامند که ایران ارقام به عنوان یک 
شرکت خوش سابقه و برندی معتبر به دنبال آن می باشد که در این فضای کسب 
و کار و رقابتی بیشــتر با افزایش چابکی و انعطاف پذیری به نقش آفرینی بپردازد.

مدیرعامل شــرکت با طراحــی و باز تعریف فعالیت های مجتمــع تولیدی پرند، 
توســعه و بهبود زیرســاخت و ســامانه ها، تحول در خدمات پشتیبانی ، حضور 
و مشــارکت در همایش های و جشنواره های مرتبط را تنها بخشی از برنامه ها و 
اقداماتی اعالم کرد که در دکترین مدیریت جدید شــرکت تعریف شــده اســت.

بخش دیگر سخنان مدیرعامل شرکت نیز تاکید جدی بود که مدیریت شرکت بر 
حفظ و ارتقاء ســهم شرکت از بازار داشت. دکتر فتاحی با اشاره به اینکه ایران ارقام 
قدمتی 60 ساله بعنوان یکی از پایه گذاران اصلی صنعت بانکداری الکترونیک و تجارت 
الکترونیک در کشور که بیش از 20 بانک کشور به عنوان مشتریان ثابت آن هستند 
تاکید کرد که محصوالت نرم افزاری سامانه ، عرش تجاری و محصوالت سخت افزاری 
DRIVEUP. CRS , VTM , ATM و پشــتیبانی که شرکت از محصوالت و 
خدمات خود می کند توانسته در توسعه کسب و کار و شکوفایی اقتصاد کشور سهمی 
در خور داشــته و با حذف سختی های رد و بدل کردن پول توانسته باعث تسهیل 
در امور مالی شود و این مهم باید با تدوین برنامه ها، ایجاد زیرساخت ها و ... جدی 
گرفته شود تا میهن عزیزمان بتواند در مسیر توسعه اقتصادی بیش از پیش قرار گیرد.

دکتر فتاحی با اعالم این نکته که با تدبیر مدیریت ارشد حمایت اعضای هیات مدیره 
وســعی و حمایت مجموعه ایران ارقام در یال آتی مالی ســعی می کنیم با توسعه 
بازار، تولید محصوالت جدید و توسعه بازار B2B , B2C ، سویچ با توسعه و کنترل 
خودپردازها، درگاهای و انواع دســتگاه های VTM , CRM و ... سهمی بیشتر از 
بازار کسب و کار کشور را به خود اختصاص دهیم و به افق تدوین شده دست یابد.

پایان بخش گزارش مبســوط و جامع مدیر الیق صنعــت بانکداری الکترونیکی 
کشــور تشریح برنامه های آتی شرکت بود دکتر فتاحی پیرامون برنامه های آینده 

