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مهندس حمیدرضا عظیمیان از جمله مدیران خوش فکر و توانمند كشــور می باشــد كه با دیســیپلین 
خاص و راهکارهایی از جنس موفقیت توانســته اســت در هر سنگر و سمتی كه باشد منشا خیر بسیاری 
گردد. این مدیر رزومه دار چه آن زمان كه در پســت مدیرعاملی شــركت های بزرگ و چه آن زمانی كه 
در كســوت شــهردار شهرهای بزرگ كشور قرار گرفته نشان داده اســت كه با تدوین برنامه های مدون و 
اجرایی كردن آن برگ برنده ای را رو می كند كه با توســعه و پیشــرفته همه جانبه مجموعه به صالبت 
و صداقــت عجین گردد. این مدیر عمل گرای دانش پژوه با شــناختی كــه از معضالت و تهدیدهایی كه 
صنعت و اقتصاد كشــور را دچار تالطم می ســازد از سویی و با درک درســت و آشنایی با سیاست های 
كلی نظام و فرآیندهایی كه ضامن پیشرفت ایران اسالمی می باشد توانسته از دل تهدیدها فرصت بسازد. 
مهندس حمیدرضا عظیمیان خوب می داند كه تداوم صدر نشــینی و برترین بودن از كســب مقام اولی و 
صدرنشینی بسیار سخت تر می باشد و گزافه نباشد وقتی نمایندگان مردم اعالم می نمایند كه در سخت 
ترین روزهای جنگ اقتصادی مهندس حمیدرضا عظیمیان با گذشــت و ایثار قبول مدیریت عاملی كرده 
تا بتواند در ســایه تدبیر و درایت، مجموعه را به سوی پیشرفت روزافزون رهنمون سازد و البته كه تالش 
دوچندان مدیر خوش فکر مجموعه افتخارآفرین فوالد مباركه اصفهان به عنوان پیش قراول صنعت فوالد 
كشور می تواند زمینه ساز اعتالی ایران اسالمی بیش از پیش در صنعت مادر فوالد سازی در همه عرصه 
ی كیفیت، تولید، صادرات و ... گردد.بالشک حضور مدیری كه به كمیت و كیفیت در كنار شفافیت مالی 
و كاری توجه ویژه ای معطوف ســازد می تواند همان حلقه گمشده ای باشد كه مدیریت و صنعت كشور 
امروزه و در یک جنگ اقتصادی بیش از پیش به آن نیازمند اســت.مهندس عظیمیان تاكنون مدیر عامل 
ســازمان ملی زمین و مسکن، عضو هیئت مدیره شركت فوالد مباركه اصفهان و عضویت در هیئت مدیره 
مجتمع پرشــیا فلز را در كارنامه خود دارد.  وی هم چنین در از ســال 1370 تا 1376 به عنوان شهردار 
اصفهان مشغول به فعالیت بوده است و پس از آن، عضو هیئت مدیره سیمان اصفهان، عضو هیئت مدیره 
ســیمان نایین، عضو هیئت مدیره فوالد تکنیک و عضو هیئت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا بوده است.

وقتی گزارش نخســتین نمایشگاه توانمندی های 
اقتصادی و ســرمایه گذاری شهرســتان زرندیه را 
می نگاشتم خبر از بخشهای زرندیه آمده كه برف 
و باران چندین روز اســت قطع نشــده و فرماندار 
و دیگر مســئولین شهرستان در روستاگردی شب 
به صبح  در جــای جای پیگیر امورنــد. فرماندار 
محبــوب تبارک اهلل كه احســن خدمت را تعریف 
كردی و از خانه شــهید تا به كنار سدها و آبگیرها، 
از قصبه و جالیز روســتا تــا دل مزارع جو و گندم 
و زعفران، از نشســت با امــام جماعت و هیاتی ها 
تا سركشــی به خانه های ساده روستایی و... لختی 
نیاسوده و خدمت بی منت را تعریف جدید نمودید.

اقتصادی و سرمایه گذاری  توانمندیهای  نمایشگاه 
شهرســتان زرندیه از تاریخ 18 الــی 30 آبان در 
محل ســرزمین ایرانیــان دایر بود كــه با حضور 
مهنــدس فرخی معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
و توســعه منابع انســانی اســتانداری مركزی در 
مراســم افتتاحیــه، دكتــر مقیمی معــاون وزیر 
صنعــت و معدن و تجارت، دكتــر فدائی فرماندار 
شهرســتان زرندیــه نماینده شهرســتان ســاوه 
و زرندیــه در مجلــس شــورای اســالمی و دیگر 
مسئولین شهرســتان به كار خود سامان بخشید. 

این توانمندی نشــان داد كه دروازده توســعه این ُملک دوســت داشــتنی برای جذب سرمایه 
باز اســت و این در تعریف مدیریت بخــش یعنی از ناممکن ممکن ســاختن.بادا كه چنین بادا.

دکتر فدائی نشان داد که فرمانداری یعنی چه
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خسرو اميرحسيني

چند ســالی برگردیم به عقب و بــه روزی كه آقای خاتمــی در صندوق رای بر 
آقای ناطق فائق شــد آنروز دوستی پرســید چه خواهد شد؟ گفتم درست است 
كه تفاوت رای زیاد اســت و بیست و اندی میلیون رای در مقابل ده میلیون رای 
اختالف فاحش دارد، ولی ســخت می توان كار كرد چرا كه تریبون ها در دســت 
ده میلیون رای اســت و بتدریج شاهدش رســید كه مدیریت كالن در جامعه با 
مشــکالتی روبرو گردید. آری نقل دیروز حکایت امروز هم هست كه اگر مشکل 
برای دولتین تامین و توزیع ســیب زمینی ، پیاز، گوجه فرنگی و پوشــاک برای 
مردم اســت پس چرا مدام شــعار و فریاد كه ابرقدرتها و صاحبان ابر زرادخانه ها 
ریســمان در دست در پی ما هســتند. خواننده های عزیز كه بیشتر جوانان دهه 
های بعد از انقالب هســتند بیاد آورند كه در كتاب دبســتانی خود نقلی داشتیم 
از شــخصی كه بره ای در پی اش می رفت و پرســش گری دیگری زآن صاحب 
بــره كه چه كرده ای كه گوســفند در پی تو روان اســت و پاســخ شــیرین او: 

نه این ریسمان می برد با منش
كه احسان كمندی است در گردنش

ایران امروزه در ســکوی دانش جهان در زمره برترینهاست و در منابع كانی جزء 
اولین ها نامندش و در انرژی كه نفت و گاز ابرداشته هایش هست جزو سکوداران و 
برای بیان گذشته و قدمت تاریخی آن همین بس كه مورخین بنام گهواره جنبان 
تمدن بشــری می نامندش و البته كه مردم مهمان نواز و نجیبش در پی فضای 
صلح و آرامش و رفاه هستند. داشته های سفره امروزه خودمان را با گذشته مقایسه 
كنید كه در اتوبانها روانی صنعت حمل و نقل و در صنعت كشاورزی خودكفایی و 
در دانش فنی پرشمار علم دست یازیده چگونه رشد و تعالی یافته و با اخالص آنها 
را به رقبای گذشته و حال به ترازوی انصاف بگذاریم. یکی از مصادیق بارزش همین 
كه امروز در خانواده من بسان شما كه در خانوار چندین دانش آموخته دانشگاهی 
آماده كار داشــته و داریم و با آن كه چند روز بیکاری دادیم تا نامه پســر سربازان 
را میرزا بخواند و دفتر را به قال خود ... این مقدمه را آوردم تا به عرض رســانم ما 
را چگونه می شناســند. برای درک بهتر از شرایط حال كشورمان از نگاه بیرونی و 
فهم عاقالنه تر از فضا و اتمسفری كه الجرم در آن باید زیست، زیبنده تر می باشد 
خوب و بطور صحیح خود را فارغ از هر نوع دیدگاه درونی با یک آنالیز بیرونی مورد 
قضاوت قرار دهیم. ذكر این نکته خالی از لطف نیســت كه حسن الهیکل روزنامه 
نگار برجسته مصری دو سال پیش یک مطلبی در روزنامه االهرام مصر نوشت كه 
متاسفانه نه دولتمردان ما و نه عربهای حاشیه خلیج فارس بهش توجه ای نکردند.!!

او در این مطلب به وضعیت اسفناک اقتصاد غرب و بخصوص امریکا اشاره كرده و 
میگوید تنها یک جنگ بزرگ كه بتواند حداقل 2 تریلیون دالر عاید اقتصاد غرب كند 
میتواند از فروپاشی این اقتصاد جلوگیری كند، چون دیگربانکهای امریکائی واروپائی  
قادر به پرداخت سود سپرده های سنگین عربستان و قطر و امارات و...... نیستند ...!

چرا انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد ...؟ 
چون میخواست تركش كمتری از این فروپاشی را متحمل شود، روسیه چرا دنبال 

جنگ افروزی است ...؟ 
پس از كاهش شــدید قیمت نفت 130 دالری به كمتر از یک ســوم قیمت و از 
طرف دیگر تحریمهای امریکا و اروپائیها پس اشــغال شــبه جزیره كریمه و فلج 
شــدن اقتصاد رو به رشد روسیه، االن تنها گزینه مناسب راه انداختن یک جنگ 
تمام عیار بین دو كشورقدرتمند و تولید كننده نفت جهان یعنی ایران و عربستان 
اســت .... در صورت بروز چنین جنگی  قیمت نفت ســر به آســمان خواهد زد.

بعضی از پیش بینی ها ازقیمت 200 دالر تا 400 دالر در هر بشــکه میزند، كدام 
كشــورها از این موقعیت پیشآمده ســود خواهند برد، اول امریکا و بعد روسیه .

  این تازه نفع مستقیم و بطورغیرمسقیم سود ناشی از فروش سالحهای گوناگون به 
كشورهای درگیر در جنگ و همسایه های نگران و سفارشهای آنها را برای تهییه 
سالحهای پیشرفته جهت تامین امنیت خودرا به آن منافع مستقیم اضافه كنید .

آنموقع متوجه خواهید شــد چه برنامه خطرناكی برای كشــورمان و منطقه در 

شــرف پیاده شــدن اســت ...... و از هردو آن منافع جلوگیری كردن از رشد دو 
ابرقدرت جدید یعنی چین و هند كه در 10 ســال گذشــته با رشد اقتصادی 2 
رقمی توانســته اند آمریکا و اروپا را پشــت ســر بگذارند این دو كشور به تنهائی 
50 درصد نفت خلیج فــارس را خرید میکنند و در صورت باالرفتن قیمت نفت 
آمریکا و روسیه كه خود بزرگترین كشورهای تولید كننده نفت غیر اوپک هستند. 
ایجــاد مانع برای چین و هند ســومین هــدف از ایجاد جنگ خانمــان برانداز 
خلیج فارس خواهد بود ....حاال هی ما از نابودی 3 ســاعته تمام زیر ســاختهای 
عربســتان و شــهرهای آنان بجز مکه و مدینه توســط موشــکهای ایــران و از 
آنطرف شــیوخ تازه به دوران رســیده و نابخرد عربســتان از اشــغال یکساعته 
آســمان ایران توســط نیروی هوایی فوق پیشرفته عربســتان بزنند، چیزی كه 
در نهایت بوقوع خواهد پیوســت نابودی  زیرساختها و ســرمایه های  دو كشور 
مســلمان و كشته شدن میلیونها مســلمان نصیب ایران وعربستان خواهد بود ...

اما برگردیم به كم لطفی ها و آمارســازی ها و رانت جویی صنایع شبه دولتی كه 
هفت الیه رویین فقط دارد در حالی كه فلسفه وجودی صنایعی مانند پتروشیمی 
ها و فوالدی ها در درجه اول تامین مواد اولیه ســایر واحدهای تولیدی و تضمین 
درصد، اشــتغال و رفاه عمومی معیشتی جامعه است. شوربختانه باید بگوییم كه 
فرصت طلبان این گروه ســعی می كنند مــواد اولیه را به قیمت مصوب و اصلی 
در اختیــار تولید كنندگان قرار نــداده و در عوض بصورت خــام صادركنند كه 
نتیجه عیان این كار كاهش فاجعه بار آمار اشــتغال زدایی در كشــور می گردد. 
ایــن مهد عیان از خدا بی خبر و غم وطن ندار از ســویی با كســب ارز و فروش 
آن ســودهای هنگفتی به دســت آورند و با این اقدامات و مدد و كمک مافیای- 
رســانه ای آنها هر روز بر پیکر و كالبد خسته این مرز و بوم زخمی نو می نشانند.
این مافیای رســانه ای نظام تصمیــم گیری را به گونه ای گیــج كرده و آدرس 
های اشــتباهی می دهند كه بسیاری از افراد ســالم در دستگاه دولتی را نیز سر 
در گم می ســازد. به طوری كه در چند ســال اخیر بانک مركزی قادر به اعمال 
سیاســت های پولی منطقی و دولت قادر به سیاست های ارزی موثر نبوده است.
و شــوربختانه تر آنکه به دلیل این مناســبات رانت جویانه هفت الیه تا حدودی 
از بازار پول، ســرمایه و ارز حاكمیت زدایی به بدترین نحو ممکن شــده اســت.

نزدیک به 31 ســال است كه دائما، نرخ- ارز را باال می برند و توجیه آنها افزایش 
صادرات، كاهش واردات و افزایش سرمایه گذاری عنوان می گردد، اما در تمامی این 
سال ها نتیجه این تصمیمات معکوس بوده است. براستی كه این رانت جویی هفت 
الیه كشــور را ، مردم را، نفس ادامه حیات ملک و مملکت را به بن بست كشانده 
است. نمونه دیگر را در همین چند روز اخیر در یک جریان ورزشی شاهد بودیم دو 
تیم از ایران در خارج از كشور در پای فینال جهانی، یکی فوتبال ساحلی و دیگری 
تکواندو كه هر دو تیم در همان روز طال درو می كردند و آوای سرود كشورمان در 

انداز  طنین  جهانی  بود ولی صدا و ســیما و مقامــات از وزیر و وكیل فضای 
با هزینه میلیاردها ریالی و 
ارزی و تمــام و كامل بی 
و  آوردگاهای طال  از  خبر 

نقره و مقام اول جهانی اما 
حیف و حیف كه یک هفته برای 

یک باشــگاه در بوق و كرنا كردند 
و بازســازی یــک مجموعه 50 

ســاله را با فریــاد در گوش ها 
كردند و حیــرت بارتر كه 
به هفته دوم نرســیده با 
اولین باد و باران نیم شد 
آنچــه آرایش بی زیربنایی 

آزادیمان فرو ریخت. افسوس و ...
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سید مجید بختیاری،مدیرعامل بیمه رازی حاشیه اینوكس 2018 با انتقاد از نقش تصدی گرایانه 
دولت در بخش های مختلف اقتصادی گفت:به طور معمول در كشورهای پیشرفته،دولت ها وظیفه 
رسیدگی به مسایل اصلی حاكمیتی را دارند و عامل محرک اصلی توسعه، بخش خصوصی است. 
مدیرعامل بیمه رازی درباره اهداف مدیریتی خود در بیمه رازی خاطرنشان كرد:با توجه به پتانسیل 
هــای موجود در این بیمه و بهره گیری از تجارب مدیریتی و نوآوری، به دنبال یک الگوســازی در 
صنعت بیمه به عنوان یک شركت بیمه خصوصی هستم چرا كه معتقدم بیمه رازی پتانسیل فعالیت 
به عنوان یک بیمه كامال خصوصی را به دلیل موقعیت سهامداری دارد و با پیاده سازی فرایندهای 
مدیریتی جدید می تواند در قالب یک بیمه خصوصی به عنوان الگو در صنعت بیمه مطرح شــود.

بختیاری اولویت كیفیت مدیریــت در بیمه رازی را اخالق مداری عنــوان كرد و تصریح كرد:این 
خصوصیت در كنار ارائه خدمات حرفه ای بیمه می تواند بیمه رازی را در مســیر چشم انداز خوب 
و رو به توســعه قرار دهد،این امر مســتلزم اجرای نظام های كنترلی برای رسیدن به اهداف است.
وی شرایط فعلی این بیمه را رو به بهبود ارزیابی كرد و افزود:در اولین گام به دنبال افزایش سرمایه 
از 200 به 500 میلیارد تومان هســتیم.این اقدام قرار اســت طی دو مرحلــه از 200 تا 350 و از 
350 تا 500 میلیارد تومان انجام شود.این فعال صنعت بیمه وضعیت فعلی صنعت بیمه كشور را 
مطلوب ندانســت و تصریح كرد:صنعت بیمه در كشور ما با متوسط جهانی یک شکاف جدی دارد 
و ما در بیمه رازی تالش می كنیم كه این شــکاف را كاهش دهیم.  وی یکی از اهداف اصلی بیمه 
رازی را اســتفاده از نوآوری ها ی تجربه شــده در دنیا عنوان كرد و یادآور شد:باید مکانیزم كلی را 
با همکاری مدیران حرفه ای و طی فرآیندهای شــفاف و همگام با اســتانداردهای دنیا دنبال كرد. 
بختیــاری ارائــه خدمــات با مســئولیت جدیــد و انجام درســت مســئولیت هــای قبلی را 
راههــای پیــش روی صنعــت بیمــه خوانــد و خاطرنشــان كرد:حمایــت از اســتارتاپ ها 
و پیگیــری برنامــه هــای عملگرایانــه بایــد توســط بیمه هــا به طور جــدی دنبال شــود.

این مدیر ارشــد در بیمه رازی با تاكید بر توســعه بیمه های اتکایی یادآور شــد:جركت به سوی 
قبولــی اتکائی  صرفــا با افزایش توانگــری مالی  امکان پذیر نیســت؛بلکه باید با بسترســازی 
فنــی، مدیریتی،تامیــن نیروی انســانی كارآزمــوده و تامیــن ســرمایه آن را به اجــرا درآورد. 
سید مجید بختیاری در سال 1369 در استان همدان به استخدام شركت بیمه ایران در آمد و فعالیت 
كارشناسی خود را پس از سه سال از تاریخ استخدام در سال 72 و در مدیریت امور شعب و نمایندگیهای 
داخل كشور بیمه  ایران آغاز كرد . ریاست اداره حسابداری بانکها در مدیریت امور مالی بیمه ایران از سال 
72 تا 76 سرپرسی و ریاست  اداره كل حسابداری تمركز حسابها در مدیریت امور مالی بیمه ایران سال 
77 معاونت مدیر كلی امور مالی بیمه ایران از سال 80 مدیر كل امور مالی بیمه ایران از سال 81 تا سال 
84 مدیر كل فناوری اطالعات و آمار بیمه ایران از سال 84 عضویت در تعداد زیادی از كمیسیون های 
داخلی شركت مانند كمیسیون وام، مناقصات،امالک و غیره ، عضو یت درشورای سرمایه گذاری شركت 
بیمه ایران طی سالهای 81 الی 84 ، عضو غیر موظف هیأت مدیره درشركت  چرخشگر وابسته به سپاه 
پاسداران  از سال 1383 عضویت درهیأت مدیره شركت تعاونی اعتباری كاركنان بیمه ایران وعضو مؤسس 
شركت مذكور از سال 1388، عضویت در كار گروه های تخصصی مالی و حسابرسی و فناوری اطالعات

عضویت در كار گروه های طرح تحول درحوزه صنعت بیمه ، عضو یت در كار گروه بیمه الکترونیکی 
كشــور با حکم وزیر ارتباطات طراحی و اجرای طرحهای بسیار درحوزه های مالی و فناورطالعات  
و آمار ، فعال در انجمن حســابداری خبره مدیریت بر فرایند تدوین و اجرای اولین برنامه راهبردی 
توســعه فنــاوری اطالعات بیمه  ایــران تدوین و ارائه انــواع مقاالت علمی در حوزه حســابداری 
شــركت های بیمه و مســائل فناوری اطالعات شــركت های بیمه ، مطالعه جامع و ارائه مقاله در 
خصوص بیمه الکترونیکی و البته مدیرعاملی بیمه دی از جمله سوابق سید مجید بختیاری است. 
آقــای بختیــاری دوره بســیار موفقــی را بــا بیمــه دی طــی كــرد ایشــان یک شــركت 
در آســتانه ورشکســتگی را بــه چهارمیــن شــركت بــزرگ صنعــت بیمــه تبدیــل نمود.

مشروح گفت و گوي اختصاصي با مدیرعامل بیمه رازي در ادامه میآید:
آقاي بختیاري، شما به تازگي مدیریت مجموعه را پذیرفتید لطفا درباره وضعیت فني و مالي 

بیمه رازي توضیح  دهید؟
دریک نماي كلي بیمه رازي برند قوي دارد، شركت خوبي است و در بازار با نام نیکي شناخته مي شود.
بیمه رازي از لحاظ فني و مالي شبیه دیگر شركت هاي بیمه كشوراست و با تالشي كه قرار است روي 
این شركت انجام شود، نسبت به سایرین وضعیت بهتري هم پیدا مي كند. در واقع در وضعیت فعلي 
كمي نیازمند بهبودي و تنظیم است كه براي آن  برنامه داریم. سطح تونگري 2 را دارد با ضریب خسارت  
75 درصد ، نکته قابل توجه مطالبات بیمه رازي از خودروسازها است كه در صدد رفع آن هستیم.

آیا در سال گذشته بخشي از سهم بازارتان را از دست داده  اید؟

بیمه رازي در حوزه خودروهاي صفر كیلومتر حضور بیشــتري داشت، االن بخاطر همان مشکالت 
مطالبات معوق سهم كمتري دارد. اما در حوزه دیگري از بازار حضورفعالي دارد. بیشتر تمركزاین شركت 
در بخش حمل و نقل است و خوشبختانه امسال وضعیت بهتري در حمل و نقل هوایي دارد. قراردادي هم 
با هواپیمایي ماهان دارد كه امیدواریم امسال هم آن را تمدید كنیم.همچنین كار خوبي را با كل فرودگاه  
هاي كشورداریم كه تنها در بخش بیمه هاي درمان نیست و شامل سایر رشته ها مانند آتش سوزي و 
مسوولیت هم مي شود. توجه داشته باشید كه گاهي پیش مي آید شركت  هاي بیمه سهم بازارشان را از 
یک رشته بیمه اي از دست مي دهند اما بازار جدیدي را جایگزین مي كنند. در بیمه رازي هم سهم رشته 
هاي زیان دهي مانند اتومبیل و درمان كم مي شود اما در باقي رشته  ها وضعیت بهتري خواهیم داشت.

چالش جدي بیمه رازي چیست؟
در همه دنیا معموال دولت ها هستند كه كارهاي كلي و عمومي مثل بهداشت، امنیت، آموزش و ... را 
انجام مي دهند اما اصل كار توسعه را بخش خصوصي انجام مي دهد. بیمه رازي هم باید متوجه شود 
كه یک شركت بیمه كامال خصوصي است و با صداقت باال در شان یک شركت خصوصي  خود را 
نشان دهد. اگر بتوان  قواي داخلي و پیرامون بیمه رازي به این درک برسند كه خصوصي هستند و 
تفاوت بین خود با شركت  های دولتي و نیمه  دولتی را ببینند و براساس مولفه  های بخش خصوصي 
كار كنند، جذب بخش  هاي خصوصي دیگر مي شوند. بنابراین بیمه رازي سرویس بهتري ارایه مي دهد، 
سرمایه  گذاري هاي خود را در حوزه توسعه محصول و خدمات گسترش مي دهد، مي تواند با نیروهاي 
متخصص و كارا همکاري كند و برنامه  هاي بهتري را با آنها اجرا كند. در نتیجه رضایت بیشتر مشتریان 
را جلب خواهد كرد.  بیمه رازي مي تواند خیلي خالق باشد و نتایج خوبي به دست آورد. به نظر مي رسد 
همه الزامات براي چنین كاري فراهم است و شركت مي تواند یک چهره جدیدي از خود عرضه كند 
به طوري كه اعتماد بیشــتر مردم را جلب و مي تواند در زمینه محصوالت و خدمات پیشرو باشد. 

برنامه شان براي توسعه فعالیت  ها و كسب بیشتر سهم بازار چیست؟
براي بیمه رازي برنامه  5 مرحله اي تدوین كردیم  كه شــامل شــناخت، تنظیم اولیه، توافق روي 
سلســله اصول و خطوط قرمز شركت، بازنگري و به روزرساني برنامه  ها و رفتن به سمت اجراست. 
در مرحله اول باید شــناخت خوبي نسبت به شركت داشته باشیم بعد از شناخت باید سطحي از 
تنظیم را ایجاد كنیم. در مرحله سوم باید روي یک سلسله اصول و چهارچوب  ها توافق شود، بیشتر 
هم خود كاركنان و مدیران باید در این چهارچوب باشــند و بدانیم برنامه چیســت؟  مي خواهیم 
ســهم خود را در بازار افزایش دهیم یا مبنا كسب سود بیشــتر است؟ اخالق چه جایگاهي دارد و 
خیلي چیزهاي دیگر. اما در مرحله چهارم هم باید هر آنچه در مراحل قبل داشــتیم را تبدیل به 
برنامــه كنیم. این شــركت برنامه  هایي از قبل داشــته كه مورد بازنگري قــرار دادیم كه نیازمند 
10 تــا 15 درصد اصالح اســت . و در مرحله پنجم هم باید آنچه به دســت آوردیم را اجرا كنیم.

ما در بیمه رازي هدفمان حتما این نیست كه سهم بازار خود را افزایش دهیم،  به سود بیشتر هم 
فکر مي كنیم. در واقع بازار مي تواند محدودتر با ســود بیشــتر باشد چیزي كه در بخش خصوصي 
اهمیت دارد این اســت كه ذینفعان را در بخش ســوددهي قانع كند. ایجاد مزیت براي شــركت 
نیــز از دیگر اهداف ماســت، خلق محصوالت جدید و  رضایت مشــتریان از این مزیت هاســت.

در شرایط اقتصادي فعلي آیا به رشد حق بیمه  ها مي توان امیدوار بود؟
این یک چالش بزرگ صنعت بیمه اســت متاســفانه تا آنجا كه نرخ  ها تابعي از قیمت مورد بیمه 
اســت این اتفاق به خودي خود مي افتد. اتفاقا یکي از دالیل رشد حق بیمه  ها ناشي از مولفه  هاي 
تورم اســت. مثال در بدنه خودرو نرخ  هاي فني كه مشخص است پس حق بیمه را براساس همین 
نرخ  هاي به روز شــده مي پردازند، البته اگر رشــد بیمه  ها از بیمه  پذیري و رشد فرهنگ بیمه بود 
خیلي بهتر بود تا ازنرخ تورم. اما چالش اصلي در صنعت بیمه بیشــتر در زمینه بیمه  هاي شخص 
ثالث و درمان تکمیلي اســت كه بیشــترین ضریب خســارت را دارد و ســهم زیادي از پوشش 
بیمه را به خود اختصاص مي دهد. در شــخص ثالث این مشــکل بیشتر هم هست. چون خسارت 
را عواملي تعیین مي كنند كه از عهده بیمه  گذار و بیمه  گر خارج هستند یعني در خسارت جاني 
قــوه قضائیــه نرخ را معلوم مي كند و به یکبــار 20 تا 30 درصد  نرخ را باال مي برد. مســاله جایي 
اســت كه حق بیمه متناسب خسارت رشــد نمي كند چرا كه دولت اعمال نظر و دخالت مي كند.
بنابراین شركت اقتصادي جدید و احتمال افزایش حق بیمه  ها نه تنها كمکي به صنعت بیمه نمي كند 
بلکه مشکل هم ایجاد مي كند. بنابراین ثبات اقتصادي بهتراست  و نرخ  هاي حق بیمه هم رشد نمي كرد. 
شرایط تورمي هیچ كمکي به صنعت بیمه نمي كند بخصوص بیمه هاي عمر چون اولویت مردم 
وضعیت اقتصادي است و افزایش نرخ تورم موجب كاهش استقبال مردم به بیمه هاي عمر مي شود.
بیمه رازي نخستین شركتي بود كه از شركت  هاي اعتبارسنجي خارجي رتبه دریافت كرده 

آیا این رتبه هنوز اعتبار دارد و چه تاثیري روي فعالیت  هاي شركت دارد؟
تا االن كه شــركت رتبه  بندي خارجي اعــالم نکرده این رتبه اعتبار نــدارد و نظر جدیدي نداده 
اســت. البتــه من هم به عنوان مدیرعامــل جدید دوســت دارم این راه را ادامــه دهم اما فرصت 
نشــده است. اول باید به ســاماندهي فکر كنیم و بعد دوباره دنبال این رتبه  بندي باشیم. بانک  ها، 
بیمه  ها و موسســه  هاي بزرگ باید به اســتانداردهایي برسند و به وســیله رتبه  ها مورد اعتماد 
بیشــتري قرار گیرند. این موضوع در آینده خیلي مي تواند به نفع بیمه رازي باشــد و با این كار ما 
در آینده وضعیتي ایجاد مي كنیم كه مشــتریان با اعتماد بیشــتري بیمه رازي را انتخاب كنند.

نظرتان درباره تغییرات هیات مدیره شركت چیست؟
هیات مدیره تغییراتش انجام شد اعضاي قبلي خیلي خوب بودند افراد جدید هم چهره  های سرشناسي 
هستند از جمله دكتر طهماسب مظاهري، وزیر اسبق وزارت امور اقتصادي و دارایي و رییس كل اسبق 
بانک مركزي بودند. اندوخته سنگیني از دانش اقتصادي را به همراه دارند و تجربه اقتصادي بزرگي دارند؛ 
بیمه رازي محلي باشد كه ایشون دیدگاه  هاي خود را مطرح كند و به شركت كمک كنند.بنابراین نحوه 
مطرح شدن مباحث در هیات مدیره را تغییر دادیم و در جلساتي كه ایشون هستند مسائل كالن صنعت 
بیمه را مطرح مي كنیم بلکه در بخشي از مسائل كلي صنعت بیمه از طریق ایشون تاثیرگذار باشیم.

بختیاری از برنامه های خود برای الگو سازی در صنعت بیمه می گوید

 افزایش سرمایه بیمه رازی تا 500 میلیارد تومان
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باید از مجموعه و مدیری كه نشــان داده اســت در طی سالهای گذشته همواره به 
توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و البته توجه ویژه به صادرات و تولید محصوالت 
با كیفیت پایبند بوده ســخن گفت. حمیدرضا عظیمیان مردی كه نشــان داده در 
ایفای مســئولیت اجتماعی در كنار تصمیم های درست مدیریتی همواره توانسته 
اســت نقشــی بی بدیل در موفقیت مجموعه های تحت مدیریــت خود ایفا كند.

دریافت تندیس زرین و جایزه جهانی مدیریت كیفیت اروپا EFQM به عنوان تنها شركت 
ایرانی با كسب باالترین امتیاز و در سطح ممتاز GOLD در مرجع جهانی و دریافت 
تندیس زرین برترین شركت ایرانی در جایزه ملی كیفیت ایران در تولید محصول قلع 
اندود، برگ های زین و پرافتخار دیگری در كارنامه شركت فوالد مباركه اصفهان است.

بــا توجه به حساســیت امر و لزوم شــکل گیری نهــادی كه بــا هویت حقوقی 
عهــده دار نهادینــه ســازی موضــوع كیفیت باشــد، انجمن مدیریــت كیفیت 
ایــران در ســال 1376 بعنــوان یــک تشــکل حرفــه ای غیرانتفاعــی بصورت 
كامل مســتقل در اتــاق بازرگانی، صنایع و معــادن ایران به ثبت قانونی رســید.

انجمن مدیریت كیفیت ایران با بیش از دو دهه فعالیت و عضویت سازمان ها، شركت های 
تولیدی و خدماتی دارای سیستم های مدیریت كیفیت در انجمن كه جملگی از شركت 
های موفق در محیط كسب و كار در كشور می باشند و تربیت 1000 ارزیاب سیستم 
های مدیریت كیفیت نقش پررنگی در گسترش فرهنگ مدیریت كیفیت در كشور ایفا 

نموده است و همچنین انجمن مدیریت كیفیت توانسته سطح كیفیت بلوغ سیستم 
مدیریت كیفیت سازمان ها را ارزیابی و نقاط بهبود و قوت آنها را در سطح كالس جهانی 
ارائه نماید، كه این خدمت از انجمن به شركت های ایرانی كمک می كند ارزیابی واقع 
بینانه ای از اثربخشی و كارایی سیستم مدیریت كیفیت در مجموعه خود بدست آورند. 
امســال نیز در پانزدهمین دوره جایزه ملی كیفیت ایران سال 1397 طی مراسم پُر 
شکوهی كه با حضور جمعی از مسئولین و دست اندركاران بخش اقتصادی و صنعت 
كشور برقرار گردید با اهدای لوح و تندیس جایزه ملی كیفیت از مهندس حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
یادآور می شود ، شركت فوالد اصفهان، یکی از بزرگ ترین واحد صنعتی در ایران و 
بزرگترین مجتمع تولید فوالد در كشور است، كه در شرق شهر مباركه و در جنوب 
شهر زرین شهر در استان اصفهان قرار دارد. فوالد مباركه اصفهان هم اكنون محرک 
بســیاری از صنایع باالدستی و پایین دستی است. فوالد مباركه اصفهان در 11 دوره 
جایزه ملی تعالی ســازمانی و 6 دوره جایزه شركت دانشی در كشور رتبه نخست را 
بدست آورده است و همچنین این شركت در سال 1391 برای اولین بار به عنوان تنها 
شركت ایرانی با كسب امتیاز 654 تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن 
خود كند. این رتبه برای دومین بار با امتیاز 682 در سال 1393 تکرار شد و شركت 
فوالد مباركه به عنوان سازمان سرآمد سال برگزیده شد. حضور در بین 25 شركت 
برتر دانشی آسیا مانند TOYOTA ,SAMSUNG و ... برای اولین بار در خاورمیانه 
)در ســال های 2015 و 2017( از دیگر افتخارات دو ســال اخیر این شركت است. 

گروه شــركت های فوالد مباركه اصفهان در حال حاضر مــواد اولیه بیش از 3000 
كارخانه و كارگاه تولیدی كشــور در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز وپتروشیمی، 
خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، 
كشتی سازی و ســازه های دریایی و... را تأمین می نماید. شركت هر ساله بخشی از 
محصوالت خود را در راستای ارتقای كیفیت، برآورده نمودن نیازهای ارزی و حضور 
مستمر در بازارهای جهانی و توسعه آن صادر می كند و با توجه به اعتبار كسب شده در 
بازار جهانی هم اكنون پتانسیل و اعتبار الزم جهت صادرات به بیش از 38 كشور دنیا را دارد.

فواید برای سازمان ها
شــناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود با تمركز و محوریت كیفیت محصول 
و تمركز بر استراتژی كیفیت ایجاد زمینه هایی به منظور افزایش كیفیت محصول 
و بهبــود مدیریت كیفیت محصول و نهایتاً افزایش قدرت رقابت و افزایش ســهم 
بازار ســنجش قابلیت های سازمان و محصول، در برابر سازمان های مشابه و یا رقبا
ارایه یک نگرش واقع بینانه در بین سازمان در ارتباط با كیفیت محصول به اشتراک 
گذاری و فراگیری روش ها و موفقیت های سایر سازمان ها در زمینه مدیریت كیفیت 
محصول دریافت گواهینامه های اهتمام، اشتهار و تندیس جایزه ملی كیفیت ایران 
امکان بهره برداری از امتیازات تبلیغاتی گواهینامه ها عطف به محصوالت و خدمات. 

ظرفیت تولید فوالد مباركه به 1۰ میلیون تن رسید
مدیرعامــل فــوالد مباركــه اصفهــان گفــت: فــوالد مباركــه بــا تولیــد 10 
میلیــون تــن فــوالد، ســهم 60 درصــدی در تولیــد فــوالد كشــور را دارد.
مهندس عظیمیان مدیرعامل موفق و برجســته فوالد مباركه اصفهان در حاشــیه 
مراســم روز ملی كیفیت اظهار داشت: مجموعه فوالد مباركه در چند سال اخیر به 
طور قابل توجهی روی كیفیت و استاندارد سازی تمركز داشته است و به دنبال این 
بودیم كه ســهم خود را در GDP)تولید ناخالص داخلی( افزایش دهیم كه در سال 
گذشته در راستای همین موضوع حدود 6 هزار میلیارد تومان سود خالص داشتیم.

وی بیــان كــرد: فــوالد مباركــه 2 مــاه پیــش یکــی از معتبرتریــن جوایــز 
كیفیــت جهانــی در اروپــا را كــه جایزه گلد اســت را به دســت آورده اســت.
عظیمیان افزود: فــوالد مباركه با تولید 10 میلیون تن فوالد، ســهم 60 درصدی 

در تولید فوالد كشــور را دارد و یکی از بزرگترین بنگاه های صنعتی كشــور است.
عظیمیان تصریح كرد: یکی از موضوعات و الزامات مهمی كه رعایت آن برای ما تبدیل 
به قانون مهمی شده است، رعایت استانداردهای كیفیت است كه توانستیم استاندارد 
10002 و 10004 كه استاندارد كیفیت رضایت و رسیدگی به مشتریان است را اخذ كنیم.

