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را بشناسیم ایران  پدر کارت بانک 
خبر کوتاه بود

خبر آمد كــه برای هشــتاد میلیون جمعیت 
ایــران چهارصد میلیــون كارت بانكی تاكنون 
صــادر گردیــده اســت، نكته ظریــف برای 
اهــل فــن و حصــول ســهولت در گــردش 
مالــی بــی نهایتی كــه بــاورش بایــد كرد
كاتب این ســطور هــرگاه برای رفــع نیاز به 

گیشــه بانكی مراجعه 
می  مشــكل  حــل  و 
كنم خاطــره ای را در 
كنم  می  مــرور  ذهن 
كه داستان روز آغازین 
مهندس  روزی   . است 
وقت  مدیرعامل  جراح 
صاایــران حقیــر را به 
و  پذیرفــت  حضــور 

گفت: قرار اســت در ایران كارت بانك تاسیس 
كنیم پنج میلیــارد بودجه گذارده ایم و كارت 
بانكی بنــام »ثمین كارت« آغاز كنیم و جناب 
پــور رنجبر مدیرعامل وقت ایــز ایران اجرائی 

كــردن ایــده كارت و راه انــدازی آن را قبول 
كــرده . ابتدا به تعدادی از مشــتریان اتكا این 
كارت را مــی دهیم این گفتمان را در نشــریه 
ابــرار اقتصادی به ســال 1377 كه آنروزها در 
آن افتخار خدمت می داشتم درج كردم و چند 
ســاعت بعد خبرنگاری از بی بی ســی به من 
زنــگ زد و تائید این 
خبــر كه آیــا كارت 
كلید  ایران  در  بانك، 
كه  و حقیر  خــورده 
تائید  با شوق  خبر را 
كردم. مهندس جراح 
پوررنجبر  مهندس  و 
پــدر  حقیقــت  در 
كارت بانك در ایرانند 
كه مــی باید نام ایــن اندیشــمندان را و كار 
ماندگارشــان را پاس بداریم و روزی را به علم 
نویــن مبادالت بانكی اختصــاص دهیم و این 
اندیشــه های واال را بیــش از پیش  ارج نهیم.

جناب آقای دکتر سید کامل تقوی نژاد
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور

كســب رتبه برتر سازمان های دولتی در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی توسط سازمان امور مالیاتی كشور 
و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران را به جنابعالی و كلیه كاركنان شریف آن سازمان 

تبریك عرض می نمائیم.
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خسرو اميرحسيني

م پسر م  سال
كــوچ ســال 1341 به دلیل زلزله هفت ریشــتری مــا را از زادگاه بیرون كرد.
همه داشته هایمان به یكباره خراب شــد وهرچه آباد داشتیم به زیر آوار رفت.

آمدم شهر، روستاییه به شهر آمده معلوم نبود چه باید بكند، در شهر همه كت 
و شــلوار پوش بودند وكفش به پا و من با تُمبان و كاله نمدی و گیوه ملكی به 
پا. آنقدر نگاه ها تحقیرآمیز بود كه هنوز تلخی آن را در كام دارم،تلخ وگزنده ...
پدرم دوستی داشت در سرای حافِظ بازار كه به نزد ایشان رفتم و طالب كار شدم. 
خدایش رحمت كند خوب می دانست كوچ روستازاده به شهر یعنی چه؟! چون 

خود او هم روزی مثل من از دیارش كوچ كرده بود.
 پســرم؛ در شهر چند ســالی ماندم و در شركت 
آن بزرگ مرد كار كردم ،زمان ســربازیم كه شــد 
ازمعافیت دو ساله فرزندان ذكور زلزله بویین زهرا 
هم اســتفاده كردم وبعد رفتــم خدمت مقدس و 
بعد از پایان وظیفه در شــهر ماندم وشدم كارمند. 
گذشــت وگذشت تا روزی كه حكم رئیسی به من 
دادند ومن  برای خوشــحال كردن پدر به روســتا 
رفتم. پدرم زیر درخت توت خانه نشســته و نظاره 
گر درونــی بود كه صد معنــا در آن غوطه ور. به 

محض پیاده شــدن از اتول ،خدمت پدر شدم 
و بوسه به دستش زدم وبا عجله حكم ریاست 
خود را به دســتش دادم. نگاهی كرد و گفت: 
پســرم تبریك ، خدمت به خلق شایسته كن، 
ایكاش امروز از پشت تراكتور پیاده می شدی و 
من خاک زمین از سر وصورتت پاک می كردم.

پسرم، بیا برویم به انباری كه بعد از رفتن همچو توها  
در و دیوارش پر گشته از اسباب تولیدی كه به روزگار پیشتر اسباب كار بود وابزارآبادانی. 

جور: سنبل ها را زیر و رو می كرد
پارو: جمع كننده خرده های خرمن كوفته جنجل

داس: برنده علف محصول  
قلیچك : وسیله ای برای بافنده 

گلیم و فرش
خیش یــا به لهجه محلی ارجار: 
از وسایل مرحله كشت كشاورزی
یوغ پا بویوند وروق برای شخم در 
زمین با گاو و خر ،تخم بر زمین با 
كاشتن دست و برداشت با داس 

فراموش شده.
پسرم؛ امروز تراكتورو كمباین به 
خدمت آمده اند ولی زمین های 
خرد دیگر كشــت نمی شود وبا 

تخریب سرچشــمه ها وچاه ها آب قنوات به زمین های زیر شخم تراكتور نمی 
رسد. گاو را كشتند و ابزار خرده مالك به دیوار نشست وشد قاب فراموش شده.... 
واما پندم به تو كه پســرم رئیس شدن بر ویرانه، هنر نیست این را آویزه گوشت 

كن كه خدمت بی منت برای آبادی خدا را خوش آید.
و من امروز، بعد پنجاه سال به ترازوی عقل رفتم و آنچه پدر آن روز جوانی به من 
گفت امروزه كه به سن كهن پدر رسیده ام می فهمم چه بهایی پرداخته ام نادانسته.

از این دســت قصه های نادانسته كه می شــود در این روزگاران هم كم نداریم. 
كاش بلد باشــیم. با وجدانی پاک و خاطری اســوده برای آبادانــی ایرانی آباد 

درســت مشكل ها را ببینیم و درســت راه حل ارائه دهیم. در یك كالم آدرس 
غلط ندهیم كه فردایی روشــن در گروی فهم درســت از شــرایط امروز است 
قصه پُر غصه تاختن به مدیریت ها و نظام بانكی شــده ابزاری در دست هوچی 
گرها تا با تازیانه بر این داشــته هایمان اســیب زنند. هوچی گری كه در آن هر 
روز نشــانی اشتباه می دهند. هزینه شــد یك ملت به ساختن یك مدیر گران 
اســت اگر كشــوری آزاد و ملتی در رفاه می خواهیم حرمت مدیر واجب است.
بگذارید مصداقی در این باب گویم من باب اینكه آدرس غلط ندهید. این روزها 
در صدا و ســیما، فضای مجازی و... شاهد برنامه ها، 
مقاله ها و مصاحبه هایی هســتیم كــه هر یك از 
زاویه ای نظام بانكی را مقصر ناكامی های اقتصادی 
جلوه می دهند. ســناریویی طراحی می شــود كه 
در آن دولتمــردان خیرخــواه، منابع مالی بانك ها 
را در راســتای سیاســت های خــود می خواهند، 
تولید كنندگان، صنعتگران و تجار تقاضا می كنند 
كه بانك ها منابع مالی خود را به سهولت در اختیار 

آنها قرار دهند تا آنها اشتغال ایجاد كنند.
این ســناریو بــا ورود مخفیانه دوربین ســیما به 
شــعبه ای و تصویربرداری از رد درخواســت 
تسهیالت فردی نیازمند، احساسات عمومی را 
جریحه دار كند یا مصاحبه با كارخانه داری كه 
پس از سال ها تولید به دلیل فقدان مدیریت و 
ناگزیر از تعطیل كسب و كار خویش است مردم 
را منقلب كند، اما نه تنها برای آنها تسهیالتی 
فراهم نمی كند بلكه با دادن آدرس غلط، اعتماد 
مردم را نیز به نظام مالی، به مفهوم عام، كه زیربنای اقتصادی فعال و پویا است 
از بین می برد؛ درحالی كه نباید این اعتماد خدشه دار شود. شكی نیست كه نظام 
بانكی دارای مشكالتی است كه خوب مدیریت نشده و نمی شود. اگر خوب بنگریم 
در اقتصاد كشور كه به درستی كار 
كند و مشكلی نداشته باشدپر می 
فهمیم متاسفانه باید گفت این نظام 
بانكی گردن كج شــتری است كه 
برازنده ســایر اعضای بدن اوست. 
نظــام بانكی و عملكــرد آن آیینه 
تمام نمای اقتصــاد و مدیریت آن 
اســت و هرگونه مشكلی در نظام 
بانكــی، همانند تب كه نشــان از 
وجود ویروس یــا باكتری در بدن 
بیمار دارد نشــانه ای از مشكالتی 
عمیق تر در نظام اقتصادی است. از 
این رو چنین سناریو هایی تنها تالش هایی ناآگاهانه )و شاید آگاهانه( برای مقصر 
قلمداد كردن غیر و یافتن سپر بالیی برای مدیریت ناصواب اقتصاد كشور است.

در تفسیری بسیار ساده بانك بنگاهی اقتصادی است كه برای رفع ناكارآیی بازار 
تسهیالت شكل گرفته است. این بازار كه در یك سوی آن عرضه كنندگان منابع 
مالی )سپرده گذاران( و در سوی دیگر متقاضیان منابع مالی )تسهیالت گیرندگان( 
قــرار دارند از عدم تقارن اطالعات رنج می بــرد و از این رو نهادی تخصصی به 
نام بانك در آن بازار شــكل گرفته است كه فعالیت اصلی آن تبدیل سپرده های 
كوتاه  مدت به تسهیالت بلندمدت و مدیریت ریسك سپرده گذاران است و طبیعی 

را یــاد گرفتن عیب نیســت به عملکــرد بانک صنعت  کار 
معدن و مدیرعامل فروتن و سر به زیرش جناب مهنـــدس 
یا به موسســه اعتبــاری کوثــر و مدیرعامل آن  و  افخمــی 
ارزشی که چه جهـــادگونه  جناب دکتر عیســی رضایی  مدیر  
و یاد بگیریم که چه باید کنیـــم. خدمت می کننــد بنگریم 
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است كه از بابت ارائه این خدمت درآمدی نیز كسب كند. در این تعریف ساده چند 
مفهوم اساسی وجود دارد كه ظاهرا مورد توجه دولتمردان ما قرار نگرفته است. 
ابتدا اینكه منابع مالی بانك متعلق به ســپرده گذاران )نه مردم( است. این گزاره 
كه بانك باید منابع مالی خود را در راستای اهداف دولت صرف كند زیاده خواهی 
است. به طور حتم اگر اهداف دولت و عملكرد آن در راستای منافع سپرده گذاران 
بانك باشد، بانك با دولت همراهی می كند. اما از آنجا كه این بانك است كه باید 
پاسخگوی سپرده گذاران خود باشد، تصمیم به همراهی دولت تصمیمی است كه 
باید در سطح بانك گرفته شود و نه اینكه به بانك تحمیل شود. اگر دولت چشم 
به منابع بانك دارد باید در قامت یك مشتری معتبر ظاهر شود. دوم اینكه نقش 
بانك در كمك به صنعت و تولید نه یك وظیفه بلكه برگرفته از این واقعیت بوده 
است كه همواره متقاضیان تسهیالت، تولید كنندگان، صنعتگران و تجار بوده اند، 
چراكه می توانسته اند با تركیب منابع مالی بانك و تخصص خود سود بیشتری از 
سود پرداختی به بانك تولید كنند. طبیعی است كه بانك نباید دغدغه ای فراتر 
از اصول كسب و كار برای سودآوری دیگر صنایع داشته باشد. وظیفه بانك حفظ 
منافع ســپرده گذاران با انتخاب بهترین ها از میان صنایع و بنگاه های متقاضی 
تســهیالت است. این وظیفه بنگاه ها اســت كه در میان بهترین ها باشند. طنز 
ماجرا اینجا است كه تولیدكنندگان و تجار غالبا خواستار كنترل قیمت نهاده ها 
از جمله ســرمایه هستند؛ درحالی كه در بازار محصول سینه  چاک كاركرد نظام 
بازار. بانك و منافع سپرده گذاران نباید فدای ناكارآیی و سوءمدیریت دیگر شود.

متاسفانه نادیده گرفتن بدیهیات صنعت بانكداری از سوی دولتمردان و استفاده از 
منابع مالی بانك ها برای پوشش ناكارآیی خود و دیگر صنایع، بانك ها را در مضیقه ای 
قرار داده است كه ناگزیر از چشم بستن بر ارائه خدمات تسهیالتی به مشتریان 

خرد هستند. بانكداری خرد و ارائه تسهیالت به خانوارها و كسب و كارهای كوچك 
و متوســط بخشی از مدل كسب و كار بیش از 90 درصد بانك های كشور است و 
كدام بانك است كه نداند نرخ نكول و ریسك اعتباری بانكداری خرد بسیار كمتر 
از بانكداری كالن است و به لطف پیشرفت تكنولوژی هزینه اعطای تسهیالت خرد 
نیز پایین آمده است؟ آیا دست اندازی دولت و شركت های دولتی بر منابع بانكی 
رمقی برای وظیفه اصلی بانكی برای فعالیت در بانكداری خرد باقی گذاشته است؟ 
آیا دولت، شركت های دولتی و شهرداری ها در راس بزرگ ترین بدهكاران بانكی 
نیستند؟ مگر نه این است كه حتی بدهكاران بخش خصوصی نیز با حمایت دولت 
و تحت لوای توسعه صنعت و اشتغال موفق به اخذ تسهیالت و سپس نكول آن 
شده اند؟ چرا وقتی رئیس دولت با افتخار از خرید گندم به دو برابر قیمت سخن 
گفت )و چه كســانی كه گندم وارداتی را به دو برابر قیمت به دولت نفروختند!( 
اشاره نكرد كه منابع مالی آن را از كجا تامین كرده است؟ آیا به غیر از این بود كه 
به اجبار منابع بانك ها را صرف خرید گندم مازاد بر مصرف كردند؟ آیا این دولت 
و بانك مركزی نیســتند كه هر سال تعیین می كنند بانك ها منابع مالی خود را 
به چه صنایعی اختصاص دهند؟ آیا این دولتمردان نیستند كه در سخنرانی های 
خود ابتدا وعده وام های رنگارنگ را می دهند و ســپس آن را بر بانك ها تحمیل 
می كنند؟ حال كه هیچ مجالی برای تصمیم گیری بانك باقی نمی گذارید دیگر 
چه انتظاری از آنها دارید؟ در مثل مناقشه نیست، اما آیا این عملكرد شبیه رفتار 
دزدی كه آی دزد دزد گویان با جمعیت در پی دزد همراه می شــود نیســت؟ 
می دانیــم كه از میان 31 بانك و چند موسســه اعتباری مجاز تعداد بانك های 
واقعا خصوصی كمتر از انگشــتان یك دست هستند و بقیه یا دولتی هستند یا 
به نهادهای حكومتی وابســته هستند و البته همگی نیز زیر كنترل شدید بانك 
مركزی قرار دارند، خوب اگر واقعا از عدم پرداخت تســهیالت به مردم نیازمند و 
بنگاه های خرد، كوچك و متوسط گالیه مندید به زیردستان خود دستور دهید این 

كار را انجام دهند چه نیازی به طرح آن در مصاحبه ها و در مقابل دوربین دارید؟
كار را یاد گرفتن عیب نیست به عملكرد بانك صنعت معدن و مدیرعامل فروتن 
و سر به زیرش جناب مهندس افخمی و یا موسسه اعتباری كوثر به مدیرعاملی 
جناب دكتر عیسی رضایی ارزشی كه چه جهادگونه خدمت می كنند بنگریم و 
یاد بگیریم كه چه باید كنیم. در عصر دیجیتال مشــكل ما شده ازدواج جوانان 

و راه حــل آن شــده وام ازدواج ؟!!
مثلی اســت چینی كه می گوید 
ازدواج با قــرض اولین گام ناكامی 
ازدواج، همین  آیا مشــكل  است، 
ده میلیون اســت كــه پول یك 
یخچــال هم نمی شــود! اگر حل 
این مســئله بــا ده میلیــون وام 
اســت پس بدانیم بداننــد اولین 
ریســمان بــه گــردن زندگی را 
بســته ایم كه نباید چنین باشد. 
بگوش باشــیم كه نه این ریسمان 
می بردش بامنش، بایدا احســان 
باشــد بی منت كه كمندی گردد.
این مختصر اشاره اگر داری تو عقل 
و دانش و هوش بس است. بله، نگاه 
پدر به قامت پسرش كه كار تولید 
رهــا كرده و داس به دیــوار زده و 
گاوآهن به كنار گذاشته و گره كراوات 

محكم به گردن بسته حال و معنی پیدا می كند. بگذارید این چند بشكه نفت تمام 
شود تا ببینید چه ها شود و این نه آب در قنات هست نه گندم در مزرعه و نه صنعت 
گر در میدان. خدا رحمت كند پدر چه نگاهی داشتی كه هزار معنی در آن بود.
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راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود
 »صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت«

دكتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانك توسعه صادرات 
ایران در آخرین یادداشتی كه از وی منتشر شد، نوشت: 
صندوق های ســرمایه گذاری با درآمــد ثابت ازجمله 
ابزارهای نوین بازار ســرمایه ایران محسوب می شوند.

در ادامه یادداشــت دكتر صالح آبادی آمده است : این 
صندوق ها وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل 
اوراق مشاركت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپرده ها 
و گواهی های سپرده منتشرشده توسط بانك ها و مؤسسات 
مالی دارای مجوز از سوی بانك مركزی و سایر اوراق بهادار 
با درآمد ثابت و اندكی نیز در سهام سرمایه گذاری می كنند.
متأسفانه به دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق ها 
به ســپرده های بانكی، حدود 78درصــد دارایی های 
این صندوق ها در ســپرده های بانكی قرار گرفته است. 
متولیــان بازار پول معتقدند پرداخت ســود توســط 
صندوق های با درآمد ثابت باعث شــده كه كاهش نرخ 
سودهای سپرده بانكی به سمت پایین چسبنده باشد. 
بانك ها با اعطای نرخ های سود ترجیحی به سپرده های 
صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت توانسته اند 
موفق به جذب سپرده شــده و به نوعی سیاست بانك 
مركزی مبنی بر كاهش نرخ ســود بانكی را دور بزنند.
درحالی كه متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمــد ثابت نرخ گذار نیســتند و 
صندوق ها در تعیین نرخ ســود همواره تحت تأثیر بازار 
پــول بوده اند لذا از دیــدگاه آنان القای این ذهنیت كه 
صندوق هــای با درآمد ثابت موجــب بی انضباطی در 
بازارهای پولی شده اند، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

با وجودی  كه ســازمان بــورس و اوراق بهادار با تعیین 
حد نصاب جدیــد تركیب دارایی هــای صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمــد ثابت در اطالعیه شــماره 
12030051- سوم بهمن 1395 تا حدودی سعی در 
بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوق ها 
داشــته اســت )از جمله تغییرات در آیین نامه جدید 
می توان به كاهش سقف سپرده در بانك ها از 70درصد 
به 60درصد و افزایش ســقف خرید سهام از 10درصد 
به 15درصد اشــاره كرد( به منظور مقابله با آثار مخرب 
احتمالِی برشمرده و تقویت نقش این دسته از صندوق ها 
در اكوسیستم تأمین مالی و توفیق در كاهش نرخ سود 
بانكی به كارگیری مجموعه راهكارهای ذیل )برای 2دسته 
از صندوق های فعلی و آتی( ضروری به نظر می رســد:

تصحیح سازوكارهای سپرده گیری بانك ها در این نوع 
صندوق هــا )صندوق های فعلی و آتــی(: این راهكار از 
طریق حذف مزیت نرخ ســود ترجیحی و مدت زمان 

سرمایه گذاری برای این دسته از صندوق ها )اعطای سود 
بلندمدت برای سپرده های كوتاه مدت( امكان پذیر است.
اعمال جریمه ابطال )صندوق های فعلی و آتی(:

با حذف جریمه ابطال صفر، مزیت سپرده گذاری كوتاه مدت 
این دســته از صندوق ها در مقایســه با سپرده گذاری 
بلندمدت حذف شده و درصد معقولی از دارایی های این 
صندوق ها به سپرده گذاری در بانك ها اختصاص خواهد 
یافت. هم اكنون جهــت افزایش جذابیت صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت، تمامی كارمزدهای ابطال از 
صندوق حذف شده است كه براساس راهكار پیشنهادی 
باید متناســب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شــود كه 
متناظر بانرخ سود سپرده های زیر یك سال بانك ها باشد.

اعمال مقررات سقف 30-20 درصدی سپرده بانكی برای 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار )صندوق های فعلی و آتی(: با وجود 
اینكه در آیین نامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، 
سقف سپرده در بانك ها از 70درصد به 60درصد كاهش 
یافته است ولی به نظر می رسد در شرایط كنونی تغییر این 
عدد به سقف 30- 20 درصدی برای سپرده های بانكی 
)و نه گواهی ســپرده بانكی( راهكار مناسب تری باشد.
پیشنهاد می شود برای رعایت این سقف، فرصت یكساله به 
صندوق ها داده شود تا در این مدت، صندوق ها مابه التفاوت 
این عدد را در اسناد خزانه اسالمی و اوراق با درآمد ثابت 
ســرمایه گذاری كنند و حدنصاب تركیب دارایی های 
این دسته از صندوق ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

تبدیل بخشی از دارایی های صندوق های سرمایه گذاری با 
درآمد ثابت در بانك ها از سپرده بانكی به گواهی سپرده 
بانكی: پیشنهاد می شود قسمت اعظم دارایی های این 
دسته از صندوق ها در بانك ها به گواهی سپرده بانكی 
تغییر یابد تا امكان نظارت بانك مركزی بر آنها فراهم آید.
اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص 70درصد منابع 
جدید این دســته از صندوق ها به خریــد اوراق بهادار 
با درآمد ثابت )صندوق های فعلی(: پیشــنهاد می شود 
ســازمان بورس و اوراق بهادار تنها درصورت اختصاص 
70درصد از منابع جدید این صندوق ها به خرید اوراق 
بهادار با درآمد ثابت به آنها اجازه افزایش سقف دهد. شایان 
ذكر است پیاده سازی مؤثر راهكارهای برشمرده تنها در 
سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امكان پذیر است.
تداوم رونــد كاهش نرخ ســود بــازار بین 
بانكــی پیامدهــای مثبتی خواهد داشــت

مدیرعامل بانك توسعه صادرات ایران اعالم كرد: كاهش 
نرخ ســود بازار بین بانكی به حــدود 18 درصد 

اثرات مثبتی در نظام بانكی خواهد داشــت 
و امید می رود این روند كاهشــی ادامه یابد.

دكتر صالح  آبادی در گفت و گو با 
روابط عمومی بانك توسعه 

صادرات بــا اعالم این 
مطلب افــزود: این 
كاهــش در مورد 
برخــی بانكها كه 
وضعیــت اعتباری 

هم  مناســبی 
دارنــد تــا 16 
اتفاق  درصــد 

افتاده است كه این امر تحولی مطلوب ارزیابی می شود.
به گفتــه دكتر صالح آبادی، میانگین نرخ ســود بازار 
بیــن بانكی كه به رقم 18 درصد رســیده، با توجه به 
تداوم روند كاهشی آن، اثرات مثبتی چون كاهش نرخ 
سود ســپرده های بانكی را نیز به همراه داشته است.
وی گفــت : همزمان با این تحــول بانك مركزی نرخ 
ســود 15 درصد را برای سپرده های یكساله اعالم كرد 
كه از 11 شــهریور در شبكه بانكی اجرایی شده است.
مدیرعامل بانك توسعه صادرات با اعالم این مطلب كه 
بدنبال كاهش نرخ سود بازار بین بانكی، كاهش نرخ سود 
سپرده های بانكی نیز در بهترین زمان خود رخ داد، افزود: 
اقدام مهم دیگری كه از سوی بانك مركزی صورت گرفت، 
تصمیم گیری درخصوص افزایش نرخ اسناد خزانه اسالمی 
بانكی »سخاب« بود كه نرخ آن در بازار غیر متشكل و 
خارج از بازار بورس به باالی 30 درصد افزایش یافته بود.
دكتر صالح آبــادی ادامه داد : بــا تدبیر بانك مركزی 
انجــام معامالت خارج از بــورس در مورد ایــن اوراق 
ممنــوع اعالم شــد و بانــك ملی ایــران نیز موظف 
شــد از ثبــت معامالت ثانویــه آن خــودداری كند.
مدیرعامل بانك توســعه صادرات یادآور شد: در كنار 
این تدبیر، مقرر شــد ســازمان بــورس، پذیرش این 
اوراق را در فرابــورس عملیاتی كند كه انتظار می رود 
درآینده نزدیك اوراق یاد شــده وارد فرابورس شــوند.
وی اضافه كرد: با این اقدام یعنی وارد شدن اوراق یاد شده 
در بازار متشكل فرابورس و از آنجایی كه این اوراق هیچ 
تفاوتی با اسناد خزانه اسالمی كه در حال حاضر در فرابورس 
معامله می شوند، ندارد پیش بینی می شود این اوراق هم با 
قیمت مشابه اسناد خزانه موجود در فرابورس معامله شوند.
دكترصالح آبادی افزود : این اقدام تدبیر مناســبی در 
این جهت بود كه نرخ غیر متعــارف این اوراق به نرخ 
متعارف و جاری بازار تبدیل شــود لذا پیش بینی می 
كنیم با توجه به هدایتهای صورت گرفته بانك مركزی، 
اضافه برداشــتهای برخی بانكها از بانك مركزی تحت 
شروطی خاص امكان تبدیل به خط اعتباری را داشته 
باشند و همچنین بانك مركزی بتواند بانكهایی را كه 
نیازمند نقدینگی هستند، با رعایت مالحظات نقدینگی 
و از طریق بــازار بین بانكی مورد حمایــت قرار دهد.
وی پیش بینی كرد: با اتخاذ این تدابیر، عالوه بر اینكه 
نرخ اســناد خزانه اســالمی بانكی )ســخاب( در بازار 
بورس متعادل و منطقی می شــود، نرخ سود سپرده 
های یكســاله نیز كه توســط بانك مركزی 
معــادل 15 درصد اعــالم گردید، با 
موفقیت عملیاتی و اجرایی گردد.
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مدیرعامل پتروشیمی فارابی در جلسه عمومی با كاركنان اظهار داشت: باید با هم برای ادامه این 
مسیر تالش كنیم. دكتر سقایی افزود: تمام تالشم براین خواهد بود تا آخر بر عهدم با شما پایبند 
باشم.  متاسفانه افرادی تمایل به موفقیت این مجموعه نداشتند كه تالش كاركنان مانع از رسیدن 
آن افراد به اهدافشان شد. وی در ادامه؛ گزارشی از عملكرد یكسال گذشته این مجموعه ارائه كرد 
و گفت: علیرغم مشكالت؛ سعی كرده ایم هیچگونه مشكل معیشیتی برای كاركنان به وجود نیاید. 
دكترسقایی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی فارابی شكل گرفت، پروژه كولینگ تاور 
و پمپ 561 از جمله شاخص های اقتصاد مقاومتی اند كه توسط متخصصین داخلی این شركت 
به ثمر نشست. وی در ادامه افزود: فراموش نخواهیم كرد؛ یكی از بندهای بلند و باالی سال 95 
را كه در خصوص عدم اهمیت این شركت در مباحث حقوقی بوده است. امروز ؛ با تالش مجموعه، 6.5 میلیارد تومان رای به نفع پتروشیمی فارابی در مرحله 
تجدید نظر است كه باید مطالباتمان را نقد كنیم. سقایی كه در بین كاركنان پتروشیمی فارابی سخن می گفت اضافه كرد: در ابتدای سال 95،  با جدیت تمام 
برای پر كردن خال مدیریتی، موضوع تعالی سازمانی را با جدیت پیگیری كردیم. وی تاكید كرد: پویایی و ادامه حیات فارابی در گرو طرح توسعه است. طی جلسات 
مختلف با پتروشیمی فن آوران ؛ طی دو سه هفته آینده مجمع فوق العاده را تشكیل خواهیم داد و باید توجیه طرح را ارائه كنیم. ما اجرای طرح توسعه را جزو 
مصوبات مجمع عمومی آوردیم. دكتر سقایی اضافه كرد: نهایی شدن طرح توسعه پتروشیمی فارابی در حال انجام است. با اراده ای كه در هولدینگ تاپیكو وجود 
دارد، این طرح اجرایی خواهد شد و سهام دار اصلی این اراده را نیز دارد.   وی در پایان افزود: به زودی خبر خوش آغاز اجرای طرح توسعه را اعالم خواهیم كرد.

دیــدار عمومــی مدیریــت محترم عامــل با كاركنــان در آخرین روزهای تابســتان به منظور اســتمرار اطالع رســانی از ســوی مدیرعامل برگزار شــد.
دكتر سید ابراهیم سقایی در گفتگو با كاركنان اظهار داشت: مجمع فوق العاده پتروشیمی فارابی با حضور سهامداران بنا بود زودتر برگزار شود كه با توجه به لزوم 
اطالع رسانی توسط بورس بنا شد این موضوع به تاریخ دیگری در هفته پایانی مهرماه موكول شود تا طرح های پیشنهادی توسط سهامداران نیز بررسی شود.
وی افزود: از مهمترین مواردی كه در جلســه 24 مهرماه بررســی خواهد شد بحث خروج شركت از ذیل ماده 141 قانون تجارت خواهد بود كه همواره همچو 
قل و زنجیری عدم نقدینگی را در كنار زیان انباشت برای شركت به همراه داشته است. مدیر ارشد شركت خروج از ماده 141 را الزمه اجرای طرح توسعه در 
پتروشیمی فارابی نیز دانست و گفت: با توجه به دارا بودن ظرفیت های فوق العاده و موقعیت مكانی این مجتمع، سهامداران نیز پذیرفته اند كه یكی از طرح 

هایی كه دارای بررســی فنی اســت و خوراكش در منطقه موجود اســت را می توان در این مجموعه اجرا كرد. مدیرعامل پتروشیمی فارابی، از آمادگی كامل 
برای برگزاری مجمع فوق العاده خبر داد و گفت: این جلســه آخرین مرحله برای تعیین تكلیف این شــركت خواهد بود. وی كه در بین كاركنان ســخن می 
گفت؛ منابع انسانی را سرمایه های اصلی این شركت دانست و اذعان داشت: امروز به احترام شما كارگران و كارمندان در اینجا حاضر شدم تا با قدرت بیشتر 
به عنوان نماینده همه كاركنان این مجموعه بزرگ در مجمع فوق العاده مهرماه برای دفاع از حقوق كاركنان پتروشیمی فارابی حضور پیدا كنم. سقایی گفت: 
بیش از یك سال و نیم را پشت سر گذاشته ایم و تنها مدت بسیار كوتاهی تا تعیین تلكیف و مشخص شدن وضعیت مجتمع باقی مانده است. وی اضافه كرد: 
در شــش ماه نخست امسال  مشــكل جدی در بحث تامین خوراک اولیه وجود داشت اما حتی یك روز هم در پرداخت حقوق كاركنان عزیزمان اجازه تاخیر 
ندادیم. عضو هیات مدیره پتروشیمی فارابی ادامه داد: »قدر داشته هایمان را تازمانی كه در كنارمان هستند نمی دانیم؛ در زمان نبود است كه خلع داشته ها را 
احساس خواهیم كرد. در زمان نبود پدر خواهیم فهمید چه چیز را از دست داده ایم؛ احساس شرمندگی خواهیم كرد از برخی رفتارهایمان پشیمان خواهیم 
شد. اما آن زمان دیگر حسرت فایده ای ندارد.« وی به پیگیری های مسئولین منطقه در خصوص طرح های توسعه پتروشیمی فارابی اشاره كرد و گفت: طی 
هفته ی گذشته فرماندار محترم و نماینده حوزه انتخابیه با حضور در دفتر پتروشیمی فارابی و تماس با مدیران مجموعه شستا و تاپیكو حساسیت های منطقه 
و لزوم پیگیری و اجرای طرح های توسعه این پتروشیمی را مطرح و منتقل كردند. سقایی به اقدامات انجام شده در خصوص بهبود وضعیت معیشتی كاركنان 
پرداخت و اظهار داشت: هرجا كه می توانستیم و می توانیم برای رفع نیاز كاركنان و بهبود وضعیت معیشیتی كاركنان اقدام كرده و خواهیم كرد. مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره پتروشیمی فارابی در پایان خطاب به كاركنان گفت: برای آینده این شركت دعا كنید، برای خدمتگزاران خود و كسانی كه برای سرانجام 
خوش این شــركت تالش می كنند دعا كنید؛ همدل و همزبان و منســجم باشید برای كسب پیروزی های نزدیك تالس كنیم. مبادا دشمنان این مجموعه 
شــاد شــوند. همه چیز به انسجام و همدلی و حمایت های خودمان از این مجموعه بسته است كه با تالش و كوشــش بهترین ها را به ارمغان خواهیم آورد.

امتداد »امید« در فارابی
برگزاری جلسه عمومی مدیرعامل با کارکنان

از مجمع فوق العاده و خروج از ماده 141 تا پیگیری مسئولین منطقه
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مدیرانی که اقتصاد مقاومتی را تجلی بخشیدند
حسین انصاری مردی از جنس کار

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مردان از جنس كار در كشــور نادرنــد ولی تاریخ 
كارآفرینی كشور نشان داده همواره صفحات خود را 
زین مردان افتخار آفرین پُر می كند، مدیران و مردانی 
بی ادعا و كاردان كه اشــتغالزایی، تولید محوری و 
توجه به رونق اقتصاد و توسعه كشور را سرلوحه كار 
خود قرار داده و به قول سواركاران به تاخت برای فتح 
می روند و در برگ برگ كتاب پرافتخار شــكوفایی 
كشور نام هایی از این جنس حك می گردند و البته 
كه مهنــدس انصاری خودمان از این قبیله اســت.

بسان همیشه تاالر شیشــه ای بورس در چكاچك 
كاری و تبادل عرضه ها و برآورد نیازها. به تابلو قرمز 
رنگ شــرح حوادث كه هر لحظه بــازی اعداد را به 
نمایش می گذارد جمعی مشــغول و من منتظر تا 
شاهد حضور آمده ای آماده به تابلو و بورس باشم كه 
خیلی چشم انتظار به خود دیده، بقول حضرت حافظ 
مژده ای دل كه مســیحا نفسی می آید. باور مداری 
سهام داران حقیقی و حقوقی به این عرضه و پالس 
مثبت صاحبنظران به این مهم، و حضور پرشــمار 
خبرنگاران ، عكاسان و اهل مطبوع نشان از آن می 
داشت كه خبر ، خبر اســت آن هم پُر پَرو پیمان . 

بورس در ایــن حال و هوا بود كه چند نفر 
به همراه جناب حسینی مقدم مدیر ارشد 
بورس ، مدیــر روابط عمومی ســخنور و 
سخنگوی بورس وارد تاالر شدند. در میان 
این بــزرگان مردی بود از جمله مردان كار 
كه چهره اش نشــان از آن می داشــت كه 
از كف بازار رشــد كرده و خوب بازار را می 
شناســد و از ســرفرازانی اســت كه از دل 
تهدیدها فرصت می سازد و به زخم زبان ها 
مایوس نمی گردد. مردی كه بمانند مردان 
خلف پیشــین خود برابر كوره های آتش و 
سندان چون بازمانده ای از كاوه آهنگر كه 
با شجاعتش و برافراشتن پوستین و درفش 

كاویان سربلندی ملتی كه رهیدن از ضحاک مار به  
دوش بود را تحقق بخشید، برای اعتالی نام ایران و 
ایرانی سینه بستر كند و این بار مردی دیگر از جنس 
مردان آهنین آرزوی ملتی را در خودكفایی و ارزش 
آفرینی تجلی بخشید. سنخیت كاریم ایجاب می كرد 
كه اولین باشــم در تبریك گفتن بر این باورمدار و 
كارآفرین. با اینكه فاصله سنی می داشتیم سالمش 

كردم و اولین پرســش مطرح؛ كه مرد میدان، می 
دانی به كجا آمده ای؟ نگاهی كرد و با طمانینه گفت: 
شمرده شمرده و دانسته، از كودكی ره پیمودم و در 
مسیر از یك جمع خانواده به صدها گشته و از تك 
ریالی های دســتمزد به میلیاردهای سود و فراوان 
اشــتغال زایی رسیده ام و كنون محصولم در دنیای 
صنعتی نامیست آشــنا. صادرات و سود آورده ام از 
آنسوی آبها به كشــورم كه افزون از میلیونها دالر و 
یورو است و... . مرد كار و مرد اندیشه، فضای سخن 
و جلســه را به باغ ِكشــته خود بُرده بود و از َگلی 

ســخنی می راند كه به اعتبار نمایش گر اعداد، رقم 
1950 ریال را بــه برایش اعالم كردند و لختی بعد 
آنچه عرضه شــده بود در سبد طالبین نشست. مرد 
كار و اندیشــه خود را حسین انصاری معرفی كرد و 
گفت 34 ســال پیش در اصفهان آستین همت باال 
زدم و با یك یا علی كار  را آغازیدم و مجموعه ام در 
تولید غلتك های نورد گرم و سرد رینگ و رولیك با 

كوكیل های شمش ریزی فوالد فعال است. مهندس 
حســین انصاری گفت فعالیت اصلی كاری شركت 
مرتبط با صنعت فوالد است و از آنجا كه خود بر سر 
كارم و بازبینی و نظارت را امری مستمر و به روز می 
دانم، پشت میز رها كرده به خط تولید و آزمایشگاه و 
... سرک كشیده و هر لحظه كیفیت را می سنجیم، 
مدیر توانمند شركت در پایان بر این نكته تاكید داشت 
كه  كیفیت محصوالت شركت باال است بطوری كه 
مشــتریان برون و بیرون مرزی زیادی داریم كه این 
تعداد مشتری و حجم تقاضا بهترین گواه است كه 
چه جدیتی در عرضه با كیفیت محصول داشته ایم.
شركت چدن سازان كه از 34 سال پیش در اصفهان 
تأسیس شــده و درزمینهٔ تولیــد غلتك های نورد 
گرم و ســرد، رینگ و رولیك، كوكیل های شمش 
ریزی فوالد فعال اســت، از 7 مهر سال 1395 مورد 
پذیرش قرار گرفته بود و از 24 اسفند سال گذشته 
به عنوان پانصــد و دوازدهمین شــركت در بخش 
»ســاخت محصوالت فلزی« و با نماد »چدن« در 
فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
درج شد. در این میان شاهد برگزاری جلسه معارفه 
شــركت با حضور مدیــران آن و جمعی از 
فعاالن بازار ســرمایه بودیم. به این ترتیب 
فعالیت چدن ســازان و وضعیــت مالی آن 
بررسی شد و آماده عرضه اولیه قرار گرفت.

شركتی بی رقیب در ایران
در این جلسه حسین انصاری، رئیس هیات 
مدیره شركت چدن سازان به ارائه توضیحاتی 
در خصــوص وضعیت شــركت پرداخت 
و گفــت: فعالیت اصلی شــركت مرتبط با 
صنعت فــوالد اســت. در واقع محصوالت 
مورد نیاز فوالدســازان را تولید می كنیم و 
از آنجا كه كیفیت محصوالت شــركت باال 
بوده، از مشتریان زیادی برخورداریم. وی در 
ادامه با اظهار این مطلب كه اكثر شركت های فعال 
در بازار سرمایه، مشــتریان دائمی شركت هستند، 
گفــت:  فروش ما اكثرا به شــركت های بورســی 
اســت. ذوب آهن اصفهان ، فوالد مباركه اصفهان ، 
فوالد خراسان ، فوالد آلیاژی یزد و فوالد خوزستان 
از جمله خریداران محصوالت شــركت هســتند.

رئیس هیات مدیره شــركت در ادامــه به موضوع 

حاج حســین انصاری آمد تا حماسه کاوه آهنگر 
را عینیت بخشــد. شرکت چدن ســازان  از نخبه 
های علمی دانشگاهی استفاده کرده و نیروهای 
جوان را به کار برده است.به طوری که این شرکت 
در خاورمیانه همتا نــدارد؛ در حالی با تولید ۳هزار 
تن بر میلی متــر کار خود را آغاز کــرده که در حال 
حاضر توانسته ۹۰ درصد نیاز داخل را پوشش دهد.
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فعالیت شــركت اشــاره كرد و گفــت: تولید انواع 
غلتك ها ، كوكیل ها و قطعات ســنگین صنعتی از 
جنس چدن های آلیاژی - داكتیل و فوالد ،  طراحی 
انــواع غلتك، كوكیــل، پاتیل های ســرباره و كلیه 
قطعات سنگین صنعتی  ، مشاوره در امور ریختگری 
و مدل ســازی  و انجــام هرگونه فعالیــت تولیدی، 
معامالتــی و بازرگانی و همچنین واردات و صادرات 
كه بطور مستقیم یا غیر مستقیم به این موارد مربوط 
است، از جمله اصلی ترین فعالیت های شركت است.

انصاری در ادامه افزود: شركت چدن سازان  از نخبه 
های علمی دانشــگاهی اســتفاده كرده و نیروهای 
جوان را به كار برده اســت.به طوری كه این شركت 
در خاورمیانه همتا نــدارد؛ در حالی با تولید 3هزار 
تن بر میلی متر كار خود را آغــاز كرده كه در حال 
حاضر توانسته 90 درصد نیاز داخل را پوشش دهد.
مدیر الیق و خــوش فكر مجموعــه در ادامه به 
چشم انداز شركت اشــاره كرد و گفت: دست یابی 
به یكــی از برترین گروه هــای صنعتی منطقه با 
حضور پایــدار در بازارهای داخلــی و بین المللی 
مبتنی بر هوشــمندی، دانش و فناوری های نو در 
افق 1404 مهم ترین اســتراتژی »چدن« است.
مهندس انصاری كه از برترین های مدیریت در كشور 
بوده و منشــاء خیر و بركت برای اصفهان و نقش 
جهان و نصف جهانش در پایان صحبت های خود 
خاطرنشان كرد: طرح توسعه های زیادی در دست 

داریم تا سرمایه گذاری های خود را گسترش دهیم. 
غلتك؛ مهم ترین محصول شركت

در ادامــه بابك نظری عضو هیئت مدیره شــركت 
بــه ارائــه توضیحــات پرداخت و گفــت: در طی 
10 ســال گذشــته رتبــه اول R&D در كشــور 
را داشــتیم. حیطــه فعالیت شــركت ســه حوزه 
ریخته گری، عملیات حرارتی و ماشــین كاری است.

وی در ادامــه افزود: در قطعــات ریخته گری چند 
فعالیــت ازجملــه قالب بندی خــودرو ، كوكیل و 
متعلقات، پاتیل و سرباره ، قطعات ریختگی سنگین 
و شمش و شمشال از جمله مهمترین خدمات است.

