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برای شركتی كه همیشه مدیریت آن به عنوان یکی از پنج شركت بزرگ بورسی و از غول های صنعت كانی با توجه 
ای خاص همراه بوده است نوزدهمین مدیرعامل در یک بازه 9 ماهه سکانداری توانست كاری كند كارستان. مدیر 
ارزشــی با یک چیدمان هنرمندانه در پست های مدیریتی و ارائه برنامه های كوتاه مدت- میان مدت و بلندمدت 
توانســت پیشــرفت ها و توسعه ای كه در رگ و پی شركت جاری شــده را به صدر اخبار بکشاند. حمیدرضا بنی 
اســدی راد را از مدیرانی علم و عمل گرایی اســت كه در هر ســنگری خدمت بی منت را معنایی تازه بخشیده و 
دراین كسوت هم سعی كرده با استفاده از تجربیات ارزشمندی كه در طول سالها و از سخت ترین روزهای جنگ 
تحمیلی تا امروزه ی بازار ســرمایه كشور دارد بهترین ها را در این مجمع عظیم اقتصادی برپا سازد. دكترینی كه 
محمدرضا بنی اسدی راد در صنایع مس برپا ساخته یک سرشاخه مهم غیر از توسعه دارد و آن صیانت از محیط 
زیســت و حركت به ســوی صنعت سبز بودن اســت و این برای اهل كرمان و دوســتدار طبیعت می تواند نشانه 
ای آشــکارا باشــد از آینده ای روشن و درخشان. مهندس بنی اســدی راد پیش تر و به عنوان یکی از بنیانگذران 
و مدیرعامل شــركت فوالد كاوه جنوب كیش توانســت كارنامه ای درخشــان از عملکرد رقم بزند كه این مهم در 
ســخنان رئیس جمهور و روز افتتاحیه این طرح عظیم ملی به ســمع و نظر ملت دوســت داشتنی ایران رسید.

جناب آقای صالحی نژاد
انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت و سكانداری شركت سهامی بیمه ملت صمیمانه تبریك و تهنیت عرض نموده 
و برای جنابعالی و شركت بیمه ملت در راستای خدمات رسانی برتر به جامعه بیمه گذاران محترم آن شركت بیمه از 

ایزد منان آرزوی توفیق داریم .
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای محمد رضوانی فر 
مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل آن شركت كه بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی جنابعالی می باشد 
را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب دکتر حسنعلی قنبری
انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل گروه سرمایه گذاري امید را صمیمانه تبریك می گوییم و از خداوند 

متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستاریم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهدی مهدوی
انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شركت سهامی بیمه سرمد صمیمانه تبریك و تهنیت عرض نموده و 
برای جنابعالی و شركت بیمه سرمد در راستای خدمات رسانی برتر به جامعه بیمه گذاران محترم آن شركت بیمه از 

ایزد منان آرزوی توفیق داریم .
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر خداداد غریب پور
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( تبریك عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه حضرت احدیت خواهانیم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه
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بنشان   درخت دوســتی 
آرد بــار  به  کــه کام دل 

یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

صدای دل نشین گلین درغار پیچیده و چه زیبا بازگشت دلربایی می داشت . او منتظر بود تا شوی 
بکارمشغول در قصبه باغان برای ،خوردن، قومرود،  لختی در سایه درخت طاق بیاساید و خستگی را 
از تن بدر آورد . آن سوی مرد كار، بیل نوک دار را به زمین گذاره وپای راست را روی اسپره فشار داده و 
بیل را بر زمین كاشته و رخت كار را بر آن آویزان كرد و به سوی سفره زن روان شد .گلین بانو زیر انداز 
را دستی می كشد و به پا می خیزد تا حرمت شوی كرده باشد و چای ،شیرینی به خوش دلی نوشند.

شــویش با دیدن این منظره بدوخســته نباشــید می گویــد وگلین بانــگ میزند مانده 
نباشــی مردشــیرینی زندگی  من ، خوش نشــین كــه دل من جایگاه جلوس توســت . 
مردش دســُت روی خود را از آب چکیده از ســقف غار صفا می دهد و در سایه درخت طاق 
بــر زیرانداز می نشــیند . زن و مرد بــه هم نگاهی كرده هر دو بر صورت خنــده می آورند ، 
ســفره دل می گسترند. سر مرد كار بر زانوی گلین در زیر سایه درخت طاق وخنکای دهنه 
غاروآوای بلبالن بر صخره ها نشسته و نفس دو دلبر و دلداده به هم پیچیده كه درخت دوستی 
بنشــان كــه كام دل به بار آرد.درخت طاق كنار دهنه غــار آن طور كه در مثل های قدیمی 
اهالی آمده از آنروز كه الهاک دیو تنوره كشــید بدین جا آمد و ماندگار شــده است.دیو چون 
دید كه گلین بر گل غار درخت طاق كاشته تاهم سایبانش باشد هم دانه های طاق خوراكش 
.الهاک دیو به غار نشســت تا آب روان از درون غار را ســد و درخت طاق گلین را بخشکاند . 
و اما نتوانست كه غار جای دیُو َدد نیست و درخت طاق هر روز رشد ونمو كرد وبالید و سال به 

هزار كه رسید دیو بمرد .
زآن روز در دره غــرب آفتــاب گیر كوه مغار ســنگ گذاردند -ســنگی كــه از فالخنش بر 
سینه نشســت كه  رسم بردیوان است كه پس مرگشــان بر سینه قبرشان سنگ به غایت 
بــزرگ نشــانند ، از آن پس بــه دره رو به غروب كوه دره  شــور گفتند . امــروزه كه 3000 
ســال از آن ایام میگذرد  طاق ســر به آسمان كشــیده و بر شاخسارش بلبالن نغمه سرایی 
می كنند و در ســایه سار درخت رب كوه آشیانه می ســازند . مادران برای دوری مولودشان 
از گزند به قدر یک بند انگشــت ، مهر از شاخه خشک شــده طاق به گردن می آویزند . این 
مثل را هر دو دلبُر دلدارمی دانند و ســروده ی گلین از همین جاســت كه نشــات میگیرد. 
درخــت طاق و غار هر دو هنوز هســتند ولی امروزه در كل سلســله كوه های قطار قطار زر 
آب تــا بلند باالی اینجی قارا فقط و فقــط درخت طاق را تنها كوه مغار می دارد و الغیر. كوه 
مغار از چهار طرف محدود اســت ازشــمال به طرف قصبه ی باغات، ازجنوب به مزرعه لوله 
كو، ازغرب به دره ی شــوركا و از شــرق به هولی دره. تنومندترین درخت طاق كه به روایتی 
بیش از ســه هزار ســال عمردارد در دهنه ی غار درون كوه، مغار، قرار گرفته اســت.غار كوه 
مغــار به طول 40 متــر و عرض 70 متر در ارتفاع 30 متر بــا دروازه ی ورود 8 متر در ارتفاع 
10 متر از ســقف خود در زمستان و تابســتان اش از یک نقطه آب ُسر میخورد و می چکد 
و  به پیامدش از ســه طرف كوه در شــمال و جنوب غرب چشمه ســار آب روان می باشد. 

گلین بانو بر سر سفره به شوی می گوید: برایم از درخت بگو، از طاق بگو!
و شوی می گوید از درخت،از این ایه ی سبز خدایی كه ایستاده برخاک به قنوت شکر رب اش میکند.
و شایسته كه هر آن بخود ودیگری نهیب زنیم  كه امروزه از اهمیت حفظ و نگهداری درختان به عنوان 
یکی از اصلی ترین منابع زیستی بسیار سخن می رود. انسان امروزی چنان از طبیعت فاصله گرفته 
كه نسبت به منابع گیاهی از جمله درختان بی توجه گشته و غالبا از یاد برده كه در روزگاری نه چندان
دور، درختان نه فقط نقشی زیست محیطی بلکه اعتقادی 
در زندگی آدمی داشــتند. درمیان تمام ملت 
های بشری درخت در باورهای اعتقادی 
چندان رسوخ كرده بود كه هاله 

ای از تقدس پیرامون آ ن را فرا می گرفت. هر ملتی غالبا با توجه به اقلیم خود یک نوع درخت 
را بیش از ســایر درختان محترم می شــمرد. در ایران، درخت چنار و سرو از اهمیتی ویژه ای 
برخوردار بوده و هســت. بلوط در میان سلتی ها، بابونه در میان آلمانی ها، زبان گنجشک در 
میان ملل اسکاندیناوی، زیتون در میان مسلمانان، و درخت عرعر و غان در سیبری، همه جزو 
درختان مقدس اند. همه ی این درختان در چند ویژگی مشــترک اند. از همه بارزتر نوزایی 
هر ســاله ی آنهاست. مرگ درختان در زمســتان و تولد دوباره ی آنها با فصل بهار، درخت را 
همواره به نمادی از زندگی و جاودانگی تبدیل كرده و جایگاه خاصی بدان بخشــیده است. از 
طرفی، تمامی درختانی كه به نوعی مقدس بوده اند، معموالً درختانی بزرگ با عمری طوالنی 
هستند. انسان از قدیم برای درختان وجود روان را قائل بوده است، اعتقادی كه به اساطیر و قصه 
های مردم نیز راه یافته است. مثالً در آفریقا، درخت نارگیل را دارای روان و زندگی بخش می 
دانند و افکندن یک درخت نارگیل برابر با مادركشــی است. در میان بسیاری از ملل از جمله 
در فیلیپین اعتقاد بوده كه ارواح در گذشــتگان بر نوک بلندترین درختان زندگی می كنند.
در قصه های پریان، دختر شاه پریان از میوه ی درختی و غالبا درخت انار بیرون می آید. درخت 
انار و خرما نیز جزو درختان بركت بخش در ایران هستند. در مورد درخت خرما، كهن ترین متنی 
كه وجود دارد، منظومه ی درخت آسوریک به زبان پهلوی است كه اصل آن را از پارتی می دانند. 
این منظومه ، مناظره ای است میان درخت خرما و بز كه هر یک فواید خود را بر می شمرند. و 
سرانجام درخت خرما در این مناظره پیروز می شود. باز هم تأًكیدی دیگر بر بركت بخشی و اهمیت 
این درخت. مهمترین نتیجه ای كه چنین باورهایی دارد، قایل شدن قدرتی خاص برای درختان 
است. هنوز هم در روستاهای ایران، درختان كهنسالی را می بینیم كه به آنها دخیل بسته اند.

ایــن درختان در اعتقادات مردمی قادرند باران بیاورند و خورشــید را به درخشــش وادارند. 
چنار كهــن چنان خصوصیاتی طبیعی دارد كه مــی توان اعجاب مردم ســاده را برانگیزد.

چنار، عظیم ترین و از پر عمرترین درختان ایران اســت. چنار چنان بلند و افراشته است كه 
از دور دســت دیده می شــود. دهقانان ایران چنار را شاه درختان می دانند. اما عظمت چنار 
تنها دلیل تقدس آن نیســت. چنار هر ساله پوست می اندازد و شاخه های تنومند آن، رنگ 
ســبز روشنی به خود می گیرد. این جوان شــدن هر ساله ی چنار نیز قداست خاصی به آن 
بخشیده است. زیرا حفظ قدرت جوانی یکی از شرایط الزم برای باروری است و در نتیجه آن 
را مظهر بركت و نعمت بخشــیدن ابدی خدایان و ارواح می سازد. از آ نجا كه مردم غالبا برای 
حفظ اعتقادات كهن رنگ و بویی از اعتقادات تازه به آن می بخشــند، در مورد درخت چنار 
نیز این اتفاق افتاده اســت و در باورهای مردمی، در زیر هر چنار مقدس و كهنی امامزاد ه ای 
مدفون است. این كه واقعا امامزاد ه ای مدفون باشد یا خیر، معلوم نیست. آنچه مهم است تقدس 
چنار است كه با این عنوان حفظ گشته است. حتی در یکی از روستاهای منطقه ی طالقان، 
درخت چنار مقدســی اســت كه بنابر اعتقادات مردم منطقه، روز عاشورا از آن خون می آید.
در مورد پادشاهان هخامنشی نیز نقل است كه چنار از چنان تقدسی برخوردار بوده كه در خوابگاه 
شاهان چنار زینتی به همراه تاكی زرین آراسته به زیور نگهداری می شده است و گویی دستیابی 
به این چنار به معنای به دست آوردن سلطنت بوده است. ظاهرا چنار مظهر غنای طبیعت بوده 
اما همراه شدن آن با تاک چه توجیهی دارد؟ تنها مطلبی كه در مورد درخت اخیر می دانیم 
روایت هرودت است كه آخرین شاه ماد در خوابی می بیند تاكی از شکم دخترش، ماندانا رویید 
و سراسر آسیا را پوشاند. خوابی كه به تولد كوروش و فتحات وی تعبیر شد. از طرف ی، انگور در 
اساطیر ایران مظهر خون است و خون نیروی اصلی حیات. از آ نجا كه خون سلطنت از طریق زنان 
ادامه می یافت، شاید بتوان تاک زرینی را كه بر چنار زرین می پیچد مظهر خون و دوام سلطنت 

دانســت.وقت دیگر از طاق و غار خفته در ســینه ی تاریخ 
خواهــم گفت تا نقل دل بر دلداده را زنده كنم.

باغبان بوباغا گل مه میشم گلمیشم گولون در مه میشم
در میشم بادا ورمه میشم ور میشم یادا ورمه میشم
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دكتر غالمرضا سلیمانی به مناسبت روز ملی بیمه در گفتگوی ویژه خبری با 
حضور رییس كمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافت و به سواالت مردم در 

خصوص فعالیت صنعت بیمه پاسخ داد :
دكتر غالمرضا ســلیمانی با تبریک روز بیمه در ایــن برنامه گفت:صنعت بیمه در 
ســال96 با حدود 34 هزار میلیارد تومان حق بیمه صادره نسبت به سال 95 رشد 
21 درصدی داشــته اســت. در این میان برخی از شــركت های بیمه با نوآوری و 
استراتژی هایی كه داشتند توانستند سهم بیشتری از این پرتفوی را به خود اختصاص 
دهند و برخی از شــركتهای بیمه نیز به دالیلی نتواستند از فرصت ها بهره بگیرند
وی افزود:صنعت بیمه در سال گذشته حدود هزار و 200 میلیارد تومان سود داشته است.

دكتر سلیمانی در خصوص برقراری رقابت سالم در صنعت بیمه در راستای افزایش 
رضایتمندی بیمه گذاران گفت: رقابت سالم یک اصل مهم در اقتصاد است. خوشبختانه 
این اصل با حذف تعرفه ها در صنعت بیمه به نحوی اجرایی شده و به یک عقد میان 
بیمه گر و بیمه گذار تبدیل شده است كه باعث شد رقابت بیش از گذشته در میان آنها 
نمایان شود.اما طبیعی است در این رقابت ها، گاهی نرخ شکنی هایی هم ایجاد می شود.

در نهایت وقتی رقابت ناســالم وجود داشته باشــد، حق بیمه ها از نرخ فنی فاصله 
گرفتــه و در نتیجه شــركت بیمــه در هنگام وقوع خســارت متضرر می شــود.

وی افزود: به همین دلیل ما در رشته بیمه شخص ثالث یک حداقلی را تعیین كردیم 
كه نهایتا شــركت های بیمه تا 2.5 درصد برای تخفیف قدرت مانور داشته باشند.
بیمه درمان تکمیلی نیز یکی دیگر از رشــته های زیان ده صنعت بیمه است كه به 
دلیل ارائه نرخ های غیر فنی و افزایش تعرفه خدمات درمانی، شركت های بیمه را با 

مشکل مواجه كرده است.
دكتر سلیمانی تاكید كرد: در حوزه بیمه درمان تکمیلی نیز تدابیری اندیشیده شده 
برای ارائه نرخ فنی  كه شركت های بیمه در پرداخت خسارت های هموطنانمان با 

مشکل مواجه نشوند.
رئیس شــورای عالی بیمه در خصــوص برنامه های نظارتی بیمــه مركزی گفت: 
خوشبختانه بیمه مركزی عالوه بر معاونت نظارت كه به صورت پیوسته فعالیت شركت 
های بیمه را  به صورت سیستماتیک و میدانی رصد می كند، كمیته ای تحت عنوان 
كمیته صیانت از شركت های بیمه نیز ایجاد كرده است كه وظیفه آن بررسی برنامه 
های استراتژیک شركت های بیمه به خصوص شركت های زیان ده و یا دارای توانگری 
پایین است و در آینده كار رتبه بندی شركت های بیمه را نیز انجام می دهد تا مردم با 
اگاهی كامل از وضعیت شركت های بیمه از آنها خدمات مورد نیاز را خریداری كنند.
وی افزود: این كمیته برنامه ها و فعالیت شــركت های بیمه را مورد بررســی قرار 
مــی دهــد و اگر روند آنها رضایت بخش نباشــد گــزارش مربوطه را در شــورای 
عالی بیمه مطرح و نســبت به ادامه فعالیت آن شــركت تصمیم گیری می شــود.

رئیس كل بیمه مركزی با اشــاره به اعالم ســطح توانگری مالی شركت های بیمه 
در روز ملــی بیمــه گفت: خوشــبختانه ما توانســتیم توانگری مالــی را زودتر از 
ســالهای گذشته و در ســمینار بیمه و توســعه  در حضور خبرنگاران اعالم كنیم. 
بنابر این گزارش از 32 شــركت بیمه، 8 شــركت در سطح 2 توانگری مالی و یک 
شــركت در سطح4 و باقی شركت های بیمه در ســطح یک توانگری مالی از سال 
96 تا كنون قرار داشــتند و این نشــان دهنده رشد مثبت شركت های بیمه است.

وی در ادامه  و در خصوص مصوبه افزایش سرمایه شركت های بیمه گفت: این مصوبه 
به شركت های بیمه ابالغ شده و قرار بود تا تیرماه امسال از سوی شركت های بیمه 
اجرایی شود. در حال حاضر اكثر شركت ها افزایش سرمایه را  انجام داده اند و تنها 2 
شركت در افزایش سرمایه مشکل داشته كه به آنها نیز اخطارهای الزم داده شده است.

رئیس شورای عالی بیمه در پاسخ به این سوال كه چرا میان قیمت خدمات بیمه ای و 
قدرت خرید مردم توازن وجود ندارد گفت: قیمت خدمات بیمه ای در كشور با توجه به 

رقابت و نرخ شکنی برخی شركت ها به حداقل رسیده و این برای صنعت بیمه خوب 
نیست چرا كه این مبالغ  ناچیز حق بیمه پاسخگوی خسارات  سنگینی كه به شركت 
های بیمه به خصوص در دو رشته شخص ثالث و درمان وارد می شود،نخواهد بود،به طور 
مثال در 7 ماهه اول سال 97، خدمات درمانی حدود 60 درصد افزایش قیمت داشته اما 
حق بیمه ها افزایش چندانی نیافته اند كه اینها عامل زیان شركت های بیمه خواهند بود.

وی افزود: خوشبختانه در رشته های دیگر بیمه ای نظیر بیمه های مسئولیت، باربری 
و نظایر آن مشکل خاصی وجود ندارد.

رییس شــورای عالی بیمه در خصوص سایر عوامل بیرونی گرانی خدمات بیمه ای 
گفت: اخد مالیات بر ارزش افزوده نیز عامل دیگری است كه  9 درصد خدمات بیمه 
ای را گران كرده است بدون اینکه سود شركت های بیمه افزایش یابد كه خوشبختانه 
با پیگیری های كمیسیون اقتصادی مجلس و طرح در صحن علنی مجلس در آینده 

نزدیک این مبلغ از حق بیمه كسر می شود.
رئیــس كل بیمه مركــزی، از  رونمایی 14 اســتارت آپ بیمــه در روز ملی بیمه 
خبــر داد و گفت:این اســتارت آپ ها می توانند كمک خوبی بــرای بیمه گذاران 
در انتخاب بیمه نامه مناســب خود باشــند و خوشــبختانه در روز ملی بیمه شش 
اســتارت آپ توســط معاون اول رییس جمهور به طور رســمی راه اندازی شــد.

الزم به ذكر اســت در این گفتگو دكتر پورابراهیمی، رییس كمیســیون اقتصادی 
مجلس از حذف مالیات بر ارزش افزوده خدمات بیمه ای تا ماه آینده خبر داد و گفت: 
افزایش هر ساله نرخ دیه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از قوانین و مقرراتی است 
كه به عنوان عوامل بیرونی بر گرانی خدمات بیمه ای در كشــور اثر گذاشــته است.

وی افزود: باید شــرایط برای صنعت بیمه به گونه ای فراهم شود تا بتواند با سرمایه 
گذاری مناسب منابع، خلق ثروت كند چرا كه جنس صنعت بیمه،سرمایه گذاری است.

همچنین پورابراهیمی بر اجرای مصوبه افزایش ســرمایه شــركت های بیمه تاكید 
كرد و گفت: بیمه مركزی باید بر اجرایی شــدن این مهم نظارت جدی داشته باشد.

دكتر غالمرضا ســلیمانی نیز در خصوص موضوع سرمایه گذاری های صنعت بیمه 
از اصالح آیین نامه شــماره شصت در نشست آینده شــورای عالی بیمه خبر داد و 
تصریح كرد: در این آیین نامه تصریح شده كه حق بیمه های دریافتی - به خصوص 
حق بیمه های مربوط به بیمه نامه های زندگی كه طوالنی مدت اســت -  باید به 
گونه ای ســرمایه گذاری شــود كه هم بلندمدت باشد هم سود زیادی را به صنعت 
بیمــه برگرداند. هر چند در قانون پیش بینی شــده كه برخــی از بیمه نامه ها كه 
تعهدات آن كوتاه مدت اســت و حتی گاهی باید در بانک ها ســپرده گذاری شوند.
وی خاطرنشان كرد: بین سرمایه گذاری بلند مدت و بازده یک رابطه مستقیم وجود دارد و ما 
به شركت ها اجازه دادیم كه منابع حاصل از دریافت حق بیمه های بلندمدت را در این حوزه 
ها سرمایه گذاری كنند اما باید توجه داشته باشند كه در مسیر بنگاه داری حركت نکنند.
گفتنی است در این گفتگوی ویژه خبری آخرین وضعیت كلوپ های »پی اند آی« و وضعیت 
بیمه های مربوط به كشتی ها و نفتکش ها نیز توسط رییس كل بیمه مركزی تشریح شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگوی ویژه خبری:

افزایش سطح توانگری مالی شرکت های بیمه،
 نشان دهنده رشد مثبت صنعت بیمه است
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مردی كه بر صالبت و تبحرش در مدیریت از صنعتی ها تا بچه های مخلص كارگر و بســیج 
شــهادت می دهند. او نشــان داده كه با اجرای طرح های توســعه برای پیشرفت و بالندگی 
و تدویــن برنامــه های كوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت توانســته اســت در طول بیش 
از ســه دهه تجربه ارزشــمند در مدیریت صنعت كشــور با دو بال توســعه و پیشرفت همه 
جانبه و توجه به صیانت از محیط زیســت و حركت به ســوی صنعت سبز شدن عملکردی 
داشــته باشــد كه هر دلســوز این مرز و خاک بر صالبت و شایســتگی اش شهادت دهند.
و آنگاه كه  مدیرعامل فرهیخته مس را دیدم در سنگ قالب زمان نشسته و به سال 1360 به پادگان 
آموزشی قدس كرمان كه فرمانده آن برادر علی مهاجری بود پرتاب شدم. تاریخ به روز هفتم مرداد 
ماه  1360 است، فرمانده به اتفاق بچه بسیجی های دوره 12 در عملیات كرخه كور شركت كرده و 
بعد از دفع پاتک حاج علی به شدت مجروح گردید و همزمان با آغاز دوره 13 آموزش بسیج در یکی 
از بیمارستان های اصفهان بستری شد. یک ساعت بعد در خود پادگان قیامتی برپا و جوان و بسیجی 
های كنج كاو دوره 13 از عملیات كرخه كور و ماجرای زخمی شدن مهاجری مطلع شده و حتی 
عده ای از آنها از تعداد دقیق گلوله هایی كه به شکم فرمانده پادگان اصابت كرده بود، خبری داشتند.
در غیاب حاج علی مجروح و به هنگام برگزاری آموزش دوره های 13 و 14 آموزشــی بســیج 
مــردی آزاده و نتــرس بنام نامی محمدرضا بنی اســدی پادگان را اداره می كــرد .در آغازین 
روز فرماندهی جدید، محمدرضا بنی اســدی در شــروع كار پشــت تریبــون رفت و گفت: 

برادران ارزشــی و مخلص من  نظم و انضباط 
و اطاعــت پذیری  از اصول اولیه خدمت در هر 
عرصه ای می باشد و در عرصه جنگ و جبهه 
این مهم ترین اصل هست. وی با ندایی كه در دل 
و جان می نشست از جهاد گفت و از خونخواهی 
ارتش بعثی و دژخیمان تا بن مسلح دشمن كه 
چه شــقاوت ها می كند. برادر محمدرضا بنی 
اســدی با بیان اینکه روحیه گذشت، فداكاری 
و ایثــار و در بین جوانان مصمم برگ برنده ای 
خواهد بود. از دم مســیحا نفس امام خمینی و 
رهبری داهیانه كه شور و شوق آزادگی و حریت 
عاشورا را بر كیان كشور تجلی ساخته سخن راند.

روحیه مبارز و شهادت طلبی برادر محمدرضا 
از جنس پایداری و فرماندهی چون ســرداران 
جنگ تحمیلی بی ادعای علی مهاجری ، قاسم 

سلیمانی، حمید محرابی پور، محمدرضا دامغانی، منصور فتحی و هزاران جوان شیر پاک خورده 
عاشقی بودند كه ندای حق طلبی و آزادیخواهی ما را به سوی پیروزی رهنمون ساختند.

مجمع عمومی فوق العاده شركت ملی صنایع مس ایران)سهامی عام( مورخ 1397/09/28 در 
محل ســالن سازمان حج و زیارت تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 70/22 درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاســت مجمع برعهده آقای داود حسني زاده بود كه 
جنابان حجت اهلل موســوي و محمد گلشــني درمقام نظار اول و دوم و آقای بهروز رحمتي به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم 
افزایش سرمایه توسط تیم مدیریت شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 30 درصدی شركت از مبلغ 
60 هزار میلیارد ریال به 78 هزار میلیارد ریال، به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
ساعت یک بعدازظهر بود كه به ساختمان حج زیارت رسیدم. ساختمانی كه معماری و اتمسفر 
جــاری در آن دل و دیــن و عقل و هوش را به باد می دهــد. با گذر از درو دیوارهای منقش به 
میعاد گاه دل، به تاالر سالن اجتماعات رسیدم. من و این دوربین همراه كه چندین دهه است 
با هم در بازار سرمایه آمد و شد داریم و آشنایان فعاالن این بازار ما را به یک اندازه می شناسند 
در كنار هم به محل مجمع فوق العاده ورود رسمی پیدا كردیم. شاهد ردیف میزكاری چیدمان 
شده برای شناسایی سهام دار و دادن یک بن پذیرایی توسط عزیزان روابط عمومی و امور سهام 
فعال و پرتالش و رهنمون نمودن به داخل و البته مدیر روابط عمومی با تجربه كه ناظر بر عملکرد 
همکارانش بود و شایسته ترین در میزبانی. با داشتن چندین برگه سهم و احراز هویت به تاالر رفته 
و تنها نشستیم. هیچ كس نبود ساعت نزدیک دوبود كه چند تن از مدیران ارشد و برند شركت 
وارد شدند و جناب مهندس بنی اسدی با عنایت بیش از حد خود به حرمت قلم ابراز لطف بر 

حقیر داشت و در پاسخ به سوالها گفت و شنودی داشتیم تا اندک اندک سهام داران آمدند و مجمع 
فوق العاده به حدنصاب رسید. ادب و حرمت دهی مدیرعامل و میزبانی شایسته روابط عمومی به 
صحابه خبر كه پُرشمار حضور می داشتند نشان از آن می داشت كه در این بنگاه بزرگ اقتصادی 
كشور به راستی می دانند حرمت قلم و سوگند حق تعالی بدان را كه نون و القلم و ما یسطرون.

در ادامه تركیب پانل هیات رئیسه شکل گرفت و رئیس مجمع از مدیر عامل خواست توضیحی 
پیرامون دالیل افزایش سرمایه بدهد. مدیرعامل و سکاندار شركت در اقدامی شایسته و مثال زدنی 
به پشت تریبون پس از عرض سالم و ادب به حضار تقسیم كار كرد بین كارشناسان و مدیرانش و 
خود رفت در جایگاه نشست و شد یک مستمع. كاری كه نو بود و ابتکاری ارزنده و ماحصل خروجی 
خرد جمعی و سپردن كار دست كاردان. در ادامه مهندس سعد عبدی به جایگاه آمد و برای حضار 
گفت در مجموعه با فرض تصویب این افزایش سرمایه و توسعه هم اكنون چه وضعی و جایگاهی 
داریم و چه خواهیم داشت. و اینکه در بازار جهان چه مرتبه ای داریم و چه مرتبه ای خواهیم یافت. 
وی یاداور گردید كه این افزایش سرمایه اگر امروز هم تصویب شود باز یک چهارم سرمایه ای است 
كه باید در صنعت كانی و مواد معدنی سرمایه یک شركت با این كالس كاری باشد. مدیر برنامه 
ریزی و نظارت شركت دالیل، مستندات و شاخص های عملی را به زبانی ساده و فهمی همگانی 
عرضه می داشت تا توضیحات جامع تکمیلی كارشناس مالی و هم ترازهای در اختیار مجمع 
نشینان در چیدمان اعداد معقول تر و راحت تر و ملموس برای ذینفعان قابل هضم و رصد باشد.
روتین كاری مدیرعامل نشان از آن می داشت 
كه فهم كارش عیار اعتبار باور مداری می باشد و 
كارش نه برای مقبولیت خود و تایید و تحسین 
گرفتن كه برای حراست از میراث، داشته ها و 
درآمد ملی یک كشور است. بدین دیده حرمت 
دار و خدمــت بی ادعا در پایان مجمع بر علم و 
عمل گرایی این مدیر خدوم از جا برخاستم و بر 
شانه مردانه اش بوسه گذاردم. وزیر محترم صنعت 
و معدن و تجارت »جناب مهندس رحمانی«، 
معاونت محترم ایمیدرو »جناب مهندس خداداد 
غریب پور« دوستان قدیمی این مدیر و این جنس 
ابتکارها از اصول دكترینی است كه ما در صنعت 
كانی و دیگر صنایع برای پیشبرد و پیشرفت تعالی 
كشور الزم داریم. بیاییم كار را به كاردان ها سپریم 
و هنر مدیریت كردن شان را شاهدی باشیم شاد.
مدیرعامل شــركت مس در جلســه مجمــع عمومی فوق العاده شــركت مــس خبر داد

كاهش چشمگیر قیمت تمام شده مس محتوی معدنی شركت مس
محكوم به توسعه هستیم

مدیرعامل شــركت مس در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــركت مس گفت: شركت 
مس در نه ماهه نخســت سال جاری عالوه برثبت ركوردهای تولیدی بی سابقه در حوزه كاتد 
و مس محتوی معدنی موفق به كاهش چشمگیر قیمت تمام شده مس محتوی معدنی شد.

مهنــدس محمدرضــا بنی اســدی راد، مدیرعامل شــركت ملــی صنایع مس ایــران در 
مجمع عمومی فوق العاده شــركت مس كه با هدف افزایش ســرمایه 30درصدی شــركت 
از محل ســود انباشــته تشکیل شــد گفت: با بسترســازی انجام شده در شــركت مس و 
كمک همه دســت اندركاران و همچنین ســهامداران، شــركت وضعیت خیلی خوبی دارد.
وی افزود: در نه ماهه نخست امسال با تولید 226هزارتن مس محتوی معدنی باالترین تولید مس 
محتوی را نسبت به سال های گذشته داشتیم و امیدواریم در پایان سال به برنامه 305هزارتن مس 

محتوی دست یابیم.
مهندس بنی اســدی راد با بیان اینکه در ســه مجمتع شــركت مس)سرچشمه، شهربابک، 
ســونگون( در نه ماهه نخســت ســال جاری نســبت به ســال های گذشــته ركورد تولید 
كنســانتره داشــتیم و موفق بــه تولید 883 هزار تن كنســانتره شــدیم گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تــا 29 آذرماه موفق به تولید175 هزارتن كاتد شــدیم كه این رقم بیشــترین 
تولید كاتد شــركت مس طــی این بــازه زمانی در طول تاریخ شــركت مس بوده اســت.
مدیرعامل شــركت مس بابیان ینکه هدف گذری برای كاهش قیمت تمام شــده محصوالت 
شــركت یکی از اهداف مهم ما در ســال جاری بوده اســت اظهار داشــت: در زمینه كاهش 
قیمت تمام شده كارگروهی تشکیل شــده و بر پایه این تالش ها هزینه تولید مس محتوی 

صنایع مس ایران مدیری الیق دارد
افزایش سرمایه 30 درصدی شرکت ملی صنایع مس مصوب مجمع گرفت
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معدنــی به  2133 دالر رســید كه این قیمــت در حد تولیدكنندگان بزرگ جهانی اســت 
و با توجه به افزایش تولید در شــركت مس كاهش قیمت تمام شــده شــتاب بیشتری هم 
گرفته اســت. همچنین كاهش قیمت تمام شــده كاتد به 3174دالر  بر تن رســیده است.

وی با اشاره به تاثیر تحریم ها بر برنامه صادراتی شركت مس گفت: در شرایط تحریم ها تیمی ساماندهی 
شده است تا برنامه صادرات امسال را پوشش دهد و به فروش 12 هزار میلیارد تومانی در پایان سال 
این مدیر خوش فکر اعالم كرد: خبر خوب برای سهامداران این است كه تحقق این برنامه فروش 
ازطریق افزایش فروش خارجی است كه در این راستا برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.
مهندس بنی اســدی راد در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های محیط زیستی شركت و 
سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه اشاره كرد و اظهار داشت: تا بهمن ماه كارخانه اسید 
سولفوریک مجتمع مس سرچشمه وارد مدار تولید می شود و با خاموش كردن دودكش ها بحث 
آالیندگی برای همیشه در شركت مس تمام می شود و به یک صنعت سبز تبدیل می شویم.
وی تصریح كرد: پیشــرفت كارخانه اسید به مدد تالش شبانه روی پرسنل از پیشرفت حدود 

60درصدی به 90درصد رسیده است.
مدیرعامل شــركت مــس در ادامه به بحث افزایش ســرمایه شــركت با هدف توســعه و 
افزایش تولید اشــاره كرد و اظهار داشــت: ما محکوم به توســعه هســتیم و 1700 میلیارد 
تومان در نه ماهه امســال در حوزه توســعه ســرمایه گذاری كرده ایم و به پیشــرفت خوبی 
در ایــن زمینه رســیده ایم و چشــم انداز 400 هزار تن مس محتوی و 400 هــزار تن كاتد را 
محقق خواهیــم كرد و تا 1401 به یکی از ده كشــور برتر جهان در تولید مس می رســیم.

وی تصریح كرد: بدون شــک این امر با كمک و همراهی ســهامداران محقق خواهد شد و در 
بحث سرمایه گذاری ســهامداران باید كمک كنند تا ما به موقع بتوانیم سرمایه گذاری كنیم.
مهندس بنی اســدی راد در بخــش دیگری از ســخنانش به موضوع اكتشــافات به عنوان 
عامــل امید بخش برای توســعه پایدار شــركت مس اشــاره كرد و گفــت: در این زمینه  با 
تغییر ســاختاری كه در ســال اخیر داشــتیم و با افزایش تیم های حفاری انشــااهلل تا پایان 
ســال با كشــف ذخایر جدید خبرهای خوبی برای كشــور و ســهامداران خواهیم داشتیم.

وی تصریــح كــرد: امیدواریــم با ایــن اقدامــات ســهم مان را در تولید ناخالــص داخلی 
افزایــش دهیــم و هدف مان این اســت كه ســهم مان را در GDP به یک درصد برســانیم.

مدیرعامل شــركت مــس در پایان گفت: برای دســتیابی به این موفقیت ها از ســهامداران 
محترم، مدیران و كاركنان صف و ســتاد تشــکر می كنم و دســت تک تک آنان را می بوسم.
گفتنــی اســت در پایان جلســه مجمع عمومــی فوق العاده شــركت ملــی صنایع مس 
ایــران كه با حضور ســهام داران حقوقی و حقیقی شــركت مس برگزار شــد، افزایش هزار 
و هشــتصد میلیاردی ســرمایه »فملی« تصویب شــد. با این مصوبه، ســرمایه شــركت 
مس از شــش هزار میلیــارد تومان به هفت هزار و هشــتصد میلیارد تومــان افزایش یافت.

مهندس بنی اســدی راد با تأكید بر این كه در شــرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم و باید 
ســه محور افزایش تولید، توسعه و بومی ســازی را در دستور كار قرار دهیم اعالم كرده بود كه 
كمپانی هــای بزرگ دنیا طی یک برنامه هدفمند از یک ســو فعالیت های اكتشــافی خود را 
گســترش داده اند و ازسوی دیگر برنامه  های افزایش تولید را با توجه به كاهش عیار معدن در 
دستور كار قرار داده اند. بنابراین اگر بخواهیم طی سال های آینده توسعه پایدار شركت مس را 
تضمین كنیم باید طرح های توسعه ای شركت مس را با قدرت اجرایی كنیم. مدیرعامل شركت 
مس ادامه داد: البته در جریان طرح های توسعه ای تأكید كرده ایم كه الزامات محیط زیستی با 
باالترین اســتانداردهای موجود رعایت شوند كه طی سال های آینده شركت مس با مشکالت 
سال های گذشته روبه رو نشود. همه اینها نگاه جامع و فرصت ساز از دل تهدیدها را نمایندگی 
می كند كه بحمداهلل در یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی- تولیدی كشور حکمفرما شده 
اســت و با شناخت دكتر رحمانی وزیر صمت كه خود به عنوان رئیس هیات مدیره مس بوده 
می تواند باعث پیشــرفت و توسعه هر جانبه و متوازن شــركت طالی سرخ مس ایران باشد.
مدیر برنامه ریزی و نظارت شركت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی فوق العاده 

شركت مطرح كرد
هدف گذاری برای توسعه بلندمدت در شركت مس

»ســعد عبدی«، در جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــركت ملی صنایع مــس ایران كه 
برای بررســی و تصمیم گیــری دربــاره افزایش ســرمایه 30 درصدی این شــركت برگزار 
شــد، هــدف از این افزایش ســرمایه را تضمین تولید پایــدار از رهگذر توســعه عنوان كرد
مدیــر برنامه ریزی و نظارت شــركت مس با بیان این كه قیمت مس طی ســال های 1390-

1395 روندی نزولی داشــت گفت: قیمت جهانی مس در ســال 1396 وارد مســیر افزایش 
شــد. با این حال بازار مس در سال 1397 دچار نوسان شد. دالیل این نوسان قیمت را باید در 
ایجاد تنش تجاری بین امریکا و چین و اثرات آن بر تولید ناخالص ملی چین، تغییرات قیمت 
نفت، نوسان شــاخص دالر و تغییرات ذخایر در انبارهای  بورس فلزات لندن جست وجو كرد.