به گفته مهندس عظیمیان پیشــتر نیز جایزه گلد كیفیت جهانــی اروپا به فوالد 
مباركــه اصفهان نیز رســیده بــود كه آن هم رســانه ای گردید و خوشــبختانه 
یکــی از افتخــارات بزرگ اســت كــه مجموعه بــه آن دســت یازیده اســت.

 GDP و 3 درصد GDP در ادامه مدیرعامل فوالد مباركه اظهار داشت: ما یک درصد
بخش صنعت را به خودمان مرتبط می دانیم. و اكنون فوالد مباركه با تولید بیش از 
10 میلیون تن فوالد بزرگترین بنگاه صنعتی كشور محسوب می شود كه موفقیت ها 
و دســتاوردهای آن باعث حصول افتخار ملی و توسعه و پیشرفت كشور می گردد.
مدیرعامل فوالد مباركه همچنین اضافه كرد: این بنگاه تولیدی 7500 میلیارد تومان 
سرمایه ثبتی دارد كه كارشناسان این سرمایه را 45 هزار میلیارد تومان ارزیابی می كنند.

مهندس عظیمیان پیرامون دســتاوردهای فوالد مباركــه اصفهان گفت: همانطور 
كه بیان گردید ســال گذشــته 6 هزار میلیارد تومان ســود خالص داشــته ایم و 
ســاالنه حدود یــک هزار میلیــارد تومان بــه دارایی مالیات پرداخــت می كنیم.

مدیرعامــل شــركت فــوالد مباركــه اظهارداشــت: به طــور عمومی شــركت 
فــوالد مباركه الــزام دارد كه ســهم 50 درصدی بــازار را حفظ كنــد و بتوانید 
رضایــت مشــتریان را حفــظ نمایــد كه در این راســتا مــن و مدیرانــم با یک 

حصول افتخار ملی
دکترین حمیدرضا عظیمیان برای تعالی سازمانی و توسعه پایدار
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برنامــه ی مــدون دنبــال اجرائی كردن هــر چه بهتــر زاین مهم می باشــیم.
این مدیر خوش فکر و رزومه دار كشــور كه در هر ســنگر و سمتی منشاء خدمات 
بســیار بوده اســت در باب باال بردن بهره وری و مبحث صرفه جویی آب گفت: در 
ســال 70 حدود 2.4 میلیون تن تولید فوالد داشتیم و مصرف آب این واحد در آن 
زمان 16.4 متر مکعب بود، اما امروز حدود 7.6 میلیون تن تولید فوالد داریم و 2.7 
مترمکعــب مصرف آب داریم، یعنی تولید 3 برابر و مصرف آب 7 برابر كمتر شــده 
اســت كه این موضوع ناشــی از توجه ما به كیفیت و مسائل زیست محیطی است.
در ادامه وی اظهار داشت: با توجه به مسائل زیست محیطی و خشکسالی، بازیافت آب در 
صدر برنامه های ما قرار دارد و برای كاهش مصرف آب در این واحد صنعتی تالش می كنیم.

همچنین این واحد صنعتی 2 ماه پیش یکی از معتبرترین جوایز بنیاد كیفیت جهانی 
در اروپا را كه جایزه گلد است، به دست آورده است كه در نوع خود برای شركت ایرانی 

قابل توجه می باشد.
شایان ذكر است پیشرو در مراسم معارفه مهندس عظیمیان مرد علم و عمل صنعت 
و اقتصاد كشور كه با سخنرانی داغ و مقدمه نمایندگان مجلس همراه بود بیان گردید 
كه مهندس عظیمیان در شرایط سخت جنگ اقتصادی با ایثار مسئولیت پذیرفت و 
برای تولید محوری و حفظ اشتغالزایی و اعتالی برند و این مجموعه متحمل سخت 
ترین فشــارها می باشــد كه با عنایت خداوند و درایتی كه در تصمیمات این مدیر 
شجاع مثال زدنی اســت از این گردنه سخت و مهم فوالد مباركه گذر خواهد كرد.
مهندس حمیدرضا عظیمیان نیز در این مراســم گفت: در سایه یک تالش مضاعف 
با توجه به كیفیت، كمیت، ســالمت و شــفافیت و تالش دوچنــدان تمام اركان 

مجموعه می توانیم فوالد مباركه را توسعه بیش از بیش دهیم.  
بــه گفته مهندس حمیدرضا عظیمیان ســه فاكتــور كارایی، 
ســالمت و شــفافیت در اولویت كاری فوالد مباركــه قرار دارد 
و این ســه راهکار به حدیت در مجموعــه اجرائی و پی گیری 
خواهند گردید. این مدیر محقق و كاربلد همچنین بیان داشت 
كه باید در فوالد مباركه به مســائل معیشــتی پرســنل فوالد 
توجه ویژه ای شــود زیرا تورم های ناخواســته ای به مردم ایران 
بخصوص كارمندان و كارگران تحمیل شــده اســت كه بایست 
مدیران برای برطرف كردن نیازهای منابع انسانی خود به عنوان 
ارزشمندترین دارائی های یک سازمان توجه خاص داشته باشند. 
در فوالد مباركه ملزم به تعامل سازنده با مقامات استان و كشور 

هستیم تا همپوشانی و هم افزایی به وجود آید. 
عظیمیان با تاكید بر اینکه سیاست عدم تغییر رویه ها در فوالد 
مباركه دنبال خواهد شــد:همه برنامه های جاری فوالد مباركه 

ادامه دار خواهد بود و هیچ برنامه ای متوقف نمی شود. 
مدیرعامل جدید فوالد مباركه همچنین تداوم برنامه های فوالد 

مباركه با قدرت و كیفیت سابق انجام خواهد شد و در كنار آن توجه همزمان به كیفیت 
و كمیت در فوالد مباركه و سیاست هم افزایی بیشتر در فوالد مباركه را مهمترین مسیر 
ریل گذاری شده برای ره پیمودن به سوی تعالی برشمرد و اظهار امیدواری كردكه در 
مسیر موفقیت كشور و مجموعه فوالد مباركه اصفهان به عنوان پیش قراول صنعت 
فوالد ایران همگی در دست هم برای اعتالی مجموعه بیشترین تالش را معطوف سازند.

و در آخر آنكه 
فوالد مباركه از همان ابتدای بهره بردرای در ســال 1371 كه با ظرفیت اسمی 2/4 
میلیون تن شروع به كار كرد، توجه به صادرات را به عنوان رویکردی استراتژیک مورد 
توجه قرار داده و طی حدود 26 سال فعالیت خود، عالوه بر تامین حداكثری نیاز داخل، 
با حضور موثر و مستمر در بازارهای صادراتی هدف، توانسته از طریق تامین منابع ارزی 
الزم ضمن برآورده سازی نیازمندی های تجهیزاتی و تکنولوژیکی و تامین نهاده های 
مورد نیاز تولید نظیر الکترود و فروالیاژ، ســرمایه گذاریهای توسعه ای و بازپرداخت 
فاینانس های طرح های توسعه را انجام دهد و در یک چارچوب نظام مند، اجرای طرح 
های توسعه را به خوبی در شرایط مختلف به ثمر رساند و با رشد حدود330 درصدی 
ظرفیتهای تولید و دستیابی به ظرفیت 10/3 میلیون تنی نقشی پیشرو در توسعه و 
به ثمر نشاندن ظرفیتهای تولید فوالد كشور و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی و 
صنعتی كشور و شکوفایی صنایع پایین دستی ایفا كند. باالترین نرخ رشد و ظرفیتهای 
تولید فوالد در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا، سهم 5 درصدی از تولید ناخالص 

داخلی بخش صنعت 
ایجــاد  و  كشــور 
اشــتغال مستقیم و 
برای  غیرمســتقیم 
بیــش از 350 هزار 
نفــر و هدفگــذاری 
دســتیابی  جهــت 
بــه 25 میلیون تن 
افــق  در  ظرفیــت 
چشــم انداز 1404، 
موید دســتاوردهای 
مباركه  فوالد  بزرگ 
راستاســت. این  در 

فوالد مباركه با تولید نیمی از فوالد كشــور و میانگین صادرات 1/5 میلیون تن در 
ســال توانســته نام فوالد ایران را در بازارهای بین المللی به ویژه حوزه های اروپا، 
آمریکا، شرق اسیا و خاورمیانه مطرح و برند خود را در بازارهای مذكور تثبیت كند؛ 
به طوری كه امروزه مشتریان فوالد در دنیا عمدتا با نام فوالد مباركه آشنایند و كیفیت 
محصوالت آن را همتــراز بزرگترین تولیدكنندگان جهانی فوالد قلمداد می كنند.
فوالد مباركه در شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم های بین المللی در سالهای 
گذشته توانسته ضمن حفظ كمیت و كیفیت محصوالت تولیدی خود در باالترین سطح 
ممکن و تامین بخش عمده نیاز بازار داخلی روند حضور خود در 
بازارهای جهانی را تداوم بخشــد؛ به طوری كه در سال 1392 
حدود 1 میلیون تن، ســال 1393 حدود 1/5 میلیون تن، سال 
1394 حدود 1/8 میلیون تن، ســال 1395 حدود 1/5 میلیون 
تن، سال 1396 حدود 1/3 میلیون تن و در شش ماهه نخست 
سال 1397 حدود 700 هزار تن محصوالت خود را صادر كند و 
بازارهای مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه و 
كشورهای جنوب خلیج فارس به تسخیر خود درآور و در مجموع 
طی 5 ســال گذشــته 1/1 میلیون تن تحنال، 5 میلیون تن 
محصوالت گرم، 350 هزار تن محصوالت سرد و حدود 100 هزار 
تن گالوانیزه را به حدود 40 كشور در اقصی نقاط دنیا صادر كند.
بدیهی اســت این موفقیتها در بازارهای جهانی مرهون كیفیت 
باالی محصوالت، رعایت استانداردهای بین المللی ، توجه ویژه به 
اصول مشتر مدار و تولید براساس نیاز مشتریانی است كه بیش 
از 60 درصد آنها مصرف كنندگان نهایی و تولیدكنندگان بخش 

پایین دستی هستند.
معرفی شركت فوالد مباركه اصفهان

شركت فوالد مباركه اصفهان بزرگترین مجتمع صنعتی كشور جمهوری اسالمی و 
بزرگترین تولیدكننده فوالدهای تخت در خاورمیانه است كه پس از انقالب شکوهمند 
جمهوری اسالمی ایران تاسیس شــده است. این شركت در 75 كیلومتری جنوب 
غربی اصفهان در زمینی به وســعت 35 كیلومتر مربع به همراه 17 كیلومتر مربع 
سالن تولید، اســتقرار یافته است. این شركت دارای ظرفیت تولید 7/5 میلیون تن 
انواع محصوالت فوالدی تخت گرم و ســرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی از 
ضخامت 0/18 تا 16 میلیمتر و تختال با احتســاب ظرفیت های فوالد ســازی در 
واحد فوالدسازی و نورد پیوسته سبا و همچنین مجتمع فوالد هرمزگان می باشد.

شركت فوالد مباركه اصفهان در ده دوره جایزه ملی تعای سازمانی، پنج دوره جایزه 
ملی كیفیت و اولین دوره جایزه تعالی كشورهای اسالمی )MECCAward( )كه 
توسط ارزیابان اروپایی در سال 2007 انجام شد( در كشور مقام اول را كسب نموده 
اســت. همچنین این شركت توانست در سال 1391 برای اولین بار و به عنوان تنها 
شركت ایرانی با كسب 654 امتیاز زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود كند. 
گروه شركت های فوالد مباركه اصفهان در حال حاضر حدود 50 درصد از فوالد كشور 
را تولید و مواد اولیه بیش از 3000 كارخانه و كارگاه تولیدی كشور در صنایع لوله و 
پروفیل، نفت و گاز و پتروشیمی ، خودرو، موتورهای الکتریکی ، لوازم خانگی، فلزی سبک 
و سنگین، ساختمانی، غذایی، كشتی سازی و سازه های دریایی و ... را تامین می نماید.
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ســرمایه گذاری معادن و فلزات از بزرگ ترین هلدینگ های معدنی كشور است كه توسعه 
پرتفوی محصوالت، ســرمایه گذاری در طرح های زیربنایی مثل اكتشاف، انرژی و حمل و 

نقل را در برنامه توسعه خود دارد.
این شركت با در اختیار داشتن سهام شركت های معدنی بزرگ از جمله چادرملو، گل گهر، 
توسعه صنعتی و معدنی صبانور، فوالد خراسان، فوالدابركوه، پامیدكو و گسترش كاتالیست 
ایرانیان، آمادگی خود را برای خرید 70 درصد از ســهام سرمایه گذاری امید اعالم كرده تا 
با تجمیع سهام شركت های معدنی »وامید« بتواند راهبری بخش معدن را به دست بگیرد.

مدیرعامل ســرمایه گذاری معادن و فلزات ضمن تشــریح برنامه های این شــركت گفت: 
ســرمایه گذاری امید، ســهامدار شركت هایی اســت كه وزن اصلی را در پرتفوی ما دارد. 
بــه عبارتی امیــد در گل گهر، چادرملو و گهرزمین كه وزن اصلی پرتفوی ما را تشــکیل 
می دهند ســهم دارد. درنتیجه برای ایجاد یک تمركز موثر در بحث ســنگ آهن بهترین 
گزینه خرید سهام امید است تا بتوانیم از این طریق پرتفوی خود را توسعه دهیم.به همین 
دلیل ســعی كردیم روی این واگذاری نقش اول را داشــته باشــیم و باوجود اینکه خرید 
ســنگینی است به ویژه كه االن قیمت سهام امید هم باال رفته، خریدار بالقوه آن هستیم.
عزیزاهلل عصاری با اشــاره به اینکه در ابتدای مذاكرات قیمــت »وامید« 240 تومان بود 
و االن تغییــرات جدی دارد، گفت: براســاس تصمیمات فعلی قبول كردیم كه 70 درصد 
این ســهام را بخریم. وی ادامه داد: در آن زمان برای خرید 70 درصد ســهام امید 7 تا 
8 هــزار میلیارد تومان نیاز داشــتیم، اما االن حدود دو برابر و بیشــتر باید بپردازیم كه 
رقم باالیی اســت. به ویژه با پرداخــت حداقل 20 تا 30 درصد پیش پرداخت و اقســاط 
كوتاه مدت فشار بیشتری وجود دارد كه البته تالش می كنیم با شرایط بهتری آن را بخریم.

وی بــا تاكیــد بر اینکــه هیچ خریــداری به انــدازه ســرمایه گذاری معــادن و فلزات 
نمی توانــد ایــن مزیــت را از حیــث ایجاد تمركز در مالکیت ســهام داشــته باشــد، 
اضافــه كــرد: امیــد در كنار ســهام ما می توانــد ارزش و اعتبــار مضاعفــی پیدا كند 
وگرنه در صورت خرید از ســوی ســهامدار دیگر شــاهد تغییر چندانــی نخواهیم بود.

مدیرعامــل »ومعادن« افزود: ما باوجود ســهام خود و خرید ســهام امیــد می توانیم در 
شــركت های چادرملو، گل گهر و گهرزمین ســهم عمده داشــته و با تمركزی كه ایجاد 
می شــود در زمینه سنگ آهن سیاســت گذاری كنیم كه این امر به نفع كشور هم هست 
كه سیاســت ها در یک مجموعه واحد و متمركز تعیین شــود. عصاری ادامه داد: امید در 
چادرملو 39 درصد ســهم دارد و ما 17 درصد، امید در گل گهر 39 درصد سهم دارد و ما 
22 درصد كه در صورت داشتن سهم امید عمده سهام این شركت ها در اختیار »ومعادن« 
قرار می گیرد و سیاســت گذاری متمركز می شــود. به گفته وی اگر مسوولیت سنگ آهن 
كشــور در یکجا متمركز باشــد می توان در بخش های مختلف مثل اكتشاف، استخراج، 
ارتباطات، صادرات، تامین ســنگ آهن فوالد و... برای آینــده برنامه ریزی موثرتری كرد.
عصاری درباره نحوه تامین مالی شــركت برای خرید ســهام امید گفت: بخشی از تامین 
مالی از طریق فروش ســهامی كه قصــد فروش آن را داریم انجام می شــود. از طرفی با 
چنــد تامین ســرمایه مذاكره كرده، همه مــدارک را داده و فرآینــد كار را طی كرده و 
آمادگــی داریم بالفاصله پــس از درج اطالعیه امید وجوه را از این مســیر تامین كنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه قرار اســت یک هــزار و 500 میلیــارد تومان از ســوی تامین 
ســرمایه ها جذب شــود كه برای پیش پرداخت از آن اســتفاده می كنیم، افزود: البته اگر 
پیش پرداخــت 20 درصد باشــد باقی را خودمــان می پردازیم. وی دربــاره زمان عرضه 
امید نیز با اشــاره به اینکــه از 7 ماه پیش قرار بود این عرضه انجام شــود، گفت: به نظر 
می رســد به زودی این عرضه صورت بگیرد.عصاری همچنین در پاســخ به سوالی مبنی 
بر ســرمایه گذاری های »ومعــادن« در بخش انرژی افزود: در راســتای ســرمایه گذاری 
در بخــش انرژی دو نیروگاه را در ســمنان خریداری كردیم كه هركــدام 324 مگاوات 
ظرفیــت دارند و با راه اندازی ســیکل تركیبی آنها هر دو به یک هزار مگاوات می رســند.
وی ادامه داد: اگر ســهام امید را بخریم نیروگاه های امید هم به هلدینگ انرژی ما اضافه 
خواهد شد و درنتیجه عالوه بر ســنگ آهن در انرژی هم قدرت مناسبی خواهیم داشت.
عصــاری تصریح كرد: درواقع با خرید امید هم اعتبار بیشــتری كســب می كنیم و هم 
درصنعــت معدن نقش عمده تری ایفا خواهیم كرد.وی درباره رقبای شــركت برای خرید 
»وامید« گفت: در خرید ســهام امید رقبایی داریم كــه آمادگی خود را اعالم كرده اند اما 
هیچ كدام مزیت ما را ندارند و تنها می توانند یک ســهامدار غیر حاكمیتی باشــند. درواقع 

به اندازه ای كه ســهم امید باقیمت فعلی برای ما دارای مزیت است، برای دیگران نیست.
مدیرعامل سرمایه گذاری معادن و فلزات در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نرخ ارز بر صنعت 
افزود: افزایش نرخ ارز روی سهام برخی صنایع مثل پتروشیمی ها، سنگ آهنی ها و... تاثیرات 
جدی داشــت و آنها را با افزایش قیمت سهم همراه كرد. اما محدودیت هایی كه برای ارز 
صادراتی در نظر گرفته شد این تغییرات را تحت تاثیر قرار داد و درواقع شرایطی ایجاد شد 
كه تاثیر مثبت افزایش نرخ دالر كه می توانســت در بخش تولید نمایان شود قدرت اصلی 
خود را از دســت بدهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه به طوركلی افزایش نرخدالر تاثیرات 
مثبتی را روی شــركت های تولیدی گذاشــت، گفت: باید در نظر داشت كه شركت های 
تولیــدی در كنار صادرات یک بخش واردات هم دارند از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات و... 
كه رشد نرخ دالر هزینه های آنها را افزایش داده و در بلندمدت اثر خود را نشان می دهد.
عصــاری با اشــاره به اینکــه ارز صادراتی صنعت در ســامانه نیما می آیــد، اضافه كرد: 
همه ارز صادراتی وارد كشــور نشــده چون شــركت ها برای تجهیزات خــود نیاز به ارز 
دارند. وی گفت: شــركت ها در حال مذاكره هســتند كه بتوانند ســهم واردات خود را از 
محــل ارز صادراتی تامیــن كنند.عصاری ادامه داد: خوشــبختانه مدتی اســت كه نرخ 
آزاد ارز ثبــات نســبی پیداكرده كه امیــدوارم این ثبات در روزهای آینده ادامه داشــته 
باشــد بنابرایــن اگــر االن برنامه ریزی كنیم و مجموعــه اقتصادی كشــور راهکارهایی 
را پیــدا و اجرا كننــد نتایج بهتــری می گیریم. وی افــزود: با اینکه تحریم هــا از االن 
شــروع  شــده اما با برنامه ریزی مناســب می توانیم عواقب آن را بیشــتر كنترل كنیم.

مدیرعامل ســرمایه گذاری معادن و فلزات در ادامه با اشــاره به برنامه های شركت درباره 
ساخت اســکله در بندر شــهید رجایی گفت: با توجه به اینکه در موضوعات حمل ونقل 
و بنــادر مشــکالت زیادی داریم، اگــر بخواهیم به 55 میلیون تن تولید فوالد برســیم، 
به طورقطــع زیرســاخت های موجود جوابگــو نخواهند بود. برهمین اســاس برای انجام 
این كار، مجموعه ای را تشــکیل داده ایم تا در آینده اســکله ای تخصصی در بندر شهید 
رجایی برای صادرات و واردات ســنگ آهن و فوالد راه اندازی شــود. وی افزود: در همین 
راســتا شركتی را با حضور ســهامداران بزرگی مانند گل گهر، چادرملو، معادن و فلزات، 
ســرمایه گذاری امید، كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و... تاسیس كرده و قراردادی نیز 
با ســازمان بنادر بستیم و بررسی های الزم انجام شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
زمین 180 هکتــاری را در اختیار گرفتیم، گفت: به رغم اینکــه مراحل تصویب این كار 
خیلی طوالنی بود اما اكنون به مرحله امضا رســیده و پس ازاین به دنبال ســرمایه گذاری 
می رویم كه البته اجرای این طرح نیاز به ســرمایه گذاری هنگفتی دارد. وی گفت: قبل از 
بحث تحریم ها مذاكراتی با فاینانســورهای خارجی داشتیم كه االن متوقف شده بنابراین 
اگر بخواهیم طرح توســعه را شــروع كنیم باید با ســرمایه گذاری خودمان شروع كنیم.
وی افزود: بر اســاس برنامه ای كه داشــتیم قرار بود فاینانسورها سرمایه گذاری كنند و از 
محل خروجی از آنها ارز دریافت كنیم یعنی شــركت ها قرار بود دستمزدها را به ما ارزی 
بدهند كه ما هم از همان طریق بدهی و سود را تسویه كرده و می توانستیم از این طریق 
بحث تبدیل ارزها را »هج« )پوشــش ریســک( كنیم.وی در ادامه یادآوری كرد: حداكثر 
ظرفیتی كه االن كشــتی ها پهلو می گیرند حدود 75 هزار تن است كه ما می خواهیم این 
ظرفیت را به دو برابر برسانیم؛ یعنی به دنبال اسکله ای هستیم كه كشتی 150 هزار تنی 
بتواند در آن پهلو بگیرد.به گفته وی ظرفیت كشتی ها نقش بزرگی روی قیمت تمام شده 
دارد یعنــی هر چه ظرفیت باالتر باشــد قیمت تمام شــده برای انتقــال كاهش می یابد.
عصاری در ادامه گفت: استرالیا اكنون برای حمل سنگ آهنی كه به چین می فرستد 5/ 5 
دالر برای هر تن می پردازد ولی ما كه در همان چین بار را تخلیه می كنیم حداقل 13 دالر 
به عنوان هزینه حمل می پردازیم. بنابراین در آینده نمی توانیم با شرایط فعلی رقابتمناسبی 
داشته باشیم زیرا اكنون هم 8 دالر عقب هستیم بنابراین باید برنامه های جدی داشته باشیم.
مدیرعامل ســرمایه گذاری معادن و فلزات درباره برنامه های شــركت در بخش اكتشاف 
گفت: حلقه مفقوده معادن، اكتشــاف اســت، بنابراین در اكتشــاف كار بزرگی از طریق 
تشــکیل یک كنسرســیوم بــرای اولین بار انجــام دادیم كه این كنسرســیوم با حضور 
12 شــركت بســیار بزرگ معدنی و فــوالدی و با محوریت »ومعادن« تشــکیل شــد.

وی با اشــاره به اینکه بحث اكتشــاف در همــه دنیا وظیفه  دولت اســت، گفت: درواقع 
دولت اكتشــاف را انجــام می دهد و بخــش خصوصیروی یک محدوده ســرمایه گذاری 
می كند. چون ریســک اكتشاف خیلی باالست و ســرمایه گذار این ریسک را نمی پذیرد.

عصــاری افزود: بــا كاری كه مــا انجام دادیــم برای اولین بــار گروهی قرار اســت به 
كمــک دولــت بیایــد و در محدوده هایی كه دولــت معرفی كرده به اكتشــاف بپردازد.

به گفته وی شــركت های بســیار قوی مثل فوالد مباركه، فوالد خوزستان، میدكو، امید، 
معادن فلزات، گل گهر، گهرزمین، چادرملو، صبانور و... در این كنسرسیوم حضور دارند كه 
محدوده هایی به آنها معرفی شده و در حال بررسی هستند.عصاری آینده صنعت »معادن« 
را به دو فاكتور توســعه كشور و گرفتن سهم مناسب از صادرات به خارج از كشور وابسته 
دانست.وی گفت: با توجه به این دو مقوله نمی توان پیش بینی مناسبی داشت كه آیا مسیر 
آینده توسعه كشور طوری است كه آینده فوالد را تامین كند یا خیر و آیا شرایط صادرات 
برای ما مهیاســت كه سهم ویژه ای داشته باشیم.وی ادامه داد: اما درعین حال این صنعت 
با پتانســیل موجود و عدم وابســتگی به خارج آینده خوب و امیدبخشی دارد. عصاری در 
خاتمه حجم سرمایه گذاری شركت های این گروه را معادل 5 هزار میلیارد تومان اعالم كرد

مدیر عامل سرمایه گذاری معادن و فلزات تشریح کرد
برنامه های »ومعادن« در سه حوزه
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 سید رسول تاجدار، مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شركت بیمه البرز با رسانه ها گفت و گویي 
خواندنی انجام داد كه مشروح آن را در ذیل مي خوانید:
عملكرد بیمه البرز را در یك ســال گذشته 
چگونه ارزیابي مي كنید؟ آیا عملكرد شركت 

با برنامه هاي دولت همراستا بوده است؟
شركت بیمه البرز با حدود 60 سال سابقه، همواره 
جایگاه خود را در بین چهار شركت اول بازار بیمه 
حفظ كرده است. در این میان بیمه البرز تالش كرده 
است تا براي حفظ منافع سهامداران خود، تركیب 
فعلي پورتفوي خود را بر مبناي رعایت اصول اخالق 
بیمه گري تعدیل كند و سهم رشته هاي اختیاري را 
به منظور حمایت از صنایع و فعاالن اقتصادي افزایش 

دهد و در رشته هایي مانند باربري، مهندسي و آتش سوزي به صورت تخصصي فعالیت كند. عالوه 
 براین، تشویق نمایندگان به فروش بیمه هاي خرد و انفرادي، جذب نمایندگان تخصصي بیمه عمر، 
طراحي محصول جدید و منحصر بفرد در بیمه هاي عمر و پس انداز به نام »چترا« كه در سال آینده 
در سطح گسترده به بازار عرضه خواهد شد نیز از جمله اقداماتي است كه به منظور ارائه خدمات 
متناسب با نیاز جامعه با جدیت دنبال شده است. بر این اساس، در سال 1396بیمه البرز توانست 
پورتفوي هدفمند و كنترل شده خود را با تولید حدود دوهزار و دویست میلیارد تومان حق بیمه، 14 
درصد رشد دهد. در بخش خسارت نیز سال گذشته حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان خسارت 
پرداخت كرد كه از این مبلغ حدود 530 میلیارد تومان مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بود. 
بیمه البرز تالش كرده اســت به منظور افزایش رضایت مشــتریان و تســهیل دسترسي آنان 
بــه خدمات، تعداد شــبکه فروش خــود را تا حد مجوزهــاي اعالمي از طــرف بیمه مركزي 
گســترش دهد. اســتفاده از فنآوري اطالعات جدید، برون سپاري بخشــي از خدمات پرداخت 
خســارت به ارزیابان خســارت مســتقل، تــالش در جهت اســتقرار مدیریت رســیدگي به 
شــکایات و رضایت مشــتریان اقدامات دیگري اســت كه در این راســتا انجام شــده اســت. 
دریافــت تندیس نقره اي حمایت از مصرفکنندگان از ســازمان حمایــت از مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان براي سه سال متوالي و كسب رتبه اول انفورماتیک بین شركت هاي بیمه كشور بر 
اساس اعالم بیمه مركزي مؤید این ادعاست. بیمه البرز با افزایش سرمایه از محل سود انباشته شده، 
هم اكنون باالترین سرمایه را بین شركت هاي بیمه خصوصي دارد و در آخرین ارزیابي هاي صورت 
گرفته از سوي بیمه مركزي، در سطح یک توانگري مالي قرار دارد. همچنین بنابر اعالم سازمان 
بورس و اوراق بهادار، بیمه البرز به لحاظ كیفیت نشر و اطالع رساني مناسب در بین شركت هاي 
بیمه بورســي، رتبه اول را كسب كرده است. از دیگر افتخارات بیمه البرز در سال 1396، كسب 
رتبه 56 در بین 500 شــركت برتر صنعتي كشــور بر اساس اعالم سازمان مدیریت صنعتي و 
دریافت تندیس طالیي حمایت از كاال و خدمات ایراني در كنفرانس ملي ســاخت ایران است . 
بیمه البرز در یك سال گذشته در حوزه مسوولیت اجتماعي منشا چه خدماتي براي 

جامعه بوده است؟ 
بیمــه البــرز در این راســتا فعالیــت هایــي از جملــه ایجاد فرصت اشــتغال در ســطح 
شــركت و نمایندگي هــا، كمــک بــه نهادهــاي ارائــه دهنــده خدمــات اجتماعــي و 
خیریــه ماننــد بهزیســتي، كمــک بــه زلزلــه زدگان كرمانشــاه را در كارنامه خــود دارد.

البته در زلزله كرمانشاه عالوه بر كمک هاي انسان دوستانه با توجه به قراردادهاي گروهي بیمه البرز 
و بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک ملي، بانک كشاورزي و بانک سپه، بیشترین حجم پروندههاي 
خسارتي در این حوزه یعني حدود 25 هزار پرونده متعلق به بیمه البرز بوده كه بیمه البرز تالش كرد به 
منظور كاهش آسیب هاي مادي ایجاد شده براي هموطنان عزیز، پرداخت خسارت ها را تسریع كند. 
عــالوه  براین، بیمه البرز در ســال 1396 حدود 41 میلیارد تومان بابت ســهم صندوق تامین 
خســارت هاي بدني طبق قانون شــخص ثالث پرداخت كرده است كه این صندوق به پرداخت 
خسارت هاي بدني )جرح، فوت و هزینه هاي پزشکي( وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي 
و حمایت از آنها در مواردي كه راننده مسبب حادثه بیمه نامه نداشته یا معلوم نباشد، به عهده دارد. 

برنامه بیمه البرز براي كاهش خسارت ها به ویژه در حوزه شخص ثالث چه بوده است؟
بیمه البرز در ســال 1396 حدود 52 میلیارد تومان به وزارت بهداشــت و درمان و حدود 6/5 
میلیارد تومان به نیروي انتظامي عوارض پرداخت كرده است . محل مصرف عوارض پرداختي وزارت 
بهداشت طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قید و شرط مصدومان 

حوادث رانندگي است. نیروي انتظامي نیز طبق 
قوانین بودجه سنواتي باید براي كاهش تصادفات 
رانندگي اقدام كند و برنامه ریزي داشته باشد كه 
در نهایــت هر دو به كاهش خســارات رانندگي 
و كاهش آســیب هاي ناشــي از حوادث رانندگي 
مي انجامد. عالوه  براین، بیمه البرز با افزایش تعداد 
مراكز پرداخت خسارت سیار و مکانیزه كردن تمام 
فعالیت هاي خود تالش كرده است امکان تقلب و 
تخلــف در این حوزه را تا حد امکان كاهش دهد.
میزان موفقیت دولت در برنامه هاي مرتبط با 

حوزه بیمه چقدر بوده است؟ 
در راستاي ایجاد شــفافیت و نظارت بر عملکرد 
بیمه گري، بیمه مركزي موفق شد سامانه هوشمند 
نظارت الکترونیک بیمه )سنهاب( را راه اندازي كند و بر اساس ارزیابي سازمان فناوري اطالعات، 
رتبه اول ارائه خدمات الکترونیکي در بین 93 ســازمان دولتي را كسب كرد. همچنین با اصالح 
قانون بیمه شخص ثالث و حذف مالیات بر ارزش افزوده در بیمه هاي درمان و بخشي از بیمه هاي 
عمر زمینه ارائه خدمات بهتر به بیمه گزاران فراهم شــده است . عالوه براین، در یکسال گذشته 
پیشامدهایي مانند غرق شدن كشتي ســانچي، انفجار معدن یورت در استان گلستان، حادثه 
آتش ســوزي پاالیشــگاه تهران، واژگوني اتوبوس دانش آموزان هرمزگاني، زلزله در اســتان هاي 
غربي كشــور و ســقوط هواپیماي پرواز تهران - یاسوج شــرایط نامطلوبي را براي هموطنان 
عزیزمــان رقم زد كه كام همگان را تلخ و ایران عزیز را داغدار كرد. در این حوادث، صنعت بیمه 
همراه و همگام با دولت و مردم در پوشــش حوادث و كاهش آالم مردم ســربلند بوده اســت.

به نظر شما بهترین و مهمترین دستاوردهاي دولت در سال پیش رو چه خواهد بود؟
در صورت حل مشــکالت سیاســي و به تبــع آن برقــراري آرامش در فضاي كســب و كار، 
شــركت هاي بیمه نیز خواهند توانست در كنار ســایر بازارهاي مالي، حمایت خود را از فعاالن 
اقتصادي و مردم به درســتي انجام دهند و توسعه صنعت بیمه را به ارمغان بیاورند. همچنین، 
بیمــه البرز در نظــر دارد با توجه به نگاه مثبت بیمه مركزي به عنوان نهاد حاكمیتي در زمینه 
طراحــي ابزارهاي مالي جدید، با اســتفاده از حمایت نرم افــزاري و آیین نامه اي بیمه مركزي و 
شــوراي عالي بیمه به  عنوان اولین شــركت بیمه اي وارد عرضه اوراق بهادارســازي بیمه شود.

به نظر شما دالیل رشد كند تولید بیمه نامه در كشور چیست؟ 
دالیل رشد كند تولید حق بیمه در صنعت بیمه عبارتند از : 

الف (  بازدهي غیر اقتصادي و بسیار پایین صنعت بیمه: بدلیل وضع عوارض و مالیات هاي متعدد، 
عدم تعیین حق بیمه ها متناسب با محاسبات فني، بازدهي صنعت بیمه در مقایسه با بازارهاي 
مالي و سرمایه، بسیار پایین است. بدین ترتیب، سرمایه  هاي زیادي جذب صنعت بیمه نمي شوند. 
ب( عــدم تنــوع ابزارهاي مالــي و بازدهي پایین بازار ســرمایه: در دنیا صدها نــوع ابزار مالي 
وجــود دارد كه بــازار بورس ایــران از آن محروم مي باشــد. عالوه براین، طبــق آیین نامه هاي 
بیمه مركــزي، محدودیت هاي زیادي براي ســرمایه گذاري شــركت هاي بیمه وجــود دارد . 
ج( ســهم ناچیــز بیمه هاي زندگــي در تركیب پورتفــوي صنعت بیمه: در اكثر كشــورهاي 
دنیا جهت تشــویق مردم به خرید بیمه هاي عمر از مشــوق هاي مالیاتي اســتفاده مي كنند و 
درآمدهــاي حاصل از بیمه عمــر و حق بیمه هاي پرداختي معاف از مالیات هســتند. در ایران 
هرچند اقداماتي در این رابطه صورت گرفته ولي عملیاتي نشــده است. عالوه براین، در بسیاري 
از كشــورها، تمركــز اصلي فعالیــت بیمه اي بر دوش شــركت هاي بیمه ي تخصصي اســت. 
مضاف بر آن، توســعه  بیمه هاي زندگي رقیبان جدي چون بورس، بانک، ســازمان هاي متولي 
بیمه هاي اجتماعي و تورم را دارد كه بازار بیمه هاي زندگي را به شــدت كســاد كرده اســت. 
د( نامناســب بودن فضاي كســب و كار: وجود اقتصاد دولتي متکي به درآمدهاي نفتي، ركود 
حاكم ناشــي از تحریم ها، كاهش قیمت نفت و بودجه عمومي دولت منجر به ایجاد مشکالتي 
ماننــد كاهش بودجه پروژه هاي عمرانــي و به تبع آن كاهش تقاضا بــراي بیمه، عدم توانایي 
پرداخت حق بیمه توســط بیمه گزاران و به تبع آن افزایش بدهکاران، براي صنعت بیمه شــده 
است. عوامل دیگر مانند فقدان بازار آزاد و رقابتي، عدم وجود تنوع در رشته هاي بیمه اي، كمبود 
دانش فني مطابق با استانداردهاي بین المللي در صنعت بیمه، عدم سرمایه گذاري و بهره گیري 
كافي از تکنولوژي روز فناوري اطالعات، عدم وجود شــركت بیمه اتکایي مســتقل و توانمند و 
عدم رتبه  بندي شــركت هاي بیمه به عنوان دالیل كاهش نرخ رشد بازار بیمه مطرح مي شوند.

