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افتتاح وب سایت نشریه اقتصاد و بیمه

امروزه به دلیل گس��تردگی و عمق فعالیتهای افراد و 
شرکتها نیاز به ابزاری برای ارایه هر چه بهتر خدمات 
و ارتباط گسترده تر با مخاطبان احساس می شود. با 
پیشرفت روزافزون اینترنت و دنیای مجازی، مشاغل 
بسیاری در این دهکده جهانی به معرفی خود پرداخته 
و ارتباط موثرتری با مخاطبان برقرار کرده اند. لذا برآن  
شدیم تا با عنایت خداوند ، سیاستهای مدیران نشریه 
و برنامه ریزی و تخصص گروه IT ، وبسایتی مبتنی بر 
مطالب به روز و اطالعات مورد نیاز کاربران در عرصه ی 

اقتصادی کشور، راه اندازی نماییم.
اقتصاد و بیمه مفتخر اس��ت تا پ��س از حضور موفق 
در قال��ب ماهنامه اقتصادی ، در دنیای مجازی نیز  به 
فعالیت پرداخته و در روش��ی متفاوت ، ارتباط خود با 
مخاطبان را گسترده تر، عمیق تر و آسان تر گرداند. این 
www.eghtesadobimeh. وبس��ایت با نام دامنه

ir  از این پس در دس��ترس شما همراهان همیشگی 
و کاربران فضای س��ایبری می باشد. در طراحی وبگاه 

اقتصاد و بیمه س��عی بر این بوده که تمامی امکانات 
و موضوع��ات ، در قالبی منظم و بدون پیچیدگی ، در 
صفحه نخست خالصه گردد تا دسترسی به کلیه بخش 
های وبسایت به سرعت امکان پذیر باشد. ارایه آرشیو 
کامل نشریه در فایل Pdf و همچنین مطالب منتشر 
شده در آن به صورت دسته بندی شده به موضوعات 
اخبار، مقاالت، گزارش ها، مجامع و س��خن سردبیر ، 
از جمله اهداف اصلی س��ایت بوده و کاربران قادرند تا 
مجالت منتش��ر ش��ده را به صورت آنالین در اختیار 
داشته باش��ند. از مهمترین بخشهای وبسایت انتشار 
جدیدترین اخبار دنیای اقتص��اد، از خبرگزاری های 
معتبر و همچنین خبرگزاری مجلس شورای اسالمی 
بوده که به صورت خالصه در صفحه نخست و به طور 
کامل در منوی "آرشیو اخبار" قابل مشاهده است. این 
اخبار کامال به روز و با ذکر منبع انتش��ار می باشد. از 
دیگر امکانات وبسایت میتوان به نمایش وضعیت آب و 
هوا ، اوقات شرعی ، احادیث ، قیمت ارز ، سکه ، نفت 
و خودرو و همچنین شاخص بورس در دو حالت اشاره 
کرد. حاالت مذکور عبارتند از : خالصه قیمت شاخص 

بورس در صفحه نخست و ریز کامل بازار بورس در سه 
بخ��ش : " دیده بان بازار ، باالترین س��هام و داغ ترین 

سهام " قابل مشاهده در منوی بازار بورس.
چناچه مایل به ارسال مقاله ای جهت چاپ در نشریه 
باش��ید این امکان از طریق منوی " ارس��ال مقاالت " 
با توضیحات کامل و نحوه ارس��ال ، برای شما عزیزان 
فراهم گردیده است . گروه IT با در نظر گرفتن منوی 
"ارسال نظرات" برای شما حامیان نشریه، منتظر ارایه 
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما می باشد، 

بی شک نظرات شما چراغ راه ما و یاری رسان در بهبود 
هرچه بهتر وبسایت می باشد.

در آخر خرس��ندیم که افتتاح وبسایت نشریه را اعالم 
می داریم و امیدواریم همیشه با همراهی و ارایه نظرات 
خود ما را در پیش��رفت و اعمال تغییرات بهینه یاری 
بفرمایید.گروه IT هم��واره آماده ارایه امکانات جدید 
بوده و پشتیبانی 24 ساعته وبسایت را عهده دار است. 
باشد که این وبسایت قدمی دیگر در عرصه خبررسانی 

اقتصادی در فضای سایبری باشد.

آنروز که خط خطکش در بیابان ویدر در جوار کاروانسرایی در زرندیه استان مرکزی توسط مسئولین کشیده می شد باورش مشکل بود که بعد از شاه عباس 
مقامی بدین حاشیه کویر اگر قدم گذاشته به قصد آبادانی بوده است. آنانکه با خیل حشم آمده بودند در بستر از خستگی راه آرمیدند ولی آنکه آمد و آباد 
کرد و رسم الخط آبادانی را جای گذاشت مردی بود از دیار نیکان، سازنده ای از بچه های سنگر بسیج. نامش بهروز زندی، او در یک چادر مندرس یک میز 
از پهنه کرسی ساخت و بر روی آن برنامه گذارد و ساخت و ساخت هم سیمان سفید و هم سیمان خاکستری و امروز لوستر کویر از بام زمین هر بیننده را 
به تحسین وا می دارد و شنیدم و خواندم که به سرزمین خراسان رفته و بر مسند مدیر عاملی شرکت سیمان سفید شرق نشسته است. مهندس خدا قوت.

    مهندس بهروز زندی
 مدیر عامل شرکت 
سیمان سفید شرق

س جلد
شرح عک
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  خسرو امیرحسیني

| سخن سردبیر |

آب را نان بدهید

قریب ش��ش هفت مقاله و مطلب در 
ش��مارگان قبل این مطب��وع در باب 
خشکس��الی و کمبود آب نوشتیم تا 
 بماند یادگار. یکی از آن مقاالت با تیتر 
ایران تشنه است بسیار سرو صدا کرد 
بطوری که روابط عمومی  های شرکت 
های آبفا و وزارت نی��رو از این تیتر و 
مقاله در بروش��ورها و بنرهای خود به 
دفعات استفاده  کردند. چند روز پیش 
که از زبان وزیر نیرو شنیدم که در این 
برهه خشکس��الی بر لب تشنه کشور 
باید  آب رس��اند و کمک به این برنامه 
آبرس��انی در اولویت کاریمان اس��ت. 
این صحبت های آقای وزیر و  اولویت 
داش��تن ابرس��انی به نفوس و زمین 
های کش��اورزی در آن وزارت فخیمه 
یک طرف و طرف دیگر  س��خنان درد 
کشیدگانی که به خواسته آنان وقعی 

گذاشته نمی شود.  
هفته گذش��ته مهندس رض��ا دهدار 
دهدار نمونه روس��تا در شب شهادت 
سید و ساالر شهیدان با تاسف تمام می 
 گفت چندی پیش پشت تپه چشمه 
ای پیدا کردیم به اتفاق اهالی روستا و 
اعضاء شورا یک بیل مکانیکی  به آنجا 
بردیم و در اطراف چشمه پیدا شده که 
آبی زالل و گوارا از آن می جوش��ید را 
کن��د و کاو نمودی��م و  آبی به کمال و 
بر آورد نیاز یافتیم. خوش��حال شدم و 
ب��ه این اتفاق میمون تبریکش گفتم. 
مهندس شریعت با  حسرت و افسوس 
گفت: استاد مشکل آن است که حال 
در انتقال آب به مخ��زن درمانده ایم. 
پرسیدم:  چگونه و چطور؟ گفت: هزینه 
انتقال  آب چش��مه تا اب انبار روستا 

تنها چند متر لوله است ویک پمپ و 
 چند ده متر سیم کابل والسالم. استاد 
کل این داشته به پنج میلیون تومان 
هم نمی رسد ولی برای تامین  بودجه 
آن دچار هزار مشکل گشته ایم و هیچ 
سازمان و نهاد و مقام مسئولی یاریمان 
نم��ی کند. مهندس  رضا ش��ریعت - 
دهدار روستا- که خوشبختانه دانش 
آموخته مهندسی کشاورزی از یکی از 
دانشگاه معتبر  در کشور می باشد، هم 
درد را با بن و دندان می شناسد و هم 

درمان را.  
دهیار موفق و نمونه روستا از داشته ها 
و نداشته ها می گفت و من در کنجی 
در کنار دیگهای بزرگ  برنج ایام محرم 
و س��کوی عری��ض و طویل گوش��ت 
خردکنی که برای ش��ام ده پخت می 
ش��د در غور و تفکر  که ان گفته وزیر 
کجا و عملکرد این کالم دهدار جوان 
در این روستای زیبا کجا. این روستای 
زیب��ا ک��ه در ده روز اول محرم خیل 
مش��تاقان و دوس��تداران اهل بیت به 
ش��وق برپایی  مراسم تعزیه و عزاداری 
بدان گسیل می شود. صف خادمین و 
غالمان امام حسین )ع( برای خدمت 
و  نوکری برای عزاداران آن بزرگ مرد 
تاریخ و ش��یعه اسالم فراوان. پشت به 
پش��ت، پی به پی، پروپیم��ان  ناهار و 
ش��ام برای اهل ده و میهمانانشان هر 
روز درآشپزخانه مسجد پائین مهیا و 

پخت می شود. 
ب��رای طع��ام حاضری��ن در مراس��م 
س��وگواری آن فخر شیعه درهر پخت 
سه چهار دیگ بزرگ برنج و به  همین 
مقدار خورشت قیمه، قورمه گرفته تا 

چلوکباب و جوجه کباب، از عدس پلو 
شیرین پلوگرفته تا آب  گوشت و چلو 

گوشت و...  
در خلوص و پاکی و دس��ت و دلبازی 
اهل این قریه همین بس که امس��ال 
در روزهای تاسوعا و عاشورای  حسینی 
در آشپزخانه مسجد پایین یک دیگ 
نذری اضافه برای روستاهای هم جوار 
هم پخت می ش��د تازه  آن چرب تر و 
پرپیمانه تر. براستی که برای سربلندی 
و سرافرازی در رسالت و هدف خویش 
بایس��ت  هزینه کرد هم از جان و هم 
از مال، ک��ه این آموخته ما از حرکت 
جهادگونه فرزند علی بن ابیطالب در 
 ره توشه سفر به نینوا و کربالست. در 
گفتگو با اهل روس��تا ک��ه این هزینه 
21 ش��ام و نهار »بیس��ت وعده  نهار 
و ش��ام دهه اول محرم به اضافه شام 
شام غریبان« از کجا تامین می شود 
پاسخ این بود: که با دست  خیر خیرین 
و دل��دادگان بارگاه حس��ین ابن علی 
)ع( این س��فره هر س��ال رنگین تر و 
خوش تر از سال  گذشته برای عاشقان 
و عزاداران س��ید و س��االر ش��هیدان 
گسترده می شود. غرق در عشق پاک 
و مرام  دوست داشتنی این دلدادگان از 
کنار دسته گذشتم. صدای حزن انگیز 
تعزیه خوان بر گوش و روانم  جاری و 
ساری به حیاط مسجد رفتم. در حیاط 
مسجد هیاهوی چند نفر چاقو بدست 
مرا به ورطه ای دیگر  کشید. این چاقو 
بدستان هر کدام گونی برنجی از پشت 
پی��کان وانت پیاده م��ی کردند. کف 
وانت گلی هم  مقداری برنج بود که به 
زیر پای ایشان حیف و میل می شد. 

پرسیدم: این چه رسمی است؟ یکی 
گفت:  اس��تاد، در داخل این کیسه ها 
کارتی است که به بروی کارت شماره 
ای درج ش��ده و شرکت برنج فروشی 
 تبلیغ کرده از میان این کارتها و شماره 
ها در قرعه کشی نهایی یک نفر برنده 
یک پراید خواهد ش��د و  این افراد به 
ظن خویش هرکدام که زرنگتر باشند 
و گون��ی را زودتر در میان راه )منظور 
در داخل وانت  بار از انبار برنج تا حیاط 
مسجد( بقول خودشان به چنگ آورد 
س��ر گونی را می شکافد و آن برگه را 
بر  می دارد و توی جیب مبارک خود 
می گذارد تا بخت یارش شده و شاید 
یک پرای��د هاچ بک جایزه برد.  عجبا! 
پس علت ریزش برنجها و هدر رقتن 
آنها چنین اس��ت. عجبا! بخود نهیب 
می زنم فاین تذهب��ون. آن  جماعت 
فرصت طلب یک ط��رف و چند متر 
آن طرفتر چند نفری بی هیچ چشم 
داش��تی برای پ��اک ک��ردن  برنج از 
سنگ ریزه و آشغال بشدت مشغول. 
چقدر فاصله است میان این دو تفکر 
یکی پش��ت میز  وزارت بدون آنکه به 
چگونگی و چرایی اجرای کار فکر کند 
فقط حکم می دهد و این دیگری که 
در  بطن ماجراس��ت و درد و درمان را 
خوب می شناس��ند ، کجا! آن یکی با 
عملکردش به روز خوش اس��ت و  آن 
دیگری با کرده اش به س��ال . تفاوت 
کجا تا کجاست. این اندیشه ها پاسخ 
هم نداد. وقتی تعداد زیاد  گوسفندان 
ن��ذری ذبح ش��ده و پوس��تهای آنان 
را دی��دم به دهدار جوان که س��خت 
مش��غول رتق و فتق ام��ور بود  عرض 
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کردم: پول پوس��ت گوس��فندان این 
مق��ام، مگر نه آن اس��ت که بهای آن 
هزینه آب رس��انی می شود  پس چرا 
اقدام نمی کنید؟  مهندس مرا با خود 
به قسمت لباس پوشی تعزیه خوانان 
برد و آرام گفت: اس��تاد  خجالت می 
کش��م بگویم وقتی برای کارت قرعه 
کش��ی این چنین بر س��ر و کول هم 
می پرند آنوقت چگون��ه  می توانم از 
ایش��ان طلب پوست گوسفند نظری 
کنم به بهای آب رسانی از پشت تپه. 
عجبا! این مهندسین  جوان که درد را 
خوب می شناس��ند کم نداریم.نمونه 
دیگ��رش مهندس حس��ین مهربان 
دهدار روس��تای آزاد  دگی��ن. جوانی 
تحصیلکرده دردشناس و درمان یاب 
حس��ین دانش آموخته کارشناس��ی 
ارشد مدیریت اس��ت  اوهم به خوبی 
توانس��ته معنی و مفهوم روستانشین 
و کش��اورز را از هم تفکیک کند آب 
بیرون آمده از س��ر  دهن��ه قنات را به 
لوله گذارده و س��رباغ همان آب برون 
ش��ود که از قنات بیرون رود. در تک 
تک کرت  های باغ با اینکه سالهای کم 
آبی است او توانسته کشت را در روستا 
همچنان زنده به پا بدارد. آنجا که  لوله 
نیست تانکر تراکتور را به مقدار داشته 
آب مالک پر کرده و به س��ر کرت می 
برد و بقول مردم آزاد  دگین آب را نان 

می دهد.  
ی��ادش خی��ر در کت��اب ه��ای دوره 
دبستانی نسل ما بابا آب و نان می داد. 
  ITM   1000   حسین را پشت تراکتور
و در حال شخم و کاشت تخم پائیزی 
یافتم و از دور برایش دستی تکان دادم 
با شوق مرا کنار  خود فراخواند. مرا به  
اطاقک کوچک بر روی دو گلگیر چرخ 
عقب تراکتور خواند و با یک فالسک 

 چای من را به گفت و گو کشید. 
حسین با آن خصلت روستاییش ما را 
به استکان چای هدایت کرد به شرط 
آنک��ه خود بریزم و یک  اس��تکان هم 
ب��ه او بدهم. صداقت و صمیمیت این 
کشاورز روستازاده مرا شیفته خود کرد 
حس��ین همانطور  که چای می خورد 
می گفت: یک لحظه نباید ایستاد که 

هواشناسی گفته دو سه روز آینده هوا 
سرد و  بارانی و احتمال برف هم هست 
و من با این اسب شخم در بیابان لختی 
نیاسوده و به شوق  با این ساخته  بچه 
های تبریزی به کمال شخم برآریم، به 
لطف ابر و اشک باران و اشعه خورشید 
و دیگ��ر نعم��ات خدا در  تابس��تان با 
کمباین س��اخت بچ��ه ه��ای اراک 
محصول برداشت می کنیم و به سیلو 
می دهیم. حسین بقول  خود وقت کم 
داش��ت بر آن بود که نهایت استفاده 
را زی��ن زمان بکند و من از حس��ین 
بگذشتم... کمی آن  سوتر زهرا خانم 
شیرزن بیش�ه زرآب را با یک بغل 
پالستیک دیدم که از پشت موتور پسر 
بزرگش  علیرضا پیاده ش��د. سالمش 
گفتم. این شیرزن دوان دوان به طرف 
یک چشمه رفت و پالستیک دربغلش 
 را کف جوی خروجی چشمه پهن کرد 
و من تماشاگر و حیران. چون کار این 
ش��یرزن به اتمام رسید  دست به کمر 
گذارده و پاسخ سالم مرا داد و پرسید: 
اینجا به چه کار آمده ای؟ گفتم: آمده 
ام 1- کش��مش  س��بز از شما بخرم و 
مقداری آلو خشک ... حرفم تمام نشده 
بود که گفت: برو پیش اکرم یک جعبه 
انگور  برایت گذارده ام آنرا هم ببر و یک 
بسته تخم مرغ هم روش پولت را هم 
ب��رخ من نکش من فرزن��د این  آب و 
خاکم  اگر حجت و هدفم تنها پول بود 
که پسرانم با داشتن کارشناسی ارشد 
در بیابان به دنبال تخم و  شخم نبودند. 
گفتم: زه��را جان علیرضا چرا رفت او 
چه می کند گفت: برو باغ آسیاب ببین 
درختان تنومن��د  گردو و بادام حداقل 

حاصل کارش.  
امید که از حضرت عباس)ع( دانش و 
عشق بیاموزیم و از زینب کبری)س( 
ره پیامب��ری و اس��تواری در راه خون 

خدا را.
زن خون خدایی را پیامبر

زن و پیغمبری اهلل اکبر
به هنگام بازگشت در مسیر روستای 
دگری گرد و خاک یک تانکر آب، راه را 
بسته بود. پرسان شدم این  تانکر برای 
چیس��ت؟ گفتند: آب خ��وردن به ده 

می برند که لب مردم تشنه، باغ داغ و 
مزرعه لم یزرع.  چند پیرزن و مرد مانده 
در ده دیگ��ر نه مرغ و خروس دارند و 
نه گوسفند و حشم، نه باغ  دارند و نه 
 مزرعه. هفته ای یک بار این تانکر آب 
می آورد و این در روستا ماندگان زین 
آب روزگار بسر می  برند. گفتمشان این 
ده که پر آوازه بود چراچنین گش��ته؟ 
گفتند: این جا شیرزنی بنام زهرا خانم 
نداشت تا  حسین بیاورد و علیرضا، تا 
کمر به همت برند و روستایی را زنده 

نگه دارد. 
پایتخ��ت پش��ت  روزگاری ک��ه  در 
س��دهایش آب ندارد وس��رمایه های 
کشاورزان به بهای بهره بانکی می رود 
 و در روزهای��ی که نه وزیر و نه وکیلی 
به داد نمی رسد دست مهندس رضا و 
حسین و علیرضا را باید  به گرمی فشرد 
و بوسید اینان برای درمان درد و زنده 
نگاه داشتن روستا بودجه می خواهند، 
پول می  خواهند. آقایان مسئول حاال 
که پول به وفور چاپ می شود و ردیف 
بودجه برای هر طرحی مصوب چرا  پول 
و بودجه را در دست این دردشناسان 

واقعی قرار نمی دهید.  
قصه ما به س��ر رس��ید ولی کالغه به 
خونش نرس��ید. قصه ما از داش��ته ها 
بود از آنچه که شیرزن زرآب و  حسین، 
علی و رضا بدان دست یازیده اند باور 
کنید که در مدیریت ایش��ان نه میز و 
صندلی الزم است نه  حاجب و دربان. 
شیرزن زرآب ارزش قطره قطره آب را 
می دان��د و بدین علت نمی گذارد در 
ج��وی  خاکی آب ه��در رود از همین 
پالستیک های مستعمل افتاده در هر 
کوی و برزن کف پوش جوبی درست 
 می کند تا با هدایت صحیح آب و بدون 
هدر رفت آن آب را به مزرعه برساند تا 
اب به گونه ای ارزش��ی  در تولید باشد 
ن��ه آنکه در بهترین حال��ت در داخل 
لوله های ترک خورده و قدیمی چهل 
درصد پرت داش��ته  باشد. بقول مدیر 
ارش��د یک شرکت لوله سازی که می 
گفت طلبم از شهرداری، وزارت نیرو، 
مسکن و   ... بسیار و حسابم به هوا و این 
عمل مدیران که برای دریافت طلبت 

امروز برو فردا بیا رس��م العملی  بجای 
گذارده که دو صد من استخوان خواهد 

تا صد من باربر.  
مس��ئوالن محترم! آن  گونه ریخت و 
پاش ها در جش��ن ها و مناس��بتهای 
با خ��ود و بیخ��ود یک ط��رف و این 
خساس��ت و دری��غ داش��تن از  جمع 
تشنگان و دلسوختگان شیعه در عصر 
ارتباطات و فن گشودن راه کرات دیگر، 

طرف دیگر.  خود قضاوت کنید.
در مقابل ش��کم بارگی و ریخت پاش 
های آنچنانی که نمونه آن را بسیار می 
دانی��م در حالیکه اندک تومانی  نیاز و 
الزم تا تشنگی چند صد نفر و چندین 
هکتار زمین و باغ برطرف شود، ساکت 
ننشینیم چرا که  مدعیم همیشه مکتب 
حسین )ع( که مکتب آزادگی ، ایثار، 
پایداری و مقاومت اس��ت را سرلوحه 

مان قرار  دادیم. 
ب��ه ی��اد اضاف��ه کار گرفتن س��وری 
شیش��ه  س��اختمان  در  کارمن��دان 
ای  بیس��ت و چند طبقه ای در بلوار 
 کش��اورز افتادم که صدها کارمند و با 
البس��ه تمیز ،دگمه تا زیر چانه بسته، 
و نامش��ان حاضر در لیست  اضافه کار 
هشتاد و پنج الی صدو بیست ساعت 
حاضر و راس س��اعت مقرر اداری در 
صف سرویس  منزل و ...  همیشه حی 

و حاضر.
حال بپرس��یم آب چش��مه ای که در 
جوی به طرف کش��ت از نیمه شب و 
تا پاسی از صبح رفته به کجا می  رود 
این سوال در جایی که اضافه کاری باید 
بود و نوش��ت کجا قرار دارد این گفته 
حسین که قرار است  هوا سرد شود و 
برف و ب��اران زیاد بیاید، پس من باید 
زودتر کار کشت خود را انجام دهم در 

کجای  اضافه کاری معنا می کند. 
به قول فاطمه خانم شیر زن بیشه زرآب 
هر که نان از عم��ل خویش خورد، به 
شهرنشینی که به قنو نرفته، میل نکنده، 
حفره اتصال چاه ب��ه  چاه در زیرزمین 
پاک نکرده از حرمت آب و خاک و نان 