به گفته عبدی حوادث ژئوپولیتیکی و تنش های ایجادشــده در كل دنیا و باالخص در آســیا 
ازسوی ایاالت متحده امریکا، كاهش GDP اكثر كشورهای صنعتی به علت وضعیت نامناسب 
تجاری و اقتصادی در دنیا و نوســانات ورود و خروج سرمایه  در بورس ها و كاهش ارزش سهام 
شركت های بزرگ امریکا در دو مقطع مختلف زمانی از دیگر دالیل نوسان در بازار مس است.
او به عملکرد شركت های معدنی طی شش ماهه اول سال 2018 اشاره كرد و گفت: با این حال 
با شــروع افزایش قیمت مس افزایش درآمد و ســود كمپانی های بزرگ جهانی افزایش یافت؛ 
كمپانی هایی نظیر كودلکو، BHP، ساوترن كاپر، آنتوفاگاستا. برای مثال درآمد  شركت كودلکو در 
نیمه اول سال 2018 با افزایش 24درصدی در مقایسه با مدت مشابه به شش میلیارد دالر رسید. 
این امر به دلیل افزایش 20.3 درصدی میانگین قیمت مس LME طی این مدت بوده است.

دستاوردهای سال 1397 شركت ملی صنایع مس ایران
مدیر برنامه ریزی و نظارت شــركت مس گفت: در سال 1397 شركت ملی صنایع مس ایران 
دســتاوردهای زیادی داشــته است. در هشت ماه ابتدایی امســال نسبت به زمان مشابه كل 
سال های گذشــته تولید مس محتوای معدنی شــركت مس به باالترین میزان و عدد 203 
هزار و 748 تن رســیده اســت. همچنین در این ســال موفق به ثبت ركورد تولید كنسانتره 
از كارخانجات تغلیظ مس سرچشــمه به میزان 468 هزار و 140 تن، مس میدوک به میزان 
103 هــزار 390 تن و مس ســونگون به میــزان 222 میزان 859 تن شــدیم كه باالترین 
رقم تولید در هشــت ماهه ابتدایی سال نسبت به زمان مشــابه كل سال های گذشته است. 
او با بیان این كه از دیگر دســتاوردهای امســال بازدهی مثبت 1329 درصدی سهام شركت 
طی 12 ســال گذشــته اســت، ادامه داد: بازدهی شــش ماهه سهام شــركت ملی صنایع 
مــس ایران در حدود 56 درصد بوده اســت. در كنار این باید به كســب رتبه چهارم در بین 
شــركت های بورسی از لحاظ ارزش بازار نیز اشــاره كرد؛ در هشت ماهه سال جاری شركت از 
لحــاظ ارزش بازار دارای رتبه چهارم اســت. همچنیــن در نهم مهرماه ســال 1397 ارزش 
بازار ســهام شــركت به رقم 297.000 میلیارد ریال رســید كه باالترین رقم تاریخی ارزش 
بازار شــركت اســت و ركورد دستیابی به بیشــترین ارزش بازار تاریخی را از آن شركت كرد.

مروری بر تولید شركت مس در سال 1397
عبدی در ادامه به بررســی وضعیت تولید شركت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال لغایت 
26 آذرماه 1397 و مقایســه با دوره مشــابه در سال گذشته پرداخت و گفت: عملکرد شركت 
مس در زمینه اســتخراج تا تاریخ 26 آذرماه ســال جاری 141 هزار و 720 تن بوده اســت. 
این در حالی اســت كه این عدد برای تاریخ مشابه سال گذشــته 133 هزار و 457 تن بوده و 
می توان گفت كل اســتخراج امسال نسبت به سال گذشته رشدی 106درصدی داشته است.

او ادامه داد: تولید كنسانتره شركت مس نیز تا تاریخ 26 آذرماه 1397 با رشد 105درصدی نسبت 
به تاریخ مشابه سال 1396 به عدد 882 هزار و 866 تن رسیده است. این عدد برای سال گذشته 

839 هزار و 819 تن بود. 
به گفته مدیر برنامه ریزی و نظارت شركت مس تولید آند این شركت نیز طی این مدت از 127 هزار و 
309 تن در سال گذشته به 225 هزار و 12 تن رسیده است كه رشد 177 درصدی را تجربه كرده است. 
در زمینه تولید كاتد عملکرد شركت تا تاریخ 26 آذرماه امسال، 175 هزار و 330 تن بوده است. این عدد 
برای كاتد در مدت مشابه سال گذشته 102 هزار و 166 تن بوده و رشد 172درصدی داشته است. 
او با بیان این كه در زمینه تولید معدنی )مس محتوی( نیز رشد 102درصدی در طول هشت ماه 
سال 1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396 داشته ایم، گفت: تولید مس محتوی سال 1396 
در طول این مدت 221 هزار و 257 تن بوده، در حالی كه این عدد برای امسال به 225 هزار و 

382 تن رسیده است. 
عبدی همچنین عملکرد فروش داخلی و خارجی شركت ملی صنایع مس ایران را از ابتدای سال 
جاری تا 26 آذرماه را بررسی كرد و گفت: شركت مس در این مدت 163 هزار تن انواع محصوالت 
خود را به ارزش 4853 میلیارد تومان در داخل كشــور به فروش رســانده است. برنامه شركت 
مس برای فروش داخلی برای این مدت 120 هزار تن به ارزش 5253 تن بود كه در زمینه تناژ 
تحقق برنامه 136درصدی داشته ایم و در زمینه ارزش محصوالت تحقق 92درصدی برنامه را. 
او ادامه داد: در زمینه فروش خارجی تا تاریخ 26 آذرماه جاری، 153 هزار تن محصول به ارزش 
1908 میلیارد تومان فروخته ایم و برنامه فروش را از نظر تناژ 85 درصد و از نظر ارزش 71 درصد 

محقق كرده ایم. 
مدیر برنامه ریزی و نظارت شركت مس با بیان این كه مجموع فروش داخلی و خارجی شركت 
تا تاریخ مذكور 316 هزار تن محصول به ارزش 6761 میلیارد تومان بوده اســت، گفت: برنامه 
فروش شــركت مس برای این مدت 301 هزار تن محصول به ارزش 7929 میلیارد تومان بود 
كه توانستیم تحقق برنامه 105درصدی در تناژ و 85درصدی در ارزش محصوالت داشته باشیم. 
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به ثمر نشستن نهضت قیمت تمام شده
عبدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأكید بر این كه قیمت تمام شده محصوالت، شاخص 
اصلی بهره وری اســت، گفت: قیمت تمام شــده محصوالت در شركت ملی صنایع مس ایران، 
ازطریق كاهش هزینه هــای انرژی، تعمیرات، خرید تجهیزات، مواد و قطعات و به رغم افزایش 
حقوق و دســتمزد كاركنان، از ســال 1393 به صورت متوالی ســیری نزولی طی كرده است.
به گفته او قیمت تمام شــده مس محتوی كانس از 3571 دالر در هر تن در ســال 1392 به 
2133 دالر در هر تن در آبان 1397 رســیده اســت. قیمت تمام شــده كاتد نیز كه در سال 
1392، 5198 دالر در تــن بــوده اســت به عــدد 3174 دالر در تن در آبان جاری رســیده. 

تولید پایدار از رهگذر توسعه
مدیر برنامه ریزی و نظارت شركت مس به هدف افزایش سرمایه 30درصدی این شركت اشاره 
كرد و گفت: سرمایه گذاری در توسعه، ضامن تولید پایدار است و شركت ملی صنایع مس ایران در 
این راستا تا پایان سال 1396 به میزان 7234 میلیارد تومان در زمینه توسعه هزینه كرده است. 
او ادامــه داد: ســرمایه مــورد نیاز پروژه های توســعه تا پایــان ســال 1401 و برای تحقق 
چشــم انداز تولیــد 400 هزار تن مس محتــوای معدنــی و 400 هزار تن كاتــد، 21 هزار 
و 384 میلیــارد تومــان اســت كه با احتســاب میــزان هزینه های صورت گرفتــه تاكنون 
ســرمایه مــورد نیاز بــرای ادامه طرح های توســعه 14 هــزار و 150 میلیارد تومان اســت.
به گفته عبدی احداث كارخانجات اسید كرمان، احداث زیرساخت های انتقال اسید سرچشمه و 
خاتون آباد به بندرعباس، طرح توسعه ذوب خاتون آباد، طرح هیپ لیچینگ سونگون، طرح تأمین 
زیرساخت كارخانجات تغلیظ سرچشمه، طرح معدن و احداث كارخانه تغلیظ دره زار، طرح معدن 
و احداث كارخانه تغلیظ درآلو، طرح معدن و احداث كارخانه تغلیظ چاه فیروزه، طرح معادن مس 
تفت و احداث كارخانه تغلیظ، طرح فلوتاسیون سرباره سرچشمه، طرح آهک اهر، طرح جامع آب 

و برق، طرح توسعه معدن سرچشمه، 
طرح تجهیز ناوگان بارگیری باربری 
معــدن مــس سرچشــمه، طرح 
انتقال آب خلیج فــارس به صنایع 
جنوب شرق كشور و سایر پروژه های 
احداثی و بازســازی و نوسازی، 17 
پروژه توسعه ای شركت مس هستند. 
نظــارت  و  برنامه ریــزی  مدیــر 
شــركت مــس افــزود: مبلغ كل 
ســرمایه گذاری مــورد نیــاز برای 
اجرای برنامه های یادشده به میزان 
18 هــزار میلیارد ریــال از محل 
سود انباشته اســت تا از این طرح 

بخشــی از مخارج مربوط به ســرمایه گذاری های انجام شده در ســال های گذشته به میزان 
11 هــزار و 436 میلیارد ریال جبران شــود. همچنیــن از این میــزان 6564 صرف جبران 
مخارج انجام شــده بابت تحصیل ســرمایه گذاری در ســهام ســایر شــركت ها خواهد شد. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت ملی صنایع مس ایران)سهامي عام(

در خصوص افزایش سرمایه به میزان 18/000 میلیارد ریال
1- گــزارش توجیهی مــورخ یکم مهر مــاه 1397 هیات مدیره شــركت ملی صنایع مس 
ایران )ســهامي عــام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلــغ 60/000 میلیارد 
ریــال به مبلغ 78/000 میلیارد ریال مشــتمل بر ترازنامه، صورت های ســود و زیان فرضی 
و صــورت های منابع و مصارف وجوه نقد فرضی كه پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد 
حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصــره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجــارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه شركت از محل سود انباشته به منظور جبران بخشــی از مخارج مربوط به 
ســرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشــته )مخارج سرمایه ای و تحصیل سرمایه 
گذاری های بلندمدت( تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل 
بــر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این 
گزارش توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- توجه مجمع عمومی محترم را به اثار بندهای 4 و 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
مورخ 7 تیرماه 1397 این موسسه نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 واحد 
موردگزارش به ترتیب درخصوص ضرورت ایجاد ذخیره مازاد بر مبالغ موجود جهت مطالبات مشکوک 
الوصول و نیز شناسایی تعهدات مازاد مالیاتی شركت و حقوق و عوارض دولتی ، جلب می نماید.

4- در تهیه اطالعات مالی پیش بینی شــده)با فرض افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه( 
برآوردهای انجام شــده بابت هزینه اكچوئری صندوق بازنشستگی كاركنان طبق روال سنوات 
گذشــته و بدون بهره گیری از محاسبات كارشناســان درخصوص میزان تعهدات اكچوئری 
شركت صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه ، انجام تعدیالتی از بابت شناسایی تعهدات 
مــازاد اكچوئری بر اطالعات مالی پیش بینی شــده و جریانات نقدی ناشــی از آن ضرورت 
دارد لیکن، تعیین میزان آن در شــرایط حاضر برای این موسســه مشــخص نمی باشــد. 
5- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، 
به نظر این موسسه به استثنای مورد مندرج در بندهای 3 و 4 فوق، گزارش توجیهی یاد شده 
براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
6- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت، هیات مدیره شركت می بایست عالوه 
بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی درخصوص امور شركت از بدو سال مالی جاری ارائه 
نماید، در این ارتباط تراز آزمایشی حسابها جهت شش ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 

ارائه گردیده، كه حسابرسی نشده است.
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي 
 LME مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. در این ارتباط نرخ میانگین
جهت سالهای آتی )2018 الی 2022( مطابق نرخ رشد پیش بینی متوسط قیمتهای آتی كاتد بر 
مبنای آخرین برآوردهای صورت گرفته معادل 3 درصد و نرخ تسعیر درآمدهای ارزی شركت بر 
مبنای متوسط عملکرد ماههای مرداد و شهریور سال 1397 صورت پذیرفته است. براساس آخرین 
اطالعات موجود در تاریخ تهیه این گزارش نرخ LME هر تن كاتد مس 6/273 دالر می باشد.
8- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه 
می بایســتی با رعایت موارد پیش 
بینی شــده در مفاد مواد اصالحیه 
قانون تجــارت و مقررات ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار صورت پذیرد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش 

سرمایه
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از 
مبلــغ 50/000/000 میلیون ریال 
بــه مبلــغ 60/000/000 میلیون 
ریــال و از محــل مطالبــات حال 
شــده و آورده نقــدی ســهامداران 
بــوده كه به منظور تامین بخشــی 
از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توســعه در دســت اجرا صورت گرفته است. نتایج 
حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده موخ 1396/8/3 
تصویب شــده و در تاریخ 1397/2/16 نزذ مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت ملی صنایع مس ایران سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 
زیر می باشد. شركت ملی صنایع مس ایران)سهامی عام( در نظر دارد با استفاده از پتانسیل موجود، 
سرمایه خود را از مبلغ 60/000/000میلیون ریال به مبلغ 78/000/000 میلیون ریال)معادل 30 
درصد( از محل سود انباشته به منظور جبران بخشی از مخارج مربوط به سرمایه گذاری های انجام 
شده در سنوات گذشته)مخارج سرمایه ای و تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت)  افزایش دهد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شده، شركت ملی صنایع مس ایران)سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود 
را از مبلغ 60/000/000 میلیون ریال به مبلغ 78/000/000 میلیون ریال)معادل 30 درصد( به 

شرح زیر افزایش دهد.
18/000/000 میلیون ریال )معادل 30 درصد( از محل سود انباشته.
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در آخرین روزهای فصل پاییز یک باره خبری به گوشم رسیدكه بچه های والیت كاری كرده اند كارستان . شیرینی شنیدن این خبر مرا به یاد مراسم شیرین جشن 
آخرین دهه پاییز كشاند. ده روز از پاییز مانده دوران اتلیک كشان والیت آغاز میشد كه خود جشن رفتن پاییز محسوب میگردید مراسم از آنجا آغاز میشد كه اتلیک یا 
همان گوسفند پروار از بهاران نشان میشد و در مراتع از آجارترین علفزار میچرید و االخص از بهترین نعمت ها بهره میبرد تا گوشت و دنبه حسابی برهم بزند و به قولی 
آب در دلش تکان نخورد و فقط بخورد و بخوابد تا چاق و چاقتر شود . نام گوشت زمستانی اتلیک است و درست در آخرین روزهایی كه ننه سرما چادر بادی خود را آماده 
میکند تا با برف سفید همه جا را بپوشاند و گذر زمان را به رخ بکشد اتلیک كشان آغاز میشد . پس از اتلیک ُكشان توسط میر خانواده همه نزدیکان و بزرگان به مهمانی 
دعوت میشدند . از ریش سفیدان تا كودكان بر سر یک سفره شام اتوماق نشسته و از دل و جگر و قلوه لذت برده و در كنار نی مجتبی زیبا، چوگور شعبان الال، نقل شعر و 
داستان های ابوالفضل مال از خسته قاسم و كوراوغلی گرفته تا سالم محمد و شاه اسماعیل و تصنیف خواندن و دایره زدن ،پنجره دان مایل مایل باخان ،زنان چیره دست 
همه با شادی و خوشحالی در جشن حض میبردند .  بعد از شام اتلیک ،خاتون خانه مابقی گوشت های مانده را تکه تکه كرده و به پرچین زده و داخل تنبی میگذاشت. 
تََنبي محلی بود كه در كف آن كندوله گندم و انبان های پر از عدس، نخود و لوبیا و در ســقف آن آویزهایی از گوشــت و انگور و دیگر اطعمه بود. فردای آن روز 
اَیه ) مادر ( گوشــت های اتلیک به تکه های كوچک تقســیم شــده را به پرچین زده و به تیر ســقف های طنبی آویزان میکرد تا در طول زمســتان مصرف شود.

 اَیه به َدِده میگوید بشــکوال یان بل، پالتو بون شــانه . كندوله پر، انبان پر، پرچین پر... ))وقتی این انبار غذا پرمیگشــت خاتون با خوشــحالی مژده به شوي میداد 
كــه تََنبي پُرگشــته اســت و آنگاه بود كه میر خانــواده ) مرد خانواده ( می توانســت كاله خود را یک وري گذاشــته و پالتوی خود را بر روی شــانه بیاندازد .((

اما شرح یك خبر خوب در میان این همه اخبار بد ...
میهمان نوازی یك ویدری از وحوش بی پناه؟

آقای ابراهیم امیرلو یکی از اهالی ویدر خرقان زرندیه است كه لطف و مرحمتش همیشه شامل وحوش بی پناه می شود:
چندی قبل شغالی را كه دستش شکسته بود به منزل آورد ولی از پرستاری و بهبود در طبیعت رهایش كرد و این بار نیز در روز دوشنبه 19 آذر 97 وقتی حافظان 

صنعت ساوه زرندیه با ایشان مالقات داشتند كركس مهاجری كه از پا افتاده بود مورد پذیرایی و تیمارش قرار گرفت.
این كركس برای رســیدگی و درمان بهتر توســط دامپزشک به ساوه آورده و تحویل مهندس بهرامی گردید. در اینجا الزم است از این دو بزرگوار و همچنین آقای 

مارانی كه بانی خیر شدند تقدیر و تشکر به عمل آید.
این خبر از دو عزیزانی كه كاتب این ســطور بخوبی می شناســد. ابراهیم از آن قبیله بازگشــته به دیار اســت كه روزی پرســش چرای رجعت اش را چنین پاسخ 
داد. نعمــت خاک، و آب افزون از گیشــه بانک و دریافت ماهیانه مشــتی اســکناس. آن روز معنای ایــن گفته را نفهمیدم. در آخرین ماه بهار در مزرعه كشــت 
و جو به هم رســیده از تعجب انگشــت به روی دهان بگذاشــتم. باد بهاری ســنبله كشــت را چون طاوسی مست در هم می پیچید و ســاعتها نظاره گرش شدم 
این رقص، این كشــت چهل ســال از چشم دور شــده بود... در حیرت كار بودم كه ابراهیم با آن ادب روســتائیش گفت:  خان عمو چه می بینی؟ گفتم: این گله 

وحشــی زیبا از آن توســت. گفت: آری و من این ندای دوســت داشــتنی را با گوش جان شنیدم. ابراهیم مرد كار اســت و ارزش گذار به زمین و 
آب و حرمت دار و حرمت گذار اســت و دور از های و هوی كبریت ســازی و اجاره و اتاق نشــینی . او تولید را حرمت گذار اســت چون 

درمان وحوش. ابراهیم الیق آن اســت كه بر پوســتر شــود ســر در هر اداره كه خدمت را معنی می كنند تا عکســش را الصاق كنند.

میهمان نــوازی یک 
از  ویدری 

پناه وحوش بــی 
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گیرد دست دوست

بیســت و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با 
حضور مقامات دولتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
دكتر ســلیمانی امیری رییس كل بیمــه مركزی، امیر 
صفری رئیس پژوهشــکده بیمه، مدیران عامل شــركت 
هــای بیمه، مدیران، صاحب نظران و كارشناســان فعال 
صنعت بیمه، همزمــان با 13 آذر مصــادف با روز بیمه 
در ســالن همایش هــای برج میالد تهران برگزار شــد.
در این همایش با شــکوه دكتر امین شیركانی مدیرعامل 
، اعضای هیات مدیره شركت موفق بیمه سینا و مدیران 
ارشــد این بیمه پیشــرو حضوری چشــمگیر داشتند.
شایان ذكر است دكتر شیركانی با حضورفعاالنه و اثرگذار در 
بخش نشست های علمی و در موضوع نوآوری در محصوالت 
و خدمات بیمه به عنوان مسئول پنل كه مقاالت منتخب؛ 
به كارگیری فناوری تله ماتیک در بیمه اتومبیل )سمیه 
موسوی قیداری(، بیمه های اتومبیل استفاده محور)سمانه 
محمدی محمدبنار(، بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات 
الکترونیک در صنعت بیمه ایران)دكتر امیرعباس كائینی- 
زهرا صیدی عقیل آبادی- فاطمه صیدی عقیل آبادی( برای 
مخاطبین ارائه گردید جمع بندی بسیار جامع و كاملی از 
مقاالت یاد شده مطرح ساخت كه سخنرانی و زاویه دید این 
مدیر مدبر صنعت بازار سرمایه كشور با استقبال محققان و 
كارشناسان حاضر در همایش روز ملی بیمه روبرو گردید. 
وی در بخشــی از سخنرانی خود در سالن اصلی پیرامون 
جمع بندی از مقاالت برتر ارائه شده گفت: ابتدا باید عرض 
كنم مقاالت بسیار خوب و شایسته ای ارائه گردید كه در 
آن راه كارها و روش های نوینی برای توسعه صنعت بیمه 
ای ارائــه گردیده بــود. وی در ادامه گفت: در یک دیدگاه 
كلی باید گفت صنعت بیمه كشور به آن پختگی رسیده 
است كه در مبحث نوآوری ارائه خدمات بیمه ای تحولی 
را پیــش روی خود ببینید كه یکی از رئوس مهم در این 

زمینــه توجه جدی به امر الگوی رفتاری بیمه گر و بیمه 
گزار می باشــد. به گفته وی در دنیای امروزه و در گذرای 
پیشرفته شــاهد آن هستیم كه شركت های موفق بیمه 
ای الگوی رفتــاری در قیمت گذاری محصوالت بیمه ای 
را سرفصل كارهای آتی خود می دانند و در جهت اجرائی 
كردن برنامه هــای آن حركت كــرد و گام بر می دارند.
امین شیركانی با تاكید دوباره بر آنکه مقاالت بسیار خوبی 
در مورد فناوری تله ماتیک و عوامل موثر بر نوآوری خدمات 
الکترونیک ارائه گردید كه مقاالت این حقیقت را نشان می 
دادند كه هم اكنون با حضور اینشــورتک ها گویی افراد 
مسئول قیمت گذاری بیمه خودشان هستند و ریسک ها 
خود می توانند به طور واقعی در نرخ تاثیر داشته باشند افزود:
باآنکه فضای متفاوتی در زمینه ریسک پیش بینی رفتارها 
در صنعت بیمه وجود دارد ولی هنوز متاسفانه ما با ریسک 
های گذشته خســارت را محاسبه می كنیم، در صورتی 
كه امروزه در جهان بحث پیش بینی رفتارهای مرتبط با 

ریسک مطرح است.
دكتر شیركانی با اعالم اینکه آنچه كه ما از اینشورتک ها 
مطرح می كنیم، با قوانین جاری صنعت بیمه تطابق ندارد 
در مقام یک یک كارشــناس و صاحب نظر صنعت بیمه 
كشور پیشنهاد كرد كه با یک كار گروهی و خرد جمعی 
در بیمه مركزی دستورالعمل های مرتبط در زمینه بیمه 
نامه های اینشورتک ها و وضعیت صدور، پرداخت و ... در 
آن ها مورد بررسی و برایشان قوانین كاربردی وضع گردد.
دكتر شــیركانی در ادامه افزود: بحــث بعدی در رابطه با 
چالش هایی است كه در خود مغفول ماندن صنعت  بیمه 
وجود دارد كه در ایــن بحث هم ما می توانیم از دانش و 
داشــته های خود در بیمه استفاده كنیم و با خالقیت و 
نــوآوری در طراحی محصول ها بتوانیم بازارهای نو خلق 
نماییم. این مدیر برجسته بازار سرمایه كشور اضافه كرد: 
معتقدم همه كسانی كه در بیمه ذینفع هستند می توانند 
در توســعه فرهنگ بیمه یاری رسان مدیران و مسئولین 
باشــند و باید آنها را به مشاركت قویتر ترغیب ساخت و 
اعتقاد راســخ دارم با همه سختی ها یی كه وجود دارد باز 
بستری فراهم است كه با صرف فعل خواستن و تالش دو 
چندان هر فرد و مجموعه پُرتالش و خادمی می تواند در 
آن به موفقیت برسد. امین شیركانی توجه جدی شركت 
های بیمه و مدیران ارشــد ان بــه حمایت از ایده های نو 
و حمایت باالدستی مقامات تصمیم گیر دولتی در جهت 
توسعه فرهنگ و صنعت بیمه را از مقوله هایی نام برد كه 
در این عرصه كنونی باید بیش از بیش به آن توجه شود.  
مدیرعامل بیمه سینا در حاشیه این مراسم و طی گفت و گو 
با خبرنگاران پیرامون فعالیت ها استارت آپ ها و اپلیکیشن 
های بیمه ای گفت: حضور استارت آپ ها فصل جدیدی را 

در 
فروش 

نامه  بیمه 
رقــم زده و نمــی 

تــوان آنها را نادیده گرفت . 
وی ادامه داد: شركت بیمه سینا 

از اولین شــركتهای بیمه بود كه همگام این نوآوری شد 
و هر روز در حال توسعه خدمات در این بخش می باشد. 
همچنین مدیرعامل بیمه ســینا در خصــوص قوانین 
و مقررات در عرصه اســتارت آپ هــای بیمه ای گفت: 
االن نیــاز به آیین نامه نداریــم؛ بلکه باید اجازه بدهیم با 
رویکرد عبرت گرفتن از ســعی و خطــا بتوانیم بهترین 
قوانین و دســتورالعمل هــا را تدویــن و اجرائی كنیم 
چرا كه نوشــتن هر آئین نامه در شرایط فعلی می تواند 
جلوی فعالیت اســتارت آپ ها را بگیرد و این باعث عدم 
رشد و توســعه در این مبحث در حال حاضر می گردد. 
امین شــیركانی در ادامه به همکاری اپلیکیشن »آپ« و 
بیمه سینا اشاره كرده و افزود: ما سرمایه گذاری خوبی در 
عرصه نوآوری داشتیم به همین دلیل وارد رابطه سهامداری 
با مجموعه آپ شدیم. وی اضافه كرد توسعه بین رشته ای 
در دستور كار ما قرار دارد چرا كه باور راستین داریم، این 
نوع سرمایه گذاری بین رشته ای آینده صنعت بیمه است.

بدون شک بینش و دیدگاه ارزشمند سرقطاران بیمه سینا 
در حمایت قاطع از سکاندار مجموعه بانی این رشد آهسته 
و پیوسته مجموعه می باشد . بیمه سینا با توجه به منابع 
انسانی متعدد و متخصص خود در همه شئون از مالی تا 
روابط عمومی و امور سهام از انسجام و وقاری برخوردار است 
كه در میان شركت های بیمه خصوصی و دولتی و حتی 
شركت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان از آن به نیکی 
یاد می شود. جای دارد از این مدیران خدوم كه خدمت بی 
ادعا و بدون بوق و كرنا را معنایی تازه كردند به پاس من لم 
یشکر الخالق من یشکر المخلوق یادی بی نام كرده باشیم.

بدون تردید رشد صنعت بیمه در هر كشوری یکی از معیارهای توسعه یافتگی آن محسوب می شود. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از بزرگ ترین نهادهای 
اقتصادی در هر جامعه است كه حتی فعالیت سایر سازمان ها و نهادها را نیز پشتیبانی می كند. به عبارت دیگر، این صنعت از یک سو ، با دریافت حق بیمه در توسعه اقتصادی كشور 
نقش مهمی برعهده دارد و از سوی دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان خاطر فعالیت های خدماتی و تولیدی روند پیشرفت و توسعه جامعه را تسهیل می كند . در كشور ما با وجود مشکالت 
اقتصادی امروز و چالش های زندگی روزمره خرید بیمه كار سختی است. بدون تعارف، »بیمه یک كاالی لوكس در سبد خرید خانوار محسوب می شود«. بیمه در مقابل بسیاری از 
كاالهای اساسی مصرفی زندگی »لوكس« است و در اولویت خرید خانواده ها نیست. حتی بیمه های آتش سوزی و زلزله به رغم اتفاقاتی كه رخ می دهد باز هم در سبد خرید خانوار 
ما جایی ندارد. شاید یکی از دالیل این بی میلی، عدم اطالعات درست مردم از خدمات بیمه ای باشد. بسیاری از افراد هستند كه اطالعات چندانی از بیمه و مزیت های آن ندارند و 
بسیاری از آن ها نمی دانند چه نیازهای بیمه ای دارند كه می توانند با حق بیمه های نازل این خطرات را تحت پوشش بیمه درآورند و جبران زیان های ناشی از بسیاری از آن ها را 
برعهده شركت های بیمه بگذارند به نظر من، رسانه ها نقش بسیار مهمی در ایجاد این فرهنگ سازی و اطالع رسانی آن دارند. صنعت بیمه كشور بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ 
سازی و ایجاد بسترهای اجتماعی است كه این مهم توسط رسانه ها محقق می شود. در این راستا با فرهنگ سازی و اطالع رسانی در زمینه استفاده همه افراد از بیمه به خصوص 
در بخش بیمه های زندگی، می توان به رشد هر چه بیشتر نقش بیمه ها در سرمایه گذاری اقتصادی كشور امیدوار بود. توسعه فرهنگ بیمه ای در ابعاد مختلف سبب اطمینان و 
آرامش و در نتیجه تسریع و تسهیل در امر سرمایه گذاری می شود. چون بیمه هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری است و باید همه مردم از مزایای این سرمایه گذاری آگاه شوند.

ضرورت فرهنگ سازی برای توسعه بیمه در کشور
پیام دكتر امین شیركانی، مدیرعامل بیمه سینا به مناسبت روز بیمه 13 آذر 

لج
 خ
دی
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دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
 صادر کنندگان حمایت می شوند

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با اشــاره به این كه وظیفه اصلی بانک كمک به رونق بخش صادرات غیرنفتی كشور است گفت كه صادركنندگان در شرایط 
تحریم های فعلی كشور بیش از گذشته حمایت می شوند.

دكتر علی صالح آبادی در نشست با فعاالن اقتصادی استان گلستان اظهار داشت: 
اگر چه مشــکالتی برای صادركنندگان كشــور به وجود آمده اما همه ظرفیت 
هــای خــود را به كار می گیریم تــا موانع صادرات كاال را به حداقل برســانیم.

وی به منابع مالی بانک توسعه صادرات ایران اشاره كرد و گفت: منابع بانک فقط 
متکی به سپرده گذاری نیست بلکه از محل منابع سرمایه در گردش، صندوق توسعه 
ملی و خطوط اعتباری بانک مركزی تامین و در اختیار صادركنندگان قرار می گیرد. 
رییس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران افزود: در 3 سال اخیر این بانک توانسته 
از طریق صندوق توسعه ملی، 17 هزار و 200 میلیارد ریال تسهیالت با سودهای 
11، 12 و 16 درصد در حمایت از صادركنندگان برای رونق صادرات پرداخت كند. 
صالــح آبادی اضافــه كرد: همچنین از طریق ارائه بســته حمایــت از صادرات 
غیرنفتــی و از محل منابــع داخلی بانک و صندوق توســعه ملی، تســهیالت 
بــا ســودهای 14.5 و 14 درصــد به صــادر كننــدگان پرداخت می شــود. 

*صادركنندگان گلستانی حمایت ویژه می شوند 
مدیرعامــل و رییــس هیات مدیره بانک توســعه صــادرات ایران با اشــاره به 
همجواری گلســتان با كشــورهای آســیای میانه و اســتعداد این اســتان در 
رونــق صــادرات گفت: این بانــک آمادگــی دارد از محل منابــع در اختیار به 
ویــژه صندوق توســعه ملی، صادركنندگان گلســتان را بیشــتر حمایت كند. 
طبق گزارش حسینقلی قوانلو رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در 
این نشست، صادركنندگان این استان از ابتدای امسال 200 میلیون دالر كاال به 
خارج از كشور صادر كردند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد رشد دارد.
این در حالی اســت كه میانگین صادرات كشور در این مدت 13.9 درصد نسبت 

مدت مشابه سال قبل بیشتر شده بود. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی گرگان هم در این جلسه خواستار 
حمایت بانک ها از فعاالن اقتصادی به ویژه در حوزه صادرات كاال شد و گفت: با 
توجه به افزایش 300 درصدی نرخ تهیه مواد اولیه از سال گذشته تاكنون، الزم 
اســت اختیارات بانک ها برای ارایه تســهیالت به فعاالن اقتصادی افزایش یابد. 
علی محمد چوپانی افزود: تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی، راهکاری اســت كه 
می تواند كســری وثیقه درخواســتی بانک ها را برای تولید كننده جبران كند. 
در این نشست شماری از فعاالن اقتصادی استان گلستان به ویژه صادر كنندگان، 
مسایل و مشکالت خود را استفاده از تسهیالت بانکی اعالم و خواستار حل آن شدند.

طبق گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی گرگان در استان گلستان 
بیش از 800 فعال اقتصادی كارت بازرگانی دارند .

استان گلســتان از شمال با كشور جمهوری تركمنستان، از جنوب با سمنان، از 
غرب با مازندران و از شرق با خراسان شمالی همسایه است.

سرمایه در گردش بنگا ه های صادرات  محور تامین می شود
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران می گوید تمام منابع این بانک در اختیار 
صادرات غیر نفتی است و در اصل اساس تشکیل این بانک نیز در جهت حمایت 
از صــادارت بوده اســت.  دكتر صالح آبادی افزود: با نرخ های ترجیحی مناســب 
حمایت های ویــژه از بنگاه های تولیدی كه محصــوالت صادرات محور را تولید 
می كنند، در دستور كار قرار دارد. وی ادامه داد: باتوجه به نوسان های اخیر نرخ ارز 

نیاز بنگاه های تولیدی به سرمایه در گردش افزایش یافته است از این جهت سعی 
شده است تا از صندوق توســعه ملی و از نهادهای حمایتی منابع ریالی را برای 
بنگاه ها جذب شود. وی افزود : عالوه بر كمک در سرمایه در گردش بنگاه ها ،بانک 
توســعه صادرات ایران در خصوص تامین مالــی پروژه های صادراتی به خصوص 
صادارت خدمات فنی و مهندســی نیز حمایت های ویژه را تدارک دیده اســت.

معرفی اجمالی بانک توسعه صادرات ایران
یکی از دســتاوردهای گرانقدر پیروزی انقالب اســالمی، تأســیس بانک توســعه صادرات ایران اســت كه ایفای نقش بانک صادرات-واردات ایران )EXIM ( را بر 
عهده دارد. لزوم وجود ســازمانی در كشــور كه بتواند كمبود یک نهاد مالی معتبر و موجه در بخش صادراتـ  واردات كشــور را بر طرف ســازد، یکی از نکاتی است 
كــه تــا زمان پیروزی انقالب، كــم اهمیت تلقی گردیده بود. رفع این نقیصه از ابتدای تدوین قانون عملیات بانکی بــدون ربا در ایران، مطمح نظر مقامات اقتصادی 
دولت جمهوری اســالمی ایران قرار گرفت و بر اســاس آن در تاریخ 19/4/1370 بانک توســعه صادرات تأسیس شد و عماًل از شــهریور ماه 1371 آغاز به كار كرد 
و از آن هنــگام، در راســتای پیشــبرد اهدافی كه بانک بر عهده داشــت، با كاركنان و كادری متخصــص و ورزیده، در خدمت صادرات كشــور قرار گرفت. فرآیند 
عملکرد این بانک در طول ســالهای گذشــته نمایانگر این واقعیت اســت كه بانک از طریق توجه به ســرعت و دقت در روند كار، موجبات جلب اعتماد و رضایت 
مشــتریان خود را فراهم ســاخته و عالوه بر آن، اعتماد بانک ها و ســازمان های بین المللی را نیز به خود جلب نموده اســت. امکانات بالقوه تولید و صدور كاال در 
كشــور، می تواند با اتکاء به خدمات مالی و جانبی بانک تخصصی توســعه صادرات ایران به فعل در آمده و به جایگاه شایســته خود در بازارهای جهانی دســت یابد.
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شركت موتوژن كشور عزیزمان در صنعت دینام سازی بین المللی نامی است با برند 
جهانی. در سالهای اخیر بارها شنیدیم و خواندیم مکرر شركتهای بزرگ جهانی چون 
بوش و آی بی بی و دیگر شركتهای ریز و درشت كشورهای صنعتی اروپا چون ایتالیا، 
فرانسه، آلمان، سوئد و ... برای همکاری با شركت موتوژن در صف نشسته اند وجالب 
اینکه خواستاران در پی دانش فنی این مجموعه هستند نه كسب سهم در بازار بی در 
و پیکر ایران. از دوران امین الضرب و صنعتی شدن توی كشورمان درصد سال پیش 
تاكنون شركتی از ایران نبوده كه در جهان این چنین با استقبال و پیگیری مجدانه 
از پی دانش فنی آن باشــند كه سالها و سده هاست آنها اندیشمندان ما را گر از بن 
نکنده و به سوی خود نکشیده باشند ما به ناصواب، خود آنها را قدر ننهاده و فراریشان 
داده ایم. بگذارید مثالی بزنم، نمونه رتبه های برتر كنکور سال 1380 االن كجا درس 

می خوانند !
ندا ناطق نفر اول رشته ریاضی، استانفورد ، آمریکا،

اشکان برنا نفر دوم رشته ریاضی بروكلی كالیفرنیا، آمریکا
احسان شفیعی پورفرد نفر سوم رشته ریاضی ایلنویز آمریکا

محمد فالحی سیچانی نفر اول رشته تجربی میشکان، آمریکا
محمد امین خلیفه سلطانی نفر دوم رشته تجربی كالیفرنیا آمریکا

پیمان حبیب اللهی نفر سوم تجربی هاروارد آمریکا
تو بخوان حدیث مفصل زین مجمل...

این چند نمونه شاید بتواند منظور ما را برساند كه چرا تیتر گذاردیم خبری كه خبر شد
در ده ســال اخیر موتوژن مرزها را در كسب سهم بین المللی 

اش خوش در نوردیده و در امواج خروشــان بازار ســرمایه 
به ســالمت خرامان خرامان در صنعت تکنولوژی خود را 
سرآمد ساخته و نگاه جهان صنعت را به خویش كشانده 
است. و البته كه این اعتبار از دانش و توان مدیریت ارشد و 
تیم همدست كاری و تالشگران صنعت در سرزمین مادری 

كسب گردید. سرزمینی كه مردمانش هنوز كه هنوز است به 
پاس قدردانی از فداركاری مردان مرد و ســرداران آذربایجانش 

تمام قد می ایستند و احترام می گذارند. و اما در شركت موتوژن این اعتبار به حرمت 
مدیری اســت از همان خطه و همان ترک زبانان غیوری كه امروزش باید به رســم 
قدردانی بدو بیش از پیش اجر نهیم و به یمن كارنامه درخشانش متد و روش رهبری 
و مدیریت او را الگوی كسب و موفقیت برای دیگران قرار دهیم. چرا كه مهندس باقی 
نژاد مدیرعاملی بوده كه درست در سالهای مشکل دار - بخوانیم تحریم - در صف اول 
مدیران موفق در عرصه های تولید محوری، اشتغال زایی، صادركننده نمونه و حامی 
مصرف كننده قرار گرفته است. مهندس باقی نژادها برخاسته از عمل میدانی اند و می 
بایست آنها را بر دیده نهیم و چون نام آوران به پاس خدمت شان به پا خیزیم و زین 
تجربه های ارزشمندشان هم سود بریم كه نیاز است و همه سرمشق موفقیت یابی در 
آكادمی های خود قرار دهیم. دور باد و نباشد آن كنیم كه با نمونه های موفق پیشتر 
كردیــم كه بازار صنعت به چــون او دردانه هایی از علم و عمل و معرفت نیاز دارد و 
البته كه شهادت كاری و عملکرد شایسته و بایسته اوست كه بدین منزل رهرو را می 

كشد. باقی نژاد را از موتوژن بردند ولی به انصاف و به حق به 
جایی گذارید كه آن جا 

گیرد. حداقل حرمت 

خبری که خبر شد
قدر مردان روزهای سخت را بدانیم
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بیمه پارســیان در مقام یک بیمه صنعتی جوان و مجموعه ای ارزشمند در طول 
حیات فعالیت خود نشــان داده اســت كه موفقیت اتفاقی نیست و كسب سهم 
فزونتر از بازار و ارتقاء سودمندی مجموعه فرایندی را می طلبد كه باید برای آن 

برنامه ریزی مدون داشت.
هادی اویار حســین با دیسیپلین و تجربیات ارزشــمندی كه از این صنعت 80 
ساله دارد و شناخت از فرصت هایی كه می تواند در بازار رقابتی برگ برنده یک 
مجموعه باشد توانسته است بیمه پارسیان را در مقام موفق ترین بیمه خصوصی 

كشور در بازار سرمایه مطرح سازد.
به راســتی كه باید گفت: ثبات مدیریت در تمامی اركان بیمه پارســیان به یک 
فصل نهادینه مبدل گردیده كه در ســایه این تدبیر شــركت توانســته است در 
تمامی مقولــه ها با طرح برنامه های كوتاه مدت - میــان مدت و بلندمدت در 
مسیر چشم انداز و افق ترسیم شده تعالی سازمانی بیمه پارسیان را برای دیگران 
سرمشــق موفقیت قرار دهد. شایان ذكر است در مراسم اختتامیه این مراسم از 
افشــین نوری مدیر روابط عمومی بیمه پارســیان هم كه از جمله مدیران جوان 
و آگاه روابط عمومی و رســانه كشوری باشد نیز با اهدای لوح تقدیر بعمل آمد.