سیدرسول تاجدار ، مدیرعامل بیمه البرز: 

توسعه  بیمه هاي زندگي رقیبان جدي چون بورس، بانك، سازمان هاي متولي بیمه هاي 
اجتماعي و تورم را دارد که بازار بیمه هاي زندگي را به شدت کساد کرده است
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بیمه ســامان با هدف كنار هم قرار دادن افراد مبتکر و نوآور 
اقــدام به تاســیس و راه اندازی مركز نــوآوری و كارآفرینی 
كرده است. هلدینگ ســرمایه گذاری سرآمد به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های شــركت بیمه سامان به دنبال آن است تا 
با به كارگیری از توان ظرفیت های تخصصی، پتانســیل های 
بالقوه و امکانات مالی در گروه مالی ســامان بتواند در ایجاد 
و توسعه كسب وكارهای فناورانه و نوآورانه در زمینه های مالی 
و بیمه ای )فین تک( و در راســتای اهداف اقتصاد مقاومتی، 
توسعه خدمات نوین مالی- بیمه ای و استفاده از فرصت های 
سرمایه گذاری جســورانه، گام های موثری بردارد. احمدرضا 
ضرابیه، مدیرعامل این شــركت گفت: »هدف ما حمایت از 
نخبگان و كارآفرینانی است كه در حوزه صنایع مالی ایده های 
نوآورانه دارند. امکانات و زیرســاخت های گروه مالی سامان 
در كارخانه نوآوری متمركز می شود تا استارت آپ ها بتوانند 
با بهره گیری از این امکانات ایده های خود را تجاری ســازی 
كرده و كســب و كارهای جدیدی در كشورمان ایجاد كنند.  
ضرابیه افزود: بانک سامان، بیمه ســامان، شركت پرداخت 
الکترونیک ســامان، كارگزاری بانک سامان، صرافی سامان، 
شركت ســامانتل اپراتور تلفن های همراه گروه مالی سامان، 

شركت نویان سیستم و شركت درمانت ارائه كننده خدمات 
درمانی، همگی در این فضا حاضر خواهند شــد تا به همراه 
سایر نخبگان و كارآفرینان و فعاالن افتصادی كشورمان بتوانند 
با حضور در بخــش فین تک كارخانه نوآوری از ظرفیت های 
گروه مالی ســامان برای تجاری سازی ایده های خالقانه خود 
و ایجاد كســب و كارهای جدید مبتنی بر فناوری اقدام كنند.

نشســت صمیمانــه مدیرعامل شــركت بیمه ســامان 
با هدف شناســایی فرصــت های بیشــتر در موفقیت 
شــبکه فــروش و بــا حضــور تعــدادی ازاعضــای 
انجمــن صنفــی نماینــدگان تهــران برگــزار شــد.
رابتدای این گردهمایی، احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه 
سامان با اشاره به اهمیت شبکه فروش در عملکرد شركت، 

تاكید كرد:رســالت اصلی و برنامه  شركت  برای توسعه و 
حمایت از شبکه فروش و نمایندگان آن تبیین شده است.
وی گفت: ارتقای توســعه كسب وكار شــبکه فروش از 
جملــه افزایش دانــش و مهارت نماینــدگان با آموزش 
حیــن خدمــت ازجملــه اهداف مهــم  بیمه ســامان  
بوده كــه با راه اندازی مدیریت توانمندســازی شــبکه 

فروش،آموزش های مستمر نمایندگان به صورت عملی 
و تئــوری در ایــن مدیریت، مد نظر قرار گرفته اســت.

ضرابیــه، بر رعایت قوانیــن و مقررات مــورد نظر بیمه 
مركزی از ســوی نمایندگان و شبکه فروش تاكید كرد.
مدیرعامل شركت بیمه سامان، در بخش دیگر اظهارات خود، 
افزودكه در بیمه سامان برنامه ریزی شده تا میزان توانگری 
مالی شركت در ســال 1400 به عدد180 درصد برسد.
وی، بیان داشــت : برای ارتقای میــزان توانگری مالی  و 
همزمان با رشد درآمد و پرتفوی شركت، نسبت به ایجاد 
انضباط مالی دقیق، اقدامات مهمی مد نظر قرار گرفته است.

ضرابیــه، اظهار كردكه فعاالن شــبکه فروش درارتباطی 
مســتقیم بــا بیمه گــذاران قراردارنــد و ادامــه دادكه 
انتظار مــی رود نیازهای بــازار از طریق این شــبکه به 
شــركت اعالم تا ضمن بررســی  الزم ، بــرای طراحی 
محصــوالت مبتنی بــر نیاز مشــتریان،  اقدام شــود.

نشســت نمایندگان با مدیر عامل شركت بیمه سامان ،با 
حضور مشــاور مدیر عامل،معاون اجرایی و برخی دیگر از 
مدیران این شــركت  برگزار و در این نشست به پرسش 
ها، مســائل و مشکالت جاری نمایندگان پاسخ داده شد.

شــركت بیمه سامان در تاریخ 27/11/1383 به منظور ارائه خدمات بیمه های 
بازرگانی در رشته بیمه هاي اموال، مسئولیت و اشخاص با سرمایه 200 میلیارد 
ریالي منقسم به 200 میلیون سهم با ارزش اسمي یک هزار ریالي در سازمان ثبت 
شركتها با شماره ثبت 241059 ثبت شد و در تاریخ 11/12/1383مجوز فعالیت 
خود را در رشــته های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایي از بیمه مركزي 
دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز كرد.

بانک ســامان، شــركت ســرمایه گذاري بانک سامان، شركت ســرمایه گذاري 
مس سرچشــمه ، صنــدوق بازنشســتگي شــركت ملي صنایع مــس ایران 
و مؤسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگي كاركنــان فــوالد بــه همراه 
جمعــي از اشــخاص حقیقي و حقوقي با ســوابق طوالنــي در صنایع مالي و 
تولیدي اعضاي هیأت مؤســس شــركت بیمه ســامان را تشــکیل مي دهند.

بنیانگذاران و مدیران این شــركت سالهاست كه از دســت  اندركاران با تجربه 
صنعــت بیمه مي باشــند كه با یــک چنین متاع ارزشــمندي قــدم در این 
راه گذاشــته اند و امروزه تجربه آنان در ســایه بیمه ســامان تبلور یافته است.

ســرمایه فعلــی شــركت طی مصوبــه مجمع عمومــی عادی ســاالنه مورخ 

28 تیرمــاه 1397، بــه مبلــغ 1,500,000,000,000 ریــال افزایش یافت.
اعضــاي هیــأت مدیره به  منظــور جلب رضایت مشــتریان و ارائه ســرویس 
مطلــوب به بیمه گــذاران در انتخاب مدیران ارشــد ومیانی اقــدام به جذب 
نیروهایــي متخصــص و مجــرب در امور بیمــه اي با هدف مشــترک ایجاد 
خالقیــت و تمایــز در ارائه محصوالت و خدمــات در صنعت بیمــه نمودند. 
مدیران بیمه ســامان بر این باورند كه با اســتفاده از آخرین دانشها و ابزارهاي 
حرفه اي و اعتقاد بر اصل مشــتري  مداري تمامي نیازهاي بیمه اي مشــتریان 
را شناســایي كــرده و بهتریــن خدمــات را به مشــتریان خود ارائــه نماید.
كادر كارشناســي بیمه سامان با برخورداري از تحصیالت دانشگاهي و آشنایي 
كامــل با صنعــت بیمه، زیر نظــر مدیران بــا تجربه، ســعي در حفظ منافع 
بیمه  شــدگان خود داشــته و مي كوشند با ارایه مشــاوره در زمینه مدیریت 
ریســک، از بروز خســارات احتمالي براي بیمــه گذاران پیشــگیري نمایند.
بیمــه ســامان با اعتقــاد به لــزوم تعامــل وهمدلی بــا گروه هــای ذینفع 
همــواره درصــدد اســت، بــا اتــکا بــه ســرمایه هــاي مالــي و انســاني 
مناســب، خدمتــي متمایــز را براي بیمــه گذاران خــود به ارمغــان آورد.

چشم انداز:
بیمه سامان تا سال 1400، با ایجاد حس اعتماد 
در فعالیت های خود و ارائه خدمات به مشتریان 

هدف و صنعت بیمه، سرآمد خواهد بود.
مأموریت :

ارائــه خدمــات بیمه ای متنوع و بــا كیفیت به 
اشخاص حقیقی در منطقه خاورمیانه و كشورهای 

مشترک المنافع )CIS( با رویکرد نوآورانه.
ارزشهای محوری بیمه سامان :

- مشتری مداری 
- خالقیت و نوآوری 

- تامین اعتماد و آرامش 
- تعالی فردی و سازمانی 

- پایبندی به اصول حرفه ای و اخالقی
- كار تیمی و تعامل سازنده در درون سازمان 

تاریخچه شرکت بیمه سامان

محصوالت مورد نیاز بازار توسط شبکه فروش
 به بیمه سامان منتقل وطراحی می شود

مدیرعامل بیمه سامان :  راه اندازی مرکز نوآوری برای استارت آپ های مالی و بیمه ای
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مدیرعامل : باوجود سهم مؤثرصادرات در کشور، چرا فوالد خوزستان از حق خود بازماند؟!
در پی حذف شدن شركت فوالد خوزستان از لیست صادركنندگان برتر سال، مهندس كشانی مدیرعامل شركت فوالد خوزستان با صدور بیانیه 
ای خطاب به مدیركل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، خواستار اصالح روند نامطلوب در پیش 
گرفته ی این سازمان شد. وی با اشاره به جایگاه فوالد خوزستان در روند صادرات و فرآورده های فوالدی گفت: از مجموع 47 میلیارد دالر ارزش 
صادرات غیرنفتی كشور در سال 1396، حدود 10درصد آن به فوالد اختصاص دارد و باعث شده فوالد از این نظر بعد از صنایع پتروشیمی در 
جایگاه دوم كشور قرار گیرد. از سوئی دیگر صادرات فوالد كشور در سال گذشته با گذر از 9 میلیون تن ركورد جدیدی در تاریخ صنعت فوالد كشور 
به ثبت رسانده است؛ در حالیکه 74 درصد از صادرات یادشده معادل 6/8 میلیون تن آن مربوط به فرآورده های میانی)بیلت و اسلب( بوده است.
محمد كشانی خطاب به كمالی اردكانی می افزاید: شركت فوالد خوزستان باوجود شرایط تحریم و ركود بازارهای داخلی و در شرایط رقابتی بی 
سابقه در سطح جهانی توانست ركورد صادرات فوالد كشور در سال 1396 را به خود اختصاص دهد. حال آنکه صادرات این شركت از نظر ارزش 
نسبت به سال ماقبل53 درصد رشد داشته و از این طریق بازارهای جدید به بازارهای هدف اضافه و موفق به انتقال بیش از 1/2 میلیارد دالر ارز 
به داخل كشور گردیده است.مدیرعامل فوالد خوزستان از تصمیم سازمان صنعت و معدن مبنی بر حذف نام فوالد خوزستان بعنوان صادركننده 
نمونه، تصمیمی شتابزده و عجوالنه یاد نموده و می نویسد: این شركت برای انتخاب صادركننده نمونه كشور در گروه شمش، تمامی مراحل را به 
انجام رساند ولی اخیراً متوجه شد گروه شمش در انتخاب صادركننده نمونه، علیرغم سهم مؤثر صنعت فوالد بویژه فوالد خوزستان در تأمین ارز 
مورد نیاز كشور و اعتالی بیش از پیش صادرات غیرنفتی، در تصمیمی عجوالنه حذف گردید. با این وجود شایسته بود این تصمیم اشتباه ابتدا اطالع رسانی می شد و هرگونه تصمیم مدیریتی استراتژیک پس از 
ارزیابی و اطمینان از صحت و بررسی اثرات و تبعات مثبت یا منفی آن برای دوره های آتی به مرحله اجرا می رسید؛ تا هم از اتالف وقت و انرژی صادركنندگان محصوالت میانی كه تمام فعالیت های مرتبط برای 
انتخاب صادركننده نمونه را طی نمودند جلوگیری می شد و هم موجبات استهزاء آنان فراهم نمی گردید.كشانی با اشاره به نقص معیارهای انتخاب صادركننده برتر از سوی سازمان صنعت و معدن تأكید نموده 
است كه بمنظور ارزیابی صادركننده نمونه معیارهای متفاوتی توسط آن سازمان مورد سنجش قرار میگیرد. از این رو، اكتفا نمودن به معیار ارزش افزوده به تنهایی نمی تواند مبنایی برای غربالگری صادركنندگان 
و حذف صادركنندگان محصوالت میانی باشد.وی ضمن اعتراض به ضعف اطالعات و آگاهی های سازمان درخصوص روند تهیه ی محصوالت نهایی فوالدی اظهار نموده است: »تصمیم گیرندگان محترمی كه 
از سوی سازمان صنعت و معدن مأموریت انتخاب صادركننده برتر را برعهده داشته اند ظاهراً از مفهوم اولیه ارزش افزوده بی اطالع هستند. در تبدیل سنگ آهن به محصول نهایی فوالدی مراحل متعددی می 
بایست طی شود. بخش عمده ای از ارزش افزوده محصوالت نهایی در زنجیره باالدستی صنعت فوالد یعنی در مرحله تبدیل سنگ آهن به شمش فوالدی ایجاد می گردد. بااین وجود كدام عقل سلیمی قبول 
می كند كه سهم یک كارگاه كوچک پروفیل سازی كه صرفاً وظیفه تبدیل ورق های فوالدی به پروفیل را دارد، در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از یک كارخانه فوالدسازی باشد كه طی فرآینده ای پیچیده 
كنسانتره سنگ آهن را به شمش فوالدی تبدیل می نماید«؟مدیرعامل فوالد خوزستان همچنین خاطر نشان نموده است: صادركنندگان فوالد به بخش ها و گروه های مختلفی طی سالیان گذشته تقسیم بندی 
شده اند و حذف یک گروه از صادركنندگان قطعاً نمی تواند به دلیل »ارزش افزوده باالتر« باشد. در نتیجه این تصمیم هیچ گونه ارتباطی با اهمیت دادن به صادرات محصوالت باارزش افزوده بیشتر ندارد و بنظر 
می رسد این تصمیم بیشتر در جهت حفظ یا اعتالی منافع گروه و یا صنفی خاص اخذ شده تا اعتالی صادرات كشور! قطعاً این تصمیم باعث دلسردی صادركنندگان محصوالت میانی فوالد كه بخش مهمی از 
صادرات غیرنفتی كشور را تشکیل میدهند، خواهد شد.كشانی اذعان داشته است: حتی اگربپذیریم كه تصمیم سازمان توسعه تجارت در حذف گروه صادركنندگان محصوالت میانی با هدف تشویق تولیدكنندگان 
محصول نهایی برای صادرات بوده است، به این امر توجه نشده است كه تولیدكنندگان محصوالت نهایی برای تولید محصوالت خود نیاز به محصول نیمه نهایی دارند؛ در نتیجه باز هم تولیدكننده ی محصوالت 
میانی بصورت غیرمستقیم در صادرات محصوالت نهایی نقش حائز اهمیتی داشته كه با این تصمیم غیراصولی سازمان توسعه تجارت، این نقش را نادیده گرفته شده است.مدیرعامل شركت فوالد خوزستان در 
پایان تأكید نموده: تقاضا دارم میزان ارزآوری صادركنندگان نمونه محصوالت نهایی را با میزان ارزآوری تولیدكنندگان محصوالت میانی و سهم این دو گروه در صادرات غیرنفتی را مقایسه نمایید تا بیشتر به اشتباه 
بودن تصمیمتان پی ببرید. با این وجود و در راستای این تصمیم نادرست، شركت فوالد خوزستان به عنوان شخص حقوقی از طریق مراجع ذیصالح قانونی پیگیر حقوق مسلم و طبیعی خویش خواهد شد.

آیین كلنگ زنی احداث كارخانه مگا مدول آهن اسفنجی )زمزم 3(

مراســم كلنگ زنی احداث كارخانه مگامدول آهن اســفنجی )زمزم 
3( با حضــور دكتر اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معــدن و تجارت و هیات همراه، غالمرضا 
شریعتی استاندار خوزســتان و با استقبال محمد كشانی مدیرعامل، 
اعضــای هیات مدیره و جمعــی از معاونان و مدیران شــركت فوالد 
خوزســتان برگزار شــد. آیین یادشده ســه شــنبه 22 آبانماه 97 
در انتهــای بخــش احیاء 3 شــركت فوالد خوزســتان انجام شــد. 
مهران خــرم نیا معاون برنامه ریزی و توســعه فوالد خوزســتان در 
مصاحبه بــا خبرنگار مــا گفت: این طــرح به درخواســت معاونت 
برنامــه ریــزی و توســعه به عنــوان كارفرمــا در اختیار شــركت 
مهندســی معــادن فنــاور فلزات بــرای اجرا قــرار گرفتــه و طبق 
برنامــه ریزی صورت گرفتــه به مدت 36 ماه عملیاتی خواهد شــد. 
خرم نیا هدف این پروژه عظیم را افزایش تولید آهن اسنفجی با هدف 
تامین كمبود آهن اسفنجی مورد نیاز برای پایداری تولید فعلی و ایجاد 
ظرفیت برای توسعه های آتی شركت فوالد خوزستان عنوان كرد وی 
در ادامه ســرمایه گذاری این پروژه را 135 میلیون یورو برشــمرد. .

معاون برنامه ریزی و توسعه در خصوص این پروژه به خبرنگار ما گفت 
: از ویژگی های شاخص این كارخانه می توان به باالترین ظرفیت تولید آهن اسفنجی با كیفیت در بین طرح های مشابه اجرا شده در سطح كشور، دارا بودن سیستم تزریق اكسیژن، 
بکارگیــری تکنولــوژی جدید در بخش كوره ها و افزایش قطر كوره از 69/6 متر به 15/7 متر، بهره گیری از بیشــترین تعداد Bay در طراحی 19Bay( Reformer( اشــاره نمود.
خــرم نیــا در پایان گزارش در خصوص بهره گیری از توان شــركت ها و ســازندگان داخلی به میزان 60 درصد ارزش پروژه در راســتای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی یاد كرد.

ورزشــگاه 30 هزار نفری فوالد خوزستان طی مراسمی با حضور دكتر جهانگیری معاون اول 
ریاســت جمهوری، رضا رحمانی وزیر صمت و  دكتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان افتتاح 
گردید. آیین افتتاح ورزشــگاه اختصاصی فوالد خوزســتان روز سه شنبه 22 آبانماه با حضور 
مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده 
ولی فقیه حضرت آیت اهلل موسوی جزایری، دكتر غالمرضا شریعتی استاندار، همایون یوسفی، 
علی ســاری و جواد كاظم نســب الباجی نمایندگان مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی 
و دیگر مقامات اســتانی با اســتقبال محمد كشانی مدیرعامل فوالد خوزســتان برگزار شد.

در آییــن افتتاحیه ورزشــگاه فوالد خوزســتان رضا رحمانی وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
با اشــاره به فرمایــش مقام معظم رهبری در مورد اشــتغال گفت: اگر بخواهیم مشــکالت 

اساســی مانند بیکاری، فقر و تورم حل شوند باید به تولید كشور توجه ای ویژه داشته باشیم.
رحمانی با اشاره به اینکه بخش مولد اقتصادی كشور صنعت، معدن و كشاورزی است، گفت: مقدار 
سهم وزارت صمت در بخش مولد 63 درصد و مابقی آن در بخش جی. دی. پی )تولید ناخالص 
داخلی( است و با این رویکرد توانسته ایم اشتغال زایی كنیم. وی در ادامه افزود: فوالد خوزستان در 
صادرات رتبه ممتاز را كسب كرده است و در بازگشت ارز به چرخه اقتصاد ملی، جایگاه نخست را 
بدست آورد. رحمانی در ادامه سخنان خود با تاكید بر لزوم توجه به حوزه مسئولیت های اجتماعی 
در كنار اشتغال زایی از كلنگ زنی پروژه احداث كارخانه مگا مدول آهن اسنفجی )زمزم3( خبر داد و 
گفت: یکی دیگر از طرح های موفق و موثردر ایجاد اشتغال، برنامه ریزی و طراحی احداث كارخانه 
زمزم 3 است كه اكنون شركت فوالدخوزستان با عملکرد مثبت خود، سرآمد این حوزه شده است .

فوالد خوزستان در صادرات و ارزآوری به چرخه اقتصاد ملی در رتبه نخست قرار دارد

فوالد خوزستان
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مجمع ســاالنه موتوژن با كارنامه شفاف و ســود عالی برگزار شد و آنچه تفاوت 
اصلی این ســال مالی با همه ســالهای گذشــته می داشــت در یک كالم، این 
جمله بود كه: موتوژن بیزه ُحرمتلی صنعت دی. البته كه بررســی های میدانی 
و دقت در آمارها و ترازنامه ها این نتیجه را داده و بایســت گفت براستی آنانکه 
از سرزمین ســاالران و قهرمانان انقالب مشروطه آمده بودند این جمله را تکرار 
می كردند. كه این مدیر و این شــركت آبروی صنعت هستند. من تبریز را خوب 
می شناسم كه آغوش پر مهرش را به آنچه رنسانس دانند بازو و مجتهد اعلمش 
خود در میانه میدان و مردان و زنان پرتالشــش چون ســردمدارانی مثل )آیت 

اهلل العضمی خسروشــاهی پدر( در بــازار و در حجره 
كســب و كار تجاری صنعتی پیشرو تا مجموعه مولد 
بتواند در مقامی باشــد كه بدان ارج دو چندان نهند. 
در موتوژن هم عامل این مهرورزی و باورمداری را باید 
در تثبیت مدیریت و مدیر پر كارش یافت كه آشــنا و 
خود ساخته صنعت می باشد كه حسابهای بدون بند 
و رتبه شــفافیت باال و سودآوری هر سال بهتر از سال 
پیش به ارمغان می آورد و نوین صنعت ســاختن و به 
روز بودن را می دهد. با اینکه پنج دهه از اولینش می 
گذرد ولی ابزار صنعتی به روز شدن هنریست كه از ید 
پرقدرت مهندس باقی نژاد و یارانش تجلی یافته است.

یاران این مدیر در مســند كاری چنــان با تدبیر می 
اندیشــند كه دست به مهر یازیدن آسانتر شود و تعهد 

و تخصص را بســان دوبال پرواز مجموعه سرلوحه كار قرار می دهند. تا كیفیت 
كاریشــان برای نام بزرگ موتوژن افتخار و حرمت بیش از پیش به بار آورد.خدا 

قوت.
مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شركت موتوژن )سهامی  عام( در تاریخ 

1397/08/15 در محل هتل تهران تشکیل شد. 
در ایــن مجمع كــه با حضــور 76/86 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای ناصر ســبحانی 
گاوگانــي بود، كه جنابان غفــور خرامهر  و بهزاد گودرزیــان در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای ناصــر باقــی نژاد به عنــوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/06/31 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 700 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام مدیرعامل :
راز موفقیت موتوژن آن اســت كه این شــركت همواره ســعي داشته به عنوان 
یک شــركت فعال تولیدي، نوآور، با تکیه بر دانش و نیروي انســاني مســتعد و 
كارآمــد از طریق تعامل و هم افزایي موثر با شــركت هاي زیر مجموعه و كلیه 
ذینفعان، همســو با شــركتهاي معتبر بین المللي صنعت الکتروموتورســازي 
در تمامــي عرصه هاي ملي شــناخته شــود و با نگاه به آینده، مســیر خود را 
مشــخص و خود را با اهداف عالي ســهامداران بیش از پیــش هماهنگ نماید.

آینده موتوژن بسیار روشن خواهد بود و درست به همین دلیل است كه »رسیدن 
بــه جایگاه هلدینگ معتبر ســازنده و تامین كننده تجهیــزات تولید و مصرف 

انرژي در كالس جهاني« را به عنوان »چشــم انداز موتوژن » انتخاب كرده ایم.
بــر این اســاس »ماموریــت موتــوژن » را  »نقــش آفریني فعــال در آینده 
صنعت كشــور بــا تامین انــواع الکتروموتور مــورد نیاز براي توســعه پایدار« 
و »تولیــد و تامین كلیــه الکتروموتورهــا و مولدهاي انــرژي الکتریکي جهت 
رفع نیازهاي كشــور در حــوزه صنعتي، خانگي و بخش صــادرات« مي دانیم.

و بر این اساس با هدف تحقق انتظارات سهامداران در خصوص بازده مورد انتظار، 
پرداخت سود نقدي در زمان مناسب و كسب باالترین بازده ممکن با بکارگیري 
تمام توان و اســتعداد به منظور بهبود ارزش منابــع در اختیار گام برمي داریم.
عملکرد موتوژن درسال 1397-1396 گواهي برتحقق 
اهداف فوق مي باشد.تدوین استراتژي موتوژن تا سال 
1400، همــراه با انباشــت قابل مالحظــه  دانش در 
شركت موتوژن با ســرمایه ثبت شده 680/4 میلیارد 
ریــال، تکمیل پروژه هاي دردســت اجراي شــركت 
شامل پروژه بازسازي و نوســازي خطوط تولید، بهره 
برداري از پروژه الکتروموتور آسانســور، پروژه تکمیل 
ســبد محصوالت الکتروموتورهاي خانگي می باشــد.
موتوژن به عنوان پیشرو در صنعت تولید الکتروموتور، 
با نزدیک به نیم قرن ســابقه تولید و كسب افتخارات 
واحد صنعتي نمونه كشــور و واحد نــوآور اقتصادي 
نمونه كشــور و واحد نمونه صادراتي و برند برتر ایران 
در ســرلوحه خود دارد.شــركت توانسته است با یاری 
خداونــد منان و تالش بی وقفه ابواب جمعــی به معتبرترین برند تولیدكننده و 
تامین كننده كلیه الکتروموتورها و مولدهاي انرژي الکتریکي در ایران دست یابد. 

پیام هیات مدیره :
در ســال 1397 تداوم محدودیتهای ناشي از تحریم هاي فزاینده همچنان بازار 
با ركود اقتصادي روبرو بوده بطوریکه در این دوره باتوجه به افزایش سرســام آور 
نرخ ارز هزینه هاي دســتمزد و سربار و ... نرخ فروش محصوالت نسبت به سال 
قبل افزایش آنچنانی نداشــته و عالوه بر آن براي رقابت در بازار ناگزیر سیاست 
اعطاي تسهیالت خرید نسیه از سالهاي گذشته همچنان براي مشتریان اجرا شد.
به لحاظ وضعیت نامســاعد فروش و ركود اقتصادي حاكم بر بازار شركت ناگزیر 
شد طي ســال برنامه تولید خود را تعدیل نماید تا از افزایش بی رویه موجودي 
محصوالت ساخته شــده در انبارها و ركود سرمایه و نقدینگی جلوگیري نماید.
هیات مدیره امیدوار است درسال مالي 1398 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 شركت و منافع سهامداران ، گامهاي موثري بردارد.

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

- شناســائي نیازهاي بازار داخلي در الویت اول و انتخاب پروژه هاي مناســب با 
ارزش افزوده باال

- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي.
- ســرمایه گذاري درخصوص توسعه تولیدات شركت 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.

موتوژن بیزه ُحرمتلی صنعت دی
موتوژن با مهندس باقی نژاد در مسیری رو به رشد و روشن
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- توســعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي به نیازهاي داخلي باتوجه به 
محدودیت هاي موجود.

- توجــه به سیاســتهاي كالن دولت درخصوص چشــم اندازهــا و برنامه هاي 
استراتژیک و هم آهنگ شدن با آن همگام با تکنولوژي های روز دنیا

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

مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی 
مورد گزارش:

شــركت موتــوژن با حدود 44 ســال ســابقه فعالیــت در زمینه تولیــد انواع 
الکتروموتورهای خانگی و صنعتی از خوشنام ترین شركتهای فعال در این صنعت 
می باشــد كه همواره تالش نموده اســت محصوالت مورد نیاز بازار را با بهترین 
كیفیت و مناســب ترین قیمت عرضه نماید. با توجه به سیاستهای استراتژیکی 
و اتخاذی برای سال مالی جاری و به استناد بررسیهای بازارهای هدف صادراتی 
بــرای انواع محصــوالت تولیدی كولری و صنعتی و با نگــرش به تداوم كیفیت 
محصوالت تولیدی و تکمیل ســبد محصوالت كولــری از نظر تیپ و با حضور 
در نمایشــگاههای مرتبط بین المللی شاهد حفظ موقعیت نسبت به سال قبل 
بوده ایم كه این امر موجب گردید در سال مالی آتی ضمن حفظ بازارهای قبلی 
خود وبا ارائه خدمات پس از فروش ســریع و مناســب رشــد بیشتری را انتظار 
داشته باشیم. درخصوص الکتروموتورهای كولری می توان گفت با وجود رقبای 
سرسخت داخلی و نیز واردكنندگان كاالی چینی، موتوژن سهم 85درصد خود 
را همچنان حفظ نمود و در الکتروموتورهای صنعتی با برنامه توسعه ای تولیدی 
كه انجام می دهد ســهم خود را افزایش داده اســت. بطوریکــه امروزه بیش از 
30درصد بازار الکتروموتورهای صنعتی متعلق به موتوژن اســت. رقبای داخلی 
حداكثــر 15درصد بازار را در اختیار دارند و بقیــه نیازهای صنایع وارداتی می 
باشــد امیدواریم در آینده نزدیک موتوژن سهم بیشتری از بازارهای داخلی را به 
خود اختصاص دهد. در حال حاضر شــركت موتوژن با ماموریت تولید و تامین 
كلیه الکتروموتورها و مولدهای انرژی الکتریکی جهت رفع نیازهای كشــور و با 
چشــم انداز هلدینگ معتبر ســازنده و تامین كننده تجهیزات تولدی و مصرف 
بخش انرژی در كالس جهانی به سرعت با تجهیز ماشین آالت خرید و تجهیزات 
جدید و ارتقاء تکنولوژی درصدد افزایش سهم بازار موتورهای صنعتی می باشد.
مرور كلی بر عملكرد شركت در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 

دست آوردهای مهم:
شــركت موتوژن در ســال جاری با نصب و راه اندازی برخی از ماشین آالت گام 
دیگری در توسعه محصوالت كولری خود برداشت با توجه به باال بودن راندمان این 
موتورها با مصرف انرژی الکتریکی كمتر مورد استقبال مصرف كنندگان قرار گرفته 

است. تولید موتورهای چدنی را از 101 تا 400 كیلو وات بصورت انبوه انجام داده 
كه بخشی از نیاز بازار داخلی به این نوع محصوالت را تامین می كند وبا توجه به 
توسعه انجام یافته و سرمایه گذاری انجام شده از بعد كارگاهی و نیز ماشین آالت 
در جهت تنوع تولیدات این نوع موتورها از نظر كمیت و كیفیت گام های موثری 
برداشــته اســت. و با توجه به نیاز بازار می تواند تولیدات خود را افزایش دهد.

عالوه بر موارد فوق با بررسیهای همه جانبه بازار و شناسایی نیازهای موجود در 
بازار درخصوص توسعه و تنوع محصوالت خود نیز اقدامات الزم را انجام داده است.

بیان استراتژی شركت:
استراتژی شركت براساس افزایش ســهم بازار با توسعه محصوالت و مشتریان، 
افزایش بهرهوری فرایندهای داخلی، بهینه ســازی و توسعه استعدادهای منابع 
انســانی، نوآوری، كنترل بهای تمام شده، تامین منافع و رضایت كلیه ذینفعان 
اعم از ســهامداران و مشتریان اتخاذ راهبرد و برنامه های اجرایی مناسب در امر 

صادرات تبیین و اجرا می گردد و اهم آنها بشرح زیر است:
- شناســایی نیازهای صنعتی كشــور در بخش الکتروموتور و تولید محصوالت 

جدید با برندهای معتبر و با ارزش افزوده باال.
- توسعه و تنوع محصوالت جاری با توجه به نیاز صنعت كشور.

- بررسی كارشناسانه روشهای افزایش تولید و استفاده حداكثر ظرفیتهای موجود.
- بهینه سازی و نوسازی خطوط تولید.

- افزایش كمیت تولید و بهبود كیفیت سبد محصوالت كه منجر به افزایش بهره 
وری می گردد.

- تداوم اصالح ساختار سازمانی و نیروی انسانی
- توسعه بازار و افزایش سهم فروش داخلی.

- توسعه صادرات از طریق مطالعه بازار صادراتی با توجه به مقتضیات بازارهای خارجی.

- تداوم اســتقرار مدیریت چرخه بهره وری و توســعه سیاستهای برون سپاری.
- تعریف پــروژه های جدید و اخذ پروانه بهره بــرداری برای پروژه های جاری
- شناسایی الزامات استانداردهای جهانی و جاری نمودن وش و دستورالعملهای مربوطه

- شناسایی منابع مالی جدید.
- ارتقاء كیفیت محصوالت شركت با استفاده از روشها، دستورالعمل ها، تکنولوژی 

های جدید و بروز و نوسازی و بهبود خطوط تولید.
- بررســی كارشناســانه درخصوص ســرمایه گذاری و ایجاد خطوط مونتاژ در 

كشورهای خارجی.
- پیروی از سیاستهای سازمان بهره وری انرژی دخصوص تولید الکتروموتورهای 

كم مصرف.
- اســتقرار استانداردهای زیست محیطی و سیســتم های مدیریت كیفیت در 

سطوح مختلف سازمانی.
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برنامه های مدون مهندس پوریانی برای ارتقاء عملکرد مجموعه کگهر
هدف گذاری برای تولید 10 میلیون تن محصول در سال 

جزئیات مراسم معارفه سنگ آهن گهر زمین با حضور مدیرعامل این شرکت

مراســم معارفه ســنگ اهن گهر زمیــن با حضــور مدیرعامل این شــركت در 
قالب نشســت خبــری »یــک دیدار،یک عرضــه« در فرابــورس برگزار شــد.

ســهامداران عمده گهرزمین: شــركت گل گهر با 30 درصد سهم، سرمایه گذاری 
امید وابســته به بانک ســپه با 27/7 درصد سهم، ســرمایه گذاری غدیر با 22/5 
درصد و توســعه معادن فلزات با 20 درصد ســهامداران اصلی به شــمار می روند.

معدن گهرزمین براساس ذخیره زمین شناختی دارای 643 میلیون تن ذخیره است 
. از كل ایــن مقدار، حدود 240 میلیون تن آن به صورت رو باز قابلیت اســتخراج 
دارد و احتمال می دهیم به ذخیره بیش از 240 میلیون تن دسترســی پیدا كنیم.
10 درصــد از ســهام این شــركت بــه زودی در فرابــورس عرضه خواهد شــد.

مهندس پوریانی مدیرعامل این شركت با بیان اینکه در سال گذشته بزرگ ترین عملیات 
معدن كاری كشور توسط مجموعه سنگ آهن گهر زمین انجام گرفته است نتیجه آن را 
استخراج 18 میلیون تن سنگ آهن گزارش كرد.به گفته این مدیر خوش فکر و موفق 
می توان گفت: در كل از آغاز به كار این مجموعه 355 میلیون تن عملیات معدن كاری 
انجام شده كه از این میزان 44 میلیون تن مربوط به استخراج سنگ آهن بوده است.
مدیــر عامل توانمند كگهر همچنین اضافه كــرد: در حال حاضر نیز امروز دو خط 
از 5 خط تولید كنســانتره مشــغول به كار است كه در ســال گذشته ركورد اول 
كشــور را در تولید كنســانتره به نام خود ثبت كردیم.بنا به اعالم مهندس پوریانی 
در ســال گذشته نیز بیش از 18 میلیون سنگ آهن از گهر زمین استخراج گردید 
و در صادرات كنســانتره نیز شركت موفق شــد رتبه اول را به نام خود ثبت نماید.
شایان ذكر است میانگین عیار سنگ آهن معدن سنگ آهن گهر زمین 51 تا 53 درصد است.
در ادامه سکاندار حاذق مجموعه بیان داشت كه برای سال آینده خط اول تولید گندله 
به بهره برداری خواهد رسید و در نیمه اول سال 98خط اول كنسانتره مجموعه به 
بهره برداری خواهد رسید.گفتنی است خط سوم كنسانتره شركت با پیشرفت 23 
درصدی در حال تکمیل بوده و خط 2 گندله سازی نیز در سال جاری فعالیت خود 
را آغاز خواهد كرد تا میزان تولید این محصول به 10 میلیون تن در ســال برســد.