وی در ادامــه بــه حــوزه خدمات ماشــین كاری 
اشــاره كــرد و گفــت: ماشــین كاری عمومــی ، 
كالیبرتراشــی، قطعه سازی و ماشین ســازی نیز از 
دیگر مــوارد مهــم در این حوزه خدماتی اســت.

به گفته نظری،  حوزه ماشین كاری دارای سه شركت 
است كه به زودی در قالب یك شركت ادغام خواهند شد.
نظــری در ادامه به تولید غلتك به عنوان مهمترین 
محصول شــرک اشــاره كرد و گفــت: غلتك های 
تولید شــده توســط شــركت به عنوان مهمترین 
محصــول تولیدی به شــمار می آید كــه در نورد 
صنایــع فوالد ، صنایــع غذایی و ســایر صنایع از 
جمله ســیمان، كاعذ و الســتیك  كاربــرد دارد.

وی در ادامــه به اهمیت غلتك در نورد اشــاره كرد 
و گفــت: غلتك درصــد باالیی از هزینــه  ای نورد 
را بــه خود اختصاص داده ویكــی از گرانترین ابزار 
مصرفی نورد است. به طوری كه حوادث غلتك باعث 
خســارت تجهیزاتی و توقفات تولیدی خواهد شد.

نظــری در ادامــه با اظهــار این مطلب كــه 8 تا 
12درصد توقفات خطوط تولید، ناشــی از تعویض 

یا حوادث غلتك اســت، گفت: تهیه مجدد غلتك 
برای نورد زمانبر و پر هزینه است. ضمن اینكه تاثیر 
مســتقیم بر كمیت و كیفیت نورد خواهد داشــت.

بررسی روند مالی »چدن«
در ادامــه منصــور زاده، مدیــر مالــی شــركت 
چدن سازان به بررســی روند مالی شركت پرداخت 
و اظهار كرد: ســرمایه شــركت در بدو تاســیس 
مبلغ یــك  میلیــون ریال بــوده كــه طی چند 
مرحلــه به 800 میلیارد ریال افزایش یافته اســت.
وی در ادامه به سیاســت تقســیم ســود شركت 
اشــاره كرد و گفت: تا قبل از ســال 93 با توجه به 
طرح های توسعه مهم، در شركت سود كمتری توزیع 
شده است. ولی از ســال 94 سیاست تقسیم سود 
بین 40 تا 50 درصد تعریف شــده و این سیاســت 
در عملكردســال های 94 و 95 ادامه داشته است.

منصورزاده ادامه داد: عملكرد شــركت تا پایان سال 
مالی 94 توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی 
واقع شده و رای قطعی صادر است. شركت با استفاده 
از معافیت مالیاتی طرح توســعه و از محل فیشهای 
كسر شده توسط كارفرمایان  كلیه دیون مالیاتی خود 

را تسویه كرده است .
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 93 
توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی واقع شده 
و تا پایان سال 92 رای قطعی صادر شده و برای سال 
مالی 93 نیز تاكنون برگ تشخیص صادر نشده است.

وی در ادامه خاطرنشــان كرد: چدن سازان در حال 
حاضر هیچگونه پرونده حقوقی له یا علیه شــخص 

حقوقی یا حقیقی ندارد.
بررسی چشم انداز شركت

در ادامــه این جلســه شــبانی مدیــر بازرگانی و 
فــروش »چــدن« ، با بیــان اینكه چشــم انداز 
شــركت رســیدن به 55 میلیون تن فروش در 
ســال اســت، گفت: به طــور قطع فــروش 36 
میلیون تــن از این موضوع محقق خواهد شــد.

وی در ادامــه توضیح داد: با توجه به اینكه میزان 
مصرف غلتك به طور مســتقیم وابسته به میزان 
تولید فوالد اســت، بر اســاس میزان تولید فوالد 
در افق 1404 به میــزان 55 میلیون تن، بر این 
اساس مصرف غلتك بیش از سه برابر حال حاضر 
خواهد بود. البته با توجه به چالش موجود بر سر 
راه تحقق چشــم اندازه 1404 این شــركت پیش 
بینی های انجام شد ه را بر اساس تولید 36 میلیون 
تن تولید فوالد در ســال مذكور انجام داده اســت.

وی ادامه داد: شــركت برنامه توســعه بازار چه در 
داخل و چه بازار صادراتی را دارد؛ پیش بینی رشــد 
مصرف غلتك به دلیل رشد صنعت فوالد از مهمترین 
موارد است.  ضمن اینكه طراحی محصوالت جدید 
شركت نیز در دست اقدام است. در حالی در عملكرد 
ســه ماهه از بودجه خود جلوتر بــوده و در 6 ماهه 
به پوشــش معقول رســیده ایم كه تا پایان ســال 
تعهد تحویل برای رســیدن به بودجه ساالنه داریم.

وی در ادامه افزود: حــدود 83 درصد از بازار داخل 
در دست شركت چدن ســازان بوده و این موضوع 
برای بــازار صادراتی نیز دنبال خواهد شــد. یعنی 
مــا قطعا بازار صادراتی خود را توســعه خواهد داد.
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صدای سایپا، صدای اقتصاد مقاومتی است
با تفکرات مهندس جمالی و اندیشه ای نوین

سایپا یک قدم پیش تر
مجمع عادی بطور فوق العاده شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا( سهامی عام مورخ 
96/04/31 در محل - بلوار غربی مجموعه  ورزشی آزادی - پژوهشگاه صنعت نفت 
تشكیل گردید. در این مجمع كه با حضور بیش از 70 درصد 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 سید محمدعلی سید ابریشمی بود، 
كه جنابان مهدی محمدرضایی و سید اكبر هاشمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
مهدی جمالی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. جمعیت پُرشماری برای شنیدن 
سخن شیخ از اقصی نقاط آمده بودند و تمام میدان گذر پر از جمعیت بود خادم بانگ 
زد یك قدم به پیش تا مستمعین به آسان سخن شنوند و شیخ به منبر شد و گفت: 
آنچه من می خواستم به شما بگویم همین كلمه بود یك قدم پیش تر. به هر دلیل 
كه بیاندیشــید و اتفاق افتاد متاسفانه حال و روز صنعت خودرو سازی یعنی صنعت 
ملی دچار یك آشفتگی گشت و دست مهربانی كه متخصصانه برای خدمت بی منت 

قدم گذارد و اثرگذار باشد در دسترس نبود. سایپا هم 
زین مهر مهربانان مدیران متعهد و كاربلد بهره مند 
نبــود و زنگ به چرخ گردون او افزون از روان كاری 
می گشت. عروس خیابان پارس خودرو شد افسرده 
و نگران آهوی بیابان، زامیاد و سایپا دیزل در چمبره 
عدم تسهیالت گرفتار و به سوی تعدیل متخصص 
و كاهش تولید در یك شــیب تند كه زین قصد و 
قصه هزار چرخیدن... خالصه آنكه یادی از یاران نشد 
تا دســت همت از آستین مردی بیرون شد كه در 
بــدو ورود گفت همه اعتبارم را به گرو گذارده ام تا 
سایپا بعنوان یك ركن صنعت ملی خوش بخرامد 
و برای این مهم تفكری دیگر دارم و بدین سان بود 
كه اندیشه ای متفاوت شكل گرفت. مهندس جمالی 
به ســال گذشته گفت به ساحل سود می رسیم و 

امروز زان گفته یك ســال مالی می گذرد 
و زیان انباشته تبدیل به سود شده است و  
زنگ تعطیلی از چرخه كار زدوده شد، روغن 
كاری گشته و افزایش تولید آغازیدن گرفته 
و دوباره سایپا در رنگینك جهانی رسید و 
امروز صنعت ملی بر تارک ملتی نشسته كه 
شایسته داشتن بهترینها است. باور بداریم 
برای سایپایی كه فردا به آن بنازیم فقط باید 
زمانش داد و برای اجرائی كردن برنامه های 
مدون مدیریت حمایت همه جانبه گسیل 

داشــت تا احسن حال شود.  دكتر جمالی و مجموعه یاران همدل چنان كردند كه 
پند حضرت شیخ ابوالسعید ابوالخیر بر گوش جان رسید و نه یك قدم بل دهها گام به 
بیش شدیم . این مختصر نه بدان سبب است كه خوش بكام شود بلكه وظیفه خبری 
خود بعنوان یك خبرنگار با سابقه 50 سال می دانم كه بوسه به دست مدیری زنم كه 
شایستگی كارش سربلندی ملتی خداجوی است.  بچه های خوب هلدینگ سایپا غم 
تان كم، دلتان شاد كه زین تالش شبانه روزی برای افتخار صنعت ملی و برند شدن 
نام سایپا لحظه ای نیاسودید و نشان دارید عشق به مملكت و ملت یعنی چه.   مدیر 
مدبر شركت درفرازهایی از گزارش جامع مجمع ساالنه كه به سمع و نظر سهامداران 
رسید با بیان این مطلب كه طی دوسال گذشته با تدوین برنامه ای منسجم و یكپارچه 
توانستیم به موفقیت باالیی دست یابیم، گفت: در سال گذشته گروه خودروسازی سایپا با 
بهره مندی از حمایت سازمان های بورس، مالیات و حسابرسی، توانست رشد 54 درصدی 
در تولید را شاهد باشد كه بر این اساس تولیدات شركت از روزی 300 دستگاه به بیش 
از 2500 دســتگاه در روز رسیده است. وی در ادامه افزود: همچنین در سال گذشته 
59 درصد افزایش ریالی در تولید داشتیم . بر همین راستا توانستیم در سال گذشته 
6 درصد سهم بازار را افزایش دهیم . مهندس جمالی در فرازی دیگر از گزارش خود به 

مجمع نشینان به عملكرد سال جاری اشاره كرد و اظهار داشت: در سال جاری گروه 
خودرو سازی سایپا با 11درصد افزایش تولید توانسته شرایط خوبی را بوجود آورد به 
طوری كه در 4 ماه گذشته گروه سایپا 20 درصد افزایش تولید به نسبت مدت مشابه 
سال گذشته داشته اشت. مدیرعامل شركت سایپا با اظهار این مطلب كه با حمایت های 
سازمان بورس موفق به انتشار باالترین رقم صكوک كشور در سال گذشته گشتیم افزود: 
این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و قرار است با همكاری سازمان بورس ، 
اوراق صكوكی به ارزش 800میلیارد تومان منتشر شود. مهندس جمالی كه به درایت 
و تدبیر هنرورزانه در كنار تیم های منسجم مدیریتی خود توانست در بدترین روزها 
ورق را برگردانده و نام سایپا را نامی تر سازد در ادامه پیرامون تولید خودروهای جدید و 
مشاركت با شركت های خارجی به مشاركت با سیتروئن اشاره كرد و گفت: خوشبختانه 
با مشاركت سایپا و سیتروئن شركتی بصورت 50-50 ایجاد شد كه این مشاركت نشان 
از موفقیت سایپا در عملكردش است چراكه شركتهای بین المللی برای سرمایه گذاری 
و مشاركت بسیار موشكافانه عمل كرده و فعالیت ها 
را بصورت دقیق رصد می كنند كه این ریزشدن آنها 
در مسائل و نحوه عملكرد ما و در نتیجه ارائه پیشنهاد 
همكاری موفقیتی بسیار خوب برای مجموعه بوده 
است. مهندس مهدی جمالی پیرامون خودروهای 
جدید عرضه شده گفت:  در سال گذشته محصول 
جدید كوییك را معرفی كردیم و تا چند ماه آینده 
این محصول پس از گذراندن تمامی استانداردها وارد 
بازار خواهد شــد. وی افزود تا پایان سال هم اولین 
محصول از پلتفرم SP 100 وارد بازار خواهد شــد  
و با همین برنامه های توســعه ای راهبردی هدف 
كسب سهم بیشتر از بازار داخلی و حتی صادرات 
خارجی مدنظر جدی قرار گرفته اســت. مهندس 
جمالی در همین راستا افزود: تصمیم داریم سالیانه 
دو محصول جدید در سایپا رونمایی كنیم و 
این امر تنها با حمایت سهامداران سایپا میسر 
خواهد شد و امیدواریم بسان گذشته یار و 
یاور ما باشید تا بتوانیم این پرچم خارجی 
را باالتر به فــراز درآوریم. مدیر عامل گروه 
ســایپا در ادامه به بررســی عملكرد مالی 
شــركت پرداخت و گفت: در سال جاری 
سود و زیان شركت در ترازنامه مالی شركت 
اصالح شــده، به نحوی كه شــركت های 
بین المللی با رصد شــرایط مالی شركت 
های سایپا آماده شراكت وسرمایه گزاری در شركت های زیر مجموعه سایپا هستند 
و این در حالی اســت كه تا چند وقت این پیش شــركت ها جزء شركت های زیان 
دهی بودند كه هیچ شركتی خواهان همكاری و مشاركت با آنها نبود. وی افزود: زمینه 
صادراتی در گروه سایپا از جنبه سیاسی خارج و تمام سرمایه گذاری ها و صادرات به 
صورت كارشناسی در قالب سرمایه گذاری و همكاری با كشورهای با ثبات از جمله 
كشورهای قاره افریقا مانند الجزایر صورت گرفته و با یك برنامه ریزی و استراتژی حساب 
شده اتفاق افتاده است. وی خاطر نشان كرد: هیات مدیره تمام تالش خود را خواهد 
كرد تا با اصالح ترازنامه مالی شركت های زیانده از تمام پتانسیل سایپا برای محقق 
كردن افزایش سود بیشتر برای سهامداران بهره ببرد. به گفته مهندس جمالی، هدف 
سایپا افزایش سودآوری با تلفیق و مشاركت با شركت های خارجی است كه در این 
راستا امیدواریم كه با همراهی و همدلی سهامداران مانند دو سال گذشته زمینه رشد 
و تعالی شــركت را افزایش دهیم و بتوانیم از تمام ظرفیت های گروه استفاده كنیم.

برنامه های جدید برای تولید محصوالت جدید
مهندس جمالی در ادامه به برنامه های جدید شركت برای تولید محصوالت نوین اشاره 
كرد و گفت: برنامه های خوبی برای تولید محصوالت جدید و خارج كردن محصوالت 

طی دوسال گذشته با تدوین برنامه ای منسجم و یكپارچه 
توانستیم به موفقیت باالیی دست یابیم، گفت: در سال گذشته 
گروه خودروسازی سایپا با بهره مندی از حمایت سازمان های 
بورس، مالیات و حسابرســی، توانست رشد ۵۴ درصدی در 
تولید را شاهد باشد كه بر این اساس تولیدات شركت از روزی 
3۰۰ دســتگاه به بیش از 2۵۰۰ دستگاه در روز رسیده است.
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قدیمی در نظر گرفته شده به نحوی كه مشتریان محصولی مانند پراید، با توجه به 
اینكه بخشــی از اقتصاد خانواده آنها محســوب  می شود و تاثیر مهمی در اشتغال 
خانواده ها ی مشتریان گروه سایپا داشته است شرایط آنان را در نظر خواهیم گرفت 
و محصولی متناسب با استانداردهای جدید و قیمت مناسب جایگزین خواهیم كرد. 
جمالی در حاشیه مجمع نیز بر این نكته تاكید داشت كه:هیات مدیره سایپا آمادگی 
دارد تا سایپا را به عنوان یك برند بین المللی مطرح كند و مشاركت و سرمایه گذاری 
های چند وقت اخیر نشان می دهد كه با توجه به بستر و شرایط مناسب پیش رو در 
آینده ای نزدیك اثرات مثبت و درخشان این برندسازی ویژه و طرح های توسعه ای و 
سرمایه گذاری بر ترازوهای مالی و عملكرد فنی شركت تاثیرات شگرف خواهد داشت.

پیام مدیرعامل
صنعت خودروسازی كشور با پشت سرگذاشتن سال های پر التهاب اخیر، توانست در سال 
95 با فائق آمدن بر عمده موانع و تنگناهای موجود، حماسه ای جاویدان را در كشور رقم 
زند. پس از برجام و با تالش های صورت گرفته از سوی دولت تدبیر و امید بستر مناسبی 
برای صنعت خودروسازی كشور ایجاد شد، به گونه ای كه در مدت زمان كمتر از دو 
سال پس از اجرایی شدن برجام اثار شكوفایی و بازگشت به اوج در صنعت نمایان گشت.

گروه خودروسازی سایپا در سال 95 به عنوان یك مجموعه تعیین كننده در صنعت و اقتصاد 
ایران توانست با تكیه بر اقتصاد مقاومتی و اجرای روش های مبتكرانه و استفاده از ظرفیت ها و 
توانایی های نخبگان داخلی، فعالیت های ماندگاری را درحوزه های مختلف مالی و اقتصادی، 
تولید، تحقیق و توسعه محصول، ارتقای كیفیت و جلب رضایت مشتریان به ثبت برساند.

آن چه بعنوان صدای سایپا شنیده می شود، صدای تحقق اهداف مقام معظم رهبری 
و دولت در رشــد تولید و ایجاد اشتغال است و افزایش 53/9 درصدی تولید در سال 
95 كه براســاس یك برنامه ریزی منســجم صورت پذیرفت، گواه این ادعا اســت.
دســتاوردهای بزرگ گروه خودروسازی سایپا در سال گذشــته، بی تردید مدیون 
مشاركت و همراهی تمامی اركان سازمان ذینفعان ارزشمند آن، از جمله سهامداران، 
مشتریان و كاركنان است كه همواره در رزوهای سخت یار و یاور گروه سایپا بوده اند.
اراده كرده ایم تا سایپا را به روزهای اوج خود بازگردانیم و معتقدیم خودباوری تنها راه پیشرفت 
است. در واقعی بودن شعار »ما می توانیم« ذره ای تردید نداریم و با تالش بی وقفه و به واسطه 
دانش و تجربه ای كه در این مجموعه وجود دارد، اهداف خود را محقق خواهیم ساخت.

مروری بر عملكرد سال 9۵ و برنامه های سال 96
یكی از مهم ترین اقدامات انجام شده در سال 95، نهایی شدن تفاهم نامه فی مابین 
سایپا و سیتروئن اســت. از این رو قرارداد J.V بین دو شركت در پسابرجام معتقد و 
خوشبختانه روند همكاری از آن زمان آغاز شد. بر این اساس، محصوالت جدید شركت 
»سایپا سیتروئن« در سال 96 تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد. این 
قرارداد به عنوان بی سابقه ترین قرارداد همكاری در صنعت خودروسازی ایران شناخته 
ده و برای نخستین بار یك شركت خودروساز خارجی مستقیما 50 درصد از سهم یك 
شركت تولیدی )سایپا كاشان( را در ایران به عنوان شریك تجاری، خریداری كرده است.

از مهمترین امتیازاتی كه در این قرارداد وجود دارد، صادرات مســتقیم 30 درصدی 
محصوالت توســط شــبكه ســیتروئن و همچنین داخلی ســازی 40 درصدی 
قطعات در ســال اول فعالیت این شركت اســت كه میزان آن طی سه سال آتی به 
70 درصد خواهد رســید.همچنین در این راســتا در اســفندماه 95 و ابتدای سال 
جاری، ســهم الشركه شركت سیتروئن از شركت J.V به حســاب سایپا واریز شد.

یكی از بزرگترین معضالت صنایع بزرگ كشــور، مساله تامین منابع مالی است كه 
سیســتم بانكی به دلیل مشكالت نقدینگی و برخی محدودیتها، توان تامین منابع 
الزم را نداشــته و لذا در گروه ســایپا می بایست چاره ای برای آن اندیشیده می شد 
از این رو با اتكائ بر توان و تخصص باالی اقتصادی مجموعه و نیز همكاری سازمان 
بورس، شركت های تامین سرمایه و پتانسیل های موجود در بازار سرمایه، استفاده از 
ابزارهای نوین تامین مالی در دستور كار قرار گرفت و گروه سایپا توانست برای اولین 
بار در صنعت خودروســازی كشــور، اوراق مرابحه به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال را در 
آبان ماه ســال 95 منتشر كند و در جهت رفع مشكالت نقدینگی زنجیره تامین از 
آن بهره مند شود. این سیاست در سال 96 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد و تنوع 
در شــیوه های تامین مالی هدف گذاری شده است، به طوری كه در اوایل خرداد ماه 
ســال جاری نیز اوراق صكوک اجاره به مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر شد.
بحث اصالح ســاختار مالی كه از سال 94 در شركت سایپا كلید خورد و در گام اول 
از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت، 
میزان ســرمایه تلفیقی گروه از 17 هــزار و 433 میلیارد ریال بــه 39 هزار و 267 
میلیارد ریال افزایش یافت، و در گام بعدی، پوشش كامل مبلغ زیان انباشته سنواتی 
شــركت های گروه در پایان ســال 95 با موفقیت كامل به اتمام رســید كه اجرای 
چنیــن الگویی در این ابعاد می تواند به عنوان یك موفقیت بزرگ در ســطح ملی 
مطرح شــود. به واسطه این اصالح ســاختار و كاهش سطح ریسك، فرآیند تامین 
منابع ارزان تسهیل یافته و از پشتوانه قوی تر برخوردار شده است كه در نهایت می 
تواند با كسب بازده مطلوب موجب رضایت و افزایش ثروت سهامداران محترم شود.
در ســال 96 نیز سیاســت طراحــی و تكمیل پــروژه های توســعه محصول در 
پلتفرم های جدید نظیر SP100  و SPzero با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. 
همچنین اســتفاده از فناوری های روز دنیا در محصــوالت جدید با هدف نفوذ هر 
چه بیشــتر در بازارهای داخل و خارج كشور كه موجب ارتقای سهم و جایگاه سایپا 
خواهد شــد. بطور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این راستا تولید محصوالت 
مجهــز به گیربكس اتوماتیك با توجه به تقاضای باالی بــازار در اولویت قرار گرفته 
اســت كه با ســرمایه گذاری های صورت گرفته، در اسفندماه سال قبل از محصول 
كوییك به عنــوان ارزان ترین خودروی اتوماتیك بازار رونمایی شــد كه از امكانات 
مطلوبی نیز بهره مند اســت و تولید انبوه آن نیمه اول سال جاری آغاز خواهد شد.

یكی دیگر از اهداف كلیدی گروه خودرســازی سایپا در ســال 96 افزایش اعتماد و 
سطح رضایتمندی مشتریان است كه در راستای تحقق این سیاست، بهبود كیفیت 
در تمامی حوزه ها شامل طراحی، تامین قطعات، تولید، فروش و خدمات پس از فروش 
امری اجتناب ناپذیر محســوب می شود. لذا در جهت نیل به این امر، بهبود حداقل 
ده درصدی افزایش رضایت مشتریان، كسب باالترین رتبه كیفی محصوالت در هر 
بخش قیمتی، ســهم 5 درصدی صادرات از تولید و كسب رتبه اول خدمات فروش 
و پس از فروش در میان شــركت های تولید كننده داخلی هدف گذاری شده است.

در پایان ضمن تشــكر از صبــر و همراهی ســهامداران گرامی و نیــز قدردانی از 
زحمات و تالش بی شــائبه كلیه مدیران و كاركنان گروه خودروســازی ســایپا و 
تدابیر عالی دولت تدبیر و امید، امیدواریم بتوانیم در ســال جاری بخشی از منویات 
مقــام معظم رهبــری را در اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی عملی كنیم.
خدایا چنان كن ســرانجام كار             تو خشــنود باشــی و ما رستگار
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باورش كنیم كه سند مدرک و آمارهای مورد تائید محكم به ما می گوید كه بر سر 
بند هیچ اما و اگری ندارد. سال 82 با سرمایه یك میلیون تومان آغاز بكار كرد و در 
سال 94 سود هر سهم با سرمایه 50 میلیاردی 606 ریال و با افزایش 300 درصدی 
سرمایه در سال 95 سود 327 ریالی حاصل كرده و این نمونه ای از كار سید علیرضا 
میری است. مدیری كاردان و كاربلد كه كوتاه نمی آید و می گوید های وب را آورده 
ام تا در صدر باشد و این شاهكاری می شود از مدیری كه خوب بازار را می شناسد. 
به روز عرضه، اصحاب خبر چهره خندان و موقری را دیدند كه خوب می داند به عنوان 
سكاندار كجا قرار گرفته و صد البته كه احترام به قلم را خوبتر می شناسد. به دلیل كهن 
سالی و لرزش دست به آرامی در كنارم ایستاد و چندین بار اعداد شماره تلفن همراه خود 
را برایم هجی كرد. بیاد آوردم درس ابوسعید به مریدان را؛ روزی ابوسعید در كوچه های 

نیشابور به مقصدی رهسپار بود كه بشنید پس روید، پس 
روید. شیخ به سوی آوا سربرگرداند و بر دوش چند قلندر 
محملی در حركت دیده صدایی زآن محمل برخواست كه 
شیخ سالمت باد. ابوسعید هیچگاه موخر بر سالم نبوده ولی 
اینبار چنین گشته بود! شیخ پرسید كه كیستی؟ و آوای در 
محمل نداسر داد كه لیالج ام و به قضا می روم. شیخ رو به 
مریدان كرد و گفت لیالج هر چه داشته در راه باورش نهاد و 
به مقامی رسید كه هزار همچو منی را مرید خود می سازد 
و ... تو بخوان حدیث مفصل زین مجمل كه برای تجلی 
باور چه خون دلها باید خورد، چه زخم زبان ها باید كشید 
تا به مقصود رسید و البته كه سید علی میری و خاندان 
از این قبیله ، دلباخته و دلسوزانی برای ملك و مملكت 
كه تعالی روز افزونش آرزویمان هست. یا علی. و سرانجام

شــركت داده گستر عصر نوین از روز 31 مرداد امسال به 
 عنوان پانصد و پانزدهمین شركت پذیرفته  شده بورس اوراق 

بهادار در بخش »پست و مخابرات«، گروه و طبقه »مخابرات« با كد صنعت »642002« 
و نماد »های وب، HiWEB« در فهرســت نرخ های بــازار دوم بورس درج گردید.

تاریخچه شركت
این شــركت از ســال 1382 و با ســرمایه یــك میلیون تومانی بــه  عنوان یكی 
از شــركت های ارائه دهنــده خدمــات انتقــال داده )PAP( آغاز بـــه كار كرده 
و در ســال 1388 بــه مالكیت خانوادگی ســه شــخص حقیقی درآمده اســت.
هم اكنون در فهرست سهامداران عمده این شركت نام سه شخص حقیقی شامل سید ایمان 
میری، سید علیرضا میری و شادی میری با سرمایه 400 میلیارد تومانی عنوان شده است.
مركــز اصلــی ایــن شــركت در شــهر گــرگان قــرار داشــته و در خیابــان 
پاســداران تهــران نیــز دفتــر مدیریــت خــود را مســتقر كــرده اســت.

همچنین این شركت دارای 705 نفر پرسنل است و موسسه حسابرسی اندیشمند 
تدبیر را به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس قانونی خود معرفی كرده اســت.

شــركت داده گســتر عصر نوین دارای پروانه رادیوترانــك عمومی،پروانه ایجاد و 
بهره برداری از شــبكه ارتباطــات ثابت) FCP( و موافقت اصولــی اپراتور مجازی 
موبایــل MVNO(( از ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویی شــده و عــالوه بر 

موفقیت در مناقصه)USO( ارایه اینترنت پرســرعت به بیش از 25 هزار روســتا 
از انحصار ارایه خدمات شــبكه ارتباطی به مدت 10 سال در كشور برخوردار است.

شركت ایرانی »های وب« )HiWeb( در حال حاضر بطور انحصاری نماینده رسمی 
و شریك تجاری اپراتور انگلیسی »وودافون« )Vodafone( است كه قصد مدرنیزه  
كردن زیرســاخت ســرویس های موبایل در ایران را دارد كه گفته می شود محور 
این همكاری،كمك به توســعه ی زیرساخت های ارایه  سرویس های اینترنتی است.
فعالیت هــای »وودافون« )Vodafone( مربوط به مخابرات نمی شــود و در زمینه  
سرویس های انتقال پول با موبایل نیز فعالیت می كند. این شركت در فروردین ماه سال 
2007 با همكاری شركت Safaricom از كشور كنیا اولین سرویس پرداخت موبایلی 

را راه اندازی كرد.
شركت داده گستر عصر نوین در سال 1391 نام تجاری 
»های وب« را در بازار مخابرات و ارتباطات كشور معرفی 
كرد و به عنوان اولین و تنها شــركت دارنده پروانه توزیع 
پهنای باند اینترنتی كشوری )ISDP( و نیز یكی از 11 
شركت دارنده پروانه ندا )PAP(در زمره یكی از بزرگترین 
شركت های صنعت ITدر كشور مشغول به فعالیت است.
این شركت افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی را در سال 
جاری ثبت كرده و در عین حال اصالح ساختار تشكیالتی 
،آمــوزش و ارتقا ســطح كیفی كاركنان،برون ســپاری 
بخشی از فعالیت ها و تكمیل و راه اندازی شبكه 4G را 
به عنوان برنامه های پیش روی خود اعالم كرده اســت.
های وب در بودجه سال مالی 96 با پیش بینی فروش 406 
میلیارد و 165 میلیون تومانی از برآورد عایدی 38 تومان و 
6 ریالی به ازای هر سهم خبر  داده است كه در عملكرد سه 
ماهه حسابرسی نشده اول امسال با سرمایه 400 میلیارد 

تومانی 13 درصد از این عایدی را محقق كرده است.
كشف قیمت 28۵۰ ریالی هر سهم شركت های وب

چهار شــنبه مورخ 22 شــهریور ماه، از 400 میلیون سهم عرضه شده ، تعداد 360 
میلیون ســهم به بازار و 40 میلیون ســهم به كاركنان عرضه شــد كه معادل 10 
درصد از سهام شــركت داده گستر عصر نوین “های وب ” ، به شیوه ثبت سفارش 
بــه قیمت هر ســهم 2850 ریال در بورس تهران كشــف قیمت و معامله شــد.

همچنیــن با عرضه اولیه این شــركت در بورس تهران تعداد شــركت های فعال 
در بورس به 327 عدد رســید و بــه ارزش بازار 1140 میلیارد تومان افزوده شــد.

شركت “”های وب ” “به عنوان پانصدوپانزدهمین شركت پذیرفته شده در بورس تهران می 
باشد و در عرضه اولیه ، تعداد 3661 سهم به هر كد معامالتی حقیقی و حقوقی تخصیص یافت.

شــایان ذكر اســت نشســت خبــری مدیرعامل خدوم شــركت “هــای وب” با 
حضــور مدیران ارشــد بورس تهران و مدیران این شــركت بــه همراهی اصحاب 
رســانه برگزار شــد و به ســواالت خبرنگاران به طور مبســوط پاســخ داده شد.
الزم به ذكر اســت چهارشــنبه مورخ 22 شــهریور ماه ، تعداد 400 میلیون سهم 
معادل 10 درصد از سهام شركت داده گستر عصر نوین به عنوان پانصدوپانزدهمین 
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دکتر سید علیرضا میری کوتاه نمی آید
های وب را آورده ام تا در صدر باشد
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شركت پذیرفته شــده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شركت در فهرست 
شــركت های پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار تهران در بخــش “اطالعات و 
ارتباطــات” گروه و طبقه “خدمات ارزش افزوده” در فهرســت نرخ هــای بازار دوم 
و در نماد ” های وب” به شــیوه ثبت سفارش جهت كشف قیمت عرضه اولیه شد.

های وب در سال مالی 94 در حالی توانسته سود 606 ریالی به ازای هر سهم با سرمایه 
50 میلیارد تومانی را محقق سازد كه در سال مالی 95 با وجود افزایش سرمایه 300 
درصدی از محل مطالبات حال شده موفق به تحقق عایدی 327 ریالی به ازای هر سهم 
شده است. به عبارتی سود خالص این شركت در سال مالی 95 با احتساب سرمایه 
50 میلیارد تومانی بیش از دو برابر سود سال مالی 94 و اندكی بیشتر از 130 تومان 

به ازای هر سهم بوده است.
های وب و پروانه های دریافتی

های وب با استفاده از پروانه های متنوع خود قادر به ارائه سرویس های متنوع ارتباطی در 
تمامی كشور است. از جمله این پروانه ها می توان به موارد زیر اشاره كرد :

پروانه ایجاد و بهره برداری از شبكه ارتباطات ثابت )FCP( شركت داده گسترعصرنوین 
)های وب( به شماره 100-94-11

پروانه ایجاد شبكه و ارائه خدمات رادیو ترانك عمومی شركت داده گسترعصرنوین 
)های وب(

پروانه انتقال داده مبتنی فناوری بیسیم ثابت شركت داده گسترعصرنوین )های وب(
ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمانی

»های وب« می كوشــد در سراســر ایران، به مشتریان خود اعم از سازمان ها، 
موسسات، شركت ها و عموم افراد، با اتكا به توانمندی، دانش و پشتكار كاركنان 
شایسته خود، خدماتی ارزنده، نوآورانه و با بهترین كیفیت در حوزه فن آوری 
اطالعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر وب ارائه دهد. بی شك در راه سختی 
كه انتخاب كرده اســت، رضایت مندی مشتریان و كاركنان، مهمترین ارزش 

زیربنایی است كه »های وب« بر آن تكیه كرده است.
چشم انداز

كسب جایگاه نخست بازار
ارائه دهنده خدمات Hosting و Collocation به معتبرترین وبسایت های 

خارجی و داخلی
IT معتبرترین شركت ایرانی در ارائه ی راهكارهای مشاوره ای

باالترین پوشش دهنده ی خدمات پهنای باند در اماكن شهری كشور
ارزشها

صمیمیت با مشتریان

متعهد بودن در قبال كاركنان
نوآوری

مسئولیت پذیری در قبال جامعه
حفاظت از محیط زیست

آغاز همكاری ودافون و های وب در ایران
در تاریــخ 27 مهرماه 1395 خبر آغاز همكاری ودافــون و های وب در ایران 
به صورت رســمی اعالم شــد، به نقل از روابط عمومی های وب، این مشاركت 
دربردارنده بهره گیری های وب از توان فنی و تخصصی ودافون به صورت انحصاری 
در بازار ایران است و های وب می تواند محصوالت و خدمات ودافون را در بازار 
ایران عرضه نماید و به مشتریان بین المللی این شركت در صورت ورود به ایران 
خدمات ارائه نماید. ارائه پلتفرم اینترنت اشیاء ودافون كه در 48 كشور دنیا در 
حال بهره برداری است ازجمله بخش های دیگر این مشاركت محسوب می شود.

این شــركت امیدوار است تا در مســیر تعالی خویش به ارزش های سازمانی 
خود )مشتری مداری و نوآوری( متعهد بماند و می كوشد تا در تمام كشور به 
مشــتریان خود خدماتی ارزنده و نوآورانه ارائه نماید. كیفیت و تنوع خدمات 
عرضه شــده در ســال های گذشــته گواهی بر این تالش »های وب« اســت.
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دکتر ابراهیم پور:  
با مدیریت و کنترل صحیح ریسک ها می توان از بیمه مسئولیت انتظار سوددهی داشت

رییــس كل بیمــه مركزی 
نرخ های بیمه های مسئولیت را 
در شركت های بیمه، غیرفنی 
اعالم كرد كــه برای صنعت 
بیمه مشكل ســاز شده است. 
به همین مناســبت با دكتر 
علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل 
شركت بیمه ملت به گفت وگو 
نشستیم كه در پی می خوانید:
* پس از بیمه نامه شخص 
بیمه نامه های  از  ثالــث، 
به  مســئولیت  و  درمان 
خســارت  ضریب  دلیل 
باالیی كه دارند؛ به عنوان 
پاشنه آشیل صنعت بیمه 
می كنیــد. ارزیابــی  چگونــه  را  مســاله  ایــن  اســت.  شــده  یــاد 
در حال حاضر 5 درصد حجم پورتفوی صنعت بیمه را بیمه مســئولیت تشــكیل می دهد. 
البته خســارت هایی كه از محل بیمه مســئولیت به بیمه گزاران پرداخت می شــود مبالغ 
باالیی اســت به گونه ای كه به زودی جای بیمه شــخص ثالث و درمان را می گیرد. اگر در 
حال حاضر شــركت های بیمه دچار این آســیب نشــده اند به این علت اســت كه حجم 
بیمه مســئولیت در پورتفوی صنعت بیمه، بیش از 5 درصد نیســت. چنان چه شرایط به 
همین منوال پیش رود، همین ســهم 5 درصدی، می تواند 50 درصد پورتفو را تحت تأثیر 
قرار دهد. چرا كه میزان تعهداتی كه شــركت بیمه گر می پذیرد بســیار ســنگین اســت.

شــركت های ورشكسته بســیاری در اروپا بودند كه برای دریافت خســارت های مربوط به 
مســئولیت های خود، حتی تا 20 ســال پس از ورشكســتگی دفتر خود را نگه داشــتند.

اگر دكتر همتی، رییس كل بیمه مركزی در خصوص نرخ  های بیمه مسئولیت و مراقبت در این رابطه 
تذكر می دهد؛ به این علت است كه این رشته چنان چه درست مدیریت نشود؛ قابلیت ایجاد بحران 
برای یك شركت بیمه را دارد، یا در بهترین حالت ممكن، شركت بیمه گر را به دردسر می اندازد.
كسی كه بیمه مسئولیت می فروشد باید با ذكاوت و تیزهوشی بتواند آینده شركت بیمه گزار 
را پیش بینی كند، اگر شركتی در آستانه ورشكستگی به دنبال بیمه مسئولیت باشد، تماما 
برای شركت بیمه گر دردسر می شود. این مهم با تجربه به دست می آید. اما به هرحال برای 
عدم عقد قرارداد با برخی از شــركت ها سرزنش هایی نیز صورت می گیرد اما این سرزنش ها 
برای جلوگیری از مشكالت آینده برای شركت بیمه گر قابل تحمل اند. به همین دلیل بیمه 
مسئولیت می تواند برای صنعت بیمه مشكالت بسیار مخاطره آمیزی را به همراه داشته باشد.

بنابرایــن، بیمــه مســئولیت در شــركت های بیمــه، قابلیــت زیــان ده شــدن را دارد 
و هم اكنــون این گونــه زیان هــا بــه بســیاری از شــركت ها تحمیــل شــده اســت.

در بیمه مسئولیت، شركت بیمه گر در بسیاری از موارد بابت بیمه نامه ای كه ارائه داده، تا سال ها 
متعهد می ماند. در بیمه شخص ثالث یا بیمه های اموال، بدنه، و... بیمه گر در بازه زمانی شروع 
تا پایان بیمه نامه متعهد بود و پس از آن، دیگر تعهدی متوجه بیمه گر نیست. اما در بیمه نامه 
مسئولیت، ممكن است این تعهد تا سال ها گریبان گیر شركت باشد. وقتی یك پزشك جراح 
اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت می كند و در زمان این بیمه نامه، یك عمل جراحی ناموفق را 
انجام می دهد، ممكن است بیمار او چندین سال بعد متوجه مشكالتش شده و از پزشك شكایت 
كند. پیش از این قوانینی از سوی بیمه مركزی ابالغ شده بود كه زمان را كوتاه تر می كرد و مثال 
شركت بیمه گر تا سه سال پس از انقضای زمان بیمه نامه، نسبت به ارائه خدمات اقدام می نمود 
اما اكنون این زمان نیز هر روز كم رنگ تر و كم رنگ تر شده و محدودیت زمانی از بین رفته است.
مســئولیت  بیمــه  این كــه  بــرای  شــما  راهــكار  و  نظــر   *
بتوانــد بــه شــكل یــك بیمــه ســودده عمــل كنــد چیســت؟
از بیمه مسئولیت نمی توان خیلی انتظار سوددهی داشت، چون شرایط محیطی روی آن تاثیر 
می گذارد. ولی اگر بخواهیم بیمه مسئولیت سودده باشد، باید بیمه نامه سه برابر قیمت فعلی 
به فروش برسد كه در این صورت، فروش بیمه نامه بسیار سخت می شود. بنابراین در گام اول 
شركت های بیمه باید نرخ های فنی ارائه كنند و با پرهیز از رقابت ناسالم، بكوشند با مدیریت 
ریسك مناسب، ضریب خسارت این رشته را كاهش دهند و جلوی زیان های آتی را بگیرند.

هنرِ یك مدیرِ بیمه مسئولیت این است كه با بهره گیری از دانش فنی و تجربه، جلوی بعضی ریسك ها 
را بگیرد و مراقب باشد كه شركت، برخی مسئولیت ها را نپذیرد و به هر قیمتی بیمه نامه صادر نكند.

این امر تا زمانی است كه صنعت بیمه كشور بدون اهمیت به رقابت و كاهش قیمت به منظور جلب 
مشتری، به توانایی هایش بیندیشد و بداند باید در قبال كارش متعهد باشد و با نرخ واقعی كار كند.
زمانــی كه ما به ایــن ادبیات نزدیك شــویم و بتوانیم ریســك های خود را به درســتی 
بررســی و مدیریــت كنیم، می توان از بیمه مســئولیت انتظار ســود خوب هم داشــت.

در این خصوص می توانم مثالی از صنعت بیمه تركیه بیاورم. تركیه چند دهه پیش تصمیم 
گرفت كه صنعت بیمه اش را از دولتی به خصوصی تبدیل كند كه در ظرف یك دهه حدود 

25 درصد شركت ها ورشكست شدند! علت آن تعرفه زدایی بود، نرخ ها را برداشته بودند و هر 
شركتی خودش تصمیم می گرفت بیمه نامه اش را به چه قیمتی بفروشد. شركت ها به سوی 
نرخ شكنی روی آورده بودند تا این كه 25 درصد شركت ها ورشكست شدند. آنگاه شركت های 
بیمه به خود آمده و با ارائه نرخ های فنی، صنعت بیمه  تركیه توانست روی پای خود بایستد.
*بــا توجه بــه این كه بیمه مســئولیت برای افــراد به صــورت حقیقی در 
كشــور ما رایج نیســت، اگر كســی بخواهد برای خودش بیمه مســئولیت 
بخــرد، شــركت بیمه ملت می توانــد ایــن خدمت را بــه او ارائــه كند؟
این مســاله در كشــور ما عرف نیســت اما بیمه ملت این قابلیــت را دارد كه خدمات هر 
نــوع بیمه نامه مســئولیتی را كه متقاضــی بخواهد، بــا رعایت ضوابط و مقــررات بیمه 
مركزی جمهوری اســالمی ایران، در قالب بیمه نامه مســئولیت عمومی بــه او ارائه كند.
* نظرشما در خصوص توانمندسازی نماینده ها برای فروش بیمه نامه مسئولیت چیست؟
یكی از بحث های بســیار مهم در این خصــوص، آموزش نماینده هاســت چراكه در حال 
حاضر در این رشــته، خیلی پر انرژی فعالیت نمی كنند و نیاز به آموزش های تخصصی در 
میان آنان احســاس می شــود. قریب به اتفاق نماینده ها آموزش كاملی در خصوص مسائل 
مرتبط با بیمه های مسئولیت ندارند یا حتی بسیاری از مباحث را نمی شناسند و با آنها آشنا 
نیستند و توانمندســازی و تخصصی كردن نمایندگان در صنعت بیمه یك ضرورت است.
بایــد در آموزش هــای نماینده هــا، كارگاه های تخصصی هــم برگزار كنیم كــه بتوانند 
ریســك ها را دقیق تر و ملموس تر ببینند، حتی اگر امكان حضور نماینده ها در زمان اجرای 
پروژه ها میســر باشــد در آموزش مدیریت ریسك به نمایندگان بسیار مثمرثمر خواهدبود.
*لطفــا در خصــوص بیمه مســئولیت توضیح كوتاهــی ارائــه فرمایید و 
بگویید چه كســانی بهتر اســت كــه از ایــن بیمه نامه اســتفاده كنند؟
بیمه مســئولیت از رشــته هایی اســت كه یك طیف خاص را شامل نمی شــود و بسیار 
عمومی اســت، یعنی من و شــما هم اگر بخواهیم، می توانیم برای خود بیمه مســئولیت 
بخریم؛ البته این مســاله در جامعه ما هنوز نهادینه نشــده، ولــی در صورتی كه هر گونه 
اتفاقــی برای فرد بیفتد می تواند خســارت آن را از بیمه مســئولیت خــود دریافت كند.

