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سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
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هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق 
خبر آمد که محمد صغیر سکته کرده و در بیمارستان ساوه بستری شده است.  زمین به دور سرم چرخید،  و اشک از چشمانم 
ســرازیر شــد. محمد در دوران کودکی اش بود که پدر و مادر را از دست داد و یک برادر کوچک تر از خود ماند روی دستش. 
محمد زیر چتر عموی مهربانش رفت ولی در حقیقت محمد بود که دست عموی کهن سال را می گرفت. کودکی پر تالش 
که وجدان و صداقت کاریش در حیات کاریش زبانزد خاص و عام روستاییان گشت. در روستای ما پسوند نام بر همگان یک 
سنت بود و محمد را که در کودکی پدر و مادر از دست داده بود، محمد صغیر گفتند. وقتی روستاییان یک به یک ، بار سفر 
به شهر بستند و روستای پُرآوازه شد خالی! محمد ماند و میدان کاری که چون ذهن و فکر دلش وسعت داشت. او شب و روز 
نمی شناخت چرا که فرزند کار بود و نه فرزند مزد.  به حیات درخت و به سبزی قصبه ها و پیگیر برای روانی آب در جوی که 
از قنوات به چاه می روند. برای الی روبی همیشه با چوبی همراه برای پاک سازی و بعدش به قصبه می آمد برای ِکشت و 
آنگاه که نمی رسید به هدایت آب  به باغات و جالیز و قصبه آنگاه آب به رودخانه می بست تا قنوات پُر آب شوند و می گفت 
اگر آب از رودخانه بگیری همانند ســتاندن جان از آدم اســت و براستی که رودخانه و برکه ها زایشگاه آب قنوات و آب های 
زیرزمینی اســت. خدایت همراه و پشتیبان ، حاج محمد صالحی که همان محمد صغیر خودمان بزرگ است و بزرگ .

»قرار است به زودی دكتر محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بشوند. 
سوابق موثر علمی و حرفه ای ایشان نویدبخش توسعه و ارتقاء كیفی رسانه هاست.«

محمد ســلطانی فر، پیشــتر مدیریت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها را بر عهده 
داشت که در پنج اردیبهشت ماه سال 95 این سمت را به گیتا علی آبادی واگذار کرد.در 
 TEHRAN کارنامه حرفه ای این استاد ارتباطات، مدیر مسوولی روزنامه انگلیسی زبان
TIMES - )از ســال 1363 تا ســال 1373(، مدیریت گروه مطالعات رســانه ای مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام )1385( نیز دیده می شــود.
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 ، بیمــــــه  
ســت؟ ا بیمه 

آن روز که بچه های خوب روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارائی لطفی بیشــتر به 
اصحاب رسانه می داشتند هراز گاهی مسئولی از زیر مجموعه وزارت را، رو در روی 
رسانه ها می نشاندند که این نشست ها ثمره خوبی داشت. خاطره ای زآن نشست ها 
می دارم که امروز یادآوری آن بدنیست، جناب امین که آن روز سکان کشتی بیمه 
مرکزی را می داشتند می گفت: طوفان اقیانوس- بخوانید سونامی - ، شهری از ایالت 
آمریکا را درنوردید. یکی از ساکنان شهر که در بلندایی جان بدر برده بود زنگ می زند 
به بیمه خود و امر می کند نیاز خود را تا تهیه و به دستش برسانند که می رسانند 
و این اســت بیمه و فواید آن. این خاطره به روزهای پشت سر گذارده در آبان و آذر 
در کشــورمان مرا به خود می برد چه زلزله های پشت هم و چه به روز بیمه گران.

در بلندای برج میالد، در تاالری بزرگ، با صندلی های نرم، مقامات بیمه ای کشور در 
پشت تریبون آنچنان افاضاتی می فرمایند که قند در دل شنونده ها آب می شود . 
وزیر محترم نفت، وزیر محترم دارائی، نماینده وزیر محترم مسکن و شهرسازی، ریاست 
معظم شورای شهر، ریاست محترم بیمه مرکزی و مدیران معزز بیمه ها و ریاست محترم 
مرکز پژوهشهای بیمه و ... که زین قوم بخوان پرشمار. از برج میالد دل کندم و به دیار 
غرب کشورم شتافتم در مسیر خبر رسید که نور قرمز رنگی در آسمان ایالم مشاهده 
شده و در پی آن خبر رسید نور قرمز رنگ مربوط به نور آتش خروجی پاالیشگاه گاز 
ایالم است. هنوز در گردنه اسدآباد بودم که خبر پیدا شدن گور دسته جمعی در یک 
روستای زلزله زده  اعالم گردید... در گذر از قصر شیرین و سرپل ذهاب و روستاها مردم 
در میان گل و الی باران و برف و بعضی ها در چادرهای مندرس و بعضی در کانکس 
های سبک و آنانکه محروم باز هم محروم. از ورزشکار تا استاد دانشگاه از ارتشی تا 
سپاهی هر یک در گوشه ای در خدمت ولی از بیمه آنچنان خبری ندیدم و اگر هم 
شده نه به وسعت وظیفه بیمه که نمونه آنرا نقل کردیم که تلخ است واگویه دوباره آن.

خــدا رحمت کند مرحــوم داور وزیر مالیه در ســال 1314 را که در حقیقت باید 
تاســیس بیمه در ایران را تا اندازه زیادی مرهون عالقه و پشــتکار او دانست. او به 
روز تاســیس بیمه خطاب بــه کارمندان بســیار معدود شــرکت چنین گفت:

من به شرکت بیمه جدیدالتاسیس به اندازه بانک ملی ایران عالقمندم و اهمیت این 
شرکت برای کشور به اندازه بانک ملی است . سعی کنید تشکیالت منظم و درستی 
داشته باشید و حتی از اول به تاسیس شعب در خارج کشور مثل بغداد و کراچی و 
بمبئی اقدام نمائیدو کارمندان تحصیل کرده داشته باشید و آنها را برای فعالیت حاضر 
نمائید. البته اســم این شرکت به زودی در تمام دنیا معروف خواهد شد. بعد از این 
نطق کوتاه و موثر »مرحوم داور« تقاضا کرد که برای اولین بار منزل خود او بوسیله 
شــرکت سهامی بیمه ایران بیمه شود و بدین ترتیب اولین بیمه نامه آتش سوزی 
در تاریــخ 14 آبان ماه 1314 به نام مرحوم داور صادر گردید. تاریخ مزبور در تاریخ 
اقتصادی کشور اهمیت خاصی دارد. چون موسسات بیمه هر کشوری از ارکان اولیه 
اقتصادی آن کشور به شمار می رود و عمل بیمه در تمام دنیا مالک درجه ترقی و 
تنزل اقتصادی است. بگذارید قسمتی از خاطرات آقای عبدالمجید شمس سرپرست 
اداره خسارت در سال 1332 تحت عنوان »شرکت بیمه ایران چگونه بوجود آمد« را 
بازنشر دهیم؛ در ابتدای کار، شرکت محل معینی نداشت. در خیابان الله زار محل 
فعلی سینما خورشید در قسمت زیرزمین آن، دو اطاق تاریک و مرطوب تحویل ما 
گردید که در آنجا مشغول کار شویم. خوب به خاطر دارم که در آن روزگار )اول دی 
ماه 1314( فقط آقای سرکیاس )عضو هیات مدیره( و دو نفر خانم ماشین نویس و 
نگارنده شــروع به کارکردیم. در آن زمان برای تامین سرمایه اولیه شرکت و تبدیل 
مقداری کاغذ به پول که برای شرکت نهایت ضرورت را داشت کوشش می کردیم. 
صبح اول وقت کیف من از طلبهای تثبیت غله پر می شد و برای وصول آن عازم می 
شدم و در مراجعت چکی همراه داشتم آقای مدیرعامل تشکر و تشویق می کردند و 
خانم های همکار چای و شیرینی تعارف می کردند و همین تشویق ها خستگی ها 
را به نشاط مبدل می کرد و باز بعدازظهر مجدداً برای وصول طلب ها می رفتم. از 
جمله سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران اراضی باغ فردوس بوده است که به 
این شرکت واگذار شده بود تا از فروش اقساطی آن سرمایه اولیه تامین شود و مورد 

دیگر طلب های سازمان غله به دولت بوده است که به طریق فوق دریافت می شد 
و در مجموع 34/298 میلیارد ریال سرمایه اولیه شرکت تامین شد. نقل خاطره در 
خاطره شــد، بگذارید اسامی اولین مدیران بیمه ایران در گذر دور زمان را بخوانیم؛ 

آقای دکتر الکساندر     1314
آقای دکتر حسن مشرف نفیسی   1316

آقای فتح اله فرود    1322
حرف زلزله بود که بخود گفتم همین دســت یاری مردم در حیات ایران زمین چه 
بسیار حل مشکالت کرده و باز هم می کنند ولی چه خوب بود که در ایران بیمه، 
بیمه بود. بیمه ، کار بیمه ای می کرد. امالیم درست است. در ایران ، بیمه کار بیمه ای 
نمی کند. حال سخن اینجاست که این مقامات بلند باالی حاضر در تاالر برج میالد و 
اسکان کرده در برج عاج فرشته به فلسفه اصلی بیمه آگاهی دارند و از فرهنگ یاری 
رسانی مختص ایران و ایرانی بر ایشان شناختی هست که حیات 80 ساله بیمه در 
ایران به ما می گوید نه واهلل. کاتب این سطور جناب آقای فتح اله فرود را دیده و یکی 
از مدیران بیمه شناس کشور که آنروزها شهردار تهران بود و بعدها سناتور در مجلس 
سنای آن روزها شدند بسیار دیده و هم صحبت گشته ایم و نقش بیمه در امیددهی 
را از او شنیده ام . حال و  به امروز که جهان ارتباطات است چه شد که نه زلزله زده 
و نه سیل برده و نه تصادف کرده هوائی، زمینی، دریایی و نه مانده به خشکسالی و 
درماندگی بیمار و نه آتش به جنگل و کشتن حیوانات از نقش حمایتی بیمه بهره مند 
نمی شوند. بیمه گری درست با تمام ابعاد بیمه منظور است نه بیمه ُمَسکن که بیمه 
مداوا بایدت. در میان مدیران بیمه ای خصوصی کشور هستند کسانی که می توانند 
منشاء خدمت گردند اگر آن باال باالها اجازه دهند و از میان راهشان موانع را بردارند 
و در آخر این بگفتیم که خداوندا هیچ بالیی به ما نازل مفرما که ما بیمه نداریم. فقط 
یک گزارش در ته این مقال می توانست خنده بر لبان نشاند! و آن هم حکایت وارد 
کردن شــتر بیمه ای ها بخوانیدش و قضاوت با شــما که درد ما یکی دو تا نیست.

كاهش جمعیت شتر در ایران؛ بالی جان صنعت بیمه
ســازمان گمرک ایران در شــهریور ماه آماری از واردات شــتر در 6 ماهه اول سال 
جاری )1396( منتشــر کرد که بر اساس آن بعضی از کشورهای اروپایی در میان 
صادرکنندگان شتر به ایران قرار گرفته بودند. به گزارش ریسک نیوز، شبکه خبری 
بی بی سی کاهش واردات شتر و تاثیر ان بر صنعت بیمه ایران را در گزارشی بررسی 
کرده است . در این گزارش آمده است ، سازمان گمرک ایران در شهریور ماه آماری 
از واردات شتر در 6 ماهه اول سال جاری )1396( منتشر کرد که بر اساس آن بعضی 
از کشورهای اروپایی در میان صادرکنندگان شتر به ایران قرار گرفته بودند. در این 
آمار البته از کشورهایی نظیر چین، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و افغانستان 
بعنوان صادرکنندگان اصلی این حیوان به ایران نام برده شده بود. البته بر اساس این 
آمار رســمی که دو ماه پیش ارائه شد، از ایتالیا، بریتانیا و آلمان هم به عنوان صادر 
کنندگان شتر یاد شــده که این کشورها به دلیل اقلیم خاص، همخوانی زیادی با 
زیستگاه های طبیعی شتر ندارد. به عنوان مثال در این آمار آمده بود که ارزش محموله 
شــتر وارداتی از بریتانیا به ایران در شش ماه اول امسال41960 دالر بوده است که 
گفته شده از »بازارچه کوهک/سراوان« وارد ایران شده است. گمرک ایران اخیرا در 
توضیحی گفته مجوز واردات شــتر »تنها برای مصارف گوشتی« صادر شده است.

تعیین نرخ دیه بر اساس قیمت شتر
بر اساس ماده 297 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 دیه نفس انسان مسلمان 
بر اساس قیمت 100 شتر محاسبه می شود که باید معیوب و یا خیلی الغر نباشند.
این نرخ البته بســته بــه زمان اتفــاق افتادن جرم یــا حادثه )ماه حــرام یا ماه 
عــادی( متفــاوت اســت و طبیعتا در ماه هــای حرام نرخ دیه بیشــتر اســت.
همزمان با کاهش جمعیت شتر در ایران نرخ دیه در طول سال ها بطور مستمر افزایش 
یافته است. بنابر اعالم قوه قضاییه ایران، نرخ دیه کامل در سال جاری در ماه های عادی 
210 میلیون تومان و در ماه های حرام 280 میلیون تومان است.  همزمان با کاهش 
جمعیت شتر در ایران نرخ دیه در طول سال ها بطور مستمر افزایش یافته است هر 
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سال شرکت های بیمه برای پایین نگه داشتن نرخ دیه با مسئوالن قوه قضاییه چانه 
زنی می کنند تا بتوانند پول کمتری به خسارت دیدگان پرداخت کنند. افزایش قیمت 
دیه کامل به نود میلیون تومان در سال 1390 با اعتراض های شرکت بیمه همراه شد 
و رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به عواقب افزایش دیه هشدار داد. در همان موقع 
غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که قیمت شتر بر اساس 
تحقیقات میدانی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود. او گفته بود: »اگر بشود 100 
شتر را به قیمت پایین تری خرید، این حرف )لزوم کاهش مبلغ دیه( قابل پذیرش 
است ولی اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه ای است که مطابق با قانون 
نیست.« این جمله آقای اژه ای به عرضه پایین شتر در بازار داخلی ایران اشاره داشت 

که قیمت دیه را تحت تاثیر قرار داده بود.
پیشنهاد پرورش شتر به شركت های بیمه

ابراهیم کاردگر، مدیر عامل بیمه آســیا ســال پیش گفته بود: »با توجه به اینکه 
جمعیت شتر در کشــور در سالهای گذشته کاهش یافته و طبق آماری که وجود 
دارد این جمعیت از ســال 53 تا 93 حدود 50 درصد کاهش یافته، طبیعی است 
که بر اســاس قانون عرضه و تقاضا که بر بازار حاکم است، قیمت شتر نیز افزایش 
یابد و در پی آن نرخ دیه نیز با توجه به قیمت شتر هر سال در حال افزایش باشد.«

او گفته بود: »متاسفانه با وجود این که این پیشنهاد )پرورش شتر( مورد پذیرش صنعت 
بیمه و حتی وزیردادگستری )مصطفی پورمحمدی( قرار گرفت، اما به جایی نرسید.«

در ســال های اخیر بعضی از شرکت های بیمه برای کاهش هزینه پرداختی دیه به 
بیمه گذاران و افزایش عرضه به فکر پرورش شتر و واردات آن افتادند که البته آمار 
دقیقی در این باره موجود نیســت، اما آنچه مشخص است این است که جمعیت 
شــتر در ایران افزایش نیافته و مشکل عرضه کماکان باقی است. بگفته بعضی از 
فعاالن صنعت بیمه، عدم تناســب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه  موجب تضعیف 
صنعت بیمه شــده است. بیشترین نگرانی شــرکت های بیمه درباره پرداخت دیه 
مربوط به تصافات رانندگی در ایران اســت که در این زمینه یکی از باالترین تعداد 
حوادث جاده ای در جهان را دارد. هر چند تصادفات منجر به فوت در این کشور در 
سال های اخیر بطرز چشمگیری کاهش یافته اما همزمان میزان پرداختی خسارت 
شرکت های بیمه به آســیب دیدگان افزایش داشته است. یکی از مشکالت جدی 
شرکت های بیمه که بعضی از آنها را تا مرز ورشکستگی هم پیش برده افزایش نرخ 
دیه و ناتوانی مالی این شــرکت ها در پرداخت خسارت هاست. برای همین افزایش 
جمعیت شتر در ایران دست کم می تواند کفه ترازوی بازار را به نفع عرضه سنگین تر 
کند و قیمت آن را بشــکند که در این صورت طبعا قیمت دیه هم کاهش خواهد 
یافت. خبرگزاری دولتی ایران )ایرنا( با اســتناد به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی 
جمعیت شــتر در ایران را 173 هزار نفر اعالم کرده اســت. استان های سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد از مهمترین مناطق پرورش این حیوان است. یکی 
از عوامل اصلی کاهش جمعیت شتر در ایران در سال های اخیر خشکسالی  بوده است.

آینده نگری از جنس بیمه
واقعیت آن است که اگر ملتی بخواهد فرهنگی نو و رفتار جدیدی 

را بپذیرد، نشــانه های پذیرش آن حرکت تازه باید در 
تمام شئون آن ملت نمود پیدا کند. به عنوان 

مثال در تبلیغاتی که از رســانه های 
جمعــی پخش می شــود، 

در مراکز آموزشــی و 
نظیر  فرهنگی 

و  مــدارس 

دانشگاه ها، خیابان ها، مراکز خرید و از همه مهم تر در خانواده ها. خانواده اولین گروهی 
اســت که افراد در آن نقش های خاص خود را دارند و جالب تر آنکه در همین گروه 
نخستین است که ابتدایی ترین نشانه های شکل گیری و پذیرش یک فرهنگ جدید 
پایه ریزی می شود. اینکه دولت ها ساالنه در پی آن هستند که درصد ضریب نفوذ بیمه 
در کشــور را رو به باال جابه جا کنند دردی را دوا نمی کند. پذیرش بیمه برای مردم 
باید به یک حرکت فرهنگی تبدیل شود. حرکتی که جلوه های آن در تمام جنبه های 
زندگی افراد جامعه به راحتی قابل لمس باشد. اگر ما قانونی وضع کنیم و به واسطه آن 
مردم جامعه ملزم به خرید بیمه شوند بهتر است یا کاری کنیم که خودشان به اهمیت 
بیمه در زندگی روزمره پی برده و داوطلبانه به سمت آن گرایش پیدا کنند؟ اگر واقعا 
در پی فرهنگ سازی هستیم، باید آموزش و آگاهی را در راس امور قرار دهیم. باید به 
دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از طریق بیداری و آگاه سازی مردم باشیم. اگر 
کمی از کالن شهر ها فاصله بگیریم و به روستاها و شهرهای کوچک تر سری بزنیم و با 
مردم در مورد بیمه صحبت کنیم، به این نتیجه می رسیم که مردم واقعا درک صحیح 
و واقعی از بیمه ندارند. هنوز خیلی ها هستند که نمی دانند اگر بیمه نامه مخصوصی 
داشــته باشند، می توانند خود و دارایی شان را هنگام بروز رخدادهای طبیعی نظیر 
سیل یا زلزله ایمن نگاه دارند. می توانند غم و اندوه نگاه کردن به سوختن دارایی شان 
را در میان شعله های آتش به شادی جبران پس از آن تبدیل کنند. می توانند برای 
کودکانشان در بزرگسالی سرمایه و توشه کسب و کار ذخیره کنند، اما واقعا جای سوال 
دارد که چند درصد از شــهروندان از این موارد اطالع دارند؟ به عنوان مثال در زلزله 
اخیر کرمانشــاه یا قبل تر از آن در حادثه ساختمان پالسکو و مواردی از این دست، 
چند درصد افراد با کمی هوشیاری و آینده نگری، اموال و دارایی خود را در مقابل این 
قبیل بالیا بیمه کردند و چند درصد پس از رخ دادن فاجعه به فکر خرید بیمه نامه 
افتادند؟ چرا حتما باید حادثه به سراغمان بیاید و بعد از آن به فکر جبران برآییم؟ 
اینکه رشــد بیمه در کشور از 1/ 3 درصد به 4 یا 5 درصد افزایش یابد یک حرکت 
فرهنگی به حساب نمی آید. حرکت فرهنگی آن است که اگر به موجب قانون داشتن 
بیمه نامه الزامی نباشد، در آن هنگام ببینیم که چند درصد افراد جامعه داوطلبانه 
نسبت به تهیه آن اقدام می کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا که هم اکنون دارای 
جایگاهی مناسب در رشد ضریب نفوذ بیمه هستند، مردم بیمه را جزئی از سبد اقالم 
ماهانه خود به شمار می آورند و ماهانه یا ساالنه بخشی از درآمد خود را به آن اختصاص 
می دهند. در این کشورها شما می توانید به راحتی تبلیغات انواع بیمه، نظیر بیمه های 
زندگی و غیر زندگی را در محیط اطراف خود و به خصوص در فضای مجازی مشاهده 
کنید. در این کشــورها چشم شما کمتر به تبلیغاتی نظیر خوردنی ها و شوینده ها 
می افتد و بیشتر تبلیغات از نوع آگاهی و هوشیاری در مورد موضوعی خاص نظیر 
توجه شما به آینده نگری یا ذخیره زمان است. یکی از مزایای بیمه نیز به نوعی ذخیره 
زمان است. زمانی که در آینده و در بزنگاه های زندگی به دادمان خواهد رسید. برای 
نمونه در کشور هندوستان که بیشتر مردم در فقر به سر می برند، بیمه های زندگی 
در اوج اســت. حال آنکه در کشور ما که از بسیاری جهات غنی است، مردم در فقر 
آگاهی داشتن آن به سر می برند. پیشنهاد من برای شهروندان در افزایش آگاهی 
خود و خانواده هایشــان است. باور کنیم که تا چیزی را از دل و جان 
نپذیریم، دیگر اعداد و ارقام معنایی ندارد. باید برای یک بار 
هم که شده چشم هایمان را بشوییم و آینده نگری را 
جور دیگری تجربه کنیم و آن را به کودکانمان 
آموزش دهیم. بیمه یعنی آینده نگری. 
آینده نگری و انتخاب عاقالنه 
را فرهنگ ســازی کنیم.

9



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  84 | آذر  ماه  1396| 

تامین مالی همواره یکی از بحث برانگیزترین مباحث 
مطرح شده در حوزه صادرات است که البته وجود 
یک بانــک تخصصی در این حــوزه به جای خود 
می تواند اثرگذار باشــد، به خصوص اینکه یکی از 
موانع اصلی پیش روی توسعه صادرات ایران، قیمت 
باالی تمام شده و عدم رقابت در بازارهای جهانی در 
مقایسه با تولیدات رقبا است. بر همین اساس است 
که به نظر می رسد تامین مالی مناسب حوزه صادرات 
می تواند یکی از عوامل ارزش آفرین برای تولید داخلی 
و محرک آن به ســمت فتح بازارهای جهانی است.

* شــما بانک تخصصی حوزه صادرات هســتید، 
مشــخصا برای هزینه کرد منابــع تلفیقی بانک و 
صندوق توسعه ملی، چه اولویت بندی قائل شده و 
چه رسته هایی از کاالهای صادراتی در اولویت تامین 

مالی قرار می گیرند؟
* در بســته حمایتی اعالم شده، گروه های کاالیی 
دسته بندی شده اند که اولویت با کاالهای صادراتی 
دارای ارزش افزوده باالتر اســت، بنابراین تخصیص 
منابع نیز، بر اساس همان اولویت ها صورت می گیرد.

* تعداد پرونده های پذیرش شده، مشخص است و 
چه حجم تامین مالی را به خود اختصاص می دهند؟ 
* هر چه صندوق توسعه ملی در اختیار ما بگذارد، 
به بخش صــادرات تخصیص خواهیم داد. ســال 
گذشــته البته منابع خود بانک هم بوده است. در 
عین حال، بانک توســعه صادرات ئر بین بانک های 
کشور، کمترین نرخ را در بخش تسهیالت دارد که 
حدود 16 تا 17 درصد اســت، البته اگر متقاضی، 
صادرکننده نمونــه بــوده و ضمانت نامه صندوق 
ضمانت صادرات را ارایه داده یا رتبه اعتباری باالیی 
داشــته باشد، نرخ به سمت 16 درصد میل خواهد 
کرد، ولی به صورت میانگین، نرخ بین 16.5 تا 17 
درصد در منابع بانک و 11 درصد در منابع صندوق 
توسعه ملی است که بر این اساس، نرخ سود منابع 
تلفیقی، 14-13 درصد خواهد شــد. بر اساس آمار 
موجود، مانده تســهیالت ریالی چیزی حدود 34 
هزار میلیارد ریال اســت که در بخش ریالی، سال 
گذشته در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.
* صادرکننده ها چقدر در صف انتظار قرار می گیرند 

تا به منابع بانک توسعه صادرات دسترسی پیدا 
کنند؟

* رغبــت صادرکنندگان بــرای دریافت منابع 
ریالی بســیار باال است، ولی پاســخگویی در حد 
منابع صــورت می گیرد. در این میــان، حدود 80 
درصد منابع بانک، ارزی و 20 درصد ریالی اســت. 
اکنون مانده تســهیالت حدود 17 هــزار و 500 
میلیارد تومان است که حدودا 3400 میلیارد ریال 

آن، ریالی و مابقی ارزی است، بنابراین تقاضا برای 
ریال بسیار باال است که امیدواریم امسال از منابعی 
که در اختیارمان قرار می گیرد، بتوانیم رشــد قابل 
قبولی داشته و مانده تسهیالت ریالی  را تا 50 هزار 
میلیارد ریــال افزایش دهیم. در حــوزه ارزی نیز، 
نرخ هــا حدود 6 درصد بود که به تازگی در بســته 
صادرات غیرنفتی ســال جاری اصالح و قرار بر این 
شده تا میانگین بین 4 تا 5 درصد باشد. تسهیالت 
را ارزی می دهیــم و ارزی هــم پــس می گیریم.
* با نوساناتی که ممکن است دالر داشته باشد، باز 
هم صادرکننده رغبت دارد که از تســهیالت ارزی 

استفاده کند؟
* شرکت های صادراتی که درآمد ارزی دارند، به نوعی 
خود نوسان را پوشش می دهند، چراکه با دریافت وام 
ارزی، مواد اولیه خریداری کرده و به محصول تبدیل 
و صادر می کنند؛ پس درآمد ارزی دارند؛ بنابراین در 
بازپرداخت مشکلی ندارند، ولی اگر شرکتی صادرات 
نداشــته باشد که البته از تســهیالت بانک توسعه 
صادرات را هم نمی تواند اســتفاده کند، تبعا چون 
درآمد ریالی دارد، ممکن است با مشکل مواجه شود.

* بازگشــت منابع صادرکنندگان به داخل کشور، 
مشکل ندارند؟

* ما در داخل منابع دریافت نمی کنیم. ما تسهیالت 
ارزی را در بانک هــای خارجــی به حســاب آنها 
واریــز می کنیم و بازپرداخت آنها در حســاب های 
بانک نزد بانک هــای خارج از کشــور خواهد بود.

* در قراردادهای اخیر فاینانس که منعقد شد، ردپای 
بانک توسعه صادرات را زیاد می دیدیم، مشخصا چه 
سهمی از این فاینانس ها طبق توافقتنامه می تواند به 

صادرکننده ها اختصاص داشته باشد؟
* بانک توســعه صادرات، اگزیم بانک ایران است، 
یکــی از وظایف اگزیــم بانک هــا در دنیا، همین 
دادن و گرفتــن خطوط اعتباری اســت، این یکی 
از کارهایی اســت که اگزیم بانک ها انجام می دهند 
که با هدف توسعه صادرات خط اعتباری می دهند 
و خــط اعتباری می گیرند. ایــن فاینانس هایی که 
همچون  کشــورهایی  بــا 
کــره، چیــن، اتریش و 
شــد،  امضاء  دانمارک 
از  کنسرســیومی 
بانک هــای 
نــی  ا یر ا

بود که بانک توســعه صادرات یکــی از بانک های 
عضو آن اســت، ما به عنوان بانک توسعه صادرات، 
پروژه هایی می پذیریم کــه از این خطوط اعتباری 
اســتفاده کنند و محصولشان حتما صادراتی باشد؛ 
چراکه ماشین آالتی از کشور کره، چین یا اروپا وارد 
کشور شــده و پروژه تکمیل شود و شروع به تولید 
کند، پس محصولش باید به خارج صادر شود، یعنی 
محصول آن پروژه، صادرات محور اســت؛ بنابراین 
روی این تاکید داریم که حتما پروژه صادراتی باشد، 
چراکــه درآمــد ارزی دارد و از درآمد ارزی، راحت 
می تواند اقساط آن فاینانس را بازپرداخت کند. در 
پروژه هایی که نوعا در بانک بررســی خواهد شد و 
قرار است از این فاینانس ها استفاده شود، صادراتی 
بودن آن پروژه یکی از قیدهای بسیار مهم و کلیدی 
در بررسی طرح توجیهی آن پروژه ها است. فرآیند 
کار پروژه هایــی که می خواهنــد از این فاینانس ها 
اســتفاده کنند، به این صورت اســت که صاحب 
پــروژه ای از بخش خصوصی طــرح توجیهی، فنی، 
مالی و اقتصادی را بــه بانک ارائه می کند، بانک یا 
به تنهایی یا با مشــارکت سندیکایی با بانک هایی 
که عضو ســندیکای تامین خط اعتباری هستند، 
موضوع را بررسی می کند. اگر رقم پروژه خیلی باال 
باشد، برای مدیریت پرتفوی بانک، پروژه به صورت 
سندیکایی تامین می شود، اگر نه، پروژه کوچک تر 
باشد، ممکن است بانک به تنهایی پروژه را بردارد، 
بنابراین طرح توجیهی بررسی و در بانک کارشناسی 
می شود، در صورتی که آن پروژه در ارکان اعتباری 
بانک و هیات مدیره به تصویب برســد، مجوزهای 
الزم از دســتگاه های داخلی وزارت صنعت و سایر 
نهادهای ذیربط باید دریافت شــود، بعد از آن برای 
چین یا کره ارسال شــده و بسته به اینکه بخواهد 
از خط اعتباری کدام کشــور استفاده کند، تائیدیه 
از بانک مقصد دریافت و تامین مالی آغاز می شــود.
* افزایــش ســرمایه جدیدی برای بانک توســعه 

صادرات در راه است؟
* خوشــبختانه سرمایه بانک در ســال 1395 به 
اســتناد تبصره 35 قانون بودجــه، ده هزار میلیارد 
ریال افزایش یافته و از 25 به 35 هزار میلیارد ریال 
افزایش پیدا کرده و ســرمایه جدید در سال 96 به 
ثبت رســید، البته این به معنای تزریق نقدینگی 
جدیدی نیســت، خطوط اعتباری که قبال بانک از 
بانک مرکزی دریافت کرده بود، تبدیل به ســرمایه 
شد که این، نسبت های مالی بانک را اصالح می کند؛ 
این افزایش ســرمایه، در اخذ خطــوط اعتباری از 
بانک های خارجی، اعتبارسنجی و حتی نرخ خطوط 

اعتباری که از خارج دریافت می شــود، قطعا 
موثر است که امیدوارم مجددا در 

آینده بتوانیم از همین روش 
یــا روش هــای دیگری 

سرمایه  افزایش  مانند 
محــل  از  نقــدی 
توســعه  صنــدوق 
ملی دســت یابیم.

 سهم صادرات کشور از سفره فاينانس ها
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مدیریــت ریســک مفهومی اســت که امــروزه با 
افزایــش رخدادهــای طبیعی و انســان ســاخت 
مــورد تاکید قرار گرفته و در ایــن زمینه اقدامات 
متنوعی و گســترده ای در سطح بنگاه ها، سازمان 
هــا و صنایع انجــام گرفته اســت. شناســایی و 
مدیریت ریســک می تواند در راستای ایمن سازی 
صنایع بزرگ از قبیل صنعت انرژی، پتروشــیمی 
، پاالیشــگاه ها، حمــل و نقل و ... اثرگذار باشــد.

مدیریت و کنترل ریســک در سطح 
مناسب ، الزمه کاهش خسارات زیان 
بار اســت؛ از این رو تحلیل ریسک، 
کنترل و مدیریت آن برای هر بنگاه 
اقتصادی جهت حداکثر سازی سود 
انتظــاری حائز اهمیت می باشــد. 
مدیریت ریســک در صنایع بزرگی 
از جمله صنعت انرژی، شــیمیایی، 
پتروشــیمی و حمل و نقل به دلیل 
وجود ریســک های بزرگ و عناصر 
نامطمئــن در این صنایــع ، چالش 
ها و مشــکالت مربوط به پوشــش 
ســرمایه های عظیم، تضمین ثبات 
در جریانــات نقــدی و در نهایت ، 
صیانت از ســرمایه هــای مالی، از 
اهمیــت مضاعف برخوردار اســت.

ایمنــی، پیشــگیری و مدیریت ریســک وظیفه 
و مســئولیتی اســت که هــر بیمه گــذار، بنگاه 
و ســازمانی بایــد بــه آن توجه کــرده و همواره 
در بطــن فعالیــت هــای خــود قــرار دهــد.

یکــی از مصداق هایی که می توان در این خصوص 
مورد بحث قرار داد، خســاراتی است که کشور هر 
ســاله در حوزه حوادث جاده ای و رانندگی تحمل 
می کند. در این حوزه، ایران یکی از کشــورهای پر 
حادثه محســوب می شود. نرخ تصادفات و حوادث 
جاده ای در ایران بیش از متوسط جهانی است. آمار 
کشته شدگان حوادث جاده ای ساالنه حدود شانزده 
هزار نفر می باشد. حوادث رانندگی در ایران منجر به 
آسیب یا از کار افتادگی بیش از 300 هزار نفر و وارد 
آمدن هزینه ای چند میلیارد دالری ارسال می شود.

این آمار ضــرورت و اهمیت توجه به پیشــگیری 
و اجــرای فرایندهــای مدیریــت ریســک بــه 
منظــور کاهــش تلفــات جــاده ای و هزینــه 
هــای اقتصادی تبعــی آنرا آشــکار می ســازد.

صنعت بیمه کشور، در راستای پیشگیری و کاهش 
حوادث رانندگی و درمان اولیه و سریع مجروحین 
حوادث رانندگی، ساالنه کمک های مالی زیادی به 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران نموده است. با این 
حــال وقوع برخی از حوادث اجتناب ناپذیر اســت 
که در این موارد صنعت بیمه مســئولیت پذیرش 
ریســک و جبران خســارات مالی را برعهده دارد.

صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی 
کشــور، نقش به سزایی در توســعه و رونق اقتصاد 
کشــور دارد، زیــرا به عنــوان یک پشــتیبان، از 
توســعه سایر کســب و کارها و تســهیل فعالیت 

هــای اقتصــادی و صنایع گوناگــون حمایت می 
کنــد. صنعت بیمه با توســعه فعالیــت های خود 
نقش پررنگی در مدیریت ریســک ایفا می نماید.

صنعت بیمه کشور در سالیان اخیر تحوالت مثبتی 
را در این حوزه تجربه کرده اســت. شاخص ضریب 
نفوذ بیمه در ســال 1395 با رشدی چشمگیر به 
حدود 2/2 درصد رســیده اســت. بــا توجه ویژه 
بیمــه مرکزی به توســعه بیمه هــای زندگی، در 
این ســال ســهم بیمــه زندگی به میــزان 13/4 
درصد از پرتفوی حــق بیمه تولیدی صنعت بیمه 
رسیده اســت. در حال حاضر در ده شرکت بیمه، 
ســهم بیمه های زندگی باالتــر از 20 درصد و در 
چهار شــرکت به باالتر از 50 درصد رسیده است.

حرکت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
استفاده از ظرفیت پیش آمده از فضای پسابرجام در 
دولت تدبیر و امید، خط مشی بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در چند سال اخیر بوده است. افزایش 
تعداد شرکتهای بیمه تخصصی، ایجاد زمینه تاسیس 
تشــکل های مردم نهاد با هدف ارتقای مشــارکت 
آحاد جامعه و حمایت از حقوق ذینفعان، اســتقرار 
نظام شایسته ساالری و اهتمام به ارتقای صالحیت 
های حرفه ای در صنعت بیمه ، افزایش سهم بیمه 

زندگی، ارتقای سهم بیمه در جبران خسارت وارده 
به سرمایه های ملی، گسترش نظارت بر بیمه نامه 
های مربوط به ریسک های بزرگ و بکارگیری روش 
های نوین فناوری اطالعات و ارتباطات در عملیات 
بیمــه گری مجموعه راهبردهــا و اقدامات صنعت 
بیمه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.

از برنامه های مهم صنعت بیمه کشور برای سال های 
آتی می توان به تاکید بر افزایش سرمایه شرکت های 
بیمه، تقویت نظارت های احتیاطی، 
تاکید و توجه ویژه به رشد و توسعه 
بیمه های زندگی، توســعه فرهنگ 
بیمــه در راســتای افزایش ضریب 
نفوذ بیمه، تکمیل ســامانه نظارتی 
سنهاب و اختصاص کد یکتا به بیمه 
نامه ها و پرونده های خســارت در 
رشته های مختلف بیمه اشاره نمود.

در راســتای بهره گیــری از فضای 
پســابرجام و گشایش ایجاد شده در 
دولت تدبیر و امید و با هدف انتقال 
بخشی از ریســک به دنیای خارج، 
ارتباطــات بین المللی صنعت بیمه، 
تقویت شــده و در ســال اخیر این 
صنعت شاهد ورود شرکت های بین 
المللی پیشروبه ایران بوده است که 
از آن جمله می توان به شــرکت های مونیخ ری، 
ســندیکای لویدز، پارتنرری و اســکور اشاره نمود.