شــرکت گفت: ایــران ارقام در دو جهت توســعه عمودی یا ارائــه خدمات جدید 
در حوزه های کاری فعلی و شــامل ســخت افزاری و نرم افزاری ، و توسعه افقی یا 
ورود بــه حوزه هــای کاری جدید اقدام به تعریف چشــم اندازهــای خود نموده 
و برای رســیدن به این چشــم انداز اســتراتژی های توسعه کســب و کار خود را 
تعریف نموده اســت. دکتر فتاحی از بهر برنامه های آتی را در سه حوزه پشتیبانی 
مدیریت ، توســعه کســب و کار و ارائــه خدمات و محصوالت جدید برشــمرد.
دکتر حمیدرضا کردلوئی معاون مالی شرکت نیر در حاشیه مجمع پیرامون پیش 
بینی ســال مالی منتهی به 1396/6/13 از پیش بینی سود 200 ریالی به ازای هر 
سهم خبر داد و ابراز امیدواری کرد با درایت مدیران حمایت اعضای هیات مدیره از 
برنامه های مدون مدیریتی دکتر فتاحی شرکت ایران ارقام بتواند در فضای پساتحریم 
و گشوده شدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور سعی بیشتر و از مبادالت مالی و 
بانکی را عهده دار گردد. مرد شماره یک مالی شرکت که در کنار هیات علمی بودن 
بازرس هیات مدیره انجمن مهندس مالی ایران می باشد همچنین از حضور قدرتمند 
شــرکت در همایش بین المللی پرداخت های الکترونیکی در سال جاری خبر داد.
از نقــاط قوت ایران ارقام که دوســت و دشــمن بر آن شــهادت می دهند هیات 
مدیره ای قدرتمند و کاردان اســت که جنس با حضور دکتر فتاحی جورجور شد.
حضور استاد عسگری آزاد در راس هیات مدیره، دکتر فتاحی، جناب محمودخان اهلل 
وردی وزارتخانه و سازمان تربیت بدنی، و البته دکتر ابراهیم نادری که پیشتر در بنیاد علوی 
و کمیته امداد و شرکت توسعه تجارت کارنمامه ای درخشان از خود داشته هیات مدیره 
ای ساخته که در کمتر شرکت بورس این چنین جمع مدیران طراز اولی را شاهد هستیم.
اجــازه می خواهیم از بچه های خوب روابط عمومی و امور ســهام علی الخصوص 
ســرکار خانم نیکان و جناب رجبی که به گرمی پذیــرای اهل مطبوع بوده و ما را 
در تهیه این گزارش یاری رســاندند کمال قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم. 
حیفم آمد اشــاره نکنم که دکتر عسگری ازاد به راستی ذخیره فرهنگی و عالم به 
علم تشــکیالت در سازمان دهی است و آنگاه که سازمان برنامه در دولتین نه و ده 
برچیده شددل سوختگان ملک ملت برنبود عسگری آزاد و سازمان برنامه دل می 
سوزاندند و امروز تا به مجمع ایران ارقام در هتل سیمرغ رسیدم و برفراز آن دکتر را 
دیدم غم سالها زدوده شد و خنده بر چهره ام نشست از اینکه علم از پستوبرون شد.
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ایران ارقام )سهامی عام( 
گردیــد.  برگــزار  تهــران  هتــل ســیمرغ  محــل  مــورخ 1395/09/29در 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان سهام و  سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای امیر انباردار بود، که جنابان ابراهیم محسنی و علیرضا غفاریان 
در مقام نظار اول و دوم و آقای امیرحسین فتاحی 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 1395/06/31 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 200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
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همچنین موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
بهنام مشــار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
سال مالی گذشــته را چنان پشت سر نهادیم که شــرایط مناسبی بر بازار حاکم 
نبود و اگرچه چشــم انداز روشــنی برای اقتصاد کشــور پیش بینی می شود اما 
کماکان بســیاری از بنگاه ها دغدغه توسعه و حتی تداوم فعالیت دارند. ایران ارقام 
طی طول عمر 60 ســاله خدمت رســانی خود، دوره های اقتصــادی متفاوتی را 
تجربه نموده و همواره به فکر توســعه فعالیت های خود و خدمت رســانی هرچه 
بهتر به مشــتریان و سهامداران خود بوده است. شبکه پشتیبانیگسترده در سراسر 
کشــور، قدرت برند ایران ارقام و دامنه ای از ارتباطات وسیع و قدرتمند با مشتراین 
در شــبکه بانکی کشور، جزء با ارزشــترین سرمایه های شرکت هستند که باعث 
شــده است در شرایط دشــوار اقتصادی کشــور، به صورت مناسب عمل نماییم. 
در ســال آینده شــرکت با دو چالش عمده »روند سریع تغییرات نیاز مشتریان« و 
»کاهش سهم بازار به دلیل ورود رقبای جدید« مواجه است. در راستای فائق آمدن بر 
چالش های مزبور، شرکت راهبردهای منماسبی را با افزایش سرمایه گذاری بر روی 
تحقیق و توسعه و با تکیه بر سرمایه انسانی و اصل نوآوری برنامه ریزی نموده است.

ما نیز مانند تمامی بنگاه های اقتصادی دوره آتی فعالیت خود را به دلیل تغییر شرایط 
اقتصادی، دورانی متفاوت با دوران قبلی می دانیم و معتقدیم که شرایط بازار به علت 
کاهش تحریم ها دستخوش تغییراتی خواهد بود و برآنیم تا به توکل بر خداوند متعال، 
تالش بیش از پیش همکاران، همدلی و همکاری و به پشتوانه حمایت سهامداران 
ارجمند خود، بتوانیم از این فرصت استفاده حداکثری نموده و ضمن توسعه کسب و کار 
بتوانیم سودآوری باالتری از اعداد و ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب داشته باشیم.