در حــال حاضــر، مــردم در خــارج از كشــور، بیمه نامه هایی بــرای خــود می خرند و 
مســئولیت نســبت به خود و آســیب به دیگــران را چه به لحــاظ مالی و چــه جانی، از 
زمانــی كه از منزل خارج می شــوند تا زمانی كه به خانــه برمی گردند، تضمین می كنند.
شــركت  در  مســئولیت  بیمــه  وضعیــت  از  شــما  ارزیابــی    *
چیســت؟ گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  بیمه ملــت 
بیمه ملت در تولید حق بیمه مسئولیت در سال جاری، عملكرد بسیار خوبی داشته است و 
در 5 ماهه ابتدای سال اهداف شركت را كامال تحقق بخشیده است. حق بیمه تولیدی رشته 
مسئولیت شركت بیمه ملت در پنج ماهه ابتدای سال 96، 140 میلیارد ریال بوده كه نسبت 
به پنج ماهه مشابه سال گذشته 130 درصد رشد داشته است. الزم به ذكر است در این بازه 
زمانی، 9هزار بیمه نامه مسئولیت صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد 
رشــد داشته است. شركت بیمه ملت علی رغم رشد 36 درصدی در خسارت پرداختی بیمه 
مســئولیت در 5 ماهه ابتدایی سال، نسبت خسارت خود را از 44 درصد در سال گذشته به 
26 درصد رســانده است كه مدیریت ریسك های مناسب را در این شركت نمایان می سازد.
* فرهنــگ جامعه ایــران را در مورد بیمه های مســئولیت چگونه می بینید؟

در طی ســال های اخیــر، فروش بیمه های مســئولیت رو به افزایش بوده اســت. البته به 
نظــر من نمی تــوان نام فرهنگ بر آن نهاد بلكه مســاله، مشــكالت اقتصادی اســت. در 
حال حاضر به دلیل افزایش آگاهی، هر اتفاقی ممكن اســت به شــكایت از كارفرما منجر 
شــود و این امر، نیــاز به خرید ایــن بیمه نامه را در میــان كارفرمایــان افزایش می دهد.
بیمه مســئولیت، بیمه ای اســت كه شــركت های بیمه باید با ارزیابی دقیق ریسك، آن را 
ارائه دهند. باید كارشناســی شــود و با وجودی كــه برای آن نرخ تعریف شــده، اما دارای 
ضابطه خاصی برای حق بیمه نیســت. مثال در میان دو پزشك متخصص قلب، حق بیمه 
برای هر دو به دلیل نوع كار و شرایط شــان یكسان اســت اما سوابق پزشكان و موارد ادعای 
خســارت در گذشته، باید مورد بررسی واقع شود تا بتوان ضریب خسارت آن را كنترل كرد 
اما هم به لحاظ ســرعت انجــام كار، هم به دلیل رقابت موجود در جامعه و نیز مشــكالت 
ناشــی از ارائه دو نرخ بیمه به یك شغل مشابه، از حق بیمه های یكسان استفاده می كنیم.

*آینده بیمه مسئولیت را در شركت بیمه ملت چگونه می بینید.
در دو سه سال اخیر، گام های بزرگی را برداشتیم، بودجه شركت در بیمه مسئولیت به صورت قابل 
توجه افزایش یافته و امسال نیز دو و نیم برابر سال گذشته است. تاكنون توانسته ایم حدود 74 درصد 
بودجه تعیین شده را صادر كنیم و در كنار آن ابزارهای خدمات بعد از فروش را افزایش داده ایم.

به هر حال شركت بیمه، یك شركت خدماتی است و تنها به فروش محدود نمی شود. وقتی 
بیمه نامه ای را می فروشیم و حجم فروش افزایش می یابد، حجم خسارت نیز باال می رود و اگر 
نتوانیم در خسارت، بازده مطلوب را داشته باشیم، قطعا این فروش برای ما سودی ایجاد نمی كند.
بــرای هم تراز شــدن ســود و زیــان نیز نیازمند این هســتیم كــه بتوانیم خســارت را 
هــم كنتــرل كنیــم كه در ســال جاری، شــركت توانســته اســت علی رغــم افزایش 
قابــل توجــه پورتفو، در كاهش نســبت خســارت نیــز به نحــو مطلوبی اقــدام كند.
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ایران خودرو دیزل؛ تجربه ای متفاوت از کیفیت، ایمنی و آسایش
مهندس ساجی با کوله باری از تجربه در پی طرحی نو

آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا ...
دیر شــد تا به رسم به تاالر ساپكو همینكه 
رســیدم بــه درب ورودی تــاالر، حاجب و 
دربان گفت تمام شد نفس نفس زنان گفتم 
خبرنگارم و برای كاســه مــن در ته كارت 
چیزی هست؟ دیگری آمد و گفت بگذار تا 
به روابط عمومی بگویم... لختی بعد جوانی به 
كمال آراسته و موقر آمد و گفت مجمع تمام 
شد. گفتم مقامات هستند گفت: آمدی جانم 
به قربانت ولی حاال چرا و من چون سراینده 
این شــعر در حسرت ماندم ولی همكار من 
از لطف روابط عمومی بهره مند شد بر ایران 
خودرو دیزل با اینكه مقامات باالدستی كشور 

كه موی از ماست می كشند چه رنجهایی كه نرفت و حمایت هایی كه نشد ... بماند ولی 
این برند ایران خودرو دیزل است كه سرپا و زنده از بندر تا میدان از اسكله تا بانه می تازد كه 
دانش فنی او از پای برند بنز پای گرفته است. خسته نباشید سینه ستبرهای صنعت راهور.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت ایــران خــودرو دیــزل )ســهامی عام( 
مــورخ 1396/04/28در محــل ســالن اجتماعــات شــركت ســاپكو برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور بیش از 60 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای علی شیخی بود، كه جنابان عبدالعلی صالحی و حمیدرضا 
بهمنی در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن مرادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خــود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 بــه كار خود پایــان دادند.

حســابرس  و  قانونــی  بــازرس  عنــوان  بــه  حسابرســی  ســازمان  همچنیــن 
مســتقل شــركت برای ســال مالــی منتهــی بــه 1396/12/29 انتخــاب گردید.
در ابتدای این مجمع مهندس علی رضا ساجی مدیرعامل شركت ضمن خیر مقدم به سهامداران 
حاضر به ارائه گزارش پیرامون شركت پرداخت. مهندس ساجی كه سابقه سالها مدیریت عاملی 
در مهركام پارس، محورسازان، آهنگری تراكتورسازی ، فورج البرز و چندین و چند شركت 
صنعتی و خودرویی را در كارنامه درخشان كاری خود دارد و از خرداد ماه سكاندار شركت گردیده 
است با اشاره به اینكه ایران خودرو دیزل با 55 سال سابقه و صادركردن محصوالت خود به 30 
كشور اكنون و با توجه به پتانسیل موجود دورخیز مناسبی را انجام داده و به دنبال ان است پس 
از فضای پسابرجام به دوران طالیی خود یعنی دوران قبل تحریم های ناجوانمردانه دست یابد.

مدیر الیق شــركت با اعالم اینكه با اســتفاده از پتانســیل باالی فنی و انسانی موجود در 
مجموعه ایــران خودرو دیزل می تواند حجــم زیادی از نیاز بازارهــای داخلی و خارجی 
را با تولید خودروهای متنوع از كشــنده تا كامیونــت و اتوبوس و ون و... را تامین ســازد.
تنوع محصوالت، كیفیت و توجه به استانداردهای روز باعث شده كه با حضور ما و ارائه محصوالت 
این شركت همواره در نمایشگاه های خودرویی و توانمندی های صنعت حمل و نقل و شهری 
، نمایشگاه های مدیریت بحران، نمایشگاه های راهسازی ، راهداری ، حمل و نقل و صنایع 
وابسته، مشتریان وفاداری داشته كه همواره از محصوالت شركت استقبال خوبی می نمایند.
بازدید فرمانده نیروی انتظامی و تیم همراه و تیم های مدیریتی حمل و نقل شهری و انعقاد 
قرارداد با شركت برای تجهیز ناوگان های خودرویی خود در كنار افتتاح نخستین خط تولید 
ون كشور و آزمایش اتوبوس های گازسوز با استانداردهای یورو 6 از جمله مهمترین اخباری 
بوده كه از این شــركت قدیمی در سال مالی گذشته بر صدر نشست ولی مهمترین خبرو 
خوش ترین خبری كه از این شركت كه مدیریت ارشد آن به عهده دیگر دانش آموخته برتر 
دانشگاه امیركبیر در رشته مهندسی صنایع می باشد و بر روی تلكس خبرگذاری ها قرار گرفت 
انعقاد قرارداد همكاری دوباره با شركت هیوندای بوده است. قرارداد همكاری برای تولید انواع 
اتوبوس های درون شهری و برون شهری و همچنین اتوبوس و كامیونت از این جمله هستند.

به گفته مهندس ساجی، ایران خودرو دیزل به عنوان اولین و قدیمی ترین همكار شركت 
هیوندای در بخش خودروهای تجاری، تولید چند محصول جدید با فناوریهای روز را آغاز و 
به بازار ایران عرضه خواهد كرد. وی افزود: شركت ایران خودرو دیزل همچون سالهای گذشته 
پر فروغ خود به جد بدنبال توســعه و همكاری با خودروسازان مطرح جهانی می باشد تا با 
افزایش تنوع سبد محصوالت سهم بیشتری از بازار بگیرد. با توجه به رشد 50 درصدی تیراژ 

خودروهای تجاری در سال مالی مورد گزارش نسبت 
به سال قبل موید این نكته می باشد كه مدیریت 
ارشــد با درک صحیح از پتانسیل باالی شركت 
هدف گذاری و ریل گذاری بسیار خوب و درستی 
برای رسیدن به یك جهش طالیی آغاز كرده است.

اهم فعالیت های شركت در سال 1395 در حوزه تولید 
و برنامه ریزی شامل تولید انواع خودروهای كامیونت، 
كامیون سنگین، كامیون كشنده، مینی بوس، اتوبوس، 
وانت پیكاب و ون وانا، وانت آدیسان و تولید قطعات 
مورد نیاز شركت های ایساكو، گواه و ایران خودرو و 
پروژه ها و طرح های مرتبط با ارتقاء كیفی محصوالت 
كه در حوزه مهندسی و تحقیق و توسعه و خودكفایی 
و كیفیت صورت پذیرفته از دیگر بخش هایی بود كه مهندس ساجی به بیان آن پرداخت .

مدیرمدبر شركت كه در شركت های متعددی از تولید قطعات خاور تا آهنگری تراكتورسازی ایران 
خودرو طرح ها و دستاوردهای برنامه های او مورد استقبال و راهنمای بسیار دیگری گردیده است 
در ادامه به دستاوردها و نتایج حاصل از رویكرد مدیریت در سال مالی مورد گزارش پرداخت از جمله:
ســال 95 طــی  در  درصــد  میــزان 5  بــه  محصــوالت  كیفیــت  بهبــود   -

- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت
- استقرار سیستم مدیریت ISO TS 19649-2009 برای تولید و مونتاژ قطعات و مجموعه 

ها به سفارش مشتری 
- آنالیــز 26 ایــرادات كیفــی محصــول وانــت اریســان توســط تیــم آنالیــز
- بهبود كیفی ایرادات ایمنی در محصوالت مطابق شــاخص تعریف شــده در ســال 95 
انجــام خدمات پس از فــروش گارانتی و ارتقــاء كیفیت خدمات پس از فــروش در 59 
نمایندگی در سراســر ایران و شهرها مختلف، فروش لوازم یدكی و قطعات، اداره تعمیرگاه 
هــای خدمات پس از فروش برگزاری طرح های خاص و ... در حوزه خدمات پس از فروش 
و برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل و نمایندگاناز جمله اقدامات و دستاورد 
و فعالیت شــركت در ســال مالی مورد گزارش در حوزه توســعه منابع انسانی بوده است.
در حاشیه این مجمع جناب كوچك زاده مرد شماره یك مالی و معاون مالی مجموعه پیرامون 
اهم فعالیت های انجام شده در حوزه مالی و اقتصادی در سال 1395 ایران خودرو دیزل گفت:

- مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش شركت
- تامین مالی خریدهای خارجی با ارز مبادله ای

- اســتمهال و تقســیط تســهیالت مالــی از كوتــاه مــدت و بــه بلنــد مــدت
- مدیریــت هزینــه هــا، شناســائی گلوگاههــا، ســرفصل هــای عوامــل هزینه و 
محاســبات مربــوط به صرفــه اقتصــادی فعالیــت هــای درون و بیرون ســازمانی

- تهیه ســناریوهای مختلــف پیش بینی وضعیت مالی شــركت با توجه به شــرایط 
و متغیرهــای ناپایــدار در جهــت كمــك به تصمیم گیری مدیریت ارشــد شــركت

از جمله مهمترین اقداماتی بود كه انجام پذیرفته و ما در سال 96 با رعایت صرفه و صالح سهامداران و 
ذینفعان كلیه فعالیت ها مالی و اقتصادی شركت را رصد ،بازبینی و در صورت لزوم بازنگری خواهیم كرد.

مهنــدس ســاجی مدیــر مدبر شــركت در بخــش پایانی گــزارش خــود به مجمع 
نشــینان با اعــالم اینكه با توجه بــه بودجه تولید و فروش ســال 96 به میــزان 6314 
دســتگاه و بــه ارزش 19 هزار میلیارد ریــال اقدامات انجام شــده كه در جهت تحقیق 
ایــن برنامــه و زمینه بازگشــت بــه دوره طالیــی شــركت پرداخت از جملــه اینكه:

1- شــركت ایران خــودرو دیزل در ســال 95 مذاكــرات خود را با شــركت دایملر بنز 
آغــاز كرده و محصوالتی از قبیل كامیــون جدید بنز و اكتروس 1844 )500 دســتگاه( 
و آمبوالنــس بنــز 315 )800 دســتگاه( در برنامه تولیــد و فروش خود برای ســال 96 
 ).J.V( برنامــه ریزی نموده اســت. عالوه بــر آن مذاكره برای ایجاد شــركت مشــترک
بــا بنز جهت تامین نیــاز خودروهای تجــاری در منطقه خاورمیانه را آغاز نموده اســت.

2- شــروع مذاكره با شــركت هیوندای جهت تولید 1900 دســتگاه كامیونت كروس 
در ســال 96، ضریــب تحقــق بودجه تولیــد و فروش ســال 96 را افزایش داده اســت.

3- با توجه به اجرای برنامه نوســازی خودروهای فرســوده توســط دولت، سهم شركت 
ایــران خودرودیــزل تعداد 3950 دســتگاه در ســال 96 تولید وفروش خواهد رســید.

اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری اســتاد گرانقدر جناب علی شیخی در مقام ریاست 
هیات مدیره و كمك و یاری كه جناب ســجادی مدیر دلســوز روابط عمومی شــركت 
كه یاری رســان ما در تهیه گزارش فوق بود كمال قدردانی و تشــكر را داشــته باشــیم.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام( 
در تاریــخ 96/06/15 در محل مركز همایشــهای بین المللی هتل ارم واقع 
در تهران - بزرگراه حقانی تشــكیل شد.  در این مجمع كه با حضور 75/88 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمــع برعهده آقای بهــروز خالق ویردی بود، كه جنابان حســین فاتح و 
ســید محسن موســوی در مقام نظار اول و دوم و آقای سید احمد موسوی 
بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه بــا قرائت گزارش هیات 
مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال 
مالی منتهی به 1396/02/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 70 ریالی به ازای هر 

ســهم به كار خود پایان دادند. سازمان حسابرسی 
به  عنوان بازرس اصلی و حســابرس قانونی )اصلی 
و علی البدل( شــركت برای مدت یك سال انتخاب 
گردید. اعضاء هیات مدیره به مدت دو ســال بشرح 

زیر انتخاب گردیدند:
شركت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )سهامی 

عام(
شركت سرمایه گذاری سیمان تامین )سهامی عام(
شركت توســعه صنعتی و معدنی كانی نوید پارس 

)سهامی خاص(
شــركت توســعه خدمات مدیریت اهداف )سهامی 

عام(
شركت سرمایه گذاری صبا تامین)سهامی عام(

شركت كارخانجات سیمان صوفیان )سهامی عام(
شركت سیمان ارومیه)سهامی عام( 

پیام هیات مدیره
بــا حمــد و ســپاس خداوند كــه توفیق داد 
تــا در خدمــت ســهامداران گرامی باشــیم، 
از حضــور  تشــكر  مدیــره ضمــن  هیــات 
ســهامداران در مجمع عمومی عادی ســالیانه 
شــركت، بــر خــود الزم می دانــد اعتمــاد 

كلیه ســهامداران محترم را ســپاس گفته و قدردانی خــود را ابراز نماید.
طی سال مالی مورد گزارش با كنترل موثر بر تعداد 12 شركت سیمان خاكستری 
و سفید، همچنین تعداد 13 شركت مرتبط با شركت های سیمانی به عنوان 
یكی از شركت های مطرح در تولید سیمان فعالیت نموده و باالترین سهم بازار 
را در بین ســایر گروه های تولید سیمان كشور به خود اختصاص داده است.

شركت همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود در بازار سیمان و اقدامات 
اساســی جهت افزایش ارزش خالص دارایی ها و شركت )N.A.V(  در بازار 
ســرمایه و اســتفاده بهینه از فرصت های موجود بازار را مد نظر قرار داده و 
به همین منظور افزایش ظرفیت، بهینه ســازی خطوط و ایجاد كارخانجات 
جدید را برای رسیدن به ظرفیت 19/54 میلیون تن در سال در شركت های 
تابعه اجرا نموده اســت علیرغم بسیاری از مشــكالت اقتصادی كه بصورت 
سیســتماتیك در سال های گذشته بر این صنعت اثر گذاشته كه عمده آن 
در چالشــهای كالن اقتصادی و شرایط حاكم بر كســب و سودآوری بنگاه 
های ســرمایه پذیر خالصه می شود، ركود بخش مسكن، كاهش پروژه های 

عمرانی، فقدان بازارهای هدف صادراتی، توانســته است با اعمال كنترل در 
اداره شركتهای تابعه زیرمجموعه در سال 1395 از 18/16 میلیون تن ظرفیت 
اســمی امكانات تولیدی در اختیار مقــدار 11/6 میلیون تن تولید و تحویل 
داشته باشد كه 90/4 درصد آن در بازار داخل ، 9/6 درصد بقیه صادر شده 
است كه مقدار 21 درصد سیمان تولید و تحویل شده كشور را شامل می شود. 
امید آن می رود كه با تداوم فعالیت شــركت در مسیر برنامه های راهبردی، 
سال مالی جدید برای سهامداران محترم همراه با توفیق و خیر و بركت باشد.
هیــات مدیــره امیــدوار اســت ضمــن تاییــد و تصویــب صورت هــای 
مالــی و عملكــرد شــركت، بتوانــد از رهنمودهای ســازنده ســهامداران 
محتــرم بــرای نیــل بــه اهــداف واالتــر شــركت اســتفاده نمایــد.

اهداف و سیاست های اجرایی شركت
- مشــاركت و همكاری با رهبران بازار جهانی ســیمان در منطقه در كلیه 

فعالیت های زنجیره صنعت
- توسعه نشان تجاری

- در اختیار گرفتن شبكه تركیبی حمل و نقل
- ایجاد شــبكه های هم افزا بین شركت های تابعه، 

تامین كنندگان و مشتریان
- توسعه بازار با تاكید بر تنوع بخشی به محصوالت 
و خدمات و بازارســازی در جهــت افزایش مصرف 

اقتصادی سیمان
- مدیریــت بهینه منابــع در اختیار بــرای ایجاد 

بیشترین بازدهی از سبد منابع
چشم انداز هلدینگ

ایفای نقش به عنوان بزرگ ترین تولیدكننده سیمان 
و محصوالت مرتبط در كشور و منطقه

راهبردهای هلدینگ
- رسوخ و توسعه در بازارهای داخلی و بین المللی

- ارتقــا و توســعه نظــام زنجیــره تامین در 
هلدینگ و شركت های تابعه

- حضور موثر در نهادها و تشــكل های مرتبط 
با صنعت

- ارتقا و یكپارچه ســازی نظام های اطالعاتی 
در هلدینگ و شركت های تابعه

- بهبود بهره وری و كاهش بهای تمام شده محصوالت در شركت های تابعه
- بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تاكید بر خلق ارزش 

ارزش های محوری هلدینگ
- قانونمندی 

- شفافیت عملكرد
- پاسخگویی

- مســئولیت پذیری اجتماعی به ویژه اســتفاده بهینــه از منابع طبیعی و 
حفاظت از محیط زیست

- شایسته ساالری
ماموریت هلدینگ

- تولید و عرضه سیمان در بازارهای داخلی و صادراتی
- فعالیت در زیمنه لجستیك سیمان

- تولید و عرضه سیســتم های ســازه ای و مصالح ساختمانی جدید با اتكا 
بــر ســیمان در بازارهای داخلــی و صاداتی با مشــاركت بخش خصوصی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

سیمان فارس و خوزستان ، افتخار صنعت کانی ایران
استمرار برنامه های راهبردی برای افزایش سهم بازار

در سال اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال
هلدینگ ســیمان فارس و خوزســتان در پی 
تثبیت و ارتقای جایگاه خود در ایران و منطقه
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- ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی در صنعت ســیمان د بــازار منطقه
مرور كلی بر عملكرد هلدینگ در سال مالی مورد گزارش 

- بازنگری برنامه اســتراتژیك در كمیته راهبردی هلدینگ و تصویب توسط 
هیات مدیره و تشكیل كارگروه های هم اندیشی جهت تهیه برنامه های عملیاتی

- تشكیل جلسات با شركت های تابعه به منظور بررسی برنامه های استراتژیك 
شركت های تابعه و میزان دستیابی به اهداف استراتژیك آنها بر اساس 

TLR با استفاده از جداول BSC شاخص های راهبردی و مدل
- انجام بازدیدهای ادواری عمومی و خاص از شركتهای 
تابعه گروه و بررســی مســائل فنی، مالــی، اداری و 
بازرگانی شركت های ســرمایه پذیر و توصیه جهت 

برطرف نمودن اشــكاالت و ایرادات مشاهده شده
- تشــكیل جلسات بررسی عملكرد میان دوره ای 
سه ماهه، شــش ماهه، نه ماهه و بودجه سالیانه 

شركت های گروه
- انجام مراقبت های ویــژه در كارخانه ها جهت 

اعمال مدیریت بر تولید در شركت های تابعه
- تاكید بر تولید سیمان های پوزوالنی و آمیخته 

بــه منظور كاهش بهای تمام شــده كــه در اكثر 
شركت های تابعه تحقق یافته است.

- پیگیــری فروش دارایی های غیرمولــد و مازاد بر نیاز 
شركت های تابعه به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی

- تاكید بر ایجاد هم افزایی، به عنوان یكی از استراتژی های اصلی، به منظور 
ایجاد ارزش افزوده

یــا  متمركــز  صــورت  بــه  خارجــی  نمایشــگاه های  در  شــركت   -
غیرمتمركــز بــر حســب مــورد بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی 
هــدف بازارهــای  بــه  نســبت  تابعــه  شــركت های  از  یــك  هــر 
- بررسی كلیه معادن مربوط به شركت های تابعه و طبقه بندی شركت ها از نظر 
موقعیت معادن و برنامه ریزی جهت اداره و بهره برداری از آنها به صورت علمی

-  برگزاری جلســه مستمر كارگروه معادن و آزمایشگاه های كنترل كیفیت 
شركت های تابعه

- انجام ممیــزی كنترل كیفیت، ممیزی فرایند در كارخانجات ســیمان و 
همچنین ممیزی فیلتراسیون در شركت های تابعه. 

برنامه های آتی هلدینگ
مهندس حقیقت جــو در بخش پایانی گزارش خود بــه مجمع برنامه های 

آینده شركت را به شرح زیر اعالم كرد:
- پیگیری برای عرضه سهام شركت های غیربورسی در بورس یا فرابورس به منظور 
استفاده از ارزش افزوده و همچنین نقد شوندگی آنها در صورت بهبود شرایط بازار
- اصالح ســاختار مالی از طریق ســاختار سرمایه شــركتهای فرعی گروه.

- اصــالح ســاختار ســازمانی بــه منظــور ســهولت و بهبــود جریــان 
اطالعــات، انعطــاف پذیــری و چابكــی و چرخــش ســریع اطالعــات

- رعایت انضباط مالی در شركت های تابعه

- تقویت سیستم كنترل های داخلی و شناسایی ریسك های شركت های تابعه
- بازدیدهــای دوره ای از شــركت های تابعــه به منظور بررســی اقدامات 
انجام شــده در رابطه با مســائل و نقــاط قابل بهبود منــدرج در گزارش 
ســال قبل و همچنین انجام بازدیدهای خاص از شــركت ها حســب مورد

- بررســی و بازنگــری فرایندهــای تولیــد در شــركت های تابعه جهت 
كاهــش هزینه هــا و افزایــش راندمان بــا رویكرد مهندســی مجدد

- افزایش بهره وری در شركت های تابعه به منظور افزایش درآمد 
و تامین منافع سهامداران، كاركنان و سایر ذی نفعان

- هماهنگی با انجمن صنفی كارفرمایان صنعت 
ســیمان و شــركت های گــروه و همچنیــن 
باهلدینگ هــای ســیمان در جهــت اصالح 
قیمت های فروش داخلی و صادراتی در قالب 

طرح جامع تولید و تحویل انجمن
- تــالش در جهت یافتــن بازارهای جدید و 

توسعه بازارهای داخلی و خارجی
- برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت های الزم 
جهت استفاده از برند تجاری توسط شركت های 
ســیمانی تابعه و تشكیل كارگروه معدن و كنترل 

كیفیت به این منظور
- بهره برداری از پورتال فروش متمركز سیمان

- تاكید بر تنوع محصول )توســعه محصول( شــركت های 
تابعه از جمله تولید سیمان های آمیخته و سیمان های ویژه

- سیاســت فروش دارایی هــای راكد یا كم بازده و مــازاد بر نیاز در جهت 
استفاده بهینه از منابع

- اســتقرار و به روزآوری ســامانه های مدیریت در كلیه شــركت های تابعه 
- استفاده بهینه از انرژی های الكتریكی و حرارتی به منظور مدیریت هزینه ها 
ISO 50001 و تاكید بر استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد
- كنتــرل هزینه ها و افزایش بهره وری به منظور اعمال مدیریت بر هزینه ها 

و حفظ و افزایش ســودآوری و انتشار تجربیات موفق در شركت های تابعه
- برنامه ریزی جهت انجام QC توســط شــركت تحقیق و توسعه صنعت 

سیمان در شركت های تابعه    
- ارائه خدمات مشــاوره ای در زمینه مسائل زیست محیطی، مالیاتی، منابع 

انسانی، كار و تامین اجتماعی به شركتهای تابعه
- پیگیری مســائل معــادن شــركت های تابعه در گروه های تعیین شــده 
به منظــور رفع اشــكاالت و بهره بــرداری علمی و سیســتماتیك از آنها
- بهره گیری از توان حداكثری تخصصی كاركنان در شركت های فرعی گروه با 
تشكیل كار گروه های تخصصی بین واحدی و ایجاد و ارتقاء رویكردهای بنچمارک

- اصالح ساختار منابع انسانی شركت های فرعی گروه با بهره گیری از قوانین 
كار خصوصا قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ارزیابی 
كار و زمان در دپارتمان های مختلف و ایجاد ســاختار نوین منابع انســانی
- ادامه انجام ممیزی آب در كارخانجات با توجه به محدود بودن منابع آبی
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رشد خیره کننده وساپا در ارزش کل معامالت بورسی
ره آورد مدیران کاربلد سودآوری و ارزش آفرینی توامان

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان ســهام شركت گروه سرمایه 
گذاری ســایپا )ســهامی عام( مورخ 1396/06/05در محل هتل المپیك - 
ســالن اصلی همایش برگــزار گردید.  در این مجمع كــه با حضور 75/18 
درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای ناصر آخوندی بود، كه جنابان یوسف ندیلی و سعید جمالی در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای كامــران كریمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس 
از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با 
تقسیم ســود 50  ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. همچنین 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده كاران به عنوان بازرس قانونی 
و حسابرس شــركت و موسسه حسابرسی هشــیار بهمند به عنوان بازرس 
علی البدل انتخاب گردیدند. مهنــدس حمید ابدالی در گزارش جامع خود 
به مجمع ســاالنه كه به ســمع و نظر ســهامداران حاضر می رسید با اعالم 
اینكه شــركت سرمایه گذاری سایپا به عنوان یكی از زیرمجموعه های گروه 
خودروسازی سایپا تالش داشته است با سرمایه گذاری های كارشناسی شده 
و منطبق با شرایط روز بازار و هم افزایی با گروه در سال مالی مورد گزارش 
بتواند نقشی درخور نام این شركت و این برند از خود به یادگار بگذارد افزود، 
علی رغم تمام ســختی ها و مشــكالتی كه گریبان اقتصاد كشور را در سال 
گذشــته گرفته بود توانستیم عملكردی درخشان از خود به یادگار بگذاریم. 
وی افزود ارزش معامالت وســاپا، 2/6 درصــد از ارزش كل معامالت بورس 
تهران را تشكیل داده كه در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه می باشد. 
همچنین حجم معامالت نماد وساپا در سال مالی مورد گزارش رشد بیش از 
213 درصدی را به خود دیده است كه بخشی از آن ناشی از افزایش سرمایه 
75 درصدی و افزایش تعداد ســهام شركت بوده است و این در حالی است 
كه طبق گزارش اعالمی ســازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 95/12/30 
سهام شناور آزاد شركت گروه سرمایه گذاری سایپا 25/07 درصد می باشد.
مدیرعامل شــركت با اشــاره به اینكه بیش از 95 درصد از پرتفوی سرمایه 
گذاری های بورســی، به صنعت خودرو اختصاص یافته است و از آنجایی كه 
فعاالن بازار سهام همواره به گشایش فعالیت این صنعت در پی انجام توافق 
هسته ای رویكرد مثبتی داشته اند افزود بنابراین، با توجه به درصد شناوری 
سهام، معامله 76/14 درصد از سهام كل شركت طی یكسال نشان از پر رونق 
بودن و مورد اســتقبال بودن سهام وساپا میان اهالی بازار سرمایه می باشد. 
الزم به ذكر است این حجم معامالت در شرایطی رقم خورده است كه سهام 

جایزه ناشی از افزایش ســرمایه در نیمه دوم سال قابلیت معامله پیدا كرده 
اســت.  شایان ذكر است ارزش بازار شــركت گروه سرمایه گذاری سایپا در 
پایان اســفند ماه 1395 به رقم 9/073/750 میلیون رسید و خالص ارزش 
دارایی های شــركت بدون لحاظ كردن اضافه ارزش ســرمایه گذاری های 
غیربورسی و مستغالت در همین دوره به رقم 9/555/107 میلیون ریال بالغ 
گردید. مدیرعامل شــركت با اعالم این نكته كه جایگاه شركت گروه سرمایه 
گذاری سایپا در این صنعت به لحاظ سرمایه رتبه دوم و به لحاظ ارزش بازار 
رتبه چهارم بوده است اضافه كرد شركت در سال گذشته یك مرحله افزایش 
ســرمایه داشت و افزایش ســرمایه 25 درصدی جدیدی را مدنظر داریم كه 
طرح توجیهی آن توســط كارشناسان تهیه، در هیات مدیره شركت مطرح و 
به تائید ســازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است كه درصدد برگزاری یك 
مجمع فوق العاده برای انجام این مهم هســتیم. به گفته این مدیر مدبر كه 
بیش از دو دهه مدیریت ارشــد در شركت های ســرمایه گذاری و لیزینگ 
كشــور را در رزومه درخشان خود دارد شــركت به مانند شركت های دیگر 
سرمایه گذاری با ریسك های متفاوتی روبرو است كه از جمله این ریسك ها 
می توان به ریســك نرخ بهره، ریسك نوسان نرخ ارز، ریسك تورم و ریسك 
نقدینگی اشــاره كرد. مهندس ابدالی در ادامه افزود از آن جایی كه شركت 
های سرمایه گذاری امكان استفاده از تسهیالت بانكی را ندارند، بنابراین باید 
بر منابع داخلی و كنترل منابع نقدینگی تمركز بیشــتری داشته باشند و از 
طرف دیگر شركت های سرمایه گذاری با ریسك مربوط به عوامل بین المللی 
و یا تغییر مقررات دولتی نیز روبه رو هستند كه باید برای اخذ تصمیم های 
درست و بخردانه به این نكات توجه كافی داشت. مدیرعامل شركت در ادامه 
با تشــریح این موضوع كه عمده پرتفوی ســرمایه گذاری های شركت گروه 
ســرمایه گذاری كاركنان سایپا به صورت غیر مســتقیم و از طریق شركت 
های تجارت الكترونیك خودرو تابان و پیشــگامان بازرگانی ســتاره تابان از 
ســهام شركت سایپا تشكیل شده اســت. )در عمل حدود 95 درصد از كل 
ســرمایه گذاری های شركت گروه ســرمایه گذاری سایپا در صنعت خودرو 
ســاخت قطعات می باشــد(، بر این نكته تاكید داست كه با توجه به درصد 
ســهامداری شركت های سرمایه پذیر گروه سرمایه گذاری سایپا در شركت 
سایپا، گروه ســرمایه گذاری سایپا به صورت غیرمستقیم مالك بیش از 25 
درصد از ســهام شركت سایپا می باشد و این نكته از این باب ارزشمند است 
كه با اقدامات انجام شــده طی دو سال گذشته در گروه خودروسازی سایپا 
از قبیل  اصالح ســاختار مالی، انعقاد قرارداد با شــركت های خودروسازی 
معتبر خارجی، ارائه محصوالت جدید با حاشــیه سود باالتر، كاهش هزینه 
ها و تامین مالی با اســتفاده از ابزارهای بازار ســرمایه باعث شده است كه 
شركت سایپا پس از چند سال زیاندهی از سال 1394 سود ده شود. از سوی 
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دیگر خروج برخی از شركت های زیانده از پرتفوی 
ســرمایه گذاری های شركت سایپا باعث شده است 
تا در صورت های مالی تلفیقی شركت زیان انباشته 
ای وجود نداشــته باشــد. از این رو شركت سایپا از 
مجمع ســال مالی 95 به بعد امكان تقســیم سود 
خواهد داشت كه با توجه به انتقال این سود به طور 
مســتقیم و غیرمستقیم، گروه سرمایه گذاری سایپا 
از این تقســیم سود به نحو موثر منتفع خواهد شد.

به گفتــه مدیریت ارشــد شــركت 5 درصد باقی 
مانــده ســرمایه گذاری هــا در صنایــع مختلفی 
نظیر مــواد و محصوالت شــیمیایی، فرآورده های 
نفتی، كك و انبوه ســازی ســرمایه گذاری شــده 
اســت. الزم به ذكر اســت كــه 78/6 درصد از كل 

ســرمایه گذاری ها به سهام شــركت های بورســی اختصاص یافته است.
مهنــدس ابدالی در پایــان صحبتهای خود ضمن تاكید دوبــاره بر رویكرد 

اخــذ تصمیم های كارشناســانه و 
اینده نگر برای مجموعه توسط تیم 
ارشد مدیریت و گروه افزود تركیب 
پرتفوی سرمایه گذاری های شركت 
گروه ســرمایه گذاری سایپا عمدتا 
در راســتای اهداف اســتراتژیك و 
بــه گونه ای  بلندمــدت مدیریت، 
تنظیم و بهینه شــده كــه با توجه 

به شــرایط پیش روی اقتصادی ایــران و بدنبال انجام توافق هســته ای و 
رفع تحریم های بین المللی از چشــم انداز مناســبی برخوردار می باشــد.

دكتــر ناصر آخونــدی رئیس هیات مدیــره و از مدیران ارزنده كشــور در 
حاشــیه این مجمع با اشــاره به تالش های مدیرعامــل و هیات مدیره در 
جهت شناسایی فرصت ها و گســترش فعالیت های سرمایه گذاری پربازده 
به جهت افزایش ارزش شــركت و اســتفاده بهینــه از فرصت های موجود 

گفت: در راســتای ســرمایه گذاری های اصولی در جهت سودآوری بیشتر 
كه در كنار اقدامات خالقانه مدیریت ارشــد گــروه باعث اتفاقی مبارک در 
مجموعه ســایپا گردید امیدوارم كه این رونــد مثبت با حمایت همه جانبه 
تمام ســهامداران خرد و كالن استمرار یابد چرا كه مجموعه سایپا با اندیشه 
ای متفاوت بسان مادری است كه منتظر تولد فرزند است كه برای شكوفایی 
ایــن فرزنــد باید در این راه همیار و همدل بود. این مدیر ارزشــی كشــور 
كه در جبهه، وزارت خانه ها ، شــهرداری، ســرمایه گذاری ها و موسسات 
همــواره برترین مدیر جهادی بوده با اعالم اینكه ســایپا هویت و برندی در 
صنعت خودروســازی كشور است كه توان و خودكفایی ما را حاصل ساخت 
پیرامون شركت ســرمایه گذاری سایپا گفت: سازماندهی سرمایه گذاری ها 
در جهــت فعالیت اصلی شــركت كه از طریق واگــذاری واحدهایی كه نوع 
فعالیت آن ها همســو با اهداف و استراتژی شــركت نیست، فروش امالک 
مازاد ، بهبود بازده ســرمایه گــذاری ها، تامین نقدینگی از طریق انتشــار 
اوراق اختیار فروش تبعی روی برخی از ســهام موجود در پرتفوی به منظور 
جلوگیری از فروش ســرمایه گذاری ها برای پرداخت بدهی های شــركت 
و افزایش ســرمایه از جمله برنامه های آتی شــركت محســوب می شــود.

اجــازه می خواهیــم در پایــان از تمامی ایــن مدیران افتخــار آفرین كه 
غرور ملی را در ســال ســخت اقتصادی 95 تجلی ســاختند و نشان  دادند 
بــه هنر مدیریت مــی توان از تمام ســختی ها و نامالیمات گذشــت و به 
نیابت از آنان كه ندانســته در سال گذشته شــعار مخالف دادند ما حاللیت 
بطلبیــم كــه آنان مــو می دیدند و شــما پیچش مــو. مردان بــی ادعا و 
مدیــران خدوم خدا قــوت. یا علی مدد این پیر مطبوعاتی را پذیرا باشــید.

پیام هیات مدیره
در ســال 1395 در حالی آغاز شــد كه خوش بینی  ناشی از افزایش دسته 
جمعی قیمت سهام در زمستان 94 پس از اعالم برجام، انتظارات فعاالن بازار 

بورس را به سمت تداوم رونق سوق داده بود. اما بعد از 
فراز و نشیب های مختلف انتظارات انچنان كه باید و 
شاید برآورده نشد و در نتیجه بازار در ركودی عمیق 
فرو رفت تا آنجا كه در پایان ســال بازار سهام با زیان 
بیش از 4 درصدی در قعر جدول بازارهای ســرمایه 
گذاری به لحاظ بازدهی قرار گرفت. اتفاقی كه كمتر 
كســی در ابتدای ســال آن را پیش بینی می كردد.

در ســال 1395 با وجود فراز و نشــیب های فراوان، 
كلیه مدیران و كاركنان شركت گروه سرمایه گذاری 
سایپا به مانند سال های گذشته تمامی تالش خود را 
جهت افزایش منافع سهامداران به كار بسته ودر این 
راســتا هیات مدیره ضمن حفظ و نگهداری سرمایه 
گذری های پر پتانســیل، تالش نمــود تا از وضعیت 
حاكم بر فعالیــت های اقتصادی، نهایت بهره بــرداری را نماید. از اقدامات 
اساسی هیات مدیره در سال گذشته، با توجه به تمركز سرمایه گذاری های 
شركت  در صنعت خودرو، می توان 
به همراهی با مدیریت گروه ســایپا 
در جهت هــم افزایی عملكرد گروه 
جهت خــروج از زیان دهی و ایجاد 
حداكثــر ارزش افزوده قابل حصول 
برای ســهامداران محترم شــركت، 
اشاره كرد. از دیگر اقدامات شركت 
افزایش  تحقق  در ســال گذشــته 
ســرمایه 75 درصدی از محل سود انباشــته و پیگیری مرحله دوم افزایش 
سرمایه است كه با همراهی گروه سایپا عملی خواهد شد. امید است در ادامه 
مسیر بتوان با بكارگیری ظرفیت های بالقوه شركت و تحلیل مناسب فرصت 
هــا ، از موقعیت های پیش رو حداكثر بهــره را برده و با برنامه ریزی دقیق 
جهت پیشبرد ســرمایه گذاری های انجام شده پیشرفت و تعالی روزافزون 
شــركت را نظاره گر باشــیم. بدیهی است همانند ســال های قبل پیمودن 

مســیر فعالیت های شــركت، نیازمند همراهی و حمایت همه جانبه تمامی 
سهامداران اســت. در خاتمه الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترم كه 
در مجمع عمومی حضور بهم رسانده انده صمیمانه قدردانی و تشكر نماییم.

 برنامه های آتی
با انتخاب صنعت خودرو بعنوان زمینه اصلی ســرمایه گذاری های شركت از 
یك ســو و تملك اكثریت سهام توســط شركت سایپا از سوی دیگر موضوع 
فعالیت اصلی و هویت شــركت مشخص شده اســت. به منظور ارتقاء سطح 
فعالیت شركت در آینده، رئوس برنامه های آتی شركت بشرح ذیل می باشد:
- سازماندهی سرمایه گذاری در جهت فعالیت اصلی شركت از طریق واگذاری 
واحدهایی كه نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شركت نمی باشد؛
- فروش امالک شــركت شامل ایزدشهر، زمین پالسكوكار و ساختمان الهیه 
و تزریق منابع حاصل به ســرمایه گذاری در سهام بورسی و غیرمدیریتی و 

فرصت های موجود در بازارها؛ 
- بهبود بازده ســرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های كم بازده؛

- تامین نقدینگی از طریق انتشــار اوراق اختیار فروش تبعی روی برخی از 
ســهام موجود در پرتفوی به منظور جلوگیری از فروش ســرمایه گذاری ها 

برای پرداخت بدهی های شركت؛
- همكاری با شركت های گروه جهت هم افزایی عملكرد مجموعه در نیل به 

اهداف تعیین شده در گروه سایپا؛
- نظارت مستمر به عملكرد شركت های تابعه و ارزیابی عملكرد مدیران آنها؛
- افزایــش كارآئی و ارتقاء مهــارت دانش كاركنان با برگــزاری دوره های 

آموزشی مرتبط با مسئولیت آنها؛
- افزایش ســرمایه به میــزان 25 درصد از محل آورده نقــدی و مطالبات 
حال شده سهامداران از مبلغ 10/675/000 میلیون ریال به 13/343/750 

میلیون ریال.