پرداخت بالفاصله و فوری بیش از 32 میلیون فقره 
خســارت، معادل 184 هزار میلیارد ریال در سال 
1395 نشان از اقتدار و توانایی صنعت بیمه کشور 
برای پاســخگویی به تعهداتــش دارد. با این حال، 
رخداد حوادثی قابل پیشــگیری مانند آتش سوزی 
پتروشیمی بوعلی، حادثه ساختمان پالسکو، آتش 
سوزی شرکت کروز، قطار سمنان و هزاران حوادث 
دیگرف نشان از اهمیت پیشگیری ، مدیریت ریسک 
و کمک صنعت بیمه در جبران خسارت مالی دارد.

بــا توجه بــه ضــرورت مبحث مدیریت ریســک 
در صنعت بیمه و ســایر صنایع فعال در کشــور، 
بیســت و چهارمین همایــش بیمه و توســعه با 
موضوع »مدیریت ریســک و بیمه: الزامات، جالش 
ها و راهکارها« سیاســت گــذاری گردید. جامعه 
دانشــگاهی ، صنعت بیمه کشــور، بیمه گذاران و 
همچنین صنایعی که فعالیت آنها ذاتا با ریســک 
همراه اســت می توانند از فرصت های ایجاد شده 
در این همایش برای آشــنایی با مباحث و تجارب 
تازه در زمینه مدیریت ریسک و عوامل موثر بر آن 
و حــوزه های عملکردی آن بهــره برداری نمایند..

دکتر همتی :
مديريت و کنترل ريسک الزمه کاهش خسارات زيان بار است
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محمود امراللهی وقتی مدیریت بیمه رازی را پذیرفت، تجربه معاونت مالی - اداری بیمه 
مرکزی ایران، مدیریت صندوق تامین خسارت های بدنی و مدیریت شرکت بیمه ایران را 
در کارنامه خود داشت. هرچند تمام پست هایی که داشت دولتی بود، اما نگاه او به مسائل 
حکایت از تغییر و تحول داشت که تقریبا همه از بخش خصوصی توقع آن را دارند. او 
اعتقاد دارد تکنولوژی تاثیر شگرفی در تغییر مدل های کسب و کار در دهه اخیر داشته و 
تمام حلقه های زنجیره ارزش شرکت های بیمه را متاثر ساخته است. »امرالهی در مدت 
زمان کوتاهی که به بیمه رازی آمده است طرح جدید »بیمه زندگی آینده ساز« را به بازار 
عرضه کرده است. او در آخرین گفت وگوی خود با دنیای اقتصاد از عرضه بیمه نامه جدید 
»آتش ســوزی و سرمایه گذاری با برگشت حق بیمه« خبرداد و گفت: فروش انبوه این 
بیمه نامه به زودی شروع می شود. مشروح گفت وگو با مدیرعامل بیمه رازی در ادامه می آید:

آقای امراللهی ابتدا درباره ضرورت همکاری صنعت بیمه ایران با بازار بین الملل توضیح 
دهید. همکاری با بازارهای بین المللی مسیری است که بسیاری از صنایع برای ادامه رشد 
طبیعی شان در پیش می گیرند. لزوم این همکاری در صنعت بیمه از ضرورت بیشتری 
برخوردار اســت. از جمله دالیل آن می توان به ظهور و تولد صنعت بیمه در بازارهای 
خارجی و رشد سریع دانش فنی و تکنولوژی در بازارهای بین المللی اشاره کرد. صنعت 
بیمه در ایران طی سال های اخیر و به علت تحریم های بین المللی دسترسی اندکی به 
بازارهای بین المللی داشته و نتوانسته از پیشرفت های اتفاق افتاده در حوزه دانش فنی و 
تکنولوژی بهره کافی را ببرد. این در حالی است که بیمه به عنوان صنعتی خدمت محور، 
ناگزیر از توسعه منابع انسانی خود بر پایه دانش فنی روز دنیا و بهبود فرایند ارائه خدمات، 
بر پایه بهترین تکنولوژی های جهانی اســت که همین امر لزوم توسعه همکاری های 
بین المللی را دو چندان کرده است. از طرفی یکی از روش های مدیریت ریسک، توزیع 
مناسب ریسک در بازار است که با توجه به ظرفیت مجاز شرکت های داخلی و وجود برخی 
از ریسک های بزرگ، اهمیت همکاری بین المللی برای انتقال ریسک به خارج از کشور از 
طریق بیمه های اتکایی بیشتر می شود. از سوی دیگر اخذ پوشش اتکایی از شرکت های 
معتبر دنیا می تواند سهم بسزایی در حفظ توانگری مالی صنعت بیمه داشته باشد. ایران 
ششمین کشور حادثه خیز جهان، چهارمین کشور از لحاظ بروز بالیای طبیعی در آسیا 
و دهمین کشور زلزله خیز جهان است. نگاهی گذرا به موقعیت جغرافیایی ایران نشان 
می دهد که 90 درصد خاک کشور روی کمربند زلزله قرار دارد. آمارها نشان می دهد در 
دهه اخیر حدود 950 زمین لرزه در ایران رخ داده است که به طور متوسط هر سال یک 
زلزله 6 ریشتری و هر 10 سال یک زلزله 7 ریشتری اتفاق می افتد و همین امر باعث 
شده ایران از لحاظ کشته شدگان زلزله در رتبه چهارم دنیا قرار گیرد. از منظر بیمه گری، 
تجمیع ریسک در کشوری که در معرض بالیای طبیعی هستند بسیار خطرناک است 
و کشــورهایی که در معرض این گونه ریسک های فاجعه آمیز قرار دارند باید از طریق 
برقراری ارتباط با بازارهای بین المللی زمینه را برای توزیع و انتقال ریسک فراهم کنند.

 دولــت بــر ورود ســرمایه های خارجــی بــه داخــل کشــور تاکید دارنــد بنظر 
شــما صنعــت بیمــه ایــران بــرای ســرمایه گذاران خارجــی جــذاب اســت؟

ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و دارای منابع عظیم نفت 
و گاز و جمعیت جوان و تحصیل کرده است. کل تولید حق بیمه صنعت بیمه در ایران حدود 
8 میلیارد دالر است که با توجه به پتانسیل های موجود، ظرفیت فراوانی برای رشد دارد که 
می تواند برای هر سرمایه گذاری، جذاب باشد، اما در ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران، 
عوامل دیگری نیز دخیل هستند که از جمله آن می توان به شفافیت،  قابلیت پیش بینی، 
قوانین و مقررات، ریسک هایی که بر سرمایه  گذاری خارجی تاثیر گذارند و ... اشاره کرد.
به منظور توسعه روابط شرکت های بیمه با بازارهای بین المللی، تمهیدات و امکاناتی برای 
ســرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد.

بر اســاس ماده 35 قانون »تاســیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری«، واگذاری سهام 
موسســات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست 
درصد با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا مجاز اســت و بیش از آن منوط به پیشنهاد بیمه 
مرکزی ج.ا.ا و تایید شــورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. همچنین 
طبق تبصره ماده 35، انتقال سهام موسسات بیمه ایرانی به دولت های خارجی یا انتقال 
بیش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقا ممنوع اعالم 
شده است اما در مناطق آزاد محدودیتی برای میزان سهام قابل تملک وجود ندارد. عالوه 
بر این بیمه مرکزی ج.ا.ایران، در سند اهداف راهبردی »جلب حضور اشخاص خارجی 
در بازار بیمه کشــور« و »ارتقا همکاری با شــرکت های بیمه خارجی« را جزء اهداف 
راهبردی اعالم کرده اســت. از جمله اقدامــات و راهبردهای دولت در خصوص جذب 
سرمایه گذار خارجی می توان به سخنان وزیر اقتصاد در بیست و سومین همایش بیمه 
و توســعه اشاره کرد که در آن به عزم دولت برای پرداختن به موضوع »سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت بیمه ایران« با همکاری ســندیکای بیمه گران ایران، اشــاره کرد.

 نداشــتن رتبه اعتبار یکــی از موانع همکاری های مســتمر شــرکت های ایرانی با 
خارجیان اســت. آیا بیمه رازی با داشــتن رتبه اعتبار توانسته از این مانع عبور کند؟
رتبه اعتباری ارزیابی صریح و شفاف و با زبانی بین المللی، از توانایی یک شرکت بیمه 
برای ایفای تعهدات است. از طرفی کسب رتبه اعتباری یکی از پیش نیازهای فعالیت 
در بازارهای بین المللی است. این فعالیت می تواند شامل اتصال به بازارهای بین المللی، 
سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی، واگذاری یا قبولی اتکایی، افتتاح شعبه 
در کشوری دیگر و ... باشد. در هر صورت مهم ترین رکن ارزیابی شرکت های بیمه در 
بازارهای خارجی، رتبه اعتباری بین المللی آنها اســت. بیمه رازی اولین شرکت بیمه  
ایرانی است که در شرایط پسا برجام توانست از یک شرکت معتبر اروپایی، تحت نظارت 
مقــام ناظــر  European Securities - Market Authority(ESMA( رتبه 
اعتباری دریافت نماید و طی سال های اخیر توانسته است رتبه اعتباری خود را بهبود 
بخشــد. امیدواریم در ادامه مسیری که به سوی شفافیت فضای کسب و کار در پیش 
گرفته ایم، همکاری های بین المللی بیش از پیش تسهیل شود. اما توجه داشته باشیم، 
که عوامل متعدد دیگری نیز در ایجاد و گسترش همکاری های مزبور دخیل هستند.

رتبه بندی اعتباری مزایای دیگری نیز دارد که می توان به تسهیل عملیات قبولی یا واگذاری 
اتکایی، فعالیت در بازارهای خارجی و ورود به پروژه های بزرگ اشاره کرد. در عین حال، این 
فرایند منجر به شناخت عمیق تر سازمان از خود می شود. گردآوری اطالعات خاص مورد 
درخواست موسسه رتبه بندی اعتباری، موجب افزایش شفافیت و تشخیص و کمی سازی 
برخی از انواع ریسک  می شود. در این ارزیابی صورت های مالی به همراه توانمندی های 
فنی و مدیریتی از جمله برخورداری شرکت بیمه از استراتژی های روشن، برنامه مدیریت 
ریسک، پایبندی به  اصول بیمه گری و مقررات بیمه ای، برنامه   اتکایی مناسب و ... مد نظر 
قرار می گیرد. همچنین اطالعاتی در خصوص چشم انداز اقتصادی کشور، سیاست های 
پولی و مالی، وضعیت همکاری های بین المللی بر مبنای گزارشات ملی و بین المللی و 
گزارش مبسوطی در خصوص قوانین و مقررات بیمه ای، مد نظر قرار می گیرد. گزارش 
نهایی رتبه بندی نیز پیشــنهادهای مشخصی برای بهبود وضعیت شرکت در بر دارد.
بــرای واگذاری هــای اتکایــی با کــدام بیمه گــران خارجــی همــکاری دارید؟
شــرکت بیمه رازی طی ســال های اخیــر، در واگذاری های خارجی با شــرکت های 
معتبــر منطقــه ای ماننــد GIC، Milli Re، Arab Re،  SCR و ... همــکاری 
داشــته و برخــی از ایــن همکاری ها همچنــان ادامــه دارد.  در راســتای اهداف 
شــرکت و همسو با دســتاوردهای برجام بیمه رازی مذاکرات گســترده ای با بیمه 
گــران اتکایــی تراز اول دنیــا آغاز کرده و به نتایج مثبتی نیز نزدیک شــده اســت.
آیا اجرای استاندارد IFRS بر توسعه همکاری با سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاثیر دارد؟
برای حضور در بازارهای بین المللی باید از قوانین و مقررات بین المللی تبعیت کرد و از 
این رو به کارگیری IFRS موجب شــفافیت مالی بیشتر و گزارشگری مالی بر اساس 
استانداردهای بین المللی می شود. ایجاد این زبان مشترک، تسهیل روابط و همکاری های 
بین المللی را به همراه دارد. استاندارد گزارشگری مالی، تهیه کنندگان را ملزوم به ارزیابی 
مجدد گزارشگری مالی خواهد کرد و تاثیرات آن در عملکرد مالی مشخص خواهد شد و 
ممکن است منجر به تغییرات در فرآیند مدیریت مالی و مدل عملیات مالی شود. طبق این 
استاندارد شرکت های بیمه باید بدهی های بیمه ای خود را به ارزش وجوه دریافت شده 
در تاریخ روز و در شرایط تسویه تعهدات یا واگذاری آن شناسایی کنند که محاسبات این 
ارزش نیازمند تهیه برآوردهای جاری از جریانات نقدی آتی مرتبط با قراردادهای بیمه 
ای و استفاده از نرخ تبدیل مناسب است. رویکرد غالب در این استاندارد استفاده از ارزش 
منصفانه متکی بر بازار است، که تصویر بهتری از وضعیت مالی شرکت ها ارائه می دهد.

تسهیل در روابط بین المللی
بیمه رازی در مسیر جهانی شدن ، همه راضی از بیمه رازی
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» بیمه  ملی  ز  و ر  « یش  هما مین  ر چها و  بیســت  رش  ا گز
بیســت و چهارمیــن همایش ملــی بیمه و توســعه با حضــور وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی، رئیــس کل بیمــه مرکــزی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، 
رئیس شــورای اســالمی شــهر  تهــران و جمعــی از مدیــران عامل شــرکت های 
بیمــه روز دوشــنبه 13 آذر 96، در ســال همایش هــای بــرج میــالد برگزار شــد .
دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در ابتدای این همایش اظهار کرد: ضریب 
نفوذ بیمه در طول 2 دهه گذشــته رشــد خوبی داشــته و در 24 سال گذشته از 0/34 
درصد به 2/2 درصد رســیده است که نشان می دهد صنعت بیمه ظرفیت رشد باال دارد.
رئیــس شــورای عالی بیمــه به تصویــب آئین نامه حاکمیت شــرکتی در این شــورا 
اشــاره کــرد و گفت: این آئین نامه موجب می شــود شــرکت های بیمه سیســتم های 
اثربخــش بــرای مدیریــت ریســک و کنترل هــای داخلــی را جــدی بگیرنــد.
وی مدیریت ریســک، اکچوئری و حسابرســی داخلی را از جملــه اصول مهم آئین نامه 
حاکمیــت شــرکتی عنوان کــرد و گفت: پیاده ســازی و اســتقرار کامــل و نهادینه 
شــدن این آئین نامه در ســاختار ســازمانی شــرکت ها زمان بر اســت؛ ممکن اســت 
کســانی که بــه مدیریت خاص شــرکت بیمه عــادت کرده اند اجرای ایــن آئین نامه 
برایشــان ســخت باشــد ولی فکر می کنیــم در بلندمــدت حتما خــوب خواهد بود.

رئیــس کل بیمــه مرکزی خاطرنشــان کرد: ما توســعه مداوم سیســتم ســنهاب و 
اجــرای کد یکتــا را در دســتور کار داریم و می خواهیم برای ســایر رشــته ها نیز به 
تدریــج این موضوع را اجرایی کنیم که برای جلوگیری از تخلفات بســیار مهم اســت.
وی به تصویب رســاندن آئین نامه های قانون جدید بیمه شــخص ثالث را بسیار مهم و 
ســخت توصیف کرد و ادامه داد: ماده 18 مهمترین ماده ای بود که به تصویب رســید و 
براساس آن نرخ بیمه با محوریت راننده و شایستگی راننده در رانندگی ارزیابی خواهد شد.
رئیــس کل بیمه مرکــزی با اشــاره به زلزلــه اخیر در کرمانشــاه گفت: بــرآورد ما 
این اســت کــه در زلزلــه کرمانشــاه 130 میلیــارد تومــان خســارت صنعت بیمه 
اســت کــه تاکنــون 25 میلیارد تومــان از این خســارت ها پرداخت شــده اســت.
در ادامه این مراســم وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ضریب نفوذ بیمه از 2.2 
درصد باید به 7 درصد در پایان برنامه ششم برسد، بیان کرد: خصوصی سازی در بیمه ها 
را باید دنبال کنیم و ســه شرکت بیمه ای که در اختیار دولت است، را باید واگذار کنیم.
کرباسیان با اشاره به سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، 
گفت: دو نقش پررنگ و دو سیاست درباره اقتصاد مقاومتی ابالغ شده که یکی تاب آوری 
اقتصاد کشور و دیگری کاهش آسیب پذیری است که هر دو، نقش بیمه را نشان می دهد.
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گفتگو با مديرعامل موفق بیمه آرمان
آثار زيانبار بی توجهی به مديريت ريسک

مدیرعامل بیمه آرمان معتقد است بی توجهی به مفاهیم و مباحث مدیریت ریسک 
می تواند اثار زیانبار و مخربی در صنعت بیمه و اقتصاد کشور ایجاد کند. این آثار 
مخرب از جهات مختلف قابل تحلیل و بررسی است. موضوع بیست و چهارمین 
همایش بیمه و توسعه »مدیریت ریسک و بیمه؛ الزامات، چالش ها و راهکارها« 
است. این موضوع، مقوله ی اساسی و ماهیتا کارکرد اصلی صنعت بیمه و کانون 
توجه بسیاری از صنایع به خصوص در نیای مدرن امروزی محسوب می شود. در 
گفت و گو با علیرضا بیانیان مدیرعامل شرکت بیمه ارمان درباره برخی از ابعاد 
مدیریت ریسک در صنعت بیمه مورد تحلیل قرار گفته است که در ادامه می خوانیم:                                              
و  عملکــرد  نحــوه  در  اکچوئــرال  علــوم  و  ریســک  مدیریــت   -
مدیریــت شــرکت هــای بیمــه دارای چــه نقــش و اهمیتــی اســت؟

بــا وجود افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشــور و بهبود آن در چند ســال اخیر 
لیکن به دلیل عدم توســعه فرهنگ بیمه و عدم دسترسی به سطح قابل قبول 
با کشــورهای موفق در امر بیمه فاصله زیــادی داریم؛ یکی از دالیل آن کمبود 
شــدید محاســبه گران فنی )اکچوئرها( در این زمینه است که این موضوع در 
بیمه های مختلف به ویژه عمر و ســرمایه گذاری بــه خوبی خودنمایی کرده 
لــذا هرچه از علــم اکچوئری در این زمینه بتوانیم اســتفاده بیشــتری کنیم 
درواقع می توانیم سیســتم مدیریت ریســک را جامع تر و بهتــر اجرا کنیم.

- مدیریت ریســک بنگاه )ERM( در شــرکت های بیمه دارای چه جایگاهی 
اســت و چه رابطه ای با اتخاذ تصمیمات 
بهینــه در مواجهــه بــا ریســک دارد؟

اصوال هر شرکتی برای رسیدن به هدف 
یا اهداف از پیش تعیین شــده به وجود 
آمده اســت. در رسیدن به هدف همواره 
بــا مخاطــرات و عدم اطمینــان همراه 
اســت. کنترل مخاطرات و تدوین برنامه 
استراتژیک برای مواجهه سازمان با آنها نه 
تنها به عنوان یک ابزار هوشمند مدیریتی 
و محرک اقتصادی بلکــه به هنوان هنر 
»کنترل ریسک« شــناخته می شود در 
واقع ریســک ها می توانند ســازمان را 
تحت تاثیر قرار دهند و اتخاذ یک تصمیم 
صحیح و به موقع می تواند نقش بسزایی 
در سرنوشــت یــک ســازمان ایفا کند.

مدیریت ریسک لزوما اقدام یا اقداماتی برای کاهش خطرات پیش روی سازمان 
نیست )Risk Tolerance( . در مدیریت ریسک الزم است هر دو جنبه مثبت 
و منفی ریسک )Risk Appetite( مورد توجه قرار گیرد یک مدیر ریسک می 
تواند با شناســایی، تخمین، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک، راهبرد مناسبی 
مانند توســعه، سرمایه گذاری، برون ســپاری یا توسعه محصوالت جدید برای 
رشــد و اعتالی شــرکت به کار گیرد. در این بین شرکت های بیمه نقش مهم 
تر و حســاس تری به عهده دارند زیرا عالوه بر پذیرفتن ریســک سایر سازمان 
ها، خود نیز با ریسک های درون سازمانی )غیر سیستماتیک( و برون سازمانی 
)سیستماتیک( رو به رو هستند؛ چنانچه یک شرکت بیمه برای مهار و مواجهه 
با ریسک )مدیریت ریسک( برنامه و استراتژی مشخصی پیش رو نداشته باشد 
عالوه بر به خطر انداختن سرمایه خود موجب مخاطره بیمه گذاران نیز می شود.

 Core( بــا توجــه به آنکــه مدیریت ریســک جزء شایســتگی محــوری -
Competency ( شرکت های بیمه است. این قبیل شرکت ها باید چه اقداماتی 
به منظور دســتیابی به شرایط مطلوب در این حوزه انجام دهند. آیا حضرتعالی 
مدیریت ریسک را جزء شایســتگی محوری می دانید یا درنظر دیگری دارید؟

فلسفه وجودی و ظهوریشرکت های بیمه ریسک است؛ بدون ریسک شرکت بیمه 
مفهوم وجودی خود را از دست می دهد لذا در این راستا مدیرانی موفق خواهند 
بود که توانایی تحلیل و مدیریت ریسک را داشته باشند. یک شرکت بیمه باید 
با درنظر گرفتن اصل وجودی خود نســبت به انتخاب و انتصاب مدیران کلیدی 
خود مبادرت کند. مدیران شرکت های بیمه باید توانایی توسعه روابط درونی و 
بیرونی سازمان و رفع نقاط مبهم بین فناوری ها، داده ها، فعالیت ها و فرآیندها 

را داشــته باشند. ســازمان ها نیازمند مدیرانی هستند که توانایی و قدرت حل 
خالقانه مسائل )Triz( را داشته باشند و در مواقع بحران واکنش های منطقی از 
خود بروز دهند. البته افزایش سطح دانش فنی مدیران از طریق آموزی، استفاده 
از فناوری های نوین، تقویت رفتارهای جدید و حمایت از مهارت های توســعه 
خالقیت مدیران و هدایت سازمان ها و شرکت ها به سمت و سوی بهره گیری 
از برنامه هــای مبتنی بر کار و تکنولوژی در این زمینه اجتناب ناپذیر اســت.
- مدیریت ریسک مطلوب با توجه به شرایط کنونی صنعت بیمه کشور، باید چه شیوه 
و روش هایی انجام شود و برای استقرار آنها چه الزاماتی باید تامین و رعایت شود؟
روش هــای متعــددی بــرای مواجهــه بــا ریســک هــا وجــود دارد کــه 
بــا توجــه بــه انــواع ریســک معمــوال ترکیبــی از چنــد روش بــرای 
انتقــال، اجتنــاب، کاهــش یــا پذیــرش آن ریســک انتخــاب می شــود.
امــا موارد و مباحث مهمی نظیر توانگری مالی، ســطح دانش و تجربه مدیران  
و کارشناســان، گستردگی واحد خدمات رســانی و غیره می تواند در تصمیم 
گیری اتخاذ روش مناســب دخیل باشــد. در برهه کنونی کشــور و در شرایط 
پســابرجام و ماهیت اصل تعاون در صنعت بیمه به نظر می رســد شــراکت 
در امــر بیمه گری با شــرکت های خارجی بــرای به حداقل رســاندن زیان 
های ناشــی از تحقق یک ریســک منفی می تواند از کاهش ناگهانی ســرمایه 
هــا و اندوخته های صنعــت بیمه کشــور و اقتصاد داخلــی جلوگیری کند.
- شــرکت های بیمــه درخصوص نحوه 
مواجهــه با ریســک های نوظهــور باید 
چگونه برخورد کنند. آیا محصوالت بیمه 
ای عرضه شــده در کشــور پاســخگوی 
چنین ریســک هایی هســتند یا اینکه 
بایــد محصوالتــی جدید متناســب با 
ریســک های این چنینی ابداع شــود؟
یکی از شریان های اصلی مدیریت ریسک، 
استفاده از آمار و اطالعات و سوابق مربوط 
به همان ریسک یا ریسک های مشابه است. 
چالش اصلی در ریسک های نوظهور نبود 
پایگاه آماری و اطالعات مکفی و مناسب 
اســت . قطعا محصــوالت بیمه ای فعلی 
پاسخگوی نیاز صاحبان صنایع و مشاغل 
نوظهور نخواهد بود و این موضوع یکی از 
اصلی ترین چالش های صنعت بیمه به شمار می رود. ورود و ظهور مشاغل به 
دنیای اینترنت یا توسعه شرکت های دانش بنیان قطعا خالی از تهدیداتی که بر 
ســر راه تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد نخواهد بود. شرکت های بیمه 
نقش کلیــدی و اصلی در طاحی محصوالت منطبق بر این ریســک ها دارند.
- نهادهــای ناظــر و نیــز همــکاری های بیــن ســازمانی چه نقشــی در 
مدیریــت ریســک و نیز ارتقــاو بهبــود آن در شــرکت های بیمــه دارند؟
خوشبختانه بیمه مرکزی ج.ا.ا. به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه و بازوی کنترلی و 
نظارتی، در سالهای اخیر اقدامات موثری در مدیریت ریسک شرکت های بیمه انجام 
داده است. در این بین می توان به آیین نامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی 
نظیر آیین نامه های 90- 94- 95 و ایجاد پایگاه های داده )سنهاب( و استقرار 
سیستم گزارش دهی و یکسان سازی بیمه نامه های دارای نفوذ باال از طریق کد 
یکتا در بیمه شخص ثالث اشاره کرد. این آیین نامه ها مطابق با مدل های به روز 
موجود در دنیا، مدیریت ریســک در همه امور شرکت ها منجمله سرمایه های 
انسانی، دارایی ها، بدهی و درآمدها تعمیم داده شده و سعی در تنظیم مقرراتی 
 131000 ISO برای نظارت هر چه بیشتر و بهتر براساس اصول مدیریت ریسک و
دارد. این در حالی است که همسویی و مشارکت شرکت های بیمه در اجرای این 
مقررات و ارائه گزارشات دوره ای باعث ارتقا و بهبود چنین اقداماتی شده است.
- مدیریت ریســک از نگاه شما به عنوان مدیرعامل یک شرکت بیمه دارای چه 

مفهومی است؟
امروزه مدیریت ریســک به یک فرآیند مبدل شــده که با سنجش و ارزیابی و 
ســپس طراحی و انتخاب استراتژی، از اجتناب به سمت انتقال و کاهش اثرات 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

14



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  84 | آذر  ماه  1396| 

ریســک در حرکت است. رویکرد شــرکت های بیمه از قالب اجتناب از ریسک 
)Risk Avoidance( در بخش های فروش خارج شــده و بیمه گران اصوال به 
تحقق خطر واقفند و تنها با استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی در تالش برای 
کاهش و کنترل اثرات مخرب آن هســتند. اتخاذ استراتژی های کاهش ریسک 
یا انتقال آن امروزه کارآمدتر از اجتناب از ریســک تعریف می شــوند. با در نظر 
گرفتن عواملی چون ازادسازی تعرفه ها، خصوصی سازی و ورود رقبای جدید که 
همگی موجب تشدید رقابت شده اند، بی توجهی به مفاهیم و مباحث مدیریت 
ریسک می تواند آثار زیانبار و مخربی در صنعت بیمه و اقتصاد کشور ایجاد کند. 

مزایای حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه
مدیرعامــل یک شــرکت بیمــه گفت: ایجــاد ظرفیت های بلند مــدت، تنوع 
بخشــی به پرتفوی ســرمایه گذاران، انتقال ریســک به بازاری خارج از صنعت 
بیمــه و افزایش نقد شــوندگی دارایی های نســبت به تامین مالــی از طریق 
افزایش ســرمایه از جمله مزایای حضور صنعت بیمه در بازار ســرمایه اســت.

علیرضا بیانیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این 
که برای مدیریت ریســک باید مراحلی از جمله شناسایی فاکتورهای ریسک، 
تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان تاثیر آن، ارائه راهکارهایی جهت تعدیل 
ریسک های شناسایی شده و نظارت بر فاکتورهای ریسک را مورد توجه قرار داد 
گفت: مدیریت ریســک در جهان امروز یکی از واقعیتهایی است که شاید بدون 
آن ادامه فعالیتهای مختلف در سطوح خرد و کالن یک کشور به سهولت میسر 
نباشد و به همین دلیل کشورهای مختلف برای مدیریت ریسک روش هایی چون 
اجتناب از بحران، کاهش، انتقال ریســک و اموری از این قبیل را مورد استفاده 
قرار می دهند که در این میان نقش صنعت بیمه بیش از پیش رخ نمایان می کند.

مدیرعامــل بیمه آرمــان با بیان این کــه وقایعی چون زلزله هــای پیاپی در 
کشــور موضوع مدیریت ریســک و اجتنــاب از بحران را بیــش از پش مورد 
توجه قرار مــی دهد افزود: به عنوان مثال این بیمــه مبلغ 120 میلیارد ریال 
علی الحســاب در راســتای تعهدات بیمه آرمان بابت مســکن مهر کرمانشاه 
را پرداخــت کرده اســت که در هفته اول پــس از وقوع زلزله بــه طور کامل 
از تعــداد 4100 واحــد مســکونی بازدید و مدارک خســارت تکمیل شــد.

وی با اشاره به اینکه با هدف تسریع در روند عملیات بازسازی واحدهای تخریب شده 
و کاهش آالم مردم زلزله زده کرمانشاه، این مبلغ به طور علی الحساب به بانک مسکن 
بابت خسارت این واحدها پرداخت شد اظهار داشت:  همکاری ها  بابت تسریع بیشتر 
جهت بررسی نهایی ارزیابی و ارائه خدمات به حادثه دیدگان همچنان ادامه دارد.

ایــن مقام مســئول ادامه داد: بیمه آرمان بر اســاس شــرایط ویــژه منطقه 
و تاکیــد مســئوالن از جملــه نهــاد ناظــر مبنی بــر بررســی و پرداخت 
خســارت آســیب دیــدگان حادثه در ســریعترین زمــان ممکــن، با هدف 
تســریع در روند عملیات بازســازی واحدهــای تخریب شــده و کاهش آالم 
مــردم زلزله زده کرمانشــاه از تشــریفات قانونــی معمول صــرف نظر کرد.

بیانیــان بــا تأکید بر اینکه مراحــل تکمیل اطالعات تســهیالت گیرندگان و 
پرونده هــای خســارت دیده در جریان اســت گفت: در اســرع وقت نســبت 
بــه تعییــن و پرداخت خســارات نهائــی و تســویه آن اقدام خواهد شــد.

وی گفت: زلزله اخیر می تواند زنگ خطر و هشــداری جدی باشد برای آنهایی 
که تاکنــون از ظرفیت هــا و قابلیت های صنعت بیمه در هنــگام وارد آمدن 
خســارات سنگین، غفلت کرده اند؛ بی تردید همه آنانی که از حمایت بیمه ای 
برخوردار شــده اند، اثرگذارترین سفیران صنعت بیمه کشور به شمار می روند 
و می توانند دیگران را هم به اســتفاده از ظرفیتهای این صنعت ترغیب کنند.

مدیرعامل بیمه آرمان در خصوص ریسک سرمایه گذاری در این صنعت نیز گفت: 
این موضوع بدین معناست که سرمایه گذاریها باید با توجه به محدوده قانونی انجام 
شده و همیشه نقدینگی به مقدار الزم برای پرداخت خسارت در دسترس باشد.

وی اضافــه کرد: بر این اســاس بعضی شــرکتهای بزرگ و شــرکتهای بیمه 

اتکایی برای رهایی از این تهدیدها و پوشــش ریســکهای بزرگ همانند فجایع 
طبیعی، از طریق اوراق بهادار بیمه ای ریسک را به بازار بورس منتقل می کنند.

بیانیان در خصوص مزایای اوراق بهادار ســازی بیمــه ای گفت: در توضیح این 
موضوع همین بس که ایجاد ظرفیت های بلند مدت در بازار سرمایه، امکان تنوع 
بخشی به پرتفوی سرمایه گذاران، انتقال ریسک به بازاری خارج از صنعت بیمه، 
افزایش نقد شــوندگی دارایی های با نقدشــوندگی اندک و تامین مالی ارزان تر 
نســبت به تامین مالی از طریق افزایش سرمایه از جمله مزایای است که بر این 
اســاس جای خالی تامین مالی صنعت بیمه در بازار ســهام احساس می شود.

فعالیــت در یک صنعت خدماتی مبتنی بر رقابت آزاد مســتلزم تدوین و 
تالیف نقشه راه و ترسیم افق فعالیت های سازمان است. افزایش چشمگیر 
تعداد شــرکت های بیمۀ فعال در ســطح کشور و نیز حضور شرکت های 
با ســابقه و توانمند در این صنعت، نشــان از اهمیت و لزوم برنامه ریزی، 
ســازماندهی، مدیریت و اتخاذ تدابیر مناسب برای شرکت های نو پاست. 
 گروه موسســان و ســهامداران شــرکت بیمــۀ آرمان ضمن بررســی و 
تحقیــق گســترده و با فراخوان مدیران و کارشناســان باســابقه، اهداف 
و چشــم انداز فعالیت شــرکت را مطابق با اصول زیر ترســیم کرده اند: 
 - تجمیع و تخصیص امکانات به منظور حضور شــرکت بیمه ای پیشرو، 
سرآمد و متعالی در سطح کشور و در صورت امکان در عرصه های منطقه ای 
 - ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و متمایز مطابق با نیازهای جامعه و بازار بیمه کشور
 - مشارکت موثر و تالش به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی
 - ســرمایه گذاری بهینه منابع و کســب ســود منطقی، مناسب و پایدار

 - مشــارکت موثــر و فعال در مراکز سیاســت گذاری و تصمیم ســازی 
صنعــت بیمه از قبیل شــورای عالی بیمه و ســندیکای بیمه گران ایران 
 - تالش در جهت توزیع مناســب ریســک و تقلیل خروج ارز از کشــور
 - جذب کارکنان توانمند و آشنا به امور و ارتقای دانش فنی و آموزش مستمر آنان
 - گسترش جفرافیایی خدمات با ایجاد شبکه فروش فعال، حرفه ای و کارآمد
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بانک سینا تجربه متفاوت بانکداری با چهار رکن
وفاداری مشتريان، همراهی سهامداران، تالش صادقانه کارکنان، مديران آگاه به زمان و مکان

در کســوت خبری نزدیک به نیم قرن اســت که در 
کوچه پــس کوچه های این شــغل پرســه می زنم 
و چه دیده و شــنیده های بســیاری را به اســب قلم 
نشــانده ام و تاخته ام و چه بسیار پرشمار مدیرانی که 
احوالشان را بنوشته ام از عملکرد خوب و بد و ... گرچه 
اکنون قلم  شــده عصای پیری ولی آنچه در تاالر هتل 
انقالب دیدم خســتگی از تن فرســوده ام بدر کرد و به 
شــکرانه این نعمت از خداوند جمیل و جمال شاکرم.

به روز مجمع ســاالنه بانک سینا در کنجی تن خسته 
را بر روی صندلی کشانده و به حاضرین در مجمع می 
نگریستم که به نرمی، دستی به دوشم نشست. گرمایی 
دلنواز که نه سنگینی دوربین داشت نه سبکی قلم که 
دســت پُرمهری بود و انرژی بخش. برخاستم و جناب 
رحمت اله صادقیان از مدیران ارشد بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی را دیدم که به حرمت قلم ارجم می دهد و 
آمده تا مجمع ساالنه بانک سینا را هدایت گر باشد. صفی 
بود در پشت ایشان که جناب محمدرضا پیشرو مدیرعامل 
خدوم بانک سینا دومین و جنابان دانیالی ، ساروخانی، 
جناب منشادی، نعمت اللهی، مسعود پشم چی، علیرضا 
تقدیری و عزیزان دیگر ... پشت به پشت هم. آنی یاد خط 
و بچه های رزم افتادم  در روزها و شــبهای عملیات که 
برای جهاد فی سبیل اله چه خالصانه به صف می رفتند و 
امروز این خادمین در این سنگرها به نوعی دیگر به جهاد. 
عرض می کردم که این صف برای حرمت قلم بود که این 
نیکان خوب می دانستند و شایستگی بجا آوردند و خداوند 
تو را شاهد می گیرم که من لم یشکر المخلوق و من لم 
یشــکر الخالق ... و من سجده شکر بجا می آورم به این 
حضور مردان بی ادعا در این مرز و بوم. اینجا بود که اشک 
شوق بر چشمانم نشست که آنانکه حرمت قلم و خدایی 
که بدان قسم خورده را می دانند البته که چه بلندمرتبه اند.

در آخر به جناب محمدسعیدی کیا می بایست تبریک 
گفت با این جمع مدیران ارزشــی که به شایســتگی 
در مسند کار نشــانده است و انک لعلی خلق العظیم.

» و براســتی که تو را خوبی واالست«. ای اشک لختی 
امانــم ده... پس از نیم قــرن کار خبری کردن در نقاط 
مختلــف از منطقه جنگی تا قحطــی و زلزله زده ها از 
بوســنی در قلب بالکان تا سوریه و عراق و غیره و غیره 
که با ترس و شــوق و از لطف چه پرشمار گذران شده 
و هر کدام قابی شــده در دفتر خاطرات ،  هیچ کدام به 
این پر رنگی در ذهنم نقش نبســت که به حرمت نون 
والقلم و ما یســطرون این صف حرمت پاداش نیکویی 
بود که جناب پیشرو در قامت دکترین رفتاری و کاری 
خــود اهدایش می دارد و ارزانی ما اهل مطبوع . یا حق.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام بانک 
ســینا )شــرکت ســهامی عام( مورخ 1396/09/05 
در محــل هتل پارســیان انقــالب برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 83/52 درصدی سهامداران 

حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
رحمت اله صادقیان بود، که جنابان موســی برزگری 
و داود حمــزه در مقام نظــار اول و دوم و آقای مجتبی 
دهقانــدار به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1395/12/30 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنیــن صلوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
96 ریــال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

چشم انداز
-تبدیل شدن به بانکی پیشرفته، نوآور، کارآمد، مشتری 

مدار و الهام بخش.
-برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی توانا و 

مبتکر طرح های نوین بانکی.
-پیشتاز در ارائه خدمات پولی و بانکی در بین بانک های 
کشور با هدف ایجاد ارزش آفرینی بیشتر برای ذینفعان.