در خاتمه به تمامی سهامداران خود اطمینان می دهیم که ایران ارقام همواره خود را 
مفتخر به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می 
داند و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. اعتقاد داریم که توجه سهامداران شرکت 
به عملکرد این دوره و ارائه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد 
دوره آتی شرکت موثر خواهد بود. امید است با حمایت ها و راهنمایی های سهامداران 
محترم هیات مدیره بتواند گام های موثر و مفیدی برای رشد و ارتقای شرکت و تحقق 
اهداف برنامه ریزی شــده شرکت برداشــته و به چشم انداز مصور خود دست یابد. 

جایگاه شركت در صنعت
شرکت ایران ارقام با قدمتی 60ساله، مفتخر است که یکی از پایه گذاران اصلی صنعت 
بانکداری الکترونیک و نقل و انتقال الکترونیکی پول در ایران بوده و هم اکنون نیز 
سهم عمده ای از بازار مصونیت تجارت الکترونیک را داراست. این شرکت به پشتوانه 
مدیران توانمند و سرمایه انسانی متخصص و متعهد و در مسیر تحقق آرمان های 
خود، سازمانی دانش بنیان، شریکی راهبردی، امین و قابل اتکاء و پیشتاز در تامین 
و تولید محصوالت و تکنولوژی های نوین در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات می 
باشــد. این شرکت همواره در تولید و عرضه محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری 

انفورماتیک بانکی پیشتاز بوده و با توجه به شبکه پشتیبانی گسترده خود در سراسر 
کشور یکی از شرکاء قابل اتکا در این صنعت برای مشتریان خود محسوب می گردد.

شــرکت در حوزه نرم افزاری به ارائه خدمت ســوئیچ بانکی ایران ارقام )ســبا( به 
بانک های سپه، تجارت، ســرمایه و قوامین می پردازد که مجموع تعداد تراکنش 
هــای ایــن 4 بانک حــدود 17 درصد از مجمــوع تراکنش های ثبت شــده در 
بانک مرکزی می باشــد و با توجه به این موضوع سهم بازار شــرکت ایران ارقام را 
در حوزه ســوئیچ بانکی می توان 17 درصد دانســت. هم چنین بر اساس آخرین 
آمار بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، 18 درصــد از 350 میلیون کارت 
صادر شــده در شبکه شــتاب، ســهم ایران ارقام درصدور کارت بانکی می باشد.

در حوزه سخت افزاری، شرکت ایران ارقام با توجه به این که اولین و تنها ارائه دهنده 
دستگاه CRS موسوم به خود دریافت- خودپرداز در کشور می باشد، امسال نیز به 
گسترش بازار خود در این حوزه پرداخته و تعداد )CRS( فروخته شده خود را از 4 
به 37 دستگاه رساند. همچنین شرکت در این حوزه در سال مالی 95- 94 از نظر 
تعداد محصول تحت پوشش، نسبت به سال گذشته مالی دارای رشد می باشد. اما این 
شرکت به صورت تقریبی سهم بازار یکسانی نسبت به سال مالی قبل خود داشته است.
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اگر ریشــه در آب نمی داشت اگر کشت گر او 
یک خبرنگار نبود اگر تشــکیالت آنرا یک دل 
ســوخته و آگاه نمی بست یکی از این حوادث 
چندســال اخیر از پای مــی انداختش و امروز 
استوار و سربلند در برج آسمان چهره گشاست 
همان داشــته ها از پیش اســت که به فرموده 
حکیم طوسی که از باد باران نبیند گزند. با این 
باور بودکه با تن خسته از گذشت 70 سال عمر 
لنگان با خط بازده به دادمان پژوهشــگاه نیرو 
خود را رســاندم و از دیوار بلند کاسه لیسان به 
همت یکی از بچه های روابط عمومی گذشتم 
و از ذوق چند فالش دوربین زدم با اینکه سهام 
دارش بودم ولی شــیوه خبــری حکم دیگری 
داشت. همینکه گردش چشمان مهربان مدیر 