در ســال مالــی منتهــی بــه اســفندماه 1395، ارزش معامــات 
ســهام شــرکت گروه ســرمایه گذاری ســایپا رشــد بیش از 230 
درصــدی را در مقایســه بــا ســال گذشــته شــاهد بــوده و ایــن 
درحالــی اســت کــه رشــد ارزش معامــات کل بــورس تهــران 
نســبت بــه دوره گذشــته نزدیــک بــه 14 درصــد بــوده اســت.
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خرد جمعی برای حصول افتخاری ماندگار
بیمه تعاون، آرامش را انتخاب کنید

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیمــه تعــاون )ســهامی عام( مورخ 
1396/04/31در محــل مركــز همایشــهای بــزرگ هتــل ارم برگــزار گردیــد. 
در این مجمع كه با حضور 76/8 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمدرضا نظام آبادی بود، كه جنابان حسن تاجیك و غفور 
خرامهر در مقام نظار اول و دوم و آقای علی تدین به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 7/1 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسی شــاخص اندیشــان به عنوان بازرس اصلی و حسابرس 
مســتقل و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

در این مجمع مهندس نظام بادی ریاســت هیات مدیره شركت ضمن خوشامدگویی 
به سهامداران حقیقی ، اعضای هیات مدیره و مدیران، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار 
نماینده بیمه مركزی ج.ا.ا.، حسابرس و بازرس قانونی تشكر ویژه ای داشت از بیمه مركزی 
ج.ا.ا. كه با تركیب جدید هیات مدیره موافقت كرده و تیمی یكدست و متخصص را برای 
بیمه تعاون قبول كرد چرا كه صنعت بیمه یك فعالیت تخصصی و كار سخت و دشواری 
می باشد كه بایست با درک درست از تهدیدها و فرصت ها، هر روزه به سوی تعالی گام 
برداشــت و این نكته ای بود كه این مدیر رزومه دار و الیق بر آن تاكید ویژه ای داشــت.

مهنــدس نظــام ابــادی در ادامــه پیرامــون ایــن بیمــه نوپــا، جــوان كــه 
بــا مدیــری جــوان و كاردان بــه افــق هــای روشــن مــی نگــرد افــزود:

تاریخچه شكل گیری بیمه تعاون، ورود بخش تعاونی كشور به عرصه فعالیت بانك و بیمه و 
راهیابی آن به بازارهای پولی و مالی كشور یكی از دست آوردهای بسیار ارزشمند سیاستهای 
كلی اصل 44 به شمار می رود این امر و حمایتها و تاكیدات مقام معظم رهبری برای اجرائی 
شدن سیاستهای ابالغی فرصتی مغتنم را در جهت توسعه بخش تعاونی كشور ایجاد نموده 
كه استفاده بهینه از آن می تواند محقق كننده یكی از ارزوهای دیرینه تعاونگران كشور باشد. 
پایه گذاری تاسیس شركت بیمه تعاون به عنوان اولین شركت بیمه ای در بخش تعاونی 
كشور از سال 86 با حمایت وزارت تعاون شروع و شكل عملیاتی به خود گرفته است و این 
یكی از اقدامات مهم این بخش جهت اجرایی شدن ابالغیه مقام معظم رهبری می باشد.

مهندس نظام آبادی كه بیش از دو دهه در باالترین سطوح مدیریتی حضور داشته و در كارنامه 
كاریش نشان از پاكدستی و تالش مجدانه بوده در بخش پایانی صحبتهای خود با اعالم اینكه 
پس از تالش فراوان و جستجوی بسیار توانستیم الیق ترین مدیر بیمه ای كشور را كه باالترین 
سطح تحصیالت و تجارب اساتید مدیریت در این صنعت را دارد را در كنار خود به عنوان 
مدیرعامل ببینیم افزود كاركرد و نحوه عملكرد دكتر مظلومی خود بهترین گواه است كه وی 
با چه درایت و هوشی در مدیریت اجرائی می تواند باعث رشد و بالندگی مجموعه شود و ما 
اطمینان خاطر داریم با حضور ایشان و تدوین و اجرای برنامه های مدون مدیریتی شاهد نقطه 
عطفی در تاریخ شكل گیری بیمه تعاون باشیم. به گفته مهندس نظام ابادی صحت و درستی 
كار و مدیریت دكتر مظلومی چراغی است برای این بیمه نوپای با مدد از موالی متقیان و 
تالش كلیه اركان سهم بیمه تعاون از سهم كل صنعت بیمه بازار كشور فزونتر و بیشتر گردد .

و جمله آخر این مدیر مثال زدنی آنكه؛ بهترین كار، درست كار كردن است و بر همین مبنیاخالق 
و رفتار صحیح، صداقت و شفافیت سرلوحه كاری همه جزء به جزء بیمه تعاون می باشد.

در ادامه دكتر یونس مظلومی كه سالها در كسوت مدیرعاملی بیمه رازی توانست این بیمه نوپا را 
در زمره برترین بیمه های خصوصی كشور سازد و هر ساله با كسب تندیس و جایزه بر این برترینی 
مهر تائید بزند به پشت تریبون آمد و با اعالم اینكه از هیات مدیره محترم شركت بیمه تعاون بابت 
تالشهای انجام یافته جهت رشد و اعتالی شركت بیمه تعاون تشكر میكنم افزود بدون شك 
اداره شركت بیمه تعاون با تمام سختیها پس از 4 سال از زمان تاسیس ، مرهون تدبیر و درایت 
رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیئت مدیره و تالشهای كلیه مدیران و پرسنل شركت بوده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به پتانســیل موجود و فضای موجود ما تحت هیچ شرایطی 
نباید به وضعیت موجود اكتفا كرده و احساس رضایت كنیم بلكه باید با توان بیشتر قطعا 
مبنای كاری خود را بهبود مستمر عملكرد شركت بدانیم و برای كسب سهم بیشتر از 
بازار با یك پرتفوی مناسب تالش ویژه داشته باشیم. وی این امر را مستلزم تنوع خدمات 
بیمه ای ، رایزنی های كالن مدییتی ، ایجاد ســازو كارهای شــفاف قانونی و ... برشمرد.
وی ادامه داد: همانطور كه مستحضر هستید در یك شركت بیمه چند گروه از ذینفعان اصلی هستند 
كه به نظر من برآورده كردن رضایت تمامی آنان هنر اصلی مدیران یك شركت بیمه ای می باشد .
وی تصریح كرد: یك گروه از ذینفعان هر شركتی سهامداران آن می باشند كه جهش در بحث 
مسائل سود ، تولید حق بیمه ، ارزش سهم ، سود بدست آمده ، ترافیك و گیم را از ما مدیران 
شركت مورد انتظار است. پس بنابراین یكی از اهداف مهم كسب رضایت تمامی سهامداران در 
پایان سال مالی نسبت به عملكرد و مسیری كه شركت در این مدت. طی كرده است می باشد
مدیرعامل شركت اضافه كرد: گروهی دیگر از ذینفعان یك شركت بیمه ، نمایندگان و كارگزاران 
هستند. آنها خط مقدم فروش هستند . آنها هستند كه انتظارات و نیازهای مشتریان را به ما منتقل 
می كنند. طبیعی است كه اگر ما نتوانیم نیازهای آنها را برآورده بكنیم بهترینها را از دست خواهیم داد .

دكتر مظلومی گفت : گروهی دیگر، مشتریان ما بوده و یا زیان دیده گانی هستند كه به واسطه 
بیمه نامه خریداری شده از سوی بیمه گزار ، با ما در ارتباط می باشند . پس اداره شركت باید به 
گونه ای باشد كه از نظر سرعت رسیدگی به خسارت ، تسریع در پرداخت خسارت و تسهیل در 
مراحل رسیدگی خسارت وارده بتوان رضایت تمامی اشخاص مرتبط با موضوع را جلب نمود .
مدیر موفق صنعت بیمه كشــورمهمترین گروه دیگر این چرخه را سازمانها و نهادهای 
نظارتی و در راس آنها بیمه مركزی برشــمرد و افزود حساســیت بــاالی آنها در روند 
اجــرای آیین نامه های مصوب شــورای عالی بیمه باید مد نظــر قرار گیرد . كما اینكه 
بــی توجهی به این مســاله می تواند عواقب ناخوشــایندی را متوجه شــركت كند .

 وی گفت : اصولی كه من بالشخصه به آنها اعتقاد داشته و برداشتی كه تا االن در صنعت 
بیمه هستم از آن داشته ام این است كه اگر تعادل بین رضایت تمام گروههای ذینفع ایجاد 
شود قطعا می توانیم شركت موفقی باشیم . به این صورت كه از طرفی شركت سود آور 
باشد و از طرفی رضایت مشتریان ، سهامداران ، كاركنان ، نمایندگان و نهادهای نظارتی را 
جلب كرده باشیم . تالش برای ایجاد این تعادل مهمترین نكته در اداره شركت خواهد بود .
این مدیر طراز اول صنعت بیمه كشور كه مدرک دكتری خود را از برترین آكادمی های 
اروپایی اخــذ كرده و به عنوان مدیر حامی مصرف كننده، مدیر برنامه محور و مدیریت 
بهره وری در ســالهای 90 الی 96 در كشــور به سكوی افتخار نشســته در پایان اعالم 
كــرد با تدوین برنامه های كوتاه مــدت ، میان مدت و بلندمدت در بیمه تعاون و با یك 
خرد جمعی و تالش دو چندان در آینده نقشی می سازیم كه همه به آن افتخار كنیم.

با شــناختی كه از درایت و هنر مدیریت مهندس نظام آبادی و مدیریت دكتر مظلومی 
در ســنگرهای قبل خدمت و سكانداری شــاهد بوده ایم این كالم آخر جمله مدیران 
ارشد شــركت را به عینه از كنون می بینیم، رشد سریع بیمه تعاون در همه سنگرها...

پیام هیات مدیره
شرایط حاكم بر صنعت بیمه طی سال 1395 همانن سال های اخیر تحت تاثیر فضای 
ناسالم رقابتی و شرایط اقتصادی كشور بوده است عالوه بر آن تحمیل هزینه های همچون 
عوارض وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و عوارض نیروی انتظامی و همچنین 
هزینه های گسترش و توسعه سودآوری شركت را به شركت تحت تاثیر خود قرار داده است 
ولیكن شركت بیمه تعاون علی رغم شرایط وجود و به لطف الهی و تالش همكاران و شبكه 
فروش خود توانسته است ضمن رعایت اصول بیمه و حرفه ای به اهداف خود شامل رشد 87 
درصدی بیمه نسبت به سال قبل و همچنین كسب سطح توانگری یك در سال 1395 برسد.

تالش تیم مدیریتی شركت در انتخاب ریسك ها و ارائه قیمت به بیمه گذاران با در نظر 
گرفتن منافع و مصالح شركت و شرایط بازار رقابتی و ورود به مناقصه های بزرگ بیمه ای، 
موجب گردید امكان ورود به بازار بیمه های سنگین از قبیل انرژیف هواپیما، كشتی، حمل 
و نقل و مناطق آزاد اقتصادی، تجاری و ... مهیا گشــته و بیمه تعاون توانایی های خود را 
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علی رغم نوپا بودن آن بروز دهد. برگزاری نشست های متعدد با اعضای اتحادیه ها، تعاونی 
ها و اتاق های تعاونی جهت معرفی خدمات شركت و جلب همكاری آنان موجب گردید 
توافقنامه های اجرائی فی ما بین منعقد گردد و بستر ورود به بازار بزرگ بیمه ای بخش 
تعاون را هموار نماید كه امید اســت این ســرمایه گذاری ها به تدریج به بار نشسته و در 
آینده ای نه چندان دور شاهد انجام امور بخش تعاون از طریق شركت بیمه تعاون باشیم.

اهم اقدامات انجام شده در سال 9۵
هیات مدیره شركت براساس برنامه های تدوین شده شركت در سال 95 نیز برای تحقق 
اهداف تعیین شــده و صیانت از دست آورده های آن اقدامات و تالشهای الزم را با اهتمام 
جمعی همكاران شــركت بعمل آورده كه بــه اجمال به مواردی از آن اشــاره می گردد:
ارس و  انزلــی  تجــاری  آزاد  مناطــق  در  اقتصــادی  فعالیــت  اخــذ مجــوز   -

- گســترش شــبكه فــروش و به تبــع آن رشــد 87 درصــدی فــروش حق بیمه 
- اخــذ مجوز دریافــت ارز مبادله ای از بیمه مركــزی و دریافت ارز با نــرخ مبادله ای 
از بانك مركزی و تســویه اقســاط حق بیمــه اتكایی واگذاری به شــركت لویدز لندن

- تشكیل كمیته استخدام و كمیته نمایندگان به منظور بررسی و 
جذب نیروهای مورد نیاز شعب و مصاحبه با داوطلبان اخذ نمایندگی

- شناســایی و تامین محل اســتقرار و فعالیت شــعب در 
اســتان های تعیین شده با رعایت شــاخص های مورد نظر 
شــركت با اولویت بهره گیری از امكانات موجود سهامداران 
محترم به جهــت مدیریت اصولی منابع موجود شــركت

- بررســی و تهیــه تحهیزات مناســب و اســتقرار آن به 
شــكلی كه بســتر فعالیت شایسته شــعب و ارائه خدمات 
آنها بــا رعایت اصــل حرفه صرفــه جوئی فراهــم گردد.

- انجام فراخوان برای ثبت نام متقاضیان نمایندگی در سراسر 
بررسی و پایش ثبت نام شدگان

- تمدیــد مجــوز آمــوزش شــركت تــا پایــان ســال 
ایــران اســالمی  جمهــوری  مركــزی  بیمــه  از   95

- برگــزاری و مدیریــت 59 دوره آموزش بــرای 1/527 نفر 
جمعا به میزان 29/558 نفر ســاعت با تاكیــد بر دوره های 
آموزشــی متقاضیان اخذ كد نمایندگی )118 نفــر( ، دوره 
های آموزشــی متقاضیان اخذ كد فروش بیمه نامه عمر)12 
نفر( ، دوره های ارزیابی خســارت، بازدید اولیه، رشــته های 
فنی)تمامی رشــته ها(، اموال ، اشــخاص، مالی، صدوربیمه 
نامه، بازاریابی، آماده ســازی آزمون صالحیت حرفــه ای و ...

- كســب رتبه برتر در میــزان آمار قبولی آزمون جامع بیمه 
مركزی در مقایســه با سایر شــركتهای بیمه )حداقل 86 
نفر قبولی(و در نتیجه افزایش تعداد شــبكه فروش شركت

- كسب رتبه برتر در میزان آمار قبولی ازمون صالحیت حرفه ای در مقایسه با سایر شركت 
های بیمه )حداقل 20 نفر قبولی(

- احصــا و ارســال بالغ بر 80 مناقصه موجود در كشــور و مرتبــط با صنعت بیمه به 
مســئولین مربوطه به منظور دســتیابی به بازارهای بالقوه در 6 ماهه اول ســال 1395

- بهره گرفتن از تلفیق سه روش مجازی، آنالین و حضوری در آموزش متقاضیان اخذ كد 
نمایندگی برای اولین بار در كشور

- برقراری ارتباط، تعامل و همكاری با اداره كل نظارت بر صالحیت های حرفه ای بیمه مركزی 
ج.ا.ا )بخش آموزش(

- ارتباط، تعامل و همكاری با پژوهشكده بیمه
- ارتباط با تمامی معاونت ها و مدیریت های شركت به منظور ایجاد هم افزایی جهت تحصیل 

نتایج سودمند
- صدور بالغ بر 700 گواهینامه پایان دوره آموزشی و حضور در دوره، برای متقاضیان آموزش 

و همكاران محترم 
  طرح ها و برنامه های آتی:

- افزایش شعب شركت در استانها بر حسب برنامه پیش بینی شده با تاكید بر نفوذ بیمه در 
كشور

- افزایــش شــبكه فــروش شــركت بــا جــذب نماینــدگان توانمنــد و متعهد
بازاریابــان( و  )نماینــدگان  فــروش  شــبكه  كیفــی  و  كمــی  توســعه   -
- افزایش میزان پرتفوی تولیدی شــركت با تاكید بر جذب بازار بیمه ای بخش تعاونی
- مدیریــت تركیب ســبد پرتفوی نمایندگان براســاس سیاســت گذاری شــركت

جدیــد  محصــوالت  طراحــی  همچنیــن  و  محصــوالت  توســعه   -
بیمــه ای بــا شناســایی نیــاز مشــتریان و ایجــاد مزیــت رقابتــی در بــازار
- تقویب سیســتم آموزش جهت ارتقاء ســطح دانش و معلومات كاركنان و نمایندگان

- تقویت و بهبود سیستم مالی
- اصالح و بهبود سیستم های منابع انسانی

- فعال نمودن مدیریت ســرمایه گذاری با ایجاد شــركت ســرمایه گــذاری و برنامه 

ریــزی برای تحقق تركیب ســودآور ســرمایه گــذاری از محــل ذخایــر و درآمدها
- تالش برای ارائه سرویس های متمایز به مشتریان و افزایش میزان رضایت مندی به ایشان

- ایجاد باشگاه مشتریان
- راه اندازی CRM به منظور هدفمندسازی ارتباط با مشتریان

- راه اندازی شبكه فروش عمر و نمایندگان ایین نامه 54
- تبیین و تدوین برنامه جامع و مدرن در راستای تبلیغات هدفمند رسانه ای، محیطی و ...

- بهره گیری از ظرفیت بخش تعاون برای تقویت بازار بیمه ای و ارائه خدمات الزم و توسعه 
فرهنگ بیمه

- حرفه ای نمودن برنامه های مصوب شركت
- تعامل عملیاتی با بیمه گذاران بخش تعاونی و ورود حداكثری برای پوشش دادن ریسك 

های بیمه ای آنها
- بهره گیری مناســب از ظرفیت های موجو.د دســتگاه های اجرائی و سازمانهائی كه 
شركت بر حسب ساختار قانونی خود مرتبط با آنها می باشد برای پیشبرد اهداف شركت
- بهره گیری از ظرفیت سهامداران شركت درجهت توسعه 

خدمات رسانی و همكاریهای دو جانبه
- حركت در جهت محقق ساختن ابالغیه مقام معظم رهبری 

برای افزایش هم بخش تعاونی در تولید ملی
- ایجاد اشتغال از طریق توسعه فعالیتهای شركت به شیوه برون 

سپاری
- تسهیل در دسترسی آسان مشتریان و بیمه گزاران به خدمات 
شركت در سراسر كشــور از جمله عملیاتی نمودن فروش 

الكترونیكی بیمه نامه
- پیگیری و عملیاتی نمودن طرح افزایش سرمایه شركت برای 

افزایش توانگری شركت و ورود به عرصه ریسكهای بزرگ
- افزایش توانائی و مهارتهای حرفه ای نیروی انسانی به عنوان 

ارزشمند ترین سرمایه شركت
- توســعه كمــی و ارتقــاء كیفــی خدمــات در حــال 
ارائــه بــه منظــور پاســخگوئی بــه اقشــار جامعــه

- توانمندسازی و تجهیز شبكه فروش شركت در جهت بهره 
مندی و دسترسی مردم به خدمات شركت

- تعامل با شركتها و موسسات بیمه ای اتكائی داخلی و خارجی 
درخصوص توزیع ریسكهای بیمه نامه های بزرگ

- برندسازی بیمه تعاون با بهره گیری از شیوه های كارآمد و مناسب
- كاهش هزینه ارایه خدمت از طریق برون سپاری در راستای 

افزایش بهره وری
- جلوگیری از رانت و فساد

- ارایه خدمات سریع، آسان، ارزان و بی منت
در پایان مجمع مهندس نظام ابادی با اعالم اینكه ما مشــتریان مان را شایســته بیش 
از آن چیــزی مــی دانیم كه تــا امروز به آنها ارائه كــرده ایم و اعالم رضایــت امروز آنها 
را از ســر لطف و دوســتی آنها می دانیم افــزود به اینكه معتبرترین ها مــا را انتخاب 
كــرده انــد افتخار می كنیــم و خــود را در مقابل انتخاب آنها مســئول مــی دانیم.
وی با بیان اینكه هر سیســتم و ســازمانی جهت بهبود عملكرد خود نیاز به اصالحاتی 
دارد و تغییرات در تركیب نفرات برای نیل به پیشــرفت هرچه بیشــتر می باشد افزود 
اداره شــركت به صورت مدرن و سیستماتیك و استفاده بیشــتر از توانایی و دانش افراد 
متخصص صنعت بیمه دلیــل عمده تغییرات و اصالحات پیــش آمده بود كه نتیجه 
آن نهایتا منجر به حضور جناب آقای دكتر مظلومی در راس هدایت بیمه تعاون شــد.
مــا افتخار می كنیم كــه امروز در خدمــت آقای دكتر مظلومــی مدیر عامل محترم 
هستیم چرا كه ایشــان به حق یكی از مدیران نمونه و برتر صنعت بیمه هستند . حاال 
كه ســكان هدایت بیمه تعاون در دســتان توانمند جناب آقای دكتر مظلومی اســت ، 
كلیه واحدها و مدیران ســتادی و شــعب در خدمت و یار و یاور ایشــان در این مســیر 
ســخت جهت رسیدن به شــكوفایی و اهداف عالیه ترسیم شــده شركت می باشند .

مقام معظم رهبری
ما  كشور  در  تعاون 
می تواند، سرانگشت 
گره گشــایی باشد 
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت لیزینگ رازی )ســهامی عام( مورخ 
1396/5/3 در محــل خیابان ولیعصر- روبــروی خ فاطمی - كوچه صدر- 
پالک63 طبقه ششــم  برگزار گردیــد. در این مجمع كه بــا حضور92/3 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای حســین جوادنیا بود، كه جنابان یحیی دانشبندی و احمدرضا 
فراست در مقام نظار اول و دوم و آقای علی شكری كیا به عنوان دبیر مجمع 
انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 

اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالــی منتهی بــه 1395/12/30 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی هــدف 
همكاران به ســمت حســابرس و بازرس 
قانونی و موسســه حسابرسی هوشیار ممیز 
بعنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 
منتهی به 1396/12/29 انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
با ســپاس از درگاه ایزد منان و ضمن 
تشــكر از حمایت هــای همــه جانبه 
ســهامداران محتــرم، هیــات مدیره 
گزارش خود را به استحضار می رساند:

جملــه  از  لیزینــگ  شــركت های 
شــركت های مهــم در ایجــاد ارتباط 
عرضــه   ، تامین كننــدگان  میــان 
كننــدگان و تولیدكننــدگان و نهایتا 
مصــرف كننــدگان هســتند. در این 
رابطــه زنجیره هــای به هم پیوســته 
هر كدام از اهمیــت خاصی برخوردار 
هســتند كه مهمترین آنها مشــتریان 
یا مصرف كنندگان نهایی می باشــند.

بــا توجه به وضعیت اقتصادی كشــور 
و ركود فعالیت بنــگاه های اقتصادی 
فعالیت قابل توجهی نداشــته اســت.

وضع عمومی شركت:
شــركت لیزینگ رازی با توجه به تشــكیل قانون تنظیم بازار غیر متشكل 
پولــی، خود را موظــف نموده تــا در آن چارچوب به فعالیــت ادامه دهد. 
در نتیجــه ایــن فعالیــت مجوزموقت یك ســاله به شــماره 4555 مورخ 
1386/10/30 از طــرف بانــك مركزی ایران به این شــركت اعطا كه پس 
از ســپری شــدن مدت آن و رضایت بانك مذكور از عملكرد این شــركت، 
مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 1388/7/20 صادر گردید. با پایان 
یافتن مدت مجوز مربوطه، بازرســان اداره نظارت بر بانك های بانك مركزی 
جهت صدور مجوز جدید، عملیات شركت را در طول سال های 1389 لغایت 
1391 مورد رســیدگی قرار دادند كه مجوز یك ســاله به شــماره 38976 
مــورخ 1392/2/16 صادر گردید و پس از آن نیز بــا توجه به رعایت كلیه 
قوانین و مقررات بانك مركزی ایران كه توســط شركت رعایت گردید مجوز 
فعالیت پنج ساله تحت شماره 88694 مورخ 1393/4/4 صادر گردیده است.

با توجه به سرمایه محدود شركت، فعالیت این شركت عمدتا خرید لوازم مصرفی 
با دوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و امثالهم و هم چنین موتورسیكلت بوده 
و واگذاری آنها از طریق عقد اجاره و یا فروش اقساطی به مشتریان می باشد.

در ســال 1394 به علت كاهش فعالیت اقتصادی كشور، امكان فعالیت موثر 
فراهم نگردید.

تاریخچه
بــه موجــب مجــوز شــماره 32/45130 مــورخ 1383/7/5 اداره ثبــت 
شــركت ها و موسســات غیرتجــاری، اجازه پذیره نویســی عمومــی صادر 
و طبــق آگهــی دعــوت بــه پذیره نویســی مــورخ 1383/7/14 كــه در 
روزنامــه ابــرار اقتصــادی و دنیــای اقتصــاد درج گردید، پذیره نویســی 
عمومــی از تاریــخ 1383/7/15 آغــاز شــد و در همــان روز پایــان یافت.
پــس از بررســی اوراق پذیره نویســان و احــراز هویــت آنان، شــركت در 
تاریــخ 1383/9/17 تحــت شــماره 236306 در اداره ثبــت شــركت ها و 
موسســات غیرتجــاری به ثبت رســید.

موضوع فعالیت شركت 
طبق ماده 2 مصوب 1390/11/15 مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان ســهام عبارت 

است از:
الف: موضوع اصلی: خرید كاالهای مصرفی با 
دوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد 
مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق 
روش های عقد اجاره یا فروش اقســاطی.
ب: موضــوع فرعــی : خریــد و فــروش 
انــواع اوراق بهــادار به منظــور مدیریت 
و  قوانیــن  در چارچــوب  نقدینگــی 
ذیربــط. دســتورالعمل  و  مقــررات 
شركت لیزینگ رازی اولین شركتی بود 
كه مجوز موقت یك ساله خود را تحت 
شــماره 4555 مورخ 1386/10/30 از 
بانك مركزی جمهوری اســالمی ایران 
دریافت كرد كــه پس از انقضای مدت 
آن، در ســال 1387 جهت اخذ مجوز 
دایم اقدامــات الزم را بــه عمل آورد. 
بانك مركزی جمهوری اســالمی ایران 
به عنوان اولین شركت، مجوز سه ساله 
فعالیت تحت شــماره 153645 مورخ 
1388/7/20 صــادر نمــود كه پس از 
انقضای مدت مذكور ، عملیات شركت 
مورد بررسی اداره نظارت بر بانك های 
بانك مركزی قــرار گرفت و در نتیجه 
مجوز یك ساله به شماره 38976 مورخ 
1392/2/16 صادر شد در سال 1393 
نیز این شركت جزو اولین شركتهایی بوده كه مجوز فعالیت پنج ساله تحت شماره 
88694 مورخ 1393/4/4 دریافت نموده است كه تا تاریخ 1398/4/4 اعتبار دارد.  

گزارش تجزیه و تحلیل ریسك
هیات مدیره همواره سعی و كوشش داشته تا ریسك ها و مخاطرات احتمالی 
را به حداقل برســاند بطوری كه از بدو تاســیس شركت تا پایان سال 1395 
میزان ســوخت حاصل از تسهیالت اعطایی صفر بوده اســت كه این امر در 
اثرپیــش بینی های الزم و تفكرات حاكم بر ســالمت انجام كار بوده اســت.

برنامه های آینده شركت
با توجه به دگرگونی هایی كه خواســته  یا ناخواسته توسط ارگان های ذیربط 
به عمل آمد، شــركت به تمام اهداف خود در ســال 1395 نایل نیامد و امید 
اســت در ســال 1396 دولتمردان به این صنعت از منظر یك نهال تولیدی 
خدماتی نگرش داشته باشد تا با عوامل درونی و بیرونی بتوان قدم مثبت تری 
در جهت اهداف و برنامه های شركت برداشته شود كه اهم آن عبارت است از :

1- لزوم افزایش سرمایه
2- دریافت اعتبار از سیستم بانكی و موسسات اعتباری

3- بازنگری در قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده
4- توزیع مناسب و به موقع منابع مالی به مشتریان

لیزینگ رازی؛ نهال تولیدی خدماتی
گنجی که در صنعت داریم
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برنامه های دکتر همدانی برای توسعه گلتاش
افزایش سرمایه شرکت گلتاش مصوب مجمع گرفت

مجمــع عمومی فــوق العاده صاحبان ســهام شــركت گلتاش)ســهامی عــام( مورخ 
1396/06/21در محــل ســالن آمفی تاتر هتــل آكادمی واقع در تهران تشــكیل گردید.
در این مجمع كه با حضور اكثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
اسامه آیت اللهی بود كه جنابان عزیزاله قربانی و علی فراهانی درمقام نظار اول و دوم و آقای 
سروش نامدارپور به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در ادامه با قرائت گزارش توجیهی هیات 
مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط دكتر همدانی مدیریت عامل شركت و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشكر 
از تالشگران مجموعه و تایید برنامه های مدون مدیریتی شركت در نهایت سرمایه شركت 
را از مبلغ 200 میلیارد ریال به 500 میلیراد ریال مصوب مجمع نمودند. دكتر همدانی در 
گزارش خود با اشاره به اینكه گلتاش در راستای چشم انداز خود به استمرار مسیرش به عنوان 

مجموعه ای پیشتاز و سرآمد كه به تمایز، اعتبار و كیفیت برتر در 
محصوالت بهداشتی می پردازد اضافه كرد با این افزایش سرمایه 
كه در راستای افزایش ظرفیت تولیدی شركت و بهسازی خطوط 
قدیمی انجام می گیرد در آینده قدم های بسیار خوبی می توانیم 
برداریم. مدیری كه در آخرین روزهای سال گذشته توانست نشان 
ملی در تولید و خدمات را برای خود و شركت به ارمغان بیاورد، 
دریافت نشان ملی پر مصرف ترین محصول شوینده و بهداشتی 

در سال 1395، دریافت استاندارد و جایزه بین المللی تضمین كیفیت در سالمت محصوالت 
شوینده و بهداشتی از سوی كشور آلمان ، دریافت نشان زرین استقامت ملی در تولید صنایع 
شوینده وبهداشتی، واحد صنعتی برگزیده HSEE  و شركت برتر در حفظ محیط زیست را 
از جمله افتخارات شركت در سال گذشته برشمرد و اضافه نمود برقراری نظام راهبری شركت 
و نظام مدیریت یكپارچه و تالش كلیه مجموعه توانست باعث شود هر روز موفق تر به سوی 
توسعه و پیشرفت رهنمون گردیم. مدیرعامل شركت این افزایش سرمایه را در جهت پیشرفت 
مجموعه و تامین نقدینگی الزم برای طرح های توسعه بسیار مهم برشمرد و افزود تمام سعی 
مجموعه گلتاش بر این است تا در كنار بهبود سالمت جامعه برای ذینفعان خود سودآوری 
و ارزش افرینی حاصل سازد. براي سازمان هایي كه مي خواهند سرآمد باشند، استقرار یك 
سیستم مدیریت یكپارچه به عنوان نقطه آغازي در جهت ارتقاء رفتار و ساختار سازمان به منظور 
به كارگیري اصول بنیادي مدیریت كیفیت جامع خواهد بود. شایان ذكر است در همین راستا 
بود كه شركت گلتاش در سال 1381 فعالیت هاي مربوط به استقرار سیستم مدیریت كیفیت 
بر مبناي استاندارد ISO 9001:1994 را به انجام رساند و نسبت به تعیین خط مشي و اهداف 
كیفیت اقدام نمود. در این شركت بستر مناسبي جهت ایجاد و توسعه مفاهیم كیفیت، فراهم شد.  
 ISO سپس در سال 1383 با توسعه نظام هاي مدیریتي بر مبناي سیستم هاي مدیریت كیفیت
 OHSAS و ایمني و بهداشت حرفه اي ISO14001:1996 9001:2000، زیست محیطي
18001:1999، شــركت گلتاش موفق به استقرار نظام مدیریت یكپارچه )IMS( گردید.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت گلتاش)سهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
1- گــزارش توجیهی مورخ 10 اردیبهشــت مــاه 1396 هیات مدیره شــركت گلتاش 
)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه از مبلغ 200/000 میلیون ریال به مبلغ 500/00 
میلیون ریال، مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوســت می باشــد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شركت از محل سود انباشته و اندوخته توسعه و تكمیل تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود 
كه این گزارش توجیهی ممكن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق آن، این موسسه به 
مواردی برخورد نكرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه این 
گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شده 

براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- مبالغ فروش و بهای تمام شده براساس میزان تولید برآوردی و متوسط نرخ فروش سنوات 
اخیر و اعمال 5 درصد رشد برای سنوات آتی و بهای تمام شده كاالی فروش رفته نیز معادل 
62 درصد مبلغ فروش هر سال محاسبه گردیده است. با توجه به تاثیر پذیری بهای مواد اولیه 
و قیمتهای فروش محصوالت از نرخهای بازار، تغییرات در بهای تمام شده، قیمتهای فروش 
محصوالت و نیز مقادیر فروش پیش بینی شــده در گزارش پیوست، محتمل خواهد بود.

5- همانگونه كه در تشریح طرح افزایش سرمایه ارائه گردیده است، منابع حاصل از افزایش سرمایه 
جهت اصالح ساختار مالی و تقویت توان نقدینگی و حركت شركت به سمت حضور در تابلوی اصلی 
سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش ظرفیت تولیدی شركت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
6- در گزارش توجیهی افزایش ســرمایه پیوســت كــه حاوی ترازنامه، صورتهای ســود 
و زیــان جریان نقدی فرضــی برای ســالهای 1396 الی 1398 در صــورت انجام یا عدم 
انجام افزایش ســرمایه می باشــد، ارزش فعلــی خالص جریانهای نقدی آتــی به میزان 
77/766 میلیــون ریال و نرخ بازده داخلی به میزان 23 درصد پیش بینی گردیده اســت.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت گلتــاش ســهامی عــام، از افزایش ســرمایه 
موضــوع ایــن بیانیــه ثبــت، بــه شــرح زیــر می باشــد.

با توجه به اجرا و اتمام طرح توسعه و تكمیل به مبلغ بیش از 100 
میلیارد ریال و وجود اندوخته توسعه و تكمیل به مبلغ 100 میلیارد 
ریال ریال و از طرفی وجود مبلغ 408/5 میلیارد رسال سود انباشته 
در پایان سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1395 )پس از كسر سود 
تقسیم شده سال مذكور( و نظر به اخذ مجوز طرح توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان به شماره 50960 مورخ 1392/7/30 با موضوع افزایش ظرفیت تولیدي شركت و 
تولید ظروف بسته بندي و همچنین بهسازي خطوط تولید قبلی و ایجاد و بهسازي ساختمانهاي 
غیر تولیدي با پیش بینی مبلغ 135 میلیارد ریال سرمایه گذاري، طرح فوق با سرمایه گذاري 
بیش از مبلغ 100 میلیارد ریال تا سه ماهه چهارم سال 1395 به اتمام رسیده است. نظر به 
اینكه منابع مالی طرح از محل منابع داخلی شركت تامین گردیده و تسهیالت خاصی اخذ 
نشده، در سال مالی منتهی 30 آذرماه 1392 مبلغ 100 میلیارد ریال از محل عملكرد سالیانه 
بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادي به حساب اندوخته توسعه و تكمیل منظور گردیده است. 
مجمع عمومی عادي سالیانه، سال مالی منتهی به 1395/9/30 در تاریخ 1395/11/20 برگزار 
گردید و از محل سود سال مالی مذكور مبلغ 1600 ریال به ازاي هر سهم سود تقسیم نمود كه 
مانده سود انباشته پس از اعمال این تصمیم به مبلغ 408/5 میلیارد ریال رسید، لذا در راستاي 
اصالح ساختار مالی، افزایش پایدار توان نقدینگی و حركت شركت به سمت حضور در تابلوي 
اصلی بازار بورس اوراق بهادار، عالوه بر مبلغ 100 میلیارد ریال از محل اندوخته توسعه و تكمیل 
، مبلغ 200 میلیارد ریال نیز از محل سود انباشته در برنامه افزایش سرمایه می باشد . با توجه 
به ایجاد مبلغ 100 میلیارد ریال اندوخته توسعه و تكمیل در سال 1392 و وجود مبلغ  408/5 
میلیارد ریال سود انباشته در ترازنامه سال مالی منتهی به 1395/09/30، در صورت تكمیل به 
مبلغ 100 میلیارد ریال و سود انباشته به مبلغ 200 میلیارد ریال، مبلغ 300 میلیارد ریال به 
سرمایه شركت اضافه خواهد شد ولیكن در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و تقسیم مبلغ 
200 میلیارد ریال سود بیشتر(معادل افزایش سرمایه از محل سود انباشته( و تامین نقدینگی 
آن از محل تسهیالت مالی، بر اساس شرایط موجود هزینه مالی شركت افزایش خواهد یافت .
در ادامه، وضعیت مالی، عملكرد مالی و جریانهاي نقدینگی شــركت با دو فرض افزایش و 
عدم افزایش ســرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. توضیح آنكه تامین نقدینگی شركت 
جهت تحقق میزان تولید و فروش بودجه شده غیر قابل اجتناب می باشد و لذا چه تامین 
مالی از طریق اخذ تســهیالت بانكی صورت پذیرد و چه از طریق افزایش ســرمایه انجام 
شــود، دو رویكرد مزبور هیچگونه تاثیري بر میزان تولید و فروش شركت و در نتیجه سود 
عملیاتی شركت نداشته و تنها بر هزینه هاي مالی و سود خالص شركت موثر خواهد بود.
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زامیاد آهوی بیابان عروس خیابان
ره آورد مهندس حمیدی: سودآفرینی با افزایش مقدار فروش و کنترل بهای شده

زامیاد در پنجاه و پنجمین سال فعالیت و حضور در ایران
و كسب رتبه اول تولید خودروهای تجاری

در شركت زامیاد همه تالشگران بر یك نكته متفق القولند و آن هم خدمت با كیفیت 
به صنعت به حمل و نقل از بندر تا مزرعه و بازار و ... و امروز ما هر آنچه می بینیم 
حاصل این دست اتحاد است. خسته نباشید زنان و مردان فهیم در كار و خادم به مردم.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت زامیاد ) سهامی عام ( مورخ 1396/4/25 
در محل همایش های بین المللی پژوهشــگاه نفت، ســالن آزادگان برگزار شــد.

در این مجمع كه با حضور بیش از 52 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای سیروس برجوئی بود، كه جنابان یوسف ندیلی و سعید جمالی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای كامران كریمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 
مــاده 129 بــه كار خــود پایــان دادند.

مهندس فریــدون حمیــدی در ابتدای 
گزارش جامع خود به مجمع با اشــاره به 
بیش از نیم قرن ســابقه شركت در حوزه 
خودروســازی به اهم فعالیتهای شــركت 
در ســال مالی مورد گــزارش پرداخت از 
جمله اینكه فروش شركت زامیاد در سال 
1395 نســبت به سال گذشــته با رشد 
همراه بوده اســت و به مدد همین افزایش 
فــروش و البته كنترل بهای تمام شــده 
شــركت توانســته علی رغم آنكه در ســال 1394 زیان ده بوده اســت در سال 
بعد آن یعنی ســال 95 به ســودآوری برســد كه این در این وانفسای بازار و ركود 
و شــرایط سخت تحمیلی بر صنعت و اقتصاد كشور یك شاهكار مدیریتی است.
مدیرعامل صنعتگرا و بازارشناس شركت در ادامه با یادآوری این نكته كه به دلیل 
فروش اعتباری ، وجه نقد ناشــی از خودرو طی بازه بلند مدت به شــركت برمی 
گردد بر این موضوع تاكید داشت كه به همین خاطر و برای تامین نقدینگی جهت 
ادامه كار مجموعه نیاز به اخذ تســهیالت مالی از بانكها می گردد كه متاســفانه 
بخش اعظمی از سود حاصل شركت صرف پرداخت سود این تسهیالت می شود.
مدیر توانمند شــركت تعیین تكلیف و تســویه تســهیالتی كه سود بیشتری به 
آن تعلــق می گیرد و همچنیــن افزایش فــروش و باالبردن راندمــان كاری را 
از رئــوس برنامه های تحت مدیریت خود در زامیاد برشــمرد و اضافه كرد از آنجا 
كه حوزه كاری شــركت تولید خودروهای ســبك و ســنگین تجــاری ، باری و 
مســافری است شركت توانست در سال مورد گزارش برای توسعه فروش و عرضه 
محصوالت خود اقدامات بســیار خوبــی را تدارک دیده و به انجام رســاند و این 
سلسله اقدامات در ســال آتی نیز با دقت و وسواس خاصی پی گیری خواهد شد.

بــه گفته مهندس حمیدی شــركت در ســال 1395 اقدام بــه واردات اتوبوس 
دوگانه ســوز Urbanway كرده اســت كه این اتوبوس از بهترین اتوبوس های 
دوگانه ســوز در اروپا بوده كه دارای اســتاندارد یورو6 هســتند. این مدیر خوش 
فكر در ادامه با اعالم اینكه تولید مســتمر وانت پادرا آغاز شــده است و نوع دوگانه 
ســوز آن تا 2 ماه آینده تولید می گردد اضافه نمــود این محصول در كنار تولید 
محصــول وانت پــادرا 2 كه جزء برنامــه های آتی زامیاد اســت جایگزینی برای 
خودروهای وانت نیســان خواهد بود كه تولید آن به تدریج متوقف خواهد گردید.

عالوه بر مــوارد فوق انعقاد قرارداد فروش 5000 دســتگاه خودرو با كمیته امداد 
امام خمینی، در دســتور كار بودن توســعه یك پلتفرم برای ساخت خودروهای 

suv، تعیین تكلیف شــركت بهگام آفرین ســایپا و اقدامات چشــمگیر در طرح 
جایگزینی خودروهای فرســوده از جمله اقدامات موثر و مثبتی بوده است كه در 
سال مالی مورد گزارش سكانداران شركت برای انجام آن اهتمام جدی ورزیده اند.     

پیام هیأت مدیره:
- مطابق جدیدترین گزارش » انجمن جهانی تولیدكنندگان وسایل نقلیه موتوری« 
ایران در بین تولیدكنندگان خودرو در جهان، طی نیمه اول سال 2016 رتبه 20 را 
به خود اختصاص داده است. ایران از نظر تولید خوردوهای تجاری در رتبه 21 جهان 
قرار گرفته است. در ســال 1395 زامیاد رتبه اول تولید خودروهای تجاری كشور 
را كسب نموده اســت. مجموعه اقدامات صورت گرفته در سال 1395 در شركت 
زامیاد منجر به افزایش 18 درصدی تولید نســبت به ســال 1394 گردید. این در 
حالیســت كه مجموع تولید انواع خودروی تجاری در كل كشور حدود 10 درصد 
رشد داشته است، در این سال با تولید 27827 دستگاه، سهم زامیاد در تولید انواع 
خودروهای تجاری كشور با 3 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 30 درصد رسید.