همچنین برنامه افزایش سرمایه شركت از 1230به 2500 میلیارد تومان در برنامه 
های شركت است كه هنوز از سازمان بورس مجوز دریافت نکرده است. در مورد پروژه 
های بزرگ مجموعه می توان به پروژه انتقال آب از خلیج فارس به كویر با مشاركت 
شــركت گل گهر اشــاره كرد كه بهای تمام شده این مهم بر نرخ محصوالت كمتر 
ازخرید آب از موارد فوق الذكر خواهد بود. به عبارتی با احتســاب این كه در هزینه 
خرید آب صرفه جویی می شود مسلماً نتایج بسیار روشن و درخشانی برای كگهر 
به ارمغان خواهد آورد و این یکی از دالیل اصلی بوده كه در كنار ایفای مســئولیت 
اجتماعی شــركت در این پروژه شریک شده اســت. در این پروژه شریک شده ایم.

پوریانی در خصوص تقســیم سود شركت اظهار كرد:این شركت در 6 ماهه نخست 
سال مالی 96-97 مبلغ 337 ریال سود به ازای هر سهم محقق كرده كه نسبت به 
رقم 121 ریال مدت مشابه سال قبل افزایش 179 درصدی داشته است.همچنین 
»كگهر« سال مالی گذشته را با تحقق 446 ریال سود برای هر سهم به اتمام رسانده 

و توزیع سود نقدی در برنامه نداشته است.
علی اكبر پوریانی، مدیرعامل شــركت گهرزمین، گفت: این رویداد به دنبال تکلیف 

مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان سهام شركت گهر زمین در دستور كار قرار 
گرفت. وی افزود: مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، تبدیل شخصیت حقوقی 
شركت به سهامی عام و اساسنامه جدید شركت طبق نمونه سازمان بورس و اوراق 
بهــادار را در 56 ماده و 11 تبصره تصویب كرد و در تاریخ 10 آبان 1397 در اداره 
ثبت شــركت های شهرستان سیرجان ثبت شد. وی با بیان اینکه سهامداران تعهد 
كردند به میزان 10 درصد از ســهام شــركت را در بازار دوم فرابورس عرضه كنند، 
افزود: هم اكنون شركت معدنی و صنعتی گل گهر 30 درصد، شركت گروه مدیریت 
و ســرمایه گذاری امید 5/ 27 درصد، شركت ســرمایه گذاری غدیر 5/ 22 درصد و 
شركت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات 20 درصد سهام شركت گهرزمین 
را در اختیار دارند. پوریانی ادامه داد: با در نظر گرفتن اقدامات انجام شــده در سال 
1396 از جمله دســتیابی به ركورد اســتخراج بیش از 18 میلیون تن سنگ آهن 
در ســال، تولید بیش از 4 میلیون تن كنسانتره در سال با 2 خط تولید با ظرفیت 
هر یک 2 میلیون تن و كســب مقام اول صادركننده كنسانتره سنگ آهن در سال 
1396، شركت گهرزمین یکی از شركت های برتر معدنی و صنعتی بورس خواهد بود.
پوریانی ادامه داد: برای مقابله با این مشکل از سال 1396 بومی سازی قطعات، ساخت 
لوازم و قطعات مورد نیاز شــركت در دستور كار قرار گرفت. ساخت سگمنت های 
پرمصرف كاربید سمانته STUD و EDGE-BLOCK ویژه سیستم آسیاب های 
غلتکی فشار باال )GPGR(، ساخت داخل لوله های ضدسایش كامپوزیتی چندالیه 
پایه رابر و ســاخت الکترودهای بریزینگ قطعات كاربید ســامنته STUD ویژه 
آســیاب HPGR، از جمله مهم ترین دســتاوردهای شركت در زمینه خودكفایی 
است. وی با اشاره به حجم ذخایر معدن شركت گهر زمین اعالم كرد: ذخیره معدن 
شــماره3 حدود 640 میلیون تن برآورد شده كه براساس طرح اولیه 245 میلیون 
تن آن به روش روباز و بقیه به صورت زیرزمینی اســتخراج خواهد شــد. مدیرعامل 
شــركت گهرزمین با اشــاره به تاریخچه و زمینه فعالیت های این شــركت گفت: 
شــركت ســنگ آهن گهرزمین در تاریخ 28 بهمن 1383 به منظور بهره برداری از 
آنومالی شــماره 3 واقع در منطقه عمومی گل گهر برای اســتخراج 15 میلیون تن 
ســنگ آهن در سال جهت تولید 10 میلیون تن كنسانتره و 10 میلیون تن گندله 
به ثبت رسید. براساس برنامه ریزی انجام شده عالوه بر آماده سازی و تجهیز معدن، 
كارخانه خردایش با ظرفیت 15 میلیون تن در ســال و 5 كارخانه تولید كنسانتره 
هر كدام با ظرفیت ســاالنه 2 میلیون تن و 2 كارخانه تولید گندله ســنگ آهن با 
ظرفیت 5 میلون تن در ســال از اهداف شــركت بوده كه تاكنون معدن، كارخانه 
خردایــش و 2 خط فرآوری و تولید كنســانتره در حال بهره بــرداری و یک خط 
گندله سنگ آهن با ظرفیت 5 میلیون تن دارای پیشرفت فیزیکی 86 درصد است.

مجموع دارایی های شــركت در پایان شــش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 
31،615 میلیــارد ریال بوده كه 25 درصد به دارایی هــای جاری و 75 درصد به 
دارایی های غیرجاری اختصاص دارد. دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و همچنین 
موجودی مواد و كاال بیشترین سهم از دارایی های جاری را به خود اختصاص داده اند.
دریافتنــی های كگهر از شــركت هــای صنعتــی و معدنی گل گهر، شــركت 
فوالد ســنگان خراســان، علــی الحســاب پرداختی بــه پیمانکاران و ... اســت.
موجودی مواد و كاال نیز عمدتا به ســنگ آهن دانه بندی شده و كنسانتره سنگ 
آهن اختصاص دارد. مجموع بدهی های شــركت در پایان شش ماهه نخست سال 
مالی جاری حدود 14 هزار میلیارد ریال بوده است كه حدود 98 درصد آن به بدهی 
جاری اختصاص داشته است. پرداختنی های تجاری و غیرتجاری از بابت حق مالکانه 
ایمیدرو، سپرده حســن انجام كار، سپرده بیمه، ذخیره هزینه های تحقق یافته و 
پرداخت نشــده و ... از مهمترین اقالم این پرداختنی ها هســتند. تسهیالت مالی 
شركت در پایان شش ماهه نخست ســال مالی جاری حدود 1،155 میلیارد ریال 
بوده اســت كه نسبت به پایان سال مالی قبل با رشد 5 درصدی همراه شده است. 
شــركت از بابت این تسهیالت متحمل هزینه مالی 140 میلیارد ریالی شده است.

تولید
براســاس طــرح جامع فــوالد ، میــزان تولید و فرآوری ســنگ آهن در ســال 
گذشــته حدود 60 میلیــون تن بوده كه از این میان، شــركت هــای گهرزمین 
بــا تولید 16,3 میلیــون تن، چادرملو بــا 15,1 میلیون تن و گل گهــر با 11,7 
میلیــون تــن مقام اول تا ســوم تولید ایــن محصــول را در اختیار داشــته اند.
در حال حاضر محصوالت شركت سنگ آهن گهر زمین شامل سنگ آهن كلوخه، سنگ 
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آهن دانه بندی شده و كنسانتره است. سال  گذشته دو خط تولید كنسانتره در این 
شركت فعال بوده و میزان تولید این محصوالت به حدود 26 میلیون تن رسیده است.

وضعیت فروش
این شركت ، سنگ آهن سنگ آهن استخراج شده را به كنسانتره تبدیل و سپس 
اقدام به فروش محصوالت می كند. از آنجایی كه خط تولید گندله شركت تا سال 
گذشــته به بهره برداری نرسیده ، فروش شركت شامل سنگ آهن كلوخه، سنگ 
آهن دانه بندی و كنســانتره است . ســال پیش میزان فروش 12 میلیون تن بوده 
كه 85 درصد آن داخلی و مازاد نیاز داخل به میزان 15 درصد، صادر شــده كه این 
فروش صادراتی مربوط به فروش كنســانتره است. از لحاظ مبلغ فروش نیز فروش 
صادراتی 45 درصد از درآمد حاصل از فروش شركت را به خود اختصاص می دهد.

جدول زیر میزان فروش شركت را نشان می دهد: 

قیمــت گذاری محصوالت بر اســاس نظر راهبردی شــورای عالی شــركت های 
معدنی برنامه ریزی می شــود. بدین صــورت كه فروش داخلی به صورت درصدی 
از قیمت شــمش فوالد خوزســتان و فروش هــای صادراتی با برگــزاری مزایده 
عمومــی صورت می گیرد. عمده فروش محصوالت گهر زمین به گل گهر اســت.

شركت در شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 11،449 میلیارد ریال فروش 
داشته كه نسبت به 4،897 میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با رشد 134 درصدی 
همراه و در پایان سال مالی قبل نیز به درآمد 15 هزار میلیارد ریالی رسیده بود. بنابراین 
شاهد رشد لگاریتمی درامدهای شركت همگام با راه اندازی طرح های شركت هستیم.

بیشترین سهم از هزینه سربار به حقوق و دستمزد اختصاص دارد كه حدود 3,6 هزار 
میلیارد ریال اســت .هزینه انرژی نیز در شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 
184 میلیارد ریال بوده كه معادل 2 درصد از هزینه ســربار بوده است. زمزمه های 
افزایش نرخ انرژی به گوش می رسد كه البته در تركیب بهای تمام شده شركت سهم 
كمی دارد.در رابطه با مبلغ مربوط به هزینه خاک برداری، این هزینه ها منحصرا بابت 
هزینه های مستقیم پیمانکاران طرف قرارداد برای آماده سازی معدن جهت رسیدن 
به رگه های ســنگ آهن و به عنوان هزینه استهالک هر سال شناسایی می شود.

سایر در آمدها)هزینه ها(
شــركت در شــش ماهه نخســت ســال مالی جاری حدود 118 میلیــارد ریال 
درآمــد حاصــل از حمــل و توزیــن و بارگیری داشــته اما در پایان ســال مالی 
قبــل درآمد این محل حــدود 456 میلیارد ریــال بود. بنابراین انتظــار می رود 
شــركت بتواند درامــد خود را از این محل به محدوده ســال مالی قبل برســاند.
كگهر در نیمه نخســت ســال مالی جاری حدود 410 میلیارد ریال ســایر هزینه 
های عملیاتی داشــته اما در پایان ســال مالی قبل ســایر هزینــه های عملیاتی 
شــركت 537 میلیارد ریال بود. رشــد ایــن طبقه از هزینه ها در پی شناســایی 
202 میلیــارد ریــال هزینه جذب نشــده تولید در نیمه نخســت ســال بود. به 
طوریکــه در ســال مالی قبل این هزینه صفر در نظر گرفته شــده بــود. از دیگر 
هزینــه های این بخش می توان به 98 میلیارد ریال هزینه حمل و ... اشــاره كرد.

حمل و نقل: هزینه های بارگیری و حمل مجموعاً تا 70 درصد هزینه های جاری استخراج 
معدن را به خود اختصاص می دهند. در بخش حمل و نقل، حمل آب و حمل محصول 
كنسانتره مطرح است. در بخش حمل آب، به دلیل نیاز مبرم كارخانجات كنسانتره به 

آب، تأمین به موقع آب توسط دو شركت یزدان بار و سیرجان پیمان صورت می گیرد.
بر اســاس نرخ مصوب كمیســیون معامالت، هزینه حمل آب تا تاریخ اردیبهشت 
98 توسط شركت سیرجان پیمان برابر 74,400 ریال به ازای حمل هر مترمکعب 
آب تا مخازن شــهری و 40,000 ریال به ازای خرید هر مترمکعب آب و 13,860 
ریــال بــه ازای حمل هر مترمکعب آب تا مخازن ســایت تصویب شــده اســت.

حمــل كنســانتره به دو صــورت جــاده ای و ریلی صــورت می گیــرد. حمل 
ایــن محصول توســط شــركت یــزدان بــار و ســیرجان پیمــان انجــام می 
شــود و هزینــه حمــل ایــن محصــول 5,160 ریــال بــه ازای هر تن اســت.
ســایر درآمدها )هزینه ها( غیرعملیاتی شــركت در نیمه نخســت ســال مالی 
جــاری 6 میلیــارد ریــال و در پایان ســال مالی قبــل 139 میلیــارد ریال بود 
كــه ایــن كاهش در پی شناســایی 149 میلیارد ریــال زیان تســعیر ارز در این 
برهــه بوده اســت. از دیگر اقالم مهم ایــن بخش مربوط به ســود 141 میلیارد 
ریالی حاصل از ســرمایه گذاری در ســهام در نیمه نخســت ســال جاری است.

ســنگ آهن گهر زمین به منظور انجام خدمات و عملیات موضوع فعالیت خود در 
سهام شركت های نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، شركت مدیریت بین المللی 
همراه جاده ریل دریا و شركت توسعه عمران منطقه گل گهر سرمایه گذاری كرده 
و به ترتیب مالک 20 ، 16,7 و 14 درصد از ســهام شــركت های یاد شــده است.
شركت در شش ماهه نخست سال مالی جاری با سرمایه 12،300 میلیارد ریال مبلغ 
337 ریال سود به ازای هر سهم محقق كرده است كه نسبت به 121 ریال سود هر 

سهم مدت مشابه سال مالی قبل 179 درصد رشد داشته است.
حاشــیه سود ناخالص شركت در نیمه نخست ســال مالی جاری حدود 42 درصد 
بوده اســت این در حالی است كه این نســبت در مدت مشابه سال مالی قبل 41 
درصد و در پایان ســال مالی قبل 44 درصد بوده اســت.كگهر در پایان شش ماهه 
نخســت سال مالی جاری بیش از 4,7 هزار میلیارد ریال سود انباشته داشته است 
كه 383 ریال به ازای هر ســهم اســت. با توجه به تعهدات ارزی این شــركت در 
رابطه با واردات ماشــین آالت تولیدی خطوط گندله و خط ســه كنسانتره و با در 
نظر گرفتن محدودیت های ناشــی از اعمال تحریم ها جهت ارسال و حواله كردن 
مبلغ این تجهیزات و ماشــین آالت، شــركت طی درخواســت كتبی از مشتریان 
خارجی خود تقاضا می كند وجوه حاصل از فروش را به حســاب تامین كنندگان 
تجهیــزات در خارج واریز و مســتندات پرداخت را به شــركت ارائه كنند. پس از 
اخذ تاییدیه مبنی بر دریافت وجوه از تامین كنندگان، پروســه تحویل محصوالت 
شــركت انجام می شود. بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام شركت نیز همگام 
با رشــد سود خالص شركت با رشــد خوبی همراه و افزایش چند برابری را تجربه 
كرده اســت. نسبت های جاری و آنی شــركت نیز در سال های اخیر بسیار بهبود 
یافته كه انعطاف پذیری شركت را در مواجهه با شرایط غیرمترقبه افزایش می دهد.

نتیجه گیری
شركت در نیمه نخست سال مالی جاری عملکرد مناسبی داشته و رشد قابل مالحظه 
ای را نسبت به مدت مشابه سال قبل طی كرده است. چندین طرح توسعه در دست 
دارد كه احتماال در در سال مالی آتی راه اندازی می شود. انتظار می رود طرح گندله 
سازی اوایل 98 به بهره برداری برسد كه با به ظرفیت رسیدن آن، روند سودسازی 
شركت با تحول همراه خواهد شد. بنابراین خرید و نگهداری این شركت در میان و 

بلندمدت می تواند گزینه مناسبی باشد.
با توجه به برآورد حدود 120 تومانی سود هر سهم شركت در پایان سال مالی جاری و انتظار 
سود 200 تومانی سال مالی آتی، به نظر می رسد در قیمت های فعلی گزینه بدی نباشد.
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مراسم روز ملی كیفیت و اختتامیه پانزدهمین دوره ارزیابی ملی كیفیت ایران با حضور رییس سازمان 
ملی استاندارد ایران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان صنایع 
در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران برگزار شد. در ابتدای این مراسم مسلم بیات 
- معاون ارزیابی كیفیت سازمان ملی استاندارد ایران- با بیان این كه مقوله كیفیت به دنبال نیازهای 
فراتر از استانداردهاست، گفت كه سنگ بنای ارزیابی های كیفی، مدل های كیفیت است و در همین 
راستا هفت معیار برای كیفیت تعریف كرده ایم. وی با تاكید بر این كه با وجود استانداردها نیازمند ارائه 
مدل های كیفیت هستیم، اظهار كرد كه در استانداردها، تمركز بر ویژگی های محصول است اما در 
مدل كیفیت، به دنبال نیازهای فراتر از استانداردها هستیم، اما نیازها به دنبال منافع حداكثری است.

در این مراسم جایزه ملی كیفیت ایران ؛ براساس ارزیابی های صورت گرفته از سازمان های متقاضی 
در فرایند ارزیابی عملکرد جایزه ملی كیفیت ایران و تائیدیه كمیته فنی و شورای سیاستگزاری 
جایزه ملی كیفیت در سازمان ملی استاندارد ایران در پانزدهمین دوره ارزیابی در سطح ملی به 
جناب آقای مهندس علیرضا انصاری مدیرعامل مجتمع صنعتی آرتاویل تایر تقدیم گشت. 
شــایان ذكر است در طی سال جاری شــركت آرتاویل تایر با مدیریت مدیر آبدیده وبا تجربه 
صنعت و اقتصاد كشــور مهندس علیرضا انصاری توانسته بسان سالهای گذشته به افتخارات و 
دستاوردهای بسیاری دست یازد كه از آن جمله می توان به اهدای جایزه واحد نمونه كشوری 
به مجتمع صنعتی آرتاویل تایر توســط رئیس جمهور، تقدیر بعنوان برگزیده كنگره سراسری 
برند ملی، اقتدار ملی و واحد نمونه كیفیت و حامی مصرف كننده نام برد. شركت آرتاویل تایر 
و مدیر توانمند آن در ســال حمایت از تولید داخلی با ارتقاء كیفیت و خدمات و توجه خاص 
تر به امر برند سازی توانسته اند سرمشق دیگر شركتهای تولیدی و صنعتی باشد و این شاهد 
مدعایی است كه جدا از مردم این مرز پر گهر در كشورهای همسایه نیز شاهد هستیم به واسطه 
محصول مرغوب و تایرهای خوب از شركت آرتاویل استقبال بسیار مناسبی و چشمگیری صورت 
پذیرفته و البته كه این موفقیت ها حاصل نمی شد جز در سایه ثبات مدیریتی كاردان كه هم 
فرصت ها را خوب می شناسد و هم تهدیدها را. بقول معروف فلکم موی سپید به رایگان نداد 
تبلور واقعی مرد علم و عمل جناب مهندس انصاری می باشد كه با كوله باری از تجربه و دانش 
سر قطار این مجتمع بزرگ تولیدی می باشــد. آخر آنکه اگر ایران آباد و ازاد در آینه 1400 به 
بعد می خواهیم این میســر نمی شــود جز در حمایت از این مدیرانی كه بجای موی پیچش 
آن را مــی بیننــد و هر چه دیگران جمله ای از آن دارند همگــی را این پیران فرهیخته دارند.

مهندس علیرضا انصاری  باآرتاویل تایر برسکوهای افتخار ملی

در تاریخ 97/4/11 با حضور آقای دكترعلی ربیعی كنگره سراسری برند ملی اقتدار ملی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. وزیر كار با اشاره به تصمیم دولت بر ممنوعیت واردات كاالهای 
غیر ضروری ازفرمت تازه برای  برندهای داخلی و برای معرفی آنها نام برد در این بین ایشان گفتند كه با این ممنوعیت فرصت هر چه بهتر برای عرضه كاالهای ایرانی فراهم خواهد شد كه با ارائه كیفیت 
باال و خدمات برای این كاالها می توانیم مصرف كنندگان داخلی را ترغیب ب استفاده از تولیدات داخلی نماییم. شعار كاالی ایرانی بخر تنها زمانی محقق می شود كه كاالی خوب تولید كنیم یا مصرف 
تولید داخلی وی برندسازی و اشتغال نیز گسترش هر چه بهتری خواهد یافت. وی بازار 80 میلیونی مصرف كنندگان ایرانی را بستر مناسبی برای كاالهای ایرانی برشمرد و ایشان از بازار هدف منطقه 
و جمعیت 400 میلیونی نیز برای تبادالت كاالی ایرانی گسترش جهانی نام برد. در این همایش از برندسازی به عنوان یک فرایند پیچیده اجتماعی اسم برده شد به طوری كه محصول در كارخانه ها 
تولید می شود ولی برند چیزی است كه مردم و مشتری می خرد. در این كنگره از طرف شركت آرتاویل تایر مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس انصاری لوح و تندیس را دریافت نمودند.

آرتاویل تایر در کنگره سراسری
 برند ملی، اقتدار ملی 

شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به عنوان بزرگترین كارخانه 
الستیک سازی شمال غرب كشور در شش كیلومتری شهر اردبیل 
احداث و با توجه به اهمیت و نقش تولیدات داخلی در افزایش درآمد 
ملی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و نیز به منظور نیل به 
خودكفایی در زمینه ساخت تایر با بهره گیری از آخرین تکنولوژی 
در زمینه ســاخت انواع تایر از سال 1376 فعالیت تولیدی خود را 
آغاز نمود و نام تجاری )گلدستون( را برای محصوالت خود برگزید.
 ظرفیــت اولیــه شــركت 25000 تــن در ســال )انــواع تایر، 
تیوپ و  نوار فالپ وســایط نقلیه ســنگین ( بود كه با گذشــت 
مــدت زمــان كمی بــه 35000 تــن در ســال ارتقــاء یافت.
 نام تجاری گلدستون پس از معرفی به بازار دیری نپایید كه مورد 
اســتقبال مصرف كنندگان قرار گرفت و این استقبال مسئولیت 
سنگین تری را بر دوش مدیران سازمان گذاشت. با افزایش تولید، 
در حال حاضر ظرفیت كارخانه 40000 تن در ســال میباشد كه 
بیش از 30 سایز تولیدی )الستیک سبک، سنگین و كشاورزی ( 
را نیز در برنامه كاری خود جای داده اســت و با اتکال به خداوند 
منــان این ظرفیت در آینده با اجرای طرح های توســعه افزایش 
خواهد یا فت .راهبرد مجتمع پیوند با انواع مشتریان می باشد كه 
در این راستا تا كنون توانسته است پیوند مناسبی با خودرو سازها 
از جمله ایران خودرو و ســایپا كه دو شركت بزرگ تولید كننده 
خودرو سواری در كشورمی باشند برقرار نماید و با افزایش ظرفیت 
تولیدی جهت تایرهای سواری رادیال )tubeless(هم اكنون سهم 
قابل مالحظه ای در تامین نیاز خودروسازهای موفق ایرانی دارد.

حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه مورخ 1397/02/09 به مناسبت هفته كارگر، در بیست و 
نهمین جشنواره ملی قدردانی از كارگران، گروههای كار و واحدهای نمونه كار كشوری در سالن اجالس سران، از 
محمد افخمی اردكانی و سیدحسن یزدی نیا در بخش صنعت ، مسعود بوند، سحر پوری نژاد و زینب نوروزی در بخش 
خدمات و رحیم رزبان و زهرا ایزدی نیز در بخش كشاورزی به عنوان كارگران نمونه كشوری تقدیر كرد. محمدعلی 
رجبی، مجتبی اتحادی و فرامرز شفاعت از شركت بهران موتور گلپایگان اصفهان، حمداهلل مرادبخش، مریم مکفی 
دیبا، علی امیرپور و مهناز خداویردی زاده از تعاونی خدمات بهداشتی درمانی مهرپرور اردبیل و بهمن حسینی ، عباس 
صمدی و مرتضی میالن تک اروم زیست تاک آذربایجان غربی نیز به عنوان اعضای سه گروه كارنمونه كشوری بودند 
كه مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین از حمیدرضا صمدی از شركت اورند پیشرو، سید یحیی واحدی از مجمع پترو 
صنعت گامرون و عبدالرحیم قنبریان از پتروشیمی فارس ، مهندس علیرضا انصاری از مجمع صنعتی آرتاویل 
تایر و فرهاد علی نژاد از مجتمع هفت الماس نیز به عنوان نمایندگان واحدهای كار نمونه كشــوری تقدیر شــد.

آرتاویل تایر در بیست و نهمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران 
واحدهای نمونه کار کشوری خوش درخشید
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مدیرعامل بیمه نوین در همایش بررسی مسائل جاری بخش درمان كاركنان بانک ملی ایران بر عزم این شركت در خدمت رسانی مبتنی بر شناسایی نیاز و دغدغه بیمه گذاران و بیمه 
شدگان تأكید كرد. حسین كریم خان زند؛ مدیرعامل این شركت هم زمان با همایش بررسی مسائل جاری بخش درمان كاركنان بانک ملی ایران در حضور معاون منابع انسانی بانک ملّی 
ایران با اعالم این مطلب افزود: رویکرد و نگاه ما در خدمت رسانی مبتنی بر شناسایی نیاز و دغدغه بیمه گذاران و بیمه شدگان است و بر  همین اساس بسته های خدماتی خود را طراحی 
و ارائه می كنیم. كریم خان زند ضمن اشاره به لزوم هماهنگی بخش های مختلف در دو مجموعه بانک ملی و بیمه نوین برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی مطلوب به كاركنان این 
بانک گفت: همکاران ما در شركت بیمه نوین به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی و راهنمایی كاركنان بانک ملی ایران برای دریافت سطح مطلوبی از خدمات مورد نیازشان هستند.
همچنین حبیب اهلل رشید ارده؛ معاون منابع انسانی بانک ملّی ایران نیز با تأكید بر این كه توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی در هر سازمانی در سایه توجه به اموری 
همچون رفاه و درمان، آموزش، حقوق و دستمزد تعریف می شود، گفت: موضوع بیمه و پرداخت هزینه های درمان در ارتقای بهره وری سازمانی بسیار حائز اهمیت است و 
داشتن یک بیمه كارآمد، باعث آسودگی خاطر نیروی كار می شود، دل نگرانی های نیروی انسانی را برطرف می كند و میزان وفاداری كاركنان به سازمان را افزایش می دهد.
وی بــا اشــاره به ایــن كه از زمان انعقاد قــرارداد بانک ملّی ایران با شــركت بیمه نوین مــدت كوتاهی می گذرد، بر لزوم بررســی و برطرف كردن برخی مســائل این 
بخــش تأكیــد و خاطرنشــان كرد: با تــالش و همت مضاعف همــکاران در بانک ملّی ایران و شــركت بیمه نوین باید برخی مســائل در اســرع وقــت مرتفع گردند.

معاون منابع انسانی بانک ملّی ایران از تالش اداره كل رفاه و درمان برای باال بردن سطح رفاه كاركنان در حوزه درمان تقدیر كرد و گفت: خوشبختانه مدیرعامل شركت بیمه نوین نیز با درک اهمیت 
حوزه های درمان كاركنان برای این بانک، مسائل را به طور مرتب رصد كرده و با حضور در استان ها و شنیدن نظرات همکاران، به دنبال رفع دغدغه های آنهاست كه این روند واقعاً قابل تقدیر است.

همایش بررســی مســائل جاری بخــش درمان كاركنان بانک ملی ایران با حضور روســای ادارات امور شــعب و معاونان مربوطــه و كارشناســان اداره كل رفاه و درمان 
این بانک با هدف ارتقای تعامالت فی مابین و راهکارهای ارتقای خدمات بیمه درمانی بانک ملّی ایران به میزبانی اداره امور شــعب اســتان خراســان رضوی برگزار شــد.

نگاه ما در خدمت رسانی مبتنی بر شناسایی نیاز
 و دغدغه بیمه گذاران و بیمه شدگان است

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین: 120 میلیارد ریال از سود خالص اعالم شده در صورت های مالی شش ماهه اول سال 1397 بیمه 
نوین، حاصل تسعیر ارز است. آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی این شركت با اعالم این خبر افزود: از سود خالص اعالم شده در 
شش ماهه اول سال 1397 بیمه نوین، مبلغ 120 میلیارد ریال حاصل تسعیر ارز بوده و انتظار نمی رود كه در نیمه دوم سال این سود تکرار شود.

وی در ادامــه خاطرنشــان كــرد: بــا توجه به اینکــه اخیراً وضعیــت نرخ ارز پــس از تغییرات ناگهانی و پرفشــار نیمه نخســت 
ســال، به یکپارچگی نســبی رســیده، بعید به نظر می رســد با نوســان جدی نــرخ در این بخش مواجه شــویم؛ كــه در نتیجه 
آن شــركت ها بتوانند در نیمه دوم ســال هم، ســود چشــم گیری را در صورت های مالی نیمه دوم ســال خود شناســایی كنند.
رشیدی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت فعلی صنعت بیمه و شركت بیمه نوین یادآور شد: صنعت بیمه مانند دیگر بخش 
های اقتصاد كشور سال 97 را در شرایط متالطم و مبهم مالی شروع كرد. اما شركت بیمه نوین از ابتدای سال برنامه ریزی و هدف گذاری خود را روی 
ارتقای سهم بازار و حفظ توازن پرتفوی و همچنین كنترل و مدیریت فعاالنه ریسک در بخش های فنی و منابع سرمایه گذاری متمركز كرده است.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین :

تسعیر ارز، نمی تواند سود فعلی را در نیمه دوم سال تکرار کند

مدیرعامل بیمه نوین :
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50 سال افتخار و ارزش آفرینی در  بهپاک
بازدید فرماندار بهشهر  و هیات همراه از شرکت صنعتی بهپاک

روز چهارشنبه مورخ 11 / 07 / 1397 فرماندار محترم شهرستان بهشهر و هیات همراه از شركت صنعتی بهپاک بازدید به عمل آوردند .
در این بازدید آقای دكتر شــریفی مدیرعامل بهپاک گزارشــی از روند فعالیتهای جاری را تشریح و به موفقیتهای شركت 
در عرصه تولید و بازار اشــاره كردند و داشــتن نیروی انسانی كارآمد ، متعهد و پر تالش را بعنوان دارایی ارزشمند شركت 
و كار تیمی و مدیریت مشــاركتی را به مثابه موتور محركه فعالیت های شــركت اعالم داشتند . در پایان فرماندار محترم 
آقــای دكتــر خنجری از فعالیت ایــن واحد صنعتی و كیفیت محصوالت آن و محیط با نشــاط  و فضــای آرام و كامال« 
صمیمی بهپاک ابراز خرســندی و رضایت كردند و از تالش مدیرعامل و كاركنان این شــركت قدردانی به عمل آوردند . 

شــركت صنعتی بهپاک )ســهامی عــام( در تاریــخ 1347/06/09 به صورت 
شــركت سهامی خاص تاســیس و تحت شــماره 84 مورخ 1347/06/14 در 
اداره ثبت شــركتهای شهرســتان بهشهر به ثبت رســید كه متعاقبا بر اساس 
تصمیــم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام مورخ 1347/12/18 مركز 
اصلی شــركت به تهران منتقل گردیده و تحت شــماره 13190 در اداره ثبت 
شــركتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده اســت. شــركت در تاریخ 
1373/12/21 به شــركت ســهامی عــام تبدیل و از تاریــخ 1374/3/21 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده اســت. در ســال 1388 به دلیل عدم 
احراز معیارهای حضور )عمدتا به دلیل زیاندهی شــركت در ســنوات گذشته(، 
ســهام شركت از فهرســت شــركتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 
حذف گردیده اســت كــه متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 با شــماره 11184 
در فهرســت شــركت های ثبت شــده در ســازمان بورس درج گردید و نماد 
این شــركت در تاری 1393/1/25 در بازار توافقی فرابورس گشــایش و از آن 
تاریخ به بعد معامالت ســهام )خرید و فروش( در بازار مذكور انجام می گیرد.

 بهپاک عزیز 50 ســاله شد ولی 50 ســاله ای كه امروز ، از 
نوجوانــی و جوانی خود، پورشــورتر ، قوی تــر، تنومندتر و 
پرنشــاط تر است. امروز، بهپاک از نگاه دولت، از نگاه شركت 
های مشابه، از نگاه مشتریان، از نگاه تامین كنندگان، از نگاه 
مقامات شهرســتان، از نگاه صاحبنظــران اقتصادی، از نگاه 
بورس و از نگاه رسانه های عمومی، شركتی پیشتاز، متفاوت 
و منحصر بفرد است و این افتخار و اعتبار، حاصل نشده جز با 
همت، تالش و احساس مالکانه تک تک شما عزیزان به عنوان 
اعضاء بزرگ تیم بهپاک. پنجاهمین سالگرد تولد بهپاک عزیز 
را به شــما عزیزان و خانواده بزرگتــان تبریک عرض نموده، 
هدیــه ناقابلی به همین مناســبت تقدیم حضور می شــود.

به روندی كه دكتر خوبمان جناب شریفی بازگشت دوباره به بهپاک داشت حال و روز شركت خوب نبود. شركت با حداقل تولید با كمترین میزان فروش و كمترین 
پرسنل فقط ویترینی بود برای آنكه بگوییم بهپاک هست. می رفت كه بر سر این شركت بزرگ محصوالت غذایی همان گردد كه بر سر قو و جهان و امثالهم رفت.
ولی هنر مدیریت و تدبیر جانانه این مدیر مدبر و برجســته آن كرد كه در اندک زمان بهپاک در بســتر بیماری و در حال احتراز بستر بیماری و 
رخوت برخاســته و با گذراز شمولیت ماده 142 و ... به سكوی برترین در تولید و فروش برســد. شركت توانست با دلسوزی و مدیریت و تالش 
دوچندان ســردمداران جدید به آنچه معضل و تهدید بود و فائق آید و از دل چالش ها فرصت پدیدار سازد. بهپاک فراموش شده به هنر همین 
راهكارها و تدوین برنامه های مدون مدیریتی و اجرای آن توسط پرسنل زحمتكش دوباره به شركتی مولد و سرقطار در بین سلف خود قرار گرفت. 
بازگشــت دوباره به بازار شفاف بورس و كسب جوایز متعدد صادركننده و تولیدكننده برتر در كنار شركت برتر بهره ور و تولیدكننده با كیفیت و 
حامی مصرف كننده گوشــه ای از افتخاراتی بود كه در همین بازه كم سكانداری مجموعه بهپاک توانستند به آن دست یازند . خدا قوت و دست 
حق همراهتان كه كشور عزیزمان و اقتصاد و صنعت آن امروزه بیش از بیش به دم مسیحای شما مردان آبدیده و ازموده نیازمند و محتاج است.

پیام تبریك دکتر علیرضا شریفی به مناسبت پنجاهمین سالگرد بهپاک عزیز

- 5۰۰ شركت برتر 1396
- لوح قهرمان صنعت ایران 1396

- تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف كنندگان 1396
- لوح سپاس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران -93

- انتخاب دكتر شریفی به عنوان مدیر نمونه سال 1394
- 5۰۰ شركت برتر 1396
- لوح تقدیر سبز 9۰ - 91

- تندیس رعایت حقوق مصرف كنندگان 91
- لوح تقدیر شركت توزیع نیروی برق مازندران

- لوح تقدیر از وزیر صنایع و معادن در طرح آمارگیری كارگاههای صنعتی
- گواهینامه دروازه طالیی كیفیت اروپا در صنعت روغنكشــی و تولید 

پروتئین سویا در خاورمیانه
- لوح تندیس دیموند- چهارمین جشنواره نظام توزیع پخش كشور سال 139۰

- تمدید گواهینامه ایزو 9۰۰1
- بوح تقدیر سیزدهمین كنگره ملی صنایع غذایی
- كارت عضویت انجمن مدیریت كیفیت ایران
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بیمه معلم یکی از قدیمی ترین شركت بیمه خصوصی است كه با مشاركت نظام بانکی كشور 
تاسیس شد. این شركت بیمه ای با بیش از 1900 نماینده فروش و 59 شعبه در داخل و خارج از 
كشور به عنوان بزرگترین بیمه گر دریایی در عرصه اقتصاد ملی تبدیل شده است. پرتفوی بیمه 
معلم با مدیریت محمد ابراهیم تحسیری از مرز 1000 میلیارد عبور كرد و در واقع این شركت 
بیمه ای به باشــگاه میلیاردی ها پیوست و همچنین در لیست 100 شركت برتر قرار گرفت.
در حاشیه برگزاری پنجمین همایش بورس، بانک و بیمه محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه 
معلم طی نشست خبری در خصوص جایگاه بیمه معلم در رتبه بندی صنعت بیمه كشور گفت: 
طبق سند استراتژیک شركت، چشم انداز بیمه معلم قرار گرفتن در بین 5 شركت برتر بیمه می 
باشد و لذا برنامه های خود را در جهت تحقق این موضوع به انجام رسانیده است و سعی دارد از 
منظرهای كلیدی همچون سودآوری، رضایت مشتری و بهره وری برتری خود را به اثبات رساند.

