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سخن سردبیر

ماجرای 
آب گوشت

 خسرو
 امریحسینی

 زن خوب و مهربانم، مادر بچه های عزیزم، ای یار غار من دخرت عمه مهربان برای 
جمعه نهار یک اب گوشت بار بگذار تا هنگامی که برو بچه ها آمدند برای سال روز 

تولدمان کنار هم چای و شربت به خوش دیل نوشیم و غذایی به گرمی صرف کنیم.

زن خوب و مهربانم، مادر بچه های عزیزم، 
برای  مهربان  عمه  دخرت  من  غار  یار  ای 
جمعه نهار یک اب گوشت بار بگذار تا 
هنگامی که برو بچه ها آمدند برای سال روز 
تولدمان کنار هم چای و شربت به خوش 
دیل نوشیم و غذایی به گرمی صرف کنیم. 
همینکه فرمان صادر شد عیال سر تکان داد 
و زیر لب مثل همیشه زمزمه ای کرد و رفت. 
لختی بعد زنبیل به دست چون مامور معذور 
بر بالنی من ایستاد فرمود بده تا برم و من 
چشمان از حدقه بریون شده به پا ایستادم و 
با تعجب پرسیدم بنده متوجه نشدم امرتان 
چه بود ؟ خانم دستی به کمر و دست دیگر 
به زنبیل گفت باز اسم دادن شد وگوشت 
ناشنوا و چشمت نابینا!!؟ می گم پول بده 
می خواهم بروم بقایل و قصابی و سبزی 
فروشی و نانوایی، یک جعبه شریینی هم 
از شریینی فروشی بگریم و باز گردم و من 
تازه شنیده و گفتم: چشم، دستی دراز کردم 
به زیربالش کیف دستی این مونس جوانی 
این همراه اعتباری را به آغوش به درون 
آن سری کشیدم مقداری پول درون آن را 
بریون آوردم و اسکناسهای بیست تومانی 
را بریون کشیدم و با گشاده دستی یک و دو 
سه و چهار و پنج تا پنجاه شمردم، نه یک 
بار بلکه چندین بار ضرب کردم جمع شده 
پنجاه ضرب در 20 مساوی با هزار تومان 
برداشتم و دو دستی خدمت عیال تقدیم 
کردم و بی تعارف ممکنه عرض کردم یک 
پاکت سیگار هم برایم بگری و چند تا ذغال 
از نوع لیمو تا تن از خستگی بریون کشیم 
و عیال دسته پول را گرفت و رفت و من 
ژنرال  به کمر چون  اتاق دست  در سرای 
اتاق قدم می زدم  پاتن این سو آن سوی 

و سرفراز و با خود می گفتم اگر نبود این 
در  امروز  من  نگری  آینده  و  من  اندوخته 
برابر این هزینه و صورت مخارج در پیش 
آبروی پدری چندین دهه ساله می رفت . 
در طول اتاق در این باب زمزمه می کردم 
این  از  داشتم  عالمی  تحسنی،  بخود صد 
عالم بدر تصویر خود را بر سفره گسرتده آن 
باال نشسته می دیدم و فرمان سبزی را بده 
آن گوشت لختم را بردار این نان دو تنوره را 
بگری و آن بچه را شریینی بده بچه خوبم چرا 

میوه فصل میل نمی کنید واال آخر.
و  پیچید  هم  در  را  افکارم  زنگ  صدای 
دست رفت روی قفل چرخید عیال با زنبیل 
خایل نفس زنان عرق ریزان وارد شد دسته 
پول 50 عدد بیست تومانی در مشت پشت 
لیوان  اشارت که یک  در ورودی نشست 
آب بده و من چنان کردم که می خواست 
آب گوارا از حلقوم عیال مبارک رد شد و 
لختی بعد گفت چقدر پول برای هزینه شد 
بود  دادی عرض کردم جلو روی خودت 
پنجاه تا بیست تومانی که به عبارتی می 
شود هزار تومان عیال خوبم هزار تومان توی 
محله پامنار یک کوچه پولدارها است که 
می گویند کوچه صد تومانیها و من ده برابر 
پولدارها به تو برای یک وعده غذا داده ام 
باز می پرسی چقدر بوده عیال پرسید هیچ 
می دانی دوره یک منی ها گذشته و کیلو 
شده وزن معامله عرض کردم کیلو و گرم مال 
ما نیست فرنگی است مال ما در من و سری 
ومثقال است. همنی دیروز از اسمال قهوه 
چی مثقایل خریدم حاال امروز شده کیلویی. 
گفتم: خوب منظور چیست گفت: دیگر 
قصاب با چوب خط گوشت نمی دهد گفتم 
خوب پول بده جنس بستان. عیال گفت بابا 

کیلو یعنی پول، دیگر میزان به قران و شاهی 
و ریال نیست به تومان و دالر است آن هم 
در اعداد باال باال یعنی هر کیلو گوشت پنج 
دالر است هر دالر سه هزار و پانصد تومان 
به رقم شما هر یک دالر مساوی با سیصد 
و پنجاه هزار ریال با ضرب شما می شود 
سیصد و پنجاه هزار ضرب در 5 دالر می 
شود 175/000 هزار ریال حال شما به من 
ده هزار ریال داده اید این ده هزار ریال را 
کجای 175/000 ریال بگذارم تا یک کیلو 
گوشت که کمرت از نیم من شما است بگریم 
تازه این رقم کم بود برو به ارقام دیگر و 
من با تعجب پرسیدم مگر آخر زمانه. من 
که زنده ام من در همنی نظام بازنشسته شده 
ام حقوق دریافتی به همنی ریال است حاال 
چرا با دالر بخرم عیال گفت مگر نمی دانی 
جهان شده دهکده کوچک سوار اینرتنت 
شو برو هر جا که می خواهی با یک کلیک 
و من به بقچه بازگشتم وهمان پیژامه راه راه 
را برداشته و پوشیده زیر لحاف رفتم شاید 
خواب می بینم. همه چیز فرق کرده وزن 
شده کیلو مبادله شده دالر باورم شد که من 
مال این دوره نیستم پسرم بارها به من می 
گفت من قبول نمی کردم. حال باورم شد. 

و شاهدی از غیب رسید

قران  یک  کاسبی،  قران  یک  تیرت: 
سرمایه

وقتی پای تلفن داد می کشید و صداش به 
خال آسمون می رفت، همه می فهمیدن باز 
به  مرد  بازار خرابه! همسرش می گفت:" 
جهنم. بذار هر چی می خواد بشه..." آخرش 
یه روز آنقدر پای تلفن داد کشید و عصبانی 

بود که باالخره سکته کرد....
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این قصه واقعی برای خیلی ها آشناست. به 
ویژه در ماه های اخری که به دلیل نوسانات 
ارزی، کار و بار تولیدی ها سنگ شده است 
و قیمت دالر و سکه هم بسیاری را روانه 
بیمارستان کرده است.  کامال طبیعی است، 
اقتصاد سرطانی و هیجاناتش هر روز باعث 
می شود تا عده ای سرمایه خود را از دست 
رفته ببیند . ..  حال اسرتس از دست رفنت 
در  سوال هایی  و  بکشند  باید  را  سرمایه 
ذهن که ایا امکان دارد دوباره به روال قبل 
برگردد؟ آیا می توانم ضرر را جربان کنم؟ 
همگی آنقدر در ذهن رژه می روند تا فرد 

را بیمار کنند.
متخصص  فروش،  فرش  حسنی  دکرت 
در  است:»  معتقد  اجتماعی  روانشناسی 
روانشناسی بخش عمده ای از بیماری های 
مربوط  روان تنی  بیماری های  به  روانی 
می شود که مجموعه ای از بیماری هاست که 
صدمه روانی و جسمانی دارند اما ریشه اش 
و  ندارد  آفت خاصی  و سم  است  روانی 
همانند بیماری ها عفونی نیستند همچون 

درد معده که عموما منشا عصبی دارد.«
روانشناسان معتقدند هر فکر یا عملی که 
تولید اسرتس کند، خطر جسمی، فکری، 
همراه  به  ارتباطی  خطرهای  و  هیجانی 
خواهد داشت. در حقیقت انرژی و نریوی 
منفی که در اثر اسرتس در بدن ما به وجود 
می آید باید از جایی بریون بزند؛ بر اساس 
قواننی سیاالت روح ما باید انرژی اش را 
تخلیه کند و این خروج از ضعیف ترین نقطه 
نفر  یک  در  حال  می گرید؛  صورت  بدن 
معده اش تحت تاثری قرار می گرید اما فرد 
دیگری دچار سکته قلبی می شود:» کامال 

مشهود است 

که نوسانات بازار اگر باعث اسرتس شود 
روی قلب، کلیه، ریه و.. تاثری می گذارد و 
در اکثر مواقع با حمله های میگرنی خودش 
تئوری ها،  اساس  بر  دهد.  می  نشان  را 
انرژی های منفی از هر کانایل که ضعیف ترین 

نقطه بدن است خارج می شود.«

کمرت اسرتس بکش
در علم روانشناسی دو مبحث به نام های 
تقویت دیرآیند و زود آیند وجود دارد که 
افراد را به دو دسته تقسیم می کند. اتفاقا 
این ویژگی در بازاریان و فعاالن اقتصادی به 
راحتی مشهود است. کسانی که تقویت زود 
آیند دارند به این فکر می کنند که چگونه 10 
تومان خود را 100 تومان تبدیل کنند. به یک 
ساعت پیش رو فکر می کنند. اهدافشان 
نزدیک است. اما کسانی که تقویت دیرآیند 
فکر  آینده  به  است  ویژگی شخصیتی شان 
بازار کمرت  نوسانات  همچننی  می کند. 
روی آنها تاثری می گذارد و در نتیجه فشار 
اسرتس محدودتری را تحمل می کنند. دکرت 
فرش فروش دراین باره نظر جالبی دارد:» 
اسرتس  می خواهید  اگر  می شود  پیشنهاد 
کمرتی را در بازار تحمل کنید و در حقیقت 
مراقب بهداشت روان خود باشید، باید به 
تقویت  افرادی که  توجه کنید.  نکته  چند 
خود  سرمایه  تمامی  هرگز  هستند  دیرآیند 
را درگری بازار نمی کنند. به قول قدیمی ها 

قران  قران یک  کاسبی، یک 
گر  سرمایه! 

می خواهید در بازار موفق باشید و  اسرتس 
هم نکشید باید بخشی از پولتان را به عنوان 
سرمایه و پشتوانه نگه دارید و با بخش دیگر 

کار کنید.«

بپا ورنشکنی
بخشی  است:»  معتقد  فروش  فرش  دکرت 
درگری  است  در گردش  سرمایه تان که  از 
نوسانات بازار می شود و به همان نسبت 
از  زندگی تان هم  و  سود و ضرر می کنید 
نوسانات  با  بنابراین  می گذرد.  آن  طریق 
شدید یا اشتباهاتتان سرمایه تان را از دست 
برای  امکانی  همیشه  و  نمی بینید  رفته 
جربان است. در اقتصاد کالن هم این روش 
صورت می گرید و همیشه صندوق ذخریه ای 
وجود دارد که گاه از بودجه یک سال هم 
بیشرت است و به عنوان پشتوانه از آن یاد 
هم  خانواده  و  خرد  اقتصاد  در  می شود. 
اگر این موضوع مدنظر قرار نگرید مطمئن 
باشید با شکست و یا تحمل اسرتس باالیی 
روبه رو خواهند شد. به عنوان مثال نروید 
همه دارایی تان را سکه بخرید و فردا روزی 
که ارزان شد تا پای سکته پیش روید!«  
بازاریان هم معتقدند ورشکسته کسی است 
که تمام سرمایه اش را وارد بازار کند. به هر 
حال بازار افت و خیز دارد و وقتی در خیز 
باید به فکر زمستانتان هم باشید.  هستید 
همچننی بهرت است روزهایی که فکرهای 
منفی و اسرتس به سمتتان هجوم می آورند 
سمت  به  همیشه  بازار  بیاورید که  یاد  به 
صعود در حال حرکت است و با استفاده 
از هوش شناختی و هیجانی تان بهرتین زمان 

سرمایه گذاری را تشخیص دهید.
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29 مهر روز ملی صادرات است و بمناسبت 
این روز مراسم پر زرق و برق در یک تاالر 
شیک برگزار و مقامات دولت و مدیران بخش 
خصوصی در کنار هم جمع و گوینده دولتیان و 
شنونده ها مدیران بخش خصوصی؟! عجبا 
آنجا که دولت باید گوش شنوا داشته باشد 
می آیند، گله مند هم هستند صادرکننده نمونه 
در بخش خصوصی می گفت اگر محصول 
تولیدی ام را قبول کنید ارز 2560 تومان می 
دهید و گمرک ارز به قیمت 3350 تومان می 
و بخش  است  بسیار  نمونه چه  این  گرید. 
خصوصی ثابت کرد به راستی افسران خط 
مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند نمونه آن 
شرکت کشت و صنعت روژین تاک شرکتی 

که توانسته دوبال تولید و فرآوری را فعال 
کند و در منطقه غرب شرکتی تاسیس کرده با 
دست توانمندش که به روزانه تولید 3300 تن 
رب گوجه رسیده و بازارهای منطقه را بخود 
اختصاص داده است و در  اشتغال ، تولید و 
صادرات در ردیف بهرتین ها نشسته است. 
جناب سید مظفر عبداله را سالها پیش آنروز 
که سنگ بنای دلپذیر را نهاده بود در دفرت 
صنایع  وقت  مدیرعامل  ابراهیمی  مهندس 
بسته بندی در خدمتشان بودیم و بازدیدی از 
کارگاه تازه تاسیس شده در منطقه محمدآباد 
کرج داشتیم در همان تاریخ نوشتیم که این 
صنعت گر پدیده ای مبارک که باید میدان 

کارش دهیم.

ما             هم بودیم
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شرکت نوین زعفران در سال 1371 با هدف نوآوری ، بسته بندی و ایجاد 
تحول در حرفه زعفران تاسیس شد و از ابتدا به عنوان یک تولید کننده 
و صادرکننده متخصص، مبتکر، درستکار، جدی و شاخص در عرصه 
تجارت جهانی زعفران با کیفیت و بسته بندی متفاوت و خدمات مبتنی 

بر رضایت مشرتی خود را مطرح نمود.
ایجاد بزرگرتین واحد فرآوری و بهداشتی و بسته بندی زعفران در شرایط 
Clean Room در جهان با کمک بانک توسعه صادرات ایران و 
پیشگریی از تحریم زعفران ایران، طراحی و تولید بیش از 400 نوع بسته 
بندی با زبانها و سالیق مختلف ملل، تحقیقات علمی دامنه دار، تولید 

و صادرات دهها محصول فرعی از زعفران )با نام زعفرانیه(، بازاریابی 
گسرتده و صادرات به پنج قاره ) حتی صادرات پیوسته زعفران بسته 
بندی شده به اسپانیا( گوشه ای از فعالیت های این واحد تولیدی است.

نوین زعفران اولنی تولید کننده زعفران در جهان دارای استانداردهای 
آزمایشگاه  اولنی   HACCP. ISO22000  ,ISO9001  ,ISO14001
آکردیته زعفران ISO/IEC 17025 و دارنده گواهینامه سیب سالمت از 
وزارت بهداشت و FDA بوده و بارها به عنوان تولیدکننده و صادرکننده 
نمونه کشور ، محصول برتر زعفران در انتظار حمایت های عملی دولت 

در این شرایط خاص می باشند. 

شرکت نوین زعفران

مدیرعامل: علی شریعتی مقدم

The World’s No. 1
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شرکت
پتروشیمی شازند

مدیرعامل: رضا رحمانی
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در تنگنای تحریم بنزین و تفسریهای آنچنانی از 
دوست و دشمن که اگر این کار شود چه خواهد 
شد و چه می شود و در این خواب خیال بود 
که خربی کوتاه از روابط عمومی گویای شرکت 
خربی  خروجیهای  روی  شازند  پرتوشیمی 
به  شازند  پرتوشیمی  از  بنزین  تولید  نشست: 
این خرب شوک  و  بنزین سرازیر شد  انبارهای 
دویست ولت است بر جان و تن این دو خط 

خرب جهان را چننی به تسلیم کشید .
پرتوشیمی شازند از پیشگامان در صنعت نفتی 
و پرتوشیمی و از نام اوران جهان توانسته ملتی، 
کشوری را در عرصه گیتی سرفراز بدارد. در روز 
صادرات ملی مدیر سرفراز و خوش قلب شرکت 
جناب دکرت رحیمی را دیدم چون سرو در باغ 
بزرگ ایران سربلند بر سکوی افتخار ایستاده. 
دکرت عالوه بر مدیریت عایل بسیار مودب و اهل 
دل و خاکیست و بدان خلق خوبست که ارباب 
خرب او را از خود می دانند و در صنعت سرو 

باغ ایران آباد می خوانند. 
مجتمع پرتوشیمی شازند یکی از طرحهای مهم 
و زیربنایی است که در راستای سیاستهای کلی 
توسعه صنعت پرتوشیمی به بهره برداری رسید. 

فاز اول آن در سال 1372 در مدار تولید قرار 
گرفت و در ادامه به گسرتش بخشهای مختلف 
خود ادامه داد و در سال 1390 به ظرفیت نهایی 
تولید خود برابر با 1647855 تن  در سال رسید.

اهم فعالیت و دست آوردها:
مدیریت  )گواهینامه   QS دارنده گواهینامه 
ISO 9001- 2008، گواهینامه مدیریت زیست 
محیطی ISO 14001 – 2004 و گواهینامه سیستم 
 OHSAS مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 ) 2007 -18001
از  بازاریابی  مدیریت  و  جایزه کیفیت  دارنده 

شرکت GQM در سال 2001
دارنده عنوان صنعت سبز نمونه کشور در سال 

1378
جهت  خوارزمی  جشنواره  از  سوم  رتبه  اخذ 
اجرای جایگزینی حالل تولوئن بجای بنزن در 
واحد PBR، تولید کلرواستیلن کلراید به روش 
مستقیم و بهینه سازی برج دی بوتاتایزر واحد 
جهت  یادشده  طرح  صنعتی  اجرای  و  الفنی 
افزایش تولید محصول C4 و کاهش آلودگی 

زیست محیطی

  قرار گرفنت در ردیف 10 شرکت برتر تولیدکننده 
در جشنواره تولید ملی و همچننی اخذ تندیس 

و لوح تقدیر
به  پارافنی کلره  تولید  فنی  دانش  به  دستیابی 
صورت آزمایشی و قرار گرفنت در ردیف تولید 

کنندگان برتر این محصول در جهان
تولید پلی پروپیلنی شفاف به صورت ازمایشی و 

تولید انبوه در سال
انتخاب از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 
به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سالهای 
و  تندیس  دریافت  و   1388  ،1386  ،1385
لوح تقدیر به عنوان تولید کننده مهم و موثر در 
خودکفایی تولید بنزین کشور در سال 1389 از 

ریاست محرتم جمهوری اسالمی ایران

عوامل مهم در کسب موفقیت:
- استفاده از تکنولوژی روز

و  متخصص  انسانی  نریوهای  از  استفاده   -
کارآمد

- به کارگریی روشهای مدیریتی نوین
- دسرتسی به اطالعات روز بازارهای جهانی

    

دو خط خبرش جهان را به تسلیم کشید که جوانان ایران می توانند
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استان بوشهر می شود شنونده بی  از  وقتی سخن 
اختیار به یاد سرداران و سرفراز سرزمنی دلوار می افتد 
که با کاله قبا، پوشش اصلی ایران زمنی با اراده قوی 
و باور مداری پشت ابرقدرتی را به خاک کشیدند 
بوشهر امروز نماد معتربترین ها از بندر سریاف گردش 
پذیر گرفته تا نریوگاه بزرگ و فتخارآمیز اتمی آن ، از 
دالوران دریادل تا آوای دل دریای بی امان، از نخل 
های سر به فلک کشیده تا دلریان تنگستان و پایتخت 
انرژی ایران »عسلویه« به شخصه از دریادالن به یاد 
پاسخگوی  روابط عمومی  به دعوت  دارد که  می 
عسلویه سفری به همراه تنی چند از دبریان نشریات 
بدان مکان رفته و آنچه دیدیم فهمیدن آن بود که 
همه دانش یافته در انرژی به منصه ظهور رسیده و 
نامش عسلویه گذارده شده است در عسلویه پارس 
ماندگار.  است  بنا  چند  و  چندین  فازهای  جنوبی 
سیمان دشتستان در این استان واقع است و جوانی از 
تبار راست قامتان بر آن نشسته که در کف با کفایتش 
استخراج از معادن و فرآوری در کارخانه و عرضه 
به میدانی بوده که آوازه ساخت و سازش دل و دین 
عقل و هوش از آدم و عالم ربوده. مهندس موسیوندو 
سیمان دشتستان نماد معتربترینی در محلی که آوازه 

جهانیش یک قرن پیش بر جهانیان ثابت شد.
در حضور  دشتستان  سیمان  ساالنه شرکت  مجمع 
98/78درصد سهام دار به ریاست جناب دکرت شهرکی 
و دو ناظر جنابان استاد بد و مهندس نیشابوری با 
و عضو  مدیرعامل  مهندس موسیوند  دبریی جناب 
هیات مدیره شرکت برگزارگردید مجمع با تصویب 
صورتهای مایل و تقدیر تشکر از زحمات تالشگران 
شرکت و مدیریت ارشد مایل جناب کرمی و تقسیم 

سود 850 ریایل بکار خود پایان داد.
خانم سیف  سرکار  به همت  آید  می  پی  در  آنچه 
مدیری دفرتی پرتالش و مردم دار بوده که مطبوع از 

مشارالیها کمال تشکر را می دارد.
معرفی شرکت 

سال  ابتدای  در  دشتستان  سیمان  صنایع  شرکت 
1370 با هدف اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان 
و همچننی کمک به اجرای پروژه های عمرانی و 
ملی در سطح منطقه و سایر نقاط کشور تاسیس و در 
پایان سال 1383 با ظرفیت اسمی یک میلیون تن در 
سال به بهره برداری رسید . مراحل پذیرش شرکت 
در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1385 تکمیل 
و در تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران درج 
گردید. نظر به مصوبه دولت مبنی بر واگذاری سهام 
بخش دولتی به اشخاص خصوصی، 34% کل سهام 
به شرکت کارگزاری سهام عدالت در اسفند ماه 1385 
آغاز شد و طی سال 1386 کلیه سهام دولتی به بخش 

خصوصی از طریق بورس واگذار گردید.