- ســال 95 سالی پر از فراز و نشــیب در زمینه تولید و فروش خودروهای تجاری 
بود، در این سال ، بیشــتر وقایع مهم صنعت خودروی كشور به همكاریهای بین 
المللی خودروســازان و اعالم آمادگی كشــورهای خارجی بــرای ورود به صنعت 
خودرو مربوط می شــد. در این بخــش، قرارداد نمایندگــی و تولید محصوالت 
با ایویكو در حال نهایی شــدن می باشد. شایان ذكر است برنامه سه ساله توسعه 
نمایندگیها با مشاركت ایویكو، به زودی به امضای مدیران دو طرف خواهد رسید. 
در خصوص برنامه تولید ســال 1396 و مشــخصات فنی محصــوالت نیز توافق 
انجام شــده اســت. جهت كامیونها واتوبوس، اســتاندارد EEV Euro5 و برای 
محصوالت ون و مینی بوس، اســتاندارد DPF+Euro4 در نظر گرفته شده است. 
تولید كامیون باری یوروكارگو و كشــنده استرالیس آغاز شده و 300 دستگاه ون 
پاوردیلی ســفارش گذاری شده اســت و در حال ورود به كشور می باشد و نمونه 
اتوبوس تهیه شــده و در مرحله انجام فعالیتهای بازاریابی و مهندســی می باشد.
- با توجه به وضع الزامات و قوانین زیست محیطی جدید مبنی بر ارتقاء موتورهای بنزینی 
و دوگانه سوز، به سطح استاندارد یورو5 و الزام رعایت آن تا ابتدای سال 98 توسط شركت 
های خودروساز، لذا پروژه هایی برای وانت پادرا به عنوان محصول اصلی و استراتژیك 
آتی شركت و همچنین وانت زامیاد تعریف گردیده است. در این راستا مذاكره با شركت 
های مطرح مورد نظر از جمله سازندگان موتورهای خانواده میتسوبیشی و تویوتا جهت 
تامین موتور جدید و انتقال دانش فنی و داخلی ســازی آن صورت پذیرفته است. 

چشم انداز شركت زامیاد
خودروســاز تجاری محصوالت سبك )حداقل 38 درصد ســهم بازار( و سنگین 
)حداقــل 15 درصد ســهم بــازار( در ایران كه با شناســایی فرصت هــای بازار، 
نیازهای حال و اینده مشــتریان را برآورده كرده و با اســتفاده از طراحی و نوآوری 
در محصــوالت با كیفیــت ، با ارائه خدمــات حرفه ای فروش و پــس از فروش، 
همكاری هــای راهبردی، نیروی انســانی كارآمد و فرآیندهــای رقابتی، جایگاه 
خــود را در منطقــه ارتقاء داده و ایجاد ســود پایدار برای ســهام داران می نماید.
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مدیریتی جوان که با تجربه می اندیشد 
بیمه سینا و اخذگواهینامه تعالی سازمانی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت بیمه سینا)سهامی عام( مورخ 1396/05/29در 
محل مجتمع تشریفاتی كردستان )سالن همایش های كردستان( برگزار گردید.  در این 
مجمع كه با حضور اكثریت 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 داود حمزه بود، كه جنابان همایون دارابی و محسن علیخانی در مقام 

نظار اول و دوم و آقای فرزاد ذوقی 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 1395/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 

مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس اصلی و علی البدل شــركت برای ســال مالی منتهی به 

1396/12/29 انتخاب گردید.
دكتر شیركانی در ابتدای گزارش خود به مجمع با اعالم اینكه شركت 
سهامی عام بیمه سینا به عنوان شــركتی صاحب نام در ارایه انواع 
خدمات بیمه ای نوین و كارآمد به بیمه گذاران و با پشتوانه توانمندی 
های علمی، تخصصی، خالقیــت و نوآوری همكاران و افراد خبره و 
صاحب نظران صنعت بیمه و همچنین با بكارگیری برترین فن آوری 
های اطالعات و ارتباطات روز دنیا جهت حضوری مســتمر در بازار 
بیمه، ماندگار در اذهان بیمه گذاران، درصدد توسعه توانمندی ها و 
توانگری مالی خود در تمامی زمینه های بیمه گری ، ارتقاء سرمایه 
انسانی و همچنین افزایش ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران 
می باشد، اضافه كرد: در راستای تحقق این امر، اصول رعایت حقوق 

مشتریان، اكرام ارباب رجوع، شفافیت در اطالع رسانی، همكاری های تنگاتنگ با شبكه 
نمایندگان، كارگزاران و خبرگان صنعت بیمه كشور، رعایت اخالق حرفه ای در قبال رقبا، 
حفظ و حراست و رعایت حقوق سهامداران را بعنوان مرامنامه خود دانسته و مجموعه خود 

را ملزم به رعایت آن می داند.
مدیر جوان و تحصیلكرده صنعت بیمه كشــور كه در كسوت مدیرعاملی نشان داده چه 
خوب برنامه های كوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت را تدوین و اجرائی می سازد در تشریح 
عملكرد شركت در فعالیت های بیمه ای با اعالم اینكه در سال 1395 مبلغ حق بیمه صادره 
در مجموع نسبت به سال 1394، 20/3 درصد افزایش داشته است، رشته های بیمه های 

درمان، ثالث و زندگی را دارای بیشترین سهم از سهم پرتفوی شركت برشمرد.
دكتر شیركانی در ادامه با اعالم اینكه ضریب خسارت شركت از 87 درصد سال 1394 به 
81 درصد در سال مالی مورد گزارش رسیده است تاكید نمود این روند استمراری كاهشی 

با یك شیب خوب مدیریت می شود .
در بخش دیگری از گزارش این مدیر ارزشــی كشور اقدامات اساسی انجام شده در حوزه 

اقتصاد مقاومتی طی سال مورد گزارش قرائت گردید.
مدیرعامل شركت در بخش دیگری از گزارش جامع خود به تشریح فعالیت های اساسی 

انجام شده در سال 1395 بیمه سینا پرداخت و آنها را این چنین برشمرد:
- توسعه آموزشی نیروی انسانی و بهبود نظام جبران خدمات كاركنان

- دفاع موثر از منافع شــركت بیمه سینا و كنسرسیوم صنعت بیمه در موضوع پرونده 
كنسرسیوم بانك صادرات 

- ساماندهی و بهبود وضعیت فیزیكی شعب شركت بیمه سینا در سراسر كشور
- تحقق افزایش سرمایه نقدی شركت تا مبلغ 1/500 میلیارد ریال

- گستشرش شبكه فروش از 636 نماینده به 879 نماینده در پایان سال 1395
- توسعه فروش بیمه های عمر

- تمركز واریز حق بیمه ها در حساب ستاد و راه اندازی سامانه عملكرد مالی شعب
- راه اندازی و استقرار سامانه تنخواه گردان متمركز

- راه اندازی سیستم نیمه متمركز پرداخت خسارت در شعبه
- انجام فاز 2 و 3 مجازی سازی دیتا سنتر شركت

- فروش بیمه نامه در بستر فناوری اطالعات از جمله اپلیكیشن اپ
)CRM( راه اندازی مركز ارتباط با مشتریان -
 )EFQM( اخذ گواهینامه تعالی سازمانی -

- راه اندازی سازی سایت فروش اینترنتی تمدید بیمه نامه های شخص ثالث و بیمه نامه 
آتش سوزی

- ایجاد سامانه عملیات مكانیزه صورتحسابهای اتكایی اجباری و قراردادها
- راه انداز شعب قشم، شعبه قلعه گنج و شعبه غرب تهران

- ایجاد ساختار تخصصی برای تقویت فروش بیمه های عمر
- انجام 50 درصد از پروژه ری برندینگ

- تعیین و تكلیف پرونده های راكد سنواتی و اخذ مصوبه از شورای عالی اسناد و كتابخانه 
ملی در رابطه با این موضوع

- تسویه و پرداخت بالغ بر 390 میلیارد ریال از دیون معوق ناشی از عوارض موضوعه بر بیمه 
نامه شخص ثالث مربوط به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارتهای 

بدنی ظرف 4 ماه اخیر
- انجام حسابرسی بیمه ای برای سنوات 1382 لغایت 1394 توسط موسسه حسابرسی 

سازمان تامین اجتماعی
- رسیدگی به فعالیتهای شركت توسط سازمان بازرسی كل 
كشــور براساس برنامه رسیدگی دوره ای به شركتهای تحت 

پوشش ارگانها و نهادها برای سنوات 1393 لغایت 1395
- دفاع موثر از منابع شركت بیمه سینا در پرونده های حقوقی 

معصومه سیارپور، سعید پیران و شهرام محبی
دكتر شیركانی در بخش پایانی گزارش خود به پتانسیل های 
موجود و بالقوه شركت اشــاره كرد و این نكته كه در فضای 
پساتحریم بیمه سینا ســعی دارد با انجام افزایش سرمایه و 
تقویت برند و توانگری مالی خود عالوه بر حفظ سهم كنونی در 
بازار رقابتی شدید فعلی بتواند در كنار سهم بیشتر سود فراوان 
تری عاید ذینفعان خود سازد. به گفته این عضو هیات مدیره 
شركت بیمه سینا با همكاری سرمایه انسانی متخصص، وفادار، 
توانمند و شبكه فروش كارآمد و با بكارگیری تحقیق و توسعه در طراحی و ارایه محصوالت 
جدید منطبق با نیاز بازار ، به دنبال رشد، توسعه توانگری مالی، ایجاد اطمینان و امنیت برای 

بیمه گذاران و افزایش ارزش افزوده اقتصادی سهامداران می باشد.
اهم برنامه های آتی

- برنامه ریزی برای ارتقائ سطح توانگری مالی و بازگشت به سطح یك توانگری  
 CRM تكمیل و استقرار و پیاده سازی سیستم -

- توسعه سیستم فروش الكترونیكی بیمه نامه ها
- شروع برنامه های تبلیغات

- بازسازی سایر شعبه كه به لحاظ ظاهری و فیزیكی دارای وضعیت نامناسبی هستند
- اجرای برنامه ای ارتقاء كیفی نیروی انسانی

- افزایش سهم درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری و اصالح سبد سرمایه گذاری شركت
- برنامه و بودجه ریزی در سطح شعب

- كاهش متوسط زمان پرداخت خسارت پاراكلینیكی درمان از 15 روز به 10 روز
- بهبود و ارتقا شاخص نسبت خسارت متناسب با متوسط صنعت بیمه

- توسعه رسوخ در بازار بیمه شركتهای بنیادی
- حفظ سهم بازار بیمه كشور به میزان حداقل 2 درصد

- ایجاد سایت پدافند غیرعامل اطالعات در استان اصفهان
- ارتقا سطح امنیت دیتا سنتر شركت

- انجام افزایش سرمایه شركت تا سقف 2/000 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی  
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لی  ما موسسه  ســه  دغام  ا جزئیات 
شود می  تشکیل  کوثـــــــر  بـــانک   

در حالی مدت هاســت سیاست ادغام 
یــك بانــك و دو موسســه اعتباری 
وابســته به نهادهای نظامی و تشكیل 
بانــك  كوثر مطرح شــده كه آخرین 
اخبــار حاكــی از آن اســت كه این 
موضــوع در مســیر عملیاتی شــدن 
قــرار داشــته و قــرار اســت  بانكی 

شــود. تشــكیل  تومــان  میلیــارد   3000 از  بیــش  ســرمایه ای  بــا 
در جریــان ســاماندهی بازار غیرمتشــكل پولــی و پایان دادن بــه فعالیت 
موسســاتی كه مجــوزی برای فعالیــت در بازار پول از ســوی بانك مركزی 
نداشــتند برخی موسســات به بانك ها واگذار شــده تا عهده دار مســئولیت 
دارایی و بدهی ها و همچنین تعهدات آنها نســبت به ســپرده گذاران باشند.
اما در همین جریان بود كه بحث ادغام برخی بانك ها و موسســات نیز مطرح 
و البته با حواشــی همراه شــد. موضوع مربوط به ادغام موسسه ثامن و بانك 
مهــر اقتصاد با موسســه اعتباری كوثر كــه با مجوز بانــك مركزی فعالیت 
می كند، اســت. چندی پیش انتشــار این خبر كه البته منبع رسمی و مورد 
تاییــد بانك مركزی نداشــت، موجب ایجاد هیجان بین ســپرده گذاران این 
موسســات شــد تا این كه بانك مركزی بعد از چند روز سكوت در واكنشی 
روند فعالیت موسســه ثامن و مهر اقتصاد را مــورد تایید قرار داد و آنها را در 
لیســت موسســاتی كه در حال دریافت مجوز بانك مركزی هستند قرار داد.
در شــرایطی بحث هــا در رابطــه بــا ایــن ادغــام ادامــه داشــت كــه 
چنــدی پیــش رئیــس كل بانــك مركزی رســما از ادغــام ثامــن، مهر 
اقتصــاد و موسســه كوثــر و در نهایــت تشــكیل یــك بانــك خبــر داد.

این در حالی اســت كه آخرین وضعیتی كه دكترعیســی رضایی-مدیر عامل 
موسسه كوثر- در رابطه با تشــكیل بانك كوثر به ایسنا اعالم كرده، حاكی از 
آن است كه همچنان منتظر تشكیل این بانك هستند. آن طور كه وی عنوان 
می كند تشكیل بانك كوثر در مسیر طی الزامات و تشریفاتی قرار دارد كه هم 
مقامات باالدستی و هم سهامداران بانك ها و موسسات مربوطه انتظار داشته و 
باید رعایت شوند و از سویی دیگر الزم است قواعد و آنچه كه شورای پول و اعتبار 

و بانك مركزی ملزم كرده به مرحله 
اجرا درآید، چــرا كه به هر صورت 
تشــكیل این بانــك نیازمند زمان 
برای تحقق مكانیزم های الزم است.
وی در رابطــه بــا این كــه اخیرا 
برخی اخبــار حاكی از آن اســت 
كــه احتمــاال در این ادغــام بانك 
حكمت نیز حضور داشــته باشد، یادآور شــد كه باید گذر زمان همه مسائل 
را مشــخص كند، اما در حال حاضر كاندیداهای اصلــی ثامن، مهر اقتصاد و 
موسســه كوثر بــوده و فعال بحث بانك یا موسســه دیگری مطرح نیســت.

بــا این حال دكتر رضایــی اطمینان داد كه با ادغامی كــه انجام و در نتیجه 
آن بانــك كوثر ایجاد می شــود ســپرده گذاران و بــه ویژه ســپرده گذاران 
ثامــن از احســاس امنیــت بیشــتری برخــوردار خواهند بود چــرا كه به 
تامیــن اعتبار بانك مركزی وصل شــده و مســائل آنها قابل حل می شــود.

مدیرعامل موسسه كوثر در رابطه با این كه بانك مركزی، موسسه ثامن و مهر 
اقتصاد را در لیست در حال دریافت خود قرار داده آیا این موضوع می تواند تغییری 
در روال ایجاد بانك كوثر ایجاد كند، نیز عنوان كرد كه تمامی این مسائل بستگی به 
سیاست های بانك مركزی داشته و تاكنون تاكید بر همگرایی و تجمیع بوده است.
دكتــر عیســی رضایــی در رابطــه بــا ســرمایه تشــكیل بانــك كوثــر 
نیــز یــادآور شــد كه ایــن بانــك در نتیجــه ادغامی كــه انجــام خواهد 
شــد بــا ســرمایه ای بیــش از 3000 میلیــارد تومــان خواهــد بــود.
بنابــر توضیحات دیگــر مدیرعامل موسســه كوثر تصمیمی بــرای كاهش 
نیرو و بیــكار كردن آنها وجود نداشــته و برای تعدیل برنامــه ای ندارد مگر 
این كه كســی خــودش دیگر تمایل به ادامه همكاری نداشــته باشــد. این 
در حالــی اســت كه به گفته وی در هر شــعبه مســئول وصــول مطالبات، 
بازاریــاب و بــازرس حضور دارد كه این ســه مســوول حــدود 5000 نیرو 
نیــاز خواهد داشــت كه در كنــار آن نیروهای دیگر نیز فعــال خواهند بود.

وی همچنین در رابطه با كاهش شعب هم گفت كه اگر نیاز باشد و فاصله شعب 
رعایت نشــده باشد در نتیجه ممكن است كاهش در این رابطه داشته باشیم.

نخستین دوره قرعه كشــی جشــنواره هواداری ویژه دارندگان كوثر كارت 
موسسه اعتباری كوثر برگزار شد. قرعه كشی جشنواره هواداری ویژه دارندگان 
كوثر كارت هواداری با حضور دكتر عیسی رضایی مدیرعامل، معاونین، مدیران 
و كارشناســان موسســه اعتباری كوثر انجام گردید. عبداهلل فتاحی معاون 
بازاریابی و امور مشتریان موسسه اعتباری كوثر در مراسم قرعه كشی اولین 
دوره جشنواره هواداری كوثر كارت گفت: طرح كوثر كارت هواداری از اولویت 
های موسســه در سال 96 می باشــد كه تا به امروز موفقیت های بسیاری 
در زمینه جــذب هواداران فوتبال و افزایش ضریــب نفوذ این طرح در بین 
مشتریان به دست آورده است. فتاحی تصریح كرد: هدف برگزاری جشنواره 
هواداری، ایجاد تجربه ای جدید برای هواداران اســت. وی ادامه داد: در اولین 
دوره قرعه كشی جشــنواره هواداری، تمام دارندگان كوثر كارت هواداری با 
حداقل موجودی شركت داده شده اند. معاون بازاریابی و امورمشتریان افزود: 
در دوره نخست قرعه كشی جشنواره هواداری، یك دست پیراهن تیم محبوب 
هوادار با امضاء بازیكن مورد عالقه  به 145 برنده خوش شانس اهداء خواهد 
شــد. حسین نجفی مدیر فناوری اطالعات موسســه اعتباری كوثر در ادامه 
پیرامون نحوه قرعه كشی نخستین دوره جشنواره هواداری گزارشی ارایه نمود.
اعالم اســامی برندگان اولین دوره قرعه كشی جشنواره هواداری 
اسامی برندگان اولین دوره قرعه كشی جشنواره هواداری)ویژه شهریور ماه( 

اعالم شد. 
بــه گزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری كوثر؛ در اولیــن دوره قرعه 
كشــی جشــنواره هــواداری، بــه 145 برنده خوش شــانس یك دســت 
پیراهــن تیم محبوب هوادار با امضاء بازیكن مورد عالقه اهداء خواهد شــد.

شد ر  ا برگز ری  دا هوا کارت  کوثر  ه  ر جشــنوا کشی  قرعه  ه  ر دو ولین  ا
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 پیشرو در صادرات و کیفیت با عرضه محصوالت جدید
افزایش سرمایه سیمان سپاهان مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت ســیمان سپاهان)ســهامي 
عــام( ، روز دوشــنبه مــورخ 1396/06/20 راس ســاعت 9:30 صبــح درتهــران 
ســالن همایــش انجمن صنفــي كارفرمایان صنعت ســیمان تشــكیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 82 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای علی محمد بُد بود كه جنابان عباس صفاكیش و ســید ابراهیم 
مهدویان درمقام نظار اول و دوم و آقای محمد اسعدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مهندس اسعدی مدیرعامل شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
با طنین صلوات مجمع نشینان سرمایه شركت به 2450 میلیارد ریال افزایش یافت.

مجمع ، افزایش سرمایه شركت به مبلغ 350 میلیارد ریال)از مبلغ 2100میلیارد ریال 
فعلي به مبلغ 2450 میلیارد ریال( از محل مطالبات حال شده و در صورت لزوم آورده نقدي 
سهامداران را تصویب نمود و به هیات مدیره اجازه داد طي یك مرحله و حداكثر ظرف مدت 
یك سال سرمایه شركت را افزایش داده و نسبت به اصالح ماده 5 اساسنامه متناسبا اقدام نماید . 
مهندس اســعدی در این مجمع با اشــاره به اینكه این افزایش سرمایه باعث تامین 
نقدینگی الزم برای اصالح ساختارمالی می شود افزود در صورت این افزایش سرمایه 

دیگــر نیازی به تامیــن منابع مالی از بانكهــا نداریم كه 
تسهیالت آنها سود زیادی را از سود شركت كسر می كند. 
مدیرمدبر شركت با اعالم اینكه در سیمان سپاهان و علی 
رغم مشكالت پیش آمده در بازار سرمایه كه ناشی از ركود 
در ســاخت و ساز ، كاهش در بودجه عمرانی دولت ، عدم 
امكان صادرات و قیمت پایین این محصول فرآوری و ... بود 
توانستیم به درایت تعدیل نیرو نداشته باشیم اضافه كرد ما 
توانستیم در صادرات كلینكر به تناوب در رتبه های دوم و 
سوم كشور قرار بگیریم كه با توجه به موقعیت جغرافیایی 
شركت امری بسیار موفقیت آمیز است. مهندس اسعدی در 
ادامه با اعالم اینكه این شركت محصوالت جدید خود را روانه 

بازار كرده و صادرات كلینكر و سیمان سفید خود را 
رشد می دهد افزود سیمان سپاهان در مسیر تولید 
محصوالت نوین و كاربردهای خاص قدم برمی دارد 
و به زودی عالوه بر سیمان سپا سبز، سیمان سفید 
و چند محصول مخلوطی وارد مدار تولید خواهند 
شد. مدیریت شركت در حاشیه مجمع با اعالم اینكه 
رویكرد زیست محیطی سیمان سپاهان یك روند 

پایدار و تثبیت شده است اضافه كرد سیمان سپاهان سومین كارخانه بزرگ كشور است 
كه توانسته گام های بزرگ و موثری در زمینه حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بردارد . 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان سپاهان)سهامي عام(

در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 1396/01/20 هیات مدیره شركت سیمان سپاهان)سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 2/100 میلیارد ریال به مبلغ 
2/550 میلیارد ریال، مشــتمل بــر ترازنامه، صورت های ســود و زیان و جریانهای 
نقدی فرضی و یادداشــتهای همراه كه پیوست می باشد، طبق استاندارد رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی، مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت 
گزارش توجیهی و مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــركت است.

2- گــزارش مزبــور در اجراي مفاد تبصــره 2 ماده 161اصالحیــه قانون تجارت و 
با هدف توجیه افزایش ســرمایه شركت به منظور اصالح ساختار مالی از محل اورده 
نقدی و مطالبات حال شده ســهامداران بمبلغ 450 میلیارد ریال تهیه شده است. 
این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضــات ذهنی درباره 

رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمــی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گزارش 
توجیهی ممكن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد 
نكرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شــده براساس 
مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

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

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت سیمان سپاهان)سهامی عام(، از افزایش سرمایه 

موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
اهم اهداف شركت در افزایش سرمایه به شرح زیر خالصه 

می گردد:
هدف شركت سیمان سپاهان )سهامی عام( از افزایش سرمایه 
موضوع این گزارش، اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج 
نقدینگی از شركت، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران می باشد. در حالت عدم افزایش سرمایه، شركت 
جهت پرداخت مطالبات ســهامداران ناگزیر به اخذ 
تســهیالت مالی از بانك ها می باشد. بنابراین ، توان 
نقدینگی شركت كاهش قابل مالحظه ای خواهد یافت 
و ریسك عدم ایفای به موقع تعهدات را به دنبال خواهد 
داشت، در حالی كه انجام افزایش سرمایه كنونی منجر 
به جلوگیری از خروج وجه نقد از یك طرف و عدم نیاز به 
تامین منابع مالی از طریق اخذ تسهیالت بانكی می گردد.

الف: افزایش میزان سرمایه شركت و بهبود وضعیت اعتباری:
با افزایش میزان سرمایه و بهبود وضعیت اعتباری ، با افزایش میزان سرمایه شركت قابل تصور 
است كه جایگاه شركت از لحاظ اعتباری جهت جذب منابع مالی در صورت لزوم بهبود یابد.

ب: بهبود بازدهی:
كاهش هزینه های تامین مالی و اثرات آن بر سودآوری، افزایش سرمایه پیش رو در این 

جهت موثر عمل خواهد نمود.  
ج: جلوگیری از خروج وجه نقد و تقویت بنیه مالی

- كاهش ریسك شركت در روش تامین مالی
- بهبود جریان سودآوری  

- بهبود نسبت مالكانه و رقابت پذیری شركت در صنعت بازار و سرمایه
- بهبود و افزایش قیمت سهام و ارزش بازار سهام شركت
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

بــا توجه به برنامه ارائه شــده، شــركت ســیمان ســپاهان در نظر دارد ســرمایه 
خــود را از مبلــغ 2/100/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 2/550/000 میلیون 
ریــال، از محــل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایش دهد.
- 450/000 میلیون ریال )معادل 21/43 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

 سیمان سپاهان در مسیر تولید محصوالت نوین 
و كاربردهای خــاص قدم برمی دارد و به زودی 
عالوه بر سیمان سپا سبز، سیمان سفید و چند 
محصول مخلوطی وارد مدار تولید خواهند شد
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیمــه سرمد)ســهامی عام( مورخ 
1396/04/28در محــل مركز همایش های بیــن المللی نیایش برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور 95/2 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای پرویز مقدسی بود، كه جنابان 
شــاهین صالح محمدزاده و علــی جوانمردی وزیری در مقام نظــار اول و دوم 
و آقای ســید روح اله علی پور یزدی به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود  150 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و خدمات مالی دایا 
رهیافت به عنوان حســابرس مستقل و بازرس اصلی 
و موسسه حسابرســی ارمان اروین پارس را به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یك سال انتخاب گردیدند.

در بررســی عملكرد شــركتهای بیمه ای آیتم های 
متعددی را می توان بعنوان شــاخص های عملكردی 
صنعت بیمــه در نظر گرفته و تحلیل نمود كه برخی 
از آنهاعبارتند از: حق بیمه تولیدی، رشــد حق بیمه 
تولیــدی، تعداد بیمــه نامه صادره، میزان خســارت 
پرداختی، تعداد خســارت، نســبت خسارت، ضریب 
خســارت و ... در مورد بیمه سرمد همین بس كه این 

شركت بیمه ای جوان و نوپا كه كمتر از 4 
سال از عمر آن می گذرد توانسته به عنوان 
بیمه ای خوش نام و پیشــرو هر روز موفق 
تر از دیروز عمل كرده و برندی در صنعت 
بیمه را بر سر زبانها بیاندازد كه اهل بازار و 
خبرگان صنعت بیمه بر نظام مند و اصولی 
بودن كاركرد و سیر توسعه آن مهر تائیدی 

در سخنان، گفتار و مقاالت  خود بزنند. بیمه سرمد در تعریف بیانه ماموریت خود 
قید كرده این بیمه در محیطی پویا، حرفه ای و دانش بنیان، با شناسایی جنبه 
هــای پیدا و پنهان زندگی ، بهترین راه حل بیمه ای را ارائه می نماید و در این 
مسیر خود را مسئول امنیت مالی مشتریان و ذینفعان دانسته و مدیریت مجموعه 
سعی وافر دارد با پایدار سازی جریان ارزش اقتصادی شركت، توسعه سرمایه های 
انسانی و ارتقاء كیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملكرد شركت با انتظارات 
مشــتریان بتواند با اســتمرار این روند رو به رشد خود، چشم انداز ترسیمی كه 
همان داشــتن یك پوشش بیمه ای برای هر خانواده ایرانی است دست یابد كه 
بالشك با این مدیران آبدیده و آشنا به رموز بازار و سرمایه این مهم خیلی زود 

حاصل خواهد شد.
برای درک صحیح از آن چه این مدیران در سال مالی 95 برای مجمع نشینان 
ارمغان آورند كافی است از آمار منتشره از سوی شركت كه مورد تائید حسابرس 
و نماینده بیمه مركزی قرار گرفته اســت مثال هایی آورده شود از جمله اینكه 
حق بیمه تولیدی شركت در ســال 1395 با 46 درصد افزایش نسبت به سال 

گذشته به حدود 1/929 میلیارد بالغ گردیده است آن هم در حالی كه میانگین 
رشــد صنعت به كشور در سال گذشــته 22/5 بوده است كه حكایت از سرعت 
رشــد تقریبا 2 برابری بیمه سرمد نســبت به صنعت است. سهم 11 درصدی 
رشته شخص ثالث از پرتفوی حق بیمه تولیدی شركت در مقایسه با سهم 39/5 
درصدی این رشــته در صنعت بیمه كشــور و رشد 152 درصدی اعجاب انگیز 
جذب در رشــته بیمه زندگی نسبت به سال قبل كه بر همین اساس و در مالی 
كه میانگین ســهم بیمه زندگی در صنعت بیمه كشور دارای 13/4 درصد رشد 
میباشد، بیمه سرمد توانسته در این رشته نیز پیشرو و جلوتر از میانگین ها و بازار 
یك سهم 19 درصدی را در پرتفوی خود به این رشته پر بازده و سود ده بیمه ای 
تعلق دهد به اینها اضافه كنید؛ افزایش توانگری مالی شــركت به ســطح یك 
- افزایش سهم 0/6 درصدی شركت از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه كشور به 

سهم 0/7 درصدی در سال 95
- سهم 16 درصدی رشته بیمه آتش سوزی در تركیب 
پرتفوی حق بیمه شركت در مقایسه با سهم 4 درصدی 
این رشــته بیمه ای در عملكرد صنعت بیمه كشــور

بیمــه  از  درصــدی   2/85 ســهم  كســب   -
كشــور بیمــه  بــازار  در  ســوزی  آتــش  هــای 
- كسب سهم 6 درصدی از بیمه های پول در بازار بیمه كشور

- ایفای نقش راهبر به موجب قراردادهای بیمه مشترک 
)كنسرسیوم( در بیمه نامه های بزرگ یا دیگر شركت 
های بیمه گر در رشته های بیمه مهندسی و نفت و انرژی
و از دستاوردهای شــركت در حوزه خسارت در سال 

مورد گزارش 
- پرداخت 1/017 میلیارد ریال خســارت 
طــی 63/815 فقــره پرونده خســارت
- نسبت خســارت 53 درصدی سرمد در 
سال 95 در مقایسه با نسبت خسارت 65 

درصدی صنعت بیمه كشور
- پرداخــت خســارت بزرگ به شــركت 
خطوط لولــه و مخابــرات نفــت ایران، 
مجتمــع تجاری برج ســلمان و نیــروگاه منتظر قائم از مجموعه شــركتهای 
بــرق و انرژی ســپهر، بعنــوان بیمه گــذاران معظم صنعت بیمه كشــور به 
نحــوی كه به واســطه ی اتخاذ سیاســت های مناســب اتكایــی و مدیریت 
ریســك، از مجموع خســارت 166 میلیــارد ریالی پرداختی به این شــركت 
ها، تنها ســهمی 17 میلیارد ریالی متعلق به شــركت بیمه ســرمد می باشد.
عــالوه بر آیتم هــای فوق در منظرهای رشــد، نوآوری و یادگیری ســازمانی 
»فرآیندهای داخلی كســب و كار« منظر مشتری و منظر مالی و ... بیمه سرمد 
توانست آن كند كه همگان از مجموعه بانك صادرات و سرمایه گذاری خوارزمی 
می طلبند. این گفته كالم جناب پرویزخان مقدســی رئیس هیات مدیره بیمه 
ســرمد و مدیرعامل شــركت ســرمایه گذاری خوارزمی می باشد كه در تائید 
سالمت كاری و عملكرد عالی مجموعه بیمه سرمد و مدیر موفق آن بیان گردید.   
شایان ذكر اســت دكتراســماعیل دلفراز مدیر خوش فكر صنعت بیمه كشور 
با قبــول مدیریت عاملی بیمه ســرمد بهار در ســال 1396 توانســت ظرف 
3 مــاه 98 درصد پرتفوی شــركت را ارتقــاء دهد كه این مهم جــز با برنامه 

لج
 خ
دی

مه

رشد115 درصدی پرتفوی بیمه سرمد با دکتر دلفراز در سال 1396
بیمه سرمد، بیمه ای جوان ولی مجرب

ســهم مدیریت شــده بیمه نامه های ثالث و درمــان در پورتفوی 

با برنامه ریزی  شــرکت، گویای این اســت که بیمه جوان ســرمد، 

دقیق و منظم، در مسیر تحقق اهداف و شــکوفایی حرکت می کند
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محــوری، توجــه جدی به منابع انســانی ارزشــمند، كار كارشناســی دقیق 
و اتخاذ تدابیر صحیح مدیریتی و شــناخت از رموز بازار ســرمایه ممكن نبود.
دكتر دلفراز كه ســابقه مدیریتی وی در بیمه های ایران، میهن و ... نشان داده 
كه مدیری اســت نواندیش و جامع نگر در آخرین مصاحبه خود به بیان اهداف 
این شــركت در سال 1396 پرداخته. و از رشــد 115 درصدی پورتفوی بیمه 
ســرمد در 4 ماهه نخست ســال جاری خبر داد و گفت:»رشد پورتفوی بیمه 
ســرمد درحالی صورت گرفته كه حداكثر 28 درصد از پورتفوی این شــركت 
را بیمه های ثالث و درمان تشــكیل داده اســت و 72 درصد آن، مربوط به سایر 
رشته های بیمه ای است.« دكتر دلفراز افزود:» سهم مدیریت شده بیمه نامه های 
ثالث و درمان در پورتفوی شــركت، گویای این اســت كه بیمه جوان سرمد، با 
برنامه ریزی دقیق و منظم، در مسیر تحقق اهداف و شكوفایی حركت می كند.«

مدیرعامل بیمه ســرمد در بخشــی از صحبتهای خود با اشاره به اینكه بیمه، 
بهایی اســت كه برای رهایی از عــدم اطمینان می پردازیــم، به نقش صنعت 
بیمه در ایجاد امنیت و اطمینان و گســترش فعالیت های تولیدی اشــاره كرد 
و شــكوفایی آن را ضامــن ثبات و پایــداری تولید دانســت. وی صنعت بیمه 
را به عنوان یكی از بال های رشــد اقتصادی كشــور معرفی كــرد و با تاكید بر 
تاثیرگــذاری آن در افزایــش ســرمایه گذاری و رشــد بنگاه هــای اقتصادی 
افزود:»اطمینانی كه پوشــش های متفاوت بیمه ای برای صاحبان سرمایه ایجاد 
می كنند، باعث می شود سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در عرصه های 
اقتصادی حاضر شــوند و تردیدی نیســت كه در صورت رشــد صنعت بیمه، 
می توانیم در مسیر رشد اقتصادی كشــور نیز گام های ارزشمندی را برداریم.«

دكتر دلفراز، در ادامه به تاثیر قابل توجه رضایت مشتریان در رشد یك شركت 
بیمه ای اشاره كرد و گفت:» تكریم مشتریان و پرداخت به موقع خسارات، گامی 
در جهت جذب مشتریان وفادار است و بدون تردید بیمه سرمد موفقیت خود در 
4 سال گذشته را مدیون همراهی مشتریان وفاداری بوده است كه به خدمات و 

توانایی های این شركت اعتماد كرده اند.«
اجازه می خواهیم از عنایت و بزرگواری جنابان مقدســی، قدیری و دكتر دلفراز 
در حق اصحاب قلم و اهل مطبوع و لطف و همكاری مدیریت دوست داشتنی و

 بچه های دلسوز و خوب روابط عمومی و امور سهام كه به گرمی پذیرای خبرنگاران 
بوده و ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشكر را داشته باشیم.

در حاشیه این مجمع دكتر از برنامه شركت برای افزایش سرمایه تا سقف 1500 
میلیارد و ادامه اقدامات موثر و مدون مدیریتی در جهت چابكسازی و اعتالی برند 
بیمه سرمد سخن گفت و اضافه نمود مطمئن هستم با این پتانسیل باالیی كه ارزی 
و منابع مادی و غیرمادی و زیرساخت در این بیمه نوپا وجود دارد در اندک زمان 
به اهداف بزرگی دست خواهیم یافت و با شناختی كه از تفكر و دكترین جناب 
دلفراز و توانمندهای بیمه سرمد و نیروهای زبده آن داریم جز این انتظار نمی رود.

به گفته مدیر مدبر شركت توسعه همكاریهای بانك و بیمه در حال توسعه فروش، 
تقویت شبكه فروش بازاریابی- فراهم كردن زیرساخت های مورد نیاز برای اوج 
گیری بیمه سرمد تدوین سند استراتژیك 99-1397، افزایش سهم بیمه ای در 
كشور و ... از مهمترین رئوس برنامه مدیریت سرمد برای سال مالی آتی خواهد بود.
BSC اهداف كمی و رئوس برنامه های شــركت در سال 1396 بر مبنای مدل

منظر مشتری
- توســعه همكاری های بانك و بیمه با بانك صادرات ایران در قالب توســعه 
فــروش در قراردادهــای بیمــه آتش ســوزی و بیمــه عمر مانــده بدهكار، 
ارائــه خدمــات به مشــتریان ویــژه بانك صــادرات ایــران، افزایــش تعداد 
محصــوالت بیمه اســتاندارد، طــرح بازاریابی عمومــی كاركنان بانــك و ...
- جایابی، تجهیز و راه اندازی 8 شعبه و 8 باجه جدید ارائه خدمات در سراسر كشور

- توســعه قابلیتهای وب ســایت تخصصی بیمه های زندگی به منظور ایجاد 
قابلیت مشاهده سالیانه / لحظه ای اطالعات بیمه های زندگی مشتریان )اقساط 
قابــل پرداخت، حق بیمه پرداختــی، ذخیره ریاضی بیمه هــای زندگی و ...(

- نوآوری از طریق متنوع سازی محصول و اصالح فرآیند در زمینه بیمه عمر و 

سرمایه گذاری
- فعال شدن 800 نماینده عمومی در سطح كشور تا پایان سال 1396

- فراهم نمودن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه بازاریابی 
customer/ و فروش محصوالت بر محور مشــتری توسعه باشــگاه مشتریان

consumer club )منوها و زیرمنوها، خدمات، عضوگیری، امتیازبندی، ارتقاء 
، جوایز و ...(

- ایجاد زیرساخت الزم برای خود سرویسی مشتری و ارائه خدمات در تنوع گسترده 
ای از محصوالت بیمه های به موجب مكانیزم های مختلف الكترونیك شركت
- اســتاندارد ســازی و كاهش زمان ارائه خدمات صدور بیمــه نامه و پرداخت 

خسارت در انواع رشته های بیمه
- راه اندازی عملیاتی سیستم مدیریت مشتریان VIP/CIP  )مدیران پاسخگو 

به مشتریان طالیی،نقره ای،برنزی(
- پیاده سازی سامانه نظرسنجی الكترونیكی)بطور خاص در بیمه های خودرو و درمان(
- سامانه صدور معرفی نامه درمانی توسط مراكز درمانی طرف قرارداد با شركت
- سامانه خودیاور Self Serviceرهگیری خسارات درمانی توسط بیمه شدگان 

درمانی
- راه اندازی ســامانه مشــاوره آنالی به مشــتریان از طریق وب سایت شركت
- ایجاد سرویس های تعاملی از طریق پورتال اینترنتی مانند ارسال فرم پیشنهاد، 
خرید بیمه نامه، اعالم خســارت و انجام فرآیند مربــوط از طریق مركز تماس

- طراحی جشنواره و جوایز ویژه باشگاه مشتریان براساس امتیازات اعضا باشگاه 
2 بار در سال 1396

- ارائه نسخه ios موبایل بیمه سرمد
طراحی و راه اندازی سامانه صدور و تمدید بیمه آتش سوزی منزل مسكونی از 

طریق پیامك
توسعه نرم افزا موبایل سرمد در بخش های امكان استعالم نرخ و شرایط، صدور و تمدید 
بیمه نامه ، پرداخت اقساط حق بیمه و همچنین مشاهده وضعیت عملكرد نماینده (

راهبر قراردادهای بیمه مشترک
مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به افزایش اعتماد سایر شركت ها به بیمه سرمد، 
از نقــش راهبری این شــركت در قراردادهای كنسرســیوم یا بیمه مشــترک 
ابراز خرســندی كرد و با بیان اینكه حق بیمه صادره در بیمه ســرمد در سال 
1395، با رشــد 46 درصدی نســبت به ســال قبل، بــه 1937 میلیارد ریال 
رســیده اســت، از برنامه ریزی هایی خبرداد كه رشد 62 درصدی پرتفوی بیمه 
سرمد در سال جاری را به همراه خواهند آورد. در ادامه، دكتر دلفراز تاثیر قابل 
توجه مدیریت ریســك و سیاســت های اتكایی را در حفظ سرمایه این شركت 
تاثیرگذار دانســت و افزود:»با وجود نســبت خسارت 65 درصدی صنعت بیمه 
در ســال گذشته، با برنامه ریزی های مناســب صورت گرفته در حوزه مدیریت 
ریسك، نسبت خسارت بیمه سرمد در سال 1395 تنها 53 درصد بوده است.«
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پیش قراول صنعت خودرو در ایران
پارس خودرو با مهندس آقامحمدی در مسیر سودآوری

جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت پارس خودرو )سهامی عام( مورخ 
1396/04/28درمحل ســالن هتل المپیك برگزار شد. در این مجمع كه با حضور 
اكثریت 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 ناصر آخوندی بود، كه جنابان یوسف ندیلی و سعید جمالی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای سید مسعود پیش بین 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 1395/12/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند. همچنین سازمان حسابرسی به 
عنوان بازرس قانونی شركت برای سال مالی 1396 انتخاب گردید. جعفر اخوان فرزند 
رضا در سال 1289 در تهران به دنیا آمد نام اخوان با مونتاژ اولین ماشین های جیپ 

گره خورده است. هفت سال پیش از تولد وی مظفرالدین 
شــاه ، اولین ماشین را از راه انزلی وارد ایران كرد. با ورود 
ماشین ، تنها نظام اشتغال و سبك زندگی ما تغییر نكرد، 
بلكه صدهــا واژه مربوط به این صنعت نیز به دایره زبان 
فارسی وارد شد. ماشین ، اولین طلیعه برای تغییر زندگی 
ما توسط تمدن مدرن نبود، پیش از آن، اسلحه آتشین، 
كشتی، تلگراف، تلفن، گاز، برق، آموزش و بهداشت نوین 
نیز زندگی مادی، فرهنگی و زبانی ما را تغییر داده بود. با 
تاسیس كارخانه جیپ در سال 1338 یازده سال پیش از 
تاسیس ذوب آهن و 59 سال پس از ورود اولین خودرو 
به ایران مونتاژ اولین ماشــین در كشور ما شكل گرفت، 

پارس خودرو پیش قراول این صنعت است و امروز اگر بگویم پارس خودرو می تواند 
اگر بگذارند واقعی است نباید او را در صغارت نگاه داشت كه ریشه در بازار و دل مردم 
می دارد گرچه با اهل قلم بخصوص كاتب این سطور خوش نبوده ولی به حرمت ملت 
خداجو و سرتعظیم به تالشگران پارس خودرو می نگاریم گر تركه به كف دست هم 
زنند. ابوسعید ابوالخیر در راه بود ، گفت: هرجا كه نظر می كنم بر زمین همه گوهر 
ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته. كسی نمی بیند و كسی نمی چیند گفتند: 
كجاست؟ گفت: همه جاست، به هر جا كه می توان خدمتی كرد یا هر جا كه میتوان 
راحتی به دلی آورد، آنجا كه غمگینی هست و آن جا كه مسكینی هست، آن جا كه 

یاری طالب محبت است و آنجا كه رفیقی محتاج مروت.
پیام هیات مدیره:

مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت خودرو در سال 139۵:
پس از توافق ایران با گروه 1+5 بر سر مسائل هسته ای معروف برجام و برداشته شدن 
بسیاری از تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی به مدار مثبت بازگشت و متاثر از آن صنعت 
و علی الخصوص صنعت خودرو كشــور توانست مجددا روند گسترش و نوسازی را 
اغاز نماید. در این راستا عالوه بر افزایش تیراژ محصوالت فعلی، قراردادهای متعددی 
نیز بین خودروسازان خارجی و داخلی به امضا رسید كه مواردی از این قراردادها نیز 
به مرحله اجرا و به بهره برداری رسیده و یا بزودی به سبد محصوالت خودروسازان 
اضافه خواهد شد. از سوی دیگر فرایند طراحی و تولید خودروهای جدید داخلی بر 
پایه پلتفرمهای فعلی ویا جدید نیز برای اعتال و خوداتكایی صنعت خودرو در دستور 
كار خودروســازان قرار گرفت كه نتایج آن به تدریج در حال ورود به بازار هســتند.
با عنایت به آمارها و اطالعات نشر یافته، اقتصاد ایران طی سال های 93، 94 و 95 
به ترتیب رشد اقتصادی 3 و 1 و 8/3 درصد را به ثبت رسانده است كه در این میان 
نرخ رشد اقتصادی قابل توجه سال 95، نقشی محوری در احیای اندازه اقتصاد ایران 
ایفا كرده و نشان از به ثمر رسیدن سیاست های اقتصادی و سیاسی پسابرجام است.

