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از  مغزها«  »فرار  درباره  بحث  آنکه  با 
مد های بزرگ روز شده است چنین بنظرم 
ابعاد  به  هنوز  مردم  از  بسیاری  می رسد که 
واقعی و گوناگون این مسأله پی نبرده اند. 
من  به  پیش  روز  از صاحبنظران چند  یکی 
دیگر  موضوع که  این  آقا  »ای  می گفتند 
امروز »دکان« شده. من که اصاًل به »فرار 
مغزها« معتقد نیستم« یکی دیگر به عکس 
تا  را  مملکت  در های  که  داشت  عقیده 
مالی  خطر  این  از  تا  بست  باید  نشده  دیر 

شود. جلوگیری 
به  ربطی  مسأله  اصل  من  نظر  به 
اعتقاد»موافقان« و »مخالفان« ندارد. زیرا 
یک  این  باشد  چه  هر  ما  شخصی  عقاید 
واقعیت مسجل است که رفته رفته جریانی 
دانشمندان  سریعتر  و  قویتر  روز  به  روز 
بسوی  را  جهان  پزشکان  و  مهندسان  و 
سوق  علمی  و  صنعتی  بزرگتر  قطب های 

می دهد. 
تیگنوس  ریچارد  پرفسور  حسابی که  طبق 
بود  کرده  لندن  اقتصاد  دانشکده  استاد 
پایان  از  که  متفکری«  »مغز های  تعداد 
جنگ جهانی دوم تا دو سال پیش از نقاط 
مختلف دنیا به آمریکا مهاجرت کرده بودند 
معادل چهار صد هزار میلیارد دالر سرمایه 
می شدند و در این ماجرا حتی اروپای کهن 
ده درصد از دانشمندان و متخصصان درجه 
دادنه  از دست  آمریکا  نفع  به  را  اول خود 

بود.
باز طبق آخرین حسابی که این بار در گزارش 
»فرار  به  موسوم  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
مغز های علمی از کشور های در حال توسعه« 

در  تنها  تعداد کسانی که  می شود  مشاهده 
آمده  آمریکا  به  این کشورها  از   1967 سال 
 150 معادل  سرمایه گذاری  حیث  از  بودند 

است. دالر  میلیون 
پس سخن در آن نیست که اعتقاد یکایک 
است.  اندازه  چه  تا  امر  این  به  نسبت  ما 
آنچه مهم و قابل توجه است واقعیت جریان 
مغزها«  »فرار  به  امروز  است که  پرخطری 
دقت  ن هایت  با  باید  و  است  شده  مشهور 
آینده  لحاظ  از  را  آن  مختلف  جنبه  های 
به  نظر گرفت.  در  رشد  در حال  کشور های 
خواهم  سعی  وقت  در  جویی  صرفه  خاطر 
را طی چند سئوال کوتاه  این جنبه ها  کرد 

دهم. قرار  مطالعه  مورد 
آیا باید به فکر چاره جویی بود یا مسأله 

را بی اهمیت تلقی کرد؟
به نظر من جواب این سؤال بر همه روشن 
بی اهمیت  مغزها«  »فرار  مسأله  است. 
متوجه  که  است  خطری  بعکس  نیست. 
آینده  ماست.  پیشرفت  جبهه  ترین  حساس 
مماکی مانند ایران بستگی مستقیم به رونق 
دانش  و  تحصیلکرده  طبقات  همکاری  و 
مانع  هر جریانی که  دارد. پس  ما  اندوخته 
به  یا  طبقات شود،  این  رشد  و  پیدایش  از 
یکی  به  منتهی گردد،  آنها  دادن  دست  از 
وارد  لطمه  ما  تولیدی  منابع  مهمترین  از 
می آورد. و هر چه اقتصاد ما پیشرفت بیشتر 
کند نیاز ما به این منبع عظیم ثروت بیشتر و 
محسوس تر می شود. پس باید به فکر چاره 

بهتر. زودتر  هر چه  و  بود.  جویی 
ولی آیا طرق چاره جویی در جلوگیری 

از حرکت به خارج است؟

از  جلوگیری  راه  که  معتقدند  گروهی 
مهاجرت استعدادها همان است که در های 
و  آن طریق »ساده  از  و  ببندیم  را  مملکت 
عملی« عالج واقعه را قبل از وقوع کنیم. 
به نظر من این فکر هم واهی و هم غیرعملی 
پیش  است. درست است که سی چه سال 
باید  ولی  نبوده  پیش  در  مغزها  فرار  مسأله 
اذعان داشت که در آن زمان نیز ما آنچنان 
به  نداشتیم که  هم  دانشمندانی  و  محققان 
مسأله  بخورند.  خارج  پیشرفته  دنیای  درد 
می آید که  بوجود  لحظه  آن  از  مغزها  فرار 
پسند  دنیا  عالیقدر  دانشمندان  و  محققان 
مسأله  این  دیگر  به عبارت  بشوند.  تربیت 
خود نتیجه مستقیم گسترش علم و فرهنگ 
یک کشور یا دسترسی مردم آن به مؤسسات 

است. خارج  علمی 
فرار  جریان  دهنده  تشکیل  عوامل 

؟ چیست
می توان  را  سؤال  این  جواب  من  نظر  به 
یکی  آورد:  دست  به  عوامل  سلسله  دو  در 
دفع  عوامل  دیگری  جذب کننده،  عوامل 

کننده.
به کشور های  مربوط  جذب کننده  عوامل 
دانشمند  یک  است.  خارجی  پیشرفته تر 
درجه  در  باشد  هر کشوری  از  معاصر- 
اول به یک محیط مساعد فکری و علمی 
احتیاج دارد. برای چنین شخصی دسترسی 
کتابخانه  های  و  مجهز  آزمایشگاه  های  به 
معتبر  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  بزرگ 
در شمار تجمالت نیست بلکه الزمه کار و 
پیشرفت است. پس محیطی که آن شرایط را 
بهترو بیشتر تأمین سازد خود به خود چنین 

مهاجرت صالحیت ها

سخن سردبیر

 خسرو
 امریحسینی
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دانشمندی را به سوی خود جذب می کند، 
چه رسد به اینکه توام با امتیازات مسلمی از 

باشد. زندگی  وضع  و  حقوق  حیث 
آن  پیشرفته تر  جاذبه کشور های  قوه  به  ولی 
سوی  از  می رسد که  خود  اوج  به  لحظه 
دیگر محیط علمی در زادگاه یک دانشمند 
از هر جهت نامساعد و دافع باشد. کشوری 
و  علمی  آزادی  نه  آن  در  فرض کنیم که  را 
فکری باشد و نه شرایط مساعدکار علمی و 
تحقیقات. در این صورت یک مغز آفریننده 
آنقدر  خارج  جاذبه  عوامل  از  صرف نظر 
رانده  بالطبع  می گیرد که  قرار  فشار  تحت 
از  قبل  آلمان  عمومی  محیط  می شود.در 
جنگ، با همه پیشرفت  های علمی آن کشور، 
رانده  آمریکا  سوی  به  همه  متفکر  مغز های 
می شدند. در کشور های در حال رشد نداشتن 
وسایل علمی و تحقیقاتی، عدم توجه واقعی 
به مغز های متفکر و کمبود شرایطی که الزمه 
حرکت  اصلی  علل  شمار  در  آنهاست  رشد 

است. خارج  به  علمی  مغز های 
پرورش  آن  هدف  که  سیاستی  هر  پس 
باید دو  آنهاست  استعداد های ملی و حفظ 

خنثی کند. نحوی  به  یک  هر  را  عامل 
عوامل پرورش و حفظ استعداد های ملی 

هر چه می تواند باشد؟
بردارد  در  بسیار  اهمیت  آنچه  اول  وهله  در 
»مقصد  نام  پاره ای  است که  عامل  ایجاد 
آن  ملی  مقصد  اند.  بدان گذارده  را  ملی« 
ریشه  و  ذاتی  انگیزه  آن  و  اساسی  هدف 
بزرگ  تاریخی  لحظات  در  است که  داری 
پیوند  یکدیگر  به  را  آن  افراد  ملت،  یک 
می دهد و منفعتی باالتر و چشمگیرتر منابع 
می کند.  مجسم  آنان  برابر  در  را  شخصی 
حکومت  هایی که می توانند مردم خود را به 
چنین مقصدی مومن و معتقد سازند از همان 
راه نه تنها بسیاری از عوامل جاذب را خنثی 
دفع کننده  عوامل  اهمیت  از  بلکه  می کنند 

می کاهند. نیز 
ولی حتی اگر این مقصد به طور مؤثری در 
دیگر  شرایطی  ایجاد  نباشد  محسوس  مردم 
به  از فرار مغزها  اندازه ای  تا  هم می تواند 
کند.  جلوگیری  آنها  بازگرداندن  یا  خارج 
مساعد  محیط  یک  از  عبارتند  شرایط  این 
و  دانشگاهی  مراکز  توسعه  و  پیدایش  کار، 
معنوی  اهمیت  به  بیشتر  توجه  تحقیقاتی، 
اعتالی  و  دانشمندان  اقتصادی  ارزش  و 
غیره. کشوری که  و  اجتماع  در  آنان  مقام 
می خواهد از وجود عوامل تحصیل کرده و 
این  باید الاقل  استفاده کند  روشنفکر خود 

و  نیاز  مورد  آنان  آورد که  وجود  به  را  فکر 
احترام جامعه می باشند. حتی اگر همین امر 
واقعی  روشنفکران  و  دانشمندان  برای  هم 
حاضرند  آنان  اکثر  شود  مسلم  این کشورها 
و  اقتصادی  و  مالی  مزایای  از  بسیاری 
و  بگیرند  ندیده  را  خارج  علمی  امکانات 
در کشور خود به خدمت مشغول شوند. ولی 
از این کشورها دانشمندان حتی  در بسیاری 
از این امتیاز معنوی نیز محرومند و به چشم 
یک  از  آنان  اجتماعی  ارزش  می بینند که 
مقاطعه کار یا بازرگانان یا کارمند عالی رتبه 
پایین تر است.نه وضع  یا سیاستمدار عادی 
و  ارزش  و  نه مقام  و  مالی مشخصی دارند 
در  آنچه  مطالعه.  و  تحقیق  و  امکان کار  نه 
خارج  به  را  ما  مغز های  از  بسیاری  گذشته 
امروز  آنچه  و  است.  نبوده  این  جز  رانده 
تحصیلکرده  جوانان  از  روزافزونی  تعداد 
این  می گرداند جز  باز  میهن شان  به  را  ما 
نیست که اوضاع را به مراتب بهتر از گذشته 
در های  می بینند که  و  می دهند  تشخیص 
آنها  بروی  پیش  از  بیش  ترقی وکار سازنده 

است. شده  باز 
پس سیاست ملی ما در این زمینه چه 

می تواند باشد؟ 
جواب این سئوال را هنگامی می توانداد که 
مسائل اصلی را با کمال صراحت وشهامت 

و واقع بینی مطرح کرده باشیم.
در  قبول کنیم که  باید  ابتدا  دیگر  به عبارت 
پیشرفته عوامل جاذب  شرایط کنونی دنیای 
خارجی دست بکارند. دنیای صنعتی امروز 
بیش از هر وقت دیگر نیازمند استعداد های 
استعدادها  قبیل  این  چون  و  است  واقعی 
است  الزم  سرعتی که  با  می تواند  راخود 
به وجود آورد بالطبع حاضر است آنها را به 
ب های گزاف و با وسایل گوناگون از بازار 

آورد. دست  به  متفکر  مغز های  بین المللی 
»مغز ربایان« حرف های عصر ما منت آنها 
را می کشند، بهترین محیط علمی و فکری 
را  خیالشان  می آورند،  بوجود  آنها  برای  را 
و  تحقیقاتی  و  علمی  جهات گوناگون  از 
زمینه  این  بر  و  می نمایند  آسوده  اقتصادی 
مساعد به آنها اثبات می کنند که علم و دانش 
است  بشریت  به  متعلق  چون  و  ندارد  وطن 
خدمت به علم محض در واقع مظهری باالتر 

از وطن پرستی و ملت خواهی است.
با  این قوه جاذبه وظیفه ماست که  برابر  در 
ایران  انقالب  بزرگ  هدف های  به  توجه 
و  امیدها  به  روز  به  روز  را  خود  کشور 
نزدیکتر  خود  روشنفکر  طبقات  رویا های 

جهت  هر  از  محیطی که  ایجاد  با  و  سازیم 
مشوق علم و دانش و پرورش انسانی باشد 
خود  مملکت  به  را  آنان  واقعی  تعلق  حس 
که  است  صورت  آن  در  تنها  بیشتر کنیم. 
می توانیم به آزمایشگاه عظیمی که ملتی آزاد 
و مستقل در برابر فرزندان خود قرار می دهد 
مراتب  به  که  کنیم  عطا  جاذبه ای  قدرت 
بیشتر از آزمایشگاه  های مجهز خارجی باشد 
و آنگاه دانشمندان و روشنفکران واقعی ما 
برای  حصری  و  حد  خواهند کرد که  حس 
رشد و پرورش نیرو های خالق آنان نخواهد 
بود و هر کمبود وسایل مادی خود انگیزه  های 
فکر  بیشتر  امکانات  برای گسترش  محرک 

می شود.
به نظر من ایجاد چنین محیطی که به راستی 
روانی  و  روحی  نیازمند های  جوابگوی 
مراتب  به  باشد  دانشمندان  و  روشنفکران 
اقتصادی  و  مالی  امکانات  تأمین  از  مهمتر 
می گذارم  فراتر  قدمی  حتی  است.  محض 
مسأله  منحصرا  و  بشتر  آنها که  می گویم  و 
تأمین  به  را  تحصیل کرده  جوانان  بازگشت 
به  هم  می دهند  پیوند  باالتر  حقوق های 
و  می کنند  توهین  ما  واقعی  روشنفکران 
هم در عین حال به آنها که در راه فراموشی 
غیرقابل  رشوه ای  پاگذاشته اند  خود  ملت 
نیروی کار  با  می دهند. کشوری که  قبول 
برای  را  راه  صادقانه  فرزندانش  زحمت  و 
استعداد هایش  روزافزون  پرورش  و  رشد 
احتیاج  کسانی  به  دیگر  می سازد  هموار 
قایل  خود  برای  ممتاز  حقوق  که  ندارد 
خارجی  معیار های  با  صرفًا  می شوند که 
خویش  آسایش  و  می کنند  خدمت  قبول 
می دهند.  قرار  خود  ملی  دین  مافوق  را 
تاریخ نشان می دهد که برای روشنفکران و 
دانشمندان واقعی لذت سازندگی و آفریدن 
محض  مادی  مالحظات  از  باالتر  همواره 
مساعد  محیطی  در  همین که  و  است  بوده 
نیز  را  مادی کار  قرار گرفته اند خود شرایط 
به وجود آورده اند. با ماست که این محیط 
هر  از  ملی  امکانات  به  توجه  با  را  مساعد 
جهت برای آنها فراهم آوریم و با آنهاست که 
راه واقعی خدمت و کارسازنده را با توجه به 
اهمیت رسالت تاریخی طبقه روشنفکر ایران 
دوجانبه  تالش  این  دهند.  نشان  دیگران  به 
بی شک در حفظ مغز های متفکر ایران و در 
تسریع بازگشت جوانان تحصیلکرده ما نقش 

داشت.  خواهد  بر  در  را  اساسی 
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دندان گرگان و کفتاران درنده نتوانست تحریم را 
بر ملتی آزاده فرو کند و صادرات ملی نشانی از 
این مدعاست که زنان و مردان سترگ در ایران که 
همه ایادی استکبار بر آن بودند که ملت آزاده ای 
را از پای درآورند نتوانستند و ما در این شمارگان 
به چندین نمونه که بر افتخارات افزوده اند به عنوان 
نشان می آوریم باشد که در شمارگان بعدی از این 

قبیله سرفراز نشانی دیگر را به اسب قلم کشیم.
وقتی ندای الله اکبر ایرانیان در پهنه گیتی از گلوی 
ایرانی مسلمان برآمد در کاخ سفید و در کرملین 
خواب خوش از چشم و جان زمام داران زورگوی 
جهان رخت بربست. در ادامه آن خواب خوش 
بر هم خوردن سفاکان نوچه گانشان که بجز یک 
در  سرد  جنگ  قطب  دو  نظر  تائید  در  امضائ 
سازمان ملل هیچ پشتوانه و استقاللی نداشته و 
ندارند خوابشان آشفته گشتند. چون طنین الله اکبر 
ایرانیان به بامها رفت ژنرال  های چندستاره از پشت 

فیل افتاده فرار را بر قرار ترجیح دادند گریختند.
 دژخیمان بازمانده در دستان پرصالبت فرزندان 
انقالب افتاد و به سزای اعمال ننگینشان رسیدند. 
نمی خواهیم به گذشته با این شتاب بازگردیم ولی 
خانه  سفید کرملین  و کاخ  سردمداران  روزها  آن 
هم  دست  در  دست  ورسایو...  و کاخ   10 شماره 
فشردند. و در زرادخانه  های خود را باز کردند به 
دست نادانی دادند صدای الله اکبر از بامها به 
سنگر نشست ایران و ایرانی تیر به هدف گذارد 
و چونان آرش تیر از کمان رها کرد. پهلوان وار از 
قله  های جهان را یکی پس از دیگری فتح کرد حتی 
قله علم عمل را و نامش را تحریم گذاردند و به 
ما سخت و سخت تر گرفتند. اما بدانند که این بار 
برای احقاق حق خود قسم یاد می کنیم بخدا که 
کاخ نشینان این الله اکبر گویان از پیر و جوان از 
زن و مرد چون اراده کنند آن شود که می خواهند 
و چون بخواهند می توانند. بدانید که در حالیکه 
بر  افزون  صادراتی  مبادالت  رقم  هستیم  تحریم 
دهها میلیارد دالر گشته، درحالیکه آنها سوزن و نخ 
برداشته حتی درزها و انبان ها را می دوزند زنان 
راه  بندر  به  بندر  اکبر گویان  الله  استون  و مردان 
می گشایند. و تحریم ها را عماًل بی اثر می سازند 
و بزرگترین شانه  هایش عین 50 نفر نمونه در کتابچه 
وزارت خانه مهلت و تجارت و همین جوان آراسته 
خودمان جناب بابک زنجانی بچه خاکی جنوب 
شهر تهران. اما چرا مطلب را با بابک پی می گیریم 
از این قرار است به روز افتتاح ساختمان جدید 

روزنامه آسیا در جمع کارکنان به هنگام خوش و 
بش با حسین خان وحدتی بودم که دستی به آرامی 
به شانه ام نشست و سالمی داد. بازگشتم بابک 
بود و لطف ادب اش دل و عقل و هوشم همه را 
به یک جا با خود برد و من بر خود وظیفه دانستم 
که پاسخ  های او را در جواب سیل اتهامات وارده 
بی اضافات به سمع و نظر خوانندگان این مطبوع 
برسانم. باشد که قدمی در راه روشنتر و حمایت از 

سرمایه و کار ایران برداشته باشیم. 
شهید حسین فهمیده در میان خیل شهیدان یک 
نام بود وقتی حضرت امام انگشت اشارت براو 
گذارد فرمود رهبر من آن جوان 13 ساله ای است 
که یک تنه ارتش تا دندان مسلح را روحیه گرفت. 
چشم  به  مواردی  در  ز  حروف ب-  روزها  این 
می خورد که خدمت یا خیانت وقتی به رزومه آن 
نگاه می کنی در می یابی جوانی از قبیله بسیج 
پاشنه به پا ورکشیده و دندان تیز استکبار را که هر 
لحظه نزدیک به بدن انقالب می شه به استخوان 
مردار کشیده و هیچ گاه از پای ننشسته و قال و قیل 
نکرده عمل به نیکی انجام داده واز جان نهراسیده 
در مسیر رساندن کاال به دایره تحریم اسلحه پدرش 
در مسیر سنگر به سنگر به همراه آمده و همه موانع 
مالی و جانی را در اهداف نیک انقالب بکار بسته 
داستانش یک مثنویست در تاالر شیک روزنامه 
اسیا در آغوش هم شدیم نگاهمان صد ناگفته را 
می داشت و روز بعد به تحریریه مجله این مطلب 
یار  را  اسالمی  انقالب  یادگار  بماند  تا  نشست 
است. نه انبان برای توشه دوخته نه کفش شبرو 
به پا تا سالمش کنند ساده و بی آالیش خدمت 
انگشت  موساد  سیاه  سازمان  های  می کنند که 

حیرت به دندان ؛
 بابک برو خدا قوت.   