ارشــد روابط عمومی کــه چون اســتون حنانه بــر در ورودی ایســتاده دیدم 
بســاط خبری برچیدم در کنجی بر خود این داشــته ملکم ســرزمینم و زمزمه 
حافظ کردم آســمان بار امانت نتوانســت کشــید قرعه فال بنام من دیوانه زدند. 
مجمــع عمومــی عادی بطــور فوق العاده شــرکت بانــک صادرات ایــران که 
در ســاعت 10 صبــح روز پنــج شــنبه مــورخ 1395/9/18 درمحل ســالن 
همایــش خلیج فــارس به نشــاني مجموعــه پژوهشــگاه نیرو برگزار شــد.

پیام هیات مدیره
پروردگار هستی بخش را شاکریم که توفیق خدمت در بزرگ ترین بانک خصوصی 
کشور عزیزمان نصیب ما کرد و بر خود می بالیم که افتخار اعتماد شما ذی نفعان 
و صاحبــان اصلی بانک صادرات ایران نصیب ما گردید. بنا داریم در گزارش حاضر 
با مروری بر عملکرد خدمتگزاران شما در بانک صادرات ایران در سال 1394، شما 
همراهان همیشــگی و ارجمند را در جریان فعالیت هــا و اقدامات صورت گرفته 
قرار دهیم. ســال 1394 سالی پر از نشــیب و در عین حال حصول دستاوردها و 
تجارب ارزشــمند برای بانک صادرات ایران بوده اســت. بانک صادرات ایران با در 
اختیار داشــتن شبکه ای وسیع و گسترده از شــعب در داخل و خارج از مرزهای 
میهــن، و بهره مندی از نیروهای زبده، با تجربه و متعهد، همواره تالش می نماید 
با محوریت بانکداری حرفه ای، ضمن مدیریت صحیح منابع و مصارف و ریســک 
پذیری معقول و هوشمندانه، نقشی موثر و قابل توجه در عرصه اقتصادی کشور ایفا 
نماید و به عنوان بازوی کلیدی صنعت بانکداری کشور، با استفاده از به روزترین و 
کارآمدترین روش های بانکداری ، در خدمت مردم عزیز و الیق این مرز و بوم باشد.

دریافت گواهینامه مدیریت خالق از اتحادیه اروپا، دریافت نشان عالی رهبری برتر در 
صنعت بانکداری کشور، دریافت گواهینامه کیفیت و اعتبار در ارائه خدمات الکترونیکی 
از اتحادیه اروپا و ده ها نشــان و تقدیر دیگر در حوزه های مختلف، برگ زرینی از 
فعالیت های این بانک در ســال 1394 و نشــانی از حسن ظن و تالش متعهدانه 
کارکنان زحمت کش بانک صادرات ایران است. همچنین تدوین برنامه راهبردی سه 
ساله، طراحی محصوالت نوین به خصوص در عرصه بانکداری الکترونیکی ، تدوین 
بسته اعتباری و ضوابط ناظر بر تخصیص اعتبار در بانک، اجرای طرح مشاوره مالی و 
سرمایه گذاری به مشتریان و ارائه بسیاری دیگر از طرح ها و محصوالت قابل توجه در 
حوزه های بازاریابی، فناوری اطالعات ، طرح و برنامه، بین الملل و ... حاصل عملکرد 
یک ساله موفق خانواده بانک صادرات ایران در سالی که گذشت می باشد.هماکنون 
به اتکای اعتماد و پشتیبانی تمامی ذی نفعان بامک کمر بسته ایم تا در سال جاری 
با شعار » هر شعبه یک بانک«  و با محوریت گسترش خدمات نوین بانکی در حوزه 
بانکداری الکترونیکی، ارائه دهنده برترین خدمات در شان مشتریان وفادار و صدیق 
بانک صادرات ایران باشیم. امید که با بهره مندی از لطف بیکران الهی و همراهی شما 
سهامداران ارزشمند، ضمن ارتقای جایگاه رقابتی بانک، نماینده شایسته ای در صنعت 
بانکداری کشــور و نمونه موفقی از یک بانک اسالمی در عرصه بین المللی باشیم.
1394 ســال  در  کالن  ســطح  در  بانــک  جدیــد  اقدامــات  اهــم 