ارزشهای محوری
شایسته ساالری : تاکید بر قابلیتها و عملکرد کارکنان 

و بهره مندی از استعدادهای انان
کارتیمی : یکدیل، همدیل و مشارکت کارکنان و 

تقویت وحدت و انسجام سازمانی
برای  مناسب  محیطی  ایجاد   : پذیری  مسئولیت 

افراد تالشگر، وظیفه شناس و سخت کوش
نظم و انضباط : رعایت استانداردها و ضوابط و 

مقررات سازمانی
صداقت: راستگویی و درستکاری در مقابل ذینفعان

نواوری : مطالعه و کشف و به کارگریی روشهای 
شرایط  به  پاسخگویی  جهت  فرایندها  در  نوین 

محیطی و تحوالت تکنولوژیکی
چشم انداز 

راندمان برتر: حفظ جایگاه باالترین راندمان در 
صنعت سیمان کشور

کیفیت برتر: توانایی توزیع محصوالت با عالیرتین 
کیفیت در کشور و در منطقه خلیج فارس

برند برتر : بهرتین نشان تجاری منطقه به واسطه 
کیفیت برتر و رائه خدمات برتر

وبا  منابع  اصویل  مدیریت  با  شرکت  برتر:  بازده 
بهره گریی از باالترین راندمان و بهرتین برند، بازده 
مطلوب به سهامداران ارائه خواهد کرد به نحوی که 

بهرتین گزینه سهامداران محسوب خواهد شد.
الزمه آن رشد تدریجی شرکت وانجام سرمایه گذاری 

و مشارکت در سایر طرحهای سیمانی منطقه است.

صادرکننده برتر: به دلیل محل استقرار شرکت و 
نزدیکی به بندر، شرکت مانند گذشته می تواند از 
لحاظ حضور مستمر در اغلب بازارهای خارج از 
در  صادرکننده  برترین   ، صادرات  میزان  و  کشور 

صنعت شناخته شود.
اهداف و اسرتاتژیهای شرکت

براساس  اسرتاتژی شرکت صنایع سیمان دشتستان 
مدل )Traffic Line Report( TLR طراحی 

گردیده است.
در این مدل چهار سنجش مشرتی، فرآیند، آموزش 
و مایل به صورت ماهیانه مورد بررسی، پاالیش و 
بازبینی قرارگرفته و با مقدار هدف سنجیده میشوند.

بخشهایی از این اسرتاتژی به شرح ذیل میباشد:

توسعه ظرفیت و رشد 
راه اندازی پروژه آسیاب سیمان دوم کارخانه وافزایش 

ظرفیت تولید سیمان به میزان 72/000تن در ماه
کاهش هزینه ها

توسعه بازارهای صادراتی
پروژه احداث سیلو و تولید محصول جدید

سرمایه گذاری برای تولید محصوالت مرتبط مانند 
بنت آماده

از  استفاده  طریق  از  تولیدی  محصول  در  تنوع 
افزودنیها

مطالعه برای کشف مصارف جدیدی سیمان
مطالعه برای ایجاد واحد سوخت زباله و یا سوختهای 

جایگزین
برنامه ریزی واحد فروش جهت دستیابی به بودجه 

91 – 92
با توجه به فروش سیمان دشتستان در چهار منطقه 
مرکز استان بوشهر، جنوب استان بوشهر، شمال استان 
بوشهر و جنوب استان خوزستان به میزان 1/150/000 
تن که حدود 900/000 تن آن در مرکز و جنوب استان 
استان  در شمال  مابقی  تن   250/000 و  بوده  بوشهر 
بوشهر و مقدار کمی نیز در جنوب استان خوزستان 

بوده است.
طبق بررسی صورت گرفته ظرفیت مصرف سیمان 
در مناطق مذکور به دلیل مشکالت و شرایط ویژه 
موضوع  این  علریغم  لذا  است،  آمده  پاینی  کشور 
بودجه تحویل و فروش شرکت سیمان دشتستان در 
سال 92- 91 به نسبت سالهای گذشته افزایش یافته و 
به میزان 1/300/000 تن داخلی و 300/000 تن صادرات 

تعینی گردیده است.
اسرتاتژی واحد فروش

استانهای  از  شهر   8 در  سیمان  تن   300/000 میزان 
)هندیجان،  بویراحمد  و  و کهکیلویه  خوزستان 
گچساران،  آبادان،  خرمشهر،  سربندر،  ماهشهر، 
دهدشت، باشت( به فروش برسد و همچننی سهم 

خود را در کازرون و نورآباد افزایش دهیم.
 91  -92 سال  در  صادراتی  بودجه  درخصوص 
صادرات سیمان به کشور عراق از طریق مرزهای بندر 
بوشهر، شلمچه، چزابه و مهران و همچننی از طریق 
کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا برنامه ریزی گشته و 

قرارداد نیز مبادله گردیده است.

مهندس موسیوند نماد 
معتبرترین با حسابهای پاکتر 

به مجمع نشست
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شرکت خانه فرش عظیم در سال 1382 پس 
از 30 سال فعالیت چشمگری در صنعت فرش 
با  شرکت  این  شد.  تاسیس  ایران  دستباف 
و  از کشور  در سالیق مشرتیان خارج  تحقیق 
حضور فعال در نمایشگاه های داخل و خارج 
از کشور موفق به صادرات فرش و اقصی نقاط 
و  هدف  بازارهای  حفظ  با  و  جهان گردیده 
گسرتش بازارهای جدید، سال 1388 موفق به 

کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی گردید.
درک کامل  و  صادراتی  محصوالت  کیفیت 
نیازمندی های مشرتیان و ارتقای دانش کارکنان 
با  این شرکت  بوده است.  خط مشی شرکت 

در  نو  قدمی  نوین،  مدیریتی  سیستم  استقرار 
صادرات سنتی فرش دستباف کشور برداشته 
تقدیر  های  لوح  متمادی  سالیان  طی  است. 
بسیاری از مقامات استانی و کشوری دریافت 

داشته است.
اخذ گواهینامه Iso 9001- 2008، تندیس برند 
برتر ملی توسعه و تجارت سال 1388 تندیس 
مدیران برتر و تندیس مدیریت و کیفیت سال 
از کشورهایانگلستان،  و 2007  های 200، 2003 
دیگر  از  فرش  صنعت  در  آلمان  و  آمریکا 
دستاوردهای این شرکت بوده است. در شعبه 
یک و فروشگاه مرکزی این شرکت در تهران 

بیش از 3000 تخته فرش دستباف، تابلو فرش 
تربیز و ابریشم قم موجود می باشد. شعب دیگر 
شرکت در شهرستان سلمانشهر و کشور قزاقستان 

در سال 1389 افتتاح گردیدند.
با صادرات روزافزون شرکت و حضور موثرتر 
انتظار می  در نمایشگاه های خارج از کشور 
رود شعب دیگری در اقصی نقاط جهان افتتاح 
در  و سعی  به سالیق مشرتیان  احرتام  گردد. 
حفظ و توسعه خدمات پس از فروش از مهم 

ترین شعارهای شرکت می باشد.   

اول فرش است نه نفت
در صنعت فرش احد عظیم زاده چهره شناخته 
شده و از معرف ها است. در روز صادرکننده 
دیدم  در تالش  و سیما  تاالر صدا  در  نمونه 
یک لحظه آرام قرار نداشت در برابر دوربنی 
ها و ظبط ها و قلم به دستها بیشرتین وقت را 
گذارد در سکوی مقامات کوتاه و گویا به عرض 

مبارکنی رساند که اول فرش است نه نفت.
حاج احد شیک پوش است همانقدر که در 
گلزار فرش معرف است در تن آرائی از اولنی 
ها. در میان صدها مدیر وزیر وکیل او ساده 
پوش تر و مرتب پوش تر و آراسته تر ین بود در 
کنجی خلوت یافتم و با خوش رویی پذیرفت 
دفرت  در  نزدیک  آینده  در  قرار گذاشت که  و 

پاسداران گپی زنیم و من که 50 سال پیش شعر 
قایل دکرت کهزادی را در انجمن قلم از زبان خود 
دکرت شنیده و اشک ریختم باردیگر به باغبان 
این گلستان خواهم شد و از آن دامن دامن گل 

به یک دینار برآورم.

خانه فرش عظیم زاده

مدیرعامل : احد عظیم زاده
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نیازهای  تامنی  هدف  با  اکسری  داروسازی  شرکت 
با  منطبق  سطح کیفی  باالترین  در  دارویی کشور 
استانداردهای بنی المللی راه اندازی شده است و 
در سال 1378 به لیست شرکتهای بازار بورس تهران 
ملحق گردید. این مجموعه مجهز به ماشنی آالت 
مدرن و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته بوده و بیش 
از 140 نوع فرآورده های دارویی را در دوره های 

متفاوت به بازار عرضه می نماید.

با  همکاری  ضمن  است  توانسته  مجموعه  این   
شرکت های معترب داروسازی جهان همانند نایکومد، 
تحت  محصوالت  نوارتیس  و  نوونوردیسک 
لیسانس مختلفی از جمله هورمون رشد سوماتروپنی 
)نوونوردیسک( شرکت مولتی سانستول ، ویال و 
قرص پانتازول )نایکومد( و اکس جید )نوآرتیس( 

را در ایران عرضه نماید.

اهم برنامه های صادراتی این مجموعه :
اخذ عنوان صادر کننده نمونه طی 6 سال 84 ، 85،88، 89، 90 و 91 اخذ مقام صادر کننده نمونه رتبه دوم در سال 86 و 87 .

اخذ گواهی تایید GMP از کشورهای لیبی، اوکراین، یمن ، سوریه و عراق.
صادرات به 16 کشور و ثبت در بیش از 23 کشور جهان.

دریافت گواهی حالل برای محصوالت صادراتی.
تهیه فایل های ثبتی داروها در غالب فرمت سی تی دی.

رسالت شرکت داروسازی اکسری: 
ارتقای سالمت انسان ها از طریق ارایه ی راه حل های نوآورانه ی دارویی، درمانی و بهداشتی 

چشم انداز شرکت داروسازی اکسری :
اکسری شرکتی پویا در علوم زیستی با تعهد اجتماعی در تراز جهانی

شرکت 
داروسازی اکسیر

مدیرعامل : دکتر محسن هاشم
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از دیار سرداران و ساالران ملی آمده، افتادگی 
قابل فیض است و در دهه چهل  آموخته که 
سالگی در دهه چهارم عمر خود با کوله باری 
اندیشه و علم و عمل در مسند امور است. اینجا 
طبقه سوم ساختمان شیشه ای بورس است  و 
او بر مسند نشسته تا با گروه های خربی کشور 

آغاز سخن کند 
او  مدیره  هیات  بود که  پیش  روز  همنی چند 
را به مدت دو سال دیگر بر صندیل ریاست 
شرکت 15 میلیاردی تومانی ابقا کردند سخن 
از دکرت قالیباف اصل 43 ساله، دارای دکرتای 
مایل از دانشگاه تهران است. او عضویت در 
هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا را در 
کارنامه خود نیز دارد. این مدیر توانا و قابل  
چند کتاب و چندین مقاله در حوزه بازارهای 

مایل و بازار سرمایه نیز تالیف نموده است.
سوابق اجرایی :

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت 
سرمایه گذاری امید از ابتدای سال 85 تاکنون

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاری ایرانیان از سال 82 تا پایان سال 84

سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه گذاری  مدیر 
بوعلی از سال 79 تا سال 82

کارشناس سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری 
تدبری 78-79 

توسعه  بانک  خارجی  اعتبارات  کارشناس 
صادرات ایران از سال 73 تا 75

و  فارس  سیمان  شرکت  صادرات  کارشناس 
خوزستان از سال 75 تا سال 78

تامنی  های  مدیره شرکت  هیات  در  عضویت 
شرکت  و  ایران  تراکتورسازی  امنی،  سرمایه 

سرمایه گذاری سپه

شرکت  مدیرعامل  خربی  نشست  این  در 
بورس اوراق بهادار تهران گفت: سلف سهام 
و معامالت اعتباری ، دو ابزار مایل جدیدی 
هستند که برای افزایش نقدشوندگی در بورس 

تهران راه اندازی خواهند شد.
دکرت حسن قالیباف اصل روز دوشنبه در نشست 
مطبوعاتی خود با رسانه ها با بیان مطلب فوق 
بر  را  زیادی  مطالعات  بورس  شرکت  افزود: 
روی ابزارهای مایل جدید انجام داده است تا 

با تنوع ابزارها در بازار سهام افزایش یابد.
وی ادامه داد: هم اکنون دستورالعمل معامالت 
سلف سهام در کمیته فقهی سازمان بورس قرار 
دارد تا مسائل شرعی آن مورد بررسی قرار گرید.

داشت:  اظهار  بورس  شرکت  مدیرعامل 
در  اعتباری  معامالت  اجرایی  دستورالعمل 
دستور کار این شرکت قرار دارد که راه اندازی 
در  نقد شوندگی  به  تواند  می  معامالت  این 

بورس تهران کمک کند.
دکرت قالیباف اصل توسعه و تکمیل نرم افزار 
افزار  نرم  تکمیل  سهام،  آتی  قراردادهای 
معامالتی اوراق اختیار معامله، امکان سنجی 
اوراق مشارکت با ویژگی های جدید و صندوق 
های پوشش ریسک را از دیگر برنامه های مهم 
ابزارهای  اندازی  راه  بورس در حوزه  شرکت 

جدید مایل اعالم کرد.
برای  هدف کالن  هفت  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت بورس ترسیم شده است، گفت: ارتقای 
سطح بازار سرمایه در تامنی مایل فعالیت های 
مولد اقتصادی، بکارگریی مقررات و رویه های 
موثر برای حفظ سالمت بازار و رعایت حقوق 
سهامداران، تعمیق و گسرتش بازار و تسهیل در 
دسرتسی به آن با بهره گریی فرآیندهای به روز، 

توسعه دانش مایل و گسرتش فرهنگ سهامداری 
، رعایت اصول پاسخگویی و شفافیت در بازار 
و توسعه مستمر دارایی فیزیکی و سرمایه های 
انسانی در سرلوحه تمامی فعالیت ها و برنامه 

های شرکت بورس قرار دارد.
دکرت قالیباف اصل خلق ارزش برای ذینفعان 
اعالم  بورس  شرکت  هدف کالن  هفتمنی  را 
کرد.، اظهار داشت، یکی از وظایف مدیریت 
بعد  فعالیت هایی که در  این شرکت در کنار 
ملی انجام می دهد. خلق ارزش برای سرمایه 
گذاران است تا آنان بتوانند سود مناسبی را به 

دست آورند.
وی شناسایی ناشران برای ورود به بورس تهران 
را از دیگر برنامه های این شرکت اعالم کرد و 
افزود: جلسات متعددی با شرکت های بزرگ 
سرمایه  شرکت  طوریکه  به  است  شده  انجام 
گذاری تامنی اجتماعی آمادگی خود را برای 
ورود شرکت های زیر مجموعه اش به بورس 

تهران اعالم کرده است.
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه بازار ابزار 
بدهی در این شرکت راه اندازی شده است. 
اوراق  انتشار  با  امیدواریم  نشان کرد:  خاطر 
مشارکت دولتی و شرکتی بیشرت بتوانیم این بازار 

را تقویت کنیم.
قالیباف اصل طبقه بندی شرکت ها، برگزاری 
ریسک  مدیریت  منظور  به  صنعت  میزهای 
مکانیزه  افزارهای  نرم  کارگریی  به  صنایع، 
از  را  آموزشی  های  دوره  برگزاری  و  نظارتی 
دیگر برنامه های شرکت بورس در سال 91 ذکر 

کرد

قالیباف : دو ابزار جدید برای افزایش نقدشوندگی به بورس تهران می آید
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شرکت سایپا 

مدیرعامل : سعید مدنی
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شرکت سایپا در سال 1345 تاسیس گردید و اکنون به عنوان 
شرکت مادر گروه خودروسازی سایپا با بیش از 100 شرکت 
فعاال در زمینه خودرو صنایع وابسته را تحت پوشش دارد 
که طیف کاملی از خودروهای سواری تا تجاری را تولید 
می نمایند. این گروه خودروسازی بیش از 51% از سهم بازار 
داخلی خودروهای سواری را در اختیار دارد . محصوالت 
، سایپا  شرکت سایپا شامل خودروهای سواری سایپا 111 
132، سایپا 141، و تیبا است. محوصل جدید کامال ایرانی 
بزودی  و  باشد  می  دنیا  روز  استانداردهای  دارای  تیبا 
محصوالت جدیدی در کالس جهانی به سبد محصوالت 
شرکت سایپا اضافه خواهند شد. میزان تولید شرکت سایپا 
برنامه  و طبق  بوده  دستگاه   630/000 تعداد   1390 در سال 
اسرتاتژیک سایپا میزان تولید این شرکت در سال 1395 به 
به  موفق  بالغ خواهد شد. شرکت سایپا  1/000/000 دستگاه 

دریافت گواهینامه های ISO , 2008 – 9001 ISO 14001 و 
OHSAS18001 و تندیس برترین EFQM گردیده است. 
سایپا که تاکنون شش بار به عنوان صادرکننده نمونه و یک 
بار به عنوان صادرکننده ممتاز دست یافته و رتبه نخست 
صادرات خودرو کشور را در اختیار دارد، با تکیه بر مزایای 
رقابتی خود از جمله مصرف پائنی سوخت، قیمت رقابتی 
محصوالت، خدمات پس از فروش گسرتده و در دسرتس 
بودن قطعات یدکی، موفق گردیده محصوالت خود را به 
بازارهای هدف صادراتی از جمله سوریه، عراق، الجزایر، 
مصر، سودان، ونزوئال، افغانستان، کامرون، غنا، اکراین و 
تولید شرکت  اندازی خطوط  راه  نماید.  آذربایجان صادر 
سایپا در سوریه، ونزوئال، سودان و عراق زمینه جدیدی برای 
فعالیتهای صادراتی دانش بنیان و با ارزش افزوده باال مانند 

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد نموده است.  
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در بدو ورود کهن سایل موقر که موی سپیدش جمله 
به مکتب آورد طفل گریز پای را همه را به سوی خود 

جذب می کرد اعم از وزیر و وکیل و من خربنگار.
پرسش گری کار من است یعنی پل ارتباط بنی مردم 
و همه مسئولنی می دانند و این وظیفه عاملی بود تا 
سالمش دهم و او با خوش رویی پذیرفت. پسرش 
را معرفی کرد و گفت برای ششصد نفر اشتغال ایجاد 
کرده و همه خویشان قوم خود را به کار گمارده ام و 
باورم است که اگر آنان گوشتم را بخورن استخوانم 
را دور نمی ریزند. باورم هست که چون مرا خوبرت از 
دیگران می شناسند دل بیشرت می سوزانند و امروز 
اگر همه چیز خوب است از آن اعتماد بوده و من 
بدین نعمت شکر می کنم . او می گفت و من محو 
تماشای چیدمان غرفه کابل الربز و جمال کارآفرینی 
از دیار یار ابوالقاسم بیگی یزدی مدیرعامل فرهیخته 

و کاربلد.