بیمه صنعتی جوان
بیمــه به عنوان فعالیتی مهم و تاثیر گذار در آرامش و آســایش اجتماع همواره 
مطرح بوده و فعاالن این عرصه تمام تالش خود را برای فراهم آوردن این آرامش 
اجتماعــی بکار گرفته اند. یکــی از ویژگی های بازار بیمه ما جوانی آن اســت. 
برخالف اینکه حدود 80 ســال هم سابقه دارید، اما در مقایسه با دنیا، بازار بیمه 
كشــور ما جوان است، بازار بیمه كشــورمان برای آحاد مختلف مردم ناشناخته 
اســت، خدمات بیمه ای كه ارائه می شــود در مقایسه با انتظارات واقعی جامعه 
محدود اســت و این صنعت راه طوالنی در پیش دارد. صنعت بیمه كشورمان به 
شــدت نیازمند آموزش اســت، آموزش های روز دنیا، ظرفیت دانشگاه هایمان 
برای پذیرش دانشــجویان رشــته تخصصی بیمه ضعیف است و ظرفیت آن كم 
اســت. در مقابل رشــد تعداد شــركت های بیمه كه رو به افزایش است نیروی 
انســانی متخصص كم داریم و جابه جایی نیروی انسانی در صنعت بیمه كشور 
ما بســیار زیاد اســت و این یکی از آفت هایی اســت كه برای صنعت بیمه می 
توان برشــمرد كه یا می تــوان با برنامه ریــزی برای نیروهای جــوان آنها در 
كســب مهارت یاری داد تا شــركت های بیمه با كارشناسان و مدیران ماهر كه 
به شــركت خود وفادار هستند در بازار فعال باشــند و برای توسعه بیمه تالش 

نمایند. روز سیزدهم آذر كه در تقویم ملی ما بعنوان روز بیمه نامگذاری شده را 
به تمامــی فعاالن این صنعت تبریــک گفته و از درگاه خــداون متعال توفیق 

روزافزون را برایتان خواستارم.
شركت بیمه پارسیان)ســهامی عام( براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر 
دولتی و طی مجوزشــماره 5200 بیمه مركزی ایران در عرصه بیمه كشور آغاز 
به كار نموده است.سرمایه شركت درحال حاضر سه هزار میلیاردریال می باشد.

شركت بیمه پارسیان
شركت بیمه پارسیان)ســهامی عام( براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر 
دولتی و طی مجوزشــماره 5200 بیمه مركزی ایران در عرصه بیمه كشور آغاز 
به كار نموده است.سرمایه شركت درحال حاضر سه هزار میلیاردریال می باشد.

عمده ترین سهامداران شركت بیمه پارسیان عبارتند از :
* بانک پارسیان   
* لیزینگ پارسیان

* شركت سرمایه گذاري تدبیر 
* صبا تامین پارسیان 

* گروه مالي بانک پارسیان
فعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتي وقانون 
تاسیس بیمه مركزي  ایران به موجب  پروانه شماره5200 مورخ  1382/2/28 و  
اخذ مجوز  فعالیت  در انجام كلیه  امور بیمه هاي بازرگاني اعم از بیمه هاي  اموال 
، مسئولیت و اشخاص مي باشد. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه )سه 
هزار میلیارد ریال( و ســهم  بازاربیمه هاي خصوصي ، بزرگترین بیمه خصوصي 

ایران محسوب مي گردد.
رســالت  بیمه پارسیان ، ایجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذیر، متعهد نسبت 
به جامعه و پیشــگام درارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقي  وحقوقي  براي 
پوشــش ریسک ها  و جبران خســارت ها  و همچنین ارائه خدمات مشاوره در 
زمینه مدیریت ریســک و ایمني )شــناخت،  ارزیابــي، تجزیه،تحلیل و تفکیک  
ریسک( جهت اخذ صحیح ترین  بیمه نامه ها جهت تامین و  گسترش حداكثر 

پوشش بیمه اي همراه با كاهش هزینه هاي بیمه گذار مي باشد. 
ساختار بیمه پارسیان تاكید خاصی بر مطالعات و برنامه ریزي راهبردی و ابزارسازي 
بیمه اي و همچنین ایجاد و گسترش فن آوری اطالعات داشته و تالش مي كند با 
استفاده از تازه ترین نرم افزارهاي بیمه اي و آخرین  فن آوري  رایانه اي  موجود، 
كلیه پوشش هاي بیمه ای مورد  انتظار را  با دقت  و كیفیت  و  سرعت عرضه  نماید. 
پوشــش اتکایي كلیه ریسک هاي صنعتي بیمه پارســیان با هر میزان سرمایه 
به صورت 100 درصد با اســتفاده از باالترین تراز درجه بندي و اعتبار شــركت 
هاي بیمه اتکائي دنیا ، بخش دیگري از ارائه خدمات بیمه پارســیان مي باشــد. 
در كلیه شعب بانک پارسیان در مراكز استانيBank Assurance  ارائه خدمات 
بیمه پارسیان درسراسركشور با به كارگیري جدیدترین شیوه  خدماتي  و شهرهاي 
بزرگ منجر به گســترش چشمگیر سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامین 
رضایت مشتریان بوده است.  بیمه پارسیان  طي سالهاي متوالي فعالیت خود تاكنون 
بعنوان صد شركت برتر كشور توسط سازمان مدیریت صنعتي معرفي شده است.

دنیا دنیا آرامش با بیمه پارسیان
بیســت وپنجمین همایش بین المللی بیمه و توســعه در روز 13 آذر »روز ملی بیمه« با حضور معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس بیمه مركزی، رئیس پژوهشــکده بیمه 
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ای دولتی و خصوصی و خیل عظیمی از كارشناســان، پژوهشــگران و عالقمندان صنعت بیمه در ســالن همایش های برح میالد برگزار گردید.
در این همایش با شــکوه مهندس هادی اویار حســین مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شــركت موفق بیمه پارســیان و مدیران ارشــد این بیمه پیشــرو حضوری چشــمگیر داشتند.

مهندس هادی اویارحسین | مدیرعامل بیمه پارسیان 
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مجمع عمومی فوق العاده شــركت داروسازی سبحان 
انکولوژی)سهامی عام( مورخ 1397/09/18 در ساختمان 
جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 85/44 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای دكترمحمدعلی 
میرزا كوچک شــیرازی بود كه جنابان فرشید مرادی و 
علی فالح پور درمقام نظار اول و دوم و آقای ســید نیما 
پورمیرآقایی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. در 
ادامــه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر 
لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی به مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش ســرمایه 
شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

به گفته دكتر مهدی بلوچستانی مدیریت آگاه شركت با 
توجه به رشــد روز افزون سرطان در جهان به خصوص 
در داخل كشور و همچنین ارزبری نسبتاً باالی واردات 
داروهای ضد سرطانی به داخل كشور كه فشار مضاعفی 
را بر اقتصاد داخلی و همچنین )منابع مورد نیاز( شركت 
تحمیل می نماید، لذا شركت سبحان انکولوژی )سهامی 
عام( در نظر دارد به منظور اصالح ســاختار ســرمایه و 
كاهــش هزینه های تامین مالی و بهبود نســبت های 
مالی و متعاقب آن تعدیــل اهرم مالی و كاهش هزینه 
های ریســک مالی این افزایش ســرمایه را بعمل آورد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
شــركت در نظر دارد به منظور اصالح ساختار سرمایه و 
افزایش منافع سهامداران و همچنین اصالح ساختار مالی و 
بهبود نسبتهای مالی خود نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ 
551/000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده 
نقدی سهامداران به مبلغ 861/000 میلیون ریال اقدام كند.

منابع افزایش سرمایه 310/000
 جمع منابع 310/000

مصارف بازپرداخت تسهیالت بانکی 310/000
جمع مصارف 310/000

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین:
با توجه به برنامه ارائه شده شركت در نظر دارد سرمایه 
خود را از مبلغ 551/000 میلیــون ریال به 861/000 
میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 

سهامداران افزایش دهد.
 مدیرعامل شركت در حاشیه این مجمع عنوان داشت 
داروسازی سبحان انکولوژی می كوشد با تولید پیشرفته 
ترین محصوالت دارویی به یاری بیمارانی بشتابد كه به 
بیماری های صعب العالج مبتال شده اند و پیش از این 
به انواع داروهایی كه در صنعت داروسازی بین المللی به 
سطح تولید انبوه رسیده است دسترسی نداشته اند. در 
این تالش ، سبحان انکولوژی به دانش و توانمندی گروه 
بزرگی از برجسته ترین متخصصین داروسازی كشور و 
همچنین همکاری پزشکان و دیگر عوامل كمک رسان 
به این بیماران كه دارای تجارب ارزشــمندی در كاربرد 
داروهــا و ارزیابی میزان تاثیرگذاری آن ها روی بیماران 
خاص دارند، تکیه كرده است و امیدواریم با ارتقای سطح 
كیفی تولیدات مجموعه به باالترین رتبه های معمول 
در صحنــه جهانی این صنعت هم گام مهمی در جهت 
بی نیازی از واردات این داروها و افزودن بر امید بهبودی 

بیماران از یک سو و از سوی دیگر گامی در راستای برنامه 
جامع اقتصاد مقاومتی كشــورمان برداریم. شایان ذكر 
است سبحان انکولوژی اولین شركت تولیدكننده فرآورده 
های تزریقی ضد سرطان در خاورمیانه می باشد، تجهیز 
و راه اندازی خط تولید پیچیده ی این شــركت نیازمند 
سرمایه گذاری ســنگین بوده است، این عامل شركت 
ســبحان انکولوژی را قادر می سازد تا خود را به عنوان 
نخستین ارائه دهنده و تولیدكننده داروهای ضدسرطان 
تزریقــی در ایران و منطقه معرفی نماید. این شــركت 
با اســتفاه از آخرین فناوری های موجود از نظر طراحی 
و ماشــین االت تاسیس گردیده و طراحی آن مطابق با 
استانداردهای EMA، CGMP و WHO می باشد.

از آخرین دستاوردهای شركت می توان به موضوع صادرات 
پرداخت كه در آن شركت سبحان انکولوژی پس از عرضه 
موفقیت آمیز محصوالت خود در بازارهای ایران، سوریه 

و اوگاندا توانسته است مسیر ورود به بازارهای جهانی را 
هموار سازد كه هم اكنون ثبت محصوالت این شركت در 
كشورهای عراق، یمن، اردن، لبنان، اوكراین، تاجیکستان، 
كنیا، تانزانیا، سریالنکا و چند كشور دیگر در حال اقدام است.

به گفته دكتر مهدی بلوچستانی افزایش سرمایه شركت 
داروسازی سبحان انکولوژی )سهامی عام( از مبلغ پانصد 
و پنجاه و یک میلیارد ریال) 551/000 میلیون ریال( به 
مبلغ هشتصد و شصت و یک میلیارد ریال) 861/000 
میلیون ریال( به منظور اصالح ساختار سرمایه شركت با 
هدف ایجاد تركیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به 
منظور حداقل سازی هزینه سرمایه شركت صورت می 
پذیرد. مدیریت شركت در پایان توضیحات اعالم داشت 
از این طریق، حداكثر كردن ارزش بازار شركت و ثروت 
سهامداران به نحوی كه اهداف مدیریت ساختار سرمایه، 
را تامین نماید حاصل می شود كه شامل موارد زیر است:
1- تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه بهینه برای شركت 
در طــول یک دوره برنامه ریزی كوتاه مدت و بلندمدت.

2- اطمینان از اینکه جهت رشد و توسعه شركت همواره 
وجوه مورد نیاز برای تامین مالی در دسترس می باشد.

3- حداقل نمودن هزینه سرمایه
4- تصمیم گیری درخصوص تركیب تامین مالی مورد 
نیاز شركت )چه مقدار پول، از كدام منبه در چه زمانی و 

برای چه مدتی فرض گرفته شود(.
5- اطمینان از اینکه برای بازپرداخت تعهدات مربوط به 
وام و اگر الزم باشــد برای تامین مالی مجدد، مقدار پول 

مورد نیاز وجود دارد.
6- نظارت بر ریسک نرخ بهره )هزینه تامین مالی( و اینکه 
با چه تركیبی از ساختار سرمایه اندازه گیری ریسک دارای 

پوشش )Hedge( مناسب است.
7- بهبود نسبتهای مالی شركت.  

گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه به 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 
داروسازی ســبحان انكولوژی)ســهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب سال 1347

1- گــزارش توجیهی مورخ 1 مهر مــاه 1397 هیات 
مدیره شركت داروسازی سبحان انکولوژی )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 551 میلیارد 
ریال به مبلغ 861 میلیارد ریال مشتمل بر اطالعات مالی 
فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این 
موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه 
شده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی 
مشــتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه 
داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این 
موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش 
توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق اســتانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- افزایش سرمایه پیشنهادی شركت، فاقد طرح توسعه 
بوده و هدف آن اصالح ســاختار مالی شركت می باشد.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت از پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي مــورد انتظار رخ 
نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

داروی ایران در بازارهای جهان
سبحان انکولوژی با دکتر بلوچستانی طیب و طبیب خاطر

افزایش سرمایه شرکت مصوب مجمع گرفت
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جهانــی كه امــروزه ما در آن زندگی میکنیم انباشــته 
از ریسکها و نا اطمینانی هاست. افراد، خانواده ها و كسب و 
كارها در معرض ریسک های مختلف و متنوعی قرار دارند 
همچنین اموال و دارایی ها نیز در معرض ریســک های 
مختلفی هستند. این ریســــک ها شــامل از دســت 
دادن و یا لطمه به ســالمتی، زندگی، اموال، دارایی ها و 
نیز مسئولیت در قبال اشخاص ثالث میگــردد. هر روزه 
اخبار گوناگونی در خصوص وقوع حوادث و اتفاقاتی كه در 
برگیرنده ریسک های فوق میگردند هستیم. حال ســوال 
اصلی این هست كه در خصوص این نااطمینانی ها چه 
باید كرد؟ اینکه میگویند عالج واقعه قبل از وقوع باید كرد 
در اینگونه موارد چگونه باید باشد؟ آنچه كه در جامعه ما 
مشهود اســت و به كرات گفته و شنیده میشود اشکاالت 
فرهنگی در خصوص موضوع بیمه و نیز عدم وجود فرهنگ 
آینده نگری در خصوص مخاطرات محتمل الوقوع در آینده 
هست. نمونه هایي از اشکاالت فرهنگي از این قرار هستند:

1 -تکیه بر تقدیر و قسمت 
وقتي حادثه اي براي كســي اتفــاق میفتد میگوییم 
»قسمتش این بوده« و یا اینکه میگوییم »خدا به دادمان 
برسد« آنهم در شــــرایطي كه خداوند میفرمایند و ان 
اهلل اال یغیر ما بقوم حتي یغیروا بأنفســهم یعنی »خدا 
وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد كرد مگر آنکه 
انســانها خودشان وضع و حال خودشان را تغییر دهند.

2 -نیمه خالي لیوان: 
شاید دلیل آن این باشد كه ما همیشه گفته ایم و میگوییم 
كه نیمه پرلیوان را ببینید. اتفاقا باید نیمه خالي لیوان را 
دید باید اشکاالتي كه در ایمني ساختمان ها وجود دارد 
را دید و براي برطرف كردن آن هزینه كرد. ســاختمان 
پالسکو و هزاران ساختمان دیگر از اینگونه بودند و هستند

3 -نفوس بد زدن: 
شــــاید دلیل آن این باشــد كه اگر كسي صحبت از 
احتمال وقــوع حوادث ناگوار را بدهد به او میگوییم كه 
»نفوس بد نزن« و هیچوقت حاضرنیســتیم به اتفاقات 
نامطلوب در آینده فکر كنیم و براي آن فکر چاره بکنیم

4 -سق سیاه:
اگر كســي صحبت از اتفاقات ناگوار بکند و یا حادثه اي 
را پیش بیني كنــد و آن حادثه اتفاق بیفتد میگوییم 
سقش سیاه است. همه این اشکاالت فرهنگي و باورهاي 
غلط نتیجه اش این میشود كه هیچوقت حاضر نیستیم 
به حوادث ناگوار و نامطلــوب فکر كنیم و براي كاهش 
احتمال وقوع و كاهش شدت آسیب هاي ناشــي از وقوع 
حوادث چاره اي اندیشه كنیم. جهان به ســرعت در حال 
پیشرفت هست و نوع بشر در حال ابداع انواع و اقســام 
ابزارهایی اســت كه زندگی را آسانتر و سختی ها را كمتر 
می كنند. یکی از این ابزارها ابزار مالی مهم و تاثیر گذاری 
به نام بیمه هســت. بیمه كسب و كارهــا و افراد را در 
مواجهه با مخاطرات حمایت میکند و شــرایط زندگی 
افراد و كســب و كارها را به شرایط قبل از وقوع حادثه 
باز می گرداند. بیمه همچنین به افراد و كســب و كارها 
كمک میکند كه بــا آرامش خیال به زندگی خود ادامه 
داده و به كســــب و كار خود بپردازند. گذشته از نقش 

بیمه در حمایت از افراد و كســب و كارها در مواجهه با 
مخاطرات، بیمه ابزاری هســت كه به توسعه اقتصادی 
كمک میکند همچنین با منابعی كه شــركتهای بیمــه 
از محــل جمع آوری حق بیمه ها بدســت میآورند در 
نقش ســرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی 
نیز ظاهر گردیده و نقش مضاعف خود را در توســــعه 
اقتصادی ایفا میکنند. همچنین بیمه ها نقش مهمی در 
خصوص گســترش پس انداز خانوارها از طریق فروش 
بیمه های زندگی ایفا میکنند. بیمه ها با ایجاد اشتغال 
مستقیم و غیر مستقیم نقش بســیار مهم دیگری در 
اقتصاد ایفا میکنند آنهم در شرایطی كه امروزه موضوع 
اشتغال یکی از دغدغه های اصلی كشور عزیزمان ایران 
می باشــد. صنعت بیمه دربرگیرنده ذینفعان مختلفی 
میباشــد كه هركدام از زاویه دید خود به ایــن صنعت 
نگاه كــرده و طبعا انتظارات متفاوتی از كاركرد صنعت 
بیمه دارند. ذینفعان اصلی شــامل موارد ذیل هستند:

1 -ســهامداران: تامین كننده ســرمایه شركتهای بیمه 
هستند و طبعا انتظار دارند كه شركت بیمه بگونه ای اداره 
شود كه حداكثر سود منطقی را برای آنان تولید نماید

 2 -كاركنان: سرمایه های انسانی شركتهای بیمه هستند 

و با توجه به نقش بسیار مهمی كه ایفا میکنند الزم هست 
كه در انتخاب آنان بســــیار دقت شود تا دانش ،تجربه 
و تخصص الزم را برای انجام این امر مهم داشته باشند

 3 -نمایندگان و كارگزاران: بازوی اصلی فروش شركتهای 
بیمه و خط مقــدم ارتباط با بیمه گذاران هســتند 4 
-بیمه گذاران: مشــتریان شــركتهای بیمه كه جلب 
رضایت آنها بســیار میتواند به توسعه بیمه كمک كند

 5 -نهــاد ناظــر: نقش مهمی در حمایــت از حقوق 
كلیه ذینفعان و بســط وتعمیم صنعت بیمه دارد. فرا 
رسیدن روز بیمه را به كلیــــه ذینفعان بیمه تبریک 

می گویم و امیدوارم صنعت بیمه كشــورمان با تالش 
و كوشــش این ذینفعان در جایگاه بســــیار رفیع تر و 
جایگاهی كــــه برآزنده این صنعت هست قرار بگیرد.
تاریخچه شکل گیری بیمه تعاون ) تعاونی سهامی عام(:

شركت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه 
فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی 
كشور و تحّقق سیاست های كلی اصل 44 از سال 1386 
آغاز به كار نموده و شکل عملیاتی به خود گرفته است.

این شركت پس از اخذ موافقت اصولی از بیمه مركزی 
جمهوری اســالمی ایران و وزارت تعاون، كار و رفاه امور 
اجتماعی و همچنین ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
با انجام پذیره نویســی از طریق بازار بــورس در تاریخ 
06/10/1391 تحت شــماره 433049 به ثبت رسید.
شــركت بیمه تعاون )تعاونی ســهامی عام( بر اساس 
»قانون تأســیس مؤسسات بیمه غیر دولتی« و »قانون 
تأســیس بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و بیمه 
گری« و تأیید شــورای عالی بیمــه و تصویب مجمع 
عمومی بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
20/04/1392 پروانــه فعالیت خود را در انواع رشــته 
هــای بیمه اموال، مســئولیت، و اشــخاص اخذ نمود.
خدمت رسانی صادقانه آرمان اصلی شركت بیمه تعاون:
شركت بیمه تعاون تالش دارد با به كارگیری از مدیران 
و كارشناســان متخّصص و ممتاز صنعت بیمه كشور 
و فراهم كردن بســتر ارائه خدمــات فنی، تخّصصی و 
تجربی و با در نظر گرفتن معیار های مشــتری مداری، 
گام های اســتواری را در این صنعت برداشته و همواره 
بــا ارائه خدمات مطلوب خدمتگزار مردم عزیز باشــد.

همچنین شركت بیمه تعاون عالوه بر بیمه های رایج، 
توان ارائه مشــاوره های الزم در راســتای انواع پوشش 
های بیمه ای مورد نیــاز بیمه گذاران محترم و به تبع 
آن طراحی و عرضه محصوالت بیمــه ای نوین را دارد.

آرامش را انتخاب کنید
بیســت و پنجمیــن همایــش بین المللی بیمه و توســعه بــا حضور مقامــات دولتی از جمله اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهور، دژپســند وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایی، دكتر ســلیمانی امیــری رییس كل بیمه مركــزی، امیر صفری رئیس پژوهشــکده بیمه، مدیران عامل شــركت های بیمــه، مدیران، 
صاحــب نظران و كارشناســان فعال صنعت بیمــه، همزمان با 13 آذر مصادف با روز بیمه در ســالن همایــش های برج میالد تهران برگزار شــد.در این همایش 
با شــکوه آقای دكتریونس مظلومی مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شــركت موفق بیمه تعاون و مدیران ارشــد این بیمه پیشــرو حضوری چشــمگیر داشــتند.

دکتر یونس مظلومی | مدیرعامل شرکت بیمه تعاون 

باورهای اشتباه
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســیمان 
سپاهان)ســهامی عام( مورخ 1397/09/12 در محل 

سالن هگمتانه هتل المپیک تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 84/9 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
ســعید خاني پور بود، كه خانم ژیال سماواتي و آقای 
سعید حیدری در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد 
اســعدي به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی به 1397/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

همچنین نویــن نگرمانا به  عنوان بــازرس قانونی و 
حســابرس شركت و  شــهود امین به  عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب گردید. 
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره 
جدید به  شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی 

قانونی انتخاب گردید: 
شركت سرمایه گذاري آذر حقوقی سهامی عام اصلی

شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر حقوقی سهامی 
عام اصلی

شركت سیمان فارس و خوزستان حقوقی سهامی عام اصلی
شركت سیمان كردستان حقوقی سهامی عام اصلی

شركت سیمان شرق حقوقی سهامی عام اصلی
در ابتدای مجمع مدیــر عامل به ارائه توضیحاتی در 
خصوص وضعیت صنعت ســیمان در جهان و ایران 
و همچنین عملکرد شــركت در بســتر این صنعت 
پرداخت. مهندس اســعدی به ركــود عمیقی كه در 
بخش ســاخت و ساز در سال های اخیر حاكم بوده از 
یک سو و ظرفیت تولید باالی سیمان و مشکالت در 
صادرات از ســوی دیگر اشاره كرد و یادآور گردید كه 
متاسفانه در ســالهای گذشته كاهش شدید تقاضای 
ســیمان در كنار تالش كارخانه های ســیمان برای 
افزایش مقدار فــروش باعث ریزش قیمت ها و لحاظ 
تخفیف ســنگین در فروش این كاال شده است. مدیر 
عامل این شركت ســیمانی در ادامه با اشاره به فشار 
بیشتر ركود بر شركت های بزرگ تر، به دستیابی سود 
عملیاتی مناسب در ســال گذشته مالی اشاره كرد و 

افــزود: فروش طالیی در 3 ماه آخر ســال مالی و در 
تابستان باعث شد كه این شركت عملکردی قابل قبول 
در تولید و فروش ســیمان های مختلف داشته باشد.

در ادامه مهندس اسعدی به طرح های كاهش هزینه 
اشــاره كرد و افزود سیمان ســپاهان توانسته در این 
زمینه با رویکردهای نوین در تولید و فروش از بهترین 
های صنعت كانی باشــد. در مورد مجموعه موفق و 
پرافتخار ســیمان ســپاهان همین بس كه با داشتن 

پتانســیل باالی تجهیزاتی- منابع انســانی و فنی از 
جمله تــوان تولید و تحویل بیــش از 4 میلیون تن 
سیمان و كلینکر در سال، مجهز به بزرگترین سامانه 
بارگیر خانه تمام اتوماتیک كشــور، توانایی بارگیری 
و تحویل ســیمان از طریق ســامانه بارگیری ریلی، 
دارای 3 خط تولید با تکنولوژی نوین از كشور آلمان 
و ... در كنــار هنر درایت و تدبیر ســکاندار مجموعه 
مهندس اســعدی و تیم مدیریت اش باعث شده كه 
شركت سیمان ســپاهان هر ساله با معرفی محصول 
جدید بازارهای جدیدی را به ســوی خود بگشــاید.

به گفته مهدس اسعدی شركت سیمان سپاهان با سه 
خط تولید و ظرفیت تولید 4/000/000 تن انواع سیمان 
یکی از بزرگترین تولیدكنندگان ســیمان در كشور 

است و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین 
آالت ، منطبق با استانداردهای جهانی محصوالت خود 
را تولید و به بازار عرضه می نماید. به گفته این مدیر 
ارشد، شركت سیمان سپاهان با اعتقاد به ایجاد تنوع 
محصول مطابق با نیاز مشتری و تولید سیمان های با 
كیفیت و بهره گیری از امکانات تجهیزاتی و آزمایشگاه 
مجهز و پتانســیل باالی نیروی انســانی متخصص، 
توان تولید 12 نوع سیمان شامل انواع پرتلند، پرتلند 
ســرباره ای ، آهکی ، پوزوالنی و مركب را دارا بوده و 
در همین راستا است كه شركت هر ساله با محصول 
جدید خود مشــتریان جدیدی را جــذب می كند.

باشــد در شركت سیمان ســپاهان بودن مجهزترین 
ازمایشــگاه های كنترل كیفیت در كنار وجود معادن 
مــارل و مواد اولیه مطلوب و همجواری آن با كارخانه  
یکی از نقاط قوت شــركت سیمان سپاهان محسوب 
می گردد كه این موارد این امکان را می دهد با توجه 
به پتانسیل باالی تولید، امکان تولید هرگونه سیمان 
را با پارامترهای مختلف با توجه به نیاز مشتری ثبت 
سفارش نموده داشته. و در جهت تامین نیاز مشتریان 
خود اقدام می نماید و به شــهادت ذینفعان در اولین 
های نــوآوری و خدمات در عرصه صنعت ســیمان 
باشــد. تولید سیمان سپا سبز و سرباره اكتیو شده از 
این جمله محصوالت هســتند كه هم در حفاظت از 
محیط زیســت برترین بوده و هم از لحاظ كاربردی  
دارای ویژگــی هــای خــاص و متمایز می باشــند.
توســعه سبد محصوالت، كســب عنوان صادركننده 
و پیشــگام در عرصه تولید، شركت برگزیده صنعت 
ســبز كشور، ســامان بخش و بهبود عملکرد شركت 
های اقماری از جمله شــركت حمل و نقل ره نورد و 
توسعه حمل و نقل ریلی در جهت تسریع و سهولت 
توزیع محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی، كسب 
ایزوها و گواهینامه های متعدد از واحد صنعتی نمونه 
تا مدیریت زیســت محیط ، رضایتمندی مشتریان ، 
ایمنــی شــغلی و ... از دیگر دســتاوردهای این تیم 
مدیریت در سال مالی منتهی به 97/06/31 می باشد.

تاكید ســکاندار شركت در مجمع ســاالنه مبنی بر 
تســویه كامل بدهــی هــای ارزی و اقدامات جدی 
برای فروش اموال غیــر مولد، ثبت ركورد بتن ریزی 
با ســرعت باال كه نتیجه ســرعت تحویل و كیفیت 
بــاالی محصول ارائه شــده در پروژه ایــران مال كه 
به ثبت ركورد برترین در ســرعت بتــن ریزی - در 
گینس انجامید، اصالح ســاختاری سازمان در جهت 

37 سال تجربه و سابقه در صنعت کانی کشور
سیمان سپاهان، پیشتاز در نوآوری و پیشگام در تولید و صادرات

یک انتخاب هوشمندانه؛ ساختن آینده و ترمیم گذشته
مهندس اسعدی با سیمان سپاهان خالق و نوآور

لج
 خ
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باال بــردن بهــره وری و راندمــان كاری و مدیریت 
هزینــه ها از آن اخبار مطلوبی بــود كه عالوه بر كام 
شیرین به دل سهامداران اعتماد و اطمینان بخشید.

تدبیر مهندس اسعدی و مدیران آبدیده و پرتالش او 
در خرید قطعات كاالی اساســی مورد نیاز با ارزهای 
حاصلــه از 6 ماه اول ســال مالی كــه باعث تامین و 
پُرشدن انبار از لوازم و قطعات مورد نیاز گردید از جمله 
شاهکارهایی بود كه به محض اعالن آن توسط مدیر 
مجموعه تشویق جانانه سهامداران و ذینفعان حاضر در 

مجمع ساالنه را پیامد خود داشت.
اجازه مــی خواهیــم از مدیریت مالی شــركت كه 
حسابهای پاک و شفاف او به تایید حسابرس و بازرس 
قانونی رســیده بود و از جناب اسماعیلی و بچه های 
خوب روابط عمومی و امور سهام كه به گرمی پذیرای 
مجمع نشــینان و اهل مطبوع بودنــد و در تهیه این 
گزارش یاری رســان خبرنگاران به پاس این میزبانی 
شایســته نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.   

پیام هیأت مدیره 
شــركت به منظور كسب شــرایط برتر در رقابت ، با 
اســتفاده بهینه از منابع و امکانــات موجود اقدام به 
تدوین برنامه هاي مناسب در راستاي بهبود تصمیم 
ســازي و تصمیم گیري نموده  و براي ارتقاء بازدهي 
و افزایش كیفیت محصوالت و خدمات،  كاهش زمان 
واكنش نسبت به نیاز مشتریان ، شناسایي محدودیت 
ها، رفع تنگناها ، شناسایي و حذف هزینه هاي بدون 
ارزش افزوده،  كاهش مســتمر بهاي  تمام شــده  و 
ارزیابي فعالیت هــاي جدید كه انجام آن بر عملکرد 
شــركت موثر بوده و همچنین برنامه ریزي در جهت 
پژوهش،  تحقیقات و آموزش نیروي انســاني، طرح 
ریزي نموده اســت، كه امید اســت با پشــتیباني و 
رهنمود ســهامداران محترم شاهد نتایج آن باشیم .  
مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال مالي مورد گزارش 
پس از خروج سیمان از سبد حمایتي درسال 1387 
و راه اندازي واحدهاي جدید تولید، عرضه ســیمان 
نســبت به تقاضا در بازارهاي داخلي افزایش یافت و  
شرایطي متفاوت با گذشته براي واحدهاي تولیدكننده 
ســیمان به وجود آمد و علي رغم آزاد شدن صادرات 
ســیمان،  فزوني عرضه در بازارهاي داخلي نسبت به 
تقاضا در سال مالي منتهي به پایان شهریور ماه 1397 
همچنان تداوم یافت . عالوه بر این افزایش قیمت تمام 
شــده تولید سیمان تحت تاثیر افزایش قیمت حامل 
هــاي انرژي ، افزایش نــرخ ارز و افزایش هزینه هاي 
ســالیانه از یک طرف و عدم تناســب افزایش قیمت 
فروش ســیمان با افزایش قیمت تمام شده از طرف 
دیگر ، صنعت سیمان را با كاهش حاشیه سود در سال 
مالي مورد گزارش و سنوات قبلی مواجه نموده است .

عدم تناســب رشــد مصرف ســیمان با رشد تولید 
سیمان در ســال مالي مورد گزارش ، باعث گردیده 
است تولید كنندگان با مازاد تولید نسبت به مصرف 
مواجه شــده كه در نتیجه با انباشــت و نهایتاً عدم 
فروش محصول، با كســري نقدینگي مواجه شوند .
مرور كلي بــر جایگاه شــركت در صنعت و 
وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش

پس از راه اندازي خط ســوم تولید در ســال 1387 
ظرفیت تولید كلینکر در شــركت سیمان سپاهان از 
1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازي 
آسیاب سیمان خط ســوم در نیمه دوم سال 1388 
ظرفیت تولید ســیمان نیز به 3/7 میلیون تن رسیده 
اســت . با افزایش ظرفیت تولید سیمان در شركت و 
افزایش عرضه ســیمان تولیدي ســایر شركت ها در 
بازارهاي داخلي ، به ویژه افزایش عرضه ســیمان در 
منطقه جغرافیایي فعالیت شركت بعلت بهره برداري از 

كارخانه هاي جدید ، رقابت بین عرضه كنندگان براي 
افزایش فروش محصوالت خود در سال مالي منتهي 
به پایان شهریور ماه 1397 نیز ادامه یافت بطوریکه در 
اثر رقابت ، قیمت فروش به تناسب افزایش نیافته است 
. در صادرات محصول به خارج از كشــور نیز با توجه 
به تولید مازاد سیمان نسبت به مصرف داخلي ، عرصه 
رقابت شدت یافت. با توجه به شرایط نرخ ارز و بهبود 
صادرات، توانســت در سال مالی گذشته حدود 235 
هزار تن كلینکر صادر نماید كه نسبت به سال قبل، از 
افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با وجود این 
موارد، شــركت تالش نمود به اهداف از پیش تعیین 
شده دست یابد و با همت و همدلی همه كاركنان برای 
ورود به بازارهای جدید برنامه ریزی نماید كه نتیجه 
آن فروش 1/736/989 تن ســیمان و 269/236 تن 
سرباره پودر شده در شرایط سخت رقابتي در بازارهاي 

داخل و خارج بوده است .
مرور كلی بر عملكرد شركت، میزان دستیابی به 

اهداف تعیین شده
تالش برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بودجه 
توسط هیات مدیه و پایش عملکرد ماهیانه در طول سال 
مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1397 با توجه به شرایط 
متغیر و تحوالت اقتصادی در سال مالی مورد گزارش 
از دغدغه های اساســی مدیریت شركت بوده است.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت 
بامطالعاتي كه درسالهاي گذشته صورت گرفته است 
تولید محصوالت جدید در مرحله آزمایش قرار گرفته 
كه پس از طي مراحل آزمایشــي، این محصوالت كه 
داراي تنوع و تفاوت از لحاظ كیفیت و مقاومت و سایر 
معیارها با انواع سیمان  مي باشد به بازار عرضه شد .

برنامه هاي آینده شركت
شركت سیمان سپاهان در راستاي جلب نظر ذینفعان 
خود، به ویژه حداكثر نمودن منافع ســهامداران عزیز 
و با برقراري واســتفاده از سیستم مدیریت استراتژي 
متــوازن )BSM( وباتمــام تــوان، حداكثــر تالش 
خود را بــراي كاهش قیمت تمام شــده محصوالت 
و افزایــش )EPS( به كار گرفتــه و در قالب برنامه 
راهبردي 3 ســاله اهداف ذیل را تدوین نموده است:
گســترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي 

شیوه هاي فروش
ارتقــاي كیفیــت محصــوالت در ســطح داخلي و 
استانداردهاي بین المللي )كنترل جامع كیفیت مواد 
اولیه و افزودني از معدن تا تحویل به مشتري، پیگیري 
اخذ نشان CE( وگسترش سهم بازار داخلی )افزایش 
كارائي فرآیند بازاریابي ، مدیریت روابط با مشتریان، 
جلب رضایت و ایجاد وفاداري در مشتریان( همچنین 
افزایش میزان صادرات به منظور به كارگیري حداكثر 
ظرفیــت تولیدي ، تأمین بخشــي از نیازهاي ارزي.

تنوع محصوالت
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه )R&D( جهت تأمین 
نیازهاي جدید مشتریان ونگاه به آینده از نظر تکنولوژي 

و تولید محصوالت جدید و معرفی به بازارهای موجود.
تسویه وام های دریافتی از طریق واگذاری سهام

بــا توجه بــه پرتفــوی ســرمایه گذاریهــای كوتاه 
مدت و بلندمدت شــركت، برنامه شــركت در سال 
مالــی آتــی كاهــش هزینه هــای مالــی از طریق 
كاهــش اصــل تســهیالت مالــی و تامیــن منابع 
مالــی از طریــق فروش ســهام موجود می باشــد.

مدیریت هزینه ها و كاهش بهای تمام شده
شركت در سال مالی 97 - 98 برنامه تعمیرات اساسی 
خطوط قدیمی را در برنامه كار خود قرار داده اســت 
كه می تواند منجر به افزایش ظرفیتهای عملی تولید 
شــده، همچنین بر بهای تمام شــده محصوالت نیز 
موثر می باشــد. با توجه به شرایط فعلی، برنامه های 
مختلفی در خصوص كنتــرل و كاهش هزینه ها در 
حوزه های مختلف عملیاتی در دست انجام می باشد.