محمود  جمهوری  ریاست  سال  های  آخرین  در 
با  ایرانی  سرمایه دار  یک  نام  نژاد  احمدی 
جنجال  هایی همراه و در فضای رسانه ای ایران و 
جهان مطرح شد. تاجری که هم هم نفت می فروشد 
وهم باشگاه فوتبال می خرد. هم شرکت هواپیمایی 

دارد و هم سهامدار بانک است.
جست وجوی نام بابک زنجانی در اینترنت مطالب 
و عکس  های فراوانی را به مخاطب ارایه می کند که 
بعضا سؤال برانگیز بوده و حتی قابل باور نیست.نام 
وی بیشتر از زمانی که در لیست تحریم  های آمریکا و 
اروپا قرار گرفت مطرح شد و همه می پرسیدند که وی 
کیست؟ آیا از نیرو های دولتی است و یا وابستگی 

به فعالیت  های دولت دارد؟در فهرست تحریم  های 
اروپا با اشاره به تاریخ تولد 12 مارس 1971 بابک 
زنجانی آمده است: »بابک زنجانی در حال کمک 
به نقض مقررات مربوط به تحریم  های اتحادیه اروپا 
علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک  های مالی 
به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی 
ایران در معامالت نفتی و نقل و انتقال پول  های 
ایران است. زنجانی مالک گروه سورینت  نفتی 
تحت  شرکت های  از  برخی  و  بوده  امارات  در 
مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی 
ایران مورد استفاده قرار می گیرند.« زنجانی در 11 
آوریل 2013 نیز در فهرست تحریم  های آمریکا قرار 
گرفت. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا 
باره  این  در  مالی  اطالعات  و  تروریسم  امور  در 
گفت:»ما در خنثی کردن تالش  های ایران از طریق 
بابک زنجانی بیرحمانه اقدام خواهیم کرد."یک 
و  نیز گفت:«زنجانی  آمریکا  دولت  ارشد  مقام 
شبکه بین المللی شرکت ها و بانک  هایش مسئول 
اختفای معامالتی به ارزش میلیاردها دالر هستند 
که از جانب ایران انجام داده اند. او از شرکت هایی 
مانند آی اس او در مالزی استفاده کرده تا میلیون ها 
بشکه نفت ایران را خریداری کند و به بازار عرضه 
کند. او همچنین از جانب ایران با اتکا به نهاد های 
مالی خود میلیاردها دالر مبادله ارزی انجام داده 
شده  منتشر  مطالب  از  زیادی  بخش  است."اما 
درباره زنجانی یا همان )ب.ز( با پسوند »گفته 
می شود« عنوان می شوند. این گفته ها و شنیده ها که 
ایرانی"،"دالل  شامل عبارت  هایی مانند”میلیاردر 
نفتی"،”بانکدار بزرگ"،”غارتگر بیت المال" و... 
مطرح می شوند در فضای رسان های غیر رسمی 
کاربرد بیشتری دارند.شهرت وی که به تازگی با 
خرید باشگاه ورزشی راه آهن تهران و حضور در 
اینکه فوتبالی  از  عرصه فوتبال بیشتر شده پیش 
باشد نفتی است، موضوعی که خودش آن را رد 
می کند.بابک زنجانی در گفت وگوبا ایسنا تالش 
موضوعات  برخی  شفاف کردن  بر  عالوه  کرد 
درباره  رسمی  رسانه   یک  در  بار  نخستین  برای 
فعالیت  های اقتصادی اش سخن بگوید.مدیرعامل 
شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم که بیش از 
تعداد سال  های عمرش شرکت تأسیس کرده و یا 
دارد، از ساخته شدن داستان  های پیچیده درباره اش 
اظهار تعجب کرده و تأکید دارد: »اگر از هر کدام 
از دوستان سؤال شود شاید دو بار هم نتوانند آن 
داستان  های ساختگی درباره من را دوباره تعریف 

بابک برو خدا قوت

 خسرو
 امریحسینی
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درباره  چند  هر  مصاحبه  این  در  کنند«.زنجانی 
دوستش که  جمله  از  عکس ها  و  مسائل  برخی 
هم نام وزیر اسبق نفت است، پخش فیلمی از او 
در مجلس هنگام استیضاح وزیر کار دولت دهم و 
مواردی از این دست سخن گفت اما تمایلی برای 
باز کردن برخی مسائل نداشت و بیشتر تالشش این 
بود که عنوان کند: »هیچ یک از اتهام  هایی که به من 
زده می شود پایه و اساس ندارد و تاکنون هیچ مرجع 
رسمی در این زمینه با من صحبت نکرده است.« 
بخشی از گفت وگوی »بابک مرتضی زنجانی« 
مدیرعامل شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم 

را در ادامه می خوانید:

اتهامات ساختگی است
این اتهامات همه ساخته افکاری است که هیچ کس 
دلیل و اثباتی برای آن ها ندارد و هر کس هر طور 
که داغ ترمی تواند آن ها را عنوان می کند. خیلی 
از این اتهامات از سوی کسانی گفته شده که حتی 
اینجانب را یک بار هم ندیده اند وحتی یک بار هم 
از من درباره اتهام ها سؤال نکرده اند. فقط در اخبار 
و رسانه ها نقل سفره ها شده ام و به میلیاردها دالر 
و  بر سایت ها  متهم می شوم. عالوه  سوءاستفاده 
شبکه  های خارجی می بینم بعضاً مسئوالن تمام این 
اتهام ها و شنیده  های دهان به دهان را مستند کرده و 
در ن هایت یک داستان پیچید های درست کرده اند 
که اگر از هر کدام از دوستان سؤال شود شاید دو 
بار هم نتوانند آن داستان  های ساختگی را دوباره 

تعریف کنند.

از امارات شروع کردم
من سال هاست که کار تجارت بین المللی و فعالیت 
بارها گرفتار  این تجارتم  اقتصادی می کنم و در 
شده و باال و پایین شده ام. ازسال 1379 به صورت 
حرف های شروع به ایجاد شرکت های داخلی و 
خارجی کردم تا جایی که سال 1381 چیزی حدود 
11شرکت ایجاد شده داشتیم که نیاز به منابع مالی 
داشت و تصمیم گرفتم مؤسسه مالی در خارج از 
ایران ایجاد کنم تا بتواند با جذب منابع ارزان قیمت 
شرکت های تحت پوششم را تأمین مالی کند. این 
کار در امارات آغاز شد و با تأسیس یک مؤسسه 
مالی کلیه ال سی ها و انتقال پول و منابع با همکاری 
بانک  های خارجی آغاز و منابع ارزان قیمت تهیه 
و در اختیار شرکت هایم قرار می گرفت تا جایی که 
در بیش از شش کشور سرمایه گذاری اساسی انجام 
شده بود و حتی نیازی به بانک  های داخل کشور 
برای اخذ تسهیالت و هر گونه کمک نداشتم. تا 
اینکه جمع شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش من 
به 64 شرکت داخلی و خارجی رسید و نیاز به یک 
شرکت هلدینگ برای ساماندهی و یکی شدن در 
کلیه شرکت ها بود که با ایجاد هلدینگ سورینت 
و انتقال سهام تک تک شرکت های ایجاد شده 
سمت و سوی بهتری گرفت که هم اکنون در ایران 
و دیگر کشور های دنیا با 17 هزار نفر پرسنل مشغول 

ارایه تجارت و خدمات هستیم.

آغاز معامالت نفتی
اصاًل من مسئوالن نفت را هم نمی شناختم. شاید 

یکی از شبهه  هایی که نام مرا در معامالت نفتی 
وارد کرده همین اشتباه بوده است. االن توضیح 
می دهم که رابطه من با این شرکت ها و فروش نفت 
بدو کار خریداران  است.در  بوده  به چه صورت 
نفت از آن شرکت به بانک مراجعه و طی جلساتی 
اگر  می کردند که  صحبت  بانک  مسئوالن  با 
ما چگونه  را خریداری کنند  این نفت  بخواهند 
می توانیم مدیریت منابعی برای آن انجام دهیم تا 
اینکه برای تعداد هشت کشتی نفت ال سی  های 
مدت دار 60 تا 90 روزه از مشتریان به بانک ارسال 
و اینجانب آن را هماهنگ کردم و به شرکت مذکور 
ابالغ شد. ال سی ها همه تأیید شده و بدون اشکال 
بود و شرکت نفت هم همه آنها را بررسی و تأیید 
کرد و وقتی فروشنده محصول )شرکت نفت( آماده 
بارگیری شد متوجه شدیم کشتی  های آن در تحریم 
رفته و پرچم ندارد و نمی تواند حمل را انجام دهد. 
به  تهیه و سریعاً  من هماهنگ کردم کشتی  هایی 
محل مورد نظر فروشنده منتقل شد و این بارگیری 
که در زمان خود بسیار حساس و خطرناک بود و 
تمام چشم  دشمنان دنبال جلوگیری از این کار بود 
با موفقیت انجام شد. به این ترتیب بیمه کشتی ها 
هم با این روش به مشتری و خریدار تحویل شد و 
بانک باید مدارک کشتی ها را معامله اسناد می کرد 
و پول را در مهلت مقرر وصول و به حساب مشتری 
خود می ریخت که در مدارک ارسالی متوجه شدیم 
و  بوده  ایران  نفت  ملی  بار شرکت  ارسال کننده 
گیرنده آن در مدارک یک شرکت هنگ کنگی 
آن  داخل  اطالعات  به  توجه  با  مدارک  این  که 
قابل معامله نبود که با تالش و روش  های بسیار 
سخت مدارک تعویض و معامله اسناد در بانک 
انجام شد. سپس آن ال سی ها باید در مهلت مقرر 
وصول و به حساب شرکت ریخته می شد و حدود 
50 روز زمان نیاز بود. با توجه به نیاز مالی شرکت 
هنگ کنگی بر این اساس من مبلغ 240 میلیون دالر 
و یک میلیارد و 200 میلیون یورو وام در اختیار این 
شرکت قرار دادم تا مشکالتش را حل کند تا بعد از 
50 روز که ال سی نقد شد از محل آن بازپرداخت 
انجام شود.شرکت این منابع را برای خرید دارو 
و غذا و پیمانکاران استفاده کرد تا اینکه سررسید 
ا ل سی رسید و مبلغ ال سی ها در زمان خود بدون 
هیچ تاخیری به حساب واریز شد و بانک با توجه 
به اینکه تسهیالت داده شده اش هر چه بیشتر در 
حساب مشتری بماند و سود بیشتری بگیرد طلبی 
بابت عودت تسهیالت خود طلب نکرد و قرار شد 
هشت درصد در سال سود بانکی دریافت کند. 
جمع کل بار نفتی فروخته شده شرکت هنگ کنگی 
که متعلق به شرکت نفت بود کاًل یک میلیارد و 300 

میلیون یورو بود و بیشتر نبود.

به درخواست کمک پاسخ دادم
  در همان برهه بود که از مسئوالن همان شرکت 
متوجه شدم تعدادی کشتی با بار میعانات گازی 
سال ها در جنوب کشور مانده و جایی برای تخلیه 
مشکل  چون  آن ها  و کشتی  های  ندارد  وجود  آن 
پرچم ندارد باید زودتر در محلی تخلیه شود حتی 
تقاضای کمک برای اجاره مخزن نیز کرده بودند. 
این کشتی ها  هماهنگی کردم که  دلیل  همین  به 

 60 انتقال  این  یابند.  انتقال  از کشورها  یکی  به 
شبانه روز مسئوالن کشتیرانی، وزارت نفت و من 
با توجه به  را درگیرخود کرد چون بار محصول 
سال ها ماندن، بوی بد و گوگردی بسیار داشت که 
هیچ کشوری آمادگی و اجازه تخلیه آن را نمی داد. 
باالخره با هزاران دردسر این بار خالی و کشتی ها 
آماده خدمات به کشور شدند. در آن زمان حداقل 
چهار بار از سوی دادگاه آن کشور به جرم آلودگی 
محیط زیست متهم شدم. با وجود اینکه هر روز 
فشار های سیاسی علیه ما بیشتر می شد اما این بار به 
مدت شش ماه در مخازن نگهداری شد در حالی 
که کل مبلغ بیمه، تخلیه، بارگیری و نگهداری آن که 
بالغ به 150 میلیون دالر بود را خودم پرداخت کردم 

و هیچ وقت نتوانستم آن را دریافت کنم.

ورود به لیست تحریم ها
اروپا  اتحادیه  پیش  ماه  هفت هشت  حدود  از 
مجموعه ما و شخص مرا تحریم کرد و دلیلش نیز 
این بود که بنده را مهره اصلی جمهوری اسالمی 
در دور زدن تحریم ها و فروش نفت می دانستند و 
عنوان می کردند کار های اساسی انجام شده مانع 
از اجرای تحریم هاست. از آن به بعد شروع کردند 
یک به یک حساب شرکت های ما را در خارج از 
کشور بستند. هر شرکتی در خارج از کشور به اسم 
من بود و یا منسوب به من حساب  هایش را بستند 
و مدیران خارج از کشور ما را نیز یک به یک صدا 
کرده و اذیتشان کردند.در آن زمان اداره سوئیفت 
پیامی به بانک ارسال کرد و مدت 15 روز وقت داد 
تا منابع خود را در بانک ها به هر جا که الزم است 
انتقال بدهیم چون بعد از 15 روز ارتباط سوئیفت 
بانک قطع می شد. منابعی که بالغ بر 13.5 میلیارد 
یورو بود به دلیل این عملیات گیر افتاده بود و هیچ 
بانکی حاضر نبود منابع را دریافت کند. به همین 
سبب مسئوالن، سهامداران و هیأت مدیره بانک 

علیه من حساس شدند.

انتقال به داخل کشور
اینجا یک نکته وجود دارد؛ انتقال پول به داخل 
همه را به این فکر می اندازد که من باید پولی را 
حمل می کردم و به کشور می آوردم اما این چنین 
نیست من باید ذی نفع پول را از نام بانک تغییر 
می دادم به هیمن دلیل تصمیم گرفتم ذی نفع این 
منابع را به شرکتی غیر قابل تحریم در کشور مانند 
صندوق تأمین اجتماعی برای حفظ و نگهداری 
منتقل کنم تا شامل تحریم و قفل منابع نشود. برای 
همین منظور با سازمان تأمین اجتماعی برای خرید 

تعدادی از شرکت های آن تفاهم کردم.
شاید خرید این شرکت ها بهتر از این بود که پول 
از  پس  متأسفانه  شود که  قفل  بیرونی  در کشور 
انتقال پول از طریق بانک مسکن و حساب تأمین 
اجتماعی دچار مسائل سیاسی مجلس و رییس 
جمهور شدیم که بحران را بیشتر کرد تا جایی که 
بانک ها و مسئوالن همه نگران و ترسیده بودند و 
هر روز می خواستند این موضوع را ابطال کنند و هر 
روز یک نظریه در خصوص این منابع می دادند. 
من هم وسط همه مشکالت از این در به آن در 
و  بانک  می زدم چون جوابگوی صدها مشتری 
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مسئوالن کشورها بودم. متأسفانه موضوع مجلس 
آن قدر بزرگ جلوه داده شد  که آمریکا هم من را 
تحریم کرد و خزانه داری آمریکا دقایقی زیاد را در 
خصوص اینجانب و کار های انجام شده  و کمکم 
به ایران به عنوان بی سابقه ترین فعالیت ها یاد کرد به 
طوری که اکنون 272 اتهام در خارج از کشور در این 
زمینه در پرونده من نوشته شده است. کلی هم اتهام 
در داخل کشور به دلیل کمک حرف های و واقعی 

و درست به وجود آمده است.

جانم را در کف دستم گذاشتم
نقشی  نفت  فروش  در  نه  و  خرید  در  نه  ما 
را  خود  جان  عملیات  این  در  ما  نداشت هایم. 
کف دستمان گذاشتیم و فکرمی کردیم جایزه هم 
به ما بدهند. برای فروش بار 12 کشتی نفت ایران 
کمک کردیم و زمینه آن را فراهم ساختیم، پولش 
را هم گرفتیم. منافع ما هم فقط همان هفت در 
هزار کارمزد انتقال پول نفت ایران به داخل کشور 
بوده است یعنی چیزی حدود 150 میلیون دالر. 
این در حالی است که تمام بانک  های چینی و 
کر های برای انتقال پول بیش از 20 درصد کارمزد 
دریافت می کنند در صورتی که من زیر یک درصد 
کارمزد داشته ام. اگر من هم 20 درصد می گرفتم 
کارمزد بیش از سه چهار میلیارد یورو بود و این 
همه خسارات را هم کسی ادعا نمی کرد اکنون 
تمام کار های اقتصادی من آسیب دیده است؛ از 10 
سال پیش تاکنون کار اقتصادی می کنم و مربوط به 
چند ماه و چند سال پیش هم نیست، فقط از خرید 
هواپیمایی قشم ما شش سال می گذرد کی آن زمان 
کار نفت وجود داشته که من از طریق آن ثروتمند 

باشم؟! شده 

ارتباط یا همنام وزیر اسبق نفت
ایشان با ما دوست است و با وزیر اسبق نفت ایران 
هم هیچ رابطه خانوادگی ندارد. کاسبی خاصی هم 
با ایشان ندارم. فقط در گذشته یکی از هتل  های وی 
را در کیش خریداری کردم و از آنجا هم همدیگر را 
شناختیم و چند مسافرت هم با هم رفتیم. ایشان هم 
به کشور بسیار کمک کرده همان سال خیلی ها به 
اسم لباس شخصی ها مردم را اذیت کردند و ایشان 
کسی بود که برای جان مردم روی موتور این ور 

آن ور می دوید اما از شانسش مثل فروش نفت ما 
هر کس یک چیزی درباره اش می گوید در حالی که 
انسانیت و کمک  های ایشان برای خیلی ها پوشیده 
است. من در سال 1388 و در جریان شلوغی ها 
اصاًل در داخل کشور نبودم و عکس  های منتشر 
شده من با اسلحه نیز مربوط به اربیل عراق است. 
مجموع های در عراق داریم که در آنجا کار نفتی 
می کند. آنجا نفت را تبدیل به گازوئیل کرده و از 
کردستان عراق به افغانستان ترانزیت می کردیم. آن 
زمان هم از سر مرز تا اربیل همه مسلح بودند و من 

هم همین طور.

دیدار با سعید مرتضوی
با آقای مرتضوی دو سه بار جلسه داشتیم. در جلسه 
مبالغی 117 شرکت  واریز  ازای  در  قرار شد  اول 
تأمین اجتماعی را بخریم. این ماجرا برخورد کرد به 
ماجرای فیلمبرداری دیدار من با فاضل الریجانی. 
البته  مطرح شد؛  ما  درباره  مواردی که  از  خیلی 
واقعیت نداشت. بنده با فاضل الریجانی هم پنج 
دقیقه بیشتر صحبت نکردم. آقای مرتضوی یک 
روز به من زنگ زد و گفت که به تأمین اجتماعی 
بیایم. او من را در اتاقی نگه داشت و گفت آقای 
الریجانی در اتاق بغلی است و با شما کار دارد. 
گفتم چه کار دارد؟ گفت می خواهد با شما آشنا 
شود، شاید بتواند در هیأت مدیره این شرکت ها به 
شما کمک کند. ما نمی دانستیم در آنجا دوربین 
کار گذاشته اند. من که وارد اتاق الریجانی شدم 
مرتضوی رفت بیرون. من که نشستم آقای الریجانی 
دو سه کارت به من داد و گفت اگر یک موقع در 
من  مجموعه  خواستید  شرکت ها کمک  مشاوره 
می تواند به شما کمک کند. همین! بیشتر از این 
هم نشد، تشکر کردم و گفتم اگر این شرکت ها را 
گرفتیم به شما هم زنگ می زنیم. بعد ناگهان آقای 
مرتضوی داخل اتاق شد و گفت چی شد؟ انجام 
شد. ان شاءالله که کارتان به هم وصل شده است و 
ما هم از یکدیگر خداحافظی کردیم و فردای آن 
روز فیلم این ماجرا در مجلس پخش شد و مثل 

بمب ترکید.

باشگاه راه آهن را نجات دادم
همه شرکت هایی که االن داریم را خودم درست 

از  نیز  شرکت ها  این  از  یکی  حتی  و  کرده ام 
دولت به ما نرسیده است. تنها مجموع های که از 
خصوصی سازی به ما رسیده، همان باشگاه راه آهن 
است که مالک قبلی آن به زندان افتاده بود و ما 
باشگاه را با پرداخت 20 میلیارد تومان بدهی از 
جمله بدهی بازیکنان نجات دادیم. هر کسی فکر 
بیاید  می کند باشگاه راه آهن رانتی به ما رسیده 
هزینه سالیانه آن را از این تاریخ به بعد بدهد ما 
 20 سالی  تا  می کنیم  تقدیم  را  رانت  این  مجانا 
میلیارد تومان در آن خرج کند.اگر به من پیشنهاد 
خرید پرسپولیس شود، حتما چنین کاری را انجام 
می دهم چرا که بسیار ماهرتر از افراد فعلی می توانم 
نظم و انضباط را در پرسپولیس ایجاد کنم. باشگاه 
راه آهن هم اکنون بسیار کم حاشیه است و یکی از 
دالیل ضعف پرسپولیس حاشیه  های زیاد اطراف 

آن است که باید کم شود.

این پول ها از کجا آمده؟
هیچ  تا کنون  درآورده ام.  خرد  خرد  را  سرمایه ام 
بانکی در ایران به ما هزار تومان پول و یا وام نداده 
است. ما در امارات مجموعه بانکی درست کردیم 
که آن مجموعه از بانک  های دیگر سپرده گیری 
می کردند و این مجموعه با یک تا دو درصد منابع 
خود را در اختیار هلدینگ ما قرار می دهد. االن ما 
11 تا 12 میلیارد یورو بدهی خارجی داریم که هر 
سال 1.5 تا دو درصد سود در مقابلش پرداخت 

می کنیم.

من یک بسیجی اقتصادی ام
من به عنوان یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی 
کار می کنم. شانس  هایی بوده که خدا در اختیارم 
سه  حداقل  استفاده کرده ام.  آن ها  از  و  گذاشته 
یا چهار بار هم ورشکسته شده ام. بنده در دوران 
سربازی راننده رییس بانک مرکزی وقت بودم. در 
آن زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه 20 
میلیون دالر را می بردم بیرون در بازار می فروختم 
تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع 
هر دالر 300 تومان بود و زمزمه افزایش قیمت آن 
مطرح بود.در ن هایت فکر می کنم که راز موفقیتم 
در تشخیص حالل و حرام و لطف خدا و اعتقاد به 

کشور جمهوری اسالمی و والیت فقیه است.
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مدیرعامل:
مهندس ولی نظر زاده

بازرگانی غزال ارسباران

معرفی شرکت:
شرکت غزال ارسباران در سال 1382 تأسیس و فعالیت خود را در دیار ارسباران شهر سیب 
)اهر( شروع کرده است. این شرکت حمایت از تولید ملی، ر هایی از اقتصاد تک محصولی، 
رضایت مشتری و دستیابی به بازار های جهانی را مولفه اصلی حضور خود در عرصه صادرات 
قرار داده است و در این سال ها موفق به صادرات محصوالت کشاورزی به کشور های روسیه، 
ترکیه، آذربایجان و اکراین شده است. شرکت پس از توسعه و گسترش در سال  های اخیر عالوه 
بر محصوالت کشاورزی تولیدات پتروشیمی را به لیست صادرات خود افزوده است و در این 
دو مورد توانسته بازار های ثابتی را در کشور های خارجی به دست بیاورد. مدیریت شرکت در 
سال 90 با احساس وظیفه ای که به میهن اسالمی خود داشتند با سرمایه شخصی و یاری و 
مساعدت مسئوالن محترم استانی و سایر اعضای شرکت اقدام به احداث این مجتمع موفق 
نیز حضوری چشمگیر  زمینه کارآفرینی  در  در عرصه صادرات  فعالیت  بر  است. عالوه  شده 
داشته باشد. در این مجموعه حدودا 500 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم درحال حاضر مشغول 

به کار می باشند.
مدیریت شرکت با همتی بلند و اقتدار ایرانی متعهد گردیده است با اجرایی مدیریت کیفیت به 

اهداف ذیل نائل گردد.
- افزایش بهره برداری از منابع کشاورزی و انسانی

- ارتقاء سطح صادرات محصوالت کشاورزی
- ر هایی از اقتصاد تک محصولی

- کسب رضایت مشتری
- حفظ و افزایش سهم شرکت در بازار های جهانی

 90 سال  در   ،90 الی   83 سال  از  متوالی  صورت  به  استانی  نمونه  صادرکننده  افتخارات: 
ISO9001 اخذ گواهینامه صادرکننده نمونه کشوری در سال 91 و 90 صادرکننده برتر کشوری 

در سال 92
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:  1383

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲
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مدیرعامل:
مهندس ابوالفتح ابراهیمی

تراکتورسازی ایران 

صادرکننده نمونه کشور
 منتخب سال ۱۳۹۲

و طی  تأسیس شده  به صورت شرکت سهامی خاص  در سال 1347  ایران  تراکتورسازی  شرکت 
شماره 540/324 مورخ 1347/02/26 در اداره ثبت شرکت ها )تبریز( به ثبت رسیده است. شروع 
مونتاژ تراکتور های رومانی U650 و U651 از سال 1348 اغاز گردید، از سال 1356 تراکتور های 
سبک MF285 جایگزین تراکتور های رومانی گردید و بین سال  های 1366 و 1372 شرکت های آهنگری، 
موتورسازان،ریخته گری،خدمات صنعتی و ماشین آالت صنعتی از شرکت مادر جدا گردید. تولید 
بار در سال 1372 در شرکت  اولین  برای  MF399 تک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل  تراکتور های سنگین 
انجام گرفت. در سال 1372 شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش و در سال 1382 شرکت 
تراکتورسازی ارومیه خریداری شد و بین سال  های 1382 تا 1388 شرکت های کردستان، شرکت 
تأمین  و  مهندسی  شرکت  اوگاندا،  در کشور  اوگیران  بازرگانی  شرکت  ونزوئال،  در کشور  ونیران 
تأسیس گردید،  آذربایجان  دیزلی  وخودروسازان  تاجیکستان  در کشور  تاجیران  شرکت  قطعات، 
طراحی و تولید تراکتور های جدید از سال 1381 و با تراکتور ITM800 شروع شده و متعاقب آن 
در سال 1386 تراکتور های ITM299   و ITM240 در شرکت تراکتورسازی به تولید انبوه رسید. 
در حال حاضر تنوع محصوالت شرکت به بیش از 12 نوع رسیده و محصوالت جدید منجمله 