چه بگوییم ایشان کجا دانند حال ما. 
و م��ن هنوز س��ر در جی��ب تفکر و 

تحریریه خلوت.  
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مديرعامل:
مهندس ابوالفتح ابراهیمي

مراس��م بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با 
معرفی و تجلیل از 50 صادرکننده نمونه در سالن 

اجالس  سران برگزار شد . 
در این مراس��م تندیس و ل��وح تقدیر صادر کننده 
نمون��ه ملی س��ال 93 ب��ه جناب آق��ای مهندس 
ابوالفتح ابراهیمی مدیریت  محترم عامل ش��رکت 

تراکتورسازی اهدا شد . 
در این مراس��م ک��ه دکتر جهانگی��ری معاون اول 
رئی��س جمهور، چی��ت چیان وزیر نی��رو ، نعمت 
زاده وزیر صنعت  معدن و تجارت وجمع کثیری از 
مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از 
صادرکنندگانی که بر اساس  سه معیار اساسی ارزش 
اف��زوده باال، ص��ادرات کاالهای های تک و صادرات 
خدمات فنی-مهندسی نمره قبولی  سازمان توسعه 
تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر کننده 

نمونه سال 1393معرفی شدند . 
این س��ه معیار در راستای سیاس��ت های سازمان 
توس��عه تجارت برای گسترش صادرات کاالهای با 
ارزش افزوده باال  و جلوگیری از خام فروش��ی اتخاذ 

شده است . 
شرکت تراکتورسازي ایران در سال 1347 بصورت 
شرکت سهامي خاص تاسیس شده و طي شماره 
540/324  م��ورخ 1347/02/26 در اداره ثب��ت 
شرکتها )تبریز( به ثبت رسیده است. شروع مونتاژ 
تراکتوره��اي روماني   U650  و   U651  از س��ال 
1348 اغ��از گردید، از س��ال 1356 تراکتورهاي 
س��بک   MF285  جایگزین تراکتورهاي  روماني 

گردید و بین س��الهاي 1366 و 1372 ش��رکت 
گري،خدمات  موتورسازان،ریخته  آهنگري،  هاي 
صنعتي و  ماش��ین آالت صنعتي از ش��رکت مادر 
  MF399   جدا گردید. تولید تراکتورهاي سنگین
تک دیفرانس��یل و دو دیفرانس��یل  ب��راي اولین 
بار در س��ال 1372 در ش��رکت انجام گرفت. در 
س��ال 1372 ش��رکت بازرگاني و خدمات پس از 
فروش و  در س��ال 1382 ش��رکت تراکتورسازي 
ارومیه خریداري ش��د و بین س��الهاي 1382 تا 
1388 شرکتهاي کردس��تان،  شرکت ونیران در 
کشور ونزوئال، شرکت بازرگاني اوگیران در کشور 
اوگاندا، شرکت مهندسي و تامین قطعات،  شرکت 
تاجیران در کش��ور تاجیکس��تان وخودروسازان 
دیزلي آذربایجان تاسیس گردید، طراحي و تولید 
تراکتوره��اي  جدید از س��ال 1381 و با تراکتور 
  ITM800  ش��روع ش��ده و متعاقب آن در سال 

  ITM240   و    , ITM299  1386 تراکتوره��اي
در ش��رکت تراکتورس��ازي به تولید انبوه رسید. 
در حال حاضر تنوع محصوالت ش��رکت به بیش 
از 12  نوع رس��یده و محص��والت جدید منجمله 
 ,ITM1000  ,ITM475,ITM4399 
ITM4390  ,ITM1050  نیز  تولید شده است. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
شرکت تراکتورسازي ایران در سال 1347 تاسیس 
گردید و بیش از 45 س��ال س��ابقه تولید، فروش و 
ص��ادرات انواع  تراکت��ور در مدله��ا و دامنه قدرت 

مختلف و ادوات کشاورزي را دارد. 

محصوالت صادراتي شركت:  
انواع تراکتور در مدلهاي تک و دو دیفرانسیل و در 

دامنه قدرت 45 الي 110 اسب بخار  

برندهاي ثبت شده: برند تراکتورسازي ایران در 
داخل کشور و برند  ITMCO  در خارج از کشور

 ISO  اخ��ذ ش��ده: 1- گواهینام��ه گواهینام��ه 
 9001:2008  از ش��رکت  TUV NORD  کشور 

آلمان
   EFQM  2- گواهینامه تعالي سازماني 

 3- گواهینامه هاي جشنواره ملی بهره وري
 4- گواهینامه هاي رتبه زرین طرح ملي رتبه بندي 

کارتهاي بازرگاني
 5- گواهینامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزي 

وابسته به وزارت جهاد کشاورزي  
   ics Group  6- گواهینام��ه تضمین کیفی��ت از 

کشور کانادا

تراکتورسازي ایران با
مهندس ابوالفتح ابراهيمی

 بر قله افتخار صادركننده نمونه سال 1393 
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مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران 
در حاشیه ارسال س��ومین محموله ارسالی 
ب��ه آفریق��ای  جنوبی گفت: گ��روه صنعتی 
تراکتورسازی ایران سومین محموله صادراتی 
خود را ب��ه مقصد آفریقای  جنوبی ارس��ال 

می کند . 
ابوالفتح ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگاران با 
اشاره به اینکه تاکنون 2 محموله با حجم کم 
برای  دریافت استاندارهای الزم و ارزیابی اولیه 
بازار به این کش��ور ارسال شده اظهار داشت: 
ارزش  تراکتورهای صادراتی طی چند ماه اخیر 
به این بازار جدید 400 هزار دالر بوده که باید 
صادرات ادوات  کشاورزی به ارزش 25 میلیارد 

ریال را نیز به این میزان اضافه کرد . 
وی در عی��ن حال تاکید کرد: حضور در بازار 
آفریقای جنوبی به دلیل اعمال استانداردهای 
اروپای��ی  EEC   و  EC  دش��وار اس��ت ول��ی 
تراکتورس��ازی توانس��ت تمام ای��ن مراحل 
اس��تانداردی را طی کرده و به  دلیل کیفیت 
و قیمت مناسب مورد استقبال کشاورزان این 

کشور قرار گیرد . 
ابراهیمی خدمات پس از فروش را پشتوانه ای 
ب��رای هر مجموع��ه تولیدی عن��وان کرد و 
گفت:  تراکتورسازی ایران نیز با توجه به دید 
و نگاه کارشناسی، برنامه ریزی و داشتن نگاه 
صادراتی به ب��ازار  آفریقا در حال حاضر در 4 
استان آفریقای جنوبی مرکز خدمات پس از 

فروش ایجاد و راه اندازی شده  است . 
این فعال عرصه صنعت کشور درباره رقبای 
تراکتورسازی در بازار آفریقای جنوبی تصریح 
کرد: ب��ا  توجه به بازار بک��ر و ثروتمند بودن 
آفریقا سال هاست که سیل تولیدات اروپایی 
و آمریکایی به طرف  آفریقای جنوبی سرازیر 
شده و همچنین تولیدات چینی و هندی نیز 
وارد این بازار شده ولی تولیدات  تراکتورسازی 
ایران به دلیل بهره مندی از مزیت کیفیت باال 
و قیمت مناسب توانسته گوی سبقت را از  این 

رقبا برباید . 
وی اضاف��ه کرد: با وجود حض��ور و صادرات 
موفق تراکتور در بازار شرق و مرکز قاره آفریقا، 
به دلیل  مرکزیت آفریق��ای جنوبی در داد و 
ستد این بازار، می تواند دروازه و مبداء ورود به 
سایر کشورهای  آفریقایی نیز محسوب شود و 
این بازار به کل آفریقا با اولویت گذاری موضوع 
ثبات قیمت و خدمات پس  از فروش تعمیم 

می یابد . 
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، 
برای تج��ار، بازرگانان و تولیدکنندگان ایران 
پیش��نهاد  حضور در بازار آفریقای جنوبی را 
داشت و گفت  : آفریقای جنوبی بازاری با معادن 
غنی طالء و  اورانیوم بوده و یک سوم اقتصاد 
آن نیز وابسته به دامپروری و کشاورزی است 
که از این جهت بازار  بکری برای سرمایه گذاری 
و حضور است بنابراین، تولیدکنندگان، تجار 
و بازرگانان کشور و استان  می توانند با حضور 
در این بازار زمینه اشتغال، ارزآوری و افزایش 

ارزش افزوده تولیدات داخلی را  فراهم آورند . 
در پایان ابراهیمی برای انتقال تجربیات خود 
و مجموعه تحت مدیریتش به سایر فعالین 
اقتصادی،  صنعتی و تجاری کشور برای حضور 
در بازار جدید آفریقای جنوبی اعالم آمادگی 

کرد . 
جمهوری آفریقای جنوبی با مس��احتی بالغ 
یک میلیون و 272 هزار کیلومتر و جمعیت 
41 میلیون  نفری، کش��وری در جنوب قاره 
آفریقا و در س��واحل دو اقیان��وس اطلس و 
هند می باش��د این کش��ور با  نژادهای سیاه، 
سفید، رنگین پوست و آسیائی تبار دارای سه 
پایتخت متفاوت برای قوه مجریه در  پورتوریا، 
پارلم��ان در کیپ تاون و قوه قضائیه در بلوم 
فونتین مستقر است پرجمعیت ترین شهر آن 
نیز  ژوهانسبورگ بوده و با کشورهای نامیبیا، 
بوتس��وانا، زیمباوه، موزامبیک، س��وازیلند و 
لسوتو)کش��وری که  در س��رزمین آفریقای 

جنوبی محصور شده است( هم مرز است این 
کشور تنها کش��ور آفریقایی است که در  آن 
هیچ وقت کودتا نش��ده و انتخابات منظم در 
طول یک سده اخیر در آن برگزار شده  است . 

این کش��ور بزرگ تری��ن صادرکننده طال در 
جهان اس��ت که ح��دود 40 درصد صادرات 
آفریق��ای جنوبی را  تش��کیل می ده��د و از 
تولیدکنندگان عمده اورانیوم، کرومیت، سنگ 
سرمه، پالتین و زغال سنگ )که سه  چهارم 
نیاز کشور به انرژی را تأمین می کند( می باشد 
بخش صنعتی شامل صنایع شیمیایی، غذایی، 
 نساجی، وسایل نقلیه موتوری و مهندسی برق 
است. کشاورزی و دامداری یک سوم صادرات 
آفریقای  جنوبی را تشکیل می دهد و تولیدات 
آن ش��امل میوه، پش��م و ذرت است، سطح 
زندگی در این کش��ور در  قاره آفریقا باالترین 

است . 
نخس��تین محموله تراکتورها و جایگاه های 
سوخت س��یار صادراتی جمهوری اسالمی 
ای��ران وارد  ژوهانس��بورگ مرک��ز تجاری و 

اقتصادی آفریقای جنوبی شد . 
 »محمد فرجی« س��فیر ای��ران در آفریقای 
جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه بزودی 
تراکتور های  ایرانی در مراکز معدنی و زمین 
های کش��اورزی آفریق��ای جنوبی فعالیت 
خواهند کرد، گفت: این کش��ور  می تواند به 
بارانداز صادرات مجدد تراکتور های ایرانی به 
بوتسوانا، زامبیا و سایر کشور های  آفریقایی هم 
تبدیل شود که همین موضوع یکی از زمینه 
های توافق ما با طرف آفریقای جنوبی است . 

وی با اشاره به صادرات 18 تراکتور به بوتسوانا 
در هفته های گذشته، کیفیت باالی تراکتور 
ه��ای  ایرانی و ارائه مناس��ب خدمات پس از 
فروش مناسب در مقابل تراکتور های رقبای 
ایتالیایی ، آمریکایی  و انگلیسی را از عواملی 
دانست که طرف آفریقای جنوبی را به سمت 

واردات محصول ایرانی کشانده  است.   

مهن��دس نیکخو صادرکنن��ده تراکتورهای 
ایرانی به آفریقای جنوبی هم در این مراس��م 
گفت: نخستین  محموله تراکتورهای صادراتی 
ایران که وارد آفریقای جنوبی شد شامل 40 
دستگاه تراکتور در انواع  مدل کوچک، متوسط 

و بزرگ با کارکردهای گوناگون است . 
وی قیمت تمام شده تراکتورهای ایرانی عرضه 
شده در بازار آفریقای جنوبی را بین 20 تا 38 
ه��زار  دالر اعالم کرد و گفت: این قیمت 50 
درصد پایین تر از تراکتورهای مشابه انگلیسی 
و آمریکایی  حاضر در آفریقای جنوبی اس��ت 

حال آنکه کیفیت آن هم مناسب تر است . 
وی همچنین با اش��اره ب��ه صادرات چندین 
جایگاه سوخت سیار ساخت ایران با ذخیره 
18 و 30 هزار  لیت��ری بنزین یا گازوییل به 
بازار آفریقای جنوبی گفت: این جایگاه های 
سوخت که جزو خدمات فنی  مهندسی ایران 
به شمار می رود با قیمت 53 هزار دالر در بازار 
آفریقای جنوبی به فروش رفته و هم  اکنون 
بس��یاری از مع��ادن، وزارت راه و بخش های 
نظامی و کشاورزی آفریقای جنوبی خواهان 
خرید و  اس��تفاده از این جایگاه های سوخت 

سیار ایرانی هستند . 
مهندس»کرایسلو« مدیر عامل گروه سرمایه 
گذاری و صنعتی    PGSIآفریقای جنوبی هم 
در این زمینه  گفت: ما از واردات این ماشین 
االت و تراکتورهای ایرانی به آفریقای جنوبی 
بسیار خوشحالیم و ما هم  اکنون به اینگونه 
ماش��ین آالت که کیفیت و قیمت مناسب 
داشته ، قابل رقابت بوده و خدمات خوبی هم 

 ارائه می دهند بسیار نیازمند هستیم . 
آفریقای جنوبی س��االنه به 7000 دس��تگاه 
تراکتور کش��اورزی نی��از دارد که جمهوری 
اسالمی ایران می  تواند بخش عمده ای از این 
نیاز را بر طرف کند ضمن اینکه مشوق های 
جدیدی هم برای صادرکنندگان  خدمات فنی 

مهندسی ایرانی قائل شده است . 

تراکتورسازی تبریز دست و پای آمریکا و اروپا را در آفریقای جنوبی بست
كورس تراكتورهای ايرانی با توليدات اروپايی و آمريکايی در بازار آفريقای جنوبی
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مديرعامل: 
مهندس عبدالرضا یعقوب زاده طاری

معرفی شركت
ش��رکت پویندگان راه سعادت پیش��رو در طراحی و تولید 
تجهیزات پزش��کی در ایران در زمین��ه  مانیتورینگ عالئم 
حیاتی بیمار با هدف بهبود بررسی وضعیت بیماران از طریق 
  We Monitor Life  تکنولوژی پزشکی  پیشرفته با شعار
فعالیت خود را از سال 1377 آغاز کرده است. محصوالت این 
 شرکت به لحاظ کیفیت باال و کاربری آسان کامال شناخته 

شده است. 
این ش��رکت پس از چند سال تحقیق و بررسی درخصوص 
پارامترهای مختل��ف مانیتورینگ، تولید  محصوالت خود را 
آغاز نمود و در سالهای اخیر بیش از 70 درصد از سهم بازار 
داخل را به خود  اختصاص داده است. با بهره گیری از دانش 
فنی کارکنان تحقیقاتی و تولیدی خود این ش��رکت روز به 
 روز محصوالت��ی با کیفیت تر و ب��ه روزتری را به بازار عرضه 
 ,9001 ISO  می دارد. پس از اخذ استانداردهای بین  المللی
ISO  13485  و  CE  شرکت صادرات به سراسر جهان را آغاز 
کرد و تابحال  محصوالت خود را به بیش از 45 کش��ور اعم 
از ایتالیا، آلمان، ترکیه، بالروس، روسیه، کانادا، پرو،  بولیوی، 
مالزی، تایوان، تایلند، س��وریه، پاکستان، آذربایجان، امارات 
متحده عربی)دبی( ، عراق، لبنان،  مصر، آفریقای جنوبی و ... 
صادر نموده است. ارائه هر چه بهتر محصوالت و خدمات به 
این کشورها  از طریق نمایندگان فعال شرکت در ان کشورها 

صورت می پذیرد. 
انتقال تکنولوژی به کشورهای بالروس و ترکیه و سوئد یکی 

دیگر از دستاوردهای این شرکت محسوب  می شود. 
این شرکت با راه اندازی خط تولید در مالزی راه را برای فروش 
محصوالت در بسیاری از کشورهای  آسیای شرقی و خاورمیانه 
آسان کرده است و نیز شروع راه اندازی خط تولید در کانادا، 

ورود به بازار  آمریکای شمالی را امکان پذیر می سازد. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت:
 16/1377 سال

محصوالت صادراتی شركت:
مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار

برندهای ثبت شده:
Novin, Alborz. Aria, Sahand, Dena 

گواهينامه های اخذ شده: 
 21  FDAQSR  ,  13485  ISO  ,9001  CE, ISO

   Guarantee Award  , ISO   10002 ,CFR820

مهندس عبدالرضا یعقوب زاده طاری، مدیرعامل ش��رکت 
پویندگان راه سعادت و یکی از فعاالن صنعت  و بازار تجهیزات 
پزش��کی و بیمارستانی با اش��اره به این مساله که در دولت 
گذش��ته تولیدکنندگان چینی از  مواهب ویژه ای در زمینه 
تولی��د و صادرات محصوالت خود ب��ه ایران بهره می بردند، 
گفت: این مساله  باعث شده بود تولیدکنندگان داخلی توان 

رقابت با چینی ها را از دست بدهند. 
وی افزود با این حال در پنج سال گذشته، 70 درصد تولید 

تجهیزات رادیوگرافی و دس��تگاههای  تصویربرداری دست 
ش��رکت »پویندگان راه س��عادت« بوده و چینی ها به رغم 
امتیازات ویژه ای که  دریافت می کردند، نتوانستند بازار ایران 

را در زمینه تجهیزات پزشکی به تسخیر خود درآورند. 
یعقوب زاده طاری با اشاره به اینکه امتیازات دولت گذشته به 
چینی ها تقریبا به صورت رانت بود؛  گفت: برای واردات این 
محصوالت از چین دالر 2500 تومانی اختصاص می یافت و 
به این دلیل خیل��ی  از واردکنندگان ضمن واردات کاالهای 
چینی با چس��باندن برچس��ب ایرانی آن را به سوریه صادر 
می  کردند. یعقوب زاده طاری در پایان با اش��اره به فرمولی 
ک��ه از طرف وی و فعاالن بازار به کمیس��یون ماده  یک ارائه 
ش��ده، در تشریح این فرمول و پیشنهاد گفت: این پیشنهاد 
در هفت بخش عمده طراحی شده که  باعث می شود تولید 
کنندگان ایرانی به موازات افزایش کیفیت و رعایت اصول بازار 
از تعرفه های  تش��ویقی بهره مند شوند. وی توضیح داد که 
فرمول مربوط به جدول افزایش تعرفه های واردات در  راستای 

افزایش تولیدات داخلی شامل این بخش های اصلی است: 
 -  نوع تولید علم و تکنولوژی و سیستم طراحی و مهندسی

 -  شاخص های استاندارد و کیفیت تولید  
 -  رضایت مشتری

 -  پاسخگویی به نیاز بازار از نظر کمی
 -  میزان تنوع محصول

 -  میزان سرمایه گذاری صورت گرفته و ظرفیت های جذب 
سرمایه گذاری

 -  درصد داخلی و بومی بودن محصول
 -  مهندس عبدالرض��ا یعقوب زاده طاری ، یادآور ش��د: در 
صورت تصویب این طرح، برای هر  محصول جدول و فرمی پر 
می شود و اگر محصولی بتواند تمام این امتیازات را به دست 
آورد  از 45 ت��ا 50 درصد تعرفه برای آن در نظر گرفته می 
شود که در جهت حمایت از تولید داخلی  برای این محصول 

و محصوالت مشابه بسیار کارآمد است.

مهندس عبدالرضا یعقوب زاده طاری
 بر قله افتخار صادرکننده 

ممتاز سال 1393 

شركت
 پويندگان
راه سعادت

مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده ممتاز و نمونه  در سالن اجالس سران برگزار شد .  در این مراسم تندیس و 
لوح تقدیر صادر كننده ممتازملی سال 1393 به جناب آقای مهندس عبدالرضا  یعقوب زاده طاری مدیریت محترم عامل شركت پویندگان راه سعادت اهدا شد .  
در این مراسم كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر  صنعت معدن و تجارت وجمع كثیری از مقامات دولتی و 
فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از  صادركنندگانی كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات كاالهای های تک و صادرات  خدمات فنی- مهندسی 
نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر كننده  نمونه سال 1393معرفی شدند . این سه معیار در راستای سیاست های سازمان 

توسعه تجارت برای گسترش صادرات كاالهای با ارزش  افزوده باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 
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تعداد واقعي سهـامداران بورس چقـدر است
ب��ورس  ش��دید  رش��د 
تهران در س��ال گذشته و 
سوددهی فوق العاده شرکتهای بورسی، باعث هجوم مردم 
 عادی به سمت بازار سرمایه شده بود؛ رشدی که منجر به 
رسیدن تعداد سهامداران به هفت میلیون  نفر شد، اما با 
گرفتار شدن بورس در رکودی عمیق همین مردم سهام 

خود را فروخته و به سرعت  از بازار سرمایه خارج شدند. 
رش��د فضایی بورس تهران در س��ال گذش��ته و رکود 
بازارهای س��که و ارز موجب ش��د تا عالقه مندی  مردم 
عادی به س��رمایه گذاری در بورس تهران شدت یافته و 
هر روز تعداد زی��ادی از افراد با  فروش دارایی های خود 
و یا قرض کردن از دوس��تان و آش��نایان به امید کسب 
س��ودهای فضایی راه  تاالر حاف��ظ را در پیش بگیرند و 

"سهامدار" بورس شوند. 
به طوری که اعالم رکورد شکنی های پی در پی شاخص 
بورس و فتح قله های جدید در رسانه ملی  موجب شد تا 
تعداد سهامداران بورسی روز به روز افزایش پیدا کرده و 

به حدود هفت میلیون نفر  برسد. 
اما نا آگاهی سهامداران تازه کار از وضعیت تاالر شیشه 
ای و خرید و فروش بر اس��اس ش��ایعه و  ب��دون انجام 
تحلیل، موجب شد تا با تغییر رویه بورس تهران بسیاری 
از سهامداران با از دست  دادن سودهای خود و یا از بین 
رفتن مقداری از دارایی، از بازار سرمایه خارج شده و فرار 

را ب��ر  قرار ترجیح دهند و دیگر فکر س��رمایه گذاری در 
بورس را از سر خود خارج کنند. 