-تبدیل شــدن بــه یکــی از نهادهــای معتبر پولی 
و بانکــی منطقــه )خاورمیانــه و آســیای غربــی(

بیانیه ماموریت 
-ارائه خدمات مالی و بانکی متنوع و با کیفیت و منطبق 
با اســتانداردهای جهانی )با بهره گیری از فناوری های 
نوین( به عموم جامعه به عنوان اولین نهاد غیردولتی در 
عرصه فعالیت های مالی و پولی، کســب سود و ارزش 
آفرینی باالتر برای ســهامداران خود نسبت به رقبای 
درون مــرزی، اهمیت دادن به منابع نیروی انســانی و 

کارگروهی، کمک به رشــد و شکوفایی اقتصاد کشور.
اهداف راهبردی

-افزایش سهم بازاری از منظر سودآوری در بازار سرمایه
-افزایــش ســهم بــازاری بانــک در بــازار پــول

-افزایش جلب رضایت ذینفعان
-افزایش بهره وری نیروی انسانی

-ارتقاء جایــگاه بانک در حوزه بانکــداری الکترونیک
-ایجاد اشــتغال و کمک بــه محرومیــت زدایی در 
مناطق محــروم و کمتر توســعه یافته در راســتای 
عملــی ســازی اصــول ابالغــی اقتصــاد مقاومتی.

استراتژی ها
توســعه فعالیــت هــای بانکــداری بیــن الملــل

تقویت سیستم های بازاریابی
توسعه بازار و بانکداری شرکتی

ارائه سبد محصوالت رقابتی و متمایز
توسعه سرمایه انسانی

توســعه بانکــداری الکترونیک و تقویــت امنیت آن
کمک به توسعه متوازن اقتصادی کشور از طریق تامین 
مالی طرح هــای دارای توجیه اقتصــادی در مناطق 
کمتر توسعه یافته در راستای تحقق اهداف اجتماعی.
افتخــارات و دســتاوردهای بانــک در ســال 1395
1-در ســال 1395 بــا عزم جدي در اجــراي هر چه 
بیشتر در شفافیت اطالعات و رعایت مقررات و ضوابط 
محیــط حقوقي بانــک )باالخص ضوابــط و مقررات 
ابالغي بانک مرکــزي ج.ا.ا(، این بانــک موفق به اخذ 
1/75 درصــد جایزه معافیت و آزادســازي ســپرده 
قانوني)از نرخ 13 درصد به نرخ 11/25 درصد(، گردید.

2-پذیرفته شدن بانک در گروه 100 شرکت برتر کشور 
در سال 1395 )با ارتقاء 11 رتبه اي، موفق به اخذ رتبه 

38 گردیده).
3-حضــور در بیــن 50 شــرکت فعالتــر بــورس.

4-ســاخت و افتتاح مجتمــع آموزشــي همکاران 
خیــر بانــک، در منطقــه قلعــه گنــج کرمــان.
5-ساخت مدرسه در منطقه زرندیه ساوه و تهیه جهیزیۀ 
25 زوج در منطقه سیســتان و بلوچســتان، از طریق 
تخصیص کمک هاي مردمي جذب شده توسط بانک.
6-اهداي 25 دســتگاه آمبوالنس بــه مناطق کمتر 
برخــوردار کشــور، از محل صرفه جویــي در هزینه 
هــاي تبلیغاتــي و عدم چــاپ تقویم و سررســید.

7-تقدیــر معــاون اول رئیــس جمهــور، از اقدامات 
بانک در توســعه و رونــق اقتصادي منطقه قلعه گنج.
8-تقدیر وزیر کشــور از بانک، در اجراي سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي- ابالغي مقام معظم رهبري، در محرومیت 
زدایــي از مناطق محروم به ویــژه منطقه قلعه گنج.

9-تقدیر رئیس کل بانک مرکزي، از همکاري و مشارکت 
بانک در اجراي نخستین کمپین اطالع رساني نظام بانکي.
10-کسب رتبه سوم در بین 10 بانک برتر تجاري جهان اسالم.
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11- کسب لوح تقدیر هفتمین دوره جایزه ملي مدیریت 
مالي ایران و دهمین کنفرانس حســابداران و مدیران 
مالي، به لحاظ رعایت استانداردهاي شفافیت عملکرد.

12- دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملي بهره 
وري، در شــاخص هاي حاشیه ســود و فروش سرانه.

توانمنــدي در چهارمیــن  13- دریافــت نشــان 
دوره جایــزه ملــي مدیریت فــن آوري و نــوآوري.

14- اهــداي لــوح تقدیــر و تندیس صنعــت برتر 
در تحقق ســند چشــم انــداز افق 1404 بــه بانک.

15- دریافت نشان استقامت ملي در تولید و خدمات، 
نشان مبارزه با پولشویي در صنعت بانکداري، لوح تقدیر 
و نشان عالي برترین روابط عمومي خالق و دانش محور 
در پانزدهمین اجالس استقامت ملي در تولید وخدمات.

16- کسب رتبه سوم تراکنش هاي موفق شتابي از سوي 
بانک مرکزي.

17- کســب رتبه دوم نظام بانکي، در شــاخص هاي 
عملکردي شبکه شتاب.

18- دریافت نشــان برند شایســته ملــي، از منظر 
رضایتمنــدي مشــتري، محیط زیســت وکیفیت 
در اولیــن کنگره سراســري نشــان شایســته ملي.

19- جزء 3 بانک سود ده به سهامداران در انتهاي سال 
مالي 1394

20- برگزیده چهارمین جشــنواره برترین شرکتهاي 
ایران)تاپکــس( از ســوي موسســه بیــن المللــي 
پژوهشــهاي صنعتي ایران و انجمن مفاخر صنعتي.

21- بانکدار موفق سومین جشنواره و نمایشگاه ایران بانک 
2015

22- اعطاي نشــان ملي برترین روابط عمومي دانش 
محور و کارآمــد در صنعت بانکداري به روابط عمومي 
بانک در هفتمین اجالس مدیران و روساي شرکتهاي 
تولیــدي و خدماتي نمونه سراســر کشــور )ایتک).

23- مفتخر به ارائه خدمات تأمین مالي اهالي مناطق کمتر 
برخودار و محروم کشور، با انعقاد قرارداد و اعطاي تسهیالت 
به مبلغ 1/170 میلیارد ریال به 258 طرح اشتغالزایي و 
پرورش ماهیان خاویاري، با ظرفیت اشتغالزایي 2/811 
نفر تا پایان سال مالي مورد گزارش)تعداد کل طرحهاي 
مصوب در دســت بررسي و اقدام تا تاریخ مذکور، تعداد 
572 طرح به مبلغ 3/286 میلیارد ریال و با برآورد ظرفیت
اشــتغالزایي 7/025  شغل مي باشد(، جهت کمک به 
رونق و توسعه طرحهاي کوچک و متوسط در مناطق 
مذکور)با کمک بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمي، 
بنیاد علوي، معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم 
کشور نهاد ریاســت جمهوري و استانداریهاي کشور).

24- مفتخر به اعطاي تسهیالت بیش از 112 میلیارد ریال 
به 744 مددجوي کمیتۀ امداد امام خمیني)ره( تا پایان 
سال مالي 1395 جهت خرید خودرو حمل مسافر و بار، با 
هدف کمک به توسعه اشتغال و رونق شبکه حمل و نقل در 
مناطق کمتر برخوردار)در چارچوب تفاهم نامه في مابین(.

اولویت بانک سینا اعطای تسهیالت به مناطق روستایی 
است

مدیرعامل بانک سینا با اشــاره به اقدامات زیرساختی 
در ایــن بانک برای ارائه بهینــه خدمات به هموطنان 

گفت: بانک ســینا اقدامات قابل توجهــی را در زمینه 
ایجاد و توســعه زیرساخت ها به ویژه در حوزه بانکداری 
بین الملل و فناوری اطالعات به انجام رســانده اســت.

مهندس پیشرو افزود: توسعه زیرساختی در بانک سینا را 
نه تنها هزینه نمی دانیم بلکه معتقدیم مجموعه اقداماتی 
که در این راستا انجام می شود، سرمایه گذاری و دارایی 
نامحســوس و نامرئی بانک اســت که در کنار عواملی 
چون رقابت پذیری، مشتری مداری و خالقیت، زمینه ساز 
پایداری بانک و افزایش رضایتمندی مشتریان خواهد بود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: بانک سینا در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در مناطق 
مختلف کشور به ویژه مناطق روستایی، نسبت به اعطای 
تسهیالت به بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط اقدام می کند.

وی تصریح کرد: اعطای تسهیالت به طرح های مناطق 
محروم از آنجا که به اشتغال و تولید، محرومیت زدایی، 
صرفه جویی هزینه ها و توســعه منطقه می انجامد، از 
قداست ویژه ای برخوردار است و بانک سینا نیز اهمیت 
خاصی برای این موضوع قائل بوده و با جدیت پیگیر به 
انجام رسیدن طرح های اشتغال زایی در این مناطق است.

اهم برنامه ها و طرح های بانك در سال 1395
-تامین مالی طرح های بــزرگ و یا ملی برای فعاالن 
اقتصادی )با اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی(

پذیــرش  جهــت  همــکاری  قــرارداد  -انعقــاد 
ضمانتنامــه های صنــدوق های ضمانت صــادرات 
و ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک
-اعطای تســهیالت به شــرکت هــای دانش بنیان

-ارتقاء تــوان رقابتی بانک در ارائــه خدمات بانکداری 
الکترونیک

-بازنگری ساختار طبقه بندی مشاغل بانک، به منظور ارتقاء 
سطح رضایت مندی کارکنان و افزایش کارایی و بهره وری آنها

-اقدامــات در راســتای اجــرا و عملیاتــی ســازی 
پــروژه ارزیابــی متــوازن )BSC( بانک )بــه عنوان 
یکــی از موثرترین ابزارهــای مدیریت، بــرای پیاده 

ســازی و نظارت بــر اجــرای اســتراتژیهای بانک(.
-ارائه اطالعات و مســتندات و برنامه های عملیاتی و 
توسعه ای بانکف به مشاور آلمانی طرف قرارداد )شرکت 
KPMG(، جهت اخذ مجوز ایجاد شعبه در مونیخ آلمان.
-اعطای تسهیالت در قالب طرح های اشتغالزایی استانی

-اجرای مفــاد تفاهم نامه چند جانبه فــی ما بین با 
استانداریها، معاونت توســعه مناطق روستایی و بنیاد 
علوی ، جهت اعطای تسهیالت به منظور از طرح های 
اشتغالزا برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور.

-اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه 3 جانبه بــا کمیته 
امــداد امــام خمینــی )ره( و بنیــاد علــوی، جهت 
اعطــای تســهیالت خرید خــودرو بــه مددجویان.

-حضور بانــک در مناطق محــروم، به منظــور ارائه 
انــواع خدمات بانکــی و مالی به اهالــی این مناطق.

-کمک به توســعه متوازن اقتصادی کشــور، از طریق 
تامین مالی طرح های ارزبر در مناطق کمتر توســعه 
یافته و محروم )در راســتای تحقق اهداف اجتماعی(

-خرید 25 دســتگاه آمبوالنس، از محل صرفه جویی 
در هزینه چاپ سررسی، جهت اهدا به مراکز درمانی و 
بهداشتی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور.

-افزایش سقف اختیارات ارکان اعتباری
-بازنگری فرایندهای عملیاتی و بروزرسانی آئین نامه ها و 
ضوابط جاری بانک و تطبیق مستمر آنها با ضوابط و مقررات 
بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط )محیط حقوقی بانک( 
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به روز تقدیر از صادرکننده های نمونه کشــور در سال 1395 تاالر سران اجالس 
تهران پُرشمار مدیران صنعتی و بین المللی در خود می دید از وزیر و وکیل و مدیر 
و مسئول که از هر کدام هم بیش از تعداد انگشتان می بودند و حاضر و البته حضور 
معاون اول ریاســت جمهوری که خود دردشناس و صنعت دان و دل سوخته ، پر 
رنگ تر... و آنگاه که مجری نام صادرکننده های برتر کشور را یک به یک می خواند 
تا به جایگاه رفته و لوح زرین بدین خدمت دریافت کنند یک نام آشنا خنده به چهره 
نام آور صنعت، مهندس جهانگیری، نشاند و آن نام شرکت موتوژن و مدیر مدبرش 
بود. معاون اول ریاست جمهوری خوب می دانست مهندس باقی نژاد مدیرعامل 
شرکت موتوژن مونتاژکار نیست و از الف ابجد کار، تا های هستی را در مجموعه اش 
به بهترین کیفیت ساخته و پرداخته می سازند. مدیری که کاالی ساخت ایرانش 
در کیفیت کاری در بازار اروپا جا به رقبا تنگ کرده و برای خودش برندی شــده 
نام آور. معاون اول رئیس جمهوری دســتان مهندس باقی نژاد را به گرمی فشرد و 

تبریکش گفت... در نیم قرن کار رسانه ای این دل شادی 
را کمتر دیده ام به همت مهندس باقی نژاد نامی و برندی 
در صنعت برق و دینام سازی و موتور ماندگار شد بنام 
موتوژن که سر قافله ی صنعت گران ایران اسالمی در 
صــادرات و ارزآوری گردید. در صنعت لوازم خانگی که 
این روزها میدان تاخت و تاز زیر پله های چین و ما چین 
شده و هر ساخته خاور دور در ویترینهای پر زرق و برق 
کالن شهرهای ما نشسته و با کمال تاسف رسانه ملی هم 
بر طبل تبلیغ آن می کوبد و کارخانه های ساخت حاج 
برخوردارها ، طباطبائی ها و خسروشاهی ها، نیازمندها و 
ارج ها از گردونه بیرون انداخته شده است تنها چند تن 
رنجور آبسال، جنرال، بازمانده و ارزش یافته که آن هم از 
دینام ساخته موتوژن بر بام است که هوای خوبی عرضه 
می نماید و این مانده با غیرت زنــان و مردان کاردان، 

متدین و متعهدی می باشــد که قدرشناسانه به روز مجمع، لوح تقدیر بچه های 
خوب انجمن اسالمی را به پاس قدردانی از تالش مجدانه به مدیریت تقدیم کردند .

مهندس باقی نژاد حرمت قلم را خوب می شناسد و در اشاعه فرهنگ از هیچ کوششی 
دریغ نمی دارد و ایکاش آنان که برعکس این صادقین، نجومی پاداش می گیرند، 
برای اشاعه فرهنگ ارزنی ارزش می گذاردند. بدانها یاد آور باید گردید که نه اسب 
تیز تک محمود غزنوی و نه شمشیر بُران اسماعیل صفوی و نه ِسالسل پرمدعای 
اموی وعباسی در حیات نماندند و رودکی ، فردوسی، حافظ، سعدی، موالنا، بر تارک 
تاریخ به هر که ارزشــی دادند و به هر چیزی که اعتبار بخشیدند آن ماندگار شد.

یكی رستمی بود در سیستان 
منم كردمش رستم داستان

رسم با اســم فرق دارد که کسی اسم رســتم دارد و دیگری رسم رستمی. برای 
من مهندس باقی نژاد همان رســم رستمی و جوانمردی و از خود گذشتن برای 
ایران معنی می کند و یارانش در موتوژن همرزمان پر تالش و خستگی ناپذیر او.

مجامــع عمومی عــادی ســالیانه و فــوق العاده شــرکت موتوژن )ســهامی  
عــام( در تاریــخ 1396/08/23 در محــل هتــل تهــران تشــکیل شــد. 
در این مجمع که با حضور 76/99 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای جواد نجم الدین بود، که جنابان ناصر سبحانی و مجتبی نبی 

زاده در مقام نظار اول و دوم و آقای ناصر باقی نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/06/31 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 650 ریــال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

مؤسسه حسابرسی »کوشامنش« به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شرکت و 
موسسه حسابرسی »فریوران راهبرد« به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

مهندس باقی نژاد با اعالم اینکه شرکت موتوژن با 44 سال سابقه فعالیت در زمینه 
تولید الکتروموتورهای خانگی و صنعتی از خوشنام ترین شرکت های فعال در این 
صنعت است که همواره تالش کرده است، محصوالت مورد نیاز بازار را با بهترین 
کیفیت و مناســب ترین قیمت عرضه کند افزود بدین ترتیب در طول چند سال 
گذشته این شرکت عناوین متعددی از جمله تولیدکننده 
و صادرکننده نمونه کشــوری و استانی و رضایتمندی 
مصرف کننده و ... را به خود اختصاص داده و مورد تقدیر 
وزارتخانه ها و ســازمان های ذیربط قرار گرفته است.
مدی مدبر شــرکت باقی نــژاد با یــادآوری این نکته 
در حــال حاضر ضمن تامین بخش عمــده ای از نیاز 
کشــور و مصرف کنندگان داخلی توانســته سهمی از 
بازار صــادرات را هم جذب کند و در عین حال یکی از 
معتبرترین و فعال ترین شــرکت ها در بخش صنعت 
کشور منطقه شمره می شود، اضافه کرد؛ راز موفقیت 
موتوژن در آن است که این شرکت همواره سعی داشته 
به عنوان یک شــرکت فعال تولیدی، نــوآور، با تکیه 
بر دانش و نیروی انســانی مســتعد و کارآمد از طریق 
تعامل و هم افزایی موثر با شــرکت های زیر مجموعه 
و کلیه ذینفعان و با نگرشــی به تداوم کیفیت محصوالت تولیدی و تکمیل سبد 
محصوالت از نظر تیپ های مختلف ، همسو با شرکت های معتبر بین المللی صنعت 
الکتروموتورسازی در تمامی عرصه های ملی شناخته شده و با نگاه به آینده، مسیر 
خود را مشخص و خود را با اهداف عالی سهامداران بیش از پیش هماهنگ کند.

پیام مدیرعامل :
راز موفقیت موتوژن آن اســت که این شــرکت همواره ســعي داشته به عنوان 
یک شــرکت فعــال تولیدي، نوآور، با تکیه بر دانش و نیروي انســاني مســتعد 
و کارآمــد از طریق تعامل و هم افزایي موثر با شــرکت هاي زیر مجموعه و کلیه 
ذینفعان، همســو با شــرکتهاي معتبر بین المللي صنعت الکتروموتورســازي 
در تمامي عرصه هاي ملي شــناخته شــود و بــا نگاه به آینده، مســیر خود را 
مشــخص و خود را با اهداف عالي ســهامداران بیــش از پیش هماهنگ نماید.
آینده موتوژن بسیار روشن خواهد بود و درست به همین دلیل است که »رسیدن 
بــه جایگاه هلدینگ معتبر ســازنده و تامین کننده تجهیــزات تولید و مصرف 
انرژي در کالس جهاني« را به عنوان »چشــم انــداز موتوژن » انتخاب کرده ایم.

بــر ایــن اســاس »ماموریــت موتــوژن » را  »نقــش آفریني فعــال در آینده 
صنعت کشــور با تامین انــواع الکتروموتور مــورد نیاز براي توســعه پایدار« و 
»تولیــد و تامین کلیــه الکتروموتورها و مولدهاي انــرژي الکتریکي جهت رفع 
نیازهاي کشــور در حــوزه صنعتــي، خانگي و بخــش صادرات« مــي دانیم.

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

موتوژن فرامرزی شد
نتیجه تدبیر مديريت مهندس باقی نژاد در نگاه به آينده
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و بر این اساس با هدف تحقق انتظارات سهامداران در خصوص بازده مورد انتظار، 
پرداخت ســود نقدي در زمان مناسب و کسب باالترین بازده ممکن با بکارگیري 
تمــام توان و اســتعداد به منظور بهبود ارزش منابع در اختیــار گام برمي داریم.

عملکرد موتوژن درسال 1395-1396 گواهي برتحقق اهداف فوق مي باشد.تدوین 
استراتژي موتوژن تا سال 1400، همراه با انباشت قابل مالحظه  دانش در شرکت 
موتوژن با ســرمایه ثبت شــده 680/4 میلیارد ریال، تکمیل پروژه هاي دردست 
اجراي شرکت شامل پروژه بازسازي و نوسازي خطوط تولید، بهره برداري از پروژه 
الکتروموتور آسانسور، پروژه تکمیل سبد محصوالت الکتروموتورهاي خانگي می باشد.

موتــوژن به عنوان پیشــرو در صنعت تولید الکتروموتور، بــا نزدیک به نیم قرن 
ســابقه تولید و کسب افتخارات واحد صنعتي نمونه کشور و واحد نوآور اقتصادي 
نمونه کشــور و واحد نمونه صادراتــي و برند برتر ایران در ســرلوحه خود دارد.

معتبرتولیدکننــده و تامیــن کننــده کلیــه الکتروموتورهــا و مولدهــاي 
انــرژي الکتریکــي در ایــران دســت یابــد. بــي شــک ایــن امر درســایه 
همدلــي و همــکاري همــه مــا چنــدان دور از دســترس نخواهــد بــود.

پیام هیات مدیره :
در سال 1396 تداوم محدودیتهای ناشي از تحریم هاي فزاینده علیرغم امیدواري 
به نتیجه مذاکرات همچنان بازار با رکود اقتصادي روبرو بوده بطوریکه در این سال 
باتوجه به افزایش هزینه هاي دستمزد و سربار و ... نرخ فروش محصوالت نسبت به 
سال قبل افزایش آنچنانی نداشته و عالوه بر آن براي رقابت در بازار ناگزیر سیاست 
اعطاي تسهیالت خرید نسیه از سالهاي گذشته همچنان براي مشتریان اجرا شد.

بــه لحــاظ وضعیــت نامســاعد فــروش و رکــود اقتصــادي حاکم بــر بازار 
شــرکت ناگزیر شــد طي ســال برنامــه تولیــد خــود را تعدیل نمایــد تا از 
افزایــش موجودي محصــوالت ســاخته شــده در انبارها جلوگیــري نماید.

هیات مدیره امیدوار است درسال مالي 1397 با پیگیري برنامه هاي بلندمدت خود 
شرایط مطلوبتري نسبت به گذشته ایجاد نماید و همچنان با بهره مندي از اعتماد 
سهامداران بتواند در صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران ، گامهاي موثري بردارد.
اهــم فعالیــت هــای انجام شــده در ســال مالی منتهــی بــه 1396/06/31

- افزایــش 4/5 درصــدی آمــار تولید نســبت به ســال قبل و رســاندن آن 
بــه 2/434/000 دســتگاه انــواع مختلــف الکتروموتــور و پمــپ آب کولری

- افزایــش 26 درصــد تولید به صورت همگن شــده بر مبنای kw نســبت به 
سال گذشته که نشــانگر رشــد در تولید الکتروموتورهای صنعتی بزرگ است.

- افزایــش 2/5 درصدی مقدار فروش در مقایســه با ســال قبل کــه با اعمال 
افزایش نرخ فروش رقم حاصل از افزایش مبلغ فروش در مقایســه با ســال قبل 
بالــغ بــر 12 درصد بوده که تفاوت ناشــی از آن تغییرات در نرخ فروش اســت.

- تــالش در جهت کنتــرل هزینه هــا و در نهایت کاهش قیمت تمام شــده 
در مقایســه با ســال قبل که با وجود فقــط 12 درصد افزایــش در رقم ریالی 
فــروش، افزایش بیش از 24 درصدی در ســود عملیاتی حاصل شــده اســت.

- کنتــرل جریان وجوه نقــد و کاهش هزینه های مالی به کمتــر از 50 درصد 
در مقایســه با ســال قبل، شــاخص مطلوبی از عملکرد ســال مالی مورد نظر 

بــوده و تــالش در جهت حفظ همین روند در ســال آتی ادامه خواهد داشــت.
افزایش 57 درصدی EPS در مقایسه با سال قبل و رساندن رقم 416 ریال به 653 
ریال به ازای هر سهم نتیجه تالش بی وقفه مدیران و کارکنان شرکت بوده که بسیار 
چشمگیر و قابل توجه است و امیدواریم این روند افزایش در سال آتی نیز همچنان 
ادامه داشته باشد. افزایش رقم صادرات تا سقف 2/3 میلیون دالر که در مقایسه با 

سال قبل 28 درصد رشد داشته است. 
- راه اندازی خطوط تولید ترکشن اسانسور با قدرت 5/5 و 7/5 کیلووات با همکاری 

شرکت SLC آلمان
- راه اندازی خطوط تولید الکتروموتورهای فوق سنگین با توان 400 تا 630 کیلو وات
- اصالح ســاختار ســازمانی و بهینه ســازی و بهره وری و اثر بخشــی نیروی 
انســانی به ویژه ارتقای دانش فنی پرســنل و جایگزیــن نیروهای متخصص و 
تعدیل و کاهش پرســنب از 393 نفر در سال قبل به 351 نفر در سال عملکرد. 

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

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

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

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

- توســعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي به نیازهاي داخلي باتوجه به 
محدودیت هاي موجود.

- توجــه به سیاســتهاي کالن دولت درخصوص چشــم اندازهــا و برنامه هاي 
اســتراتژیک و هــم آهنگ شــدن بــا آن همگام بــا تکنولوژي هــای روز دنیا

- سیاســت گذاري درخصوص بروز نگهداشــتن تکنولوژي محصوالت و امکانات 
شرکت در جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات.

بیانیه ماموریت
- تولید، تامین کلیه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی جهت رفع نیازهای 

کشور در حوزه صنعتی و خانگی و بخش صادرات 
چشم انداز

- موتوژن هلدینگ معتبر سازنده و تامین کننده تجهیزات تولید و مصرف بخش 
انرژی در کالس جهانی

ارزش ها
- مشتری مداری

  - تعالی سازمانی   
- کرامت انسانی 

 - شایسته ساالری 
- کارگروهی  - مصالح اجتماعی
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پیام مدیرعامل بیمه ملت به مناسبت روز بیمه
دکتــر علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل بیمــه ملت در پیامی روز بیمه را به 

همه فعاالن این صنعت تبریک گفت. متن پیام به شــرح زیر است:
به نام ایزد دانا

اینــک در ســیزدهم آذر، روز بیمــه، شــتاب هدف مند رشــد صنعت 
بیمه را در فرهنگ ســازی و ارائــه خدمات بیمه ای بــه بیمه گزاران ارج 
می نهیم و می کوشــیم با تعامل، همکاری و همیاری ســایر شرکت های 
بیمه برای تحقق جامعه ای سرشــار از آرامــش و اطمینان گام برداریم.

روز بیمه بهانه خوبی است تا با همراهی دیگر شرکت های بیمه و راهبری 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، با بهره گیــری از دانش فنی و 

تجربه، پرهیز از رقابت ناســالم و کاهش ضریب خسارت صنعت بیمه، از 
زیان های محتمل بکاهیم و برای مدیریت ریســک مناســب تالش کنیم.
بیمه ملت با تأکید بر مشتری مداری همواره می کوشد تا با دانش و تجربه 
به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و شایسته تر به بیمه گزاران خود و برای 
سرعت بخشیدن به رشد و توسعه، تبادل آرا و نظرات، افزایش بهره وری و رشد 
توان رقابتی در صنعت بیمه، نقشی سازنده، راهگشا و کاربردی داشته باشد.
امیــد که با توکل به ایزد منان در کنار ســایر همکاران و با کوله باری از 
تجربه ســال ها حضور در صنعت بیمه، گام های بزرگی را در جهت رشد و 
تعالی صنعت بیمه در کشور و گسترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از 
مرزهای ملی شاهد باشیم. روز بیمه بر همه فعاالن این عرصه فرخنده باد.

شرکت بیمه ملت )سهامی عام( با مجوز شماره 23863 بیمــه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایـران مورخ 4/9/1382 بر اساس قانون تاسیس بیمه گری تــاسیس گردیـد 
و در تاریخ 12/8/1382 تحت شماره 211230 و در شناسه ملی 10102526951 
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه 
شرکت در زمان تاسیس 200 میلیارد ریال و سپس در تاریخ 24/4/1384 ابتدا به 1200 
میلیارد ریال، در شهریور ماه 1391 به 1500 میلیارد ریال، در تاریخ 23/03/1392 
به 2000 میلیارد ریال، در تاریخ  26/01/1394 به 2600 میلیارد ریال و سپس بر 
اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/22 و صورتجلسه هیات 
مدیره مورخ 1395/06/19 و تاییدیه شماره 95/602/46007 مورخ 95/09/21 بیمه 

مرکزی، سرمایه شرکت بیمه ملت از مبلغ 2600 میلیارد ریال به مبلغ 2850 میلیارد 
ریال افزایش یافته و در تاریخ 95/10/27 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
بیمه ملت،  داراي توانایي و تجربه بسیار در ارائه محصوالت متنوع بیمه اي به اشخاص 
حقیقي و نیز صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مي باشد. تیم مدیریتي بیمه ملت،  
سابقه اي 30 ساله در زمینه بیمه و موضوعات فني در اختیار دارند. کارکنان واحد 
صدور داراي تجربه بسیار در صدور انواع بیمه نامه هستند. تلفیق مجموعه مهارتها 
و ارتباطات صنعتي باعث ایجاد نظامي پیشــرو و متحول در ارائه خدمات بهینه به 
مشتریان،  ایجاد رضایتمندي در آنها و کســب استانداردهاي بیمه اي شده است.
* بزرگترین بیمه خصوصی كشور با سرمایه 285 میلیارد تومان * اولین بیمه 
الكترونیك كشور * دارای شبكه فروش و نمایندگی های فعال در گستره 
وسیع كشور * برخوردار از پیشرفته ترین تكنولوژی اطالعات * سازمانی 
یادگیرنده با دانش، تجربه و نیروهای انسانی كارآمد * با پیوندی جهانی و 
همكاران بزرگ بین المللی * بیمه گری اتكایی برای سایر شركتهای بیمه

فلسفه مدیریت
شــرکت بیمه ملت،  با اختصاص هزینه بــراي نیروي انســاني و تکنولوژي هاي 
روز، به ایجاد و تامین پوششــهاي برتر بیمــه اي و ارائه خدمات مرتبط مي پردازد 
و در تالش اســت تا پایه هــاي جامعه محلي و بین المللي بهتــري را بنا نماید.

فلســفه مدیریت ارشد بیمه ملت نشانگر تصمیم قاطع وي در انجام اقداماتي براي 
شــکوفایي و رفاه تمامي ملت ایران اســت. در شرکت بیمه ملت، تیم مدیریت بر 
این باور اســت که موفقیت در ایجاد رفاه و آرامش براي مردم به نحوه اداره شرکت 
بســتگي دارد. هدف شــرکت بیمه ملت، تامین آینده با بیمه نمودن مردم است.
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با هدف سودآفرينی بیشتر
افزايش سرمايه شرکت کی بی سی مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت کی بی سی )سهامی 
عام( در تاریــخ  96/09/05 در محل میدان آرژانتین 
خیابان الوند- کوچه آویز- پالک 5 تشــکیل شــد و 
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 190 میلیارد ریال به 
مبلغ 240 میلیارد ریــال  (از محل مطالبات و آورده 
ونقدی ســهامداران) مورد تصویب قرار گرفت. در این 

مجمع که با حضور اکثریت نمایندگان و سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمدعلی میزا کوچک شیرازی بود که جنابان فرشید 
مرادی و عقیل آرین نژاد فیض آبادی درمقام نظار اول و دوم و آقای سید رضا کاظمی 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.در ادامه و بعد از قرائت گزارش توجیهی هیات 
مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیریت عامل فرهیخته شرکت و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی با طنین صلوات در تایید برنامه های ای تیم 
مدیریتی خوش فکر مجمع نشینان افزایش سرمایه شرکت را مصوب مجمع نمودند.
 گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت كی 
بی سی)سهامي عام(

در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهی مورخ 28 مــرداد ماه 1396هیات مدیره شــرکت کی بی 
سی )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــرکت از مبلغ 190میلیارد 
ریــال به مبلــغ 240 میلیارد ریال، مشــتمل بــر اطالعات مالی فرضی اســت 
که پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت گزارش 
توجیهــی مزبــور و مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی آنان تهیه 
شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
تهیه گزارش توجیهی، این موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت که متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمي 
کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده 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 شرکت کی بی سی (سهامی عام) ، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، 

به شرح زیر می باشد.
1-  تقویــت بنیه مالی شــرکت و کاهش میزان نیاز 
به تســهیالت بانکی با نرخ بهره  18 درصد و اصالح 
ساختار ماالی از طریق جلوگیری از خروج سرمایه در 
گردش بابت پرداخت سود سهام به صاحبان سرمایه .

2- افزایــش اعتبار شــرکت نزد اعتبــار دهندگان 
علــی الخصوص بانکها بــا عنایت بــه رابطه میزان تســهیالت مجــاز اعطائی 
بانکها به شــرکتها با ســرمایه آنها و متناسب سازی اعتبار (ســرمایه) شرکت با 
حد تســهیالت درخواســتی از بانکها بمنظــور تامین مالی مورد نیاز شــرکت .

افزایــش  بــه  توجــه  بــا  ســهامداران  رضایتمنــدی  افزایــش  نهایتــا  و 
فــروش، کاهــش هزینــه هــا و در نتیجــه افزایــش ســود آوری شــرکت .

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــرکت کی بی ســی (ســهامی عام)  در نظر دارد 
ســرمایۀ خود را از مبلغ 190/000 میلیون ریال به مبلغ 240/000میلیون ریال، 
از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ 50/000 میلیون ریال )معادل 26/3 درصد( از محل مطالبات حال شــده 
سهامداران و آورده نقدی

تشریح جزییات طرح
جزییــات طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشــنهادی به شــرح زیر می باشــد.

جزئیات ســرمایه در گردش مورد نیاز جهت فــروش محصوالت ذیل و مفروضات 
محاسبه آن بشرح ذیل می باشد :

باتوجه به پیش بینی زمان عملیاتی شــدن افزایش ســرمایه در اواخر سال 96 و 
همچنین زمان دســتیابی به منابع حاصله ، برآورد می گردد مبلغ 50/000 ریال 
مطالبات حال شــده سهامداران از ابتدای سال 97 بصورت تمام و کمال در سرمایه 
درگردش شرکت تاثیر گذار باشد و منجر به افزایش در فروش به میزان 150/000 
میلیــون گردد )بدلیل برآورد دوره گردش نقدینگی 3 بار در ســال( که این امر از 
طریق تامین محصوالت ذیل نسبت به حالت عدم افزایش سرمایه محقق می گردد .

عوامل ریسك
سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت کی بی 
سی )سهامی عام( ، با ریسکهای با اهمیتی همراه است . سرمایه گذاران باید پیش از 
تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ، عوامل مطرح شده را مدنظر 

قرار دهند . این عوامل به شرح زیر می باشد :
- عمــده تریــن ریســک پیــش روی شــرکت، عدم امــکان خریــد خارجی 
به علــت احتمــال ادامه تحریــم های بانکــی و یا اختــالل در آن میباشــد .
- ریســک مربوط به عوامــل بین المللی: در صورت اســتمرار تحریم های بانکی 
و یــا تحریــم بانک مرکزی در ســالهای پیش بینی شــده در طــرح ، عملیات 
خریــد خارجی از نقطه نظر پرداخت با مشــکالت جدی مواجــه خواهد گردید.

- ریسک مربوط به کاهش اقالم فارماکوپه و سخت گیری جهت ثبت و ورود داروهای 
جدید توسط وزارت بهداشت : با توجه به عدم وجود ارز الزم و کافی و تاکید بر سیاست 
تولید محور وزارت بهداشت، به خصوص اقالمی که تولید داخل دارند، از دیگر موارد است.
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در مراســم اختتامیه بیســت و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه که با رویکرد » مدیریت ریسک و بیمه : الزامات ، چالش ها و راهکارها « در سالن 
همایش های برج میالد برگزار گردید ، از برترین های حوزه رســانه و روابط عمومی تقدیر شــد. بر اســاس این گزارش، برترین های سومین جشنواره 

بیمه در رسانه به شرح زیر اعالم شد :
آثــار امیــد اژدری، مهدی حاجی ونــد و مهدی رهبری گنجه بــه عنوان رتبه هــای اول، آثار لیال اکبرپور، امیر اســماعیل کاظمــی، ایمان ایزدی 
مقــدم، مریــم حاج نــوروزی، محمدرضا چراغی، علی برکات و ســمیرا پور مهدی به عنوان رتبه های دوم  و آثار مجید مهری، احســان شمشــیری، 
ســعید امیــر محمدی، مهــدی خلیلی، لیال جودی و مصطفــی مینایی جاوید به عنوان رتبه های ســوم در حوزه ها و قالبهای مختلف اعالم شــدند.
رآثار  این جشــنواره در ســه حوزه رســانه های مکتوب، رســانه های مجازی)خبرگزاری ها و ســایتها(، رســانه های دیداری - شــنیداری و شبکه 
هــای اجتماعــی و در قالبهای مختلف مــورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این مراســم از مدیــران برتر پنجمین جشــنواره روابط عمومی های 
برتــر صنعت بیمه نیز تقدیر شــد. بنــا براین گزارش، در این همایش با شــکوه که با حضور متولیــان صنعت بیمه ، وزرای اقتصــاد و نفت و معاون 
وزیــر راه و خیــل عظیمی از دســت اندرکاران و عالقه مندان بــه صنعت بیمه برگزار گردید در مراســم اختتامیه ضمن تقدیــر از مقاالت برتر ارایه 
شــده بــا اهدا لوح به روابط عمومی های برتر از ایشــان تقدیر بــه عمل آمد. بر طبق این ارزیابی ها که توســط هیات داوری همایش و ســمپوزیم 
بیــن المللــی روابط عمومی به عمل آمــد ،جناب آقای مرتضی علوی مدیر روابــط عمومی بیمه ما حائز رتبه اول برای دومین ســال متوالی ، جناب 
آقای مهندس جالل مهدی مدیر روابط عمومی بیمه دی حائز رتبه دوم )بیمه دی ســال گذشــته رتبه ســوم را کســب نموده بود( ، و مدیران روابط 
عمومی بیمه ایران جناب آقای علیرضا ســادات میر و بیمه نوین جناب آقای مهدی شمســایی مشــترکا رتبه ســوم را کســب نموده و با اهدا لوح و 
تندیس توســط مدیریت پژوهشــکده بیمه ، رئیس بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه کشــور از ایشــان تجلیل به عمل آمد. در این جشــنواره آثار 
تولیدی شــرکتهای بیمه  در فاصله آذر ســال 95 تا آذر 96در هفت قالب تخصصی انتشــارات، ارتباطات رســانه ای، امور تبلیغاتی، نمایشــگاهی و 
ســمعی بصــری، بازاریابــی و فروش، روابط عمومــی الکترونیک، مطالعــات اجتماعی و فعالیت هــای مردمی ، دریافت و مــورد ارزیابی قرار گرفت.