نیز تولید شده است.  ITM4399,ITM475, ITM1000, ITM1050, ITM4390
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سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:
شرکت تراکتورسازی ایران در سال 1347 تأسیس گردید و بیش از 45 سال سابقه تولید، فروش و 

صادرات انواع تراکتور در مدل ها و دامنه قدرت مختلف و ادوات کشاورزی را دارد.
محصوالت صادراتی شرکت: انواع تراکتور در مدل  های تک و دو دیفرانسیل و در دامنه قدرت 

45 الی 110 اسب بخار .
برند های ثبت شده: برند تراکتورسازی ایران در داخل کشور و برند ITMCO در خارج از کشور

گواهینامه اخذ شده: 
1- گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت TUV NORD کشور آلمان

 EFQM 2- گواهینامه تعالی سازمانی
3- گواهینامه  های جشنواره بهره وری

4- گواهینامه  های رتبه زرین طرح ملی رتبه بندی کارت  های بازرگانی
5- گواهینامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 

6- گواهینامه کیفی اتاق آدیس کشور اتیوپی
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مدیرعامل:
مهندس هوشنگ پارسا

پالستیک کار

پلیمر  در صنعت  پیشگام  و صادرکننده  تولید کننده  تولیدی پالستیک کار  گروه کارخانجات 
و پالستیک در سال 1367 به منظور ایجاد واحد های تولیدی و بازرگانی به دستان توانمند 
هوشنگ پارسا در تهران ثبت گردید و فعالیت تولیدی خود را در زمینی به وسعت 10/000 متر 
مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد با کسب جواز تأسیس در دو گروه تولیدی محصوالت پی 
وی سی )PVC( و محصوالت پلی اتیلن )PE( با ظرفیت 30/000 تن در سال آغاز کرد. بهبود 
و توسعه تولید، پوشش بازار داخلی، گسترش صادرات و نفوذ به بازار های خارجی همواره 
با  افتخار همکاری  بوده.و در طول فعالیت خود همواره  سرلوحه فعالیت  های پالستیک کار 
ستاره  های صنعت در بخش  های مختلف را داشته است و با توجه به نگاه مدیریت و کلیه عوامل 
مجموعه درخصوص تولید آن هم تولید قابل رقابت و صادراتی موفق به بازارگشایی در بیش 

از 15 کشور دنیا از جمله آلمان و ایتالیا شده است.
و  تهران ثبت گردید  این شرکت در سال 1367 در  سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:  
آن در سال 1376 در شهرک  تولیدی  نمود و واحد های  آغاز  را  بازرگانی خود  فعالیت  های 

شد. اندازی  راه  اشتهارد  صنعتی 
محصوالت صادراتی شرکت:

انواع فیلم  های یک تا سه الیه پلی اتیلن )نایلون و نایلکس(، در عرض ها و ضخامت  های 
شرینک،  ساختمانی،  عریض کشاورزی،  فیلم  های  شامل:  رنگ   6 تا  فلسکو  چاپ  مختلف 

و...  یکبارمصرف  سفره  های  اتیلن،  پلی  غالف 
انواع کیسه فریزر و زباله، رول و کیسه  های صنعتی با دوخت اببندی، کیسه  های دسته دار چاپی 

و...
)PE( و رول  های آبیاری پلی اتیلن )PVC Hose( انواع شیلنگ  های پی وی سی

انواع گرانول  های پی وی سی، مستریچ  های رنگی، کامپاند پلی اتیلن )PE( با برند تجاری 
 )Hi-Cal(  هایکال 

برند های ثبت شده:  پالستیک کار، plastic kar,pk، عالمت کره پالستیک کار، عالمت 
اسب پالستیک کار  گواهینامه اخذ شده: ISO 9001:2008 از MIC کشور انگلستان صادرکننده 
و  تأسیس  پروانه   / توسعه  و  تحقیق  تهران/ گواهینامه  استان  نمونه  و صادرکننده  ملی  نمونه 
اقتصاد سبز/  برگزیده جشنواره  پتروشیمی/ واحد  بهداشت/ مشتری نمونه شرکت صنایع ملی 
افتخار  ملی  تولید  نمونه جشنواره  واحد  برتر/  زرین مدیریت  تندیس   / نمونه پالستیک  مدیر 
ملی/ عضویت در انجمن  های تحقیق و توسعه / مدیران صنایع/ ملی صنایع پالستیک/ همگن 

پالستیک/ پلیمر/ لوله و اتصاالت پی وی سی و... 

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲

 خسرو
 امریحسینی
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مدیرعامل:
مهندس محمدامین

 حاج کاظمیان

بازرگانی اکبر حاج کاظمیان

با یاری خداوند منان، کسب عنوان صادرکننده نمونه برای هفتمین سال پیاپی، نشانگر حسن 
با  مجموعه ای که  می باشد،  مجموعه  این  در  همکاران مان  ناپذیر  و تالش وصف  مدیریت 
از  ارتقاء کیفیت و توسعه صادرات غیرنفتی که  همت کادری متخصص و مجرب، با هدف 
محور های شاخص ساماندهی اقتصاد کشور می باشد، درطول دوران فعالیت  های خود توانسته 
و  بندی  بسته  فرآوری،  صنعت  در  بنیادین  تحولی  جهان،  روز  فنی  دانش  بر  تکیه  با  است 
و کمیت  بهبود کیفیت  در  فزآینده  حرکتی  موجبات  نماید که  ایجاد  ایران  خشکبار  صادرات 

آورده است. فراهم  را  ایران  صادرات خشکبار 

کارآفرینی، نوآوری، خالقیت، برنامه ریزی صحیح و دستیابی به فن آوری  های پیشرفته روز جهان، 
دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001:2008 و استاندارد های ایمنی غذایی HACCP و 

براساس  جهانی  بازار های  تحوالت  بر  اشراف  و  مستقیم  و  مؤثر  حضور  همچنین گواهینامه 
مولفه  های بازاریابی نوین بین المللی، نفوذ در بازار های جدید و توسعه بازار های خشکبار ایران 
و ایجاد سیستم  های پاسخگویی online به تقاضای مشتریان از عواملی است که این مجموعه 

را به مجموعه ای با قابلیت  هایی متفاوت، هدفمند و مورد اعتماد تبدیل نموده است.

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1356 در ایران
محصوالت صادراتی شرکت: انواع خشکبار ایران )پسته، کشمش، خرما و انجیر(

AHT- QUEENS DIAMOND- MAJESTICLIFE :برند های ثبت شده
 HACCP – ISO9001:2008 – ISO22000:2005 :گواهینامه اخذ شده

صادرکننده ممتاز کشور منتخب سال ۱۳۹۲

 خسرو
 امریحسینی
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شرکت صنایع آذرآب
مصوب افزایش سرمایه خود را گرفت

آذرآب)سهامی  صنایع  شرکت  مدیره  هیأت   1391/11/29 مورخ  گزارش 
ریال  میلیارد   300 مبلغ  از  شرکت  آن  سرمایه  افزایش  درخصوص  عام( 
میلیارد   700 مبلغ  به  سرمایه  افزایش  )خالص  ریال  1/000میلیارد  مبلغ  به 
ریال( از محل مازاد تجدید ارزیابی اموال شرکت و در اجرای بند 39 
قانون بودجه سال 1391 کل کشور که توسط هیأت مدیره تنظیم گردیده و 
پیوست می باشد، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت 

با هیأت مدیره شرکت است. گزارش مذکور 
به  مربوط  صرفًا  اموال،  ارزیابی  پیوست،  گزارش  در  مندرج  بشرح 
زمین  های شرکت بوده است و افزایش سرمایه پیشنهادی به منظور بهبود 
ساختار سرمایه و تأمین نیاز و خواست های اطالعاتی استفاده کنندگان 
مالی، عنوان گردیده است.  به شفافیت اطالعات صورت  های  توجه  با 

سال  از  شرکت،  اموال  آمده  به عمل  بررسی  های  براساس  اینکه  توضیح 
1386 لغایت 1390 مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته است. شایان ذکر 
است که ارزش دفتری زمین  های ارزیابی شده و ارزش کارشناسی آن در 
مرداد ماه 1391 به ترتیب به مبلغ 15/998 میلیون ریال و مبلغ 808/300 
میلیون ریال و تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی زمین  های فوق الذکر جهت 

ریال می باشد. میلیون   700/000 مبلغ  افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه  مؤسسه،  این  نظر  به  انجام شدْه،  براساس رسیدگی  های 
بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور توسط  شرکت که در اجرای 
هیأت مدیره پیشنهاد گردیده است، با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه 
اجرایی قانون فوق الذکر )مصوب 23 مهرماه 1391 هیأت محترم وزیران( 

بالمانع است.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع آذراب 
در مورخه یکشنبه 1392/7/21 در سالن تالش 
وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردید. در 
این مجمع که با حضور بیش از 59/98 درصد 
مجمع  ریاست  شده  برگزار  شرکت  سهامداران 
با مهندس سیف اله ابراهیمی »ریاست هیأت 
اسماعیلی  بود که جنابان رضا  مدیره« شرکت 
ایشان  دوم  و  اول  نظار  مقام  در  علی  ناصر  و 
اداره جلسه یاری می رساندند و دبیری  را در 
مجمع نیز به عهده مدیریت ارشد مالی شرکت 
و  شفاف  حساب های  محمدجابری که  جناب 
و  خرد  و  سهامداران  زبانزد  همواره  او  پاک 

بود. کالن می باشد گذارده شده 
مدیره  هیأت  توجیهی  قرائت گزارش  از  پس 
سختکوش  مدیرعامل  توسط  سهامداران  به 
غالمرضا  مهندس  جناب  شرکت  توانمند  و 
بهمنش و استماع گزارش حسابرس و بازارس 
قانونی مجمع نشینان با تصویب افزایش سرمایه 
از محل تجدید ارزیابی امالک »طبقه و زمین« 

پایان دادند. به کار خود 
به  می توان  مجمع  خواندنی  نکات  از 
بهمنش  استاد  و گویای  مفصل  توضیحات 
دقیق  توجیهی  ارایه گزارش  داشت که  اشارت 

سرمایه  افزایش  لزوم  بر  مبنی  ایشان  جامع  و 
اقدامات  از  گزارشی  ارایه  همچنین  شرکت 
ساالنه  مجمع  طی  شرکت که  در  شده  انجام 
استقبال  مورد  اشاره کرد که  بود  شده  تکلیف 
سهامداران حاضر و هیأت رئیسه مجمع گردید.

استاد بهمنش در فرازی دیگر از سخنان خود 
اضافه کرد که با توجه به اینکه از دالیل اصلی 
دارایی ها  ارزیابی  تجدید  موضوع  بر  تمرکز 
شده  تمام  ب های  می باشد که  واقعیت  این 
نظر  در  با  شرکت  مشهود  ثابت  دارایی  های 
گرفتن زمان خرید، نرخ ارز پرداختی و همچنین 
تفاوت  قیمت ها  عمومی  سطح  افزایش 
چشمگیری را با ارزش روز آنها داشته و قابلیت 
استفاده از تسهیالت پیش بینی شده در قانون 
قانون  و همچنین  1391 کل کشور  بودجه سال 
خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر 
امر  در  آنها  تقویت  و  نیاز های کشور  تأمین  در 
افزایش سرمایه  و  فراهم می آورد  را  صادرات 
از محل موضوع فوق می تواند مزیت  های زیر 

باشد: داشته  شرکت  برای  را 
خواهد  بهبود  را  شرکت  سرمایه  ساختار   -
بخشید و میزان سرمایه را به سطحی قابل قبول 
و متناسب با نیازها و توانایی  های شرکت ارتقاء 

توان رقابتی شرکت را در برابر رقبای خارجی و 
داخلی افزایش دهد.

- صورت  های مالی اساسی شرکت نشان دهنده 
بود  دارایی ها خواهد  )بازار(  منصفانه  ارزش 
و در نتیجه حد و اندازه واقعی شرکت را نشان 

خواهند داد.
اطالعاتی  خواست  های  و  نیاز   -
استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیم گیری  های 
اقتصادی در ارتباط با شرکت دارایی  های ثابت 

می کند. تأمین  را  آن  مشهود 
در پایان مجمع نیز ریاست هیأت مدیره شرکت 
داشت  اظهار  سخنان  در  ابراهیمی  مهندس 
جدید  مدیره  هیأت  آغاز کار  به  توجه  با  که 
فضای  شدن  بهتر  و  ماه گذشته   2 طی  شرکت 
کسب و کار در کشور با روی آمدن دولت جدید 
وهمچنین اصالح ساختار مالی شرکت و ایضا 
وجود مدیری کاربلد و کاردان همچون مهندس 
بهمنش نوید روز های بهتر و خوشتری را برای 
شما سهامداران عزیز می دهم. در پایان به خود 
وظیفه می دانیم که از زحمات جناب هجرتی 
رساندند  یاری  این گزارش  تهیه  در  را  ما  که 

را داشته باشیم. کمال قدردانی و تشکر 

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع آذرآب )سهامی عام( 

صدیقه 
سرخوش لر
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مدیرعامل:
مهندس محسن احتشام

تروند زعفران قائن

قرن هاست که خراسان جنوبی پیشتاز و پیشگام و پرچمدار تولید بهترین زعفران در جهان است. به همین 
این پیش  تا  پایتخت زعفران جهان می نامند، به پاس حفظ این جایگاه برآن شدیم  را  منظور قاینات 
قدمی را همچنان با جدیدترین تغییرات و تحوالت بازار های جهانی بسط دهیم و تقدیم نسل  های آینده 
نماییم و همچنان این پرچم پرافتخار را در این سرزمین کهن تولید زعفران برافراشته نگه داریم. چرا که 
پدران و مادران عزیز ما که عمر پربرکت خویش را در کشت و تولید با کیفیت ترین زعفران دنیا در این 
منطقه سپری کرده اند به ما آموخته اند که چگونه علم را با تجربه درآمیزیم و در کسب کار زعفران طرحی 
نو دراندازیم تا پاسداشت این میراث کهن خانوادگی، دیعه الهی باشیم. بدین منظور در ادامه راه آنها 
به درخواست طرحی نو دراندازیم تا پاسداشت این میراث کهن خانوادگی و ودیعه الهی باشیم. بدین 
منظور در ادامه راه آنها به درخواست پیران دانا و همت جوانان توانا آستین همت باال زده تا بکوشیم این 
پرچم برافراشته را همچنان برفراز نگه داریم. غیرت و همت ایرانی، رنگ زعفران را در رگ های زادگان 
کویر به جوش آورد. سال 1375 هجری خورشیدی دستان توانا، کلنگ همت بر زمین زد و نخستین واحد 
اصولی تحقیقات، فرآوری بسته بندی و صادرات زعفران در خاک قائنات ریشه دواند. دیوارها برآمدند 
و قامت  های استوار، ستون به سقفها زدند تا سایبانی فراهم شود از دانایی و توانایی. با اتمام کار پروژه 
در 11 و 12 آبان ماه سال 1381 همزمان با برگزاری اولین جشنواره ملی زعفران، اولین مجتمع بین المللی 
و واحد اصولی سورت، فراوری، بسته بندی و صادرات زعفران با نام شرکت تروند زعفران قاین را در 
کنار مزارع زیبای زعفران راه اندازی نمودیم. شرکت تروند زعفران قاین 3 سال صادر کننده نمونه ملی 
20 سال واحد نمونه کیفی در سطح کشور، واحد تولیدی نمونه در سطح کشور و بیش از 10 سال سابقه 

صادر کننده نمونه استانی را در کارنامه فعالیت خود دارد.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 

1365 و 27 سال سابقه فعالیت
محصوالت صادراتی شرکت :

 زعفران و زرشک
گواهینامه اخذ شده:

استاندارد  3- گواهینامه  ارگانیک  بین المللی  2- گواهینامه  تشویقی  ملی  اسنتاندارد  1- گواهینامه   
HACCP 6- گواهینامه  حالل  – گواهینامه   5  IFS بین المللی  بین المللی کیفی کاال4- گواهینامه 

 7- گواهینامه ایزو -2008 9001 از RWTUV آلمان    

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲
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مدیرعامل:
مهندس اردشیر سعدمحمدی

شرکت ذوب آهن اصفهان

ایران  در  ساختمانی  فوالد  مقاطع  تولیدکننده  بزرگترین  و  اولین  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
می باشد. این مجموعه در سال 1350 آغاز به کار نموده و از سال 1370 محصوالت اصلی 
از جمله تیرآهن، میلگرد های ساده و آجدار، ناودانی، نبشی، مفتول و محصوالت فرعی را به 
بازار های جهانی صادر کرده است. کشور های اسپانیا، یونان، ایتالیا، بلژیک، پرتغال، فرانسه، 
اسلواکی، لهستان، مصر، عربستان سعودی، لبنان، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان، 
هند، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، گرجستان، چین، ارمنستان، فیلیپین و تایوان 
از جمله کشور هایی بودند که انواع محصوالت تولیدی ذوب آهن اصفهان بدانجا صادر گردیده 
است. ذوب آهن در سال  های 80،85،88،91 موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه کشوری 
گردید. کیفیت برتر کاال، تطابق محصوالت با آخرین استاندارد های پذیرفته شده جهانی، کنترل 
جامع و نظارت و بازرسی دقیق قبل از تحویل بر روی فرآیند تولید از مرحله ورود مواد اولیه 
به کارخانه تا زمان تولید محصول ن هایی، بهره گیری از مواد اولیه مرغوب، توجه به نیاز های 
مصرف کنندگان  به  محصول  عرضه  صادرات،  رشد  تحویل کاال،  ترم  در خصوص  مشتریان 
ن هایی، آگاهی دقیق به شرایط بازار هدف و بازار مداری و حضور در بازار از جمله مهمترین 
با بهره برداری وتکمیل طرح توسعه شهید  عوامل موفقیت این شرکت می باشد.این شرکت 

کاظمی تولیدات خود را به 5 میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت : 1350-42 سال

محصوالت صادراتی شرکت: تیرآهن، میلگرد، چدن، آهن اسفنجی، سایر محصوالت فرعی
 ISO 9001:2008 , OHSAS ایران  ملی  استاندارد  نشان  دارای  شده:  اخذ  گواهینامه 
ایران،  آلمان، جایزه ملی کیفیت  BV، گواهی توف  ISO14001 , ISO 10015 , گواهی 

ایران،  بورس کاالی  برتر  شرکت  سازمانی،  تعالی  و  وری  بهره  ملی  جایزه  بلورین  تندیس 
  17025 ایزو  آزمایشگاه  نمونه کشور، گواهی کالیبراسیون  صادرکننده 

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲
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رییس هیأت مدیره:
مهندس حسن خسروجردی

مشارکت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده  های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در 
فرآیند انتخاب صادر کننده نمونه کشوری در سال 13۹۲

بخش نفت، گاز و پتروشیمی اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران 
است. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنگی وسازماندهی هرچه بیشتر فعاالن حوزه 
تولید و صادرات فرآورده  های نفت، گاز و پتروشیمی، عده ای از دوراندیشان وکارآفرینان بخش 
و  تهدیدها  با  یکپاچه  برخورد  و  اقدامات جمعی  به جهت  تصمیم گرفتند،  خصوصی کشور 
فرصت ها و بهره گیری از توان و خرد جمعی گرد هم آیند. با این تفکر اتحادیه صادر کنندگان 
فرآورده  های نفتی ایران در تاریخ 82/7/30 با حضور 54 شرکت شکل گرفت. هم اینک این 
اتحادیه با داشتن بیش از 260 عضو از شرکت های بزرگ تولیدی و صادراتی فرآورده  های نفتی 
و دارا بودن سهم بیش از یک سوم صادرات غیرنفتی کل کشور، بزرگترین تشکل اقتصادی 
خصوصی در کشور می باشد. از اهم اقدامات این اتحادیه می توان به تشکیل کمیسیون  های 
تخصصی اشاره نمود که نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء و نحوه انتخاب آنان و نیز 
شرح وظایف محوله توسط هیأت مدیره با توجه به تنوع و گستردگی زمینه فعالیت اعضاء به 

منظور پوشش نیاز های علمی و تخصصی کشور در این حوزه تدوین شده است که شامل:
کمیسیون  قیر،  کمیسیون  پارافینی،  فرآورده  های  کمیسیون  روغنی،  فرآورده  های  کمیسیون 
پتروشیمی، شیمیایی و گاز، کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ و کمیسیون فنی، نظارت 
تجاری  فرصت  های  ایجاد  پیرامون  اطالعات  تبادل  آنان  اصلی  وظیفه  می باشد که  پایش  و 
پیرامون  اطالعات  تبادل  نظرات  ارایه  و  نفتی  فرآورده  های  قیمت گذاری  سرمایه گذاری،  و 
ایجاد فرصت های تجاری و سرمایه گذاری، قیمت گذاری فرآورده  های نفتی و ارایه نظرات 
تخصصی در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه  های مرتبط جهت تسهیل در تولید و صادرات 

می باشد. نفتی  فرآورده  های 
این اتحادیه در سالیان اخیر، در مسیر دستیابی به اهداف و آرمان های صنفی اعضای خود، 
اعضاء،  بی دریغ  همراهی  و  حمایت  با  و  موجود  امکانات  و  ظرفیت ها  بر  تکیه  با  توانسته 
بسیاری از مشکالت و موانع را از پیش رو برداشته تا بخش خصوصی نفت را به عنوان یکی 
از اهرم  های اصلی کمک به بهبود فضای اقتصادی کشور در گذر از گلوگاه های سخت و دشوار 

نماید. معرفی 
سال تأسیس وسابقه فعالیت تشکل: 1382 

محصوالت صادراتی اعضای تشکل: فرآورده  های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

 خسرو
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مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سیمان شرق )سهامی عام(

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سیمان شرق )سهامی عام( در 
تاریخ 92/08/05 در محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ تهران تشکیل شد. خالصه 

تصمیمات مجامع به شرح ذیل می باشد:
خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه: 

1( صورت  های مالی سالیانه منتهی به 92/06/31 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به 92/06/31 به مبلغ 300 ریال تصویب 

گردید.
3( پاداش هیأت مدیره به مبلغ 2,750 میلیون ریال ناخالص تصویب گردید.

4( مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی 
شرکت و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 

93/06/31 انتخاب گردید.