بررس��ی ها نشان می دهد که در شرایط فعلی و زیان 10 
درصدی بازار س��رمایه از ابتدای سال  تاکنون و افت قابل 
توجه قیمت ش��رکتها و به طبع خروج سهامداران خرد از 
بازار سرمایه، از  تعداد 6 میلیون و 700 هزار کد صادر شده 
در بازار سرمایه، تنها 5,5 میلیون نفر در این بازار  فعال بوده 
و در بورس خرید و فروش می کنند که این میزان نسبت 

به زمان رونق بورس با کاهش  مواجه شده است. 
این در حالی اس��ت که به گفته ی مس��ئوالن ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی تعریف دقیق و مشخصی  از کد 
سهامداری فعال در بازار سرمایه وجود نداشته و کدهای 
فعال،کدهای س��هامداری هستند که  می توانند در بازار 

سرمایه فعالیت کنند. 
از سوی دیگر بنا به گفته ی مدیر عامل شرکت سپرده 
گذاری مرکزی، س��هامدار فعال سهامدارانی  هستند که 
دارای کد ملی بوده و قابلیت انجام معامله را داشته باشند 
که در حال حاضر 5,5 میلیون  نفر از سهامداران قابلیت 
انجام معامله را دارند اما نکته جالب توجه این است که 
کس��انی که کد ملی  نداشته و یا اطالعات ناقصی دارند 
و نمی توانند معامله کنند هم جزو جامعه س��هامداری 
محس��وب  م��ی ش��وند و نمی ت��وان آنه��ا را از جامعه 

سهامداری حذف کرد. 

عالوه بر این اطالعات سهامداری شرکتهایی که در بازار 
س��رمایه پذیرش می شوند، کافی نیست و  برخی از آنها 
کد ملی ندارند که ممکن اس��ت بع��د از مدتی مراجعه 
کرده و کد سهامداری خود را با  ارائه کد ملی فعال کنند. 
همچنین در بازار سرمایه کد سبدگردان وجود دارد که 
س��بدگردان ف��ارغ از  کد خود، فردی ک��ه معامله انجام 

می دهد نیز فعال بازار سرمایه محسوب می شود. 
بنابراین علی رغم وجود سیس��تم های پیشرفته دربازار 
سرمایه و شرکت سپرده گذاری مرکزی،  اطالعات دقیقی 
از میزان سهامداران فعال در بورس تهران وجود نداشته 
و آمارهای ضد و نقیصی  توسط مسئوالن شرکت بورس 
و شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه می شود و آمارهای 
این دو  نهاد فعال در بازار سرمایه با یکدیگر تطابق ندارد. 

همچنین مش��خص نیس��ت که باید برای بی��ان تعداد 
سهامداران واقعی بورس، تعداد کدهای معامالتی  فعال 
در بازار سرمایه عنوان شود یا تعداد کدهای صادر شده؟ 
زیرا معموال مسئوالن بازار سرمایه  برای زیاد نشان دادن 
تعداد سهامداران ، کدهای سهامداری صادر شده را مبنا 
قرار می دهند در  حالی که ممکن اس��ت فردی در سال 
های گذشته در بورس حضور داشته ولی در حال حاضر 
به  طور کلی از بازار خارج شده باشد و معامله ای در بازار 
انجام ندهد اما به دلیل وجود کد  سهامداری جرو جامعه 

سهامداری محسوب می شود! 

   مهران امیرحسیني
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مديرعامل:
مهندس سعید آقا صادقیان فیروزآباد

مراسم بزرگداش��ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی 
و تجلیل از 50 صادرکننده نمونه در س��الن  اجالس سران 

برگزار شد . 
در این مراسم تندیس و لوح تقدیر صادر کننده نمونه ملی 
سال 93 به جناب آقای مهندس سعید  اقاصادقیان مدیریت 

محترم عامل شرکت تک ماکارون اهدا شد . 
در این مراسم که دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
چی��ت چیان وزیر نیرو ، نعم��ت زاده وزیر  صنعت معدن و 
تجارت وجمع کثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی 
حضور داش��تند، از صادر کنندگان که بر اساس سه معیار 
اساس��ی ارزش افزوده ب��اال، ص��ادرات کاالهای های تک و 
صادرات خدمات  فنی-مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه 
تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر کننده نمونه 

سال   1393معرفی شدند . 
این س��ه معیار در راستای سیاست های س��ازمان توسعه 
تجارت برای گسترش صادرات کاالهای با ارزش  افزوده باال و 

جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 

معرفی شركت
شرکت تولیدی تک ماکارون در سال 1373 با هدف تهیه 
غذای س��الم و کافی اقدام به خریداری و تاسیس  پیشرفته 
ترین ماش��ین آالت و فن آوری روز دنیا از کشور سوئیس 
نمود. مس��احت کارخانه بالغ بر   120000 متر مربع شامل 
سالن های تولید، انبار محصول، انبار ملزومات و مواد اولیه، 

فضاهای  اداری و رستوران، تاسیسات آبرسانی و ... می باشد. 
این شرکت قادر است روزانه بیش از 450 تن  تولید نماید. 

انبار شرکت تک ماکارون با ظرفیتی بیش از 7000 تن انواع 
محصوالت تولید شده با قدرت ذخیره  سازی مطمئن انواع 
مختلف محصوالت تولید ش��ده این شرکت، ما را قادر می 
سازد تا همیشه پاسخگوی  نیازهای متنوع مصرف کنندگان 
داخلی و بازارهای صادرات باشیم. کیفیت مطلوب محصوالت 
مختلف  ماکارونی، بسته- بندی زیبا و طراحی های جذاب 
به کار گرفته ش��ده، کشورهای مختلفی را به گروه  مصرف 

کنندگان ماکارونی اضافه نموده است. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
 1373/6/6 – 20 سال

محصوالت صادراتی شركت: 
انواع ماکارونی و اسنک

برندهای ثبت شده : 
تک ماکارون هلیا. روشا. اورامان. فردوس. آرتا... 

گواهينامه های اخذ شده: 
HACCP . HALAL . ISO  . و گواهی ثبت جهانی برند 

مهندس سعيد آقاصادقيان، تک ماكارون را بر قله افتخار 
صادركننده نمونه سال 1393  نشاند
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مرور كلی بر عملکرد شركت
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 . 
 -  کنت��رل و مدیری��ت هزینه ها، ورود به ب��ازار های داخلی 
و خارجی، توس��عه و تنوع فروش  محصول و افزایش س��طح 
کیف��ی و کمی محصوالت و افزایش نرخ فروش در ش��رکت 

سیمان شرق
 -  ایجاد خط تولید سیمان سفید ظرف مدت 27 ماه با درجه 
کیفیت سفیدی 92 درصد توسط شرکت  سیمان سفید شرق 

بعنوان بزرگترین خط تولید سیمان سفید کشور
 -  انتقال کارخانه به واحد مرکزی در نزدیکی مجتمع سیمان 
ش��رق به منظور تسهیل در دسترسی  به مواد اولیه و استفاده 

بهینه از زمین کارخانه در شرکت فرآورده های سیمان شرق  
 -  تنوع تولید آهک صنعتی و توسعه بازار و ورود به شرکتهای 

تولید فوالد در شرکت آهک  صنعتی سیمان شرق ... 
 -  مدیریت بر ناوگان حمل سیمان توسط شرکت حمل و نقل 

سپهر سیمان مشهد. 
 -  انجام فعالیتهای معدنی از قبیل توسعه معادن فلزی و تامین 
مصالح مورد نیاز س��یمان شرق در  شرکت معادن زغال سنگ 

شرق

برنامه های سال مالی آتی شركت
 -  مطالعه و برنامه ریزی اجرای پروژه دهکده سالمت در زمین 

شرکت فرآورده های سیمان شرق
 -  افزایش تنوع محصوالت در قالب سیمان آمیخته و مرکب

 -  افزایش سهم بازار فروش در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه
 -  توسعه ناوگان حمل و تحویل  FOB  سیمان به مشتری

 -  توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای صادراتی
 -  گسترش فعالیت های معدنی

 -  مدیری��ت هزینه ه��ا و افزایش بهره وری و اصالح س��اختار 
س��ازمانی بمنظور افزایش سوداوری،  توسعه فعالیت شرکت و 

افزایش حقوق سهامداران
 -  شناس��ایی و فروش موجودی ها و دارایی های راکد بمنظور 

تامین نقدینگی
 -  بررسی و بازنگری فرآیندها در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه 

به منظور افزایش بهره وری و  کاهش هزینه ها
 -  اصالح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکتهای تابعه از طریق 

افزایش سرمایه
 -  کاهش کلینکر فاکتور و استفاده بیشتر از مواد افزودنی

 -  مطالعات معدنی و کاهش قیمت مواد اولیه و بهبود کیفیت 
مواد

 -  توسعه فعالیت های اجتماعی در محیط اطراف کارخانه
 -  حرکت به سمت سازمان الکترونیک و استفاده از نرم افزارهای 

فرایندگرا.   

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری غدیرآقای علی محمد بُد

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیرآقای حسن سزاوار ذاکران

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان سپاهانآقای شهریار توالیی

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای حمید اقبالیان

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری دیآقای کیومرث موسیوند

مدیرعامل  خارج از هیات مدیرهآقای علی توکلی

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان شرق صبح سه شنبه 1393/8/20 در هتل سیمرغ تهران  تشکیل شد.    در این مجمع كه با حضور 69 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره و  مدیران ارشد شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد  ریاست مجمع بر عهده جناب علی محمد 
بُد )رئیس هیات مدیره( بود كه جنابان صفاكیش و فاتح در مقام  نظار اول و دوم و دكتر محمدرضا اولی »معاونت مالی و امور شركت« به عنوان دبیر مجمع ایشان را  در اداره جلسه یاری می رساندند.   
 در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس علی  توكلی مدیرعامل توانمند و خبره شركت مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی  مورد گزارش و رئوس برنامه 
های آتی شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی  مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود به پاس ارج نهادن به تالش جهادگونه تیم مدیریتی شركت  در طی سال گذشته با 
تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 75 ریالی به ازای هر سهم به كار خود  پایان دادند.    همچنین موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و  خدمات مالی و 

مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب  گردیدند.   
مهندس علی توكلی در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه با افتتاح و راه اندازی س�یمان س�فید ش�رق در  طی سال مالی مورد گزارش توانستیم به قول خود سهامداران گرانقدرمانوفا كنیم و این 
بزرگترین  دستاورد شركت در سال مالی گذشته بوده  كردیم افزود: سیمان شرق به عنوان بزرگترین تولیدكننده  سیمان و كلینکر در خراسان بزرگ و در دست داشتن حدود 30 درصد از كل تولید 
استان توانست در  سال گذشته سود 130 میلیاردی را محقق سازد كه این مهم در سایه تالش خستگی ناپذیر تک تک  كاركنان و كارشناسان و مدیران اجرائی و ارشد شركت امکان پذیر نبود. مهندس 
توكلی در ادامه افزود:  امروز با افتخار اعالم می كنیم كه این شركت با سابقه 65 سال از زمان تاسیس اكنون تمام خطوط تولید  آن بازسازی شده و امروز تمام خطوط آن با تکنولوژی روز كار می كند 

بطوری كه قدیمترین خط تولید  كارخانه شما تنها 17 سال از عمرش می گذرد.  
مدیرعامل موفق شركت در پایان گزارش خود با اعالم اینکه در برنامه های آتی شركت با در نظر  گرفتن این كه مشهد یک شهر روایت پذیر می باشد كه به خاطر ارادت مردم به آستان مبارک رضوی 
و  دلدادگی مردم به امام رضا )ع( همواره دارای زائران و ارادتمندان خالص آن حضرت می باشد، بعد از  انجام مطالعات و تحقیق فراوان به این نتیجه و تصمیم رسیدیم كه با تاسیس دهکده تندرستی 
با یک تیر   دو نشان بزنیم. هم سود آوری شركت را با انجام این پروژه ارتقاء دهیم و هم اینکه با ارائه خدمات به  زائران آن امام شهید منشاء یک كار خیر و مبارک شویم كه این جمالت  باعث شور و 

استقبال  سهامداران حاضر در مجمع گردید. 
شایان ذكر است سیمان شرق با توجه به داشتن پتانسیل قوی و تدوین برنامه های مدون مدیریتی در سال  گذشته توانست با خرید چند ده دستگاه كامیون در جهت هر چه آسان شدن و تسهیل در 
امر بارگیری و  فروش محصوالت شركت و همچنین رایزنی با وزارت راه و شهرسازی در جهت اختصاص بودجه  برای بتنی كردن ده درصد جاده ای كشور عالوه بر تسهیل در روند و فروش محصوالت، 
در جهت حل  معضل اضافه تولید سیمان و كلینکر كشور اقدامات جدی اتخاذ كند.  از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور مدیران و بزرگان صنعت سیمان كشور همچون جنابان  محمدعلی بُد ، 
حسین فاتح، عباس صفاكیش، مهندس علی توكلی، مهندس بهروز زندی، و... در این  مجمع اشاره كرد كه نشان از ارج و قرب و فراست سیمان شرق و مدیریت شایسته آن در بین شركت  های سیمانی 

دارد.   اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری مهندس توكلی و دكتر اولی كه همواره به خبرنگاران و  اصحاب خبر به دیده حرمت نگریسته و عمل كرده اند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

علی توکلی حرمت به قلم از پر قنداق داشت

اعتبار به قلم در مجمع 
سيمان شرق را به عينه 
ديديم و حس كرديم

   خسرو امیرحسیني
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مجمع نشینان شرکت سیمان 
ش��رق چش��م گ��ردان ن��ام و 
شخصی بودند که درست است که ترکیب هیات رئیسه 
نبود و جالب آنک��ه اصحاب خبر هم برای دیدن او رفته 
بودن��د. در میانه های کار مجمع بود که خبر رس��ید آن 
سفر کرده به تاالر رسید و زین خبر خیل مشتاقان گویی 
در بازار طال کوبان قونیه شیخ را در سماع دیدند و چشم 
تعجب دریدن. بکوب بکوب به نوای درون به بس��از بساز 
مبدل شده بود. مسافر را صنعت سیمان خوب می شناسد 
و آنان که در این صنعت سرمایه می گذارند بهتر مهندس 
بهروز زندی مدیری که فعل خواستن را خوب صرف می 
کند. در شماره پیشین بنوشتیم که در میان قره قوزای که 
جز چند بوته گون و خار مغیالن در آن نه آب هست و نه 
آبادانی و همه آمد و شد این بیابان در بهار چند چادر سیاه 
کله گو و شاهسون از طایفه احمدلو و یارجانلواست. یکی 
دو ماه بیش��تر طول نکشید که مهندس بهروز زندی در 
کنار تپه مرجومک یک چادر مندرس و یک تخته کرسی 
روس��تایی به پا کرد و در طول س��ه سال بنایی بپا کرد 
که ماند یادگار بخوانید سیمان سفید خاکستری زرندیه. 
چندی پیش در خبرها و تلکس خبرگزاری ها این گونه 
نشست که مهندس بهروز زندی به سیمان شرق رفته و 
در مدت 28 ماه کاری کرده کارس��تان. سیمان سفید از 
قدمگاه خراسان ساخته و به مدینه منوره و مکه مکرمه 
محصول فرستاده و علت تاخیر حضور این مدیر ارزشی در 
مجمع ساالنه سیمان شرق هم سفر کاریش به کشورهای 
حوزه خلیج فارس بود و بهروز ما از انجا با دست پر آمده و 
نوید این آورده نیک را در مجمع داد. بهروز زندی نه میز 
و تش��ریفات می شناسد و نه احتیاج به حاجب و دربان. 
فق��ط انجام کار  و کار، آن هم به بهترین وجه در مخیله 
اش مجسم است و آنچه مدیریت کرده نه تابحال کسی 
انج��ام داده و نه به این زودی ها به انجام می رس��اند. از 
فونداسیون یک بنای ساخت تا کوره ، از آسیاب و معدن 
گرفته تا بازار فروش. براستی که مجموعه اندیشه این بچه 
شیعه چون دردانه قونیه که با آهنگ خدمت از خود بی 

خود می شد، همگون باشد.
مهندس بهروز زندی با دس��ت پر از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس بازگشته و برای سهامداران خبرهای خوشی 
داش��ت از عقد قرارداد صادرات به عربس��تان گرفته تا 
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس که این روزها برای 
ساخت و ساز چهار نعل می تازند تا به قول و قرارهایشان 

به فیفا و دیگر نهادهای بین المللی برسد.
مهندس زندی که خود از اس��تخوان ترکانده های این 
صنعت و از مهندسین بنام صنعت کانی کشور می باشد 
در رزوم��ه خود عالوه بر ایران در کش��ورهای عربی نیز 
سابقه مشاوری و مدیریتی صنایع سیمان را دارا می باشد 

و به همین علت است که خوب بازارهای هدف و صادرات 
و مزیت و مشکالت آن ها را می داند.

مهندس بهروز زندی در فرازی از صحبتهای خود به روز 
مجمع س��یمان ش��رق با اعالم اینکه توانستیم به لطف 
خداوند و زحمات تک تک دست اندرکاران خط سیمان 
خاکستری کارخانه سیمان شرق را که حدود 45 سال از 
تاسیس و بهره برداری آن می گذشت و با توجه به اینکه 
در زمینه تولید سیمان خاکستری در کشور مازاد مصرف 
داریم با مطالعه دقیق و انجام یک کار تحقیقاتی پیچیده  
توانستیم این خط را با استفاده از تکنولوژی روز دنیا به 
یک خط تولید س��یمان سفید با ظرفیت 1000 تن و با 
سفیدی 99 درصد )بیشترین خلوص و سفیدی سیمان 

تولیدی درکل کشور( جایگزین نماییم.
مهندس زندی بااعالم اینکه این کارخانه با داشتن پروانه 
بهره برداری و اس��تانداردها و ایزوله های بین المللی در 
همین بازه زمانی کم از زمان تاس��یس توانس��ت با عقد 
یک قرارداد پرسود اولین محموله صادراتی سیمان سفید 
»س��وپر وایت« خود به وزن 8500 تن به عربس��تان را 
کلید بزند. مدیرعامل سیمان سفید شرق با اعالم اینکه 
ب��ا انجام رایزنی های گس��ترده و تعام��الت دو طرفه با 
کشورهای اطراف در آستانه عقد قراردادهای بسیار خوبی 
با کشورهای آسیای صغیر و خاور میانه که از آن جمله 
اند، افغانستان و عراق و کشورهای تازه استقالل یافته در 

شمال کشور.
مهندس زندی که س��اعاتی پیش از ام��ارات به ایران 
بازگش��ته بود درباره نتیجه و بازده س��فر خود به این 
کشور گفت: توانستیم با عقد دو قرارداد 60 هزار تنی 
در این کش��ور و عالوه به پیدا کردن مش��تری خوب 
خارجی ، بازار خوبی را شناس��ایی کنیم . عالوه بر آن 
با تسهیل کارهای حمل محصوالت از درب کارخانه تا 

بندرعباس توانس��تیم به بخش مهمی از رئوس کلی و 
برنامه های از پیش تعیین ش��ده دست یازیم که این 
موفقیت ها باعث رشد و بالندگی دوچندان این شرکت 

خواهد شد.
مهندس زندی در پایان سخنان خود با اعالم اینکه ما با 
تعریف یک پروژه بیش از 100 میلیاردی و با استفاده از 
آخرین تکنولوژی روز دنیا و تعویض و نوسازی نزدیک به 
3000 تن تجهیزات قدیمی و فرسوده خط سابق سیمان 
خاکس��تری کارخانه در تمام قسمت هایش از آسیاب و 
خردکن گرفته تا بسته بندی و تحویل و ... توانستیم در 
یک بازه زمانی کم عالوه بر تاسیس خط جدید در کارخانه 
مقوله صادرات هم قدم های جدی برداریم که این توفیق 
برای کارخانه ای که در سرزمین طوس و خراسان بزرگ 
ق��رارداد و خاک آن افتخار میزبانی حض��رت رضا )ع( را 
داشته است برای ما هم که توفیق خدمت در این سنگر 
را داشته ایم باعث فخر و مباهات است. به قول مهندس 

زندی آفتاب همیشه از شرق طلوع می كند.
مدیرعامل بزرگترین کارخانه سیمان سفید کشور گفت با 
اجرای این طرح بزرگ ملی 150 نفر به صورت مستقیم 
و بالغ بر 500 نفر به صورت غیر مس��تقیم مش��غول به 

کار شدند.
زندی اف��زود: در اجرای این پ��روژه از تمام توان فنی و 
مهندسی کش��ور اس��تفاده ش��ده و بالغ بر 70 درصد 

تجهیزات در داخل تهیه شده است.
وی در پایان گفت در سالی که بنا به فرموده مقام معظم 
رهبری »سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت 
جهادی« نامیده شده است محصول این شرکت عالوه بر 
سراس��ر میهن اسالمی به کل منطقه و جهان صادر می 
ش��ود تا نش��انی از توانمندی جوانان این مرز و بوم عزم 

ملی ایرانی باشد.

خاک طوس
 »قدمگاه حضرت رضا )ع(«
به ابنيه مدينه منوره رسيد

   خسرو امیرحسیني
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رئيس هيات مديره: 
مهندس مرتضی سلطانی

مراس��م بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با 
معرفی و تجلیل از 50 صادرکننده ممتاز در سالن 

 اجالس سران برگزار شد . 
در این مراس��م تندیس و ل��وح تقدیر صادر کننده 
ممتاز سال 93 به مدیریت شرکت زرماکارون اهدا 

شد . 
در این مراسم که دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور، چیت چیان وزیر نی��رو ، نعمت زاده وزیر 
 صنعت معدن و تج��ارت وجمع کثیری از مقامات 
دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داش��تند، از صادر 
کنندگان که بر اس��اس س��ه معیار اساسی ارزش 
اف��زوده باال، ص��ادرات کاالهای های تک و صادرات 
خدمات  فنی-مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه 
تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر کننده 

نمونه سال   1393معرفی شدند . 
این س��ه معیار در راستای سیاس��ت های سازمان 
توس��عه تجارت برای گسترش صادرات کاالهای با 
ارزش  افزوده باال و جلوگیری از خام فروش��ی اتخاذ 

شده است . 

معرفی شركت
شرکت زرماکارون وابسته به گروه توسعه صنعتی 
و پژوهش��ی زر اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع 
 ماکارونی با آرد سمولینا در کشور است که هم اینکه 
با تولید با کیفیت و مرغوب ، توجه ویژه به  پژوهش 
و ارائه الگوی مدیریتی و اجرائی نمونه، در س��کوی 

نخست بازار داخلی قرار گرفته و با ورود  موثر در بازار 
جهان��ی، یکی از بزرگترین برندهای جهانی در این 
عرصه می باشد. شرکت صنعتی  زرماکارون به دلیل 
تولید صادرات محور، بازار شناسی و اقدام اساسی در 
حوزه صادرات در سال های   87، 88، 89، 90، 91، 
92 و 93 به عنوان تنها صادرکننده ممتاز ملی در 

صنعت ماکارونی معرفی  شده است. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 1384 

محصوالت صادراتی شركت: 
انواع اسپاگت، پاستا و نسل جدید ماکارونی در ایران 

)ماکارونی آشیانه ای و الزانیای پیش پخت( 

برندهای ثبت شده: 
زر، اریا و سان

گواهينامه های اخذ شده : 
ای��ن ش��رکت دارای گواهینامه ه��ای بین المللی 
  HACCP،  ISO 18001   ،ISO 14001 ISO 
 ISO9001 22000 , FDA , HALAL ,  ،

ITQIIUI  می باشد.    