تقدير از روابط عمومی های برتر
در بیست و چهارمین همايش ملی بیمه و توسعه
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مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در 
حضور 85/6 درصد سهام داران به ریاست جناب آقای 
رحیمی باغ ابریشــمی و دو ناظر آقایان علی رضازاده و 
غفاری به دبیری جناب دکتر لطفی مدیرعامل برگزار شد.

مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود هر سهم 
42 ریال و سایر دستور جلسه با طنین صلوات بکار خود 
پایان داد. آنچه در این مجمع بیشــتر به چشم آمد دو 
نکته بود که اول درک درست و تدابیر سنجیده مدیریت 
ارشد شرکت و سرقافله آن دکتر لطفی بود که به هنر 
مدیریــت و با تدوین و اجــرای دو برنامه کوتاه مدت و 
بلند مدت توانست شرکت را از بحران بیرون کشیده و 
با بازبینی برنامه های استراتژیک مدیریتی برای ساختن 
فردایی روشن بود در شــرکت دورخیز کند. از جمله:

- بهینه ســازی ترکیب ســبد ســرمایه گــذاری با 
توجه بــه معیارهای بازده، ریســک و نقدشــوندگی

- تمرکز بر ســرمایه گذاری در بازار سرمایه و کاهش 
ســرمایه گــذاری در بخــش امالک و مســتغالت

و نکتــه دوم صبر و حوصله و تدبیری بود که این مدیر 
مدبر در مواجه با شــانتاژ شده ها و شناخته شده هایی 
داشت که در پی آلوده ساختن و تحت تاثیر قرار دادن 
جمع داشتند که چهره خندان دکتر لطفی با یک عملکرد 
مطلوب و صداقت کاری و تراز مالی وشفافیت کاری به 
همه نشان داد که چه اندیشه واالیی در بازار سرمایه دارد.

استراتژی های این مدیر خوش فکر برای سالهای آتی که 
همان الف(ادامه عملیات مربوط به افزایش سرمایه شرکت 
از مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 3750 میلیارد ریال از 
محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات سهامداران طی 
2 مرحله، ب(بهره بردرای بیشتر از فرصت های سرمایه 
گذاری کوتاه مدت و میان مدت در بورس اوراق بهادار و 
افزایش سهم سرمایه گذاری در بازار سهام در راستای مفاد 
اساسنامه شرکت و همچنین رعایت ماده 7 دستورالعمل 
» شناســایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق 
بهادار« و ج( بازاریابی به منظور شناسایی مشتریان بالقوه 
جهت فروش یکجای واحدهای پــروژه تجاری- اداری 
گلستان خیام یا تهاتر سهم الشرکه شرکت در این پروژه 
با پروژه های کوچکتر و با نقدشوندگی بیشتر می باشد و... 
نشان از آن دارد این مدیر در دکترین کاری به روز روشن 
نمی نگرد بلکه به سالهای روشن نظر دارد... خدا قوت.

وضعیت اقتصاد ایران
طی ســال های اخیــر، اقتصاد ایران بواســطه بهبود 
صادرات نفتی و کاهش نســبی تحریم های اقتصادی 
بــا بهبود مواجــه گردید. لکن، هنوز بــا چالش های 
جــدی نظیر حجم باالی بدهی هــای معوق به بانک 
ها، حفظ نرخ ســود باالی بانکی و ناتوانی بانک ها در 
اعطای اعتبــار به بخش های واقعــی اقتصاد در کنار 
بدهــی های معوق بخش دولتی و ابهامات درخصوص 
لغو کامل تحریم های بانکی و اقتصادی مواجه اســت.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم 
انداز اقتصادی، رشــد اقتصادی ایران در ســال 2017 
را 3/5 درصد پیش بینی نموده اســت. همچنین نرخ 

بیکاری ایران در ســال مذکور بــه 12/41 درصد می 
رســد که اندکی کمتر از ســال قبل خواهد شد. نرخ 
تورم ایران نیز در این ســال معادل 10/5 درصد پیش 
بینی شده که بیشتر از رقم 9 درصدی سال قبل است.
تهیه برنامه كوتاه مدت و بلندمدت )استراتژیك( 

برای اداره شركت
بررســی های انجام شده در اوایل ســال مالی 1396، 
نشــان می داد بــا توجه به جریــان منفی نقدینگی 
شرکت، ادامه مدیریت شرکت به شیوه سابق، حداکثر 
1/5 ســال امکان پذیر بوده و پس از آن شرکت حتی 
تــوان پرداخــت حقوق پرســنل را نخواهد داشــت.

برای رفع این معضل، تهیه برنامه کوتاه مدت در دستور 
کار شرکت قرار گرفت و برنامه ای تحت عنوان »عبور 
از بحران« با محوریت افزایش درآمد و کاهش هزینه ها 
تدوین و به تصویب هیات مدیره رسید. پس از عبور از 
شــرایط ابتدایی و حرکت به سمت ایجاد درآمدهای با 

ثبات و کاهش دائمی هزینه ها، تدوین برنامه استراتژیک 
پنج ساله در دســتور کار قرار گرفت. بدین منظور و با 
هدف جلوگیــری از دوباره کاری، کار گروه هایی داخل 
شرکت تشــکیل و اقدام به مطالعه برنامه استراتژیک 
پیشین که با صرف هزینه هنگفت و استفاده از مشاورین 
خارج از شرکت تدوین گردیده بود، نمود. پس از بررسی 
جامع برنامه فوق، کار گروه تدوین برنامه اســتراتژیک 
متشکل از مدیران شرکت با برگزاری جلسات متعدد و 
بررسی نمونه های خارجی و داخلی، نسبت به تدوین 
برنامه اســتراتژیک پنج ســاله اقدام نوده و در نهایت 
برنامه مزبور به تصویب هیات مدیره شرکت رسید که 
گام های عملی پیاده ســازی از آن آغاز گشــته است.

تحوالت اقتصاد جهان و ایران
وضعیت اقتصادی جهانی

صندوق بین المللی پول، در آخرین پیش بینی خود، 
رشد اقتصادی جهان در ســال 2017 را 3/6 درصد و 
در ســال 2018 معادل 3/7 درصد بــرآورد نموده که 
هر دو 0/1 درصد باالتر از پیش بینی های قبلی اســت 
و در صــورت تحقق، افزایش قابل توجهی نســبت به 
رشد 3/2 درصدی محقق شده در سال 2016 خواهد 
داشت. در ســال 2017 بخش عمده ای از بهبود رشد 
اقتصاد جهانی مرهون اقتصادهای پیشرفته و در سال 
2018 این رشد عمدتا حاصل عملکرد مثبت بازارهای 
نوظهــور و اقتصادهــای در حال توســعه خواهد بود.

چشــم انداز، بیانیه ماموریت و استراتژی های در نظر 
گرفته شده در برنامه استراتژیک به شرح ذیل می باشند. 

چشم انداز شركت
- رســیدن به جایگاه یکی از پنج شرکت برتر سرمایه 
گذاری در سطح بازار سرمایه به لحاظ حالص ارزش بازار.

- بهــره گیــری از ظرفیتهــای خود برای رســیدن 
به شــرکتی چابــک، متخصــص و دانــش محور.

بیانیه ماموریت
- خلق ارزش و ثروت از طریق کسب بازدهی قابل رقابت 

با بازارهای متناظر
- فراهم آوردن زمینه سودآوری بلندمدت و پایدار

- بکارگیری رویکردهای دانش بنیان
- توانمندسازی و توسعه سرمایه های اساسی
- توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت

استراتژی های شركت
- خروج از فعالیت های شرکت داری و واگذاری بلوک 
های مدیریتی و کنترلی شــرکت های سرمایه پذیر

- تکمیل زنجیره فعالیت در بازار سرمایه در چارچوب 
ضوابــط و مقــررات ســازمان بــورس و اوراق بهادار
برنامه های آتی شرکت در سال مالی منتهی به 1397/6/31
همان طور که در بخش های قبلی گزارش اشاره شد، 
ترکیب نامتقارن سرمایه گذاری های شرکت، از جمله 
چالش های اساســی پیش روی رشد و توسعه شرکت 
محســوب می شــود. با توجه به ســهم 83 درصدی 
امالک و مســتغالت در ســرمایه گذاری های شرکت 
)این امر شــرکت را شبیه به یک هلدینگ ساختمانی 
نموده است(، سیکل های تجاری این بخش که معموال 
یک بازه زمانی تا دو ســه سال را در بر می گیرد. اثرات 
مخربی بر روی گردش نقدینگی و ســودآوری شرکت 
می گذارد. از این رو اهم فعالیت هیات مدیره در ســال 
مالــی منتهی به 1397/6/31 بر مــوارد ذیل قرار دارد.
- خروج از فعالیتهای شــرکت داری و کاهش سرمایه 
گذاری در بخش امالک و مســتغالت وفــق الزامات 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با اساســنامه 
شــرکت و تمرکز بر ســرمایه گذاری در بازار سرمایه.

- ادامه عملیات اجرایی پروژه تجاری - اداری گلستان 
خیام براساس برنامه زمانبندی و مخارج پیش بینی شده.

- تعیین تکلیف و فــروش دارایی هــای ملکی مازاد 
و اســتفاده از منابع حاصله در فرصت های ســرمایه 
گذاری جدید علی الخصوص سرمایه گذاری در بورس.

- اصــالح پرتفوی بورســی و فروش ســهام راکد با 
وضعیت عملیاتی ضعیف و جایگزینی آنها با ســهام 
پرپتانسیل با وضعیت بنیادی و عملیاتی قوی و انتظار 
کسب بازدهی مناسب در سال جاری و سال های آتی

- افزایش بازدهی ســرمایه گذاری های انجام شده در 
شــرکت های وابسته از طریق ساماندهی این شرکتها 
جهت ایجاد شرکت های قدرتمند که بتوانند از پتانسیل 

بازار بهره مند گردند.
- تالش برای فروش سهم الشرکه شرکت در واحدهای 

تجاری مجتمع دریادیم رامسر.
- ادامه مذاکره جهت فروش 20 درصد از سهام شرکت 

کارگزاری سپهر باستان.

شرکت سرمايه گذاری صنعت بیمه سود داد
استراتژی های دکتر لطفی برای ساخت فردايی روشن
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مفهوم بیمه با ریسک عجین است و از همین رو مدیریت ریسک یکی از ارکان شرکت 
بیمه است. مدیریت ریسک در شرکت های بیمه فرآیندی است سیستماتیک برای از 
بین بردن یا به حداقل رساندن عوارض ناشی از وقوع خطر و تاثیر آن بر فعالیت های 
شــرکت، که ممکن است منافع شرکت را در معرض خطر قرار دهد . این جمالت را 
هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان در توضیح مدیریت ریسک در صنعت بیمه 
توضیح می دهد تا بگوید که ریسک ها ماهیت وجودی یک شرکت را تهدید می کند 
و با توضیح مکاتب مطرح به موضوع پویایی و پیچیدگی بیشتر محیط در دنیای حاضر 
اشاره دارد و معتقد است که ریسک کالن باید کنترل و مدیریت شود. در ادامه دیدگاه 
های هادی اویار حســین را به روایت این گفت و گو که انجام شده است می خوانید: 
در ابتــدا از دیدگاهتــان درباره نقــش و جایگاه »مدیریت ریســك« 
و »علــوم اكچوئــرال«  در نحــوه عملكــرد و مدیریــت شــركت 
هــای بیمه توضیــح دهیــد و بگوییــد چــه رویكــردی دارید؟
بیمه در ساده ترین تعریف آن روشی برای پذیرش ریسک دیگران است و به عنوان یکی از 
استراتژی های مدیریت و کنترل ریسک محسوب می شود و به شرکت ها و افراد به عنوان 
ابزاری برای انتقال ریسک خود پیشنهاد می گردد. لذا مفهوم بیمه ما ریسک عجین است. 
بنابراین مدیریت ریسک یکی از ارکان شرکت بیمه است. مدیریت ریسک در شرکتهای 
بیمه فرآیندی است سیستماتیک برای از بین بردن یا به حداقل رساندن عوارض ناشی 
از وقوع خطر و تاثیر آن بر فعالیت های شرکت، که ممکن است منافع شرکت را در 
معرض خطر قرار دهد. اکچوئری در واقع ابزار مدیریت ریسک، با استفاده از علم آمار 
و داده کاوی جهت تعیین نرخ فنی بیمه است که برآیند آن بهبود سودآوری شرکت 
است. به منظور کارایی هر چه بیشتر شرکتهای بیمه، مدیریت ریسک بایستی تبدیل 
به بخشی از فرهنگ سازمانی شده و در آن نهادینه گردیده و با فلسفه وجودی شرکت 
بیمه هماهنگ و یکپارچه گردد و به عنوان بخشی از فعالیت کل افراد سازمان درآید.  
 از منظــر شــما »مدیریــت ریســك بنــگاه )ERM( « و رابطه آن 
با اتخــاذ تصمیمــات بهینــه در مواجهه با ریســك در شــركت 
های بیمــه چیســت؟ در ایــن خصوص توضیــح مــی فرمایید؟
مدیریت ریسک در بیمه روشی است منطقی برای شناختن، ارزیابی، تحلیل و مقابله با 
خطرات موجود در ارتباط با انواع فعالیتهای بیمه گری، که اثرات منفی و ضرر و زیان 
حاصل از آن را به حداقل رسانده و شانس و فرصت بهبود عملکرد را افزایش می دهد. اینامر 
باعث می شود نرخ های منطقی تری به بیمه گذاران ارائه شود و انتخاب ریسک ها توسط 
شرکت های بیمه برای ارائه پوشش بیمه بهتر صورت گیرد. در نهایت هدف از مدیریت 
ریسک محافظت از سرمایه های بیمه گذاران، شرکت بیمه و کاهش اثرات ریسک است.
 Core( با توجه به آنكه مدیریت ریســك جزء شایســتگی محــوری 
Competency ( شــركت های بیمه اســت. این قبیل شركت ها باید 
چه اقداماتی به منظور دســتیابی به شــرایط مطلوب در این حوزه انجام 
دهند. مطمئن هســتید مدیریت ریسك جزء شایستگی محوری است؟
همانطور که در پاســخ به ســوال اول نیز بدان اشــاره شــد بیمه با کلمه ریسک 
عجین اســت لذا مدیریت ریســک جزء فعالیت های اصلی شــرکت باید تعریف 
شــود و بــا توجه بــه اهمیت آن به شایســتگی محــوری و مزیــت رقابتی یک 

شــرکت تبدیل گــردد کــه در این راســتا الزم اســت اقدامات زیر انجام شــود.
ابتدا به استناد آیین نامه ها و قوانین بیمه مرکزی کمیته ریسک تحت نظارت هیات 
مدیره و واحد مدیریت ریسک زیر نظر مدیرعامل تشکیل می گردد زیرا طبق اصول 
بین المللی مسئولیت سیاست گذاری و اعمال مدیریت ریسک برعهده هیات مدیره 
و مدیرعامل بوده و قابل تفویض اســت. بنابراین واحد مربوطه از نظر اجرایی باید زیر 
نظر مستقیم مدیرعامل قرار گیرد. با توجه به آنچه که گفته شد شرکت بیمه پارسیان 
نیز اقدام به ایجاد کمیته و واحد مدیریت ریســک زیر نظر هیات مدیره و مدیرعامل 
داشته است تا بدان شکل رســمی داده و در راستای قوانین و مقررات بیمه مرکزی 
بر اهمیت و جایگاه آن نیز تاکید نماید. در گام بعد ضروری است ابتدا افراد این واحد 
و مدیــران شــرکت در این خصوص آموزش های الزم را دریافــت دارند و در نهایت 
جهت فرهنگ سازی کلیه کارکنان شرکت تحت آموزش مدیریت ریسک قرار گیرند.
 شیوه های مدیرت ریسك مطلوب با توجه به شرایط كنونی صنعت بیمه 
كشور، كدامند و برای استقرار آنها چه الزاماتی باید تامین و رعایت شود؟
در مدل های جدید مدیریت ریسک به خصوص مدل کوزو coso تاکید بسیاری بر 
ارتباط مدیریت ریسک با برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد و با دسته بندی فروم جهانی 
اقتصاد این ریسک ها شامل ریسک های چون اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، محیط 
زیستی و جغرافیایی است. در این مدل، تاکید بسیاری بر بحث ارتباط مدیریت ریسک و 
استراتژی شده است. لذا تالش می کنیم با توجه به این که ریسک های کالن بزرگترین 
ریسک هایی هستند که شرکت ها با آن روبرو هستند و ماهیت وجودی یک شرکت را 
تهدید می کند به این سوال پاسخ دهیم. در بحث استراتژی در دیدگاه قدیمی تر تاکید 
بسیار بر برنامه ریزی می شد اما در سال های اخیر مکاتب جدیدی مطرح شده که عالوه 
بر برنامه ریزی، رویکردهای دیگر مانند کارآفرینی، خط مشی و ... را مطرح می سازند. 
حال سوال اینجاست چرا این مکاتب مطرح شده اند؟ به نظر می رسد یکی از دالیل 
این امر پویایی و پیچیدگی بیشتر محیط در دنیای حاضر باشد که در واقع ریسک کالن 
را شکل می دهد. اگر چه معتقد هستم ابزارهای تحلیل همانند مدل های اکچوئری 
یا داده کاوی به شرکت های بیمه، کمک بسیاری می نمایند به خصوص در شرایط 
فعلی که بسیار کم از داده های موجود در سیستم های فنی در صنعت بیمه کشور 
استفاده می شود. اما با توجه به تالطم محیطی، استفاده از تجربه و شهود نیز ضروری 
به نظر می رسد. بنابراین با وجود اینکه گرایش به استفاده از مدل های مطرح در زمینه 
ریســک و ابزارهای تحلیلی آماری، داده کاوی و اکچوئری وجود دارد، اما باید ریسک 
ها با همکاری کلیه افراد درگیر در شرکت بیمه تعیین و فرایند مربوطه بومی گردد.
جهت استقرار مدیریت ریسک در شرکت های بیمه الزم است ضمن انجام فعالیت 
های نظارتــی در این زمینه و تدویــن آیین نامه های مربوطه، امکانات آموزشــی 
مناســب و امکان اســتفاده از تجارب داخلــی و خارجی را فراهم ســازند. از طرف 
دیگــر این امر نیازمند تعهد مدیرعامل شــرکت بیمه به اجرایی کردن آن اســت.
نحوه مواجهه شركت های بیمه با ریسك های نوظهور را تبیین نمایید. آیا 
محصوالت بیمه ای عرضه شده در كشور پاسخگوی چنین ریسك هایی است 
یا این كه باید محصوالتی جدید متناسب با ریسك های این چنینی ابداع شود؟
براســاس گزارش فرم جهانی اقتصاد، ریسک های اصلی مطرح در دنیا به پنج دسته 
اقتصادی، محیط زیستی، ژئوپولوتیک، اجتماعی و فناوری تقسیم می شوند. براساس 
همین گزارش ریسک هایی که در سال 2016 بیشتر مطرح شده اند از نوع محیط زیستی 
و اجتماعی هستند. برای مثال در بحث ریسک زلزله با توجه به وقایع اخیر و مصیبتی که 
دامن گیر هموطنانمان در کرمانشاه گردید، ضمن عرض تسلیت به هموطنانمان می توان 
با بررسی های زلزله نگاری ومطالعه گزارشات داخل و خارج از کشور در این خصوص توس 
محققین بزرگ زلزله شناسایی پی برد، که بروز زلزله های با ریشتر باال در منطقه ای که ما 
در آن واقع هستیم در حال افزایش است و متاسفانه محصوالتی که هم اکنون در صنعت 
بیمه کشور ارائه می شوند چه در این زمینه و چه در سایر رشته های بیمه ای با وجود 
تالش های انجام شده از سوی برخی از شرکت های بیمه، ریسک های موجود در کشور 
را به طور مناسب پوشش نمی دهند که از دالیل آن می توان فقدان دانش فنی کافی 
از ریسک های بیمه ای و عدم مشارکت مالک ایده در منافع حاصل از ان را ذکر داشت.
نقــش نهادهای ناظــر و نیز همكاری هــای بین ســازمانی در رابطه با 
مدیریت ریســك و نیز ارتقا و بهبود آن در شــركت های بیمه چیست؟
بیمه مرکزی به درستی در سال های اخیر با توجه به اتفاقاتی که در صنعت بیمه روی 
داده است به این موضوع توجه بشتری مبذول داشته است و در این راستا آیین نامه 
شماره 93 توسط شورای عالی بیمه تدوین گردید. در ماده 9 آیین نامه چنین آمده است، 
هیات مدیره موسسه بیمه موظف است در ساختار سازمانی موسسه بیمه واحدهایی 

اعتبار بین المللی بیمه پارسیان
مهندس هادی اويار حسین : اســتقرار مديريت ريسک نیازمند تعهد اجرايی مديرعامل است
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جهت »حسابرسی و کنترل داخلی« ، »مدیریت ریسک« و »تطبیق مقررات« تحت نظر 
مدیرعامل موسسه ایجاد کند. اما در این راستا، دستوری عمل کردن صرف کافی نبوده، 
اگر چه این امر باعث تغییر در رفتار نگرش می شود، اما این امر نیاز به فرهنگ سازی 
و اموزش دارد، که البته اقداماتی در این خصوص نهادهای مربوطه انجام شــده است.   
نقش و جایگاه مدیریت ریسك در شركت های بیمه و پیوند و رابطه آن با 
صنایع پیشران اقتصاد ایران مانند نفت ، پتروشیمی، گاز و ... را تبیین كنید؟

در پاسخ به این سوال علیرغم ایم که همگان بر این امر واقفند که در کشور ما وابستگی 
به درآمدهای نفتی وجود دارد، جایگاه نفت، گازو پتروشیمی در کشور به وضوح معلوم 
است. این محصول بسیار اشتغال پذیر بوده و ماشین آالت سنگین زیادی در آن در مورد 
استفاده قرار گرفته و افراد شاغل در آن نیز بسیار زیاد است. لذا ریسک های مطرح در 
این صنعت نیز بسیار باال است. بنابراین برخی از شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه 
پارسیان با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور و ریسک های مترتب با آن اقدام 
به تاسیس شعبه خاص نفت و انرژی جهت پوشش ریسک های این صنعت داشته است.

بحث بعدی بحث بیمه های اتکایی صنعت نفت است که با توجه به آنچه که گفته 
شد این صنعت از ریســک باالیی برخوردار است به دلیل این که از یک سو ریسک 
های بی شماری در صنعت نفت و گاز مطرح هستند و از سوی دیگر اثرات خسارات 
احتمالی باال اســت. که از جمله می توان به ریسک های آتش سوزی، بهره بردرای، 
مسئولیت در قبال اشخاص ثالث، محیط زیست و ریسک های مهندسی اعم از تمام 
خطر پیمانکاران و راه اندازی و شکســت ماشــین االت و ... اشاره داشت. این صنعت 
نیاز به پوشش های بیمه اتکایی مناسبی دارد که در حال حاضر بیشتر این ریسک 
ها را شرکت های بیمه داخلی را تحمل می کنند و با این حال امید است که واگذاری 
بیمه های اتکایی در بخش نفت، گاز و پتروشــیمی به خارج از کشــور بیشتر شود.
ارتبــاط و پیوند مدیریت ریســك در شــركت های بیمــه با حوزه 
ســالمت و نحــوه گزینــش بیمــه گــذاران و بیماران كجاســت 
و اثــر آن بر ریســك شــركت هــای بیمــه چگونه خواهــد بود؟
ضریب خسارت باالی رشته بیمه های درمان تکمیلی از جمله مهم ترین معضالت شرکت 
های عرضه کننده بیمه درمان تکمیلی است. با توجه به آزادسازی نرخ ها، تعیین حق بیمه 
درمان تکمیلی براساس ارزیابی صحیح ریسک می تواند به کاهش ضریب خسارت و افزایش 
توان رقابتی شرکت ها منجر گردیده و موجب افزایش بهداشت و سالمت در جامعه گردد.

نحوه ارزیابی ریسک درمان در شرکت های بیمه، عمدتا مبتنی بر روشی است که آیین نامه 
شماره 44 ارائه گردیده است. در این آیین نامه برای هر نوع پوشش یک نرخ پایه تعریف 
گردیده است که برای تعین آن هزینه خدمات درمانی پوشش مورد نظر ، ضریل خسارت 
سال قبل و تعداد جمعیت در گروه بیمه شدگان، مورد توجه قرار می گیرد و نقش سایر 
عوامل ریسکس مهم در آن کمرنگ تر است. آیین نامه شماره 74، مصوب سال 1391 
شورای عالی بیمه، هشت گروه هزینه ای جدید شامل هزینه های بیمارستانی، جراحی 
تخصصی، زایمان، پاراکلینیک، جراحی سرپایی، لیزینگ، اختالالت نوزادی و جنینی و 
توان بخشی معرفی شده است. هزینه های سال قبل بیمه گذاران محاسبه و ارزیابی شده 
و نسبت به تورم نسبی سال جاری تعدیل می گردند تا مبنایی برای تعیین حق بیمه 
سال بعد باشند. این موارد اقداماتی است که درخصوص مدیریت ریسک در رشته های 
بیمه درمان تاکنون انجام شده است. اینجا هم بحث نظارتی مطرح است و هم کاهش 
ریسک از سوی بیمه گذاران و آموزش آنان در این خصوص که همانگونه که در باال بدان 
اشاره شد انجام این امر منجر به بهبود میزان بهداشت و سالمت در جامعه می گردد.
به نظــر شــما، اســتانداردها و چالش هــای مدیریت ریســك در 
صنعــت بیمــه ایــران در چه مقولــه هایــی خالصه می شــود؟
از اصول مدیریت ریسک می توان به موارد زیر اشاره داشت: جایگاه مدیریت ریسک در 
باالترین سطح هرم سازمانی قرار دارد و مسئولیت اصلی آن با هیات مدیره و مدیرعامل است. 
مســئولیت مدیریت ریسک غیرقابل تفویض اســت مدیریت ریسک کل سازمان 
را در بــر می گیرد میزان پیچیدگی فرآیند شناســایی ریســک باید متناســب با 
ســازمان باشد. تعریف انواع ریســک در تعامل با ســایر واحدها باید صورت گیرد.

انجــام فرهنگ ســازی، مثــالً از ابزارهایی مانند برگــزاری آمــوزش و کنفرانس 
اســتفاده کنیــد مدیریــت ریســک باید به صــورت تدریجــی در ســازمان جا 
انداخته شــود. از چالش های مدیریت ریســک می تــوان موارد زیر را برشــمرد:

فقدان دانش فنی کافی در خصوص ریسک، فرایند مدیریت آن و تکنیک های برآورد 
انواع ریسک ها در بین بیمه گران
جنگ قیمتی شرکت های بیمه

فقدان دانش فنی و از مفهوم ریسک در بین افکار عمومی و تمرکز بیش از حد بر روی 
عامل قیمت

فقدان نیروی انسانی متخصص به اندازه کافی در شرکت های بیمه
کاهش نقش بین المللی صنعت بیمه و همچنین کاهش بیمه گران اتکایی خارجی
اهمیــت و ضرورت آمــوزش و به روز رســانی كارشناســان و مدیران 
مرتبــط بــا » مدیریــت ریســك « در شــركت های بیمــه تا چه 

حد جدی اســت و به تفســیر شــما در این حــوزه چه بایــد كرد؟
بیمه یک صنعت خدماتی است و همانطور که همگان بر آن واقفند خدمت بیمه ناملموس 
است و عامل انسانی عامل تعیین کننده ای در آن است، لزذا هزینه داشتن در زمینه 
نیروی انسانی در صنعت بیمه در واقع یک نوع سرمایه گذاری محسوب می گردد. بنابراین 
بحث آموزش فرهنگ سازی در کلیه مباحث این گونه صنایع مطرح است و همانطور 
که در سواالت پیشین نز بدان اشاره شد، ریسک و مدیریت ریسک اساس بیمه و بیمه 
گری را تشکیل می دهد تا شرکت های بیمه برای کارکنان خود شرایطی را فراهم آورند 
تا در این زمینه در تمامی سطوح اطالعات کافی بدست آورند که این امر شامل آموزش 
بدو خدمت، آموزش ضمن خدمت، برگزاری همایش ها و سمینارها می شود. از طرف 
دیگر برای اساس اصول مدیرت ریسک یک فرایند تعاملی است و بدون این که کارکنان 
کلیه بخش ها آگاهی نسبی از این موضوع داشته باشند این امر امکان پذیر نخواهد بود.
مدیریت ریســك از نگاه مدیرعامل یك شركت بیمه به چه معنی است؟
برای مدیریت ریسک تعاریف علمی وجود دارد و در مباحث علمی نظر شخصی مطرح 
نیست. به دلیل این که تعاریف یکسان باعث درک و عمل یکسان می شود پس بحث 
را با تعریف علمی از ریسک شروع می کنم. در سال 1966 کمیته اصطالح شناسی 
انجمن بیمه و ریسک آمریکا ریسک را عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال 
یا بیشــتر دارد تعریف داشته است. ریســک ها به طور کلی به دو گروه ریسک های 
خطرناک و ریسک های سوداگرانه تقسیم می شوند و اما مدیریت ریسک فرآیندی است 
برای شناسایی و اداره کردن خطرات و خساراتی که ممکن است یک سازمان را مورد 
تهدید قرار دهند. بعبارت دیگر این فعالیت عبارت است از نظارت مستمر بر فعالیت ها و 
عملکرد سازمان، شناخت پتانسیل خطر و احتمال وقوع آنها در سازمان و  انجام اعمال 
مناسب و مقتضی در رابطه با کنترل تهدیدهای محتمل به عنوان ریسک های سازمان.

شركت بیمه پارسیان
شرکت بیمه پارسیان)سهامی عام( براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و 
طی مجوزشماره 5200 بیمه مرکزی ایران در عرصه بیمه کشور آغاز به کار نموده است.

سرمایه شرکت درحال حاضر سه هزار میلیاردریال می باشد.
فعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتي وقانون تاسیس 
بیمه مرکزي  ایران به موجب  پروانه شــماره5200 مورخ  1382/2/28 و  اخذ مجوز  
فعالیت  در انجام کلیه  امور بیمه هاي بازرگاني اعم از بیمه هاي  اموال ، مسئولیت و 
اشخاص مي باشد. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه )سه هزار میلیارد ریال( 

و سهم  بازاربیمه هاي خصوصي ، بزرگترین بیمه خصوصي ایران محسوب مي گردد.
رسالت  بیمه پارسیان ، ایجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذیر، متعهد نسبت به جامعه و 
پیشگام درارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقي  وحقوقي  براي پوشش ریسک ها  و 
جبران خسارت ها  و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ایمني 
)شناخت،  ارزیابي، تجزیه،تحلیل و تفکیک  ریسک( جهت اخذ صحیح ترین  بیمه نامه 
ها جهت تامین و  گسترش حداکثر پوشش بیمه اي همراه با کاهش هزینه هاي بیمه 
گذار مي باشد.  ساختار بیمه پارسیان تاکید خاصی بر مطالعات و برنامه ریزي راهبردی 
و ابزارسازي بیمه اي و همچنین ایجاد و گسترش فن آوری اطالعات داشته و تالش مي 
کند با استفاده از تازه ترین نرم افزارهاي بیمه اي و آخرین  فن آوري  رایانه اي  موجود، 

کلیه پوشش هاي بیمه ای مورد  انتظار را  با دقت  و کیفیت  و  سرعت عرضه  نماید. 
پوشــش اتکایي کلیه ریسک هاي صنعتي بیمه پارســیان با هر میزان سرمایه به 
صــورت 100درصد با اســتفاده از باالترین تراز درجه بندي و اعتبار شــرکت هاي 
بیمه اتکائي دنیا ، بخش دیگري از ارائه خدمات بیمه پارســیان مي باشــد. در کلیه 
شعب بانک پارســیان در مراکز اســتانيBank Assurance  ارائه خدمات بیمه 
پارسیان درسراسرکشور با به کارگیري جدیدترین شیوه  خدماتي  و شهرهاي بزرگ 
منجر به گسترش چشمگیر ســهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامین رضایت 
مشــتریان بوده اســت.  بیمه پارسیان  طي ســالهاي متوالي فعالیت خود تاکنون 
بعنوان صد شــرکت برتر کشور توسط سازمان مدیریت صنعتي معرفي شده است.
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بیســت و چهارمیــن همایش ملــی بیمه و توســعه امســال و در روز 13 
آذر با شــکوه تر از ســالهای گذشته با حضور طیف وســیعی از دولتمردان 
و مســئولین ارشــد شــرکتهای بیمــه ای و کارشناســان و صاحبنظران 
ایــن صنعــت در ســالن همایــش هــای بــرج میــالد برگــزار گردید.

در این همایش با شــکوه که با شــعار »مدیریت ریســک و بیمــه: الزامات، 
چالش ها و راهکارها« و رویکردی نوین تشــکیل گردید، دکتر صفری »دبیر 
همایش و رئیس پژوهشــکده بیمه« محســن هاشمی رفســنجانی »رئیس 
شورای شــهر تهران« دکتر کرباسیان »وزیر امور اقتصاد و دارایی« مهندس 
زنگنه »وزیر نفت« دکتر همتی »رئیس بیمه مرکزی« و رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی جنــاب دکتر پورابراهیمی ســخنرانان 
افتتاحیه مراســم بودند که هر کدام پیرامون مدیریت ریســک، راهکارها و 
چالــش های پیش روی صنعــت بیمه به ایراد نقطه نظــرات خود در حوزه 
های مربوطه اعم از شــهری، کشــوری، نفت و پتروشــیمی و ... پرداختند.

در بخش مهم تر این همایش بزرگ خانواده بیمه ای کشور که برپایی نشست 
های علمی بود، نویسندگان مقاالت منتخب که توسط اعضای کمیته علمی 24 
همایش ملی بیمه و توسعه گزینش شده بودند به ارائه مقاالت خود پرداختند.

در یکــی از مهمتریــن نشســت های علمی برگزار شــده که بــا محوریت 
موضوع »مدیریت ریســک و بیمه در صنعت حمل و نقل« در سالن رودکی 
تشــکیل و با حضور بزرگان صنعت بیمه کشــور در پنــل آن همراه بود.در 
حضــور جنابان مهندس بختیاری دکتر افتخــاری ، دکتر عطایی و مهندس 
آســوده مقاالت طراحی الگوی مدیریت ریســک و بیمه در صنعت حمل و 
نقــل دریایی ، ضرورت رویکرد و تخصصی بیمه گران به انتقال ریســک در 
حمل و نقل بین المللی کاال و نقش فنآوری شــبکه نقلیه موردی در کاهش 
حــوادث رانندگی به ترتیب به ســمع و نظر مخاطبین و مدعوین رســید و 
پس از بحث و بررســی پیرامون مباحث مطرح شده در مقاالت ارائه گردیده 
ســخنرانان پنل نقطه نظرات خود را در قالب جمع بندی مطرح ســاختند.

مهندس بختیــاری مدیرعامل خوش فکر شــرکت بیمــه دی که در طول 
مدیریــت کوتاه خــود در بیمه دی و بــا دیســیپلین کاری و برنامه نگری 
توانســت نگاه های صاحبنظران بیمه ای را به خــود و این بیمه جلب کند 
و بــه قولی ققنوســی از بیمه دی بســازد که برای اوج گفتــن آتش به زیر 
می کشــد در مطلع ســخنرانی خود با تشــکر از مقاالت علمــی، معتبر و 
راهبردی مطرح شــده و بار علمی که این مقاالت و ســخنان حمایت گونه 
مدیــران طراز اول کشــوری در حمایت همــه جانبه از صنعت 80 ســاله 
بیمه کشــور داشــت بر این نکته تاکید کرد که می بایســت عالوه بر توجه 
مــوارد فوق به بحث کیفیت مدیریت در کشــور باید جدی تر توجه شــود.