شیوه هاي تأمین مالي
نقدینگي شركت در سال مالي منتهي به 31 شهریور 
مــاه 1398 تحت تأثیــر وضعیت بــازار و تغییرات 
روش فــروش محصــول از روش نقدي بــه اعتباري 
داراي نوســانات زیادي بوده اســت ، بــه طوري كه 
یکي از موارد مهم اتخاذ تصمیمات بررســي وضعیت 
نقدینگي است . لذا شــركت براي تأمین منابع مالي 
خود براســاس بودجه نقدي تعریف شده براي سال 
مالــي آتي منابــع الزم را پیش بیني نموده اســت .
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نشســت مطبوعاتی بیست و پنجمین همایش بیمه 
و توســعه در پژوهشــکده بیمه با محوریت »صنعت 
بیمه، نــوآوری و فنــاوری اطالعات« برگزار شــد. 
امیر صفــری، رئیــس پژوهشــکده بیمــه در این 
نشســت مطبوعاتی، انتخاب موضــوع همایش 25 
را تحــت تاثیر دو عامــل افزایش كاربــرد فن آوری 
بــرای تحــول در بیمــه وهمچنیــن انتظــارات و 
تقاضاهــای متحــول شــده مشــتریان دانســت.

وی با اشــاره بــه كاربردهای مختلــف نوآوری های 
تکنولوژی اطالعاتــی در صنعت بیمــه اظهار كرد: 
تکنولوژی های اطالعاتی می توانند در قالب ربات های 
مشاور، پهبادهای ارزیاب خسارت، بالكچین و ارزهای 
دیجیتال در مبادالت بیمــه اتکائی، ابزارهای ارزیابی 
ریسک راننده، ابزارهای ارزیابی ریسک های درمان و 
اینترنت اشیاء به رشد و پویایی صنعت بیمه كمک كنند.

صفــری با بیان اینکه كل زنجیره ارزش صنعت بیمه 
با تکنولوژی های اطالعاتی درگیر شده است اضافه كرد: 
به طور كلی در كل زنجیره ارزش بیمه، اتوماسیون در 
حال جایگزینی با فرایندهای انسانی است. همچنین با 
بکارگیری این تکنولوژی ها، حق بیمه افراد به صورتی 

شخصی سازی شــده و متناسب با ریســکی كه فرد 
ایجاد می كند، تعیین می شود. امروزه اپلیکیشن های 
قابــل نصب روی موبایــل كه همواره همــراه مردم 
اســت رابطه بیمه گر و بیمه گزار را تغییر داده است.

او با طرح این پرسش كه چگونه می توانیم در برابر ورود 
تکنولوژی های جدید اطالعاتی واكنش نشان دهیم یا 
تصمیم بگیریم گفت: واقعیت این اســت كه تحوالت 

اینشورتک می تواند بازیگران صنعت بیمه را غافلگیر 
كند. درچنین شــرایطی ما نباید بــه صورت انفعالی 
رفتــار كنیم بلکه باید هرچه زودتر به اســتقبال این 
تکنولوژی های جدید برویم و بر اساس آن ها عمل كنیم.

رئیس پژوهشــکده بیمه با تاكید بر اینکه مدل های 
جدید كسب وكار در زنجیره ارزش صنعت بیمه بین 
اینشورتک ها و شركت های سنتی می تواند چالش هایی 
هم ایجاد كند، ادامه داد: فرایند ادعای خسارت در حال 
تبدیل شدن به یک فرایند ماشینی است؛ ضمن اینکه 
اساساً جلوگیری از وقوع خسارت هم یکی از ویژگی های 
خــاص محصوالت بیمــه ای در آینــده خواهد بود.

صفری با اظهار اینکه نــوآوری از طریق فناوری های 
نوظهور اطالعات محرک كلیدی تحول در بخش بیمه 
است، بیان كرد: فناوری های نوظهور اطالعاتی می توانند 
به افزایش كارایی و اثربخشی در بازار بیمه كمک كنند، 
ضمن اینکه اساساً ظهور پیشرفت های جدید در فناوری 
اطالعات می تواند امکان نوآوری ارائه روش های جدید 
خدمات دهی را بسیار بیشــتر از گذشته فراهم كند.

صفــری با بیــان اینکه بیســت و پنجمین همایش 
بیمه و توســعه همزمــان با روز ملی بیمــه در 13 
آذر برگزار خواهد شــد، گفت: این همایش توســط 
پژوهشــکده بیمــه، هماهنگــی بیمــه مركزی و 
مشاركت شــركت های بیمه و ســایر نهادها برگزار 
خواهــد شــد؛ همچنیــن از بیــش از 2600 نفر از 
كاركنــان و نهادهای صنعت بیمه و دانشــگاهیان و 
همچنین نهادهای دیگر دعوت به عمل آمده اســت.

او با بیان اینکه مقاالت ارسال شده به این همایش به 

صورت بدون نام توسط 4 داور در دو مرحله مورد داوری 
قرار گرفته است ادامه داد: روش انتخاب مقاالت از طریق 
امتیازدهی عددی با توجه به معیارهای ارزیابی خواهد 
بــود كه تا این لحظه تعداد مقاالت واصله 168 مقاله 
بوده است كه 12 مقاله آن برای ارائه انتخاب شده اند.

رییس پژوهشــکده بیمه در مورد برنامه های جنبی 
همایش نیز به نمایشگاهی كه با حضور استارتاپ های 
صنعت بیمه برگزار می شود اشاره كرد و گفت با ابتکار 
بیمه مركزی و پژوهشــکده بیمه امسال در همایش 
بیمه و توســعه آثار مکتوب صنعت بیمه را در قالب 
600 اثر شــامل كتب، نشــریات و پایــان نامه های 
تولیدی تمامی شــركت های بیمه، پژوهشکده بیمه، 
صندوق تامین و سند یکا را به نمایش خواهیم گذارد. 
گفتنی اســت همایــش ملــی بیمه و توســعه به 
عنوان تجلــی تالش اعضای صنعت بــرای برقراری 
ارتبــاط در جهت تبادل اندیشــه و اشــتراک دانش 
و كمــک به رشــد دانــش و حرفه ای گری از ســال 
1373 تا كنون به صورت ســالیانه برگزار  می شــود.

در همایش ســال 1397 با عنــوان »صنعت بیمه، 
نــوآوری و فناوری اطالعات« بــا محوریت مدل های 
كسب وكار مبتنی بر فناوری های بیمه، نقش فناوری 
اطالعات در تشــخیص تقلــب، انــواع فناوری های 
قابــل اســتفاده در خدمــات بیمــه ای، انطبــاق با 
تحــوالت و پیشــرفت های جهانی بیمــه در حوزه 
نوآوری و فنــاوری اطالعات، نظارت بر صنعت بیمه، 
استارت آپ های بیمه ای و تحول در بازاریابی بیمه ای 
با همت اعضای صنعت بیمه كشور برگزار خواهد شد.

دکتر صفری در نشست خبری اعالم کرد:
کل زنجیره ارزش صنعت بیمه با تکنولوژی های اطالعاتی درگیر است
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برای پاســخ دادن به چنین پرسشی ضروری است 
در ابتــدا پیــش زمینه های فکــری مربوطه مورد 
بررسی قرار گیرد. اســاس و مبنای كلیه فرضیات 
علمی، مدل ســازی هــا، روش هــای مدیریتی و 
هــر آن چه با مقولــه برنامه ریزی روبروســت، بر 
پایه ســطحی از ثبات محیطی قرار گرفته اســت.

در عین پذیــرش تغییرات عمــده و لحظه ای در 
محیــط پیرامــون و دنیــای رقابتی امــروز، برای 
بررســی هر موضوعی الزم است برخی از پارامترها، 
متغیرهــا و مؤلفــه های پیرامون بــه صورت ثابت 
)در شــرایط آزمایشــگاهی( در نظر گرفته شــود.

از ایــن فرضیه می توان نتیجــه گرفت در زندگی 
فــردی و اجتماعــی نیز، برای تمركــز بر برخی از 
حوزه هایی كه فــرد تمایل به برنامه ریزی و توجه 
ویژه به آن ها دارد، ضروری اســت شــرایط برخی 
از جنبــه های دیگــر را ثابت در نظــر بگیرد. اگر 
فــردی تمركز خود را بر كار خود قرار داده باشــد، 
طبعاً نیازمند آن اســت كه از ثبات زندگی شخصی 
خود، حداقل اطمینان قابل قبولی داشــته باشد. با 
پذیرفتن این فرضیه ثبات، م یتوان ابزارهای فراهم 
كننده ثبات را در محیط اجتماعی شناسایی نمود.

همانگونــه كه كاركــرد اصلی بیمــه، بازگرداندن 
زیان دیده به شــرایطی مشــابه شــرایط پیش از 
وقــوع حادثه اســت، قطعــاً یکی از رایــج ترین، 
مرســوم ترین و كم هزینــه تریــن ابزارهایی كه 
ثبــات را در زندگی انســان ها از دیربــاز تا كنون 
فراهم نموده اســت، مفهوم بیمه اســت. مهمترین 
پیامــد بیمــه ایجــاد آرامــش در جامعه اســت.

در پاسخ به بخش دوم پرسش فوق، توجه به این نکته 
ضروری است كه سطح نیاز فرد به ثبات و اطمینان، 
تعیین كننده سطح نیاز وی به محصوالت و خدمات 
متنوع بیمه اســت. در صورتی كه فرد، با كســب 
اطمینان از حفظ ثبات دارایی های خود به راحتی 
در حوزه های دیگر تمركز می نماید، تنها بیمه های 
اموال و مســئولیت تأمین كننده نیاز وی می باشد.

در صورتــی كــه تمركز فرد با اطمینــان از تأمین 
هزینــه های ســالمتی و یا وضعیت آتــی خانواده 
تأمیــن می شــود، بیمه های اشــخاص پوشــش 
های حمایتــی الزم را بــرای وی فراهم می كند.

كاركــرد و وظیفه اصلی شــبکه محتــرم فروش و 
مشاوران بیمه ای، شناســایی سطوح مختلف نیاز 
مشتریان به ثبات و ارائه محصوالت متناسب با نیاز 

مشتریان است.
هر چند توجه ویژه شــركت های بیمه به طراحی 
بســته های مركب از چند محصول برای پوشــش 
ســطوح مختلــف نیاز مشــتریان نیــز از مواردی 
اســت كه تا حد قابل توجهی مغفول مانده اســت.
كسب رتبه برتر جشنواره روابط عمومي هاي 

صنعت بیمه توسط بیمه دي
 روابــط عمومی شــركت بیمه دی برای ســومین 

ســال متوالی توانســت در بین روابط عمومی های 
برتــر صنعت بیمه قرار بگیرد. در اختتامیه همایش 
ملي روز بیمه، برگزیدگان جشنواره روابط عمومي 
هاي برتر صنعت اعالم شدند و از فرید میرموسوي 
مدیر روابــط عمومي و امــور بین الملل بیمه دي 
به عنــوان روابــط عمومي برتر صنعــت با اهداي 
لوح، تقدیر بعمل آمد.  این جشــنواره امســال در 
محورهــاي مختلف برگزار شــد كــه بیمه دي در 
بخش مدیریت رتبه برتر را كسب نمود.گفتني است 
شــركت بیمه دي در ســالهاي 96 و 95 به ترتیب 
موفق به كســب رتبه دوم و سوم این جشنواره شد.

»مستمری حادثی« طرح نوین بیمه دی
حادثه یک اتفــاق غیر قابل پیش بینی اســت اما 
دور از انتظار نیســت و نمی تــوان جلو وقوع آن را 
گرفت اما می توان صدمات و آسیب های احتمالی 
ناشــی از آن را به حداقل رساند.آسیب های ناشی 
از حوادث دامنه گســترده ای دارنــد و گاه مال و 
دارایی افراد را تهدید مــی كنند و گاه جان و مال 
و دارایی را. مال و دارایی دوباره قابل كســب است 
اما برای خانواده ای كه جان سرپرســت و نان آور 

خانواده در نتیجه وقوع حادثه دچار آســیب و زیان 
می شود شرایط خیلی ســخت خواهد بود. هم به 
لحاظ مادی و شــرایط اقتصادی در تنگنا خواهند 
بود و هــم به لحاظ معنوی دچار آســیب خواهند 
شــد.بیمه دی با هدف حمایت از خانواده، كاستن 
از فشارهای اقتصادی و معیشتی در نبود سرپرست 
خانواده در زمــان وقوع حوادث و با در نظر گرفتن 
شــرایط اقتصادی و درآمدی مــردم جامعه، بیمه 
مســتمری حادثی را طراحی و امــکان تهیه آن را 
برای آحاد مردم فراهم نموده اســت. این محصول 
یکــی از متمایزتریــن و به روزتریــن محصوالت 
عمــر در صنعــت بیمه بــوده و مختص شــركت 
بیمه دی م یباشــد كه حق بیمه آن بســیار پایین 
و متناســب با قدرت خرید همه افراد می باشــد.

پوشــش اصلی این بیمه نامه فــوت به علت حادثه 
بیمه شده میباشد كه در صورت وقوع، شركت بیمه 
دی ســرمایه فوت حادثی را به صورت مســتمری 
بــه ذینفعان بیمه نامه پرداخــت خواهد نمود این 
ســرمایه معادل 70 برابر حقوق ماهانه بیمه شــده 
و حداكثر تــا2/000/000/000  ریال می باشــد.
در كنار پوشش اصلی، شركت بیمه دی امکان تهیه 
پوششهای بیمه ای تکمیلی زیر را نیز در بیمه نامه 

فراهم نموده است:
- پوشــش نقص عضو دائم ناشــی از حادثه بیمه 
شده تا ســقف 100 درصد ســرمایه فوت حادثی
- پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده 
معادل 10 درصد ســرمایه فوت حادثی و تا سقف  

200/000/000 ریال

بیمه دی؛ با شما برای جبران
بیســت و پنجمیــن همایــش بین المللی بیمه و توســعه بــا حضور مقامــات دولتی از جمله اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهور، دژپســند وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی، دكتــر ســلیمانی امیری رییــس كل بیمــه مركزی، امیــر صفری رئیس پژوهشــکده بیمــه، مدیران عامل شــركت هــای بیمه، 
مدیــران، صاحــب نظران و كارشناســان فعــال صنعت بیمه، همزمــان با 13 آذر مصــادف با روز بیمه در ســالن همایش هــای برج میالد تهران برگزار شــد.
در این همایش با شــکوه محمدرضا كشــاورز مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شــركت موفق بیمه دی و مدیران ارشد این بیمه پیشرو حضوری چشمگیر داشتند.

محمدرضا کشاورز | مدیرعامل بیمه دی 

چرا باید بیمه بخریم و چه بیمه ای مورد نیاز ماست؟
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روابط عمومی های برتر بیمه ای را بیشتر بشناسیم
قلب تپنده سازمان ها ، روابط عمومی

افشین نوری| مدیرروابط عمومی بیمه پارسیان
دارای مدرک كارشناسي ارشد مدیریت 
رســانه و كارشناســي علوم ارتباطات 
اجتماعي اســت. نــوری متولد 1360 
اســت و از مدیران جوان صنعت بیمه 
اســت اما تجربه 13 ســال فعالیت در 
بخشــهای مختلف روابط عمومی دارد. 
این مدیرجوان بیمه پارسیان مهارت در 
خبرنویسی - مصاحبه و حتی ویراستاری 
مطالب را دارد. مهــارت او در برگزاری 
همایش ها در سطح مدیرتشریفات است 
با فضای تبلیغاتی آشــنا و عضو كمیته 
تبلیغات بیمه پارسیان است. مقاله او به عنوان مقاله برتر بخش عمومي 
چهارمین همایش روابط عمومي الکترونیک ایران شد، سازمان كمیته 
علمی همایش ســاالنه روابط عمومی الکترونیک از وی تقدیر شــد.

*داود شكری| مدیرروابط عمومی بیمه »ما«
او درمحله شمیرانات متولد شده است. دارای مدرک كارشناسی فقه و حقوق اسامی و كارشناسی ارشد 

حقوق جزا و جرم شناسی است.
شکری در كارنامه خود تجربه كارشناس حقوقی شركت »كیسان« - كارشناس 
حقوقی شركت« سبالن گستر« - كارشناس امور شعب، نمایندگان و كارگزاران 
شــركت بیمه« ایران معین« را دارد. شکری عضو كارگروه تخصصی روابط 
عمومی ســندیکای بیمه گران- عضو شورای مدیران روابط عمومی صنعت 
بیمه كشــور- عضو كمیته تخصصی ارتباط با رسانه بیمه مركزی- سرممیز 
شركت سهامی بیمه »ما« در استقرار مدیریت كیفیت و مدیر مسئول نشریه 
داخلی شركت بیمه »ما« است. روابط عمومی بیمه »ما« از بیمه مركزی در 
خصوص پیاده ســازی طرح ب مثل بیمه در كشورلوح تقدیر گرفت. شکری 
درسال 96 به عنوان مدیر روابط عمومی برتر صنعت بیمه كشور از طرف بیمه 
مركزی انتخاب شد. و افسر وظیفه سال در نیروی هوا فضا سپاه پاسداران نیز هست.

*كریم همتی | مدیر روابط عمومی بیمه آرمان
روابط عمومی هنر مردم داری است و تمامی تالش خود را معطوف تنظیم روابط مجموعه و مردم م ینماید و سعی دارد اهداف و برنامه 
های مجموعه را با اتکاء به اصول اخالقی و رسالت حرف های در جهت تحقق و حفظ منافع مجموعه خود و مردم بکار بگیرد. وظایف 
روابط عمومی همچنین برقراری ارتباط صحیح، منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطالع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات 
و خواسته های مخاطبان با بکارگیری رو شهای مختلف است كه به نظر می آید آقای كریم همتی مدیر روابط عمومی شركت بیمه 
آرمان در مدت حضور خود در صنعت بیمه و بیمه آرمان، بنحو احسن به این امور اهتمام ورزیده است.او دانش آموخته زبان و ادبیات 
خارجی از دانشگاه تهران است و در سال 1367 به استخدام رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درآمد و در حوزه 
معاونت سیاسی به عنوان مترجم سیاسی تا سال 1375 مشغول به فعالیت بود و در كنار آن به صورت پاره وقت نیز با روابط عمومی 
رادیو همکاری داشت. كریم همتی از سال 1375 از صدا و سیما به بیمه مركزی منتقل شد و به مدت 20 سال به عنوان رئیس اداره روابط عمومی بیمه مركزی فعالیت كرد و در 
مرداد 1395 به افتخار بازنشستگی نائل شد. بدنبال درخواست مدیرعامل بیمه آرمان برای همکاری با این شركت، از شهریور 95 تاكنون به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه آرمان 
مشغول فعالیت است. او طی این مدت، مطالبی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی نوشته است كه آخرین مطلب او » نقش روابط عمومی و رسانه در توسعه بیمه در كشور« است.

*فرید میرموســوي |  دارای مدرک كارشناس علوم اجتماعي گرایش تعاون و 
رفاه، كارشناسي ارشد جامعه شناسي ، دكتري جامع هشناسي اقتصاد و توسعه
عنوان پایان نامه كارشناســی او جامعه شناسي عشق و رفتار 
عاشقانه اســت. او تجربه فعالیت در روزنامه های جام جم و 
شــرق را در كارنامه خود دارد. همکاری در طرح جاذبه ها و 
دافعه هاي تهران كاری از صدا و ســیما - طرح نگرش مردم 
نســبت به ســهمیه بندي بنزین برای وزرات نفت، ارزیابی 
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ایستگاه تفکیک زباله شمال شرق 
و اخذ گواهینامه ارزیابي تاثیرات اجتماعي طرح هاي توسعه 
شــهري از شــهرداري تهران از فعالیت های اجرایی اوست.
 از فرید میرموسوي مدیر روابط عمومي و امور بین الملل بیمه 
دي به عنوان روابط عمومي برتر صنعت با اهداي لوح، تقدیر 
بعمل آمد.  این جشنواره امسال در محورهاي مختلف برگزار 
شــد كه بیمه دي در بخش مدیریت رتبه برتر را كسب نمود. گفتني است شركت بیمه 
دي در ســالهاي 96 و 95 به ترتیب موفق به كســب رتبه دوم و سوم این جشنواره شد.

ششمین جشــنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه كشور با معرفی شركت 
های برتر به كار خود پایان داد. در این جشــنواره مدیران روابط عمومی شركتهای 
بیمــه ای آثار خــود را مطابق با فراخوان، در هفت محور تخصصی »انتشــارت«، 
»مدیریت روابط عمومــی«، »روابط عمومی الکترونیک«، »تبلیغات«، »ارتباطات 
رسانه ای«، »فعالیت های فرهنگی« و »پژوهش های اجتماعی« ارسال كرده بودند. 
براساس این گزارش نتایج بررسی آثار كه توسط هیات داورانی متشکل از صاحب 

نظرات ارتباطات و روابط عمومی انجام شد به این شرح اعالم شد:

 در بخش انتشــارات: روابط عمومی شــركت هــای بیمــه »رازی« و »ما« 
در بخش مدیریت روابط عمومی: روابط عمومی شركت بیمه »دی«

در بخش روابط عمومی الكترونیك: روابط عمومی شركت بیمه »سامان«
در بخش تبلیغات: روابط عمومی های شركتهای بیمه »پارسیان« و »ما«

در بخش ارتباطات رسانه ای: روابط عمومی شركت بیمه »ایران«
در بخش فعالیت های فرهنگی: روابط عمومی های شركت های بیمه »معلم« و »سرمد«

در بخش پژوهش های اجتماعی: روابط عمومی شركت بیمه »كوثر«

*سمیه محمدی| مدیرروابط عمومی بیمه رازی
دارای مدرک كارشناسی ارشد- مدیریت بازرگانی گرایش 
استراتژیک و كارشناســی مدیریت تبلیغات است. یک 
نظریه پرداز مدیریت تاثیرگذار- پژوهشگر حوزه ارتباطات 
و تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمان- مدیریت 
تبلیغات و برندینگ و مدیریت كمپین های تبلیغاتی و 
كمپین های رسانه ای مهار تهای خانم محمدی است.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سیمان دشتستان)سهامی عام( مورخ 1397/09/25 
در محل ســالن اجتماعات انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان تشکیل گردید. در 
این مجمع كه با حضور 98/96 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای ســعید خاني پور بود، كه جنابان داود حسني زاده و مرتضي سیدصالحي در 
مقــام نظار اول و دوم و آقای كیومرث موســیوند به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1397/06/31 توسط مدیریت عامل توانمند شركت و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند. شراكت به عنوان 
بازرس قانونی و حسابرس شركت و داریا روش به  عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. 
مهندس كیومرث موسیوند مدیرعامل با تجربه و شناخته شده صنعت كانی كشور در ابتدای 
گزارش خود با تشــریح فعالیت های صورت پذیرفته طی ســال مالی گذشته در سیمان 
دشتستان اعالم كرد با تولید 1/042/057 تن محصوالت اعم از كلینکر و انواع سیمان مختلف 

در دشوارترین روزهای حاكم بر این صنعت كه از یک سو شاهد افزایش 
ظرفیت تولید ســیمان كشور ، كاهش صادرات و دامپینگ از طرف 
شــركتهای رقیب واز سوی دیگر به علت وضعیت سخت اقتصادی 
كشور و مردم شاهد كاهش هزینه های عمرانی بودجه و ساخت و ساز 
هستیم، شركت سیمان دشتستان توانست عملکردی قابل قبول داشته 
باشد. مدیر مدبر شركت با اعالم اینکه در بحث صادرات علی رغم همه 
مشکالت در هر دو محصول سیمان و كلینکر رشد فروش داشته ایم 
اضافه كرد در كنار فروش مطلوب در بعد عملکرد فنی - بازرگانی و 
تامین قطعات مورد نیاز مجموعه هم توانستیم با یک برنامه ریزی دقیق 
بسیاری از تنگناها و مسیرهای سخت را پشت سر بگذاریم. مهندس 
موسیوند منابع انسانی متخصص، داشتن آزمایشگاه قوی و مرجع كه 
بسیاری از شركت های سیمانی و غیره از آن در جهت آنالیز كیفیت 
محصول خود سود می بردند، تولید محصوالت متنوع و مرغوب، توجه 
جدی به مقوله صنعت سبز و حفاظت از محیط زیست ، وجود شركت 
های زیر مجموعه توانمند از جمله شركت بازرگانی دامون كه در روزهای 

سخت تحریم بیشترین همکاری را برای حمل و نقل و باربری محصوالت به عمل آورد را از 
بزرگترین پتانسیل ها و توانمندی های مجموعه پرافتخار و نمونه سیمان دشتستان اعالم داشت.
كیومرث موسیوند در ادامه به پروژه عظیم سیمان منددشتی اشاره كرد و افزود: بیش از 8 ماه 
از آغاز فعالیت رسمی این كارخانه می گذرد كه با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی 
كارخانه و همچنین فنآوری روز به كار رفته در سیمان منددشتی، شركت خوشبختانه توانسته 
در صادرات و فروش به بازارهای داخل و خارجی اسم و رسمی در خور جایگاه خود و مجموعه 
سیمان دشتستان به عنوان سهامدار 61 درصد آن كسب نماید. به گفته این عضو هیات مدیره 
از آذر 1393 و در طی 30 ماه با یک شیب مناسب این پروژه كلید خورده و از صفر تا صد آن 
به دست توانمندان داخلی تامین و تجهیز گردید تا در سال 97 این مجموعه به بار نشیند . 
این افتتاح موفق یک كارخانه تولیدی در كشورمان كه مدت ، راه اندازی و بهره بردرای پروژه 
ها كمتر می شود از دو سه برابر زمان با چند برابر هزینه های پیش بینی آن زمان ببرد موردی 
مثال زدنی و غرورآفرین بود كه دوست و دشمن بر آن تاكید ویژه داشتند كه این هنر مدیریت 
و تدبیر سکانداران ارشد بوده كه این چنین دستاوردی درخشان حاصل گردیده است. می 
بایست در كنار این سکاندار حاذق مجموعه به تیم یک دست مدیریت مجموعه از مالیه شفاف 
و پاک تا امور سهام و روابط عمومی پاسخگو و كاردان و كاربلد و ... اشاره كرد كه نشان دادند 
دست در دست و دوشا دوش هم می توان در این مرز و بوم پرگهر چه كارهایی را كه ناممکن 
و سخت می نماید به سرانجام رساند. نگاه جدی مدیریت به مراحل افزایش سرمایه در جهت 
توسعه فعالیت های حکایت از آن دارد كه این مدیریت به همین موفقیتها دلخوش نبوده و برای 
رسیدن به چشم انداز روشن سودآفرینی پایدار و ارزش آفرینی مستمر برنامه های مدون دارند.
پاســخگویی صادقانه جناب كرمی مرد شــماره یک مالی شركت به ســواالت و ابهامات 
ســهامداران حاضر، توضیحات مفصل و جامع مهندس موســیوند در تشریح دستاوردها 
و برنامه های آتی و اعالم حمایت قاطع جنابان خانی پورحســین زاده و ســید صالحی به 
عنوان نمایندگان سهامدار عمده از برنامه های مدیریت خدوم مجموعه و راه كارهای پیش 

بینی شــده در جهت باال بردن راندمان و بهره وری امور علی رغم همه دشواری های این 
سالهای حاكم بر وضعیت اقتصادی كشور از مهمترین نکات خواندنی این مجمع بود كه با 
استقبال سهامداران ، ذینفعان، صاحبنظران  و اهالی رسانه حاضر در مجمع روبرو گردید.

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

كارآفرینی یکی از موثرترین ابزارهاي توســعه و تعالی اقتصادي جامعه است كه ترویج آن 
آثار شگرفی بر شکوفایی اقتصادي ، قطع وابستگی و پیشرفت فن آوري دارد. متقابالً، مهم 
ترین دستاورد فرآیند كارآفرینی یعنی ایجاد مشاغل جدید و رفاه اجتماعی حاصل از آن، 
نشاط اجتماعی و شاخص امید به زندگی در بین مردم را ارتقاء داده و از این رهگذركمک 
بزرگــی به پویایی فرهنگی و اخالقی جامعه خواهد نمود. تخصص، انعطاف پذیري ودرک 
مناســب تیم ها و گروه هاي متنوع فنی این شــركت از شرایط موجود و سخت كوشی و 
نوآوري، مهمترین عواملی هستند كه چشم انداز روشن وآینده اي مطمئن را نوید می دهند.

بیانیۀ چشم انداز شركت در افق 5 ساله:
شركت صنایع سیمان دشتستان به منظور ارزش آفرینی براي ذینفعان ، مجدانه رشد و تعالی 
سازمانی را سر لوحه خود قرار داده است ، به طوري كه با ارائه باالترین راندمان تولید ، برترین كیفیت 
محصول و بیشترین بازده مالی در صنعت سیمان بهترین گزینه سهامداران ومشتریان باشد.

جایگاه شركت در صنعت 
شركت در گروه صنعت سیمان ،آهک ، گچ فعالیت می كند . افزایش فروش در سال جاري 
نسبت به سال قبل 12 درصد می باشد كه عمدتاٌ ناشی از افزایش 6 درصدي مقدار فروش و 
همچنین افزایش 6 درصدي نرخ فروش سیمان بوده است . شركت در بین شركتهاي فعال 

در این صنعت در رده 19 قرار دارد .

مدیرانی چنان میانه می دانم آرزوست
مدیریت مهندس موسیوند در سخت ترین روزهای اقتصادی
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روابط عمومی شــركت بیمه ســامان پــس از یک 
سال فعالیت مســتمر، هدفمند و برنامه ریزی شده 
توانست عنوان »روابط عمومی برتر« در بخش روابط 
عمومی الکترونیک را در ششــمین جشنواره روابط 
عمومی های برتر صنعت بیمه كشــور كســب كند.
داوران ایــن جشــنواره پس از بررســی شــاخص 
هایــی همچون ایجــاد و مدیریت پایــگاه خبری و 
وب ســایت، تولید مولتی مدیا، تولیــد برنامه های 
كاربردی و پیام رســان هــای موبایلی، حضور فعال 
در رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی این عنوان 
را بــه روابط عمومی شــركت بیمه ســامان دادند.

ساختار سایت، شاخص هاي گرافیکي شامل نوآوري، 
رنگ ها ، نمادها و شــاخص هاي محتوایي شامل به 
روزرساني، معرفي سازمان و زیرمجموعه ها، بانک هاي 
اطالعات و اخبار، شــاخص هاي تکنولوژیکي شامل 
تاالر گفت و گو، نظرسنجي و لینک ها و نیز فعالیت 
هاي روابط عمومي در زمینه رسانه ها و شبکه هاي 
اجتماعي در این بخش مورد ارزیابي قرار گرفته است.

وب ســایت شــركت بیمــه ســامان بــه نشــانی 
ir.www.si24  در ایــن ارزیابــی مــورد توجــه 
هیات داوران جشــنواره قرار گرفته اســت. اكنون 
SEO این ســایت به شــکل قابل قبولــی درآمده 
و با اســتانداردهای بیــن المللی رقابــت می كند.

ایــن گزارش مــی افزاید : عالوه بر این اپلیکیشــن 
هــای 724، نوین پی، پیگام، جیرینگ و هشــتک 
بیمه به عنوان همکاران شــركت بیمه ســامان در 
این ارزیابی بیشــترین نمرات را كســب كرده اند.

بیمه سامان در 10 پیام رسان و شبکه اجتماعی به 
صورت مستمر فعالیت دارد و در جهت شفافیت، كه 
از سیاستهای اصلی این شركت است، اطالع رسانی، 
تولید محتوی و  بازنشــر مطالب انجــام می دهد. 
صفحه اینستاگرام بیمه سامان با محتواهای جذاب، 
اطالع رســانی دقیقی نســبت به خدمات شــركت 
دارد. ارزیابــی های درون این اپلیکیشــن نشــان 
مــی دهد از لحاظ تعداد تعقیــب كنندگان، صفحه 
اینستاگرام بیمه سامان با فاصله قابل توجهی از سایر 
نهادهای مشــابه در رتبه نخســت قرار گرفته است.

همچنین در »آپارات«، كانال »سامان شو« به عنوان 
كانال رســمی چندرســانه ای گروه بیمه سامان تا 
كنون ویدئوها ی متنوعی تولید و منتشــر كرده كه 
هدف از آن ترویج فرهنــگ بیمه، ارتباط نزدیک با 
همــکاران و مردم عزیز كشــورمان و در درجه اولی 
شــفافیت عملکرد شركت بیمه ســامان می باشد.

یکــی دیگر از محورهــای فعالیــت روابط عمومی 
شركت بیمه سامان كه مورد توجه داوران ششمین 
جشــنواره روابــط عمومی های برتــر صنعت بیمه 

كشــور قرار گرفت، بخش پوشــش خبری مستمر 
و بازنشــر اخبار در بســتر رســانه های آنالین بود. 
شركت بیمه ســامان به عنوان یک شركت سهامی 
عام در راســتای شــفافیت و نهادینه كردن فرهنگ 
پاسخگویی، اطالع سانی و ارتباط نزدیک با مخاطبان 
خود طــی این مدت در چندین نشســت خبری با 
حضور خبرنگاران و اصحاب رســانه درون شركت و 
همچنین در سمینارها و نمایشگاه های تخصصی به 
ســواالت مخاطبین خود پاسخگو بوده و رسانه های 
كشــور را از فعالیتهای شــركت مطلع نموده است.

مسیر تغییر
مریم زمردیان مدیرروابط عمومی بیمه سامان

تحول دیجیتالی در سایه ایجاد 
یک اكوسیستم دیجیتال میسر 
اســت، بر همین اســاس بیمه 
ســامان در راستای ایجاد تغییر 
به سمت دیجیتالی شدن ، ایجاد 
اكوسیستم دیجیتال را از طریق 
اتخاذ سه راهبرد در دستور كار 
قرار داده است. گسترش فرهنگ 
و ارتقای دانش سازمانی، گذار به سامانه یکپارچه باز با نگاه پلتفرمی و تغییر ساختار سازمانی 
به گونه ای كه زمینه جذب و مشاركت استارت آپ ها و فینتک ها در شركت را تسهیل كند.
در عین حال قبل از پیاده سازی این راهبردها توجه به تغییر پیش فرض های نوآوری 
ضروری بود. به تعبیر دیگر در راســتای توســعه دانش و فرهنگ سازمانی این نکته 
كلیدی است كه برای ایجاد نوآوری در شركت پیش فرض ها و نگرش های گذشته 
باید تغییر كند. برای مثال، رضایت مشتری به تجربه مشتری تغییر خواهد كرد. اگر 
چه رضایت مشتری در تجربه مشتری نهفته است اما در نگاه دیجیتالی، حركت به 
سمت اینکه تجربه مشتری زمینه تولید محصول را فراهم می كند بسیار اساسی است. 
همچنین برای رســیدن به اهداف نمی توان با پیش فرض های گذشته مسیرهای 
دیجیتالی را تجربه كرد. بر همین اساس تغییر ذهنیت سازمان از پیش فرض های 
گذشــته به نوین یکی از اهداف و برنامه های كلیدی شــركت محسوب می شود.

در این راستا، تحول دانش شركت از طریق آموزش های مختلف به سمتی كه درک 
درستی از ادبیات تحول دیجیتال داشته باشد به عنوان یکی از راهبردهای مهم شركت 
در دستور كار قرار گرفت. در كنار آن، درک درست از مساله توزیع درست دانش بین 

سطوح مختلف ســازمان از اهمیت باالیی برخوردار است. برای اجرای نقشه 1400 
شركت ضروری بود كه توزیع و كسب دانش در سطوح مختلف سازمان متوازن باشد.
مقوله بعدی كه در دســتور كار قرار گرفت بحث تغییــر نظام بیمه گری متمركز 
)كراینشــورنس( به ســامانه باز با نگاه پلتفرمی بود. در ســایه این امر ارائه ای پی 
ای و امکان اتصال آســان اینشورتک ها به ســامانه متمركز آسان شد. در واقع نگاه 
پلتفرمی به مقوله كراینشــورنس این امکان را به شــركت داد تا درهای سازمان به 
روی خالقیت های موجود در جامعه در حوزه خدمات بیمه باز شــود و طبعا فواید 
این عمل چند جانبه برای افراد نوآور، جامعه و شــركت بوده اســت. تغییر ساختار 
سازمانی شــركت به ســمتی كه امکان تحقق اهداف مورد نظر درخصوص تحول 
دیجیتال را فراهم آورد یکی دیگر از راهبردهای مهم شــركت بوده اســت برهمین 
اساس، شــركت به ســمتی رفت كه خود را همانند یک شهرک صنعتی بیمه ای 
پنداشــت كه كسب و كارهای مختلف در این حوزه این امکان را دارند كه متناسب 
با اســتانداردهای تدوین شــده در این شــهرک فعالیت خود را گســترش دهند.
یکی از نقاط مهم سازمان بخش فروش و نمایندگی های شركت هستند كه از نظر ساختار 
سازمانی و نحوه ارتباط با بخش ستادی از استقالل عمل برخوردار شدند. این فرایند در 
واقع به معنی بازكردن درهای شركت به سمت ورود نوآوری توسط خانواده سامان و در 
عین حال افراد خالق جامعه در توزیع گستره ایران و حتی دیگر نقاط دنیا بوده است.
خالصه كالم آنکه بیمه ســامان برای تحقق نقشــه 1400 خود تالش كرد با ایجاد 
اكوسیســتمی برای تحول دیجیتال، درهــای خود را بر روی جامعــه به گونه ای 
بازكند كه باعث بالندگی ، رشد و بلوغ هر چه بیشتر و سریع تر محصوالت فینتکی 
حوزه بیمه شــود و به تعبیر دیگر یک محیط مناســب و مساعد استارت آپی برای 
كلیــه ایده ها و نوآوری ها كه امکان اســتارت آپ شــدن را دارند بــه وجود آورد.

روابط عمومی شرکت بیمه سامان، این گونه برتر شد
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ســت ا نکي  با نوین  خدمات  ئه  ا ر ا ر  د ها  نک  با بتي  قا ر مزیــت 

کوثر عتباري  ا موسسه  در  ذر  آ ول  ا ز  ا ها  ســپرده  سود  نرخ جدید  اعمال 

اولین همایش تخصصی مدیران و كارشناسان فاوا و برنامه ریزی موسسه اعتباری كوثر 
با محوریت خدمات نوین بانکی با حضور جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل، امیر 
اسعدی معاون فاوا و برنامه ریزی و برخی از معاونین، مدیران حوزه مركزی و كارشناسان 
فاوا و برنامه ریزی استان ها به میزبانی مدیریت شعب استان گلستان برگزار شد.

قربان غریب مدیر شعب استان گلستان ضمن عرض خیر مقدم به مدیران و كارشناسان 
حاضر در همایش، گزارش مختصری از عملکرد اســتان در سال جاری ارائه نمود.

مدیر شعب استان گلستان از تحقق بودجه مصوب ابالغی در شش ماهه نخست 
ســال جاری خبر داد و گفت: امیدوارم با برنامه ریزی و تالش همکاران در استان 
بتوانیم تا پایان سال گام های موثری در تجهیز و تخصیص منابع استان برداریم.

جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل اظهار داشــت: فناوری فعالیت نظام بانکی 
را متحول نموده و منجر به دگرگونی خدمات پولی و مالی شــده اســت و بانک 
ها برای بقا و پیشــرفت در فضای رقابتی، نیازمند ارائه خدمات نوآورانه هســتند.

فهیمی پور تصریح كرد: كوثر باید مترصد بازار، ســلیقه مشتری و ابتکارات درون 
و برون ســازمانی باشد، چرا كه بانکداری نوین به دنبال تسهیل و افزایش سرعت 
خدمات رسانی است. وی افزود: خدمات نوین بانکی از جمله عوامل مهم در ایجاد 
مزیت رقابتی برای بانک ها در جذب و افزایش رضایتمندی مشــتریان می باشد.

عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری كوثر با بیان رشد سریع تکنولوژی و ورود رقبای 
جدید در حوزه فعالیت های بانکی ضرورت اســتفاده از مدیریت خدمات نوین را 

مضاعف دانست و گفت: در این عرصه بانک هایی موفق خواهند بود كه انعطاف پذیر 
باشند و با تغییر و تقویت نیروی انسانی به خلق ارزش برای مشتریان عمل نمایند.