درباره شرکت سیم و کابل یزد
زمینی  در  سال 1359  در  یزد  و کابل  سیم  شرکت 
به مساحت 86000 مرت مربع تاسیس شد . در ابتدا 
تولید این مجموعه ، منحصر به سیم بود که بصورت 

کارگاهی تولید می شد.
مرت   6000 مساحت  به   1 تولید  سالن   1361 درسال 
مربع ساخته و تولیدات با تنوع بیشرتی ادامه یافت 
با رویکرد توسعه بخشی  . پس از گذشت چندی 

به فعالیتهای تولیدی در سال 1376 سالن تولید 2 
به مساحت 4800 مرت مربع جهت افزایش سرعت 
در سال  و  احداث شد  تولیدات  تنوع  و  وکیفیت 
1387 سالن تولید 3 به مساحت 1000 مرت مربع به 
منظور تولید کابلهای با روکش سرب احداث گردید.

تولید کابلهای فشار متوسط در سال 1382 با نصب 
و راه اندازی تجهیزات ویژه تولید این کابلها شامل 
خط  و  متوسط  فشار  عایق کابلهای  تولید  خط 
اسکرین و آرمورینگ کابلهای فشار متوسط و فشار 
قوی و نهایتا احداث آزمایشگاه فشار قوی سیم و 
کابل یزد با ولتاژ 350  کیلو ولت و توان 6000  ولت 

آمرپ آغاز گردید.
با توجه به افزایش روز افزون تقاضا در خصوص 
کابلهای با روکش سرب این شرکت در صدد نصب 
و راه اندازی خط تولید این گونه کابلها برامد.لذا 
در سال1387 با خرید ماشنی آالت و تجهیزات و 
نصب آن نهایتا در سال1388 اولنی کابل با غالف 

سرب تولید شد.
در  شده  تعینی  اهداف  با  مطابق  سال1389  در 
خصوص افزایش حجم تولید، این شرکت با افزودن 
خط تولید 8 سیمه به خطوط تولید توانست حجم 
تولید کابلهای کنرتیل و فرمان را تا حد 100 درصد 

افزایش دهد.
بر  مبنی  شرکت  مدت  بلند  اسرتاتژی  به  توجه  با 
ماشنی  تمام  تهیه  تکنولوژی  با رشد  بودن  همگام 

آالت و دستگاهها از بهرتین و معتربترین شرکتهای 
سازنده صورت گرفته است .

و  محصوالت  سطح کیفی  بردن  باال  راستای  در 
همچننی رضایت مندی مشرتیان، شرکت سیم و کابل 

یزد مفتخربه دریافت گواهینامه های زیر است :
-3569 ISIRI 1- پروانه کاربرد استاندارد اجباری

 ISIRI , )4(607 ISIRI , )3(607 ISIRI , 2-1
)5(607

2- گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار
فشارمتوسط  تایید کیفیت کابلهای  3- گواهینامه 

  KEMA آزمایشگاه
IMS 4- گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

)2008( 9001 ISO -
)2004( 14001 ISO  -
)2004( 100002 ISO -

)2007( 18001 OHSAS -
ظرفیت تولیدات شرکت 25000 تن در سال میباشد 

LSHF کابلهای
این کابلها با دارا بودن ویژگی خود خاموش ساز و 
عاری بودن از گازهای سمی و خورنده، مخصوص 
آتش  بروز  صورت  در  آنها  در  هستند که  مناطقی 
سوزی مواد موجود در کابل برای سالمتی افراد و 

ایمنی تجهیزات می تواند خطر آفرین باشد.
قبیل  از  اماکن  برای   LSHF با ویژگی کابلهایی 

بدین نعمت شکر
همه چیز خوب است
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قطارهای شهری ، فرودگاهها ، هتل ها ، سالن های 
اجتماعات، بیمارستان ها و ساختمان های مرتفع 
بسیار هستند و تمامی انواع کابلهایی که در شرکت 
سیم و کابل یزد تولید می شوند در نوع LSHF نیز 

قابل عرضه هستند .

کابلهای فشار متوسط و فشار قوی
با عایق XLPE و روکش PVC یا PE از نوع 
 N2XSYBY, N2XSYRY , N2XSY,(

 )NA2XSYRY , NA2XSY
برای  مقطع  سطح  ولت،  45 کیلو  تا  نامی  ولتاژ 
و  ترتیب 630  به  کابلهای تک رشته و سه رشته 
300 میلیمرت مربع این کابلها عمدتا برای استفاده در 
پستهای نریو به صورت نصب داخلی و درون لوله 
و سیمیکال و نصب خارجی و دفنی و یا داخل آب 

در واحدهای صنعتی طراحی گردیده اند.

کابلهای انتقال دیتا
این کابلها در انواع HF,LF شامل کابلهای تلفنی 
های  و کابلهای سیستم  و خارجی  داخلی  نصب 
BUS و کابلهای LAN و انواع کابلهای کواکسیال 
تولید و عرضه می شوند. کابلهای انتقال دیتا برای 
سیستم های اعالم حریق، ارتباطات تلفنی ، ارتباط 
بیم کامپیوتر ها و انتقال  داده ها در سیستم های 
ادارات و واحدهای صنعتی  BUS , LAN در 

طراحی گردیده اند.

کابلهای ابزار دقیق
با عایق PE یا PVC )انواع 1 و 2 ( مطابق با 

 5308 BS استاندارد
, 50/0 میلیمرت   75/  ,  1 ,  5/1 , سطح مقطع 5/2 
مربع ولتاژ نامی 300/500 ولت . )600/100 ولت بر 
اساس درخواست مشرتی( این کابلها برای اتصال 
واحدهای   ، نریوگاهها  در  دقیق  تجهیزات کنرتل 
فرآوری مواد شیمیایی  و  ، پرتوشیمی  ، گاز  نفت 
طراحی گردیده اند. برای حفاظت در برابرنویزها 
از یک الیه آلومینیوم پلی اسرت  که روی هر یک 
از زوجها یا کل کابل پیچیده می شود استفاده شده 
است ودر مواقع لزوم برای حفاظت در برابر آسیب 
های مکانیکی نوع زره دار آنها نیز قابل عرضه 

است.

کابل های فشار ضعیف
 NYCY( نوع  از   XLPE یا   PVC عایق  با 
 , NYY, NAYRY, NAY, NYBY,
 6000/1000 نامی  ولتاژ    )NYCYRY, NYRY
برای تک رشته و چند رشته  ولت، سطح مقطع 
به ترتیب 630 ، 400 میلیمرت مربع. این کابلها برای 
نصب  صورت  به  نریو  توزیع  شبکه  در  استفاده 
داخلی و درون لوله سینی کابل و یا نصب خارجی 
و روی زمنی در پست های نریو، واحدهای صنعتی 
به  و  اند.  طراحی گردیده  توزیع  های  سیستم  و 
منظور حفاظت در برابر برق گرفتگی و یا صدمات 
مکانیکی به کابل اسکرین فلزی و یا زره مخصوص 

در زیر غالف بریونی قرار می گرید.

کابلهای خود نگهدار
با عایق XLPE و روکش PE ولتاژ نامی 0/6-1 
تا 30- 18 کیلو ولت. این کایلها برای نصب هوایی 
و روی تری به منظور توزیع نریو در مناطق شهری و 
در نقاطی که امکان ایجاد شبکه زیرزمینی وجود 
ندارد و به علت تراکم باال و یا وجود درخت شبکه 
طراحی گردیده  باشد،  می  آفرین  مشکل  هوایی 
است. کابلهای خود نگهدار براساس استانداردهای 

NFC33 , 60502 IEC – 209  است .

کابلهای ضد آتش 
این کابلها برای کلیه مناطق پرخطر و جاهائیکه در 
صورت بروز آتش سوزی تداوم جریان برق خیلی 

ضروری است طراحی گردیده اند.
اماکنی از قبیل واحدهای نفت، گاز ، پرتوشیمی، 
همچننی  و  نریوگاهها  شیمیایی،  مواد  فرآوری 

ساختمانهای مرتفع، قطارهای زیرزمینی و ...
کلیه کابلهای فشار ضعیف و انواع کابلهای فرمان 

و ابزار دقیق  از نوع ضد آتش قابل عرضه هستند.

سیم و کابلهای با مصارف عمومی 
 H05V – K از نوع   PVC با عایق سیم های 
NYAF , NYA , H05V – U  با سطح مقطع 
75/0 , 50/0  و 1 میلیمرت مربع برای نصب در جاهای 
حفاظت شده و لوازم روشنایی با قرار دادن داخل 
لوله یا زیر پالسرت صرفا برای سیگنالینگ مناسب 

است.
 ,  H07V-V نوع  از   PVC عایق  با  های  سیم 
با   NYAF  ,  NYA  ,  H07V-K  ,  H07V-R
سطح مقطع 400 – 5/1 میلیمرت مربع برای نصب در 
جاهای خشک و برای لوازم و تجهیزات و تابلوهای 
توزیع و با قراردادن داخل کانال در آپارتمان ها و 

هتلها مناسب است.
و   )H03VH –H( نوع   دوال  تخت  های  سیم 
مربع  میلیمرت  و 0/75  )NYZ( سطح مقطع 0/50 
این نوع سیم برای استفاده در جاهای خشک و 
برای اتصال لوازم برقی سیار با تنش مکانیکی پاینی 

مناسب است.
انواع   PVC روکش  و  عایق  با  افشان  کابلهای 
H03VV-F و H05VV-F و NYMHY سطح 
مقطع 0/50-4 میلیمرت مربع )سطح مقاطع باالتر بر 
اساس درخواست مشرتی ( نوع H03VV-F برای 
تنشهای مکانیکی پاینی و بویژه لوازم برقی سیار 
برای   H03VV-F نوع و  است.  طراحی گردیده 
شرایطی که تنش مکانیکی متوسط است مناسب 

می باشد.
سیم های ساختمانی تخت NYIF این نوع سیم ها 
برای نصب دائم و زیر پالسرت در مناطق خشک و 

در داخل ساختمان ها طراحی گردیده اند.
انواع NYSLY و NYSLYCY  با ولتاژ نامی 
300/500 ولت و  NYCY,NYY NYCYRY با 
ولتاژ نامی 600/100 ولت با سطح مقطع 0/50 تا ولتاژ 

2/5 میلیمرت مربع و تعداد رشته 2 ایل 61 . 
انواع NYSLY ,  NYSLYCY برای جاهای 
در  داخلی  و نصب  یا خیس  مرطوب  یا  خشک 
ابزار و لوازم کنرتل مناسب  خطوط تولید، ماشنی 
 NYCYRY , NYCY , NYY است. و انواع
برای نصب داخلی و درون لوله یا سینی کابل و 
نصب خارجی و دفنی در پستهای نریو و واحدهای 

صنعتی و سویچینگ طراحی گردیده اند.
برای حفاظت در برابر برق گرفتگی و یا جلوگریی 
از آسیب های مکانیکی به کابل از اسکرین فلزی و 
یا زره مناسب که زیر غالف بریونی قرار می گرید 

استفاده می شود.     
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ایمپریان  شرکت گیاهان سبز زندگی – 
در سال 1349 )برابر با 1969 میالدی 
( در دو بخش مجزای تولید و صادرات 
تاسیس  غذایی  و  بهداشتی  دارویی، 

گردید.
بخش مواد غذایی شامل انواع کیفیت 
آماده،  غذاهای  اولیه  مواد  زعفران، 
و  ها  چاشنی   ، ای  آشپزخانه  گیاهان 
سبزیجات و میوه های خشک ، ادویه 
ها، رنگهای طبیعی و خوراکی ، امولسی 
فایرها و صمغ های نباتی بوده و بخش 
اولیه عصاره های  مواد  دارویی شامل 
هیدروالکلی، آبی، اسانسها، گرانولهای 
انواع  کپسولها،  ها،  شربت  گیاهی، 
دهانشویه ها، کرم ها و ژل ها- همگی 

با منشاء گیاهی – می باشد.
این شرکت شهرت جهانی و افتخارات 
متعدد خود را مدیون بیش از 40 سال 
ترین  پیشرفته  بکارگریی  تولید  سابقه 
دستگاهها و تکنولوژی برتر و دانش روز 

دنیا، جمع آوری و فرآوری بهینه اجزاء 
بزرگرتین  به  آنها  صادرات  و  گیاهان 

واردکنندگان جهان می باشد.
تهران،  در  شرکت  این  های  کارخانه 
خراسان، اصفهان، شریاز و ... و شعبات 
آن در اکثر استانهای ایران فعالیت می 

نمایند.
حد  در  اولیه  مواد  کیفیت  به  توجه 
باالترین استانداردهای جهانی همیشه 
مدنظر قرارگرفته و به همنی دلیل تولید 
فرآورده های کشاورزی عاری از بقایای 
سموم دفع آفات نباتی و علف کش ها 
در  زندگی  سبز  شرکت گیاهان  بدعت 

ایران بوده است.
توجه به مواد موثره گیاهان در بهرتین 
شرایط تولید، سبب جلب خریداران در 
سراسر جهان و کسب افتخارات متعددی 

گردیده است.
با   )R&D( توسعه  و  تحقیق  واحد 
همکاری مجرب ترین اساتید دانشگاهی 

و پژوهشگران، کلیه مراحل تولید را از 
ابتدای کشت در مزارع یا گلخانه های 
فرآوری  و  برداشت  تا  هیدروپونیک 
آزمایشگاههای  در  نهایی  محصول 
تخصصی میکروبی – شیمیایی تحت 

کنرتل دارد.
اطمینان خاطر در بکارگریی محصوالت 
این شرکت در داخل و خارج از کشور هم 
اکنون به عنوان مرجعی جهت تشخیص 
کیفیت نامربده می شود که این مهم تنها 
توسط استفاده از استانداردهای خاص 
و نیز پریوی از کیفیتهای مورد قبول در 

سطوح بنی المللی بدست امده است.
در  سینا  مدی  آریا  پژوهشی  موسسه 
کنار این شرکت با همکاری واحدهای 
تحقیقات  ایران،  سراسر  دانشگاهی 
خاص دارویی را در اختیار واحد تولید 
داروی شرکت گیاهان سبز زندگی قرار 

می دهد.  

شرکت 
گیاهان سبز زندگی 

مدیرعامل : فرانک مافی
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سالهای  در  یزد  الستیک  صنایع  مجتمع 
1364-1365 در شهر یزد با هدف اصلی 
ایجاد کارخانه تولید انواع الستیک توئی 
و روئی برای دوچرخه – موتورسیکلت- 
سواری و وانت سبک و در جوار شهرک 
مساحت  به  زمینی  در  شهر  این  صنعتی 
40 هکتار تاسیس گردید. تایرهای رادیال 
آوری  فن  اخذ  با   1386 سال  در  سیمی 
معترب  تولیدکنندگان  از  یکی  از  رسمی 
خود  تولید  هلند  فردشتاین  بنام  اروپایی 
را در این مجموعه آغاز نمود. استفاده از 
تایرهای  روی  در   )vredestine( برند 
رادیال عالوه بر تایید کیفیت توسط موسسه 
صاحب تکنولوژی موکد این نکته است که 

در واقع یزد تایر تولید کننده تایرهای رادیال 
سیمی فردشتاین هلند در ایران می باشد.

مجتمع صنایع الستیک یزد بعنوان یکی از 
بهرتین تولید کنندگان انواع تایرهای رادیال 
راستای حصول  در  تایر کشور  در صنعت 
اهداف عالیه خود مبنی بر تولید و عرضه 
برتر بمنظور جلب  با کیفیت  محصوالتی 
رضایت مشرتیان و کسب سهم بیشرتی از 
بازار داخل و خارج از کشور با بهره گریی 
از نریوی انسانی ماهر و تجهیزات پیشرفته 
و مناسب موفق گردیده است با پیاده سازی 
سیستم مدیریت کیفیت )IMS( بر اساس 
استاندارد ISO/TS:16949 گامی اساسی 
و پویا دارد. با تحقیق طرح های توسعه این 

تولید  در  چشمگریی  رشد  شاهد  مجتمع 
تایرهای رادیال سیمی در سایزهای مختلف 
برای انواع خودروهای سواری و وانتی در 

این مجتمع خواهیم بود.

مجتمع صنایع الستیک یزد 

مدیرعامل: اسکندر ستوده
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بود که  ابان  ماه  توی  پیش  روز  چند  همنی 
وزیر نریو به همراه همه مدیران برقی در تاالر 
آبرومند  غرفه  در  تهران  المللی  بنی  نمایشگاه 
و پراعتبار شرکت نامی ایران ترانسفو به پاس 
تحسنی از کار راست قامتان صنعت برق به پا 
ایستادند. آنجا که گوی تکنولوژی را از اولنی 
ها ربوده و دانش فنی پیچیده ترین ابزار نریو 
را به تسخری در آورده و در برابر مردم سر تا پا 
عشق ایران فرش دیبای سپاس گسرتده اند ایران 
ترانسفو مبارک نامیست که افتخار برترین ها را 

بخود اختصاص داده. 

تاریخچه گـروه ایران ترانسفـو
پریو موافقتنامه امضا شده در سال 1340 توسط 
شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت زیمنس 
، در سال 1345 شرکت ایران ترانسفو )سهامی 
با  ریال   1  ,  852  ,  239 سرمایه  با  خاص( 
مشارکت شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 
بانک  و   %45 آلمان  زیمنس  شرکت   ،  %45
توسعه صنعت و معدن ایران 10% تشکیل شد و 
مقدمات ساخت کارخانه در زمینی به مساحت 
000 , 54 مرت مربع واقع در شهر ری ابتدای جاده 
قم فراهم گردید.در سال 1346 سرمایه شرکت 
به 000 , 500 , 42 ریال افزایش یافت و سهام 
شرکت برق منطقه ای تهران به شرکت ساخت 
منتقل  )ساتکاب(  برق  و  آب  تهیه کاالی  و 
گردید. در سال 1347 کارخانه مذکور با ظرفیت 
70 مگاولت آمرپ در سال به بهره برداری رسید 
و 1356  سالهای 1348، 1350، 1352  و طی 
ظرفیت آن به ترتیب از 500 به 700 و1000 و1500 
 1354 سال  یافت.در  افزایش  آمرپ  ولت  مگا 
برای واگذاری سهام شرکت طبق قانون گسرتش 
مالکیت واحدهای تولیدی در مرحله اول %20 
سهام برای واگذاری به کارگران و کشاورزان به 
سازمان گسرتش مالکیت واحدهای تولیدی و 
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران واگذار گردید و 
شرکت ایران ترانسفو از سهامی خاص به سهامی 
عام تبدیل شد.در سال 1355، 10% دیگر سهام 
نیز استانداردهای کشور آلمان بوده و عبارتند 
و   VDE0532 توزیع ترانسفورماتورهای   : از 

IEC60076 واگذار گردید. 
با  مطابق  این کارخانه  تولیدی  محصوالت 

استانداردهای سه فاز از نوع روغنی در قدرتهای 
25 تا 5000 کیلو ولت آمرپ و در ولتاژهای 11 ، 20 
و 33 کیلو ولت می باشد. به منظور هماهنگ 
نمودن ظرفیت تولید ترانسفورماتور با نیاز کشور 
و با توجه به افزایش روز افزون مصرف برق 
و برنامه های دولت، شرکت ایران ترانسفو در 
الزم  های  بررسی  انجام  از  پس  سال 1354 
 1500 از  را  تولید  ظرفیت  تصمیم گرفت که   ،
مگاولت   15  ,  000 به  سال  در  آمرپ  مگاولت 
آمرپ افزایش داد. بر اساس این تصمیم گریی و 
با توجه به قانون عدم تمرکز صنایع در تهران 
اجرای  محل  عنوان  به  زنجان  شهرستان   ،
طرح توسعه کارخانجات ترانسفورماتورسازی 
دارای  شده  انتخاب  منطقه  انتخاب گردید. 
زمینی به مساحت 1,000,000 )یک میلیون( مرت 
مربع و در 5 کیلومرتی شرق شهرستان زنجان 
قرار داشته و طرح توسعه در زنجان که شامل 
دو کارخانه بود آغاز گردید. کارخانه اول موسوم 
به کارخانه ترانسفورماتورهای توزیع برای تولید 
تولیدی  ظرفیت  با  توزیع  ترانسفورماتورهای 
محصوالت  و  آمرپ  مگاولت   3500 سالیانه 
ری  بامحصوالت کارخانه  مشابه  آن  تولیدی 
به  موسوم  دوم  بود. کارخانه  بینی شده  پیش 
کارخانه ترانسفورماتورهای قدرت جهت تولید 
تولیدی  ظرفیت  با  قدرت  ترانسفورماتورهای 
محصوالت  و  آمرپ  مگاولت   10  ,  000 سالیانه 
آن عبارتنداز : ترانسفورماتورهای قدرت از 2 
تا 315 مگاولت آمرپ )315000-2000 کیلو ولت 
و 400   230 ،  132 ، ولتاژهای 63  در  و  آمرپ( 

کیلو ولت.
با  توسعه  طرح  اول  مرحله  اجرایی  عملیات 
سرمایه گذاری انجام شده به مبلغ  4,750,000,000 

ریال در تری ماه 1355 آغاز گردید. 