- تدوین برنامه استراتژیک سه ساله بانک
- تدوین برنامه عملیاتی سال 1395 صف و ستاد بانک
- نظام شایسته گزینی، جانشین پروری، انتصاب و ارتقا

- مجامع ارزیابی عملکرد

- گروه مالی سپهر
- مدیریت نظارت، راهبری شرکت ها و سرمایه گذاری

- هلدینگ فناوری اطالعات 
- راه اندازی شرکت وصول مطالبات

)PMO( بانــک  در  پــروژه  مدیریــت  و  کنتــرل  نظــام  اســتقرار   -
- طراحــی واحــد مســتقل نظارت بــر پــروزه هــا و ارزیابی عملکرد ســتاد
تولیــد و  گــذاری  از ســرمایه  و حمایــت  مالــی  مشــاوره  واحدهــای   -
- آموزش، توســعه و ترویج خدمات نوین بانکی به مشــتریان توسط ترویج کران

معرفي بانك صادرات 
بانــک صــادرات ایــران در تاریــخ 1331/6/16 تحــت شــماره 3833 و بــا 
نــام بانــک صــادرات و معــادن در اداره ثبــت شــرکت هاي تهــران به ثبت 
رســیده و در 22 ابــان ســال 1331 فعالیــت آن به طور رســمی آغاز شــده 
اســت. اهــداف اجرایــی این بانک در ســالهای اولیه تشــکیل عبارت بــود از : 
1- دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج 

معادن و توسعه کشاورزی 
2- جلــب ســرمایه هــای داخلــی و پــس اندازهــای هرچنــد کوچــک  
3- ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیالت بانکی بهتر به مردم 
تاســیس بانک صادرات ایران در اولین گام، ارمغان گرانبهایی برای بانکهای ایران 
بود، چرا که برای اولین بار، بانک و بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم 
فراهم و تســهیل نمود. چهارده ما پس از افتتاح اولین شعبه، دومین شعبه بانک 
صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه ســال 1332 آغاز به کار کرد و با سیاســت 
ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور، روند رو به گسترش شعب خود 
را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه داد. اولین شــعبه خارج از کشور نیز 
در ســال 1340 شمسی در هامبورگ المان رسما افتتاح شد و بالفاصله در همان 
سال، به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس، لندن و بیروت 
نیز تاســیس و آغاز به کار کرد. در سال 1342 کلمه معادن از نام بانک حذف شد 
و بانک صادرات ایران با نامی جدید در عرصه رقابت با 34 بانک دیگر ظاهر شــد.
به موجب قانون ملی شــدن بانکها ، مصوب خرداد ماه سال 1358 شورای انقالب 
جمهوری اسالمی ایران، بانک صادرات ایران نیز ملی شد و بر اساس الیحه قانونی 
نحوه اداره بانکها مصوب 1358/7/3 شورای اسالمی ایران و در راستای اجرای طرح 
ادغام بانک ها)به دلیل گستردگی بانک صادرات ایران در اقصی نقاط کشور(، شعب 
و واحدهای بانک در هر یک از استانها به بانک مستقلی تحت عنوان بانک صادرات 
اســتان تبدیل شــده و بانک صادرات ایران تنها سهامدار این بانکها تلقی گردید.
این بانک در تاریخ دوم خرداد ماه سال 1388 بعنوان چهارصدو پنجاهمین شرکت 
پذیرفته شده تحت شماره 10683 در بخش واسطه گری های مالی با نماد وبصادر 
در فهرســت نرخ های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده 
است. حسب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1389/12/29 ، موضوع 
ادغام بانک های صادرات اســتان ها در بانک صادرات ایران به تصویب رسیده و از 
ابتدای سال 1391 بانک به صورت یکپارچه و تحت نام بانک صادرات ایران اداره می 
شود. امور بانک براساس قوانین و مقررات پولی و بانکی، مقررات سازمان بورس اوراق 
بهادار و مفاد اساسنامه داخلی اداره می شود و مرکز اصلی بانک در تهران واقع است. 