وی همچنیــن در مــورد ورود ایــن شــركت در فرابورس گفت: شــركت بیمــه معلم در 
فرابــورس درج شــده اســت و در مرحلــه تعییــن قیمت و 
ارزش گــذاری می باشــد. پــس از این وحله جهت كشــف 
قیمــت 5 درصد از ســهام آن در بــازار عرضه خواهد شــد.

تحســیری از اهداف بیمه معلم از ورود به بورس را، شــفافیت 
اطالعاتی، قابلیت نقدشــوندگی، قابلیت نقل و انتقال و قابلیت 
وثیقه گذاری اشــاره كرد مدیرعامل بیمه معلم در ادامه حضور 
شــركت های بیمه در پنجمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 
را مثبت ارزیابی كرد و افزود: برگزاری این چنین نمایشــگاهی 
همواره موجب انتقال دانش و فناوری در میان شركت های فعال 
در این حوزه می گــردد. به گزارش تصویر روز با توجه به ورود 
شركت بیمه معلم به بورس، به منظور تعامل بیشتر و نیز ارتباط با 
سرمایه گذاران و شركت های سرمایه گذاری به منظور معرفی هر 
چه بیشتر این شركت به آنها از این نمایشگاه استقبال می كنیم.

اهداف بیمه معلم از ورود به بورس چیست؟
محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمه معلم درگفت و گویی 
اختصاصی درباره عملکرد این شركت مطالب خواندنی گفته است 

كه درادامه می آید:
- با نگاهی به كارنامه بیمه معلم در سال مالی گذشته، چند درصد از برنامه های مورد 

نظر این شركت محقق شده است؟
موضوع مهمی كه در شركت بیمه معلم به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شده، برنامه محوری است. 
خوشبختانه با تدوین و اجرای سند برنامه ریزی استراتژیک از سال 93، تعهد به اجرای كامل برنامه ها 
و تحقق اهداف بلندپروازانه و ارزشمند شركت در تمامی اركان شركت كامال مشهود می باشد.
در همین راستا، در بیمه معلم تحقق برنامه ها و اهداف با توجه به ماهیتشان، بصورت روزانه، 
ماهانه، فصلی و ســاالنه مورد پیگیری قرار می گیرد و انحرافــات از برنامه ها به صورت كامل 
رصد شــده و برنامه های اصالحی الزم به منظور جبران انحرافات از برنامه ها، تدوین و اجرایی 
می گردد. این رویکرد در كلیه سطوح شركت از معاونت ها تا سطح نمایندگان جاری می باشد. 
برایند پیشرفت برنامه های هر واحد در سیستم  ارزیابی عملکرد حوزه های سازمانی ارزشیابی 
شده و سیستم های پاداش شركت بر پایه نتایج سیستم های ارزیابی محاسبه می شود. تحقق 
108 درصدی بودجه و رشد 29 درصدی فروش نسبت به سال گذشته، خود نشان از تحقق 
مناسب برنامه ها و اهداف شركت دارد. لذا با اطمینان میتوانم بگویم كه تالش مجموعه شركت 
بیمه معلم به گونه ای بوده كه بیش از 90 درصد برنامه های شــركت تحقق پیدا كرده است.
- جایگاه بیمه معلم در رتبه بندی صنعت بیمه كشــور كجا قرار دارد و در یكسال 

گذشته چه تغییری در این جایگاه ایجاد شده است؟
طبق سند استراتژیک شركت، چشم انداز بیمه معلم قرار گرفتن در بین 5 شركت برتر صنعت بیمه 
می باشد. لذا برنامه های خود را در جهت تحقق این موضوع به انجام رسانیده ایم و سعی داریم از 
منظرهای كلیدی همچون سودآوری، رضایت مشتری و بهره وری برتری خود را به اثبات رسانیم.

موضوع رتبه بندی شــركت ها موضوع بســیار مهم و كلیدی می باشــد. ولی متاسفانه نظام 
مدونی در خصوص رتبه بندی شــركت ها در صنعت بیمه كشــور وجود ندارد كه امیدواریم 
بزودی ایجاد گردد. در حال حاضر شــركت های بیمه تنها خــود را از منظر حق بیمه صادره 
مقایســه می كننــد و موضوعات مهم دیگری مانند ســودآوری مورد توجه قــرار نمی گیرد.
البته با این شرایط نیز عملکرد شركت بیمه معلم در سال های گذشته رو به بهبود بوده است،،،
بطوریکــه جایگاه شــركت بشــرح ذیــل از رتبــه دوازدهم به رتبه هشــتم ارتقــا یافت :

- سال 1389 / از میان 22 شركت بیمه / رتبه دوازدهم
- سال 1396 / از میان 32 شركت بیمه / رتبه هشتم

 و در تالشــیم به چشم انداز شركت كه دست یافتن به جایگاه پنجم در بین شركتهای بیمه 
است، دست پیدا كنیم.

ـ از آنجایی كه نیمی از ســهام این شركت متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان و 
معلمان است، خدمات ویژه و منحصر به فرد بیمه معلم برای فرهنگیان كدامند ؟

بیمــه معلم توجــه خاصی به مشــتریان ویژه خــود یعنی فرهنگیــان و دانــش آموزان 
داشــته و دارد. بــا توجــه به مشــابه بودن خدمــات بیمه ای قابل ارائه توســط شــركت 
هــا، بیمــه معلم تالش نموده اســت تــا از طریق تعریف طــرح های بیمه ای متناســب 
بــا نیــاز فرهنگیــان و تســریع در پرداخــت خســارت ایــن تمایز را بــه وجــود آورد.

ارائه طرح های جدید از جمله بیمه حوادث فرهنگیان، بیمه عمر و حوادث مکمل همسر و فرزند 
از جمله این موارد می باشد.

همچنین در ســال گذشــته بالغ بر 112،500 مورد پرونده خســارت دانش آموزی در این 
شــركت در حداقل زمان ممکن )به طور میانگین 48 ســاعت ( مورد رسیدگی قرار گرفت و 
به خانــواده های زیان دیــده دانش آمــوزان پرداخت گردید.
در رشــته عمــر و حــوادث نیــز 126،000 فقــره پرونــده 
خســارت ) فــوت و نقــص عضــو ( فرهنگیــان محتــرم 
در كمتــر از یــک هفتــه بررســی و پرداخــت مــی گردد.

صدور بالــغ بــر 13،500،000 فقــره كارت دانــش آموزی 
جهــت  آگاه ســازی خانــواده ها از خدمــات قابــل ارائه از 
دیگــر اقدامــات اجرایی ایــن شــركت در راســتای بهبود 
خدمات قابــل ارائه به خانــواده بزرگ فرهنگیان می باشــد.
 همچنین بیمه معلم برای ارائه هر چه بهتر خدمات به فرهنگیان 
محترم؛ بیش از 1000 نماینده توانمند در كل كشور ساماندهی 
نموده تا پشتیبان شركت در ارائه خدمات به فرهنگیان باشند.
استفاده از افسران راهنمایی و رانندگی در خصوص پشتیبانی 
از خســارت هــای اتومبیل فرهنگیــان از جملــه اقداماتی 
اســت كه در ســال های اخیر به خوبی اجرایی شــده است.

همچنیــن بیمه معلم به تازگی سیســتم ســنجش رضایت 
مشــتری ویژه فرهنگیــان را را انــدازی كرده اســت جهت 
ســنجش میــزان رضایت ایشــان از خدمــات ارائه شــده و 
انجــام اقدامــات اصالحی الزم جهت رفع مشــکالت احتمالــی ، راه اندازی نموده اســت.
بیمــه معلم در راســتای ارتقــای فرهنگ بیمــه به جامعه شــریف فرهنگیــان و دانش 
آمــوزان اقدامــات ارزشــمندی را اجرایــی نمــوده اســت. برگــزاری دوره هــای ضمن 
خدمــت با موضــوع بیمه بصــورت حضــوری و الکترونیکــی از جمله این موارد اســت.
توسعه بازی های بیمه ای برای دانش آموزان به منظور آموزش مفاهیم پس انداز مانند بازی زنگ 
زندگی1و2 و كارخانه رویایی، چاپ كتابهای آموزشی با محتوای بیمه مانند كتاب جشن تولد دندی و 
قندی از مهمترین اقدامات بیمه معلم در ارتباط با ارتقای فرهنگ بیمه در بین دانش آموزان می باشد.
اجرای طرح تحصیل بدون آســیب با شــعار معلم حواســش هســت با حمایت ورزشکاران 
ملــی كشــور نیــز از جمله طرح هایی اســت كه با اســتقبال زیادی روبرو شــده اســت. 
در ایــن طرح بیمه معلــم به منظور جلوگیری از آســیب هــای احتمالی دانــش آموزان 
ضمن فعالیت ورزشــی فضای ایمنــی را برای دانــش آموزان فراهــم میکند. نصب چمن 
مصنوعــی در مــدارس خصوصا مــدارس مناطق محــروم از جملــه این اقدامات اســت.

- عایدی این سرمایه گذاری ها درسال قبل و شش ماهه 97 چه میزان بود؟
بازدهی مجموع سرمایه گذاری های شركت در سال گذشته حدوداً 23 درصد و در شش ماهه 

ابتدایی امسال نیز بالغ بر 50 درصد می باشد.
- پیش بینی شما از آینده بازار سرمایه چیست؟

با توجه به وضعیت قیمت ارز، ارزش جایگزینی شــركتها، افزایش سودآوری آنها و نیز حجم 
نقدینگی كشور پیش بینی می گردد همچنان رشد بازار سرمایه ادامه دار باشد، اما این نرخ رشد 

در طول زمان كاهشی خواهد بود.
- ورود شركت بیمه معلم به فرابورس در چه مرحله ای قرار دارد ، هدف شما از ورود 

به بورس چیست ؟
شــركت بیمه معلم در شركت فرابورس درج شــده و در مرحله تعیین قیمت و ارزش گذاری 
می باشــد. پــس از این مرحله جهت كشــف قیمت 5 درصد از ســهام آن در بــازار عرضه 
خواهــد شــد. از اهداف بیمه معلــم از ورود بــه بورس می تــوان به شــفافیت اطالعاتی، 
قابلیت نقدشــوندگی، قابلیــت نقل و انتقــال و قابلیــت وثیقه گذاری اشــاره كرد. ضمن 
اینکــه تمامی عملکرد شــركت در وضعیت قیمت آن ســهم همواره نمــود خواهد یافت. 
- ورود بیمه معلم به بورس چه تاثیری بر برندینگ، فعالیت ها و سودآوری این شركت 

خواهد داشت؟
قطع به یقین حضور در ویترین اقتصادی كشور )بازار سرمایه( می تواند عملکرد شركت بیمه معلم 
را به نحو شایسته ای برای همگان آشکار نماید و این فرصت رقابت خوبی را برای شركتهای این 
صنعت فراهم می آورد تا در جهت باال بردن كیفیت خدمات و نیز سودآوری شركت تالش نمایند.
- امسال هم نمایشگاه بانك - بیمه - بورس برگزار می شود. حضور شركت های بیمه 

درنمایشگاه های این چنینی را چگونه ارزیابی می كنید؟
برگــزاری چنیــن نمایشــگاه هایی همــواره موجب انتقــال دانــش و فنــاوری در میان 
شــركتهای فعــال در ایــن حوزه هــا می گردد. بــا توجه به ورود شــركت بیمــه معلم به 
بــورس، به منظور تعامل بیشــتر بــا رقبا و نیــز ارتباط با ســرمایه گذاران و شــركتهای 
ســرمایه گذاری به منظور معرفی این شــركت به آنها از این نمایشــگاه استقبال می نماییم.

بیمه معلم بزرگترین بیمه گر دریایی در عرصه اقتصاد ملی است
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ارمغان مهندس اردکانی با سیمان شرق
حسابهای شفاف و آورده ای پُر امید
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به روز مجمع ساالنه در تاالر معلم شاهد حضور پرشمار سهام داران شركت سیمان 
شرق بود كه مدیرانش با دست پُر و حسابهای شفاف و بدون بند حسابرس حاصل كار 
مدیرعامل فرهیخته و كاربلد مهندس اردكانی و دكتر محمدرضا اولی معاونت مالی و 
یارانش به مجمع ساالنه آمده بودند . پس از  حیات نیم قرن میان اصحاب مطبوعات 
و سبقه سردبیری و مدیرمسئولی 25 نشریه و روزنامه اقتصادی - اجتماعی- سیاسی 
و دیدن چه بســیار فراز و فرود شــركت های بازار سرمایه این بار و این روز در میان 
مدیران سیمان شرق بخود بالیدم كه فرزندان دلیر و دانشمندمان با عشق و تجربه 
در یک جا حاضر تا با خرد جمعی و همتی دوچندان مشکالت را از پیش رو بردارند. 
در تركیــب تیم اجرائی از جمع شــش نفر دو نفر دكتــرا و چهار نفر دیگر با درجه 
تحصیلی مرتبط فوق لیسانس حی و حاضرند كه این همان طبیب خاطر و افتخار 
كهن ساالنی چون حقیر است كه در جوانی دیده بودیم صبح پشت محل مسکونی مان 
چند نفر سپاه دانش ایستاده تا نامه برایشان بخواند و به محل خدمت اعزام گردند.

گزارش عملکرد در حوزه كاری، توسط مدیرعامل توانمند و سخن ور و عمل گرا به 
سمع و نظر حاضرین رسید كه در كنار تولید محوری، ارتقاء كیفیت و برند محصوالت 
چگونــه تنوع و تکثر تولیدات و فروش در برنامه های این مدیریت جا دارد تا با فتح 

بازار كشورهای آسیای صغیر از تركمنستان و قفقاز تا 
گرجستان و خود روسیه و افزون تر بر آن تا عراق و 
افغان نشانی از آن باشد كه مجموعه به درستی راه به 
سوی تعالی را نشانه گذاری كرده است و حاصل علم 
میدانی اصحاب فهم عمل، طنین صلوات پی در پی 
رضایت سهام داران بود كه فضای را عطراگین ساخت.   
مجمع عمومــی عادی ســاالنه صاحبان ســهام 
شركت سیمان شرق)سهامی عام( صبح سه شنبه 
مورخ  1397/08/28 در ســالن همایش معلم واقع 

در تهران تشــکیل شــد. در این مجمع كه با حضور 77/76 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشــد شــركت، نماینده بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده 
جناب حســن خوش پور بود كه جنابان سعید خاني پور و سعید حیدری در مقام 
نظار اول و دوم و آقای احمد پایه دار اردكانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1397/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی با تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
با نام خدا و با عرض سالم و خیرمقدم حضور سهامداران گرانقدر و حاضرین در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان شرق و قدردانی از كلیه همکاران محترم 
شاغل در شركت، كه سال مالی منتهی به 97/6/31 را علی رغم مشکالت اقتصادی 
و ركود روزافزون حاكم بر بازار ، با تالش و كوشش مضاعف پشت سر گذاشته است.
فعالیت های شركت در راستای اهداف سازمان و براساس نقشه راه تدوین شده بمنظور 
برتری برند محصوالت گروه سیمان شرق در هفت حوزه به شرح زیر استوار گردیده است:

1- تعالی حاكمیت شركتی
2- تعالی مالی

3- تعالی بازاریابی و فروش
4- تعالی توسعه منابع انسانی

5- تعالی عملیاتی
6- تعالی بازرگانی

طی ســال مالی مورد گزارش ، شركت با تالش و همت پرسنل زحمتکش، فعالیت 
هــای خود را با محوریت هفت حــوزه فوق اجراء نموده كــه نتایج عملکرد آن به 
تفکیــک هر یک از حوزه هــا در ادامه گزارش ارائه می گــردد. با توجه به تحوالت 
اقتصــادی علیرغم ركــود همه جانبه حاكم بر كشــور بویژه در حوزه مســکن و 
عــدم توانایی دولــت در اجرای پروژه های زیربنایی كشــور در ســال جاری، عدم 
اثبات نرخ ارز، فزونی چشــمگیر عرضه ســیمان بر تقاضا و رقابــت منفی رقبا در 
بازار شــركت توانســت با درک شــرایط فوق الذكر و تدوین برنامه های مناســب 

و تنوع بخشــی به تولیدات مشــکالت مذكور را با موفقیت نسبی پشت سر گذارد.
گزارش پیوست با ذكر رئوس و سرفصلهای كاری انجام یافته و برنامه های آتی شركت، 
تصویری گویا از وضع عمومی شركت و چگونگی فعالیتهای موثر در كسب موفقیتهای 
حاصله می باشد كه بدینوسیله به حضور سهامداران محترم تقدیم می گردد. امید 
است با تصویب عملکرد ســال مالی منتهی به 1397/06/31 این شركت همچون 
گذشته از رهنمودهای ارزشمند و تصمیمات قاطع سهامداران محترم بهره مند گردد.
هیات مدیره از خداوند متعال برای شــما سهامداران عزیز و محترم آرزوی توفیق و 

سالمتی می نماید.
برنامه های آتی شركت

- توسعه سیاستهای فروش صادراتی با ایجاد دفتر فروش مستقیم در شهر هرات و 
برنامه ریزی جهت بندر آكتائو، و توسعه سهم بازار داخلی از طریق سیمان مجد خواف .
- پیگیری منظم جهت برگزاری جلسات كار گروه شرق كشور بمنظور افزایش قیمت 

به عنوان متولی كار گروه شرق كشور
- تنــوع بخشــیدن به محصوالت تولیدی شــركت )تولید ســیمان چــاه نفت و 
ســیمانهای آمیخته( و افزایش كیفیت آنها در راســتای رضایتمندی مشــتریان

- تسویه تسهیالت بانکی از محل فروش داراییهای 
مازاد به منظور كاهش هزینه های مالی

- مدیریــت هزینه ها و افزایش بهره وری به منظور 
افزایش سودآوری و افزایش حقوق سهامداران

- اصالح ســاختار سازمانی به منظور چابک سازی 
فرآیندهای شركت و افزایش بهره وری.

- اجرای پروژه های بهینه سازی برداشت از معادن 
به منظور افزایش طول عمر آن و كاهش هزینه های 

مواد اولیه.
- اجرای پروژه بهینه سازی تركیب خوراک كوره به منظور افزایش بهره وری، كاركرد 

مداوم كوره و كاهش مصرف انرژی های فسیلی و الکتریکی.
- مدیریت بهینه جریان های نقدی شركت با توجه به مشکالت و چالشهای صنعت سیمان.

مرور كلي بر عملكرد شركت
از مقایسه اهداف دوره های قبل شركت با اهداف حال حاضر می توان به این مطلب پی 
برد كه اهداف بلندمدت شركت همچون سنوات قبل بعنوان خط مشی و اهدافی ثابت 
همواره مورد توجه قرار گرفته است هر چند به دلیل تغییرات معادالت سیاسی، بین 
المللی و منطقه ای تغییرات محیط كسب و كار و با هر چه رقابتی تر شدن بازارهای 
فروش محصوالت سیمانی امروز شاهد پررنگ تر شدن برخی اهداف می باشیم كه 
البته این موضوع به معنی حذف برخی اهداف و استراتژی ها نیست بلکه تنها جابجایی 
اولویت هاســت. همچنین برخی اهداف كوتاه مدت شركت به دلیل تغییرات برون 
ســازمانی )مانند كاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، افزایش نرخ ارز( در دوره جاری 
تغییر شکل یافته است. تغییرات مذكور باعث شده شركت در دوره مالی مورد گزارش 
نگاه ویژه ای به تبدیل تسهیالت ارزی به تسهیالت ریالی داشته باشد. در همین راستا 
شركت اقدام به تسویه تسهیالت ارزی فیوچر بانک بحرین و استفاده از مزایای ماده 20 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درخصوص تبدیل تسهیالت ارزی صندوق ذخیره 

تســهیالت  به  ارزی 
محــل  از  ریالــی 
تسهیالت ریالی بانک 
صــادرات و انتشــار 
فروش  ســلف  اوراق 
داخلــی  منابــع  و 
شــركت نموده است.
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ســازمانهای امروزی بــر یگانگی كاركنان و ســازمان، تصمیم گیری، تفکــر انتقادی، توجه بــه ارزش های واالی انســانی، كارایی 
و اثربخشــی، آموزش و بهســازی منابع انســانی، بهبود كیفیت، عملکرد و توسعه سازمانی تمركز دارند. بســیاری از مدیران در میان 
انواع ســرمایه گــذاری هایی كه در جهت ارتقاء بهره وری و نهایتا توســعه اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، توانمند ســاختن 
نیروی انســانی به عنوان موثرترین عنصر دخیل در تحقق تالش ها و یکی از مهمترین ركن پیشــرفت شركت ها به شمار می آورند.

اهمیت آموزش به عنوان یک مزیت رقابتی بر همگان محرز و آشکار شده است. آموزش سازمانی نه فقط وظیفه یا اقدامی جانبی و فرعی، 
بلکه در زمره حساس  و اثربخش ترین فعالیت های شركت های بیمه به شمار می آید. آموزش های سازمانی، راهبردی كلیدی در ایجاد و 
افزایش مهارت های كاركنان است و به عنوان ابزاری برای توسعه منابع انسانی است. شركت های بزرگ، بخش قابل توجهی از سرمایه خود 
را همه ساله صرف آموزش نیروهای انسانی خود می كنند تا از این طریق كارها بهبود یافته و با كارآیی بیشتر و هزینه كمتری انجام شوند. 
با اجرای برنامه های آموزشی، كاركنان كم دانش و مهارت تبدیل به افراد با دانش و مهارت می شوند كه برای تصدی مشاغل و پست های 
باالتر سازمانی برای حال و آینده آماده می گردند. در این مسیر شركت های بیمه باید خود را برای رویارویی با تحوالت پرشتاب آماده 
كنند. منظور از این آمادگی، تنها آمادگی تکنولوژی و ابزاری نمی باشد بلکه می بایست كاركنان و نمایندگان یعنی سرمایه های اصلی خود 
را آماده نمایند. آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط است و آموزش ابزاری در دست مدیران ارشد 
سازمان در اداره سازمان و یاری رسان آن است. توسعه، پیشرفت و تکنولوژی ابزارهایی هستند كه نیاز به نقش آموزش را بیش از بیش مهم و موثر نموده اند. آموزش یکی از 
راههای اصولی و منطقی هدایت تالش های نیروی انسانی در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته و به وجود آمدن حس انعطاف پذیری فکری الزم خواهد شد.

آموزش به دالیلی مانند: افزاش فزاینده علم، درخواستهای متنوع بیمه گذاران، پیچیدگی سازمان، تغییرات شدید در سازمان، تغییرات محیطی، نیاز به تخصص گرایی در 
شغل و ... بسیار ضروری است. توجه به آموزش و بهسازی منابع انسانی سطح بهره وری نیروها را افزایش می دهد، كارایی و اثربخشی را افزون می نماید وقتی نیروها تحت 
آموزش قرار می گیرند هدف اصلی این آموزش برطرف شدن نیازهای شركت، شغل و شاغل است. شركت ها معموال برای آموزش نیروهای انسانی خود و همچنین ایجاد 
یکنواختی بین آنها از برنامه آموزشی استفاده می كنند و این امر یک منبع بی پایان جهت صیقل دادن عقل، روح و پاالیش انسانی در راستای كسب مدارج عالی است.

مدیرعامل بیمه پارسیان با تأكید بر ضرورت رویکرد تبلیغات یکپارچه اعالم كرد اقدامات 
مشترک و هماهنگ در اطالع رسانی و برنامه های فرهنگی و تبلیغی شركت های بیمه 
ایجــاب می كند تا برای تولید صدای واحد در صنعت بیمه در پی اجرای سیاســت 
تبلیغات مشاركتی باشیم. هادی اویارحسین كه در نشست شورای هماهنگی مدیران 
روابط عمومی بیمه در شركت پارسیان سخن می گفت، افزود: تبلیغات در بسیاری 
از موارد اگرچه از طرف یک شــركت بیمه انجام می شــود، امــا نتایج آن تنها برای 
یک شــركت نیست و الزم است سیاست تبلیغات یکپارچه و جنرال را دنبال كنیم.

وی افــزود:  فعالیت هــای تبلیغــی روابــط عمومــی شــركت ها در قالب طرح 
هــای مشــاركتی و هماهنگ قطعــاً دارای جامعیــت اجرایی خواهد بــود، زیرا 
كارهــای بیمــه دارای جامعیــت اســت و از آنجــا كــه محتوا عمدتــاً عمومی 
اســت، شــیوه تبلیغات و اطالع  رســانی نیز می توانــد به همین صورت باشــد.

عده ای نمی دانند بیمه اند
هادی اویار حسین با اشاره به اثر نوسانات نرخ ارز در صنعت بیمه و مصوبات ابالغی 
اخیر در مواردی چون بیمه ارزی درمان مســافران و جبران خسارت ها و همچنین 
بیمه بدنه و اثراتی كه بر روی نســبت خسارت پرداختی شركت های بیمه باقی می 
گذارد، گفت: این موارد از اقتضائاتی است كه صنعت بیمه متناسب با مسایل جاری 

كشور با آن روبروست و باید به شکلی چابک برای حل مشکالت چاره اندیشی كند. 
با این شرایط بیمه در زمینه اقدامات گسترده و قابل قبولی كه ارایه می كند نیازمند 
اطالع  رسانی به عموم مردم است. بر این اساس هم افزایی متولیان ارتباطات و روابط 
عمومی شــركت های بیمه می تواند صدای واحدی را به افکار عمومی منتقل كند.

وی افزود: صنعت بیمه با پوشــش های وسیع خسارات جرحی و فوت ناشی از سیل 
روزهای گذشته به كمک مردم شتافته است و الزم است جامعه از این اقدامات آگاه 

شود و از مزایای بیمه بودن خود استفاده كند.
اویارحسین خاطرنشان كرد: در حین بروز بسیاری از این خسارت ها متوجه می شویم 
كه عده قابل توجهی از مردم خبر ندارند كه بیمه اند و می توانند از مزایای بیمه بهره مند 
شوند. لذا با كمک و یادآوری این موضوع به آنان از سوی شركت های بیمه شاهد تقویت 
اعتماد عمومی خواهیم بود. وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: افرادی كه ملکی 
را به رهن می گیرند یا خودرو گرفته اند. اینها را مالک تا مدت ها به صورت اقساط بیمه 
كرده است و در صورت بروز سانحه، سیل و زلزله از این موضوع خبر ندارند و هنگامی 
كه در بررسی ها این موضوع را به آنان یادآور می شویم كامالً به احساس جامعه برای 
آگاهی از فواید بیمه ها و پی می  بریم. این در حالی است كه حوادث طبیعی به خاطر 
وضعیت اقلیمی كشور استمرار دارد و آگاه  سازی افکار عمومی نیز باید مستمر باشد.

بیمه پارسیان توانسته است از بدو تاسیس خود تاكنون 
ســهم قابل توجهی در بازار بیمه را به خود اختصاص 
دهد. نوآوری ها، خالقیت و البته درک درســت از راه 
های صحیح جلب رضایت مشتریان از اصولی بود كه این 
مجموعه و مدیریت به بهترین نحو ممكن به آن پرداختند.
جناب هادی اویار حسین از جمله مدیرانیست برنامه 
محور و علم گرا كه برای رسیدن به عمل از علم بهترین 
بهره را می گیرد. كسب سطح اول توانگری مالی برای 
ســالهای متوالی، برند محبوب مصــرف كنندگان در 
جشــنواره برند محبوب من و قرار گرفتن در زمره صد 
شركت برتر ایران و سودآورترین شركت بیمه ای كشور، 
تندیس حمایت از حقوق مصرف كننده تنها گوشه ای 
از افتخاراتی هســتند كه با درایت و یك دیسیپلین 
خاص در این مجموعه پرافتخار میســر گردیده و بیمه 
پارسیان به عنوان بیمه ایرانیان حائز آنها گردیده است.

مدیرعامل بیمه پارسیان:
 صنعت بیمه نیازمند تبلیغات یکپارچه و صدای واحد است

آموزش و بهسازی منابع انسانی در صنعت بیمه
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت سهامی عام 
فرآورده های غذائی و قند پیرانشهر)سهامی عام( مورخ 
1397/08/27 در محل ســالن اجتماعات ساختمان 
شــهد برگزار گردیــد.  در این مجمع كــه با حضور 
93/71 ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای حمید محمودی بود، كه جنابان همایون دارابی و 
میرمحمد حسین شیروانی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
شهرام طالبیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط بــه اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1397/04/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم سود 
600 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

آزموده كاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت 
و حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. 
بركت كارخانه های قند از عاملی بر توســعه كشــت 
و كشــاورز از سویی و از ســوی دیگر مبحث فرآوری 

در صنعت گر هیچ ســابقه ای زآن هم نباشــد خود 
نیروی محرک اســت در ســرزمین ما كه مشــکل 
آب هســت و تا دلــت بخواهد كویــر و بیابان داریم. 
گزارش ســاالنه و آمارهای مالی هر شركتی كه می 
بینی قفل نقدینگــی در اركان دولتی دارد دولت اگر 
تاریخ بلدی بخوانی اگر گذشــته برایت معنی ندارد 
این دو خط را بخــوان. نزدیک به یک قرن پیش آن 
روز كه ســواری االغ با پاالن قجری تنها وسیله ایاب 
ذهــاب عالمان و عاقــالن بود با همیــن قند كه دو 
ریال افزون به قیمت آن گردید این راه آهن شــمال 
- جنوب كشــیده شد و االغ و پاالن قجری به گوشه 
انبار طویله رهنمون شــد. حال بــه این صنعت كه 
اولین آوردگاه رنســانس صنعت در كشــور بوده چرا 
این قدر بی مهری می شــود بگذریم كه این گفتیم 
تا آنکه باید بشنود شــاید بخواهد بشنود ورنه كسی 
كه خود را بخواب زده با هیچ تلنگری بیدار نمی شود. 
بگذریم ... قند پیرانشــهر خوش به مجمع نشست با 
حســابهای پاک و بدون بند عرضه شده به مجمع و 
خواندنــی ترین نکته آنکه دقت در گزارش چنان بود 
كه اســتاد محمودی و دارابی را به تحسین واداشت.

بالشــک تدبیــر مدیرعامــل كاردان و كاربلــد و 
چیدمــان هنرمندانــه ای كــه در اركان مجموعــه  
داشــته موفقیت را برای شركت استمرار می بخشد.

پیام هیات مدیره
مروری بر وضعیت و تحوالت شــركت در سال 

مورد گزارش

تولید شكر:
1- درســالي كه سپري شد با سعي و تالش مدیریت 
و كلیه كاركنان زحمتکش مجموعه شركت فرآورده 
هاي غذائي و قند پیرانشــهر با مصرف 453638 تن 
چغندر و تولید 67750 تن شکربعنوان برترین تولید 
و مصرف كننده چغندرقند كشــور توانست بار دیگر 
قدرت و اراده خــود را در نیل به هدف مقدس تولید 
و ســازندگي به منصــه ظهور برســاند هیات مدیره 
شركت افتخار دارد كه این موفقیت بزرگ را به كلیه 
ســهامداران و كاركنان شركت تبریک عرض نماید .

2- در سال مورد گزارش طبق مصوبات دولتي مقرر 

گردید در ازاي هر كیلو شــکر تولیدي به شركتهاي 
تولید كننده مبلغ 1780 ریال یارانه پرداخت گردد كه 
متاسفانه تا تاریخ تحریر این گزارش مبلغ 28168 میلیون 
ریال از طریق تهاتر بدهی مالیاتی وصول گردیده است.

تولید الكل
در سال مالی مورد گزارش امکان تولید این محصول 

به میزان 2203000 لیتر رسید كه در مقایسه با سال 
گذشته حدود 13 درصد كاهش داشته اما قیمت هر 
لیتر الکل در قیاس با ســال گذشته حدود 6 درصد 

افزایش یافته است.
3- در ســال مورد گزارش قیمــت چغندر كه 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 یدكي، 
لوازم مصرفي و ســایر( موجب بــاال رفتن بهاي تمام 
شده شــکر گردیده كه متاسفانه قیمت تعیین شده 
براي شــکر حتي با در نظر گرفتــن یارانه مذكور در 
باال )الزم به ذكر اســت كه یارانه هنوز پرداخت نشده 
اســت( افزایش متناسب نداشــته و از این رو حاشیه 
سود در كلیه شركتهاي تولید كننده شکر چغندري 

كاهش یافته است.با وجود افزایش قیمت چغندر در 
سال جاری و اضافه كردن مبلغ كرایه حمل پرداختی 
بــه بهای هر كیلو عیار 16 بعنــوان هزینه متغیر، اما 
جوایــز پرداختی به چغندركاران تــا این تاریخ برای 
ســال 96 حذف گردیده كه همین علت باعث شده 
تا تقریبا تناســبی بین افزایــش قیمت چغندر و هم 
چنین افزایش حاشــیه سود شــركت به وجود آید.  
با در نظر گرفتن افزایش یک درصدی قیمت چغندر 
و تقریبــا 3/5 درصدی قیمت شــکر در ســال 97 
بنظر دولت به دنبال كاهش فاصله ایجاد شــده می 
باشــد. بعنوان مثال مبلغ چغندر در ســال مالي 96 
در قیمت تمام شــده 84/6 درصد و در ســال جاری 
83/33 درصد بوده است. امید است دولت در تعیین 
قیمت هاي دســتوري تجدیدنظر اساسي نموده و در 
مــوارد ضروري كه به هر دلیــل قیمت ها به صورت 
دســتوري تعیین مي گردد و ارتبــاط منطقي بین 
افزایش قیمت دســتوري عوامل قیمت تمام شده و 
قیمت دستوري محصول ســاخته شده برقرار باشد. 
در پایــان امیدواریــم كه با عنایت بــه بحراني بودن 
منابع آب زیرزمیني در بســیاري از اســتانها دولت 
در جهــت اصالح شــیوه آبیاري اقدامات بیشــتري 
در جهت ترغیب، تشــویق و آمــوزش انجام دهد تا 
راندمان در هکتار شــکر در كشــور افزایش یافته و 
نه تنها رقابت پذیري شــکر تولیدي داخل كشــور با 
شــکر خام وارداتي بهبود یافته و از این طریق درآمد 

كشــاورزان نیز افزایش بیشتر و مداومي داشته باشد.
تقدیر و توفیقات شركت

موفقیت هاي شــركت در زمینه فعالیتهاي اقتصادي 
تاكنــون منجر به دریافت لوح وتندیــس ازارگانهاي 

ذیربط به قرار زیر بوده است.
- اخذ لوح تقدیر از وزارت صنایع بعنوان واحد نمونه 

كشوري درسال 1374
 -اخذلــوح تندیس صنعت ســبز به لحــاظ رعایت 

استانداردهاي محیطي استان در سال 1383
-اخذ تندیس ازسوي اداره صنایع ومعادن استان،اطاق 
بازرگانــي وخانه صنعت ومعدن بعنــوان واحد نمونه 

استان در سال 1388
 - اخذ لوح تندیس صنعت ســبز بــه لحاظ رعایت 

استانداردهای محیط زیست كشور درسال 1381

سکانداری حاذق در مجموعه ی نمونه کشوری
قند پیرانشهر خوش به مجمع نشست

سالهاست این بغض در گلوی مانده که چرا صنعت قند و شکر متولی ندارد؟

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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گردهمایی سراسری مدیران ستادی و شعب بیمه آرمان

گردهمایی سراســری مدیران ستادی و شعب بیمه 
آرمــان با هدف بررســی عملکــرد و تبیین اهداف 
عملکردی شــعب در شــش ماهه دوم سالجاری، با 
حضور مدیرعامل، قائم مقام و معاونان این شــركت 

روز گذشته در تهران برگزار شد.
در این گردهمایی بر بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه 
شركت تأكید شد و مدیران ستادی و روسای شعب 
به بیان نقطه نظرات، چالش ها و فرصت های پیش 

رو پرداختند.
علیرضا بیانیان مدیرعامل ضمن خوش آمدگویی و ارائه 
گزارش عملکرد، هدف از این گردهمایی را بازخوانی  
اهداف و برنامه  های راهبردی و ایجاد انسجام، تعامل 
و همفکری جهت پیشــبرد امور و ارائه راهکارهایی 
برای رشــد و تعالی هر بیشتر شــركت عنوان كرد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد شعب و ستاد در یک 
ســال اخیر، وفاق و همدلی بین آنــان را از عوامل 
كلیدی موفقیت دانســت و افزایش حس وفاداری و 
مســئولیت پذیری و همیت سازمانی و مشاركت در 
تحقق اهداف و برنامه های شــركت را خواستار شد.
بیانیان همچنین بر اســتفاده از ظرفیت و پتانسیل 
اســتان ها در توســعه بازار و بازاریابــی و احصای 
نیازهــای بیمــه ای مردم در ســطح اســتان ها و 
برنامــه ریزی بر اســاس ایــن نیازهــا تأكید كرد.

مدیرعامل بیمه آرمان با اشــاره به اینکه بخشــی از 
سیاست گذاری های شركت  بر اساس دریافت گزارش-

هایی اســت كه از مدیران ستادی و شعب به هیأت 
مدیره می رسد، گفت: بر همین اساس مدیران باید 
در ارائه این گزارش ها تمام جوانب را در نظر بگیرند 
و گزارش های مســتدل و قانع كننده ارائه نمایند.