روزنامه  های کثیراالنتشار  به عنوان  »خراسان«  و  »اطالعات«  روزنامه  های   )5
انتخاب گردید. جهت درج آگهی  های شرکت در سال 93/06/31 

6( حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ 8,000,000 ریال تصویب گردید.
اعضاء هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی محمد بد به عنوان رییس مجمع
آقایان عباس صفا کیش و حسین فاتح به عنوان ناظران مجمع 

آقای محمدرضا اولی به عنوان منشی مجمع
خالصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده: 

بر اساس تصمیمات مجمع عبارت" خدمات آزمایشگاهی در زمینه انواع سیمان و 
صنایع وابسته" به موضوعات فرعی اساسنامه اضافه شد.

استراتژی شرکت سیمان شرق به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان 
انواع سیمان شرق در کشور به شرح ذیل می باشد:

استراتژی تولید محصول با کیفیت باال
توسعه بازار های فروش خصوصا بازار های صادراتی با هدف ورود 
 EXWORK به بازار های جدید و بهبود شرایط تحویل صادراتی از

 C&F به
استراتژی مدیریت و کنترل هزینه ها و تولید با ب های تمام شده پایین و 
افزایش بهره وری بیشتنر نیروی انسانی از طریق جذب نیرو های کیفی 
و  تابعه سیمان سفید شرق  به شرکت های  نیروها  از  انتقال بخشی  و 

آهک صنعتی سیمان شرق
استراتژی نوآوری در تولید انواع سیمان  های آمیخته.

استراتژی کاهش زمان تحویل محصول و مدیریت بر حمل محصول در 
راستای تأمین رضایت مندی مشتریان.

و  بهره وری  و  افزایش سودآوری  منظور  به  تابعه  توسعه شرکت های 
اشتغال. ایجاد 

و  ارزی  خرید های  در  ارز  نرخ  نوسانات  از  ناشی  ریسک  مدیریت 
ارزی. تعهدات  تسویه 

  

بخش  توسط   1327 سال  در  سیمان  کارخانه  تأسیس  مقدمات 
خصوصی که جا دارد از آنها به نکویی نام برده شود آغاز شد. پس از 
انجام مطالعات اولیه، استان خراسان و شهر مقدس مشهد برای ایجاد 
دومین کارخانه سیمان کشور انتخاب گردید.برای تحقق مقصود فوق، 
شرکتی تحت عنوان شرکت سیمان تأسیس گردید. متعاقب آن، طرح 

ایجاد یک کارخانه که بعد از کارخانه سیمان تهران، دومین کارخانه 
سیمان در ایران می باشد با ظرفیت اولیه حدود 80 تن در روز به نام 
کارخانه سیمان مشهد در منطقه یانبالغ در 24 کیلومتری شهر مقدس 
با سرمایه اولیه سی میلیون ریال اجرا و در سال 1332 تحت شماره 

4018 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

تعداد  )شامل  ریال  میلیون   30 مبلغ  تأسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
بوده که طی چند  ریال(   1000 ارزش اسمی هر سهم  به  30/000 سهم، 
مرحله افزایش، سرمایه شرکت با افزایش در پایان سال مالی منتهی به 

1388/12/29 )عمدتا از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران( به 
به ارزش  840/000/000 سهم،  840/000 میلیون ریال )شامل تعداد  مبلغ 

اسمی هر سهم 1000 ریال ( رسیده است. 

شرکت سیمان شرق به لطف خداوند متعال و عزم راسخ هیأت مدیره 
و تالش و خرد جمعی مدیریت عامل و سایر مدیران و پرسنل شاهد 

پیشرفت  های شگرفی به شرح ذیل بوده است.
کنترل و مدیریت هزینه ها، ورود به بازار  های داخلی و خارجی، توسعه 
و تنوع فروش محصول و افزایش سطح کیفی و کمی محصوالت و 

افزایش نرخ فروش در شرکت سیمان شرق
مدیریت برناوگان حمل توسط شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد

خرید ماشین آالت و تجهیزات خارجی و اتمام حداقل 95% ساخت 
سازه  های بتنی و فلزی، خرید و نصب ماشین آالت و تجهیزات داخلی 

توسط شرکت سیمان سفید شرق به عنوان بزرگترین واحد تولید سیمان 
سفید کشور

افزیاش  بتنی،  فرآورده  های  و سایر  آماده  بتن  فروش  و  تولید  افزایش 
سودآوری نسبت به سال قبل معادل 350 درصد در شرکت فرآورده  های 

سیمان شرق
انجام فعالیت  های معدنی در شرکت معادن زغال سنگ شرق

شرکت های  به  ورود  و  بازار  توسعه  و  صنعتی  آهک  فروش  افزایش 
تولید فوالد و مس و بهبود وضعیت فروش و سوآوری در شرکت آهک 

صنعتی سیمان شرق

سرمایه شرکت

تاریخچه

مرور کلی بر عملکرد 
شرکت

استراتژی شرکت
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رییس هیأت مدیره:
 مهندس مرتضی سلطانی

گروه صنعتی زرماکارون

انواع  شرکت زرماکارون وابسته به گروه صنعتی و پژوهشی زر اولین و بزرگترین تولیدکننده 

ماکارونی با آرد سمولینا در کشور است که هم اینک با تولید با کیفیت و مرغوب، توجه ویژ 

به پژوهش و ارایه الگوی مدیریتی و اجرائی نمونه، در سکوی نخست بازار داخلی قرار گرفته 

و با ورود مؤثر در بازار جهانی، یکی از مطرح ترین برند های جهانی در این عرصه می باشد. 

گروه صنعتی زرماکارون به دلیل تولید صادرات محور، بازارشناسی و اقدام اساسی در حوزه 

صادرات، در سال  های 87، 88، 89، 90 و 91 به عنوان صادرکننده نمونه ملی معرفی شده است 

در شرایطی که این عنوان را منحصرا در اختیار دارد.

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:

1384

محصوالت صادرات شرکت: 

انواع اسپاگتی، پاستا، ماکارونی آشیانه ای و الزانیا

برند های ثبت شده: 

زر و آریا

گواهینامه اخذ شده : 

 ISO 22000 , ISO 9001 , بین المللی،  گواهینامه  های  دارای  شرکت  این 

می باشد  HACCP,ISO18001 , ISO 14001 ITQI , FDA , HALAL

صادرکننده ممتاز کشور منتخب سال ۱۳۹۲

 خسرو
 امریحسینی
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مدیرعامل:
مهندس  داوود بدلی

سپهر الکتریک

شرکت سپهرالکتریک )سهامی خاص( با بیش از 33 سال سابقه در ساخت انواع محصوالت 
لوازم خانگی و مجهز به آخرین تکنولوژی روز با کادری متخصص، تولیدکننده انواع لوازم 
ایران با مجموعه سالن های تولید به  خانگی )سرمایشی و گرمایشی و شوینده ها( در صنعت 

مساحت 75000 متر مربع بنام کارخانه  های سپهر 1 و 2 و 3 مشغول به فعالیت می باشد.
این شرکت در سال 1359 به نام سوپرالکتریک با مدیریت آقای مهندس داوود بدلی در شهر 

صنعتی البرز قزونی احداث و بعدها بنام سپهر الکتریک تغییر نام یافت.
شرکت سپهر الکتریک یکی از شرکت های دارای گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار 
تمامیت  به کارگیری  و  فناوری روز  به آخرین  با دستیابی  استاندارد می باشد که  اداره کل  از 
نیروی متخصص، برنامه ریزی دقیق و شفاف هماهنگی و پایداری در مقابل مشکالت، تولید 
با کیفیت برتر مطابق با استاندارد های بین المللی در راستای ایجاد باور و ایمان به اینکه تولید 
کننده ایرانی می تواند صادرکننده برتر باشد موجب گردید که 33 سال کوشش بدون وقفه در 

مسیر ترقی و تعالی گام  های مؤثری بردارد.
را جلب  است، خط مشی خود  مشتری  باور که کیفیت حق  این  با  ابتدا  از  مدیریت شرکت 
رضایت و تأمین خواسته مشتریان قرار داده است و جهت دستیابی به این مهم و با توجه به 
بازار رقابت کنونی در عرصه بین المللی، گام های مؤثرتری برداشته تا مصرف کنندگان داخلی و 

خارجی محصوالت سپهر الکتریک را هر روز راضی تر از گذشته نماید.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1359 – دارای 33 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید 

می باشد. لوازم خانگی 
محصوالت صادراتی شرکت: کولر آبی – آبگرمکن گازی و برقی

برند های ثبت شده: سپهر الکتریک – سپهر البرز- الکترو سپهر – سپهر سرما
 ISO9001:2008  :گواهینامه اخذ شده

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲

 خسرو
 امریحسینی
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مدیرعامل: 
مهندس سعید مدنی

سایپا

شرکت سایپا در سال 1345 تأسیس گردید و اکنون به عنوان شرکت 
مادر گروه خودروسازی سایپا با بیش از 90 شرکت فعال در زمینه 
طیف کاملی  دارد که  پوشش  تحت  را  وابسته  صنایع  و  خودرو 
این گروه  می نمایند.  تولید  را  تجاری  تا  سواری  خودرو های  از 
خودروسازی بیش از 51% از سهم بازار داخلی خودرو های سواری 
خودرو های  شامل  سایپا  شرکت  محصوالت  دارد.  اختیار  در  را 
سواری سایپا 111، سایپا 131، سایپا 132، سایپا 141، و تیبا است. 
روز  استاندارد های  دارای  تیبا  ایرانی  و کاماًل  جدید  محصول 
دنیا می باشد و بزودی محصوالت جدید تیبا 2 و وانت 151 به 
تولید  میزان  شد.  خواهند  اضافه  سایپا  شرکت  محصوالت  سبد 
و طبق  بوده  305/000 دستگاه  تعداد   1391 در سال  شرکت سایپا 
 1395 سال  در  شرکت  این  تولید  میزان  سایپا  استراتژیک  برنامه 
بالغ خواهد شد. سایپا که تاکنون هفت بار  به 1/000/000 دستگاه 
ممتاز  صادرکننده  به عنوان  بار  دو  و  نمونه  صادرکننده  به عنوان 
دست یافته، با تکیه بر مزایای رقابتی خود از جمله مصرف پایین 
در  و  فروش گسترده  از  پس  خدمات  رقابتی،  قیمت  سوخت، 
دسترس بودن قطعات یدکی، موفق گردیده تولیدات خود را تحت 

سایپا صادرکننده           ممتاز کشور منتخب سال ۱۳۹۲
 خسرو

 امریحسینی
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سایپا صادرکننده           ممتاز کشور منتخب سال ۱۳۹۲

نام و برند سایپا به بازار های هدف صادراتی از جمله سوریه، 
افغانستان، کامرون،  ونزوئال،  سودان،  مصر،  الجزایر،  عراق، 
خطوط  اندازی  راه  نماید.  صادر  آذربایجان  و  اکراین  غنا، 
تولید شرکت سایپا در سوریه، ونزوئال، سودان و عراق و تعمیق 
ساخت داخل در این کشورها زمینه جدیدی برای فعالیت های 
صادرات  مانند  باال  افزوده  ارزش  با  و  دانش بنیان  صادراتی 

نموده است.   ایجاد  و مهندسی  فنی  خدمات 
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1345 – تولید خودرو

محصوالت صادراتی شرکت: 
سایپا 131، سایپا 132، سایپا 141، سایپا 111، تیبا و قطعات و 

مربوطه مجموعه  های 
برند های ثبت شده : سایپا

گواهینامه اخذ شده: 
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO

10015:1999, OHSAS 18001: 2007
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پیام هیأت مدیره
صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

الکرتوموتور در سال مایل مورد گزارش
تولید کننده  بزرگرتین  به عنوان  موتوژن  شرکت 
در  صنعتی  و  خانگی  الکرتوموتور های  انواع 
انواع  حاضر  حال  در  خاورمیانه.  و  کشور 
مختلف الکرتوموتور های خانگی و صنعتی را 
در دورها و توان های مختلف از 63/0 تا 400 کیلو 
و  تولید  روز  تکنولوژی  از  بهره گریی  با  وات 
داخلی  بازار های  از  اعم  بازار های مصرف  به 
در سال  بطوری که  می کند  و خارجی عرضه 
مایل مورد گزارش از نظر کمی بیشرتین تولید به 
بیش از دو میلیون و ششصد دستگاه و همچننی 
باالترین مبلغ فروش را در طول 04 سال فعالیت 
خود دست یافته است و به تبع آن باالترین سود 
هم برای شرکت عاید شده است. در حقیقت 
در  جدیدی  رکورد  سال  هر  موتوژن  شرکت 
تولید و فروش و سود نسبت به سال قبل کسب 
حاکم  شرایط  مایل گذشته  سال  در  می کند. 
مستقیم  تأثری  و  و کشور  صنعت  و  اقتصاد  بر 
نرخ  بی ثباتی  جمله  از  موتوژن  شرکت  بر  آن 
اولیه  مواد  قیمت  باالبودن  و  تحریم ها  ارز، 
و  داخلی  بازار های  در  نیاز  مورد  قطعات  و 
خارجی، باال بودن نرخ تورم، بهره  های  بانکی 
اثربخش  سیاست های  وجود  عدم  خصوصا  و 
در زمینه تولید، موتوژن را در شرایط سخت قرار 
داده بود که با کوچکرتین لغزش در تصمیمات 
مدیریتی می توانست شرکت را با بحران مواجه 
سازد. اما با همت و تالش هیأت مدیره مدیران 
و مجموعه پرسنل شرکت و حمایت های بی دریغ 

به عنوان سهامدار  غدیر  شرکت سرمایه گذاری 
از  توانست  شرکت  سهامداران،  دیگر  و  عمده 
نسبت  و  نموده  عبور  شده  قید  سخت  شرایط 
انشاءالله  نماید.  عمل  موفق تر  قبل  سال  به 
منبعد هم با حمایت های سهخامداران محرتم، 
سازمانی  ساختار  اصالح  سیاست  همچنان 
فعلی  پروژه  های  ادامه  و  وری  بهره  افزایش  و 
ادامه  را  جدید  و  پایدار  پروژه  های  تعریف  و 

داد. خواهد 
مرور کلی بر عملکرد شرکت در میزان دستیابی 

به اهداف تعینی شده و دست آورد های مهم:
راه  و  با نصب  شرکت موتوژن در سال جاری 
اندازی ماشنی آالت سیم پیچی نسل جدید و 
خط تولید موتور های کولری CRS گام دیگری 
برداشت.  خود  محصوالت کولری  توسعه  در 
و  موتورها  این  راندمان  بودن  باال  به  توجه  با 
استقبال  مورد  الکرتیکی کمرت،  انرژی  مصرف 
قرار گرفته  ومصرف کنندگان  ذیربط  نهاد های 

است.
400 کیلو  تولید موتور های چدنی را از 1/1 تا 
از  بخشی  داده که  انجام  انبوه  بصورت  وات 
نیاز بازار داخلی را به این نوع محصوالت را 
تأمنی می کند و با توجه به توسعه انجام یافته و 
سرمایه گذاری انجام شده از بعد کارگاهی و نیز 
ماشنی آالت در جهت تنوع تولیدات این نوع 
موتورها از نظر کمیت و کیفیت گام  های مؤثری 
برداشته است و با توجه به نیاز بازار می تواند 

تولیدات خود را افزایش دهد.
عالوه بر موارد فوق با بررسی های همه جانبه 
بازار  در  موجود  نیاز های  شناسایی  و  بازار 

درخصوص توسعه و تنوع محصوالت خود نیز 
اقدامات الزم را انجام داده است.

برای  انداز های شرکت  و چشم  برنامه ها  بیان 
سال مایل آتی:

     -    بازسازی و نوسازی ماشنی االت در 
صورت تصویب افزایش پیشنهادی

شناسایی نیاز های بازار داخلی در الویت اول و 
انتخاب پروژه  های مناسب با ارزش افزوده باال
در اولویت قرار دادن توسعه بازار های صادراتی 
تولیدات  توسعه  درخصوص  گذاری  سرمایه 
جاری شرکت با توجه به خال موجود در بازار و 

افزایش سهم بازار داخلی
اجرای  در  تسریع  خصوص  در  ریزی  برنامه 
پروژه  های در دست اقدام به منظور حضور فعال 

در بازار
صنایع  در  نفوذ  و  موتوژن  برند  شناساندن 

بمنظور رفع تنگنا های تولیدات داخلی
جهت  خاص  موتور های  تولید  توسعه 
به  توجه  با  داخلی  به نیاز های  پاسخگویی 

محدودیت  های موجود
به سیاست های کالن دولت درخصوص  توجه 
هم  و  اسرتاتژیک  برنامه  های  و  انداز ها  چشم 
آهنگ شدن با آن همگام با تکنولوژی  های روز 

دنیا
و  فروش  افزایش  و  جدید  پروژه  های  اجرای 

سود شرکت
نگهداشنت  بروز  درخصوص  گذاری  سیاست 
در  شرکت  امکانات  و  محصوالت  تکنولوژی 

جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات.

موتوژن با 7۴1 تومان سود برای هر سهم، 
گل کاشت

مجمع ساالنه شرکت موتوژن با مدیریت الیق جناب مهندس باقی نژاد برگزار شد و بقول یهامداران حاضر در جلسه موتوژن گل کاشت 147 
تومان سود داد و آخرین قیمت بر روی تابلو بورس 11898 ریال.

نباید بیشرت نوشت و بیشرت گفت باقی نژاد از موتوژن شرکتی ساخته که چشم چراغ بورس شده گرچه آرام می رود و خوش طی طریق می کند.
مجمع ساالنه در حضور 98 درصد سهامدار به ریاست جناب مهندس جواد نجم الدین و دو ناظر؛ جنابان قاسمی و ناصر سبحان با دبریی 

مهندس باقی نژاد برگزار شد مجمع با طننی صلوات و صورت  های مایل را تصویب و سایر دستور جلسه مجمع را مصوب کرد. 

 خسرو
 امریحسینی
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مدیرعامل: 
مهندس محمدحسین زهتابچیان

دریافت کننده تندیس:
 مهندس سعید زهتابچیان

راک شیمی

شرکت راک شیمی در سال 1368 تأسیس گردیده و در سایه تالش مدیران، کارشناسان و کارکنان 
خود در کوتاه ترین زمان به یکی از بزرگرتین تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم و مواد شیمیایی 
مورد مصرف در صنایع مختلف تبدیل گردیده است. در حال حاضر این شرکت با تولید بیش 
از 052 نوع محصول شیمیایی جهت صنایع چرم، شوینده ها، افزودنی  های بنت، نفت و گاز و 
پرتوشیمی، نساجی، کاشی، ضدکف ها، مواد اولیه و سموم کشاورزی و سایر محصوالت، رقیبی 

شناخته شده برای شرکت های اروپایی، آفریقایی و منطقه خاورمیانه می باشد.
این شرکت با استفاده از تولیدات شیمایی خود اقدام به ساخت و عمل آوری پوست خام تا 
مرحله وت بلوو چرم می نماید که با صادرات این محصوالت به بازار های آسیا و اروپا ارزش 
افزوده تولیدات ایرانی را چند برابر نموده است. شرکت راک شیمی در حال حاضر دارای چند 
تربیز و همچننی  بزرگ در شهر های صنعتی چرمشهر ورامنی و چرمشهر  توسعه  و  مرکز تحقیق 
آزمایشگاهی مجهز به جدیدترین تجهیزات در کارخانه تولید مواد شیمیایی خود در شهر صنعتی 

اشتهارد می باشد.
 ISO14001, ISO9001& OHSAS18001 بین المللی  اخذ گواهینامه  های  به  موفق  شرکت  این 
گردیده است. به طور خالصه نکات مؤثر در موفقیت شرکت راک شیمی را می توان در کیفیت 
باالی محصوالت، تحقیق و توسعه مداوم و مشرتی مداری برشمرد. بخشی از برنامه  های راهربدی 
تولید، تجهیز  افزایش ظرفیت  میزان صادرات،  افزایش  از  یافته شرکت عبارت است  و تحقیق 
ماشنی آالت و تنوع محصوالت تولیدی، باال بردن کیفیت محصوالت در سطح استاندارد های 
جهانی و رقابتی بودن قیمت محصوالت در بازار های جهانی از جمله قابلیت ها و ویژگی  های 

محصوالت راک شیمی می باشد.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: شرکت در سال 1368 تأسیس گردیده است.

محصوالت صادراتی شرکت: چرم نیمه ساخته شده سبک – انواع مواد شیمیایی مورد مصرف 
در صنایع گوناگون 

گواهینامه  های اخذ شده:
   OHSAS18001 – ISO9001 – ISO14001

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲
 خسرو

 امریحسینی
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مدیرعامل:
 مهندس پرویز بیوک

صنعتی داداش برادر 
)شونیز(

شونیز با سابقه 40 ساله مدیریت در صنعت شریینی – شکالت، با 3800 نفر پرسنل همدل و نیز 
بکارگریی آخرین تکنولوژی با مرغوبرتین مواد اولیه اقدام به تولید انواع شکالت، کره کاکائو، 

پودر کاکائو، کیک، بیسکویت، ویفر، تافی، آب نبات، ادامس و اسنک می نماید.
با مصرف کنندگان  ارتباط  در  همواره  )شونیز(  برادر  داداش  مسئوالن شرکت صنعتی  و  مدیران 
محصوالت خود بوده و کلیه پرسنل این شرک نیز در تالش و فعالیت مستمر برای کسب رضایت 

مشرتیان می باشند.

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:
سال 1374

محصوالت صادراتی شرکت:
بیسکویت ویفر، کیک، آدامس، شکالت، تافی، آب نبات، اسنک

برند های ثبت شده:
توفیس، تالو، کیش، اسکیت، بایکیت، اترنو، پناتون، سیلوانا، نادو، مارکیز، آویژه، باربارا، ملیکا، 

ملونه، آندیس، ایروکا، فارلنی، رامند، کارولنی، شونیز

گواهینامه اخذ شده:
 گواهی حالل

 

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲

 خسرو
 امریحسینی
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مدیرعامل: 
مهندس محمدرضا طبیبی

شرکت شکوه بناب 

از دل باغات بزرگ و سرسبز انگور جنوب استان آذربایجان شرقی )بناب، ملکان، مراغه(،با 
توکل بر خالق همه کاینات و تکیه بر صرب، استقامت و پشتکار کشاورزان منطقه و با استفاده از 
مدیریت و تکنولوژی روز دنیا تولید اولنی گام های استوار در عرصه تولید و صادرات کشمش 
را در سال 1374 با شعار کیفیت برتر و جهانی شدن و به منظور حضور در بازار های بزرگ 
جهانی با عزمی راسخ برداشتیم تا با دو دهه فعالیت مستمر، هدفمند، پویا و با دیدی به افق 
دور دست، امروز بر قله افتخار و عزت تکیه زده و جزء بزرگان بخش تولید و صادرات کشمش 

ایران باشیم.
روز  تکنولوژی  از  استفاده  با  و  تهیه  باغداران  از  را  انواع کشمش  مرغوبرتین  بناب  شکوه 
بنی المللی همچون  استاندارد های  و  ایران  ملی  استاندارد  با  مطلق  و  متنوع  دنیا محصوالت 
از کشور   Intelfood و گواهینامه  از کشور کانادا   ISO22000:2005 , ISO9001:2008

روسیه با برند SUNAHMAD فرآوری و به بیش از 30 کشور جهان صادر می نماید. هدف 
نهایی ما تولید بهرتین و با کیفیت ترین محصول و صادرات آن به تمام نقاط جهان می باشد 
تا نام پرآوزاه ایران عزیز را بیش از پیش در اقصی نقاط این کره خاکی به گوش همه ملت ها 

برسانیم.
داشنت عنوان صادرکننده نمونه و برتر استانی و ملی طی سال  های متمادی گواه این ادعای 

ماست.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1374- این شرکت از بدو تأسیس تاکنون در زمینه 

صادرات محصوالت کشاورزی و خصوصا کشمش فعالیت مستمر داشته است.
محصوالت صادراتی شرکت: این شرکت در زمینه صادرات انواع کشمش فعالیت می کند.