با نگاهی به تركیب رشــد اقتصادی در ســال 95 اســتنباط می شــود كه، گروه 
كشــاورزی 5، گــروه صنعــت )شــامل: معدن، صنعــت ، انرژی و ســاختمان( 
11/3 و گروه خدمات 7/1 درصد رشــد نســبت به ســال قبل را تجربه نموده و 

در این رهگذر، رشــد قابــل توجه تولید انواع خــودرو به میــزان 37/9 درصد از 
978796 دســتگاه در ســال 94 بــه 1350123 در ســال 95 و همچنین رونق 
فروش خودروســازان، بیانگر رشد بیش از ســه برابری متوسط صنعت می باشد.
این در حالی اســت كه شــركت پــارس خودرو با رشــد 73 درصــدی از تولید 
115898 دســتگاه در ســال 94 به 200415 دســتگاه در ســال 95 توانســته 
به رشــدی در حدود دو برابر متوســط صنعت خودرو دســت یابــد و با توجه به 
برنامه های بهبود تعریف شــده امید اســت ایــن روند افزایش تولیــد به همراه 
افزایش كیفیت و رضایت مشــتریان را در ســال 96 بصورت پایدار شاهد باشیم.

در ســال 1395 شركت پارس خودرو پیرو سیاســت ها و برنامه های اتخاذ شده 
كــه به مرحله اجرا درآمد توانســت روند زیان دهی ســنوات اخیر خود را متوقف 
نماید و به مرحله ســودآوری برسد. در ســال 95 و پس از 4 سال زیان پی در پی 
شــركت توانست با خروج از زیان، ســودی بالغ بر 240 میلیارد ریال كسب نماید 
كه این رونــد در ســالهای آتی ادامه خواهد داشــت.

همچنین در ســال مذكور شــركت توانســت به یك 
افزایش ســرمایه بزرگ اقدام نماید. زیان شــركت طی 
ســالهای 91 لغایت 94 به ایجاد زیان انباشته ای بالغ بر 
9800 میلیارد ریال شــده بود. لذا شركت در سال 95 
برای اصالح ســاختار مالی خود و خروج از شــمولیت 
مــاده 141 ق .ت اقدام به افزایش ســرمایه 235 درصد 
از محل آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارائیها و مطالبات 
سهامداران نمود و بدیت ترتیب شركت ضمن خروج از 
شــمولیت ماده 141 ق. ت از یك ساختار مالی مناسب 
نیز برخوردار گردید. این درحالی اســت كه روند رشــد 
و توسعه شركت در ســال 96 با ادامه روند افزایش تولید، افزایش تنوع محصوالت 
و افزایش ســودآوری با حفــظ و ارتقاء كیفیت محصوالت ادامه خواهد داشــت.   

اركان جهت ساز شركت پارس خودرو:
خوشنام ترین خودرو منطقه تا سال 1400

ماموریت 
مشاركت در ارتقای سطح رفاه جامعه از طریق تولید و عرضه خودروهای با كیفیت، 

ایمن و سازگار با محیط زیست
ارزش ها

»احترام و كرامت« ، »تعهد و مسئولیت پذیری«، »خالقیت و نوآوری«، »اعتماد و 
صداقت«

بیانیه استراتژی
خوشنام ترین خودروساز منطقه تا سال 1400 از طریق برآوردن نیازها و خواسته های 
مشتریان با همكاری شركای تجاری گروه سایپا و عرضه خودروهای متنوع، با كیفیت، 
ایمن، سازگار با محیط زیست و دارای قیمت رقابتی در مقایسه با خودروهای هم تراز.

برنامه های آینده شركت :
- افزایــش حــدود 20 درصــدی تولید و فروش شــركت نســبت به ســال 95
 H2L و ون H200.C3 توســعه و تولید محصوالت جدید شامل برلیانس سری -
بصــورت SKD )در حال حاضر این محصــول بصورت CBU وارد می شــود(.
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همه راضی از بیمه رازی
ناخدایی دکتر امرالهی در کشتی جدید خدمت

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سهامی بیمه رازی در سی و یكمین روز تیرماه 
امسال با حضور صاحبان 94 درصد سهام در سالن اجتماعات ساختمان مركزی 
شركت برگزار شد و صورت های مالی منتهی به 30 اسفند سال 95 به تصویب رسید. 
ریاست مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه رازی را مهندس بهمن یزدخواستی به 
عهده داشت و آقایان فرهاد خالقی و افشین تیرداد به عنوان ناظران و محمد اصغری 
مدیر مالی شركت به عنوان دبیر مجمع، مهندس یزدخواستی را در برگزاری جلسه 
یاری كردند. گزارش هیات مدیره توسط فرهاد خالقی، قائم مقام مدیرعامل قرائت 
شــد و پس از تبادل نظر سهامداران حاضر در مجمع، ضمن تصویب صورت های 
مالی ســال 1395 تقسیم ســود به ازای هر ســهم 25 ریال به تصویب رسید. 
همچنین موسسه سامان پندار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی مدبران مســتقل به عنوان بازرس علی البدل شركت برای سال مالی 

1396 انتخاب شدند.
عملكرد بیمه رازی در سال مالی 139۵

بیمــه رازی با حجم فــروش معادل 971 / 7 میلیارد ریــال تقریبا در ردیف 10 
شــركت برتر خصوصی صنعت بیمه قرار گرفته اســت. این شركت با اصالحات 
صورت گرفته در ســاختار ســرمایه و اســتفاده از روش های نویــن در پرداخت 
خســارت و مدیریت صحیح منابع مالی و به كارگیری از كارشناســان و مدیران 
زبده و جوان و در عین حال با تجربه و همچنین متنوع ســازی پرتفوی بیمه ای 
و سفارشی ســازی محصوالت همراه با افزایش نفوذ بیمــه در بازارهای جدید و 
تمركز بر فروش بیمه های خرد نه تنها توانسته است بر نامالیمات ناشی از شرایط 
اقتصاد كالن حاكم بر كشــور و رقابت فزاینده ناشی از تعدد شركت های بیمه ای 
فائق آید، بلكه توانســته است ســهم بازار خود را افزایش دهد و با اتخاذ رویكرد 
مشــتری مداری و تحلیل ریسك مناسب به 38 درصد رشد پرتفوی دست یابد.

ســرمایه گذاری در اجرای سیاســت های مالی مناســب و به موقع و اختصاص 
ذخایــر فنی مختلف بــرای حفظ و افزایش ســرانه توانگری مالــی، بازبینی و 
بهینه ســازی و حذف فرآیندهای غیر ضروری و پرداخت ســریع و 24 ســاعته 
خســارت پس از تكمیــل پرونــده در راســتای افزایش رضایت مشــتریان از 
رویكردهای اساســی واحد مدیریت مالی در راستای سود دهی بوده است. بیمه 
رازی با افتتاح شــعب جدید و پاالیش و پویاســازی شــبكه فروش و همچنین 
سیاســت جذب نمایندگی و رتبه بندی نمایندگان در حال حاضر یك هزار و 15 
نماینده فعال در سراسر كشــور دارد كه 228 نماینده در پایتخت فعالیت دارند. 

موفقیت ها و جوایز: 
-  دریافت گواهینامه و تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف كنندگان از سازمان 

حمایت از حقوق مصرف كنندگان در سال 1395.
-  دریافت رتبه اعتباری بین المللی از موسسه Capital intelligence به عنوان 

اولین و تنها شركت بیمه ای در ایران 1395.
-  دریافت تندیس بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 1395.

-  دریافت لوح تقدیر از پلیس راهور تهران بزرگ 1395.
-  كســب مقام قهرمانی لیگ كشتی آزاد و فرنگی باشگاه های كشور توسط تیم 

كشتی بیمه رازی 1395.
-  كسب قهرمانی تیم تكواندوی بانوان بیمه رازی در جام كوثر 1395.

-  دریافت لوح و تقدیرنامه روابط عمومی برتر از بیست و سومین همایش ملی و 

نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه 1395.
-  دریافت تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران 1395. 

برنامه هاي آتي شركت: 
-  تقویــت سیســتم و رویه های كنتــرل و نظارت داخلــی در تمامی بخش ها
)BSC( استقرار نظام ارزیابی متوازن و سنجش تحقق اهداف استراتژیك سازمان  -
مدیریتــی داشــبوردهای  و  ســازمانی  هــوش  ابزارهــای  توســعه    -

)Qlik View(
-  توسعه سیستم های تجارت الكترونیك و ایجاد پروفایل بیمه گذاران

-  راه اندازی سیستم CRM و Call Center و باشگاه مشتریان
27000 ISO استقرار سیستم های مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد  -

-  توسعه شبكه و زیرساخت های ارتباطی و Web Site شركت
-  توسعه سیستم اتوماسیون اداری و حقوقی

 - دستیابی به سطح اول در حوزه توانگری مالی
- افزایش سرعت در وصول مطالبات و تمركز وجوه از طذیق سیستمهای بانكی

- گسترش اداره وصول مطالبات و بازنگری آیین نامه وصول مطالبات
- ارتقاء دانش انسانی و سازمانی شركت

-  حضور فعال در نمایشگاه ها و همایش های بین المللی
- اصالح چارت سازمانی در واحدها

- افزایش و تقویت فرهنگ نوآوری و خالقیت در شركت
جایگاه بیمه رازی در صنعت

در اردیبهشــت ســال 82 بیمه رازی به عنوان یكی از چهار شركت خصوصی در 
ایران مجوز فعالیت خود را از بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران اخذ نموده است 
و از آن ســال تاكنون در تمام رشته های بیمه ایی و در سطح كل كشور فعالیت 
داشته اســت. ارائه خدمات بیمه ای در سطح جامعه، گسترش فضای رقابتی در 
صنعت بیمه، ارتقای سطح خدمات بیمه به مشتریان و توسعه فرهنگ بیمه ای 
در كنار كسب درآمد فلسفه وجودی شركت بیمه رازی را تشكیل می دهند. این 
شــركت با حجم فروش معادل 971/7 میلیارد ریال تقریبا در ردیف 10 شركت 
برتر خصوصی قرار دارد. همچنین با توجه به رشد 22/45 درصدی صنعت بیمه 
در سال 1395، بیمه رازی دارای رشدی معادل 42 درصد نسبت به سال گذشته 
می باشــد كه رتبه پنجم افزایش درصد حق بیمه را در بین شركتهای خصوصی 
به خود اختصاص داده اســت كه 3 درصد از كل حق بیمه تولیدی سهم شركت 
بیمه رازی بوده اســت و در مقایسه با سایر رقبا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
بیمه رازی با اتكا بر دانش تخصصی مدیران و كاركنان و پشــتیبانی سهامداران، 
حوزه فعالیت خود را در كشور گسترده نموده و مسئولیت اجتماعی خود را نسبت 
به رفع انتظار مشــتریان و تحقق اهداف پیش رو به نحوه مطلوب اجرا می نماید.
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سازه پویش؛ پیشرو در کیفیت و اعتبار
استراتژی های مهندس رفیعی برای توسعه فروش و رشد سودآوری

مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام شــركت سازه پویش )ســهامی عام( مورخ 
1396/04/29در محل دفتر مركزی واقع در تهران خیابان ســتارخان برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 67 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای محمدرضا شفیعی بود، كه جنابان میرغالمرضا مرتضوی و مرتضی روغنی ها 
در مقام نظار اول و دوم و آقای فرشید طاهرخانی 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 1395/12/30 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 2000 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 

1396/12/29 انتخاب گردیدند.
شایان ذكر است شركت در صنعت قطعات خودرو فعالیت می كند و رشد مثبت فروش 
شركت در سال جاری نسبت به سال قبل 16 درصد می باشد. شركت در بین شركتهای فعال 
در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 3/198/367 میلیون ریال در رده چهارم قرار دارد.

به گفته مهندس امیر رضا رفیعی توســعه فروش و رشــد از 
اســتراتژیهای مهم شركت می باشد، كه بنا به اعالم مدیریت 
عامل شركت در سال مالی 1396 تولید دو پروژه استراتژیك 
و سودآور پدال گاز الكتریمی و دریچه گاز برقی آغاز می شود 
كه پیش بینی می گردد در ســه چهارم ســال مذكور و در 
ســالهای آتی با بهره برداری از آنها سود شركت افزایش یابد.

در گزارش مبسوط و جامع هیات مدیره به مجمع و در بخش 
ریسك های موجود به موارد متعددی اشاره  شد از جمله اینكه،

حساسیت مشتری نسبت به افت كیفی محصوالت ریسك 
از دســت دادن ســهم بازار و اعمال جریمه از طرف مشتریان 
اجتناب ناپذیر است و همچنین كاهش نمره عملكرد شركت 
و كاهش اعتبار نزد مشتریان از ریسكهای كیفیت محصوالت 
است. كه نظارت بر تامین كنندگان مواد اولیه و پایش دائمی 
عملكرد آنان ریســك تامین مواد اولیه را به طور قابل توجهی 
كاهش داده اســت. یكی دیگر از حوزه های كاهش ریســك 
كیفی محصوالت خط تولید است كه با تجهیز خطوط تولید 
با ماشــین آالت High Tech و تجهیزات كنترلی از فبیل 
AOI و ICT تولید محصوالت با كیفیت تضمین شده است.

در مورد ریسك ورود خودروسازان خارجی نیز مدیریت ارشد 
سعی وافر دارد از تهدیدها فرصت بسازد چرا كه با توجه به تحوالت اقتصادی بوجود 
آمده و اقدامات انجام شده در رفع تحریمها، سیاست خودروسازان داخلی جذب شركای 
خارجی می باشــند كه این امر در بلندمدت می تواند صنعت قطعه سازی داخلی را 
با چالش مواجه كند و این مهم می تواند از یك طرف باعث به دســت آوردن ســهم 
بازارهای متنوع تر و ایجاد شراكت های خارجی بیشتر گردد ولی از طرف دیگر تعلل 
در تحقیق و توسعه و امور مهندسی می تواند بازارهای فعلی را هم با تهدید مواجه كند.
بنا به آنچه در گزارش عملكرد شركت آمده است فعالیت های عمده خدمات پس از 

فروش به شرح زیر استمرار دارد:
1- كاهش زمان پاسخگویی به شكایات مشتریان

2- استقرار نفر در خط تولید مشتری جهت رسیدگی سریع به خواسته های مشتری
3- ارتقاء نمایندگیها و صدور گواهینامه برای آن

4- كاهش زمان در انتقال انتظارات مشتری به سازمان
5- گسترش ارائه خدمات با توجه به افزایش تنوع محصوالت و مشتریان

6- حذف نمایندگیهای غیرفعال
توجــه جدی و اهتمام اصلی مدیریت بر حفظ بازار، ارتقاء كیفیت، باال بودن راندمان 
و بهــره وری مجموعه كه به حق و انصاف همگی در ســایه درایت مدیران ارشــد 
مجموعه حاصل شــده است ، خودروســازهای داخلی برای تكمیل محصول خود 
نیاز به یك زنجیره از قطعات ســازها دارند كه به هر اندازه این بخش و شركت های 
این قســمی از جمله سازه پویش دوام داشته باشند فضای خودكفایی و بی نیازی را 
بیشتر احساس می كنیم و این نكته ای است كه باید در سال های اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل - اشــتغال و تولید به آن توجه جدی تر داشت و این همان است كه در 

لوح های متعدد و تقدیرنامه هایی كه از طرف های قرارداد از ساپكو و سایپا گرفته تا 
ایران خودرو و از وزیر و وكیل گرفته نماینده و مسئولین ارشد دفتر رئیس جمهوری 
و اتاق های بازرگانی به مدیریت شركت اهدا گشته و بر این مهم تاكید گردیده است.

پیام هیات مدیره
سال 1395 را بایستی برای فعاالن اقتصادی و خصوصا خودروسازان و تولیدكنندگان 
قطعات خودرو دوران پساتحریم نامید. دوران رفع تدریجی تحریم ها و شروع مجدد 
رونق اقتصادی. صنعت خودرو و به تبع آن قطعه سازان نیز افزایش تولید داشتند، به 
طوری كه فروش شركت سازه پویش 16 درصد نسبت به سال 1394 رشد یافته است.
هیات مدیره با اتكال به خداوند متعال و با توسعه دانش فنی، به كارگیری تكنولوژیهای 
جدید، افزایش همكاری با شركای تجاری خوشنام خارجی از جمله شركت بوش آلمان و 
همچنین ایجاد انگیزه در كاركنان شركت كه از اصلی ترین سرمایه 
های بنگاههای اقتصادی می باشند توانست ضمن باالبردن كیفیت 
محصوالت كه از اهمیت باالیی برخوردار بود به این مهم دست یابد.

ما افتخار داریم به كلیه سهامداران محترم نوید موفقیتهای بهتری 
را در آینده داشته باشیم.

ماموریت
شركت سازه پویش با پشتوانه سالها تجربه و دانش در زمینه 
طراحیف تولید و تامین قطعات خودرو با تكیه بر رابطه پایدار 
و مستمر با شركای تجاری و مشتریان خود عالوه بر تضمین 
سودآوری و جلب رضایت ذینفعان توانسته سهم قابل توجهی از 
تولید داخلی را پوشش دهد. بر همین اساس ما با ارائه قیمت رقابتی، 
نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی با انگیزه و خالق ، شبكه 
بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فزوش، سبد متنوع محصوالت 
و رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، ماموریت خود را 
تا سال 1396تبدیل شدن به مجموعه ساز و تامین كننده پیشرو 
و نوآور صنعت خودرو در راستای بازارهای بین المللی می دانیم.
در این راســتا محصوالت شركت ســازه پویش به دو بخش 
محصوالت »الكترونیكی و پلیمری« و محصوالت »مكاترونیكی« 

تفكیك گردیده است.
بیانیه ارزش شركت سازه پویش

- تعهد سازمانی و ایجاد انگیزه یادگیری مستمر در كلیه سطوح
- روحیه ی همكاری، همدلی و ارتباط صمیمی میان كاركنان سازمان

- احترام و پاسخگویی مسووالنه به مشتری
- اتحاد و انسجام گروهی در دستیابی به اهداف به پروژه در شرایط بحرانی جهت ثبات 

و ماندگاری سازمان
مقصد محوری

- ایجاد راحتی، امنیت و كنترل هوشــمند خــودرو و قرارگرفتن در زنجیره تامین 
خودروسازان بین المللی
خط مشی كیفیت

با یاری خداوند متعال و همكاری كلیه پرسنل، شركت سازه پویش در مسیر رسیدن 
 16949:2002 ISO/TS به یك شركت ســرآمد فرامنطقه ای اســتاندارد  جهانی
را جهت استقرار نظام مدیریت كیفیت و بهبود مستمر سازمان انتخاب نموده است.
 در این راســتا شركت راهبردهای ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است:
1- ارائه محصوالت و خدمات متنوع با هدف برآورده ســازی رضایت كلیه ذینفعان

2- بهترین كیفیت، كمترین هزینه و كوتاهترین زمان ممكن در ارائه محصوالت و 
پشتیبانی با حفظ منافع ذینفعان

3- توسعه تامین كنندگان به عنوان شركاء استراتژیك سازمان
4- توسعه و توانمندسازی منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان از طریق 

مشاركت، آموزش و انگیزش.
5- شناسایی فرآیندهای موثر بر كیفیت و پایش شاخصهای كارایی و اثربخشی آنها.
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نگاه جدی مدیریت به امر هم افزائی و هماهنگی در شرکت های اقماری
مهندس اکبر مجیدپور با برند سیمان تهران و اندیشه های ماندگار

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت سیمان تهران )ســهامی عام( در تاریخ 
96/04/27 در محل پژوهشگاه نیرو واقع در تهران تشكیل شد. 

در ایــن مجمع كه با حضور 73/59 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای سید بهاء الدین عالئی فرد 
بود، كه جنابان عبدالمجید شــواربی مقدم و مهدی شــهریاری در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای نصرت اله توكل به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه 1395/12/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 55 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شركت برای سال 
مالی 96 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
خداوند بزرگ را سپاســگزاریم كه توفیق عنایت كرد تا در سال مورد گزارش 
كه به فرموده مقام معظم رهبري مزین به ســال )اقتصــاد مقاومتی؛ اقدام و 
عمل( نامگذاری شــده بود درحد وســع و توان به رغم تمامی شرایط رقابت 
پیرامونی در محیط كســب و كار و باتوجه به فضاي ركود در اثر تحریم هاي 
اقتصادي در كشــور و فراز و نشــیب هاي سپري شــده در صنعت سیمان با 
جدیــت و تالش مجموعــه همكاران اعــم از معاونان، مدیران ، مهندســین 
، كارشناســان و كلیــه كاركنان زحمتكش در ســایه الطــاف حضرت حق ، 
مفتخریم كه عملكرد یك ســال شركت سیمان تهران و شركت هاي گروه را 
در مجمع عمومی عادي ســالیانه به محضر سهامداران محترم تقدیم نمائیم .

هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و 
به منظور حفظ و حراست از این امانت گرانبها كه مسئولیت آن را به عهده دارد از 
انجام هیچ تالش و كوششی دریغ نورزیده و با همدلی و مشاركت عمومی خانواده 
معظم گروه سیمان تهران با اعتقاد راسخ در تحقق اهداف سازمان كوشا باشد.

چشم انداز رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت پنجم :
یكی از ســه تولید كننده برتر ســیمان در منطقه خاورمیانه و عرضه كننده 

برترین برند سیمان از لحاظ كیفیت و تنوع محصول
ماموریت رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت پنجم :

تولید و عرضه انواع ســیمان هاي متعارف، طراحی و تولید سیمان هاي جدید 
براي مصارف خاص با كیفیت و قیمت رقابتی با استفاده از فن آوري هاي روز 

دربازارهاي داخلی و خارجی
اهداف اصلی در برنامه میان مدت پنجم :

- تداوم سود آوري
- ارتقاء جایگاه رقابتی

- افزایش بهره وري
-  توسعه منابع انسانی

-  افزایش رضایتمندي ذینفعان
استراتژي هاي گروه سیمان تهران در برنامه میان مدت پنجم:

- نفوذ در بازار
-  توسعه بازار

-  ارتقاء كیفیت
- هم افزایی

ریسك هاي عمده شركت :
عدم پایداري شــرایط صــادرات با توجه بــه ویژگیهاي كشــورهاي مقصد
ركود اقتصادي حاكم بر صنعت ساخت و ساز و كاهش میزان مصرف در قبال 

تولید كل كشور
نرخ باالی ســود تســهیالت بانكــی با توجه به شــرایط انقباظــی در بانكها
نوســان احتمالی نرخ ارز با توجه به مبلغ تســهیالت ارزی شــركتهاي گروه
نــرخ فروش ســیمان با توجه به شــرایط فزونــی عرضه ســیمان به تقاضا

برنامه های آینده شركت 
· بررســی میزان واقعی بارخوری آســیاب های گلوله ای و برنامه ریزی جهت 

بهینه سازی تولید و مصرف انرژی
· ارتقاء گرید كولر واحد 6 به sfكولر

· راه اندازي تكنولوژی سوخت  جایگزین زباله سوز شهر تهران برای كوره واحد 9
· invertor كردن كمپرسورهای مجتمع

h-save بررسی تكنولوژی ·
sfr بررسی و راه اندازی سیستم ·

· طراحي و اجراي هات گاز جهت تامین هواي گرم آسیاب سیمان 8-2
· انتقال گرد خروجي الكتروفیلتر كوره 3 به حوض مخلوط

· نصب سیلوي ذخیره قبل از آسیاب مواد واحد 4
· حفظ سهم بازار شركت و گروه سیمان تهران 

· حفظ و گسترش برند تجاری شركت سیمان تهران
· هم افزایی و هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی با شركتهای اقماری

. برنامه ریزي جهت حذف فعالیتهاي اضافی و موازي در واحد مالی
. برنامه ریزي آموزش تخصصی در سطح مختلف كاركنان مالی در جهت ارتقاء 

سطح كیفی كاركنان
. تشــكیل كارگروه برنامه ریزي ، اجرائی و نظارت در ســطح شركت سمیان 

تهران و شركت هاي گروه 
. برنامه ریزي و بازنگري در راستاي تقویت زیر سیستم هاي مالی

. كنترل هزینه ها و افزایش بهره وري به منظور حفظ و افزایش سودآوري
حفظ و نگهداشت و ارتقاء استانداردها، افزایش كیفیت تولید و افزایش بهره وري انرژي
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هنر مدیریت مهندس زند
ایده نوین؛ زندگی نوین برای بیمه نوین
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مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیمــه نویــن )ســهامی عام( 
مــورخ 27 /1396/04 در محــل مركــز همایــش هــای مطالعــات و بهره 
وری منابــع انســانی ســازمان مدیریــت صنعتی شــركت برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 89/67  درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای عیســی شهسوار 
خجســته بود، كه جنابان محمدهادی افشــاری و امیر شفیعی در مقام نظار 
اول و دوم و سركار خانم طیبه رجایی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خود 

ضمــن  تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 بــه كار خــود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی رایمند وهمكاران به 
عنوان بازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرســی 
بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یك ســال 

انتخاب گردیدند.
حسین كریم خان زند در ابتدای گزارش جامع خود 
به مجمع كه با حضور نماینــده بیمه مركزی ج.ا.ا.، 
نماینده سازمان بورس واوراق بهادر، حسابرس رسمی 
و بازرس قانونی و خیل سهامداران مشتاق برگزار می 
گردید با اشاره به اینكه شــركت بیمه نوین از سال 
1384 در بازار بیمه كشــور فعالیت دارد و به منظور 
ایجــاد امنیت مالی و آرامش بــا ارائه خدمات بیمه 
ای متنوع و با كیفیت برای آحاد جامعه تشــكیل و 
موجودیت یافته اســت افزود علی رغم تمام فرازها و 
نشیبهایی كه گریبان گیر صنعت و اقتصاد و بیمه كشور 

در سالهای سخت گذشته گردید هم اكنون مفتخرم بگویم كه در بیمه نوین با 
رویكردی جدید و با درک صحیح از تهدیدها و فرصت ها و تجربه از گذشته و 
تدوین برنامه های مدون مدیریتی توانسته ایم در مسیر موفقیت و رشد مستمر 
قرار گرفته و به سوی چشم انداز ترسیمی خود مطمئن و استوار حركت كنیم.
وی بــا بیان اینكه چشــم انداز بیمه نویــن برای افق 1398 ســرآمد بودن 
در بیــن شــركتهای بیمه و تعالی ســازمانی و قــرار گرفتــن در بین یكی 
از 5 شــركت برتــر غیردولتــی صنعــت بیمه از نظــر تولید حــق بیمه و 
ســودآوری می باشــد افــزود در همین راســتا بــرای تحقق ایــن موضوع 
مدیریت ارشــد شركت بهبود مســتمر كیفیت را در تمام شــئون سرلوحه 
خــود قرار داده اســت و به جد آن را در ســال مالی آتی پیگیــر خواهد بود.

به گفته جناب كریم خان زند كه نوع مدیریت وی در صنعت بیمه و از جمله 
بیمه ایران و بیمه ما بسیار تحول گرا و موفق بود توجه جدی به توسعه متوازن 
كیفیت منابع انسانی با برگزاری دوره های آموزشی برای كاركنان ، كارشناسان 
و نمایندگان، توسعه كیفیت سیستم ها با بازبینی و استفاده به روز از فناوریهای 

مدرن و برنامه های جامع و توســعه كیفیت سرمایه گذاری های شركت یعنی 
توجه و اهتمام جدی به امر ســرمایه گذاری های ســود ده و پربازده ، تقویت 
نشان تجاری بیمه نوین با اتخاذ تدابیر كارشناسانه برای اعتالی نام و برند بیمه 
نوین به عنوان بیمه ای پیشــرو و افزایش وفاداری مشتریان و جلب حداكثری 
رضایتمندی آنها كه تنها با ارائه خدمات به موقع و پرداختهای قانونی و تكریم 
مشــتریان صورت می پذیرد را از جمله اهم برنامه های تدوین و اجرا شــده 
این شركت در سال 1395 برشمرد كه در سال 96 نیز استمرار خواهد یافت.
مهندس زند در گزارش خود پیرامون مقایسه عملكرد سال مالی مورد گزارش 
نسبت به سال گذشته گفت: در حق بیمه تولیدی سال 1395 یك رشد 19/2 
درصدی را نسبت به سال 94 داشته ایم كه رشته های آتش سوزی ، مهندسی، 
عمر و زندگی شاهد بیشترین رشد و در رشته ثالث كاهش صدور بیمه نامه بوده ایم.

وی درخصوص برنامه ریزی های صورت پذیرفته برای 
سودآوری بهره وری و رشد مستمر در شركت تصریح 
كرد: تصمیم گیری های بسیار خوب و كارشناسانه ای 
برای اصالح پرتفوی با هدف سودآوری و رشد بهینه 
در شركت رخ داده و برای رسیدن به این هدف مهم، 
متغیرهای مختلفی تبیین  شده كه یكی از آنها رقابت 
در كیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده بوده است.
كریم خان زند ادامه داد: بیمه نوین در ســال جاری 
محصوالتــی تلفیقــی در بیمه های خــودرو، آتش 
ســوزی و مســئولیت با رویكرد ارزش آفرینی برای 
بیمه گذاران نه به شــیوه ارائه تخفیفات غیراصولی 
كه بی شــك نحوه خدمت را نیز دچار آسیب خواهد 
كرد بلكه با ارتقای سطح كیفی و پوشش دهی برای 
نیاز مشــتریان طراحی و به بازار عرضه كرده اســت
شــایان ذكر اســت به همــت و تدبیر ســكانداران 
شركت از جمله حســین كریم خان زند؛ مدیرعامل 
شــركت بیمه نوین تالش های صورت گرفته برای عملیاتی و نهایی شــدن 
ثبت افزایش ســرمایه شــركت بر طبق مصوبه هیأت وزیران و تأیید شورای 
عالی بیمه، شــركت بیمــه نوین پس از اخذ مجوزهــای قانونی برای افزایش 
سرمایه شركت اقدام نمودكه خوشــبختانه با همكاری سهامداران این امر در 
اردیبهشت ماه امسال نهایی و ثبت شد كه این به معنای ارتقای توان شركت 
در زمینه فعالیت بیمه گری خود و ایفای مطلوب تر تعهدات آتی خواهد بود.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در ادامه با اعالم اینكه در بخش پرداخت 
خسارت شاهد یك كاهش معنادار 10/3 درصدی بوده ایم اضافه كرد این نشان 
از توجه جدی ما به مدیریت بیمه های صادر شده بوده است كه باعث گردیده 
در این بخش از برترین ها و شــاگرد اول ها بین دیگر بیمه های كشور باشیم.
وی با بیان اینكه بیمه ثالث یك رشــته مطلوب برای بیمه ها نبوده و ریسك 
خســارت آن بسیار باال اســت اضافه كرد از روز آمدنم سعی كردم این نقیصه 
كه بخش اعظم پرتفوی شــركت را بیمه ثالث شــامل می شد سامان بخشیم 
و خوشــبختم كه اعالم كنــم این جراحی با كمك تیــم مدیرانم اتفاق افتاد 
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و در همیــن بازه كم از ســهم 50 درصدی پرتفوی ثالث بــه كمتر از نصف 
رســیدیم و بــرای همان تعداد صادره هم نیز ســعی شــد نظارت بیشــتر 
انجــام گیرد كه اثرات مثبت آن در عملكرد مالی شــركت قابل رصد اســت.
مهندس زند در همین باب افزود اگر بیمه ثالث را كنار بگذاریم و رشد بیمه ها را 
در نظر بگیریم می بینیم رشد 20/6 درصدی ما از رشد 18/4 درصدی میانگین 
صنعت بیمه پیشتر و جلوتر است و این هم در روزگار سخت و ركود حاكم بر 
فضای اقتصادی كشور یك آمار بسیار خوب و درخشان از بیمه نوین می باشد.

مدیر توانمند شركت كه در كادرهای مدیریتی و پشتیبانی تیم های یكدست و 
كارایی را در كنار خود همرزم می بیند با تاكید بر این نكته كه میانگین ریسك 
خسارت در بیمه 21/4 و در بیمه نوین 6/8 درصد بوده است، اضافه كرد، مقایسه  
آمارهای رسمی و شفاف ما در امسال كه به تائید بیمه مركزی وحسابرس رسیده 
اســت موید این نكته اســت كه با مدیریت ریسك و تالش در جذب پرتفوی 
مناسب یعنی بهبود و بهینه سازی پرتفوی، عملكردی روشن و موفق و مثبت 
توانسته ایم برای ســهامداران و ذینفعان سود و ارزش آفرینی حاصل سازیم.

مدیرعامل شــركت، جلب رضایتمندی حداكثری و وفاداری مشــتریان را از 
اهم برنامه های بیمه نوین برشــمرد و اضافه كرد در ســال های گذشــته دو 
رشــته درمان و ثالت برون سپاری می گشــت تا حجم فعالیت های شركت 
كمتر شــود كه ما با اعتقاد راســخ به این نكته كه این بخش ها ویترین یك 
بیمه موفق هستند و نقش بســزایی در جلب رضایت مشتریان دارند با درک 
این موضوع و ورود به این بخش طرح پرداخت 72 ســاعته هزینه های بیمه 
ای توانســتیم به بیشــترین درصد جلب رضایتمندی در طول حیات شركت 
دســت یابیم.مهندس زند در بخش تكمیلی صحبت های خود با اعالم اینكه 
به مدد گســتردگی شــبكه فروش و بازاریابی شــركت كه در تمامی استانها 
و شــهرهای بــزرگ حضور داریــم و نمایندگانی كه پرتالش در كل كشــور 
مشــغول به فعالیت زیر چتر بیمه نوین هســتند افزود توانســتیم هم برای 
ســهامداران عملكردی موفق را حاصل سازیم و هم چتر حمایتی قوی باشیم 
برای افراد تحت پوشــش كه ســعی و تالش شبانه روزی شد تا به شایستگی 
و بایســتگی تمام همكاران و تیم مدیریت این خدمت را به انجام برســانند.

افزایش توانگری مالی، ایفای مطلوب تعهدات، مدیریت ریسك خسارت، بهبود 
پرتفوی، انعقاد قرارداد با بیمه مركزی ج.ا.ا. در حوزه بیمه های اتكایی، اجرای 
برنامه های پیشــرو در حوزه های طرح و توســعه، به روزرســانی برنامه های 
عملیاتی و استمرار برنامه های آموزشی از جمله دستاوردهای مهندس كریم 
خان زند و مجموعه بیمه نوین در سال سخت اقتصادی 95 بود در سالی كه اكثر 
بیمه ها دچار تعدیل های منفی بسیار گشته و نتوانسته اند به حداقلی از پیش 
بینی ها دست یابند، بیمه نوین با درایت مدیران خود توانست تولدی دوباره را 
در این شركت رقم بزند. در حاشیه این مجمع مهندس كریم خان زند با اعالم 
اینكه بیمه نوین در نظر دارد طی سنوات آتی با تنوع بخشی هر چه بیشتر به 
محصوالت موجود و ارائه محصوالت جدید بیمه ای به بازار بیمه به عنوان یكی 
از پیشتازان این عرصه ، موفق به كسب سهم بیشتری از بازار گردد اضافه كرد 
در مجموع كاركرد حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش های سخت 
افزاری و نرم افزاری، روابط عمومی و تبلیغات هدفمند، بازرســی و رسیدگی 
به شكایات »جلب رضایتمندی«، مالی و سرمایه گذاری »علیرغم رشد منفی 

بازار ســرمایه در این بخش ما بازدهی 13 درصدی داشته ایم« و ... می توانم 
بگویم در سال 1395 بسیار موفق عمل كردیم كه این گفته وی تصدیق جمله 
بزرگان حاضر كه هر یك از مدیران شركت های بزرگ بودند را در پی داشت.

اجازه مــی خواهیم از لطف و بزرگورای اســاتید به نام صنعت بیمه كشــور 
جنــاب مهندس كریــم خان زند، جنــاب آرام خان رشــیدی در حق حقیر 
اصحــاب خبــر و كمك و یــاری جناب شمســایی كــه به گرمــی و كرم  
پذیــرای جمله خبرنگاران بودند كمال تقدیر و تشــكر را داشــته باشــیم.
حیفمان آمد گزارش تمام شــود و صحبت های نماینــده بانك اقتصاد نوین 
را نقل به مضمون نكنیم كه به پشــت تریبون آمد و گفت: در این دوســالی 
كــه جناب كریم خــان زند آمده اند روندی بســیار خوبی بر شــركت بیمه 
نوین حكمفرما شــده است و ما شــاهد بودیم با یك سیاست و جهت گیری 
مدبرانه در كنار افزایش تعداد حق بیمه صادره شــاهد بهبود پرتفوی بصورت 
چشمگیری بوده ایم و اگر در نظر بگیریم كه مقداری از خسارت های پرداخته 
این دو ســال هم مربوط به بیمه نامه های صادره قبلی است معلوم می شود 
چه شــاهكاری كردند ایــن تیم مدیریت در این بیمه نویــن با تفكری نوین.

حسابها و صورتهای شفاف مالی نیز از جمله تاكیداتی بود كه این نماینده داشت 
و اذعان به این كه این پاكدستی مدیران مالی را در كمتر مجمعی و تیم كاری 
دیده ایم و تاكید جناب رشیدی معاونت پشتیبانی و مالی كه ما تداوم همین 
برنامه ها را برای سال پیش رو با تالش مجدانه تر پی گیری خواهیم كرد تا در كنار 
ارزش آفرینی و سودآوری برای برند بیمه نوین آن كنیم كه شایسته آن است.

پیام هیات مدیره
شــركت در ســال 1395 با گذر از دوره پیش بینی شده براي اصالح تركیب 
پرتفوي ناموزون بیمه اي خود موفق شد به هدف خود در این زمینه نائل شده 
و با تحمل و گذر از زیان ناشی از پرداخت به موقع و بدون وقفه خسارت هاي 
سنگین سنوات گذشته به خسارت دیدگان ، روند سوددهی خود را آغاز نماید 
. نتیجه تحمل این ســختی توسط سهامداران محترم رسیدن به یك تركیب 
پرتفوي بهینه است كه در آن وزن رشته شخص ثالث اتومبیل از 53/5 درصد 
در سال 1391 به 25/6 درصد در سال 1395 كاهش یافته و سهم بیمه هاي 
زندگی از 10/4 درصد در سال 1391 به 28/8 درصد در سال 1395 افزایش 
یافته است ، ضمن اینكه پیش بینی می شود پرونده هاي خسارت هاي وارده 
سال هاي آتی مربوط به بیمه هاي صادره سالهاي قبل در سطح بسیار مطلوب 
و مورد قبولی باشــد . بعالوه با انجام افزایش ســرمایه در سال 1395، ضمن 
رعایت مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص حداقل سرمایه موسسات بیمه ، 
ساختار مالی شركت اصالح گردید كه یكی از نتایج آن ارتقاء سطح توانگري مالی 
شركت از سطح چهار به سطح یك است كه این به مفهوم افزایش توان شركت 
در زمینه فعالیت هاي بیمه اي و ایفاي تعهدات آن می باشد و مطمئناً افزایش 
اعتماد مشــتریان را به دنبال داشته و نوید آینده اي بهتر را براي شركت می
دهد .بدیهی اســت در این گزارش كلیه حقایق موجود ، در اختیار سهامداران 
محترم و نمایندگان ایشــان قرار داده شــده تا با توجه به حق مسلم ایشان بر 
اشراف كامل به مسائل شركت ، با ارائه رهنمودهاي خود ، اعضاي هیات مدیره 

و كاركنان شركت را در پیشبرد هرچه بهتر امور یاري دهند .
امید اســت باتالش روزافزون مدیران و كاركنان شركت و فراهم شدن زمینه 
هاي اقتصادي مناســب در ســنوات آتی با بهره گیري از تجربیات گذشته ، 
شــاهد رشد هرچه بیشتر شــركت بیمه نوین در تمامی زمینه ها و همچنین 
كســب بازده مناســب در قبال ســرمایه گذاري ســهامداران گرامی باشیم.

 در بیمه نوین با رویكردی جدید و بــا درک صحیح از تهدیدها و 
فرصت ها و تجربه از گذشته و تدوین برنامه های مدون مدیریتی 
توانســته ایم در مسیر موفقیت و رشد مســتمر قرار گرفته و به 
سوی چشم انداز ترســیمی خود مطمئن و استوار حركت كنیم.
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مفاخر با مهندس مقدسی پیش به سوی پیشتازی IT در ایران
دکترین مقدسی برای اعتالی کیفیت و خدمات نوآورانه

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت توســعه فناوری اطالعات 
خوارزمی)سهامی عام( مورخ 1396/4/28 در محل فرهنگسرای ارسباران برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور 67/23 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای عبدالمجید دهقان 
بــود، كه جنابان ســید ابوالقاســم حســینی و كیــاوش صافی در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای قاییــن شــاهعلی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهــی به 1395/12/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت دایا رهیافت بــه عنوان 
بازرس قانونی و حســابرس و موسســه حسابرســی و خدمات مالی كوشامنش 
بــه عنوان بــازرس قانونی علی البدل برای مدت یكســال مالی انتخاب شــدند.