فهیمی پور با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی بانک ها و شباهت این خدمات به یکدیگر 
اظهار داشت: كاركنان می بایست با ارائه خدمات خاص در حفظ و نگه داشت مشتری 
تالش مضاعف داشته و به هدف های باالتر از رضایتمندی و وفاداری مشتری بیاندیشند.

قائم مقام مدیر عامل موسسسه اعتباری كوثر گفت: فناوری اطالعات در بانک ها طی 
دوره های مختلف تغییراتی داشته است، فناوری به منزله ابزاری قوی در ارتباطات 
انسانی، كاركردهای متعددی دارد و تاثیر آن بر اوضاع جامعه و اجتماع تاثیر گذار است.

فهیمی پور ابزار وفارداری مشتریان را در ارتباطات مناسب، طراحی و اجرای كمپین 
های بازاریابی، رصد درخواست مشتریان و یک گام جلو بودن از خواست مشتری دانست 
و اظهار داشت: كاركنان جوان و متخصص كوثر می توانند در این امر سهیم باشند و با 
هدف گذاری مناسب بر روی این موضوع در تعالی سازمان خود نقش مثبت ایفا نمایند.

در ادامه امیر اســعدی معاون فاوا و برنامه ریزی گفت: با توجه به شــرایط خاص 

موسســه همواره باید با برنامه ریزی و تالش مضاعف به استقبال تغییرات رفت.
وی با اشاره به فعالیت یکساله معاونت فاوا و برنامه ریزی اظهار داشت: تصور انجام 
فرآیندها در موسســه بدون فناوری و تکنولوژی امکان پذیر نیســت و با توجه به 
انتظارات ســازمان با فعالیت شبانه روزی توانسته ایم نسبت به تسهیل و افزایش 
ســرعت فرآیندها و خدمات گام برداریم.اسعدی هدف از برگزاری اولین همایش 
تخصصــی مدیران و كارشناســان فاوا وبرنامه ریزی را ارزیابی عملکرد یکســاله، 
پیش بینی تغییرات و ارائه برنامه های آتی متناسب با انتظارات و اهداف سازمان 
اعالم كرد. اســعدی تصریح كرد:  فنــاوری اطالعات مهمترین ابزار ســودآوری 
در ســازمان های اقتصادی و به ویژه درآمدزایی و ســودآوری نظام بانکی اســت.

معاون فاوا و برنامه ریزی گفت: موسسه اعتباری كوثر به عنوان یک شركت در حوزه 
پولی همواره می بایست با رصد لحظه ای سود و زیان در تامین انتظارات ذینفعان 

خود گام بردارد.
مصطفــی امجدیان سرپرســت معاونت بازاریابی و امور اســتان ها با اشــاره به 
تحــوالت نظام بانکــی طی دو دهــه آینده گفــت: ارائه خدمــات در هر زمان 
و هــر مــکان، پایــداری در رفتار با مشــتریان، ظهور تکنولوژی هــای جدید و 
سفارشــی ســازی محصوالت از رویکردهــای آتی نظام بانکی در جهان اســت.

امجدیان جلب اعتماد ســهامداران و شركای تجاری را شرط اول بازاریابی دانست 
و در این بین فرصت اســتفاده از شــبکه های اجتماعی را حائز اهمیت دانست.

دكتر مرتضی شــعبانی سرپرســت معاونت توســعه ســرمایه های انسانی در 
خصــوص آینــده گزینــی و آینده ســازی اظهار داشــت: رهبــری، ارتباطات 
گســترده و پویا، انگیــزه و تعهــد از جمله ویژگی های آینده ســازان اســت.

وی اجرای برنامه جامع شایســته ســاالری و شایســته گزینی را از اولویت های 
ســرمایه انســانی برای تحقق عدالت ســازمانی در موسســه كوثر اعالم نمود.

بررسی و تحلیل نظام كارمزد خدمات نوین، پیاده سازی امنیت در سطوح مختلف 
شــبکه و زیر ســاخت، طراحی و توسعه سیســتم ها و تدوین و تصویب برنامه 
های كالن موسســه عناوین مطالب ارائه شده از سوی مدیران فاوا و برنامه ریزی 
موسســه كوثر در این همایش تخصصی بود. بر اساس این گزارش؛ اولین همایش 
تخصصی مدیران و كارشناســان فاوا و برنامه ریزی با برگزاری جلســه پرسش و 
پاسخ مدیران و كارشناسان فاوا و برنامه ریزی و اهدا تندیس به كار خود پایان داد.

بیست و ســومین هم اندیشی سراســری معاونین و مدیران موسسه اعتباری 
كوثر بــا حضور قائم مقــام مدیرعامل، معاونیــن و مدیران حــوزه مركزی و 
مدیران اســتان ها در محل ســاختمان حوزه مركزی موسســه برگزار شــد.

جواد فهیمی پور سرپرســت موسســه در این هم اندیشی سراسری با اشاره به 
رعایت نرخ های مصوب بانک مركزی گفت: رعایت كامل بخشنامه ها و قوانین 
ابالغی بانک مركزی همواره در موسسه كوثر مورد تاكید است و در مباحث نرخ 
ســود، كامال تابع قوانین ابالغی بانک مركزی هستیم .ضمناً سود حساب های 
كوتاه مدت به صورت ماه شمار از طرف بانک مركزی با عنایت به مصوبه شورای 
پول و اعتبار ابالغ گردید كه بانک ها می بایست از ابتدای بهمن ماه این ابالغیه 
را رعایت نمایند. وی افزود: دكتر همتی رئیس كل بانک مركزی در جلسه اخیر 
خود با مدیران عامل بانک ها و موسســات اعتبــاری از برخورد بانک مركزی با 
متخلفین در پرداخت ســود غیر متعارف خبر داد.عضو هیئت مدیره موسسسه 
اعتباری كوثر اظهار داشــت: قطعاً بانک ها و موسسات اعتباری كه نرخ جدید 
ســپرده ها را رعایت ننمایند دچار عدم تعادل در دو بخش تجهیز و تخصیص 

منابع خواهند شــد.قائم مقام مدیرعامل موسســه اعتباری كوثر بیان داشت: 
امیدواریم با این تصمیم بانک مركزی ثبات در منابع بانکی ایجاد شــود و نظام 
بانکی با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری نسبت به تقویت هرچه بیشتر ارزش 
پول ملی اهتمام ویژه ای داشته باشد.همچنین مصطفی امجدیان معاون بازاریابی 
و اموراستان ها ضمن ارائه گزارش عملکرد استان ها و شعب در خصوص جذب 
و سرانه منابع، نسبت به برنامه ریزی جهت جذب منابع ارزان قیمت تاكید كرد.
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ایران ارقام با دکتر آفتابی پیش به سوی افقی روشن
برآیند تجربه ، تخصص و نوآوری

مجمع عمومی عادی سالیانه شــركت ایران ارقام)سهامی عام( مورخ 1397/09/18 
در محل هتل سیمرغ تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 57/13 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای امیر انباردار بود، كه خانم ســمانه طریقــی و آقای احمد صالحی فر در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای عابد آفتابی به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

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

كمتــر كســی در ســال 96 و در تابســتان داغ آن فکــرش را مــی كــرد كه 
ایــران ارقــام بــه عنــوان قدیمی ترین شــركت فنــاوری ایــران بتوانــد حاال 
حاالهــا از زیــان انباشــته گذر كــرده و به ســاحل ســوددهی آرامــش یابد.

قبــول تصدی مدیرعاملی توســط دكتر افتابــی كه خوب در صنعــت آی تی و 
انفورماتیک تهدیدها و فرصت ها را می شــناخت بر دل و چشم سهامدار و ذینفع 
نقش شادی كشــید كه ایران ارقام می تواند به ریل موفقیت برگردد و براستی كه 
این مجموعه پرافتخار با نیروی انسانی متعهد و متشخص خود توانست چون ققنوس 

دوباره برخیزد. داشــتن پتانســیل باال كه از روز اول 
توســط مدیر مدبر جدید بــه آن تکیه گردید باعث 
شــد با رمز همدلی و تالش مجدانه شــركت ایران 
ارقام خــود را از روند نزول خود رهایی بخشــیده و 
سمتش را به مســیر روشن موفقیت رهنمون سازد.

و این همان كار سخت و ناممکن بود كه این مدیر الیق 
و تیم مدیریتش بخوبی آن را ممکن ســاختند. این 
مدیر جوان و فرهیخته از روز اول مدیریت خود در این 
شركت با تاكید بر نگاه به آینده و دقت نظر بر قبول و 
اجرای پروژه های جدید توانست بر كالبد بی بال ایران 
ارقام رمقی تازه بدمد كه بعد از یکسال مالی می توان 
ثمرات این برنامه ریزی مدون را شاهد بود. استراتژی 
تولید و عرضه محصوالت جدید در كنار پشــتیبانی 
تمام از جمله در محصوالت صندوق فروشگاهی، سویچ 

جدید با عنوان سپاس 2 و البته  هوش تجاری كه این روزها توجه بیشتری در دنیا به 
آن می شود و البته طرح تولید ATM در كشور و ...هر كدام به برگ های برنده ای 
بود كه توانست كهن ترین شركت IT ایران را دوباره بر صدر اخبار این حوزه بنشاند.
اهتمام و مدیریت ارشــد به امر چابک و توانمندســازی مجموعه از روز اول پاییز 
96 تاكنون، تاكید بر استقالل در تصمیم گیری ها تا آنالیز عملکرد مالی و... باعث 
شــد كه در همین بازه یکساله شركت به باالترین راندمان و بهره وری برسد. توجه 
جدی به مقوله صادرات كه تابحال در شــركت ســابقه نداشته و برای آن اقدامات 
اولیــه را از جمله انتخاب محصوالت نهایی و كشــورهای هــدف صادراتی صورت 
پذیرفته اســت از دیگر دســتاوردهای حاصله این تیم مدیریت جدید می باشد..

مدیرعامل و عضو هیات مدیره در ادامه افزایش سرمایه، اجرای پروژه های جاری و اخذ 
پروژه های مناسب در جهت افزایش سوددهی ، تسویه بدهی ارزی ، تقویت رابطه با 
تامین كنندگان، افزایش فروش، توسعه كسب و كار و صادرات را از مهمترین برنامه های 
سال آتی شركت برشمرد و اضافه كرد تنوع بخشی به سبد محصوالت، برنامه ریزی و 
توجه جدی به امر وصول مطالبات و دقت نظر در افزایش شفافیت و كیفیت گزارشات 
از مواردی بود كه در سال گذشته به آن اهتمام گردیده و در سال 97 استمرار می یابد.

دكتر عابد آفتابی در بخشــی در گزارش خود كه با استقبال شدید مجمع نشینان 
مواجه گردید به بیان آمار و عملکرد شــركت پرداخت و بیان داشت در سال مالی 
منتهی به 1397/6/31 ایران ارقام در كنار افزایش سود عملیاتی خود تا 160 درصد 

توانسته است با كاهش 16 درصدی هزینه های اداری و 18 درصدی بهای تمام شده 
عملکردی درخشان در بهره وری و باال بردن راندمان كاری داشته باشد.شایان ذكر 
است نصب و راه اندازی 1000 دستگاه خودپرداز در مناطق روستایی و نصب و راه 
اندازی 10/000 مینی دستگاه GRG در ایران از افتخارات كسب شده دیگر در طول 

مدیریت جدید می باشد.
به گفته ی مدیر ارشــد مجموعه از پارســال برنامه های بسیار خوب كوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدتی برای ایران ارقام تعریف و اجرا گردید تا با شــفافیت مالی و 
افزایش كیفیت ســود، شركت بتواند در ریل گذاری درست خود ادامه مسیر دهد.
عابد آفتابی با بیان اینکه در بحث سهم بازار سخت افزاری، ایران ارقام دومین جایگاه را 
دارد، گفت: »در خصوص پشتیبانی خودپرداز نسبت به سال قبل 7 درصد رشد داشتیم.«

دكتر آفتابــی با بیان اینکــه كوربنک و ســوییچ بانکی مهم تریــن نرم افزارهای 
بانکی هســتند، گفت: »شــركت ایــران ارقام حــدودا 16 درصــد تراكنش های 
كشــور را به وســیله ســوییچ خــودش كنتــرل می كنــد و بعــد از شــركت 
خدمــات انفورماتیــک، بیشــترین ســهم را از نظــر تعــداد تراكنــش دارد.«
او در ادامه به مقایسه عملکرد پیش بینی شده در بودجه و عملکرد محقق شده شركت 
در ســال گذشته پرداخت. بر اســاس جدول های ارائه شده، ایران ارقام موفق شده 
در ســال گذشته فروش 109 میلیارد تومانی و سود عملیاتی 13.7 میلیارد تومانی 
را محقق كند كه نسبت به مقادیر پیش بینی شده در 
بودجه، به ترتیب 4 و 160 درصد افزایش داشته است.
همچنیــن در بودجه ســال گذشــته ایــران ارقام، 
EPS، 41 ریــال پیش بینــی شــده بــود كــه در 
پایــان ســال دقیقــا همیــن رقــم، محقق شــد.
بر اســاس نمودارهای ارائه شــده مدیرعامــل ایران 
ارقــام، این شــركت در خصوص ســود خالص هم 
توانســته اســت در ســال گذشــته، جهت فعالیت 
شــركت را از زیان به ســود تغییر بدهد كه موضوعی 
مهــم و در خــور توجــه برای ســهامداران اســت.
آفتابــی، در خصوص EPS هم با ابــراز امیدواری به 
مثبــت بودن روند رشــد آن با توجه بــه برنامه های 
آتــی مدیران شــركت، اعالم كرد: »EPS شــركت، 
از اواخــر ســال 86 یک ســیر نزولی داشــت اما از 
ســال 96 مجددا جهت نمودار تغییر كرده و روند صعودی به خود گرفته اســت.«

در بخش دیگری از گزارش مدیرعامل ایران ارقام، ضمن ابراز خوشــحالی از تحقق 
وعده های سال گذشته اش و همچنین نتایج مثبت جوان گرایی برای شركت، 5 مورد 
از نقاط قوت مدیریت یک ساله خود را برشمرد. این 5 نقطه قوت عبارتند از »كاهش و 
كنترل هزینه ها«، »افزایش شفافیت و كیفیت گزارش ها«، »تقویت فرهنگ و انسجام 
سازمانی«، »ایجاد و اصالح فرآیندهای داخلی« و »عملکرد مثبت بیمه ای و مالیاتی«.
 Forbes، دكتــر آفتابی، ضمــن اشــاره بــه پیش بینی های مراجعــی نظیــر
برنامه هــای  تکنولــوژی،  جهانــی  روندهــای  از   Deloitte و   Gartner
آتــی شــركت تحــت مدیریــت خــود را بــه شــرح زیــر معرفــی كــرد.

»حركت به ســمت SBU و شركت های مســتقل«، »توســعه بازار ماشین های 
بانکی از طریق اجرای پروژه IAD«، »مشــاركت و ســرمایه گذاری در بالكچین با 
رویکرد محصوالت بانکی«، »مشــاركت در 3 اســتارت آپ حوزه فین تک«، »ایجاد 
خط صــادرات و حضور در بازار بین المللی«، »توســعه محصــوالت بانکی به ویژه 
ســوئیچ جدید ســبا و Channel«، »توســعه محصول هوش تجاری در حوزه 
غیر بانکی«، »تولید دســتگاه ATM و Cashless« و »صندوق فروشــگاهی«.
آفتابی همچنین استراتژی پیشنهادی اش برای اجرای برنامه های آتی شركت را در 
4 مــورد مطرح كرد كه عبارتند از »افزایش ســرمایه«، »اجرای پروژه ها و افزایش 
سوددهی«، »تسویه بدهی ارزی« و »افزایش فروش، توسعه كسب وكار و صادرات«.
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بدون شــک حمایت از برنامه ها و ایده ها مدیرعامل پرتالش و كاردان و اســتفاده 
مناسب از پتانسیل باالی ایران ارقام در منابع انسانی و تجهیزات پشتیبانی - خدمات 
و شعبات گسترده می تواند برای ســهامداران مجموعه این ارمغان را داشته باشد 
كه دوباره شــركت آنها درصدر با افتخار نشسته و بازكسب سهم بیشتر بازار طلب 
كند. مقدار كم ســرمایه اولیه شركت نســبت به شركت های رقیب پاشنه آشیلی 
اســت كه ســکاندار مجموعه به خوبی آنرا شــناخته و درصدد رفع آن است و با 
باوری كه در هیات مدیره و ســهامداران عمده از توانمندی این مجموعه و مدیرت 
جوان آن اســت می توان گفت ایران ارقام برای موفقیت دورخیز كرده است. اجازه 
می خواهیم از مرد شــماره یک مالی شــركت كه حســابهای پاک و شفاف او به 
تایید حسابرســی و بازرس قانونی رســیده بود و از جناب شاهین كار و بچه های 
خوب روابط عمومی و امور ســهام كه به گرمــی پذیرای اهل مطبوع و خبرنگاران 
بوده و در تهیه گزارش یاری رســان ما نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشیم. 

پیام هیات مدیره
خداوند منان را سپاســگذاریم كه پس از یکسال تالش همه جانبه در جهت تحقق 
اهــداف راهبردی شــركت مجالی مجدد یافتیم تاخالصــه ای از كارنامه عملکرد 
شــركت در سال پیشین و برنامه های آتی در ســال پیش رو را تقدیم حضورتان 
كنیم. با توجه به اطالعاتی كه در اختیار می باشــد تصمیم گیر نسبت به عملیات 
و برنامه ها، تماما در جهت حفظ منافع شــركت و اثــرات آتی آن تا حدی كه در 
موقعیت فعلی قابل پیش بینی می باشد براساس رویدادهای به وقوع پیوسته و نیز 
مقررات مذبور بطور كافی و به نحو درســت در این گزارش نشــان داده شده است.

در ســال مالی گذشته به دلیل نوســانات نرخ ارز و اوضاع ناپایدار اقتصادی كشور، 
شــرایط مناســبی بر بازار حاكم نبود ایران ارقام با تجربه 62 ساله خدمت رسانی 
و فعالیــت اقتصادی خود همواره به دنبال توســعه فعالیت هــای خود و خدمت 
رســانی هرچه بهتر به مشتریان و ســهامداران خود بوده است. شبکه پشتیبانی 
گسترده در سراســر كشــور، قدرت نام تجاری ایران ارقام و دامنه ای از ارتباطات 
وســیع و قدرتمند با مشتراین در شبکه بانکی كشــور، جزء با ارزش ترین سرمایه 
های شركت هستند كه باعث شده است در شرایط بدون ثبات اقتصادی شركت نه 
تنها جایگاه خود را حفظ نموده بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه خود و توسعه بازار شد. 
در ســال مالی 97 شــركت با دو چالش عمده »باال بــودن هزینه های عملیاتی« 
و »نوســان نــرخ ارز« مواجــه بوده اســت. در راســتای فائق آمــدن بر چالش 
هــای مزبور، شــركت راهبردهای مناســبی را بــا تمركز بر افزایــش بهره وری 
و كارآیــی واحدهــای ســتادی و كاهش هزینــه های غیرضــروری و همچنین 
لحاظ نمودن ریســک نوســان نــرخ ارز در قراردادهای خود اتخاذ نموده اســت.

در سال مالی پیش رو شركت بر آن است تا با توكل بر خداوند متعال، تالش بیش 
از پیش همکاران، همدلی و همکاری و به پشتوانه حمایت سهامداران ارجمند خود، 
برنامه های توســعه ای شــركت و افق تدوین شده آن را تحقق بخشد تا دوره آتی 
شاهد عملکردی بهتر از این باشیم. امید است با اتکال به خداوند و با تالش بیشتر، 
همدلی و همکاری مجدانه، زمینه توفیق و اعتالی بیش از پیش شركت حاصل گردد.

تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی 
شــک چراغ راه گذشــته، حال و آینده بوده و هســت. در این راستا بهره مندی از 
نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری یگانه در راستای 
بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم. در پایان شایان ذكر 
اســت مدیریت شــركت خود را مکلف می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم 
را كه بی شــک همراه با خیر و بركت برای شــركت خواهد بــود گرامی می دارد.

پیام مدیرعامل
ســال گذشــته با تمركز من و همکاران به اجرای وعده داده شده ی سود دهی و 
كیفیت باالتر ســود سپری شد. با خروج شــركت از زیان جاری و شفافیت بیشتر 
صورت های عالی تا حدودی وفای به عهد كردیم. هر چند مشــکالت سال قبل به 
ویژه كاهش ارزش پول ملی چالش هایی را برای شركت به همراه داشته ولی با توجه 
به ظرفیت ایجاد شده در داخل شركت فرصت های خوبی برای حضور در بازارهای 

بین المللی و افزایش سهم بازار در اختیار داریم كه وعده می كنیم.
با تامین ســرمایه و حمایت سهامداران در سال پیشرو جهشی در جایگاه شركت و 
میزان EPS ایجاد نمائیم. برای تقویت این ســرمایه در شــركت طی سال گذشته 

فعالیت های ذیل در این حوزه مالی پذیرفته است.
- اصالح ساختار مالی

- جایگزینــی روش هــای نویــن و فراگیــر جــذب و اســتخدام بــا روش ها و 
كانال های ســنتی و اســتفادخ از ظرفیت وبســایت شــركت، كانال های شبکه 
اجتماعی تخصصی و در نتیجه كاهش هزینه جذب و اســتخدام و تشــکیل بانک
- تامین نیروی انســانی از داخل سازمان از راه شناسایی افراد مستعد و توانمند در 

پست های مورد نیاز
- افزایش اثربخشی دوره های آموزشی

- شناسایی دوره ای كاركنان برتر و تقدیر از آنان

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی و عمومی به میزان 11880 نفر ساعت
- برگــزاری جشــنواره ایده های نــو و ترغیب همــکاران به ارائه ایــده با هدف 
همفکری و مشــاركت در راســتای افزایش درآمد و كاهش هزینه های شــركت
- برگزاری همایش ساالنه شركت به هدف تحکیم روابط بین كاركنان و شركت در 

راستای تقویت هویت سازمانی.
اهم رویدادهای سال گذشته

 GRG برگزاری جشن نصب و راه اندازی 10/000 امین دستگاه -
- شــركت در هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت و 
معرفی دستاوردهای شــركت در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
- عضویت در هیات ســندیکای تولید كنندگان تجهیــزات فناوری اطالعات ایران

- برگزاری گردهمایی ســاالنه شركت به منظور معرفی كاركنان برتر و تقدیر از آن 
ها و همچنین ایجاد فضای تعاملی بین مدیران و كاركنان و تقویت هویت سازمانی

- برگــزاری جشــنواره ایده های نــو و ترغیب همــکاران به ارائه ایــده با هدف 
همفکری و مشــاركت در راســتای افزایش درآمد و كاهش هزینه های شــركت
- برگزاری جلسه هماهنگی با سرپرســتان استان و معرفی و تقدیر از دفاتر دارای 

برترین عملکرد
برنامه های آتی

شركت ایران ارقام به واسطه تجربه باالی خدمت رسانی و كسب رضایت مشتریان 
خود با توجه به نیازهای معتبر مشــتریان و با در نظر داشــتن اهداف استراتژیک 
خــود، اقداماتی راهبردی تدوین نموده اســت. این اقدامات در دو حوزه توســعه 
كسب و كار )شــامل توسعه عمودی و افقی( و پشتیبان مدیریت تعریف شده اند.

توسعه كسب و كار
Cashless ایجاد خط تولید خود پرداز و -

- افزایش درآمد از حوزه خودپردازهای تراكنشی
- ارائه خدمت تحول شعب به مشتریان

- عرضه نسخه جدید سوئیچ سبا با عنوان سبای 2
- افزایش ضریب نفوذ شركت در اكوسیستم استارتاپی

- ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات به كشورهای منطقه
- توسعه كسب و كار با استفاده از هم افزایی ایجاد شده در حوزه سهامداری

- ارائه نرم افزارهای كیف پول با قابلیت انجام پرداخت های خرد
- یکپارچه سازی سیستم های داخلی ارائه خدمت و ارتباط با مشتریان

پشتیبان مدیریت
- اصالح زیرساخت كنترلی در انبارهای شركت )كدینگ كاال(
- پیاده سازی سیستم های مکانیزه ردیابی و شناسایی قطعات

ماموریت
شركت ایران ارقام به عنوان انتخاب برتر مشتریان و قرار گیری بین سه شركت برتر 
كشور از منظر فروش و سهم بازار در راستای ماموریت خود تا سال 1400 خواهد بود.
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سخن نو بود آنقدر نو بود كه صلوات داشت و پای رفتن از همه باز داشت
سالهاست كه برپایی و برگزاری و سخنرانی این گونه مراسم ها را شاهد بوده و شهادت كه 
به دلیل موجه و غیرموجه مستمعین گوش جان بدان نمی سپارند. از روخوانی چندباره و 
میدان خوانی روسای بزرگ گرفته تا عرضه مقاالت فارسی و التین تحقیقی كه اگر شنونده ها 
صرفاً حضورشان وظیفه نباشدهمین ها كه ارائه می دهند بایست گفت عدم شان به زِ وجود.
به روز این گردهمایی طنین صلوات و كف در تاالر به اتهام نبود به فقه بود كه چون آن 
ور خط قرمزها باشد بقیه اش در چدن قرص ناشنیده می ماند. نمونه ای را محض مثال 
گویم، حاج آقا خاموشــی كه خدای عمر طوالنیش دهد در یک گردهمایی بزرگان بازار 
سرمایه و صنعت كشور از تجار حاضر در جلسه دعوت كرد كه از فرصت به دست آمده در 
واگذاری بنگاه های دولتی - اصل 44 قانون اساسی - استفاده كرده و خود بازرگانان ایرانی، 
شركت های مادر- هلدینگ ها- را تشکیل دهند و كارهای مربوط به حوزه فعالیت خود 
را خریداری و مدیریت كنند. آن جلسه خصوصی نیمچه محرمانه در اتاق بازرگانی بود و 
خواستاران و طالبان پتروشیمی در آن پُرشمارتر كه حاج آقا خاموشی به فرآخور شرایط 
به طور مبسوط درباره زوایای مختلف و ظرفیت های این صنعت و آینده آن سخن راند. 
چون به بخش جمع بندی و پایان گفتمان و نتایج اعالمی رسیدند ردیف اول كه همواره 
جایگاه اولین ها و مسئولیت گرفتن هاست شروع به بلند صلوات فرستادن كردند كه یکی از 
اولین نشسته های پُرمدعای از ُچرت پرید و محکم زد پشت سر بغل دستی و گفت نگفتم 
سردرد دارم داد نزن . نفر بغلی كه خود در ُچرت بود گفت مگر چی شده؟!! چی گرفتی ؟!!
این نقل را یاد آوردی كردم تا عرض كنم ایده ی جدید داشــتن، كالم شــیوا و سخن نو 
آوردن هر مخاطب و مستمع را به گوش و هوش وا می دارد تا كالم را با چشم دل بیند 

چون كه بر دلش می نشاند.
و اما یک نمونه ی آن در ســمینار دانشگاه الزهرا با موضوع: نقش آفرینی هلدینگ ها در 
اقتصاد دانش بنیان كه سخنگوی آن دكتر امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، جوانی 
از تبار نیــکان و پاكان ، كه با باور ما می توانیم تجلی موفقیت برایمان می نماید كنون 
به تدبیر و هنر، حال و روزمان را از كالم به زبان آمار كشــیده و شــاخص ها را به ترازو 
اعــداد قیاس برده تا كوتــاه و گویا ، درد و راه درمان را به من و تو و مســئول یاد دهد. 
مدیری جوان و بی ادعا كه دستاوردها و راه حل هایی ارائه كرده ناب... باشد كه بیاموزیم.
اعالم موارد زیر كه با یک ایدئولوژی مناسب و جهان بینی صحیح می تواند برای اهل فن از دل 
این یافته جواب های راهبردی و كاربردی داشته باشد. همان حلقه ای مفقوده ای است از داده 
ها و یافته ها كه تا بحال یا نداشته ایم این اطالعات را یا بی توجه بوده ایم به آنها. و اما راه حل ها:

سرمایه گذاری جسورانه در جهان 
1- آمار سرمایه گذاری جهانی

2- ارزش سرمایه گذاری در مراحل مختلف رشد 
3- ارزش سرمایه گذاری در صنایع مختلف

)CVC( 4- ارزش سرمایه گذاری جسورانه شركتی
5- ارزش خروج از سرمایه گذاری جسورانه

6- استراتژی خروج از سرمایه گذاری جسورانه
7- نمونه های عرضه اولیه استارتاپ ها در بورس
تاثیر كسب و كارهای نوآور بر هلدینگ ها

1- توسعه موقعیت های سرمایه گذاری 
- متنوع سازی سبد سرمایه گذاری هلدینگ ها

- افزایش سودآوری با سرمایه گذاری در كسب و كارهای با پتانسیل رشد باال
- ایجاد صنایع مربوط به فناوری های نوین در كنار صنایع گذشته

2- توسعه تکنولوژیکی شركت های زیرمجموعه
- اســتفاده از مدل سرمایه گذاری جسورانه شــركتی )CVC( برای حل چالش های 
)General Partner( فنی شــركت های زیرمجموعه با استفاده از مدیریت تخصصی
- توسعه محصول و بازار شركت های زیرمجموعه با استفاده از تکنولوژی خلق شده توسط 

كسب و كارهای نواور

- افزایش كارایی و بهره وری منابع
- كاهش هزینه های سربار تولید

3- ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری
- تزریق نگاه خالقانه به اقتصاد سنتی

- گسترش نوآوری و خالقیت در بین مدیران و كاركنان
- افزایش انعطاف پذیری سازمانی

تاثیر هلدینگ ها بر كسب و كارهای نوآور
1- رشد كسب و كارهای فعال در صنایع نوین

- تزریق منابع مالی به كسب و كارهای نوآور
- توسعه بازار كسب و كارهای نوآور توسط شبکه گسترده ارتباطات داخلی و بین المللی

- راهبری تخصصی و انتقال تجربیات به كسب و كار نوآور
2- ارتقا شفافیت و حاكمیت شركتی

- هدایت كسب و كار نوآور به سمت افزایش شفافیت در عملکرد
- ارتقا اصول حاكمیتی شركت

- ترویج فرهنگ پاسخگویی در كسب و كار نوآور
3- توسعه اقتصاد دانش بنیان

- تامین مالی و توســعه اقتصاد دانش بنیان در راســتای سیاست های اقتصاد مقاومتی
- كمک به عرضه اولیه كسب و كارهای نوآور در بازار سرمایه

- ســرمایه گذاری مشــترک )Co-Investing( هلدینگ ها در موقعیت های سرمایه 
گذاری دانش بنیان

پیشنهادات
)Venture Capital Funds( 1- تاســیس صندوق های سرمایه گذاری جســورانه
 )Private Equity Funds( 2- تاســیس صندوق های ســرمایه گذاری خصوصــی
 )Fund Of Funds( 3- تاســیس صندوق های ســرمایه گذاری در صنــدوق هــا
)Venture Capital Funds( تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
- صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه هلدینگ: موسس و شریک محدود صندوق

- شركت های دانش بنیان و استارت آپ ها
- اوراق بهــادار بــدون ریســک   خریــد و راهبری توســط مدیر حرفــه ای صندوق
 )Private Equity Funds( تاسیس صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی
- صندوق ســرمایه گذاری خصوصی  هلدینگ: موســس و شــریک محدود صندوق

- شركت های خصوصی با پتانسیل رشد باال
- اوراق بهــادار بــدون ریســک   خریــد و راهبری توســط مدیر حرفــه ای صندوق
 )Fund Of Funds( تاســیس صندوق های ســرمایه گذاری در صندوق ها
- صندوق ســرمایه گذاری در صندوق ها  هلدینگ: موسس و شریک محدود صندوق

- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های جسورانه 
- اوراق بهادار بدون  ریسک    خرید و راهبری توسط مدیر حرفه ای صندوق

- شركت های دانش بنیان و استارت تاپ ها

نقش آفرینی هلدینگ ها در اقتصاد دانش بنیان
دکتر امیر هامونی سخنی نو داشت
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* اســتارت آپ »آوانــس« كــه بــا ســرمایه گذاری بیمــه آرمــان در حــوزه فروش 
آنالیــن بیمــه UBI )بیمــه مبتنی بر كاربــر( فعالیت خــود را آغاز كــرده، یکی از 6 
اســتارت آپ رونمایی شــده در بیســت و پنجمیــن همایش ملی بیمه و توســعه بود.
* فهیمه قهاری، مدیرعامل استارت آپ آوانس با یادآوری اینکه 85 درصد خودروهای كشور 
بیمه بدنه ندارند، درباره خدماتی كه این كسب وكار نوپا در زمینه حل این معضل ارایه كرده، اعالم 
كرد: در تمام دنیا این مشکل را با بیمه نامه شخصی سازی شده بر اساس شخصیت فرد یا مصرف 
فرد حل می كنند و سامانه آوانس نیز بیمه نامه های زمانی و جاده ای را به فروش می رساند.

قهــاری در زمینــه ســایر ســرویس های آوانس گفــت: پلتفــرم آنالیز رفتــار راننده 
را نیــز بــرای تشــخیص میــزان ریســک آنها هنــگام رانندگــی طراحــی كرده ایم.
وی افــزود از ایــن اطالعــات بــرای مدیریت ریســک شــركت های بیمه و تشــویق 
راننده هــا بــرای اســتفاده از تخفیف های بیمــه ای می توان اســتفاده كــرد تا تلفات 
رانندگــی كاهش پیدا كند. این اســتارت آپ حــوزه فناوری بیمــه در حال حاضر برای 
صدور بیمــه نامه هــا از تعرفه هایی كه بیمــه »آرمــان« ارائه كرده اســتفاده می كند.

گفتنــی اســت از 14 اســتارت آپ ارســالی به پژوهشــکده بیمه، تنها 6 اســتارت آپ 
اینشــورتک كــه فنــاوری جدیــدی در ایــن حــوزه هســتند، معرفــی شــدند.
به گفته ی ایمان آقابیگی مدیر تحقیق و توسعه شركت ،بیمه آرمان نخستین شركت بیمه ای 
فعال در حوزه استارتاپ ها بود كه اولین رویداد استارتاپی و ماراتن برنامه نویسی بیمه را با عنوان 

بیمه تک)Bimeh tech( در اواخر مهرماه 1396 در دانشــگاه شهید بهشتی برگزار كرد.
شــایان ذكر اســت اســتارتاپ آوانس، ایده یکی از ســه تیم برگزیده این رویداد بود كه 
بــا حمایت مالی بیمه آرمــان و همکاری شــتابدهنده فارابی برگزار و بــه عنوان اولین 
اســتارتاپ كشــور در حوزه UBI یا بیمه نامه های اســتفاده محور مبتنی بر شــخص 
و مســافت، فعالیــت خود را بــا ارائه ی بیمــه نامه های زمانــی و جــاده ای آغاز كرد.

با این برنامه و اپلیکیشــن، رانندگان به راحتی می توانند بــا وارد كردن اطالعات خودرو، 
بــه صورت آنالین بیمه نامــه های كوتاه مدت ســاعتی و یک روزه خریــداری نمایند.

با بیمه آرمان آینده ات را امروز بساز
بیســت و پنجمیــن همایــش بین المللی بیمه و توســعه بــا حضور مقامــات دولتی از جمله اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهور، دژپســند وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی، دكتــر ســلیمانی امیری رییــس كل بیمــه مركزی، امیــر صفری رئیس پژوهشــکده بیمــه، مدیران عامل شــركت هــای بیمه، 
مدیــران، صاحــب نظران و كارشناســان فعــال صنعت بیمه، همزمــان با 13 آذر مصــادف با روز بیمه در ســالن همایش هــای برج میالد تهران برگزار شــد.
در این همایش با شکوه آقای علیرضا بیانیان مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شركت موفق بیمه آرمان و مدیران ارشد این بیمه پیشرو حضوری چشمگیر داشتند.

علیرضا بیانیان | مدیرعامل شرکت بیمه آرمان 

نوآوری و خالقیت، نوید بخش آینده ای روشن
دســتاوردهای روزافزون بشری و شتاب قابل توجه آن 
منجر به تحول در نحوه زندگی و تعامالت افراد شــده 
اســت و به سبب این پیشــرفت ها، مخاطرات فراوانی 
زندگــی و اموال مــردم را تهدید می كنــد و جبران 
صدمات ناشی از زندگی ماشینی ، وجود سازمان های 
بیمه گر را روز به روز پر اهمیت كرده اســت. در همین 
راستا، شــركت بیمه ارمان با تاكید بر مشتری مداری 
تالش می كنــد با بهره گیری از دانــش فنی و حرفه 
ای گــری و پرهیز از رقابت ناســالم، خدمات مطلوب 
و شایســته ای به بیمه گذاران خــود ارائه كند و با هم 
افزایی و همکاری دیگر شركت های بیمه، نقش سازنده 
ای در رشــد و توسعه صنعت بیمه كشــور ایفا نماید.
بدون تردید بیمه های بازرگانی امروز پیام اور ارامش و 
آســایش فکری اقشار مختلف مردم و فعاالن اقتصادی 
در زمینــه ها و حوزه های مختلفند و با پشــتوانه ای 
قــوی و ارائه طرح هــای نوین بیمــه ای ، نویدبخش 
آینده ای درخشــان برای ملت بزرگ ایران هســتند.
بیمــه همچنین ابزار كارآمدی برای انتقال ریســک و 
كاهش ریســک های سوانح طبیعی است، اما سهم آن 
در كاهش آســیب پذیری و جبران خسارت های ناشی 
از این حوادث بســیار ناچیز است. نقش این صنعت در 

حوادث غیر مترقبه و طبیعی برای كســانی كه پوشش 
بیمه ای دارند، بسیار پررنگ است و بیمه های بازرگانی 
حسب وظایف ذاتی خود اقدامات الزم را در این زمینه به 
سرعت انجام می دهند، بطوری كه در حادثه دلخراش 
زلزله كرمانشاه در سال 96، شركت های بیمه از جمله 
بیمه آرمان حسب وظیفه انسانی و ذاتی خود در همان 
ساعات اولیه نسبت به امداد رسانی و اعزام كارشناسان 
فنــی به مناطق زلزله زده به منظور بــرآورد و ارزیابی 
میزان خســارت های وارده اقدام و خســارت آســیب 
دیــدگان را در كمترین زمان ممکــن پرداخت كردند.
من در همین جــا از آحاد مردم عزیز می خواهم برای 

جبران آثار روانی و اقتصادی حوادث غیرمترقبه با خرید 
پوشش های بیمه ای از اموال و دارایی های خود محافظت 

و ریسک های خود را به شركت های بیمه واگذار كنند.
در پایــان، 13 آذر روز ملــی بیمــه را نیــز به تمامی 
همــکاران فعال در حــوزه بیمه هــای بازرگانی كه با 
ارزش نهــادن به حقــوق بیمه گــذاران باعث آرامش 
و امنیــت خاطــر ایــن عزیــزان می شــوند، تبریک 
عرض مــی كنــم و توفیــق روزافزون بــرای تمامی 
تالشــگران این عرصــه را از ایــزد یکتا خواســتارم. 

پیام تبریك مدیرعامل بیمه آرمان به مناسبت روز بیمه
علیرضا بیانیان مدیرعامل بیمه آرمان در آســتانه 13 آذر، روز بیمه؛ این روز ملی را به همکاران آرمانی خود و كلیه تالشــگران و فعاالن صنعت بیمه تبریک گفت.
ســیزدهم آذر »روز بیمــه« فرصتــی اســت مغتنــم برای وفــاق ملی و هــم افزایی در صنعــت بیمه وگام برداشــتن در مســیر تدبیــر و امید تــا اهالی این 
صنعــت بــه عنــوان مظهر آرامش و اطمینــان و تضمین كننده امنیت روانی جامعه، اقدامات و دســتاوردهای خود را بازنشــر نمایند و با اســتفاده از فرصت ها و 
تجــارب گذشــتگان، افق روشــن تری برای خود ترســیم كنند و با نــوآوری و خالقیت، نوید بخش آینده ای روشــن برای آحاد مردم و فعاالن اقتصادی باشــند.