مهندس مجید بختیاری با اعالم اینکه محتواهای ارائه شده بسیار خوب بوده 
و من را متقاعد کرد که با توجه به د اده های ارائه شده به یک جمع بندی کلی 

بسنده کرده و توجه مخاطبین را به یک زاویه جدید در این بحث جلب نمایم.
مدیرعامل بیمه دی که با تیم مدیریت یک دست و کاردان خود توانسته در 
دو سال اخیر از جایزه سالمت اداری تا بهره وری از جایزه روابط عمومی برتر 
تا شرکت برتر از نظر شفافیت مالی و ... را کسب نماید با اعالم اینکه در بحث 
کالن اقتصادی و بین المللی همیشــه بر این موضوع تاکید می شود که اگر 
کشــوری بخواهد یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد می بایست 2 درصد 
در صنعت حمل و نقل اعم از دریایی، زمینی و هوایی خود ســرمایه گذاری 
کند و متاســفم بگویم که این مسیر پیشــرفت براساس آمار استخراجی در 
ایران کنونی میســر نیست مگر آنکه در صنعت حمل و نقل و در تمام شئون 
راهبردی نگاه جدی برای بر کاهش تلفات انســانی و مالی حکمفرما شــود.
مهنــدس بختیاری با اعالم اینکه یکــی از مصداق هایی که می توان در این 
خصوص مورد بحث قرار داد، خســاراتی است که کشــور هر ساله در حوزه 
حوادث جاده ای و رانندگی تحمل می کند افزود در این حوزه، ایران یکی از 
کشــورهای پر حادثه محسوب می شود که نرخ تصادفات و حوادث جاده ای 
در آن بیش از متوســط جهانی است و متاسفانه آمار کشته شدگان حوادث 
جاده ای ساالنه حدود شانزده هزار نفر بوده و در کنار آن این حوادث رانندگی 
در ایران منجر به آسیب یا از کار افتادگی بیش از 300 هزار نفر گشته و وارد 
آمدن هزینه ای چند میلیارد دالری در سال می شود. به گفته این سخنرانان 
نشســت تخصصی علمی بیمه ای کشور این همه هزینه تحمیلی به کشور و 
بیمه ها یک راه حل دارد و آن هم توجه به جعبه سیاه سقوط های جاده ای 
می باشــد. مدیرعامل بیمه دی در همین راستا اضافه کرد این آمار ضرورت 
و اهمیت توجه به پیشــگیری و اجرای فرایندهای مدیریت ریسک به منظور 
کاهش تلفات جاده ای و هزینه های اقتصادی تبعی آنرا آشــکارتر می سازد.
مهندس بختیاری با تشریح این نکته که وقتی هوایپمایی با 300 نفر سقوط 
می کند همه دنبال جعبه سیاه آن و حل کردن معضلی هستند که باعث این 
هزینه و تلفات در ناوگان شــده اســت ولی در ایران به این مهم که هر هفته 
ما بیش از 330 نفر را فقط در تصادفات جاده ای از دســت می دهیم توجه 
جدی نشــده و هیچگاه به این نکته نرسیده ایم که دنبال جعبه سیاه سقوط 
جاده ای باشــیم. مدیرعامل موفق بیمه دی بــا تاکید بر این نکته که بیش 
از 75 درصد این 300 هزار نفر مصدوم که حتی به معلولیت هم می رســد 
مرد بوده که یا آنها را از امرار معاش باز می دارد و خانواده ای دچار مشــکل 
می گردند یا جوانان زیر 25 ســاله ای هســتند که ســرمایه های ارزشمند 
و منابع انســانی گرانقدر ایــن مرز و بوم بوده که متاســفانه به دلیل جدی 
گرفته نشــدن بحث کیفیت مدیریت در کشور، هر ساله با فقدان و از دست 
دادنشــان بر مردم و میهن عزیزمان هزینه های بسیاری تحمیل می گردد . 
مهنــدس بختیاری توجــه جدی به مبحــث کیفیت مدیریت در ســطوح 
قانونگــذاری - اجرائــی و نظــارت را حلقه گمشــده ای داشــت که برای 

کیفیت مديريت را در کشور جدی بگیرم
مهندس بختیاری: جعبه سیاه سقوط جاده ای را پیدا کنید!
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از بیــن بردن این تهدید باید مــورد واکاوی ، راهگشــایی و بازبینی گردد.
غافل ماندن از نوسازی ناوگان ها، مهجور ماندن توسعه صنعت حمل و نقل کم 
ریسک ریلی، بی توجهی به وضعیت ایمنی جاده ها، ماشین های بی کیفیت 
و درجــه چندم خارجی - بخوانید چینی - که متاســفانه اکنون در حمل و 
نقل های خانوادگی نیز از سوی طیف گسترده ای از خانوادرهای ایرانی مورد 
استفاده قرار می گیرد و ... نکات بارزی بودند که این مدیر ارشد بیمه ای کشور 
در جمع بندی مقاالت و سخنان مطرح شده در این نشست علمی تخصصی به 
عنوان تهدیدها و چالش های پیش رو در صنعت حمل و نقل جاده ای مطرح 
که توجه جدی صاحبنظران و کارشناسان حاضر در جلسه را به خود جلب کرد.

عضــو هیات مدیره بیمــه دی در ادامه با اعالم اینکه ایمنی، پیشــگیری و 
مدیریت ریســک وظیفه و مســئولیتی اســت که هر بیمه گــذار، بنگاه و 
ســازمانی بایــد به آن توجــه کرده و همــواره در بطن فعالیــت های خود 
قــرار دهــد اضافه کــرد: صنعت بیمه کشــور، در راســتای پیشــگیری و 
کاهــش حــوادث رانندگی و درمــان اولیه و ســریع مجروحیــن حوادث 
رانندگــی، ســاالنه کمک های مالی زیــادی به وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی و نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران نموده اســت.

این مدیر خوش ســابقه مدیریت کشــور بار دیگر با تاکیــد بر جدی گرفته 
شــدن بحث کیفیت مدیریت در کشور، راهکار اصلی برای حل شدن لطمات 
ناشــی از این آسیب ها را جســتجو، پیدا کردن و حل معمای جعبه سقوط 
جــاده ای برشــمرد و اضافه کرد این که در رشــته های بیمــه ای خودرو 
که ســهم بزرگی از پرتفوی همه شــرکت های بیمــه ای را در بر می گیرد 
هر ســاله این حجم ســرمایه از بیــن می رود، می طلبد کــه طرحی نو در 
اندازیــم چــرا که پایان بخش  مدیریت پر ریســک فقط بــا تجدید نظر در 
بحــث کالن کیفیــت مدیریت در کشــور در همه ابعاد میســر می گردید.

شــایان ذکر اســت در پایان این همایش با شــکوه عالوه بــر تقدیر از یکی 
از مقــاالت ارائه شــده در پنل حاضــر، جناب مهدی مدیــر روابط عمومی 
بیمــه دی نیــز حائز رتبه برتــر گردیده وبــا اهدای تندیــس و تقدیرنامه 
از ایــن مدیــر خــدوم و کاربلد و مجموعــه بیمه دی تقدیر بــه عمل آمد. 
گوینــد آفتاب آمد دلیــل آفتاب، با تعمق به دیــدگاه مهندس بختیاري در 
تشــریح این مسءله که چه ســرمایه ودارایي هرســاله در جاده هاي کشور 
با عدم تبیین کیفیت مدیریت به واقع نابود وتلف میشــود با مصاحبه هفته 
بعدترش که ارشدترین مقام بیمه اي کشور عمق فاجعه را اعالم نمود، خوبتر 
میتوان شــاهد گرفت ومثال زد؛ رییس کل بیمه مرکزی ؛ به وزارت بهداشت 
و نیــروی انتظامی 5900 میلیارد تومــان پرداخت کردیم ولی اتفاق خاصی 
نیافتاده اســت . عبدالناصــر همتی گفت : صنعت بیمه عــالوه بر پرداخت 
خسارت های دارای بیمه نامه، تا کنون 4 هزار و100 میلیارد تومان نیز برای 
پذیرش مصدومین حوادث رانندگی دربیمارســتان ها به وزارت بهداشــت و 
1800 میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات پرداخت کرده 

اما اتفاق خاصی نیافتاده و نتیجه آن خیلی مشخص نبوده است.
این مبالغ باید عملیاتی هزینه شــود، فقط کمــک صنعت بیمه به نهادهای 
دیگر که االن اورژانس نیز در حال اضافه شــدن اســت، نتیجه اثر بخشــی 
نخواهد داشت وصرفا موجب تضعیف بنیه مالی بیمه ها در پرداخت خسارت 
میشود و باید دنبال راهکارهای علمی برای کاهش حوادث و تصادفات باشیم.

شرکت بیمه دی ) سهامی عام ( در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی 
ایران و شورای عالی بیمه ، با شماره ثبت 241511 در ادراه ثبت شرکتهای تهران به 
منظور ارایه خدمات بیمه ای در رشته های مختلف به ثبت رسید. این شرکت با بهره 
مندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه و همچنین گسترش شبکه 
فروش خود در تمامی نقاط کشور با سرلوحه قراردادن شعار تعهد ،تخصص و نوآوری به 
طور مستمر سعی در ارایه خدمات بهینه و مطلوب به بیمه گذاران خود را نموده است.

بیانیه ماموریت
مــا به عنوان یک شــرکت بیمه، متعهد شــده ایــم که بــا درک مخاطرات و 
نیازهای مشــتریانمان در ســطح ملی و منطقه ای، منابع خود را برای توســعه 
خدمــات مورد نیــاز آنها با رویکــردی متمایز بــه کار گرفتــه و حفظ منافع 
همه ذینفعان و حداکثرســازی رضایت آنها را ســرلوحه کار خــود قرار دهیم.

چشم انداز
ما می خواهیم شــرکتی نواندیش، ارزش آفریــن و خالق در زمینه ارائه خدمات 
متنوع بیمه ای با تمرکز بر بیمه های زندگی به عنوان پدیده صنعت بیمه باشیم.

شركت بیمه دی موفق به دریافت جایزه معماری سازمانی شد
شرکت بیمه دی موفق به دریافت تندیس اولین همایش ملی پیشرفت های معماری 
سازمانی شد. این همایش با حضور فعال مدیران، پژوهشگران و متخصصین معماری 
سازمانی به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. اعصای جایزه معماری سازمانی 
در دو بخش سازمان های دولتی و خصوصی با محورهای ارزیابی شامل چهار بخش 1. 
نحوه برنامه ریزی، مدیریت و اجرای طرح معماری 2. دستاوردها و نتایج کسب شده 3. 
نوآوری و ابتکارات 4. نگهداشت و توسعه معماری بود که شرکت بیمه دی طبق ارزیابی 
داوران در بخش سازمان های خصوصی موفق به کسب رتبه برتر معماری سازمانی 
شد. گفتنی است بیش از 400 شرکت کننده در بخش های مختلف همایش از جمله 
سخنرانی ها، کارگاه های تخصصی، نشست ها، ارایه مقاالت و ... شرکت نمودند و شرکت 
های منتخب، در یک بازه زمانی پنج ساله )از سال 91 الی 96( مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بیمــه دی  شــرکتی نوانديــش، ارزش آفرين و 
بیمه ای متنــوع  ارائه خدمات  خالق در زمینــه 
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حاصل تالش این مدیر مدبر سود هر سهم 750 ریالی 
که 500 ریال آن به هر سهم پرداخته و 250 ریال آن 
هم به عنوان اندوخته طرح و توسعه اختصاص یافت.

دیــدن چهره خنــدان و تــه لهجــه آذری مردی 
کــه موی ســپیدش همچــون قنــد در راه تعالی 
صنعت ســپید گشــته و به شــیرینی سخن می 
گفت هر ســاله شــیرین کننده مســیر راهم بود.

صنعت قند از تاریخ تاســیس با خدمات حضورش 
در سبد خانوار، خدمتی شــایان داشته که راه آهن 
جنوب شــمال یکی زآن می باشد و صنعت قند در 
ســینه خود چه بســیار حوادث می دارد. از منطقه 
غرب کشور و دشتهای سبز تا تپه ماهورهای به زیر 
کشــت رفته، از آبشارشمالش تا کناره های رودخانه 
زاب، از دشت زمزیران تا دره قطور به همت کشاورزان 
و تالشگرانی که حاصل کشــت شان به مدد دانش 
اندیشــمندان در کارخانه های قند فرآوری شــده و 
امروز به آن مقصد رســیده ایم که در صنعت قند و 
شــکر و دانش فنی سرآمد منطقه گردیده ایم. و این 
توانمندی ها بدســت کهن ســاالنی مجرب، محقق 
شــده که در مجامع قند و شکر چهره نورانی آنها را 
مشاهده می کنیم. دانش جناب یوسفی در مهندسی 
خوش تراز اعداد، همگان را در مجمع به تحســین 
واداشــت زصداقت و پاکدســتی در کار و کار و کار. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت سهامی عام 
فــرآورده های غذائی و قند پیرانشهر)ســهامی عام( 
مــورخ 1396/08/22 در محل تاالر انجمن صنفی 
کارخانجــات قند و شــکر ایــران برگــزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت صاحبان ســهام 
و  ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات 
مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای حســین وظیفه دوســت بود، 
که جنابان ســید مصطفی عمادی و حسن زنجانی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای فرهــاد جاللی 
زاده بــه عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1396/04/31 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

مجمع عمومی ضمن تشــکر و قدردانــی از اعضاء 
هیات مدیره و مدیران شــرکت درخصوص تقسیم 

سود بشــرح زیر اتخاذ تصمیم نمود، از سود خالص 
قابل تخصیص به مبلغ 225/942 میلیون ریال مبلغ 
100/000 میلیون ریال خالص )به ازاء هر سهم 500 
ریال( بین سهامداران تقسیم گردد و همچنین مبلغ 
50/000 میلیون ریال )به ازاء هر ســهم 250 ریال( 
بعنوان اندوخته طرح و توسعه اختصاص یافته است.

همچنین موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت 
آزمــوده کاران بــه عنوان بازرس اصلی و موسســه 
حسابرســی حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به 1397/4/31 انتخاب گردید.

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

تولید شكر:
1- درسالي که سپري شد با سعي و تالش مدیریت 
و کلیه کارکنان زحمتکش مجموعه شرکت فرآورده 
هاي غذائي و قند پیرانشــهر با مصــرف 356049 
تن چغندر و تولید 54301 تن شــکربعنوان برترین 
تولیدو مصرف کننده چغندرقند کشــور توانست بار 
دیگر قــدرت و اراده خود را در نیل به هدف مقدس 
تولید و سازندگي به منصه ظهور برساند هیات مدیره 
شرکت افتخار دارد که این موفقیت بزرگ را به کلیه 
ســهامداران و کارکنان شرکت تبریک عرض نماید .
2- در سال مورد گزارش طبق مصوبات دولتي مقرر 
گردید در ازاي هر کیلو شــکر تولیدي به شرکتهاي 
تولید کننــده مبلــغ 2360 ریال یارانــه پرداخت 
گردد که متاســفانه تــا تاریخ تحریــر این گزارش 
هیچگونه پرداختي دراین مورد صورت نگرفته است.

3- در ســال مورد گزارش قیمت چغندر که داراي 
نقش عمده اي در قیمت تمام شــده شکر مي باشد 
با افزایش زیاد روبه رو بوده و این امر همراه با افزایش 
سایر عوامل قیمت تمام شده (دستمزد، قطعات یدکي، 
لوازم مصرفي و سایر) موجب باال رفتن بهاي تمام شده 
شکر گردیده که متاسفانه قیمت تعیین شده براي شکر 
حتي بــا در نظر گرفتن یارانه مذکور در باال (الزم به 
ذکر است که یارانه هنوز پرداخت نشده است) افزایش 
متناســب نداشــته و از این رو حاشیه سود در کلیه 
شرکتهاي تولید کننده شکر چغندري کاهش یافته 
است.  بعنوان مثال مبلغ چغندر در سال مالي 95 در 
قیمت تمام شده 83/5 درصد و در سال جاری 84/6 
درصد بوده است. امید است دولت در تعیین قیمت 
هاي دســتوري تجدیدنظر اساسي نموده و در موارد 
ضروري که به هر دلیل قیمت ها به صورت دستوري 
تعیین مي گردد و ارتباط منطقي بین افزایش قیمت 

دستوري عوامل قیمت تمام شده و قیمت دستوري 
محصول ساخته شده برقرار باشد که در غیر اینصورت 
به تدریج حاشیه سود کاهش یافته و در نهایت موجب 
ضرر و زیان تعطیلي شرکتهاي تولیدي خواهد شد.

4- تولیــد الکل در ســال مورد گــزارش به میزان 
2545500 لیتر رســید که بــا توجه به پیش بینی 
تعدیــل شــده بودجــه در فروردین 96بــه میزان 
2560000 تقریبا یک درصد کاهش داشــته لیکن 
به دلیل کاهــش قیمت الکل در بــازار مبلغ ریالی 
فروش الکل حدود نه درصد کاهش داشــته اســت.
5- شرکت با اســتفاده از پرسنل زحمتکش و فعال 
خود توانسته از تاریخ 96/03/15 ضمن انجام تعمیرات 
و ســرویس های جاری جهت آماده نمودن کارخانه 
برای بهره برداری ســال مالی جدید با اســتفاده از 
دســتگاه های موجود راکد و مانند دیفیزیون RT و 
کوره آهک قدیمی و تعیرات اساسی آنها و نیز ساخت 
یک دســتگاه اواپراســیون و نصب و راه اندازی یک 
دســتگاه آپارات پخت جدید تا تاریخ گزارش مقدار 
متوســط مصرف چغندر خود را از روزانه 2750 به 
3300 تن افزایش دهد که امیدواریم با ادامه کار در 
جهت بهبود و بهینه ســازی کلی شرکت موثر واقع 
شده و به سوددهی شرکت اثر مفیدی داشته باشد.
در پایــان امیدواریم که با عنایت بــه بحراني بودن 
منابع آب زیرزمیني در بســیاري از اســتانها دولت 
در جهت اصالح شــیوه آبیاري اقدامات بیشــتري 
در جهت ترغیب، تشــویق و آمــوزش انجام دهد تا 
راندمان در هکتار شــکر در کشــور افزایش یافته و 
نه تنها رقابت پذیري شــکر تولیدي داخل کشور با 
شــکر خام وارداتي بهبود یا بدو از این طریق درآمد 
کشاورزان نیز افزایش بیشتر و مداومي داشته باشد.

تولید الكل
درســال مالي موردگزارش امکان تولیداین محصول 
به میــزان 2414500 لیتر رســید کــه باتوجه به 
پیش بیني تعدیل شــده بودجــه در فروردین ماه 
95 به میــزان 2/500/000 لیتر 3/4 درصد کاهش 
دارد لیکــن بدلیل کاهش قیمت الکل در بازار مبلغ 
ریالي فروش الکل 2/6 درصد کاهش داشــته است.

تقدیر و توفیقات شركت
موفقیــت هــاي شــرکت در زمینــه فعالیتهاي 
اقتصــادي تاکنون منجر به دریافــت لوح وتندیس 
ازارگانهــاي ذیربــط بــه قــرار زیــر بوده اســت.

- اخذ لوح تقدیر از وزارت صنایع بعنوان واحد نمونه 
کشوري درسال 1374

به حرمت درگذشت استاد طالبیان کارشناس ارشد صنعت قند شکر ،
 تاالر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ايران نشینان به پا ايستادند

مجمع شرکت قند پیرانشهر پاسدار حرمت پیر کار دانش شد
قند پیرانشهر با سود هر سهم پانصد ريالی سال مالی خود را بست
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 -اخذلوح تندیس صنعت ســبز بــه لحاظ رعایت 
استانداردهاي محیطي استان در سال 1383

-اخــذ تندیــس ازســوي اداره صنایــع ومعــادن 
اســتان،اطاق بازرگانــي وخانــه صنعــت ومعدن 
بعنــوان واحــد نمونــه اســتان در ســال 1388

 اخــذ لوح تندیس صنعت ســبز به لحــاظ رعایت 
استانداردهای محیط زیست کشــور درسال 1381

تاریخچه
شــرکت فرآورده هاي غذائي و قندپیرانشهردرسال 
1347 توسط شــرکت بلژیکي اوکماس و از طریق 
وزارت صنایــع احــداث گردیده ودرســال 1348 
موردبهره برداري قرارگرفته اســت. اداره امورکارخانه 
تا پایان 1362 بوسیله شرکت شهدسازتحت پوشش 
وزارت صنایــع انجــام گرفته وازتاریــخ 62/09/26 
بصورت شــرکت ســهامي خاص تاســیس وتحت 
شــماره 130269 مورخــه 1362/09/26  دراداره 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسیده 
است درسال 1373 براساس سیاست هاي خصوصي 
ســازي، شــرکت به بخش خصوصي واگذارشــده 

درتاریخ1375/8/20 به شــرکت سهامی عام 
تبدیل و در تاریخ 1375/11/02 نیزدربورس 
اوراق بهادارتهــران پذیرفتــه شــده اســت.

مرکزاصلــي شــرکت درتهــران وکارخانــه 
آن درکیلومتــر 5 جــاده پیرانشــهر-  نقده 
وشعبات آن درشهرســتانهاي ارومیه - نقده 
- اشــنویه-  وروســتاي لج واقع شده است.

موضــوع فعالیت اصلي شــرکت براســاس 
ماده 3 اساســنامه به شــرح زیرمي باشــد:

الــف- احداث،احیــا و نوســازي و اداره کارخانجات 
آن  محصــوالت  وفــروش  تولیدشــکروقند 
وخریدماشــین آالت وابــزار ولــوازم ومواداولیــه 
مــورد نیازازخارج یا داخــل کشــور،احداث واداره 
دامــداري. و  کشــاورزي  و  چغندرقنــد  مــزارع 

طریــق  از  شــرکتها  ســایر  در  مشــارکت  ب- 
تاســیس یــا تعهــد ســهام شــرکتهاي جدیــد 
یــا خرید یــا تعهــد ســهام شــرکتهاي موجود.

ج:بطورکلــي شــرکت مــي تواندکلیــه عملیات و 
معامالت مالي وتجاري وصنعتي که بطورمســتقیم 
وغیرمســتقیم بــه تمام یــا هر یــک ازموضوعات 
مشــروحه فــوق مربــوط باشــدمبادرت نمایــد.

بسمه تعالی
 با سالم و احترام و عرض تسلیت بمناسبت درگذشت 
مرحوم آقای مهندس طالبیان مدیرعامل شــرکت 
فرآورده های غذائی و قند پیرانشــهر بر خود وظیفه 
دانستیم در تقدیر از خدمات ارزشمند ایشان در طول 
حیات آن مرحوم مختصری باســتحضار سهامداران 
محترم و هکاران عزیز در شــرکت قند پیرانشــهر 
برسانیم. خدمات مهندس طالبیان در سطح کشور و 
در سطح استان آذربایجان غربی و نهایتا در مدیریت 
و اعتالی شرکت فرآورده های غذائی و قند پیرانشهر 
بر کسانی که از دور  و نزدیک ایشان را می شناختند 
پوشیده نیست و ذکر موارد زیر صرفا در قدرشناسی از 

خدمات آن مرحوم می باشد.
مرحوم مهندس طالبیان در طول خدمت در وزارت 
کشــاورزی منشــاء خدمات اثرگذاری در سمتها و 
مســئولیت هائی نطیر مســئول تحقیقات گندم و 
در هیــات مدیره بنگاه اصــالح و تهیه بذر چغندر و 
در آخرین ســمت خود در وزارت کشاورزی بعنوان 
مدیر کل دفتر نباتات صنعتی کشــور بوده اند و بعد 

از بازنشســتگی وارد صنعت قند شده و شرکت قند 
پیرانشهر بدوا بعنوان مشاور کشاورزی در توسعه کشت 
چغندر قند در سطح استان و عملیات کاشت و داشت 
و برداشت چغندر تاثیرات شگرف و بیادماندنی داشته 
اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

- اســتفاده از بذر اصالح شــده مونوژرم خارجی و 
استفاده از دستگاه مونوژرم کار.

- توزیع انواع دســتگاههای دنباله بند ماشین آالت 
کشاورزی بصورت اقساط پنجساله 

- شــرکت تحقیقات و خدمات فنی چغندر در شهر 
ارومیه برای آزمایش خاک مزروع چغندر جهت درو 

بذر کمبودها و نحوه اســتفاده از کودهای مورد نیاز.
- شــرکت های خدمات مکانیــزه از طریق بخش 
خصوصی در ســطح اســتان که تعداد آنها تاکنون 
هفتصد و چهل شــرکت می باشــد کــه خدمات 
مکانیزه به چغندرکاران سطح استان ارائه می دهند.

- توزیــع و ترویج انواع بذور اصالح شــده مقاوم به 
آفــات و بیماریها با راندمــان محصول دهی زیاد که 
نتیجــه اقدامات فوق الذکر راندمان محصول چغندر 
بطور متوســط تا 70 تن در هکتار افزایش در سطح 
کشور نمونه می باشد و این افزایش راندمان محصول 
موجب تشویق کشاورزان علی الخصوص در منطقه 
پیرانشهر شــده بطوریکه تولید 50 هزار تن چغندر 
در ســال که در دهه هفتاد می شــد در سال جاری 
بــه 600 الی 650 هزار تن چغندر در ســال و فقط 

در منطقه پیرانشهر حضور یافته بعبارت دیگر تولید 
چغندر در منطقه پیرانشهر بیش از 12 برابر شده و 
بلحاظ اینکه در منطقــه خارج از حوزه ابریز دریاچه 
ارومیه می باشد کشت و بردات بیشتر تشویق شده 
است و در مناطق استان آذربایجان غربی نیز ابتکارات 
و اقدامات ایشان موجب افزایش راندمان محصول بر 
هکتار شده است که در رسیدن به اهداف فوق الذکر 
مسئولین و مهندسان بخش چغندرکاری همکاری و 
تالش صمیمانه داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد 
آقای مهندس طالبیان در دوره مدبرانه ملی شرکت 
توانســتند ظرفیت مصرف چغندر را از 1500 تن به 
2500 الی 2800 تن در 24 صنعت افزایش 
دهند و متعاقب آن برای افزایش ظرفیت تا 
3300 تن اقدام گردید که در ســال جاری 
متعاقب با این ظرفیت مشغول کار است و 
پیش بینی های الزم تا رســیدن به 4000 
تن در 24 ســاعت آمده که در این راســتا 
الزم اســت از همکاری و تــالش بی دریغ 
رئیس و مهندســان و مدیــران کارخانه و 
مدیران دفتر مرکزی تقدیر و تشــکر نمود.

در خاتمه الزم اســت به بارزترین و ارزشــمندترین 
خصوصیــات اخالقــی مرحوم مهنــدس طالبیان 
یعنــی صداقــت و پاکدســتی و خــوش خلقــی 
ایشــان اشــاره نمود که موجب بزرگواری و خوش 
نامــی ایشــان در طول حیات یارشــان شــده بود 
و حــال نیز نام نیکی از خود به یادگار گذاشــته اند.

روحــش شــاد و قرین رحمــت خداوند باشــند. 
راه این مرد بــزرگ و مرامــش جاودانه باد.
نشریه  مدیرمسئول  سردبیر،  تحریره،  هیات 
درگذشت اســتاد فرهیخته جناب مهندس 
طالبیان را به همه تالشــگران قند و شــكر، 
شــركت قند پیرانشــهر و خانواده محترم و 
معظم آن مرحوم بخصوص مهندس شــهرام 
طالبیان و هیات نبی عرض تسلیت می دارد.
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بچه های سیمان دشتستان همه تالش خود را در صورتهای 
مالی شفاف و تحسین برانگیز به مجمع ساالنه عرضه کردند 
که این صداقت کاری و دلسوزی میراث گرانبهای مردمان 
خطه جنوب کشور بخصوص سردار سرفراز آنها رئیس علی 
دلواری بوده و هست. تفکر دلسوزانه و پنجه های تالشگران 
شرکت از مدیرعامل فهیم و با تجربه و مدیریت مالی صادق 
تا کارشناسان امور مالی ، امور سهام، روابط عمومی و حراست 
و تالش جهادگونه کارگران زحمتکش همه و همه لبخند 
رضایت بر لب سهام داران خرد و کالن نشاند تا با طنین صلوات 
پاداشی دهند بر مدیران سیمان دشتستان که با دست پر به 
مجمع سهامداران آمده بودند. افزایش درآمدهای عملیاتی و 
سود عملیاتی در کنار کسب سود 52 ریالی به ازای هر سهم 
در سال مالی 1395 که نسبت به سود 33 ریالی سال گذشته 
یک دستاورد درخشان از مدیریت دکتر موسیوند در سیمان 
دشتستان می باشد و این میسر نبوده جز با تدبر در کار و امید 
به فردایی روشن داشتن و البته و البته با برنامه و دوراندیشی کار 
کردن که در این وانفسای گرفتار گریبان اقتصاد و رکود حاکم 
بر بازار که قریب به اتفاق شرکت های سیمانی با نصف سود 
در سال قبل به مجمع نشستند این شرکت سود سال گذشته 
را فزونی بخشیده است. افزایش دو برابری وجوه ارزی شرکت 
در شرکت اصلی و منددشتی در کنار فروش سیمان و کلینکر 
صادراتی به شرکت جیپسکو و شرکت در افزایش سرمایه 
شرکت سیمان منددشــتی و مذاکرات و رایزنی با سازمان 
مالیات جهت تصفیه و حل و فصل موضوعات از اهم موارد 
مورد گزارش بود که به سمع و نظر سهامداران حاضر رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع سیمان دشتستان 
)سهامی عام( در تاریخ 96/09/20 تشکیل شد و صورت های 
مالی سالیانه منتهی به 96/06/31 شرکت مورد تصویب قرار 
گرفت. خالصه تصمیمات مجمع به شــرح ذیل می باشد: 
* مبلغ 40 ریال به ازای هر سهم بعنوان سود نقدی مورد 

تصویب قرار گرفت.
* اعضای حقوقی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت 

دو سال انتخاب گردیدند:
- شرکت سرمایه گذاری های استانی استان آذربایجان غربی
- شرکت سرمایه گذاری های استانی استان خراسان شمالی

- شرکت سیمان داراب
- شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

- شرکت سیمان سپاهان
پیام هیات مدیره:

هیات مدیره و مدیریت شــرکت معتقد است که حافظ و 
امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقا 
امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ 
تالش و کوششی دریغ نورزد . مدیریت شرکت در راستاي 
تحقق این هدف و با اعتقادي راسخ به ادامه روند پویایی و 
موفقیت شــرکت، در ســال مالی مورد گزارش در جهت 
ارتقاء سطح کیفی و کمی شاخص هاي اصلی این صنعت ،

کاهش و رفع موانع و گلوگاههاي سنوات گذشته ، اصالح 
و بازبینی خط مشــی هاي ناکارآمد گذشته و همچنین 

استفاده بهینه از موقعیتهاي بازار سرمایه، اقدامات اساسی به 
عمل آورده و برنامه ریزی هاي خود را بر مبناي رضایتمندي 
ســهامداران و حفظ و ارتقاي منافع ایشان بنا نهاده است 
. بر این اســاس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهاي 
شــرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي شرکت 
است. هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی 
افتخارات و موفقیتهاي کســب شده، در سایه حمایتهاي 
بی دریغ و با پشتوانه ســهامداران محترم حاصل گردیده 
است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده 
شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و 
آینده بوده و هســت . در این راستا بهره مندي از نظرات و 
رهنمودهاي شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستري یگانه 

و حیاتی در راستاي بهبود فرآیندهاي تصمیم گیري و برنامه 
ریزي خود می دانیم . خداي بزرگ را سپاس که با توفیقات 
و توجهات اش در سال »اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال« 
در حد وسع توان و امکانات تالش نموده و با عنایات حضرت 
حق تعالی و جدیت و تالش مجموعه همکاران اعم از مدیران ، 
کارشناسان و کارکنان و کارگران زحمتکش ، ضمن دستیابی 
به اهداف برنامه راهبردي و بودجه سال 96، دین و امانتی را 
که به بوسیله اطمینان و اعتماد سهامداران محترم بر عهده بود 
، صادقانه پاس و مجدانه ادا نماییم . قطعاً مجموعه مدیریت 
شرکت ، به این توفیقات حاصل شده بسنده نخواهد کرد و عزم 
ما براي برداشتن گام هاي بلندتر و دسترسی به اهدافی واال که 
در شان نام و ظرفیت این شرکت باشد جزم تر خواهد شد . 
اساس موفقیت ما، داشتن چشم انداز بلند مدت و رعایت اصول 
ایمنی و بهداشت محیط زیست و ارزشهاي استوارمان از جمله 
التزام عملی به ایفاي تعهدات، سخت کوشی و پرهیز از تجمل 
گرایی، رعایت اصول اخالق حرفه اي و توسعه مستمر منابع 
انسانی، امکانات و تجهیزات اجرایی میباشد. کارآفرینی یکی از 
موثرترین ابزارهاي توسعه و تعالی اقتصادي جامعه است که 
ترویج آن آثار شگرفی بر شکوفایی اقتصادي ، قطع وابستگی 
و پیشرفت فن آوري دارد. متقابالً، مهم ترین دستاورد فرآیند 
کارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل جدید و رفاه اجتماعی حاصل 
از آن، نشاط اجتماعی و شاخص امید به زندگی در بین مردم 
را ارتقاء داده و از این رهگذرکمک بزرگی به پویایی فرهنگی و 
اخالقی جامعه خواهد نمود. تخصص، انعطاف پذیري ودرک 
مناسب تیم ها و گروه هاي متنوع فنی این شرکت از شرایط 
موجود و سخت کوشی و نوآوري، مهمترین عواملی هستند 

که چشم انداز روشن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.
بیانیۀ چشم انداز شركت در افق 5 ساله:

شرکت صنایع سیمان دشتستان به منظور ارزش آفرینی 
براي ذینفعان ، مجدانه رشد و تعالی سازمانی را سر لوحه 
خود قرار داده اســت ، به طوري که با ارائه باالترین راندمان 
تولید ، برترین کیفیت محصول و بیشترین بازده مالی در 
صنعت سیمان بهترین گزینه سهامداران ومشتریان باشد.

جایگاه شركت در صنعت 
شــرکت در گروه صنعت ســیمان ،آهــک ، گچ فعالیت 
می کند . افزایش فروش در ســال جاري نســبت به سال 
قبل 19درصد می باشــد کــه عمدتاٌ ناشــی از افزایش 
4/5 درصدي مقــدار فروش و همچنیــن افزایش 14/5 
درصدي نرخ فروش ســیمان بوده است . شرکت در بین 
شــرکتهاي فعال در این صنعــت در رده 18 قــرار دارد .
وضعیت وتحوالت صنعت سیمان در سال مالی مورد 

گزارش: 
چالشهاي پیش روي صنعت سیمان 

صنعت سیمان کشــور به لحاظ توانایی باال در صادرات و 
ارزآوري، کاربردهاي متنوع و ظرفیت باالي تولیدي که دارد 
در کنار وجود مواد اولیـه فـراوان و بـا کیفیـت بـاالي داخلی 
و وجود دانش فنی و تولید بخش زیادي از تجهیزات مورد نیاز 
در داخل کشور میتواند یکی از لنگرگاه هاي مهم کشوربراي 
رشد و توسعه اقتصادي باشـد . بـا ایـن وجود، برنامه ریزي 
براي رفع چالش هــا و موانع پیش روي این صنعت براي 
استفاده از پتانسیل هاي آن در گذار از رکود و رسیدن به رشد 
و شکوفایی بیش از پیش ضـروري به نظر میرسد. مصرف 
باالي انرژي، وابسته بودن به فعالیتهاي جانبی مانند مسکن 
و ساخت وساز، آالینده بودن این صنعت، پایین بودن بهره 
وري نیـروي انسـانی، ضـعف تحقیق و توسعه، ضعف زیر 
ساخت هاي حمل و نقل و نبود نشان تجاري قابل رقابت 
با رقبا و افزایش قیمت اقالم مصرفی از قبیل قطعات یدکی 
و مشکالت ناشی از تحریم ها و عدم جابجایی ارز و افزایش 
قیمت تمام شده محصول از جمله نقاط ضعف و تهدیدهاي 
این صنعت به شمار می رود. برخی دخالت هاي دسـتوري 
دولـــت بـه ویـژه در زمینه کنترل قیمت سیمان از دیگر 
مسائل این صنعت است به نحوي که هر ساله موضوع افزایش 
قیمت آن در فصول ابتدایی هر سال با چالش هایی همـراه 
مـــی شـود . بـا توجه به چالش ها و مشکالت پیش روي 
صنعت سیمان، اجراي اقداماتی کلی در زمینه توسعه و ایجاد 
زیرساخت ها از طریق توسـعه خطـوط شـبکه گازرسـانی، 
تکمیـل و توسعه شبکه ریلی و راهها، سازماندهی و نوسازي 
ناوگان حمل و نقل جــاده اي، ریلی و دریایی، ایجاد نظام 
یکپارچه در بخش توزیع سیمان از طریق نظام مند کردن 
صادرات در مناطق مرزي با ایجاد هلدینگ هاي صادراتی 
در این مناطق، تدوین سیاســتها و الزامات تنظیم بازار و 
ایجاد تمرکز در حوزه سیاســت گذاري صادرات سیمان، 
پیاده سازي استانداردها، بومی ســازي فناوري هاي الزم، 
افزایش بهره وري تولید و انرژي و... ضروري به نظر می رسد.

مديران سیمان دشتستان با دست پر آمده بودند
دکترين موفق موسیوند در سودآوری و ارزش آفرينی
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بیمه ســرمد در شــش ماهه نخست ســال جاری موفق به جذب بیش از 1700 
میلیارد ریال حق بیمه شــد که نســبت به مدت مشابه در ســال گذشته 135 
درصد رشــد را نشان می دهد.  مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر افزود: این 
شــرکت در این دوره زمانی در ترکیب پرتفوی بیمه ای نیز بسیار موفق و مطابق 
با پیش بینی قبلی عمل نموده اســت، در حالی که ســهم دو رشته بیمه زیان ده 
شخص ثالث و درمان در ترکیب کلی پرتفوی صنعت بیمه کشور، حدود 72 درصد 
می باشــد، سهم این دو رشــته در ترکیب کلی پرتفوی شرکت بیمه سرمد در 6 
ماهه نخســت ســال جاری کمتر از 53 درصد بوده است.  دکتر اسماعیل دلفراز، 
نســبت خسارت پرداختی شرکت به حق بیمه صادره در دوره زمانی مذکور را تنها 
55 درصد عنوان و تصریح کرد: این در حالی اســت که میانگین نسبت خسارت 
در صنعت بیمه کشــور 65 درصد بوده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بیمه 
سرمد درســال گذشته نزدیک 6/ 21 درصد بازده ســرمایه گذاری داشت که این 
میزان در شــش ماهه اول امسال به 20 درصد رسید؛ این در حالی است که برای 
بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری سرمد در سال گذشته 25 درصد سود محاسبه شد.
ســود 25 درصدی مشــاركت در منافع بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
مدیر عامل بیمه سرمد از افزایش و اعالم میزان سود مشارکت در منافع بیمه های 
عمر و ســرمایه گذاری بیمه سرمد به میزان 25 درصد برای سال 1395 خبر داد و 
تصریح کرد: این میزان به حساب تمامی بیمه گذاران این رشته، منظور گردیده است.