شركت زرماكارون افتخار صادركنندگان ممتاز سال 1393  
سرباز صنعت جزو صادرکنندگان ممتاز سال
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مديرعامل: 
مهندس محسن حاجي بابا

معرفی شركت
شرکت رزیتان)س��هامي خاص( در سال 1360 به همت 
چند تن از خدمتگزاران به صنعت کشور  که پایه گذاران 
کارخانجاتي از قبیل: پارس متال، شوفاژکار، تاوان سیلیس، 
ایران مدل و  فروس��یلیس ایران بوده اند. تاسیس گردیده 
است و مفتخر مي باشد که با تولید بیش از 20000 تن 
 انواع مختلف رزینهاي صنعتي به ش��رح ذیل در خدمت 

صنایع و کارخانجات باشد: 
 1-رزین هاي ریخته گري و س��خت کننده هاي مربوطه 

مورد مصرف در صنایع ریخته گري و  قالب سازي
 2- رزی��ن هاي فنولیک )رزول- ن��وواالک( مورد مصرف 
در صنایع لنت ترمز، سنگ سنباده و ساب،  فرآورده هاي 

نسوز، نمدهاي عایق و غیره. 
 3- پودرهاي قالبگیري فنولیک)باکالیت( مورد مصرف در 
صنایع تولید قطعات برقي ، کنتورهاي  برق و گاز، سرپیچ 

المپ، ظروف آشپزخانه و غیره. 

 4- رزین هاي الکید س��اده و اصالح شده )بلند، متوسط، 
کوتاه روغن( مورد مصرف در صنایع  رنگ. 

 5- رزین هاي پلي اس��تر غیراش��باع و وینیل استر مورد 
مصرف در صنعت فایبر گالس، لوله  سازي، صنایع دریایي، 

سنگ مصنوعي و غیره.  
 6- رزین هاي پلي اس��تر اش��باع مورد مصرف در تولید 
انواع رنگ هاي صنعتي، پوش��ش قوطي،  کالف پوش��ي، 

اتومبیلي،دریایي و غیره. 

 7- رزینهاي اپوکسي اس��تر کوره اي و هوا خشک مورد 
مصرف در صنایع رنگ. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 1360 

محصوالت صادراتي  شركت:  
 -  رزین هاي الکید )کوتاه روغن – متوس��ط روغن- بلند 

روغن( 
 -  رزین هاي پلي استر)اشباع – غیراشباع( 

 -  رزین هاي فنولیک و ریخته گري  
 

برندهاي ثبت شده:  
 1-    ثب��ت عالمت تجارتي در اداره کل ثبت ش��رکتها و 

مالکیت صنعتي ایران در سال 1383 
 De la  2-  ثبت جهاني در کش��ور س��وئیس از موسسه 

proprlet lnntellectuelle

گواهينامه های اخذ شده:  
   EN ISO 9001 : 20082.      ISO/TS 16949 : 2009 

شرکت رزیتان

مهندس محسن حاجی بابا بر قله افتخار صادركننده نمونه سال 1393 

مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در  سالن اجالس سران برگزار شد . 
در این مراسم تندیس و لوح تقدیر صادر كننده نمونه ملی سال 93 به جناب آقای مهندس محسن  حاجی بابا مدیریت محترم 
عامل شركت رزیتان اهدا شد .  در این مراسم كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده 
 وزیر صنعت معدن و تجارت وجمع كثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از  صادركنندگانی كه بر اساس 
س�ه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات كاالهای های تک و  صادرات خدمات فنی-مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه 
تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان  صادر كننده نمونه س�ال 1393معرفی ش�دند . این سه معیار در راستای سیاست های 

سازمان توسعه تجارت برای گسترش صادرات كاالهای با  ارزش افزوده باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 
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گزارش بازرس قانوني دربـاره گزارش توجيهي 
هيات مديره درخصوص افزايش سرمايه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 
گروه سرمايه گذاری البرز)سهامي عام(  

در اج��راي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب سال 1347 

 1-  گزارش توجیهي مورخ 22 مرداد ماه 1393 هیات مدیره 
شرکت گروه سرمایه گذاری  البرز)سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1/680/100 میلیون ریال به 
 مبلغ 2/100/100 میلیون ریال، مشتمل بر اطالعات مالی 
فرضی که پیوست مي باش��د ، طبق  استاندارد حسابرسي 
رسیدگي به اطالعات مالي آتي مورد رسیدگي این موسسه 
قرار گرفته اس��ت   . مس��ئولیت گزارش توجیه��ي مزبور و 

مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است. 
 2-  گ��زارش مزبور در اجراي تبص��ره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش  س��رمایه ش��رکت از 
محل مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران تهیه شده 
است. این گزارش  توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل بر 
مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات  مدیریت 
تهیه ش��ده است که انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اس��تفاده کنندگان  توجه داده مي ش��ود که 
این گزارش توجیهي ممکن است براي هدفهایي جز هدف 

توصیف شده در  باال، مناسب نباشد. 
 3-  براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض 
مفروضات مندرج در گزارش  توجیهی پیوست، این موسسه 
به مواردی برخورد نکرده اس��ت که متقاعد شود مفروضات 
 مزب��ور، مبنایي معقول براي تهی��ه گزارش توجیهي فراهم 
نمي کند. به عالوه، به نظر این  موسس��ه، گزارش توجیهي 
یاد شده، براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق 

 استانداردهاي حسابداري ارائه شده است. 
 4-  هدف افزایش س��رمایه عمدتا جه��ت تامین مالی برای 
حفظ موقعیت در شرکتهای سرمایه پذیر از  طریق مشارکت 
در افزایش س��رمایه آنها می باشد. در این خصوص گزارش 
توجیهی افزایش  سرمایه شرکتهای ایران دارو)سهامی عام(، 
گروه دارویی سبحان )س��هامی عام( سبحان  دارو)سهامی 
عام( پخش البرز )س��هامی عام( ، کی بی س��ی )س��هامی 
عام( ، یبوسان فارمد )سهامی  خاص( و آتی فارمد )سهامی 
خاص( تهیه و تایید ش��ده لیکن مجمع عمومی فوق العاده 
آنها تا  تاریخ تهیه این گزارش جهت تصویب افزایش سرمایه 

پیشنهادی تشکیل نشده است.  
 5-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق مفروضات 
ذهني توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج  واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش 
بیني ش��ده اغلب به گون��ه  اي مورد انتظ��ار رخ نمي دهد 

وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

نتايج حاصل از اجرای افزايش سرمايه قبلی: 
ش��رکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1391/10/17 ب��ه منظ��ور تامین مناب��ع مالی  برای حفظ 
موقعیت در ش��رکتهای سرمایه پذیر شامل البرزدارو، ایران 
دارو، س��بحان دارو، گ��روه دارویی  س��بحان، پخش البرز، 
داروسازی تولید دارو، سبحان آنکولوژی، کی بی سی، اعتالء 
البرز، خرید سهام  شرکت البراتوارهای دارویی رازک، خرید 
سهام شرکت داروس��ازی فارابی اقدام به افزایش سرمایه از 
 مبل��غ 1/380/100 میلی��ون ریال به مبل��غ 1/680/100 
میلی��ون ریال )به مبلغ 300/000 میلی��ون ریال(  نموده و 
افزایش سرمایه مذکور در تاریخ 1393/2/6 به ثبت رسیده 

است. 
مطابق گزارش توجیهی افزایش سرمایه که به مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان س��هام مورخ 17 دی  ماه 1392 تقدیم 
ش��ده بود، سود خالص س��ال 1392 با فرض انجام افزایش 
س��رمایه به مبلغ 861/652  میلیون ریال برآورد ش��ده بود 
که مطابق گزارش حسابرس��ی شده سود خالص سال مالی 
منتهی به   1392/12/29 به مبلغ 1/440/698 میلیون ریال 

تحقق یافته است.   

تشريح   طرح   افزايش   سرمايه
هدف   از   انجام   افزايش   سرمايه

هدف ش��رکت گروه سرمایه گذاری البرز س��هامی عام، از 
افزایش س��رمایه موضوع این بیانیه ثبت، به ش��رح زیر می 
باشد. تامین  منابع مالی برای حفظ موقعیت در شرکت های 
سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش 
سرمایه  شرکتهای البرز دارو، ایران دارو، سبحان آنکولوژی، 
البرز بالک، گروه دارویی سبحان، پخش البرز، کی بی سی و 
اعتالء  البرز، بیوسان فارمد، آتی فارمد، همچنین خرید سهام 
شرکت البراتوارهای دارویی رازک شرکت داروسازی فارابی 

می باشد.  

مبلغ افزايش سرمايه پيشنهادی و محل تامين آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز 
در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ   1680/100 میلیون ریال 
به مبلغ 2/100/100 میلیون ریال، از محل مطالبات  آورده 

نقدی به شرح  زیر افزایش دهد. 
 -   420/000 میلی��ون ری��ال )مع��ادل 25 درصد( از محل 

مطالبات و آورده نقدی سهامداران

مجمع عمومی فوق العاده شركت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام( در ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1393/8/10 با حضور اكثریت نمایندگان و صاحبان 
سهام در مركز همایشهای بین المللی  رازی برگزار گردید.  مجمع به ریاست آقای مصطفی شهریاری و به ناظری جنابان محمدعلی میرزا كوچک شیرازی و سید 

 یاسر ابوترابی و به دبیری آقای علیرضا خسروانی برگزار گردید. 

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهالبرزدارو)سهامی عام( آقای مهدی غالمرضا شافعی

نایب رئیس هیات مدیرهدارویی برکت )سهامی خاص( دکتر عبدالمجید چراغعلی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهگروه دارویی سبحان)سهامی عام(دکتر محمدرضا رضوانی

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری اعتالء البرز )سهامی عام(مصطفی شهریاری

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( دکتر محمد مهدی مفتح

افزايش سرمايه 
شركت گروه سرمايه گذاری البرز

مصوب مجمع گرفت
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مديرعامل:
مهندس حجت اله میراحمدپور

مراس��م بزرگداش��ت روز ملی صادرات 27 
مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادرکننده 
نمونه در س��الن  اجالس سران برگزار شد . 
در این مراس��م تندیس و لوح تقدیر صادر 
کننده نمونه ملی سال 93 به جناب آقای 
مهندس حجت ال��ه  میراحمدپور مدیریت 
محترم عامل شرکت جهان پروفیل پارس 
اهدا شد .  در این مراسم که دکتر جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمه��ور، چیت چیان 
وزی��ر نیرو ، نعمت زاده وزیر  صنعت معدن 
و تج��ارت وجمع کثیری از مقامات دولتی 
و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از صادر 
کنندگان که بر اس��اس سه معیار اساسی 
ارزش افزوده باال، صادرات کاالهای های تک 
و ص��ادرات خدمات  فنی-مهندس��ی نمره 
قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، 
تجلیل و به عنوان صادر کننده نمونه سال 

  1393معرفی شدند . 
این س��ه معیار در راس��تای سیاست های 
س��ازمان توس��عه تجارت برای گس��ترش 
ص��ادرات کااله��ای با ارزش  اف��زوده باال و 

جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 
شرکت جهان پروفیل پارس فعالیت خود 
را با تولید مصنوعات فلزی آغاز کرد اکنون 
با گذش��ت بیش از  یک ربع قرن تجربه و 
مهارت در تولید مصنوعات فلزی صنعتی 
و س��اختمانی و تاکید بر کادر مهندس��ی 
 و فنی ب��ا تجربه و اس��تفاده از مواد اولیه 
مرغوب نظی��ر محصوالت ش��رکت فوالد 
مبارکه اصفهان، توسعه  روزافزون شرکت را 
شاهد هستیم. در طول این گسترش تولید 
ان��واع قوطی و پروفیل با س��طوح مقطع و 

 اندازه های مختلف را با استفاده از پیشرفته 
ترین ماش��ین-آالت  روز دنیا و آزمایشات 
کنترل کیفی با  مجهزترین ابزارهای دقیق 
آغاز کرده ایم. طرح توس��عه این شرکت با 
گس��ترش خطوط لول��ه از 8 تا 56  جهت 
کاربرده��ای نفت��ی و گازی ب��ا کیفی��ت 
اس��تاندارد جهانی ادامه می یابد. خطوط 
تولید این ش��رکت با  ظرفی��ت 477000 
تن در س��ال بخش عم��ده تولید داخلی و 
صادرات به کش��ورهای نظیر افغانس��تان، 
پاکس��تان،  ترکمنس��تان،   ارمنس��تان، 

تاجیکستان، عراق و دیگر کشورها را فراهم 
کرده ست. شعار عملی  ما، تجربه در تولید 
با کیفیت و توسعه خطوط تولید در جهت 
خدمت به مردم جهان است. انواع لوله های 
 صنعتی و داربستی قوطی های صنعتی و 
ساختمانی ، پروفیل درب و پنجره و مقاطع 
باز تولی��دی گروه  جه��ان پروفیل پارس، 
دارای اس��تانداردهای مهم تولید داخلی و 

خارجی است. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
سال 1361 

محصوالت صادراتی شركت: 
ان��واع پروفیل فوالدی و لوله آهنی، مفتول 

فوالدی، انواع ورق سرد و گرم آهنی

برندهای ثبت شده: جهان پروفیل پارس

گواهينامه های اخذ شده: 
 ISO 9001 :2008 , ISO 14001:
  2004 , OHSAS 18001 : 2007 
و پروان��ه کاربرد عالمت  اس��تاندارد 

اجباری  

وقتی ساوه درگذر زمان تالیف آقای خسرو امیرحسینی را مطالعه می كردم بخود بالیدم كه در ساوه شهر  یاقوت سرخ ، كه شهرانارش خوانند از كوره سرخ آتش محصولی 
بیرون داده كه اعتبار شهر یاقوت  سرخ را دوچندان می كند خوب بیاد دارم در روزیکه اداره كل صنعت و معدن تجارت ساوه دست  بکاری بزرگ زده بود و توانمندیهای 
ساوه را در یک مجموعه به نمایش گذاشته بود و خیل میهمانانش  از كشورهای خارج بخصوص سفرای كشورهای خارجی مقیم ایران در آن حضور داشتند. در ابتدا برای 
 خوش آمد گوئی به حضار طلبه ای آمد و با زبان سلیس انگلیسی خوش آمد گویی كرد. از داشته های  شهر صنعتی ساوه بخصوص از شركت پروفیل ساوه و پارس  و 
مدیران شایسته وقت آن سخن آغازید و  من كه سالها عمر در كسوت خبری گذرانده ام این داشته استان مركزی كشوری را بخوبی تا آن زمان به  این عظمت ندیده بودم. 
به هنگام بازگشت ما را به داخل لوله ای با قطر زیاد – بخوانید تونل - هدایت  كردند كه محصول پروفیل پارس بود. تونلی فلزی با قطر و ابعاد باال و آنجا بود كه اعالم كردند 
برای  اولین بار در صنعت كشور لوله ای بدین ابعاد ساخته و مهر استاندارد برای آن گرفته اند و از آن روز  ساوه درگذر زمان معنی دیگری برایم داشت. این داشته و باور با من 
خبرنگار بود تا روز سخنرانی  رئیس جمهور وقت در ساوج بالغ كه با این باور در نشست خبری پرسمانی از مشارالیه داشتم. پرسیدم:  اقای دكتر استان مركزی بطور اعم 
و شهر ساوه بطور اخص بعنوان قطب صادراتی صنعت و  كشاورزی كشور، درجایگاه شایسته خود ننشسته است. چرا؟ پرزیدنت گفت: درست است ساوه وساوه ای  لیاقت 
خود را به اثبات رسانده است و متاسفانه به علت عدم تدوین برنامه های مدون و نبود مدیریت  صحیح نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد.»بخوانیدش استان«    زین مقال 
بگذریم، در تاالر بزرگ سالن اجالس سران، مدیری استوار و سرفراز سالم مرا به نهایت  ادب پاسخ داد و مدیری كه با شعار ما می خواهیم پس می توانیم در لیست مدیران 
برتر صادركننده  كشور بر مسند و سکوی افتخار نشسته است. مدیریت شایسته ای كه بودن او برای هر ساوه ای  افتخارآفرین است و عملکردش برای هر پارسی غرور آور. 

پروفیل پارس به شهادت 
وزارتین از بازار جهانی 
سهمی قابل توجه گرفت
اين مهم به همت 

حجت اله مير احمد پور 
مدير متعهد، محقق 

شد و بر سکوی صادر 
كننده نمونه سال 

1393 نشست 
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تاريخچه آرد جرعه
درآمد این کار را جداگان��ه پس انداز مي کردم و 
پس از مدتي با همین پس انداز توانس��تم دوباره 
 مال��ک یک خ��ودروي آری��ا ش��وم. بالفاصله با 
راننده اي قرارداد بس��تم که او از ساعت 6 صبح 
ت��ا 6  بعدازظهر ب��ا آن کار کند و ماهیانه 1200 
تومان بپردازد و از ساعت 6 بعدازظهر هم خودم 
 ماشین را تحویل مي گرفتم و تا توان داشتم با آن 

کار مي کردم. 
در همان سال ها با وجود مشغله هاي متفاوتي که 
براي خود ایجاد کرده بودم از پیشرفت علمي  هم 
غافل نبودم. در طول روز مرخصي مي گرفتم و در 

کالس هاي مختلفي شرکت مي کردم. 
از جمله کالس  ماشین نویسي و امور بانکي؛ و از 
آنجا که استعدادم در ریاضي و حسابداري  خوب 
بود درس هاي حسابداري و بانکداري را خیلي زود 
و آسان فرا مي گرفتم و از این که  توانسته بودم از 
مباحث علمي این دروس سربلند بیرون بیایم بر 
خود مي بالیدم. با خود مي گفتم  شرط موفقّیت 

همه فن حریفي است؛ تو مي تواني. 
پس از مدتي کم کم اوضاع اقتصادي و معیشتي ام 
بهتر ش��د و کار با تاکس��ي را کنار گذاشتم و با 
 خودروي آریایي که خریده بودم از س��اعت 6 تا 

11 شب به کار آموزش رانندگي مشغول شدم. 
درآمد آموزش رانندگي به مراتب از مسافرکشي 
بهتر بود. مهارتم در آموزش باعث شد  هنرآموزان 
و فراگیران زیادي به سراغم بیایند. با جذب این 
افراد که حاضر بودند حتي مبلغ  بیشتري براي 
آموزش بپردازند باعث شد یک خودروي دیگر هم 
خریداري کنم و اج��اره دو  خودرو در ماه 2400 

تومان درآمد خوبي برایم به حساب مي آمد. 
ه��ر روز عصر خودم با آن دو خودرو کار آموزش 
را پي گیري مي کردم. از یکي همکارانم  درخواست 
مي کردم که با یک��ي از هنرآموزان پارک کردن 
را کار کن��د تا خودم با خودروي  دیگر در خیابان 
دوري بزنم. هزینه هاي زندگي را حسابي کنترل 
مي ک��ردم و با قناعت خود و  خان��واده ام با وجود 
س��ختي ها، هر روز به موفقیتي که انتظارش را 

مي کشیدم نزدیک تر مي شدم. 
یکي از دوس��تانم که چندین سال است از دنیا 
رفته اس��ت و وضع مالي خیلي خوبي داشت با 
 پشتکاري که در من دید، درخواست کرد که در 
کارهایش او را کمک کنم. برایم یک فولکس   68 
خری��د تا با آن رفت و آمد کن��م و به کارهاي او 
رس��یدگي کنم و به این ترتیب امین و حسابدار 

 مورد اطمینانش شدم. 
اوضاع اقتصادي ام با پس اندازي که در این مدت به 
دست آورده بودم امکان خرید یک خانه را  برایم 

فراهم کرده بود. خانه اي یک طبقه خریدم و از آن 
اتاق کوچک اجاره اي به آن خانه که  مالکش هم 

خودم بودم نقل مکان کردیم. 
پشت کار و صداقت دو عنصر موفقیت من به شمار 
مي آمد و با همین دو ویژگي هر روز  پیش��نهاد 
کارهاي متعددي به من مي شد و مجموعه هاي 
متع��دد از من درخواس��ت همکاري ب��ا آنان  را 
داش��تند، به طوري که در بین اصناف و مجامع 
معروف ش��ده بود که هر جا عصارزادگان  باشد 
کارها خوب پیش مي رود. با این حس��ن شهرت 
بود که مدیریت تعدادي فروش��گاه زنجیره اي  به 
من واگذار شد که شامل هفت واحد بود. عالوه بر 
این مدیریت یک مرغداري و سه هتل در  اصفهان 

هم به مدیریت این مجموعه اضافه شد. 
در همین ایام با خالقّیت و ابتکار، تمام مایحتاج 
مردم از قبیل گوش��ت مرغ و ماه��ي را به طور 
 منجمد و بسته بندي ش��ده با نظارت بهداشت 
-مانند فروشگاه هاي زنجیره اي حاضر- به مردم 
 عرضه مي نمودم. این ابتکار مورد استقبال مردم 

و اداره جات و نهادها قرار گرفت. 
تمامي امور فروشگاه ها را خود کنترل مي کردم. 
حتي حس��اب و کتاب هاي کارکنان را بررس��ي 
 مي ک��ردم. صندوق ها را مي بس��تم و صبح فردا 
آنها را باز مي کردم. لحظه اي از فکر پیش��رفت و 
 موفقیت کار غافل نبودم تا همین اواخر گاه تا 21 

ساعت در شبانه روز کار مي کردم. 