مایه افتخار اســت كه شــركت بیمۀ آرمان نیز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ این صنعت، برای رســیدن به رشــد و شــکوفایی اقتصادی كشــور، همواره نقش 
آفریــن بــوده و بــا رعایت اصول بیمه گری و مشــتری  مــداری، تالش می كنــد با بهره  گیــری از دانش فنــی و پرهیز از رقابت ناســالم، خدمــات مطلوب و 
شایســته  ای به بیمه گذاران خود ارائه و نقش ســازنده ای در رشــد و توســعه صنعت بیمه ایفا نماید. ضمن تقدیر از تالش های ارزشــمند و نویدبخش تمامی 
همکارانــم در شــركت بیمــه آرمــان، روز بیمه را به ایشــان و تمامی فعاالن صنعت بیمه كــه با رعایت و حفظ حقــوق بیمه  گذاران، موجبــات آرامش و امنیت 
خاطــر آنــان را فراهم می ســازند، تبریک می گویم و ســعادت و ســربلندی همه مســئوالن، كارگــزاران و فعاالن حوزه بیمــه را از خداوند متعال خواســتارم.

 رونمایی از استارت آپ آوانس در همایش بیمه و توسعه
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بیست و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با حضور 
مقامات دولتی از جمله اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دكتر سلیمانی 
امیری رییس كل بیمه مركزی، امیر صفری رئیس پژوهشکده 
بیمــه، مدیران عامل شــركت های بیمه، مدیــران، صاحب 
نظران و كارشناســان فعال صنعت بیمــه، همزمان با 13 آذر 
روز بیمه در ســالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد.

در این همایش با شــکوه آقــای احمدرضا ضرابیه مدیرعامل 
، اعضــای هیــات مدیره شــركت موفــق بیمه ســامان و 
مدیران ارشد این بیمه پیشــرو حضوری چشمگیر داشتند.

شایان ذكر است احمدرضا ضرابیه مدیرعامل جوان و موفق بیمه 
سامان كه توانسته در كوتاه مدت در این شركت نوپا كارنامه ای 
درخشــان از توسعه و پیشرفت را حاصل سازد در سالن اصلی 
»حافظ« ریاست پنل را بر عهده داشت كه در اختتامیه مراسم و 
بخش جمع بندی مقاالت منتخب ارائه شده با  نگاهی نو و خالقانه 
به ارائه جمع بندی و سخنرانی پیرامون مباحث مطرح شده برای 
حضار نمود كه با استقبال مخاطبین و حاضرین روبرو گردید.
شایان ذكر است در ســالن حافظ با موضوع »فناوری بیمه و 
توسعه صنعت بیمه« مقاالت منتخب ضرورت و مزایای استفاده 
از گیمیفکیشن در صنعت بیمه )خانم عطیه بهشتی- دكتر 
محبوبــه اعالیی( ،كاربرد الگــوی peer to peer در صنعت 
بیمه ایران )سعید اسدی قراگوز- كریم شهنازی(، توسعه صنعت 
بیمه به كمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا )آزاده بخشایش( 
برای محققین و كارشناسان حاضر ارائه گردید كه جناب ضرابیه 
به عنوان مســئول پنل به جمع بندی این مقاالت پرداخت.

احمدرضــا ضرابیه در بخشــی از صحبتهای خــود در این 
همایش پیرامون نقش و تاثیر اســتارتاپ، هوش مصنوعی و 
ارائه راهکارهای جدید برای توســعه نفوذ و پوشــش صنعت 
بیمه گفت: یک شــركت بیمه در حالی می تواند موفق باشد 
كــه از فناوری برای توانمندســازی و حمایــت از نمایندگان 
و كارگــزاران بیمه بهره بگیرد و شــركت هــای بیمه باید با 
استفاده از فناوری پلتفرم هایی ایجاد كنند كه نمایندگان مان 
بتوانند با تکیه بر آن ها رشد و توسعه بیشتری داشته باشند.

به گفته مدیرعامل بیمه سامان رشد شركت های بیمه و صنعت 
بیمه وابسته به رشد نمایندگان است و نمایندگی ها و كارگزاری 
های بیمه باید رشد كنند تا شركت های بیمه و صنعت بیمه 
مان توسعه پیدا كنند و این رشد می بایست همه جانبه و كیفی 
و كمی باشد كه در دنیای امروزه دیجیتال شدن بخش هایی 
از چرخه ارزش صنعت بیمه كشور اجتناب ناپذیر بوده و باید 
به فــن آوری های  روز بیش از بیش توجــه جدی گردد. در 
شركت بیمه سامان در حال حاضر بخشی از محصوالت بیمه 
ای صرفا مبتنی بر درگاه های الکترونیک از طریق API و وب 
ســرویس و یا كانال های الکترونیکی مانند سامانه وب عرضه 
می شــوند. به گفته این مدیر ارشد بازار سرمایه كشور گفت: 
مقوله استارتاپ ها در صنعت بیمه در كشور ما مقوله ای جدید 
نیست. اگر چه هم وطنان نخبه ای به تازگی در این صنعت وارد 
شده اند و شركت های جدیدی كه عمدتا مقایسه قیمت انجام 
می دهند توسط ایشــان ایجاد شده است كه به نظر من می 
بایست به ایشان خوش آمد گفت و صنعت بیمه می بایست با 
آغوش باز از هر گونه ورود نخبگان و كارآفرینان به این صنعت 
اســتقبال كند و چرا كه در سال های آتی رقابت میان صنایع 
مختلف برای جذب نخبگان و كارآفرینان بیشتر خواهد بود. در 
عین حال باید بدانیم كه نمایندگان و كارگزاران بیمه یکی از 
موفق ترین كارآفرینان و تالشگران در كشورمان هستند. همان 
گونه كه در حوزه شــركت های اســتارتاپ، سرمایه گذاران و 
حامیان با تجربه به این نتیجه رسیده اند كه می بایست شتاب 
دهنده ها )Accelerators( شركت های استارتاپ را حمایت 
كرد تا بتواند رشد و توسعه یابند، شركت های بیمه ایرانی نیز 

می بایست مانند شتاب دهنده به نمایندگان و كارگزاران صنعت 
بیمه خدمات ارایه كنند تا ایشان رشد و توسعه یابند. مهندس 
ضرابیه افزود: در بین نمایندگان و كارگزاران این صنعت نخبگانی 
هستند كه ایده های نوین خود برای توسعه خدمات و توسعه 
فروش را به تجربه و با تســلط كامــل بر مقتضیات بازار، توان 
شركت های بیمه و مقررات حاكم بر محیط كسب و كار كسب 
كرده اند. این ایده ها اگر با حمایت شــركت های بیمه تجاری 
سازی شده و به ثمر برســند واقعا تحول ایجاد خواهند كرد. 
بهره گیری از فناوری اطالعات در صنعت بیمه فقط به فروش 
آنالین بیمه و یا مقایسه قیمت چند شركت بیمه خالصه نمی 
شود. موضوعات پیچیده تری در صنعت وجود دارد كه فعاالن 
با تجربه بر آن ها اشــراف دارند و بهره گیری از این فناوری در 
حوزه می تواند ارزشی به مراتب بیشتر از فروش آنالین بیمه نامه 
و یا مقایسه قیمت خلق كند. الکترونیکی كردن تعامالت با مراكز 
خدماتی و درمان در حوزه بیمه های درمان و زندگی، پردازش 
خسارت به صورت الکترونیکی از ابتدای اعالم خسارت تا پایان 
مرحله پرداخت خسارت، نگاهی متفاوت به ارزیابی ریسک هر 

بیمه نامه و پرتفوی شــركت بیمه با بهره گیری از داده كاوی، 
الکترونیکی كردن ارتباط بین صنعت بیمه با صنایع و سازمان 
های مختلف، مانند ســازمان های خدماتی دولتی، شهرداری 
ها، بانک ها ، شــركت های پرداخت الکترونیک، بازار سرمایه، 
ایجاد محصوالت در حوزه بیمه های عمل و تشکیل سرمایه و 
ارتباط الکترونیکی با كارگزاری های سهام، شركت های تامین 
سرمایه و صرافی ها برای مدیریت این محصوالت و غیره برای 
توسعه Insurance as a Service همه حوزه هایی هستند 
كه بهره گیری از توان تقویت شــده نمایندگان با فناوری می 
تواند واقعا ارزش خلق كند و باعث توسعه بیمه و به امید خدا 
دســتیابی به هدف ضریب نفــوذ 7 درصد برای صنعت بیمه 
كشورمان شود. مدیرعامل این بیمه پیشرو و جوان در حاشیه 
این همایش باشکوه پیرامون اخرین دستاوردهای بیمه مجموعه 
سامان گفت: گروه بیمه سامان با ایجاد زیرساخت های فناوری 
اطالعات مورد نیاز برای این گونه خدمات هدف دارد پلتفرمی 
ایجاد كند كه این گونه كسب و كارها مبتنی بر آن بتوانند فعالیت 
كنند و كسب و كارهای جدید به عنوان مکمل صنعت بیمه 
شکل بگیرند. در این راستا قراردادهای مربوط به كارخانه نوآوری 

در شركت سرمایه گذاری سرامد )بازوی سرمایه گذاری گروه 
بیمه سامان( برای ایجاد بستر توانمندسازی نمایندگان صنعت 
بیمه و همچنین ارائه خدمات شتاب دهندگی برای استارتاپ 
های حــوزه Fintech Insuretech منعقد شــده اســت.  
مدیرعامــل خوش فکر و جوان شــركت دربــاره راهکارها و 
راهبردهای مجموعه تحت مدیریتش در جهت افزایش و توسعه 
خدمات افزود: بیمه سامان با اعتقاد به لزوم تعامل و همدلی با 
گروه های ذینفع همواره درصدد اســت با اتکا به سرمایه های 
مالی و انسانی مناسب، خدمتی متمایز را برای بیمه گزاران خود 
به ارمغان آورد. در این باب، تحقیقات بسیاری در بیمه سامان 
انجام شده است كه چگونه بتوانیم بهترین پوشش بیمه ای را 
به خانواده های ایرانی ارائه كنیم. چرا كه بیمه سامان منطبق با 
روش های جدید همواره برای ایجاد ارزش واقعی برای مشتریان 
 خود اقدام می كند. به گفته وی بیمه سامان در همین بستر و با 
آینده نگری نســبت بــه بــازار و برنامه های آتــی، خود را 
آماده كرده اســت و تمركزش در ســال جاری و ســال های 
آینده، بــر روی كیفیــت ارائه خدمات بــه ذینفعان خواهد 
بــود و به جای اینکه بــه دنبال پایین آوردن نرخ ها باشــد، 
بــر افزایــش كیفیت خدمات تمركز بیشــتر خواهــد كرد.
احمدرضا ضرابیه اضافه كرد برای اینکه بتوانیم منطبق با توسعه 
بازار، كیفیت خدماتمان را نیز افزایش دهیم برنامه ریزی كرده 
ایــم كه به صورت »تخصصی« در هر حوزه عمل كنیم كه به 
عنوان مثال در حوزه ارزیابی خسارت تا جای ممکن از خدمات 
ارزیابان مستقل خسارت به صورت برون سپاری شده استفاده 
می شود تا عالوه بر ایجاد تعاملی منصفانه و تعادلی بی طرفانه در 
ارزیابی خسارات در راستای منافع بیمه گذاران بتوانیم با تمركز 
بر فعالیت اصلی مان كه همان مدیریت ریسک است،كیفیت 
خدماتمان در خســارت را نیز افزایش دهیم. در حوزه فناوری 
اطالعات و سرمایه گذاری نیز از خدمات متخصصین به صورت 
برون سپاری شده بهره می بریم واین روش را برای سایر فعالیت 
 )Value Chain( هایی كه براساس تحلیل های چرخه ارزش
شركت بیمه قابلیت برون سپاری دارند استفاده خواهیم كرد.
جهش« بیمه سامان باحضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد           
در حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رییس كل بیمه مركزی و حاضران در بیست و پنجمین همایش 
ملی بیمه و توسعه، اپلیکیشن »جهش« بیمه سامان رونمایی 
شد. این اپلیکیشن كه بستری برای ارائه خدمات به نمایندگان 
فروش بیمه است، در قالب شركت سرمایه گذاری سرآمد فعالیت 
می كند. »جهش« یک اینشورتک در پلتفرم دیجیتال است كه 
به مدیریت یکپارچه فروش بیمه كمک می كند. فرایند جذب و 
آموزش نماینده، صدور بیمه نامه، ارزیابی ریسک، كاربرد مکانیزم 
های انگیزشی، وصول حق بیمه، محاسبه و پرداخت كارمزد بیمه 
نامه در لحظه، ارسال بیمه نامه و ضمایم آن، فرآیند استعالم بیمه 
نامه و ارایه گزارشات مورد نیاز از جمله امکانات این اپلیکیشن است.

عملكرد شركت بیمه سامان در 5 سال گذشته
در اوج

شركت بیمه ســامان در طی 5 سال گذشته عملکرد باالیی 
در زمینه بیمه درمان، اتومبیل ، عمر و تشکیل سرمایه داشته 
است. این شركت در سه رشته اتومبیل، درمان و عمر تشکیل 
ســرمایه بیشــتر از 80 درصد از كل فروش را دارا بوده است و 
در طی كل 5 ســال گذشته این ســهم حفظ شده است كه 
نشان دهنده تمركز شــركت بر این سه رشته بیمه ای است.

میزان فروش شركت
بیشترین میزان رشد فروش شركت در 5 سال گذشته در رشته 
درمان گروهی بوده اســت كه در ســال 1393 در حدود 100 
درصد نسبت به سال 92 از نظر تعداد رشد داشته و از نظر مبلغ 
شاهد رشد 45 درصدی بوده است. در سال 96 میزان رشد در 
تعداد فروش بیمه درمان 32 درصد و میزان رشد مبلغ فروش 
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بیمه درمان بیش از 35 درصد بوده است كه نشان دهنده افزایش 
رشد فروش شركت است. بیمه عمر و تشکیل سرمایه نیز گرچه 
از نظر تعداد رشد قابل توجهی را در طی 5 سال گذشته نشان 
نداده است، اما از نظر مبلغ فروش به طور متوسط شاهد رشد 
ساالنه 15 تا 2 درصدی بوده است. عالوه بر این بیمه عمر با وجود 
نسبتکم درمقایسه با بیمه درمان از نظر تعداد فروش، از نظر مبلغ 
در طی كل دوره به طور قابل توجهی بیشتر از بیمه درمان بوده 
است كه حاكی از درآمد كلیدی این نوع بیمه برای شركت است.

میزان پرداخت خسارت
در طی 5 ســال گذشته بیشــترین تعداد پرداخت خسارت 
مربوط به بیمه درمان گروهی بوده اســت كه در طی ســال 
های 94 تا 96 رشــد بسیار قابل توجهی را تجربه كرده است 
كه نشان دهنده رشد تصاعدی استفاده از بیمه درمان گروهی 
اســت. این افزایش در مبلغ بیمه درمان گروهی نیز منعکس 
شــده كه حاكی از افزایش مبلغ پرداخت خسارت به بیش از 
1400 میلیارد ریال در ســال 96 اســت. پرداخت خســارت 
بیمه اتومبیل نیز از نظر تعداد رشد منفی داشته كه حاكی از 
كاهش تعداد صدمات جاده ای در مشتریان این شركت است. 
این كاهش در مبلغ خســارت به طور واضحی منعکس شده 
است كه نه نشــان دهنده كاهش تعداد تصادفات است بلکه 
نشان دهنده كاهش میزان خسارت وارده در هر تصادف است.

نسبت خسارت و ضریب خسارت
نسبت خسارت بیمه عبارت است از نسبت تعداد و مبلغ خسارت 
پرداختی به تعداد و مبلغ فروش در هر رشته بیمه ای ضریب 
بار خسارت كه نشان دهنده بزرگی تنها خسارت به ازای واحد 
خسارت است حاصل تقسیم نسبت مبلغ خسارت به نسبت 
تعداد خسارت است. هر چه ضریب بار خسارت یک رشته بیشتر 
باشد نشان دهنده هزینه های بیشتر آن خسارت برای شركت 
بیمه است. نسبت تعداد خسارت در رشته مهندسی در طی 5 
سال گذشته بیشتر از سایر رشته ها بوده و به طور متوسط 33 
درصد از تعداد فروش صرف پرداخت خسارت بیمه می شود. 
بیمه عمر انفرادی در سال 94 نیز سهم بسیار باالیی داشته و 44 
درصد از تعداد فروش صرف پرداخت خسارت شده است. كم 
ترین نسبت تعداد خسارت مربوط به حوادث انفرادی ، باربری 
و آتش سوزی بوده است. نسبت خسارت بیمه اتومبیل در طی 
5 ســال گذشته كاهش قابل توجهی داشته و از 17 درصد در 
ســال 92 به 5 درصد در سال 96 رسیده است. این در صورتی 
است كه نسبت خسارت بیمه درمان گروهی از 15 درصد در 
سال 92 به 37 درصددر سال 96 رسیده است. به عبارت دیگر 
میزان رشد در فروش بیمه درمان گروهی بسیار كمتر از رشد در 
تعداد پرداخت خسارت در این دوره بوده است. براساس جدول 
6 بیشترین نسبت مبلغ خسارت در 5 سال گذشته متوجه بیمه 
اتومبیل بوده است كه 84 درصد از مبلغ فروش بیمه این گروه 

صرف پرداخت خسارت شده است. به گونه ای كه در سال 92 با 
نسبت خسارت 130 درصد ، شركت ملکف به پرداخت خسارت 
بیش از فروش خود در این رشته بیمه ای شده است. با این حال، 
در این رشته میزان نسبت مبلغ خسارت به شدت كاهش یافته 
و در ســال 96 به 43 درصد رسیده ست كه حاكی از عملکرد 
مناسب شركت در این رشته می باشد. بیمه درمان گروهی در 
طی 5 سال گذشــته به طور متوسط دارای 66 درصد نسبت 
مبلغ خسارت بوده است كه از سال 1392 تا 96 شاهد رشد 9 
درصدی بوده است. ضریب بار خسارت در شکل 5 نشان دهنده 
رشته هایی است كه در شركت بیمه با مانور روی آن ها می تواند 
منجر به سرشکن شدن نسبت خسارت به فروش شود. حوادث 
انفرادی، عمر انفرادی و آتش سوزی از جمله بیمه هایی هستند 
كه با وجود تعداد كم ، می توانند تاثیر زیادی بر درآمد شركت 
داشته باشند. این شکل نشــان دهنده تمركز بسیار مناسب 
شركت در زمینه بیمه های عمر و تشکیل سرمایه، مهندسی، 
عمر و حوادث گروهی مخصوص، درمان گروهی، مســئولیت، 
باربری و اتومبیل می باشد )امتیاز ضریب بار خسارت كمتر از 10( 

میزان درآمد
میزان درآمد ســرمایه گذاری شركت بیمه سامان در 5 سال 
گذشته رشد قابل توجهی داشته است . گرچه در سال 93 میزان 
درآمد شركت با كاهش مواجه بوده است. اما در سال 95 شركت 
توانسته است در درآمد سرمایه گذری ها افزایش قابل توجهی 
ایجاد كند )شکل 6( بیشترین سهم درآمد شركت مربوط به 
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی است كه در حدود 70 
تا 75 درصد از كل درآمد شركت از ذخایر را تشکیل می دهد.

عملكرد بیمه سامان در سال 97
موفقیت در دوران تحریم

براســاس آمارهای ارائه شده توسط شركت بیمه سامان در 8 
ماه بتدای ســال 97 این شركت بیش از 6 هزار میلیارد ریال 
در 11 رشــته بیمه ای فروش داشــته است كه عمده فروش 
بیمه ای آن در زمینه درمان گروهی و عمر و تشکیل سرمایه 
بوده اســت كه بیش از 70 درصد از فروش شركت را به خود 
اختصاص داده است. بیشترین تعداد فروش بیمه این شركت 

در 8 ماه گذشته مربوط به بیمه درمان گروهی، آتش سوزی و 
اتومبیل بوده است. در صورتی كه بیمه عمر و تشکیل سرمایه 
با دارا بودن بیشترین مبلغ پرتفوی در صدر جداول قرار گرفته 
و عمده درآمد شــركت را به خود اختصاص می دهد. در طی 
8 ماه گذشته این شــركت نزدیک به 864 هزار فروش بیمه 
درمان گروهی و 730 هزار خسارت در این رشته بیمه ای داشته 
اســت كه از فروش 2157 میلیارد ریالی بیمه درمان گروهی 
1763 میلیارد ریال صرف پرداخت خســارت شده است . كه 
حاكی از نسبت خســارت 80 درصدی در این رشته بیمه ای 
می باشد. گرچه میزان مبلغ فروش بیمه عمر و تشکیل سرمایه 
بیشــتر از بیمه درمان گروهی بوده و تقریبا در یک سطح قرار 
دارند، اما در زمینه پرداخت خســارت، مبلغ پرداخت خسارت 
در رشــته درمان گروهی بیش از 3 برابر رشته عمر و تشکیل 
سرمایه است كه این اختالف ناشی از تفاوت در ماهیت رشته 
ها و پوشــش قابل توجه بیمه ای شــركت سامان می باشد.

در تقویــم ایران 13 آذر » روز بیمه« نامگذاری شــده است. بیمه 
تنها خدمتی است كه جبرانی برای خسارتها و آســیب هاســت و 
در مقابل حــق بیمه های كوچک، خسارت های بزرگی می پردازد. 
با گســترش رو به رشد تکنولوژی و استفاده متنوع آن توســط 
انسان، پیشــرفتهای قابل توجهی برای انسان میسر شده است 
و در عین حال مخاطرات به وجود آمده در كســب و كارهای 
نوین، با گذشته سنتی تفاوتهای بســیاری دارد. بیمه همواره به 
عنــوان یکی از نیازهای اساســی انسان می بایست خدمات 
خود را با نیازهای روز بیمه گذاران منطبق نموده و در هر زمان 
امکان استفاده از خدمات مناســب را در زمان بروز خسارت، 
برای بیمه گذاران به وجود آورد. بیمه گران در مســیر پیشرفت 
و نوآوری، وظایف و مسئولیت های بی شماری دارند تا عالوه 
بر جلب رضایت مشتریان خود، بتوانند در رقابت با سایر رقبا 
پیروز میدان شــده و مهمتر از آن حس اعتماد مشتری را در 
خود داشته باشند. در بیمه ســامان رضایت و اعتماد به عنوان 
ارزش اولیه و اصلی ما تعریف شده است. كلیه همکاران ما در 
گروه بیمه سامان، اعم از معاونین، مدیران، پرسنل ستاد و شعب، 
سرپرستی ها، شركتهای همکار، نمایندگان و كارگزارانی كه با ما 
همکاری میکنند بر این باورند كه اولین و مهمترین مســئولیت 
ما خدمت به بیمه گذاران، بیمه شــدگان و خسارت دیدگان 
است. ما همواره در مقابل ایشان پاسخگو هستیم و در برخورد و 
تعامل با ایشــان می بایســت حد اعالی ادب، احترام و حســن 

نیت را رعایت كنیم. خدمات ما در شــركت بیمه ســــامان 
می بایســت همواره خالقانه، و با در نظر گرفتن شرایط مشتری 
باشد. مهمترین تالش ما در راستای ارائه خدمات ارزش افزوده 
به مشتریان، ایجاد و توسعه كسب و كارهایی اســت كه در آن 
اجزاء و سیستم های مختلف با همکاری و مشاركت با یکدیگر 

بتواننــد خدمات بیمه ای را به صورت كامالً نوین، بر خط و بر 
اساس نیاز مشتریان به آنها ارائه نمایند. ما باید بکوشــیم كه 
محصوالتمان را با مناســب ترین قیمت و با در نظــر گرفتن 
جامعه هدف به ایشــــان ارائه كنیم. بر همین اســاس، ما با 
استفاده از سیســتم های مبتنی بر تحلیل داده های بزرگ و 
مدل های نوین اكچوئری، دقیق ترین محاسبات حق بیمه را 
با توجه به سوابق مشتری برای وی مورد محاسبه قرار میدهیم 
و حق بیمه را بر اســــاس شاخص مشتریان ارائه می نماییم. 

رســیدگی به پیشنهادات و شکایات مشتریان می بایست كاماًل 
سازمان یافته و به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. با بهره گیری 
از اندیشــه های نو و زیر ساخت های مبتنی بــر نرم افزار، همواره 
در تالش برای ارائه خدماتی راحت تر، ســریعتر و دقیقتر به 
مشــتریان خود هستیم. ما در بیمه سامان همواره به دنبال تغییر 
و نوآوری هستیم اما آنچه در بیمه سامان ثابت است و تغییر نمی 
كند، جلب رضایت مشتری و حفظ اعتماد اوست. رشد مداوم، 
ســود دهی پایدار، سطح ممتاز توانگری مالــی و نام و اعتبار 
متعالی در صنعت بیمه كشــورمان، بهترین شرایط را برای پیش 
برد فروش بیمه های زندگی فراهم كرده است. بیمه های عمر، 
مهمترین بیمه نامه هایی هســتند كه بنیان خانــواده را در 
گذار زمان و با در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی حفظ نمایند. 
ما در بیمه سامان بر این باور هســتیم كه فــروش بیمه های 
عمر عالوه بر حمایت مالی و ســرمایه ای از افراد میتواند زمینه 
ســاز رشــد، پیشرفت و ســودآوری بنگاه های خرد و متوسط 
شده و باعث اشــتغال زائی آحاد مردم جامعه خواهد بود. در 
نتیجه این امر و با كمک ســرمایه انســانی، ایده های نــو و 
خالقانه كســب و كار و همچنین بهــره مندی از تجربه موفق 
بیمه گری است كه میتوان تحولی شگرف در صنعــت بیمه 
ایجاد نمود. ما در بیمه ســامان بر این اســتواریم كه می توانیم 
با انضبــــاط مالی و برنامه ریزی صحیح ســــرمایه گذاری، 
متضمن تعهدات خود به صنعت بیمه و مشتریان خود باشیم.

احمد رضا ضرابیه | مدیرعامل شرکت بیمه سامان  

سامان؛ بیمه ای با سوددهی پایدار
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رئیس كل بیمه مركــزی طی حکمی، انتصاب داریوش محمدی به عنوان مدیرعامل بیمه 
میهن را تأیید كرد.

در حکم صادره كه به امضای غالمرضا ســلیمانی رئیس كل بیمه مركزی ج. ا.ایران رسیده 
، آمده است؛

حســب بررســی های به عمل آمده، بدین وســیله اعالم می دارد انتصاب آقای داریوش 
محمــدی بــه عنــوان مدیرعامل بیمه میهن بــرای مدت باقــی مانده از دوره دو ســاله 
اعضــای هیئت مدیــره از نظر بیمه مركزی ج . ا. ایران بالمانع اســت. انتظــار می رود با 
مســاعی اعضای هیئت مدیره و كاركنان آن شــركت شــاهد تحقق اهداف ذیل باشــیم؛

1- ایجاد توازن در پرتفوی شركت و رفع تمركز در بیمه های اتومبیل؛
2- تقویت شبکه فروش شركت؛

3- تعیین تکلیف داراییهای ثابت مازاد شركت؛
4- تالش در جهت تسویه بدهی های شركت به ویژه بدهی به بیمه گذاران

اولین دوره آموزشی كارشناسی خسارت بیمه های اتومبیل در ساختمان 
مركزی شركت بیمه میهن برگزار شد. توانمند سازي منابع انساني و شبکه 
فروش از اولویت هاي كاري مدیرعامل جدید بیمه میهن عنوان شده است. 
در این طــرح كه براي نخســتین بار در بیمه میهن تجربه مي شــود 
تمامي كارشناســان و روســاي شــعب و واحدهاي اجرایي شــركت، 
در 5 منطقه كشــوري تقســیم بندي شــده و آموزش هاي تخصصي 
كاربــردي در حــوزه هاي فنــي ، مالــي و بازاریابي را فرامــي گیرند.

داریــوش محمدی كــه برای شــركت در ســمینار كاهش تلفات جــاده ای؛ 
چالــش ها و راهکارها به اســتان مازندران ســفر كرده بود با حضــور در بنیاد 

مســکن اســتان مازندران با آقای خانی نوذری مدیركل این بنیــاد دیدار كرد. 
مدیــركل بنیــاد مســکن اســتان مازنــدران در ایــن دیــدار ضمن تشــکر 
و قدردانــی از خدمــات شــركت بیمــه میهــن و پرداخــت بــه موقــع 
شــد.  خواســتار  را  فیمابیــن  هــای  همــکاری  گســترش  خســارات، 
داریوش محمــدی مدیرعامل بیمه میهن نیز با تاكید بــر ارائه خدمات متمایز 
به مشــتریان اســتراتژیک شــركت، از تجمیع امور بیمه ای بنیاد نزد شركت 
بیمــه میهن اســتقبال و اظهار امیــدواری كرد كــه ارتقاء كیفیــت خدمات 
شــركت به بیمه شــدگان، رضایت بیشــتر بنیاد را به دنبال داشــته باشــد. 
عالوه بر برگزاری نشســت هــای صمیمانه بــا كاركنان و نماینــدگان، دیدار 
با مشــتریان اســتراتژیک شــركت بیمه میهن در اســتانهای مختلــف نیز در 
برنامــه بازدیدهای اســتانی مدیرعامل جدیــد بیمه میهن قرار گرفته اســت.

دیدار داریوش محمدی مدیر عامل بیمه میهن با مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران

 رویکرد جدید بیمه میهن در توانمندسازي و آموزش کاربردي کارکنان و شبکه فروش

مدیرعامل بیمه میهن به تایید بیمه مرکزی رسید

شعبه مشهد میزبان اولین بازدید دوره ای مدیر عامل جدید بیمه میهن
بازدیدهای دوره ای مدیرعامل جدید بیمه میهن دكتر داریوش محمدی از شعب 
و واحدهای اجرایی این شركت آغاز شد. نخستین بازدید مدیرعامل و هیات همراه 
از شعبه مشهد و دیدار با كاركنان و نمایندگان بود.در این بازدید، داریوش محمدی 
مدیرعامل جدید بیمه میهن ضمن برگزاری جلســات مجزا با رئیس، كاركنان و 
نمایندگان فعال استان خراسان رضوی و آشنایی با مسائل مطروحه در این جلسات:

-احیای سهم بازار بیمه میهن
-متوازن سازی پرتفو
-تقویت شبکه فروش

-توانمندسازی منابع انسانی شركت
- ارتقاء كیفیت خدمات ارائه شــده به بیمه گــذاران را از اولویت های مدیریت 

جدید شركت برشمردند.

در ادمــه این دیــدار ، مدیرعامــل و هیات همراه، جلســات فشــرده ای را با 
مشــتریان اســتراتژیک شــركت در اســتان خراســان رضوی برگزار و با انها 
دیدار كردنــد.در این دیدارها كــه در فضایی صمیمانه برگزار شــد مدیرعامل 
شــركت با اشــاره بــه افق روشــن پیــش روی بیمه میهــن ، بر عــزم این 
شــركت در ایجــاد تمایز در ارائــه خدمات به بیمه شــدگان تاكیــد نمودند.
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تجارت نو با فروش  4 برابری ركورد زد
شركت بیمه تجارت نو با رشد 4 برابری فروش انواع بیمه نامه ها در4 ماه گذشته ، ركورد خیره كننده ای را در كارنامه كاری خود به ثبت رساند. جهش آماری قابل توجه مذكور در 
شركت بیمه تجارت نو، نوید دهنده آینده ای روشن برای این مجموعه نوپا به شمار می رود كه این امر بعد ازحضور دكتر نیما نوراللهی در سمت مدیریت عاملی این شركت و تدابیر 
اتخاذ شده با همکاری كارشناسان زبده عملی شده است. براساس این گزارش، شركت بیمه تجارت نو با طراحی یک برنامه هوشمندانه در 120 روز گذشته در زمینه سرمایه 
گذاری،توانسته به سود قابل توجهی دست یابدكه دراین بین می توان به قرارداد امضا شده با كمیته امداد امام خمینی )ره( و صدور انواع بیمه نامه های انرژی اشاره داشت.  این 
گزارش حاكیست: شركت بیمه تجارت نو درزمینه صدورانواع بیمه نامه های مختلف ازجمله زندگی،درمان ، مسئولیت، مهندسی، انرژی ،باربری ،دریایی،هوایی واتومبیل فعال 
بوده كه فعالیت خود را درسال 95  آغاز كرده است.شکی نیست كه رشد چهار برابری فروش انواع  بیمه نامه در چهار ماهه اخیر دركل عمر فعالیتی بیمه تجارت نو بی بدیل بوده است.

با خیال راحت تکیه کن
رشد صنعت بیمه با بیمه گری هوشمند

بیست و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با حضور مقامات دولتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دكتر سلیمانی امیری رییس كل بیمه مركزی، 
امیر صفری رئیس پژوهشکده بیمه، مدیران عامل شركت های بیمه، مدیران، صاحب نظران و كارشناسان فعال صنعت بیمه، همزمان با 13 آذر مصادف با روز بیمه در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد.
در ایــن همایــش با شــکوه دكتــر نیما نورالهــی مدیرعامــل ، اعضای هیات مدیره شــركت موفــق بیمه تجارت نو و مدیران ارشــد این بیمه پیشــرو حضوری چشــمگیر داشــتند.

دکتر نیما نورالهی | مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو 

سخنی نو آر که نو را حالوتی دگر است

تغییر در انتظارات بازار هدف كه برخاسته از تغییر نگاه جامعه به مفهوم كیفیت است، 
لزوم درانداختن طرحی نو و نگاهی تازه به كســب و كار بیمه گری را بیش از پیش 
یادآوری می كند. پیشرفت های فناورانه و ظهور نسل جدیدی از بیمه گری با تکیه 
بر فناوری های نوین، شركت های بیمه را در ایجاد ساختارهای منعطف و فرآیندهای 
معتبر، خوشایند و تعاملی در بستر فناوری دیجیتال یاری می دهند تا ضمن افزایش 
دسترسی بیمه گذار به خدمات، تجربه خوشایندی را برای مشتریان ایجاد كنند. در این 

رویکرد، بیمه گذار تعامل با بیمه گر را به مثابه سفری هیجان 
انگیز، مطمئن و خوشایند با كمی راز آلودگی درک می كند 
كه نتیجه آن ایجاد ارزش برای كلیه ذینفعان و نهایتا ارتقاء 
كیفیت زندگی عموم افراد جامعه است. با این پیش فرض از 
فعالیت های بیمه گری متناسب با اقتضائات محیطی، بیمه 
تجارت نو بعنوان شــركتی جوان و پویا در صنعت بیمه، به 
پشتوانه سهامداران توانمند و مدیران، كارشناسان و شبکه 
فروش پر تالش خود، به دنبال درنوردیدن حوزه های تجربه 
نشده در بازار بیمه كشور است؛ این هدف از طریق نهادینه 
كردن رویکرد »تغییر ساختارشکنانه« پشتیبانی می شود و 
مستلزم وجود ساختاری چابک، تفکری خاق و بهره مندی 

از دانش و مهارت های نوین و چند بعدی اســت كه همزمان با خلق دانش از تجربه 
پیشکسوتان، با نوگرایی جوانان آیند های روشن و تکیه گاهی مطمئن را برای افراد 
و كســب و كارها رقم زند. راهبرد شركت تجارت نو، تلفیق و یکپارچه سازی دانش و 
مهارت های موجود در حوزه های بیمه گری، بازاریابی، آكچوئری و فناوری اطالعات به 
شکلی است كه با طراحی هوشمندانه زنجیره ارزش بیمه گذار، این شركت را در قلب 
اكوسیستم كسب و كار و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جای دهد. در نگاه بیمه 
تجارت نو، فناوری دیجیتال، نه صرفا یک ابزار، بلکه یک مدل تجاری است كه فعالیت 
های بیمه گری بر بستر آن انجام می گیرد. بدین ترتیب این شركت رویکردی جدید 

را دنبال می كند كه می توان آن را بیمه گری هوشمندانه مبتنی بر داده نامید. توسعه 
بســتر فناورانه و حركت به سوی تعامالت چند كاناله با بازار، ضمن یکپارچه سازی 
كلیه فعالیت های بیمه گری حول یک بستر بیمه گری مركزی، مشاركت و همکاری 
با استارتاپ های فناورانه در حوزه كسب و كار را می طلبد، تا جایی كه شركت بیمه 
تجارت نو در آینده نزدیک به عنوان یک بازیگر فعال در حوزه فین تک شناخته شود. 
بازار بیمه، بازاری اثربخش در اقتصاد، صنعت و رفاه اجتماعی است و تردیدی نیست 
كه فراگیری خدمات آن، لزوم همگام شدنش با تحوالت اجتماعی و نیازها و الگوهای 
مصرفی كه به فراخور آن ایجاد شده است را روشن می كند. دركشورهای پیشرو در این 
عرصه، صنعت بیمه همگام با تحوالت تکنولوژیک، دگرگون شده است. امروز تغییرات 
فناورانه، زمینه را برای كاهش هزینه دسترسی به خدمات بیمه ای و دسترسی به سبد 
متنوع تری از این محصوالت را برای عموم افراد اجتماع فراهم كرده اســت و نتیجه 
همه این دگرگونی ها كاهش دغدغه های اجتماعی، صنعتی و اقتصادی بوده است. در 
دنیای امروز، مشتریان به دنبال دسترسی به خدمات در كوتاه ترین زمان، به آسان ترین 
شیوه و با بهترین قیمت هستند. اما استفاده از خدمات بیمه ای به روش سنتی، رویه 
پرداخت خسارات و رسیدگی به پرونده ها را طوالنی می كند و زمینه ساز نارضایتی 
مشتریان می شود. امروز شركت های بیمه ای همچون دیگر پایگاه های اقتصادی و 
صنعتی، می توانند با به خدمت گرفتن كالن داده ها، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا 
و زنجیره بلوكی روند جمع آوری و تحلیل اطالعات مشتریان را تسهیل كنند و توان 
سازمان برای ارائه خدمات بهتر بیمه ای به مشتریان و تدوین بسته های جدید بیمه 
ای برحسب نیاز مشتریان بالقوه را باالببرند. بدیهی است كه با استفاده از پتانسیل های 
ایجاد شــده به مدد پیشــرفت فناوری اطالعات و ورود آن به صنعت بیمه، می توان 
گامهای موثری را در جهت ایجاد شبکه گسترده مشتریان وفادار برداشت. اما تردیدی 
نیست كه عالوه بر بهره گیری از این ظرفیت ها، با ایجاد انگیزه 
در میان شبکه فروش، می توان به رشد پورتفوی شركت های 
بیمه امیدوارتر بود. توجه به توانایی های شبکه فروش و ارتقا 
انگیزش نمایندگان و كارگزاران با توجه به مولفه هایی مانند 
»ارزش پورتفوی« و »مشاركت در منافع« ، از جمله راه های 
موثر برای حمایت از شبکه فروش پویا و توانمند در صنعت 
بیمه است. از همین رو، بیمه تجارت نو به منظور قدردانی از 
تالش های نمایندگان و كارگزاران، و با هدف انگیزه بخشی 
به شبکه فروشی كه قلب تپنده هر شركت بیمه ای است، بر 
لــزوم بهره مندی آنها از این حقوق قانونی تاكید كرده و در 
تالش است تا ســهم نمایندگان را از سود حاصل از فروش 
بیمه نامه ها افزایش دهد. خوشبختانه امروز حمایت مجموعه بیمه مركزی جمهوری 
اســالمی ایران، پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه گران، امکان ورود صنعت بیمه به 
مســیرهای نو را فراهم كرده و بستر را برای هم اندیشی و تعامل فعاالن این صنعت 
فراهم كرده است. برگزاری همایش های ارزشمند و تاثیرگذاری چون »بیمه و توسعه« 
نیز، فعاالن این عرصه را برای جست و جوی راه های تازه و بازتعریف بیمه گری علمی 
تشویق كرده و پویایی علمی در این عرصه را افزون كرده است. از سوی دیگر، رویکرد 
رئیس كل محترم بیمه مركزی مبنی بر جوانگرایی در سطوح مدیریتی صنعت بیمه، 
فرصت مغتنمی را برای بهره گیری از اهرم خالقیت و نوآوری را فراهم كرده اســت.
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سیدکو هلدینگی برای عمران وآبادانی ایران 

ســرمایه گذاری و توســعه صنایع ســیمان صورت های مالی میــان دوره  ای 6 ماهه 
ســال مالی منتهی به 29 اســفند 97 را به صورت حسابرســی شــده منتشر كرد.