در  محصوالت  فروش  بازارهای  گسرتش 
داخل  و خارج از کشور

مازاد عرضه محصوالت شرکت ایران ترانسفو 
حال  در  توزیع  فوق  ترانسفورماتورهای   (
حاضر با درنظر گرفنت تفاوت فاحش عرضه و 
تقاضای موجود( و)ترانسفورماتورهای قدرت 
در سالهای آینده با در نظر گرفنت روند کاهشی 
بر  بیشرت  تمرکز  ضرورت  یکسو  از   ،) تقاضا 

صادرات را در هر دو بخش تقویت می کند و از 
سوی دیگر اسرتاتژی شرکت ایران ترانسفو مبنی 
بر حفظ سهم بازار داخلی، و توسعه بازارهای 
صادراتی، نیز برنامه ریزی دراین راستا را جدی 
تر می سازد . برنامه ها و اهدافی که شرکت در 
این زمینه در پیش گرفته است به قرار زیر است:

• هدف گذاری حفظ سهم 90 درصدی بازار 
داخل

• هدف گذاری کسب 30 درصد از بازار هدف 
قابل حصول شناسایی شده ترانسفورماتورهای 
قابل  هدف  بازار  از  درصد   10 و  توزیع  فوق 
ترانسفورماتورهای  شده  شناسایی  حصول 

قدرت
تحلیل  و  شناخت  جامع  مطالعات  انجام   •
رقبا،  )شناسایی  صادراتی  هدف  بازارهای 
وضعیت عرضه و تقاضا در بازارهای هدف، 
بازارهای  در  صنعت  این  در  رقابت  ساختار 
هدف، شناسایی کانالهای توزیع در کشورهای 
شده  انجام  مطالعات  مشابه   ).... و  هدف 
توسط مشاور درخصوص بررسی اسرتاتژیک 
بازارهدف صادراتی ایران ترانسفو در کشورهای 

قزاقستان وترکمنستان در سال 1390 .

تنوع بخشی تولید محصوالت
با عنایت به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فضای 
رقابتی پیش روی تولیدکنندگان و در جهت حفظ 
بازار داخل و توسعه بازارصادراتی و پاسخگویی 
به نیازهای آتی صنعت برق ، ضرورت دارد که 
در کنار تولید محصوالت فعلی، سعی شود با 
کمرتین هزینه از توانمندی و پتانسیل شرکت 
محصوالت  خلق  در  سرمایه گذاری  جهت 
با  خانواده  هم  زمینه  در  )بخصوص  جدید 
ترانسفورماتور( استفاده شود. نتیجه مطالعات و 
پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان 
ترانسفورماتور  مانند  دهد که محصوالتی  می 
کوره ، راکتور وترانسفورماتوریکسوساز دارای 
اولویت بیشرت بوده که مطالعات بازار تفصیلی تر 
وتهیه گزارشات توجیهی فنی واقتصادی برای 
اقدام است.  این محصوالت در دست  تولید 
ترانسفورماتور  تولیدآزمایشی  اکنون  هم  البته 
کوره و آغاز تجاری سازی تولید آن انجام شده 

است.

نام برق ایران 
دیگر از نام امین ضرب نیســت
کنون نــام آوران دیگر هم هســتند
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شرکت بازرگانی نشان شرق ) سهامی خاص ( در سال 
1374 با هدف تولید، بسته بندی و صادرات انواع خشکبار 

خصوصا خرما تاسیس گردیده است.
این شرکت به منظور تحقق اهداف فوق اقدام به احداث 
و راه اندازی مجتمع صادراتی خرمای شرق در شهرک 

صنعتی بم با امکانات ذیل نموده است:
فلا- کارخانه مدرن مجهز به دستگاه های سورتینگ و 
بسته بندی خرما به ظرفیت 2000 تن با رعایت کلیه اصول و 
موازین بهداشتی تحت پروانه بهره برداری صادره از سوی 

اداره کل صنایع و معادن کرمان.

ب- سالن های سردخانه ای جمعا به ظرفیت 2000 تن 
جهت نگهداری خرما )دارای نشان استاندارد نگهداری( 

ج- سالن ضدعفونی به ظرفیت 150 تن
همچننی شرکت عالوه بر فعالیت در زمینه خرما در انواع بسته 
 Product Certificate, بندی تحت گواهیهای حالل
CE و ISO 9001- 2008 ، توانایی تهیه و صادرات انواع 
کشمش و پسته را نیز در بسته بندی های شکیل و طبق 

سفارش مشرتیان محرتم دارا می باشد.

شرکت بازرگانی نشان شرق

مدیرعامل: مهران عیدی پور
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در آن شب نشینی جمشید بسم اهلل بیرون شد؟!

مراسم روز ملی صادرات محل مجادله 
ارز  سر  بر  خصوصی  بخش  و  دولت 

حاصل از صادرات شد
شد  فرصتی  صادرات  ملی  روز  همایش 
رو در روی دولت و بخش  برای مذاکره 
ارز  مدیریت  نحوه  مورد  در  خصوصی 
حاصل از صادرات. مرکز مبادالت ارزی که 
یک ماه فعالیت را پشت سرگذاشته است 
دریافت  برای  تالش  در  جدید  در گامی 
ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان و 
واگذاری آن به نرخ 2درصد زیر قیمت بازار 
به واردکنندگان است. مبادله ارز حاصل از 
صادرات بنی بازرگانان چند ماهی است که 
محل مناقشه دولت و بخش خصوصی شده 
برای  از یک سو دولت در تالش  است؛ 
از موجودی صادرکنندگان  اطالع  کسب 
و مدیریت ارز حاصل از صادرات است، 
به  صادرکنندگان که  دیگر  سوی  از  اما 
نرخ گذاری های دولتی انتقاد دارند متمایل 
به عرضه درآمد خود به بازار تحت نظارت 
دولت نیستند. مسووالن دولتی می گویند: 
در حال حاضر بیش از 80 درصد پول مورد 
نیاز برای واردات از طریق صادرات تامنی 
می شود و اگر صادرکنندگان همکاری کنند 
تامنی صددرصد هزینه های واردات از این 
در  روز گذشته  اما  است.  امکان پذیر  منبع 
همایش روز ملی صادرات با وجود اصرار 
نمایندگان بخش  دولتی،  شدید مسووالن 
واگذاری  به  تمایلی  چندان  خصوصی 
تا مجادله  نداند  به دولت نشان  ارز خود 
همچنان  صادرات  از  حاصل  ارز  سر  بر 
ادامه یابد. مهدی غضنفری که آغازگر این 

بحث بود عرضه ارز حاصل از صادرات از 
سوی صادرکنندگان را به عنوان یکی از 5 
راهکار اساسی برای رهایی اقتصاد ایران از 
وابستگی به نفت مطرح کرد و حتی به طور 
تلویحی نیز به صادرکنندگان هشدار داد: 
اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار دولت 
قرار نگرید به طور قطع روانه بازار آزاد و 
قاچاقچیان می شود.  و  به کام سودجویان 
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت نیز 
که برای سومنی سال پیاپی به نمایندگی از 
رییس جمهور در مراسم روز ملی صادرات 
به  را  صادرکنندگان  بود،  یافته  حضور 
واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت 
ایثار  نه  اقدام  این  تاکید کرد:  و  فراخواند 
است و نه فداکاری و دولت توقع ایثار و 
فداکاری از صادرکنندگان ندارد. در مقابل 
صادرکنندگان نیز عرضه ارزهای صادراتی 
شرایطی  وجود  به  مشروط  دولت  به  را 
منطقی و تضمنی شده برای صادرکنندگان 
کردند. حتی محمد نهاوندیان، رییس اتاق 
بازرگانی ایران به طور تلویحی اعالم چننی 
تصمیم هایی از سوی دولت را به منزله وجود 

نگاه بدبینانه به صادرکنندگان دانست.

ارز صادراتی را در بازار نفروشید
از  رییس جمهور  اول  معاون  رحیمی، 
صادرکنندگان درخواست کرد ارز حاصل 
از صادرات خود را در چهارراه استانبول 
نفروشند و گفت: نرخ ارز بازار آزاد را هر 
روز فردی به نام »جمشید« تعینی می کند. او 
به اخالل در بازار ارز هم اشاره کرد و گفت: 
این مشکل را نریوهای خارجی در خارج از 

مرزهای کشور ایجاد نکرده اند، بلکه دشمن 
داخلی  نریوهای  وسیله  به  را  اخالل  این 
خود ایجاد کرده است. »صادرکنندگان باید 
برای دور زدن تحریم ها، ارزهای حاصل از 
صادرات را به گونه ای منصفانه با رعایت 
سود و بهره خود به کشور بازگردانند. این 
بهرتین راه مقابله با تحریم است.« او این 
درخواست دولت از صادرکنندگان را از سر 
ناتوانی ندانست و تاکید کرد: با این کار اگر 
صادرکننده ای راه را گم کرده  است، به راه 
راست برمی گردد. معاون اول رییس جمهور 
همچننی تصریح کرد: دولت تضمنی می کند 
در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه 
او  به گفته  ندهد.  صادرکنندگان  به  ضرر 
البته برخی از صادرکنندگان این درخواست 
دولت را نپذیرفته اند که باید خطاب به آنها 
گفت که نوبت ما نیز می رسد. رحیمی در 
از  ارز حاصل  واگذاری  تشریح سازو کار 
صادرکنندگان  دولت گفت:  به  صادرات 
نفع دولت را تضمنی کنند و ما نیز جربان 
می کنیم؛  تضمنی  را  صادرکنندگان  ضرر 
صادرکنندگان  با  باید  زودی  به  بنابراین 
با  صادرکنندگان  نمایندگان  و  بنشینیم 
تدوین  را  دستورالعملی  دولت  نمایندگان 
کنند که چگونه ارزهای حاصل از صادرات 
را به جریان بیندازیم. رحیمی البته راهکار 
دیگری ارائه داد و با بیان اینکه دولت برای 
نمی کند، گفت:  تعینی  نرخ  ارز صادراتی 
صادرکنندگان می توانند کاالهایی که دولت 

نیاز دارد را وارد کنند.

شبی که مدیران بخش خصوصی و دولتی ها رو در روی هم به گفتمان نشسته و حاصل کار عرضه می کردند اگر می بود آن 
دل سوختگی و آن باور نمی باید افشای نام جمشید بسم الله بریون شد آن جمع می شد . معاون اول ریاست جمهوری ، وزیر 
صنعت و معدن تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و چند مدیر بخش خصوصی از مشکالت و راه های بریون رفت از آن ارائه طریق 
کردند و آنجا که باید به اسب قلم سرپده می شد ندای حق در قهقهه و پچ پچ به فراموشی رفت. جمشید بسم الله همه حرف 

اول معاون اول رئیس جمهور نبود و نوسانات ارز همه مشکالت ما نیست برویم به درون مطالب تا باورمان بشود که چه شد.
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5 راهکار برای بی نیازی به نفت
معدن  صنعت،  وزیر  غضنفری،  مهدی 
برای  راهکار   5 ارائه  با  هم  تجارت  و 
قطع وابستگی به صادرات نفتی، بر لزوم 
واگذاری ارز حاصل از صادرات به دولت 
تاکید کرد. توقف مصرف برخی از کاالهای 
غریضروری از سوی مردم، تولید کاالهای 
اتاق  به  صادراتی  ارز  انتقال  با کیفیت، 
مبادالت ارزی، تولید بیشرت ارز صادراتی 
و مصرف کمرت ارز وارداتی از جمله این 
پنج تصمیم بزرگ دولت است. غضنفری 
ارز 10 گروه  تولید  و  بری  ارز  به وضعیت 
در  و گفت:  اشاره کرد  در کشور  کاالیی 
مورد تمام ردیف های کاالیی، هم واردات 
و هم صادرات در کشور صورت می گرید؛ 
با  واردات ردیف  این در حایل است که 
اولویت اول، به تنهایی 6 میلیارد دالر در 
سال ارزبری دارد و صادرات آنها البته به 
300 میلیون دالر می رسد؛ بنابراین تراز ما 
در این گروه کاالیی نیز منفی است. به گفته 
او در ردیف دوم که شامل دارو و تجهیزات 
البته  تراز منفی است؛  نیز،  پزشکی است 
اگر تراز این دو ردیف مثبت یا صفر بود، 
به این معنا دست می یافتیم که حتما نیاز 
به ارز نفتی نداشتیم. اما دو اولویت آخر 
که تراز مثبت دارند ارز مرجع یا مبادله ای 
نمی گریند؛ به این معنا که در گروه آخر که 
شامل کاالی مصرفی است، تراز مثبت در 
کشور وجود داشته و قدرت صادرات در 
کشور وجود دارد. غضنفری در توضیح این 
مطلب گفت: کاالهایی که در دو ردیف آخر 
تعرفه ای قرار دارند و وارد کشور می شوند، 
همزمان در کشور نیز تولید می شوند که در 
مجموع، 9 میلیارد دالر جمع واردات گروه 
کاالیی 9 و 10 است و هرچقدر مردم بتوانند 
دو اولویت آخر را مصرف نکنند و ثبت 
توسعه  سازمان  از سوی  نیز  آنها  سفارش 
تجارت ایران صورت نگرید، می توان 10 
میلیارد دالر نیاز به ارز را کاهش داد وی 
اظهار کرد: تصمیم تاریخی دیگر این است 
که اولویت 3 تا 8 که تراز منفی تجاری 
دارند، به سمت تولید کاالی ارزان و کیفی 
این  در  تا  در داخل کشور هدایت شوند، 
اولویت ها بتوان صرفه جویی ارزی داشت. 
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این 
تصمیم های تاریخی کافی است تا تحریم ها 
بنابراین  دهیم؛  شکست  طور کامل  به  را 
بیشرتی  حوزه های کشاورزی کار  در  باید 

در  این در حایل است که  صورت دهیم. 
آمارها مشخص است که 44 میلیارد دالر 
صادرات غرینفتی داریم که نزدیک به 65 
میلیارد دالر واردات نیز در کشور صورت 
می گرید؛ بنابراین تراز کشور ما منفی است 
واردات  بنی  فاصله  دالر  میلیارد   18 و 
طور  آن  می خورد.  چشم  به  صادرات  و 
ارزی  که غضنفری تشریح کرد: مصارف 
کشور در واردات کاالها با 60 میلیارد دالر، 
با 15 میلیارد دالر و سایر است  خدمات 
بنابراین با توجه به اینکه یکی از دارندگان 
هستند،  صادرکنندگان  در کشور  ارز  مهم 
سوال مهم این جا است که باید پاسخ آن 
را یافت »ارز صادرکنندگان در چه مواردی 
مصرف می شود؟« او تاکید کرد: چنانچه 
ارز صادرکنندگان در راهی مصرف شود که 
سودمند نباشد، ارز صادرکننده در خدمت 
آزاردهنده  تولید نیست و تحریم می تواند 
باشد چراکه باید از ارز نفت استفاده کرد 
است.  خورده  نفت گره  ارز  متاسفانه  و 
غضنفری همچننی از تصمیم اخری مجلس 
انتقاد کرد و گفت: قرار بود 10درصد از منابع 
اختصاص  تولید  به  ملی  توسعه  صندوق 
یابد و این در حایل است که هفته گذشته 
مجلس خود گامی در راه کاهش منابع تولید 
گذاشت و اعالم کرد که این 10 درصد از 
درآمدهای امسال صندوق باید اختصاص 

یابد و این به معنای هیچ است.

التهاب ارزی قابل پیش بینی بود
در مقابل این اظهارات محمد نهاوندیان، 
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
از نوع نگاه بدبینانه دولت به صادرکنندگان 
در  التهابی که  علت  و گفت:  انتقاد کرد 
نیست که  این  آمده است،  ارز پیش  بازار 
صادرکننده کاالی غرینفتی، ارز را داخل 
کشور نیاورده است، بلکه جهش قیمت ارز 
پس از کاهش عرضه ارز نفتی در بازار رخ 
داد. او هشدار داد: تصمیمی که امشب در 
می شود،  ملی صادرات گرفته  روز  مراسم 
مشخص می کند که آیا قرار است صادرات 
ادامه یابد یا دچار لطمه جدی شود، لذا 
بحث های امشب بسیار جدی است و باید 
دوری  اسرتاتژیک  خطای  از  را  یکدیگر 
بدهیم. به گفته نهاوندیان، التهاب های اخری 
در بازار ارز قابل پیش بینی و پیشگریی بود 
ونباید صادرات را جریمه کنیم. او گفت: 
دلیلی برای التهاب در بازار ارز نیست، دلیل 

این التهاب این است که عرضه ارز کاهش 
یافته است و تقاضا جهش پیدا کرده و االن 
نیز تقاضای سفته بازانه در بازار رونق گرفته 
است، البته نباید به صورت اجباری و تهدید 
آمیز و مبتنی بر سوءظن؛ مالقات عرضه و 
تقاضا را طراحی کرده و آنها را روبه روی 

هم قرار دهیم.