وی نظارت و رســیدگی به امور فنی و اداری شعب 

را از وظایف ذاتی و اصلی مدیران ســتادی دانســت 
و گفــت شــعب نیــز در مقابل الزم اســت ضمن 
حفظ مصالح شــركت و حق و حقوق سهامداران و 
بیمــه گذاران، عملکرد خود را بهبود بخشــند و در 
رسیدگی به امور مردم و بیمه گذاران و ارائه خدمات 
مطلوب بــه آنها از هیچ تالشــی فروگــذار نکنند.

بیانیان افزود نمایندگان و شــبکه فروش نیز بازوی 
اجرایی شــركت محســوب می شــوند و بر تأمین 
خواسته  های منطقی، افزایش دانش فنی و حرفه ای 
و توانمندی آنان و استفاده از ظرفیت های شركت در 
رفع مشکالت و مسائل شعب و نمایندگان تأكید كرد.

در ایــن جلســه قائم مقــام مدیرعامــل و معاونان 
نیز بــه بیان نقطــه نظــرات و انتظــارات خود از 
شــعب و نماینــدگان پرداختنــد و توصیــه  های 
الزم را در خصــوص اجرای الزامــات قانونی، بهبود 
وضعیت و پیشــبرد اهداف شــركت ارائــه كردند.

كامبیز پیکارجو قائم مقام مدیرعامل با ابراز خرسندی 
از حضــور در مجموعه بیمه آرمان گفت بر اســاس 
گزارشها و اقدامات موجود، این شركت طی دو سال 
اخیر مسیرهای پرتالطمی را طی كرده و آمارها مؤید 
توانمندی هاســت و پتانســیل های الزم در ستاد و  
شعب برای ارتقای جایگاه واقعی شركت وجود دارد.
وی گفت صنعت بیمه در حال پوست اندازی مرحلۀ 
سوم خود است و ما در شرایطی هستیم كه لزوما گرفتن 
سهم از بازار مهم نیست بلکه با اتکا بر حفظ سهم بازار 
باید بدنبال بهینه كردن ســهم خود در بازار باشیم.

وی گفت از مدیران مناطق و شعب انتظار می رود كه 
ضمن جذب پرتفوی مناسب و متوازن، به دنبال بیمه 
گذاران بزرگ باشند و با انتقال تجربه و دانش فنی، 
نمایندگان و شــبکه فروش را به بازاریابی و فروش 

بیمه  های انفرادی و در ســطوح ُخرد هدایت كنند.
علیرضا امیرحســنخانی معاون توسعه و پشتیبانی 
نیز ضمن قدرانی از تالش های شــعب در استان ها، 
بر پاســخگو بودن ستاد در مقابل شعب و همچنین 
شعب در مقابل ستاد در مسائل جاری شركت تأكید 
كرد. وی گفت همه باید با داشــتن  روحیه دلسوزی 
و حس ســازمانی از منافع شــركت دفاع  و حق و 
حقوق سهامداران و بیمه گذاران را بموقع ادا كنیم.

معاون توسعه و پشــتیبانی افزود مدیران ستادی و 
شعب همچنین الزم است در عین تعامل و برخورد 
مطلوب با مجموعه، بــه كلیه امور به صورت آنالین 
نظارت داشته باشند؛ مســائل را بدرستی مدیریت، 
تجزیه و تحلیل وكنترل  نمایند و از منافع شركت به 

هیچ وجه كوتاه نیایند و به مسائل بی تفاوت نباشند.
امیرحســنخانی مدیران ستادی و شــعب را افرادی 
صادق و امانتدار توصیف و اذعان كرد كه بیمه آرمان در 
رنکینگ سالمت مالی مدیران یکی از بهترین هاست.

بازاریابــی و  الذاكریــن معــاون  هــادی رئیــس 
فــروش هم گــزارش مقایســه ای عملکرد شــعب 
در شــش ماهه اول ســال را بر اســاس شــاخص 
هــای عملکــردی و ســود و زیــان ارائــه كــرد.
وی گفت وضعیت شركت، وضعیت با ثبات تری شده 
است و از سرپرستان مناطق و روسای شعب خواست 
مسائل و آمار بیمه  های بازرگانی استان متبوع خود 
را بدرستی تجزیه و تحلیل كنند و نسبت به توسعه 
و فروش بیمه های خرد و جذب بیمه نامه هایی كه 
ضریب ریســک پائینی دارند، رعایت حدنصاب های 
تولیدی حق بیمه در هر رشته بر اساس برنامه تکلیفی 
ســال 97، وصول مطالبات جاری و منقضی از بیمه 
گذاران، تقویت شبکه فروش نمایندگان و شناسایی 
توانمندی های اســتان از نظر بیمه ای اقدام نمایند.

در این جلســه مدیــران مناطق بــه نمایندگی از 
رؤسای شــعب مسائل و مشکالت حوزه متبوع خود 
را مطــرح كردنــد و در پنلی با حضــور قائم مقام 
و معاونــان این مســائل مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت و تصمیمات الزم برای رفع آنها اتخاذ گردید.
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 پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حمایت شركت بیمه 
ملت و با حضور 250 شركت داخلی و خارجی از 30 مهر ماه تا سوم آبان ماه در جزیره كیش 
برگزار شد. رویداد  Kishinvex2018 با در نظر گرفتن فرصت ها و چالش های اقتصادی 
كشور و با تمركز بر محورها و موضوعاتی نظیر گسترش تعامالت بین المللی بازار سرمایه، 
تمركز بر راهکارهای تأمین مالی پروژه ها، افزایش تولید داخلی، توســعه كارآفرینی و رشد 
صادرات كشور از طریق مشاركت بازار سرمایه، توانمندسازی شركت های بخش خصوصی 
در مواجه با چالش های اقتصادی پیش رو، كوچک سازی دولت از طریق واگذاری بنگاه های 
دولتی به بخش خصوصی، چگونگی و نحوه تراكنش های بین المللی در فضای جدید پیش 
رو، تبیین جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور در توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی و بررسی روش های همکاری بنگاه های كوچک و متوسط ایرانی با شركای 
خارجی برگزار می شود. بیمه ملت كه در 2 سال گذشته با رشد چشمگیر خود در حال طی 
كردن مسیر پیشرفت و توسعه در صنعت بیمه است، این بار تصمیم گرفت تا با هدف معرفی 
هرچه بیشتر محصوالت و خدمات بیمه ای و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی كشور 
به عنوان حامی رویداد بزرگ Kishinvex2018 نقش آفرینی كند تا از این طریق توجه 
مخاطبان داخلی و خارجی را بیش از پیش به اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد كشور جلب كند.

در نمایشــگاه امســال عالوه بر مشــاركت ده ها شركت و ســازمان دولتی و خصوصی، 
برگــزاری 28 نشســت تخصصــی و همایش بیــن المللی بــا حضور بیــش از 100 
ســخنران برجســته داخلی و 25 ســخنران بلند پایه بین المللی از نقاط عطف اســت.

بیمه ملت در یك نگاه
شركت بیمه ملت )سهامی عام( در تاریخ 1382/08/12 با شماره 211230 و شناسه 
ملی 10102526951 در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت 
رسید و در تاریخ 1382/09/04 با مجوز شماره 23863 بیمــــه مركزی جمهوری 

اسالمی ایـران، تـأسیس شـد.
ســرمایه اولیــه شــركت در زمان تاســیس، 200 میلیــارد ریال بــود و در حال 
حاضــر، بر اســاس تصمیمات مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1395/10/22 و 
صورت جلســه هیأت مدیره مــورخ 95/06/19 و تأییدیه شــماره 46007/602/95 
مــورخ 95/09/21 بیمــه مركــزی، به مبلغ 2850 میلیارد ریال رســیده اســت.

بیمه  ملت با تأكید بر مشــتری مداری همواره می كوشــد تا با به كارگیری مدیران 
باتجربه و كارشناســان متخصص به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و شایسته تر به 
بیمه گزاران خود و همچنین ســرعت بخشــیدن به رشد و توسعه اقتصادی كشور، 
افزایــش بهره وری و رشــد كمی و كیفی صنعــت بیمه، گام های مؤثــری بردارد.

این شركت توانسته در طول دوران فعالیت خود با انعقاد قراردادهای بزرگ در صنایع 
مختلف، نقش مهمی در پشــتیبانی از فعالیت های تولیدی و اشــتغال زا در كشور 
داشته باشد. خوشبختانه بیمه ملت در سال جاری برای ششمین سال متوالی، موفق 
به كســب باالترین رتبه توانگری در بین شركت های بیمه داخلی بر اساس گزارش 
رسمی بیمه مركزی شد كه این مهم، گویای توانمندی و حركت صحیح این مجموعه 
در جهت مشــتری مداری، شفافیت و ارائه هرچه بهتر خدمات به آحاد جامعه است.

بیمــه ملت منطبق با راهبرد بیمه مركزی برای توســعه بیمه های زندگی و با ارائه 
محصوالت متنــوع بیمه عمر برای خانواده های ایرانی، توانســته تعــداد زیادی از 
دانش آموزان، زنان خانه دار و اقشار مختلف را تحت پوشش بیمه های زندگی قرار دهد.

سند خط مشی مدیریت ریسک شركت بیمه ملت
شركت بیمه ملت با آگاهی از این كه در تمامی حوزه  های فعالیت خود با ریسک های 
متعددی مواجه بوده و یکی از مهمترین معیارهای موفقیت شركت در فضای كسب وكار، 
مدیریت این ریسک  هاست، با اتخاذ روی كردی یکپارچه، فعاالنه و مستمر برای مدیریت 
ریسک ها در تمامی حوزه  های سازمانی، اهداف و سیاست های زیر را تصویب می كند:
- حفظ شــاخص توانگری مالی شركت در ســطح تعریف شده )باالی 200 درصد(
- پویایی عوامل مؤثر بر ریسک های بیمه  ای، طبقات و ضرایب مربوط به این عوامل در 

تمامی محصوالت بیمه  ای
- حفظ سطح ریسک سبد محصوالت بیمه  شركت در سطوح تعیین شده

- كاهش خســارت ها و زیان های ناشی از ریسک های مرتبط با فعالیت  های شركت 
دامنه و گســتره  مدیریت ریسک در شركت بیمه ملت در برگیرنده  طیف وسیعی از 
ذی  نفعان داخلی و خارجی اعم از كاركنان، شبکه فروش و خدمات پس از فروش از 
جمله نمایندگان، بازاریابان، كارگزاران، مراكز و كارشناسان تعیین خسارت و... است.
در این راستا، شركت بیمه ملت استراتژی  ها و برنامه  های الزم برای رشد و ارتقای سطح بلوغ 
مدیریت ریسک خود را در حوزه  های زیر تدوین، استقرار، پیاده  سازی و كنترل می كند:
كســب عنــوان برتر ســمپوزیوم بین  المللی روابــط عمومی از ســوی بیمه ملت
روابط عمومی بیمه ملت در آیین چهاردهمین دوره ســمپوزیوم بین  المللی روابط 

عمومی به عنوان روابط عمومی برتر معرفی شد.
چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با حضور اساتید برجسته داخلی و 
خارجی و جمعی از مدیران و كارشناسان روابط عمومی در روزهای 29 و 30 مهرماه 

در كتابخانه ملی ایران برگزار شد.
دبیرخانه جشنواره برترین های روابط عمومی ایران )بخش رقابتی سمپوزیوم( با هدف 
ارتقاي دانش دست اندركاران روابط عمومي، معرفي الگوهاي موفق، شناسایي نقاط 
ضعف و قوت، معرفي و شناسایي استعدادها، ایجاد رقابت سالم، تشویق و ترغیب به امر 
فعالیت علمی- تخصصی در روابط عمومي و نیز كمک به ارتقاي كیفي فعالیت های روابط 
عمومي در كشور پس از بررسی آثار و عملکرد روابط عمومی ها در بخش ملی و استانی؛ 
روابط عمومی شركت بیمه ملت را به دلیل رعایت استانداردهای علمی-صنفی، خالقیت 
در كار و داشتن كیفیت و كمیت مناسب فعالیت ها به عنوان روابط عمومی برتر در 
بخش ملی در رشته »مهندسی فرهنگی و توسعه فرهنگ خاص« انتخاب و معرفی كرد. 
از نکات مهم این دوره از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی كه محوریت آن موضوع 
ترسیم خطوط كلی ”روابط عمومی آینده“ عنوان شد، حضور پروفسور »جیم مک نامارا« 
استاد برجسته ارتباط جمعی، خانم دكتر »جک لین پورسل« عضو هیات مدیره انجمن 
بین المللی روابط عمومی و دكتر »اسکات گولد« از انگلیس نیز به همراه هفت استاد برجسته 
كشور بود كه هر یک از این اساتید، مقاالت خود را در این همایش علمی ارائه كردند.

مزیت های رقابتی بیمه ملت 
-  كسب باالترین سطح توانگری مالی در بین شركت های بیمه در شش سال متوالی 
-  دارای شــبکه فروش گسترده )شــعب و نمایندگی های فعال( در سراسر كشور

-  بهره گیــری از پیشــرفته ترین فنــاوری اطالعــات بــرای تســهیل ارتباط با 
بیمه گــزاران از طریق راه اندازی اینترنت بیمه، تلفن بیمه و اپلیکیشــن بیمه ملت

-  سازمانی یادگیرنده؛ با دانش، تجربه و نیروهای انسانی كارآمد 
-  اخذ گواهی نامه ISO9001:2015 و مجموعه گواهینامه های بین المللی ایزو در 

حوزه های مختلف رعایت حقوق مشتریان
-  دارای مجوز قبولی اتکایی از بیمه مركزی

-  پذیرش شركت در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران
استراتژی های شركت 

با توجه به اهداف شركت بیمه ملت،  استراتژی های زیر مورد توجه قرار گرفته است:
-توسعه پورتفوی بیمه ای با درنظر گرفتن مدیریت ریسک

-برقراری حاكمیت شركتی
-توسعه و ارتقای شبکه فروش

-افزایش رضایت مندی مشتریان و زیان دیدگان
-رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات

بیمه ملت؛ حامی کیش اینوکس 2018
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حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل شركت حفاری شمال طی مصاحبه ای با سایت 
شركت حفاری شمال )www.ndco.ir( در روز سه شنبه  مورخ 97/08/22 
عنوان كرد: با توجه به سود بسیار خوبی كه در شش ماهه نخست سال حاصل شد، 
امید راسخ دارم كه در ماههای آتی شاهد بهبود وضع اقتصادی شركت خواهیم بود .
گلپایگانی با اشاره به این نکته كه اصالح زیر ساخت ها از مهمترین موضوع برای 
یک شركت می باشد ، افزود :بر این اساس، با موافقت همه سهامداران به ویژه 
بنیاد مستضعفان كه جا دارد تشکر ویژه ای از جناب آقای مهندس سعیدی كیا، 
رئیس محترم بنیاد داشته باشم، اصالح ساختار شركت با افزایش سرمایه 100 
درصدی در دســتور كار قرار گرفته است. بر این اساس، افزایش 100 درصدی 
سرمایه شركت از محل مطالبات و آورده نقدی و به میزان 260 میلیارد تومان 
صورت گرفت كه این اقدام قطعا موجب شــکوفایی شركت خواهد شد. بحث 
دیگر، شروع پروژه تدوین فرآیندهای سازمانی است. متاسفانه در طول این سالها، 
این شــركت بدون فرآیند اداره شده است و در حال حاضر تدوین فرآیندهای 
ســازمانی در حال انجام است كه ما حصل آن سرعت عمل در كارها، سیستم 
گرایــی، كاهش هزینه، كنترل و مدیریت زمان و كیفیت در كارها خواهد بود.

وی افزود : شركت حفاری شمال نیاز شدید به تزریق نقدینگی دارد و  این زیبنده نیست كه روزانه بیش از 50 درصد وقت مدیریت ارشد این سازمان صرف رتق و فتق و جلسه 
با پیمانکاران طلبکار بگذرد. بدون شک استمرار حیات شركت حفاری شمال كه سهامدار اصلی آن بنیاد مستضعفان است، در گرو تزریق نقدینگی و دریافت مطالبات خویش است.
وی خاطر نشان كرد شركت حفاری شمال از 4 سال پیش 200 میلیارد تومان وام از یکی از بانک ها دریافت كرده و بابت آن با سود 30 درصد مبلغی در حدود5 میلیارد تومان 
در ماه به این بانک پرداخت می كند! خوب، این عدد بسیار سنگین و كمرشکن است و ادامه این روند قطعا به نابودی شركت منجر می گردد. خوشبختانه با رایزنی های صورت 
گرفته، شركت در حال مذاكره جهت فروش ساختمان مركزی است و پول فروش این ساختمان به طور كامل صرف تسویه بخشی از بدهی با بانک خواهد شد تا ضمن تعدیل 
بدهی، نرخ بهره نیز به عددی معقول كاهش یابد. یقین دارم با فروش ساختمان«همیال« و پرداخت بخشی از بدهی به بانک، این شركت رونق و جان دوباره ای خواهد گرفت.
همچنین دكل شركت حفاری شمال  در حوزه برون مرزی دریای خزر، در مرحله انعقاد قرارداد برای تمدید آن است و به زودی فعالیت خود را از سر می گیرد.
مدیر عامل شــركت حفاری شــمال خاطر نشــان كرد در شــرایط كنونی، كشــور نیاز به همت و تالش همگانی دارد و همه پیمانکاران و كارفرمایان بایســتی 
بــا تمــام قدرت و توان خویــش كارها را به جلو ببرند و نســبت به اتمام پروژه های ملی »ســنگ تمام« بگذارنــد. كاری كه اینک ما داریــم انجام می دهیم 
و به دلیل شــرایط ســخت و بی پولی، شــبیه »جهاد« اســت و بدینوســیله جــا دارد بار دیگــر از وزارت نفت و جناب آقــای مهندس زنگنــه تقاضا نمایم ؛ 
شــركت حفاری شــمال را همچون همیشــه حمایــت نمایند تا به مــدد این حمایت و  با تکیــه بر تالش جمعی بتوانیم از مشــکالت وموانع عبــور نماییم . 
همچنین از همه پیمانکاران ارجمند شــركت حفاری شــمال  كه این شــرایط ســخت و طاقت فرســا را تحمل می كنند و همراه ما هســتند، تشکرمی كنم و 
از ســهامداران محترم نیز كه با ســعه صدر ســالها ســود خویش را دریافت نکرده و با افزایش سرمایه شركت موافقت كردند نیز كمال تشــکر و امتنان را دارم.

مدیر عامل شرکت حفاری شمال خبر داد:
بهبود وضعیت اقتصادی شرکت حفاری شمال طی ماههای آتی سال

حفــاری شمــال ،
نمـاد اقتـدار ملي

و توسعـه یافتگـی
صنعت حفــاری ایـران

معرفی شرکت
شركت حفاري شمال به عنوان یک شركت پیشرو در حوزه صنعت حفاري چاه هاي نفت و گاز بر اساس چشم انداز تدوین شده شركت، راهبردهاي مهمي را تدارک 

دیده و توانسته است گام هاي مهمي در حوزه كسب سهم شایسته از بازار حفاري ایران بردارد.
این شركت در حال حاضر خدمات فني و حفاري گسترده اي را در زمینه حفاري، خدمات دریایي، سیمانکاري و اسیدكاري، حفاري انحرافي، نمودارگیري از چاه ها، راندن لوله هاي 
جداري، ابزار و لوازم در گردش، مهندسي گل و سیمان ، پسماند حفاري، چاه پیمایي ، كنترل عملیات حفاري به شركتهاي بزرگ و معتبر ایراني و بین المللي ارائه مي كند.
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دکتر صحرایی مدیر عامل بورس تهران وعده داد :
افزایش شفافیت در بورس و کمك مالی به صنعتگران

مدیرعامل جدید شركت بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاكید بر اینکه نقدشوندگی و شفافیت 
را در بازار سرمایه افزایش می دهد، وعده داد با افزایش تامین مالی از طریق بورس به صنعتگران 
كمک كند.طی ماه های گذشته زمزمه هایی از تغییر مدیرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران 
در بین اهالی بازار سرمایه پیچید و كم كم با تمام شدن مدت قرارداد ساالنه حسن قالیباف اصل، 
او بعد از 10 سال سکانداری شركت بورس اوراق بهادار تهران با این ركن بازار سرمایه خداحافظی 
كرد.اما بعد از گمانه زنی هایی، در نهایت علی صحرائی كه معاونت بازار شركت بورس اوراق بهادار 
را بر عهده داشت، به عنوان مدیرعامل معرفی شد. با این حساب او پس از رحمانی و قالیباف اصل 
سومین مدیرعامل شركت بورس اوراق بهادار به حساب می آید. از زمان اعالم مدیرعاملی علی 
صحرائی، بسیاری منتظرند ببینند كه سومین مدیرعامل شركت بورس چه سیاست هایی دارد و 
قرار است بازار سرمایه ایران را به كدام سمت هدایت كند. این طور كه صحرائی می گوید او برنامه 
دارد كه نقدشوندگی و شفافیت را در بازار سرمایه افزایش دهد. نقدشوندگی و شفافیت دو بال بازار 
سرمایه هستند كه بدون آنها معامله بازار سرمایه معنی ندارد، در نتیجه طبیعی است كه انتظارات 
اهالی بازار و عامه ســرمایه گذاران از حقیقی ها گرفته تا حقوقی ها از سهام داران عمده گرفته تا 
سهام داران خرد از مدیری كه وعده افزایش نقدشوندگی و شفافیت را به بازار می دهد بیشتر باشد.

در گفت وگویی با علی صحرائی او به برنامه های خود اشاره كرده است؛ برنامه هایی كه اگر محقق 
شوند بازار سرمایه را متحول می كنند.

- زمانی كه به عنوان مدیرعامل شركت بورس انتخاب شدید، برنامه هایتان را برای 
دوره جدید مدیریت بورس بر چه مبنایی طراحی كرده اید؟

نگاه مــان در اجرای برنامه ها كالن اســت. توجه داشــته باشــید 73 درصــد از تامین مالی 
در ایران از طریق بازار پول و بخش كمتری از طریق بازار ســرمایه انجام می شــود. در حالی 
كه در دنیا این نســبت نصف - نصف اســت. در نتیجه بازار ســرمایه ایران بــرای آن كه به 
استانداردهای جهانی نزدیک شــود، به ناچار باید بزرگتر شود.اعتقاد دارم این بازار باید با نگاه 
تامین مالی صنعت بزرگ شــود و توســعه یابد. البته با توجه به آن كه طبیعتا منابع موجود 
در اقتصــاد محدود اســت، باید اولویت ها را تشــخیص دهیم. در نتیجــه باید كمک كنیم 
منابــع از طریق ابزارهای مالی جدید به بازار ســرمایه هدایت شــود. برای دســتیابی به این 
هدف باید اولویت ها را از نظر ســودآوری و كســب منافع برای اقتصــاد ایران در نظر بگیریم.
- پس با این توضیحات، اصلی ترین برنامه شما ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین 

مالی است؟
این یکی از برنامه های اصلی بورس تهران است، در یک نگاه كالن نگر و كلی تر، آماده ایم تا ضریب 
نفوذ بازار ســرمایه را افزایش دهیم و سرمایه گذاران بیشتری را اعم از خرد و كالن، حقیقی و 

حقوقی به بازارسرمایه جذب كنیم.
- با توجه به مقدار نقدینگی موجود در بازارهای مختلف ایران برای جذب نقدینگی به 
بازار سرمایه چه برنامه ای دارید؟ طبق برنامه هایتان آیا طی روزهای آینده باید شاهد 

جذب نقدیینگی بیشتری به بازار سهام و اوراق باشیم؟
طبق آخرین آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز 1700 هزار میلیارد تومان 
رســیده این حجم از نقدینگی، در صورت عدم مدیریت، به هر بازاری منتقل شــود بر فضای 
كســب وكار  و به طوركل بر فضای اقتصاد ایران آثار  نامطلوبی برجای می گذارد. همچنان كه 
در طول ماه های گذشته حتما مشاهده كرده اید كه این نقدینگی در بازارهای سکه، ارز و دیگر 
بازارها چه تاثیر مخربی برجای گذاشت. تامین مالی و گسترش اشتغال از جمله مهمترین اثرات 
ورود نقدینگی به بازار ســهام است. جذب و هدایت نقدینگی به بورس از چند جهت می تواند 
برای اقتصاد ایران حائز اهمیت باشد. ورود نقدینگی به بورس ضمن آن كه می تواند اثر مخرب 
نقدینگی را در اقتصاد خنثی كند، آثار تورمی هم به دنبال نخواهد داشــت و حتی می تواند به 
تامین مالی پروژه ها، صنعتگران و بازرگانان هم كمک  كند. همان طور كه گفتم كمک به تامین 
مالی و تســهیل فرایندهای آن از جمله برنامه های اصلی بورس تهران در دوره جدید اســت.
- برنامه تان برای ارتقای شفافیت، خصوصی سازی و توسعه فضای كسب و كار در بازار 

سرمایه چیست؟
چنان كه می دانید دولت در اجرای سیاســت های اصل 44  موظف است بنگاه های در اختیار 
خود را به بخش خصوصی واگذار كند. آمارهای ســازمان خصوصی ســازی نشــان می دهد 
نقش بورس در اجرای این سیاســت، بسیار پررنگ و حائز اهمیت بوده است، اما اعتقاد داریم 
واگذاری ســهام پایان كار ما نیســت. باید از این پس به مردم و ســرمایه گذاران كمک كنیم 
بتوانند به نحو احســن و به شکل درســت و قانونمند بر منافع خود و ســبد دارایی هایشان 

نظارت داشــته باشــند. برای تحقق این هدف در نظــر داریم با اجــرای دقیق مکانیزم های 
حاكمیت شــركتی به همه ســرمایه گذاران كمک كنیم نمایندگان واقعی خــود را انتخاب 
كنند و مکانیزم مجامع شــركت ها و مقررات قانوِن تجــارت می تواند به این روند كمک كند.
- مهم ترین خأل بازار سرمایه ایران كه باید در آینده و در مسیر توسعه بورس برطرف 

شود، چیست؟
ایران جزو 20 اقتصاد برتر جهان اســت. اخیرا در كنفرانس رتبه بندی اعالم شــد ایران تنها 
كشــوری است كه با وجود قرار داشتن در جمع اقتصادهای برتر جهان، ریتینگ ندارد و رتبه  
اعتباری ناشــر در آن مشخص نیست، در نتیجه ســرمایه گذاران هیچ مکانیزمی برای تفاوت 
قائل شدن بین شركت ها از منظر ریسک اعتباری در اختیار ندارند. این خأل باید برطرف شود.
- در راســتای افزایش عمق بازار سرمایه چه برنامه هایی برای پذیرش شركت های 

جدید در بورس اوراق بهادار دارید.
آماده ایم سهام شركت هایی را كه از قابلیت جذب سرمایه و توسعه برخوردارند، وارد بازار سرمایه 
كنیم، زیرا معتقدیم هدایت منابع و نقدینگی به سوی بازار سرمایه موجب گسترش اقتصاد و كمک 
به رفاه مردم و گره گشایی از كار دولت می شود. دولت می تواند از طریق واگذاری تصدی گری و 
بنگاه ها، كوچک و چابک شود و بر سیاست گذاری ها نظارت كند. دولت نمی تواند بنگاه داری كند 
و این امر را به مردم واگذار كند. برای این منظور، بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری و جذب 
نقدینگی است. طبق برنامه هایی كه به تایید هیات مدیره بورس هم رسیده در نظر داریم شركت های 
بیشتری را وارد بازار سهام كنیم. در حال حاضر مجموع ارزش بازار بورس تهران و فرابورس به حدود 
800 هزار میلیارد تومان رسیده، اما كافی نیست و اندازه بازار باید از آن چه هست بزرگتر شود.
- به عنوان مدیر عامل یكی از اركان اصلی بازار سرمایه برای تثبیت شرایط بازار و 
كاهش ریسك سرمایه گذاران در كنار توسعه بورس چه اقداماتی انجام خواهید داد.

طبــق آمــار رســمی در شــش مــاه اول امســال  570 هزار كــد معامالتی صادر شــد و 
ارزش معامــالت بــه بیــش از 2000 میلیــارد تومان در روز هــم افزایش یافــت؛ بنابراین 
اســتقبال ســرمایه گذاران از بــورس به شــکل مطلوبــی در حــال افزایش اســت. بورس 
بــرای محافظت از ســرمایه گذاران جدید صنــدوق تثبیت و توســعه بــازار را ایجاد كرده 
و از طرفی در دو ســال اخیر هیچ شركتی عرضه نشــده مگر این كه بازارگردان داشته باشد.

- چه هدف گذاری برای عرضه های اولیه در بورس دارید؟
عرضه های اولیه موجب تامین مالی در اقتصاد می شود، تامین مالی شركت ها، حلقه های زنجیره 
تولید را تکمیل می كند. همچنین بعد از عرضه های اولیه، سهامداران عمده می توانند باز هم تامین 
مالی كنند و پروژه هایشان را با منابع جدید و ارزان قیمت كامل كنند و با این حساب اشتغال به 
وجود می آید. همیشه می گوییم به جای فروش نفت خام باید محصوالت زنجیره ای تولید نفت از 
جمله محصوالت پتروشیمی ها را صادر كنیم در نتیجه مالحظه می كنید كه در عرضه های اولیه 

هم نگاهی كالن نگر داریم.
- در سال 1396 بورس تهران برنامه داشت 1۸ شركت را عرضه اولیه كند اما در نهایت 
حتی به نیمی از این برنامه هم نرسید. در سال جاری نیز قرار بود به طور متوسط هر 
ماه یك عرضه اولیه را داشته باشیم و در نهایت 12 عرضه اولیه در سال 1397 صورت 
بگیرد به بیانی قرار بود حداقل 12 شــركت كه »خارج از بازار سرمایه« هستند وارد 

بورس شود اما تا امروز فقط دو عرضه انجام شده است؛ علت چیست؟
در نظر داشــته باشــید كه این برنامه عمال در حال اجراست. چنان كه تعدادی از شركت ها از 
فرابورس وارد بورس شــده اند. ضمن این كه ما با توجه به شــرایط بازار تصمیم می گیریم. از 
طرف دیگر امســال عرضه پتروشــیمی پارس را در برنامه داشــته ایم و با عرضه اولیه سهام 
پتروشیمی پارس كه شركت بسیار بزرگی است، ارزش بازار سهام در حد مطلوبی افزایش یافت.
- چرا شركت های بزرگ بورسی عمدتا یك بازارگردان دارند، برنامه شما برای اصالح 

مقررات بازارگردانی چیست؟
در گام اول كارمــزد بــازار گردان ها را كاهش داده ایم و این موضوع  به انگیزه ای برای توســعه 
فعالیت آنها تبدیل شــده اســت، البته قبــول دارم ما هنوز عمال بازارگردان رســمی نداریم 
و ســهام داران عمده هستند كه ســهم را بازارگردانی می كنند برای رفع این خأل حتما تالش 
خواهیم كــرد و این موضــوع در برنامه های مدیریت جدید بورس گنجانده شــده اســت.
- طبق برنامه ششم توســعه منابع بانكی نباید وارد صندوق های سرمایه گذاری 

خطرپذیر شود، نظر شما در این مورد چیست؟
صندوق هــا مانند هر صندوق دیگری ریســک های خود را اعالم می كننــد و در بازار تامین 
مالــی می كنند. البته طبــق قانون، بانک مركزی مســئول امور بانکی اســت؛ بنابراین اگر 
محدودیتــی وجــود دارد بایــد از طرف مقــام ناظر پولی ایــن محدودیت ها اعالم شــود.
- پس معتقدید كه بانك مركزی باید روی صندوق های خطر پذیر نظارت داشته باشد؟
بله؛  اتفاقا وارد هم شــده و بر همه صندوق ها نظــارت دارد. البته نظارت بانک مركزی بر روند 

صندوق های خطر پذیر بیشتر بوده است.
- انتظارتان از وزیر جدید اقتصاد در راستای فعالیت های بازار سرمایه چیست؟

خوشبختانه هم رییس جمهور و هم وزیر جدید اقتصاد در جریان نشست های رای اعتماد به وزرا 
در مجلس تاكید بسیاری بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران و لزوم حمایت از آن داشتند طبیعتا 
آگاهی و اشراف مســئوالن ارشد دولتی بر روندهای بازار سرمایه كار ما را در حوزه اجرا و ارائه 
برنامه های توسعه ای بسیار سهل تر و آسان تر می كند. همان طور كه وزیر اقتصاد اعالم كرده لزوم 
ارتقای سطح تامین مالی از طریق بازار سرمایه در دستور كار تیم جدید اقتصادی دولت است.

وزیر اقتصاد خود رئیس شــورای عالی بورس اســت در نتیجه نگاه كالن نگر و دقیق ایشان به 
این مســائل بازار ســرمایه می تواند وزن بازار سرمایه را در حوزه تامین های مالی افزایش دهد.

28



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  95 | آبــان   مــاه  1397| 

معصوم ضمیری با الگوی كارآفرینی و كسب و كار موفق
فرمول موفقیت از دیدگاه معصوم ضمیری؛

در مصاحبه اختصاصی با آقای معصوم ضمیری ، ایشان از راز و رمز موفقیت، تجربیات كارآفرینی و اصول 
كسب و كار موفق برای شما صحبت می كنند. در ادامه بخشی از مصاحبه با آقای ضمیری آمده است :
آقــای ضمیری معتقد اســت مهم تریــن خصوصیتی كه آموزش های علمــی و عملی دارند 
این اســت كه كســانی كه به محض ورود به دانشــگاه، وارد كار عملی می شــوند و الفبای 
كار را همزمان با تحصیل در همان رشــته می آموزند، بازدهی بســیار باالی خواهند داشــت.

این بهترین روش برای كسب علم و تجربه به صورت همزمان می باشد و طبیعتا تحصیل به این روش، 
بهترین كارآیی ممکن را خواهد داشت و نتیجه آن ورود افراد با تجربه، خبره و كاربلد به بازار كار است.

تحول در صنت بیمه عمر
با ورود آقای ضمیری به مجموعه پاســارگاد و با توجه به تجربه و مدیریت دقیق ایشان تعداد 
كسانی كه هم اكنون تحت پوشش بیمه عمر پاسارگاد هستند نزدیک به 5/2 میلیون نفر است 
و این موفقیت بزرگ را مرهون مدیریت بی نظیر آقای ضمیری و تالش های بی وقفه و مستمر 

مجموعه تحت نظر ایشان است.
بیمــه پاســارگاد با ایــده هــای خالقانه خــود توانســت بیمه عمر و ســایر بیمــه هایی 
كــه ارائــه می دهــد را بــه مــردم معرفی كند. بــه عنــوان مثال تمام ســپرده گــذاران 
بانــک پاســاگارد تحت پوشــش بیمه عمــر و حادثه قــرار گرفتنــد و گروهی از ســپرده 
گــذاران كــه حداقل حســابی داشــتند تحت پوشــش بیمه هــای درمانی قــرار گرفتند.
این ایده خالق، به جای هزینه در زمینه تبلیغات ارائه شــد كه با اســتقبال بسیار خوبی هم از 

طرف مردم روبرو شد.
یکی از دالیل موفقیت بیمه پاسارگاد این بود كه در همان ابتدای امر، این شركت دارای یک برنامه 
كامال مشخص با اهداف روشن بود. به طوری كه تمامی اهداف این برنامه با تالش و پیگیری های 
مستمر و مداوم محقق شد و همچنان هم در حال پیشرفت و رسیدن به اهداف بزرگتر می باشد.
آقای ضمیری معتقدند كه در بیمه خصوصا بیمه عمر، “صداقت“ یکی از بارزترین خصوصیات 
فروشنده بیمه است و باید فروشنده می بایست حرفش را صادقانه به مشتری بگوید، همینطور یک 
فروشنده بیمه عمر باید بسیار با صبر و حوصله باشد و سوم اینکه یک فروشنده بیمه عمر به مثابه یک 
پزشک می بایست معاینه گر خیلی خوبی باشد. و باید بیمه گذار خود را به خوبی آنالیز و ارزیابی كند.

خصوصیات یک مدیر موفق از دیدگاه آقای ضمیری :
- ارتباط نزدیک و موثر با كارمندان

- ایجاد هماهنگی منظم و همیشگی بین كارمندان
- داشتن روحیه خالق

- داشتن قدرت رهبری و راهبری
- توانایی تشکیل یک تیم قوی و كارا

حضور فعال بیمه پاسارگاد در نمایشگاه بین المللی كیش 
اینوكس 2۰1۸

شــركت بیمه پاســارگاد در نمایشــگاه كیش اینوكس 2018 كه از 30 مهر تــا 3 آبان ماه در 
محــل نمایشــگاه های بین المللی كیش برگزار  می شــود، حضور فعال دارد. در این نمایشــگاه 
360 شــركت داخلــی و خارجــی آخرین دســتاوردهای خــود را در زمینه هــای اقتصادی، 
بورس، بانک، بیمه، خصوصی ســازی، ســرمایه گــذاری و مالی به معرض نمایش گذاشــتند.