دکتر دلفراز همچنین اظهار داشــت: مشاهده مبلغ ســود برای بیمه گذارانی که 
بیمه نامه های جاری آنها صادره قبل از تاریخ 29 اسفند صادر شده است، در وب سایت 
تخصصی بیمه های زندگی به نشانی /http://life.sarmadins.ir فراهم می باشد.
اختصاص باالترین میزان رشد به لحاظ ظرفیت مجاز نگهداری در صنعت 

بیمه 
 وی بــا بیان اینکه بر اســاس آمارهای منتشــره توســط پایگاه اطالع رســانی 
مقررات و نظارت بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، شــرکت بیمه ســرمد 
بــا 150.14 درصد رشــد در ظرفیت مجــاز نگهداری، باالترین میزان رشــد در 
این حــوزه در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اســت، خاطر نشــان کرد: 
این در حالی اســت که ظرفیت مجاز نگهداری این شــرکت در ســال 94، 124 
میلیــارد ریال بود که این میزان در ســال 95 به 311 میلیارد ریال افزایش یافت.

كسب رتبه یك توانگری مالی برای سومین سال پیاپی
مدیر عامل بیمه ســرمد در خصوص کســب توانگری این شرکت در سطح یک 
برای ســومین سال پیاپی، گفت: بیمه ســرمد با اعمال مدیریت صحیح ریسک 
برای ســومین ســال متوالی موفق به کســب رتبه یک توانگری مالی با نسبت 
174 درصد با تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا شــد؛ خوشــبختانه بیمه ســرمد همواره 
از بــدو فعالیت خود تاکنون در ســطح یک توانگری مالی قرار داشــته اســت. 

طرح های جدید بیمه ای
دکتر اسماعیل دلفراز همچنین از ارائه طرح جدید بیمه ای به نام »بازاریابی عمومی 
بیمه« خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این طرح، شعب بانک صادرات با همکاری 
شــبکه فروش شــرکت از طریق نرم افزاری اقدام به فــروش بیمه نامه می نمایند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح، تحولی عظیم را در توسعه بازار و ارائه خدمات ارزش 
افزوده برای مشتریان بانک در قالب سوپر مارکت مالی ایجاد خواهد کرد، افزود: در 
این طرح، با نصب یک برنامه نرم افزاری در برنامه اصلی بانک، تمام کارمندان و حتی 
بازنشستگان بانک صادرات می توانند نیاز مشتری و شرایط بیمه ای او را به سیستم 
منتقل نمایند و بیمه نامه توسط همکاران و شبکه فروش بیمه سرمد برای وی صادر 

شود؛ این طرح به صورت پایلوت اجرا شده است و بعد از نصب آن بر روی برنامه بانک 
صادرات به صورت سراســری با هدف تقویت شبکه فروش سرمد اجرا خواهد شد.

مدیــر عامل بیمه ســرمد همچنیــن از رشــد 760 درصــدی در بخش جذب 
حق بیمه عمر مانده بدهکار در شــش ماهه نخســت ســال جاری در مقایسه با 
مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و عنوان کرد: این شرکت در مدت مذکور موفق 
شــد، میزان پرتفوی خود را در این رشــته به 200 میلیارد ریــال افزایش دهد.
وی ادامه داد: این شــرکت همچنین موفق شــد تنها با اجرای فاز نخســت طرح 
نســیم از طریق شــعب بانک صادرات، بیش از 40 هزار فقره بیمه نامه صادر کند.

افتتاح شعبه در 7 استان كشور و جذب حدود 600 نماینده فروش
دکتر دلفراز در خصوص تاســیس شعب در برخی اســتان های کشور در هشت 
ماهه نخســت ســال جاری نیز گفت: بیمه سرمد در شــش ماهه نخست سال 
جاری اقدام به افتتاح 7 شــعبه در اســتان های کشور شــامل استان های تهران، 
خراسان شمالی، سمنان، گلســتان، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد و زنجان نمود 
و بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده تا پایان ســال جاری جهــت رفاه حال 
هموطنان عزیز در سراســر کشور، در تمامی استان ها شعبه تاسیس خواهد کرد. 
وی افزود: بیمه ســرمد همچنین در دوره زمانی 6 ماهه نخســت ســال جاری، 
مبــادرت بــه گزینــش، جــذب و آمــوزش 594 نماینده فــروش محصوالت 
شــرکت در سراســر کشــور نمود و بیش از 4200 نفر ســاعت آموزش دیدند.

كاهش زمان پاسخگویی به شكایات مشتریان 
دلفراز با اشــاره به اینکه بیمه سرمد بر اســاس آمارهای بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران از طریق سامانه ســنهاب، در شش ماهه نخست سال جاری موفق 
به کاهش زمان پاسخگویی به شــکایات مشتریان به کمتر از یک روز شد، گفت: 
این در حالی اســت که متوسط زمان پاســخگویی در صنعت بیمه، 14 روز است.

وی ادامه داد: همچنین زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان در مدت مشابه، سه 
روز بود که با همت کارشناســان امور مشتریان، تا پایان همان سال این میزان به 
دو روز کاهش یافته و در شــش ماهه نخست سال جاری با هدف مشتری مداری، 
تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی درست و صحیح به مشتریان و رسیدگی و پرداخت 
خســارت به زیان دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن به کمتر از یک روز رســید.

رشــد 135 درصدی در جذب پرتفوی
سرمد بیمه  دســتاوردهای  و  اقدامات 
 در شــش ماهــه نخســت ســال

بیمه سرمد در یك نگاه
با ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بازار پول و سرمایه با چشم اندازی جذاب 
و متفاوت در راه حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و انتقال مالکیت دولت به 
بخش خصوصی، مواجه شد. عالوه بر آن، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در 
فعالیت های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی توسط بخش 
عمومی را تشکیل می دهد. یک بخش غیردولتی در اداره امور اقتصادی باعث ایجاد انگیزه 
کارآفرینی، ابتکار و نوآوری می شود . چشم اندازه  20 ساله ایران در سال 1404 می بایست 
طوری سیاســت گذاری شود که رتبه اول در تمامی بخش های اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی را در منطقه خاورمیانه بدست آورد. در این راستا صنعت بیمه نیز از این قاعده کلی 
مستثنی نخواهد بود و در سال های اخیر، حضور گسترده شرکت های بیمه خصوصی در 
بازار کشور، سبب تغییر شرایط از وضعیت انحصاری و تعرفه ای به شرایط رقابتی شده است.

تاسیس شركت بیمه سرمد
در راستای سیاست خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور و با حمایت مجموعه ای 
خوشنام و تواناترین گروه های مالی، اعتباری و سرمایه گذاری کشور شامل بانک صادرات 
ایران، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و کارکنان بانک صادرات ایران به واسطه موسسه 
همیاری غدیر در اوایل ســال 90 تاسیس شرکت بیمه سرمد آغاز گردید. به فاصله 
زمان کوتاهی از تشــکیل تیم موسسین و ارائه درخواست به بیمه مرکزی، در مورخ 
08/06/1390، موافقت اصولی برای تاسیس این شرکت بیمه جدید از بیمه مرکزی 
ایران اخذ و نهایتا با طی مقدمات الزم، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مجوز و 
پروانه فعالیت شرکت بیمه سرمد را طی مراسمی در مورخه 01/08/1392 اعطا نمود.

موضوع فعالیت بیمه سرمد
با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و بر طبق اساسنامه مصوب موضوع 

فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت است از:
انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته های بیمه ای زندگی و غیر زندگی

تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور
قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی

سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی
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راه به پژوهشــکده نیــرو آن هم از دفتر نشــریه تا انتهای دادمان در شــهرک 
غــرب در پیــک ترافیک بر همچو منی که هفتاد و اندی ســن پشــت ســر 
گذارده ســخت اســت. خالصه آنکــه با تجربه نیــم قــرن کار مطبوعاتی اگر 
شــوق نباشــد هیچ عامل دیگر نتواند جمعه به مکتب آورد ایــن پیر رنجور را.

شوق از دیدن و شنیدن ادب کاری و ذاتی مدیر روابط عمومی و حسابهای شفاف 
مدیریت مالی و اندیشه های مدیرعاملی جوان و فرهیخته بود که افتان خیزان به 
تاالر خلیج فارس در پژوهشکده رسیدم . خانم مهرآوند به استقبال آمد و خوش 
آمد گفت و هادی ما به تاالر شد. دکتر حسین شهریاری گزارش عملکرد ساالنه 
را به ســمع و نظر سهامداران خرد و کالن حاضر در جلسه می رساند همین که 
عملکرد را می شنیدم در جای خود میخ کوب بخود گفتم باید دانست که در این 
دنیا با اعمال خیر و حمایت از مظلوم و مستحق در دنیای دیگر یارانی برای انسان 
صالح و خیرخواه همراه خواهند داشت که بعد از مرگ حامی و باعث استراحت او 
خواهند بود. انسان باید عمال دارای ملکات فاضله باشد نه فقط بمطالعه علوم و اطالع 
از اسرار قناعت کند. زیرا علم مانند بذر و عملی بمنزله کشت و برداشت محصول 
است. هر کسی آن درود عاقبت کار گشت. اگر الف یاء قاموس معنوی بدست آید و 
رموز کتاب ناطق نفس کشف شود، از کتب صامت بی نیازی و نزدیک بمقام غنی 
با لذت خواهیم بود. با اینکه مجمع ساالنه یک بنگاه اقتصادی هستم ولی ذهنم 
از شــوق حضور تالشگرانی که توانسته اند پتروشیمی پردیس را فرامرزی و یکی 

از بزرگان این صنعت در جهان باشــد 
به وادی بی نیازی کشاند و این باورش 
برای همچو منی پایکوبی و دست افشانی 
اســت. جناب شــهریاری کاری کرده 
کارستان و آن که در عرضه محصوالت 
آمونیــاک و اوره، از بزرگترین هــا  در 
ســطح جهانی می باشــیم. بسیاری از 
آنان که از تاریخ تعدی دارسی تا شعله 
های آتش برخواسته از بمب افکن های 

دشــمن قدار را شــاهد بوده اند و آنان که ما را متهــم می کردند صنعت نفت و 
پاالیش یعنی چه شــما بروید آفتابه بسازید، باید به حرمت این بزرگی و اعتباری 
که پتروشــیمی پردیس به ملتی آزاد و خداجوی بخشــیده و اعطاء کرده است 
چشم بگشایند و ما ناقل همان جمله معروف بمقام غنی با لذات خواهیم بود که 
حالل شیر مادرت و بوســه به دستان تو و یاران هم سنگرت جناب آقای عباس 
کفاش طهرانی در مقــام رئیس هیات مدیره جناب عباس صمیمی نایب رئیس 
هیات مدیره جناب محمدتقی قاسمیان و جناب سید جالل الدین سیدی عضو 
هیات مدیره. در خاتمه جا دارد از بچه های خوب امور ســهام، حراســت، روابط 
عمومی بخصوص امور مالی که به معماری و هنرشان اعداد به خوبی بر جای خود 
نشسته و خنده به لب سهامداران حقیقی و حقوقی نشانده تقدیر و تشکر نماییم.
ادعــا. بــی  و  تالشــگر  زنــان  و  مــردان  همراهتــان  حــق  دســت   

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت پتروشــیمی پردیس )ســهامی 
عــام( مــورخ 24 آبــان مــاه 1396 در محــل پژوهشــگاه نیرو برگزار شــد.

در ایــن مجمع که بــا حضور87/19 درصــدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای قاســم منظری 
توکلی بــود، که جنابان رضا عبدل و ســعید بهادرخانــی راد در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای علی اصغر اســکویی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 

صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1396/06/31 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 465 ریــال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.
مدیر عامل پتروشیمی پردیس در جمع صاحبان سهام این شرکت با ارائه گزارش 
عملکرد شرکت پتروشیمی پردیس در سال مالی 96-95 گفت: ساخت فازهای یک 
و دو پتروشیمی پردیس در شرایط نرمال حدود 6.5 سال به طول انجامید، فاز 3 نیز 
علیرغم محدودیت هایی که در این سال ها وجود داشت و بدون استفاده از منابع فاینانس 
و به همت سهامداران عزیز، طی همان دوره 6.5 ساله احداث و آماده بهره برداری شد.

مهندس حســین شهریاری افزود: شرکت در نظر داشت تا ابتدای سال 96 فاز 3 
خود را راه اندازی کند، اما با توجه به مشکالتی که در این مسیر ایجاد شد، بهره 
برداری از این فاز با تاخیر مواجه شــد و با تالش نیروهای متخصص پتروشیمی 
پردیس، واحد آمونیاک فاز 3 در 6 آبان ماه سال جاری آغاز به کار کرد و تا کنون 
23000 تن تولید داشــته اســت، انتظار داریم این واحد در سال آتی با ظرفیت 
بــاالی 94 درصد فعالیت کند که منجر به جهش در بخش تولید خواهد شــد.

وی با اشاره به راه اندازی واحد اوره فاز 3 گفت: خوشبختانه واحد اوره نیز از روز 23 
آبان ماه جاری تولید اوره را به صورت پیوسته آغاز نموده است و با توجه به افزایش 
تولید، پیش بینی می شود در سال های آتی بازارهای صادراتی جدیدی جذب شوند.
مدیــر عامل پتروشــیمی پردیس اضافه 
نمــود: پیش بینــی تولیــد 700 هزار 
تــن اوره از محــل فاز 3 برای ســال 96 
داریــم که بــا توجه بــه افزایش قیمت 
اوره در بازارهــای جهانی انتظــار داریم 
درآمد شــرکت با رشــد رو به رو شــود.
مهنــدس شــهریاری با بیــان اینکه در 
نظر داریم تــا در صورت امــکان، تولید 
بخــار و آب فــاز 1 نیز هماننــد فاز 3، 
در مجموعــه پردیــس صورت گیرد، درخصــوص ورود این شــرکت به صنایع 
پایین دســتی گفت: شــرکت در نظر دارد تا اقدام به تولیــد محصوالت پایین 
دســتی نماید، طرح مطالعاتی شــرکت برای تولید محصوالت پایین دســتی 
درحال انجام اســت و مســلما شــرکت نباید تنها به تولید اوره متکی باشــد.
همچنین در ادامه ی مجمع آقای توکلی رییس مجمع و نماینده سهامدار عمده 
شرکت پتروشیمی پردیس از عرضه اوره تولیدی این مجتمع در بورس کاال خبر داد.
معاون امور شرکت ها و مجامع گروه گسترش نفت و گاز پارسیان گفت: جلساتی در 
خصوص نحوه تغییر قیمت گذاری محصول اوره و ورود به بورس کاال برگزار شده و ما 
تاییدیه دیوان عدالت را برای عرضه در بورس گرفته ایم، جلساتی با بورس کاال نیز داشته 
ایم که امیدواریم امسال، آخرین سالی باشد که اوره خارج از بورس کاال به فروش می رود.
وی ادامــه داد: مذاکراتــی در خصوص انتقــال اختصاص یارانه به کشــاورزان 
از پردیس به دولت انجام شــده، یعنی یارانه ای که ما به کشــاورزان برای خرید 
اوره مــی دهیــم را دولت به عهده بگیرد. چنانچه شــرایط قیمــت اوره جهانی 
طبق شــرایط فعلی پیش رود احتمال تعدیل درآمدی در شــرکت وجود دارد.
مهنــدس توکلی اعالم کرد: مبلغ کل تســهیالت شــرکت 628 میلیارد تومان 
بوده که از این میان 91 میلیارد تومان تســهیالت ارزی اســت و شرکت در نظر 
دارد تا تســهیالت ارزی شرکت را تسویه و تســهیالت ریالی جایگزین آن کند.

پیام هیات مدیره
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

پتروشیمی پرديس بزرگترين در سطح جهان
برنامه ريزی و مديريت کارآمد و شناسايی راه حل های میان بر

حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زيست محیطی

نی
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خ
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- افزایش ظرفیت تولید واحدها تا ظرفیت اســمی و رفع تنگناهای موجود تولید
- استفاده از ظرفیت کامل واحدهای فاز 3 و رسیدن به تولید تجاری طی سال آتی

- حضــور در بازارهای جهانــی و افزایش صــادرات اوره و آمونیــاک و ورود به 
بازارهــای آمریکای التین، اروپا، کانادا و اســترالیا و اتخاذ سیاســت ها و روش 
هــای الزم جهت حل مشــکالت فعلی صــادرات محصــوالت و جابجایی ارز.

- بهینه نمودن مصارف خوراک، بوتیلیتی و انرژی با توجه به الیحه هدفمندسازی 
یارانه ها.

آبگیــر. توســعه  طــرح  و   RO واحــد  ظرفیــت  از  کامــل  اســتفاده   -
 Online اجراء و اتمام پروژه های زیســت محیطی )پروژه نصب سیستم های -

اندازه گیری و گسترش فضای سبز و ...(
- بهبود امکانات رفاهی در منطقه و بخصوص ساخت و خرید منازل سازمانی جهت 

سکونت دائم کارکنان در منطقه.
- اجرای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه الزم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، 
بهبود کیفیت محصوالت ، تداوم تولید، تولید بصورت ایمن، تداوم فروش، کاهش 
مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، کاهش توقفات تولید و ...

- پیگیری تامین قطعات یدکی، کاتالیست و مواد شیمیایی مورد نیاز واحدها در 
سال های آتی.

- طرح مطالعاتی و بررســی توسعه شرکت در جهت افزایش و پایداری سودآوری 
شرکت.

- بررســی امکان جذب ســرمایه گذار خارجی برای طرح های توســعه شرکت.
- طــرح مطالعاتــی تولید محصــول Ad blue از محصول اوره بــرای افزایش 
ســودآوری شــرکت و کاهــش ریســک فــروش محصــول اوره در جهــان.

- طرح فروش محصول بصورت Off take )پس از فروش( به منظور تامین منابع 
مالی مورد نیاز شرکت.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای 
مهم در سال مالی مورد گزارش

- تولیــد اوره و آمونیــاک بمیــزان 1/939/994 و 1/318/343 تن می باشــد.
- فروش کل و صادرات کل )وزنی( در سال مالی 96 بترتیب برابر 2/097/178 تن 

و 1/597/657 تن می باشد.
- میزان کل فروش ریالی در ســال مالی 96 معادل 15/717/432 میلیون ریال 

می باشد
- میــزان کل ســود خالص در ســال مالــی 96 حــدود 3/591/879 میلیون 

ریال می باشد
- صادرات به 25 کشور جهان منجمله اروپا )آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و بلژیک(
- کســب رتبه 5 از نظر میزان تولید در بین کل شرکت های پتروشیمی )وزنی(

- تمدید کارت بازرگانی.
- قرار گرفتن بین 35 شرکت برتر بورس

- قرار گرفتن بین 10 شرکت برتر صادرات گرا
- بــا توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده، و به منظور اســتفاده بهینه از زمان، 
تعمیرات اساســی واحدهای فاز I و II در ســال مالی با موافقت کامل انجام شد.
مروری بر جایگاه شــركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 

مورد گزارش:
شرکت پتروشیمی پردیس با تولید ســاالنه 3/225/000 تن اوره و 2/040/000 
تن آمونیاک، بزرگترین تولید کننده اوره و آمونیاک در ســطح کشــور است که 
حجم باالی تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با اســتانداردهای فنی و زیست 
محیطی به روز، ســهولت دسترســی به خــوراک گاز طبیعــی، خطوط حمل 
و نقل دریایی و برخورداری از تاسیســات ذخیره ســازی محصوالت و اســکله 
بارگیری اختصاصی برای صادرات محصــوالت، قرارگرفتن در کنار دریا از جمله 
مهمترین مزیت ها و ویژگی های این شــرکت بوده که چشــم انداز روشــنی را 
بــرای جایگاه این شــرکت دربازارهای داخلی و بین المللی ترســیم می نماید.

برنامه های آینده شركت
- اطالعات مربــوط به برنامه های ســال آتی شــركت درخصوص:
 الف- گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشــی شیوه های فروش:

- حضــور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک ورود به بازارهای 
کشورهای آمریکای التین.

 ب- شیوه های تامین مالی:
- وجوه ریالی و ارزی مورد نیاز محل فروش محصوالت  داخلی و صادراتی، افزایش 
ســرمایه از محل آورده های صاحبان سهام و تسهیالت مالی بانک ها تامین می 

گردد

دستاوردها
- کســب جایگاه ویژه در 
تولید جهانــی آمونیاک و 

اوره
- اشتغال زایی و کارآفرینی 
در مراحل ساخت، نصب، 

راه اندازی و بهره برداری
- کمک بــه رونق بخش 

کشاورزی در کشور
- افزایــش تولید ناخالص 

)GDP( داخلی
- افزایش صادرات غیرنفتی 

کشور
- دستیابی به پیشرفته ترین دستاوردهای تکنولوژی در ساهخت و طراحی دستگاه 

ها و ماشین االت
- خودکفایی کشــور در تولید اوره با بهره بردرای از فاز دوم پتروشــیمی پردیس

صادرات
عملکرد درخشان مدیریت و تالش های مستمر و شبانه روزی متخصصان شرکت 
پتروشیمی پردیس به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک در کشور، در 
زمینه فروش محصوالت و صادرات کشور باعث گردید کشور ایران در سال 2016، 
رتبه دوم تولید اوره در منطقه خاورمیانه را از آن خود کند. این شرکت همچنین 
توانســت در ســال های 1392 و 1393 در جمع 10 شرکت برتر صادرات گرای 
ایران قرار گیرد. شــایان ذکر است پتروشیمی پردیس ســال جاری در روز ملی 
صادرات نیز به عنوان یکی از 50 شــرکت برتر صادراتی ایران معرفی شده است.

افتخارات
معرفــی شــرکت پتروشــیمی پردیــس بــه عنــوان یکــی از 50 شــرکت 
برتــر صادراتــی ایــران در ســال 1396 در همایــش روز ملــی صــادرات
کســب عنوان واحد نمونه اســتاندارد استان بوشهر در ســال 1396 در مراسم 

گرامیداشت روز جهانی استاندارد
کسب رتبه ســوم تولید در کشور در ســال 1394 از سوی شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی
کســب گواهینامه رتبه زرین دو ستاره از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در 

سال 1393
کسب رتبه اول در لیست شرکت های دارای بیشترین بازدهی فروش در سال های 

1392 و 1393 در همایش IMI 100 )سازمان مدیریت صنعتی(
قــرار گرفتــن د میــان 10شــرکت برتــر صــادرات گــرا در ســال هــای 
صنعتــی( مدیریــت  )ســازمان   100 IMI همایــش  در  و 1393   1392
 IMI حضور در جمع 10 شرکت پیشرو در سال های 1391 و 1392 در همایش

100 )سازمان مدیریت صنعتی(
کســب عنوان صادرکننده برگزیده سال 1392 از سوی سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان بوشهر
کسب عنوان واحد نمونه صنعت پتروشیمی در سال 1392 در جشنواره قهرمانان 

صنعت ایران
کسب تندیس زرین و نشان توسعه سبز در سال 1392 در اجالس حامیان زمین
کسب عنوان واحد نمونه تولیدی صنایع غیرفلزی در سال 1391 از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت
کســب عنوان شــرکت برتــر در گــروه صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی 
TOPEX در ســال 1391 در جشــنواره برتریــن شــرکت هــای ایــران

کسب رتبه هفتاد و یکم از نظر میزان فروش / درآمد در سال 1391 در همایش 
IMI 100 )سازمان مدیریت صنعتی(
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نمی شود از صنعت ســیمان سخن به میان آورد 
و از مهندس زندی چیزی ننوشــت. او کشت نهال 
ســیمان را بخوبی می شناســد و این ِکشت او در 
گوشــه به گوشه کشــور به بار نشسته و امروز که 
در مقام بزرگترین تولیدگر جهان هستیم به برکت 
این کشت مدیران الیق در صنعت کانی می باشد. 
مهندس زندی کولی کار است و این هنر مدیریت 
را با کیفیت پُر از طرح و برنامه بدوش می کشــد 
و بدون صاحب و دربان در جاییکه می نشــیند نه 
گرما و نه ســرما بر کارش اثر نمــی گذارد. فقط 
تاریکی شب به او پیام می دهد که خطوط فکری 
کار را بگــذار و به روز دیگــر رو تا کوره به آتش و 
آســیابی به گردش و حمل سیمان به سازه دیگر . 
مهندس زندی کولی کار به سکان دیگر و تاسیس 
دیگر... که این گفته ها و نوشــته ها نصف آنچه او 
در تالش و در چنته دارد نیز نباشــد ... مرد کار و 
کار و کار، مدیر خســتگی ناپذیر و یاران با وفایش 
در ســیمان شــرق در خراســان بزرگ در استان 
شمس الشــموس یا علی و دست حق نگهدارتان.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت 
سیمان شرق)ســهامی عام( صبح سه شنبه مورخ  
1396/09/14 در ســالن همایــش معلم واقع در 

تهران تشکیل شد.
در ایــن مجمع که بــا حضــور 77/22 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره 
و مدیران ارشــد شــرکت، نماینده بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار 
شد، ریاســت مجمع بر عهده جناب حسن خوش 
پور بــود که جنابان علی محمد بُــد و حمیدرضا 
گلشــاهی در مقام نظــار اول و دوم و آقای احمد 
پایدار اردکانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی بــه 1396/06/31و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خــود ضمن  
تصویــب صورتهــای مالی بــا تنفیــذ معامالت 
مشــمول ماده 129 بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت 

شــهود امین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
شرکت و موسســه حسابرســی دش و همکاران 
به عنــوان بازرس علــی البدل انتخــاب گردید.

پیام هیات مدیره
شرکت سیمان شرق به لطف خداوند متعال و عزم 
راسخ هیات مدیره و تالش مضاعف پرسنل توانست 

در سالي سخت درآمدهاي عملیاتي گروه را از مبلغ 
1884 میلیارد ریال به 2540 میلیارد ریال افزایش 
و زیان عملیاتي خــود را از مبلغ 43 میلیارد ریال 
تبدیل به 454 میلیارد ریال سود عملیاتي نماید که 
این مهم بدون حمایت و پشتیباني شما سهامداران 
عزیز میسر نمي گردید .امید است که در سال مالي 
جدید که ظرفیت تولید سیمان در استان خراسان 
بــزرگ دو و نیم میلیون تن افزایش خواهد یافت ، 
هیات مدیره تمامي تــوان خود را جهت عملیاتي 
نمودن اهداف و استراتژیهاي شرکت به شرح ذیل 
، با حمایت شــما سهامداران محترم به کار گیرد .
1- افزایش ســطح رضایتمندي مشتریان و ارتقا 
ارزش نام تجاري شرکت از طریق تولید محصوالت 
متنوع و با کیفیت باال، افزایش بهره وري فرایندها 
، مدیریــت هزینــه ها ،مدیریــت حمل محصول

2- حفظ و توسعه بازارهاي فروش داخلي و خصوصاً 
بازارهاي صادراتي با هدف ورود به بازارهاي جدید 

  EXWORK و تغییر شرایط تحویل صادراتي از
    C&Fبه

3- بهبــود شــرایط زیســت محیطــي کارخانه
4- ایجاد زمینه هاي مناسب جهت افزایش مشارکت 
نیروي انساني و توسعه کیفي آن از طریق بهینه سازي 
ساختار نیروي انساني ، آموزش و افزایش مهارتها
5- مدیریت ریســک ناشــي از نوســان نرخ ارز 
بابت بدهــي هــاي ارزي مربوط به طــرح هاي 
توســعه اي از طریق تبدیل وامهاي ارزي به ریالي 

مرور كلي بر عملكرد شركت
ســیمان  کارگــروه  جلســات  برگــزاري   -
شــرق کشــور بــه منظــور هماهنگــي میــان 
کارخانجــات اســتان خراســان بــزرگ جهــت 
تنظیــم عرضــه بــازار و افزایش قیمت ســیمان

- کنتــرل و مدیریت هزینه هــا، ادامه فعالیت در 
بازارهاي داخلي و خارجي، توســعه و تنوع فروش 
محصــول و افزایش ســطح کیفــي محصوالت .
- توســعه و کنتــرل بــازار ســیمان ســفید از 
طریق شــرکت ســیمان ســفید شــرق بعنوان 
بزرگترین واحد تولید ســیمان ســفید کشــور. 
- مدیریت بر ناوگان حمل توســط شرکت حمل و 

نقل سپهر سیمان مشهد . 
- تولید و فروش بتن آماده و ســایر فرآورده هاي 
بتني در شــرکت فرآورده هاي ســیمان شــرق . 
- انجام فعالیت هاي معدني در شرکت معادن زغال 

سنگ شرق . 
- افزایــش فروش آهک صنعتي و توســعه بازار و 
فروش به شــرکتهاي تولید فــوالد و مس و ورود 
بــه بازارهاي جدیــد و بهبود وضعیــت فروش و 
سودآوري در شرکت آهک صنعتي سیمان شرق .

دالیل زیان دهي :
- با توجه به وجود 7 کارخانه ســیمان در منطقه 
خراسان بزرگ و مازاد عرضه سیمان در این استان، 
شرایط فروش بسیار رقابتي گردیده که این موضوع 
منجر به رقابت های ناسالم و جنگ قیمتی در بین 
شــرکتها به منظور حفظ سهم بازار گردیده است.
- افزایــش اقــالم بهاي تمــام شــده در مقاطع 
زمانــي مختلــف و عدم تناســب قیمــت فروش 
ســیمان بــا هزینــه ها کــه این موضــوع باعث 

سیمان شرق به مجمع نشست
مهندس زندی نهال ِکشتی بارور شد
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کاهــش ســودآوري شــرکت گردیــده اســت.
- در سنوات قبل به منظور انجام طرح هاي توسعه 
واحد چهار ، واحد سیمان سفید و شرکت فرآورده 
هاي ســیمان شــرق، این شــرکت از تسهیالت 
بانکي اســتفاده نموده که این امر موجب تحمیل 
هزینه هاي مالي سنگین به شرکت گردیده است 
. علیرغم افزایش ســرمایه انجام شــده و تســویه 
بخشي از تســهیالت مذکور از این محل و کاهش 
هزینه هاي مالي نسبت به سال قبل بخش عمده 
اي از زیــان بابــت هزینه هاي مالي بوده اســت.

- بخش عمده اي از زیان شــرکت ناشــي از زیان 
تسعیر ارز تســهیالت ارزي دریافتي از بانک سپه 
بیهقي تهران ) صندوق ذخیره ارزي( و فیوچر بانک 
بحرین در سنوات قبل مي باشد که به دلیل افزایش 
نرخ ارز در پایان سال مالي منجر به زیان شده است.

برنامه  آتی رفع موانع و سودآورشدن:
برنامــه هــاي شــرکت جهــت رفــع موانــع 
ســود آوري بــراي ســال مالــي منتهــي بــه 
باشــد: مــی  ذیــل  شــرح  بــه   1397/6/31

1- شرکت به عنوان رئیس کارگروه سیمان منطقه 
خراســان از طریق هماهنگ ســازي کارخانجات 
اســتان به دنبال افزایش قیمت سیمان در منطقه 
بوده که تاکنون بخشــي از این کار انجام شــده و 
قیمتها بهبود یافته است و امیدواریم در آینده نیز 
این اقدامات استمرار یافته و با هماهنگي کارخانجات 
ســطح اســتان، قیمتهاي فروش افزایــش یابد.
2- مدیریــت هزینه هــا و افزایش بهــره وری و 
اصالح ســاختار ســازمانی بــه منظــور افزایش 
ســهامداران. حقــوق  افزایــش  و  ســودآوری 

3- مدیریــت بهینه جریان های نقدی شــرکت با 
توجه به مشــکالت و چالش های صنعت سیمان.

4- تســویه تســهیالت بانکــی از محــل فروش 
دارایی های مــازاد به منظور کاهــش هزینه های 
مالی و تبدیــل وام ارزی فیوچربانک به وام ریالی.

5- بهینه سازی مصرف انرژی.
6- برنامــه ریزی بــه منظور افزایش ســودآوری 

شرکتهای تابعه.
7- اصالح ســاختار حمل و نقل به منظور کاهش 
بهای تمام شــده محصوالت به  فروش رســیده و 

افزایش سودآوری. 
8- اصالح و بهبود سیاســت های فروش به منظور 
حفظ و توســعه مناسبی از ســهم بازار با توجه به 
تغییرات محیط کسب و کار و رقابتی شدن بازار و 

توسعه فعالیتهای صادراتی.
تاریخچه شركت

مقدمات تاســیس کارخانه سیمان در سال 1327 
توسط بخش خصوصي که جا دارد از آنها به نکویي 
نام برده شود، آغاز شد. پـس از انجام مطالعات اولیه، 

استان خراسان و شــهر مشهد مقدس براي ایجاد 
دومین کارخانه سیمان کشـور انتخـاب گردیـد . 
بـراي تحقـــق مقصود فوق، شرکتي تحت عنوان 
شرکت سیمان تاسیس گردید. متعاقب آن، طرح 
ایجاد یک کارخانه کـــه بعـد از کارخانـه سـیمان 
تهران، دومین کارخانه ســیمان در ایران مي باشد 
بــا ظرفیت اولیه حدود 80 تن در روز بـــه نـــام 
کارخانـه سـیمان مشـهد در منطقـه یانبالغ در 24 
کیلومتري شهر مشهد مقدس با سرمایه اولیه سي 
میلیون ریال اجرا و در سـال 1332 تحـت شـماره 
4018 در اداره ثبت شــرکت ها به ثبت رســید.

فعالیت شركت
فعالیت تولیدي این کارخانه با اولین کوره عمودي 
خود بــه ظرفیت 50 تن در روز در مهرماه ســال 
1335 آغاز شد. در سال 1339بعد از نصب دومین 
کــوره عمودي، ظرفیت تولید ابتــدا به مقدار 80 
تن و ســپس به مقدار 150 تــن در روز و نهایتاً 
با یکســري اقدامــات به 200 تن در روز رســید.
ســوخت مصرفــي این کــوره هــا از نوعي کک 
حاصــل از ذغــال ســنگ اســتخراجي معــدن 
قشــالق در 600 کیلومتــري کارخانــه که بین 
آزاد شــهر و شــاهرود قرار دارد، تامین مي شد . 
با آغاز به کار کارخانجات سیمان در سطح کشور و 
استفاده از سوخت با منشاء نفت، تولید سیمان در 
کارخانه سیمان مشهد با استفاده از انرژي حاصل از 
احتراق کک مقرون به صرفه نبود زیرا قیمت تمام 
شده باالي سیمان تولیدي و عدم توانایي رقابت با 
سیمان سایر کارخانجات از یک طرف و پایین بودن 
کیفیت ســیمان تولیدي از طرف دیگر، مسئولین 
وقت شــرکت را به توســعه کارخانه با استفاده از 
تکنولوژي جدید واداشت. لذا با افزایش سرمایه و با 
خرید کوره دوار به ظرفیت 300 تن تولید روزانه، 
ظرفیــت تولید کارخانه در ســال 1346 مجموعاً 
به 500 تن در روز رســید. متعاقــب این افزایش 
ظرفیت، با توجه به نیاز کشــور، مدیران شــرکت 
مجدداً در سال 1354 با بهره برداري از یک واحد 
بزرگ 1250 تني ساتاالیت کولر، ظرفیت تولیدي 
را به رقم چشمگیري افزایش و مجموعاً به 1750 
تن در روز رســاندند . پس از بهره برداري از واحد 
هاي شــماره 1 و 2 کوره هــاي دوار )300 تني و 
1250 تنــي( بعلت قدیمي بودن تکنولوژي پخت 
درکوره هاي قائم و عدم مطابقت محصول بدست 
آمده با استانداردهاي روز، شرکت نسبت به توقف 
کامل کوره هاي قائم، اقدام نمود . با توجه به برنامه 
هاي عمراني کشــور و کمبود ســیمان در سطح 
استان خراسان، طرح ایجاد یک واحد تولید سیمان 
با ظرفیت اسمي 3000 تن در روز مطالعه و مورد 
بررسي قرار گرفت. با اخذ موافقت اصولي به شماره 

394036 مورخ 69/03/22 عملیات اجرایي طرح 
توسعه از سال 1372 آغاز گردید و نهایتاً کارخانه 
جدید از اواخر ســال 1377 به بهره برداري رسید.
واحد شــماره 3 در مجاورت واحدهاي موجود و با 
استفاده از تمامي امکانات کارخانه سیمان مشهد 
و تامین منابــع مالي از محل افزایش ســرمایه و 
جذب تســهیالت بانکــي و اســتفاده از اعتبارات 
خارجي در قالب فاینانس به اجرا در آمده اســت 
. در ســال 1381 با توجه به فزوني تقاضا نســبت 
به عرضه سیمان در اســتان خراسان و همچنین 
بازار بســیار مناسب سیمان در کشورهاي همجوار 
به منظور صادرات ســیمان، ضرورت بررسي ایجاد 
طرح توسعه کارخانجات سیمان مشهد در دستور 
کار هیات مدیــره قرار گرفت و در ســال 1383 
به طور جدي پیگیري شــد. بررســي هاي مذکور 
احداث واحد جدید را مثبت ارزیابي نمود و منجر 
به انعقاد قرارداد خرید ماشــین آالت و گشــایش 
اعتبــار ارزي براي واحد 4 بــه ظرفیت 3400 تن 
کلینکر در روز گردید. در پایان اســفند ماه 1388 
همزمــان با راه اندازي طرح توســعه واحد 4 و به 
ظرفیت رساندن آن ، نسبت به توقف واحد 1 اقدام 
گردید . کوره واحد 2 به دلیل اجراي طرح توسعه 
ســیمان ســفید و انجام دمونتاژ در پایان خرداد 
مــاه 1391 متوقف و در پایان شــهریور ماه خط 
تولید ســیمان واحد 2 نیز کاماًل متوقف گردید .
در پایان سال 1393 در راستاي تکمیل سبد محصول 
و استفاده از ظرفیت هاي موجود علي رغم تمامي 
مشکالت شرکت موفق به بهره برداري از بزرگترین 
خط تولید ســیمان سفید کشور با ظرفیت 1000 
تن در روز ، به صورت شــرکتي مســتقل گردید.
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موسســه اعتباري کوثر مهچنان بزرگ ترين شــرکت  فرابورسي ايران
 شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، اســامی پرجمعیت ترین شرکت 
های بورســی و فرابورســی را تا پایان آبان ماه ســال جاری معرفی 
نمود. شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهادار و تســویه 
وجوه)سمات(موسســه اعتبــاری کوثــر را در رده اول بزرگ ترین 
شرکت فرابورســی بانکی قرار داد. بر اســاس این گزارش، موسسه 
اعتبــاری کوثر با  483 هــزار و 537 ســهامدار همچنان در صدر 
بزرگترین شــرکت هــای فرابورســی از نظر تعداد ســهامدار قرار 
دارد و بانک ســرمایه  بــا 302هزار و 776 ســهامدار و بانک دی 
بــا 181 هــزار و 58 ســهامدار در رده های بعدی قــرار گرفتند.