معوقات جوایز صادراتی تسویه می شود
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز در حاشیه این مراسم اعالم کرد 
از این پس جوایز صادراتی پرداخت نمی 
برای صادرکنندگان  معوقات  تنها  و  شود 
را تسویه خواهیم کرد. با اشاره به آخرین 
وضعیت پرداخت جوایز صادراتی گفت: 
اوایل امسال مانده بخشی از جوایز صادراتی 
سال قبل به ارزش 15 میلیارد تومان پرداخت 
شده و برای نیمه دوم امسال نیز تصمیم بر 
این است که بر اساس سازوکارهای در نظر 
گرفته شده در قانون بودجه سال 91 عمل 
شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: بر این اساس، جوایز صادراتی جای 
خود را به مشوق های غریمستقیم خواهد داد 
و البته تقویت تشکل های صادراتی مدنظر 

قرار خواهد گرفت.
به روز صفحه بندی این شماره مصادف 
شد با روز 8/22 که روز صادرات استانی 
بود بخوانیم با هم که بر ما آنروز چه گذشت. 
در کارمان  هم  قلم  باشد که  باورمان  اگر 
هست به این گفته پری قلم که خدا رحمت 
کند مرحوم زین العابدین رهنما را که می 
یعنی  خربنگار  نداند  مسئویل  اگر  گفت 
چه خوبست تو بیگانه خوانش بکار. بروز 
1391/8/22 در هتلی واقع در بلوار کشاورز 
برگزار  را  استان  مراسم صادرکننده  تهران 
می کردند جهت یافنت خرب از این مراسم 
خربنگار عکاس مطبوع بدانجا اعزام می 
شوند با کمال تعجب در بدو ورود می شنوند 
یا بدانها می گویند ما که شما را دعوت 
نکرده ایم این جا خربی نیست هرکس را 
که دلمان می خواست بهشان گفته ایم. به 
یاد حرف استاد رهنما سردبری سالهای دور 
روزنامه ایران افتادم که اگر مسئویل نداند 
خربنگار چه کاره است بیگانه است با کار. 
ما را با گفته این کارمند کاری نیست و به 
مدیر استانی می گوئیم در دستگاه وزارت 
صنعت و معدن تجارت چون تو مدیر یک 

استثناء است با این فرمایش فرماها.
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گروه صنعتی ایران خودرو )سهامی عام( با هدف 
سال  در  خودرو  انواع  صادرات  و  فروش  تولید، 
1341 تاسیس گردید و هم اکنون با گذشت 50 سال 
، با تکیه بر تجربیات و دانش فنی روز همچنان 
به عنوان  انواع خودرو  تولید  در زمینه طراحی و 
بزرگرتین تولید کننده خودرو در خاور میانه و شمال 

آفریقا مشغول به فعالیت می باشد.
در این راستا شرکت ایران خودرو با عزم بنی المللی 
و توسعه و ترویج برند ملی در سطح جهانی مصمم 
است که جایگاه خود را در سطح بنی المللی توسعه 

و تحکیم بخشد.
با هدف حضور در بازار جهانی و توسعه رقابت 
پذیری شرکت در عرصه بنی المللی ، صادرات به 
مدیریت  توسط  سازمان  رویکرد  مهمرتین  عنوان 
با  اخری  سالهای  در  و  هدفگذاری گردیده  ارشد 

استقرار نگرش صادرات محور در مجموعه مدیریتها 
و فرایندهای کاری شرکت، حجم صادرات شرکت 

ایران خودرو روند صعودی خود را آغاز نمود.
با توجه به چشم انداز شرکت ایران خودرو مبنی بر 
حضور در بازاهای جهانی و رقابت با خودروسازان 
شرکت  صادرات  اسرتاتژیهای  جهانی،  در کالس 
برنامه  در  است.  گردیده  تدوین  خودرو  ایران 
بازارها  به  ورود  نحوه  صادرات،  اسرتاتژیک 
بصورت CBU و یا بصورت ایجاد پایگاه های 
تولید مونتاژ مشخص گردیده است. همچننی با توجه 
به استانداردها و نیاز بازارهای هدف، برنامه توسعه 
محصوالت صادراتی شامل مدلهای جدید، توسعه 
ایمنی،  استانداردهای  بهبود سطح  محرکه،  قوای 
و  تجهیزات  افزایش   ، زیست  و محیط  االیندگی 

امکانات محصول تدوین گردیده است.
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باغ بهار فرش ایران چشمها را از سامبای برزیلی 
بریون کشید

مردم برزیل زیبایی سامبای خود را نه در چمن سبز 
بلکه روی فرش دیبای ایران می ببینند

در میان ما زنان و مردانی هستند که عشق به ایرانی 
بودن آنها را به اقصی نقاط جهان می برد و نام 
ملیت ایران را چون استون حنانه به پا می دارد این 
بار از نامی آغاز می کنیم که روزی بر روی تشک 
قهرمانی پهلوانان سرزمنی آریا برزن نامی بود آشنا. 
پهلوان سید فخرالدین عامریان کسی که در روز 29 
مهرماه روز صادرکننده نمونه به روی سکوی افتخار 
آمد و وزیر و وکیل و مدیر صنعت کشور را به تحسنی 
خود کشید با او به گپی صمیمانه نشستیم و حاصل 

این گفتمان شد:
فرش ایرانی به علت تنوع در طرح و نقشه همتا ندارد 
این را سید فخرالدین عامریان به نقل از مشرتیان 
پروپاقرص کشور فرش ایران در برزیل که هم اکنون 
صاحب ششمنی اقتصاد دنیا هست، می گوید. یعنی 
کسی که به عنوان مدیرعامل شرکت دشت بهشت 
ارتقاء کمی و کیفی جایگاه  آریا، سهم بزرگی در 
در صادرات محصوالت غرینفتی  دستباف  فرش 

ایران دارد.
وی درخصوص جایگاه فرش ایران در جهان می 
افزاید: 24 درصد از صادرات فرش دنیا متعلق به 
کشور ایران است و 16 درصد متعلق به هند ، و به 
دنبال آن پاکستان ، چنی، نپال و ترکیه در رده های 

بعدی صادرات فرش قرار دارند.
مدیرعامل شرکت دشت بهشت آریا با اشاره به نقش 
این شرکت در زمینه صادرات فرش دستباف می 
گوید: سال گذشته شرکت ما توانست به رکورد 19 
میلیون دالر صادرات فرش ایران تنها به کشور برزیل 

دست یابد.
فرش  صادرات  های  برنامه  درخصوص  وی 
دستبافشرکت دشت بهشت آریا تا پایان سال جاری، 
می گوید: صادرات 25 میلیون دالر فرش به برزیل تا 
پایان امسال از برنامه های اساسی این شرکت است. 
این هدف ما است که تمام تالش خود را به کار می 

بریم تا به آن دست یازیم.
به  اشاره  با  آریا  بهشت  دشت  شرکت  مدیرعامل 
اینکه در مکان های مهم کشور برزیل از فرش های 

این  می گوید:  شود  می  استفاده  ایرانی  دستباف 
شرکت برای کسب جایگاه نخست صادر کننده فرش 
دستباف به برزیل ، موانع و مشکالت زیادی را پشت 
سر گذاشت، به گونه ای که در حال حاضر از جایگاه 

بسیار خوبی برخوردار است.
با  از سال 1379  این شرکت  افزاید:  می  عامریان 
برنامه ریزیهای دقیق و شناسایی نیازهای بازار و کار 
کارشناسی برای ورود به بازار برزیل آغاز بکار کرد 
و در همان سال در نمایشگاه برزیل حضور خوبی را 
در میان صادر کنندگان فرش دستباف ایران از خود 

نشان داد.
آریا براساس  وی می گوید: شرکت دشت بهشت 
چند شاخصه اساسی از جمله مشرتی مداری بهبود 
نمایشگاههای کشور  در  مستمر  و حضور  کیفیت 
برزیل و رقابت با تجار موفق برپایه مقیاس جهانی، 
هم اکنون از دو شعبه بزرگ عمده فروشی فرش 
تلویزیونی  شبکه  دو  همچننی  و  ایرانی  دستباف 
برخوردار است که مسئولیت تبلیغات فرش دستباف 

ایران را به صورت زنده برعهده دارد.  
به  اشاره  با  آریا  بهشت  دشت  شرکت  مدیرعامل 
اینکه اغلب مشرتیان فرش دستباف ایران در برزیل 
قشر مرفه جامعه هستند، می افزاید: این شرکت در 
مدت 13 سال فعالیت، فروشندگان را به عرضه فرش 
دستباف ایرانی در فروشگاه های برزیل تشویق کرد 
خود  فعالیت  سال  دوازدهمنی  در  ای که  به گونه 
توانست آمار صادرات فرش دستباف ایرانی به این 
کشور را به حدود 20 درصد برساند و حاصل آن شد 
که در سال گذشته حدود 300 درصد صادرات فرش 

ایران به برزیل از نظر ارزشی رشد یافت.
ترین  بزرگ  به  شان  تبدیل  اینکه  بیان  با  وی 
صادرکننده فرش دستباف ایران در کشور از اهداف 
اصلی شرکت دشت بهشت آریا است، می گوید: 
مشرتی مداری رمز موفقیت ماست و با تکیه بر این 
شاخص هرچه سریعرت به اهداف کالن خود دست 

خواهیم یافت.
عامریان با اشاره به اینکه برزیل که بعنوان ششمنی 
اقتصاد برتر دنیا از 200 میلیون نفر جمعیت برخوردار 
برای  مناسبی  و  مهم  بسیار  بازار  و  بسرت  است 
صادرات روزافزون فرش دستباف ایرانی می باشد. 
عامریان در ادامه می افزاید: شرکت دشت بهشت 

آریا درصدد است تا با گسرتش فعالیت خود بتواند 
درهر شهر این کشور یک نماینده فروش داشته باشد.
درخصوص  امسال  نمونه  صادرکننده  بعنوان  وی 
مشکالت و موانع پیش روی صادرات فرش ایران 
معتقد است: عدم پرداخت جوایز صادراتی ) که از 
توان  تواند  پرداخت نشده است( می  سال 1389 
قدرت رقابت پذیری تجار ایرانی را در مقابل رقبای 

هندی کاهش دهد.
برای  بودجه  از عدم اختصاص  انتقاد  با  عامریان 
تبلیغات فرش دستباف ایران در برزیل بعنوان دهمنی 
خریدار فرش های ایرانی به نکته هوشمندانه و خوبی 
اشاره می کند و می گوید مرکز ملی فرش همانند 
اختصاص هزینه برای تبلیغات فرش دستباف ایران 
در سایر کشورها از جمله آلمان باید برای شناساندن 
هر چه بیشرت فرش ایران در بازار هدف بزرگ برزیل 

بودجه الزم را اختصاص دهد.
وی معتقد است : برای ارتقاء جایگاه فرش دستباف 
ایران، مرکز ملی فرش باید در رسانه های برون مرزی 
تبلیغات گسرتده انجام دهد چرا که به قول برزیلی ها، 
فرش دستباف ایران بی همتاست. و برای تشویق هر 
چه بیشرت خریداران برزیلی برای این محصول بی 
همتای ایران الزمه آن حرف تبلیغات است. چرا که 
تبلیغات یک هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری 

است.
شرکت دشت بهشت آریا

مدیرعامل: سیدفخرالدین عامریان
سید  آقای  مدیریت  با  آریا  بهشت  دشت  شرکت 
تاسیس گردیده  فخرالدین عامریان در سال 1380 
فرش  صادرات  شرکت  این  فعالیت  ی  عمده  و 
دستباف می باشد در سال 1390 با حدود 19 میلیون 
دالر صادرات فرش دستباف رتبه ی اول صادرات 
فرش دستباف را به خود اختصاص داده است. این 
دو  دارای  برزیل  در کشور  حاضر  حال  در  شرکت 
شعبه اصلی و در اکثر شهرهای این کشور هم دارای 
نماینده ی فعال در زمینه ی فروش فرش دستباف 
ایرانی می باشد و در سه کانال تلویزیونی این کشور 
هم به صورت زنده نسبت به تبلیغ و فروش فرش 
دستباف ایرانی اهتمام دارد. البته ما امیدواریم که تا 
سال 1393 صادرات فرشمان را تا 50 میلیون دالر در 

سال افزایش دهیم .

شرکت دشت بهشت آریا
مدیرعامل: سیدفخرالدین عامریان

اقتــصـاد و بیمه26
آذر ماه 1391



روز پیش پسر سربازم به مادرش می گفت 
برو هر چه اندوخته می دارم در موسسه مایل 
اعتباری کوثر بگذار آخه تو دادن تسهیالت 

و سود زده رو دست همه؟
از  و  بودم  این گفتمان  و من چون شاهد 
طرف دیگر سالهاست مدیریت موسسه مایل 
اعتبار یکوثر را می شناسم و دستی هم به 
قلم در باب اقتصاد می چرخانیم تعجبم که 
نبود باورم بود از اعتباری که از جمع کثری 
کوثر است . دکرت عیسی رضائی مدیرعامل 
موسسه مایل و اعتباری کوثر از جمله مدیران 
مدبر و کاردان کشور است. در بازار بورس 
از معتربترین  و  ایست  چهره شناخته شده 
پذیری و حاصل  او ریسک  عملکردهای 
کارش در بنگاه هایی که بوده بر عالم و 
عاقل مشهود و معروف. دکرت از بچه های 
خوب شاه عبدالعظیم پرورش یافته است در 
دامن مادری پاک و پدری مومن و کاسب 
و حبیب خدا . حاج عیسی متولد شده در 
جوار شاه عبدالعظیم یا عبدالعظیم حسنی 
از نوادگان حسن بن علی است که  یکی 
در شهر ری در جنوب تهران قرار دارد این 
آرامگاه با آرامگاه امام زاده طاهر و حمزه 
مشهورترین  از  یکی  تاکنون  سوم  قرن  از 
اماکن زیارتی بوده و هست. تبار حضرت با 
چهار واسطه به سبط اکرب پیامرب خدا )ص( 

می رسد. 
 PHD آموخته  دانش  کوثر  مدیرعامل 
تبار جان برکفان جبهه  از  اقتصاد کالن و 
جنگ است. حقری افتخار حضور در ولیمه 
دکرت عیسی رضائی پس از بازگشت از مکه 
ساده یک  تاالر  در  داشتم  می  را  مکرمه 
رستوران جمع مفاخر بسیجی که هر یک 
صد دفرت از سرفرازی و افتخار می بودند 
باال  باورها  مالقات  تا  پله  پله  روز  آن  و 
رفتم و دیدم اخالص و توانمندی در کار 
یک مخلص یعنی چه و اگر پسر سربازم 
بدون شناخت این پیشینه از مدیرموسسه به 
عملکرد همه دارائیهای خود را بدان اعتبار 
می سرپد خوشحال و بار دیگر شکر ایزد 

منان را بجای آوردم. 

مدیرعامل موسسه مایل و اعتباری کوثر از 
برنامه ریزی برای افزایش سرمایه اولیه این 
موسسه به 400 میلیارد تومان به منظور تبدیل 
شدن به بانک خرب داد و گفت: مجوز پذیره 
نویسی 45 میلیارد تومانی در فرابورس اخذ 

شد.
رضایی  عیسی  مهر،  خربنگار  به گزارش 
تشریح  به  خربی  نشست  یک  در  امروز 
موسسه  های  برنامه  و  یکساله  اقدامات 
مایل و اعتباری کوثر پرداخت و گفت: این 
موسسه در سال 87 موافقت اصویل را از 

بانک مرکزی دریافت کرد.
اعتباری کوثر  و  مایل  موسسه  مدیرعامل 
در  نیز   89 سال  اواخر  در  داشت:  اظهار 
و  اعتباری  برخی موسسات  ادغام  جریان 
آخرین  عنوان  به  موسسه  این  ها،  تعاونی 
های  فعالیت  عرصه  به  پا  ای که  موسسه 

بانکی گذاشت، وارد بازار پول کشور شد.
رضایی با اشاره به تدوین چشم انداز برای 
برنامه  افزود:  موسسه،  این  های  فعالیت 
تبدیل  با  این موسسه  تا  ریزی شده است 
شدن به بانک، در سال 94 جزو 5 بانک 

خصوصی برتر کشور باشد.
این مقام مسئول در موسسه مایل و اعتباری 
کوثر ادامه داد: برای این منظور تیم های 
بهبود شاخص  برای  مختلفی  کارشناسی 

های عملکردی فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد: تکمیل نرم افزارها و انجام 
امورات از طریق سیستم کربنکینگ در حال 
حاضر از طریق بیش از 200 شعبه موسسه 

انجام می شود.
در حال حاضر 100  به گفته دکرت رضایی، 
موسسه  این  شعب  در  خودپرداز  دستگاه 
انجام می شود.  وصل و خدمات رسانی 
همچننی قرار است بزودی 100 دستگاه دیگر 
نیز خریداری و وارد شبکه خدمات رسانی 

شود.
مدیرعامل موسسه مایل و اعتباری کوثر با 
موسسه،  این  در  نریو  فعالیت 1250  اعالم 
کارشناسان  همکاری  با  داشت:  اظهار 
نظارتی بانک مرکزی، مجوز پذیره نویسی 

در فرابورس نیز اخذ شده است.
وی از اتمام پذیره نویسی در نیمه اول سال 
جاری خرب داد و گفت: از 150 میلیارد تومان 
سرمایه اولیه موسسه، 105 میلیارد تومان از 
سوی موسسنی تامنی شده است و 45 میلیارد 

تومان دیگر نیز پذیره نویسی خواهد شد.
رضایی از آمادگی این موسسه برای پذیرش 
مرکزی  بانک  مدنظر  ادغامی  های  بنگاه 
برگزاری مجمع  از  بعد  افزود:  و  داد  خرب 
در شهریورماه سال جاری، انتخاب هیئت 

مدیره جدید صورت می گرید.
این مقام مسئول در موسسه مایل و اعتباری 
کوثر از برنامه ریزی برای افزایش سرمایه 
این موسسه به 400 میلیارد تومان در زمان 
تبدیل شدن به بانک خرب داد و تصریح کرد: 
برای پرداخت تسهیالت خرد به متقاضیان 
هیچگونه کارمزدی بابت تسهیالت قرض 

الحسنه دریافت نمی شود.
از  به گفته وی، در مورد یک گروه دیگر 
مشرتیان و متقاضیان دریافت تسهیالت نیز 
برابر با مقررات بانک مرکزی عمل می کنیم 
تسهیالت  دریافت  متقاضیان  مورد  در  و 
کارهای بزرگ به صورت مشارکتی عمل 

می کنیم.
اعتباری کوثر  و  مایل  موسسه  مدیرعامل 
طی کردن  برای  حاضر  حال  در  گفت: 
همچننی  و  بانک  به  شدن  تبدیل  مراحل 
تکمیل مجوزهای الزم فعالیت موسسه مایل 
و اعتباری به دنبال اخذ تاییدیه های بانک 

مرکزی هستیم.
رضایی، سود هر سهم موسسه برای سال 
و  بینی کرد  پیش  درصد   20 باالی  را   91
بیان داشت: برای فعالیت در بخش معدن 
از کشورهای  یکی  با  حوزه کشاورزی  و 

آفریقایی به توافق رسیدیم.
شرکت  یک  با  توافق  از  همچننی  وی 
خودروساز داخلی برای تولید وانت 2 کابنی 
خرب داد و گفت: به زودی تولیدات جدید 

این خودروساز وارد بازار می شود.