آن روزه��ا بانک ه��اي متع��ددي مانن��د بانک 
فرهنگیان تهران، ملي، ایران و انگلیس، ایران و 
 هلند، بانک صنایع فعالیت داشتند. از ابتکارات من 
این بود که بن هایي را طراحي نمودم و در  اختیار 
رؤساي بانک ها قرار دادم و تخفیف ویژه اي را براي 
استفاده از آن بن ها در نظر گرفته  بودم. کارمندان 
ب��ا آن بن ها هم مهلتي پیدا مي کردند که مبلغ 
اجناس خریداري ش��ده را در آخر  ماه بپردازند و 

هم از تخفیف ویژه برخوردار مي شدند. 
مي دانس��تم که تبلیغ��ات نقش وی��ژه اي را در 
پیش��رفت کارها به دنبال دارد، بنابراین س��عي 
مي کردم  از اخبار و اطالعات روز بهره مند باشم و 
به اصطالح به روز باشم. بر همین اساس از کسب 
 اطالعات دریغ نمي کردم. از هر کس هر اطالعاتي 
داش��ت را فرا مي گرفت��م و از آن اطالعات  براي 

توسعه و پیشرفت امورم بهره مي بردم. 
موفقیت چشمگیري پیدا کرده بودم و رفته رفته 
معامالت تجاري ام سنگین و قابل توجه شده  بود. 
با این حال با هرگونه رشوه و رانت خواري مخالفت 
مي کردم. گاه پیشنهاداتي را با مبالغ  قابل توجهي 
مطرح مي کردند اما وقتي بوي خالف ش��رع به 
مشامم مي خورد، امتناع مي کردم و  پیشنهاد آنان 
را نمي پذیرفتم. با این که با پذیرش درخواس��ت 
آنان سود کالني عایدم مي شد، اما  وقتي مي دیدم 
چنین درآمدي ش��بهه ناک و بعضاً حرام به نظر 
مي رسد بي درنگ درخواست آنان  را رد مي کردم، 

زیرا عمري از برکت رزق حالل س��ودهاي قابل 
توجهي کس��ب کرده بودم و  مي دانستم که اگر 
اموالم با مال حرام مخلوط ش��د، اول س��قوط و 

ورشکستگي من خواهد بود. 
این شیوه ي کس��ب و کارم تا زمان شکل گیري 
انقالب اس��المي همچنان ادامه داشت و پس از 
 پیروزي انقالب اس��المي تحّوالت ش��گرفي در 

اقتصاد کشور پدید آمد. 
فروش��گاه هاي زنجیره اي نی��ز در چرخه ي این 
تحّوالت دستخوش فراز و نشیب هایي شد. حّتي 
 مّدتي تعطیل گردید و در چنین اوضاعي بود که با 
توجه به عالقه ام به فضاي سبز و آباداني و  باغداري 
تصمیم گرفتم شغل باغداري را به عنوان شغل 
جدید خود انتخاب کنم و با همین تفکر  بود که 
زمین فعل��ي کارخانه آرد جرعه را که متعلق به 
پدرم بود با قیمت 130000 تومان  قیمت روز آن 
دوران از پدرم خریداري کردم و به ساخت باغ و 

مزرعه مشغول شدم. 
باغ و مزرعه ه��اي احداثي نیازمند آب بود. قصد 
داشتم در انتهاي باغ چاه آبي حفر کنم. با همین 
 اندیش��ه شروع به حفر چاه تا عمق هفتاد متري 
نمودم و زمین تازه کمي نمناک شده بود. چنانچه 
 مي خواستم با همان عمق آب برداشت کنم باید 
موتور کرایه مي کردم تا بتوانم آب را به آساني  به 
مزارع برسانم و این کار مستلزم پرداخت هزینه اي 
هنگفت براي اح��داث آن مزارع ب��ود و  راه حل 

مناسب تر آن بود که چاه عمیق حفر شود. 
براي آوردن تجهیزات آبیاري به اداره ي آبیاري 
مراجع��ه کردم ول��ي وقتي منطق��ه را بازدید 
 نمودند کارشناسان گفتند این محل منطقه ي 
ممنوعه است و مجوز حفر چاه عمیق به شما 
 نمي دهن��د مگ��ر آن که واحد ش��ما صنعتي 
باش��د و اداره ي منابع براي ش��ما مجوز صادر 
کند و بر  همین اس��اس به فک��رم خطور کرد 
ک��ه کارخانه آرد پ��درم را از خیابان مدرس به 
این محل منتقل  نمایم. وقتي اندیش��ه ي خود 
را ب��ا پدرم مطرح کردم، پذیرفتند و با موافقت 
ایشان کارخانه به این  محل جدید انتقال یافت 
و توانستیم فعالیت خود را ادامه دهیم. پس از 
درخواست احداث کارخانه  و بازدید کارشناسان 
با احداث کارخانه ي آرد با ظرفیت تولید ده تن 

در روز موافقت کردند. 
البته تا اخذ موافقت اصولي و طي مراحل اداري 
مش��کالت فراواني را پشت س��ر نهادیم. با اخذ 
 اس��تعالمات و موافقت هاي مربوطه، کار بّنایي 
کارخانه را طراحي نمودیم. حال نوبت رسیده  بود 

به انتخاب نامي مناسب براي کارخانه. 
پس از س��اعت ها فکر براي انتخاب نامي که هم 
کوتاه و هم گویا و تلفظي آس��ان داشته باشد، با 
 مراجعه به فرهنگ هاي لغت حدود 100 عنوان را 
برگزیدم و پس از تفکر درباره ي هر  واژه اي دست 
آخر آن واژه ها به 10 عنوان تقلیل یافت و پس از 
چندین روز در نهایت به نام  جرعه رسیدم و نام 

کارخانه را آرد جرعه نهادم. 
ادامه دارد...

كارآفرينان برتر)قسمت  دوم(
استاد محمد  عصارزادگان
 موسس شركت آرد جرعه
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محمدرضا بابائی
كارشناس ارشد 
فناوری اطالعات

ق��ال امیرالمومنین علیه الس��الم: "إَذا 
احَتجَت إِلَی الَمش��َوَرةِ فی أَمٍر َقد َطَرأَ 
َُّهم  ّباِن،  َفإِن َعلَیَک، َفاسَتبِدهِ بِِبدایِة الشُّ
ُه  أََحدُّ أَذهانا َوأَس��َرُع َحدس��ا، ثُ��مَّ ُردَّ
بَعَد ذلِ��َک إلی َرِی الُکهوِل َوالُش��یوِخ 
لِیسَتعِقبوُه َویحِس��ُنوا، االِختیاَر  لَُه َفإِنَّ 

تَجِربََتُهم أَکَثرُ " 

امام علی )ع( م��ی فرمایند: "هنگامی 
که در پیش آمدی احتیاج به مشورت 
داشتی ابتدا به جوانان مراجعه  نما زیرا 
که آنان ذهنی تیزتر و حدس��ی سریع 
تر دارند س��پس )نتیجه( آن را به نظر 
بزرگس��االن و پیران  برسان تا پیگیری 
نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر 
را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بیشتر 

 است1  ". 

مقدمه
ع��دم قدردان��ی و حمایت ب��ه جا و به 
موق��ع از کارکنان باعث افت بهره وری 
کارکنان شده و آنان با روش  های خود 
از قبیل پنهان ماندن در حاش��یه، رفع 
تکلیف، شکایت از این و آن و مهم تر از 
همه انتقال این  احساسات به کارکنان 
جدیدالورود، با احس��اس نادیده گرفته 
ش��دن، بی اعتنایی و قدرناشناسی به 
مقابله م��ی  پردازند. وین��ی اچ برونتی 
در کتاب"دستیابی به مدیریت کیفیت 
جامع" می   نویسد   که   بزرگترین   پاداشی  
 ک��ه    می   توانید   ب��ه   کارکنانتان   بدهید  
 این   اس��ت   که واقعا   به   نظراتشان   توجه  
 کنید   و   قدر   تعهد   و   مشارکت   ایشان   را  
 بدانید .   سعی این نوشتار بر این است که 
بتواند با ارائه راهکارهای تشویق و تنبیه 
در مدیریت  عل��وی و راهبردهای مؤثر 
در س��ازمان های هزاره س��وم، کمکی 
برای مدیران ارشد سازمان در راستای 
 رهبری س��رمایه های انسانی در کنار 
مدیریت فرایندها و وظایف س��ازمانی 
باش��د. بیش از این س��عی شده  است 
که تش��ویق کارکنان سازمان بر اساس 

پرداختی ها و پاداش های مالی نباشد و 
بتوان با روش های  جایگزین با کمترین 

هزینه  به بیشترین بهره وری رسید. 

مب��ادا نیک��و کار و بد ک��ردار در پیش 
تو مساوی باش��ند زیرا در این صورت 
نیکوکاران در کار نیک خود دل  س��رد 
می شوند و بدکاران به بدی کردن خود 
تشویق می گردند پس هر یک از ایشان 

را به آنچه که شایسته  است جزا ده2. 
امیرالمؤمنین علی)ع( 

همه   افراد،   از   مدیرعامل   یک   شرکت   جهانی  
 گرفته   تا   یک   کودک   دبستانی   به قدردانی   و  
 تشکر   نیاز   دارند.  آمار و ارقام بسیاری برای 
مشخص کردن تأثیر تشویق در سرمایه 
های انسانی آمده است که به چند  نمونه 
اشاره می شود. براساس   چند   مطالعه   انجام  
 شده،   حدود    30    درصد   از   متوسط نیروی  
 کار   عماًل   در   کارها   مشارکتی   ندارند  .  یعنی  
 در   محیط   کار   از   هر    10    نفر، 3 نفر   نه   تنها  
 درباره   وظایفشان،   کیفیت   کارشان   و   ارائه  
 بهترین   ایده دغدغه ای   ندارند،   بلکه   فعاالنه  
 در   تالشند   تا   دیگران   را   نیز   به   خود   ملحق 
 کنند .   در این راستا مطالعه ای که توسط 
انجمن مدیریت منابع انسانی انجام شد، 
مشخص شد که79    درصد   افراد   به   علت   بی  
 توجهی   و   اینکه   کسی   قدرشان را   ندانسته،  
 شغل   خود   را   ترک   کرده   اند .   پس  مشخص 
می شود افراد برای پول بیشتر، سازمان را 
ترک نمی کنند، آن ها سرپرستان خود 
را ت��رک می  کنند. لذا این نتایج نش��ان 
دهنده این اس��ت که، می توان کارکنان 
را با پرداختی های سریع و خوب، تحت 
 تأثیر قرار داد. با وجود این که فیش حقوقی 
سبب می شود که کارکنان خود را در کار 
نشان دهند ولی  هرگز تعهد و مشارکت 
بلند مدت ایشان را به همراه نخواهد داشت. 

لزوم وجود نظام تشويق و تنبيه در 
سازمان ها

زمان��ی که مدیران ارش��د س��ازمانی 
هیچگون��ه ابزاری را ب��رای قدردانی از 

کارکنانشان به مدیران صفوف  مختلف 
کاری، ارائ��ه ندهند، کارکنان در رابطه 
ب��ا رفتارهای کاری بی��ش از حد خود 
دچ��ار تردید می ش��وند  بدین معنی 
ک��ه اگر کارمن��د بیش از ت��وان خود 
ب��رای س��ازمان کار با کیفی��ت انجام 
ده��د هیچگونه پیش  فرضی در رابطه 
با اینکه کار او دیده می شود یا به چه 
نحو از او قدردانی می شود ندارد، پس 
برای چه  خ��ود را به تالش حداکثری 
برس��اند؟ مطالعه ای که بر روی 614 
نفر از کارکنان انجام ش��د، نش��ان داد 
که  میانگین میزان ترک کار کارکنانی 
که اس��تراتژی اعطای پاداش به آن ها 
مشخص اس��ت 13 درصد از  سازمان 
هایی که اینگونه برنامه ها در آن تعیین 

نشده اند، کمتر است. 
در اینجا الزم اس��ت ک��ه رابطه میان 
تش��ویق و ترک اشتغال کارکنان بازگو 
ش��ود. وج��ود احس��اس ارزش که  با 
تشویق به موقع به کارمندان القاء می 
شود، باعث می شودکه از درصد ترک 
آنان کاسته شود. برای  شناسایی هزینه 
ه��ای ترک کارکنان فرمول س��اده ای 
وجود دارد، تعداد   اف��رادی   که به   میل  
 خود   سازمان   را   ترک   می   کنند،   محافظه  
 کاران��ه   در    100    درصد   میانگین حقوق  
 س��االنه   کارکنان   سازمان   ضرب   کنید.   
 برای مثال   در   یک   س��ازمان   با    500 نفر  
 شاغل   و   میزان   استعفای   داوطلبانه    15   
 درصد،   در   سال   گذشته    75    نفر سازمان  
 را   ترک   ک��رده   ان��د .   در   چنین   حالتی،  
 هزینه   ت��رک   کار   کارکن��ان   ،    75    برابر 
میانگین   حقوق   ساعتی   در   سال   میباشد .    
این هزینه ها شامل: هزینه های مربوط 
به آگهی اس��تخدام، جایگزین موقت، 
 مخارج مربوط به اس��تفاده از خدمات 
شرکت های جذب نیرو، زمان مصاحبه، 
زمان تطابق فرد ت��ازه وارد  با محیط و 
آموزش های ضمن و بدو خدمت، ایجاد 
نقص در خدمات رس��انی به مشتریان 
و هزینه های  مربوط به مش��اوره های 

گزینش نام برد. 

روش های كم/ بدون هـزينه 
تشويق كاركنان در سازمان ها
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پول مانع دادن پاداش است، پس 
رفعش كنيد! 

در شرکت هایی که برای سخت کوشی 
کارکنان مش��وق هایی ارائه شده است، 
کارمندان بیش از ه��ر  پاداش دیگری، 
پول را درخواس��ت کرده اند، اما توصیه 
می شود که فقط برای همین یک مرتبه 
به  ح��رف کارمندانتان گ��وش ندهید. 
زیرا پرداخت پول نقد به عنوان پاداش 
در مقایس��ه با اعطای مواردی  همچون 
کاال، تس��هیالت س��فر و دیگر اشیای 
قابل لمس، کمتر ب��ه خاطر می ماند. 
مش��کل دیگری که  پرداخت پول نقد 
برای مدیران ایجاد می کند این اس��ت 
که پس از مدت��ی کارمندان آن را حق 
می دانند.  بنابراین به جای پرداخت پول 
نقد، پاداش ها را بر اساس اقالم ملموس 
یا فیزیکی متمرکز کنید که  کارمندان 
بتوانند چندین بار مورد اس��تفاده قرار 
دهند، یا بتوان آن را پوشید یا به دیگران 
نش��ان داد و ی��ا فرد  هم��راه با اعضای 
خان��واده اش از آن لذت ببرد. این اقالم 
بر خالف پول هرگز از دست نمی روند. 

نکت��ه دیگر در این بحث ش��کل دادن 
شخصیت سازمانی کارکنان جدیدالورود 
می باش��د. همانطور که خود  می دانید 
تقریبا همه افراد کار خود را با دلگرمی 
آغاز خواهند کرد. ولی تحقیقات نشان 
داده اس��ت که 90  روز اول کاری برای 
جدیدالورودها به مشاغل، اهمیت ویژه 
ای دارد، اگر ش��غلی نیازهای فرد را در 
سه  ماهه نخست برآورده نسازد، روحیه 
وی به ش��دت تنزل خواه��د یافت و از 
آنجاس��ت که انگی��زش کارکنان  دچار 
نابودی تدریجی خواهد شد. با این حال 
می توان نگرش افراد را در مورد تشویق 
و تنبیه کس��ب کرد  به این صورت که 
مدیریت سرمایه های انسانی سازمان در 
ابتدای استخدام افراد، نحوه انگیزش، نوع 
 قدردانی مطلوب و حتی تنبیه هایی که 
درصورت کارکرد نامناسب انتظار دارند 

با آن ها رفتار شود را  از هر فرد از طریق 
پرسش های استخدامی بپرسد. همین 
پاس��خ ها روش های جدید و بدیعی را 

برای  سازمان به ارمغان می آورد. 
به هن��گام قدرانی نمی توان برای همه 
افراد یکسان عمل کرد، قدردانی باید با 
عالئق، نیازها و ترجیهات  افراد متناسب 
باش��د. نیازی نیس��ت که جوایز گران 
قیمت باشند، بلکه باید منطقی باشند 
یعنی کارمند جوایز  را بر اس��اس حجم 
و فش��ار کاری خود پذیرا می باشد که 
مستلزم شناخت خوب کارکنان و ارزش 

های آنان  توسط مدیر مربوطه است. 

نظـام تشـويق و تنبيـه اداری 
درمديريت علوی

تش��ویق و تنبیه به عن��وان یک اصل 
مه��م مدیریت��ی، جایگاه مؤث��ری در 
مدیری��ت علوی داش��ته اس��ت و امام 
 علی )علیه الس��الم( از آن برای اصالح 
رفتار کارمندان خطاکار و ایجاد انگیزه 
کارکن��ان موفق در حوزه  های مختلف 

اداری بهره می گرفت . 
   در مدیریت علوی تش��ویق و تنبیه در 
گرو رعایت عدالت، میانه روی و انصاف 
اس��ت  و می توان یک��ی  از مهمترین 
ویژگی های یک نظام اداری را داشتن 

روند توبیخ و ترفیع کارکنان دانست،  
از منظر حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( 
اصول��ی که به وس��یله آن ها می توان 
افراد خبره و آگاه را از  تنبالن و ناآگاهان 

تشخیص داد بیان شده است
 1. ارزش��یابی کارگ��زاران و تمایز قائل 
ش��دن بین آنه��ا و نبود دید مس��اوی 
نس��بت به همه، اصل مهمی می  باشد 

ایشان در این باره فرموده اند: 
 »اعرف لکل امری ء منهم ما ابلی؛ رنج و 
زحمات ه��ر یک از آنان )کارگزاران( را 
شناسایی کن«3  همچنین می فرماید:  

 »مبادا که نک��وکار و بدکردار در نزدت 
یکسان باشند. که آن رغبت نکوکار را 

ب��ه نیکی کم کند و  بدکردار را به بدی 
وادار نماید«4.  

 2. پرهی��ز از تبعیض و ع��دم دخالت 
دوستی ها، ش��ئون اجتماعی افراد در 
عملکرد آن ها بس��یار مهم می  باشد. 
امیرمؤمنان)ع( به مالک اشتر سفارش 
می کند که در ارزش یابی خود معیارش 
عملکرد اش��خاص  باش��د؛ نه حسب و 

نسب؛  
 »مبادا بزرگی کس��ی موجب شود که 
رنج اندک او را بزرگ ش��ماری و مبادا 
پایینی رتبه کس��ی س��بب ش��ود  که 
کوشش وی را خوار به حساب آری«.5 

 4. رعای��ت اعت��دال و دوری از ب��زرگ 
نمودن کاره��ای کوچک اف��راد و نیز 
کوچک نم��ودن عملکرد  مطلوب افراد 
نیز می بایس��ت قابل توجه باشد و در 
کنار آن ها می بایس��ت علل تش��ویق 

وتنبیه افراد نیز  ذکر گردد. 
 5. س��عی ش��ود ویژگی های بارز افراد 
و توانمندیهایش��ان به حساب دیگران 
نسبت داده نش��ود و نیز خطای  دیگر 
افراد به حس��اب افراد بی گناه نوش��ته 

نشود. 
به فرم��وده امیرمومن��ان )ع(، »هرگز 
تالش و رنج کسی را به حساب دیگری 
نگذار و ارزش خدمت او  را ناچیز مشمار 
تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد 
که کار کوچکش را بزرگ ش��ماری یا 
گمنامی  کسی باعث شود که کار بزرگ 

او را ناچیز بدانی«.6 
 6. هر زمان که نیاز به تش��ویق و تنبیه 
بود آن را در سازمانتان اعمال نمایید و 
نگذارید که این عمل  طوالنی گردد تا 
کارمندان دلس��رد نگردند. بیش از این 
زیاده روی نکنید تش��ویق وتنبیه را به 
اندازه و در  جای خود اس��تفاده کنید و 
از زی��اده روی بپرهیزید ، امیرمومنان 
)ع( می فرماید : »اکبر الحمق،  االغراق 
فی المدح و الذم 5؛ باالترین بی خردی، 
زی��اده روی در س��تایش ی��ا مذم��ت 

است«.7 
هن��گام ثناگویی، به اختص��ار کفایت 
کنید8. س��تایش بیش از اس��تحقاق، 
چاپلوسی و کمتراز آن، نشانه حسد  یا 

درماندگی است.9  
زیاده روی در س��تایش، آف��ات زیر را 

درپی دارد: 
الف. چه بسا افرادی با تعریف و تمجید 

از آنان، مغرور می گردند.10  
ب. س��تایش بی اندازه، خودپس��ندی 
م��ی آورد وانس��ان را ب��ه سرکش��ی وا 

می دارد.11  
زیاده روی در مالمت نیز، آتش لجاجت 

را برمی افروزد.12 
 8. تش��ویق زمانی اثرگذار تر است که 
در حضور جمع و س��ایر افراد سازمان 
صورت پذیرد و توجه  داش��ته باش��ید 
که برای ای��ن امر هزینه ه��ای گزاف 
را نپردازید مهم آن اس��ت که کارگزار 
شایسته و س��ایر  افراد درک کنند که 
س��ازمان ارزش کار خوب را می داند و 

بدان ارج می نهد.13 
 10. ب��ا تش��ویق نیک��وکار، متخلف را 

مجازات کنید؛ 
ب��رای کاس��تن از رفت��ار ناشایس��ت 
کارگ��زاران ، با پاداش دادن به نیکوکار 
، متخلف را به اشتباهش واقف  گردانید. 

امیرمومنان )علیه السالم( می فرماید: 
 »ازُجر المس��ی ء بثواب المحس��ن؛12 
بدکار را با پ��اداش دادن به نیکوکار، از 

عمل بد بازدار«14.  
 11. ب��ه نوع  تنبیه دقت کنید و ازیک  
نوع تنبیه ب��رای همه افراد اس��تفاده 
نکنی��د فرموده امیرمن��ان )ع(،   »کیفر 
خردمندان،کنای��ی و تلویحی اس��ت و 
کیفر نادانان، صریح و آشکار است .15 

و این توصیه:  
توبیخ کنایی )تعریض(، برای فرد عاقل، 

سخت ترین توبیخ است.16 

ادامه دارد...

منابع: 
 1.  ش��رح نهج البالغه ابن ابی الحدی��د، ج20، ص 

337، ح866 
 2.  نهج البالغه، نامه 53 

 3.  همان
 4.  همان
 5.  همان
 6.  همان

 7.  غررالحکم، ص 77 
 8.  غررالحکم ص 466 

 9.  بحار، ج 73، ص295 

 10.  نهج البالغه، حکمت 462 
 11.  نهج البالغه، نامه 53 
 12.  غررالحکم، ص 223 

 13.  محمدص��ادق مزینان��ی، روش ه��ای تربیت 
سیاسی کارگزاران، ص122 

 14.  نهج البالغه، حکمت 177 
 15.  غررالحکم ص56 و 57 

 16.  غررالحکم ص 215 
 17.    کارکنان نامرئی، آدریان گوستیک، ترجمه علی 

قاسم پور
  18.   50 No/Low Cost Recognition

 Ideas by Office of Great Workplace
  Development. Available at: http://

www.michigan.gov
  19.   101 WAYS TO RECOGNIZE
 PEOPLE by University of North
 Texas. Available at: http:// hr.unt.edu

  20.  Low/No Cost Recognition Ideas
 for Employees by Cornell  University.

Available at: http://www.hr.cornell.edu
 21.  Low Cost Ways To Reward Em-
 ployees by ADP of North America.