بانک صادرات
کمر بسته اندیشمندی که از باد و باران نبیند گزند
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یــک  بــرای  ســالروز  رویــداد، تعییــن 
حادثــه یــا پدیده تنهــا به منظور یــاد آوری مجــدد این رخداد   نیســت ،
 بلکه با هدف سپاســگزاری از تالش های کســانی اســت که خالصانه زحمت 
کشــیدند تا این رویدادایجاد و به عنوان اثری جاودانه در اذهان تداعی شــود.                             
اثــرات بیمه بر رشــد و توســعه و ایجاد جرأت، شــهامت، شــتاب و تحرک 
بیشــتر در چرخ های اقتصــادی و اجتماعــی غیرقابل اجتناب است.اشــاعه 
و توســعه بیمــه در همه جای دنیا وابســته به وجود خطر اســت و از دیرباز 
انســان چه به صــورت فردی یــا جمعی در معــرض مخاطراتی بوده اســت 
که آســیب های جدی به مــال و جان و وضعیت معیشــتی وی وارد می کند.

در کشــور ما ایران ورود صنعت بیمه با اعطای امتیاز انحصاری این فعالیت به 
شخصی روسی بنام الزارپولیاکف در 23 آذرماه 1269 هجری شمسی مصادف 
بوده است، لیکن از آنجایی که وی در عرض 3 سال از مدت قرارداد هیچ اقدامی 
برای تاســیس شرکت بیمه نمی نماید امتیاز وی سلب می گردد وزیر دارایی با 
تصویب دولت و مجلس اولین شــرکت بیمه ایرانــی در تاریخ 1314/6/16 با 
شــماره 460 در دایره ثبت شرکت ها و عالئم تجاری و اختراعات طهران با نام 
شرکت سهامی بیمه ایران به ثبت می رسیدو دو ماه بعد شروع بکار می کند .

آرم این شرکت که ترکیبی از طلوع خورشید و تشعشع انوار آن از فراز قله دماوند 
اســت حکایت از آغازی امید بخش و تاثیرگذار در سراسر کشور و نشان دهنده 
نویدی نو و حیاتی دوباره در اقتصاد کشور است. 30 سال بعد از این تاریخ بحثی 
از نام گذاری روزی در سال به نام روز بیمه به طور رسمی مطرح نبوده، ولی پس 
از تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه در تاریخ 1367/9/13 توسط بیمه 
مرکزی ایران به عنوان بازوی نظارتی دولت در صنعت بیمه، تاریخ 1367/9/13 
به عنــوان روز بیمــه تعیین و از آن ســال به بعد در چنین روزی ســمیناری 
از طرف آن ســازمان هرساله با حضور همه شــرکت های بیمه ترتیب می یابد. 
اگرچه تصویب قانون اداره شــرکت های بیمه تحولــی در ارتباط با نحوه اداره 
آنها اســت، ولی شروع فعالیت شرکت ســهامی بیمه ایران، بزرگترین شرکت 
بیمه ایرانی و رهبر صنعت بیمه کشــور در 15 آبان 1314، رویدادی مهم تر و 
بزرگ تر در صنعت بیمه وجود ندارد این شرکت توانسته است زمام امور بیمه ای 
کشور را از دست شرکت های بیمه خارجی گرفته و بیش از 30 سال به عنوان 
بازوی نظارتی دولت در صنعت بیمه کشــور در سال های قبل از تاسیس بیمه 
مرکزی ایران باشد و در زمینه توســعه کشور همواره پیشرو و تاثیرگذار بوده 
و با ارائه پوشــش های مختلف بیمه ای در رشــته های درمان، عمر، مسوولیت، 
باربری، آتش ســوزی و... توانســته اســت حجم انبوهی از افراد و سرمایه های 
کشــور را بیمه نموده و غالب صنایع بزرگ کشــور همچون صنایع گاز ، نفت 
و پروژه های بزرگ عمرانی کشــور، تحت پوشــش این شرکت بوده و هستند.
این شــرکت همراه با سیاســت های کشــور تابه امروز گام برداشته و پشتوانه 
محکمی برای اعتالی کشــور اســت؛ به طوری که ســازمان های بزرگی چون 
شــرکت ســهامی بیمه مرکزی ایران، ســازمان خدمات درمانی و ســازمان 
تامیــن اجتماعــی از پیرامــون آن به وجود آمده اســت، بنابراین مناســبتی 
برای بزرگداشــت بیمــه، مهم تــر و فرخنده تــر از ســالروز فعالیت 
نخســتین شرکت بیمه ایرانی در کشــور وجود نداشته و ندارد .