خبـــــرکوثر جمع کثری
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روستای ویدر که روزگارانی بهشت روی زمینش می 
خواندند و می سرودند . بهشت روی زمنی است 

صفحه ویدر به شرط آنکه بیایند مردمان دیگر.
در  چند کوه  میان  و  سرسبز  روستاهای  از  ویدر 
شهرستان زرندیه است. در سنگ نبشته های گورستان 
روستا تاریخ سیصد سال نگاشته گشته ویل آثار و 
ابنیه در آن و شواهد تاریخی سابقه آن را به تاریخ 
پیش از اسالم می دارد. در اطلس جغرافیایی کشور 
حدود و ثغور ویدر بر 664 هزار هکتار می رسد 
که به سال 1341 و در اصالحات ارزی شاه پهلوی 
منابع ملی و مالکیت روستا به 197 هکتار زمنی تقلیل 
یافت. ظلم به ویدر بر دل نشست و ویدر سرسبز 
و آباد، شد خرابه شام و میدان تاخت تاز کفتاران 
و کاسه لیسان و سوسفاتیان، برای بلعیدن سیاست 
پری استعمار الزم، تفرقه بیفکن وسود برب پی گرفته 
اند و همدالن را رو در رو گذارند و بجای اتحاد 
بذر تفرقه افکندند و فرصت را به سودجویان برای 
بلعیدن زمنی معدن دادند و عقالنیت را به احساس 
کشاندند و آن شد که امروز شده. این درد را نتوان 
پذیرفت و چاره ای باید کرد. می بایست با همت و 
هم دیل مردان مرد درخت دوستی کاشته شده و کام 
دل به بار آورد. در این زمان دندان درنده همان کاسه 
لیسان هیچگاه ارام نشسته و تا اینکه این شده که 
در نوشتار پاینی نمونه آنرا می آوریم. مالکیت زمنی 
664 هزار هکتاری روستا شده 197 هکتار و در این 
اندک زمان چهار دهنه معدن و یک کارخانه سیمان 
و انباری از تن ان تی برای انفجار ارمغان همان 
کاسه لیسان. مردم ویدر می بایست هر روز شاهد 
آن می باشند که زمنی زیر پایشان می لرزد شیشه های 
ساختمانشان می شکند و ابهای قنواتشان ته نشنی 
می شود و گرد و غبار بهره بران سودجو با اتول های 
گرانشان خاک به گونه مالکنی و ساکننی می 
افسوس  صد  و  افسوس  نشاند. 
در  خاک  حرمت  که 
محل  این 

برداشته شده و خاک، سوار بر ارابه های سنگنی 
به کوره های آتش کشیده می شود و برمانه خاک 
مانده و نه سنگ و نه ریایل در چنته . نمی دانیم این 
درد کهنه سنگینی آن بر روح و جان ما نشسته را به 
کجا بریم که آنجا چشم دل باز و پرده از چشم پشت 
ریالهای در هم تنیده برکشیده شده باشد. به وزارت 
یا وکالت کدامش را نمی دانیم. این چپاول اشکار 
چپاولگران را که نه مالک می شناسند نه ملک می 
دانند چیست و برای سریی طمع خود به آستان امری، 
عزیز به دوقران، نامه سیاه به دست عریضه نویس 
کنج دیوار رخ سیاه می کنند و آنچه امروز هست بذر 
ظلم شماای آن قبیله فتنه است و ای کاش می شد 

آنرا به صاحبانش بازگردانند.  
و اما معدن

اسم معدن که می آید چشمها برق می زند و گوشها 
تیز تیز می شه که چی شد حرف از معدن شد درست 
شنیدیم کدوم معدن – کجاست اون معدن؟ معدن 
مس یا معدن طال یا معدن فریوزه شاید هم حرف از 
یک کوه که الماس داره به چه درشتی بله- حرف 
از معدن- حتما حاال دیگه بروبچه های جمع این 
ماهنامه و دوستان مجله اقتصاد و بیمه یواش یواش 
دوستی شون رو با ما تثبیت کرده اند و این برای 
ما جای بسی افتخار داره – حاال دیگه این جمع 
صمیمی که عده اونها کم نیست هر ماه مشتاقانه و 
بی صربانه منظر چاپ این مجله هستند تا دمی رو 
با ما همراه بشوند و از آن استفاده کنند تا یادمون 
نرفته این نکته رو به دوستانمون بگیم که شما جزء 
خوش سلیقه ترین خوانندگان مطبوعات هستید چرا 
که مجله ما رو برای خواندن انتخاب می کنید بله ما 
اینیم دیگه از طرفدارهای خودمان هم طرفداری می 
کنیم چرا نکنیم آدم وقتی دوستانی به این خوبی و 
با وفایی و با صفائی دارد حتما باید ازشون تشکر 

بکنه که ما می کنیم.
بله داشتم می گفتم در روستای ما 2 و 3 تا معدن 
وجود داره که نه از آن طال می جوشد میاد باال نه 
مس داره و نه فریوزه های آبی کبود و خوشگل و 

تازه از اون الماس های درشت و براق هم خربی 
معادن سنگ  این  به جاش  اما  نیست.  نیست که 
تولید می کنند. و اما این معادن چه صدمات و چه 
لطمات جربان ناپذیری که به ده و اهایل می زنه 
خوش داستان داره و اینکه سود این معادن به جیب 
چه کسانی می ره و سهمیه روستای مجاورش یعنی 
ویدر از این معادن چی می شه اون هم داستانی 
دارد. فقط این رو بدانید که این معادن تنها معادن 
این منطقه یعنی سلسله روستاهای بخش خرقان از 
توابع زرندیه هستند که حدودا 20 ایل 30 پارچه روستا 
رو در خودش جای داده که البته وجود این کوههای 
پر بارو پر برکت برای روستاها جای بدشانسی داره 
می پرسید چرا؟ این معادن از لطف خدا سالیان سال 
است که سنگ و خاک تولید می کند که به سنگ 
آهک یا خاک سفید معروفه. حاال دیگر سنگهای 
این معادن کامیون پشت کامیون بدون وقفه بار می 
شود و وزن می شود وبا قیمتهای آنچنانی به فروش 
می رسد. قدیم ترها به این معادن می گفتند معدن 
ویدر اما حاال فقط نام ویدر باقی است )کوهش 
ای  سهمیه  ترها  قدیم  مردم(  مال  پولش  ما،  مال 
ماهیانه برای ویدر در نظر می گرفتند و سرماه تحویل 
اهایل می دادند البته خیلی ناچیز اما همون ناچیز 
هم مردم ده رو یاری و راضی می کرد. حاال دیگه 
مردم آبادی چه بخوان چه نخوان همه روزه باید 
دچار ترس و دلهره های وقت و بی وقت حاصله از 
انفجار این معادن بشن . می پرسید چرا؟ این معادن 
برای شکافته شدن باید دینامیت گذاری بشوند بله 
دینامیت گذاری. اسمش که اومد ترسیدید هان!! 
پس ما آدم نیستیم نرتسید بابا عوضش با هر بار 
دینامیت گذاری کلی پول سرازیر می شود و خالصه 
وقتی دینامیت می گذارند برای انفجار کوه، اون هم 
به اندازه غریاستاندارد یک هو انگار توی ده بمب 

انداختند. 

معدن به نام ماست 
ویل بکام دیگری
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چنان صدای مهیبی می دهد که نگو و نرپس یک 
روز تو همنی اواخر فکر می کنم اوایل بهار سال 91 
بود که چنان صدایی تولید کرد که حاجی آقا ...... که 
تازه عمل قلب کرده بود و دقایقی به جلوی درب 
حیاط آمده بود تا از هوای بهاری لذت بربد از ترس 
دچار لرزش شده و بنده خدا تشنج کرد داخل جوی 

کنار منزل افتاد.
این که چیزی نیست حاجی خانم .... او هم که دچار 
مشکل اعصاب بود و برای اسرتاحت چند روزه به 
والیت آمده بود با شنیدن این صدا ناخوداگاه به 
کوچه آمده بود و جیغ و داد و فریاد می کشید که بیا 
و ببنی تازه سیم های دکل اصلی برق هم جرقه ای 
زد و دچار آتش سوزی شد بعدش هم که عروس 
خانواده .... که بعد از چندین سال با هزار دعا و 
صدقه و درمان و دکرت باردار شده بود دیگه چیزی 
........ و خالصه  را  نازنینش  بود که بچه  نمونده 
وقتی دینامیت برای سرازیر شدن پول منفجر می 
شود دیگه کسی کاری ندارد که چه بالیی سر مردم 
یا محیط پریامون آنها می آید. منازل همه اهایل از 
ترس دهن باز کرده زهرشون آب شده و بدون استثنا 
سقف و در ودیوارهاشون ترک خورده و تازه قنات 
ها و چشمه ها هم در اثر این انفجارها دائما در حال 
ریزش هستند و هر روزه آب آنها کم و کمرت می شود 
هی داد می زنیم فریاد می کشیم و فغان می کنیم 
که واال به خدا این پولها ارزش ندارد که بخاطرش 
مردم باید خون به جگر بشوند ویکدفعه وسط ظهر 
یا صبح زود که همه در خواب ناز هستند یک مرت به 
هوا برپند و هر آنچه سالم و صلوات که هست به شما 

بفرستند اما کو گوش شنوا. 
اما از حق گذشتیم که اگه نگیم همنی اواخر بعد 
از اون انفجار وحشتناک که در باال توصیفش رو 
کردیم مالکنی این معادن سراغ اهایل آمدند و گفتند 
هر کجا شیشه ای شکسته و شما جرات کردید و 
اعرتاض کردید ما هم آمده ایم اون شیشه شکسته ها 
رو براتون نو نوار کنیم اهایل هم از این فرصت پیش 
اومده استفاده کردند اگر گوشه و کنار شیشه شکسته 
های قدیمی تری هم داشتند عوض کردند بعدش هم 

بابت این، کلی به زرنگی خودشون تربیک گفتند. 
صاحبان معدن هم گفتند بله ما اینیم دیگه دست و 
دل بازتر این حرفها هستیم. حاال اگر اون شیشه ها 
شکسته و بر سر کسی ریخته یا اگر برای کسی ترس 
و وحشتی ایجاد کرده دیگه به ما مربوط نیست ها 
و به ما اصال ربطی ندارد که شما وقت و بی وقت 
می ترسید! خوب نرتسید، دینامیته دیگه، دینامیت که 

ترس ندارد!! دارد؟؟؟ نه نه نه 
خدا بیامرزد بزرگرتهای ده رو یا بهرت بگم شریمردهای 
پری ده رو که می رفتند تمام قد کمر صاف می کردند 
و می گفتند حاال که دل ما را می ترکانید الاقل 
پولش رو بدید خرج کنیم یک کم جون بگرییم و این 
طوری سهم ویدر رو به زور می گرفتند... عزیزی می 
گفت: اصال به ما چه ربطی دارد که کی می خورد و 
کی می برد و معدن مال کیه و حساب و کتابش چی 
می شود اصال ولش کن و از این آب و هوا لذت برب.

گفتم آب و هوا. اگر آب و هوایی باقی بمونه حتما 
حاال دیگه می گویید به اب و هوا دیگه چه ربطی 
دارد. صرب کنید توضیح می دهم قضیه اب همون 
اون  از  داریم  وحشت  باال گفتم  در  ای که  قضیه 
موضوع بنویسم و باورش کنیم یکی از دوستانم به 
تلنگر گفت: خانم شما که این همه طرفدار محیط 
زیست و منابع طبیعی و همیار اهایل و دوستدار این 
کوههای صبور هستید چرا در مورد مسئله مهمرت و 
جدی تری از ضرر و زیانهای این صداهای انفجارها 
چیزی نمی نویسید. پرسیدم چطور؟ اوگفت: چند 
وقت پیش به دعوت دوستی به یکی از روستاهای 
بودم  رفته  از سکنه   و خایل  تخریب شده  کامال 
که صورتی وحشتناک به خود گرفته بود. باغات 
همه خشک و خانه ها به مخروبه های جغدنشنی 
تبدیل شده بود وحشت کردم. دوستان توضیح دادند 
که چطور بر اثر کندن و بردن کوههای اطراف این 
روستاها این ابادیهای سرسبز این طور خایل از سکنه 
شده است و باغات خشک و چشمه ها خشک تر 
شده او گفت وقتی این کوهها را به مرور زمان کندند 
و بردند روستا از کوه تخلیه شد و حالت کویری به 

خود گرفت و چننی به شکل هموار درآمد.

همچننی هوای گرم و خشک به سمت روستا هجوم 
اورد و این حرکت باعث شد همه چشمه ها و قنوات 
سریعرت تبخری و خشک بشوند حاال شما قضاوت 
کنید که اگر کندن و بردن معادن روستای ما هم این 
چننی ادامه پیدا کند در اینده ای نه چندان دور شاید 
20 سال آینده، حتما و بدون شک این اتفاق برای 
ما هم خواهد افتاد و این گونه که پیش می رود به 
زودی زود کندن این کوهها به کوههای باال دست ده 
هم خواهد رسید و ان وقت دیگر هیچ. همنی حاال 
هم اگر اهایل موقع گذر دقت داشته باشند خواهند 
دید که کوههای اولیه دیگر با زمنی هم کف شده اند 
و چه بسا پائنی تر هم رفته اند پس دیری نمی پاید که 
این بال به خاطر سهل انگاری، اهایل و نادیده گرفنت 
مسئولنی این منطقه و این روستای زیبا و بی نظری هم 
دچار خشکی خواهد شد و همان خواهد گشت که بر 

سر آن آبادی توصیفی رفت.
ما اهایل رسانه حرفمان را زدیم زنگ خطر را به 
صدا درآوردیم حاال باقی کار بماند با مردم، بماند 
با مسئولنی. اما دوستان معدن چی، مالکنی بزرگوار، 
خداوند بزرگ و مهربان، روزی دهنده است فکر 
نمی کنید دیگر کندن و بردن این طبیعت صبور بس 
است؟ فکر نمی کنید شاید حقی ناحق شود و برای 
آیندگان از شما چیزی جزء ...... نماند. دوستان ما در 
مقابل ایندگان مسئول هستیم این را فراموش نکنید 
بیشرت فکر کنید روزی را خدا می دهد پس شایسته 

است در جایی دیگر و کاری دیگر و روزی بهرت.
این  تعطیل کردن  بهرت است هر چه زودتر در پی 
با  همواره  را  آیندگان  دعای خری  تا  باشید  معادن 
خود داشته باشید. نه اینکه منتظر خشم طبیعت و 
الهی بمانید. نگران نباشید هیچ موضوعی با جنگ 
و جدال حل نشده است در زیر سایه الطاف الهی 
و صلح و دوستی با مردم روستا با طبیعت دوستی 

داشته باشید.

خدایا چنان کن سرانجام کار  

تو خشنود باشی و ما رستگار         
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ای کوه تری ای سرفراز باوقار
قلبت درید دست نامرد روزگار

در سینه ات بسی نهفته رازهای ده)3(
باشی هماره تو برپا و برقرار

تا چند صرب و مدارا تو با خصم خود کنی
از چله تریی به سوی دشمنان برآر

ازبهر سیم و زر از دست مردمان
لرزد تنت هر دم به کابوس انفجار

رونق فزای ده و باغهای نرمه خاک
وز درد تو کوه دوشاخ)4( و کاسیو)5( هر دو داغدار

هرچند سینه آنان دردیده اند
اما چه حکمتی است برایت گریستند زارزار

از ضجه ها و ناله های تو پیداست زخمها
بی شک فزون بود از صد هزار

قدت خمیده و پیکرت نیمه جان شده
از جور و کینه دنیاپرستان این دیار

تا عزم درهم و دینار شده رسم مردمان
ترسم که نامی از تو بماند به یادگار

هنگام خوردن ضربت به پیکرت
صدها نفر زمردم ویدر)6( روند به احتزار

گر درب بدین پاشنه چرخد عجب مدار
کز نرمه خاک آبی نماند و باغی و مرغزار

بود ات سالها شایدات مامن نرقه خاک
اکنون زکنی دون شدی از وی تو شرمسار

همواره در نربد طبیعت با اهرمن
پریوز آنکه مقاوم شده است در کارزار

آنانکه ضد دین و آب و خاک و ملتند
آیندگان لعن فرستندشان بی شمار

ویدر، تو خواهی اگر نرمه خاک ماند و کوه تری
برخیز و دست زاستنی همت برون بیار

مرثیه ای برای تری 
و نرمه خاک

1- نام کوه بلندی است در شمال غربی ویدر
است  ای  ساله  صد  چند  قنات  نام  خاک  نرمه   -2
در غرب ویدر که آب آن حدود 200 هکتار از اراضی 
نزدیکی  را مشروب می سازد و در  باغات روستا  و 
کوه تری واقع است و به دلیل انفجارات پیاپی معدن 
در کوه تری دائما در حال لرزش و ریزش است و در 

دارد. قرار  نابودی  معرض 
3- روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه

4- نام کوهی است در شمال شرقی ویدر
5- نام کوهی است در جنوب شرقی ویدر

6- نام روستایی در بخش خرقان شهرستان زرندیه

جلیل قاسمی 
ویدر، مهرماه 1391

)2(

)1(
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کارخانه داداش برادر توسط دو برادر مهاجر از روسیه 
با تولید آبنبات و تافی در سال 1323 بنیانگذاری شد. 
مدیریت و سهام کارخانه در سال 1354 به اقای پرویز 
بیوک و برادرشان انتقال یافت و کارخانه با رشد سریع 
خود توانست تا سال 1388 با تجربیات ماخوذه از پدر 
و عمویشان به عنوان قطب صنعت شریینی و شکالت 

تبدیل شود.
و  بیوک  پرویز  آقای  مصالحی  به  بنا   1388 سال  در 
تبدیل  تولیدی  شرکت  دو  به  را  شرکت  این  برادرشان 
آن  به رشد  تا ضمن یکنواخت کردن مدیریت  نمودند 

سرعت بخشند. شرکتی که هم اکنون آقای پرویز بیوک 
هدایت آن را بعهده دارند تحت عنوان شرکت صنعتی 
داداش برادر مهندس بیوک با برند »شونیز« در بازار 

فعالیت می نماید.
شونیز با بهره گریی از علم روز دنیا و سیستمهای مدرن 
و پیشرفته این صنعت گامهای بلندی در عرصه تولید، 
با  و  برداشته   ... و  و کارامل  توزیع شکالت  و  فروش 
اتخاذ الگوهای صحیح علمی نقش بسزائی در ارتقاء 
سطح کیفی و کمی صنعت شریینی و شکالت کشورمان 

ایفا می نماید.  

شرکت صنعتی داداش برادر 
»شونیز«

مدیرعامل : پرویز بیوک
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شرکت کشت و صنعت روژین تاک در سال 
1380 با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
در کرمانشاه  هکتار   24 مساحت  به  زمینی 
برداری  بهره  به   1382 سال  در  و  تاسیس 
رسید. شرکت روژین تاک ضمن تامنی قسمتی 
از نیاز داخلی ، سهم قابل توجهی را در بازار 
کشورهای عراق و امارات متحده عربی به 
این  آزمایشگاه  است.  داده  اختصاص  خود 
آزمایشگاه  به اخذ مدرک  نیز موفق  شرکت 
مرجع استان گردیده است. محصوالت این 
رب گوجه   -1  : از  است  عبارت  شرکت 
انواع  و  اسپتیک  بندی  بسته  در  فرنگی 
قوطی 2- گوجه فرنگی پوست کنده و گوجه 

فرنگی خردشده 3- پوره میوه
این  فرنگی  ظرفیت کارخانجات رب گوجه 

شرکت در آغاز روزانه 1400 تن تحویل گوجه 
تبدیل  و  تدریجی  توسعه  با  بود که  فرنگی 
قطبهای کشت  از  یکی  به  استان کرمانشاه 
روزانه  به  حاضر  حال  در  فرنگی،  گوجه 
3300 تن رسیده است. همچننی بمنظور تامنی 
ساخت  واحد  نیاز،  مورد  فلزی  قوطیهای 
است.  گردیده  احداث  شرکت  در  قوطی 
عالوه بر آن یک واحد تولید آب معدنی و 
ساخت پریفرم، بطری و درب بطری نیز اخریا 
مهمرتین  از  است.  شده  ایجاد  شرکت  در 
افتخارات شرکت می توان به دریافت اولنی 
استانداردهای  طبق  محصول  نامه  گواهی 
بنی المللی از شرکت SGS ایران، دریافت 
گواهی نامه بنی المللی سیستم های مدیریت 
 2008 :9001 ISO کیفیت و ایمنی مواد غذایی

, HCCAP , 2005 : 2200 ISO از شرکت 
SGS با اعتبار بنی المللی SAS سوئیس 
تحقیقات  و  استاندارد  سازمان  تندیس   ،
صنعتی ایران به عنوان برترین محصول رب 
گوجه فرنگی در ایران، تندیس صادرکننده 
نمونه استان کرمانشاه در سال های 1387، 
1388 و 1389، تندیس صادرکننده برتر در 
در  نمونه  صادرکننده  تندیس   ،1388 سال 
ایمنی  جشنواره  دومنی  تندیس   ،1389 سال 
مواد غذایی در سال 1390، برگزیده سازمان 
محیط زیست به عنوان صنعت سبز در سال 
های 1382 و 1389 ، تندیس رعایت حقوق 
مصرف کنندگان در سال 1390 و واحد نمونه 

کشور در سال 1390 اشاره نمود.

شرکت کشت و صنعت روژین تاک

مدیرعامل: سید مظفر عبداله
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شرکت ذوب آهن اصفهان اولنی و بزرگرتین 
ریل  و  ساختمانی  فوالد  مقاطع  تولیدکننده 
سال  در  مجموعه  این  باشد.  می  ایران  در 
به کار نمود و در سال  آغاز  1971 میالدی 
1990 محصوالت خود را از جمله تریآهن، 
میلگردهای ساده و آجدار، ناودانی، نبشی، 
مفتول به بازارهای جهانی صادر کرده است. 
بلژیک،  ایتالیا،  یونان،  اسپانیا،  کشورهای 
عمان،  لهستان،  اسلواکی،  فرانسه،  پرتغال، 
کویت،  لبنان،  سعودی،  عربستان  مصر، 
امارات متحده عربی، قطر، هند، پاکستان، 
عراق،  افغانستان،  تاجیکستان،  ترکمنستان، 
چنی، ارمنستان، فیلیپنی، تایوان، ترکیه و کره 

جنوبی از جمله کشورهایی بودند که انواع 
اصفهان  آهن  ذوب  تولیدی  محصوالت 

بدانجا صادر گردیده است.
با  محصوالت  تطابق  برتر کاال،  کیفیت 
آخرین استانداردهای پذیرفته شده جهانی، 
توجه به نیازهای مشرتییان، رشد صادرات، 
عرضه محصول به مصرف کنندگان نهایی، 
آگاهی دقیق به شرایط بازار هدف و بازار 
مداری و همچننی حضور در بازار از جمله 
می  شرکت  این  موفقیت  عوامل  مهمرتین 

باشد.
های  ویژگی  و  ها  مزیت  ها،  قابلیت  از 
آهن  ذوب  شرکت  صادراتی  محصوالت 

برتر و مورد  : کیفیت  به  توان  اصفهان می 
استانداردهای  با  مطابق  مشرتیان،  انتظار 
پذیرفته شده جهانی، کنرتل جامع و نظارت 
اولیه  مواد  از مرحله ورود  دقیق  بازرسی  و 
ترم  تنوع  نهایی،  تولید  زمان  تا  به کارخانه 
های پرداخت مطابق با درخواست مشرتی 
نیازهای  با  مطابق  محصوالت  تحویل  و 

مشرتیان اشاره کرد. 