 Available at: https://www.adp.com
 22.  Commonwealth Employee Rec-
 ognition Program by Pennsylvania
  Office of Administration. Available
at:  http://www.auditorgen.state.pa.us

  23.  Easy Ways to Reward Your Staff
by Taylor. M. Available at:  http://

www.GYM.net
توضیح��ات داده ش��ده در پاراگراف"نمونه هایی از 
روش ه��ای قدردان��ی" مربوط به مناب��ع 18 تا23 

 می باشد
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مديرعامل: 
مهندس پرویز بیوک

مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی 
و تجلیل از 50 صادرکننده نمونه در سالن  اجالس سران 

برگزار شد . 
در ای��ن مراس��م تندیس و ل��وح تقدیر ص��ادر کننده 
نمونه ملی س��ال 93 ب��ه جناب آقای مهن��دس پرویز 
بی��وک  مدیریت محترم عامل ش��رکت صنعتی داداش 

برادر)شونیز( اهدا شد . 
در این مراس��م که دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمه��ور، چیت چیان وزی��ر نیرو ، نعم��ت زاده وزیر 
 صنع��ت معدن و تج��ارت وجمع کثی��ری از مقامات 
دولت��ی و فع��االن اقتصادی حضور داش��تند، از صادر 
کنندگان که بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده 
ب��اال، ص��ادرات کاالهای های تک و ص��ادرات خدمات 
فنی- مهندس��ی نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را 
گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر کننده نمونه سال 

  1393معرفی شدند . 
این س��ه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه 

تجارت برای گسترش صادرات کاالهای با ارزش  افزوده 
باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 

معرفی شركت
ش��رکت ش��ونیز با بهره گی��ری از41 س��ال تجربه 
مدیریت��ی در صنعت ش��یریني و ش��کالت ، تکیه بر 
دانش فن��ی  روز جهان، اس��تفاده از مرغوبترین مواد 
اولی��ه و نی��ز همدلی و همراهی 4300 نفر پرس��نل 
مج��رب اقدام به  تولید انواع ش��کالت ، ک��ره کاکائو، 
پودر کاکائو، کیک ، بیسکویت، ویفر، تافي، آب نبات، 
آدامس و اس��نک  نم��وده و توانس��ته علیرغم توزیع 
محصوالت تولیدی در اقصی نقاط کش��ور و پوش��ش 
کامل بازارهای داخلی،  جایگاه مناسب و ارزشمندی 

را در بازارهای جهانی نیز کسب نماید. 
مدیران و مسئولین این شرکت با ارتباط مستمری که با 
مصرف کنندگان محصوالت خود دارند سعی  نموده اند 
از نکته نظ��رات آنها جهت بهبود کیفیت تولیدات خود 

بهره مند شوند. 
در ضمن، با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفی براساس 
      17027 ,22000 , 2008/ISO9001  اس��تانداردهای

و  HACCP  گامی اساس��ی در تحقق هدف های آتی 
شرکت برداشته شده است. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
سال 1374 

محصوالت صادراتي شركت: 
انواع شکالت، پودر کاکائو، کره کاکائو، بیسکویت، ویفر، 

کیک، آدامس، تافي، اب نبات و اسنک

برندهاي ثبت شده: 
توفیس، تالو، کیش، اس��کیت، بایکی��ت، اترنو، پناتون، 
سیلوانا، نادو، مارکیز، آویژه، باربارا، ملیکا، ملونه،  آندیس، 
ای��روکا، یونیکا، پذیرا، فارلین، رامند، کارولین، ش��ونیز، 
سیروان، رامتین، بالوی، شونیز طالیی،  آرتون، آندیس، 
سمفونی، هودی، آرپین، رامند، سیشل، کرس، دینوگام. 

گواهينامه اخذ شده:  
 HACCP , ISO 9001/2008 ,  ،گواهي حالل

ISO22000, 17027 

شرکت صنعتي داداش برادر )شونیز( 
مهندس پرويز بيوک بر قله افتخار صادركننده 

نمونه سال 1393 
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گرانی
ب��ا دقتی ویژه می ت��وان کار و مزد را 
مع��ادل عرضه و تقاضا در نظر گرفت. 
با ی��ک نگاه به  اطراف خود می توانید 
به س��هولت مالحظ��ه کنید که همه 
محص��والت و خدمات قاب��ل مبادله 
اجتماعی،  محص��ول کارند، پس این 
کار است که موجب افزایش عرضه می 
شود )البته می توان عامل های  ثانویه 
ی دیگری چون صادرات و غیره را نیز 
در نظر گرف��ت، اما اینان معلول های 

ثانویه اند(. 
در مقابل، مزد نمادی از تقاضاس��ت. 
تقاضا، همان قدرت خرید اس��ت، که 
خود حاصل مزد اس��ت.  بدین ترتیب 
می توان چنین نتیجه که کار همان 
عرضه و مزد همان تقاضاست. حال این 
پرسش  مطرح می شود که چه علت 
هایی موجب کاهش عرضه و چه علت 
هایی موجب کاهش تقاضا می شوند؟

در عرصه کار، مهم ترین عامل تاثیرگذار 
بر عرضه، همان بهره وری است البته 
بهره وری کمی  و کیفی، در بهره وری 
کمی، یک محصول یا خدمات خاص 
در شرایط ثبات هزینه افزایش پیدا  می 
کند در حالی که در بهره وری کیفی، 
یک محصول ی��ا خدمات کهنه به نو 
تبدیل می شود و بدین  ترتیب عرضه 

جدیدی برای تقاضا فراهم می شود. 
البته می��ان کار و مزد ه��م رابطه ی 
حساس برقرار است، هر چه مزد کمتر 
شود طبعا تقاضا کم می  شود و هر چه 

به میزان مزد افزوده ش��ود تقاضا نیز 
بیش��تر می گردد. اما اگر مزد افزایش 
یاب��د ولی  کار بهره ورتر نش��ود. طبعا 
قیم��ت ها گران می ش��وند و چنین 
افزایشی اثری در زندگی مزد بگیران 
 نخواهد داشت و برعکس کمبود مزد، 
سیستم عرضه وبازرگانی را دچار رکود 
م��ی کند. در این  ش��رایط یا به ناچار 
باید قیمت ها کاهش یابند یا سیستم 
عرضه تن به رک��ود دهد. بنابراین هر 
جامعه  ای��ی دارای نقطه تعادلی میان 

ظرفیت کار و مزد است. 
هنگامی که بهره وری مفید کار، مثال 
یک س��اعت در روز شد، به معنی آن 
اس��ت که عرضه یک  واحد اس��ت. در 
حالی که همان نیروی کار برای هشت 
س��اعت کار در روز مزد می گیرد؛ که 
یعنی  تقاضا هشت برابر عرضه می شود 

و طبعا قیمت ها باال می رود. 
طبیعی است که با باال رفتن قیمت ها 
همان نیروی کار ناچار می ش��ود آن 
هفت س��اعت از دست  رفته را مجددا 
کار کند تا بتواند قدرت تقاضای خود را 
ثابت نگهدارد. این همان رویدادی است 
که  در کش��ور و به ویژه در ش��هرهای 
ب��زرگ به صورت کار دوم ظهور کرده 
است، که مهم ترین آنها  مسافرکشی 
اکثر نیروهای شاغل بعد از ساعت کار 

معمول آنها است. 

علت افت بهره وری را می توان 
به شرح زير طبقه بندی كرد: 

 1-  ناآگاهی نیروی کار
 2-  مدیریت ضعیف

 3-  ناتوانی در ایجاد تحول رو به توسعه 
در سازمان کار. 

ناآگاهی نيروی كار
  درم��ورد ناآگاهی نیروی کار موضوع 
روشن است. بسیاری از نیروهای کار، 
به ویژه اقتص��اد  دولتی و نفتی ایران، 
فاقد انگیزه کافی برای تحرک هستند. 
در برخ��ی از موارد، ف��رار از کار خود 
 تبدیل به نوعی رفتار)فرد زرنگ( تلقی 
می شود. آنها نمی دانند که با افت بهره 
وری کار خود، در  حقیقت به خود جفا 
می کنند و قدرت خرید خود را کاهش 
می دهند، ضمن آن که اگر س��ازمان 
کار  از بخش خصوصی باش��د، تنها تا 
آس��تانه ایی توان تحمل این جریان 
کاهش بهره وری را دارد و با  رس��یدن 
به نقطه س��ر به س��ر درآمد- هزینه ، 
به سوی ورشکستگی و تعطیلی گام 

برخواهد داشت. 
بنابرای��ن آگاه��ی از ارزش بهره وری 
توسط نیروی کار، یک شرط مهم در 

فرهنگ کار است. 

مديريت ضعيف
مدیریت ضعیف نیز می تواند موجب 
اف��ت به��ره وری ش��ود. هنگامی که 
مدیری نتواند می��ان توان  زایی ارزش 
اقتص��ادی- فرهنگی نیروهای خود با 
منابع قابل توزیع سیستم خود رابطه 

برقرار کند  طبعا موجب افت انگیزش 
کار در س��ازمان خود می ش��ود، این 
ضعف مدی��ر به ویژه در ش��رکتهای 
 دولتی در جریانی طوالنی آشکار می 

شود.      
چرا که این شرکت ها معموال به منابع 
حمایتی دولتی وابسته می شوند و از 
سوی دیگر در این  شرکت ها مدیران 
دولتی نمی توانند از انگیزش سودآوری 
مالی شخصی بهره مند شوند، بنابراین 
 چنین مدیرانی نس��بت به تحول در 
س��ازمان خود از راه افزایش بهره وری 
بیگانه اند. ضمن آنکه کم  تجربگی و 
نادانی نس��بت به اهمیت رابطه بهره 
وری و ق��درت خرید نیروهای کار نیز 
می تواند در  این شرایط موثر باشد. در 
بخش خصوصی این ضعف به سرعت 

به ورشکستگی می انجامد. 

ناتوانـی درايجاد تحـول رو به 
توسعه در سازمان كار

و سرانجام عامل سوم در ایجاد بحران 
در رابطه می��ان کار با مزد، به ناتوانی 
سیس��تم های کار در  نهادینه کردن 
پژوه��ش در خود و ظهور نیروی بهره 
وری کیف��ی مرب��وط می ش��ود. اگر 
سازمانهای  کار ناتوان در نوآوری باشند، 
طبعا کاه��ش کیفیت کاالهای تولید 

شده خود، با رقیبان مبارزه کنند. 
به این رقاب��ت، رقابت باخت- باخت 
گفته می ش��ود . بدین ترتیب عالوه 
بر گرانی، شاهد افت کیفیت  کاالها و 

بيـکاری، 
بهـره وری 

و تـورم

گرانی و بیکاری دو ویژگی بحران اقتصادی 
اجتماع�ی جامعه ی ماس�ت. در محفلی 
نیست كه  صحبت از این دو معضل نشود. 
در ای�ن مقاله برآنیم تا در حد بضاعت، به 
موضوع های ف�وق  پرداخته و علت های 
ظهور آنها را در مورد بررس�ی قرار دهیم 
. در ن�گاه اول ب�رای بررس�ی  گرانی، باید 
به قانون عرضه و تقاض�ا بپردازیم و برای 
بررس�ی بیکاری ، ناچاری�م موضوع مهم 
 تشکیل سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم. 

ادامه در صفحه 39<<

   مهدی خلج
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خانه فرش عظيم
مديرعامل :

مهندس احد عظیم زاده
مراس��م بزرگداش��ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و 
تجلیل از 50 صادرکننده نمونه در  س��الن اجالس سران برگزار 
ش��د . در این مراس��م تندیس و لوح تقدیر صادر کننده نمونه 
ملی سال 93 به جناب آقای مهندس احد عظیم  زاده مدیریت 
محترم عامل ش��رکت خانه فرش عظیم زاده اهدا ش��د .  در این 
مراس��م که دکتر جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور، چیت 
چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده  وزیر صنعت معدن و تجارت وجمع 
کثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داش��تند، از 
 صادرکنندگانی که بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، 
صادرات کاالهای های تک و  صادرات خدمات فنی-مهندس��ی 
نمره قبولی س��ازمان توس��عه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به 
عنوان  صادر کننده نمونه س��ال 1393معرفی ش��دند . این سه 
معیار در راس��تای سیاست های سازمان توس��عه تجارت برای 
گس��ترش صادرات کاالهای با  ارزش افزوده باال و جلوگیری از 

خام فروشی اتخاذ شده است . 

معرفی شركت : 
ش��رکت خانه فرش عظیم در س��ال 1382 پس از 30 سال 
فعالیت چش��مگیر در صنعت فرش  دستباف ایران تاسیس 
شد. این شرکت با تحقیق در سالیق مشتریان خارج از کشور 
و حضور فعال  در نمایش��گاه های داخلی و خارجی از کشور 
موف��ق به صادرات فرش به اقصی نق��اط جهان گردیده و  با 
حفظ بازارهای هدف و گسترش بازارهای جدید، سال 1388 
موفق به کس��ب عنوان صادرکننده  نمونه اس��تانی گردید.  
کیفیت محصوالت صادرات��ی و درک کامل نیازمندی های 
مش��تریان و ارتقای دانش کارکنان خط  مشی شرکت بوده 
است. این شرکت با استقرار سیستم مدیریتی نوین، قدمی نو 
در صادرات سنتی  فرش دستباف کشور برداشته است. طی 
سالیان متمادی لوح های تقدیر بسیاری از مقامات استانی  و 

 -9001 ISO  کشوری دریافت داشته است. اخذ گواهینامه
2008  ، تندیس برند برتر ملی توسعه  و تجارت سال 1388، 
تندیس مدیران برتر و تندیس مدیریت و کیفیت سال های 
2002، 2003 و   2004 از کش��ورهای انگلس��تان، آمریکا و 
آلمان در صنعت فرش از دیگر دسس��تاوردهای این  شرکت 
بوده اس��ت.  در فروشگاه مرکزی این شرکت در تهران بیش 
از 3000 تخته فرش دستباف، تابلو فرش تبریز و  ابریشم قم 
موجود می باشد. شعب دیگر شرکت در شهرستان سلمانشهر 
و کشور قزاقستان در سال   1389 افتتاح گردیدند.  با صادرات 
روزافزون شرکت و حضور موثرتر در نمایشگاه های خارج از 
کش��ور انتظار می رود  ش��عب دیگری در اقصی نقاط جهان 
افتتاح گردد. احترام به سالیق مشتریان و سعی در حفظ و 
 توسعه خدمات پس از فروش از مهم ترین شعارهای شرکت 

می باشد. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت : 
  1382- تولید و صادر کننده فرش دستباف

محصوالت صادراتي شركت : 
  فرش و تابلو فرش

برندهاي ثبت شده: 
  برند برتر ملی توسعه

گواهينامه های اخذ شده : 
   BID  2008  – گواهینامه های - ISO9001   

   QMS – ITALIA( ( – 11859 ISO

متن سـخنان مهندس عظيم زاده درجشـن ملی روز 
صادركننده نمونه سال 1393  

جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور

 1-  امس��ال از ط��رف مقام معظم رهبری س��ال فرهنگ و اقتصاد 
نامگذاری شده است و فرش  نماد فرهنگ جامعه ی اقتصادی ایران 
است لذا برای حرکت در خط رهبری و ایجاد  آرامش اقتصادی در 
جامع��ه حرکت کردن در جهت ثبات اقتصادی ضروری اس��ت. و 
دولت  جنابعالی توانسته است گامهای موثری در این رابطه بردارد. 

 2-  جن��اب آقای جهانگیری، مع��اون محترم رئیس جمهور در 
دنیا پرچم افتخار دوم ایران، فرش  دستباف و هنر ایرانی است. 
آمار نشان می دهد تعداد افراد شاغل در صنعت فرش دستباف 
 حدودا 2/300/000 نفر می باش��د که از اقش��ار متوسط و کم 
درآمد در شهرها و روس��تاهای  کوچک هستند که )با خانواده 
هایشان حدود 9/000/000 نفر می باشند( کدام صنعت  توانسته 

در کشور این تعداد افراد را پوشش دهد!؟
 3-  حمایت از صادرات فرش دس��تباف در قالب جایزه صادراتی 
و اختصاص دادن تسهیالت  ارزان قیمت بانکی با توجه به اینکه 
قیمت مواد اولیه باالرفته اس��ت می توان��د کمک بزرگی  برای 

شکوفایی این صنعت باشد. 
 4-  در شرایط تحریم های امروز دنیا برعلیه ایران، حدود 50 نفر 
در کل کشور بعنوان  صادرکنندگان نمونه انتخاب شدند. جناب 
آقای جهانگیری، این افراد س��رداران اقتصادی  کشورند که ارز 
آوری داشته اند پس می بایست به کسانی که با دور زدن تحریم 
ها، اقتصاد  کشور را شکوفا نموده اند امتیازی داده شود تا افراد 

دیگر هم به ادامه دادن در این مسیر  تشویق شوند. 
 5-  تفکیک فرش ماشینی و فرش دستباف بسیار مهم است. 

 6-  عدم تقلید نقشه های فرش دستباف توسط تولیدکنندگان 
فرش ماشینی، زیرا اگر خارجی ها  از نقشه های ما تقلید کردند 
فرش دستباف تولید نمودند در حالیکه در کشور خودمان فرش 

 های ماشینی را با نقشه فرش دستباف تولید می کنند. 
 7-  تشویق مردم ایران جهت استفاده از فرش ایرانی دستباف. 

 8-  معرف��ی در صحنه های بین الملل��ی – هدیه دادن فرش و 
قالیچه ایرانی توس��ط مقام��ات و  حرکتهای فرهنگی با معرفی 
فرش نفیس ایرانی در مجامع علمی و هنری دنیا مانند  همایش 
های بین المللی مانند جایزه ی نوبل و اس��کار و فستیوال های 

بین المللی مطرح دنیا
 9-  و در انته��ا به فرموده مقام معظم رهبری، همه بخش های 
صنعتی باید محصوالت خود را  با محوریت صادرات تولید کنند 
و دستگاههای مختلف دولتی نیز باید با تالش چند جانبه،  بازار 

صادراتی را تامین کنند.  

چون خبر رسيد  مهندس
 عظيم زاده بر مسند برترين 

صادركننده سال نشست طنين 
صلوات يتيمان خانه عظيم زاده 

فضا را عطر آگين نمود

ايـل، كيشـی سـی
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پيام هيات مديره
س��پاس خداوند یکتا که توفیق ارائه عملکرد شش ماهه هیات 
مدیره، مدیران و کارکنان شرکت  نیروکلر را به محضرسهامداران 
محترم، به ما عنایت فرمود. امید اس��ت نتیجه یک دوره  تالش 
ش��ش ماهه مجموعه، مورد خوشنودی پروردگار و رضایت شما 
صاحبان سهام قرار  گرفته و برگ زرین دیگری از افتخارات شرکت 

نیروکلر را رقم بزند. 
رسالت شرکت در دوره مالی جاری عالوه بر انجام وظایف معمول 
و توجه علمی و عملی به  اهداف پیش روی، معطوف به آینده ای 

درخشان بوده است. 
راهبردهای آتی شرکت نیروکلر، تولید و بهبود کیفیت محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر،  بهینه سازی انرژی و کاهش توقفات کارخانه 
و ضایع��ات ، تالش س��ازنده در جهت کاهش  آالیندگی محیط 
زیس��ت، اهتمام در ارتقای س��طح بهره وری به منظور استفاده 
بهینه از منابع  اقتصادی موجود، با هدف حفظ و افزایش منافع 
سهامداران و توجه به رعایت قوانین و  استانداردهای تعیین شده 
در سایه رصد دقیق، مستمر و نظام مند کلیه شئونات شرکت در 

کنار  ارزش آفرینی کارکنان خواهد بود. 
شرکت نیروکلر فعالیت خود را در زمینه تولید کلر، سود و مشتقات 
کلر به منظور تامین آب  آشامیدنی سالم جامعه و قسمتی از صنایع 
دیگر از س��ال 1376 آغاز نمود، بطوری که تاکنون  بخش مازاد 
تولیدات خود را نیز به خارج از کش��ور صادر نموده اس��ت. این 

شرکت از نسل  جدید الکتروالیزرها با آخرین تکنولوژی روز دنیا 
)روش ممبرانی( بهره مند می باش��د که  سود کاستیک عاری از 

جیوه مورد مصرف صنایع غذایی را نیز تولید می نماید. 
این شرکت با عضویت در انجمن های داخلی و خارجی از جمله 
انستیتو کلر آمریکا و  یوروکلر اروپا از استانداردهای روز دنیا استفاده 
نموده و درخصوص ایمنی، حمل و نقل مواد  شیمیایی خطرناک 
به دانش روز دسترسی یافته و آنرا به مشتریان آموزش می دهد و 
امیدوار  است همچون گذشته در جهت خدمت رسانی به سالمت 
و بهداشت جامعه، صنایع غذایی،  صنایع فوالد، نفت و سایر صنایع 

موفق باشد. 
به منظور تولید محصوالت پایین دس��تی و همچنین بدس��ت 
آوردن بازار مصرف کلر و افزایش  س��بد محصوالت ش��رکت در 
  MCA  دوره مالی شش ماهه قبل اقدام به ادامه تولید محصول
  )منوکلرواستیک است( و اسید کلریدریک در واحد یزد نمود، و 
امید دارد با توکل بر خداوند  منان واحد  CMC  )کربوکسی متیل 
سلولز ( را نیز با توجه به نیاز بازار در سال 1394  مورد بهره برداری 

قرار دهد.   

بيانيه چشم انداز و ارزش های شركت نيروكلر
شرکت نیروکلر، سرآمد صنعت کلر آلکالی در کشور است که با 
رشد مستمر، توسعه بازارها و اعتالی  دانش و نو آوری ها، بهترین 
گزینه ذی نفعان خود   ( سهامداران، مشتریان و کارکنان( می باشد. 

این ش��رکت  به واسطه تحقق استراتژی مش��تری گرایی دارای 
برترین برند در منطقه و صادر کننده نمونه کشور  است . 

بیانیه ارزش هاي شرکت نیروکلر
ما بر این باوریم که برای دستیابی به چشم انداز و تحقق استراتژی، 

پایبندی به این ارزش ها ضروری  است : 
 وجدان کاری  : شرکت ما محیطی مناسب برای افراد تالش گر ، 
وظیفه شناس و سخت کوش است که  کار را عین عبادت می دانند .  

 امانت داری  : ما به صداقت و درست کاری در مقابل کلیه ذی نفعان 
مقّی��د ب��وده و در مراقبت از منابع در  اختیار و منافع آنها نهایت 

دلسوزی را داریم . 
 کار گروهی  : ما بر همدلی و مشارکت کارکنان تاکید می ورزیم تا 
همواره به دور از هر گونه تفرقه،  جو و انسجام سازمانی را تقویت 
نماییم .  توان افزایی  : ما با ارج نهادن به آموزش کارکنان، زمینه های 

توسعه استعداد ها را فراهم می آوریم . 
 ن��و آوری  : ما همواره در پ��ی روش های نوین تولید محصوالت و 
خدمات هستیم تا بتوانیم برای  پاسخگویی به نیاز های مشتریان و 

شرایط محیطی خالقانه عمل کنیم . 