بیمــه برای  یک روز نیست...

نگاهی گذرا به صنعت بیمه ایران
صـنـعـــت بیمــه )بیمه خصوصی ( یکی از اجــزای نظام اقتصادی 
هر جامعه را تشکیل می دهد. امروزه ، این صنعت از رشد و اعتبار 
بسیار زیادی بر خوردار اســـت و هـمـانـنـد مـوتـــور مـحـرکـه 
ای ، بـــرای رشـــد و تـوسـعـــه اقـتـصـــادی و اجـتـمـاعـــی 
عـمـــل مـی کـنـد. امـــا مـتـاءسـفـانـــه در تـاریخ چندین دهه 
ای صنعــت بیمه ایــران ، هنوز آن چنان که شــاید و باید، جامعه 
از نقش و اهمیت این صنعت در رشــد و تـوسـعـــه اقـتـصـــادی 
گـسـتـــرش   ، انـسـانـــی  هـــای  سـرمـایـــه  از  حـمـایـــت   ،
فـرهـنـــگ تـعـــاون و تـقـویـت روحـیـه امـیـــدواری بـه کـار 
و زنـدگـــی آگـاهـی کـامـــل نـدارد و در مـجـمـــوع ، صـنعت 
بیمه بطــور فراگیر مورد اســتفاده عموم قرار نگرفته اســت و در 
نتیجه ، موجب توســعه چشــمگیر اقتصادی و اجتماعی نـشـــده 
اســـت . در ایـــران ، دو نوع بیمــه خصوصی وجــود دارد: بیمه 
اجبــاری نظیــر بیمه خدمــات درمانــی ، بیمه تامیــن اجتماعی 
،... و بیمــه اختیاری . کــه در اختیار شــرکتهای بیمه قرار دارد.
پـس از پـیـــروزی انـقـالب اسـالمـــی ، شـرکـتـهـای بـیـمـه ، 
مـلی شـدنـــد کـه اقـدام شـایـسـتـه ای بـــرای حـفـظ سرمایه 
ملی بود. این شرکتها در ظاهر، مـسـتـقـــل از هـــم هـسـتـنـد و 
بـطـــور مـجـزا از یـکـدیـگـر عـمـل مـــی کـنـنـد. اما تمام آنها 
در زیــر چتر بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران قرار دارند و 
دارای دسـتـورالعـمـلهـــای واحدی می باشند. فقط سطح پوشش 
آنها بــا یکدیگر اندکــی تفاوت دارد. طبیعی اســت ، موشــکافی 
پیرامون آنچه صنعت بیمه را در کـشـــور در نـیـمـــه راه نـگـــاه 
داشـــته و از تکامــل و تاءثیــر گذاری مثبت آن بر روند رشــد و 
توســعه کاسته اســت ، ضرورتی تام دارد و انجام این امر می تواند 
مبنای حرکتی نو در عرصه صنعت بیمه شــود. وجـــود حـســـن 
نـیـــت مـیـان بـیـمـــه گـر و بـیـمـه گـــذار، از جـمـله اصـول 
اسـاســـی صـنـعـــت بـیـمـــه اسـت . در صـــورت نـقـض ایـن 
اصـــل مـهـم ، صـحـبـــت از تـوسـعـه و تـــداوم آن ، بـحـثـی 
بیهوده خواهد بود. شــرکتهای بیمه باید با درک صحیح از وظایف 
خویش ، شناســایی مشــکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه و اتخاذ 
سیاستهای مناســب برای افزایش میزان حسن نیت و اعتماد میان 
خود و ســایر بخشــهای جامعه تالش کنند. انجــام این امر مهم ، 
ضمن حل بسیاری از مســائل اجرایی دولت ، به صمیمیت موجود 
در میان اقشــار جامعه می افزاید ، ســبب تقویــت روحیه آرامش 
و صابت در کشــور می شــود و توســعه اقتصــادی ، اجتماعی و 

فرهنگی کشــور در بســتر و وضعیت مناســبی 
آورد. می  ارمغــان  به  را 
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