کوثر با تکنولوژي هاي نو ارزش آفرين است

چهارمین همایش سراسری کارشناسان فناوری اطالعات  موسسه اعتباری کوثر 
به میزبانی استان یزد برگزار شد. دکتر رضایی در چهارمین همایش سراسری 
کارشناســان فناوری اطالعات با اشاره به اهمیت مباحث فناوری اطالعات در 
توسعه و پیشرفت نظام بانکی افزود: در عصری زندگی می کنیم که هر روز و 
هر لحظه تکنولوژی در حال پیشــرفت است و فناوری های نوین چهره جهان 
پیرامونمان را دگرگون می کنند، از این رو کارشناسان فناوری اطالعات باید هر 
لحظه خود را با علم روز پیش ببرند و با تشکیل تیم های مشترک، راه کارهای 
نوین ارائه نمایند. مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر بیان داشت: نوآوری  فناوری 
و تکنولوژی از مهمترین منابع برای رشد اقتصادی می باشند و روند توسعه ای 
در تکنولوژی اگر به طور مناســب و به هنگام باشد، پیشرفت و توسعه اقتصاد 
کشــور را به دنبال خواهد داشت.وی تاکید نمود: بازنگري ساختار سازماني به 
منظور چابک ســازي، نظم و سرعت بخشي بیشتر در فرآیندهاي سازماني با 
هدف افزایش قدرت رقابت در نظام بانکی انجام می شود و به همین دلیل در 
موسسه اعتباری کوثر این روند را از حوزه مرکزی آغاز و معاونت های جدیدی 
با رویکردهای نوین تشــکیل دادیم. دکتر رضایــی گفت: با رویکرد نوینی که 
در کوثر شــکل گرفته است و با توجه به چابک سازی حوزه مرکزی، مدیریت 
هــای فناوری اطالعات و برنامه ریزی و تحول ادغام خواهند شــد و در ادامه 
معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعات با سرپرستی امیر اسعدی فعالیت می 
نماید. دکتر رضایی با تشــریح دلیل عدم موفقیت نظام بانکی در بخش درآمد 
و هزینــه گفت: باید به دنبال راه کارهــای نوینی در جهت جذب منابع ارزان 
قیمت باشــیم و به نحوی بازار را رصد نمائیم که بتوانیم به لحظه تصمیمات 
مقتضــی و الزم را بگیریم. عدم انتقال چشــم انداز و مفاهیم اســتراتژیک به 

بدنه ســازمان از دیگر عوامل ناکامی سیستم بانکی در شرایط فعلی می باشد.
حمایت از تولید و محصوالت با كیفیت ایرانی

دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه در حاشیه برگزاری چهارمین همایش 
سراســری کارشناسان فناوری اطالعات موسســه در یزد به خبرنگاران گفت: 
همه برای حمایت از تولید و گشــایش در مسیر صادرات محصوالت با کیفیت 
ایرانی تالش نمایند. دکتر رضایی افزود: موسســه اعتباری کوثر در راســتای 
تقویت تولید ملی، چند شــرکت نان صنعتی،  برخی شــرکت های تولیدی 
داخلی از جمله یک شرکت خودروسازی و یک شرکت ریلی ایرانی را حمایت 
نموده همچنین در اســتان یزد نیز از چند کارخانه و شرکت تولیدی حمایت 
نموده اســت. مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر بیان داشت: اشتغال زایی از 
دغدغه های مهم کوثر اســت که در این زمینه اشتغال 3000 نفر از جوانان با 
انگیزه و تحصیل کرده از جمله اقدامات کوثر در راســتای اشتغال زایی است 
که شاید کمتر مجموعه ای این تعداد شغل را برای جوانان فرهم نموده باشد. 
نائب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر با بیان سرمایه و تعداد شعب 
موسسه تصریح کرد: موسسه اعتباری کوثر با سرمایه ای بالغ بر 6هزار میلیارد 
ریال  با 352 شعبه و بیش از 483 هزار سهامدار بزرگترین شرکت فرابورسی 
است که با تمام توان و اتکاء به همت جهادی مدیران و تخصص جوانان بانگیزه 
همچنان به روند توســعه ای خود در نظام بانکی ادامه می دهد. دکتر رضایی 
بیان داشت: به عنوان موسسه پیشــرو توانستیم به همت و پشتکار همکاران 
متخصص، جوان و چابک و خلق ایده های نو، شــاخص های بسیاری همچون 
پیشــرفت در نظام بانکی، سود آوری، مشــتری مداری و اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی نقش اساســی ایفا کنیم . وی با اشاره 
به وجه تمایز موسسه اعتباری کوثر با سایر بانک ها و موسسات اظهار داشت: 
ارائه وام قرض الحسنه بدون کارمزد، وجودنخبگان جوان و متخصص که رتبه 
اول نظام بانکی را در آزمون المپیاد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی را از 
آن خود نمودند، تاکید بر تکریم مشتریان و معرفی به عنوان بزرگترین شرکت 
فرابورسی ایران بخشی از موفقیت ها و وجوه تمایز کوثر با سایر رقباء می باشد.
وی یــادآور شــد: سیســتم آموزش موسســه اعتبــاری کوثر هــم اکنون 
بــه صــورت مجازی و بر بســتر تلفــن همراه انجام می شــود که توســط 
نخبگان دانش آموخته دانشــگاهی موسســه انجام و عملیاتی شــده اســت.
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»اقیانوس آبی« ؛  استراتژی بیمه تعاون

 مدیرعامل بیمه تعاون یکی از مدیران جوان صنعت بیمه است و اخذ نخستین رتبه 
اعتباری از موسســه بین المللی Capital intelligence )اتحادیه اروپا( برای یکی 
از شــرکت های بیمه کشور را درکارنامه خود دارد. او معموال یکی از سخنرانان اصلی 
همایش های بین المللی خارج از کشــوربا حضور بازرگانان و فعاالن اقتصادی است و 
در آخرین ســفر خود به اروپا حامل پیام رییس کل بیمه مرکزی ایران مبنی بر عزم 
جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط اقتصادی به خصوص روابط بیمه ای بر اساس 
حفظ منافع متقابل بود. مظلومی در گفت و گو با دنیای اقتصاد افق جدیدی برای ادامه 
فعالیت های بیمه تعاون ترسیم کرد.او می گوید بیمه تعاون مسیر توسعه را با استراتژی 
»اقیانوس آبی« طی می کند. استراتژی اقیانوس آبی نتیجه دو دهه تحقیق و مطالعه بر 
روی بیش از 150 حرکت اســتراتژیک دنیا در بیش از 30 صنعت متفاوت طی 100 
سال گذشته است، این رویکرد به کارگیری، پیروی همزمان از دو نوع استراتژی تمایز و 
استراتژی کاهش هزینه است. در عین حال مجموعه ای از متدولوژِها و ابزارهای مدیریتی 
برای ایجاد یک فضای بازار جدید و بی رقیب را در اختیار سازمان ها قرار می دهد. پارادایم 
رقابت در فضای کسب و کار، بر ذهن بسیاری از مدیران امروز جهان سیطره دارد، مدیران 
تنها راه پیروزی و موفقیت سازمان خود را در پیشی گرفتن از رقبا و گرفتن سهم بیشتر 
از بازار تقاضای موجود می دانند. آزاد شــدن ذهن مدیران از این پارادایم نیازمند دیگر 
گونه نگریستن به مفهوم استراتژی است. راهبرد اقیانوس آبی معتقد است که تنها راه 
پیروزی در رقابت توقف تالش برای پیروزی در رقابت اســت و به جای ورود به رقابت 
خونین در اقیانوس سرخ باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوس های آبی شد و دست به 
خلق تقاضا زد. بازاری که در آن هنوز قواعد بازی مشخص نشده است و فرصتی برای 
رشد بسیار سودآور وجود دارد. در یک کالم به جای گرفتن سهم بیشتر از کیک باید 
به دنبال بزرگتر کردن کیک بود. در ادامه گفت و گو با مدیرعامل بیمه تعاون می آید:
همانطور كه می دانید موضوع بیســت و چهارمین همایش بیمه و توسعه 
»مدیریت ریسك و بیمه« بود. لطفا ابتدا در باره شیوه های مدیریت ریسك 

درشركت تحت مدیریت خود توضیح دهید؟
موضوع مدیریت ریسک در شرکت های بیمه اهمیت مضاعفی دارد چرا که شرکت های 
بیمه عالوه بر آنکه باید ریسک های خود را به درستی مدیریت کنند خود نیز، ابزاری 
هستند برای مدیریت ریسک سایر افراد و سازمان ها وچنانچه بیمه گذارانی که برای 
مدیریت ریسک هایی که با آن مواجه هستند و آن ریسک ها را به شرکت بیمه منتقل 
کرده اند که در زمان بروز وقایع نا مطلوب از آن شرکت بیمه بهره ببرند، در زمان الزم 
متوجه شوند که شرکت بیمه خود نتوانسته ریسک های فردی را مدیریت کند و توان الزم 
برای جبران خسارت های وارد شده به بیمه گذاران را ندارد، باعث از بین رفتن اعتماد مردم 
به شرکت های بیمه و از سوی دیگر باعث عدم تعادل اقتصادی در جامعه خواهد شد.
آیا برنامه ای برای شناســایی ریسك های نوظهور در كسب و كارها دارید؟

ریسک ها در شرکت های بیمه نیز مانند سایر سازمان ها مرتب در حال تغییر هستند. اهمیت 
ریسک ها ، احتمال وقوع آنها و میزان شدت خساراتی که می توانند به بار بیاورند تغییر می کنند 
همچنین بر اساس مقتضیات زمان و مکان ممکن است ریسک های جدید به ریسک های 
محتمل سازمان ها اضافه شوند بنابراین بسیار مهم است که سازمان ها پیوسته در دوره های 

زمانی مشخصی فرایند شناسایی ریسک ها را انجام داده و برای مدیریت آنها اقدام کنند.
طبق برنامه ششم توسعه سهم بیمه های عمر باید دركشور افزایش یابد. 

رویكرد شما نسبت به توسعه بیمه های عمر چیست؟
موضوع بیمه های عمر در شرکت های بیمه در حال حاضر با مخاطراتی همراه است. در 
حال حاضر بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه ، در بیمه های عمر شرکت های 
بیمه برای دوســال اول 16درصد و برای دوسال بعد 13درصد و برای سال های بعدی 
10 درصد ســود را تضمین می کنند. از سوی دیگر بسیاری از این بیمه نامه ها بلند 
مدت هستند و در صورتی که اقتصاد ملی به سمتی حرکت کند که بازده حاصل از 
سرمایه گذاری ها مولد چنین سودهای تضمین شده ای نباشد، شرکت های بیمه را در 
آینده با چالش هایی مواجه خواهد کرد. بنابراین رویکرد ما در بیمه تعاون به سمتی 
است که بتوانیم محصوالت بیمه ای جدید که در آنها موضوع خطر، فوت و پررنگ تر 
باشد حرکت کنیم و بیمه های زندگی را با تکیه بر گسترش محصوالتی که جنبه خطر 
فوت در آنها نسبت به بخش سرمایه گذاری اهمیت بیشتری داشته باشد توسعه دهیم.
 شركت های بیمه ای برای سرمایه گذاری استراتژی مدونی دارند كه مطابق 
آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه عمل می شــود، از دیدگاه شما 
این چارچوب قانونی چه معایب و مزایایی دارد؟ استراتژی كلی شما برای 

سرمایه گذاری چیست؟
آیین نامه های سرمایه گذاری موسسات بیمه تاکید بیشتر بر انواعی از سرمایه گذاری ها 
دارد که نقدشــوندگی باالیی داشــته باشــند به گونــه ای که حداقــل 30درصد 
منابع ســرمایه گذاری باید به صورت ســپرده های بانکی باشــد. هر چند تاکید این 
آیین نامه ها به موضوع نقدشوندگی بسیار با اهمیت است، اما به نظر می رسد در این 
آیین نامه ها به ریسک تجمیع ســپرده ها در همان بانکی که سهامدار شرکت بیمه 
بوده و باعث مضاعف شــدن ریســک بیمه گذاران می شــود توجهی نشده است.
رییس كل بیمه مركزی ایران پس از اخذ رتبه اعتباری توسط یكی از بیمه های 
خصوصی از سایرشركت های بیمه خواست تا برای گرفتن آن اقدام كنند. 
آیا شما دراین خصوص اقدام كرده اید؟ تاثیر این رتبه بر عملكرد شركت ها 

چیست؟
اینجانب زمانی که مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه بودم برای اولین بار اقدام به اخذ 
رتبه اعتباری  از یکی از موسسات رتبه بندی )rating( کرده و موفق به دریافت گزارش 
نسبتا مناسبی شدیم. اخذ رتبه اعتباری  باعث شفاف سازی  موقعیت مالی شرکت 
بیمه یا هر موسسه مالی می شود و بیمه گذاران می توانند در خصوص انتخاب بیمه گر 
مناسب خود، راحت تر تصمیم بگیرند. در بیمه تعاون نیز قصد دریافت رتبه اعتباری 
داریم که بعد از انجام افزایش سرمایه نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام خواهد شد.
گفته می شود، صنعت بیمه كشور به دنبال اجرای IFRS 2017 است. آیا این امر 

شدنی است ؟ تاثیر آن بر عملكرد بیمه ها و صورت های مالی چیست ؟
پیاده ســازی IFRS 2017 در صنعت بیمه هر چند سخت و مشکل است اما از آن 
جمله اقداماتی است که به مثابه جراحی برای معالجه بیماری مزمن عمل خواهد کرد. 
در شرکت بیمه تعاون بر آن هستیم تا به صورت داوطلبانه وقبل از اجباری شدن آن 
صورت های مالی خودمان را با IFRS تطبیق دهیم. در این زمینه با یکی از موسسات 
مطرح بین المللی در حال مذاکره هستیم و به محض توافق نتایج آن اعالم خواهد شد.
آیین نامه حاكمیت شركتی به زودی از سوی بیمه مركزی ایران ابالغ می شود. 

آیا شما آمادگی اجرای كامل آن را دارید ؟
از آنجا  که شرکت بیمه تعاون دارای ساختار عریض و طویل و بوروکراتیک نیست، از سوی 
دیگر با رفع مشکالت سنوات در این شرکت هیات مدیره و سهامداران کامال با الزامات 
شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران همراه هستند در صورت تصویب نهایی و ابالغ مواد 
آیین نامه به خصوص اساسنامه مد نظر شورای عالی بیمه خود را با آن تطبیق خواهیم داد.
یكی از خواسته های مردم عرضه بیمه نامه نوین به بازار است . آیا طرح های 

جدیدی برای ارائه به بازار دارید ؟
در حــال طراحی چند محصول جدید هســتیم، این محصــوالت از آن گونه بیمه 
نامه هایی هســتند که در بازار ارائه نمی شوند. با توجه به ماهیت شرکت بیمه تعاون 
ناگزیر هســتیم که از اســتراتژی اقیانوس آبی برای توســعه بازار خودمان  استفاده 
کنیــم بنابراین با اجرای این راهبرد ناگزیر هســتیم که محصوالتــی را ارائه کنیم 
که شــرکت های موجود در آن بخش از پوشــش های بیمــه ای فعالیت نمی کنند.
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برای شهر اصفهان این نام نصف جهان براستی که برازنده است یک موزه بزرگ هنر 
از معماری، موزه ها و نقش هایی بر در و دیوار که شهر به خود می بالد. در صنعت نیز 
اصفهان از برترین هاست. باید بگوییم استانی نمونه و پرچمدار که در اصفهان عرضه با 
کیفیت کار و محصول اصلی روتین می باشد و نقش سیمان سپاهان در این نمادگزینی 
و کیفیت محصول و توجه به مقوله محیط زیست امری است که هر بازدیدکننده ای را 
به شهادت می گیرد بر این مدعای راستین و چهره خندان سهام داران در روز مجمع 
نشان از آن می داشت که سیمان سپاهان عالوه بر توجه به کیفیت تولید به امر صنعت 
سبز و معرفی محصوالت جدید نگاه جدی داشته و دارد و خوش خبرهایی از سودآوری 
همراهش تا بر طنین صلوات پی در پی ســهامداران حاضر در مجمع به نشانه تائید 

کار ساالنه تالشگران سیمان سپاهان فضا عطراگین گردد.
با تالش دوچندان از مدیرعامل فهیم و آگاه تا مدیریت مالی 
با شفافیت حسابها  و صداقت کاری کلیه ارکان مجموعه و از 
زحمت کشان امور مالی ، امور سهام، روابط عمومی و حراست 
و همه و همه که  در ســال مالی گذشته که از سختترین 
سالهای اقتصادی کشــور بوده و رکود و معضالت بودجه 
ای گریبان خیلی ها را سخت گرفته بود، شرکت سیمان 
ســپاهان با تدبر گذر کرد و فردای روشن را هدف ساخت.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــرکت ســیمان 
تاریــخ 1396/09/19 در  ســپاهان )ســهامی عام( در 
محل ســالن آمفی تئاتر هتل ســیمرغ  تشــکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 85 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای علی محمد بُد بود، که جنابان عباس صفا 
کیش و سید احمد موسوی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
سید سعید هاشمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1396/06/31 و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خــود ضمن  تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرســی »نوین نگر مانا« به عنوان 
حســابرس و بازرس اصلی و »موسســه حسابرســی و 
خدمات مدیریت شــهود امین« به عنــوان بازرس علی 

البدل شــرکت برای سال مالی منتهی به 31 شــهریورماه 1397 انتخاب گردیدند.
مهندس اســعدی در این مجمع با اشــاره به مجمــع فوق العــاده ای که افزایش 
ســرمایه شــرکت بــرای تامین نقدینگــی الزم درجهــت اصالح ســاختارمالی 
و تامیــن منابــع مالی مصــوب گردیده بــود اضافه کــرد این افزایش ســرمایه 
اثرات بســیار مثبتی بر عملکرد امســال و ســالهای بعد شــرکت خواهد داشت.

مدیرمدبر شرکت که پیشتر نیز اعالم کرده بود تداوم اشتغال زحمتکشان شرکت و تولید 
محصوالت متنوع در دستور کار وی قرار دادر در ادامه با اعالم اینکه در سیمان سپاهان 
و علی رغم مشکالت پیش آمده در بازار سرمایه که ناشی از رکود، عدم امکان صادرات و 
قیمت پایین این محصول فرآوری و ... بود توانستیم به درایت تعدیل نیرو نداشته باشیم 
اضافه کرد ما توانســتیم در صادرات کلینکر به تناوب در رتبه های دوم و سوم کشور 

قرار بگیریم که با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت امری بسیار موفقیت آمیز است. 
مهندس اسعدی در ادامه با اعالم اینکه این شرکت محصوالت جدید خود را روانه بازار 
کرده و صادرات کلینکر و سیمان سفید خود را رشد می دهد افزود سیمان سپاهان 
در مسیر تولید محصوالت نوین و کاربردهای خاص قدم برمی دارد و به زودی عالوه بر 
سیمان سپا سبز، سیمان سفید و چند محصول مخلوطی وارد مدار تولید خواهند شد.
مدیریت شــرکت با اعالم اینکه رویکرد زیست محیطی سیمان سپاهان یک روند 
پایدار و تثبیت شــده است اضافه کرد سیمان سپاهان سومین کارخانه بزرگ کشور 
است که توانســته گام های بزرگ و موثری در زمینه حفظ محیط زیست و توسعه 
پایدار بردارد مهندس اسعدی پیشتر و درباره حضور موفق شرکت در نمایشگاه های 
عرضه محصول های جدید تصریح کرده بود که واحدهاي 
کنترل کیفیت و آزمایشگاه تحقیقاتی بتن این شرکت به 
تجهیزات مدرن و روز دنیا مجهز اســت و بطور مستمر با 
نظارت مدیریت تصریح کرد: نوآوری،خالقیت و ابتکار توام 
با تحقیق و پژو هش درشــرکت سیمان سپاهان جریان 
دارد و با 2 ســال تالش خســتگی ناپذیر، کارشناســان 
ما موفق به دســتیابی به دانش فنی سپاســبز شــدند.
مدیرعامل شرکت در ادامه با اعالم اینکه محصوالت جدید 
شرکت توانسته اند با موفقیت سهم خود را از بازار فروش 
محصوالت سیمان سپاهان کسب نمایند بر اینکه تاکید 
کرد که شرکت در زمینه تولید محصوالت جدید و خاص با 
کمک متخصصان داخلی و منطبق با استانداردهای جهانی 
کار کرده و این مســیر با موفقیــت را ادامه خواهد یافت.
از نکاتی که در مجمع به آن اشــاره نشــد ولی برای اهل 
تاالر شیشه ای بسیار مهم بود می توان به درایت مدیریت 
ارشــد شرکت اشاره کرد چرا که شرکت سیمان سپاهان 
توانســته هزینه های مالی خود را به میزان 65 میلیارد 
ریال کاهش دهد که این رقم برابر با کاهش 18 درصدی 
هزینه های مالی است. عالوه بر آن کاهش هزینه های مواد 
اولیــه نیز به اندازه 40 میلیارد ریال صورت گرفته که این 
موضوع نیز منجر به کاهش بهای تمام شده می شود. از 
طرف دیگر شرکت موفق به کاهش هزینه های پرسنلی 
به میزان 50 میلیارد ریال شــده اســت. این موضوعات 
همگی منجر به کاهش بهای تمام شده شرکت سیمان 
سپاهان گردید. الزم به ذکر است که روند کاهش هزینه 
های مالی همچنان ادامه دارد و به گفته مهندس اسعدی 
در ســال 96 این هزینه ها به انــدازه 8 تا 9 میلیارد ریال دیگر کاهش خواهد یافت.

مهندس اسعدی در بخش پایانی گزارش خود ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی 
در کشور، به پایان رسیدن فصل طوالنی رکود، تسهیل بخشی امر صادرات به کشورهای 
همسایه، تعیین نرخ صحیح برای این ارزانترین محصول فرآوری شده کشور و ... شاهد آن 
باشیم که صنعت سیمان به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی کشور در امر آبادانی ایران 
در این سوی مرزها و ارز آوری و سودآفرینی از آنسوی آبها موفق تر از پیش عمل کند.
مهندس اسعدی در مصاحبه های خود همواره پیرامون ارتقاء کیفیت محصوالت و تعامل 
با دانشگاه ها و مراکز آکادمی کشور اینگونه بیان داشته است که تالش می کنیم تا با 
تعامل با دانشگاه کیفیت تولیدات افزایش یابد که با عرضه سیمان های جدید و کار 
کارشناسی انجام شده نشان داد که این حرف با عمل یکی گشته است. به گفته این مدیر 

سیمان سپاهان شفافیت مالی و کیفیت اعتباری
يکه تاز ســیمان با عرضه محصوالت جديد و پیشــرو بــودن در صادرات 
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 مدیرعامل شــرکت سیمان سپاهان 
عنوان کرد : علیرغم همه مشکالت به 
لطــف خداوند و همت و تالش هیات 
مدیره و همکاران ، شرکت از زیان دهي 
خارج شد. مهندس اسعدي یادآور شد 
: براي ســال آینده بر اساس واقعیت 
ها و شرایط موجود برنامه ریزي کرده 
ایم و به یاري خداوند در ســال مالي 
آینده به رقمي حــدود 150 میلیارد 
ریال ســود خواهیم رسید. همچنین 
در ســال مالي 97-96 روي صادرات 
کلینکر حساب ویژه اي باز نموده ایم

38



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  84 | آذر  ماه  1396| 

ارشد صنعت کانی کشور با توجه به ظرفیت تولید سیمان، توان صادرات این محصول 
وجود دارد اما مهمترین مشکلی که بر سر راه صادرات این محصول قرار دارد، کم بودن 
ابزارهای صادراتی و حمل و نقل در کشور است که برای رفع این نقیصه تالش جدی و 
عزم ملی از سوی متولیان و دست اندکاران کشوری می بایست مورد توجه قرار گیرد. 
مدیرعامل رزومه دار شرکت پیرامون بازارهای هدف صادراتی شرکت سیمان سپاهان 
نیز چنین گفت: اقداماتی در عراق برای صادرات به این کشور صورت گرفته است ولی 
تالش ما برای این نیست که به این کشور صادر کنیم چرا که میزان تعرفه این کشور 
بسیار باال است و فعال در نظر داریم تا با اقداماتی به بازار این کشور نفوذ کنیم. چرا که 
برنامه های زیادی مدنظر است که امیدواریم با موفقیت به پایان برسد وی افزود از طرف 
دیگر سیمان سپاهان به سوریه نیز به عنوان بازار صادراتی می اندیشد. چرا که این بازار 
نیز می تواند بازار خوبی برای صادرات محسوب شود، ) البته که هزینه حمل صادرات 
به این کشور نیز مد نظر مجموعه سیمان سپاهان است ( و نکته آخر دستخوش این 
تالشگران نصف جهان که توانسته ایم به قطر نیز سرباره صادر کنیم، سیمان سفید نیز 
از دیگر محصوالت صادراتی به این کشور بوده که همگان می دانند ، صادرات سیمان 
سفید تالش زیادی می طلبد چرا که به شدت با کشورهای مرزی رقابت می کند. مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان ) سهامی عام ( در تاریخ 1396/09/19 
در محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ  تشکیل شد.  در این مجمع که با حضور 85 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علی محمد 
بُد بود، که جنابان عباس صفا کیش و سید احمد موسوی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای سید سعید هاشمی 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 1396/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی »نوین نگر مانا« به عنوان حسابرس 
و بازرس اصلی و »موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین« به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 انتخاب گردیدند.

پیام هیأت مدیره 
شــرکت به منظور کسب شرایط برتر در رقابت ، با استفاده بهینه از منابع و امکانات 
موجود اقدام به تدوین برنامه هاي مناسب در راستاي بهبود تصمیم سازي و تصمیم 
گیــري نموده  و براي ارتقاء بازدهي و افزایش کیفیت محصوالت و خدمات،  کاهش 
زمان واکنش نســبت به نیاز مشــتریان ، شناســایي محدودیت ها، رفع تنگناها ، 
شناسایي و حذف هزینه هاي بدون ارزش افزوده ،  کاهش مستمر بهاي  تمام شده  
و ارزیابي فعالیت هاي جدید که انجام آن بر عملکرد شــرکت موثر بوده و همچنین 
برنامه ریزي در جهت پژوهش،  تحقیقات و آموزش نیروي انساني ، طرح ریزي نموده 
است، که امید است با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم .  
مــرور کلــي بر وضعیت و تحــوالت صنعت مربوط در ســال مالي مــورد گزارش 
پس از خروج ســیمان از سبد حمایتي درســال 1387 و راه اندازي واحدهاي جدید 
تولید، عرضه سیمان نســبت به تقاضا در بازارهاي داخلي افزایش یافت و  شرایطي 
متفاوت با گذشــته براي واحدهاي تولیدکننده سیمان به وجود آمد و علي رغم آزاد 
شدن صادرات سیمان،  فزوني عرضه در بازارهاي داخلي نسبت به تقاضا در سال مالي 
منتهي به پایان شهریور ماه 1396 همچنان تداوم یافت . عالوه بر این افزایش قیمت تمام 
شده تولید سیمان تحت تاثیر اجراي قانون هدفمندي یارانه ها و متعاقباً تاثیر افزایش 
قیمت حامل هاي انرژي ، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هاي سالیانه از یک طرف و 
عدم تناسب افزایش قیمت فروش سیمان با افزایش قیمت تمام شده از طرف دیگر ، 
صنعت سیمان را با کاهش حاشیه سود در سال مالي مورد گزارش مواجه نموده است .

عدم تناسب رشد مصرف ســیمان با رشد تولید سیمان در سال مالي مورد گزارش 
، باعث گردیده است تولید کنندگان با مازاد تولید نسبت به مصرف مواجه شده که 
در نتیجه با انباشت و نهایتاً عدم فروش محصول، با کسري نقدینگي مواجه شوند .
مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش
پس از راه اندازي خط سوم تولید در سال 1387 ظرفیت تولید کلینکر در شرکت سیمان 
سپاهان از 1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازي آسیاب سیمان خط 
سوم در نیمه دوم سال 1388 ظرفیت تولید سیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسیده است .
با افزایش ظرفیت تولید سیمان در شرکت و افزایش عرضه سیمان تولیدي سایر شرکت 
ها در بازارهاي داخلي ، به ویژه افزایش عرضه سیمان در منطقه جغرافیایي فعالیت شرکت 
بعلت بهره برداري از کارخانه هاي جدید ، رقابت بین عرضه کنندگان براي افزایش فروش 
محصوالت خود در سال مالي منتهي به پایان شهریور ماه 1396 نیز ادامه یافت بطوریکه 
در اثر رقابت ، قیمت فروش به تناسب افزایش نیافته است . در صادرات محصول به خارج 
از کشور نیز با توجه به تولید مازاد سیمان نسبت به مصرف داخلي ، عرصه رقابت شدت 
یافت و با افزایش کرایه حمل سیمان تا مرزهاي خروجي ، حاشیه سود سیمان صادراتي 

نسبت به سال مالي قبل افزایش قابل توجهي نداشته است. با وجود این موارد ، شرکت 
تالش نمود به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و با همت و همدلي همه کارکنان براي 
ورود به بازارهاي جدید برنامه ریزي نماید که نتیجه آن فروش 1/919 میلیون تن سیمان 
و 257 هزار تن کلینکر در شرایط سخت رقابتي در بازارهاي داخل و خارج بوده است .

بیان استراتژي شركت 
بــا مطالعاتــي کــه از ســال 1394 در خصــوص برنامــه هاي شــرکت بعمل 
آمد اســتراتژیهاي ســه ســاله شــرکت تدوین و به مرحلــه اجرا درآمده اســت 
کــه بــا ارزیابي نتایــج حاصل از آن، اســتراتژیها مــورد بازنگري قــرار گرفته و با 
تغییراتي ، عملیاتي شــده اند . اهم اســتراتژیهاي مذکور بشــرح زیر مي باشــد :

1- حفظ و توسعه سهم بازار و تکریم مشتریان 
با تغییر شــرایط فروش محصول ، نگرش شــرکت نسبت به مشــتریان با رویکرد 
حفظ مشــتریان قبلــي و افزایش تعداد مشــتریان جدید بمنظور حفظ ســهم 
بــازار مد نظر بوده اســت که در این راســتا تقویت واحدهاي مهندســي فروش و 
بازاریابي و ارائه خدمات پس از فروش شــامل نظرســنجي و راهنمایي مشــتریان 
در مــورد مصرف ســیمان و مراجعه به محل هاي مصرف ســیمان و اســتفاده از 
آزمایشــگاه ســیار براي اندازه گیري معیارهاي کیفیت ســیمان قابل ذکر اســت .

2- رشد و توسعه منابع انساني 
نیروي انساني بعنوان عامل رشد و پویایي ســازمان مورد توجه بوده است . بازنگري 
مستمر وضعیت نیروي انساني و برنامه ریزي آموزشهاي تخصصي براي ارتقاء سطح 
دانش کارکنان و مهندســي مجدد در ســال مالي مورد گــزارش در ادامه اقدامات 
ســالهاي قبل و تداوم آن براي ســنوات آتي یکي از استراتژیهاي برگزیده مي باشد. 
همچنین سایر استراتژیهاي شرکت شامل 1- رشد ســودآوري 2- توسعه پایدار با 
توجه به عملکرد زیست محیطي 3- تولید بهینه با توجه به ارتقاء کیفیت مي باشد.

- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت 
بامطالعاتي که درسالهاي گذشته صورت گرفته است تولید محصوالت جدید در مرحله 
آزمایش قرار گرفته که پس از طي مراحل آزمایشي، این محصوالت که داراي تنوع و تفاوت 
از لحاظ کیفیت و مقاومت و سایر معیارها با انواع سیمان  مي باشد به بازار عرضه شد .
تولیــد بتــن آمــاده در شــرکت فــراورده هــاي بتنــي کــه در ســال 1387 
بــا ســرمایه گــذاري شــرکت تأســیس گردیــده از مــوارد دیگر گســترش 
فعالیــت شــرکت و تولیــد محصــول در چرخــه بعدي ســیمان مي باشــد.

برنامه هاي آینده شركت
شرکت سیمان سپاهان در راستاي جلب نظر ذینفعان خود، به ویژه حداکثر نمودن منافع 
 )BSM( سهامداران عزیز و با برقراري واستفاده از سیستم مدیریت استراتژي متوازن
وباتمام توان، حداکثر تالش خود را براي کاهش قیمت تمام شده محصوالت و افزایش 
)EPS( به کار گرفته و در قالب برنامه راهبردي 3 ساله اهداف ذیل را تدوین نموده است:
گســترش بازارهــاي فــروش محصوالت و تنوع بخشــي شــیوه هــاي فروش

ارتقاي کیفیت محصوالت در ســطح داخلي و اســتانداردهاي بین المللي )کنترل 
جامــع کیفیت مواد اولیــه و افزودني از معدن تا تحویل به مشــتري، پیگیري اخذ 
نشان CE( وگسترش ســهم بازار داخلی )افزایش کارائي فرآیند بازاریابي ، مدیریت 
روابط با مشــتریان، جلب رضایت و ایجاد وفاداري در مشــتریان( همچنین افزایش 
میــزان صادرات بــه منظور به کارگیري حداکثر ظرفیت تولیدي ، تأمین بخشــي 
از نیازهــاي ارزي و اســتفاده از معافیــت هاي مالیاتي و مشــوق هــاي صادراتي.

تنوع محصوالت
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه )R&D( جهت تأمین نیازهاي جدید مشتریان ونگاه 

به آینده از نظر تکنولوژي
شیوه هاي تأمین مالي

نقدینگي شــرکت در ســال مالي منتهي به 31 شــهریور مــاه 1397 تحت تأثیر 
وضعیــت بازار و تغییرات روش فــروش محصول از روش نقدي بــه اعتباري داراي 
نوسانات زیادي بوده است ، به طوري که یکي از موارد مهم اتخاذ تصمیمات بررسي 
وضعیت نقدینگي اســت . لذا شــرکت براي تأمین منابع مالي خود براساس بودجه 
نقدي تعریف شــده براي ســال مالي آتي منابع الزم را پیش بیني نموده اســت .
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چشم انداز گسترش تعامالت بانكی ایران و قطر
روز چهارشــنبه 22 آذرمــاه امســال ،رییس کانون 
بانک های خصوصــی به همراه نمایندگان بانک های 
پاســارگاد، پارسیان و ســامان در بانک مرکزی قطر 
حاضر و با شــیخ عبداهلل بن سعود آل ثانی رییس کل 
و مدیران ارشــد بانک مرکزی قطــر مالقات کردند.

در این دیدار، شــیخ عبداله بن سعود آل ثانی ضمن 
خوشــامدگویی به هیات بانکی ایــران،  با بیان اینکه 
چشم انداز روشن همکاری بانکهای قطر با بانک های 
ایرانی در پیش روست ، اظهار کرد : بانک های قطری 
تــالش خواهند کرد تا موانع موجــود برای همکاری 
هــای متقابل را هر چه ســریع تر برطــرف نمایند.  
در ادامه، کورش پرویزیان ضمن تشکر از شیخ عبداله 
بن سعود آل ثانی به واسطه میزبانی ایشان و برگزاری 
نشســت . اظهار کرد: چند بانــک خصوصی ایران به 
تازگی روابط کارگــزاری با بانک قطر الوطنی را ایجاد 
و حســاب های خــود را افتتاح نموده انــد و آمادگی 
ارایه خدمات مورد نیاز تجــار ایرانی و قطری را دارند. 
دراین نشست حل مشکالت موجود در تعامالت بین 
دو کشــور به دستور شــیخ عبداله خطاب به حشام 
معاون نظارتی بانک مرکزی این کشــور در. دســتور 
کار معــاون نظارتی بانک مرکزی قطر قــرار گرفت.