مهندس بوذری و برگ زرین دیگری از افتخارات شرکت نیروکلر  
 شركت نيروكلر سرآمد صنعت كلر آلکالی در كشور و برترين برند 

در منطقه و صادركننده نمونه  كشوری به مجمع ساالنه نشست

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاری صنعت و معدنایوب قنبری

نایب رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاری ایران و فرانسهمحمدرضا پیشرو

مدیرعامل و  عضو هیات مدیرهسرومایه گذاری و لیزینگ نواندیشان دنیای اقتصادمحمود بوذری

عضو هیات  مدیرهسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینسید محمد حسینی لواسانی

عضو هیات  مدیرهتوسعه تجارت تامین اجتماعیسید مهدی حسین زاده حجازی

مجمع عمومی عادی سالیانه )دوره مالی 6 ماهه( شركت نیروكلر )سهامی عام( در تاریخ 93/08/20  با حضور بیش از 93 سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار وحسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد. تركیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای قنبری به عنوان رئیس 
مجمع و نظارت آقایان ثریا نژاد و كریمی و به دبیری آقای محمود بوذری تشکیل شد. و صورت های مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 93/06/31 شركت مورد تصویب قرار گرفت.  در 
ادامه قرائت گزارش جامع و كامل هیات مدیره به مجمع توسط مهندس محمود بوذری مدیرعامل خوش فکر شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
ضمن تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 220 ریال خالص به ازای هر سهم تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و مؤسسه 
حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای سال 94 انتخاب گردید. شایان ذكر است شركت نیرو كلر با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات و به كار گیری آخرین فناوری 
روز ایران با پشتوانه كاركنان كارآمد و متخصص خود از یکسو و حضور مهندس محمود بوذری به عنوان مدیر شایسته منتخب كشوری و تیم ارشد مدیریتی قوی زیرمجموعه خود 
توانسته است درجهت توسعه و بالندگی  بیش از پیش شركت قدمهای جدی و قابل تقدیر را اعمال نماید.   اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری مهندس بوذری مدیریت شایسته شركت 

و جناب قاسمی مرد شماره یک مالی شركت كه به اصحاب خبر و رسانه به دیده حرمت نگریسته و ایشان را ارج می دهند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

   خسرو امیرحسینی
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مديرعامل:
 مهندس محمدرضا مجیدی

معرفی شركت:
شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی، شرکتی پویا وپرتوان 
باتکیه برتواناییها ونیروهای متخصص  وماشین آالت پیشرفته 
خود ، با هدف توسعه مناسبات تجاری دربازارهای داخلی وعرضه 

جهانی،  آمادگی کامل خودرا برای موارد زیراعالم مینماید: 
• تامین انواع کابلهای مخابراتی مسی ونوری ، کابلهای ترکیبی 

وخاص و پانلهای برق  خورشیدی  
• اجرای پروژه های شبکه های مخابراتی به صورت پروژه های 

Turnkey  کلید دردست
• امکان سنجی ، طراحی ، مشاوره و آموزش  

• س��اخت، طراحی ، نصب ، راه اندازی کارخانجات تولید انواع 
کابلهای مخابراتی مسی وانواع  کابلهای مخابراتی نوری

• سرمایه گذاری مشترک در زمینه تولید انواع کابلهای مخابراتی 
مسی وانواع کابلهای مخابراتی  نوری باسایرکشورها

• تولید کنن��ده انواع کابلهای مخابراتی خ��اص برای مصارف 
شرکتهای گاز، نفت ، پتروشیمی ، راه  آهن ، قطارهای شهری 

، توانیر ، کنترل ترافیک

پروژه های دردست اقدام  خارجی : 
 1-  قرارداد شماره  A  /28 سوریه : که حجم تقریبی 57 میلیون 

یورو و موضوع تامین کابل  مهار دار که محموله اول به ارزش 7,8 
میلیون یوروحمل شده است.  

 2-  قرارداد مناقصه 4././416 سوریه  که حجم کابل درخواستی 
 MCM  1800 می باش��د  که  قرارداد ش��ماره  A  51  تبدیل 
شده درمرحله گش��ایش  L/C   میباشدو به ارزش 20  میلیون 

یورومیباشد.  
 3-  اعتبار 50 میلیون دالری کشور سوریه که  احتمال تحقق 
این پروژه 70 درصد می باشد  و صد در صد پروژه کابل ژله فیلد 
است و در صورت تحقق، زمان تحویل دقیقاً با  پروژه های دیگر 
سوریه همزمان می باشد.قراراست بانک توسعه صادرات شرایط 

 اعطای تسهیالت را به سفارت ایران دردمشق اعالم نماید.  
 4-  خریدهای متفرقه کشور عراق که سالیانه بالغ بر 2 میلیون 

دالر صورت می گیرد .  
 5-  قرارداد کشور افغانستان که موضوع آن احداث شبکه تلفن 
ثابت در سه شهر کابل ،  مزار شریف و قندهار می باشد. حجم 
تقریبی 20 میلیون دالر که درمرحله طراحی  ش��بکه شهرها 

میباشد  
 6-  کش��ور افغانستان : مجری دیگر قرارداد افغانستان از کشور 
هن��د که در این پروژه  کابلهای ژله فیلد جایگزین کابلهای ایر 
کور شده است و حجم آن برابر پروژه واگذار شده  به این شرکت 

می باشد.  
 7-  متفرقه کشور افغانستان : حجمی بالغ بر 2 میلیون دالر.  

 8-  تاجیکستان – خرید متفرقه بالغ بر 72هزاردالر  
 9-  آذربایجان – بررسی امکانات سرمایه گذاری مشترک

اهم فعاليتهای شركت بشرح زيرميباشد:  
•  70% تولیدات ش��رکت درطول هیجده سال فعالیت ، جهت 

تامین نیاز مخابرات کل کشور  مورداستفاده قرارگرفته است  
• کابل های موردنیاز شرکت های ملی نفت ایران ، شرکت ملی 
گاز ایران – ش��رکت صنایع  پتروشیمی ایران – صداوسیمای 
جمهوری اس��المی ایران – صاایران و سایرش��رکتهای معتبر 

 دولتی  
• حضوردرمناقصه های داخلی  

• تامین کابل موردنیاز متقاضیان کلیه س��ازمانها وموسس��ات 
دولتی وخصوصی  

مهندس محمدرضا مجيدی بر قله افتخار
 صادركننده نمونه سال 1393 

اولین صادرکننده نمونه کشور در صنعت سیم وکابل

شركت كابلهای مخابراتی شهيد قندی ، صادركننده نمونه ملی واستانی كشور برای ساليان متوالی  در گروه برق والکترونيک
مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در سالن  اجالس سران برگزار شد . در این مراسم تندیس و لوح تقدیر صادر 
كننده نمونه ملی سال 93 به جناب آقای مهندس محمدرضا  مجیدی مدیریت محترم عامل شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی اهدا شد .  در این مراسم كه دكتر 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر  صنعت معدن و تجارت وجمع كثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، 
از صادر كنندگان كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات كاالهای های تک و صادرات خدمات  فنی- مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را 
گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر كننده نمونه  سال 1393معرفی شدند .  این سه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه تجارت برای گسترش صادرات كاالهای 
با ارزش  افزوده باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است .  شركت كارخانجات تولیدی شهید قندی به عنوان یک برند معتبر در صنایع مخابرات و اطالع رسانی با 

 صادرات خدمات فنی و مهندسی و كاال در بین 10 صادر كننده برتر سال 93 قرار گرفت.
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شایان ذکر است پس از پایان مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پس از 
بحث و تبادل نظرنسبت  به مراتب مطروحه در دستور جلسه با برگزاری 
مجمع عمومی فوق العاده با همان ترکیب هیات  رئیسه قبلی تصمیم 

ذیل اتخاذ گردید: 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درخصوص لزوم 
افزایش سرمایه، با  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1/806/632/000/000 
ریال منقس��م به 1/806/632/000 س��هم  با نام یکهزار ریالی به مبلغ 
2/706/632/000/000 ری��ال منقس��م به 2/706/632/000 س��هم با 
 نام یکهزار ریالی معادل 49/8% از محل س��ود انباشته موافقت و ماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل  اصالح و مورد تصویب قرار گرفت.  ماده 5: سرمایه 
شرکت مبلغ 2/706/632/000/000)دو هزار و هفتصد و شش میلیارد 
و ششصد   سی و دو میلیون ریال( منقسم به 2/706/632/000 سهم با 
نام یکهزار ریالی است که تماما  پرداخت شده می باشد.   در پایان بر خود 
وظیفه می دانیم از لطف و بزرگواری مهندس قنبری مدیریت شایسته 
شرکت و  استاد ایروانی که همواره در حق اصحاب قلم به دیده حرمت 

نگریسته و عمل کرده اند کمال  قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

پيام هيات مديره
خداوندا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار
خداوند سبحان را شاکریم که در سالی که از جانب رهبر معظم انقالب 
س��ال »اقتصاد فرهنگ با  عزم ملی و مدیریت جهادی« نامیده ش��ده، 
منتخبین شما درهیات مدیره توانستند فراتر از تعهدات   اعالم شده قدم 
بردارند،گرچه این حد توفیقات براي خادمین در مجموعه ش��اهد قانع 
کننده نبوده و  باید به یاري خداوند منان و پش��تیباني شما سهامداران 

عزیز به افقهاي بلندتري دست یابیم. عزیزان محترم سهامدار مستحضرند، 
شرکت شاهد به علت ماهیت خاص و الزامات حاکم بر آن  مکلف است با 
رعایت اخالق حرفه ای و ارزشمداری در فضاي کسب و کار عمومي کشور 
 منطبق با مقررات جاري و به ویژه در عرصه بورس اوراق بهادار فعالیت 
نماید.  خوشبختانه شرکت از بعد نیروي انساني از مدیران و کارشناسان 
متعهد و مخلص برخوردار اس��ت  و به ویژه آنکه در س��ال مالي گذشته 
با حضور و مشارکت تعدادي از فرزندان شهداي نخبه وخبره  درسطوح 
مختلف ستادي و اجرایي این امر را تقویت نمود. از بعد منابع در اختیار ، 
شرکت از  پتانسیل باالئي برخوردار است که با برنامه ریزی هاي مناسب و 
جامع امکان بهره برداری از  آنها دیده شده است. بنحوی که ازسال جاری 
فعالیتهاي تجاري و سوختي بخش قابل قبولي از  درآمدزائی شرکت را 
به خود اختصاص داد که تالش خواهد شد در سال های مالی بعد این 
امر  ادامه یابد.  نمود این امر در گزارش حاضر و گزارش��ي که مدیرعامل 
محترم شرکت در مجمع عرضه خواهند  کرد مالحظه خواهد گردید.  ما 
در شرکت با استقرار نظام حاکمیت شرکتي و کنترل داخلي بر بسیاري از 
مشکالت را شناسائی  و اصل را بر شفافیت اطالعات و پیگیری مدام قرار 
داده ایم که خود زمینه جهش های فزاینده  خواهد بود. گرچه براي تحقق 

ارمانهاي خود هنوز راه زیادي در پیش داریم.     

سياسـتهای كالن و برنامه های ميان مدت شـركت شاهد با 
الزامی نمودن 4 اصل: 

 -  اصالح ساختار حقوقی و شفاف سازی
 -  اصالح س��اختار مدیریتی از بعد ساختار سازمانی و نیروی انسانی به 
سمت و سوی پیاده  سازی نظام حاکمیت شرکتی و اعمال کنترل داخلی

 -  اصالح ساختار مالی، مدیریت نقدینگی
 -  اصالح ساختار فعالیتهای تخصصی و سرمایه گذاری با رویکرد تعادل 

مناسب درآمدزایی  

و بر پايه سه محور: 
 -  شناس��ایی و بهره گیری هر چه بیش��تر از منابع موجود و به حداکثر 

رساندن میزان بهره  وری
 -  انجام شناسائیهای فرصت های درونی و بیرونی با رویکر مدیریتی و بهره 
برداری از  وضعیت های ناشی از پیاده سازی سیاستهای اقتصادی نظام 
ازجهت همسوئی با سند چشم  انداز، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه 

های اقتصادی دولت
 -  و باالخره تقویت خالقیت و نوآوری و ورود به سرمایه گذاری های جدید 
بصورت مس��تقل  و با مش��ارکت بخش خصوص و با رویکرد همسوئی با 
راهبردهای مورد عمل در بازار  سرمایه شکل گرفته و در حال اجرا می باشد. 

در اجرای تحقق سياسـتها و اهداف مذكـور كه راهبردهای 
اجرائی هر يک از محورها به شرح زير  می باشد: 

الف- در امور حقوقی و شفاف سازی
ب- درامور مدیریتی  

ح- در زمینه بهبود مدیریت امور مالی
د- در امور تخصصی و سرمایه گذاری  

محورهای فعاليتهای عمده شركت شامل موارد زير می باشد: 
 -  فعالیتهای سرمایه گذاری در عرصه امالک- ساختمان- مسکن

 -  فعالیتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه
 -  فعالیتهای تجارت داخلی و خارجی در حوزه امور بازرگانی

 -  فعالیتهای نفتی – س��وخت – انرژی و ب��رق- حمل و نقل داخلی و 
بین الملل

گروه شاهد با مهندس قنبری به مجمع خوش نشست

توسعه دانايی و فن آوری، افزايش رشد و بازدهی باالی اقتصادی
 اهداف مهندس قنبری در  گروه شاهد

مجمع عمومي عادي س�الیانه شركت شاهد)س�هامي عام( در مورخ 1393/07/29 در محل مركز  فرهنگي سیدالشهداء و با حضور بیش از 80 
درصد سهامداران تشکیل گردید.  مجمع به ریاست آقاي محسن مهرعلیزاده و ناظري آقاي حسن عباسي معروفان و سركار خانم الهه  طهماسبي 
ترشیزي و دبیري جناب اقاي باقر میالني شیروان برگزار و پس از قرائت گزارش سال  مالي منتهي به 1392 هیات مدیره به مجمع توسط مهندس مهدي قنبري مدیرعامل 
كاردان و  كاربلد و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از تالش تیم  ارشد مدیریتي شركت و تصویب صورتهاي مالي با تصویب سود 
نقدي به مبلغ 280 ریال براي  هر سهم به كار خود پایان دادند.   همچنین با اكثریت آراء موسسه حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شركت برای سال  مالی 
آتی انتخاب گردید.  گفتنی است گزارش جامع هیات مدیره به مجمع كه توسط مهندس قنبری مدیرعامل شركت قرائت  گشت شامل اهم برنامه های فعالیت های صورت 
پذیرفته شده در طی سال مالی مورد گزارش و  فعالیتها، سیاستها و برنامه های آتی شركت برای سالیان آتی بود كه با استقبال سهامداران حاضر  در مجمع روبرو گشت. 

سمتنمایندهاعضا هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری سعدیاسداله کیان ارثی

نایب رئیس هیات مدیرهموسسه اندوخته شاهدمحمدرضا پور حاج رضائی

عضو هیات مدیره  شرکت بازرگانی شاهدمحمد مهدی مفتح

عضو هیات مدیرهشرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهدعزیزاهلل عصاری

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت ذخیره شاهدمهدی علی قنبری

   خسرو امیرحسینی
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مديرعامل: 
مهندس اسکندر ستوده

معرفي شركت: 
مجتمع صنایع الس��تیک یزد در س��ال هاي 1364 – 
1365 در ش��هر ی��زد عمال با مطالع��ات و اخذ  موافقت 
هاي اولیه، ش��روع به فعالیت نمود.  در سال 1374 پس 
از نصب و راه اندازي ماشین آالت خطوط تولید انواع تایر 
و تیوب واحدهاي  تولیدي این مجتمع با عالمت تجاري 

 YAZD TIRE  وارد تولید تجاري و بازار گردیده است.  
پ��س از آن این مجتمع همواره در جهت اصالح و بهینه 
سازي محصوالت خود اقدامات موثري  برداشته است که 
از جمله بارزترین آن اقدام به تولید تایرهاي سواري رادیال 
سیمي در س��ال 1386  با اخذ فن آوري رسمي از یکي 
از مراجع اروپایي بنام فردش��تاین هلند است. استفاده از 
برند  VERDESTINE  بر روي تایرهاي رادیال عالوه 
بر تائید کیفیت توسط موسسه صاحب  تکنولوژي موکد 
این نکته است که در واقع یزد تایر تولید کننده تایرهاي 
رادیال سیمي فردشتاین  هلند در ایران مي باشد.  مجتمع 

صنایع الس��تیک یزد به عنوان یکي از بهترین طراحان 
و تولید کنندگان انواع تایر و تیوپ  در صنعت الس��تیک 
در راس��تاي حصول اه��داف عالیه خود مبني بر تولید و 
عرضه محصوالتي با  کیفیت برتر به منظور جلب رضایت 
مشتریان و کسب سهم بیشتري از بازار داخل و خارج از 
 کش��ور با بهره گیري از نیروي انساني ماهر و تجهیزات 
پیشرفته و مناس��ب موفق گردیده است با  پیاده سازي 
 :ISO/TS  سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد
16949- 2009   گام��ي اساس��ي و  پویا بردارد. با تحقق 
طرح هاي توسعه ش��اهد رشد تولید تایرهاي رادیال در 

این مجتمع خواهیم بود. 
سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 

  از 1364/4/23 تاکنون

محصوالت صادراتي شركت: 
  انواع تایر و تیوب دوچرخه ، موتورس��یکلت، س��واري، 

وانتي، سواري رادیال  

برندهاي ثبت شده: 
  یزد تایر

گواهينامه های اخذ شده: 
 -  گواهي استاندارد ایران

EN ISO9001- 2008   - 
ISOTS 16949 – 2009   - 

EMARK )EUROPEAN STANDARD(   - 

مجتمع صنایع الستیك یزد
مهندس اسکندرستوده بر قله افتخار صادركننده نمونه سال 1393 

مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در  سالن اجالس سران برگزار شد . در این مراسم تندیس 
و لوح تقدیر صادر كننده نمونه ملی سال 93 به جناب آقای مهندس اسکندر  ستوده، مدیریت محترم عامل شركت صنایع الستیک یزد اهدا شد .  در 
این مراسم كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده  وزیر صنعت معدن و تجارت وجمع كثیری از مقامات دولتی 
و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از  صادركنندگانی كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات كاالهای های تک و  صادرات خدمات 
فنی-مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان  صادر كننده نمونه سال 1393معرفی شدند . این سه معیار در راستای 

سیاست های سازمان توسعه تجارت برای گسترش صادرات كاالهای با  ارزش افزوده باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 
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معضل بزرگی بنام لوازم خانگی قاچاق  

از زمانی كه تحریم های ناصواب بر كشور ما مستولی شد 

و همزمان س�طح درآمد مردم هم در سال های   91 و 92 هر سال 10 درصد كاهش 

پیدا كرد، ضمن اینکه ناگزیر شدیم با برخی كشورهای اروپایی  قطع رابطه كنیم، برای تجارت به 

سمت كشورهایی همانند چین و هندوستان رفتیم. قطعاً برندهایی كه  در این كشورها تولید می شوند با برندهای 

كش�ورهای صنعتی كه قدمت بیش�تری دارند تفاوت زیادی دارد.  اما در حال حاضر ما با سه مشکل جدی روبه رو هستیم؛ 

یکی موضوع برندهای اصلی اس�ت، دوم  برندهای تقلبی و س�وم كاالی قاچاق كه در این میان قطعاً موضوع برندهای تقلبی می تواند 

تولید كنندگان  اصلی را مورد آزار قرار دهد. زمانی كه نرخ دالر ارزان بود تولید كنندگانی داشتیم كه به دنبال تولید  جنس ایرانی بودند و تولیدات 

شان را به چین می فرستادند و با برند ایرانی وارد ایران می كردند، اما  بسیاری از ناكامی ها در تولید دقیقاً از زمانی آغاز شد كه با افزایش نرخ دالر روبه رو 

شدیم كه صدمات  قابل توجهی به بخش تولید در كشور وارد كرد و یکباره باعث تضعیف این بخش شد. همین خأل باعث  شد تا قاچاقچیان كاال وارد میدان 

شوند. در همین برهه هم به دلیل نبود قوانین الکترونیکی و ضعف  دولت الکترونیک نتوانستیم نظارت و پیگیری جامع و دقیقی روی واردات لوازم خانگی داشته 

باشیم و  فعالیت دولت تنها به قوانین مربوط به ارزش افزوده در گمرک ختم شد     . به عنوان مثال در حوزه تکنولوژی اطالعات، واردكننده سخت افزار وقتی با افزایش 

ارزش افزوده در  گمرک مواجه می شود هر جور و به هر نحوی محاسبه می كند می بیند كه اگر كاالی خود را از طریق  قاچاق وارد كشور كند به سودش خواهد بود. اینجاست 

كه برندهای اصلی تبدیل می شوند به برندهای  غیر كیفی یا قاچاق و تقلبی. مطمئناً این روند مطلوبی نیست كه ما با دست خود وارد كننده شناسنامه   دارمان را به سمت بازار سیاه 

سوق دهیم چرا كه دولت وقتی نتواند حق و حقوق خود را از  مصرف كننده بگیرد از طریق گمرک یا اتاق بازرگانی كشور گردنه ای ایجاد می كند تا بتواند مالیات  بیشتری دریافت كند 

در صورتی كه می تواند با یک برنامه نرم افزاری ساده این مشکل را حل كرد. بر  فرض اگر ارزش افزوده جنسی كمتر محاسبه شده می توان این كاال را رد یابی كرد و مالیات فروش را  بر آن 

اعمال كرد .  یا وقتی وارد كننده در جایی دیگر مواد اولیه و جنس ارزان تر را عرضه می كند و سود بیشتری می برد  آنجاست كه این سیستم نرم افزاری پی به این مساله خواهد برد. وقتی 

چنین سیستمی برای نظارت و  كنترل وجود ندارد بسیاری از برندهای كیفی به برندهای غیر كیفی یا قاچاق یا تقلبی تبدیل می شوند.  كاالهای قاچاق و تقلبی بیشتر در بین كاالهای 

بهداشتی آرایشی و كاالهای خانگی نمود پیدا می كند. نقص  قوانین در زمینه قاچاق كاال هم به این پدیده دامن زده است. این مساله دیگر به حوزه قانونگذاری و  قانونگذاران 

بر می گردد و حرف در مورد آن بسیار است .  وزیر صنعت و معدن و تجارت به روز تجلیل از صادركنندگان ملی درباب آورده های لوازم خانگی در  امر صادرات را دو میلیارد اعالم 

نمودند و افزود ما خواهان افزایش و گسترش صادرات لوازم خانگی  ساخت ایران به اقصی نقاط جهان هستیم. با گفته وزیر حقیر به یاد ضرب المثلی افتادم كه شخصی 

 محکم دری را می كوفت. رهروی پرسید: عزیزم كلید توی دستت است چرا در می كوبی؟ و او گفت:  درد بسیار دارم، درب خانه حکیم را می كوبم تا باز كنند. تازه 

رسیده گفت: عزیزم كلید كه در دست  توست و با این قفل نشسته بر در معلوم باشد كه در خانه كس نیست پس یا برو و یا با كلید در دستت آن  را باز كن.  جناب 

وزیر؛ چندی پیش سریالی از رسانه ملی پخش می شد و یکی از هنروران تکیه كالمش این بود:  خیرت پیشکش تو جیب ما را نزن. آقایان وزیر و وكیل 

برای حمایت از ساخت لوازم خانگی ساخت  كشورهمچون مجموعه پارس خزر كه با درایت مدیران و عملکرد درخشان مجموعه پارس توشه ، 

این  داشته كشور را با سربلندی و سرافرازی نگاهش داشته اند چه كردید. آقایان مسئول برای برندی كه   جهانی شده و در قالب هیچ مرز 

و حدی نمی گنجد و 80 درصد خانوارها  زین محصول در منزل دارند  چه كرده اید. چه گلی بر سرش زده اید. براستی كه برای 

حمایت از این تولیدات و محصوالت ساخت  داخل گوشه چشمی كه نشده هیچ دروازه قاچاق هم هی باز و بازتر و بر 

پشت ویترین فروشگاه ها و  زیرپله های خیابان های مركزی شهر این محصوالت قاچاق از دیار چشم 

بادامی ها و یانکی های  روزگار پر پیمان تر.عزیزان مسئول حکایت همان حکایت شخص 

از درد به جان رسیده، كلید در دست  بدون نگاه به قفل درب را هی 

كوبیدن و كوبیدن است. 