برند های ثبت شده: محصوالت این شرکت با برند SUNAHMAD صادر می گردد.
– گواهی  ایران  ملی  استاندارد  دارای گواهینامه  شرکت  این  شده:  اخذ  گواهینامه  های 
غذایی  مواد  ایمنی  سیستم  مدیریت  ISO9001:2008- گواهی  مدیریت کیفیت  سیستم 

می باشد.  روسیه  از   Intel Food – گواهی   ISO22000:2005
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سرمایه گذاری  شرکت  سهام  صاحبان  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
پژوهشکده  فارس  خلیج  تاالر  محل  در   92/07/23 تاریخ  در  خوارزمی 

نریو برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 92/1 درصد سهامداران تشکیل گردید 
جناب محمدرضا خان عرفانی رییس هیأتمدیره بانک صادرات در مقام 
ریاست مجمع حضور داشتند که جنابان سمپانی اصل و دودانگه در مقام 
نظار اول و دوم ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند. دبریی مجمع 

نیز بر عهده آقای نیایل از مسئوالن مایل شرکت بود.
در ادامه جلسه و پس از خوش آمدگویی به سهامداران حاضر و تربیک 
مدیرعامل  مجمع،  ریاست  توسط  عرفه  مبارک  روز  و  قربان  سعید  عید 
دانشمند و شایسته شرکت مهندس حجت اله صیدی به پشت تریبون آمد 
و پس از ارایه گزارش هیأت مدیره به مجمع که حاوی نکات خواندنی 
از جمله ارتقاء بیش از 20 پله ای در جایگاه شرکت در بنی 400 شرکت 
برتر بورسی طی سال مورد گزارش، انتخاب و تصویب نماد مفاخر برای 
و  با سازمان بورس  رایزنی  های گسرتده  شرکت طی سال گذشته در پی 
اوراق بهادار، بهینه سازی و توانمند سازی فعالیت  های شرکت از طریق 
نقد  شاخص  باالی  رتبه  وحفظ  سودآور  و  متنوع  سهام  سبد  انتخاب 
شوندگی در میان شرکت های بورسی از دیگر نکات جالب مطرح شده در 
مجمع بود، همچننی مهندس صیدی طی سخنانی از زحمات گرانقدر تیم 
عامل  مدیریت  مهندس کرباسیان  علی الخصوص  اسبق شرکت  مدیریتی 

سابق شرکت تقدیر و تشکر به عمل آورد.
فرازی  در  شرکت  مدبر  مدیریت  مدیرعامل  صیدی  اله  حجت  مهندس 
شرکت  اسرتاتژی  مهمرتین  اضافه کرد که  خود  صحبت های  از  دیگر 
با  ثروت سهامداران می باشد که  ارزش  با هدف حفظ  سرمایه گذاری 
یعنی  رو  افق  های پیش  ترسیم  و  اقتصادی  و  به تحوالت سیاسی  توجه 
توجه به چشم انداز ثبات و بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری 
در میان مدت و فراهم شدن زمینه  های توسعه سرمایه گذاری ها با وجود 
چالش ها به ما این مهم »یعنی رسیدن به افق  های پیش رو« را دست 
پایان سخنان اضافه کرد مهمرتین  یافتنی می دانیم. مهندس صیدی در 
برنامه  های آتی شرکت بازنگری و به روز آوری برنامه اسرتاتژیک شرکت، 
بازار  از مزیت های  متنوع سازی بیشرت ساختار سرمایه گذاری، استفاده 
سرمایه گذاری ها  توسعه  سرمایه گذاری،  فرصت  های  شناسایی  و  اولیه 
در صنایع هدف به ویژه در حوزه  های نفت و گاز و پرتوشیمی، افزایش 
سرمایه شرکت و خروج از شرکت های کم بازده و ارتقای رتبه شفافیت 
در گزارش گری مایل و اطالع رسانی می باشد که امیدوارم با تالش و 
کوشش تمام تیم مدیریتی و حمایت شما سهامداران گرامی به موفقیت 
ابقای اعضای هیأت  با  نشینان  نیز مجمع  پایان  در  نائل گردیم.  آن  در 
مدیره و تقسیم سود 250 ریایل برای هر سهم به کار خود پایان دادند. 
از زحماتی جنابان معراج خان نادری و حق بیان که ما را در تهیه این 

گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.

مدیری دانش پژوه در 
مسند مدیریت شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی

تقسیم سود 250 ریالی برای هر سهم

تاریخچه 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال 1376 با سرمایه 100 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه 
فعالیت ها و ورود به عرصه صنعت سرمایه گذاری کشور، به سهامی عام تغیری یافت. این شرکت در اسفندماه سال 1389 در بازار اول فرابورس پذیرفته 

شد. سپس در تاریخ 1391/7/30 بعد از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، نماد شرکت از بازار اول فراوبرس به بازار دوم بورس انتقال یافت.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 100 میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 4/685 میلیارد ریال افزایش یافته است. الزم به ذکر است که آخرین 

مرحله افزایش سرمایه شرکت به میزان 20 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در تاریخ 1391/12/15 به ثبت رسیده است.
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مدیرعامل: 
مهندس سیروس ابن رسول 

صنعتی

فروسیلیس ایران

 1981 سال  با  مطابق  شمسی   1360 سال  در  عام(  سهامی  )شرکت  ایران  فروسیلیس  کارخانه 
میالدی، توسط شرکت فروسیلیس ایران و به همت مؤسسان آن که خود از صنعت گران خربه 
و با تجربه در زمینه ی ریخته گری و ذوب فلزات هستند، اقدام به تأسیس و تولید فروسیلیس 
استاندار گردید و با این عمل ضمن بکارگریی نریوی انسانیو فعال نمودن منابع کشور موجب 
خودکفایی صنایع ذوب فوالد و ریخته گری از لحاظ مصرف فروآلیاژ و قطع وابستگی به منابع 

خارجی گردید.
کارخانه فروسیلیس ایران در ایتان سمنان در کیلومرت 11 واقع در جاده سمنان- دامغان در زمینی 
به مساحت50 هکتار و قراردادی در سال 1364 مطابق با 1985 میالدی جهت خرید 40 مگاوات 
برق با وزارت نریو منعقد گردید، دایر شده است. این واحد تولیدی با بهره گریی از کوره ی قوس 
الکرتیکی ساخت مانسمان دماگ آلمان و با ظرفیت تولید روزانه 85 تن و با ظرفیت 25 هزار 
تن در سال ذوب به همراه پیشرفته ترین آزمایشگاه و دستگاه  های کنرتل کیفی مرغوب ترین نوع 

فروسیلیسیم 75% را تولید می نماید.

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:
این کارخانه در سال 1363 مطابق با 1984 میالدی راه اندازی گردید.

سابقه فعالیت صادراتی از سال 1379 تا هم اکنون را داراست )13 سال(

محصوالت صادراتی شرکت:
فروسیلیسیم 0-3، 3-10، 10-60

فروسیلیسیم منیزیم 0-1، 1-5، 5-15، 5-30
پودر میکروسیلیکا

 Swiss Trademark در ایران – ثبت جهانی برند در سوئیس IFC :برند های ثبت شده
OHSAS 18001 , ISO 14001 , ISO 9001 :گواهینامه اخذ شده

اخذ پروانه کاربرد استاندارد تشویقی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 BID – 2013 برنده تندیس طالیی و گواهینامه بنی المللی کیفیت سوئیس

برنده جایزه کیفیت اروپا سال 2010 )عقاب طالیی(
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مدیرعامل:
 مهندس گیتی سیف اللهی مقدم

شرکت کیسون

انداز »سازندگی در تراز جهانی« تأسیس گردید وطی 38 سال  کیسون در سال 1354 با چشم 
گذشته تحوالت گسرتده ای را در نظام  های مدیریتی، فرآیندها، ساختار حقوقی و سازمانی و دامنه 
فعالیت  های خود ایجاد کرده است. امروز توانمندی  های فنی و مهندسی این شرکت گسرته وسیع از 
صنعت ساخت، شامل نفت، گاز و صنعت، مسکن و شهرسازی، سیستم  های حمل و نقل ریلی، آب 

و فاضالب و سیویل و ساختمان را در بر می گرید.
تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام با هدف جداکردن مالکیت از مدیریت، استقرار 
(، جاری  پروژه  مدیریت  دانش  )پیکره   KOBMP مانند پروژه  مدیریت  پیشرفته  استاندارد های 
ایمنی و بهداشت حرف های و مدیریت زیست محیطی، اخذ گواهی  سازی سیستم  های مدیریت 
ساخت  و  طرح  شیوه  های  به  و  پیشرفته  سیستم های  با  پروژه ها  اجرای  بر  تأکید   ،ISO9001:2008
)BD( و مهندسی - تدارک- ساخت )CPE(، ارزیابی سازمانم براساس مدل تعایل سازمانی 
ایران برای  بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)MQFE(، دریافت تندیس بورین جایزه ملی پروژه برتر 
سد های ذخریه ای سیاه بیشه )1391( و دریافت تندیس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران برای 
پروژه ده هزار واحد مسکونی ونزوئال )1390(، جایزه تعایل منابع انسانی )1390(، لوح یادبود و 
تعایل  تقدیرنامه   ،)1387( به کیفیت  اشتهار  تقدیرنامه   ،)1386 و   1385( تعایل  به  تعهد  گواهی 
از  تقدیر  لوح  دریافت   ،)1389(MQFE تعایل  برای  تقدیرنامه   ،)1388(AMP پروژه  مدیریت 
رییس جمهور کشور قرقیزستان به عنوان پیمانکار خروجی برتر در آن کشور)1379( و انتخاب در 
هشت دوره قبل به عنوان صادرکننده نمونه خدمات فنی و مهندسی ایران )1379، 1380، 1386، 
1387، 1388، 1389، 1390، 1391(، نمونه  هایی از دستاورد های کیسون در راستای ایجاد شرکتی در 
تراز جهانی است. کیسون، در سال 1392، در بنی 250 پیمانکار بنی المللی برتر جهان در رتبه بندی 
مؤسسه ENR موفق به کس رتبه 139 در حوزه برون مرزی و همچننی رتبه 218 در حوزه برون مرزی 
و درون مرزی شد. حجم قرارداد های خارجی کیسون طی چند سال اخری چند برابر شده و بازار های 
صادراتی آن چهار قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا را در بر می گرید. در جهت توسعه بنی المللی 

کیسون، درختی که در خاک پرغنای کشور ریشه دارد، با موفقیت ادامه دارد.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1354/05/13 و 38 سال سابقه فعالیت

محصوالت صادراتی شرکت: خدمات فنی و مهندسی
برند های ثبت شده:

ثبت عالمت تجاری کیسون در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲
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سیمان کردستان الماسی درخشان در بام ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مورخ 92/8/18 در هتل 
کوثر تهران برگزار گردید. مجمع به ریاست جناب علی محمد ُبد و 
ناظران جنابان آقای عباس صفا کیش و حمیدرضا بهزادی و با دبریی 
مهندس حسنی ابراهیمی صدرآبادی مدیریت عامل محبوب و مجرب 

شرکت تشکیل شد.
خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:

مورد  شرکت   92/06/31 به  منتهی  مالی  سال  ساالنه  مالی  صورت  های   )1
قرار گرفت. تصویب 

ریال  350ر2  مبلغ   92/06/31 به  منتهی  مالی  سال  سهم  هر  نقدی  سود   )2
گردید. تصویب 

تصویب  ناخالص  طور  به  ریال  میلیون  600ر2  مبلغ  هیأت مدیره  پاداش   )3
گردید.

و  قانونی  بازرس  به عنوان  مانا  نگر  نوین  حسابرسی  مؤسسه   )4
بازرس  به عنوان  مشهود  ایران  حسابرسی  مؤسسه  و  اصلی  حسابرس 

انتخاب گردید.  93 مالی  سال  برای  شرکت  البدل  علی 
درج  جهت  روزنامه کثریاالنتشار  به عنوان  »اطالعات«  روزنامه   )5

انتخاب گردید.  93 سال  در  شرکت  آگهی  های 
6( حق حضور اعضای غری موظف هیأت مدیره به ازاء حداقل یک 

جلسه در ماه مبلغ 8,000,000 ریال تصویب گردید.

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که 
امانتدار سهامداران محرتم بوده و به  حافظ و 
شده  واگذار  امانت  ارتقاء  و  حراست  منظور 
هیچ  انجام  از  می داند که  وظیفه خود  آنها،  به 
مدیریت شرکت  نورزد.  دریغ  و کوششی  تالش 
در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ 
به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال 
مایل مورد گزارش در جهت ارتقاء سطح کیفی 
و کمی شاخص  های اصلی این صنعت، کاهش 
گذشته،  سنوات  و گلوگاه های  موانع  رفع  و 

اصالح و بازبینی خط مشی  های
از  بهینه  استفاده  همچننی  و  ناکارآمد گذشته 
موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به 
عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای 
رضایتمندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع 
اساس گزارش  این  بر  است.  نهاده  بنا  ایشان 
حاضر در برگرینده اهم فعالیت های شرکت در 
شرکت  اسرتاتژی  های  و  اهداف  به  نیل  جهت 

است.
است  معتقد  شرکت  مدیریت  و  مدیره  هیأت 

شده،  موفقیت های کسب  و  افتخارات  تمامی 
پشتوانه  با  و  بی دریغ  حمایت های  سایه  در 
سهامداران محرتم حاصل گردیده است. تعامل 
انتقادات  و  نظرات  از  استفاده  و  مطلوب 
سازنده شما سهامداران محرتم بی شک چراغ 
راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این 
راستا بهره مندی از نظرات و رهنمود های شما 
و  یگانه  بسرتی  را  آن  و  نهاده  ارج  را  عزیزان 
تصمیم  فرآیند های  بهبود  راستای  در  حیاتی 

گریی و برنامه ریزی خود می دانیم.
و  توفیقات  با  که  سپاس  را  بزرگ  خدای 
توجهات اش در سال تولید ملی و حمایت از 
و  توان  و  وسع  حد  در  ایرانی،  سرمایه  و  کار 
حضرت  عنایات  با  و  نموده  تالش  امکانات 
حق تعایل و جدیت و تالش مجموعه همکاران 
اعم از مدیران، کارشناسان و کارکنان و کارگران 
برنامه  اهداف  به  دستیابی  ضمن  زحمتکش، 
راهربدی و بودجه سال 29، دین و امانتی را که 
به وسیله اطمینان و اعتماد سهامداران محرتم بر 

عهده بود، صادقانه پاس و مجدانه ادا نماییم.
قطعًا مجموعه مدیریت شرکت، به این توفیقات 

حاصل شده بسنده نخواهد کرد و عزم ما برای 
بلندتر و دسرتسی به اهدافی  برداشنت گام  های 
واال که در شان نام و ظرفیت این شرکت باشد 

جزم تر خواهد شد.
بیانیه مأموریت شرکت

و  سیمان  انواع  عرضه  و  تولید  ما  ماموریت 
بازار  نیاز  مورد  با کیفیت  بتنی  فراورده  های 

منطقه و کشور های همجوار می باشد.
سرشار،بهبود  معادن  از  راستا  این  در 
و  انسانی  نریوی  نوآوری  و  مستمر،خالقیت 
ماشنی آالت پیشرفته بهره گرفته و به عنوان یک 
بنگاه اقتصادی به سودآوری مناسب و رضایت 

سهامداران و مشرتیان توجه ویژه داریم.
به عنوان  هم  را  زیر  موارد  شرکت  اینکه  ضمن 

بیانیه ارزش ها مدنظر دارد :
ارج نهادن به کرامت و سالمت انسان ها

رعایت منافع و حقوق ذی نفعان
زمنی سبز،آب پاک،آسمان آبی

شور و نشاط، یادگریی و تعایل سازمانی
هم افزایی و توسعه کار گروهی
استفاده بهینه از منابع و انرژی

جا دارد از زحمات جناب مهندس ارجمندی یار شفیق مطبوعات و مدیریت الیق جناب مهندس حسنی ابراهیمی تقدیر و تشکر نمود که آنچه 
حاصل شده از همیت و کار این جمع صدیق و توانا بوده است.
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فرابورس ایران،

منشاء نوآوری و تحوالت بازار سرمایه

بازار های مالی در اقتصاد امروز جهان، نقشی کلیدی 
سمت  به  موجود  مالی  منابع  هدایت  و  تجهیز  برای 
بخش  های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد 
اقتصادی ایفا می کنند. امروزه متفکران و اقتصاددانان، 
توسعه اقتصادی را مستلزم انباشت سرمایه می دانند و هم 
اکنون در بسیاری از کشور های جهان نقش تأمین مالی 
اعتبارات مورد نیاز بنگاه  های اقتصادی را بازار سرمایه 
به عنوان یکی از ارکان بازار مالی برعهده گرفته است.

به دنبال این نگاه جهانی تفکر امروز ما نیز مبتنی بر 
حماسه آفرینی در عرصه اقتصاد حرکتی اراده مدار و 
مقاومت گونه به سمت بازیابی توان تولید با محوریت 
بازار سرمایه است؛ از همین رو بازار سرمایه طی سال  های 
اخیر، پرخروش و انکار ناپذیر در صحنه اقتصاد کشور 
نقش آفرینی کرده و در پی این سال  های پربار، به برکت 
روزافزون آگاهی و تخصص یافتگی در سرمایه گذاری 
و پاسخگویی مناسب از جانب بازار به کنش  های سرمایه 
گذاران، نگاه حرف های به فعالیت خود انتظام بازار 
سرمایه در حال شکل گیری است. باید پذیرفت که نقش 
و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی 
کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصاد های 
توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی 
نظام مالی آنها جستجو کرد و خوشبختانه بازار سرمایه 
هم  در کشور،  منابع  تجهیز  راه  بهترین  به عنوان  ایران 
اکنون از جایگاه ویژه ای در اقتصاد برخوردار است و با 
گسترش این بازار است که هدایت سرمایه  های کوچک، 
بزرگ  واحد های  تشکیل  خصوصی،  بخش  تقویت 
تجاری، ارتباط با بازار  های جهانی، جلب سرمایه  های 
خارجی ف آزادسازی و خصوصی سازی میسر خواهد 

بود. 
دو ویژگی مهم بازار سرمایه شامل تأمین مالی تولید و 
همچنین بازار توزیع درآمد ناشی از تولید با نگاه تعادل 
رشد  در  را  مهم  نهاد  این  عمده  نقش  جامعه،  رفاه 
اقتصادی همگام با توجه به امنیت و رفاه اجتماعی بیان 
می دارد. چرخش سهم تأمین کنندگی مالی از بازار پول 
به سمت بازار سرمایه راهکاری تأیید شده از نگاه علم 
و تجربه برای ساماندهی جریان نقدینگی در اقتصاد 
کشور است. مطالعات اخیر اقتصادی در حیطه متغیر های 
پولی نشان می دهد، عامل اصلی تورم در سال گذشته، 
افزایش حجم نقدینگی بوده که از جریان تأمین مالی 
بخش واقعی اقتصاد به دور مانده است. آنچه راه گشای 
این مسأله قرار می گیرد، تأمین مالی تولید بخش واقعی 
اقتصاد به دور مانده سرمایه)تامین مالی بور س محور( 
موجبات افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و 
هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد را فراهم می آورد و 
کاهش ریسک نکول تسهیالت را نتیجه می بخشد. 
رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، 
هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارایه طرح کسب و 
کار بلند مدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون 

مدار بازار است.
با این حال بازار سرمایه ایران همواره جذب سلیقه  های 
مختلف را در دستور کار خود قرار داده است و ضرورت 
تنوع بخشی در ابزار های مالی را به عنوان یک اصل 
اساسی پذیرفته و متولیان آن سعی داشته اند تا با توجه به 

نیاز بازار، ابزار هایی متناسب با ریسک پذیری و ریسک 
گریزی سرمایه گذاران طراحی کنند. از سوی دیگر لمس 
این واقعیت که دستیابی سریع و آسان به بازار اوراق 
بهادار برای بخش مهمی از شرکت های سهامی عام در 
کشور میسر نبود و این شرکت ها از مزایای بازار سرمایه 
محروم مانده بودند متولیان بازار را بر آن داشت تا با 
ایجاد بازار اوراق بهادار جدید، بورس را در دسترس 
بر همین  و  دهند  قرار  از شرکت ها  تری  طیف وسیع 
اساس فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه 
بورس اما با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد شد تا 

دسترسی بازار سرمایه را گسترش دهد.
بازار  ارکان  از  یکی  به عنوان  ایران  فرابورس  شرکت 
سرمایه کشور به موجب دستورالعمل فعالیت بازار های 
ثبت شرکت ها و مؤسسات  اداره  در  بورس  از  خارج 
و  تدوین  از  پس  و  رسید  ثبت  به  تهران  غیرتجاری 
تصویب دستورالعمل  های مورد نیاز به منظور پذیرش و 
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت فرابورس و 
ایجاد زیرساخت  های الزم در تاریخ 6 مهر ماه 1388 به 

طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
تامین مالی آسان و ارزان؛ افزایش نقد شوندگی سهام؛ 
بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در 
فرابورس؛ نقل و انتقال سهام به صورت آسان، سریع و 
کم هزینه ؛ شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله 
به  عادالنه  و  هماهنگ  رسانی  اطالع  فرابورس؛  در 
سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه؛ بهره گیری از امکان وثیقه 
گذاری سهام  اخذ ساده تر تسهیالت بانکی؛ معرفی 
شرکت و محصوالت به طیف وسیعی از اقشار جامعه 
و افزایش اعتبار شرکت، صدور اوراق مشارکت و گواهی 
سپرده و نیز پیش بینی فرایند ساده خروج از فرابورس 
از جمله مزایایی است که برای پذیرش شرکت ها در 
فرابورس ایران وجود دارد و همین مزایا جایگاه فرابورس 

را بیش از پیش برجسته و با اهمیت ساخته است.
از آنجایی که فرابورس یک بورس با محدودیت کمتر 
محسوب می شود بسیاری از کارکرد های بازار سرمایه را 
با شرایط آسان تر در اختیار صاحبان صنایع قرار می دهد 
و تالش در راستای رشد و اعتالی بازار سرمایه، تنوع 
فرصت  اعطای  سرمایه،  بازار  محصوالت  به  بخشی 
جدید به صاحبان صنایع نوپا و نیازمند به منابع مالی، 
افزایش مشارکت  های مردمی و افزایش سهم دارایی  های 
مالی در سبد سرمایه گذاری ها، از جمله رسالت  های بازار 
فرابورس ایران است. با توجه به نیازمندی  های کنونی 
بازار سرمایه، اهداف و استراتژی فعالیت فرابورس ایران 
به گونه ای طراحی شده تا بخش عمده ای از متقاضیان 
منابع مالی امکان بهره مندی از مزایای آن را داشته باشند 
و مهمترین ویژگی آن، سهولت رویه ها در مراحل پذیرش 