همچنین در نشست جداگانه ای در همان روز چهارشنبه 
با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی قطر و نمایندگان 
بانک های قطر الوطنی، الخیجی و الریان و همچنین 
رییس کانــون بانک های خصوصی ایــران به همراه 
نمایندگان بانک های خصوصی ایران تشکیل و در این 
جلسه ارتقای سطح مبادالت بانکی دو کشور و برطرف 
کردن محدودیت های موجود مورد تاکید قرار گرفت. 
همچنین در این نشست پیشنهاد انجام مبادالت بین دو 
کشور با ارزهای منطقه ای به جای ارزهای دیگر مانند 
یورو مطرح و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت .
برگزاری جلسه شورای دبیران امر به معروف و 
نهی از منكر شركت های بیمه به میزبانی بیمه سینا
جلســه شــورای دبیران امر به معروف و نهی از منکر 
شرکت های بیمه در روز سه شــنبه 21 آذرماه 1396 
با حضور امین شــیرکانی، مدیرعامل شــرکت بیمه 
ســینا در ســالن کنفرانس این شــرکت برگزار شد.

امیــن شــیرکانی با بیــان این کــه موضــوع امر به 
معــروف و نهی از منکــر تأثیر بســزایی در صنعت 
بیمــه دارد، گفــت: در صنعــت بیمــه موضوعات و 
مســائل اخالقی زیادی دیده می شــود و این مسائل 
نه تنهــا در ایران، بلکه در همه جای دنیــا وجود دارد.

وی در ادامه افزود: دیگر کشــورها برای مرتفع نمودن 
این گونه مســائل، کدهای اخالقی ای را برای انجام و یا 
عدم انجام برخی کارها در سازمان های شان تعریف کرده  
اند و بر اساس این کدها به کارکنان شان می گویند که 
چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را 
نباید انجام دهند. برای مثال، تا چه مبلغ می توانند از 
مشتریان خود هدیه دریافت کنند و اگر این هدیه از حد 
مجاز تعریف شده در آئین نامه بیش تر باشد، حتماً باید از 
دریافــت آن خودداری کرده و یا این که مدیران خود را 
در جریــان آن قرار دهند. بنابراین، فکر می کنم ما هم 
می توانیم با نوشتن یکسری آئین  نامه، بایدها و نبایدهای 
سازمان مان را مشخص کنیم و کارکنان نیز موظف اند که 
بر اساس آن به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند و هر 
کجا که تخلفی از آئین نامه را مشاهده کردند، تذکر دهند.

حمایت بیمه میهن از كودكان بی سرپرست 
با همت خانم شجاعی نماینده استان کرمان شرکت 
بیمه میهن و با همکاری موسســه اســرا کودکان بی 
سرپرست تحت پوشــش بیمه عمر و سرمایه گذاری 
بیمه میهن قرار گرفتند ،تحت پوشــش قــرار دادن 
بیمه عمر و ســرمایه گذاری کودکان پنــج تا پانزده 

ساِل نیازمند )بی بضاعت، بی سرپرست، بدسرپرست( 
که تحت پوشــش سازمان بهزیســتی، کمیته امداد 
امــام و ســایر نهادهای خیریــه می باشــند ، برای 
مدت پانزده ســال توسط این شــرکت انجام گردید.
تقدیر ستاد امر به معروف و نهی از منكر دولت از 

مدیرعامل بانك سپه
سید مهدی هاشمیان معاون امر به معروف و نهی از منکر 
دولت با ارســال نامه ای از مدیرعامل و ریاست شورای 
امر به معروف و نهی از منکر بانک ســپه تقدیر کرد.

در نامه معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت آمده 
است: اهتمام ویژه جنابعالی در پاسداشت و احیای ارزش 
های واالی اســالمی و قرآنی، به ویژه تبیین فرهنگ 
فریضتین امر به معروف و نهــی از منکر و نیز ترویج 
فرهنگ جهاد و شهادت و تکریم شهدا و خانواده های 
معظم آنان در بانک سپه موجب تقدیر و تشکر است.

در بخش دیگری از این نامه تأکید شــده است: اقدام 
شایســته جنابعالی در ابالغ ارتقای مزایــای گروه و 
پایه شغلی شهدای معزز بانک سپه از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی تاکنون و لحاظ نمودن مزایای آنان از 
ابتدای دی ماه ســال جاری برای خانواده های معظم 

شهدا و همچنین اشــاعه فرهنگ قرآنی در آن بانک 
بــا اعطای امتیاز یک رده شــغلی باالتــر به کارکنان 
حافــظ 10 جزء قرآن کریم و اعطای امتیاز یک درجه 
باالتر برای شــعبی که یک حافظ کل قــرآن در آن 
مشغول به کار اســت، در خور تقدیر فراوان می باشد.

ســید مهدی هاشــمیان در پایــان نامه خــود به 
چقازردی مدیرعامل بانک ســپه آورده اســت: امید 
است با توســعه هر چه بیشتر فرهنگ امر به معروف 
و نهــی از منکــر و کســب مهــارت هــای اخالقی 
اداری، شــاهد موفقیت بیشــتر در بانک سپه باشیم.
اعطای تسهیالت توسط بانك آینده با مشاركت 

صندوق توسعه ملی
بانک آینده، در راســتای حمایت از بخش خصوصی 
به منظور افزایش تولیدات داخلی، توســعه صادرات و 
به ویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات 

از محل منابع صندوق توســعه ملی، به سهم خود در 
این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ 
به گونه ای که تاکنون، مبلغ 2،300 )دو هزار و سیصد( 
میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی فعــال در بخش صنعت و معــدن، صادرات 
کاالهای صنعتی و معدنی و فعالیت های دانش بنیان، 
هم چنین تأمین مالی طرح های صنعتی و معدنی دارای 
توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار، از محل 
اعتبارات ریالی، توســط این بانک پرداخت شده است.
الزم به ذکر اســت، حمایت هرچه بیشتر از واحدهای 
تولیــدی و ایجاد ارتباط با صنعت گران و کارآفرینان و 
تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرح های 
صنعتی و معدنی، یکی از مهم ترین اهداف و اولویت های 
این بانک می باشد. بانک آینده، امیدوار است؛ با تالش 
مضاعف، در »سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال«، 
بتواند؛ بخــش بیشــتری از منابع مالی خــود را به 
طرح های دارای اولویت ســوق داده تا در جهت توسعه 
سریع تر اقتصادی کشور، سهم بیشتری داشته باشد.
بانك صادرات ایران از پهلوان كشــتی كشور 

تجلیل كرد
مدیریت شــعب بانک صادرات ایران در اســتان البرز 
طی مراســمی با حضور معاونین اســتان و روســای 
کلیــه واحد های بانــک در اســتان و برخی اعضای 
شورای شــهر فردیس با اهدای لوح و هدایایی از اقدام 
شــجاعانه و عزت آفرین علی رضا کریمی،کشــتی 
گیــر دالور و ســربلند کشــورمان قدردانــی کرد.
سامانپور، مدیر شعب بانک صادرات استان البرز ضمن 
تجلیل از فروتنی این پهلوان و تشکر از حضور وی در 
جمع کارکنان این بانک، گفت: همانطور که مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( در تجلیل از این جوان فرمودند، 
»کار او از سنخ کار پهلوان نامداری چون پوریای ولی است«.
وی اقدام جوان شــجاع کشورمان را از مصادیق روایت 
منقول از حضرت علی )ع( که فرمودند:»اشجع الناس من 
غلب هواه«، دانست و افزود: این شجاعت زمانی قابل درک 
است که او سختی ها و مشقات فراوانی را در تمرینات 
طاقت فرسا برای راه یابی به این مسابقات متحمل شد 
و تــا دریافت مدال قهرمانی فاصله چندانی نداشــت.
بنا برایــن گزارش، مقــام معظم رهبــری )مد ظله 
العالی( طی هفته جــاری در دیدار با علیرضا کریمی، 
فرمودند:» من از اینکه نشــان دادیــد جوانی از جوان 
های ما حاضر اســت برای یک هدف بزرگ و بلند، پا 
بر روی نفــس خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی 
مســلم صرف نظر کند، واقعا احســاس عزت کردم«.
ایشــان افزودند:»قــدر ایــن کار را بدانیــد و اجــر 
معنــوی آن را از خــدا بخواهید البته مســئوالن نیز 
نبایــد در تجلیل و پــاداش مــادی کوتاهی کنند«.
گفتنی اســت، علیرضا کریمی که از مشتریان شعبه 
فردیس بانک صادرات اســتان البرز نیز هست،  ضمن 
ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان بانک صادرات 
ایران، از مدیریت و پرســنل این بانک تشــکر نمود. 

عضویت بیمه  كوثر در سامانه سنا 
شرکت بیمه  کوثر به  عنوان نخستین شرکت بیمه  ای 
در سامانه ابالغ الکترونیک قوه قضاییه )سنا( عضو شد. 
ایــن شــرکت به منظــور کاهــش بوروکراســی و 
هزینه ها و نیــز افزایش ســرعت در ارایــه خدمات 
بــه ذی نفعــان در ایــن ســامانه ثبت نــام کــرد.
ســعداله فغان نژاد با بیان اینکه این امر باعث کاهش 

اخبار بانک و بیمه
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اخبار بانک و بیمه

كرد عالم  ا مسکن  بانک 
ســاختمان  و  زمین  صندوق  ولین  ا  

. . نشست. ر  با به  ز  مرو ا

عملکرد مثبت بانک صنعت و معدن
 با سیستم مدیریتی پویا

اطاله دادرســی و تسریع در رســیدگی به پرونده ها 
در دادگســتری می شــود، خاطرنشــان کرد: ستاد و 
سرپرســتی ها نیــز در جریان پرونده های تشــکیل 
شــده قرار می گیرند و ارجاع پرونده به کارشناســان 
خســارت و وکالی دادگستری به موقع انجام می شود.

وی از رصد پرونده ها توسط سرپرستی های سراسر کشور 
خبرداد و گفت: ابالغیه های صادر شده ازسوی قوه قضاییه 
برای ستاد و سرپرستی های سراسر کشور ارسال می شود. 
بیمه تعــاون دربیســت و چهارمین همایش 
بیمه و توســعه »مدیریت ریســك و بیمه« 
دکتــر مظلومــی درباره شــیوه  مدیریت ریســک 
گفــت خــود  مدیریــت  تحــت  درشــرکت 

موضوع مدیریت ریسک در شرکت های بیمه اهمیت 
مضاعفی دارد چرا که شرکت های بیمه عالوه بر آنکه 
باید ریسک های خود را به درستی مدیریت کنند خود 
نیز، ابزاری هستند برای مدیریت ریسک سایر افراد و 
ســازمان ها وچنانچه بیمه گذارانی که برای مدیریت 
ریسک هایی که با آن مواجه هستند و آن ریسک ها را 
به شرکت بیمه منتقل کرده اند که در زمان بروز وقایع 
نا مطلوب از آن شرکت بیمه بهره ببرند، در زمان الزم 
متوجه شوند که شرکت بیمه خود نتوانسته ریسک های 
فــردی را مدیریت کند و تــوان الزم بــرای جبران 
خسارت های وارد شده به بیمه گذاران را ندارد، باعث از 
بین رفتن اعتماد مردم به شرکت های بیمه و از سوی 
دیگر باعث عدم تعادل اقتصادی در جامعه خواهد شد.

طبــق برنامــه ششــم توســعه ســهم بیمه های 
عمــر بایــد درکشــور افزایــش یابد. رویکرد شــما 
نســبت بــه توســعه بیمه هــای عمر چیســت؟

موضوع بیمه های عمر در شــرکت های بیمه در حال 
حاضر با مخاطراتی همراه است. در حال حاضر بر اساس 
آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه ، در بیمه های عمر 
شرکت های بیمه برای دوســال اول 16درصد و برای 
دوســال بعــد 13درصد و برای ســال های بعدی 10 
درصد سود را تضمین می کنند. از سوی دیگر بسیاری 
از این بیمه نامه ها بلند مدت هستند و در صورتی که 
اقتصاد ملی به سمتی حرکت کند که بازده حاصل از 
سرمایه گذاری ها مولد چنین سودهای تضمین شده ای 
نباشد، شرکت های بیمه را در آینده با چالش هایی مواجه 
خواهد کرد. بنابراین رویکرد ما در بیمه تعاون به سمتی 
است که بتوانیم محصوالت بیمه ای جدید که در آنها 
موضوع خطر، فوت و پررنگ تر باشــد حرکت کنیم و 
بیمه های زندگی را با تکیه بر گســترش محصوالتی 
که جنبه خطر فوت در آنها نســبت به بخش سرمایه 
گذاری اهمیت بیشتری داشــته باشد توسعه دهیم.
بانك كشاورزی در 100 روز نخست دولت دوازدهم 
-7 / پیشروی بر بلندای صنعت بانكداری الكترونیك
بانک کشاورزی در 100 روزه نخست دولت دوازدهم با 
تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید، 
 Core برپایه زیرساخت های قدرتمند خود در زمینه
banking و در راستای توسعه بانکداری الکترونیک به 

مثابه یکی از مصادیق تلفیق فناوری و صنعت بانکداری 
برای تسهیل و تسریع ارائه خدمات بانکی و نیز در راه 
تحقق بانکداری سبز باهدف حفاظت از محیط زیست، 
گام های موثر و اقدامات اثرگذاری را به انجام رسانده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، بانکداری 
دیجیتالی بانک کشاورزی یکی از نقاط قوت و عرصه 
های مورد تاکید و تمرکز مدیران این بانک است که در 
حوزه های مختلفی چون بانکداری اینترنتی، سامانه های 
الکترونیکی نظیر همراه بانک، سامانه پیام کوتاه، سامانه 
خرید تضمینی گندم و ... پایانه های فروش، خودپردازها، 
کیوســک بانک ها، پایانه های شعب، انواع کارت های 
الکترونیکی، خدمات دســتور پرداخت، خرید انالین 
ســهام و ... به ارائه خدمات مالی و اعتباری می پردازد .  
حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد شركت 
بیمه حافظ در 24مین همایش ملی بیمه و توسعه

بیست و چهارمین دوره همایش ملی بیمه وتوسعه با 
حضور مســوولین، مدیران عامل و مدیران ارشد بیمه 
ها و اهالی رســانه در روز سه شنبه 13 آذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ،این همایش در سه 
محور علت و ضرورت مدیریت ریسک در جامعه؛ اهداف 
و انتظارات از همایش و نحوه برگزاری و برنامه ریزی برای 
اجرا و پنج پنل تخصصی مدیریت ریسک و بیمه درباره 
حوادث فاجعه آمیز، مدیریت ریسک و بیمه در صنعت 
انرژی ، مدیریت ریسک و بیمه در صنعت حمل و نقل 
و مدیریت ریسک و بیمه در حوزه سالمت و مدیریت 
ریسک و بیمه در موسسات بیمه، در حاشیه این همایش 
برگزار شــد. در این مراسم، دکتر عبدالرسول عطایی 
مدیرعامل ، به همراه معاونین ومدیران ارشــد شرکت 
بیمه حافظ دراین مراسم شرکت کردند. عالوه برآن دکتر 
عبدالرسول عطایی در پنل تخصصی مدیریت ریسک و 
بیمه در صنعت حمل ونقل به ایراد سخنرانی پرداختند.
توزیع نوشت افزار درمدارس مناطق زلزله زده

زده  زلزلــه  مناطــق  مــدارس  در  آســیا  بیمــه 
کــرد توزیــع  افــزار  نوشــت  کشــور  غــرب 

روابط عمومی بیمه آسیا در گزارشی اعالم کرد: بیمه 
آســیا با اختصاص هزینه چاپ و توزیع سررسید سال 
1396 به تهیه نوشت افزار و کمک های انساندوستانه 
کارکنان این شرکت، در مدارس مناطق زلزله زده سر پل 
ذهاب، ازگله، جوانرود و گیالنغرب نوشت افزار توزیع کرد.

بنابراین گزارش، ســاخت مدرســه در سیســتان و 
بلوچستان، توزیع نوشــت افزار و توپ های ورزشی در 
مدارس مناطق محروم کشــور بخشی از برنامه ریزی 
هدفمند بیمه آسیا در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه 
های اقتصادی است که در دو سال اخیر انجام شده است.

اولین پروژه ی ساختمانی تامین مالی شده توسط 
صندوق زمین و ســاختمان ، با ابتکار عمل گروه 
مالی بانک مســکن ، امروز به بهره برداری رسید.

برج مســکونی نسیم که ساخت آن از مهرماه سال 
93 با راه اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان در 
کشور و با تامین مالی از بازار سرمایه آغاز شد، امروز 
توسط وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن 
و اعضای هیأت مدیره ی این بانک ، افتتاح شــد.

صنــدوق زمین و ســاختمان نســیم، بــا ابتکار 
عمــل گــروه مالــی بانک مســکن ســال 93 با 
هدف اســتفاده از ظرفیــت بازار ســرمایه برای 
تامیــن مالی بخــش مســکن راه اندازی شــد.

صندوق زمیــن و ســاختمان یک مســیر نوین 
بــرای تامین منابــع مالی مورد نیاز پــروژه های 
ســاختمانی محســوب می شــود که توسعه ی 
این صندوق هــا می تواند چالــش کمبود اعتبار 
برای پرداخت تســهیالت بانکــی را مرتفع کند.

در این صندوق متقاضیان خرید مسکن به تناسب 
آورده ی نقدی خود سرمایه گذاری می کنند و در 
پایان پروژه ، اصل و سود خود را دریافت می کنند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بانک صنعت 
و معدن با برخورداری از سیســتم مدیریتی پویا و 
باتجربه در عرصه های تولید، صنعت و اشتغال کشور، 
توانسته عملکرد مثبتی را در جهت رونق و توسعه 
بخش صنعت کشور داشته باشــد.بهرام پارسایی، 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 در گفت وگو 
با پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن افزود: 
این بانک در حوزه اشتغال زایی، رونق تولید، بخش 
ســرمایه گذاری داخلی و جذب فاینانس در کشور 
خدمات شایسته ای را انجام داده و در استان فارس 
نیز حمایت های این بانک کامال مشهود و قابل تقدیر 
است.نماینده مردم شــیراز بیان کرد: امیدواریم که 
سیستم و تیم اقتصادی کشور بتواند از ظرفیت های 
ایجاد شده در عرصه صنعت و تولید به نحو احسن 
استفاده کند و از آن مهم تر از بانک صنعت و معدن 
در بخش افزایش سرمایه حمایت های الزم را داشته 
باشد تا این بانک بتواند با توان بیشتری در خدمت 
صنعت، معدن و بخش های تولیدی کشــور باشد.
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مدیرعامل بیمه البرز با بیان این که عزم دولت برای واگذاری سهام خود در بیمه ها جدی 
است  و اینکه هم اکنون عقالنیت به بازار بیمه کشور بازگشته است، اظهار داشت: در این 
شرایط، انتخاب بیمه گران از سوی بیمه گزاران بر اساس کیفیت و نحوه ارائه خدمات 
صورت می گیرد نه صرفا نرخ و شرایط. سید رسول تاجدار با اشاره به این نکته که تا پیش 
از این، نرخ های غیرمنطقی و غیرفنی زیادی در صنعت بیمه کشور ارائه می شد، ادامه 
داد: از نیمه های دوم سال گذشته، عقالنیت بر بازار حاکم شده است و بدین ترتیب، با 
وجود ارائه نرخ های پایین تر از سوی شرکت های دیگر، از بیمه نامه های البرز استقبال 
شده است که این موضوع جای تبریک دارد. وی سهم بیمه البرز را از کل کیک صنعت 
بیمه حدود 6.8 درصد عنوان کرد و گفت: ما در این شرکت هر ریسکی را پذیرش نمی 
کنیم و پذیرش ریسک ها صرفا بر اساس یک آنالیز منطقی و حرفه ای است. مدیرعامل 
بیمه البرز با اشاره به خسارت های پرداختی از سوی صنعت بیمه در زلزله ها و حوادث 
اخیر یادآور شد: مشکل ساخت و ساز در کشور یک مشکل تاریخی است و در حالی که 
عمر مفید ساختمان ها در کشور های دیگر باالی 80 سال است این رقم در ایران کمتر 
از 25 سال است. وی با بیان این نکته که نمی توان به خاطر نحوه ساخت و سازها، دوره 
خاصی را زیر سوال برد، افزود: نظام های مهندسی و شهرداری ها باید با تشدید نظارت 
خود، عمر مفید ساختمان ها را در کشور افزایش دهند. تاجدار با تاکید بر این نکته که 
در زلزله استان کرمانشاه تاکنون 9 هزار پرونده خسارتی به شرکت بیمه البرز اعالم شده 
است، اضافه کرد: دو اکیپ تخصصی در منطقه مستقر شده اند تا خسارت ها را در اسرع 
وقت با روش های علمی و فنی ارزیابی و نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. وی بیمه 
البرز را دارای باالترین سهم بیمه در اغلب مناطق کرمانشاه خواند و ادامه داد: شرکت های 
بیمه با پرداخت خسارت در این مواقع، افرادی را نیز که بیمه نامه ندارند به خرید بیمه نامه 
ترغیب می کنند و این یک تبلیغ مثبت محسوب می شود. تاجدار در عین حال اعالم کرد 
که با توجه به توزیع ریسک انجام شده، این زلزله آثار سود و زیانی قابل توجهی بر عملکرد 
شرکت های بیمه نخواهد داشت. مدیرعامل بیمه البرز با اظهار خرسندی از تدوین طرح 
صندوق بیمه حوادث طبیعی، اظهار داشت: این طرح در کمیسیون های تخصصی مورد 
بررسی قرار گرفته و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرده و مجددا به دولت عودت داده 
شده است که پس از تصویب، به زودی ابالغ خواهد شد. به گفته وی، این طرح در دو 
بخش پایه و تکمیلی تدوین شده است به عبارت دیگر تقریبا تمامی حوادث طبیعی را 
تحت پوشش قرار خواهد داد که در بخش پایه سرمایه مشخصی برای همه ساختمان ها 
در نظر گرفته شده است ولی مالکان ساختمان ها باید متناسب با نوع سازه، نسبت به خرید 
بیمه تکمیلی اقدام کنند. وی این اتفاق را اتفاقی مبارک و میمون خواند و گفت: گویا قرار 
است ابتدا قسمت عمده ای از حق بیمه را دولت تقبل کند و سپس در مدت 10 سال به 
خانوار منتقل شود. وی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه و به ویژه میزان حق بیمه های عمر را 
از نقاط ضعف صنعت بیمه کشور عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که با اقدامات انجام شده 
از سوی بیمه مرکزی، این ضریب ها رشد پیدا کند. تاجدار به رشد 26 درصدی بیمه های 
عمر در 10 سال گذشته به طور متوسط اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون سهم این بیمه ها 
به 13.5 درصد در سبد پورتفوی صنعت بیمه کشور رسیده که خبر خوب و مبارکی است.
وی با بیان این نکته که صنعت بیمه تاکنون یک ریال نیز از منابع دولتی استفاده نکرده 
و در مقابل عوارض و مالیات های متعددی نیز به دولت پرداخت کرده است، تاکید کرد: 
خوشبختانه صنعت بیمه تمامی خسارت ها را مدیریت کرده و مانع تحمیل یک هزینه 
اجتماعی سنگین به دولت شده است. تاجدار وجود 333 هزار مجروح حوادث رانندگی در 
سال گذشته که حدود 8 درصد آنان تا پایان عمر معلول خواهند بود را از جمله این هزینه 
ها دانست که صنعت بیمه، پرداخت خسارت آنها را تقبل و از تحمیل بار سنگین هزینه 
های آن بر دوش دولت جلوگیری کرده است. وی سنهاب و کد یکتا را از جمله اقدامات 
مثبت و کارگشای بیمه مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه اکنون اغلب کارهای ما در 
بیمه البرز در بعد فنی و مالی از طریق سنهاب در بیمه مرکزی کنترل می شود ضمن این 
که کد یکتا هم از اقدامات مهمی است که برای جلوگیری از تقلب در صنعت بیمه که یکی 
از معضالت بزرگ و ریسک های بااهمیت است به مرحله اجرا درآمده است. تاجدار تدوین 
آیین نامه حاکمیت شرکتی و تعیین صالحیت حرفه ای مدیران و دست اندرکاران شرکت 
های بیمه را هم از دیگر اقدامات مثبت بیمه مرکزی خواند و گفت: حدود پنج سال است 
که روی بحث نظات های مالی در صنعت بیمه کار شده است که روش های مختلفی 
در حال آزمایش است که هدف اصلی آن انعکاس ذخایر کافی در صورت های مالی و 
جلوگیری از توزیع سودهای واهی در مجامع است. وی حضور شرکت های خارجی و 

ایجاد دفاتر ارتباطی آنها را در ایران اقدام مثبتی خواند و یادآور شد: جلسات مشترک برگزار 
شده بسیار مفید است زیرا ما به دانش و فکر شرکت های خارجی به ویژه در زمینه بیمه 
های عمر و بازار سرمایه نیاز داریم تا به سرمایه های خارجی. به عبارت دیگر ما نیازمند فکر 
جدید برای سرمایه گذاری بهینه وجوه در شرکت های بیمه هستیم تا از محل سرمایه 
گذاری های انجام شده بتوانیم به خوبی به تعهدات خود عمل کنیم. مدیرعامل بیمه البرز 
از این شرکت به عنوان نخستین شرکت بورسی کشور یاد کرد که با 26 میلیارد تومان 
سرمایه وارد بورس شده و به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی، سرمایه خود را به 
400 میلیارد تومان رسانده است. به گفته وی، تا 29 اسفندماه سال گذشته، میانگین 7 
ساله بازدهی سهام بیمه البرز در بورس 35 درصد بوده است، گفت: این شرکت دارای 
بیشترین بازدهی نقدی بوده است و همیشه بیشترین بخش از سود سهم خود را بین 
سهامداران تقسیم کرده است. تاجدار دریافت سطح یک توانگری مالی، گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، رتبه اول مشتری مداری در 9 سال متوالی، رتبه نخست شرکت 
های بیمه در بحث فناوری اطالعات و شفافیت مالی و ... را از جمله دستاوردهای بیمه 
البرز در سال های اخیر ذکر کرد و گفت:این دستاوردها حاصل تالش تمامی کارکنان 
و انتقادات منصفانه رسانه ها بوده است. وی حجم حق بیمه تولیدی بیمه البرز را در 8 
ماهه ابتدای سال 1400 میلیارد تومان و میزان خسارت پرداختی را 800 میلیارد تومان 
با نسبت خسارت 57 درصد عنوان کرد و افزود: پیش بینی صورت گرفته برای پایان 
سال، رسیدن به پورتفوی 1900 میلیارد تومان است ضمن این که ما در بیمه البرز در 
پی افزایش پورتفوی به هر قیمت نیستیم بلکه در پی جذب پورتفوی باکیفیت با مانده 
عملیاتی مناسب هستیم. مدیرعامل بیمه البرز خاطرنشان کرد: هم اکنون برند شرکت به 
جایگاهی رسیده است که ما بیمه گزاران خود را انتخاب می کنیم و به پذیرش هر ریسکی 
تن نمی دهیم. تاجدار بازدهی پورتفوی صنعت بیمه را در سال های اخیر زیر 12 درصد، 
بازدهی بورس را 24 درصد، مسکن را 27 درصد و بانک را 19.5 درصد اعالم کرد و گفت: 
با این اوصاف، سهامداران انگیزه ای برای واردکردن نقدینگی جدید به شرکت های بیمه و 
افزایش سرمایه ندارند بنابراین ما در بیمه البرز سعی داریم تا نگرش مثبتی در سهامداران 
ایجاد کنیم و به همین دلیل در حال منطقی کردن ترکیب پورتفوی شرکت هستیم. وی 
پیش بینی بیمه البرز را در سال جاری تحقق 142 ریال سود به ازای هر سهم خواند و 
افزود: بر اساس صورت های مالی رسیدگی شده، 50 درصد این مبلغ در پایان شهریورماه 
سال جاری محقق شده است. مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: این شرکت جزو معدود 
شرکت های بورسی است که در طول سال های واگذاری، تعدیل منفی روی سود سهام 
خود نداشته است. وی درباره ترکیب سهامداران عمده بیمه البرز گفت: 20 درصد متعلق 
به گروه مالی ملت، 17.35 درصد متعلق به دولت، 15.5 درصد متعلق به صباتامین، 14 
درصد متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت و 13.5 درصد هم متعلق به 
صندوق عشایر است که البته طبق قانون سهم دولت باید تاکنون واگذار می شده است.
به گفته تاجدار، خوشــبختانه وزیر اقتصاد در گفت وگوهای خود بر این نکته تاکید 
کرده اند که سهام دولت در شرکت های بیمه باید واگذار شود که البته در دولت قبل 
حدود 2.6 درصد ســهام واگذار شــد ولی هنوز 17.35 درصد سهم دولت باقی مانده 
است که شکل واگذاری آن معلوم نیست که آیا به صورت مدیریتی واگذار خواهد شد 
یا به صورت جزء اما عزم دولت برای واگذاری این ســهام جدی است. وی درباره خرید 
سهام شرکت های بیمه از سوی شرکت های خارجی نیز گفت: شرکت ارگو وابسته به 
مونیخ ری مذاکرات متعددی را با ما برای خرید سهام داشت که به نتیجه منتهی نشد 
و گویا با یک شرکت دیگر هم وارد مذاکره شدند ولی تاکنون نتیجه ای نداشته است.

عقالنیت به بازار بیمه کشور بازگشته است
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک اقتصاد نوین )شرکت سهامی عام( 
مورخ 1396/08/17 در محل سالن های همایش و مراسم صدرا برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که با حضــور 84/74 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســیامک دولتی 
بــود، که جنابان محمد بدیعی جاریانی و اســامه آیت اللهی در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای آریو صــدر اصفهانی به عنوان دبیر مجمــع 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 به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی فاطــر بــه ســمت 
حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی اصلــی و موسســه حسابرســی و 
خدمــات مدیریت دایــا رهیافت به ســمت حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونــی علــی البــدل شــرکت بــرای مدت یــک ســال انتخاب شــدند.

نصرت اله روشــن ضمیر، سرپرســت بانک ضمن خوشامدگویی به مدعوین و 
سهامداران محترم بانک، به صورت 
گذرا به شــرایط اقتصادی کشور، 
نبــود رونــق در بازارهــا، کاهش 
اجتناب ناپذیر بودجه های عمرانی 
و آثار و تبعات چنین شــرایطی بر 
بازارهای مالی کشور اشاره داشت. 
وی افــزود در چنین رایطی، نظام 
به شــدت توسط  بانکی کشــور 

فعاالن بانکی غیرمنضبط و بازار اوراق بدهی، به چالش کشــیده شــد و منابع 
سپرده ای بانک های منضبط، با پیشنهاد نرخ های سود باالتر، مورد هدف قرار 
گرفت به طوری که علیرغم رشــد 23 درصدی نقدینگی کشور، بانک اقتصاد 
نوین با اتخاذ سیاســت عدم ورود به رقابت ناســالم نرخ سود سپرده و حرکت 
در راستای سیاســت های بانک مرکزی ج.ا.ا. نرخ میانگین سپرده های ریالی 
خود را کاهش داد. اتخاذ این رویکرد موجب شد که رشد سپرده های اشخاص 
بانک اقتصاد نوین در حدود 6/96 باشــد. وی اشاره کرد: جدیت سیاست گذار 
نظام بانکی در کاهش نرخ سود تسهیالت و الزام بانک ها بر عدم شناسایی سود 
تعهدی برای بخشی از تســهیالت غیرجاری، چالش دیگری در مقابل فعاالن 
بانکی گشــود که در چنین شرایطی تسهیالت بانک اقتصاد نوین حدود 7/75 
درصد افزایش یافت . علی رغم اینکه شــرایط موجــود موجب کاهش درآمد 
تســهیالت ریالی به نسبت سال گذشــته گردید اما روند فعالیت بانک اقتصاد 
نویــن به گونه ای بود که ســهم درآمدهای غیرمشــاع از مجموع درآمدها در 
ســال 1395 بیش از دو برابر سال 1394 بود. در این راستا مجموع درآمدهای 
غیرمشاع بانک اقتصاد نوین طی سال 1395 معادل 8/684 میلیارد ریال بوده 
که در مقایســه با سال قبل ، 92 درصد را نشــان می دهد. شایان ذکر است، 
طی سال 1395 ســپرده های دیداری بانک اقتصاد نوین حدود 161، سپرده 
اشــخاص حدود 7 درصد، در ســپرده های مدت دار حدود 2 درصد و سپرده 
نقدی ضمانت نامه ها حدود 7 درصد رشد نسبت به سال 1394 داشته است.

در ادامــه فعالیــت هــای حــوزه هــای مختلف بانــک تشــریح گردید. در 
حــوزه مالــی و پشــتیبانی بــه اقداماتــی نظیر افزایــش ســرمایه بانک از 
مبلــغ 11/312 میلیــارد ریــال به مبلــغ 13/131 میلیارد ریــال، مدیریت 
و تامیــن بهینــه نقدینگی مــورد نیــاز بانک کــه نتیجــه آن کاهش نرخ 

میانگین ســود ســپرده های ریالی در حدود 2/8 درصد بود، اشــاره گردید.
عالوه بر این بانک اقتصاد نوین شاهد موفقیت های چشمگیر دیگری در عرصه های 
بین المللی بود که می توان به افزایش 16 درصدی درآمدهای کارمزدی عملیات 
ارزی، عضویت در هیات مدیره انجمن بانکداران آسیایی برای چهارمین سال پیاپی 
و کسب کرسی نایب رئیس هیات مدیره در آن انجمن برای نخستین بار در تاریخ 
بانکداری کشور و همچنین کسب رتبه دوم معامله با بانک مرکزی در بین کلیه 
بانک های دولتی و خصوصی ، از نظر حجم معامالت و خرید ارز ، اشاره داشت.

همچنین در سالی که گذشت حوزه برنامه ریزی و توسعه سازمانی سند راهبردی 
بانــک را مورد بازنگری قــرار داد و ارتباط میان نظام بودجه و برنامه به منظور 
مدیریت بهینه هزینه برقرار گردید. بانک اقتصاد نوین در حوزه های کسب و کار 
نیز در سال 1395 به موفقیت هایی دست یافت که رشد تعداد مشتریان جدید 
بانکداری شرکتی، رشــد دارایی های تحت مدیریت بانکداری اختصاصی و در 
نهایت استقرار و بهره برداری از سامانه تسهیالت ازدواج از جمله دستاوردهای 
این بخش می باشد. حوزه ســرمایه گذاری و امور شرکت ها نیز با ساماندهی 
سبد سرمایه گذاری بانک و مدیریت بهینه شرکت های تابعه به منظور تکمیل 
زنجیره ارایه خدمات بانکی و افزایش سودآوری و سهم بازار و همچنین فراهم 
نمودن زمینه ورود شــرکت های 
لیزینگ و تامین ســرمایه به بازار 
بورس توانست ســهم ارزشمندی 
در تحقق اهداف بانک داشته باشد.

عملکرد اجتماعی بانک در ســال 
1395 درچارچــوب انعقاد قرارداد 
با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس برای ســاخت 9 مدرســه 
جدید در نقاط محروم کشــور، افتتاح پردیس نوین 1 با کاشت بیش از 9000 
نهال در منطقه پارک پردیســان، انعقاد تفاهم نامه احداث پردیس نوین 2 در 
استان خوزســتان با صندوق ملی محیط زیســت و آغاز عملیات اجرایی آن، 
خرید تجهیزات درمانی برای بیمارســتان های امام خمینی، شهدای تجریش 
و علــی اصغر تهران و کمک به مراکز خیریه ارایــه گردید. از مهمترین برنامه 
های بانک اقتصاد نوین در سال 1396، توسعه شبکه کارگزاری بانک و ورود به 
بازارهای هدف مخصوصا بانک های اروپایی، افزایش سهم بازار، رعایت قوانین 
باالدستی و توسعه فعالیت و بهبود پرتفوی سرمایه گذاری بانک در شرکت های 
وابســته و فرعی و برنامه ریزی جهت فروش اموال تملیک شده اعالم گردید.

در ادامه، پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی و بازرس مستقل بانک، قرائت 
مجوز برگزاری مجمع صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. صورت های مالی سال 
1395 بانک اقتصاد نوین به تصویب مجمع رسید و روزنامه های دنیای اقتصاد 
و اطالعات به عنوان روزنامه های رسمی انتخاب شدند. با توجه به موارد مندرج 
در مجوز صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. تقسیم سود نقدی انجام نپذیرفت.  

برنامه های آینده بانك
بانک اقتصاد نوین ضمن توجه کامل به اصول برنامه ریزي عملیاتي و پایبندي 
بــه رعایت مقــررات بانکداري و ضمن بهــره گیري از تجربــه قبلي و دانش 
نوین، ارایه خدمات به مشــتریان و پاســخگویي به کلیه ذ ینفعان، مهمترین 
اهداف عملیاتي خود در ســال مالي 1396 را به شــرح زیر اعــالم مي دارد:

-  معاونت اعتبارات و بین الملل -  معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات -  معاونت 
برنامه ریزي و توسعۀ سازماني -  معاونت شعب و امور مشتریان -  معاونت مالي 
و پشتیباني -  مدیریت توسعۀ سرمایۀ انساني -  مدیریت سرمایه گذاري و امور 
شرکت ها -  مدیریت حقوقي -  مدیریت بازرسي -  ادارة پیشگیري از پولشویي

مجمع بدون حاشیه و امیدوارکننده بانک اقتصاد نوين
با حضور حداکثري سهامداران، صورت هاي مالي سال 1395 بانک اقتصادنوين به تصويب مجمع رسید
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