شرکت ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل : صفرعلی براتی
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حسابرس  در گزارش  فرخ  اصغر  علی  دکرت  وقتی 
مستقل و بازرس قانونی در بند پنجم خواند به نظر 
این موسسه به استثناء آثار مورد مندرج در بند چهار 
صورتهای مایل یاد شده در باال وضعیت مایل گروه 
و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام در تاریخ 21 
شهریور ماه 1391 و عملکرد مایل و جریانهای نقدی 
آن را برای سال مایل منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام 
جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری 
به نحو مطلوب نشان می دهد طننی صلوات پی 
در پی 93 درصد سهام دار تاالر اجتماعات هتل 
سیمرغ را عطراگنی کرد و مرد سرد و گرم چشیده 
صنعت سیمان جناب مهندس ُبد سر تعظیم بدین 
پاکی و شفافی بابت گردش مایل چندین میلیاردی 
فرود آورد. و تحسنی کرد جناب حسن پور مدیرارشد 
مایل ثابت کرد که راست گفنت و راست نوشنت بر 
دل جان صاحبان 1/800/000 سهم می نشیند و بدین 
حرمت به پا می خیزند. مجمع در حضور 93 درصد 
جنابان  ناظر  دو  و  ُبد  جناب  ریاست  به  سهامدار 
مهندس صفاکیش و مهندس توکل با دبریی جناب 
مهندس فتوگرافی مدیرعامل فرهیخته شرکت برگزار 
با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و  شد مجمع 
تشکر از مدیریت مایل شرکت و تقسیم سود 190 ریال 

بکار خود پایان داد.

پیام هیات مدیره
با  شرکت به منظور کسب شرایط برتر در رقابت، 
استفاده بهینه از منابع وامکانات موجود اقدام به 
تدوین برنامه های مناسب در راستای بهبود تصمیم 
سازی و تصمیم گریی نموده و برای ارتقاء بازدهی 
افزایش کیفیت محصوالت و خدمات، کاهش  و 
شناسایی  مشرتیان،  نیاز  به  نسبت  واکنش  زمان 
محدودیت ها، رفع تنگناها، شناسایی و حذف هزینه 
های بدون ارزش افزوده، کاهش مستمر بهای تمام 
شده و ارزیابی فعالیت های جدید که انجام آن بر 
عملکرد شرکت موثر بوده و همچننی برنامه ریزی در 
جهت پژوهش ، تحقیقات و آموزش نریوی انسانی، 
طرح ریزی نموده است. که امید است با پشتیبانی 

و رهنمود سهامداران محرتم شاهد نتایج آن باشم.

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط 
در سال مایل مورد گزارش

پس از خروج سیمان از سبد حمایتی در سال 1387 
و راه اندازی واحدهای جدید تولید، عرضه سیمان 
نسبت به تقاضا در بازارهای داخلی افزایش یافت 

و شرایطی متفاوت با گذشته برای واحدهای تولید 
کننده سیمان به وجود آمد و علی رغم آزاد شدن 
صادرات سیمان، فزونی عرضه در بازارهای داخلی 
نسبت به تقاضا در سال مایل منتهی به پایان شهریور 
ماه 1391 همچنان تداوم یافت. عالوه بر این افزایش 
اجرای  تاثری  تولید سیمان تحت  تمام شده  قیمت 
یارانه ها و متعاقبا تاثری  فاز اول قانون هدفمندی 
افزایش قیمت حامل های انرژی ، افزایش نرخ ارز 
و افزایش هزینه های سالیانه از یک طرف وعدم 
افزایش  با  سیمان  فروش  قیمت  افزایش  تناسب 
قیمت تمام شده از طرف دیگر، صنعت سیمان را با 
کاهش حاشیه سود در سال مایل مورد گزارش مواجه 

نموده است.
تولید  رشد  با  سیمان  مصرف  رشد  تناسب  عدم 
سیمان در سال مایل مورد گزارش ، باعث گردیده 
است تولید کنندگان با مازاد تولید نسبت به مصرف 
انباشت و نهایتا عدم  با  مواجه شده که در نتیجه 

فروش محصول، با کسری نقدینگی مواجه شوند.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مایل مورد گزارش

پس از راه اندازی خط سوم تولید در سال 1387 
ظرفیت تولید کلینکر در شرکت سیمان سپاهان از 1/8 
میلیون تن به 2/7 میلیون تن و پس از راه اندازی 
آسیاب سیمان خط سوم در نیمه دوم سال 1388 
ظرفیت تولید سیمان نیز به 3/66 میلیون تن رسیده 

است.
با افزایش تولید سیمان در شرکت و افزایش عرضه 
سیمان تولیدی سایر شرکت ها در بازارهای داخلی، 
به ویژه افزایش عرضه سیمان در منطقه جغرافیایی 
شرکت بعلت بهره برداری از کارخانه های جدید، 
فروش  افزایش  برای  عرضه کنندگان  بنی  رقابت 
پایان  به  منتهی  مایل  سال  در  خود  محصوالت 
شهریور ماه 1391 نیز ادامه یافت بطوریکه در اثر 
رقابت، قیمت فروش محصوالت علریغم افزایش 

نرخ در کل کشور به تناسب افزایش نیافته است.
در صادرات محصول به خارج از کشور نیز با توجه 
داخلی،  مصرف  به  نسبت  سیمان  مازاد  تولید  به 
عرصه رقابت شدت یافت و با افزایش کرایه حمل 
تا مرزهای خروجی، قیمت فروش سیمان  سیمان 
صادراتی نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است 
. با وجود این موارد، شرکت تالش نمود به اهداف 
از پیش تعینی شده دست یابد و با همت و همدیل 
همه کارکنان برای ورود به بازارهای جدید برنامه 

ریزی نماید که نتیجه آن فروش بیش از 2/5 میلیون 
تن سیمان و 282 هزار تن کلینکر در شرایط سخت 

رقابتی در بازارهای داخل و خارج بوده است.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به 
اهداف تعینی شده

تالش برای دستیابی به اهداف تعینی شده در بودجه 
توسط هیات مدیره و پایش عملکرد ماهیانه در طول 
سال مایل منتهی به 31 شهریور ماه 1391 با توجه 
به شرایط متغری و تحوالت اقتصادی در سال مایل 
مورد گزارش دغدغه های اساسی مدیریت شرکت 

بوده است

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت
با مطالعاتی که در سالهای گذشته صورت گرفته است 
تولید محصوالت جدید در مرحله آزمایش قرار گرفته 
که پس از طی مراحل آزمایشی ، این محصوالت 
که دارای تنوع از لحاظ کیفیت و مقاومت و سایر 
معیارها با انواع سیمان موجود خواهد بود به بازار 

عرضه می گردد.
تولید بنت در شرکت فرآورده های بتنی که در سال 
1387 با سرمایه گذاری شرکت تاسیس گردیده از 
موارد دیگر گسرتش فعالیت شرکت و تولید محصول 

در چرخه بعدی سیمان می باشد.

بیان ریسک ها ی عمده
ریسک های تاثریگذار بر فعالیت شرکت در بازار، 
ناشی از تصمیماتی که خارج از اختیار شرکت می 

باشد به قرار زیر است:
ریسک ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی 
یارانه ها و آثار آن بر قیمت تمام شده سیمان و کرایه 

حمل آن.
ایجاد  احتمال  و  صادرات  شرایط  پایداری  عدم 

محدودیت در صدور به کشورهای مقصد.
تغیریات نرخ ارز و تاثری آن در میزان بدهی به بانک 

ها بابت وام های ارزی دریافت شده.
افزایش سطح رقابت بعلت افزایش میزان عرضه و 
کاهش مقدار تقاضا و تاثری آن روی قیمت فروش 

و نقدینگی 
افزایش سطح عمومی قیمتها

افزایش کرایه حمل و تاثری آن در قیمت مواد اولیه و 
سایر اقالم مورد مصرف

مهندس محمد فتوگرافی
با دست پر به مجمع ساالنه نشست

 
سمت نماینده     اعضاء هیات مدیره  

رئیس هیات مدیره حجت اله صیدی   شرکت توسعه سرمایه غدیر 
نایب رئیس هیات مدیره عبدالحمید صالحی   شرکت سیمان فارس و خوزستان 

عضو هیات مدیره احمد صمیمی   شرکت سرمایه گذاری آذر 
عضو هیات مدیره عباس صفا کیش   شرکت سیمان کردستان  
عضو هیات مدیره علریضا عسگری مارانی   شرکت سرمایه گذاری پردیس 

مدیرعامل محمد فتوگرافی     -  
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سمت نماینده     اعضاء هیات مدیره  

رئیس هیات مدیره حجت اله صیدی   شرکت توسعه سرمایه غدیر 
نایب رئیس هیات مدیره عبدالحمید صالحی   شرکت سیمان فارس و خوزستان 

عضو هیات مدیره احمد صمیمی   شرکت سرمایه گذاری آذر 
عضو هیات مدیره عباس صفا کیش   شرکت سیمان کردستان  
عضو هیات مدیره علریضا عسگری مارانی   شرکت سرمایه گذاری پردیس 

مدیرعامل محمد فتوگرافی     -  

تولید  با هدف  ایران  فروآلیاژ  شرکت صنایع 
از  یکی  تامنی کننده  عنوان  به  فروسیلیسم 
مواد اولیه صنایع فوالد )از قبیل ذوب آهن 
و  خوزستان  فوالد  مبارکه،  فوالد  اصفهان، 
تاسیس  چدن  همچننی  و  فوالد(  ملی  گروه 
زمینی  در  شرکت  این  است. کارخانه  شده 
با  هکتار   70 از  بیش  تقریبی  مساحت  به 
با وسعت 7  قیدعلی  از معدن  برداری  بهره 
کیلومرت مربع در نزدیکی کارخانه که سنگ 
کوارتز )SIO2( مورد نیاز کارخانه را تامنی 
می نماید در نزدیکی شهرستان آرتا در استان 
لرستان احداث گردیده و با حدود 750 نفر 

پرسنل مجرب مشغول به کار می باشد.
 ، صنعتی  شرکت  این  ساالنه  تولید  ظرفیت 
معدنی با اتمام طرح و توسعه و بهره وری از 
دو کوره قوس الکرتیکی از بهمن ماه 1387 
به 50000 تن فروسیلیسیم ، 10000 تن سیلیکون 
با  میکروسیلیکا  پودر  تن   18500 و  متال 
کاربردهای بسیار مفید در صنایع ساختمانی 
و سازه های آبی و صنایع شیمیایی افزایش 
این  توسعه  طرح  اینکه  ضمن  است.  یافته 
انقالب  پریوزی  سال  امنی  سی  در  شرکت 
مهم  طرح   30 از  یکی  عنوان  به  اسالمی 
انقالب برگزیده شده است. تولید سیلیکون 

ساخت  جمله  از  بسیار  با کاربردهای  متال 
سلولهای خورشیدی برای نریوگاههای برق 
خورشیدی ، صنایع الکرتونیک، صنایع هوا 
را  این شرکت  چیپهای کامپیوتری  و  فضا  و 
در ایران و خاورمیانه دارای افتخار دیگری 
مرکز  شرکت  این  آنکه  ضمن  است.  نموده 
فناوری  پارک  در  واقع  خود  تحقیقاتی 
و کاربردهای  تحقیقات  زمینه  در  را  پردیس 
هم  و  است  نموده  دایر  فروآلیاژها  جدید 
تحقیقات  برای  مستقل  آزمایشگاه   6 اکنون 
فعالیت  مشغول  فروآلیاژها  انواع  تخصصی 

می باشند.

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

مدیرعامل: خسرو نوروزیان
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شرکت بازرگانی غزال ارسباران در تاریخ 82/7/29 تحت شماره 473 در اداره ثبت اسناد و امالک اهر به ثبت رسیده است. 
و موضوع فعالیت این شرکت صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی 

می باشد.
مرکز اصلی این شرکت واقع در اهر : خیابان عمله زاده روبروی گاراژ هاشمی و شعبه : تربیز – خیابان جمهوری اسالمی بازار 

بزرگ شمس تربیزی پالک 12 قرار دارد.
مدیران و سهامداران این شرکت عبارتند از:

آقای علی نظرزاده به عنوان رئیس هیات مدیره
آقای عوض نظرزاده به عنوان نایب رئیس هیات مدیره

آقای ویل نظرزاده به عنوان مدیرعامل انتخاب شده اند.
درضمن آقای ویل نظرزاده با 15 سال سابقه درخشان دارای موفقیتهای خاص: بعنوان صادرکننده نمونه استانی طی سالهای 
83- 84- 85- 86- 87- 88 و 89 می باشد و در سال 1390 بعنوان صادرکننده نمونه کشوری انتخاب شده اند وشرکت 

دارای ایزو 9001 می باشند.

شرکت بازرگانی غزال ارسباران

مدیرعامل : ولی نظر زاده

اقتــصـاد و بیمه36
آذر ماه 1391



او بنایی را پایه گذارده که از باد باران در امان است 
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسرتد و 
دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد 
زمنی برپوراند. درختان را به خلعت نوروزی قبای 
سبز ورق در بر کرده و اطفال شاخ را قدوم موسم 
ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده عصاره نایل به قدرت 
او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل 

باسق گشته.
ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نربی
مصطفی پور را بیاد سپارید ، او بنایی را پایه گذارده 
که از باد و باران در امان است . او یافته که خدمت 
به خلق عبادت است و کلمه مبارک قرض الحسنه را 
از کنج بانک ها بریون کشیده. آن را سرافراز و نام 
مقدم مهر ایران را پسوند او کرده و با حکم حکیم در 
برابر همه مقتصدین کتابتی به درجه اثبات رسانده و 
این است که ما باورمان است این نام و این بنا ماند 

و کارا شد.
الحسنه  بانک قرض  نشست خربی مدیرعامل 

مهر ایران با اصحاب رسانه
الحسنه  قرض  بانک  مدیرعامل  خربی  نشست 
مهر ایران همزمان با چهاردهمنی سمینار مدیران و 
ایران در محل  مهر  الحسنه  بانک قرض  مسئولنی 

ساختمان ستاد مرکزی برگزار شد.
در این نشست که با استقبال قابل توجهی از سوی 
با  پور  آقای مصطفی  برگزار شد،  اصحاب رسانه 
 6 از  بانک گزارشی  عملکرد  از  نموداری  ارائه 
ماهه نخست سال را برای همگان تبینی کرد. آقای 
مصطفی پور از افزایش 36.6 درصدی منابع در نیمه 
نخست امسال خرب داد و گفت : منابع بانک بیش از 
15 هزار و 194 میلیارد ریال است و مصارف بانک 
هم با 47.7 درصد رشد به 12 هزار و 700 میلیارد 
ریال بالغ شده است. آقای غالمرضا مصطفی پور با 
اشاره به اینکه درآمد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از محل خدمات و کارمزدهایی است که از محل 
ارائه تسهیالت و پرداخت وام به دست می آورد، 
گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران 83.5 درصد 
منابع خود را به صورت تسهیالت پرداخت کرده 
پرداخت  ازای  در  بانک  این  افزود:  ایشان  است. 
عنوان کارمزد  به  درصد  فقط 4  تسهیالت  و  وام 
دریافت می کند که 2/2 درصد آن متعلق به بانک 

قرض الحسنه مهر ایران است.
وی درباره سقف تسهیالت پرداختی گفت: سطح 
تسهیالت تا مبلغ 100 میلیون ریال است و در سال 
ریال  میلیارد  هزار   140 با  شغل  هزار   162 گذشته 

تسهیالت ایجاد شده است.
برای  حسابی  بازگشایی  از  پور  مصطفی  آقای 
افرادی که دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند واز 
لحاظ مایل تمکن ندارند خرب داد و افزود: مردم ما 
می توانند با پرداخت وجوهی به این حساب بخشی 

از مشکل سوء تغذیه نیازمندان را برطرف کند. البته 
این کار از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

برنامه ریزی شده است.
را  بانک  فعالیت های  دیگر  از  مصطفی پور  آقای 
دریافت ایزو و فعالیت و همکاری با کارآفرینان و 
دانشگاه ها عنوان کرد وگفت: ما سعی کرده ایم که 
تسهیالت خود را گسرتده تر کنیم بر همنی اساس با 
پایان نامه هایی که مرتبط با فعالیت قرض الحسنه 
هستند همکاری خواهیم داشت و حتی برخی از 

هزینه های آنان را تامنی می کنیم.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از صدور 
کارت اعتباری قرض الحسنه برای 102 هزار کارگر و 
کارمند موسسات و کارگاه های تو لیدی خرب داد و 
گفت: اعتبار کارت اعتباری قرض الحسنه  15 میلیون 
ریال است که افراد می توانند برای خرید اقدام و وام 

را در مدت 18 ماه بازپرداخت کنند.
    در پایان این نشست به سواالت خربنگاران از 

سوی مدیرعامل پاسخ داده شد. 
چهاردهمنی سمینار سراسری مدیران و مسئولنی 

بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد
و  همفکری  اندیشی،  هم  هماهنگی،  راستای  در 
همسو شدن در اهداف متعایل بانک، چهاردهمنی 
قرض  بانک  مسئولنی  و  مدیران  سراسری  سمینار 
الحسنه مهر ایران همزمان با نشست خربی مدیریت 
بانک در محل سالن همایش ستاد مرکزی برگزار 

شد.
در این همایش دو روزه که در روزهای 26 و 27 
مدیرعامل  پور  مصطفی  آقای  شد،  برگزار  مهرماه 
ارائه گزارشی  از  ایران، پس  الحسنه  قرض  بانک 
جامع از عملکرد 6 ماهه نخست سال 91 و قدردانی 
ارائه راهکار  بیان نقطه نظرات و  به  از همکاران 

پرداخت.
آقای مصطفی پور، مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به نکاتی در مورد جدیت در جذب منابع، 
معوق،  مطالبات  هرگونه  ایجاد  عدم  در  کوشش 
ایجاد ارتباط سازنده و تکریم ارباب رجوع، انتقال 
مستمر،  جلسات  برگزاری  همکاران،  به  تجربیات 
سرعت عمل همکاران، رعایت ضوابط و مقررات 
و دستورالعملها و بخشنامه های بانک، حذف هزینه 
های غری ضروری، نشر ارزشهای اخالقی ارتباطات 
نزدیک با کلیه سازمانها، نهادها و... اشاره و موارد 

یاد شده را از زوایای مختلف تشریح نمود.
در ادامه هریک از اعضای هیأت مدیره بانک به 

شرح ذیل به بیان گزارش عملکرد و نقطه نظرات 
خود پرداختند.