ســرمایه گذاری و توســعه صنایع سیمان با ســرمایه چهار هزار و 800 میلیارد ریال، 
در نیمه نخســت ســال جاری، مبلغ 73 میلیارد و 949 میلیون ریال ســود خالص 
كســب كرد و بر این اســاس مبلغ 15 ریال ســود به ازای هر ســهم اختصاص داد.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ یک هزار و 973 
میلیارد و 92 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شركت منظور شد.

»ســیدكو« در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت 
حسابرســی شــده، ســود خالص را مبلغ 88 میلیارد و 226 میلیون ریال اعالم كرده 
و بدین ترتیب مبلغ 18 ریال ســود به ازای هر سهم خود محقق كرده بود. شایان ذكر 
است این عملکرد مجموعه در مقام مقایسه با میانگین تولید ، عرضه و فروش صنعت 
ســیمان در سال جاری از نظر ارزش ریالی و حجم فعالیت ها در شاخص های آماری و 
تراز عملکردی جزو هلدینگ های برتر صنعت كانی می باشد. بالشک معضالت حادث 
در بازار ســرمایه و وضعیت اقتصادی كشورمان ناشی از تحریم های یک طرفه آمریکا  
كه باعث كاهش بودجه از یک طرف و كاهش معنادار صادرات گردید معضالت بســیار 
ســختی را متوجه اقتصاد ، معیشت، اشــتغال زایی و تولید در كشور عزیزمان قرار داد.

در چنین روزهای دشوار كه بودجه هزینه های عمرانی وجاری دولت به عنوان بزرگترین 
پیمانکار در داخل به شدت كاسته شده و حتی  تکمیل پروژه های راه و جاده سازی قدیمی 
به علت كمبود منابع متوقف گردیده و در بعد درامد سرانه وشخصی شاهد یک تنزیل 
فاحش گردیدم كه حتی صنعت ساخت وساز خرد را متوقف ساخت و از همه دشوارتر 
باالبودن ظرفیت تولید انواع سیمان و كلینکر نسبت به مقدار مورد نیاز و بسته ومحدود شدن 
فضای صادرات محصوالت كه به عنوان یک مسیر مناسب و پرسود شناسایی شده بود ،بیش 
از پیش تمام شركتهای سیمانی را در دام تعدیل شدید نیرو،كاهش و توقف فعالیت ها،كار 
كردن با حداقل ظرفیت و تعطیل كشاند. در این بین موضوع نامیمون دامپینگ و فروش 
زیر قیمت مصوب كه بطور ناجوانمردانه ازسوی یک دوجین شركتهای سیمانی صورت 
می پذیرفت  ومی پذیرد هرآن بر تن نحیف این صنعت بنیادین كه الفبای توسعه نوین 
وپیشرفت میشناسند شالقی برنده تر می زند و هرروز آن را ضعیف تر وضعیف تر می سازد.

خوشبختانه درایت وهنر مدیریت جناب مهندس مرتضی داداش توانست در این سخت 
ترین و دشوارترین روزها برای مجموعه سیدكو یک ثبات را ارمغان بیاورد ودر روزهایی 
كه بهترین شركتها و كارخانه ها وهلدینگ های سیمانی شاهد حداكثرفروش و پوشش 
پنجاه درصدی پیش بینی های خود بودند و با حداقل ظرفیت نیرو فعال فقط دنبال این 
بودند كه گفته شود كوره واسیاب و معادنشان از حركت باز نمانده است. این مدیران به 
بهای كار كردن با یک شیفت كاری و حداقل نیرو هر روز به زیان و استهالک دستگاه ها 
ومجوعه مشغول بقول آن كارگر زحمتکشی كه در میان سروصدای كركننده و آالینده 
محیط زیست دستگاه ها سخت ترین اسیب های روحی و روانی را متحمل میگردد این 
مدیران نه غم نان دارند نه غم جان و فقط سواری برگرده كارگر را راه موفیقت  میدانند. 
اما مهندس مرتضی داداش از قبیله بسیجیان راستین  ومردان بی ادعا كه دل در گروی 

آبادانی ایران آزاد دارند شیوه و اسلوب و روش مدیریت وسکانداریش جدای و سوا از این قیل 
و قال كنان پوچالی باشد؟ مرتضی داداش مرد میانه میدان است، درد كارگر را میشناسد و با 
صنعت غریبه نیست. مهندس با غیرت صنعت كشور چون طبیب حاذقی است كه هم درد 

ها را خوب تشخیص می دهد وهم نسخه شفا بخش درمان در جیب دارد.
مرتضی داداش بیش از دو دهه است در پست های مدیر عاملی بزرگترین هلدینگهای 
صنعتی كشور از صنعت مواد شوینده و بهداشتی گرفته تا صنعت مواد غذایی و شركتهای 
معدنی خدمت با صداقت را معنایی تازه بخشــیده است. تجربه خوب این مدیر مدبر از  
نقاط تهدید بازار سرمایه وتولید محوری از سویی و شناخت ظرفیت و فرصت ها از سوی 
دیگرو دو صد البته داشتن راهکارهای علمی وعملی خالقانه باعث گردیده است به گواه 
دوست ودشمن مهندس مرتضی داداش برندی گردد در مدیریت كشورمان كه روش ومتد 
سکانداریش برای مدیران جوانتر ودر محیط های علمی الگوی تعالی سازمانی قرار می گیرد.
قابل توجه آنکه شــركت سیدكو ظرفیت تولید 9.3 میلیون تن كلینکر و 8.5 میلیون 
تن ســیمان در ســال دارد. این شــركت 11.5 درصد از ظرفیت تولید كلینکر 9.94 
درصد تولید ســیمان كشــور و حدود 11 درصد از ســهم بازار توزیع ســیمان كشور 
را در اختیار دارد. ســیدكو در تاریخ هشــتم خرداد ماه 97 افزایش ســرمایه به میزان 
20 درصــد از مبلغ 400 میلیارد تومــان و به 480 میلیارد تومان را به ثبت رســاند. 
ســهم شركت از ظرفیت كل كشــور در تولید كلینکر  11.5 درصد و در تولید سیمان 
9.94 درصد و تولید واقعی شــركت نسبت به كل صنعت در محصول كلینکر 11.66 
درصد و در محصول ســیمان 10.69 درصد بوده اســت. همچنین ســهم شركت از 
صادرات كلینکر كشــور 29.8 درصد و سیمان 8.4 درصد بوده است. الزم به ذكر است 
كه بعد مســافت اقتصادی برای ســیمان حداكثر 300 كیلومتر اســت و بیشتر از آن 
اقتصادی نیست. سال 2017 در كل جهان 4200 تن سیمان تولید و مصرف شده كه 
تنها چهار درصد از آن صادر شده است و این نشان دهنده صادراتی نبودن سیمان است. 
سیمان معادل قیمتش هزینه حمل دارد، ضمن آنکه تحریم ها هم مشکل ساز است. 
نکته دیگر درخصوص صادرات اینکه در صنعت ســیمان 90 درصد صادرات به صورت 
ریالی اســت اما در سال 96 حدود 93 درصد از صادرات خانواده سیدكو ارزی بوده است.

پنج آیین نامه راهگشا برای صنعت سیمان تنظیم شد
 آیین نامه ثبت عنوان مدیریت متمركز فروش یکی از آنهاست كه همه شركت ها باید آن را 
رعایت كنند. آیین نامه های دیگر مکمل این آیین نامه هستند؛ آیین نامه بهبود و ارتقای ارتباط 
با عاملیت ها كه ساماندهی عاملین طبق آن انجام می شود و براساس آن هریک از عاملین می 
توانند به كارخانه مراجعه كرده و سهمیه بگیرند. به موجب آن اطالعات در دسترس انجمن 
خواهد بود. آیین نامه فروش و آیین نامه انضباطی از دیگر آیین نامه های تدوین شده هستند.

مهمترین اقدامات سیدكو در سال مالی گذشته
شــركت بدهی های ســنواتی خود به ســهامدار عمده را به طور كامل تســویه كرده 
اســت. همچنین شــركت افزایش ســرمایه به میزان 20 درصد برای اصالح ساختار 
مالی را به ثبت رســانده اســت. كاهش هزینه های مالی و برطرف كردن بخشــی از 
مشکالت ناشــی از تسهیالت ارزی در شركت های تابعه اقدام مهم دیگر در سال مالی 
مورد گزارش بوده اســت. همچنین افزایش ســرمایه در شــركت های تابعه به میزان 
100 میلیــارد تومان به منظور اصالح ســاختار مالی در این ســال صــورت گرفت.
از اقدامات دیگر سیدكو، حضور فعال در كارگروه منطقه ای شمال كشور )شامل استان 
های گیالن، مازندران و گلســتان( برای كنترل سهمیه های توزیع و رعایت نرخ های 
فروش و كارگروه صادراتی از بنادر جنوب و شــمال كشــور بوده است. راهبری تدوین 
آیین نامه اســتقرار نظام مدیریت بهره ور و جبران خدمات مدیران در شركت سرمایه 
گذاری گروه توســعه ملی و راهبری تدوین آیین نامه های فروش در حوزه بازار مناطق، 
آیین نامه انضباطی و آیین نامه بهبود و ارتقای ارتباط با عاملیت های فروش نیز یکی از 
اقدامات مهم سال گذشته بوده است. سند استراتژی پنج ساله شركت نیز تدوین شد. 
طرح های اجرا شده در جهت حركت به سوی صنعت سبز و صیانت از محیط 

زیست در مجموعه سیدكو 
صنعت ســیمان به دلیل آالیندگــی در معرض كنترل و نظارت بیشــتری به لحاظ 
محیط زیست می باشد. بهینه سازی فیلتراسیون، رعایت كلیه عوامل زیست محیطی، 
جایگزینی فیلترهای كیســه ای با الکترو فیلترهای قدیمی و همچنین توسعه فضای 
ســبز از جمله اقداماتی اســت كه در این خصوص توسط شــركت های زیرمجموعه 
شركت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع ســیمان )ســیدكو( انجام پذیرفته است.   
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شرکت سیمان کرمان
»اجــرای طرح های بهینه ســازی خطــوط جهت كاهش 
مصارف انرژی و كاهش میــزان غبار با توجه به قرارگیری 
كارخانه در لیست صنایع درجه یک صنعتی«. سنجه حفظ 
محیط زیست با تعریف »ساعات در مدار نبودن یا عملکرد 
نامطلوب فیلتر خطوط« توسط تولید و توسعه اندازه گیری 
و توســط مسئول محیط زیســت و انرژی پایش می شود. 
همچنین نوسازی سیســتم فیلتراسیون نیز در برنامه های 

آتی طرح ریزی شده است
شرکت سیمان شمال

حفظ محیط زیســت در ایــن شــركت از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و »صیانت از محیط زیست« جزء ارزش های 

سازمانی این شركت است.
در سند برنامه راهبردی این شركت بهینه سازی و نوسازی 
تکنولــوژی مرتبط با محیط زیســت و كنترل آالینده های 

زیست محیطی هدف گذاری شده است.
شرکت سیمان ساروج بوشهر

این شركت در راستای حفظ محیط زیست و بهبود عملکرد 
سازمان در حوزه انرژی استانداردهای تخصصی ایزو به شرح 

زیر را كسب  نموده است:
اســتاندارد ISO 14001 حفظ محیط زیست و التزام به 

موارد مطرح شده در این استاندارد.
اســتاندارد ISO 50001 ارتقاء عملکرد سازمان در حوزه 

انرژی و التزام به موارد مطرح شده در این استاندارد.

چالش های اساسی صنعت سیمان
مهمترین چالش هایی كه صنعت سیمان ایران با آن مواجه است، عبارتند از:

- راه اندازی و ورورد كارخانجات جدید سیمان به چرخه تولید بدون در نظر گرفتن میزان تقاضای بازار
- كاهش مصرف داخلی به دلیل ركود اقتصادی حاكم بر كشور و كاهش پروژه های عمرانی، ساختمانی 

و صنعت ساخت و ساز
- عدم ارائه تسهیالت بانکی مناسب از سوی بانک ها

- زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز در شركت های دارای تسهیالت ارزی
- عدم حمایت مناسب و كافی از صنعت سیمان از سوی دولت

- مشکالت مربوط به حمل و نقل جاده ای
- كاهش میزان صادرات به دلیل به خودكفایی رســیدن كشــورهای مقصــد صادراتی به خصوص 
كشــورهای حوزه CIS ازجمله آذربایجان، مازاد ظرفیت كشورهای همسایه )عربستان، امارات، قطر، 
تركیه، پاكستان و چین( و همچنین افزایش عوارض گمركی و ایجاد محدودیت های صادراتی از جمله 

كشور عراق )اصلی ترین بازار صادراتی(
- رقابت ناسالم و منفی از جمله اعمال تخفیفات نا متعارف و كاهش نرخ های فروش

- ورود برخی كارخانجات كشور به بازارهای غیر مشترک و تاثیر منفی بر فروش سایر كارخانجات
- كاهش شدید نقدینگی در شركت های سیمانی و پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدها

- اجبار به توقف خطوط تولید و درنتیجه عدم استفاده از ظرفیت كامل و آثار و پیامدهای مالی، اجتماعی و انسانی

شرکت سیمان مازندرانشرکت سیمان فیروزکوه
این شركت با توجه به قرار گرفتن در منطقه سرسبز مازندران توجه ویژه ای به حفظ محیط 
زیست و توسعه پایدار داشته است و اقدامات گسترده ای در جهت جنگل كاری و به حداقل 
رساندن آالینده های زیست محیطی به انجام رسانده است. شعار این شركت »تولید سبز با 
كیفیت برتر و توسعه پایدار در محیطی ایمن و سالم« است. آنچه در سند برنامه راهبردی 
این شركت هدف گذاری شده، مربوط به حوزه كنترل و كاهش مصرف انرژی می باشد.

همچنین در شركت های تابعه اقدامات زیر برنامه ریزی  شده است:
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چندین دهه اســت كه در میان اصحاب خبر نشســته و پشــت ســر چه بسیار 
حوادث را شــاهد بوده ام. و اكنون با این موی ســپید شــهادت می دهم انجا كه 
جوان كلیددار است قفلی محکم بر امانت گاه نصب است. نزدیک به یک دهه می 
باشد در سرمایه گذاری البرز سکان دار جوانانند كه بیالن كاریشان چشمگیرتر و 
در تحقق پژوهش و عرضه نگاه جهانیان را بدین ســو كشانده اند. دكتر بوستانی 
مدیرعامل گروه داروئی سبحان سکان داری است كه تحسین صنعت گران داروئی 
را به واســطه فهم و اندیشــه اش كســب كرده و آنگاه كه در تاالر مجمع گوش 
جان به گزارش او ســپرده بودم به جز تبارک اهلل چیزی نداشــتم كه عرضه دارم.  
مجمع عمومی فوق العاده شــركت گــروه دارویی سبحان)ســهامی عام( مورخ 
1397/09/21 در محــل ســالن آمفــی تئاتــر، واقع در ســاختمان شــماره 2 
ســازمان مدیریت صنعتی تشــکیل گردید. در این مجمع كه با 86/67 درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
محمدعلی میرزا كوچک شــیرازی بود كه جنابان فرشــید مرادی و اكبر برندگی 
درمقــام نظار اول و دوم و آقای ســید میثم خلیل پور خــدادادی به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب شــدند. در ادامه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامــل محترم و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
افزایش ســرمایه شــركت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شــركت گروه دارویی سبحان ) ســهامی عام (، از افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، مشــاركت در افزایش ســرمایه شــركت های البرزدارو ) سهامی 
عام (، ســبحان دارو )ســهامی عــام( و ایران دارو )ســهامی عام ( می باشــد. با 
انجام این افزایش ســرمایه بخش عمده ای از مطالبات حال شــده ی سهامداران 
بابت ســود تقســیمی كاهش یافته و به حســاب ســرمایه منتقل می شــود.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شــده، شــركت گروه دارویی ســبحان ) سهامی عام ( در 
نظر دارد ســرمایه خود را از مبلغ 1/670میلیارد ریال بــه مبلغ 2/735 میلیارد 
ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایش دهد.

- 1/065میلیارد ریال )معادل 63/77 درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده ی نقدی.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت گروه دارویی سبحان)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 25 تیر ماه 1397 هیات مدیره شــركت گروه دارویی 
سبحان )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 1/670 میلیارد 
ریال به مبلغ 2/735 میلیارد ریال مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوست می 
باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی 
این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

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

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
مندرج در گزارش توجهی پیوست، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي 
كند. به عالوه، به نظر این موسســه ، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده 
در بــاال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیــش بیني ها خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي 

حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایــش ســرمایه قبلی شــركت از مبلــغ1/375/000 میلیون ریــال به مبلغ 
1/670/000 میلیــون ریــال و از محــل مطالبــات بــه مبلــغ 276/559 و 
آورده نقــدی ســهامداران به مبلــغ 18/441 میلیون ریال بوده كــه به منظور 
مشــاركت در افزایش ســرمایه شــركتهای ســرمایه پذیر صورت گرفته است. 

هدف از انجام افزایش سرمایه شركت البرز دارو
هدف شركت البرزدارو)سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش اصالح 
ساختار مالی می باشد. طبق مجوز مورخ 1397/5/30 سازمان بورس اوراق بهادار 
و همچنیــن تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/06/18 افزایش 
سرمایه شركت البرز دارو از مبلغ 930 میلیارد ریال به 1/860 میلیارد ریال از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید دوره پذیره نویسی 

افزایش سرمایه این شركت در تاریخ 1397/08/29 به اتمام رسیده است.
هدف شــركت البرزدارو )سهامی عام( از افزایش ســرمایه موضوع این گزارش » 
تامیــن مالــی مربوط به خریــد و جایگزینی ماشــین آالت و تجهیزات تولیدی 
و آزمایشــگاهی بــه منظور اخذ تاییدیــه GMP معاونت غذا و دارو می باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه شركت ایران دارو
هدف شــركت ایران دارو )سهامی عام( از افزایش ســرمایه، اصالح ساختار مالی 
)ایفای تعهدات مالی، جبران كمبود نقدینگی( و تامین سرمایه در گردش می باشد.

طبق مجوز مورخ 97/07/04 ســازمان بــورس و اوراق بهادار و تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 افزایش سرمایه شركت ایران دارو از مبلغ 
300 میلیارد ریال به 530 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و 
آورده نقدی به تصویب رسید. این افزایش سرمایه در مرحله پذیره نویسی می باشد.
خالصــه طــرح افزایــش ســرمایه شــركت ســبحان دارو)ســهامی عــام(

هدف از انجام افزایش سرمایه شركت سبحان دارو
هدف از انجام افزایش سرمایه ســبحان دارو )سهامی عام( تامین مالی مربوط به 
اصالح ساختار مالی و سرمایه در گردش، ساخت و توسعه و تجهیزات انبار و خرید و 
جایگزینی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی به منظور اخذ تاییدیه GMP معاونت 

غذا و دارو می باشد. 
طبــق مجوز مورخ 97/05/15 ســازمان بــورس و اوراق بهادار تصمیمات مجمع 
عمومــی فوق العــاده مورخ 1397/06/04 افزایش ســرمایه شــركت ســبحان 
دارو از مبلــغ 580 میلیــارد ریال بــه 1/030 میلیارد ریــال از محل مطالبات 
حال شــده ســهامداران و آورده نقدی به تصویب رســید. دوره پذیره نویســی 
افزایش ســرمایه این شــركت در تاریخ 1397/08/12 به اتمام رســیده اســت.
تاثیر مشــاركت در افزایش سرمایه شــركت های سرمایه پذیر بر روند 

فعالیت، عملیات و سودآوری شركت 
مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر موجب حفظ درصد مالکیت در 
آنها می شود. براین اساس می توان كنترل شركت های سرمایه پذیر را حفظ نمود و با 
توجه به سودآور بودن شركتهای مذكور از این طریق، درآمد سرمایه گذاری كسب نمود

تائید برنامه های جالل بهارستان و تیم مدیریت موفق وی
افزایش سرمایه گروه دارویی سبحان مصوب مجمع گرفت

گروه دارویی سبحان کاروان ساالر صنعت دارد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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ایده نوین ، زندگی نوین
بهترین جایگزین با بیمه نوین

بیســت و پنجمیــن همایــش بیــن المللــی بیمــه و توســعه بــا حضــور مقامــات دولتــی از جملــه اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور، دژپســند وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایــی، دكتــر ســلیمانی امیــری رییــس كل بیمــه مركــزی، امیــر صفــری رئیــس پژوهشــکده بیمــه، مدیــران عامــل شــركت هــای بیمــه، 
مدیــران، صاحــب نظــران و كارشناســان فعــال صنعــت بیمــه، همزمــان بــا 13 آذر مصــادف بــا روز بیمــه در ســالن همایــش هــای بــرج میــالد تهــران برگزار شــد.
در ایــن همایــش با شــکوه حســین كریم خان زنــد مدیرعامل ، اعضــای هیات مدیره شــركت موفق بیمه نوین و مدیران ارشــد این بیمه پیشــرو حضوری چشــمگیر داشــتند.

حسین کریم خان زند | مدیرعامل شرکت بیمه نوین 

هدف ما ارائه سطح متمایزی از خدمات به بیمه گذاران مان است
مدیرعامــل بیمه نویــن: ارزش آفرینی مهم ترین وجه مشــتری مداری اســت 
و هــدف مــا نیز ارائه ســطح متمایزی از خدمــات به بیمه گذاران مان اســت.

در نشست هم اندیشی مدیران بانک ملی ایران و شركت بیمه نوین در استان مازندران 
پیشــنهادات اجرایی و پیاده ســازی كارآمد قرارداد همکاری مشترک طرح شد.

حســین كریم خان زنــد؛ مدیرعامل بیمه نویــن نیز ضمن اشــاره به اهمیت 
نحــوه خدمت رســانی گفــت: ارزش آفرینــی مهم ترین وجه مشــتری مداری 
اســت و هــدف ما نیــز ارائه ســطح متمایــزی از خدمــات بــه بیمه گذاران 
اســت. خدمت رســانی به مجموعــه بانک ملی ایــران به عنــوان قدیمی ترین 
ســازمان اقتصادی كشــور نیــز افتخار مــن و همکارانم در بیمه نوین اســت.
وی در ادامه عالوه بر تشریح فعالیت ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه 
همکاری با این بانک خاطرنشان كرد: تمام نیازها و دغدغه های كاركنان بانک ملی 
ایران به صورت دقیق در شركت بیمه نوین پایش و برای رفع سریع آن برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته است. باید تأكید كنم عزم و همت مجموعه بیمه نوین انجام هرچه 
بهتر تعهدات و ایجاد رضایت  حداكثری در بین بیمه شدگان بانک ملی ایران است.

همچنین حبیب اهلل رشــید ارده؛ معاون منابع انســانی بانک ملی ایران با بیان 
این كــه امروزه فقط اســتفاده و معرفــی فناوری های نویــن نمی تواند مزیت 
رقابتی ســازمان ها تلقی شــود، گفت: ارائه آموزش های متناســب با خدمات و 
محصوالت جدید به كاركنان، جانشــین پروری، توانمندســازی، اســتعدادیابی 
و كارآمدســازی نیروی انســانی، شایسته ســاالری و گزینــش بهترین نیروها 
از پارامترهایــی اســت كــه می تواند ســازمان ها را در مقابل رقبــا موفق كند.
وی با تأكید بر این كه انتخاب بهترین نیروها برای تصدی مشاغل، هم در فرد منتخب 
و هم در افراد زیرمجموعه، انگیزه ایجاد می كند، ادامه داد: در كنار همه این مسائل، 
توجه به امور معیشتی و رفاه و درمان كاركنان در سازمان نیز باید سرلوحه امور باشد.

به گفته وی، بانک ملی ایران در همین راســتا تالش كرد روشــی را برای تأمین 
هزینه های درمانی كاركنان در قالب بیمه تکمیلی با همکاری شركت بیمه نوین 

پیاده سازی و اجرا كند.
در نشست هم اندیشی مدیران بانک ملی ایران و شركت بیمه نوین پیرامون مسائل 
بخش درمان كاركنان بانک كه به میزبانی اداره امور شعب استان مازندران و با حضور 
مدیران و كارشناسان دو مجموعه و شركت كارگزار توسعه فرهنگ بیمه برگزار شده 
بود، ضمن بیان مسائل و دیدگاه ها، پیشنهادهایی برای انجام بهتر امور  ارائه شد.
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اخبار بانک و بیمه

»مسعود بادین« مدیرعامل بیمه آسیا شد
مســعود بادین بــه عنوان نایب رییس هیــأت مدیره و 

مدیرعامل جدید بیمه آسیا انتخاب شد.
هیأت مدیره بیمه  آسیا به اتفاق آرا مسعود بادین، عضو هیأت 
مدیره و معاون فنی بیمه  های اموال را به عنوان نایب رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه  آسیا انتخاب كرد.

بنابــر این گزارش،در جلســه هیأت مدیره بیمه  آســیا 
كه با حضور فضــل  ا... معظمی، رییــس هیأت مدیره، 
بهروز ناظمی ، محمدرضا عربی مزرعه شــاهی و مهدی 
شــریفی اعضای هیأت مدیره برگزار شد، مسعود بادین 
نماینده شــركت ســرمایه گذاری توســعه معین ملت 
در هیــأت مدیره به عنوان نایــب رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامــل جدید بیمه  آســیا انتخاب و معرفی شــد.
مســعود بادین، دانش آموخته مقطع كارشناسی رشته 
بیمه دانشــکده علــوم اقتصادی و مقطع كارشناســی 
ارشــد رشــته مدیریت بازرگانی و بیمه دانشــگاه آزاد 
اسالمی تهران،  تصدی پســت  های مختلف در استان  
های آذربایجان شــرقی، تهــران ، اصفهان و همچنین 
سرپرســتی منطقه آذربایجان غربی،فارس،كهگیلویه و 
بویر احمد،بوشهر، ریاست شورای فنی و مشاورت عالی 
مدیرعامل بیمه  آســیا را در پیشینه فعالیت خود دارد.
صالحیت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل بیمه 

آسیا تایید شد
رییــس كل بیمه مركــزی جمهوری اســالمی ایران 
در نامــه ای، صالحیــت مســعود بادیــن بــه عنوان 
مدیرعامــل بیمــه آســیا را مــورد تایید قــرار داد.
بنا بر این گزارش،در نامه رییس كل بیمه مركزی اظهار 
امیدواری شــده است با مســاعی اعضای هیأت مدیره 
و كاركنان بیمه آســیا اهداف مورد نظر محقق شــود.
رشــد 124 درصدی خالص سود بانك سینا در 6 

ماهه اول امسال

خالص سود ســرمایه گذاری بانک سینا در 6 ماهه اول 
امسال از رشد 124 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 

قبل برخوردار شده است. 
بررسی روند صورت سود و زیان دوره میانی 6 ماهه اول 
ســال 97 با دوره مشابه آن در سال قبل، حاكی از رشد 
124 درصدی خالص سود ســرمایه گذاری بوده است. 
طبق این گزارش، خالص سود سرمایه گذاری بانک سینا 
از رقم 613 میلیارد ریال در پایان 6 ماهه اول ســال 96 
بــه مبلغ 1371 میلیارد ریال در پایان شــهریور 1397 
رسیده است كه رشــد 124 درصدی را نشان می دهد.
همچنین جمع درآمدهای عملیاتی بانک سینا از مبلغ 

2378 میلیــارد ریال در پایان 6 ماهه اول ســال 96 به 
مبلغ 3654 میلیارد ریال در پایان شهریور 1397 رسیده 
كــه حاكی از رشــد 54 درصدی در این زمینه اســت. 
بررسی رقم سود خالص بانک سینا در پایان دوره 6 ماهه 
اول امسال نشان می دهد كه این میزان سود برابر با كل 
سود خالص در دوره 12 ماهه منتهی به پایان سال 96 است.
مشاركت بانك پارسیان در تسهیالت اشتغال زایی 

روستایی خراسان جنوبی
مدیركل دفتر امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
خراســان جنوبی با اشــاره بــه همکاری بانــک ها در 
پرداخت تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی،گفت : از 
محــل تفاهم نامه منعقد شــده بین معاونت توســعه 
روســتایی و مناطق محروم ریاســت جمهوری با بانک 
های عامل از جمله بانک پارســیان؛ 51 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغالزایی به روستاییان پرداخت شده است.
مدیركل دفتر امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
خراسان جنوبی ، خاطرنشــان كرد: درسال جاری 154 
میلیارد تومان تسهیالت به روستاییان خراسان جنوبی 
پرداخت شــد و از این مبلغ 103 میلیارد تومان از محل 
تسهیالت اشتغال پایدار روســتایی و عشایری با پیش 
بینی ایجاد ســه هزار فرصت شغلی پرداخت شده است.
كلید 80 واحد مسكونی ساخته شده بانك صادرات 

ایران تحویل زلزله زدگان كرمانشاه شد

عضــو هیات مدیره بانــک صــادرات ایــران همزمان 
بــا افتتــاح 80 واحد مســکونی برای مــردم زلزله زده 
شــهرهای ثــالث باباجانــی و ســرپل ذهــاب، گفت: 
ســاخت مــدارس و تکمیل منازل مســکونی توســط 
بانک صادرات ایــران در این منطقه ادامه خواهد یافت. 
رضــا صدیــق افــزود: خوشــبختانه بانک صــادرات 
ایران با مشــاركت ســپاه استان كرمانشــاه در منطقه 
ثــالث باباجانی و ســرپل ذهاب 80 واحد مســکونی 
را آمــاده كــرده و امیدواریــم كــه در آینــده نزدیک 
بیــن 20 تــا 30 واحــد دیگــر را هم تکمیــل كنیم.

وی با اشاره به فعالیت ســتاد خیرین مدرسه ساز بانک 
صادرات ایران در سراسر كشور، از تکمیل چهار مدرسه در 
چهار روستای این شهرستان ها در آینده نزدیک خبر داد.
عضو هیات مدیــره بانک صادرات ایران اظهار داشــت: 
كل ســهمیه چهار هــزار و 282 نفری ابالغ شــده به 
بانک بــرای دریافت تســهیالت در مناطــق زلزله زده، 
پرداخــت شــده و امیدواریم كه ایــن حركت ها بتواند 
در كاهــش آثار رنج مردم این منطقه تاثیرگذار باشــد.

در این آیین كه با حضور سایر مقامات محلی، مسئوالن 
كشــوری و انتظامی منطقه، رضــا صدیق، عضو هیئت 
مدیره بانک صــادرات ایران و حمدالــه عظیمی، دبیر 
ســتاد خیرین مدرسه ســاز این بانک، بهزاد قهرمانی، 
مدیر شــعب بانک صادرات كرمانشــاه، اهالی و مالکان 
منازل ســاخته شــده، برگزار شــد، بهره برداری  از 60 
واحد مســکونی در شــهر ثالث باباجانی و 20 واحد در 
شهر سرپل ذهاب انجام شد و كلید این واحدها با حضور 
عضو هیئت مدیره بانک به مالکان آنها تحویل داده شد.

نحوه تبدیل مسكن كارت به كارت سوخت
مشــتریان بانــک مســکن می توانند بــدون مراجعه 
حضوری به بانــک یا دفاتر پلیــس + 10 تنها از طریق 
مراجعه به ســامانه دولت همراه در كمتــر از 5 دقیقه 
مســکن كارت خــود را به كارت ســوخت تبدیل كنند

بر اساس بیانیه شركت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی، اســتفاده از كارت 
سوخت گیری  برای  سوخت 
موتورسیکلت ها  و  خودروها 

قرار اســت به زودی الزامی  شــود و افراد برای استفاده 
از جایگاه های ســوخت باید این كارت را همراه داشــته 
باشــند. البته زمان دقیق اجرایی شدن این طرح اعالم 
نشــده اســت، اما مقدمات آن اكنون در جریان است.

مهمترین پیش  شــرط اجرای این طــرح، فراهم كردن 
امکان دریافت مجدد كارت سوخت برای شهروندانی كه 
آن را گم كرده اند و یا تا كنون كارت سوخت نداشته اند، 
بوده اســت و به همین خاطر یک بازه زمانی حدود یک 
ماهه برای ثبت نام كارت ســوخت منظور شــده است.
معاون وزیر ارتباطات: پســت بانك ایران جزو 10 
دستگاه برتر در زمینه توسعه دولت الكترونیك است

امیر ناظمی معــاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و 
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران در نشست وضعیت 
دســتگاه های اجرائــی در دوره چهــارم ارزیابی دولت 
الکترونیکی گفت: پســت بانک ایران به دلیل بروزرسانی 
هسته اصلی بانک در در 10 دستگاه برتر قرار گرفته است.
وی افزود: شــركت مادرتخصصی ســاخت و توســعه 
زیربناهــای حمــل و نقل كشــور، گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران، بنیاد شــهید و امور ایثارگــران، بیمه 
مركــزی مركز توســعه تجــارت الکترونیکــی، وزارت 
امور اقتصادی و دارائی، ســازمان امور مالیاتی كشــور، 
ســازمان ســرمایه گذاری و كمک های اقتصادی و فنی 
ایران، ســازمان بنادر و دریانوردی و پســت بانک ایران 
جزو دســتگاه برتر خدمات دولت الکترونیک هســتند.

ناظمــی تصریح كــرد: زمانی كه از دولــت الکترونیک 
صحبــت می كنیم منظور همه دســتگاه هاســت كه 
به مــردم خدمات می دهنــد و صرفــاً دولت مخاطب 
ایــن سیســتم نیســت؛ هوشــمندی زمانــی رخ می 
دهد كــه بانک هــای اطالعاتــی مختلف بــرای ارائه 
یــک خدمت بــه مــردم به یکدیگــر متصل شــوند.

وی با اشاره به حضور دستگاه ها در دوره های ارزیابی خدمات 
دولت الکترونیک گفت: در دوره اول 60 دستگاه، دوره دوم 
83 دستگاه، دوره سوم و چهارم 93 دستگاه بررسی شدند 
كه در دوره چهارم شاخص پایش به 60.5 درصد رسید.
مدیرعامل بانك دی در دومین نشست با روسای 

ادارات :
جانشین پروری باید جزو اولویت های مدیران باشد

 دومین نشست مدیرعامل بانک دی با روسای ادارات در 
ادامه سلسله نشســت های عمومی با كاركنان در ستاد 

مركزی این بانک برگزار شد.
در این دیدار كه با حضور بیش از ســی نفر از روســای 
ادارات برگزار شــد، قربانی ضمن تقدیر از اقدام معاونت 
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اخبار بانک و بیمه

سرمایه انسانی برای برگزاری سلسله نشست های عمومی 
گفت: هدف اصلی از تشکیل این جلسات عالوه بر تقویت 
كانال های ارتباطــی كاركنان با مدیران ارشــد بانک، 
انتقال مستقیم مسائل ادارات به مدیران ارشد و انعکاس 
دیدگاه مدیریت ارشــد به بدنه كارشناسان بانک است.

قربانــی افزود: بر اســاس كار تیمی انجام شــده، طبقه 
جدیدی از معاونین ادارات از میان كارشناسان شایسته 
و خبره بانــک دی معرفی و طی مراحل عبور از كمیته 
انتصاب ، منصوب شــده اند و روســای ادارات و مدیران 
میانی و ارشد بانک باید با انتقال تجربیات و دانش خود به 
این افراد زمینه رشد و جانشین پروری آنان را فراهم كنند.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن :
استفاده از تمام ظرفیت های بانك صنعت و معدن 

برای برون رفت اقتصاد از وضعیت حاضر

حســین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: 
این بانک از تمام ظرفیت های خود برای مشــاركت در 
حل مشکالت اقتصادی كشور در شرایط حاضر استفاده 

خواهد كرد.
وی كه در نشست صمیمانه با فرزندان شهدا و ایثارگران 
بانک سخن می گفت، ضمن بیان مطلب یاد شده افزود: 
داشــتن سازمانی پویا و دانش محور كه بتواند با انطباق 
با شــرایط نوین داخلی و بین المللی به ماموریت های 
خود عمل كند نیازمند برنامه ریزی پویا و علمی است .
حسین مهری در این نشست نقش بانک صنعت و معدن 
را در اقتصاد كشور ، بویژه در شرایط كنونی ، بسیار موثر 
و حســاس توصیف كرد و افزود : این بانک می تواند در 
رفع مشــکالت اقتصادی ایران گام های اساسی بردارد.
وی مدیریت دانش و تقویت بدنه كارشناسی بانک را مورد 
تاكید قرار داده و بیان داشت: شناسایی همکاران خالق 
و نوآور در جهت ارتقاء به ســطوح مدیریتی از سیاست 
هایی است كه در بانک صنعت و معدن دنبال می شود.
حســین مهری در این دیدار افزود: تشــکیل شــورای 
راهبردی با كمیته های ویژه برای ارتقاء ســطح خدمت 
رسانی ، نوآوری ، بررسی مشکالت كارمندان و دستیابی 
به وضعیت مطلوب از دیگر برنامه های این بانک است .