گفتنــی اســت دكتــر غالمرضــا ســلیمانی رئیــس كل بیمه مركــزی جمهوری اســالمی 
ایــران، جلیل قاســمی رئیــس حوزه ریاســت و مجید تقی لو معــاون نظارت بــر بیمه های 
زندگــی بیمــه مركــزی در پنجمیــن همایش »كیــش اینوكس« ضمــن بازدیــد از غرفه 
بیمــه پاســارگاد بــا مدیــران و كارشناســان حاضــر در غرفه دیــدار و گفت و گــو كردند.

بر اساس گزارش های دریافتی، این شركت در پنجمین نمایشگاه بین المللی كیش اینوكس كه با 
حضور معاون رئیس جمهور، رئیس كل بیمه مركزی، معاون وزیر اقتصاد، مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد كیش، رئیس سازمان بورس و جمعی از مقامات ارشد اقتصادی كشور آغاز به كار كرد با برپایی غرفه 
اختصاصی و حضور كارشناسان مجرب و متخصص، به ارائه خدمات و عرضه انواع بیمه نامه پرداخت.

ایــن گردهمایی بین المللی با هدف تحقق رونق و اشــتغال در مناطــق آزاد اقتصادی تجاری 
ایران، جذب ســرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از كشور ، توسعه به منظور انتقال دانش و 
تکنولــوژی های روز جهان و معرفی فرصت های طالیی ســرمایه گذاری پروژه های اولویت دار 
كشــور در حوزه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، بانک و بیمه و بازار ســرمایه برگزار می شــود.
در ایــن راســتا شــركت بیمه پاســارگاد از ســال 1394 به منظــور گســترش فعالیت های 
بیمــه ای و ارائــه خدمات به كیش وندان عزیز، شــعبه كیــش را راه اندازی كرده اســت. این 
شــعبه در جزیره كیش، میدان ســنایی، ســاختمان بیســت، طبقه اول، واحــد 117 تلفن: 
44455041 - 076 آمــاده خدمت رســانی بــوده و كیش وندان محترم جهــت بهره مندی 
از خدمات بیمه پاســارگاد می توانند به این شــعبه مراجعه و از امکانات آن برخوردار شــوند.

تایید سطح یك توانگری مالی بیمه پاسارگاد توسط بیمه مركزی
طبق ارزیابی بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران <

بیمه پاسارگاد بار دیگر در باالترین سطح توانگری مالی قرار گرفت
شــركت بیمه پاســارگاد برای هفتمین سال متوالی در ســطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال1396 توسط بیمه 
مركزی جمهوری اســالمی ایران، شركت بیمه پاسارگاد موفق به كسب ســطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 122 درصد شده است.
بــر اســاس گــزارش هــای دریافتــی، در اجــرای مــاده 6 آییــن نامــه نحــوه محاســبه و نظــارت بــر توانگــری مالــی مؤسســات بیمــه 
اعمــال  از  پــس  1396و  ســال  مالــی  هــای  صــورت  آخریــن  اســاس  بــر  شــده،  انجــام  كنتــرل  و  بررســی  حســب  و   )69 )شــماره 

تعدیــالت ، نســبت توانگــری مالــی ایــن شــركت بــرای ســال 1397 معــادل 122 درصــد )ســطح یک(، مــورد تأییــد بیمه مركــزی جمهــوری اســالمی ایران قــرار گرفته اســت.
یادآور می شود نسبت توانگری مالی این شركت برای سال 1395 برابر با 129 درصد، سال 1394 برابر با 118درصد، سال 1393 برابر با 115 درصد و این نسبت برای سال 1392 معادل 105 درصد تعیین شده است. سطوح 
توانگری بیمه پاسارگاد در سال  های اخیر نشان می دهد كه این شركت  بیمه ، با داشتن توانگری 122 درصد و در نظر گرفتن حاشیه ریسک باال، توانسته  است همچنان توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نمایند.

گفتنی اســت شــركت بیمه پاسارگاد از ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه تا كنون، موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی خود در صنعت بیمه شده و این در حالی است 
بیمه پاسارگاد توانسـته است با مدیریت صحیح منابع و برنامه های افزایش سرمایه شاخص توانگری مالی خود را رشد دهد. این نسبت بیانگر میزان توان مالی شركت در قبال تعهدات خود است.
همچنیــن این شــركت طی ســال هــای فعالیت خود با تکیه بــر فن آوری اطالعــات، توجه به اصول مشـــتری مداری، رعایت آیین نامه و مصـــوبات شــورای عالی بیمــه و مدیریت آگاهانه 
بــر تركیــب پرتفوی بیمه ای شــركت از طریق حضور در بازارهای جدید، بررســی ریســک های پیشــنهادی و قبول آن ها بر اســاس اصول بیمه گری و مدیریت ریســک توانســته اســت به 
جایــگاه مطلوبی در میان شــركت های بیمه دســت یابد. كســب ایــن تأییدیه، موجب گســترش بازارهای بیمــه ای و در نهایت بســترهای حضــور در مناقصه های كالن بیمــه ای و افزایش 
پرتفوی شــركت را فراهم می كند. حفظ و افزایش نســبت توانگری شــركت برای حفاظت از منافع تمامی ذی نفعان و اســتفاده بهینه از ســرمایه ســهام داران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بیمــه مركــزی جمهــوری اســالمی ایران بــه عنــوان نهــاد ناظــر از ســال 1391 بــا در نظرگرفتــن معیــار نســبت توانگــری مالــی اقــدام بــه نظــارت بــر شــركت های بیمــه 
كــرده  اســت. بــا توجــه بــه خصوصی ســازی و تغییــر ســاختار دولتــی صنعــت بیمــه در  ایــران،  ایــن روش جدیــد نظــارت مالــی اهمیــت بســیاری پیــدا كــرده اســت.
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مدیركل روابط عمومی بانك صادرات ایران در 
مراسم رونمایی از » آوای ایران«:

»در خدمــت مردم« بودن فقط ناشــی از كار 
اقتصادی نیست

مدیركل روابط عمومی بانک صــادرات ایران در آیین 
رونمایــی از نماهنــگ »آوای ایــران« گفــت: امروز 
همکاری دو هنرمند بزرگ كشــور موجب شــده تا 
پیوندی نوســتالژیک بین دو تا ســه نســل از مردم 
ایران برقرار شــود و حاصل این همــکاری  منجر به 
خلق اثری ماندگار برای حال و آینده شــده اســت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر لعلی 
افزود: شــعار بانک صادرات ایران »در خدمت مردم » 
بودن اســت. درست اســت كه وظیفه انجام یک كار 
اقتصادی و پولی را دارد، اما در كنار آن یک رســالت 
اجتماعی نیز داریم كه در خدمت فرهنگ و موضوعات 
اجتماعی بودن اســت و مشاركت بانک صادرات ایران 
در این كار نیز از همین نگاه سرچشــمه گرفته است. 
وی اظهــار امیدواری كرد اثر تولیدشــده بتواند مورد 
توجه همه مشــتاقان هنر اصیل ایرانــی قرار گیرد و 
برای نسل های آینده  نیز خاطره خوبی را تداعی كند.

بانــک صــادرات ایران با 67 ســال حضــور در كنار 
مــردم، امــروز در قامت حامی هنر، مســئولیت های 
اجتماعی خــود را در دســتور كار قرار داده اســت.
سخنرانی دكتر مظلومی در سمینار »روش های 
تامین مالی شركت های دانش بنیان از طریق بازار 

سرمایه در تبریز
ریتینگ كردن شركتهای بیمه به عنوان یك ضرورت

بیمه  مدیرعامــل 
ایــن  در  تعــاون 
ســمینار با تاكید 
بر اهمیــت وجود 
رشــته مدیریــت 
ریســک به عنوان 
رشــته دانشگاهی 
در كشــور، گفت: 
چنین  متاســفانه 
رشته  دانشــگاهی نداریم در حالی كه این موضوع در 
 »PHD مقاطع »كارشناســی، كارشناســی ارشد، و
در دانشــگاه های معتبــر دنیــا تدریس می شــود.

مدیرعامل بیمه تعاون در ســمینار«روش های تامین 
مالی شــركت های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه 
در تبریز بــا تاكید بر اهمیت وجود رشــته مدیریت 
ریسک به عنوان رشته دانشــگاهی در كشور، گفت: 
متاسفانه چنین رشته  دانشگاهی نداریم در حالی كه 
این موضوع در مقاطع »كارشناسی، كارشناسی ارشد، 
و PHD« در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود.

یونس مظلومی با بیان این كــه یکی از متداول ترین 
كارهــای انتقال ریســک، بیمه كردن اســت، افزود: 
بیمــه در ادمه ی فرآینــد مدیریت ریســک بوده و 
یکــی از منابع تولیــد ارزش و به عنوان بخشــی از 
خدمات مالی در كشــورهای توســعه یافته اســت.

وی با بیان این كه در كشور آمریکا سهم تمامی صنایع و 

كشاوری از تولید ناخالص داخلی 25 درصد بوده و صرفا 
بخش خدمات مالی 75 درصد از تولید ناخالص داخلی 
را به خود اختصاص می دهد، گفت: این موضوع اهمیت 
خدمات مالی را می نمایاند؛ اما كشــور ما در مجموع 
خدمات مالی و همچنین بیمه ضعف دارد. وی با بیان 
این كه ایران، یکی از قدیمی ترین كشورهای منطقه در 
حوزه فعالیت های بیمه ای است، افزود: ایران، 80 سال 
ســابقه فعالیت صنعت بیمه را دارد و هرچند در این 
رابطه در منطقه وضعیت خوبی داریم اما در دنیا جزو 
كشورهای عقب مانده در این حوزه محسوب می شویم.
در سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی 

صورت گرفت؛
بهره برداری از نیروگاه ســیكل تركیبی ماكو با 

تأمین مالی بانك سپه

فــاز اول نیــروگاه ســیکل تركیبی ماكــو با حجم 
80 مــگاوات با تأمین مالی بانک ســپه و با دســتور 
رئیس جمهــور از طریــق ویدیو كنفرانس توســط 
وزیــر نیرو در اســتان آذربایجان غربی افتتاح شــد.

رضا اردكانیان وزیر نیرو در مراســم افتتــاح فاز اول 
نیروگاه ســیکل تركیبی ماكو ضمن ارائه گزارش به 
رئیس جمهور از طریــق ویدئوكنفرانس از نقش ویژه 
بانک ســپه درراه اندازی این نیــروگاه قدردانی كرد.
مدیرعامــل بانک ســپه در ســفر رئیس جمهور به 
اســتان آذربایجان غربی و در حاشــیه مراسم افتتاح 
این طرح گفــت: حمایت از اجــرای طرح های كالن 
در حوزه هــای راهبــردی به ویــژه در اســتان های 
مرزی جزو برنامه های اولویت دار بانک ســپه اســت.

محمدكاظم چقــازردی افزود: راه انــدازی پروژه های 
اســتراتژیک نظیر؛ نیــروگاه ســیکل تركیبی ماكو 
عــالوه بر كمــک به توســعه اقتصادی اســتان های 
مــرزی، زمینه افزایش صــادرات غیرنفتی و مبادالت 
تجاری با كشــورهای همســایه را فراهــم می كند.

شــایان ذكر است ساخت این نیروگاه از سال 1394 با 
مشاركت 70 درصدی چین و 30 درصد سهم داخلی 
آغاز شــد و برای بهره برداری از فاز نخســت نیروگاه 
سیکل تركیبی ماكو 130 میلیون یورو هزینه شده و 
این نیروگاه تا سال 1404 با یک هزار و 600 مگاوات 
به بهره برداری خواهد رســید كه با این روند به یکی 
از بزرگ ترین نیروگاه های مرزی تبدیل خواهد شــد.
مدیرعامل شــركت بیمه كوثر در سالروز زلزله 

غم  انگیز كرمانشاه اعالم كرد: 
پرداخت 31۰میلیارد ریال خسارت به زلزله   زدگان 

مناطق غرب كشور 
شركت بیمه  كوثر درپی وقوع زلزله مناطق غرب كشور 
در بیســت ویکم آبان ماه سال گذشــته 310میلیارد 
ریــال بــه حادثه  دیــدگان پرداخــت كرده اســت.
مدیرعامــل شــركت، ضمــن بیــان مطلــب فوق، 
تصریح كرد: این شركت در ساعت های نخست حادثه 
براســاس وظیفه  انســانی و اجتماعی خــود به یاری 
حادثه دیدگان شــتافت و كمک های انسان دوســتانه 
خــود را بــه مناطق زلزله زده ارســال كــرد. پس از 

اینکه شــرایط بحرانی منطقه تا حــدودی مدیریت 
شــد و ساماندهی نســبی زلزله زدگان صورت گرفت، 
شــركت بیمه كوثر انجام وظیفه حرفه ای خود را در 
زمینه بازدید، ارزیابی و پرداخت خســارت آغاز كرد.
مجید مشــعلچی فیروزآبادی خاطرنشان كرد: 40تیم 
ارزیاب خسارت متشــکل ازكارشناسان خبره صنعت 
بیمه كشــور از واحدهای تحت پوشش بازدید كردند.

وی با اشــاره به اینکه كارشناسان شركت بیمه    كوثر 
به  صورت 24ساعته آماده ارایه خدمات به آسیب  دیدگان 
غــرب كشــور بودنــد، گفــت: حضور مســئوالن، 
مدیران و كارشناســان ســتاد و سرپرستی ها در كنار 
حادثه دیدگان باعث افزایش اعتماد بیمه شدگان شد.

مدیرعامل شــركت بیمه كوثر با بیان اینکه به منظور 
تســریع در پرداخت خسارت به زلزله زدگان و كاهش 
آالم آنان برپایی چادر پرداخت خسارت سیار، افزایش 
مهلت قانونی ثبت نام و قبول اعالم خسارت تا 60روز و 
نیز حضور 70نیروی متخصص از 26سرپرستی سراسر 
كشــور در مناطق زلزله زده انجام گرفــت، بیان كرد: 
خسارت بیمه شدگانی كه بیمه نامه های آنان به صورت 
قرارداد تجمیعی صادر شده بود، براساس قرارداد میان 
سازمان متبوعشان و شركت بیمه كوثر پرداخت شد.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی:
چشم امید صنعتگران به بانك صنعت و معدن است

محمــد ابراهیم رضایــي نماینده مــردم خمین در 
مجلس شورای اسالمی گفت: چشم امید صنعتگران 
بــه بانــک صنعــت و معدن اســت زیــرا از بخش 
صنعــت و معدن كشــور حمایت همــه جانبه مي 
كنــد و براي تــداوم این امر نیاز به افزایش ســرمایه 
با پشــتیباني و حمایت همــه جانبه دولــت دارد .
وی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و 
معدن ضمن بیان مطلب فوق افزود: این بانک مسئولیت 
ســنگیني را به عهده دارد و از این رو الزم است منابع 
ســهل الوصولي را در اختیار داشــته باشــد تا بتواند 
چرخه تولید را تقویت كرده و حامي صنعتگران باشد.
عضو كمیســیون امنیــت ملي و سیاســت خارجي 
مجلس در پایــان تصریح كرد: اقدامات انجام شــده 
توســط بانک صنعــت و معدن تا به امروز ســتودني 
اســت و براي ارتقاء این اقدامات و توســعه صنعتي 
كشــور افزایش ســرمایه این بانک توسعه اي باید در 
دستور كار دولت و نهادهاي دست اندركار قرار گیرد.
در خســارت هاي بیش از یك میلیارد ریالي 
آتش سوزي و مهندسي، بیمه البرز 133 میلیارد 

ریال خسارت پرداخت كرد
بیمه البرز سال جاري تا كنون در خسارت هاي بیش 
از یک میلیارد ریالي در رشته هاي بیمه آتش سوزي و 
مهندســي مبلغ 132 میلیارد و 762 میلیون ریال به 
بیمه  گزاران خسارت دیده خود خسارت  پرداخت كرد.

این شركت امسال در رشته بیمه  آتش سوزي تا پایان 
مهرمــاه در پي وقــوع 21 فقره حادثه آتش ســوزي 
كه خســارت آنها بیــش از یک میلیــارد ریال بوده 
در مجمــوع مبلغ 78 میلیــارد و 723 میلیون ریال 
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اخبار بانك و بیمه

خسارت به بیمه گزاران زیان دیده خود پرداخت كرد.
همچنین بیمه البرز در شــش ماه اول ســال جاري 
در رشــته بیمــه هاي مهندســي و مخصــوص در 
پرونده هاي خســارت بیش از یک میلیارد ریالي مبلغ 
54 میلیارد و 39 میلیون ریال خسارت پرداخت كرد

مدیرعامل تشریح كرد: 
مساعدت بانك سینا در توسعه اشتغال

مدیرعامل بانک ســینا در همایش سراسری مدیران 
بانک، با تشریح سیاســت ها و اولویت های نیمه دوم 
سال و ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته، گفت: 
توسعه محکم و پایدار، جزو اصلی ترین استراتژی ها و 
اصول بانک سینا در جریان فعالیت ها و حركت بر مسیر 
تعالی بوده و در این راستا با ارائه خدمات متنوع و به روز، 
در راستای جلب رضایت مشتریان گام برداشته است. 
مهندس پیشــرو سیاست فعلی این بانک را كمک به 
رونق و توســعه اشتغال به ویژه در مناطق روستایی و 
كمتر برخوردار  اعــالم كرد و افزود: با توجه به انعقاد 
تفاهم نامه همکاری این بانک با معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاســت جمهوری و بنیاد علوی، در 
حال حاضر تا سقف 250 میلیارد ریال تسهیالت یارانه 
دار به اســتانها پرداخت می شود كه نقش به سزایی 
در رونق و اشــتغال به ویژه در روســتاها داشته است.

وی تصریــح كرد: در همین راســتا، تــا 20 آبان ماه 
جاری، تعداد 2 هزار و 612 طرح به مبلغ بیش از 14 
هزار و 500 میلیارد ریال از ســوی بانک سینا مصوب 
شــده كه بیش از 2200 طــرح از این تعداد به مبلغ 
11 هــزار و 400 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد 
شــده و 1 هزار و 900 طرح هم با برآورد اشتغالزایی 
17 هزار و 500 نفر به بهره برداری رســیده اســت.    
مدیرعامل بانک ســینا در ادامه خواســتار ســرعت 
بخشــیدن به فعالیت ها به ویژه در حوزه جذب منابع 
با توجه به ماه های باقی مانده تا پایان ســال، كاهش 
مطالبات و توجه ویژه به توسعه خدمات غیر مشاع شد.

در ادامه این همایش دو روزه، عملکرد بانک بر اساس روش 
ارزیابی متوازن )BSC( مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن 
تشریح سیاست ها و برنامه های آتی، مدیران ستادی و 
مناطق شعب بانک، نقطه نظرات خود را مطرح كردند. 
نشست بیمه »ما« با انجمن شركت های حمل و نقل 
بین المللی خراسان و كارگزاری سروش حامی پاژ

جلسه مشترک معاون و مدیران بیمه »ما« با انجمن 
شــركت های حمــل و نقل بین المللی خراســان و 
كارگزاری ســروش حامی پاژ در مشــهد برگزار شد.
این جلسه با حضور قربانی معاون فنی، آقا رضی مدیر 
بیمه های مســئولیت و بیاتی رییس شــعبه مشهد 
با  نمایندگان كارگزاری شــركت سروش حامی پاژ و 
هیات مدیره انجمن شــركت هــای حمل و نقل بین 
المللی خراســان در دفتر انجمن صنفی شركت های 
حمل و نقل بین المللی خراســان رضوی برگزار شد.

در این نشســت قربانی، معاون فنــی ضمن معرفی 

شــركت  و اشــاره به بیمه گذاران بزرگ بیمه »ما«، 
بر ســطح یک توانگری مالی شــركت و توانایی ارائه 
خدمات بروز و پرداخت ســریع خســارت تاكید كرد.
بر اساس این گزارش  آقا رضی مدیر بیمه های مسئولیت 
نیز در خصوص پتانسیل های موجود شركت در راستای 
افزایش فعالیت های مشترک و توسعه همکاری های 
بیمه ای با اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
عرضه بیمه مسافرتی سامان مطمئن ترین همراه 

برای مسافرین خارج از كشور
رئیس شــعبه گردشــگری بیمه ســامان با اشاره به 
خدمت رســانی بی وقفه بــه دارنــدگان بیمه نامه 
مســافرتی خارج از كشــور، گفت: بیمه مســافرتی 
ســامان از 10 ســال پیش تا كنون با خدماتی چون 
فــروش آنالیــن و پرداخت خســارت در مقصد، در 
ارائه خدمات بیمه مســافرتی پیشــرو بوده و هست. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ســامان، فاطمه یگانه 
پــور افزود: شــركت بیمه ســامان با هــدف تقویت 
اعتمــاد و آگاهــی عمومی و در راســتای مشــتری 
مــداری در ارائــه خدمات بیمه ای، بیمه مســافرتی 
را منطبــق با نیاز گردشــگران طراحی كــرده و در 
همین راســتا با بیش از 55 هزار مركز كمک رســان 
درمانــی در تمام نقــاط جهان همــکاری می كند. 
رئیس شعبه گردشگری بیمه سامان وظیفه اصلی این 
شركت را تأمین اطمینان و آرامش برای جامعه عنوان 
و خاطرنشان كرد: رسالت بزرگ بیمه سامان از ابتدای 
فروش این بیمه نامه تا كنون، تالش برای ایجاد و باال 
بردن فرهنگ اســتفاده از بیمه مسافرتی به مسافران 
عازم به خارج از كشور حتی برای مقاصدی كه تهیه این 
بیمه نامه برای آنها اجباری نیست بوده تا همه مسافران 
با آگاهی از نوع خدمات آنالین این بیمه نامه نســبت 

بیش از نیم قرن اســت كه بوتان را می شناســم و به شهادت آرشــیو روزنامه ها و نشریات در سالهای پیش 
صدها بار از بالندگی و مدیریت آن به نحو شایســته نوشــته و اســب قلم را زین كرده و به خوانندگان خود 
معــرف ایــن مجموعه صنعتی بدیل بوده ام. روز نوزده آبان ماه برای شــركت بعنوان یک ســهام دار ُخرد و 
بــه احترام خاندان خلیل عراقی این خانواده صنعت گر و مردم دار با حال یک دهه هشــتادی عمر، افتان و 
خیــزان از غرب تهران تا خیابان هویزه در جوار خیابان شــریعتی ره پیمــودم. همچو منی، چندین نفر، ده 
دقیقه قبل از ســاعت دو بعداز ظهر به مجمع در برابر میز اطالعات ســاختمان ایستاده تا چه مجوز بدهند؟

جلسه ساعت 14 بود ولکن ساعت دو و پنج دقیقه شد تا اجازه ورود به اتاق مجمع كه چند صندلی چیده شده 
بوده داده و اذن حضور صادر و الخص هدایت شدیم به داخل در ساعت دو و ربع. بعدترش پنج نفر از كاركنان 
بوتان تشریف آوردند و مستقیم به ردیف اول صندلی های چیدمان رفته و جلوس فرمودند و یکی زآنها رفته 
پشــت میز هیات مدیره به مجمع نشینان اعالم كرد: رئیس كه باشد و دو ناظر چه كسانی و دبیر جلسه چه 
كسی!!! و اعالم با تحکم كه رای بدهید. هیچ یک از سهام داران این پیشنهاد نپذیرفته و رای ندادند تا بدون رای 
گیری، حاصل همان پنج نفر افراد معرفی شده میز هیات رئیسه را تشکیل دادند. و در ادامه بی توجه به حضور 
سهامداران چند اسم شركت خاص را به تخته نوشته و فقط همان پنج نفر رای دادند و جلسه تمام شد و دوباره 
تحکم بر اعالن اینکه بفرمائید خانه!!! كه اعتراض سهامداران ده درصدی و سه درصدی و بقیه سهام داران خرد 
حاضر در جلسه بلند و ناالن و ناراحت و شاكی زین عمل و البته یکصدای واحد بیشتر به گوش می آمد  كه این 
بوتان خلیل عراقی ها نیست؟ نتیجه آنکه سهام دار حقوقی رای خود را برداشت و در كنار دیگر سهامداران حاضر 
همان طور كه آمده بودند نشست و ماند مقداری میوه، آب جوش و چای نپتون و جالبتر آنکه با تحکم شدیدتر 
در ساعت 2/34 دقیقه همه از ساختمان بیرون شدند. در مسیر تنگی نفس مرا به نشستن در پشت دكان میوه 
فروشی نشاند و این فرصتی بود برای غور و تفکر كردن من باب عزت و آبروداری خانواده خلیل عراقی كجا و 
بی ادبی و گستاخی این افراد خود پشت میز گم كرده كه به سهام داران جواب سالم را هم نمی دهند كجا؟

و بغــض در دل و ســینه كه تنها افســوس برایم شــد كه بوتان خلیــل عراقی مودب پــدر صنعت انرژی 
كجــا و ایــن توپــل های بی ادب كجا و ســر آخــر یاد این بیــت كه در مکتــب خانه آموختــم افتادم :

چه شود گر نشیند اهل ادب
قل هواهلل بین كه در قرآن
 گر فروتر نشست خاقانی 

زیر دست كسی كه بی ادب است
زیر تبت یدی ابی لهب است
نه ورا عیب و نه ترا ادب است

این بوتان خلیل عراقی ها نیست؟!

به تهیه آن اقدام كرده و از مزایای آن بهره مند شوند.
در آستانه میالد حضرت رسول اكرم )ص(

تمبر یادبود پنجمین سالروز تاسیس بیمه سرمد 
رونمایی شد

در مراسم ابطال تمبر یادبود پنجمین سالروز تاسیس 
این شركت كه با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین و 
مدیران این شركت برگزار شد، همچنین از نماد تبلیغاتی 
مشترک بانک صادرات و بیمه سرمد نیز رونمایی شد.

در این مراسم، معاونین و مدیران بیمه سرمد گزارش 
مختصــری از عملکــرد واحد های تحــت مدیریت 
خود در شــركت در پنج سال گذشــته ارایه كردند.
دكتر غالمرضا كاظمی دینان مشــاور بیمه ســرمد 
طی سخنانی با اشــاره به اینکه بیمه سرمد شركتی 
جوان و پویاســت گفت: بیمه ســرمد به مدد جوان 
گرایی و بهره مندی از ســرمایه انسانی تحصیلکرده، 
جــوان، چابک و خالق آینده روشــنی در پیش دارد.

وی ضمن تاكید بر تعهد سازمانی، افزود: وجود تعلق 
خاطر به ســازمان و میزان سودآوری آن تاثیر بسزایی 
در عملکرد یک ســازمان در بلند مدت خواهد داشت.

در مراســم پنجمین ســالروز تاســیس بیمه سرمد 
دكتــر مجتبــی كاتب رئیــس هیات مدیــره، روح 
الــه علیپور عضــو هیات مدیــره و معــاون مالی و 
اداری، معاونین و مدیران شــركت حضور داشــتند.
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رئیس كل بیمه مركزی طی حکمی، انتصاب محمدرضا كشاورز به عنوان مدیرعامل بیمه دی را تأیید كرد.
در متن این حکم كه به امضای غالمرضا سلیمانی رئیس كل بیمه مركزی ج.ا. ایران رسیده، آمده است؛

حسب بررسی های به عمل آمده، بدین وسیله اعالم می دارد؛ انتصاب محمدرضا كشاورز به عنوان مدیرعامل بیمه دی برای مدت باقی مانده از دوره دو ساله اعضای 
هیئت مدیره را  از نظر بیمه مركزی ج.ا.ا بالمانع است. انتظار می رود با مساعی اعضای هیئت مدیره و كاركنان آن شركت شاهد تحقق اهداف ذیل باشیم؛

1- تالش برای ایجاد تمایز در فعالیت ها و عملکرد شركت؛
2- گسترش ارتباطات با شركت های خارجی پیشرو؛

3- افزایش پرتفوی سودآور؛
4- تالش جدی در طراحی و ارائه محصوالت جدید و خدمات نوین؛

5- توسعه ارائه پوشش های بیمه درمان و حوادث مسافران خارجی عازم به ایران؛
6- رعایت اصول حاكمیت شركتی و مدیریت مسئوالنه و پاسخگو؛

طبــق ارزیابی صــورت های مالی مصوب ســال1396 توســط بیمــه مركزی 
جمهــوری اســالمی ایــران، شــركت بیمــه دی موفق به كســب ســطح دو 
توانگــری مالــی مؤسســات بیمه با نســبت توانگری 73 درصد شــده اســت.

در اجــرای مــاده 6 آییــن نامــه نحوه محاســبه و نظــارت بر توانگــری مالی 
مؤسســات بیمه )شماره 69( و حســب بررسی و كنترل انجام شــده، بر اساس 
آخریــن صــورت های مالــی ســال 1396و پــس از اعمال تعدیالت، نســبت 
توانگــری مالــی این شــركت برای ســال 1397 معــادل 73 درصد )ســطح 

(، مــورد تأییــد بیمه مركــزی جمهوری اســالمی ایــران قرار گرفته اســت.
شــایان ذكر است با وجود اینکه بیمه دی در ســال گذشته مجری قراداد درمان 
تکمیلی خانواده های شهدا و ایثارگران )طرح جبران( با حدود 2000 میلیارد تومان 
پرتفوی بوده است، عالوه بر حفظ وضعیت موجود، حركتی رو به جلو داشته است.
گفتنی است نسبت توانگری مالی بیمه دی برای سال های 1394 و 1395 به ترتیب برابر 
با 13 و 71 درصد تعیین شده است كه به خوبی نشان می دهد این شركت در سال های 
اخیر توانسته  است عالوه بر رشد چشمگیر خود، در سطح توانگری مطلوبی قرار گیرد.

مدیرعامل بیمه دی به تایید بیمه مرکزی رسید
انتظارات نهاد ناظر از مدیریت جدید بیمه دی | حرکت بیمه دی به سمت پرتفوی سودآور

توانگری مالی شرکت بیمه دی اعالم شد

تمدید قرارداد درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیمه دی
قرارداد درمان تکمیلی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران )طرح جبران( برای یک سال دیگر با شركت بیمه دی تمدید شد. طبق توافقات به عمل آمده با مسئولین 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص بیمه درمان تکمیلی خانواده های تحت پوشش این نهاد، ارائه خدمات درمان تکمیلی این خانواده ها بار دیگر به شركت بیمه 

دی واگذار شد. 
با توجه به موفقیت شركت بیمه دی در مدیریت طرح درمان بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 96 )طرح جبران 1(، در قرارداد جدید اعضای خانواده 

شهدا و ایثارگران در مدت یک ساله پیش رو تا پایان آبان ماه سال 1398 تحت پوشش خدمات درمان تکمیلی قرار گرفته اند. 
روابط عمومی شركت بیمه دی این موفقیت را به كلیه كاركنان، به ویژه همکاران شاغل در شعب سراسر كشور، مدیریت بیمه های اشخاص و شعبه ویژه طرح جبران، 

تبریک می گوید و سربلندی دوباره را در خدمتگزاری به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از خداوند متعال خواستار است.
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ســت ا ظلم  با  ه  ز ر مبا و  وحدت  بعین،  ر ا م  پیا

رضا)ع( مام  ا پیاده  ئرین  ا ز میزبــان  کوثر 
موسســه اعتبــاری كوثر در موكب »حضــرت فاطمه معصومه)س(« از زائران امام رضا)ع( كه با پای پیاده راهی مشــهد الرضا شــده انــد، پذیرایی می كند.
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری كوثر؛ همانند ســنوات گذشــته و همزمان با ایام پایانی ماه صفر و شــهادت امام علی بن موسی الرضا)ع( دلدادگان 
اهلبیت)ع( در موسســه كوثر اســتان خراســان رضوی بــا برپایی موكب »حضرت فاطمــه معصومه)س(« به زائریــن امام الرئوف خدمــات ارائه می نمایند.

محمــد رحیــم گلبداغی مدیر شــعب اســتان خراســان رضوی و شــمالی موسســه اعتبــاری كوثــر گفت: موكب موسســه كوثــر در تپه ســالم، واقع 
در جــاده قدیــم مشهد-نیشــابور از روز یکشــنبه 13 آبــان مــاه همزمــان بــا ایــام رحلت رســول اكــرم)ص(، شــهادت امام رضــا)ع( و امام حســن 
مجتبــی)ع( فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده و از زائرانی كه با پای پیــاده عازم زیارت هســتند با ارائه بالــغ بر 10 هزار وعــده غذایی پذیرایــی می نماید.

سرپرست موسسه اعتباری كوثر در مراسم استقبال از زائرین این موسسه گفت: 
پیــام اصلی راهپیمایی عظیم اربعین حســینی وحدت و مبارزه با ظلم اســت.

جــواد فهیمی پور در مراســم اســتقبال از زائریــن اربعین حســینی گفت: 
خوشــا به ســعادت شــما كــه به زیــارت امــام حســین و یــاران باوفایش 
)علیــه الســالم( نائل شــدید و عطــر و بوی علــوی را بــه همــراه آوردید.

سرپرســت موسســه اعتبــاری كوثر افــزود: ان شــاءاهلل آثار و عطر شــمیم 
زیــارت، قریــن لحظــه لحظه های شــما باشــد و ما نیــز از آن بهــره مند 
گردیــم تــا به این واســطه حســینی زندگــی كنیــم و حســینی بمیریم.

وی تصریــح نمود: زائران با زیارت ســید جوانان بهشــت حضــرت ابا عبداهلل 
الحســین )علیه الســالم(  با پای پیاده و تحمل رنج ســفر مــی خواهند اعالم 
نماینــد كــه ای كاش ما در روز عاشــورا و كربــال همراه شــما بودیم و موفق 
می شــدیم به ندای هل من ناصر ینصرنی آن حضرت پاســخ مثبت داده و به 
یاری فرزند رســول خدا)ص( می شــتافتیم و نمی گذاشــتیم اینگونه غریبانه 
و مظلومانــه خانــدان اهــل بیت)علیهم الســالم(  را به شــهادت برســانند .

دكتر عیســی رضایــی نایب رئیس هیئت مدیره موسســه اعتبــاری كوثر نیز 
اظهار داشــت: حضــور ســالیانه میلیونی زائرین ســاالر شــهیدان، زن و مرد 
با هر ســن و ســال، همدردی بــا حضرت زینب)علیهــا الســالم( و یادآوری 
ذره ای از مصیبــت هــای اهــل بیــت امام حســین)علیه الســالم( اســت.

وی بــا تشــریح واقعه عاشــورا، ایثار و شــهادت خاندان اهل بیــت)ع( عنوان 
نمــود: اباعبــداهلل الحســین)ع( بــا همه دارایــی خــود وارد كربال شــد و با 
تقدیــم عزیزتریــن افــراد خانواده خــود، پذیرفتن ســخت تریــن امتحانات 
الهــی، جلــوه ای بی بدیــل از حقیقــت عبودیت و بندگــی را نشــان داد .

دكتر رضایی افزود:طنین و ندای اهلل اكبر امام حسین)علیه السالم( و خاندان اهل بیت 
)علیهم السالم( هنوز از كربال شنیده می شود. خداوند سبحان در عوض شهادت امام 
حسین )علیه السالم( اذن شفاعت زوار خود و و امت رسول اهلل )ص( را به وی عنایت نمود.

وی تصریح داشت:  شهادت 72 تن از بهترین و عزیزترین خاندان و یاران حضرت 
باعث بقاء دین شــد و می بینید كه شیعیان در كشــورهای مختلف جهان در 
روز اربعین با برپایی مراســم عزاداری، صلح طلبی آن حضرت را فریاد می زنند.

بــر اســاس این گــزارش، جمعــی از معاونین، مدیــران و كاركنان موسســه 
اعتباری كوثر همانند ســال های گذشــته دركنارحضور میلیونــی زائران، در 
پیــاده روی اربعین حســینی با عاشــقان و دلدادگان خاندان اهــل بیت)ع( به 
شــوق زیارت همقدم شدند و مســیر نجف تا كربال را با پای پیاده طی نمودند.
ایــن گــزارش می افزایــد: همزمان بــا حركت عظیــم فرهنگی پیــاده روی 
اربعین حســینی، موسســه اعتباری كوثر در پنجمین ســال متوالی با برپایی 
موكــب های آب رســانی به زائــران در مرزهای شــلمچه، چزابــه و مهران از 
28 مهــر ماه تــا روز اربعین، صدها هــزار بطری آب معدنــی را توزیع نمودند.
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بــه گفته سرپرســت وزارت اقتصــاد، توجه ویژه به بخش كشــاورزی، با عنایــت به نقش مهم 
آن در توســعه اقتصــادی كشــور و همچنیــن از منظر مقابله با فقــر، ایجاد اشــتغال بویژه در 
روســتاها و شــهرهای كوچک و تامین امنیت غذایی كشــور، بســیار ضروری به نظر می رسد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: جایگاه بخش كشاورزی بعنوان موتور محركه در رشد 
و توسعه اقتصادی كشور بر هیچ كس پوشیده نیست.سید رحمت اله اكرمی در مجمع عمومی ساالنه 
بانک كشــاورزی اظهار داشــت: سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای كه 

این بخش در صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده است، اهمیت آنرا به خوبی نشان می دهد.
وی افــزود: تاثیر پذیری اندک بخش كشــاورزی از تحریم های بیــن المللی لزوم توجه جدی به 
بخش كشــاورززی و صنایع وابسته به آن و همچنین سرمایه گذاری در آن را دوچندان می سازد.