و انجام معامالت اوراق بهادار است. 
فرابورس ایران مشتمل بر 5 بازار مجزا با کارکرد های 
متنوع برای پذیرش انواع اوراق بهادار و ابزار مالی است 
که در بازار اول و دوم سهام شرکت های سهامی عامل 
معامله می شود و بازار سوم یا بازار عرضه محلی ایمن، 
شفاف و سودمند برای انجام معامالت عمده اوراق 
بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس 
را ندارند. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله 

شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس، دیگر ویژگی 
مهم بازار سوم به حساب می آید و انجام عرضه در این 
بازار مستلزم گذراندن فرایند پذیرش نبوده و با انجام 

تشریفات اداری در فرابورس، امکان پذیر است.
بازار ابزار های نوین مالی عنوان چهارمین بازار فرابورس 
است که در آن تمامی ابزار های مالی به استثنای سهام و 
حق تقدم خرید سهام که به تأیید شورای عالی بورس 
رسیده مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه 
گذاری و انواع صکوک قابل پذیرش و معامله است. در 
بازار ابزار های نوین همچنین اوراق استفاده از حق تقدم 
تسهیالت مسکن به عنوان یک ابزار جدید معامالتی 
مورد معامله قرار می گیرد و راه حل آسانی برای خرید و 
فروش این اوراق فراهم آورده است. در بازار پایه به عنوان 
پنجمین بازار فرابورس نیز تنها نقل و انتقال سهام سایر 
شرکت های سهامی عام که امکان یا قصد پذیرش در 
یکی از بازار های بورس و یا فرابورس را ندارند انجام 
بازار  اندازی  راه  همچنین  ایران  فرابروس  می گیرد. 
دارایی فکری را از طریق بازار سوم فرابورس در دستور 
کار خود قرار داده است و بر همین اساس قصد دارد 
به زودی شرایطی را مهیا کند تا استفاده از ظرفیت  های 
علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش  های صنعت، 
کشاورزی و خدمات از طریق ساز و کاری که این بازار 

فراهم می آورد صورت بگیرد.
اولویت  با  کارآمد  بازاری  ایجاد  فرابورس  رسالت 
معیار های شفافیت، نقدشوندگی و قابلیت اعتماد برای 
ایجاد بستر تأمین مالی ظرفیت  های متنوع سرمایه گذاری 
اوراق بهادار سازی  از طریق  تخصیص کارآمد منابع، 
انواع دارایی ها به منظور ایفای نقش شایسته در توسعه 
اقتصاد ملی است ضمن آنکه توسعه دسترسی و دامنه 
نفوذ، بهبود نقدشوندگی، بهبود شفافیت، تعالی سازمانی، 
سودآوری و رشد تثبیت شده از مهمترین اهداف شرکت 
تمایز  اهداف  این  بر  عالوه  است که  ایران  فرابورس 
بازار های  برابر  در  پذیری  رقابت  و  بخشی  هویت  و 
جایگزین نیز در زمره موضوعات استراتژیک این شرکت 
قرار دارد. تاکنون بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان تأمین 
مالی از طریق فرابورس صورت گرفته که این آمار نشان 
دهنده اعتماد سرمایه گذاران و صنایع کشور به این سازو 

کار است.
باید یادآور شد که امنیت در سرمایه گذاری و ارضای 
انتظارات فعالین از بازدهی آن در شرایط نوسان حاکم بر 
اقتصاد، نیازی است که در بازار خود انتظام سرمایه بدان 
پاسخ داده می شود رضایت سرمایه گذار در این محیط، 
سرمایه گذاری در تولید را ترغیب و رشد اقتصادی را 
تحریک خواهد نمود. طراحی و توسعه ابزار های نوین 
مالی با تخصصگرایی نوآورانه، مبین تالش در جذب 
و هدایت پس انداز های اقشار مردم به سمت سرمایه 
بازار  طریق  از  اقتصادی  طرح  های کالن  در  گذاری 
سرمایه است و در این میان، گسترش فرهنگ و بینش 
نقش آفرینی بازار سرمایه، اولین و مهمترین گام در ایجاد 
فضای اعتماد به این بخش برای رقم زدن حماسه ای 
تأثیر گذار در بستر اقتصادی کشور خواهد بود که فرابورس 

ایران همواره به آن می اندیشد.            

حسین نظام دوست، کارشناس تحقیق و توسعه
مبینا بنی اسدی، کارشناس روابط عمومی
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در شماره پیش مطلبی درباب دژخیم سرطان و 
افزون از روز پیش آن نگاشتیم. با کمال تأسف 

آنان که باید بخوانند یا نخواندند و یا با خواندن 
بدان اهمیت ندادند. حرف آن روز این بود که 
پول ندارم در جیب و درد داریم به تن. هست 

داروها در انبار گمرک و اجازه حضور در مراکز 
توزیع نمی دارد. به چه دلیل چرا؟ الله اعلم. 

و تأسف برانگیز آنکه هر روز بنز های الگانس بهشت زهرا در 
تهران و تابوت های چوبی در شهرها جوانانمان را که مثل برگ 

پائیزی به زمین می ریزند به گورستان می برند. و بدتر اینکه طیب 
هم اشک می ریزد. 

بقول شاعر شیرین سخن آذربایجان حضرت شهریار 
پیرهن از رخ وصال خجل کفن از گریه غسال خجل 
در هفته پیش چهارمین قربانی این دژخیم از خانه ما رخت بر 

بست و به دیار باقی شتافت.
نامش مهری و شهرتش پاک نیت. زنی پاک دامن که در حیات 

خودش عامل خیر و برکت بود.
زنی که در حیات خود مورچه ای از آن نرنجیده و همواره در پای 
دیگ نذر و نیاز حاضر و آنچه می داشت برتن مستمندان و آنچه 

می خواست سعادتمندی و کامیابی همه و همه.
دژخیم سرطان پنجه به او کشید. برای مداوا چون دارو در گمرک 
مانده به شارجه در خلیج فارس به ترکیه در اروپا به فرانسه،سوئد 

مسافر فرستاده شد تا دانه به دانه دارو جمع کنند تا به تن بیمار 
تزریق شود. دردجانسوز هر روز در بدن مهری بیشتر تا فرستاده از 

گوشه گوشه جهان درمان درد آورد. به یادم آمد روزی که جوان 
بودم مرحوم مشهد ابوالفضل امامی می خواند:

سرم درد می کند صندل بیارید  
طبیب از ملک اسکندر بیارید   

در تشریح جنازه 
آهسته می روم پای 

رفتن از من گرفته شده و 
نمی توانم از مهربان عزیزی که 

بر من حق داشت مشایعه کنم و دل 
سوزناک که چرا به چنین گرفتاری افتاده ایم.

عزیزان مسئول دارو یک تاریخ مصرف دارد ما اصول تجارت را 
نمی دانیم و شما که می دانید. ما طالب کاالئی هستیم که دردمان 
را دوا کند، کیست که نمی گذارد دارو از فرودگاه از انبار گمرک به 

قفسه داروخانه برود چه کسی این راه را هموار می کند اگر مرد 
میدان کار نیستید بخود ما دردمندان اجازه دهید که با پول به انبار 
گمرک برویم و آنجا درمان دردمان را تهیه کنیم گرچه این امر حل 

مشکل نیست ولی آنان که باید خجالت بکشند بدانند که مرگ 
عزیزان ما در حد یک فاتحه ختم نیست کینه در سینه را چه باید 

کرد.
وزیر بهداشت، وزیر کار امور اجتماعی که هر کدام با یال کوپال 

ماشین اسکورت بادی گارد طی مسیر می کنید بدانید ما پای پیاده 
در پی جنازه گریان می رویم و در خانه گرفتار دیگر که چشم به ما 

دوخته و می گوید غصه نخورید شاید خدا مرا خوب کند.... 
چون صوفیان به حالت رقصند مقتدا.

پاک نیتی که افزون بر فرزندان خود دهها فرزند خوانده به 
دامن پرمهرش پرورش داد را امروز از ندانم کاری چند نادان به 

خاک سپردیم روحش شاد و ما این غم را به روزها به سینه نگاه 
می داریم تا...

این بار 
خجالت بکشید که 
خجالت می کشیم
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رییس هیأت مدیره:

مهندس عبدالصمد دادگر

گلسار فارس

متناوب  توسعه  با  و  قرار گرفت  برداری  بهره  مورد  شیراز  در   1372 سال  در  فارس  شرکت گلسار 
هم اکنون ظرفیت تولیدی خود را به بیش از یک میلیون و سیصد هزار قطعه در سال رسانیده 
انگیزه ای است  برای ششمین سال در یک دهه  است. کسب عنوان صادر کننده نمونه کشوری 
مضاعف که ما را در جهت نیل به رویکرد شرکت توسعه بازاری هدف، افزایش ظرفیت تولید و 
افزایش میزان صادرات رهنمون می سازد. گستردگی بازار های هدف صادرات از جمله: انگلستان، 
قزاقستان،  قرقیزستان،  تاجیکستان،  ازبکستان،  قطر،  بحرین،  لبنان،  یمن،  ترکیه،  چک،  جمهوری 
ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، الجزایر، لیبی، نیجریه، عراق و افغانستان در کنار تجربه 19 ساله ی 
صادرات از شاخص  های بسیار مهم در موفقیت  های صادراتی این شرکت می باشد. رویکرد گلسار 
فارس بر مبنای چشم انداز و مأموریت مدون، تعریف گردیده است که در این راستا شرکت گلسار 
است.  شده  مشتریان  خشنودی  و  وری  بهره  تنوع، کیفیت،  در  سرآمد  سازمانی  به  مبدل  فارس 
استراتژی این شرکت برمبنای ارزش  های سازمانی اعم از پاسخگویی متوازن به نیاز های ذی نفعان، 
فرایندها،  بازنگری  و  هدف گذاری  ها،  واقعیت  براساس  اهداف  ریزی  طرح  مداری،  مشتری 
توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نواندیشی و نوآفرینی، خلق ارزش  های متقابل با شرکای و 

است. اجتماعی شکل گرفته  مسئوولیت پذیری 
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت : 

1363 – 20 سال 
محصوالت صادراتی شرکت: زیردوشی – روشویی روکاینتی از سایز 45 سانتی متر تا سایز 120 
سانتی متر- روشویی پایه دار از سایز 37 سانتی متر تا سایز 76 سانتی متر- توالت فرنگی یک تکه 

و دو تکه – توالت شرقی – بیده واکسسوری حمام 
برند های ثبت شده : ثبت برند رسمی شرکت در کنوانسیون سوییس 

گواهینامه  های اخذ شده : گواهی استاندارد اروپا EC، گواهی اشتهار به تعالی در سطح پنج 
ستاره از سازمان MQFE اروپا به عنوان اولین شرکت ایرانی – تقدیرنامه برای تعالی در سطح 
سه ستاره از سازمان جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی کشور، صنعت نمونه کشور در سال  های 

88، 89، 90 و 91 – واحد نمونه سبز کشور، منتخب 6 دوره متوالی به عنوان صنعت نمونه استان 
 ISO 14001: 2004 , ISO 9001: 2008 گواهینامه –
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مدیرعامل: 

مهندس مقصودمنافی

کیش چیپس 

با تأسیس این شرکت در سال 1989 و تولید چیپس طبیعی به عنوان نقطه شروع تولیدات آن، 
مزمز یکی از اولنی شرکت هایی بوده که توانسته است به تولید چیپس بسته بندی شده با کیفیت 
باال در ایران برپدازد. از همان روز های ابتدایی مزمز به یک شرکت برجسته تولید کننده چیپس 
و  ارتقاء کیفیت محصوالت  بر  آغازین  آن در سال  های  تبدیل گردید. مأموریت  باال  با کیفیت 
اسنک ها،  و  غذایی  در صنایع  در محصوالت  نوآوری  و  ایران، گسرتش  در  چیپس  بسته بندی 
صادرات به بازار بنی المللی و برآورده ساخنت سلیقه ها و نیاز های مختلف مشرتیان متمرکز بود. 
امروزه شرکت مزمز به نقطه ای رسیده است که نام اطمینان مصرف کاال های این شرکت را برای 
مصرف کنندگان تضمنی می کند با تولید یک نوع طعم در چیپس شروع شده و امروزه بیش از 
15 نوع طعم در صنعت تولید چیپس و همچننی اسنک و آجیل در ایران و در سطح بنی المللی 

می گردد. عرضه 

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت :
سال تأسیس 1369 سابقه فعالیت 23 سال

محصوالت صادراتی شرکت:
چیپس، اسنک، آجیل، رب

برند های ثبت شده:
مزمز، کیش، دونه دونه، سنسیشن، پریمو، راکی

گواهینامه اخذ شده:
 ISO9001:2008- HACCP- ISO14001:2004- 2008 OHSAS:18001-

حالل    - سیب سالمت   ISO10004:2010- ISO22000:2005
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تصمیمات متخذه
پس از استماع گزارش هیأت مدیره و ارایه 
پروژه  های  خصوص  در  الزم   توضیحات 
در دست اجرای ساختمان فرابورس ایران و 
لزوم تأمین اعتبار آن از طریق افزایش سرمایه 
قانونی  بازرس  استماع گزارش  همچنین  و 
لزوم  بر  دایر  شرکت  مستقل  حسابرس  و 
سرمایه،  افزایش 
با عنایت به مجوز 
سازمان  صادره 
اوراق  و  بورس 
شماره  به  بهادار 
 1 2 1 /2 3 5 5 2 3
مورخ 1392/06/18 
اکثریت  با  مجمع 
آراء   2/3 از  بیش 
در  حاضرین 
افزایش  خصوص 
از  شرکت  سرمایه 
میلیارد   200 مبلغ 
درصد   50 معادل  ریال  میلیارد   300 به  ریال 
تفکیک 26/5 درصد)مبلغ 53 میلیارد ریال( 
انباشته(  )سود  نشده  تقسیم  سود  محل  از 
و 23/5 درصد )معادل 47 میلیارد ریال( از 
نمود  تصویب  را  احتیاطی  اندوخته  محل 
و سرمایه شرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال به 
مبلغ 300 میلیارد ریال منقسم به 300 میلیون 
سهم یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت 
شده می باشد از محل سود انباشته و اندوخته 

احتیاطی افزایش یافت و همچنین ماده هشت 
اساسنامه شرکت نیز به شرح مذکور اصالح 
گردید و مقرر شد هیأت مدیره شرکت نسبت 
تعداد  تخصیص  و  سرمایه  افزایش  ثبت  به 
سهام با رعایت حفظ درصد مشارکت به کلیه 

نماید. اقدام  سهامداران 

مجمع  به  قانونی  بازرس  گزارش 
سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی 

گزارش توجیهی شماره 92/4/12368 مورخ 
فرابورس  شرکت  مدیره  1392/05/14هیأت 
افزایش  درخصوص  عام(  )سهامی  ایران 
سرمایه آن شرکت از مبلغ 200میلیارد ریال به 
مبلغ 300 میلیارد ریال، که پیوست می باشد، 
به  رسیدگی  حسابرسی  استاندارد  طبق 
اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه 
توجیهی  است. مسئولیت گزارش  قرار گرفته 
با هیأت  مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن 

است. شرکت  مدیره 
ماده   2 تبصره  اجرای  در  مزبور  گزارش 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و 
اندوخته احتیاطی به ترتیب بمبالغ 53 و 47 
طبق گزارش  است.  شده  تهیه  ریال  میلیارد 
افزایش  تأمین  محل  مدیره،  هیأت  توجیهی 
اندوخته  و  انباشته  سود  درخواستی  سرمایه 
احتیاطی عنوان شده که منتج به ورود وجه 
سرمایه  افزایش  نمی گردد.  شرکت  به  نقد 

مزبور جهت تأمین منابع مورد نیاز برای اخذ 
مجوز ساخت و تغییر کاربری بنا، احداث و 
پرداخت  شده،  خریداری  ساختمان  تجهیز 
به خرید ساختمان  مربوط  بدهی  از  بخشی 
و سرمایه گذاری در سهام شرکت مرکز مالی 
به  عنایت  با  است.  پیشنهاد گردیده  ایران 
مراتب یادشده این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
تهیه  مدیریت  اقدامات  و  آتی  رویداد های 
شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه 
داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن 
توصیف  هدف  جز  هدف هایی  برای  است 

شده در باال مناسب نباشد.
پشتوانه  و  شواهد  به  رسیدگی  براساس 
مفروضات و با فرض تحقیق موارد مطروحه در 
طرح توجیهی، این مؤسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، 
فراهم  توجیهی  تهیه گزارش  برای  مبنایی 
نمی کند. به عالوه، به نظر این مؤسسه، گزارش 
به  مفروضات  براساس  شده  یاد  توجیهی 

گونه ای مناسب تهیه و ارایه شده است.
طبق  شده  بینی  پیش  رویداد های  اگر  حتی 
باال  در  شده  توصیف  ذهنی  مفروضات 
رخ         دهد، نتایج واقعی احتمااًل متفاوت 
از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویداد های 
پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار 
رخ نمی دهد وتفاوت های حاصل می تواند با 

اهمیت باشد.

مهندس هامونی را باورش بداریم جوانی است آراسته به فضل و کمر بسته به خدمت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرابورس ایران )سهامی عام( روز یکشنبه مورخ 1392/7/28 در محل مؤسسه مطالعات بهره وری مناتبع انسانی 
واقع در تهران خیابان شیخ ب هایی جنوبی با حضور سهامداران و نمایندگان قانونی دارای 56/79 درصد سهام شرکت و همچنین با حضور اعضاء هیأت مدیره، 

مدیرعامل، نماینده بورس و اوراق بهادار و نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل تشکیل گردید.
مجمع با ریاست آقای رسول سعدی و با ناظری آقایان علیرضا عسکری مارانی و صادق عجمی و به دبیری آقای ابوالفضل متین برگزار گردید. پس از قرائت 
گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت توسط مهندس امیرهامونی مدیرعامل فرهیخته و دانش پژوه شرکت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع 

نشینان ضمن تقدیر و تشکر از درایت و تالش خستگی ناپذیر تیم ارشد مدیریتی شرکت با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمودند.
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مدیرعامل: 
مهندس احسان اله بیات

صنایع شیمیایی سینا

شرکت صنایع شیمیایی در سال 1363 توسط سازمان صنایع ملی تأسیس گردید.
کارخانه شرکت واقع در کیلومرت 28 جاده شریاز به اصفهان و در شهرستان زرقان واقع شده است. 
تولیدات شرکت شامل محصوالت پاینی دستی پرتوشیمی از قبیل فرمالنی، هگزامنی، پارافرمالدئید 
و محلول اوره فرمالدئید تغلیظ شده می باشد. عمده مصارف متنوع این محصوالت در صنایع 

چوب و نئوپان، رزین  های مختلف، کود های شیمیایی مصارف نظامی و نیز دارویی می باشد.
صادرات شرکت به طور متوسط تا قبل از تحریم  های سیاسی حدود 50 درصد حجم فروش را در 
بیش از 40 کشور از قاره  های اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه شامل می گردید و در حال حاضر نیز 
علریغم تمام محدودیت ها در حدود 35 درصد از فروش شرکت، از طریق صادرات به کشور های 

محدودتری صورت می پذیرد.

و  نمونه کشوری  صادرکننده  به عنوان  یکبار  سینا  شیمیایی  صنایع  شرکت  سال گذشته   10 طی 
چندین بار به عنوان صادرکننده برتر در سطح کشور انتخاب گردید و در سطح استان فارس نیز 

هرساله به عنوان تولیدکننده صادرکننده نمونه استانی معرفی گردیده است.

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت:
1363 – تولید، فروش و صادرات کاال های مجاز صادراتی

محصوالت صادراتی شرکت:
فرمالنی – هگزامنی – پارافرمالدئید – محلول اوره فرمالدئید تغلیظ شده

برند های ثبت شده: سینا
گواهینامه اخذ شده: پروانه  های کاربرد عالمت استاندارد اجباری

Iso9001 – 2000 , iso 14000 – 2004
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مدیریت درخشان، رشد 
سودآوری و توسعه بارز را 

توامان نشانه رفته است
تقسیم سود 200 ریالی برای هر سهم

سیمان  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
سپاهان ساعت 10 صبح مورخه یکشنبه 92/8/12 

تشکیل گردید. تهران  سیمرغ  هتل  در 
در این مجمع که با حضور بیش از 73/08 درصد 
و  حسابرس  مدیره،  هیأت  اعضای  سهامداران، 
شد  آغاز  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  نماینده 
مدیره  هیأت  »ریاست  ُبد  محمد  علی  استاد 
و  قرار گرفته  مجمع  ریاست  مقام  در  شرکت« 
جنابان عباس صفا کیش و سید حسین شفیعی به 
نمایندگی از شرکت های سیمان کردستان و شرکت 
سیمان فارس و خوزستان در مقام نظار ایشان را 
در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع 
نیز به عهده معاونت ارشد مالی و اداری شرکت 
مهندس حمزه بود که پس از قرائت گزارش هیأت 
مدیره به مجمع توسط مدیرعامل خوش فکر و 
با تجربه شرکت مهندس محمد اسدی و استماع 
گزارش حسابرس و بازارس قانونی شرکت مجمع 
تقدیر و  و  مالی  با تصویب صورت  های  نشینان 
مدیریتی  ارشد  تیم  جهادگونه  زحمات  از  تشکر 
برای  را  و خرم  روز های خوش  نوید  شرکت که 
سیمان سپاهان ارمغان داشتند با تقسیم سود 200 

ریالی به کار خود پایان دادند.
به گزارش  می توان  مجمع  خواندنی  نکات  از 
مبسوط و جامع مهندس اسعدی اشارت داشت 
حوزه  در  ایشان  ساله   30 سابقه  به  توجه  با  که 
مدیریتی صنعت علی الخصوص صنعت سیمان 
و توضیحات مفصلی که مهندس اسعدی و استاد 
محمدرضا ُبد داشتند تحسین کلیه سهامداران را 
در پی داشت. مهندس اسعدی در گزارش خود 
با بیان اینکه سیمان سپاهان با داشتن 6 دستگاه 
آسیاب و تعداد 14 سیلو و 10 خط بارگیری کیسه 
و 8 خط بارگیری فله و همچنین بهره گیری از 
3 آزمایشگاه پیشرفته و مجهز شیمی، فیزیک و 
xRay توانسته است اوال سیمان  های متنوعی )5 
نوع محصول( را تولید کند و ثانیاً بهترین کیفیت 
را داشته باشد که این عوامل در کنار دسترس آسان 
حمل بار به تمام نقاط داخل و خارج از کشور 
آهن سراسری کشور، سیمان سپاهان  راه  بوسیله 
را در ردیف موفق ترین کارخانه تولید سیمان و 
کلینکر در کشور قرار داده است. مهندس اسعدی 
همچنین در ادامه گزارش خود به مجمع، اشاره 
»حدود  شرکت  در  پرسنلی  حوادث  به کاهش 

آموزش  ساعتی   25 سرانه  و  درصد کاهش«   90
جایزه  دریافت  و  سال گذشته  طی  در  کارکنان 
 92 سال  در  اصفهان  استان  نمونه  صادرکننده 
اعالم داشت که شرکت توانسته با تالش کارکنان 
صحیح  تصمیمات  و  خود  زحمتکش  و  خدوم 
تابستان  در  را  سیمان  تحویل  رکورد  مدیریتی 
امسال بشکند یعنی بیشترین میزان تحویل سیمان 

تابحال. ابتدای تأسیس کارخانه  از 
مثبت  نکات  دیگر  از  شرکت  موفق  مدیرعامل 
سیمان سپاهان را وجود معادن مورد نیاز کارخانه 
بسیار  فاصله  های  در  محصوالت  تولید  برای 
نزدیک »500 متر تا 3000 متری« و همچنین وجود 
فضای سبز 700 هکتاری در کارخانه اعالم کرد و 
بیان ریسک  های پیش  با  پایان سخنان خود  در 
روی شرکت از جمله کمبود نقدینگی نوسانات 
ارزی، مشکالت حمل و نقل و صادرات عمده 
به یک کشور»عراق« اعالم داشته که با توجه به 
با برنامه ریزی  های مدون  تمامی این مشکالت 
مدیریتی به دنبال رسیدن به استراتژی  های از پیش 
آوری،  سود  رشد  جمله  از  شرکت  شده  تدوین 
توسعه بازار، تولید بهینه، بالندگی نیروی انسانی 

می باشیم. و... 
به  می توان  مجمع  خواندنی  نکات  دیگر  از 
توضیحات کامل استاد محمد علی ُبد به سؤاالت 
نرخ  بودن  پایین  درخصوص  جزء  سهامداران 
فروش سیمان و تالش صورت گرفته در جهت 
بند  بدون  آن و همچنین گزارش  قیمت  افزایش 
برای  شرکت  قانون  بازرس  و  حسابرس  قانونی 
اولین بار اشارت داشت که این موضوع  باعث 
از  رئیسه  هیأت  اعضای  و  سهامداران  گردید 
حمزه  مهندس  شرکت  اداری  و  مالی  معاونت 
که حساب های شفاف و پاک با خود به مجمع 

اعالم کنند. را  ویژه خود  تشکر  بود  آورده 
در نهایت مجمع نشینان با تصویب صورت  های 
تیم  زحمات گرانقدر  از  تشکر  و  تقدیر  و  مالی 
مدیریتی شرکت با تقسیم سود 200 ریالی به کار 

دادند. پایان  خود 
از زحماتی که جناب  پایان وظیفه می دانیم  در 
افجری مدیریت روابط عمومی شرکت که ما را 
در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی 

را داشته باشیم. 