حمایت از واحدهای تولید
از واحدهــای تولیدی  بانك ســپه در حمایت 

آذربایجان شرقی اول شد
بانک سپه در اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی در 
قالب طرح رونق تولید در ســال 1396 مقام نخست را 
در استان آذربایجان شرقی كسب كرد. مجید خدابخش 
استاندار آذربایجان شــرقی با اعطاء لوح سپاس به نادر 
سلیمانی مدیر شعب منطقه آذربایجان شرقی از زحمات 
مدیر شــعب و كاركنان بانک سپه در این منطقه تشکر 
كرد. مدیر شــعب منطقه آذربایجان شرقی ضمن ابراز 
خرســندی از كســب این موفقیت اظهار داشت: بانک 
سپه در سال 1396 به 64 واحد تولیدی در استان مبلغ 
925 میلیارد و 250 میلیون ریال تســهیالت در قالب 
رونق تولیــد پرداخت كرد. نادر ســلیمانی افزود: بانک 
ســپه در كنار رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه، كمک 
به گســترش فعالیت های واحدهای تولیدی كوچک و 
متوســط و همچنین اجرای پروژه های بزرگ و ملی را با 
جدیت دنبال می كند و استان آذربایجان شرقی واحدهای 
تولیدی مانند؛ آذین سبک سازان میانه، دكستروز پارس و 

پاک سون نوین ارس با حمایت بانک سپه به بهره برداری 
رسیده است. سلیمانی خاطرنشــان كرد: بانک سپه به 
دنبال سیاســت های سال گذشته، امسال هم حمایت از 
واحدهای تولیدی را ســرلوحه كار خود قرار داده است.
امكان پویاسازی رمز دوم كارت در بانك پاسارگاد 

فراهم شد
به منظور افزایش امنیت و صیانت از حقوق مشــتریان، 
بانک پاســارگاد شرایط پویاســازی رمز دوم كارت را در 
نرم افزارهای كارت، اینترنت بانک و همراه بانک فراهم كرد.
خسرو رفیعی مشــاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
این بانک ضمن اعالم این خبر گفت: مشــتریان گرامی 
می توانند بــرای كاهش مخاطرات مرتبــط با رمز دوم 
كارت های بانکی، كه در تراكنش های بدون كارت به كار 
گرفته می شــوند، نسبت به فعال ســازی رمز پویا برای 
كارت و دریافت رمز دوم یک بار مصرف اقدام كنند. وی 
ادامــه داد: یک بار مصرف بــودن و اعتبار یک دقیقه ای 
رمــز دوم كارت از جملــه ویژگی های رمز پویا اســت.
درحاشیه سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی 

ایران مطرح شد:
كمك بانك توسعه صادرات به واحدهای تولیدی 

موجب حفظ ساختار صنعت می شود

مدیرعامل شــركت الزک، صادركننده با ســابقه كشور 
در حوزه صادرات آبزیان گفت:وجه تمایز بانک توســعه 
صادرات با ســایر بانک های توســعه ای این اســت كه 
واحدهایی كه دچار چالش شــده اند را بصورت هدفمند 
حمایت می كند و این رویه منجر به حفظ ساختار صنعت 
و تولید صادراتی كشــور در شــرایط سخت خواهد شد
سیدصفی اله حسینی، مدیرعامل با حضور در غرفه بانک 
توسعه صادرات ایران در نمایشگاه اكسپو 2018 گفت: در 
شرایط فعلی خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات می 
تواند كمک بزرگی به رشد و توسعه صادرات كشور باشد.

وی تصریح كرد: واحد تولیدی ما در حال حاضر به آمریکا 
نیز صادرات انجام می دهد و به لحاظ بازار صادراتی و سهم 
بازار مشکلی ندارد اما به منظور توسعه و تنوع بخشی به 
كاالی تولیدی و نیز كشورهای هدف صادراتی در سال 98 
برنامه های ویژه ای را طراحی كرده است كه امیدواریم 
با حمایت بانک توسعه صادرات به نتیجه مطلوب برسیم.
استوارتر از پیش در بیست و ششمین سال فعالیت 

بانك مهر اقتصاد
سید ضیاء ایمانی مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به مناسبت 
بیست و ششمین سال فعالیت بانک مهر اقتصاد پیامی 

بدین مضمون صادر كرد.
امروز در حالی وارد بیســت و ششــمین سال فعالیت 
بانک مهــر اقتصاد می شــویم كه این بانــک با اتکال 
به خداوند متعال و تالش و پشــتکارِ ســرمایه انسانی 
خدوم و متعهــدش از جایگاه قابل اعتنایی در شــبکه 
بانکی برخــوردار بوده و با همراهــی و همیاری تمامی 
ذینفعــان اعم از مشــتریان و ســهامداران گرامی روز 
بــه روز بر اعتمــاد عمومی و اعتبار خود افزوده اســت.
بیست و ششــمین سالروز تاســیس بانک مهر اقتصاد 
یادآور خاطراتی از جنس خواســتن، خودبــاوری، كار 
جهــادی و صرف فعل توانســتن اســت بانکی كه علی 
رغم تمامی محدودیت ها توانســته شانه به شانه بانک 
هــای قدیمــی و با تجربه كشــور حركــت كند و چه 
بســا در پاره ای مــوارد گوی ســبقت را از آنان برباید.

معاون مالی و سرمایه گذاری بیمه دی منصوب شد
»حکم سرپرستی معاونت مالی و سرمایه گذاری بیمه 
دی از سوی مدیرعامل به بهروز قزلباش ابالغ شد.«

بهــروز قزلباش ســکان هدایــت معاونــت مالی و 
ســرمایه گذاری بیمــه دی را بــا حکــم مهندس 
محمدرضا كشــاورز در دســت گرفت. در بخشــی 
از متن این حکم آمده اســت: »امید اســت با اتکال 
به خداوند متعال و ســرلوحه قــراردادن راهبردها، 
برنامه هــا و اصــول تبیین شــده شــركت شــامل 
»سالمت«، »حرفه ای گری« و »انسجام سازمانی« و 
نیز بهره گیری از نیروهای كاردان و اســتفاده بهینه 
از كلیــه امکانــات و منابع در اختیار، در پیشــبرد 
امور محوله و تحقق اهداف موفق و ســربلند باشد«.

مركوری استارت  آپ برتر صنعت بیمه  
اســتارت  آپ مركــوری در بیســت  و پنجمین همایش ملی 
بیمه و توســعه به عنوان استارت  آپ برتر بیمه  ای انتخاب و با 
حضور معاون اول رییس جمهــور و رییس كل بیمه مركزی 
جمهوری اســالمی ایران رونمایی شــد.  این اســتارت آپ 
تاثیرگذار در فن اوری بیمه در نمایشــگاه اســتارت آپ های 
بیمــه ای رونمایی و با اســتقبال شــركت كنندگان روبه رو 
 ،IOS شد. اپلیکیشن مركوری برای گوشــی های اندروید و
سیزدهم آذر با همکاری استارت آپ مركوری و شركت بیمه 
كوثر طراحی شــد. استارت آپ مركوری از اسفندماه 1395 و 
به عنوان یکی از اولین اســتارت آپ ها در حوزه فن اوری بیمه 
توسط تیمی از دانشجویان شریف، امیركبیر، تهران و شهید 
بهشــتی، با ایده بیمه نامه بدنه هوشــمند سفر تشکیل شد.

این اســتارت آپ با سرمایه گذاری شركت بیمه كوثر توانست 
اولین محصول در حوزه بیمه های UBI یا بیمه های مبتنی بر 
مصرف در ایران را طراحی و در نمایشگاه الکامپ رونمایی كند.
بــا اســتفاده از ایــن محصــول بیمــه ای جدیــد، افــراد 
می تواننــد خــودرو خود را به صــورت موقت بیمــه كنند. 
حــق بیمه در ایــن محصول به صرفه اســت و با اســتفاده 
از الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی محاســبه می شــود.
از دیگر مزایای مهم این اپلیکیشن امکان خرید بیمه نامه بدنه 
خودرو و ثبت حادثه بدون نیاز به حضور فیزیکی كارشناس است.
طراحان این اپلیکیشن با استفاده از روش های مؤثر برای جلوگیری 
از تقلب امکانی را فراهم كرده اند تا مشتری بتواند به صورت آنی 
بدون صرف وقت و هزینه اضافــی خودرو خود را بیمه كند.
یکــی دیگــر از امکانات این اپلیکیشــن این اســت كه در 
صورت رانندگی ایمن و كســب امتیاز می تــوان از تخفیف  
برای اســتفاده امکانات رفاهی در طول ســفر استفاده كرد و 
همچنین نیازی به نصب دستگاه های جانبی در خودرو است 
و تمام فرآیند ذكرشــده برای اســتفاده از امکانات رانندگی 
ایمن، تنها با اســتفاده از گوشی هوشــمند انجام می گیرد.
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در یک دیدگاه سنتی شاید اولین نگاه به حوزه مأموریت های صنعت بیمه و به عنوان اولین كاركرد 
صنعت بیمه ایجاد اطمینان برای اشخاصی مواجه با ریسک های تهدیدكننده در حوزه های مختلف 
كسب و كار و زندگی باشد و رسالت شركت های بیمه ایجاد اطمینان برای آینده ای غیرقابل 
پیش بینی در صورت ایجاد خسارت و یا حتی به عنوان پشتیبان آتی بیمه گذاران تلقی گردد.

اما واقعیت این است كه صنعت بیمه در دنیای امروزه تحوالت بسیار شگرفی داشته است بطوریکه 
در استاندارد های جهانی برای سالمت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشور ها بر این شاخص اشاره 
می گردد كه اساساً به عنوان شاخص میزان نفوذ صنعت بیمه در جامعه تلقی می گردد چرا كه در 
سلسله مراتب امنیت ایجاد شده، فارغ از ایجاد اطمینان برای بیمه گذاران عمالً سطح اطمینان 
خوبی به جامعه، كسب و كار مربوطه و همچنین امنیت سیاسی دولت ها تبدیل گردیده است.

بر همین اســاس اســت كه حتی دولت ها در تمامی دنیا بخشــی از رشته های بیمه ای 
كه جامعه و حاكمیت نیازمندی بیشــتری در ایجاد نفوذ آن در ســطوح مختلف جامعه 
احســاس می كنند آن را به عنوان رشــته های اجباری بیمه ای تلقی می نمایند، از جمله 
این رشــته های بیمه ای مختلف می تــوان در حوزه هایی از قبیل: بیمه بازنشســتگی و 
بیکاری، مسئولیت، بیمه های اجتماعی و همچنین بیمه شخص ثالث در رشته بیمه های 
اختیاری- بازرگانی اشاره نمود و در صورت یک بررسی عمیق تر حتی در سطح كشور های 
پیشرفته و كشور عزیزمان می توان گفت: این الزامات به جهت افزایش سطح استاندارد های 
امنیــت جان، مال و روان جامعه و همچنین امنیت سیاســی حاكمیت تبیین می گردد. 
بنابراین، صنعت بیمه با ارائه انواع پوشش های بیمه ای و تأمین امنیت، خطرات و ریسک های 
تهدیدكننده، جان، مال و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی را در مراحل مختلف برطرف 
می كند و مهمترین ابزار دفع دغدغه تأمین آسایش، امنیت و رفاه در جامعه امروزه می باشد.

با گــذر از مقدمــه مذكور می توان گفــت: امروزه با ظهور كســب و كار هــای جدید و 
پیچیدگی های موجود در حوزه های مختلف كســب و كار عمالً كسب و كار های فعال در 
حوزه ارزیابی و خرید ریســک با پیچیدگی های بسیار زیادتری از قبل مواجه می باشند و 
جهت حفظ بقاء و تکامل شــركت های خــود نیازمند تجهیز خود به ابزار هــای الزم در 
حوزه های مدیریت ریســک در عرصه سازمان، شناخت ظرفیت های سازمانی، بکارگیری 
اســتاندارد های نوین تجربه شده در ســطح جهان در حوزه مدیریت ریسک و حفظ بقای 
سازمان و ایجاد نزدیکی بیشتر به حوزه های جدید و نوپا و كسب و كار های فناوری بیس 
دیجیتالی، ایده های خالقانه و همچنین افزایش سطح شفافیت عملکرد سازمان ها می باشد.
بدین ترتیب پس از شــناخت ابزار های مذكور انجام فرآیند تطبیق پذیری ســازمان های 
خــود بــا این اســتاندارد ها بر اســاس شــاخص ها و مدل هــای دقیق كــه در عین به 
روز بــودن تطابق پذیری الزم با حوزه های كســب و كار كشــورمان را داشــته باشــد.

بدین ترتیب می توان گفت كه این حوزه تعامل می تواند در دو بخش بسیار جداگانه دسته 
بندی گردد، كه بخش اول آن دستگاه های راهبر و ناظر به عنوان نهاد های تبیین كننده مسیر 
راه و به تعبیری ناظر صنعت بیمه كشور از جمله نهاد های همچون مجلس شورای اسالمی، 
هیأت وزیران، وزارت اقتصاد، شورایعالی بیمه و همچنین بیمه مركزی كشور نام برد كه با 
تدوین قوانین و طراحی زیر ساخت مناسب جهت افزایش نفوذ صنعت بیمه با لحاظ نظارت 
به عنوان حوزه اطمینان بخش صنعت بیمه كشور از طرفی دیگر شركت های بیمه به عنوان 
مجریان و سرمایه گذاران فعال در حوزه صنعت بیمه كشور در راستای دستیابی به چشم انداز 
و اهداف تعیین شده در قوانین باالدستی با تحصیل بهینه ترین بازدهی برای سرمایه گذاران 
فعال در این صنعت بیمه می باشد؛ لذا ضرورت تعامل بیشتر فی مابین این دو ركن اجرایی 
و نظارتی جهت افزایش اطمینان بخشی برای سرمایه گذار و بیمه گر بسیار موثر خواهد بود.

بررسی های انجام شده در حوزه اقتصاد كشور به عنوان آبشخور صنعت بیمه كشور و تأثیرگذار 
اساسی بر صنعت بیمه كشور در چند سال اخیر بیانگر تأثیرگذاری بسیار باال در عدم دستیابی 
صنعت بیمه به اهداف باالدستی تبیین شده می باشد چرا كه تغییرات اساسی در شاخص های 
اقتصادی، عدم ثبات مؤلفه های اقتصادی و نوسانات بسیار شدید ارزی در حوزه اقتصادی به عنوان 
یکی از مهمترین بستر های تأثیرگذار بر فعالیت صنعت بیمه كشور عمالً به عنوان عامل بسیار 
مهمی در عدم دستیابی صنعت بیمه به اهداف كالن تبیین شده در قوانین باالدستی گردیده است.

بنابراین به نظر می رسد دولت ها بمنظور ایجاد افزایش سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی، 
روانی و سیاســی حکومت های خود مطابق با استاندارد های نوین امروزی، نیازمند افزایش 

ارتباط و همچنین لزوم تعامل تنگاتنگ تر از قبل با صنعت بیمه برای ایجاد شاخص های 
ســالمت جامعه می باشند و این نکته ای بسیار مغفول در ارتباط حاكمیت با صنعت بیمه 
مطرح می باشــد كه متأسفانه تا بحال بدان توجه چندانی نشده است و در مواردی نیز در 
صورت تبیین شاخص هایی برای تأثیرگذاری صنعت بیمه در اقتصاد كالن، ارزیابی میزان 
دســتیابی صنعت بیمه در پایــان دوره ها، غیر ممکن تلقی گردیــده و این اصل جدایی 
ناپذیر در افزایش اطمینان جامعه های پویا در كشــورمان مورد توجه قرار نگرفته است. از 
طرفــی دیگر نقش نظارتی شــورایعالی بیمه و بیمه مركزی بر شــركت های بیمه ای در 
تطبیق ســازی آن ها با اســتاندارد های تدویــن و ابالغ موضوعی بســیار مهم در جریان 
ایــن حركت از دوره گذر به تعبیری دوره پوســت اندازی صنعــت بیمه تلقی می گردد.

به هر حال بررســی حوزه عملکردی بیمه مركزی و شــركت های بیمه ای با وجود تمام 
پیچیدگی ها و مشــکالت، متأثر از سایر حوزه های كســب و كار و اقتصاد كشور در چند 
ســال اخیر بیانگر یک روند حركتی در مســیر پوســت اندازی می باشد بطوریکه از یک 
طرف فرآیند نظارت های نوین و تا حدودی یکپارچه در صنعت بیمه كشــور با شناخت از 
وضعیت صنعت بیمه كشور از طریق بیمه مركزی با ابزار های مختلف از جمله نظارت های 
نرم افزاری و همچنین بازنگری در آیین نامه های بیمه گری آغاز گردیده است و از طرفی دیگر 
شركت های بیمه ای هم كه به عنوان مجریان صنعت بیمه كشور تلقی می گردند در این فرآیند 
تطبیق سازی و حسب تغییرات در حوزه های كسب و كار اقدام به انجام اصالحات ساختاری 
هر چند كند ولیکن جریانی را آغاز نموده اند كه در ادامه الزم است به شقوق بسیار مهمی 
از این اصالحات كه آینده صنعت بیمه كشــور بدان وابسته است را مورد اشاره قرار دهیم.
الف( بازمهندسی مجدد ساختار شركت های بیمه ای اعم از شركت های بیمه قدیمی دولتی و 
شبه دولتی از یک طرف و همچنین شركت های خصوصی فعال در صنعت بیمه كشور از طریق:

1- بازمهندسی ساختار شركت های بیمه ای جهت حفظ بقاء:
- از طریق توانمندسازی كاركنان

- شناخت استاندارد های جدید در حوزه صنعت بیمه جهان
- بررسی حوزه های جدید كسب و كار برای صنعت بیمه
- تبیین مدل های ریسک نوین در عرصه كسب و كار ها

2- شناسایی استاندارد های نوین مدل های اداره شركت های بیمه ای در عرصه صنعت بیمه جهان 
3- نرم افزاری نمودن كلیه فرآیند های كســب و كار اعــم از فرآیند های اصلی، مدیریتی، 

پشتیبانی و استفاده از فناوری های جدید 
4- افزایش سطح شفافیت عملکرد های فنی و مالی سازمان ها با بکارگیری استاندارد های 

شناخت عملکرد سازمان ها
5-ایــن مجموعه اقدامات به عنوان مهمترین ابزار های مورد نیاز جهت حفظ بقاء و تحول 
در شركت های فعال در صنعت بیمه كشور در آینده نزدیک تلقی خواهد شد و به تعبیری 
دیگر می توان گفت: گذر از چرخه های سنتی فعالیت شركت های بیمه ای به عنوان مهمترین 
عامل حفظ بقای این شــركت تلقی خواهد شد و اساساً مطابق با تغییرات بسیار گسترده 
صورت گرفته در عرصه كســب و كار ها در صورت عدم توجه صنعت بیمه كشــور به این 
تغییرات و عدم انجام فرآیند تطبیق ســازی خود با این تغییرات در آینده ای نزدیک شاهد 
خروج بخشی از شركت های فعلی فعال در صنعت بیمه كشور خواهیم بود و بر همین اساس 
اینجانب این دهه را به عنوان دهه پوست اندازی صنعت بیمه كشور در فرآیند تطبیق سازی 
ابتدا با تغییرات نوین در حوزه فناوری اطالعات و ســپس با صنعت بیمه جهان می بینم.

در ادامه می توان اشــاره نمود حسب این تغییرات مطالعات تطبیقی بسیار گسترده ای در 
حوزه فعالیت صندوق تأمین خســارت های بدنی در قیاس با كشور های مختلف اسالمی 
و غیراســالمی انجام داده ایم و بر همین اســاس خوشــبختانه مطابق با نتایج حاصله از 
این بررســی ها از ســال 1390 تا 1395 در فرآیند تدوین قانون بیمه شــخص ثالث به 
عنوان قانون تبیین كننده ســاختار و تأســیس صندوق تأمین خســارت های بدنی این 
تغییرات در قانون بیمه شــخص ثالث پیش بینی گردیده است و بر همین اساس یکی از 
مهمترین تغییــرات صورت گرفته در ســاختار عملکردی صندوق تبدیــل نمودن این 
صندوق به عنوان پشــتوانه صنعت بیمه كشــور و مکمل شــركت های بیمه می باشد.

صندوق تأمین خســارت های بدنی به عنوان سازمان پشتیبان شركت های بیمه ای عماًل 
اطمینان بخشــی الزم را برای بیمه گذاران رشته بیمه شخص ثالث حتی در صورت عدم 
پوشــش خسارت توسط شــركت های بیمه ای در اثر ورشکســتگی را ایجاد نموده است.

از طرفی دیگر مطابق با تغییرات بســیار گسترده صورت گرفته در حوزه تعهدات صندوق 
خوشبختانه با مدیریت بهینه این سازمان در چند سال اخیر ضمن دستیابی به استراتژی 
مهــم تدوینی در ســازمان از جمله در حــوزه بکارگیری فناوری الکترونیکــی در انجام 
وظایف محوله، ایجاد امنیت، آرامش بــرای گروه هدف با افزایش نقش حمایتی در حوزه 
خانواده هــای قربانیان حوادث رانندگی و همچنین جلوگیری از زندانی شــدن مقصرین 
حوادث رانندگی به عنوان متولیان جرایم غیرعمد، كاهش طول دوره رســیدگی، ارزیابی 
خسارت، افزایش سطح شفافیت مالی و عملکرد در سازمان به عنوان بخشی از مهمترین 
نتایج عملکردی صندوق در چند سال اخیر بوده ایم.امید است با حمایت دولت محترم و 
در راســتای اهداف دولت تدبیر و امید در سال آتی نیز بیش از پیش شاهد افزایش نقش 
حمایتی صندوق در راستای امر عدالت محوری به عنوان شعار اصلی دولت محترم باشیم.

دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تاکید کرد :

دهه نود، دهه پوست اندازی صنعت بیمه کشور
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در آســتانه روز بیمه، از تالش های تک تک شــما بزرگواران 
برای ارائــه خدمات شایســته بیمه ای بــه هموطنان عزیز 
سپاســگزارم. روز بیمــه را شــادباش عــرض مــی كنــم. 
در جوامع پیشرفته وظیفه اصلی توسعه بر عهده بخش خصوصی 
است. شــركت بیمه رازی با پشت سر گذاشتن بیش از پانزده 
ســال فعالیت و فراز و نشیب های بسیار، به سطح ارزشمندی 
از تجربه و بلوغ دست یافته اســت. در واقع بیمه رازی در سن 
جوانی، نشــاط و سرشــار از انرژی به عنوان یک شركت كامال 
خصوصی خود را متعهد به ارائه خدمات مطلوب و نیز طراحی 
محصوالت نوین برای افزایش سطح رضایتمندی بیمه گزاران 
و نیز كمک به بهبود شــاخص های توسعه در كشور می داند. 
ایــن مهم زمانی محقق خواهد شــد كه تمامی ظرفیت های 
شركت در بستری اخالقی، و رویکردی عقالنی یکپارچه شده 
و متعهد به اجرای برنامه های تحول گرا و نواندیشــانه باشند. 
همچنین الزم است با شناخت و درک عمیق معضالت كنونی 
ســازمان های اقتصادی ایران، و رعایت نظــم و توجه جدی 
به قواعد حرفه ای و تاكید مضاعف بر رعایت ســالمت مالی و 
برخــورد جدی با هرگونه عدم رعایــت، محیطی امن و بیش 
از پیش قابل اعتماد برای ذی نفعان فراهم نماییم. امید بسیار 
دارم با توكل به خدا، دلسوزی و كوشش جانانه، انشاءاهلل الگوی 
موفقی از یک شركت بیمه رو به تعالی را به جامعه معرفی نماییم.

مجید بختیاري در مصاحبه ای با خبرنگاران پیرامون آخرین 
اخبار شركت بیمه رازی گفت: با درنظر داشتن شرایط سهامداران 
خرد، مطالعات اولیه افزایش سرمایه این شركت انجام وپیشنهاد 
آن  به بورس اعالم شــده اســت و در مرحله اول سرمایه بیمه 
رازي از 200 میلیــارد تومان به 400 میلیــارد تومان افزایش 
مــي یابد و در مرحلــه بعد به 500 میلیارد تومان مي رســد. 
وی در مورد چالش جدي بیمه رازي افزود: در همه دنیا معموال 
دولت ها هستند كه كارهاي كلي و عمومي مثل بهداشت، امنیت، 
آمــوزش و ... را انجام مي دهند اما اصل كار توســعه 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 همــکاري كند و برنامه  هاي بهتري را با آنها اجرا كند و در 
نتیجه رضایت بیشــتر مشتریان را جلب خواهد كرد. به گفته 
مهندس بختیاری بیمه رازي مي تواند خیلي خالق باشــد و 
نتایج خوبي به دست آورد و به نظر مي رسد بستر و همه الزامات 
براي چنین كاري فراهم اســت 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. 
مجید بختیاری پیرامون برنامه هایش براي توسعه فعالیت  ها و 
كسب بیشتر ســهم بازار اضافه كرد: براي بیمه رازي برنامه  5 
مرحله اي تدوین كردیم  كه شامل شناخت، تنظیم اولیه، توافق 
روي سلسله اصول و خطوط قرمز شركت، بازنگري و به روزرساني 
برنامه  ها و رفتن به سمت اجراست. در مرحله اول باید شناخت 
خوبي نسبت به شركت داشته باشیم بعد از شناخت باید سطحي 
از تنظیم را ایجاد كنیم. در مرحله ســوم باید روي یک سلسله 
اصول و چهارچوب  ها توافق شــود، بیشتر هم خود كاركنان و 
مدیران باید در این چهارچوب باشند و بدانیم برنامه چیست؟  
مي خواهیم سهم خود را در بازار افزایش دهیم یا مبنا كسب سود 
بیشتر است؟ اخالق چه جایگاهي دارد و خیلي چیزهاي دیگر. 
اما در مرحله چهارم هم باید هر آنچه در مراحل قبل داشتیم را 
تبدیل به برنامه كنیم. این شركت برنامه  هایي از قبل داشته كه 

مورد بازنگري قرار دادیم كه نیازمند 10 تا 15 درصد اصالح است 
. و در مرحله پنجم هم باید آنچه به دست آوردیم را اجرا كنیم.

مدیرعامل شــركت همچنین تاكید داشــت كه ما در بیمه 
رازي هدفمــان حتما این نیســت كه ســهم بــازار خود را 
افزایش دهیم، بلکه به ســود بیشــتر فکــر مي كنیم یعنی 
در واقــع بــازار مي تواند محدودتر با ســود بیشــتر باشــد و 
ایــن چیزي اســت كه در بخــش خصوصي اهمیــت دارد.
مهندس بختیاری ایجاد مزیت براي شــركت را از دیگر اهداف 
مجموعه بیمه شمرد و اظهار داشت، خلق محصوالت جدید و  
رضایت مشتریان از این مزیت هاست.مهندس بختیاری همچنین 
درباره این كه در شرایط اقتصادي فعلي آیا به رشد حق بیمه  ها 
مي توان امیدوار بود بر این مبحث تاكید داشت كه این یک چالش 
بزرگ صنعت بیمه است ومتاسفانه تا آنجا كه نرخ  ها تابعي از 
قیمت مورد بیمه است این اتفاق به خودي خود مي افتد. وی ادامه 

داد اتفاقا یکي از دالیل رشد حق بیمه  ها ناشي از مولفه  هاي تورم 
است. مثال در بدنه خودرو نرخ  هاي فني كه مشخص است پس 
حق بیمه را براساس همین نرخ  هاي به روز شده مي پردازند، البته 
اگر رشد بیمه  ها از بیمه  پذیري و رشد فرهنگ بیمه بود خیلي 
بهتر بود تا ازنرخ تورم. اما چالش اصلي در صنعت بیمه بیشتر در 
زمینه بیمه  هاي شخص ثالث و درمان تکمیلي است كه بیشترین 
ضریب خسارت را دارد و سهم زیادي از پوشش بیمه را به خود 
اختصاص مي دهد. در شخص ثالث این مشکل بیشتر هم هست. 
چون خسارت را عواملي تعیین مي كنند كه از عهده بیمه  گذار 
و بیمه  گر خارج هستند یعني در خسارت جاني قوه قضائیه نرخ 
را معلوم مي كند و به یکبار 20 تا 30 درصد  نرخ را باال مي برد. 
مساله جایي است كه حق بیمه متناسب خسارت رشد نمي كند 
چــرا كه دولت اعمال نظر و دخالت مي كند.بنابراین شــركت 
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.
مهندس بختیاری در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات هیات 
مدیره شركت گفت: 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.
بیمــه زندگی آینــده ســاز »رازی« را چقدر میشناســید ؟ 

- كدام سرمایه گذاری را میشناسید ؟ 
كه از مالیات معاف باشــید - پس انداز كنید - ســود بگیرید 
- از پولتون برداشــت كنید- بعــد از دو ســال وام بگیرید - 
مستمری بگیرید و دیگر نگران هزینه های بیمارستان نباشید
- بیمه زندگی آینده ساز رازی سرمایه گذاری است كه تمام این 

موارد را پوشش میدهد. 
بیمه زندگی آینده ساز رازی كاملترین بیمه زندگی و سرمایه 
گذاری ارائه شــــده توسط شركت بیمه رازی است كه دارای 
مجموعه ای از پوشش های بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شــده 
اســت و دارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشد. از ویژگی 
های بارز بیمه زندگی آینده ســاز امکان ارائه پوشش معافیت 
از پرداخت حق بیمه در صــــورت فوت و ازكارافتادگی بیمه 
گذار. ارائه این دو پوشــش برای بیمه گذار در شــرایطی است 
كه بیمه گذار و بیمه شده دو شــخص متفاوت بوده و چنانچه 
بیمه شــده و بیمه گذار یک شخص باشد شرایط ارائه پوشش 
فوت به هر علت و پوشش معافیت همانند سایر طرحها است

- بخشی مزایای بیمه نامه 
- پرداخت ســرمایه فــوت بیمه نامــه در صــورت فوت به 
هرعلت بیمه شــده، به اســتفاده كنندگان بــه صورت یکجا

- جبران هزینه های بستری در بیمارستان)درمان طبی و عمل 
جراحی) درصورت به حد نصاب رســیدن اندوخته بیمه نامه
- پرداخت مستمری به بیمه شده در صورت فوت به هر علت 

بیمه گذار حداكثر تا مدت 10 سال
-  تشــــکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر 

پرداخت های بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه 
-  تضمین سود سرمایه گذاري در بلندمدت 

-  پرداخت وام از محل اندوخته بیمه نامه به بیمه گذار پس از 
گذشــت 2 سال از شروع بیمه نامه 

- امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه 
- پرداخت اندوخته بیمه نامــه به صورت یکجا و یا به صورت 

مســتمري در پایان مدت بیمه نامه
- پرداخت سود مشاركت در منافع عالوه بر سود تضمین شده بیمه نامه 

-  بهره مندی از معافیتهای مالیاتی
-  امــکان ســپرده گــذاری و بهره منــدی از مزایــای ویژ ه 
سرمایه گذاری بخشــی از مزایای بیمه آینده ساز رازی است.

- سفیران رازی 
شــركت بیمه رازی دارای 52 شــعبه - 1846 نماینــده و 33 
واحد پرداخت خسارت در سراسر كشور میباشد. بیمه رازی ضمن 
ارائه خدمات الکترونیک و همکاری با استارت آپها برای فروش 
تخصصی تر انواع بیمه نامه ها به ویژه بیمه های عمر در شــعب 
منتخب بانک آینده به مشــاوره و فروش خدمات اقدام كرده 
اســت. سفیران رازی متخصصین فروش بیمه رازی هســتند 
كه مانند تحویلداران بانک آینده، پشــت باجه های اصلی شعب 
مستقرند. مشــتریان بانک آینده میتوانند در محل شــعب بانک 
از این خدمات با تخفیفات و تســهیالت ویژه بهره مند شوند

همه راضی از بیمه رازی 
بیست و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با حضور مقامات دولتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دكتر سلیمانی امیری رییس كل بیمه مركزی، 
امیر صفری رئیس پژوهشکده بیمه، مدیران عامل شركت های بیمه، مدیران، صاحب نظران و كارشناسان فعال صنعت بیمه، همزمان با 13 آذر مصادف با روز بیمه در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد.
در ایــن همایــش با شــکوه مهندس ســید مجید بختیاری مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شــركت موفق بیمه رازی و مدیران ارشــد این بیمه پیشــرو حضوری چشــمگیر داشــتند.

مهندس سید مجید بختیاری | مدیرعامل بیمه رازی 

توسعه وظیفه بخش خصوصی
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استاندار اصفهان:

ذوب آهن اصفهان ، پیشگام و پیشران صنعت کشور است

مهنــدس منصور یزدي زاده مدیــر عامل ، دكتر بهرام ســبحانی رییس هیات 
مدیــره، معاونین و تعدای از مدیران ذوب آهــن اصفهان با دكتر عباس رضایي 
اســتاندار اصفهان  دیدار و گفتگــو كردند . مهندس یــزدي زاده در این دیدار 
با تشــریح دستاوردهاي شــركت ، گفت : ذوب آهن در راستاي تولید اقتصادي 
و محصوالتي با ارزش افزوده بیشــتر، تولید ریل UIC60 و ســایر مقاطع این 
محصول اســتراتژیک ، شمش مورد نیاز ریل و تیر آهن بال پهن را برنامه ریزي 
نمود كه در سال جاري موفق شد این محصوالت را تولید و به بازار عرضه نماید.

مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان ، تامیــن مــواد اولیــه را بزرگتریــن 
چالــش فــرا روي ایــن شــركت دانســت و افــزود: امیدواریــم بــا تامیــن 
پایــدار مــواد اولیــه ، تولیــد ذوب آهــن را بــه ظرفیت اســمي برســانیم.

وي بــا بیان این كه تحقق منویات مقام معظم رهبري در حمایت از تولید ملي ، 
ســرلوحه فعالیت هاي ذوب آهن است، تصریح كرد: 14 هزار همکار ذوب آهني 
با تجهیزات تولیدي شــركت به تحقق منویات معظــم له اهتمام ویژه اي دارند.

دكتر عباس رضایي ، استاندار اصفهان نیز در این دیدار با تاكید و اعالم آمادگي 
براي رفع مشــکالت و تنگناهاي پیش روي واحدهاي تولیدي اســتان به ویژه 
ذوب آهن اصفهان ، گفت : مشــکل آب استان ، مسئله با اهمیتي است كه همه 

ما باید هماهنگ ،برنامه ریزي شــده و با جدیت از بروز بحران جلوگیري كنیم.
وی ، ذوب آهن اصفهان را پیشــگام و پیشــران صنعت كشور خواند و افزود:این 
شــركت بر صنعت كشور حق بزرگی دارد و همه باید در جهت اعتالی نام ذوب 

آهن و توسعه آن تالش كنیم.
استاندار اصفهان ،شــرط موفقیت در حركت به سمت اهداف برنامه ریزي شده 
را همدلي و همراهي مســئولین عنوان كرد و  گفت : با توجه به شــرایط كنوني 

اســتان و هم چنین مشــکالتي كه تحریم هاي ظالمانه براي ما به وجود آورده 
اســت، باید دست در دســت و به اتفاق هم بر كمبود ها و مشکالت فایق آییم .
دكتر رضایي با بیان این كه دســت خدا با جماعت اســت ، تاكید كرد: اگر براي 
خــدا و تامین منافع ملــي كار كنیم بي گمان خداوند یــاري مان خواهد كرد.

ذوب آهن اصفهان این شناسنامه صنعت فوالد كشور، شنبه هفدهم آذرماه میزبان نسلی 
از نام آوران خود بود. پیشکسوتانی كه پیوند اندیشه و عمل آنها در سخت ترین شرایط 
كارخانه ای را بنیان نهاد كه معیشت بیش از یک میلیون نفر را با افتخار تامین می كند. 
این عزیزان همچون برند نام آور محصوالت شركت ، در زمینه منابع انسانی در سایر 
صنایع كشور می درخشند.  نشست صمیمی مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با این اعضای محترم مجمع پیشکســوتان ذوب آهن اصفهان در 
حضور معاونین شركت و تنی چند از مسئولین در دفتر مدیرعامل برگزار شد.مهندس 
منصور یزدی زاده مدیرعامل شــركت در ابتدای این نشست صمیمی طی سخنانی 
گفت : بسیار خوشحالم كه امروز در حضور شما عزیزان هستم و از نزدیک در خصوص 
شرایط كارخانه ذوب آهن اصفهان به گفتگو و تبادل نظر می پردازیم و امیدوارم این 
نشست ها با طرح موضوع مشخص در قالب اتاق فکر به صورت مستمر برگزار شود.

ذوب آهن اصفهان یك كشور صنعتی به شمار می رود
مدیرعامل شركت بیان كرد : ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد كشور ، 
نیروی انسانی از اقوام مختلف ایران زمین را درون كارخانه جذب نموده است و به نوعی 
یک كشور صنعتی به شمار می رود و از این نظر با سایر صنایع كشور متفاوت است.
وی افزود : ذوب آهن اصفهان اخیراً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی های تجهیزات 
را اجرایی نمود و سرمایه شركت از 3300 میلیارد تومان به 6150 میلیارد تومان ارتقاء 
یافت و بنابراین از ماده 141 خارج شد و می تواند با موسسات و بانک ها ارتباط برقرار 
نماید. بر این اساس در ادامه، برنامه ریزی خوبی برای ترسیم دورنمای شركت در دست 
اقدام است. مدیر عامل شركت تصریح كرد : زیان انباشته شركت امروز كمتر از 1800 
میلیارد تومان است و برای كاهش بیشتر آن نیز برنامه ریزی شده است تا بتوانیم به 
مرحله سود دهی و تقسیم آن بین سهامداران برسیم. این مقام مسول خاطر نشان كرد 
: نیاز است از امکانات و تجهیزاتی كه در شركت وجود دارد و برای آن هزینه شده است 
به نحوه مطلوب تر بهره برداری شود تا سود آوری بیشتر را شاهد باشیم. وی افزود : 
ارزش سهام شركت به زیر 80 تومان رسیده بود اما با افزایش سرمایه صورت گرفته ، 

ارزش آن به 181 تومان رسیده است. مدیرعامل شركت اظهار كرد : در داخل فنس 
شركت ، مشکلی برای تولید وجود ندارد مانع اصلی كارخانه در حال حاضر تامین پایدار 
مواد اولیه است كه متاسفانه در حال حاضر سنگ آهن به كنسانتره تبدیل می شود. 
با تامین پایدار مواد اولیه دستیابی به تولید چهار میلیون تن چدن امکان پذیر است.

هم افزایی و همفكری در راستای ارتقاء راندمان تولید
مهندس یزدی زاده با اشــاره به اینکه  اقدامات اصالحی خوبی مانند افزودن LF و 
تغییراتی بر روی كنورتور و نسوزها در دست اقدام است تا تولید شركت متناسب شود 
اضافه كرد : همکاران در حوزه بهره برداری و همچنین سایر بخش ها فعالیت های خوبی 
جهت ارتقاء راندمان تولید در پیش گرفته اند كه نشان دهنده هم افزایی و همفکری 
خوب كاركنان اســت و لذا نوید بخش افقی روشــن برای شركت به شمار می رود.

اقدامات موثر ذوب آهن اصفهان به منظور كاهش مصرف آب
مدیرعامل شــركت گفت : با توجه به بحران آب كه در سراســر كشور وجود دارد ، 
ذوب آهن اصفهان پروژه های بســیاری در این خصوص اجرایی نموده و در دســت 
اقدام دارد از جمله پســاب زرین شهر كه در سال های گذشته به میزان 60 لیتر بر 
ثانیه خریداری شــد و همچنین در خصوص خرید پساب فوالدشهر نیز قرارداد آن 
منعقد شــده است. پروژه پساب غیر سمی شــركت نیز كه طی سال های گذشته 
متوقف شــده بــود به صورت BOT در دســت اقدام قرار گرفته اســت. این مقام 
مســئول افزود : توســعه تولید در داخل ذوب آهن به دلیل بحران آب امکان پذیر 
نیســت لذا در حاشیه خلیج فارس و كالً منطقه جنوبی كشور طرح های مطالعاتی 
خوبی انجام گرفته و نتایج آن نیز برای هلدینگ ارســال شده است.مهندس یزدی 
زاده تصریح كرد : چهار میلیون تن تولید هدف گذاری شــركت اســت و با اضافه 
كردن ماشــین ریخته گری می توان بخشــی از تولید را به چــدن اختصاص داد.  

پروژه PCI پیشرفت بسیار خوبی در شركت داشته است
وی اظهار كرد : انجام پروژه PCI پیشرفت بسیار خوبی در شركت داشته است و در 
آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. این پروژه موثر در كاهش هزینه ها و ارتقاء تولید 
بسیار تاثیر گذار است. مدیرعامل شركت گفت : با واگذار شدن كارخانه امور مربوط به 
بازنشستگان از كارخانه جدا شد اما در مجمع شركت تصمیم گیری شد كه ذوب آهن 
این هزینه ها را تقبل نماید و هزینه آن به حساب صندوق گذاشته شود. گفتنی است 
در پایان این نشست ، مستند تصویری مربوط به پنجاهمین سالگرد تاسیس ذوب آهن 
اصفهان نیز پخش شد و شور و شوق خاصی را به چهره تک تک حاضرین هدیه نمود.

تجدید عهد نسل نام آوران با معاصران ذوب آهن اصفهان

همدلی و هم افزایی در راستای ترسیم چشم انداز روشن
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