آقای حیدرزاده عضو هیأت مدیره ناظر بر مدیریت 
امور مایل، بانک را یک بنگاه اقتصادی نامید و 
افزود: اقدامات یک بانک، جذب منابع و مصارف 
بانک  در  امر  این  بوده که  تسهیالت  اعطای  آن، 
قرض الحسنه مهر ایران به خوبی انجام شده است. 
آقای حیدرزاده از مسئولنی شعب خواست تا ضمن 
مدیریت منابع و مصارف با کارکنان خود جلسات 
نظر  مورد  اهداف  به  دستیابی  در جهت  مشرتکی 

برگزار کنند.
سپس آقای ملک پور عضو هیأت مدیره ناظر بر اداره 
بازرسی و واحد پولشویی، صحبت های خود را با 
بحث نظارت آغاز کرد و افزود: نظارت و بازرسی 
در تمامی شعب نباید به صورت سطحی باشد، بلکه 
باید به صورت عمیق، دقیق و گسرتده امور نظارتی را 
انجام داد. وی از واحدهای بازرسی و پولشویی در 
سراسر کشور که این امور را به خوبی انجام میدهند 

تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه جلسه، آقای گلباز عضو هیأت مدیره ناظر بر 
اداره توسعه سرمایه انسانی و سازمان تحقیقات، بر 
بحث آموزش کارکنان جدید االستخدام اشاره و از 
مدیران خواست تا به این مهم توجه خاصی داشته 
باشند و همچننی از مدیران خواست تا  مشرتیان 
بانک را با خدمات بسیارمتنوع و الکرتونیک بانک 

بیشرت آشنا کنند.
در پایان نیز آقای الیاسی عضو هیأت مدیره ناظر بر 
اداره تدارکات و ساختمان گفت: باید قرض الحسنه 
را فرهنگسازی کنیم و هر چه بیشرت به اشاعه این 
فرهنگ برپدازیم. آقای الیاسی از مدیران و مسئولنی 
خواست تا با تشکیل اتاق های فکر و مشورت با 
کارکنان صف و ستاد تا رسیدن به اهداف متعایل 

بانک همت گمارند.
این سمینار به مدت دو روز در ساختمان ستاد مرکزی 
بانک برگزار شد که در روز دوم سمینار مدیران شعب 
استانها نقطه نظرات و مسائل و مشکالت مربوط 
را مطرح نمودند که پاسخهای الزم از سوی اعضاء 
ارائه گردید.  مرکزی  ستاد  روسای  و  مدیره  هیأت 
همچننی در این روز شرکت کنندگان در سمینار پس 
از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از موزه دفاع 
مقدس بازدید و از نزدیک با دستاوردهای هشت 

سال دفاع مقدس آشنا شدند.

مصطفی پور را بیاد سپارید
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شرکت شکوه بناب 

مدیرعامل : محمدرضا طبیبی 

انگور  سرسبز  و  بزرگ  باغات  دل  از  ما 
از  استفاده  با  و  شرقی  آذربایجان  استان 
و  تولید  دنیا  روز  تکنولوژی  و  مدیریت 
صادرات کشمش و انواع خشکبار را در 
سال 1374 با شعار کیفیت برتر و جهانی 
شدن و به منظور حضور در بازارهای بزرگ 
جهانی آغاز کرده ایم و امروز با بیش از دو 
دهه فعالیت مستمر و با دیدی به افقهای 
و  زده  تکیه  عزت  افتخار،  قلعه  بر  دور 
توانسته ایم قدمهایی هرچند ناچیز در توسعه 
و شکوفائی اقتصاد کشور عزیزمان ایران با 

محوریت صادرات غرینفتی برداریم.

ما برای اینکه به مشرتیان خود در سرتاسر 
جهان محصوالتی با کیفیت عایل تحویل 
و  نموده  تهیه  را  اولیه  مواد  بهرتین  دهیم 
در محیطی کامال استاندارد و بهداشتی و 
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا فرآوری و 
 SUN بسته بندی نموده و با نام تجاری
جهان  30 کشور  از  بیش  به   AHMAD

صادر می نمائیم.
ایزو  شرکت شکوه بناب دارای گواهینامه 
و گواهینامه   22000  -2005 و   9001-2008
کاربرد استانداردملی ایران برای محصوالت 

خود می باشد.

این شرکت عالوه بر موفقیتهای فوق از سال 
1383 لغایت 1390 بطور مداوم و همه ساله 
صادرکننده نمونه استانی و در سال 1387 
 1388 سال  در  و  ملی  برتر  صادرکننده 
صادرکننده نمونه ملی و در سال 1391 برای 
دومنی بار صادرکننده نمونه ملی انتخاب 

گردیده است.
خداوند بزرگ را شاکریم که باز هم به ما 
توفیق عنایت فرمود تا در عرصه صادرات 

جزء اولنی ها باشیم. 
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شرکت صادراتی خشکبار مزرعه دستچنی 
شرکت صادراتی خشکبار مزرعه دستچنی 
در سال 1377 در استان تهران به ثبت رسید 
. این شرکت از سال 1381 با نگاه تازه و 
مدرنیزه کردن تولید و ایجاد تاسیسات بسته 
بندی در تهران و استان کرمان به صادرات 
خود ارتقاء داده و پس از تغیری مدیریت و 
سامانه  تاسیس  با  جدید  بازارهای  ایجاد 
از کشاورزان  محصول  مستقیم  تهیه  های 
محرتم استان کرمان، قیمت تمام شده کاال 

را به حداقل رسانده و با سرعت بخشیدن 
به زمان تحویل محموله های صادراتی به 
هر نقطه دنیا دوباره رشد قابل توجهی به 
در چند سال گذشته  پسته خود  صادرات 

بخشیده است.
شامل  شرکت  این  صادراتی  بازارهای 
عربی  دور، کشورهای  خاور   : کشورهای 
و  میانه  اسیای  کشورهای  آفریقائی،  و 
کشورهای اروپایی می باشند. محموله های 
پسته  انواع  شامل  شرکت  این  صادراتی 

در سایزهای مختلف و مغز پسته در انواع 
مختلف می باشد.

 ، با شعار صادرات مرغوب  امیدواریم  ما 
صداقت، وجدان کاری و خدمات بهرت سال 
به سال صادرات پسته ایران را به جایگاه 
واقعی خود در جهان برسانیم و خدمتگذار 
ملت ایران در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق 

روستایی باشیم. 

شرکت صادراتی خشکبار مزرعه دستچین 

رئیس هیات مدیره : جواد حبیبی تنها
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لوازم خانگی  المللی  بنی  نمایشگاه  دوازدهمنی 
دائمی  محل  در  ماه  ابان   27 تا   24 از  ایران 

نمایشگاه های بنی المللی تهران برگزار گردید.
به گزارش ستاد خربی دوازدهمنی نمایشگاه بنی 
المللی لوازم خانگی ایران، در این نمایشگاه بیش 
از سه هزار انواع لوازم خانگی مختلف داخلی 

و خارجی در معرض دید عالقمندان قرار گرفت.
در این نمایشگاه؛ انواع یخچال ، یخچال فریزر، 
فریزر، کولر، انواع ماشنی لباسشوئی، انواع ماشنی 
اجاق گاز،  وسایل گازسوزف  انواع  ظرفشوئی، 
بخاری، سماور، آبگرمکن، پکیج، هود، شومینه، 
کباب پز، سینک ظرفشویی،هواکش، جاروبرقی، 
آسیاب،  پنکه،  آبمیوه گریی، چرخ گوشت،  اتو، 
سرخ کن، چای ساز، انواع چرخ خیاطی، انواع 
مالمنی،  تفلون،  وکریستال،  بلور  چینی،  ظروف 
استیل، قاشق و چنگال و کارد، سرویس اشپزخانه، 
انواع لوازم صوتی و تصویری، تلویزیون، ضبط 
صوت، دی وی دی، آبسرکن، و همچننی صنایع و 

قطعات مربوط به لوازم خانگی ارائه گشت.
 دوازدهمنی نمایشگاه بنی المللی لوازم خانگی 
ایران در فضائی به مساحت حدود 11 هزار مرت 
مربع و با مشارکت 165 شرکت داخلی و خارجی 
ترکیه،  و کشورهای  ایران  اسالمی  جمهوری  از 
چنی، ژاپن، هنگ کنگ، فرانسه، ایتالیا، هلند و 

امارات برگزار شد.
دبریکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره 
به دوازدهمنی نمایشگاه بنی المللی لوازم خانگی 
گفت: لوازم خانگی ساخت کارگاه ها و کارخانه 
های ایران، به خاطر زیبائی و دارا بودن کیفیت 
الزم، در دیگر کشورها دارای بازار مناسب است.

سال  اینکه  بیان  با  انصاری  اله  حبیب  دکرت 
گذشته صادرات انواع لوازم خانگی با رشدی 
رسید؛  دالر  میلیون   300 حدود  به  درصدی   15
افزود: لوازم خانگی ایران طی سال های گذشته 
آلمان، کشورهای  ایتالیا،  به کشورهایی همچون 
آسیای میانه و خاورمیانه از جمله عراق، افغانستان، 
تاجیکستان، ارمنستان، و آذربایجان صادر شده 

است.
وی اضافه کرد: صنعت لوازم خانگی مهم ترین 
صنعت است چرا که با آحاد مردم سرو کار دارد و 
همگی چه در بخش خانگی، تجاری و یا اداری 

نیازمند لوازم خانگی هستند. انصاری با تاکید بر 
این که لوازم خانگی از رشته های شتاب دهنده 
توسعه صنعتی است، گفت : گردش مایل لوازم 
میلیارد  ایران شش  در  میانگنی  به طور  خانگی 
به  مربوط  آن  میلیارد دالر  است که چهار  دالر 
ظروف،  به  مابقی  و  بر  انرژی  خانگی  لوازم 
سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه مربوط 
است. دبریکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با 
تاکید بر این که 70 درصد نیاز کشور در حوزه لوازم 
خانگی از طریق تولیدات ملی تامنی می شود، 
تصریح کرد: 100 درصد نیاز کشور در مورد برخی 
اقالم در داخل تامنی می شود، مانند بخاری و 
کولرابی. وی با اشاره به میزان تولید و واردات 
فریزر اشاره کرد و گفت: بنی یک  به یخچال   ،
تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه یخچال فریزر 
در داخل تولید می شود، در حایل که نیاز کشور 
به طور تقریبی یک میلیون و 800 هزار دستگاه 
ظرفیت  داخل  در  است که  البته گفتنی  است. 
تولید تا دو میلیون دستگاه وجود دارد. انصاری با 
اشاره به وجود کم اظهاری در برخی اقالم چون 
یخچال در کنار قاچاق کاال اشاره کرد و در مورد 
ماشنی لباسشویی نیز اظهار کرد: ماشنی لباسشویی 
در دو سطح نسبت به وسع خانواده ها تولید می 
شودو ساالنه حدود 900 هزار دستگاه از حدود 
یک میلیون و 300 هزار دستگاه مورد نیاز کشور 
در داخل تولید می شود. دبری کل انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران با اشاره به این که یک میلیون 
دستگاه کولر آبی در سال تولید می شود که بیش 
ترین صادرات کشور نیز در این حوزه است، یادآور 
شد: تلویزیون های ال. ای. دی و ال. سی. دی 
ساخت کشور نیز در بازار در کنار تلویزیون های 
قدیمی وجود دارند و ساالنه یک میلیون و 700 
هزار دستگاه تولید می شود که باز تاکید می کنم 
توان تولید بیش از این مقدار است و تقاضای بازار 
برای این کاال دو میلیون دستگاه است. انصاری 
با تاکید بر این که به لحاظ قطعه سازی موقعیت 
خوبی در کشور داریم گفت: تولید آب گرمکن 
در داخل بسیار خوب است. به طوری که بیش 
از 800 هزار دستگاه در سال آبگرمکن دیواری 
و آبگرمکن فوری تولید می شود و درصد کمی 
هم آب گرمکن زمینی و برقی نیز توسط کارخانه 

ها ساخته می شوند . وی با اشاره به وضعیت 
اشتغال در صنعت لوازم خانگی تاکید کرد که 70 
هزار نفر به طور مستقیم در کارخانه های تولیدی 
لوازم خانگی مشغول به کارند و حدود 30 هزار 
نفر هم به طور غری مستقیم اشتغال دارند. دبری 
کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید 
بر دو شاخصه عمده قیمت و کیفیت اظهار کرد: در 
حال حاضر واحدهایی عمدتا باقی مانده اند که از 
لحاظ کمی کار خود را توسعه داده اند. به گونه ای 
که اکنون حدود 50 واحد تولیدی بزرگ در حوزه 
لوازم خانگی مشغول به کاراند و می توان گفت 
که حدود 400 واحد نیز به صورت فعال و نیمه 
فعال فعالیت می کنند. انصاری در ادامه با تاکید 
بر برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: سال 1363 برای 
اولنی بار پیشنهاد برگزاری نمایشگاه را ارایه کردم 
و معتقد بودم که باید یک نمایشگاه اختصاصی 
 : داد  ادامه  او  باشیم.  داشته  صنعت  این  برای 
امروز در همه دنیا متناسب با پیشرفت تکنولوژی 
و تغیریاتی که به سرعت در جریان بوده، نمایشگاه 
فرصت خوبی است و باید برگزار شود تا امکانات 
بالقوه ای که به بالفعل تبدیل شده، نمایش داده 
شوند و تعمیق ارتباط بنی مردم و صنعت ایجاد 
شود. وی افزود: نمایشگاه از سوی دیگر فضایی 
این  و در  این حوزه است  برای تحقیق فعاالن 
و  نهایی  محصوالت  تولیدکنندگان  بنی  فرصت 
قطعه سازان تعامل و ارتباط برقرار می شود به 
گونه ای که می تواند از کمیت و کیفیت کار هم 
مطلع می شویم؛ نگاه تولید کنندگان باید به مشرتی 
باشد چرا که امروز مشرتی است که نوع تولید و 
کیفیت را مشخص می کند. بنابراین با برگزاری 
برقرار کرد.  را  ارتباط  این  توان  می  نمایشگاه 
انصاری با تاکید بر این که نمایشگاه هدف نیست 
و یک وسیله است، تصریح کرد: در نمایشگاه می 
توان بنی تولید و بازار ارتباط برقرار کرد و به تعبریی 
میز مذاکره است، از طرفی نمایشگاه باعث می 
شود توسعه صادرات صورت بگرید. امروز نگاه به 
تولید نمی تواند متکی به بازار داخل باشد و بازار 
داغ با نگاه تولید ملی برای استفاده ملی، نمی 
تواند برای توسع رهگشا باشد. چرا که تولیدات از 

صحنه کشورها فراتر رفته است.   
 

ارائه بیش از سه هزار انواع 
لوازم خانگی 

در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی لوازم خانگی ایران
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وقتی خرب نمایشگاه صنعت برق به خروجیهای خربی آمد به روز 
افتتاح همه چشم ها به یک سو خریه شد و آن غرفه زیبا و شیک 
و پرمحتوای پارس شهاب بود. افتان و خیزان در پی وزیر و وکیل 
به آن جا یعنی غرفه پارس شهاب رسیدیم. جناب سلطان محمدی 
این پری قلم و صنعت با آن چهره خندان در برابر سیل عکاسان 
وخربنگاران و مقامات بلندپایه قرار گرفت و گفت ما با افتخار برای 
کمک به محیط زیست هزینه کرده و می کنیم زمنی را از گرمای 

المپ پاک و به سوی روشنایی می بریم. به جای جای غرفه که 
نگاه کنید کاالی نشسته در آن شهادت این مدعا را می دهند و من 
که قلم در باب آغازین چراغ بادی و چراغچی باشی در عهد قجر 
و جناب حاج امنی الضرب چرخانده. و شاهد بدوش کشیدن حلقه 
چراغ آویز مشهد حسن پسر اویار باشی با آن چوب دوشاخش بوده 
و امروز هم با قرص و کپسول دکرتها سرپا ایستاده و بخوبی این 

همت و توان را با تمام وجود حس می کنم. خسته نباشید.

از چراغچی باشی تا پارس شهاب
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شرکت زرماکارون 

مدیرعامل : محمدعلی ناطقی

پدر مهندس.
و  صنعتی  به گروه  وابسته  زرماکارون  شرکت 
پژوهشی زر اولنی و بزرگرتین تولیدکننده انواع 
ماکارونی با آرد سمولینا در کشور است که هم 
اینک با تولید با کیفیت و مرغوب، توجه ویژ به 
پژوهش و ارائه الگوی مدیریتی و اجرائی نمونه 
، در سکوی نخست بازار داخلی قرار گرفته و با 
ورود موثر در بازار جهانی ، یکی از مطرح ترین 
برندهای جهانی در این عرصه می باشد. گروه 
صنعتی زرماکارون به دلیل تولید صادرات محور، 
بازارشناسی و اقدام اساسی در حوزه صادرات، در 
سالهای 89، 88، 87 و 90 به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی معرفی شده است در شرایطی که این 

عنوان را منحصرا در اختیار دارد.
گواهینامه های  دارای  شرکت  این  افتخارات: 
 ,HACCP, ISO18001 ,9001 ISO  ،بنی المللی

FDA, HALAL ,22000 ISO ,ISO14001 می 
باشد. پروانه تحقیق و توسعه ، نشان انحصاری 
سیب سالمت در تولید ماکارونی با آرد سمولینا، 
لوح و تندیس کارآفرین نمونه 1389، لوح حمایت 
از مصرف کننده از سازمان حمایت از مصرف 
تولیدکنندگان 1386، 1387، 1388  و  کنندگان 
سازمان  از  برتر  برند  تندیس  و  لوح  و 1389- 
توسعه و تجارت- 1388، جایزه ملی بهره وری 
و 1389،   1388 )EFQM( تعایل سازمانی  و 
جایزه ملی کیفیت ایران )INQA( سال 1388 
ایران  دارو  و  غذا  ملی کیفیت  جایزه  و 1389، 
)INFDQA( سال 1389، لوح و تندیس واحد 
و  لوح   1387 و   1388 استاندارد کشور  نمونه 
تندیس مرکز تحقیق و توسعه نمونه سال 1389 

و 1390. 

سرباز صنعت پدر مهندس
زرماکارون عالوه بر پیشینه افتخار یش در روز 29 
مهر که روز صادرات ملی نامند جناب مرتضی 
سلطانی پدر صنعت ماکارون مهندس جوان را 
روانه سکوی دریافت لوح افتخار کرد و در سالن 
بزرگ صدا و سیما همه حاضرین در آن به پا 
خاستند و از این مهندس جوان تجلیل کردند و 
دهان به دهان می گفت این است سرباز صنعت 
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شرکت فرش خاطره کویر یزد با بهره گریی از تجربه 
چندین ساله و موفق کارخانه فرش ستاره کویریزد 
در سال 1377 در زمینی به مساحت 81 هزار مرت 
مربع در شهرک صنعتی یزد تاسیس شد. تولیدات 
این شرکت را انواع فرش های 700 شانه و 500 شانه 
و رنگ های  ها  در طرح  ها  باالترین ظرافت  با 

گوناگون تشکیل می دهد.
را  مداری  مشرتی  یزد  خاطره کویر  فرش  شرکت 
همواره مدنظر داشته و ساز و کار موثری را برای 
سطح  و  مشرتیان  های  خواسته  درک  از  اطمینان 
آن  براساس  تا  است  طراحی کرده  آنان  رضایت 
هر چند گاه یک بار میزان رضایت مشرتیان اندازه 
گریی شود و با هدف ارتقاء سطح کیفی تولیدات ، 

اطالعات بدست آمده مورد استفاده قرار گرید.

در این شرکت برای طراحی فرش ها از آخرین روش 
ها و نرم افزارهای رایانه ای استفاده و تمام مراحل 
طراحی، تولید، تکمیل و بسته بندی در کارخانه های 
شرکت انجام می شود. شرکت فرش خاطره کویر بر 
آن است تا با بکارگریی نریوی انسانی متخصص، 
مواد اولیه مرغوب، فن آوری جدید و بهره مندی از 
هرن طراحان سنتی و مدرن فرش بتواند هر تخته از 
فرش خود را بعنوان خاطره ای از کویر یزد به مردم 
ایران و سایر نقاط جهان عرضه کند و برای دستیابی 
به این هدف استاندارد ISO9001-2000 را بعنوان 
الگوی سازمانی در استقرار سیستم مدیریت کیفیت 
این  بر  را  نظامنامه شرکت  و  است  انتخاب کرده 

اساس بنا نهاده است.
این شرکت در سال های گذشته با کوشش و تالش 

مدیران و کارکنان خود توانسته است عناوین معترب 
و افتخارات بسیاری را به خود اختصاص دهد که 

بخشی از آن در ذیل می آید :
صادرکننده نمونه کشور

حامی نمونه مصرف کننده به مدت 8 سال
نساجی  در صنعت  تندیس طالئی  دارنده  تنها  و 

کشور
واحد نمونه استاندارد ملی

واحد نمونه تحقیق و توسعه 
واحد نمونه صنعتی کشور

صادر کننده نمونه استان یزد
و ده ها عنوان دیگر

شرکت فرش خاطره کویر یزد

رئیس هیات مدیره : احمد صادقیان
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