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

باشم. آن  نتایج  سهامداران محترم شاهد 

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

سال  در  حمایتی  سبد  از  سیمان  خروج  از  پس 
تولید،  جدید  واحد های  اندازی  راه  و   1387
عرضه سیمان نسبت به تقاضا در بازار های داخلی 
افزایش یافت و شرایطی متفاوت با گذشته برای 
واحد های تولید کننده سیمان به وجود آمد و علی 
رغم آزاد شدن صادرات سیمان، فزونی عرضه در 
بازار های داخلی نسبت به تقاضا در سال مالی 
منتهی به پایان شهریور ماه 1392 همچنان تداوم 
شده  تمام  قیمت  افزایش  این  بر  عالوه  یافت. 
قانون  اول  فاز  اجرای  تأثیر  تحت  سیمان  تولید 
هدفمندی یارانه ها و متعاقبا تأثیر افزایش قیمت 
افزایش  و  ارز  نرخ  افزایش  انرژی،  حامل  های 
تناسب  وعدم  طرف  یک  از  سالیانه  هزینه  های 
قیمت  افزایش  با  سیمان  فروش  قیمت  افزایش 
با  را  سیمان  دیگر، صنعت  طرف  از  شده  تمام 
مورد گزارش  مالی  در سال  کاهش حاشیه سود 

است. نموده  مواجه 
تولید  با رشد  تناسب رشد مصرف سیمان  عدم 
سیمان در سال مالی مورد گزارش، باعث گردیده 
به  نسبت  تولید  مازاد  با  تولید کنندگان  است 
و  انباشت  با  نتیجه  در  شده که  مواجه  مصرف 
ن هایتاً عدم فروش محصول، با کسری نقدینگی 

شوند. مواجه 
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

 خسرو
 امریحسینی
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رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
سال  در  تولید  سوم  خط  اندازی  راه  از  پس 
سیمان  شرکت  در  تولید کلینکر  ظرفیت   1387
از 1/8 میلیون تن به 2/7 میلیون تن و  سپاهان 
آسیاب سیمان خط سوم در  راه اندازی  از  پس 
نیمه دوم سال 1388 ظرفیت تولید سیمان نیز به 

است. رسیده  تن  میلیون   3/7
افزایش  و  شرکت  در  سیمان  تولید  افزایش  با 
در  شرکت ها  سایر  تولیدی  سیمان  عرضه 
بازار های داخلی، به ویژه افزایش عرضه سیمان 
در منطقه جغرافیایی شرکت به علت بهره برداری 
از کارخانه  های جدید، رقابت بین عرضه کنندگان 
افزایش فروش محصوالت خود در سال  برای 
مالی منتهی به پایان شهریور ماه 1392 نیز ادامه 
فروش  قیمت  رقابت،  اثر  در  به طوریکه  یافت 
محصوالت علیرغم افزایش نرخ در کل کشور به 

است. نیافته  افزایش  تناسب 
با  نیز  از کشور  به خارج  در صادرات محصول 
مصرف  به  نسبت  سیمان  مازاد  تولید  به  توجه 
داخلی، عرصه رقابت شدت یافت و با افزایش 
کرایه حمل سیمان تا مرز های خروجی، حاشیه 
سود سیمان صادراتی نسبت به سال مالی قبل 
افزایش قابل توجهی نداشته است. با وجود این 
پیش  از  اهداف  به  نمود  تالش  شرکت  موارد، 
همدلی  و  همت  با  و  یابد  دست  شده  تعیین 
جدید  بازار های  به  ورود  برای  کارکنان  همه 
از  بیش  فروش  آن  نتیجه  نماید که  ریزی  برنامه 
تن کلینکر  هزار  و 293  سیمان  تن  میلیون   2/7
در شرایط سخت رقابتی در بازار های داخل و 

است. بوده  خارج 
بیان استراتژی شرکت

درخصوص   1389 سال  از  که  مطالعاتی  با 
برنامه  های شرکت به عمل آمد استراتژی های سه 
ساله شرکت تدوین و به مرحله اجرا درآمده است 
که با ارزیابی نتایج حاصل از آن، استراتژی ها 
مورد بازنگری قرار گرفته و با تغییراتی عملیاتی 
شده اند، اهم استراتژی های مذکور به شرح زیر 

می باشد:
حفظ توسعه سهم بازار و تکریم مشتریان

با تغییر شرایط فروش محصول، نگرش شرکت 
نسبت به مشتریان با رویکرد حفظ مشتریان قبلی 

بمنظور حفظ  مشتریان جدید  تعداد  افزایش  و 
سهم بازار مد نظر بوده است که در این راستا 
تقویت واحد های مهندسی فروش و بازاریابی و 
ارایه خدمات پس از فروش شامل نظر سنجی 
و راهنمایی مشتران در مورد مصرف سیمان و 
مراجعه به محل  های مصرف سیمان و استفاده 
اندازه گیری معیار های  از آزمایشگاهسیار برای 

کیفیت سیمان قابل ذکر است.

رشد و توسعه منابع انسانی
پویایی  و  رشد  عامل  به عنوان  انسانی  نیروی 
بازنگری  است.  بوده  توجه  مورد  سازمان 
ریزی  برنامه  و  انسانی  نیروی  وضعیت  مستمر 
آموزش های تخصصی برای ارتقاء سطح دانش 
مالی مورد  کارکنان و مهندسی مجدد در سال 
گزارش در ادامه اقدامات سال  های قبل و تداوم 
استراتژی های  از  یکی  آتی  سنوات  برای  آن 
برگزیده می باشد. همچنین سایر استراتژی های 
توسعه   -2 سودآوری  رشد   -1 شامل  شرکت 
پایدار با توجه به عملکرد زیست محیطی 3- 
تولید بهینه با توجه به ارتقاء کیفیت می باشد. 
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به 

اهداف تعیین شده
تالش برای دستیابی به اهداف تعیین شده در 
عملکرد  پایش  و  مدیره  هیأت  توسط  بودجه 
ماهیانه در طول سال مالی منتهی به 31 شهریور 
و تحوالت  متغیر  به شرایط  توجه  با  ماه 1392 
اقتصادی در سال مالی مورد گزارش دغدغه  های 

است بوده  مدیریت شرکت  اساسی 
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت

با مطالعاتی که در سال  های گذشته صورت گرفته 
است تولید محصوالت جدید در مرحله آزمایش 
قرار گرفته که پس از طی مراحل آزمایشی، این 
از لحاظ کیفیت و  محصوالت که دارای تنوع 
مقاومت و سایر معیارها با انواع سیمان موجود 

خواهد بود به بازار عرضه می گردد.
تولید بتن در شرکت فرآورده  های بتنی که در سال 
1387 با سرمایه گذاری شرکت تأسیس گردیده 
تولید  و  فعالیت شرکت  دیگر گسترش  موارد  از 

محصول در چرخه بعدی سیمان می باشد.

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

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

آن. حمل  و کرایه  سیمان  شده 
عدم پایداری شرایط صادرات و احتمال ایجاد 

محدودیت در صدور به کشور های مقصد.
تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن در میزان بدهی به 

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

نقدینگی  و  فروش 
افزایش سطح عمومی قیمتها

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

تاریخچه
شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 1348/11/15 به 
منظور احداث یک کارخانه سیمان در نزدیکی 
تولید  جهت  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه 
ذوب  سرباره کوره  از  استفاده  با  پرتلند  سیمان 
آهن اصفهان به صورت شرکت سهامی خاص 
تأسیس شده و در تاریخ 1350/1/29 تحت شماره 
14617 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 
به  شرکت  قانونی  مرکز  انتقال  از  پس  و  تهران 
شهر اصفهان تحت شماره 4761 در اداره ثبت 
ثبت  به  اصفهان  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها 
به   1370/6/23 تاریخ  در  شرکت  است.  رسیده 
شرکت سهامی عام تبدیل شده است. مرکز اصلی 
شرکت شهر اصفهان می باشد و محل کارخانه 
در 45 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع 

است. شده 
سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 100 میلیون 
ریال )شامل تعداد 100 سهم، به ارزش اسمی هر 
مرحله  چند  طی  بوده که  ریال(   1/000/000 سهم 
به مبلغ 1/800/000/000 سهم، به ارزش اسمی هر 
سهم 1/000ریال( در پایان سال مالی منتهی به 31 

شهریور 1392 افزایش یافته است. 
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مدیرعامل:
مهندس فرشته امینی

گلنور

گروه روشنایی گلنور با عالمت اختصاری GLG یکی از پیشتازان صنعت روشنایی کشور به شمار 
می رود. این گروه مجموعه ای از شرکت های زیر می باشد:

پارکی،  چراغ  های   ،DEL خیابانی  چراغ  های  خیابانی،  چراغ  های  تولید کننده  شرکت گلنور: 
میدانی و صنعتی

مشاوره،  روشنایی،  برج  های  و  چراغ  پایه  انواع  سازنده  و  طراح  الکرتیک:  نور  پارس  شرکت 
طراحی، نظارت و اجرای شبکه  های توزیع برق

تأمنی  واترپروف،  فلورسنت  چراغ  های  نورافکن،  انواع  تولید کننده  الکرتیک:  نور کار  شرکت 
)RALOS( و سیستم  های خورشیدی DEL تجهیزات ضد انفجار، تولید محصوالت

شرکت آراالکرتیک پایا: تولیدکننده المپ کم مصرف، استارتر المپ  های بخار سدیم و متال هالید، 
انواع باالست و تجهیزات الکرتونیکی

عضویت شرکت های فوق در قالب گروه روشنایی گلنور باعث شده است که این گروه بتواند به 
نحو مؤثری پاسخگوی انواع نیاز های پروژه  های روشنایی در صنعت روشنایی باشد. گروه روشنایی 
و  تولید  نیز  و  مناسب  فضای کاری  پیشرفته،  امکانات  مدیریتی کارآمد،  از  برخورداری  با  گلنور 
صادرات محصول با کیفیت به بیش از 25 کشور جهان توانسته است جایگاه ممتازی در صنعت 

روشنایی کشور و همچننی در بنی شرکت های منطقه خاور میانه بدست آورد.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1372

محصوالت صادراتی شرکت:
پارکی،  چراغ  های  روشنایی،  برج  های  و  پایه ها  انواع  نورافکن،  انواع  خیابانی،  چراغ  های 

محصوالت روشنایی DEL و سیستم  های روشنایی خورشیدی، المپ  های کم مصرف
برند های ثبت شده: گلنور – نورکار – آرا – پارس نور

گواهینامه اخذ شده:
 2008 – ISO9001 گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت

گواهینامه استاندارد ملی ایران – گواهینامه استاندارد و انطباق محصول از شرکت EDV آلمان
گواهینامه صالحیت پیمانکاری – گواهی و پروانه تحقیق و توسعه ا وزارت صنایع و معادن
گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

گواهینامه تست نور از شرکت LAID – گواهینامه EC از شرکت EDV آلمان
گواهینامه تست های PI از مؤسسه QMI ایتالیا
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مدیرعامل:
مهندس اسکندر ستوده

مجتمع صنایع 
الستیک یزد

اخذ  و  با مطالعات  یزد عماًل  1365 در شهر  یزد در سال  های 1364 –  مجتمع صنایع الستیک 
نمود. فعالیت  به  شروع  اولیه،  موافقت  های 

در سال 1374 پس از نصب و راه اندازی ماشین آالت خطوط تولید انواع تایر و تیوب واحد های 
تولیدی این مجتمع با عالمت تجاری YAZD TIRE وارد تولید تجاری و بازار گردیده است.

پس از آن این مجتمع همواره در جهت اصالح و بهینه سازی محصوالت خود اقدامات مؤثری 
سال  در  سیمی  رادیال  سواری  تایر های  تولید  به  اقدام  آن  بارزترین  جمله  از  است که  برداشته 
1386 با اخذ فن آوری رسمی از یکی از مراجع اروپایی بنام فردشتاین هلند است. استفاده از 
VERDESTINE بر روی تایر های رادیال عالوه بر تائید کیفیت توسط مؤسسه صاحب  برند 
تکنولوژی موکد این نکته است که در واقع یزد تایر تولید کننده تایر های رادیال سیمی فردشتاین 

می باشد. ایران  در  هلند 
مجتمع صنایع الستیک یزد به عنوان یکی از بهترین طراحان و تولید کنندگان انواع تایر و تیوب 
در صنعت الستیک در راستای حصول اهداف عالیه خود مبنی بر تولید و عرضه محصوالتی با 
کیفیت برتر به منظور جلب رضایت مشتریان و کسب سهم بیشتری از بازار داخل و خارج از کشور 
با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و تجهیزات پیشرفته و مناسب موفق گردیده است با پیاده سازی 
با  بردارد.  پویا  و  ISO/TS گامی اساسی   :16949 استاندارد  براساس  سیستم مدیریت کیفیت 

تحقق طرح  های توسعه شاهد رشد تولید تایر های رادیال در این مجتمع خواهیم بود.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: از 1364/4/23 تاکنون

محصوالت صادراتی شرکت: انواع تایر و تیوب دوچرخه، موتورسیکلت، سواری، وانتی، سواری 
رادیال 

برند های ثبت شده: یزد تایر
گواهینامه اخذ شده:

گواهی استاندارد ایران
EN ISO9001- 2008

ISOTS 16949 – 2009

)DRADNATS NAEPORUE( KRAME
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مدیرعامل: 
مهندس محمد حسین خزاعی

گوهر زعفران 

شرکت گوهر زعفران در سال 1383 تأسیس گردید و با دریافت پروانه ساخت و پروانه بهره برداری 

از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تأسیس نمایندگی در کشور امارات اقدام نمود، 

سپس در سال 1388 موفق به کسب عنوان صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی گردید. این 
شرکت زعفران را به صورت مستقیم از مزارع جمع آوری و سپس به صورت بهداشتی به انبار منتقل نموده 
براساس  تأیید شدن  و  آزمایشگاه شرکت  در  و میکروبی  فیزیکی، شیمیایی  آزمایش های  انجام  از  و پس 
کیفیت استاندارد، صورت و بسته بندی نموده و به اروپا، آسیا، آمریکایالتین واقیانوسیه صادر می نماید.

شرکت گوهر زعفران مجهز به آزمایشگاه فیزیکی، شیمیایی و میکروبی با تجهیزات مدرن، موفق به کسب 
گواهینامه  های بسیاری از قبیل پروانه ساخت، پروانه بهره برداری و پروانه استاندارد گردیده است. گوهر 
زعفران مفتخر است که بهترین زعفران را با باالترین کیفیت با بسته بندی متنوع به جهانیان ارایه نمایند.

از دستاوردها و موفقیت  های این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
صادرات بیشترین حجم زعفران در کشور 11270 کیلوگرم )سال 1389( 

کسب عنوان صادر کننده برتر کشوری برای 3 سال متوالی )سال 1389 و 1391(
عنوان صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در 5 سال متوالی )از سال 1387 تا 1391(

کسب عنوان واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی )سال 1389(
دریافت نشان استاندارد بین المللی ISO9001 برای مدیریت کیفیت )سال 1389(

دریافت نشان استاندارد بین المللی OHSAS 18001 برای مدیریت سالمت و امنیت )سال 1389(
دریافت نشان استاندارد بین المللی HACCP برای مدیریت بحران )سال 1389(

دریافت مدرک FDA از مؤسسه نظارت بر غذا و دارو آمریکا )سال 1390(
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت : 1383 – 10 سال

محصوالت صادراتی شرکت: زعفران

برند های ثبت شده: کیام

گواهینامه اخذ شده:
 ISO9001- OHSAS 18001- ISOHACCP – ISO SA8000- FDA – ISO:22000
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شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
صبح   9 ساعت  در  عام(  شاهد)سهامی 
روز سه شنبه مورخ 1392/07/30 در محل 
حضور  با  و  سیدالشهداء  فرهنگی  مرکز 
تشکیل  سهامداران  درصد   87 از  بیش 

گردید. 
اشرف  علی  آقای  ریاست  به  مجمع 
عباسی  حسن  آقای  ناظری  و  افخمی 
طهماسبی  الهه  خانم  سرکار  و  معروفان 
ترشیزی و دبیری جناب اقای باقر میالنی 
قرائت گزارش  از  پس  و  برگزار  شیروان 
مدیره  هیأت   1392 به  منتهی  مالی  سال 
قنبری  مهدی  مهندس  توسط  مجمع  به 
استماع  و  و کاربلد  کاردان  مدیرعامل 
قانونی،  بازرس  و  حسابرس  گزارش 
مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از تالش 
تصویب  و  شرکت  مدیریتی  ارشد  تیم 
صورت  های مالی با تصویب سود نقدی 
به کار  سهم  هر  برای  ریال   260 مبلغ  به 
خواندنی  نکات  از  دادند.  پایان  خود 
مجمع می توان به سخنان مهندس قنبری 
مبنی بر ترسیم چشم انداز مدیریتی نوین 

تالش  بر  مبنی  شرکت 
توسعه  آفرینی،  ارزش  بر 
سرمایه گذاری  فعالیت  های 
و  بازار سرمایه  و  تجاری  و 
فرآوری  فعالیت های  انجام 
افزوده  ارزش  بردن  باال  و 
در کنار ارتقاء سطح کمی و کیفی شرکت 

داشت.  اشاره  بورس  در 
شایان ذکر است شرکت شاهد با بیش از 
130 هزار سهامدار)از جمله فرزندان عزیز 
بخش  چهار  در  شرکت   5 با  شاهدان( 
پتروشیمی،سرمایه  ابنیه،  و  مسکن  اصلی 
فعالیت  به  مشغول  بازرگانی،  گذاری، 
مدیرعامل  پایانی  سخن  می باشد. 
خدوم شرکت مبنی بر پتانسیل باالی این 
مجموعه در کنار  دارایی های ارزشمند آن 
شرکت  بیشتر  چه  هر  شکوفایی  نوید  که 
خواهد  آینده  دوسال  یکی  ظرف  شاهد 
سهامداران  تشویق  و  استقبال  باعث  بود 

شرکت گردید.  و کالن  خرد 
پیام هیأت مدیره

تالش  با  شاکریم که  را  سبحان  خداوند 
بی وقفه و مدبرانه منتخبین شما )اعضای 
در  توانستیم  شاهد(  شرکت  مدیره  هیأت 
فضای  نشیب  و  پرفراز  و  متالطم  عرصه 
کسب و کار کشور در سالی که گذشت، به 
تعهدات اعالم شده به سهامداران محترم 
و بورس اوراق بهادار تهران عمل نماییم، 

گرچه این حد توفیقات برای خدمتگزاران 
شما در شرکت شاهد در سطوح مختلف 
ستادی و اجرایی قانع کننده نبوده و باید 
شما  پشتیبانی  و  منان  خداوند  یاری  به 
بلندتری  افق های  به  عزیز  سهامداران 

یابیم.   دست 
مستحضرند،  سهامدار  محترم  عزیزان 
درون  از  است که  شرکتی  شاهد  شرکت 
یک نهاد انقال اسالمی روئیده و تکلیف 
شده در فضای کسب و کار عمومی کشور 
در  ویژه  به  و  جاری  مقررات  با  منطبق 
عرصه بورس اوراق بهادار فعالیت نماید، 
که  شرکتی  چنین  که  نمود  اذعان  باید 
اسالمی  اخالق  رعایت  و  ارزشمداری 
حرف های شاکله و مالت آن را تشکیل 
حمایت  های  بدون  بخواهد  و  می دهد 
خاص متداول در نهادها در عرصه کسب 
و کار نامتعارف اقتصاد کشور درآمد سالم 

بود. خواهد  دشوار  امری  نماید  کسب 
بعد  از  این وصف خوشبختانه شرکت  با 
و کارشناسان  مدیران  از  انسانی  نیروی 
به  و  است  برخوردار  مخلص  و  متعهد 
ویژه آنکه در سال مالی گذشته با حضور 
فرزندان  از  تعدادی  وجود  مشارکت  و 
مختلف  درسطوح  وخبره  نخبه  شهدای 
تقویت  را  امر  این  اجرایی  و  ستادی 
شرکت  اختیار،  در  منابع  بعد  از  نمود. 
با  است که  برخوردار  باالیی  پتانسیل  از 