دكتر پرویز مقدسی مدیرعامل شركت در ابتدای گزاش 
خود به مجمع با اشاره به اینكه شركت توسعه فناوری 
اطالعات خوارزمی از سال 1376 با موضوع تولید، تامین 
و بهره برداری انواع ســخت افزار، نرم افزار و تجهیزات 
الكترونیكی و رایانه ای مورد مصرف در انواع فعالیت های 
اداری، تجاری، خدماتی، تولیدی، مالی و بانكی تاسیس 
گردیده و در حال حاضر با بیش از 500 نفر پرسنل فنی 
مستقر در 60 شهر بزرگ كشور توانسته است خدمات 
بهینه ای به مشــتریان خود ارائه دهــد، افزود: عمده 
توجه شركت معطوف به ارائه برترین راه حلهای جامع، 
بهترین تجهیزات و با كیفیت ترین ســطح از خدمات 
به مشتریان می باشد و با توجه به گسترش جغرافیایی 

ارائه خدمات، شركت كوشــیده است خدمات بهینه ای را به مشتریان ارائه نماید.
مدیــر بــا ســابقه و كاردان شــركت در ادامه با اعــالم اینكه كیفیــت، رضایت 
مشــتریان و امنیــت ســه ركن اساســی بــرای تــداوم كســب و كار، حفظ 
منافــع كلیــه گروههــاي ذینفــع و تحقــق چشــم انداز شــركت توســعه

فناوري اطالعات خوارزمي محسوب میشود اضافه كرد بنابراین، مدیریت ارشد براي 
 ،IT اطمینان از تحقق كلیه الزامات كیفیت و امنیت معتبر در حوزه كســب و كار
الزامات تعهد شده در قراردادها، الزامات مشتریان و سایر الزامات قانوني، پیاده سازي 
اســتانداردهاي 10002ISO ،9001ISO و 27001ISO را در دســتور كار خود 
قرار داده اســت و بر این اســاس مدیریت ارشد، كلیه پرسنل شركت را براي تداوم 
استقرار، انطباق و بهبود سیستم هاي یاد شده، در چارچوب نیل به اهداف بنیادین 
، به همدلي و مشاركت فراخوانده والبته كه تیم اجرایی چه جانانه یا علی گفته اند. 

IT پشتیبانی بیش از 250000 انواع تجهیزات -
- ارایه SLA متمایز و مترقی بر مشتری مداری

- ارائه خدمات پشتیبانی به بیش از 7000 شعبه بانكی سراسر كشور
 ITIL مجهز بر SERVICEDESK مركز پیشخوان خدمات -

- بكارگیری نكنســین های فنی مجرب با گواهینامه های معتبر آموزشی در 65 
شهرستان

- ارائه راهكارهای جامع SOLUTIONS مورد نیاز بانك ها و موسسات مالی 
و ارائه راهكارهای خالقانه و توجه به امر مشتری مداری باعث شد سود خالص این 
شركت در سال 1395 به 38/674 میلیون رسید كه نسبت به سود 14/471 سال 

1394 رشد بیش از 164 درصدی داشته باشد.
مدیر خالق و با تجربه شــركت با اعالم اینكه ارزش آفرینی برای مشتریان داخلی 

و ارائه راهكارهای جامع IT ماموریت ما می باشــد اضافه كرد با فروش محصوالت 
در گــروه های محصــوالت خودپرداز، دوربین مدار بســته، تجهیزات كامپیوتری 
، نرم افزار پولشــویی و درآمد خدمات ATM ، نصب دوربین مدار بسته، خدمات 
تعمیــرات و نگهداری شــعب بانكی و خدمات نرم افزاری و ســخت افــزاری و... 
توانستیم برای ذینفعان مفاخر در كنار مسئولیت پذیری و مشتری مداری، دانش 
مــداری، هم افزایی و نوآوری برای ســهامداران خود ســود آوری و ارزش آفرینی 
حاصل ســازیم كه این مهم حاصل نمی شد جز در ســایه كار كارشناسی دقیق، 
خدمات به موقع، رایزنی های گســترده مدیریتی و شركت فعال در مناقصه هاو ...
دكتــر پرویز مقدســی كه بیش از 3 دهه در باالترین ســطوح مدیریتی كشــور 
ســكاندار و پیشــرو بوده اســت در ادامه افزود: بــا رصد دقیق بــازار و فرصت ها 
و تهدیدهــا را شــناختن و انجــام رایزنی های كســترده در باالترین ســطوح و 
با توجه به اینكه شــركت مفاخر یك شــركت مناقصه محور اســت توانســتیم 
عملكــردی را در چنــد ماه اخیر رقم بزنیم كه یك ركورد شــناخته می شــود.
عضو هیات مدیره شركت با اشــاره به آمار مورد تائید حسابرسی و سازمان بورس 
كه نشان دهنده افزایش سود عملیاتی و خالص شركت 
می باشــد اضافه كرد با فروش و نقد كردن دارائی های 
غیرمولــد برای تامین نقدینگی الزم حركتی بســیار 
خوب بــرای آینده شــركت رقم زده گردیده اســت.
مدیر ارشد شــركت با اعالم اینكه عمده قراردادهایی 
كه در ســال 1395 در حــوزه فروش تجهیزات بانكی 
و غیربانكی منعقد گردیده با شركت پست جمهوری 
اسالمی، بانك مهر ایران، بانك صادرات، بانك قوامین، 
بانك كارآفرین، بانك پارسیان، موسسه مالی اعتباری 
كوثر، قرض الحســنه مهر ایران بــوده اضافه كرد این 
تعداد قرارداهای فروش دو برابر سال گذشته بوده است.
به گفته این مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــركت 
خدمات دهی و پشتیبانی و بازاریابی موفق تیم مدیریت شركت باعث شد كه بانك ها و 
شركتهای بزرگ بیشتری تمایل به عقد قرارداد و همكاری با خوارزمی را داشته باشند.
مدیرمدبر شــركت در بخش دیگری از ســخنان خود با اعــالم این نكته كه اگر 
ســهامداری در پایان سال سهام ما را می خرید در روز برگزاری مجمع بیش از 27 
درصد رشد را در ارزش سهام خود مشاهده می كرد افزود این یعنی افزایش ارزش 
81 درصدی در ســال كه نشــان از آن دارد علی رغم تمام ســختی ها با درایت و 
تدبیر شركت در ســال 96 در راستای چشم انداز ترسیمی خود حركت می كند.
دكتر پرویزمقدسی با تاكید بر این نكته كه كمبود سرمایه در گردش ، نوسانات نرخ 
ارز، تمایل مشــتریان به محصوالت جایگزین و تنوع كیفیت ارائه خدمات در بازار 
IT از ریســك های پیش روی شركت می باشد اضافه نمود با تهیه طرح توجیهی 
افزایش سرمایه و مدیریت هزینه ها ، اجتناب از خریدهای اعتباری و اعمال تمهیدات 
الزم جهت ارز مبادله ای برای خریدهای خارجی، برنامه ریزی برای تكمیل ســبد 
محصوالت و تقویت اتاق های فكر در شركت و برنامه ریزی جهت حفظ و توسعه 
برند مفاخر و افزایش آگاهی به مشــتریان را ازجمله تمهیدات مدیریتی است كه 
برای این تهدیدها اندیشه شده است تا مفاخر بتواند در سایه حمایت سهامداران و 
اعضای هیات مدیره نگینی باشد بر جایگاه بی بدیل خود در صنعت آی تی كشور.

خواندن گواهینامه ها و جایگاه خوارزمی در مجامع تخصصی خالی از لطف نیست كه 
نشان می دهد این مدیر الیق در این 3 سال حضور خود در این مجموعه توانسته 
چگونه به طور مســتمر و رو به رشد شــركت را به سوی موفقیت رهنمون سازد، 

افتخارات را بخوانیم:
 BICSI عضو سازمان بین المللی -

- دارای گواهینامه فعالیت صنعتی با ظرفیت مونتاژ 9000 دســتگاه رایانه در یك 
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شیفت كاری در سال از وزارت صنایع و معادن
- دارای پروانه بهره برداری در زمینه تولید دســتگاه های خود دریافت و پرداخت 

اتوماتیك بانكی
- دارای گواهینامه 9001ISO از SGS سوئیس

- دارای گواهینامه 10002ISO از SGS سوئیس
- دارای گواهینامه احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیك

- عضو انجمن صنفی تولیدكنندگان رایانه كشور
- عضو سندیكای تولیدكنندگان فن آوری اطالعات

- عضو سندیكای تولیدكنندگان رایانه كشور
- دارای نشان شایستگی مدیریت فناوری و نواوری

- عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران
- حائز رتبه بندی سیمین از اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران

- عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
- عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
- عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق

اجازه می خواهیم از عزیزان بزرگوار در روابط عمومی و امور سهام كه به گرمی پذیرای 
مطبوع بودند و از لطف و حرمت مدیر مدبر شــركت جناب مقدسی كه عنایت به 
این كمترین اهل رســانه داشتند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم كه بزرگ 
منشی و طبع بلند دستگیری استاد مقدسی ســنت دیرینه بوده در هر سنگری. 

- افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویي مناسب به شكایات آنها
- ایجاد ارزش مطلوب مشتریان از طریق ارتقاي كیفیت و توسعه سبد محصوالت و 

خدمات 
- بهبود مستمر فرآیندهاي سازمان و انطباق با چارچوب هاي معتبر بین المللي )از 

)ITIL جمله
- شناسایي و ارزیابي ریسك هاي امنیتي و اقدام در جهت كاهش ریسك هاي مهم 

بر اساس 
  دستورالعملهاي ثبت شده در مركز اسناد

- ارتقاي شایســتگي كاركنان و توســعه زیرســاخت هــاي دانــش و فناوري، 
گوشــه ای از آنچــه بــوده كه ایــن مدیران الیق و كارشناســان خبــره به حق 
بــه دنبــال اجرائی كردن ان بــوده اند كه به حــق و انصاف موفق هم بــوده اند.     

پیام هیات مدیره
بسیار خوشــحال و مفتخرم كه این فرصت حاصل شد تا گزارش عملكرد یكساله 
شركت توســعه فناوري اطالعات خوارزمي را به ســهامداران محترم شركت ارائه 
نمایم. عملكردي كه بیش از همه حاصل تالش و سختكوشــي همكاران پرتالش 
و دلســوزم در شــركت و سیاســتگذاري اعضاي محترم هیات مدیره مي باشد.

در دوره مالــي مورد گزارش و در ادامه سیاســتهاي دولت، تــورم از 11/9 درصد 
در اســفند 1394 بــه 9 درصــد در اســفند 1395 كاهش یافــت و همزمان بر 
اســاس آمارهاي ارائه شــده از ســوي دولت، در شــش ماهه اول ســال 1395 
رشــد اقتصــادي كشــور7/4 درصد اعالم شــد كه قســمت عمــده اي از این
رشد ناشي از افزایش درآمدهاي نفتي بود. برآیند شرایط فوق در كنار اتفاقات مهم 
بین المللي و روند كند رفع تحریمها و ابهامات و نوسانات پساتحریم موجب گردیده 
كماكان ســایه ركود اقتصادي بر كشور و از جمله صنعت بانكداري گسترده باشد.

شــركت مفاخــر در ایــن دوره، عملكــردي مطلــوب و رو بــه رشــد ارائــه 
نمــوده اســت كه نشــان از اتخــاذ تدابیــر صحیــح در این شــرایط اقتصادي 
و بــه ویــژه در محیــط پیچیــده صنعــت مــورد فعالیــت مــي باشــد.

نگاهي به وضعیت صنعت IT و ICT در جهان نشان مي دهد كه طبق گزارش سازمان 
جهاني اطالعات و تكنولوژي آمریكا، 6 درصد از تولید ناخالص داخلي كشورهاي دنیا از 
طریق تكنولوژي، فناوري و ICT تامین می شود كه رقمی در حدود 4/5 تریلیون دالر است.
بررســي ایــن صنعــت در ایــران گویاي چشــم انــداز روشــني مي باشــد 
بطوریكــه طبــق گــزارش وزارت ارتباطات و فنــاوري اطالعات، دي ماه ســال 
گذشــته ســهم ICT در تولید ناخالــص ملی كشــور 2/7 درصد بوده اســت. 
از طرف دیگر یكي از اهداف برنامه ششــم توسعه، افزایش سهم فناوري اطالعات 
و ارتباطات در تولید ناخالص داخلي كشــور مي باشــد. مطابق ایــن گزارش، بازار 
فعلــي فناوري اطالعات و ارتباطات ایران قابلیت توســعه تــا 3 برابر رقم فعلي را 
دارد باید این ســهم تا پایان برنامه ششــم توســعه( 5 ســال آینده ) به 4 درصد 
برســد. بنابراین طبق این برنامــه باید بالغ بر 110 هزار میلیــارد تومان در حوزه

فناوري اطالعات و ارتباطات سرمایه گذاري شود .
ارزش بازار فعلي فناوري اطالعات و ارتباطات حدود 34 هزار میلیارد تومان است كه 
بیش از 70 درصد این بازار سهم فناوري ارتباطات و كمتر از 30 درصد آن سهم فناوري 
اطالعات اســت. این درحالي است كه در دنیا نسبت سرمایه گذاري بخش فناوري 

اطالعات به فناوري ارتباطات60 به 40 است و ما نیز باید در كشور به این نسبت برسیم.
بنابراین از آنجا كه امروزه توسعه كشورها بر مبناي استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات 
صورت مي گیرد كشور ما نیز باید در این مسیر گام بردارد و روشن است كه سهم 
شركتهاي ارائه دهنده خدمات و محصوالت در صنعت فناوري هاي اطالعات و ارتباطات 
در تمام زیربخشها از جمله صنعت بانكداري و پرداخت الكترونیك در حال افزایش است.
شركت مفاخر بعنوان یكي از اركان مهم توسعه بانكداري الكترونیكي در كشور با درک این 
مهم كه مشتریان انتظارات بیشتري خواهند داشت و میخواهند از زمان خود به نحوي 
بهینه استفاده كنند و انتظار دارند شركت به آنها كمك كند تصمیمات بهتري بگیرند، 
و با این نگرش كه انجام كار درست بعدي، نتیجه بخش تر از انجام دادن بهتر همان كار 
است و مقدر است كه نظام بانكي مبتني بر فناوري اطالعات، منبع بهره وري روزمره باشد.
مجموعه مدیریت شــركت بر آن اســت تا با آماده ســازي زیرمجموعه شــركت 
از فرصتهــاي ایجاد شــده در بازار به نحــو مطلوب بهره بــرداري نموده و ضمن 
حفظ شــرایط توســعه فعلي، نســبت به كســب موقعیت هاي ســودمند در 
بازارهــاي پیــش رو مبادرت نمایــد. بدیهي اســت این مهم بــدون حمایت و

پشــتوانه ســهامداران محترم میســر نیســت. لذا امید اســت با اســتعانت از 
درگاه خــداون منــان و حمایتهــاي دایمــي ســهامداران محترم، بــا ورود به 
كســب و كارهاي جدیــد، برگ زرینــي به افتخــارات مجموعه افزوده شــود.

ایفاي حقوق همه ذینفعان شــركت (جمعا 4/154 سهامدار حقوقي و حقیقي) در 
سایه سوددهي مطمئن، مستمر و رقابتي، وظیفه اي است كه آن را مسئولیت خود 
مي دانیم و ایمان داریم موفقیت در این امر موجب رضاي پروردگار و مایه افتخار ما 

خواهد بود.
اطالعات طرح های توسعه و برنامه آینده شركت 

-  اصالح و یكپارچه سازي سیستم هاي اطالعاتي سازمان با هدف افزایش چابكي 
-  بازنگــري فرآیندهــا بــا هدف بهــره وري كاركنــان، كاهش زمــان زنجیره 
تامیــن، كاهــش زمــان تعمیــر، كاهــش زمــان ارائــه خدمــات تــا صدور 
فاكتــور، كاهــش دوره وصــول مطالبــات و بهبــود در نقدینگــي شــركت 
- گرایــش بازار هــدف به بازارهــاي غیربانكي نظیر ســازمانها ونهادهاي دولتي
- نیازسنجي بازار به منظور ایجاد تنوع در سبد محصوالت و تبدیل مشتریان جاري 

به مشتریان وفادار سازمان 
Core Banking ورود به بازار كسب و كار -

Core Insurance ورود به بازار كسب و كار -
- توسعه فعالیتها در حوزه ITS: دوربین هاي امنیتي و سرعتي

- توسعه فعالیت در حوزه تجهیزات بانكی همچون كیوسك، چك اسكنر، چاپگر 
تحویلداری و ...

- افزایش بهره وري پشــتیباني با استفاده از مدیریت مصرف قطعات، ارتقا سطح 
دانــش فني و ارتقا ســطح كیفي ســرویس و خدمات ارائه شــده به مشــتریان

- خروج از انحصار ها و وابستگي به تامین كنندگان با بررسي بازار در شرایط پساتحریم 
و تغییر در نرم افزار 

- استقرار استانداردهاي امنیتي روز دنیا در بانكها توسط مفاخر
-  تدوین برنامه آموزشي قابل اجرا براي تمام حوزه هاي سازماني 

 Just In Time حركت به سمت خریدهاي -
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اخبار بانک و بیمه

روستای  در  »امیدآینده«  مدرســه  پنجمین 
خونسرخ بندرعباس افتتاح شد

در ادامه افتتاح پروژه های مدرسه سازی بانك آینده 
در مناطــق كم برخوردار و بر اســاس برنامه زمان-

بندی شده در فاصله زمانی اعیاد مبارک سعید قربان 
و غدیر طی هفته جاری، روز سه شــنبه 14 شهریور 
ماه سال جاری، مدرسه 6 كالســه »امید آینده« در 
روســتای خونســرخ از توابع بندرعباس افتتاح شد.

این مراســم با حضور جمعی از مردم محل، نماینده 
مــردم بندرعبــاس در مجلس شــورای اســالمی، 
اعضای شورای شــهر بندرعباس و مدیران آموزش 
و پــرورش و نوســازی مدارس اســتان هرمزگان و 
تعــدادی از مدیران ارشــد بانك آینده برگزار شــد. 
بهزادان عضو هیئت مدیره بانك آینده در این مراسم 
گفت: این مدرسه در كمتر از یك سال ساخته شده و 
سازه آن مقاوم در برابر زلزله است. وی ابراز امیدواری كرد؛ 
مدرسه »امید آینده« بتواند؛ زمینه ساز رشد و شكوفایی 
دانــش آموزان این روســتا و مناطق اطراف شــود.

شایان ذكر اســت؛ مدرســه ابتدایی »امید آینده« 
خونســرخ دارای 6 كالس و امكاناتــی مانند: واحد 
ســرایداری، آبخوری و ســایر تجهیــزات ضروری  
اســت و از ابتــدای ســال تحصیلی جدیــد در 2 
شــیفت صبح و بعدازظهر برای آمــوزش دختران و 
پســران این منطقه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بــه ایــن ترتیب؛ طی هفتــه جاری تاكنــون، پنج 
مدرســه در اســتان های كرمان، خراســان جنوبی، 
كردســتان، سیســتان وبلوچســتان وهرمــزگان 
احداث شده توســط بانك آینده، افتتاح شده است.

یادآوری می شــود؛ روز چهارشــنبه، 15 شــهریور 
مــاه ســال جاری نیــز مراســم افتتاح یــك باب 
مدرســه »امید آینــده« دیگر در روســتای باغك 
جنوبی شهرســتان تنگســتان در اســتان بوشهر 
بــا حضــور اهالــی منطقه، مســووالن اســتانی و 
مدیــران ارشــد بانك آینــده برگزار خواهد شــد.
امضای موافقتنامه قــرارداد 1۰ میلیارد دالری 
و  تراســت« چین  اعتباری»ســیتیك  خط 

بانك پاسارگاد
موافقتنامه قرارداد 10میلیــارد دالری خط اعتباری 
»سیتیك تراست« چین با بانك  پاسارگاد و چهار بانك 

ایرانی دیگر، در مركز »سیتیك« چین در پكن امضا شد. 
طی مراســمی با حضــور »ولی اهلل ســیف« رییس 
كل بانك مركزی، علی اصغر خاجی ســفیر ایران در 
پكن، محمد خزاعی رییس ســازمان سرمایه گذاری، 
مدیران »ســیتیك تراســت« و مدیران بانك های 

ایرانی، موافقتنامه قــرارداد 10 میلیارد دالری میان 
مؤسســه های مالی »ســیتیك تراســت« چین با 
بانك پاسارگاد و 4 بانك ایرانی دیگر به امضاء رسید.

بر اساس این خبر، سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری 
چیــن در ایران بــه صورت فاینانــس در پروژه های 
تولیدی و صنعتــی و حوزه های مدیریت منابع آبی، 
انرژی، محیط زیســت و حمــل و نقل و ... تخصیص 
خواهد یافت. همچنیــن بهره مندی از خط اعتباری 
میان مدت چین در پروژه هــای تولیدی، صادراتی و 
در عین حال تأمین مالــی كوتاه مدت قبل و بعد از 
صادرات از محل منابع ارزی بانك پاسارگاد در دستور 
كار اســت. این قرارداد، زمینه توسعه روابط اقتصاد 
ایــران و چیــن را نیز بیش از پیــش فراهم خواهد 
كرد. »سیتیك تراســت« یكی از مؤسسه های مالی 
بزرگ دنیاســت، به طوری كه در بین 500 شركت 
مالــی دنیا در ردیــف 51 جهان قرار گرفته اســت. 
گفتنی است عملكرد مطلوب بانك پاسارگاد در سال های 
فعالیت، باعث شــده جایگاه مطلوب و شایسته ای را 
در صحنــه ی بانكداری بین المللــی از آن خود كند. 
به طوری كه همواره مورد توجه بســیاری از بانك ها 
و مؤسســات خارج از كشور قرار گرفته و قراردادها و 
تفاهم نامه های بین المللی بسیار خوبی را در راستای 
پیشبرد اهداف اقتصادی كشــور تنظیم كرده است.
در ایام عیدهاي قربــان و غدیر چهاردهمین 
مدرسه »اقتصادنوین« در روستاي »كناركمبان« 

سیستان و بلوچستان افتتاح شد
چهاردهمین مدرســه بانــك اقتصادنویــن در ایام 
عیدهــاي قریــان و غدیــر بــا حضــور جمعي از 
مدیــران ارشــد این بانــك، معتمدیــن و مقامات 
محلــي و اهالي روســتاي »كناركمبــان« منطقه 
بنت سیســتان و بلوچســتان رســما افتتاح شد.

در ایــن مراســم كــه با حضــور سرپرســت دفتر 

مشــاركت هاي مردمي سازمان نوســازي، توسعه و 
تجهیز مدارس كشــور، مدیركل نوســازي، توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
بخشــدار منطقه بنت، امام جمعه و اهالي روستاي 
كنار كمبان و دانش آموزان مدرسه اقتصادنوین برگزار 
شــد، فرهاد عربلو نایب رئیس هیــات مدیره بانك 
اقتصادنوین طي ســخناني گفت: بانك اقتصادنوین 
با هدف توســعه دانایي در مناطق محروم نســبت 
به ساخت مدرســه در این مناطق اقدام كرده است.
وي افــزود: بــا همراهــي و همدلي ســهامداران و 
اعضاي هیات مدیره بانك اقتصادنوین و با راه اندازي 
این مدرســه تعداد مــدارس این بانــك به چهارده 
مدرســه در سراسر كشور رسید؛ ضمن اینكه دوازده 
مدرســه دیگر بانك در دســت احداث مي باشد كه 
بــه زودي مورد بهره بــرداري قــرار خواهند گرفت.

نایــب رئیس هیات مدیره بانك اقتصادنوین در ادامه 
تاكید كرد: مشــاركت در ساخت مدرسه در مناطق 

محروم فرصت ادامه تحصیل براي فرزندان این سرزمین 
را فراهم مي كند و مي تواند زمینه پیشرفت و آباداني در 
ایــن مناطق در آینده نه چنــدان دور را فراهم كند.
شــیرزاده سرپرســت دفتر مشــاركت هاي مردمي 
سازمان نوســازي، توســعه و تجهیز مدارس كشور 
نیز در این مراســم با اشاره به لزوم بهسازي فضاهاي 
آموزشــي منطقه گفت: پیش از ســاخت مدرســه 
اقتصادنوین در روســتاي كناركمبــان فرزندان این 
منطقــه در كانكس هــاي فاقد امكانــات تحصیل 
مي كردند كه بســیار ســخت و طاقت فرســا بود.
در دیدار مدیر عامل بانك ســپه با استاندار 

خوزستان 
در  زیادی  خوزســتان:طرحهای  اســتاندار 
خوزستان با مشــاركت بانك سپه اجرا شده 
اســت/ مدیر عامل بانك سپه:برای كمك به 
بهبود معیشت مردم استان خوزستان با تمام 

توان آماده ایم 
محمــد كاظم چقــازردی مدیر عامل بانك ســپه 
در ســفر به اســتان خوزســتان با دكتر شریعتی 

اســتاندار این اســتان دیــدار و گفت و گــو كرد.
در این نشست كه در محل استانداری استان خوزستان 
صورت گرفت،اســتاندار خوزستان ضمن قدردانی از 
حضور چقازردی و هیأت همراه در این استان،از بانك 
سپه به عنوان بانكی توانمند در نظام بانكی كشور یاد 
كرد و افزود:پروژه هایی كه با حمایت و سرمایه گذاری 
بانك سپه در استان خوزستان اجرا شده است بسیارقابل 
توجه بوده و نشــان از همت واالی مدیران ارشد این 
بانك برای خدمت رسانی صادقانه به مردم استان دارد.
دكتر شریعتی ضمن تأكید بر تالش همه جانبه كلیه 
دستگاههای اجرائی استان خوزستان برای رفع مشكالت 
مردم افزود:پروژه های اجرا شده با پشتیبانی بانكها به 
ویژه بانك سپه در اشتغال زایی و ایجاد روحیه نشاط 
و امید در مردم استان خوزستان حایز اهمیت است. 
مدیر عامل بانك سپه هم در این دیدار ضمن قدردانی از 
استاندار خوزستان،گفت:استان خوزستان با اهداء خون 
هزاران شهید در دوران هشت سال دفاع مقدس،دین 
خود را به اسالم و ایران ادا كرده و اكنون تالش برای 
رفع مشــكالت مردم این استان از مهمترین وظایف 
دستگاههای اجرائی به ویژه بانكها و موسسات مالی است. 
محمدكاظم چقازردی از آمادگی كامل بانك سپه برای 
خدمت رسانی مطلوب به مردم استان خوزستان خبر 
داد و تصریح كرد:بانك سپه به عنوان یك بانك دولتی،با 
تمام ظرفیت خود برای كمك به اشتغال زایی و بهبود 
معیشــت مردم در این اســتان فعالیت خواهد كرد.
با پرداخت ۴36۰ میلیارد ریال تسهیالت طی 18 

ماه صورت گرفت؛
ســهم قابل توجه شــعبه مســتقل مركزی بانك 
صــادرات ایران درحمایــت از تولید و اشــتغالزایی
شــعبه مســتقل مركزی بانك صادرات ایــران در 
راســتای اشــتغالزایی و رونق تولید طــی 18 ماهه 
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بیستم بیمه پاسارگاد در میان شركت های فرابورسی
شركت بیمه  پاسارگاد بر اساس امتیاز كسب شده از 
نظر كیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب توانست در 
رتبه بندی شركت های پذیرفته شده در بازار فرابورس 
از لحاظ شــفافیت مالی رتبه 20 را كســب نماید.

امتیاز اطالع رســانی ناشــران طبق وضعیت اطالع 
رســانی آن ها از نظر قابلیت اتــكا و به موقع بودن 
ارســال اطالعات برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 
/03/ 1396 بــه همراه اطالعات مقایســه ای دوره 
دوازده ماهه منتهی به 1395/12/30 اعالم شده است.
گفتنی است عملكرد مناسب و منطقی بیمه پاسارگاد 
، ارایه به موقع و شفاف اطالعات و اعتماد سهام داران 
از عوامل رشــد ارزش بازار این شركت بوده است. بر 
اساس این گزارش معیار به موقع بودن بر اساس زمان 
ارســال اطالعات، پیش بینی  سود هر سهم ، صورت 

های مالی میان دوره ای حسابرســی نشده، صورت 
وضعیت پرتفوی، اظهارنظر حسابرس نسبت  به پیش 
بینی ســود هر سهم و صورت های مالی شش ماهه، 
صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده 
پایان دوره مالی و برنامه زمان بندی پرداخت ســود 
ســهامداران در مقاطع تعیین شده در دستورالعمل 
افشای اطالعات است كه با لحاظ كردن میزان تأخیر 
در ارســال اطالعات، مورد محاســبه قرار می گیرد.

اخبار بانک و بیمه

بانک  میــان  تفاهمنامــه  د  نعقــا ا
پزشکی م  نظا زمان  سا و  ملت 

گذشــته  208 فقــره تســهیالت در قالــب عقود 
مشــاركت مدنی، خرید دیــن و جعاله بــه ارزش 
بیــش از 4360 میلیارد ریال پرداخت كرده اســت.

بهرام ایزد موسی، رییس شعبه مستقل مركزی ضمن 
اعالم این خبر، گفت: مشاركت مستقیم شعبه مستقل 
مركزی در تامین مالی بســیاری از طرح های بزرگ 
ملی، بستر ساز حضور قدرتمند بانك صادرات ایران در 

بخشهای مختلف صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی در 
سراسر كشور شده بطوریكه  طی 18 ماهه منتهی به 
شهریورامسال، این شعبه در راستای عمل به برنامه های 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید،  208 فقره تسهیالت 
در قالب عقود مشاركت مدنی، خرید دین و جعاله به 
ارزش بیش از 4360 میلیارد ریال پرداخت كرده است. 
بهرام ایزد موســی تاكید كرد: شعبه مستقل مركزی 
با حمایت مدیران ارشد بانك و تالش كاركنان خود 
موفق به ثبت دســتاوردهای ارزنده ای شــده است.

وی با اشــاره به مشاركت شــعبه مستقل مركزی 
در طرح هــای بزرگ ملــی گفت: بــا عاملیت این 
شــعبه، طرح های بزرگی در كشور در حال تكمیل 
بوده و برخی از آن ها به بهره برداری رســیده اند كه 
می تــوان به طرح بزرگ آلومینیوم جنوب با 34 هزار 
میلیارد ریال در المرد استان فارس)بزرگترین طرح 
آلومینیــوم در منطقه خاورمیانــه(، طرح نیروگاهی 
انرژی گســتر جم در یــزد با 265 میلیــون یورو، 
پتروشیمی سبالن و شركت توسعه نفت و گاز صبای 
كنگان)توســعه میادین پارس جنوبی( اشــاره كرد.
كسب رتبه بین المللی در صنعت بیمه توسط 

بیمه پارسیان
 Capital( موسســه رتبه بنــدی بیــن المللــی
intelligence ( شــركت بیمــه پارســیان را  در 
حــال حاضر حائــز برتریــن رتبه بیــن المللی و 
داخلــی در صنعــت بیمــه كشــور ارزیابــي كرد. 
موسسه CI یكی از معتبرترین موسسات رتبه بندی 
در ســطح بین الملل می باشد كه از سال 1982 در 
زمینــه رتبه بندی فعالیت می نماید و شــركت ها، 
بانك ها و موسســات مالی را در حدود 40 كشــور 
رتبه بندی مــی نماید. این موسســه در تاریخ 22 
اگوســت 2017 برابر بــا 31 مــرداد 1396 پس از 
بررسی محیط كالن كشور، صنعت بیمه و در نهایت 
وضعیت شركت ، رتبه داخلی و بین المللی اعتباری 
بیمه پارسیان در صنعت بیمه كشــور را اعالم كرد.

این موسسه رتبه شركت بیمه پارسیان در سطح بین 
المللي را  BB گزارش نموده و همچنین رتبه كوتاه مدت 
و بلند مدت در سطح داخلی شركت بیمه پارسیان را 
نیز منتشر كرده كه در كوتاه مدت 1A و در بلند مدت 
- AA   می باشد. براساس گزارش شركت CI  چشم 
انداز بلند مدت و كوتاه مدت داخلی و خارجی شركت 
بیمه پارســیان هر دو در وضعیت با ثباتي قراردارند. 
افتخاری دیگر برای بیمه پاســارگاد ، كســب رتبه 

بانك ملت و ســازمان نظام پزشــكی جمهوری 
ارتقــای ســطح  بــا هــدف  ایــران  اســالمی 
همــكاری هــای متقابــل و افزایش مــراودات 
بانكــی، تفاهمنامــه همــكاری امضــا كردنــد.
در این تفاهمنامه كه به امضای دكتر هادی اخالقی 
فیض آثار مدیرعامل بانك ملت و دكتر علیرضا زالی 
رییس سازمان نظام پزشــكی جمهوری اسالمی 
ایران رسیده، ارتقای سطح همكاری های متقابل 
و مــراودات بانكی از طریق تمركز حســاب های 
سازمان در شــعبه ممتاز دانشگاه تهران و فراهم 
ساختن بســترهای الزم برای ارائه خدمات ارزی 
به منظور ارتقای كمی و كیفی سالمت در بخش 
خصوصی كشــور، مورد تاكید قرار گرفته اســت.
بانك ملــت در قالب این تفاهمنامه انواع خدمات 
بانكی شامل خدمات خرد و خدمات ویژه بانكداری 
الكترونیك، خدمات ارزی و ... را به سازمان نظام 
پزشكی جمهوری اسالمی ایران ارائه خواهد داد.

بر اســاس ایــن گــزارش، مــدت اعتبــار این 
تفاهمنامه ســه ســال تعیین شده اســت كه با 
توافق و رضایــت طرفین قابل تمدید خواهد بود.

» »ما بیمه  ندیشی  ا هم  جلســه   
بیمه  صنعت  ن  ا ر ا گز ر کا با   

 نشســت هــم اندیشــی مدیــران شــركت بیمه 
» مــا« با كارگزاران صنعــت بیمه با حضورمهندس 
صفــدری مدیرعامــل بیمه »مــا« ،  حجت بهاری 
فــر عضو هیات مدیره، برخی معاونین و مشــاورین 
و تعــدادی از مدیــران بیمــه »مــا« برگزار شــد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، در این جلســه ضمن 
بررســی و گفتگــو دربــاره راهكارهــای تعامــل 
بیشــتر بــا كارگــزاران و مزیــت هــای رقابتی و 
نقــاط قــوت و توانایی هــای بیمه »ما« ارائه شــد.

در ابتدای مراســم عباس اســالمی مدیر بیمه های 
عمر و ســرمایه گذاری بیمه »مــا«  گفت: به عنوان 
یكی از شــركت های پیشــتاز در رشته بیمه های 
زندگــی همواره تــالش كرده تا ضمــن صیانت از 
حقــوق بیمه گذاران خود باالتریــن بازدهی را برای 
سرمایه گذاران دراین رشته بیمه ای به ارمغان آورد.

به  گفته مهندس صفــدری ، بیمه »ما« در  بورس 
كشور  شفاف  ترین  شركت  معرفی شده است،  به  
گونه ای  كه  امروز در  جایگاه  56 شــركت  بورس  
كشور  قرار گرفته ایم  در  حالیكه  كه  در  گذشته  در  
رتبه  115  قرار داشتیم  .شركت سهامی بیمه »ما« 
موفق به دریافت ISO  شــده است و كلیه فرایندها 
و عملكردها دارای ســاز و كار مشــخص می باشد.
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نقش خوش با مهندس یکه زارع در صنعت ملی
ایران خودرو نمادی ارزشمند از تولید و صنعت در ایران

مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه صاحبــان ســهام شــركت ایران خــودرو 
)ســهامی عــام( در مورخــه 1396/4/31 در محل ســالن اجتماعات شــركت 
ســاپكو واقــع در كیلومتــر 12 بزرگــراه شــهید لشــگری برگــزار گردیــد.

در ایــن مجمــع كه با حضــور بیــش از 77 درصــد از ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای محمدرضا 
فیــض كــه جنابان علی پرتوی و ســید مهدی قاســمی زاویه ســادات در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای علی شــیخی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع توســط مدیرعامل شــركت 
مربــوط بــه اهم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 
1395/12/30 و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول مــاده 129 و با تقســیم ســود 15 ریــال بــه كار خود پایــان دادند.

همچنین ســازمان حسابرســی به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس قانونی 
شــركت برای ســال مالــی منتهی به 29 اســفند مــاه 1396 تعییــن گردید

در این جلســه گزارش هیات مدیره ایران خودرو توسط هاشم یكه زارع، مدیرعامل 
»خودرو« قرائت شد. این مدیر خودرویی ضمن تشریح عملكردهای سال گذشته و 
اشاره به استراتژی های سال جاری ، اصالح دارایی ها را از مهمترین اقدامات سال جاری 
عنوان كرد. وی همچنین از ورود سه محصول جدید به سبد ایران خودرو خبر داد.

 در ایــن جلســه دكتر محمدرضا فیض بخــش، رئیس مجمع ایــران خودرو در 
ســخنانی با اشــاره به فعالیت های انجام شــده در گروه صنعتی ایــران خودرو، 
گفــت:در چهار ســال اخیــر اقدامات خوبــی در ایــران خودرو صــورت گرفته 
كــه امیدواریــم این روند با حمایت ســهامداران همچنان ادامه داشــته باشــد.

وی افــزود: ایــران خــودرو عملكــرد درخشــانی در مشــاركت هــای بیــن 
المللــی و همكاری با شــركت هــای معتبر جهانی داشــته اســت كه موجب 
شــده گام بزرگــی در مســیر خودروســاز شــدن كشــور برداشــته شــود.

 فیض بخش افزود: فعالیت های اصلی ایران خودرو در سال گذشته عالوه بر مشاركت 
با خودروسازان معتبر جهانی برای تولید محصول، معطوف به صادرات،  همكاری با 
شركت های دانش بنیان، ارتقای كیفیت و افزایش شاخص رضایت مشتریان بوده است.

 وی تصریح كرد: این شركت با فروش سهام شركت های تابعه و چابك سازی ساختار مالی 
شركت برنامه منسجمی را برای بهبود سوددهی در سال های آتی تدوین كرده است.

 مهندس هاشــم یكــه زارع، مدیــر عامل گروه صنعتــی ایران خــودرو نیز در 
گزارشــیبه ارائه عملكرد این شــركت در زمینه رشــد تیراژ تولید، ســود آوری، 
افزایش كیفیــت، عرضه محصوالت جدید، اصالح ســاختار، توســعه صادرات و 
پیشــبرد اهداف و سیاســت های اعالم شده شركت درســال گذشته پرداخت.
 وی در ادامه توضیح داد: توســعه همكاری های بین المللی و توســعه محصوالت 
از جمله محورهای اصلی حركت این شــركت در ســال گذشــته بــوده كه این 
امر مهم در ســایه بهبود فضای كســب و كار پس از برجام ســرعت گرفته است.

 مدیــر خــوش نام كشــوری در ادامه به ارایــه گزارش عملكرد و دســتاوردهای 
شــركت در ســال 95 پرداخــت و گفــت: ایران خــودرو در این ســال موفق به 
تولید 651هزار دســتگاه انواع محصوالت ســواری و وانت و حفظ ســهم بیش از 
50درصدی خود در خودروهای ســواری برای ســومین ســال پیاپی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته افزایش تیراژ تولید محصوالت را نیز شاهد 
بویدم كه این موضوع در محصوالت رانا،  ســوزوكی،  پژو 206، دنا، ســورن و تندر 

90 دنبال شــد. به طوری كه در ســال جاری نیز محصوالتی چون تندر پالس،  دنا 
پالس در اولین حضور خود در ارزیابی چهار و ســه ســتاره كیفی را كسب كردند.
مهندس یكه زارع در ادامه با اظهار این مطلب كه ایران خودرو در سال 95 سهام خود 
در دو شركت به همراه بخشی از سهام 10شركت بورسی گروه را به ارزش 4هزار و 
466میلیارد ریال واگذار كرده ، گفت: بودجه اولیه و عملكرد ایران خودرو نیز نشان 
می دهد این شــركت در بخش عملكرد تولید رشد 26درصدی را ثبت كرده است.

حفظ روند صعودی
مدیر عامل ایران خودرو با بیان این كه در حوزه توســعه مالی - اقتصادی نیز ایران 
خودرو روند رو به رشــد خود را حفظ كرده و  ســوددهی خود را كه از ســه سال 
پیش به آن دست یافته، حفظ كرده است،افزود: به بازدهی رساندن و فروش دارایی 
های راكد و غیراقتصادی و جلوگیری از رســوب سرمایه، حذف كامل تولید خودرو 
با كسری قطعه، جلوگیری از راكد شدن نقدینگی شركت، كنترل و كاهش هزینه 
هــا و افزایش درآمد از طریق اجرای پروژه های بهبود و ارتقا ســهم بازار در بخش 
خودروهای ســواری كشور به بیش از 50درصد در فاصله ســال های 93 تا 95 از 
جمله مهمترین محورهای كاری و عملكردی ایران خودرو در این بخش بوده است.

بررسی عملكرد »خودرو« در حوزه بین المللی
مدیرعامل ایران خودرو در ادامه به بررسی عملكرد شركت در حوزه بین المللی پرداخت 
و گفت:همچنین در حوزه توسعه محصوالت و سهم بازار تكمیل سبد محصول از 
طریق ایجاد و توسعه مشاركت های بین المللی، توسعه پلت فرم و قوای محركه، تنوع 
بخشی به پرتفوی محصوالت و ارتقا سطح كیفی محصوالت مدنظر قرار گرفته است.

 یكــه زارع در ادامه با اشــاره بــه تولید محصوالت جدید ، گفت: ســه محصول 
دنــا پالس توربــو، دنا پالس اتوماتیك و ســورن دیزل در ســال جــاری تولید 
خواهد شــد كه این امر به منظور پاســخگویی بــه نیاز مشــتریان خواهد بود.

وی در ادامــه بــا تاكید بر ســایر فعالیت های انجام شــده تصریح كرد: توســعه 
همــكاری هــای بین المللی شــركت ایران خودرو نیــز از طریق شــروع به كار 
شــركت مشــترک ایكاپ، قرارداد 10جانبه بین المللی جهــت طراحی و تولید 
پلــت فرم محصــوالت جدید، شــروع فاز طراحــی و تولید خانــواده موتورهای 
نســل جدید و همچنین تنوع در مدل همكاری ها دنبال و محقق شــده اســت.

 برنامه های آتی »خودرو«
مدیرعامــل ایران خــودرو در ادامه به تشــریح برنامه های آتی شــركت پرداخت 
و گفت: این شــركت براســاس ســند چشــم انداز 1404 تولید یــك میلیون 
و 100دســتگاه انــواع خــودرو در ســال 1400 را هــدف گذاری كرده اســت.

به گفته یكه زارع ، استراتژی های كالن ایران خودرو در مسیر پیش رو نیز براساس 
تمركز بر خرد مالی و ســرمایه های انسانی، پاسخگویی موثر به نیازها و انتظارات 
ذینفعان، ارتقای قابلیت های طراحی و توسعه محصول، تولید خودرو با كیفیت مبتنی 
بر فرآیندهای به روز و توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی شكل گرفته است.