سرپرســت وزارت اقتصاد با بیان اینکــه در این میان نقش نظام بانکی و بویژه بانک كشــاورزی 
بــه عنوان اصلی ترین بانک تامین كننده اعتبارات بخش كشــاورزی بیش از پیش اهمیت دارد، 
اظهار داشــت: بانک كشــاورزی با دارا بودن بیش از 1800 شعبه و بیش از 16 هزار پرسنل نقش 
بســیار ارزنده ای را در خدمت رسانی به مردم و حمایت از برنامه های دولت برعهده داشته است.

وی تصریح كرد: توجه ویژه به بخش كشاورزی، با عنایت به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی كشور 
و همچنین از منظر مقابله با فقر، ایجاد اشتغال بویژه در روستاها و شهرهای كوچک و تامین امنیت 
غذایی كشــور، بسیار ضروری به نظر می رسد. دكتر اكرمی ادامه داد: حمایت از پایداری تولید در 

بخش كشاورزی و افزایش بهره وری در این بخش از طریق حمایت از توسعه 
مکانیزاسیون كشاورزی، حمایت از محصوالت جدید در این بخش از قبیل 
سامانه های نوین آبیاری، توسعه كشت های گلخانه ای، پرورش ماهی در دریا، 
تامین مالی زنجیره های ارزش محصوالت كشاورزی و حمایت از صادرات این 
محصوالت از جمله اقدامات مهمی است كه بانک كشاورزی در سنوات اخیر 
به آن اهتمام ورزیده و ضروری است این اقدامات با جدیت بیشتر دنبال شود.

سرپرســت وزارت اقتصــاد در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: دولت 
نیز ســعی كرده اســت در ســنوات اخیر حمایت های ویژه خــود از بانک 
كشــاورزی را در قالب افزایش ســرمایه و تخصیص منابــع ریالی صندوق 

توســعه ملی بعمل آورد و این حمایت كماكان با همراهی سایر اعضای مجمع ادامه خواهد یافت.
اخیــر  ســالیان  طــی  كشــاورزی  بانــک  در  دولــت  ســرمایه  افزایــش  میــزان  وی 
اســت. بــوده  ریــال  میلیــارد  هــزار   74 بــر  بالــغ  دوازدهــم(  و  یازدهــم  )دولــت 

یادآور می شــود، مجمع عمومی عادی ساالنه بانک كشــاورزی در روز دوشنبه 16 مهر با حضور 
سرپرســت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و اعضای مجمع، مشتمل بر نمایندگان 
وزارتخانــه های اقتصاد، صنعــت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، راه و شهرســازی، 
ســازمان برنامه و بودجه كشور، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و حسابرس و بازرس قانونی 
مجمــع برگزار و طــی آن صورت های مالی منتهی به 29 اســفند 1396 مورد تایید قرار گرفت.

صورت های مالی بانك كشاورزی در مجمع عمومی تایید شد
مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک كشاورزی كه همه ســاله به منظور بررسی عملکرد و صورت 
های مالی بانک ، تایید ســودآوری عملیات بانکی و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن 
با حضور رییس و اعضای مجمع مشــتمل بر نمایندگان وزارتخانه هــای امور اقتصادی و دارایی، 
صنعت، معدن و تجارت ، تعاون، كار و رفاه اجتماعی ، راه و شهرســازی ، ســازمان برنامه و بودجه 
كشــور، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و حسابرس و بازرس قانونی مجمع برگزار می شود، 
امســال نیز روز دوشــنبه 16 مهر با حضور روح اله خدارحمی رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل 
بانــک برگزار و طــی آن صورت های مالی منتهی به 29 اســفند  1396 این بانک تایید شــد.
به گزارش روابط عمومی بانک كشاورزی، در این جلسه مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی ضمن 
قدردانی از حامیان بانک كشاورزی در دولت ، به ارائه دورنمای موردنظر برای بخش كشاورزی پرداخت .

وی در ادامه با تاكید بر لزوم ارتقای عملکرد بخش كشاورزی ، افزایش كمی و كیفی تولیدات و پایداری 
عملکرد برای افزایش توان رقابتی با كشورهای همسایه، اظهار داشت: به حمداهلل با تکیه بر توان داخلی 
توانسته ایم از آسیب ها و چالش ها با موفقیت عبور كنیم و شاهد هیچ فقدان محسوسی در تولیدات نبوده ایم.

دكتــر پورمحمــدی معــاون ســازمان برنامــه و بودجه كشــور نیز با اشــاره بــه این مطلب 
كــه خدمت به اقشــار كــم درآمد و كشــاورزان زحمتکش بســیار دشــوار و شــایان تجلیل 
اســت، از عملکــرد بانــک و یکایــک كاركنــان آن در سراســر كشــور قدردانــی كــرد .
وی همچنیــن بر لزوم توجه بیش از پیش به بخش كشــاورزی و حمایــت مجدانه از فعاالن این 
بخش تاكید كرد و اظهار داشت: تامین معیشت كشاورزان نقش مهمی در تضمین كیفیت و كمیت 

محصوالت تولیدی ، تامین امنیت غذایی كشور و توسعه اقتصادی دارد و بایستی شرایطی فراهم 
شــود تا كشاورزان، روستاییان و عشایر نیز امکان اســتفاده از فرصت های رفاهی را داشته باشند.

بر اســاس این گــزارش روح اله خدارحمی رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل بانک كشــاورزی 
نیز در این جلســه به ارائه گزارش عملکرد بانک در ســال مالی 1396 و شــش ماهه اول ســال 
1397 پرداخت و طی آن، بر عملکرد درخشــان و رشــد چشــمگیر منابع ســپرده ای، رعایت 
انضبــاط مالی و عدم اضافه برداشــت از بانک مركزی، ســاماندهی ســپرده هــای ترجیحی و 
تبدیــل آن ها به ســپرده های با نرخ های مصــوب، كنترل هزینه های مالی، رشــد قابل قبول 
مانــده تســهیالت پرداختی و عملکــرد مناســب در حوزه بانکــداری بین الملــل تاكید كرد.

خدارحمی سیاست های كالن بانک را پیرو سیاست های محوری دولت در بخش كشاورزی شامل پایداری 
تولید، افزایش بهره وری و تولید دانش بنیان دانست و مبنای برنامه ریزی های عملکردی بانک را  اولویت 
های بخش كشاورزی از جمله توسعه مکانیزاسیون، كشت گلخانه ای، پرورش ماهی در دریا، حمایت از 
محصوالت صادراتی و استراتژیک به ویژه حمایت از توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری برشمرد.
وی در ادامه ســخنان خود روند رشــد منابع بانک كشــاورزی را در شــبکه بانکی كشــور بی 
نظیر اعالم كرد و اظهار داشــت:  در ســال 96 بالغ بر 210 هزار میلیارد ریال و در شــش ماهه 
نخســت ســال 97 بیش از 110 هزار میلیارد ریال رشد منابع داشــته ایم ؛ به بیان دیگر در سال 
96 معادل 126 درصد و شــش ماهه ابتدای ســال 97 معادل 60 درصد تحقق برنامه داشته ایم 
و بــه این ترتیب منابع الزم را برای انجــام ماموریت خود تجهیز كرده ایم.
خدارحمی ســهم بانک كشــاورزی از منابع شبکه بانکی كشــور را 8,44 
درصــد در بین 10 بانــک اعالم كرد كــه این بانک را در جایگاه ششــم 
در بیــن ده بانک و در جایگاه دوازدهم در كل شــبکه بانکی قرار می دهد.

وی ســپس با بیان این مطلب كه در ســال 96 میــزان اعتبارات پرداختی 
به بخش كشــاورزی 16,3 درصد  رشد داشــته است اظهار داشت: تا پایان 
شــهریور ســال 97 بیش از 185 هزار میلیارد ریال پرداخت داشــته ایم 
كه بــه این ترتیب 41,2 درصد از برنامه ســال 97 محقق شــده اســت.
وی افزود: تســهیالت پرداختی برای توسعه اشتغال پایدار روستایی تا پایان 
شــهریور 1397 معادل 17 هزار میلیارد ریال بوده است و در سایر سرفصل های اولویت دار نظیر 
مکانیزاسیون، گلخانه، آبیاری تحت فشار و پرورش ماهی در قفس نیز روی خط هدف حركت می كنیم.

خدارحمی افزایش مانده تسهیالت پرداختی به بخش كشاورزی از 112 هزار میلیارد ریال رشد مانده در 
سال 96 به 108 هزار میلیارد ریال رشد مانده در شش ماهه سال 97 را بیانگر افزایش تسهیالت پرداختی 
به بخش كشاورزی توسط این بانک دانست و تصریح كرد: با رعایت منابع و مصارف، كاهش توسل به 
منابع بانک مركزی و انضباط مالی بیشتر توانستیم ضریب خود اتکایی مالی را به حدود عدد یک برسانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد كارگزار های خارجی بانک كشاورزی را 95 فقره اعالم كرد و 
گفت: با وجود اقدامات منفی استکبار جهانی علیه ایران، این تعداد كارگزار بسیار مطلوب است و به این 
ترتیب بانک كشاورزی با تکیه بر سابقه درخشان، نام نیک و تجارب ارزنده خود در عرصه بانکداری بین 
الملل، عالوه بر عملیات بانکی خود، برای سایر بانک های كشور نیز تبادالت مالی بین المللی انجام می دهد.

خدارحمــی بانــک كشــاورزی را بانکــی پیشــرو در صنعــت بانکــداری الکترونیــک و 
دارای بســتر قدرتمنــد Core Banking  دانســت و اظهــار داشــت تعــداد تراكنــش 
هــای ایــن بانک تــا پایــان ســال 97 بــه بیــش از 5 میلیــارد تراكنــش خواهد رســید.

وی همچنین روند واگذاری شــركت های تابعه در ســال 96 و 97 را بسیار مطلوب ارزیابی كرد و 
گفت طبق برنامه ریزی انجام شده این بانک تا پایان سال 97 شركتی برای واگذاری نخواهد داشت.
خدارحمی در پایان سخنان خود برنامه های كمی بانک كشاورزی در سال 1397 را تشریح و از حمایت ها 
و زحمات مهندس حجتی، دكتر اكرمی، دكتر پورمحمدی، بانک مركزی و سایر اعضای مجمع قدردانی كرد.

شــایان ذكر است در این نشست دكتر اكرمی سرپرســت وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
مجمع، مهندس حجتی وزیر جهاد كشــاورزی، دكتر پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه 
كشور، دكتر بخشــنده معاون وزیر در امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی،  دكتر 
باقری معاون  امور بانکی، بیمه و شــركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دكترحمید 
دادپــو دبیر كل دفتر بودجــه و امور مجامــع وزارت صنعت ،  معدن و تجارت ، دكتر ســرزعیم 
معــاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی،   دكتر ســالمی مشــاور  
وزیر در امور حســابداری، حسابرســی و اصول حاكمیت شــركتی وزارت راه و شهرسازی ،  دكتر 
حنیفی معاون  نظارت بانک مركزی جمهوری اســالمی ایــران ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک كشــاورزی، اعضای هیات مدیره ، مدیران امور و روســای ادارات این بانک حضور داشــتند.

مهر تایید سهامداران بر صورت های مالی بانك کشاورزی
سرپرست وزارت اقتصاد:

حمایت دولت از توسعه بخش کشاورزی
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امین شــیركانی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بیمه 
ســینا در پیامی شانزدهمین ســال روز تأسیس این 

شركت را تبریک گفت:
در آستانه شانزدهمین سال روز تأسیس شركت بیمه 
سینا ضمن تبریک این روز، مراتب سپاس و قدردانی 
خــود را از تالش های همه ی همــکاران ارجمند در 
ستاد، شــعب و نمایند گی های سراســر كشور ابراز 
داشته و تندرستی، بهروزی و سربلندی یکایک شما 
یاران همیشه همراه را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

با توجه به شــرایط دشوار اقتصادی و نیز تحریم های 
ناعادالنه ی جهانی، اعتقاد دارم در ســال پیش رو باید 

مستحکم تر از گذشته گام برداشته و الزم است اهداف 
و برنامه های خود را روزآمد و ساختارهای  سازمانی مان 
را منطبق با این شــرایط و خواســت و نیاز مشتریان 
بازنگری كنیم.البته، با اتکاء بــه توان و ظرفیت های 
باالیی كه در بین كاركنان بیمه ســینا ســراغ دارم، 
مطمئن  هستم كه این شرایط را با موفقیت پشت سر 
می گذاریم و امیدوارم در آینده، بهتر بتوانیم در پیشبرد 
اهداف شــركت و در جهت رضایتمندی مشــتریان، 
ســهامداران و ســایر ذی نفعان خــود گام  برداریم.

برای همه ی شما همکاران گرامی در این مسیر افتخارآمیز 
از درگاه خداوند بزرگ آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.

پیام مدیرعامل به مناسبت سال روز تأسیس بیمه سینا

تاریخچه بیمه سینا
 

شــركت بیمه ســینا )سهامی عام( بر اساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و طی مجوز شــماره 23167 بیمه مركزی ایران با سرمایه اولیه 140 میلیارد 
ریــال كــه تماما پرداخت گردیده بود در 10 آبان 1382 تاســیس شــد و فعالیت بیمه گری خود را رســما از 28 آبان ماه 1382 آغاز نمود . با توســعه فعالیت و 
رشــد عملیات بیمه گری ، شــركت در ســال 1385 با افزایش ســرمایه 50 درصدی ابتدا ســرمایه خود را از 140 به 210 میلیارد ریال افزایش داد و سپس با 90 
درصد افزایش در ســال 1388 ســرمایه خود را به 400 میلیارد ریال رســاند . در ســال 1394 سرمایه شــركت از 400 میلیارد ریال به 905 میلیارد ریال افزایش 
یافت و بر اســاس برنامه ریزی های دقیق تا پایان ســال 1395 ســرمایه شــركت به 1،500 میلیارد ریال خواهد رسید . هم اكنون شــركت بیمه سینا با سرمایه 
پرداختی 905 میلیارد ریال به عنوان یکی از شــركت های خصوصی مطرح در تمامی رشــته های بیمه ای زندگی و غیر زندگی مشــغول به فعالیت است . شركت 
بیمه ســینا با داشــتن 51شــعبه، 701نماینده عمومی و تعداد 199نماینده بیمه عمر در سراســر كشور مشــغول ارائه انواع خدمات بیمه ای به هموطنان است .

امین شــیركانی، مدیرعامل بیمه سینا یكی 
است  بیمه كشــور  از مدیران جوان صنعت 
كه از اداره كل امور مجامع و معامالت سهام 
بنیاد مستضعفان به بیمه سینا آمد. شیركانی 
اعتقاد دارد زندگی به سرعت در حال تغییر 
زمانه حركت  پابه پای  باید  بیمه گرهم  و  است 
طریق  از  بیمه نامــه  فــروش  طرح  او  كند. 
در  نخستین بار  برای  را  موبایل  اپلیكیشــن 
صنعت بیمه كشور در بیمه سینا استارت زد. 
وی در این باره نقل زیبایی دارد كه: روزگاری 
اما امروز شعب  از مشتری بود،  بانك ها مملو 
آن ها خالی اســت! آیا مشــتریان خود را از 
آنها  تعداد مشتریان  دســت داده اند؟ خیر، 
زیاد هم شــده است اما در حال حاضر بیشتر 
خدمات بانكی از طریق رایانه و گوشی موبایل 
امروز  بانكی  می شود. خدمات  ارائه  هوشمند 
در دسترس مردم اســت. خدمات بیمه هم 
باید در دســترس مردم و حتی در دســتان 
ابزارهای  با  مردم باشد. بیمه ها هم می توانند 
جدیدی كه عرضه شــده، خدمات بیمه را در 
بتوانند  باید مردم  افراد قرار دهند.  دسترس 
از طریــق موبایل خود بیمــه بخرند. ما در 
بیمه سینا پیشــتاز این كار هستیم و اولین 
شــركتی بودیم كه با آســان پرداخت روی 
بیمه فروختیم. در حال حاضر  اپلیكیشن آپ 
بیمه های شــخص ثالث، آتش سوزی و زلزله 
بیمه نامه  و  حوادث ســفر  اصلی،  و خطرات 
مســافرتی خــارج از كشــور را از طریق 
می دهیم.  ارائه  خود  مشتریان  به  اپلیكیشن 
مدیرعامل بیمه ســینا همچنیــن تغییر در 
رویكرد و هویت بصری شركت ها را متناسب 
با تغییر ماموریت ها و ذائقه مشتریان شــان 
ضــروری می دانــد و به همیــن دلیل طی 
مراسمی برند بیمه ســینا را بازطراحی كرد. 

لج
 خ
دی

مه
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خالصه ای از مصاحبه ی خواندنی با مدیرعامل بیمه »ما« و پاسخگویی شفاف این مدیر كاربلد و 
موفق را در ادامه میخوانید:

بیمه ثالث و درمان زیان ده هستند، دلیل تمركز شركت برای افزایش سهم بازار در این 
رشته ها با وجود زیان دهی چیست؟ در خصوص  سودده كردن این موضوع چه راهكاری 

پیشنهاد می كنید؟
طرح این موضوع كه رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در قبال اشخاص ثالث )بیمه 
ثالث( زیان ده می باشد نیازمند دقت و تعمق بیشتری است. بیمه ثالث دارای ویژگیهایی متمایزی 
اســت كه بدون توجه به آن ویژگیها، قضاوت در مورد سودده بودن یا زیان ده بودن ممکن است با 
اشتباه صورت پذیرد. این ویژگیها شامل بازار رو به افزایش )رشد ساالنه تعداد دارندگان وسایل نقلیه(، 
اجباری بودن برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه، مدت محدود و اعتبار یکساله آن می باشد. بدیهی 
است این رشته در صورتی كه شركت های بیمه مدیریت ریسک مناسب داشته و استراتژی و راهکار 
مناسب برای مدیریت رشته شخص ثالث می تواند نقدینگی مناسبی را برای شركت های بیمه جهت 
سرمایه گذاری فراهم نماید. در تکمیل این مطلب باید عنوان نمود كه بر اساس تبصره 4 ماده 18 
قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395و آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه 
تخفیف، افزایش و تقسیط آن مصوب سال 1396، شركتهای بیمه از ارایه تخفیف های افسار گسیخته 
كه پیش از این به دارندگان وسایل نقلیه  ارایه می دادند و موجبات خسارات فراوانی می شدند منع 
شدند و تا حد زیادی این موضوع به كاهش زیان ناشی از بیمه شخص ثالث كمک نمود. در شركت 
بیمه ما )سهامی عام( بررسی تركیب پرتفوی شركت نشان می دهد كه در سال 1396 و همچنین 
شش ماهه 1397 نشان می دهد كه تركیب پرتفوی شركت بیمه ما در وضعیت بهینه ای قرار دارد و 
در سال 1396 حدود 21 درصد و در شش ماهه نخست سال 1397 حدود 20 درصد تركیب پرتفوی 
شركت به رشته شخص ثالث با نسبت خسارت به مراتب پایین تر از متوسط صنعت بیمه تعلق دارد.

در خصوص رشته درمان، این رشته اگر به تنهایی به بیمه گذاران عرضه شود در اكثر موارد با زیان 
برای شركت های بیمه همراه خواهد بود. به عبارت دیگر ماهیت این رشته به گونه ای است كه باید 
به صورت بسته بیمه ای، همراه با سایر محصوالت كم ریسک به بیمه گذاران عرضه شود تا خسارت 
ناشــی از آن توسط سایر محصوالت كم ریسک تر تعدیل گردد. شركتهایی كه بدون توجه به این 
موضــوع اقدام به عرضه انفرادی بیمه درمان گروهی می نمایند خود را در معرض ریســک زیاد و 
تهدید جدی قرار می دهند و همین موضوع می تواند منجر به آسیب پذیری شركت های بیمه شود. 
در این خصوص شــایان ذكر اســت كه شركت بیمه ما در حوزه درمان به منظور تکمیل خدمات 
بیمه ای موردنیاز بیمه گذاران بزرگ خود و در راســتای مشــتری  مداری و حفظ آنان اقدام به ارایه 
بیمه نامه درمان در كنار ســایر بیمه نامه ها نموده و به دنبال اقیانوس قرمز در این حوزه نمی باشد.
وضعیت قراردادهای بیمه گری با بانك ملت و گروه بانك چگونه است؟ آیا سودده است 

یا خیر؟
با وجود آنکه بانک ملت به عنوان ســهامدار شركت بیمه ما محسوب می شود اما شركت بیمه ما 
به عنوان یک شــخصیت حقوقی مستقل، در قبال حفظ منافع كلیه ســهامداران مسوول بوده و 
پاسخگوست و بر همین مبنا در تعامالت با تمامی بیمه گذاران منافع كلیه سهامداران و ذینفعان 
شركت بیمه ما را در نظر می گیرد و از این رو قراردادهای بیمه ای با بانک ملت، مانند سایر مشتریان 
بر اســاس این اصول حاكم بر قراردادهای بیمه ای مانند سایر قراردادهای بیمه ای منعقد می گردد.
مغایرت هایــی به دلیل قراردادها و خســارت هــای بانك ملت بــا بیمه مركزی 
وجــود دارد، آیا این موضوعــات به ضرر ســهامداران خرد بیمه »ما«  نیســت؟
ایــن موضــوع مربوط بــه حوزه صــدور بیمه نامه هــای وثایق مشــتریان بانک ملــت بوده و 
در گــزارش حسابرســی نیز مورد اشــاره قرار گرفته اســت.  بر همین اســاس در پایان ســال 
96، معــادل مبلغ مورد مغایرت از محل ســود قابل تقســیم ســال 96 ذخیــره در نظر گرفته 
شــده اســت و با توجه به اختصاص ذخیــره، آثار مالی آتی برای ســهامداران نخواهد داشــت.
یكی از موارد در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، حذف مالیات بر ارزش افزوده در بیمه 

است، آثار آن بر سود و زیان شركت بیمه »ما« چگونه و چقدر است؟
البته حذف و یا كاهش مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی بر سود و زیان شركت های بیمه خواهد 
داشت اما با توجه به اینکه مالیات ارزش افزوده در صنعت بیمه تنها اختصاص به رشته درمان دارد و با 
توجه به سهم این رشته از فعالیت در پورتفوی بیمه در كشور كه حدود 23 درصد می باشد، احتماال 
آثار چشمگیری در بر نخواهد داشت. به نظر می رسد كه حذف مالیات بر ارزش افزوده در تمام رشته 
فعالیت های بیمه بتواند اثر قابل توجه بیشتری در سودآوری و افزایش منافع شركت داشته باشد.
شــركت مالــك 1۰ درصــد ســهام لیزینــگ ملت بــه قیمت هر ســهم 25۰ 
تومان اســت كــه در ســال 93 خریــداری كرده اســت، بــا توجه بــه اینكه 
ســهام هــم كنترلی نیســت، دلیــل این ســرمایه گــذاری چه بوده اســت؟

مشاركت در شركت واسپاری ملت با توجه به اقتضای زمان خود یک سرمایه گذاری اقتصادی و با برنامه 
مشخص بوده است. ارزش خریداری هر سهم واسپاری ملت مبلغ 2364 ریال بوده كه در زمان سرمایه 
گذاری بر اساس شرایط روز بازار، وضعیت قراردادها و چشم انداز عملکرد شركت محاسبه گردیده و با 
در نظر گرفتن جمیع عوامل در زمان خود توجیه پذیر بوده است. پس از عرضه سهام واسپاری ملت 
در بورس اوراق بهادار، با در نظر داشتن سقوط بخشی از بازار سهام در انتهای سال 94 و همچنین 
ركود بازار خودرو در همان سال، كاهش قیمت سهم واسپاری ملت امری طبیعی است. در حال حاضر 
و پس از طی یک دوره ركودی، با تحقق EPS 202 ریالی آن شــركت شاهد سیر صعودی قیمت 
سهم هستیم،  به گونه ای كه از ابتدای سالجاری قیمت سهم رشد مناسبی داشته و مرزهای 1800 
ریالی را تجربه كرده است كه امیدواریم این روند تا رسیدن به جایگاه واقعی سهم ادامه داشته باشد.
یكی از موضوعات، حجم باالی اتكایی واگذاری آتش سوزی است، احتماال این بیمه متعلق 

به بانك است، آیا نمی توان شعب را جداگانه بیمه كرد تا بتوان زیر سقف حداكثر سهم 
نگهداری باشد تا سود بیشتری عاید شركت شود؟

پورتفوی اتکایی تابعی مستقیم از سابقه و ظرفیت نگهداری شركت بیمه است. بنابراین با توجه به 
قراردادهای اتکایی نسبی شركت، نسبتی از پورتفوی  به صورت اتکایی واگذار می گردد و از اینرو حجم 
اتکایی واگذاری آتش سوزی مورد اشاره، متعلق به پورتفوی مستقیم اموال و ساختمان های بانک 
ملت نیست. در همین رابطه باید توجه داشت كه سهم اتکایی بر مبنای تفکیک هر ریسک اعمال می 
گردد و نه یک بیمه نامه به صورت كلی، بنابراین نوع قرارداد با بانک تاثیری در این امر نخواهد داشت.
حق بیمه عمر صادره از نمایندگان 9۰ میلیارد تومان و كارمزد نمایندگان 12 میلیارد تومان 

- این عدد بر چه مبنایی است و كارمزد چگونه پرداخت می شود؟
شركت های بیمه تابع آیین نامه های شورای عالی بیمه بوده و حق بیمه عمر با توجه به آیین نامه 

شماره 83 شورای عالی بیمه، محاسبه و پرداخت می گردد.
استراتژی سرمایه گذاری شركت چیست؟ )یكی از موارد در حوزه سرمایه گذاری، عدم 

سرمایه گذاری در بخش مسكن است(
همانگونه كه در ســوال های قبلی مطرح گردید برنامه اصلی ســرمایه گذاری شركت دستیابی 
به منافع حداكثری در چارچوب آیین نامه 60 شــورای عالی بیمه و بر اســاس بیانیه سیاســت 
های ســرمایه گذاری شــركت اســت. بدون شــک اســتراتژی های اصلی شــركت در بخش 
ســرمایه گذاری متنوع ســازی پورتفوی، انتخاب طبقه دارایی ها متناســب با منبع ســرمایه، 
افزایــش ضریب نقدشــونگی پورتفــوی و در نهایت انتخاب بهینه ریســک و بازده می باشــد.
در حال حاضر تیم سرمایه گذاری شركت تمام زمینه های قابل سرمایه گذاری در كشور را رصد كرده و در 
حال توسعه و متنوع سازی پورتفوی سرمایه گذاری است. در شش ماه گذشته سرمایه گذاری در اوراق 
بدهی افزایش یافته كه تاثیر مناسبی در بازدهی سرمایه گذاری ها خواهد داشت. همچنین پورتفوی سهام 
شركت بهینه سازی گردیده و برنامه هایی هم برای سرمایه گذاری در حوزه های تجاری در دست انجام است.
شركت در چند سال گذشته در حوزه مسکن هم سرمایه گذاری هایی را در حد نیاز انجام داده است، 
ولی باید توجه داشت كه بخش مسکن در طی چندین سال گذشته دچار ركود شدید بود و سرمایه 

گذاری در آن بخش تنها به عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت توجیه پذیر بود.
سود مشاركت بیمه های عمر 24.44 درصد بوده، در حالی كه سود سپرده ها به طور متوسط 
21.5 درصد در صورت مالی اعالم شده است، تفاوت این سود چگونه محقق شده است؟
به دلیل ماهیت بلند مدت منابع حاصل از بیمه های زندگی، سرمایه های حاصل از این رشته فعالیت در 
بخش های میان مدت و بلندمدت و با بازدهی باالتر سرمایه گذاری می شوند و بر همین منوال سود مشاركت 
بیمه نامه ها نیز از محل بازدهی همان سرمایه گذاری ها محاسبه و پرداخت می گردد كه با هم تناسب 
كامل دارند. لذا در این خصوص نباید متوسط سود سپرده های بانکی )21,5 درصد( را مد نظر قرار داد. 
یكی از مسایل حاد در صنعت بیمه گسترش فروش بیمه های عمر یا فروش ثالث با تخفیف برای 
تامین نقدینگی است، این موضوع را چقدر برای صنعت بیمه ایران درست ارزیابی می كنید؟

از دیدگاه كالن با توجه به اینکه ضریب خسارت در بیمه ثالث بیمه باالست، در صورت اتخاذ این 
استراتژی، هزینه های منابع افزایش یافته و بازدهی كاهش می یابد. همچنین منابع حاصل از بیمه 
های زندگی می باید كه به نحو مطلوب و در زمینه های مناسب و با نگاه بلند مدت سرمایه گذاری 
گردد و در صورت جذب منابع عمر با نگاه تامین نقدینگی برای مصارف كوتاه مدت، امنیت سرمایه 
گذاری بیمه های زندگی با مخاطره روبرو خواهد گردید بنابر این از دیدگاه كالن، گسترش این دو 

رشته به منظور تامین نقدینگی شایسته نیست.
البته در مورد بیمه های عمر، با توجه به ماهیت این بیمه و اینکه اجباری نیســت و همچنین با 
توجــه به این نکتــه كه هرگونه هزینه در بیمــه نامه لحاظ می گردد، ایــن موضوع كمتر مورد 
اقبــال قــرار خواهد گرفت ولــی در رابطه با بیمه شــخص خالص این موضوع قبــال اتفاق می 
افتــاده اســت اما با توجه به اینکه از ســال 95 بــا توجه به تصویب و ابالغ قانون بیمه شــخص 
ثالــث ارایه تخفیف ممنــوع گردیده، احتماال روز به روز كمتر شــاهد اینگونه روش ها باشــیم. 
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مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده شــركت پســت بانک ایران )ســهامی عام( 
مورخ 1397/08/29 در محل ســاختمان آموزش ســالن اجتماعات پســت بانک 
ایران تشــکیل گردیــد.  در این مجمع كــه با حضور 81/99 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رضا فاضل 
بــود، كه جنابان عباس مرادپــور و محمد مهدی زاده در مقام نظــار اول و دوم و 
آقــای علی نوروزی بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. براســاس تصمیمات 
مجمع اعضای هیات مدیره جدید به شــرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی * شركت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیالن

شركت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی
شركت سهامی بیمه ایران * سازمان خصوصی سازی

پست بانک ایران از جمله بانک هایی است كه نسبت به سایر بانک هایی همچون 
تجارت و ملت از محل تسعیر ارز دارایی ها سود زیادی كسب نمی كند و صورت های 
مالی خود را براساس درآمدهایی غیر از این محل تنظیم می نماید، این بانک در 6 

ماهه توانسته زیان هر سهم خود را در مقایسه با زیان هر سهم در 6 ماهه سال گذشته 
كمتر نماید و به همین دلیل سهامداران انتظار دارند تا در پایان این سال مالی پست 
بانک از جمله بانک هایی باشــد كه سود بین سهامداران تقسیم خواهد كرد. پست 
بانک ایران از جمله بانک هایی است كه نسبت به سایر بانک هایی همچون تجارت 
و ملت از محل تسعیر ارز دارایی ها سود زیادی كسب نمی كند و صورت های مالی 
خود را براساس درآمدهایی غیر از این محل تنظیم می نماید، این بانک در 6 ماهه 
توانســته زیان هر سهم خود را در مقایسه با زیان هر سهم در 6 ماهه سال گذشته 
كمتر نماید و به همین دلیل سهامداران انتظار دارند تا در پایان این سال مالی پست 
بانک از جمله بانک هایی باشد كه سود بین سهامداران تقسیم خواهد كرد. خسرو 
فرحی مدیرعامل پست بانک ایران  در خصوص وضعیت این بانک و میزان سودآوری 
آن گفتک پســت بانک توانست در 6ماهه سال مالی بخشی از زیان گذشته خود را 
جبران نماید، این بانک با تالش در خصوص افزایش درامدهای خود توانست بخشی 
از زیان موجود را كاهش دهد. وی ادامه داد: به همین دلیل ما شاهد كاهش زیان این 
مجموعه در 6 ماهه سال جاری در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته هستیم. این بانک 
در نظر دارد تا بتواند با اقداماتی از قبیل افزایش درآمدهای بانک در نیمه دوم بانک 
را در پایان سال و حتی 9 ماهه سودآور نماید. مدیرعامل پست بانک گفت: قطعا با 
افزایش درآمدهای بانک شاهد كاهش زیان و از بین رفتن آن خواهیم بود به گونه ای 
كه در مجمع عادی سالیانه پست بانک می توانیم به سهامداران اعالم سود نماییم.
وی در مورد نرخ تســعیر ارز دارایی های ارزی بانک ها و پســت بانک عنوان كرد: 
پســت بانک مانند ســایر بانک ها دارایی ارزی ندارد كه از محل تسعیر ارز بتواند 
ســوداوری را نصیب خود نماید، هر آنچه ســود در پســت بانک حاصل شــود، از 
محل درآمدها و ســود عملیاتی بانک خواهد بود. فرحی در خصوص نرخ تســعیر 
ارز بانکــی ها گفت: هنوز نرخ مشــخصی در این خصوص از ســوی بانک مركزی 
اعالم نشــده و در نتیجه بانک ها با نــرخ 4200 تومان صورت های مالی را خود را 
تنظیم كرده اند و باید منتظر بمانیم تا تصمیم نهایی بانک مركزی را شاهد باشیم.

وپست زیان هر سهم را صفر می کند

مدیرعامل پست بانك ایران: 

بیش از 252 میلیارد ریال تسهیالت برای کمك به مناطق زلزله زده کرمانشاه پرداخت شده است
دكتر فرحی مدیرعامل پست بانک ایران ضمن تشریح خدمات این بانک در مناطق زلزله 
استان كرمانشاه گفت: این بانک برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق زلزله زده 
بیش از 252 میلیارد ریال تسهیالت با ایجاد اشتغال برای 620 نفر پرداخت كرده است.

وی افزود: با توجه به خســارت های وارده به مناطق زلزله زده و مشــکالت بوجود 
آمده برای مردم، پســت بانک ایران طی یک برنامه هدفمند و مؤثر و در راســتای 
اشــتغالزائی و احیای اقتصاد منطقه اقدام به پرداخت تسهیالت اشتغالزائی نمود.

فرحی تصریح كرد: از مجموع تسهیالت پرداخت شده بیش از 151 میلیارد ریال 
جهت ایجاد و بازســازی 21 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی و 101 میلیارد 
ریال نیز به اصناف و واحدهای خدماتی شهرستان سرپل ذهاب پرداخت شده است.
مدیرعامل پست بانک ایران خاطرنشان كرد: با توجه به نیاز ضروری و لزوم دسترسی 
مردم روستاهای زلزله زده به خدمات بانکی طی یک سال گذشته، تعداد 9 باجه بانکی 
ایجاد و 8 دستگاه خودپرداز نیز در روستاهای این استان نصب و راه اندازی شده است.

 دكتــر فرحــی مدیرعامــل پســت بانک ایــران گفت: طی ســال گذشــته و 
شــش ماه اول ســال جاری بــا حمایــت وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
تعــداد 1250 دســتگاه خودپــرداز ایــن بانک در روســتاهای كشــور نصب و 
موجب گســترش خدمــات بانکداری الکترونیکی در روســتاها شــده اســت.

وی افــزود: ایــن بانــک به منظــور اجرای سیاســت هــای مجلس شــورای 
اســالمی، دولــت و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــرای كمــک به 
كاهــش تــردد روســتائیان بــه شــهرها و اشــتغال زائــی و تقویــت اقتصاد 
مناطــق دورافتــاده، برنامه هــای الزم را تدوین كــرده كه درحال اجرا اســت.

فرحی تأكید كرد: عالوه بر افزایش كیفیت و تنوع خدمات قابل ارائه در باجه های 
بانکی روستائی و نصب و توسعه دستگاه های خودپرداز، سایر درگاه های خدمات 
الکترونیک این بانک نیز ازجمله دستگاه های كارت خوان)POS(، اپلیکیشن سکه 
همراه، موبایل بانک و اینترنت بانک در سطح روستاها با استقبال مواجه شده است.

فرحی تصریح كرد: پســت بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک عامل صندوق توسعه ملی، عالوه بر توسعه و ترویج 
بانکداری الکترونیک درمناطق دورافتاده، تأمین مالی فعاالن حوزه های ICT و اقتصاد 
روستائی را برای ایجاد اشتغال و رونق تولید در اولویت برنامه های خود قرار داده است. 

دکترفرحی خبر داد:

 توســعه بانکداری الکترونیکی در روستاها با نصب 1250 دستگاه خودپرداز پست بانك ایران
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