مهندس قنبری با دست پر به مجمع عمومی شاهد آمد

تقسیم سود 260 ریالی برای هر سهم
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الزم  تدارم  اجرا  درست  در  برنامه  های 
دیده  آنها  از  برداری  بهره  حداکثر  برای 
شده است. از بعد فعالیت های تجاری و 
قبولی  سوختی مصمم، هستیم سهم قابل 
از این فعالیتها در عرصه اقتصادی کشور 
را به خود اختصاص دهیم که به حول قوه 
الهی در سال مالی مورد گزارش این امر را 
عملی کرده و آثار آن را در گزارش حاضر 
شرکت  محترم  مدیرعامل  و گزارشی که 
و مالحظه  عرضه خواهند کرد  مجمع  در 
فعالیت های  زمینه  این  در  نمود  خواهید 
تجاری به مراتب نسبت به سال  های قبل 
با جدیت  امیدواریم  نموده که  پیدا  تغییر 
تمام این امر از افزایش قابل مالحظه تری 
برخوردار گردد. حضور جدی تر در بازار 
سرمایه و معرفی قابلیت  های شرکت نیز از 
به جذب  منجر  است که  اقداماتی  جمله 
خریداران سهام را فراهم نموده و ضرورت 
مدیریت سهام گردانی را بنحوی که بایسته 
مدیره  هیأت  سازیم.  فراهم  است  شرکت 
با استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل 
داخلی بر بسیاری از مشکالت فائق آمده 
حرکت  یک  آمادگی  اساس  همین  بر  و 
جهشی نیز فراهم گشته است، گرچه برای 
تحقق ارمان های خود هنوز راه زیادی در 

داریم.      پیش 
کلیات

موافقت  با  شاهد  سرمایه گذاری  شرکت 

حضرت امام )ره( و با انجام برنامه ریزی 
همفکری  و  همکاری  به  متکی  جامع 
مسئول  نهاد های  و  ارگان ها  تمام  معنوی 
سهامی  شرکت  بصورت   1363 سال  در 
از  شهدا  معزز  فرزندان  مختص  خاص 
سوی مسئوالن محترم بنیاد شهید تأسیس 
و تحت شماره " 53558 " در اداره ثبت 
اصلی  فعالیت  رسید.  ثبت  به  شرکت ها 
اولیه  سرمایه  با   1364 سال  از  شرکت 
انقالب  شهید  بنیاد  سوی  از  اهدائی 
آغاز  ریال  میلیون  یکصد  بمبلغ  اسالمی 
شدن  با کبیر   1383 سال  در  و  گردید 
عام  به  خاص  از  شهدا  معزز  فرزندان 
تبدیل و در سال 1384 در بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرفته و نماد شرکت شاهد 
بندی گردید. طبقه  سازان  انبوه  در گروه 

موضوع فعالیت :
و  کارخانجات  ایجاد  و  تأسیس   -
کشاورزی،  صنعتی،  تولیدی،  واحد های 
و  آنها  اداره  و  شرکت ها  و  ساختمانی 
تأسیس  و  شرکت ها  سایر  در  مشارکت 
از  خارج  و  داخل  در  نمایندگی  یا  شعبه 

. ر کشو
نیز  و  شرکت  سهام  کردن  آماده   -
شرکت های موضوع مورد سرمایه گذاری 
به منظور عرضه و فروش در بورس اوراق 

بهادار.
- مبادرت به کلیه عملیات بازرگانی اعم 

؛ واردات و صادرات  از خرید و فروش 
داخلی  مجاز  معامالت  هر گونه  انجام  و 

خارجی. و 
- استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری 
بانکها و مؤسسات اعتباری به نفع خود یا 

اشخاص حقوقی تابعه و ثالث.
- اعطای تسهیالت به شرکت های تابعه 

و وابسته.
سرمایه گذاری  امر  تسهیل  و  تشویق   -

حقوقی و  حقیقی  اشخاص  برای 
فروش  و  خرید  و  نگهداری  و  اداره   -
خدماتی  و  تولیدی  شرکت های  سهام 
بهاداری که طبق قوانین و مقررات کشور 

باشد. فروش  و  خرید  قابل 
- انجام و ارایه خدمات کارگزاری سهام 
و خرید  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  در 
اخذ  از  پس  مشتریان  برای  فروش  و 

الزم. مجوز های 
تأمین  برای  مشارکت  اوراق  انتشار   -
و  شرکت  طرح های  نیاز  مورد  سرمایه 
اخذ  و  شرکت  پوشش  تحت  واحد های 

ذیصالح. مراجع  از  مجوز 
شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار

بورس  در   1384/5/22 تاریخ  در  شرکت 
اوراق بهادار تهران در گروه انبوه سازان و 
امالک و مستغالت با نماد شرکت شاهد 
درح و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 

1384/6/7 مورد معامله قرار گرفت.
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مدیرعامل:
مهندس مسعود جبرائیلی

نفت پاسارگاد

خاورمیانه  و  ایران  در  قری  توزیع کننده  و  تولید کننده  بزرگرتین  به عنوان  پاسارگاد  نفت  شرکت 
تأمنی کننده بازار قری داخلی در پروژه  های راهسازی، ساختمان سازی و صنعتی می باشد همچننی 
این شرکت به عنوان صادر کننده انواع محصوالت قیری با گرید های )85/60،100/70،40/50( به صورت فله، 

بشکه و بیتوپک به بیش از 52 کشور جهان ایفای نقش می نماید.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1382/04/18

محصوالت صادراتی شرکت: قری و فرآورده  های قریی
برند های ثبت شده:

 پاسارگاد

گواهینامه  های اخذ شده:
ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
ISO/TS 29001 : 2010

 NARHET ROF ETACIFITREC EC
NADABA
ZIRBAT 

SABBARADNAB 
STNALP KARA&ZARIHS 

LORTNOC NOITCUDORP YROTCAF FO ETACIFITREC EC
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مهندس الماسی مصوبه افزایش سرمایه زنگان از مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعت روی زنگان 
در مورخه شنبه 2931/7/72 در محل کارگزاری مهر 
اقتصاد ایران برگزار گردید در این مجمع که با حضور 
ریاست  شد  تشکیل  سهامداران  درصد   48 از  بیش 
مجمع با دکرت محمد اسکندری بود که جنابان دکرت 
سید چنگیز خضری و دکرت سید علی رییس زاده به 
نمایندگی از شرکت های کالسیمیت و شرکت سرمایه 
گذاری اندیشه محوران در مقام نظار اول و دوم ایشان 
را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبریی مجمع نیز 
به عهده مدیرعامل خوش فکر شرکت صنعت روی 

زنگان مهندس مصطفی الماسی گذاشته شده بود.
در مجمع فوق پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت 
افزایش سرمایه شرکت  لزوم  بر  مبنی  به جمع  مدیره 
و کاربلد  کاردان  مدیریت  الماسی  مهندس  توسط 
شرکت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

مجمع نشینان با طننی صلوات پی در پی موافقت خود 
را با تصویب دستور جلسه اعالم نمودند.

از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش مبسوط 
مدیرعامل شرکت اشاره داشت که اذعان می داشت 
در پروژه اجرای طرح هری مدیا که باعث سودآوری 
تصویب  آن  الزمه  و  می گردد  شرکت  برای  بیشرت 
علت  به  تاکنون  می باشد  شرکت  سرمایه  افزایش 
کارشناسان و تیم مدیریتی شرکت بیش از 09 درصد 
خوشحال کننده ای که  خرب  در  و  داشته ایم  پیشرفت 
به  توجه  با  اینکه  بر  مبنی  داشت  سهامداران  برای 
قراردادی که شرکت بسته است درصدی که در ترکیه 
از  یکی  بزودی  شده  داده  شرکت  آن  از  بهربرداری 
شرکت  بیشرت  شکوفایی  باعث  و  انسان هایی گشته 
خضری  دکرت  مجمع  پایان  در  همچننی  می گردد 
تن هایی 87  به  مدیرعامل شرکت کالسیمنی که خود 

در  می باشد  دارا  را  زنگان  شرکت  سهام  از  درصد 
سخنانی ضمن تائید اینکه شرکت زنگان در زنجریه 
کاری شرکت کالسیمنی قرار دادر از خرید سهام این 
شرکت با توجه به همکاری متقابلی که وجود دارد و 
مدیریت توانمند مهندس الماسی اظهار خوشنودی و 

نمودند.  رضایت 
شایان ذکر است که با توجه به کارشناسی انجام شده 
در این افزایش سرمایه دوره بازگشت سرمایه در یک 

بازه 2 سال و 7 ماه قرار می گرید.
 در پایان از لطف مدیران ارشد مایل و اداری شرکت 
این  تهیه  در  را  ما  محمدی که  و  احمدی  جنابان 
گزارش یاری رساندند  کمال قدردانی و تشکر را دارا 

می باشیم.

خصوص  در  مدیره  هیأت  توجیهی  درباره گزارش  قانونی  بازرس  گزارش 
سرمایه  افزایش 

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت صنعت روی زنگان )سهامی عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 7431
زنگان  روی  صنعت  شرکت  مدیره  هیأت   2931/3/03 مورخ  توجیهی  گزارش 
)سهامی عام( به آن مجمع، مبنی بر افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 05/000 میلیون 
ریال به مبلغ 001/000میلیون ریال، مشتمل بر صورت  های سود و زیان و جریان نقد 
فرضی که پیوست میباشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات مایل 
آتی مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به منظور تأمنی منابع 
مایل مورد لزوم جهت اجرای طرح هوی مدیا می باشد. بنا به مراتب مذکور افزایش 
سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره به منظور اجرای طرح فوق، ضمن آنکه شرکت را 
قادر می سازد از خاک کم عیار در تولید کنسانرته استفاده نماید موجبات استفاده 
این گزارش توجیهی  را فراهم خواهد نمود.  تولید  از ظرفیت بال استفاده  کامل 
براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویداد های آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش برای هدف هایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.

براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیأت 
مدیره، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور 
مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر این 
مؤسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استاندارد های حسابداری ارایه شده است.
حتی اگر رویداد های پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعی احتمااًل متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویداد های 
پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد وتفاوت های حاصل 

می تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

موضوع  سرمایه  افزایش  از  عام(  )سهامی  زنگان  روی  صنعت  شرکت  هدف 
سنگنی  واسطه  با  تغلیظ  روش  یا   aidem  yvaeH پروژه  اجرای  اینگزارش 

می باشد.
با اجرای این پروژه شرکت قادر خواهد بود از خاک کم عیار استفاده نموده و 
آن را به کنسانرته تبدیل نموده و به فروش برساند و با این روش عماًل از ظرفیت 
بالاستفاده تولید شرکت استفاده مناسب صورت خواهد گرفت و شرکت به نوعی 

دارای مزیت نسبت به شرکت های همرتاز خود خواهد شد.
مبلغ افزایش سرمایه و محل تأمنی آن

با توجه به اطالعات ارایه شده شرکت صنعت روی زنگان در نظر دارد برای اجرای 
طرح مورد نظر، سرمایه خود را ازمبلغ 50/000 میلیون ریال به 100/000 میلیون ریال 
معادل 100 درصد از طریق صدور سهام جدید طی یک مرحله، از محل مطالبات و 

آورده نقدی سهامداران صورت گرید.
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مدیرعامل:
مهندس مهدی پونکی

کوشش رادیاتور

شرکت تولیدی کوشش رادیاتور دارای گواهی فعالیت صنعتی به شماره 2302 مورخ 1373/3/28 
از وزارت صنایع سنگنی با ظرفیت اسمی 6675 تن تولید رادیاتور های مسی برنجی و آلومینیومی 
انواع رادیاتور های سبک و سنگنی و ماشنی آالت راهسازی و ژنراتوار... تحت شماره 215 در اداره 
ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی شهرستان پاکدشت با صرف بیش از میلیاردها ریال به منظور 
تهیه و تولید و فروش انواع رادیاتور خودرو به بازار های داخلی و خارجی تأسیس گردیده است.

27 جاده  در کیلومرت  مربع  مرت   55/000 مساحت  به  زمینی  در  تولیدی  مجتمع  این  در حال حاضر 
خاوران شماره 244 با استفاده از 30/000 مرت مربع سوله و فضای سرپوشیده و خرید و نصب و راه 
اندازی ماشنی االت تمام اتوماتیک از کشور آلمان و انگلیس، ژاپن، چنی، کره جنوبی و اسپانیا 
و جذب حدودا 450 نفر نریوی متخصص و نیمه متخصص و ساده جهت تولید انواع رادیاتور 
رعایت  با  و  خودرو  و کندانسور  آلومینیومی  بخاری  انواع  خودرو  برنجی  و  مسی  و  آلومینیومی 
استاندارد های بنی المللی مشغول به فعالیت می باشد. کسب مقام برگزیده واحد نمونه کشوری در 
سال 1386 کارآفرین نمونه کشور در سال 78، صادر کننده نمونه استان تهران در سال  های 1389، 
1390 و 1391 توزیع کننده برتر محصوالت در کشور در طی سال 1389، 1390 و 1391 و واحد نمونه 

رضایتمندی مشرتی در سال 1390 از افتخارات این شرکت می باشد. ماحصل اقدامات انجام شده 
عقد قرارداد با اکثر تولیدکنندگان خودرو سبک و سنگنی در ایران جهت تأمنی نیاز های داخلی و 
عرضه مستقیم در سطح کشور و انجام صادرات به 33 کشور از جمله تعدادی سازنده خودرو در 

4 قاره جهان می باشد.
سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت: سال تأسیس رسمی 1371 و سابقه فعالیت 50 سال می باشد.
محصوالت صادراتی شرکت: انواع رادیاتور های خودرو های سبک و سنگنی و داخلی و خارجی

اقدام  حال  در  خارجی  برند   -2-89 40165 فلا/  شماره  با  داخلی  برند   -1 شده:  ثبت  برند های 
می باشد.

 2010:10004 OSI  .  2008:ISO9001 .  2009:16949  ST OSI اخذ شده:  گواهینامه 

  ISO14001:2004
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دوده صنعتی پارس افزایش سرمایه خود را مصوب مجمع کرد

مجمع عمومی فوفق العاده شرکت دوده صنعتی پارس 
راس ساعت 01 صبح در مورخه دوشنبه 2931/8/72 

در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید.
از 87/36 درصد  بیش  با حضور  این مجمع که  در 
مهندس  با  مجمع  ریاست  شد  تشکیل  سهامداران 
در  علیزاده  و  عادیل  جنابان  بود که  پور  محمدیان 
مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری 

می رساندند. دبریی مجمع فوق نیز به عهده جناب 
ناصری مدیریت ارشد مایل شرکت گذاشته شده بود.
پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیأت 
استماع  و  آشتیانی  مهندس  توسط  مجمع  به  مدیره 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ممجمع نشینان 
با طننی صلوات و افزایش سرمایه شرکت را مصوب 

نمودند.

از نکات قابل ذکر مجمع می توان به حسابان شفاف 
و پاک جناب ناصری که تحسنی سهامداران خرد و 
اشارت  خود  یک  درجه  و  داشت  پی  در  را  کالن 
داشت که بدینوسیله مدیریت این نشریه غم وارده را 
عرض  تسلیت  داشتنی  دوست  و  موفق  مدیر  این  به 

می نماید.

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

گزارش توجیهی مورخ 22خرداد ماه 2931هیأت مدیره 
شرکت دوده صمعتی پارس )سهامی عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 60میلیارد ریال به مبلغ 
240میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی 
مایل  اطالعات  سایر  و   1396 ایل   1392 سال  های 
فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
این  رسیدگی  مورد  آتی  مایل  اطالعات  به  رسیدگی 
توجیهی  مسئولیت گزارش  است.  قرار گرفته  مؤسسه 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت 

است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
سرمایه  افزایش  توجیه  هدف  با  و  تجارت  قانون 
شرکت از محل سود مطالبات حال شده و آورده نقدی 
صاحبان سهام به منظور تأمنی بخشی از منابع مورد نیاز 
تهیه شده  اجرا  در دست  توسعه  تکمیل طرح  جهت 
است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی درباره رویداد های آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
برای  است  ممکن  توجیهی  این گزارش  می شود که 
مناسب  باال  در  توصیف شده  هدف هایی جز هدف 

نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد و پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مندرج در گزارش توجیهی، در رابطه با 
رعایت الزامات فوق، این مؤسسه به مواردی برخورد 
ننموده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای 
معقویل را برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. 
به عالوه، به نظر این مؤسسه، گزارش توجیهی یاد شده 
طبق  و  تهیه  مناسب  به گونه ای  مفروضات  براساس 

استاندارد های حسابداری ارایه شده است.

4-حتی اگر رویداد های پیش بینی شده طبق مفروضات 
واقعی  نتایج  دهد،  رخ  باال  در  شده  توصیف  ذهنی 
زیرا  بود،  خواهد  بینی ها  پیش  از  متفاوت  احتمااًل 
مورد  به گونه ای  اغلب  شده  بینی  پیش  رویداد های 
انتظار رخ نمی دهد وتفاوت های حاصل می تواند با 
اهمیت باشد. در این رابطه در نظر گرفنت آثار مایل ناشی 
از تأثری اعمال سیاست های اقتصادی کشور و تغیریات 
نرخ برابری ارز و تغیری در سطح عمومی قیمت ها حائز 

اهمیت می باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

کارخانه دوده صنعتی پارس در سال 1373 در زمینی 
به مساحت حدود 8 هکتار و ظرفیت اسمی تولید 15 
 INA هزار تن کربن بالک در سال که توسط شرکت
Petrochemja از کشور کرواسی احداث شده بود 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
 draH فاز اول دارای 4 راکتور برای تولید کربن بالک
)N , 339-N , 335-N-330( و 4 راکتور برای 
خط  یک  و   )550-N  ,  066-N(  tfoS تولید گرید 
یک  و  درایر(  و  سازی  پروسس)فیلرتاسیون، گرانول 
واحد بسته بندی محصول بود و به دلیل وجود یک 
 draH خط پروسس امکان تولید همزمان دو محصول

و tfoS وجود نداشت.
در سال 1382 شرکت تصمیم گرفت با احداث یک 
تولید  اول ضمن  فاز  موازات  به  دیگر  پروسس  خط 
همزمان هر دو گرید ظرفیت اسمی کارخانه را به دو برابر 

فاز اول یعنی 30 هزار تن محصول افزایش دهد.
طرح توسعه موسوم به فاز به صورت C.P.E توسط 
شرکت سدید جهان صنعت اجرا گردید و به دلیل تاخری 
پیمانکار، عوامل کارفرما در زمینه تکمیل و راه اندازی 
پروژه با پیمانکار همکاری نمودند و پروژه در بهمن 
ماه سال 1385 راه اندازی شده و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

همزمان با اجرای فاز 2، دو پروژه به صورت موازی 
و با هدف باالنس نمودن ظرفیت بخش  های مختلف 

کارخانه اجرا گردید.
طی پروژه اول دو دستگاه مخزن ذخریه روغن هر یک 
به ظرفیت 2/007 مرت مکعب به مجموعه 4 مخزن موجود 
اضافه گردید و ضمن افزایش ظرفیت ذخریه روغن به 
مجموع 21/006 مرت مکعب، بخش تخلیه کامیون های 
حامل مواد اولیه نیز تقویت شده و ظرفیت تخلیه به دو 

برابر و 4 ایستگاه تخلیه افزایش یافت.
با اجرای پروژه موازی دوم، ظرفیت واحد بسته بندی 
و  خرید  با  و  یافته  افزایش  برابر  دو  به  نیز  محصول 
 Big پرکن  یکدستگاه  پرکن،  دستگاه کیسه  نصب 
gaB و یکدستگاه پلتایزر از نوع ربات توسط شرکت  
ICHARDSON CHRONOS، ظرفیت واحد 

بسته بندی با شرایط جدید هماهنگ گردید.
سال  در  مذکور  پروژه  های  اجرای  مرحله  آخرین  در 
8831 سیستم کنرتل خطوط تولید، یکپارچه شده و هر 
دو خط تولید به تجهیزات کنرتل yokogawa مجهز 

شد.
در حال حاضر کارخانه دارای دو خط تولید به ظرفیت 
اسمی تولید 03 هزار تن انواع محصول کربن بالک 
بوده و به لحاظ کیفیت محصول، توان تولید و عرضه 
سبد محصوالت Hard و Soft شرایط مناسبی را در 

بازار فعلی دوده صنعتی ایران دارا می باشد.
یعنی  جدیداالحداث  رقبای  با  مقایسه  در  ویل 
شرکت های کربن سیمرغ و دوده صنعتی فتم صدف 
هارد  ویژه گرید  محصول  عملیاتی  شده  تمام  قیمت 
باال می باشد و دلیل اصلی آن قدیمی بودن تکنولوژی 
بخش راکتورها و باال بودن نسبی مصارف انرژی و 

. است   ) اولیه  مواد  )بازدهی   dleiy عدد 

 خسرو
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مدیرعامل:
مهندس احد عظیم زاده

خانه فرش عظیم

فرش عظیم زاده با سابقه بیش از 30 سال تولید و صادرات انواع فرش  های نفیس دستباف یکی 

از بزرگترین و معتبرترین فروشگاه  های عرضه ی فرش دستباف در کشور است. این شرکت در سال 

82 و پس از افتتاح نمایشگاه دایمی فرش عظیم زاده ر خیابان پاسداران تهران به ثبت رسیده و 

از آن پس فعالیت مستمر و درخشان خود را آغاز نمود، این نمایشگاه با بیش از 3000 تخته فرش 

دستباف در برگیرنده نفیس ترین و با ارزش ترین گنجینه  های فرش های ابریشم قم و تبریز و تابلو 

فرش های بی نظیر مهمترین مرکز آثار هنری دستباف ایران و مکانی استثنایی برای عالقمندان و 

بازدیدکنندگان فرش ایرانی از سراسر دنیاست. الزم به ذکر است این شرکت در سال 88 به عنوان 

دارندهی  عظیم زاده  فرش  خانه  همچنین  است.  انتخاب گردیده  استانی  نمونه  صادرکننده ی 

را  تندیس کیفیت و مدیریت  بار  تاکنون 3  و  بوده   CE 2008-9001 و گواهینامه   ISO گواهینامه 

از سازمان جهانی BID در شهر های نیویورک، فرانکفورت و لندن دریافت نموده است. شعار 

این شرکت طی سالیان متمادی فعالیت اقتصادی، همواره کیفیت، مشتری مداری و خدمات پس 

از فروش می باشد. همچنین شرکت فرش عظیم زاده طی 3 سال متوالی 89، 90 و 91 به عنوان 

صادرکننده نمونه ی کشور انتخاب و مهر جدیدی بر صفحات افتخار آمیز شرکت زده است.

سال تأسیس و سابقه فعالیت شرکت : 1382

محصوالت صادراتی شرکت : فرش دستباف ایرانی

WTO – برند های ثبت شده: برند برتر ایرانی

 ISO9001 -2008, CE, BID2002 , 2003 , 2004 : گواهینامه اخذ شده

 خسرو
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صادرکننده نمونه کشور منتخب سال ۱۳۹۲





 

قابل توجه بيمه گذاران محترم بيمه كارآفرين

با راه اندازي سامانه پرداخت اينترنتي حق بيمه، گامي ديگر در بيمه كارآفرين 

 جهت ايجاد تسهيالت براي مشتريان خود برداشته است.

 

 

 

 

 

 

بيمه گذاران محترم مي توانند حق بيمه، بيمه نامه خود را به صورت 

 insurance.ir-karafarin.wwwغيرحضوري با مراجعه به سايت شركت به نشاني 

 پرداخت نمايند.

 روابط عمومي بيمه كارآفرين