سخن مدیرعامل
گروه صنعتــی ایران خودرو، به عنــوان بزرگترین خودروســاز خاورمیانه، نمادی 
ارزشــمند از تولید و صنعت در كشور عزیزمان ایران است، از این سبب خدمت در 
این گروه را توفیق ارزشــمندی می دانیم و خداوند منان را بر این لطف شــاكریم. 
تردیدی نیت كه گروه صنعتی ایران خودرو، ســرمایه ارزشــمند مادی و معنوی 
كشوری است كه اســتقالل طلبی و آزادی خواهی در سایه سار ارزش های دینی 
و اسالم عزیز بر روح آن حكومت می كند. سرمایه ارزشمند مادی از حیث وسعت 
كمی و معنوی از این سبب كه بسیاری از فرزندان متعهد و متخصص این كشور در 
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آن عضویت داشــته و به خدمت مشغول اند. از این رو، حضور در یكی از بزرگترین 
قطب های تولیدی و اقتصادی كشــور و مدیریت آن، صیانت از امانتی ارزشــمند 
است كه امیدواریم با توكل به ذات احدیت، بتوانیم به درستی از آن پاسداری كنیم.
ســالی كه گذشــت برای صنعت خودرو با وجود بعضی از معذوریت های حاكم بر 
اقتصاد كشــور فرصت تنفس بود، فرصتی كه این صنعت توانست به بهره گیری از 
فضای حاكم بر توافقات بین المللی و مدیریت نوآور و توســعه گرای صاحبان این 
صنعت، برنامه های توســعه ای خود را به طور جدی پیگیــری كرده و در مواردی 
به ثمر برســاند. به عنوان نمونه، ارائه فهرســتی از اقدامات صورت گرفته در گروه 
صنعتی ایران خودرو و دســتاورد موثر آن می تواند به روشنی تحوالت عرصه این 
صنعتی را به نمایش بگذارد. چرا كه گروه صنعتی ایران خودرو، سهم درخور توجهی 
از ســرجمع این صنعت را در كشــور در اختیار دارد و شاخص های توفیق آن در 
بسیاری از موارد، به مثابه شاخصی برای توفیق كل این صنعت محسوب می شود.

از ســوی دیگر و در سایه گشــایش فضای سیاسی د رهمكاری های بین المللی ، 
زمینه برای اجرای دیپلماســی صنعتی گروه ایران خودرو نیز مهیا شد تا در نتیجه 
آن، نخستین قرارداد پسابرجامی كشور توسط این خودروساز پژو فرانسه امضا و مهم 
تر از آن، اجرا شــود. قراردادی كه سه اصل مهم »سرمایه گذاری مستقیم«،»انتقال 
بی قید و شــرط فــن آوری« و »صادرات محصوالت تولیدی مشــترک از طریق 

زنجیــره صادراتیم شــركت پژو برای نخســتین بار 
در آن لحــاظ و اجرا شــد. همچنین براســاس این 
قرارداد نخستین محصول شــركت ایران خودرو پژو 
)ایكاپ( به نام پژو 2008 در اســفندماه تولید شــد.

همچنین تولید و عرضه تعدادی از محصوالت جدید 
اعم از پژو 207 دســتی و اتوماتیك داخلی ســازی 
شده، ســورن توربوشارژ، اچ سی كراس، گرند ویتارای 
فیس لیفت و هایماتوربــو و همچنین فراهم نمودن 
عرضه ســایر محصوالت جدید اعــم از تندر پالس، 
دناپــالس، پژو 2008 و هایما S5 برای ســال 1396 
از عمــده فعالیت های شــركت در این بوده اســت.
اهم اقدامات صورت گرفته در ســال 9۵: سال 

اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل
پس از سال 1394 كه از لحاظ آمار تولید نسبت به سال پیش از آن كاهش داشت، 
سال 1395 شروعی دوباره برای صنعت خودرو بود. طی این سال عالوه بر ارتقاء نسبی 
محصوالت فعلی، شــاهد عرضه محصوالت جدید در كالس های قیمتی و ابعادی 
مختلف بودیم. تولید حدود 650/000 دستگاه و سهم 51 درصدی ایران خودرو از 
خودروهای تولیدی سواری نشان از رونق و رشد كمی و كیفی ایران خودر در بازار خودرو 
كشور است. به رغم تشدید رقابت و ورود روزافزون بازیگران جدید به بازار خودرو ایران، 
دستاوردهای مهمی نیز در سال 1395 به دست آمد كه حاصل همت و تالش كاركنان 
پرتالش گروه صنعتی ایران خودرو بوده است. اهم این دستاوردها به شرح زیر بوده است:
- كســب ســهم بیــش از 51 درصــدی از تولید خودروهای ســواری كشــور

- امضــای تفاهمنامه طراحی و تولید پلتفرم 23 مدل خــودرو جدید برای مدت 
10 ســال با پنج شــركت صنعتی بزرگ دنیا و همچنین نهادهای داخلی كشور

- شــروع بــه كار JV شــركت ایــران خــودرو پــژو در راســتای معرفــی 
و 2008 پــژو 208، 301  نظیــر  برندپــژو  تولیــد محصــوالت جدیــد  و 
- امضای قرارداد پنج هزار میلیارد ریالی بین ایران خودرو و شــركت ماهله آلمان
- به ثمر رسیدن برخی از قراردادها با شركا و ادامه مذاكرات با سایر برندهای معتبر جهانی

- تولیــد محصــوالت جدید ســوزوكی فیس لیفت، دنــا پالس، هایمــا توربو 
شــارژ، پژو 207 دســتی و اتوماتیك، ســورن EFV توربو شــارژ و دانگ فنگ

- طراحی نخستین پژو vi20 صندوق دار و دنا پالس
- بهره وری ســایت ایــران خودرو تبریــز و افزایش 184 درصــدی تولید روزانه 
ضمن حذف تولید آریســان و اختصاصی شــدن تولید ســمند در این ســایت

- تولیــد اختصاصــی اریســان در ســایت ایــران خــودرو دیزل و ســمند در 
ســایت ایــران خــودرو تبریــز پــژو 405 در ســایت ایــران خودرو خراســان 
- تنوع بخشــی به پرتفوی محصوالت در سگمنت های ابعادی و قیمتی مختلف

- شــروع فاز طراحی و تولید خانواده موتورهای نســل جدید با تكنولوژی برتر و 
مصرف پایین و اســتانداردهای باال و منطبق با محیط زیست )موتور سه سیلندر(

 TU5 و   EFV  .TU3 مصــرف  كــم  موتورهــای  تولیــد  افزایــش   -
- بكارگیــری مجدد گیربكس اتوماتیــك AL4 بر روی محصــوالت با برند پژو

- افزایش آیتم های استاندارد كیفی آدیت محصوالت، با هدف ارتقاء كیفیت و ایمنی 
تولیدات داخلی و دستیابی برخی از محصوالت ایران خودرو به امتیازات كیفی باالتر 

از سال 94
- تمدیــد گواهینامــه ایــزو 9001 سیســتم مدیریــت كیفیت ایــران خودرو

- راه اندازی نخستین خط تولید وانا )ون ایران خودرودیزل(
ایــران خــودرو در باكــو - آغــاز ســاخت كارخانــه تولیــد محصــوالت 

- ایران خودرو صادركننده نمونه كشور شد
- افزایش سودآوری با اتكاء به افزایش تولید، مدیریت هزینه و 
مدنظر قراردادن تركیب بهینه تولید اجرای پروژه های پیش 

گفته
فعالیت هــای اصلــی ایران خودرو در ســال گذشــته 
عالوه بر مشــاركت با خودروســازان معتبر جهانی برای 
تولیــد محصــول ، معطوف به صــادرات، همــكاری با 
شــركت های دانش بنیان، ارتقــای كیفیت محصوالت 
و افزایــش شــاخص رضایــت مشــتریان بوده اســت.

افزایش صادرات، افزایش ســهم تولید داخلی و آغاز تولید 
و عرضه محصــوالت جدید از جمله اقداماتی اســت كه 
همــواره در گروه صنعتــی ایران خودرو انجام می شــود 
و در ســال 96 با جدیت بیشــتری دنبال خواهد شــد.   
مهمترین اولویت های كاری در سال 1396: تنوع در سبد محصوالت، ارتقای كیفیت 

و تداوم توسعه همكاری ها
- توسعه همكاری تجاری

- تحقیق و توسعه ،طراحی و مهندسی
- بهبود مستمر كیفیت

- پیشرفت ها در حوزه قوای محركه
- گام های صادراتی

- سودآوری و پاسخ به انتظارات سهامداران 
- كسب مقام اولی در شش دوره متوالی در ارزیابی وزارت صنعت و معدن و تجارت 

توسط شركت ایساكو
ایــران  ایــزو 9001 سیســتم مدیریــت كیفیــت  تمدیــد گواهینامــه   -
ثالــث شــخص  ســاالنه  مراقبتــی  ممیــزی  نتایــج  براســاس  خــودرو 
- رشــد صد درصدی صادرات و صادركننده نمونه شــدن در سالروز ملی صادرات

- دریافت نشان »برگزیده كیفیت« توسط شركت ایساكو در ششمین دوره تجلیل از 
تالشگران كیفیت

- دریافت تندیس بلورین چهاردهمیندوره جایزه ملی تعالی سازمانی برای شركت ساپو
- ارتقای كیفی پژو 206 هاچ بك به ســطح ســه ستاره براساس ارزشیابی شركت 

بازرسی و كیفیت استاندارد ایران

41



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  82 | مهر  ماه  1396| 

ضــرورت ارتقای فرهنــگ بیمه ای توســط دولت

شکستن مقاومت ها در صنعت بیمه با ورود استارت آپ ها
مدیر عامل بیمه آرمان گفت :براي نخستین بار در صنعت بیمه گام بزرگي با هدف 
نو آوري فناوري جدید براي بومي ســازي نیاز هاي صنعت بیمه برداشته مي شود.
علیرضا بیانیــان با بیان مطلب فوق افزود:اولین دوره ماراتن برنامه نویســي بیمه 
شــهید بهشــتي به عنوان )BimeHTECh( با حمایت بیمه آرمان در راستاي 
حمایت از جوانان با ایده هاي نوین براي سرویس دهي با كیفیت بالتر به مشتریان 
و تبدیل آن به كسب و كار به مدت 3روز از تاریخ 26تا 28مهرماه  برگزار مي شود.
مینا صدیق نوحي قائم مقام بیمه آرمان  با اشــاره بــه این كه بحث فناوري هاي 
نوین در دنیا و بازارهاي جهاني فعال شــده است اضافه كرد:شركت نیز بر ان شده 
اســت تا این فناوري و نو آوري را بــراي ارائه خدمات بهتر به مشــتریان و بیمه 
گذاران از بابت پوششــهاي متنوع و پرداخت خســارت ها در كشــور توسعه دهد.

وي افزود:ما در صنعت بیمه با 4چالش  فروش ،صدور،خســارت و ریســك مواجه 
هســتیم كه بنا داریم چالش این صنعت را در كشــور با كمك مدیریت تحقیق و 
توســعه بیمه آرمان تعریف كنیم بر همین اساس بیشترین انتظار ما از استارت آپ 

ها نو آوري در بحث صدور و خسارت مي باشد.
هــادي رییس الذاكرین معاون فــروش و بازاریابي و عضو هیات مدیره بیمه آرمان 
نیــز گفت:بــا توجه به این كــه وارد یــك دوره جدید اقتصادي شــدهایم كه بر 
اســاس 3اصــل اقتصاد مبتني بر منابــع طبیعي و اقتصاد مبتنــي بر بهره وري و 
نوآوري اســتوار است باید به بحث اســتارت آپ ها و ایده هاي جدید ورود كنیم.

وي افزود:متاســفانه در كشــور هنوز هیچ شــركت بیمه اي بر اصل نو آوري ورود 
نكرده اســت و همچنان صنعت بیمه به صورت كالســیك وســنتي اداره میشود.

وي تصریــح كرد:ورود بیمه آرمان به این مســاله رویكرد مســئولیت اجتماعي به 
كارآفرین مي باشــد. رییس الذاكرین با اشــاره به این كه ورود به حوزه اســتارت 
اپ ها میتواند ســهم ســرانه و فراینــد خدمات به بیمه گــذاران را افزایش دهد. 
گفت: در حوزه آي تي شــركت هاي بیمه بســیار ضعیف هســتند و هنوز از یك 
نرم افزار اســتفاده مي كنند و این با اســتراتژي جهان بســیار متفاوت است. وي 
افزود:بنا بر این براي مدرنیته شــدن بحث فروش ،بازاریابي،خسارت و صدورتعامل 
اســتارت اپ ها و شــر كت هاي بیمه براي این رویكرد بســیار تاثیر گذار است. 
مدیــر عامل بیمــه آرمان نیز در پاســخ به این كــه براي این تحــول باید بیمه 
مركــزي این سیاســت را بپذیرد گفت: یك مرحله گذر و گــذار  و مقاومت داریم 
كه همیشــه با ورود كســب و كار نویــن در هرصنعتي دیده میشــود كه قطعا با 
ایده هــاي نوین و اجراي ان شكســته مي شــود. گفتني اســت، در این رویداد 
داوران و مربیانــي از ســوي بیمه آرمان،مجموعه شــتابدهنده فارابي و دانشــگاه 
شــهید بهشــتي حضور وخواهند داشت. طي این مســابقه چالش هایي یك هفته 
قبــل از رویــداد در زمینــه بیمه به تیم ها ارائــه مي شــود و در روز پایاني تیم 
هــا به ارائــه ایده هاي خــود در برابر داوران مــي پردازند كه بــه تیم هاي اول 
تا ســوم به ترتیب 10میلیون،5میلیــون و 3میلیون جایزه نقــدي تعلق میگیرد.

صنعت بیمه به عنوان یكی از شاخص های توسعه یافتگی از یك سو به عنوان یكی از عمده 
ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیابی می كند. 
این صنعت به عنوان یكی از ابزارهای مدیریت ریسك وتامین امنیت و آرامش خاطر از یك سو 
سبب گسترش رفاه اجتماعی می شود و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری شده و درپی 
آن تولید با سرعت بیشتری رشد نموده واقتصاد رونق می  گیرد و این صنعت برای پیشرفت 
نیازمند حمایت همه جانبه مردم ومسئوالن است . به همین منظور به سراغ علیرضا بیانیان 
مدیرعامل بیمه آرمان رفته و با وی به گفت وگو پرداخته ایم كه در ادامه می خوانید. علیرضا 
بیانیان مدیرعامل بیمه آرمان درخصوص وضعیت صنعت بیمه بعد از برجام گفت  : بعد از برجام  
هنوز محدودیت ها  به خاطر عدم همكاری و هماهنگی سایر كشورها به طور كامل مرتفع نشده 
است . به خصوص در بخش بیمه باربری شاهد تاثیر مثبتی دراین حوزه نبوده ایم   . درصورت 
برداشته شدن تحریم ها ، ایجاد تبادالت بازرگانی و راه اندازی شركت های بیمه در این صنعت 
شاهد تحوالت مثبتی خواهیم بود.  وی  درخصوص تاثیركاهش نرخ سود سپرده های بانكی بر 
صنعت بیمه افزود  : قراردادهای بسته شده ، مانند سپرده های بانكی طوالنی مدت  ، بدون قید 
و شرط الزام آور و تعهد آور است و براساس نرخ بهره وتورم، تعهد سرمایه به عنوان سود مشاركت 
پرداخت می شود .  بیانیان ادامه داد : محل سرمایه گذاری صنعت بیمه سپرده های بانكی و پروژه 
های ساختمانی است . این درشرایطی است كه  پروژه های ساختمانی جذابیتی برای سرمایه 
گذاری ندارد ، درنتیجه كاهش نرخ سود سپرده های بانكی قطعا معضل بزرگی برای صنعت بیمه 
ایجاد خواهد كرد . مدیرعامل بیمه آرمان در خصوص عزم دولت دوازدهم در مورد واگذاری سهام 
دولتی سه شركت بیمه ، خاطر نشان كرد : با توجه به اینكه  صنعت بیمه یك بخش سرویس 
دهی وخدماتی است ، هر چه دولت بتواند بار اجرایی خود را در رابطه با تعهداتش كمتر و میزان 
كنترل و نظارت ها را افزایش دهد، بهبود بیشتری حاصل خواهد شد. وی با اشاره به اینكه شركت 
های بیمه عالوه بر سهامداران متعلق به بیمه گذاران نیز هستند  درعین حال وظیفه  انتقال 
اطالعات را هم برعهده دارند تبعا تعهدات نمایندگان فروش را نیز به عهده می گیرند ، تصریح 
كرد: نمایندگان فروش ، كارگزاران و بازاریابان بازوی اجرایی صنعت بیمه هستند. جایگاه بازاریابان 
در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مشخص است. نمایندگان شركت بیمه به دلیل اینكه انتقال 
دهنده  اطالعات به بیمه گذار هستند ، باید با دارا بودن دانش فنی الزم، راهنمایی های درست 
را به بیمه گذاران ارائه دهند. بیانیان در رابطه با نقش كم رنگ صنعت بیمه در اقتصاد كشور بیان 
كرد : یكی از معضالت صنعت بیمه، عدم شناخت واطالعات كافی مردم در ارتباط با موضوع بیمه 
است .  با توجه به اینكه بیمه یكی از نیازهای اصلی در تامین سرمایه و حفاظت از افراد است كه 
این صنعت  نتوانسته تاثیر گذاری الزم را دربین مردم داشته باشد.  وی خاطرنشان كرد : دركشور 
دچار ضعف فرهنگ بیمه ای هستیم . به عنوان مثال ؛ در بیمه های اجباری در بخش ثالث ، عده 
ای فاقد پوشش بیمه یا عدم  پوشش كافی هستند. در حال حاضر به دلیل باالبودن نرخ دیه ، 
صدور الحاقیه منتفی شده است و شركت های بیمه  با افزایش میزان  دیه ملزم به افزایش تعهدات 
خود هستند. مدیرعامل بیمه آرمان درخصوص راهكار تحول در صنعت بیمه تصریح كرد : با توجه 
به نیاز صنعت بیمه به تغییر در ساختار، یكی از راهكارهای ایجاد تحول دراین صنعت فرهنگ 
سازی و آموزش های  مناسب به كودكان است . بیانیان ادامه داد :  وظیفه اصلی فرهنگ سازی 
درصنعت بیمه به عهده دولت است و شركت های بیمه تا حدودی می توانند به فرهنگ سازی 
دراین صنعت كمك كنند. وی با اشاره به رواج صحنه سازی و دریافت خسارت از شركت های 
بیمه در بخش ثالث ، گفت : درصورت نظارت اندک و هم سو نبودن نهادهای ناظر شاهد مشكالتی 
می شــویم  . یكی از راهكارهای موجود این است كه شركت های بیمه با نهادهای راهنمایی 
و رانندگی هم ســو شوند . به عنوان مثال ؛ درصورت رخ دادن هر گونه حادثه با انتقال سریع 
اطالعات  درسایت مشخص ، شركت های بیمه بتوانند به صحت حادثه پی ببرند ، تا شاهد صحنه 
سازی در حوادث نباشیم و یكی از اهرم ها در این بخش راهنمایی ورانندگی است . مدیرعامل 
بیمه آرمان با اشاره به نقش ارزیابان خسارت در صنعت بیمه ، افزود: ارزیابان خسارت به هرمیزان 
كه تخصصی و حرفه ای تر  باشند ، به نفع صنعت بیمه خواهد بود . خوشبختانه بیمه مركزی با 
ارائه تاییده ارزیابان خسارت قدم مثبتی در جهت جلوگیری از تخلفات وتصریح در پرداخت ها 
برداشته است.  مدیرعامل بیمه آرمان در پایان در خصوص برنامه های شركت یاد آور شد: آینده 
شركت های بیمه به وضعیت اقتصادی كشور و مردم برمی گردد. فعالیت در زمینه بیمه های 
خرد رویكرد اصلی شركت بیمه آرمان است وامیدواریم بتوانیم در این بخش موفق عمل كنیم .

مهندس بیانیان با بیان آرمان ما آرامش شما گفت :
در صنعــت بیمــه گام بزرگــی بــا نــوآوری و فنــاوری جدیــد 
بــرای بومــی ســازی نیازهــای ایــن صنعت برداشــته می شــود
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تراکتور ؛ باورمدار تولیدگر

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت تراكتورسازی ایران 
)سهامی  عام( در تاریخ 1396/04/24 در محل پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشــیمی ایران واقع در تهران تشكیل شد.

در این مجمع كه با 82/08 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار 
گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای یوســف الهی 
شــكیب بود، كه جنابان علی افشین و مجتبی كامل 
نیــا در مقام نظار اول و دوم و آقای حســن گردشــی 
ممقانــی به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شــركت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1395/12/30 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 
400 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز را بعنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی كوشامنش را 
بعنوان بازرس علی البدل به مدت یكسال انتخاب گردیدند.
هــرگاه چشــمم بــه جمــال مهنــدس ابوالفتح 
ابراهیمــی مــی افتد یــاد مزرعــه ســبز و داس و 
درو و خرمــن و خوشــه برایــم تداعــی می شــود.

این فرزند برومند ســردار ملی نامی از بزرگان نهضت 
مشــروطه می دارد و كارش از آمریكای جنوبی تا آسیا 
و از آفریقا تا قلب اروپا گســتره ای بر جغرافیای حضور 
تراكتور ایران است بعنوان یك روستازاده كه از سختی 
های كار با مشــتك گاوآهن تا شخم و از پی گاو شاهد 
بوده ایم می بینیم امروز به ســهولت در اتاق تراكتور، 
نورافكن به دور دستها افتادهتا دل زمین بر تخم كاشته 
بدرد و میزبان سر به سنبله كشــد. دعای نان آوران و 
نان خوران بر تالشــگران آزاد و زنان ومردان سرزمین 
ســرداران ملی و میهنی. خدا قوت اهلل سیره یار اسون. 
مهندس ابراهیمی در حاشیه این مجمع پیرامون صادرات 
تراكتور به دیگر كشورها گفت: هرچند در عراق به دلیل 
مشكالت ناشی از حضور داعش ما شاهد كاهش فروش از 
طرف شركت بودیم ولی با پیروزی غیورمردان وپاكسازی 
این كشور از داعش مجددا صادرات ما به عراق افزایش 
پیدا كرده و ما شاهد رشد صادرات به عراق خواهیم بود. 
مدیر خوش ســخن و توانمند شركت در ادامه با اعالم 
اینكه در سال 95 توانستیم نمایندگان فروش خوبی را در 
افغانستان پیدا كنیم افزود كشاورزان در افغانستان رشد 
درآمد خوبی را داشته و ما موفق شدیم با اخذ ضمانتنامه 
محصوالت خود را وارد این كشــور نمائیم و به گونه ای 
عمل كنیم كه در سال 95 افغانستان رقبا را به حاشیه 

ببریم . وی اضافه كرد رشد كشاورزی در افغانستان منجر 
شــد تا تقاضای محصوالت ما افزایش و تراكتورسازی 
ایران نیز بســیار قدرتمندتر وارد این كشــور شود كه 
در نتیجه رشــد صادرات به این كشور را شاهد بودیم.
مدیرعامل شــركت افزود همچنین ســال گذشــته 
توانسته ایم ســه پارت صادرات به هلند داشته باشیم 
و صادرات ما به كشــورهای آفریقایی و ســودان آغاز 
شــده و ادامه دارد ضمن اینكه از طریق دبی صادرات 
متفرقه انجــام دادیم. وی همچنیــن اضافه كرد دبی 
واسط صادراتی ما به كشــورهای آمریكایی شده و به 
طور كلی در نظر داریم تا به توســعه بازار خود در سایر 
كشــورها به خصوص افغانســتان و عراق اقدام كنیم.

مدیر ارشد شركت در ادامه پیرامون مشاركت با شركت 
های خارجی برای تولید محصول گفت:

ما به دنبال تولید مشترک با خارجی ها از جمله آلمان 
و ایتالیا هســتیم، این مذاكرات ادامه دارد و در نهایت 
محصوالت مشترک ایران و كشــور خارجی روانه بازار 
خواهد شــد اما در مورد مونتاژ ما به دنبال مونتاژ نبوده 

و این كار را انجام نمی دهیم. چرا كهقصد همكاری ما با 
خارجی ها به شكل تولید محصول مشترک خواهد بود.

مهندس ابراهیمی با بیان اینكه شركت به تبعیت از سایر 
شركت های موفق تراكتورسازی جهانی از شیوه پیش 
خرید برای تولید محصوالت اســتفاده می كند یعنی 
به میزان تقاضای مشــتری تولید محصول می شود،
پیرامون فروش سال 1396 شركت تراكتورسازی گفت:
در ســال گذشته یعنی پایان ســال 95 حدود 3000 
تعهــد فروش تراكتور ایجاد شــد و بــه همین دلیل 
باید سریع گشــایش اعتبار می كردیم. این تراكتورها 
در ســال 96 بــه صاحبان خود تحویل خواهد شــد. 
البتــه این تعهــد در صورت هــای مالــی 94 دیده 
شــده و موجب افزایش فروش شــركت شــده است.
مجموع گفتار این عضو هیات مدیره و مدیرعامل شركت 
بیان كننده این است كه با درک صحیح از نیاز داخلی 
و خارجــی، مدیریت با یك تدبیر صحیــح و اقدام به 
پیش فروش هدفمندانه ره به سوی 
مقصــد ارزش آفرینی می گشــاید.

مهندس ابوالفتح ابراهیمی كه سكاندار 
نگین صنعت سنگین كشور می باشد 
در پایان صحبت هــای خود با اعالم 
دســتاوردهای شــركت در سال 95 
كه نسبت به سال 94 در همه زمینه 
ها از فروش و درآمد و تولید شــركت 

عملكرد قابل قبولی داشته است افزود: با تنوع بخشی به 
محصوالت خود با ارتقاء كیفیت و باال بردن بهره وری و 
راندمان برگ زرین را به همت كاركنان در تاریخ شركت 
به ثبت رسانده ایم . و سپاس فراوان بر مدیر شایسته و 
جمله كاركنان بایسته شركت كه جهادگونه خادم مرز و 
بوم بوده و توانسته اند در سال سخت اقتصادی گذشته 
عملكردی و كارنامه ای را برای ســهامداران و ذینفعان 
حاصل ســازند این كارنامه امسال تحفه ای بود بسیار 
شیرین خدا قوت. تقدیر دو چندان از بچه های خوب و 
زحمتكش شركت از دل كارخانه تا حراست و دفتر تهران 
و امور سهام و ... كه آذری زبان های دلسوز ملك و مملكت 
چه پیش از مشروطه و چه بعد از آن نشان داده اند برای 
ایرانی آباد و آزاد از خود نیز می گذرند. یاشاسین تراختور.

پیام مدیرعامل
در ســال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل عملكردی را 
تجربه كردیم كه در شرایط سخت و با وجود مشكالت 
بــزرگ و عدیده ، اگر نگوئیم بی نظیر اما كم نظیر بود.

در این سال با وجود حاكم بودن ركود اقتصادی خشكسالی 
های متوالی در بیش از 12 استان كشور و سایر عوامل 
محیطی خارج از كنترل، شركت تراكتورسازی ایرانمانند 
سال قبل از آن با چالش كاهش فروش مواجه گردید. 
از طرفی بروز مشــكالت سیاسی و ناامنی در بازارهای 
عمده صادراتی این شركت و همچنین محدودیتهای 
ناشی از تحریم ها، صادرات شركت تراكتورسازی ایران 
را نیز مانند اكثر صنایع كشــور تحت تاثیــر قرار داد.
با توجه به مسائل و مشكالت فوق، شركت با استفاده از 
این فرصت اصالح زیر ساختها، افزایش بهره وری نیروی 
انسانی و ماشین آالت ، تنوع تولید، افزایش كیفیت، تحویل 
به موقع و افزایش سطح كیفی خدمات پس از فروش را به 
عنوان استراتژیهای اصلی در راس برنامه های خود قرار داد 
و موفق گردید تا بخشی از اثرات منفی ناشی از مشكالت 
فروش وصادرات را جبران نماید. تولید تراكتورهای سنگین 
150 اسب بخار و تراكتور برنجی، دریافت تندیس نقره 
ای حمایت از حقوق مصرف كننده گواه بر جهت گیری 
شركت در راستای استراتژیهای فوق الذكر می باشند.
در ســال پیش رو نیز كه به نام سال اقتصاد مقاومتی، 
تولید - اشتغال مزین شده است امید است كه مسئولین 
اقتصادی و تولیدی كشور این مطالبه بر حق مقام عظمای 
والیت را در عرصه عمل تحقق بخشند در این رهگذر 
و با در نظر گرفتن فرصتهــای بوجود آمده در محیط 
كسب و كار در سطح كالن در پی رفع تحریمهای بین 
المللی و توجه ویژه دولت به حمایت از صنایع داخلی 
و افزایش صادرات غیرنفتی، گروه صنعتی تراكتورسازی 
ایران تالش خواهد نمود تا در سایه توانمندیهای كسب 
شــده طی چندین ســال اخیر از خودكفایی و تولید 
قطعات و مجموعه های استراتژیك گرفته تا طراحی 
وتولید تراكتورهای مختلــف و همچنین برخورداری 
از مزیت های رقابتی در خارج از كشــور در مقایسه با 
رقبا من جمله برند معتبر و قیمت مناســب، توسعه 
صادرات و مشاركت با تراكتورسازهای مطرح جهان را 
به عنوان استراتژیهای اصلی مدنظر قرار داده و با تقویت 
زیر ســاخت های مربوطه سهم بیشــتری از بازارهای 
صادراتــی تراكتور، قطعــات و ادوات را تصاحب نماید. 

مهندس ابراهیمی برندی در مدیریت صنعت
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تامین ماسه ریخته گری با اندیشه ای متفاوت
خدمت بی منت مدیران کاردان برای فردایی روشن

مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت تامین ماسه ریخته گری )سهامی عام( 
مورخ 1396/4/31 در محل دفتر مركزی شركت واقع در تهران برگزار گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور اكثریت ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای جــالل محقق بود، 
كــه جنابــان امیرمســعود خادمیان و محمد شموســی در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای علیرضــا ســتاری به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1395/12/30 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 10 

ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت رهبین 
بعنــوان بازرس قانونی و حســابرس مســتقل و 
موسسه حسابرســی ارقام نگر اریا بعنوان بازرس 
علی البدل شــركت برای ســال مالی منتهی به 

1396/12/29 انتخاب گردیدند.
در ابتدای مجمع مهنــدس خادمیان مدیرعامل 
شــركت با اعالم اینكه این شــركت اولین تولید 
كننده ماســه ریخته گری در كشــور هم از نظر 
قدمــت و از نظر مقــدار تولید و فروش ماســه 
ریخته گــری بوده كه  از نظــر دارا بودن معادن 
از نظر كیفیت، بهترین معادن تولید ماسه ریخته 
گری را بدلیل گرد گوشــه بودن ماسه در اختیار 
دارد اضافــه كرد شــركت در حــدود 30 درصد 
بازار مصــرف را در اختیــار دارد، و امیدواریم با 
تمهیدات اندیشیده شده این سهم افزون تر گردد.

وی در ادامــه افــزود تولیــدات ایــن شــركت 
بیــش از 45 ســال عــالوه برصنعــت ریختــه 
گــری پاســخگوی نیــاز بســیاری از صنایع از 
جملــه نفت ، گاز ، پتروشــیمی ، آب و فاضالب 
شــهری و صنعتــی و همچنیــن  كارخانجــات  

. اســت  بــوده   آن  جانبــی  هــای   فــرآورده  و   بتــن   ، ســیمان 
مدیر ارزشمند و كوشا شركت در ادامه با تشریح توانمندی های شركت حمل 
و نقل میهن ماسه فیروزكوه و پتانسیل باالی توسعه در این مبحث و اقدامات 
در حــال انجام برای انتقال كارخانه كه عملیاتی شــده اســت را جدی ترین 
برنامه در حال اجرا در شــركت برشــمرد اضافه كرد ما در سال آتی خدمت 
بــا صداقت را در ســرلوحه خود قــرار داده و با تمام توان می كوشــیم نقاط 
ضعــف و تهدیدها را شناســایی كنیم و با تجهیز و تحلیل مســتمر آن ها را 
به فرصت تبدیل ســازیم. توجه به آینده شــركت با توجه به استراتژی های 
كالن مدیریتی ترسیم شــده از دیگر بخش های مهم صحبت های این مدیر 
توانمنــد بود كه برای اولین بار در مجمع می دیدیم كه مدیرعامل این چنین 

خودمانی با سهامداران ُخرد به نشست و رایزنی بنشیند و سهامدارانی كه زین 
كرده مدیریت ارشد دوصد سپاس داشتند و ... اجازت می خواهیم از مهندس 
خادمیان مدیرعامل مدبر شــركت و جناب ستاری معمار اعداد و ارقام و مرد 
شــماره یك مالی شركت كه حسابهای شفاف و پاكدستی او در هر سال مالی 
به تائید حسابرســی و بازرسی قانونی می رسد و همیشه حرمت نون والقلم و 
ما یســطرون و اهل قلم را می دارند نهایت قدردانی و تشكر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
وضعیت و تحوالت ماسه های ریخته گری:

طی ســال مالی مورد گزارش اقدامات الزم جهت افزایش مبلغ فروش صورت 
پذیرفت، همچنین پیگیریهای الزم جهت فروش پودر سیلیس )باطله ها( كه در 
محوطه كارخانه انباشته شده و باعث ایجاد مشكالت زیست محیطی می گردید 
انجام گرفت ولی بدلیل عدم نیاز مصرف كنندگان 
امكان فروش میســر نگردید بــه عبارتی فروش 
محصوالت در سال مالی مورد گزارش 190/388 
تن و به مبلغ 152/332 میلیون ریال و در ســال 
مالی قبل )ســال 1394( مقدار 177/208 تن و 
مبلغ 138/994 میلیــون ریال به عبارتی از نظر 
مقدار 7/4 درصد كاهش و از نظر مبلغ 9/6 درصد 
نســبت به سال گذشــته افزایش نشان می دهد.
عملكرد شركت طی سال مالی مورد گزارش:
شركت ابتدا سود هر سهم سال مالی مورد گزارش 
را با ســرمایه جدید مبلغ 97 ریال)كه با بررسی 
عملكرد واقعی شش ماهه، پیش بینی سود هر سهم 
را 19/5 درصد كاهش و در مهرماه سال 95 سود 
هر سهم را 78 ریال به سازمان بورس اعالم نمود. 
از اهداف شركت در سال مالی مورد گزارش تولید 
ماسه با كیفیت مطلوب و رسیدن به سود هر سهم 
78 ریال بود كه با توجه به صورت سود و زیان، و با 
توجه به ركود حاكم بر صنایع كشور وعدم امكان 
افزایش قیمت فروش، سود هر سهم 67 ریال تحقق 
یافته است. ضمنا طی ســال مالی مورد گزارش 
اقدامات الزم جهت كنترل هزینه بهای تمام شده 
انجام گردید بطوریكه بهای تمام شده 1/9 درصد نسبت به بودجه كاهش یافت.
سایر دســتاوردهای سال مالی مورد گزارش كه توســط پرسنل واحد فنی و 

نوسازی شركت انجام شده به شرح ذیل است.
1- طراحی، ساخت و نصب اسكرابر

2- طراحی، ساخت و نصب سیلكون اسكرابر جهت تغلیظ رساندن بار ورودی 
اسكرابر

3- كوپــل كــردن رادمیلهــا جهت اســتفاده بهینــه از ظرفیــت رادمیل
4- راه انــدازی واحــد تامیــن بــاد جهــت متمركز نمــودن بــا واحدها

5- باالبردن ظرفیت اســتخرهای باطله حدود 30 درصد و تخلیه استخرهای 
باطله توسط ماشین آالت شركت
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 در ســال آتی خدمت با صداقت را در 
سرلوحه خود قرار داده و با تمام توان 
می كوشــیم نقاط ضعف و تهدیدها را 
شناســایی كنیم و با تجهیز و تحلیل 
مستمر آن ها را به فرصت تبدیل سازیم
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6- انعقاد قرارداد با پیمانكار جهت تغذیه هوپر سنگ شكن و تخلیه كانال واش ماشین
7- نصب اینورتور در واحدهای سنگ شكن، واش ماشین و خشك كن جهت 

تنظیم فیدبار و كاهش مصرف برق
8- نصب و راه اندازی تابلو كاهش آمپراژ در ابتدای خط

9- تحقیق در مورد خنك كردن باز خروجی خشك كن ها
10- تحقیق در مورد انتقال و تنظیم بار مقسم های الگایرها

11- سامان دهی واحد تعمیرگاه و تعمیر ماشین آالت سنگین و وصول درآمد 
از محل تعمیرات

برنامه های آینده شركت و گسترش بازارهای فروش:
- تدوین نقــاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای مجموعه تامین ماســه 
و تدویــن ماتریس SWOT- آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل ســازمان و 
از طرفــی فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط ســازمان این توانایی را به 
سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیك خود را ارزیابی نماید. مدیریت 
شركت برآن است كه از طریق ایجاد راهبردهای كوتاه مدت و بلندمدت برنامه 
هایی را جهت حفظ ســازمان و ارتقاء آن از نظر مشتریان و رقباء ایجاد نماید.

- آنالیز پیوسته رقبا: تجزیه و تحلیل پیوسته رقبا و بررسی استراتژی، اهداف و 
سهم بازار هر یك و همچنین مقایسه پیوسته قیمت تمام شده شركت و رقبا.
- حفظ مشــتریان قدیمی و بازاریابی برای به دســت آوردن مشتریان جدید

- ارتقای ســطح كیفی محصوالت تولیــدی و بازنگری در نظام كنترل كیفی 
محصوالت شركت

- پیگیری و وصول مطالبات معوق مجموعه توانمندسازی بخش حقوقی مجموعه
- افزایــش تولیــد به كمك ارتقــاء بهره وری و همچنین تجهیز و نوســازی 
كارخانــه و معــادن بــا ماشــین آالت پیشــرفته و تكنولوژیهــای جدیــد

- جلوگیــری از توقفــات برنامــه ریزی نشــده خــط تولید بــا ایجاد یك 
برنامــه مــدون تعمیــرات و نگهــداری و برقراری نظــام نت پیشــگیرانه 
- ارتقاء نســخه سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001 به نسخه 2015 جهت 

ارتقاء كیفی سازمان و گسترش تفكر مبتنی بر ریسك
- استقرار نظام S5 اصول ساماندهی محیط كارو ایجاد ساختاری برای بهسازی 
و اراستگی محیط كار و ایمن سازی آن جهت جلوگیری از وقوع حوادث حین كار

- تهیه برنامه آموزش سالیانه براساس نیازسنجی های انجام گرفته از واحدهای 
مختلف با هدف ارتقاء توانمندیهای پرسنل

- استقرار سیستم های انگیزشی و نظام های پاداش و تنبیه
- ارزیابی كامل تامین كنندگان و برگزاری منظم جلسات كمیسیون خرید با 

توجه به آیین نامه معامالت مصوب هیات مدیره
- بازبینی در دستورالعمل های سنجش رضایت مشتری و ارتقاء سطح رضایت 

مندی مشتری
بخــش تحقیق و توســعه در راســتای بــه روزرســانی فن آوری ماشــین 
آالت فــرآوری و تولیــد محصوالت منطبق بر اســتاندارد هــای بین المللی 
ســعی در برآورده ســاختن نیاز مصرف داخلــی و خارج از كشــور رادارد . 
صادرات محصوالت مختلف  به كشــور های آسیای میانه وحوزه خلیج فارس 
و همچنین افزایش بازار هدف از برنامه های توســعه میباشد.ازپتانسیل های 
دیگر مجموعه می توان به شركت حمل و نقل میهن ماسه فیروزكوه كه 100 
درصد سهام آن متعلق به شركت تامین ماسه ریخته گری میباشد اشاره كردو 
دیگر آنكه شــركت تامین ماســه ریخته گری اولین تولید كننده ماسه های 
سیلیسی مهندســی در ایران اكنون مفتخر است  نخستین  شركت پذیرفته  
شده در بورس كاال برای انواع ماسه های سیلیسی مهندسی در ایران میباشد.

و اما بخش مكمل ســخنان مهندس سبحانی مبنی بر اینكه ای مجموعه در 

راستای افزایش بهره وری، كاهش هزینه ها و توسعه شركت اقداماتی را انجام 
داده كه اهم موارد قابل اجرا صرفا طی ســال جاری به شــرح زیر می باشــد:

1- عقــد قــرارداد با شــركت تخصصی با تجربــه به منظور عارضــه یابی و 
یافتــن راه هــای حل  مشــكالت موجود در شــركت تامین ماســه ریخته 
گــری، در حال حاضر گزارش مورد نظر آماده و در دســت اجراء می باشــد. 
2- دریافــت گواهــی اســتاندارد محصــوالت و پذیــرش در بــورس كاال

3- افزایش كیفیت محصوالت شــركت كه در این زمینه یك دستگاه اسكرابر 
كه می تواند منجر به افزایش كیفیت محصوالت شود در مسیر تولید، نصب و 

راه اندازی شده است.
4- تــالش بــرای كاهــش هزینــه هــای غیرضروری از ســه طریــق زیر:
- طراحی برنامه بازنشستگی یا بازخرید نیروهای مازاد یا در شرف بازنشستگی

- انتقال بخش خردایش و شستشــو به زمین جدیــد نزدیك به معدن بوده 
و در راســتای انتقــال كامل كارخانه می باشــد و برآورد می گــردد انتقال 
فوق طی یكســال آینده صــورت پذیرد البته شــركت نیازمنــد تامین آب 
مصرفی اســت كه در شرف كســب مجوز آن از سازمانهای مربوطه می باشد.
- هزینه حمل و نقل، بخش قابل مالحظه ای از هزینه های تمام شده محصول 
را برای مشتریان تشكیل می دهد، از این رو بهینه سازی و افزایش بهره وری و 
سودآور شدن شركت حمل و نقل میهن ماسه فیروزكوه جزء موارد با اهمیت بوده 
و اصالح آن در دستور كار قرار دارد و طی شش ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.

انتقال بخش خشك كن و سیلو پس از تامین گاز در زمین جدید انجام خواهد 
شد كه به نظر می رسد در سال جاری امكان پذیر نمی باشد و برآورد می گردد 
در طی دو سال آینده انتقال بخش خشك كن و سیلو و به عبارتی انتقال كل 

كارخانه انجام خواهد شد.
تالش این مجموعه در جهت تامین منابع مالی از منابع و امكانات داخلی شركت 
می باشد تا شركت تامین ماسه مجبور به تامین مالی با نرخ های غیرمنطقی و 
باالی موجود در بازار تامین مالی نگردد. به این منظور برنامه فروش ساختمان 
فعلی دفتر شــركت و رهن یــك واحد كوچك تر ، كاهــش مطالبات معوق 
كه باعث افزایش ســرمایه در گردش خواهد شــد در دســت اقدام می باشد.
طرح فرآوری 250هزار تن ماســه سلیســی و شــروع عملیات اجرایی آن در 
این شــركت كه دارای معدن ســیلیس بــا ذخیره ای در حــدود 20میلیون 
تن بوده و یكی از بهترین معادن ایران اســت.دركنار امر اشــتغالزایی ورونق 
بخشــی به اقتصاد كشــور بطور عام وبطور خاص در فیروزكــوه و با توجه به 
برنامه های در دســت اقدام از جمله فرآوری ماســه سیلیســی و طرح تولید 
بتن ســبك می توان آینده فوق العاده خوبی را برای شــركت پیش بینی كرد.

وجمله اخر انكه به همین تدبیر مدیران مدبر بود كه شــركت تامین ماســه 
ریخته گری كه با ســرمایه 16.2 میلیارد تومانی در بازار دوم معامالت بورس 
حضور دارد، در عملكرد ســه ماه اول سال ، ســود هر سهم را با 216 درصد 
افزایــش از 88 بــه 278 ریال افزایش داد. همچنین این شــركت طی ســه 
ماه اول ســال، 9 درصد از این ســود جدید معادل 24 ریال را پوشــش داد.
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