   خسرو امیرحسیني
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مديرعامل:
مهندس احمد طاهری

معرفی شركت:
ش��رکت نوین باقان پرنگ به عنوان یکی از شرکتهای 
گروه در کنار شرکت فروشگاه های زنجیره ای  سرزمین 
ش��اد و پرنگ فام با بیش از 500 نیروی انس��انی و در 
مس��احتی بیش از هفت هزار متر مربع  واقع در منطقه 
آزاد انزلی در زمینه تولید، توزیع و صادرات انواع پوشاک 
با اس��تانداردهای بین المللی  فعالیت دارد. محصوالت 
تولیدی این کارخانه با برند  ROOH  آلمان در بازارهای 
اروپایی کامال ش��ناخته  ش��ده اس��ت. ه��م اکنون این 

محصوالت در 20 فروشگاه بزرگ داخل کشور 20 شعبه 
اصلی و 2 نمایندگی  در کشور آلمان و ترکیه عرضه می 
شود. طی سالیان اخیر، محصوالت این گروه کارخانجات 
به  کشورهای دیگری مانند عراق، آذربایجان و چند کشور 
دیگر خاورمیانه ارسال شده و تالش برای بدست  آوردن 

بازارهای جدید سایر کشورهای اروپایی و آسیایی دارد. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
 1378/3/1 

عنوان فعاليت:  
تولیدی بازرگانی

محصوالت صادراتی شركت:    انواع پوشاک

برندهای ثبت شده:  
تولید محصوالت تحت لیسانس برند  ROOH   آلمان

گواهی نامه های اخذ شده: 
   OEKO – TEX Standard 100   )1 

 ISO9001 : 2008   )2  از  TUV  آلمان
 3(  گواهینامه اس��تاندارد ملی ایران: البس��ه کشباف 

پودی پلی استر 1153 
 4(  گواهینامه حلقوی پودی پنبه ای 1465 البسه اکریلیک: 1045  

شرکت نوین باقان پرنگ منطقه آزاد انزلی
مهندس احمد طاهری بر قله افتخار صادركننده نمونه سال 1393 

مراس�م بزرگداش�ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در سالن  اجالس سران برگزار شد .  در این مراسم تندیس و لوح 
تقدیر صادر كننده نمونه ملی سال 93 به جناب آقای مهندس احمد طاهری  مدیریت محترم عامل شركت نوین باقان پرنگ منطقه آزاد انزلی اهدا شد .  در این 
مراسم كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر  صنعت معدن و تجارت وجمع كثیری از مقامات دولتی و فعاالن 
اقتصادی حضور داشتند، از صادر كنندگانی كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات كاالهای های تک و صادرات خدمات  فنی- مهندسی نمره 
قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر كننده نمونه  سال 1393معرفی شدند .  این سه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه 

تجارت برای گسترش صادرات كاالهای با ارزش  افزوده باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است .  
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فرآورده های غذائی قند پیرانشهر 
صبح شنبه 1393/8/24 در  محل فرهنگسرای شفق تشکیل شد.  در 
این مجمع که با حضور 83/39 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره،  پیشکس��وتان صنعت قند و شکر کشور، نماینده 
بورس و اوراق بهادار ، حس��ابرس و بازرس قانونی  ش��رکت برگزار شد 
ریاست مجمع با اس��تاد استکی بود که جنابان نعیمی و سرکار خانم 
بیگدلی در  مقام نظار اول و دوم و مهندس رحیم طالبیان به عنوان دبیر 
مجمع ایش��ان را در اداره جلسه یاری  می رساند.  پس از قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع توس��ط مهندس طالبیان مدیرعامل توانمند و 
خوش  فکر ش��رکت مربوطه به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی مورد گزارش و تشریح  برنامه های آتی برای سال مالی پیش 
رو و ادام��ه بعد از قرائت گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی  که موید 
حسابهای شفاف و پاک جناب جاللی مردشماره یک مالی شرکت بود 
مجمع نش��ینان با  طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی 
منتهی به 93/4/31 شرکت با تقسیم سود 600  ریالی به ازای هر سهم 
به کار خود پایان دادند.  همچنین موسس��ه حسابرسی بهراد مشار به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارایان به  عنوان حسابرس و 

بازرس علی البدل برای سال مالی آتی شرکت انتخاب گردیدند.  

پيام هيات مديره
مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش  

تولید شکر: 
  درس��الی که سپری ش��د با س��عی و تالش مدیریت وکلیه کارکنان 
زحمتکش مجموعه ش��رکت فرآورده  های غذائی و قند پیرانش��هر با 
مصرف 236626 تن چغندر و تولید 36924 تن ش��کر بعنوان  برترین 
تولید و مصرف کننده چغندر قند کش��ور توانس��ت بار دیگر قدرت و 
اراده خود را در نیل به  هدف مقدس تولید و سازندگی به منصه ظهور 

برساند هیات مدیره شرکت افتخار دارد که این  موفقیت بزرگ را به کلیه 
س��هامداران و کارکنان شرکت تبریک عرض نماید.   عواملی که باعث 
کاهش تولید شکر و همچنین کاهش ضریب استحصال شرکت نسبت 

به سال قبل  گردید بصورت خالصه بشرح ذیل ارائه می گردد. 
 1-  کاهش خرید چغندر قنداز کشاورزان منطقه بدلیل نفوذ کارخانجات 
داخل و خارج اس��تان و  دالالن و افراد س��ودجو که باعث گردید مقدار 
96000 تن چغندر قند نس��بت به سال قبل  کمتر جذب گردیده که 
کاهش تولید 12222 تن شکر نسبت به سال قبل و حدود 20 درصد 

 کمتر از بودجه پیش بینی شده را در برداشته است. 
 2-  بمنظور تامین و خرید و جذب حداکثری چغندر قند در سال مورد 
گزارش شرکت اقدام به  ذخیره سازی حدود 65000 تن چغندر قند از 
21 مهر ماه لغایت پایان آبان ماه نموده که  بدلیل شرایط جوی نامساعد و 
ذخیره سازی پیش از موعد زمان ذخیره باعث گردید که  کیفیت چغندر 
کاهش پیدا کرده ودر نتیجه ضریب استحصال بهره برداری را به مقدار 

2  واحد کاهش داده است. 

ب- توليد الکل
در س��ال مال��ی مورد گ��زارش ام��کان تولید این محص��ول به میزان 
1910000 لیتر )95/5% بودجه(  رس��ید ک��ه دلیل عمده کاهش آن 

کاهش در تولید مالس مورد نیاز الکل سازی می باشد. 

تقدير و توفيقات شركت
موفقیت های ش��رکت در زمینه فعالیتهای اقتصادی تاکنون منجر به 

دریافت لوح و تندیس از  ارگانهای ذیربط به قرار زیر بوده است. 
 -  اخذ لوح تقدیر از وزارت صنایع بعنوان واحد نمونه کشوری در سال 

 1374
 -  اخذ لوح تندیس صنعت سبز به لحاظ رعایت استانداردهای محیطی 

استان در سال 1383 
 -  اخذ تندیس از س��وی اداره صنایع و معادن استان ، اطاق بازرگانی و 

خانه صنعت و معدن  بعنوان واحد نمونه استان در سال 1388 
 -  اخذ لوح تندیس صنعت سبز به لحاظ رعایت استانداردهای محیط 

زیست کشور در سال   1381 

تاريخچه فعاليت
ش��رکت فرآورده هاي غذایي و قند پیرانش��هر در سال 1347 توسط 
شرکت بلژیکی اوکماس و از  طریق وزارت صنایع احداث گردیده و در 
س��ال 1348 مورد بهره برداری قرار گرفته اس��ت. اداره  امور کارخانه تا 
پایان 1362 بوسیله شرکت شهدساز تحت پوشش وزارت صنایع انجام 
گرفته و از  تاریخ 62/9/26 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طي 
ش��ماره 130269 مورخ   1362/9/26 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتي تهران به ثبت رسیده است. در سال 1373  بر اساس سیاستهای 
خصوصی س��ازی ، ش��رکت به بخش خصوصی واگذار شده در تاریخ 
  1375/8/2 به ش��رکت سهامي عام تبدیل و در تاریخ 1375/11/2 در 

بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شده است.  

موضوع فعاليت  
الف( احداث احیا و نوس��ازي و اداره کارخانجات تولید ش��کر و قند و فروش 
محصوالت آن و خرید  ماش��ین آالت و ابزار و لوازم و مواد اولیه مورد نیاز از 
خارج یا داخلي کشور، احداث و اداره  مزارع چغندر قند و کشاورزي و دامداری. 

ب( مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهاي 
جدید یا خرید یا تعهد سهام  شرکتهاي موجود. 

ج( به طور کلي ش��رکت مي تواند به کلیه عملیات و معامالت مالي و 
تجاري و صنعتي که به طور  مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هر یک از 

موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.  

پيرصنعت قند، هم توليد و هم اشتغال در منطقه را توسعه داد

صنعت قند در كشور ما حدیثی آشنا دارد از میان ابیات شعر حافظ گرفته تا چگونگی تاسیس خط  راه آهن از جنوب تا به شمال. در حدود سال 1316 با افزودن دو قران به قیمت 
آن روزهای قند  برای هزینه كشیدن راه آهن، در كشور تحولی شگرف ایجاد شد.   بله با همان دو قران اضافه قیمت قند و شکر كشور با یک جهش فوق العاده در توسعه راهها 
و مواصالت  كشور روبرو شد.در این صنعت از اروپای آورده كه به یمن گذشتن از دوره رنسانس و برآوردن  دوره جدید صنعتی و نوگرایی و از اولین صنعت كه تولید قند و شکر بود تا به امروز زمان زیادی 
 نگذشته است. صنعتی كه همواره محصوالتش با استقبال روبرو بوده است.  از اولین روزهایی كه صنعت قند وارد ایران گشت مدیرانی آمده و رفته اند كه از انگشتان دو  دست تجاوز نمی كنند. یکی از این 
مدیران سرفراز جناب طالبیان در قند پیرانشهر می باشند كه با  آن اخالق و ادب مخصوص آذری ها كار را به كمال رساند. در منطقه ای سرد و سخت  عبورمزرعه كشت چغندر را بپا كرد و محصول كشت شده 
را به فیلترینگ كارخانه برای ساخت  محصول روانه كرد و این عمل در كمتر جایی هست كه تولید و فرآوری یعنی انقالب صنعتی  نوین در یک نقطه متمركز باشند. حاج آقا طالبیان خسته نباشید دست بوس.  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت صنایع تبدیلی گلستانخداداد غریب پور جهان آباد

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه گشت و صنعت ملیعباس نعیمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشخص حقیقیرحیم طالبیان میاندوآب

عضو هیات مدیرهشخص حقیقیعباسقلی اردالن

عضو هیات مدیرهشخص حقیقیمیرداود فربود

عضو هیات مدیرهشخص حقیقیغالمرضا اخباریه

عضو هیات مدیرهشخص حقیقیاسمعیل رشیدی

   صدیقه سرخوش لر
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مديرعامل: 
مهندس ابوالقاسم رمضانی زاده

معرفی شركت: 
کاش��ی پرسپولیس یزد در س��ال 1386 در شهرستان 
مهریز، واقع در 30 کیلیومتری جاده یزد –  بندرعباس 
کار خ��ود را در دو فاز تولید انواع س��نگ مهندس��ی با 
ظرفیت س��االنه 2 میلیون متر مربع و  انواع کاشی  کف 
و بدنه با ظرفیت س��االنه 12میلیون مترمربع به عنوان 
بزرگترین مجتمع تولیدی انواع  کف پوش و دیوار پوش 
استان یزد را آغاز نموده است. ظرفیت تولید باال ، قابلیت 
تولید سایزهای اسلب   )120* 140/60 * 70( و تنوع 
ب��االی محصوالت و نیز نظ��ارت متخصصین ایتالیایی 
ب��ا بهره گیری از  مدرنترین ماش��ین آالت و تکنولوژی 
روز دنیا افتخارات این ش��رکت می باشد. موارد مصرف 
محصوالت  این ش��رکت در صنعت س��اختمان بسیار 

گس��ترده می باش��د که می توان مواردی از قبیل کف 
ساختمان،  حیاط بیرون منازل و ویالها، پارکینگ های 
عمومی و خصوصی، کف دیوار سرویس بهداشتی، کف 

 کارگاه های صنعتی ، کف هتل ها، سالن های همایش 
و ... را نام برد.  

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
 1384/8/17 – 5 سال

محصوالت صادراتی شركت: 
کاشی و سرامیک ، سنگ مهندسی

برندهای ثبت شده: 
اسپینا، ساتراپ، آندیا، پرسپولیس اسکوب  R، پرسپولیس 

کردستان عراق  

گواهينامه ای اخذ شده: 
 ISO 14001 : 2004 , ISO 10002: 2004 , ISO
 9001 : 2008 , ISO 10004 : 2010 ,  OHSAS

   18001 : 2007 – CE

شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس

مهندس ابوالقاسم رمضانی زاده بر قله افتخار
 صادركننده نمونه سال 1393 

مراس�م بزرگداش�ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در س�الن  اجالس سران برگزار شد . در این مراسم 
تندیس و لوح تقدیر صادر كننده نمونه ملی سال 93 به جناب آقای مهندس ابوالقاسم  رمضانی زاده مدیریت محترم عامل شركت مجتمع كاشی 
و سنگ پرسپولیس اهدا شد .  در این مراسم كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر  صنعت معدن 
و تجارت وجمع كثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از صادركنند گانی كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، 
صادرات كاالهای های تک و صادرات خدمات  فنی-مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر كننده نمونه 
سال   1393معرفی شدند .  این سه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه تجارت برای گسترش صادرات كاالهای با ارزش  افزوده باال و 

جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 
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هنگام ورود بازارها به فضای مناسب 
سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین موارد 
قابل توجه برای افراد،  ریسک های سیستماتیک است . 

   ب��ه این ترتیب، با در نظ��ر گرفتن وضعیت کلی بازار 
می توان ریسک س��رمایه گذاری خود را مدیریت  کرد.  
 بر این اساس، ضریب بتا را که به عنوان شاخص ریسک 
سیستماتیک سهام بورسی مطرح می شود  برای صنایع 
مختلف بررسی کرده اس��ت. نتایج این بررسی نشان 
می دهد تغیی��ر فضای سیاس��ی-اقتصادی  در دولت 
جدید، موجب تغییر عملکرد گروه های بورس��ی شده 
است. گرچه برخی صنایع تغییر محسوسی  را از منظر 
این نوع از ریسک تجربه نکرده اند، اما حدود یک سوم 
آنها از حالت کم ریسک به پرریسک  یا بالعکس تبدیل 
شده اند. در این شرایط، سهامداران باید منابع مالی خود 
را به گونه ای تخصیص دهند که  بتوانند ریس��ک های 
احتمالی را پوشش دهند. در واقع، با توزیعی مناسب 
میان سهام پرریسک و کم  ریسک از سرمایه خود در 
برابر خطرهای احتمال��ی محافظت کنند  . طی هفته 
گذشته، بازار سهام در حالی  روند مثبت خود را ادامه 
داد ک��ه در روز پایانی معامالت، افت مالیمی را تجربه 
کرد. بورس تهران در  پی رس��یدن قیمت ها به سطوح 
مناس��ب، خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته ای و 
امیدواری به  سیاس��ت های رکودزدایی دولت جدید با 
اقبال مجدد سهامداران از اواسط مهرماه مواجه است. 
به طوری که  در این مدت، با افزایش حضور سهامداران 
حقیقی، نقدینگی های جدیدی وارد این بازار ش��د و 
شاخص کل  توانست رش��د 6/8 درصدی را از ابتدای 
پاییز به ثبت برساند. در این شرایط، شمارش معکوس 
مذاکرات  هس��ته ای آغاز شده اس��ت )مهلت این دور 
تا س��وم آذر اس��ت  ) که نتیجه آن می تواند اثرگذاری 
قابل توجهی  بر تداوم یا توقف روند مثبت بازار س��هام 
داشته باش��د. با این حال، وزن اخبار مثبت در رابطه 

با نتیجه  مذاکرات بیشتر از سیگنال های منفی است. 
این مساله یکی از عواملی است که سبب تغییر ریسک 
 سیستماتیک سهام مختلف در بازار سرمایه شده است. 
از سوی دیگر، رکود نسبی بازار سهام در ابتدای  سال 
93، عامل دیگری اس��ت ک��ه موجب تغییر عملکرد 
صنایع ش��ده اس��ت. در واقع، با تشدید نوسان گیری 
 در گروه های کوچک بورس��ی، ریسک آنها نسبت به 
گذشته افزایش یافته است  . عملکرد چهارگانه صنایع 
 در مقابل شاخص همان طور که اشاره شد، ضریب بتا 
یکی از شاخص های مهم تعیین ریسک  سیستماتیک 
سهام موجود در یک بازار است. این ضریب که عموما 
در مورد س��رمایه گذاری های  کوتاه مدت به کار گرفته 
می ش��ود، می تواند ریسک هر س��هم را در مقایسه با 
ریس��ک کل بازار نش��ان دهد.  به عبارت دقیق تر، اگر 
فردی سبد سرمایه گذاری به اندازه کل سهام موجود 
در بورس را در اختیار داش��ته  باشد، ضریب بتای این 
پورتفولی��و برابر با یک خواهد ش��د و س��ودی برابر با 
نرخ رش��د شاخص دریافت  می کند. حال اگر این فرد، 
پورتفولیوی خود را به یک س��هم مشخص با ضریب 
بتای  2 /1  محدود کند،  به ص��ورت تئوری، 20 درصد 
بیش از سود کل بازار دریافت می کند  . البته باید در نظر 
داش��ت که این  ریسک در زیان نیز همراه وی خواهد 
بود؛ یعنی اگر بازار سهام مسیر نزولی در پیش گیرد، 
فرد  مزبور، 20 درصد بیشتر از کل بازار در خطر زیان 
است  . به طور کلی، سهامی که دارای ضریب بتای  باالتر 
از یک هس��تند، پرریسک محسوب می شوند و سهام 
با ضریب کمتر از یک، ریس��ک کمت��ری را به  همراه 
دارند. از س��وی دیگر، اگر این ضریب نزدیک به صفر 
باشد نشان از ارتباط اندک این سهام با  شاخص مورد 
نظ��ر دارد که در این حالت باید معیار دیگری مد نظر 
قرار گیرد  . از آنجا که ضریب بتا  عموما برای معامالت 
کوتاه م��دت در نظر گرفته می ش��ود، در طول زمان و 

تغییر سیاست ها ممکن اس��ت  تغییر کند. بنابراین، 
»دنیای اقتصاد  » ضریب بتا برای صنایع مختلف را در 
2 دوره متفاوت بررس��ی  کرده است؛ نخست ضریب 
بتای بلندمدت که از س��ال 89 تا 92 محاس��به شده 
است و دوم ضریب بتا، از  ابتدای سال جاری است که 
در همه این محاس��بات، شاخص کل بورس به عنوان 
معیار س��نجش ریس��ک در  نظر گرفته شده است. بر 
اس��اس نتایج این بررسی می توان صنایع بورسی را به 
چهار دسته تقسیم کرد:  افزایش قابل توجه بتا، کاهش 
نسبی بتا، عدم تغییر بتا و عدم ارتباط نزدیک صنعت با 
شاخص کل  . دسته  نخست، آنهایی هستند که افزایش 
قابل توجهی در ضریب بتا شاهد بوده اند  . در این میان 
می توان به  گروه هایی مثل بانکداری، خودرو، سایر مالی 
) لیزینگ ها( و الس��تیک اشاره کرد )سه گروه آخر به 
نوعی  با یکدیگر مرتبط هس��تند( که عموما به علت 
خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته ای و رونق مجدد 
با  اقبال سهامداران مواجه بوده اند. این امر سبب شده 
است تا ضریب بتای آنها در سال جاری نسبت به  بتای 
تاریخی )سال 89 تا 92( افزایش پیدا کند. همچنین، 
گروه انبوه سازی نیز پیرو برخی امیدواری ها  به بازگشت 
رونق به بازار مس��کن با افزایش قابل توجه ضریب بتا 
همراه بوده اند. س��رمایه گذاری ها،  محصوالت غذایی، 
خدمات فنی و مهندس��ی و ماشین آالت نیز از جمله 
دیگر گروه هایی هستند که رشد  قابل توجه بتا را تجربه 
کرده اند و جزو سهام پرریسک محسوب می شوند  . گروه 
دوم، آن دسته از  صنایعی هستند که ضریب بتای آنها 
در سال جاری نسبت به رقم محاسبه شده در سال های 
89 تا 92  کاهش یافته است. کانه های فلزی و فلزات 
اساسی از جمله این گروه ها هستند که یکی از علت های 
اصلی  این امر، افت قیمت جهانی کاالها است که باعث 
کاهش اقبال سهامداران به آنها شده است  . همچنین، 
 فرآورده های نفتی و شرکت های چندرشته ای صنعتی 

پر ريسک ترين و كم ريسک ترين صنايع بورس  

ادامه در صفحه 39<<

   مهدی خلج
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مديرعامل:  
مهندس رضا عزیزیان

معرفی شركت: 
صنایع کاش��ی و س��رامیک س��ینا با اس��تفاده از 
جدیدترین ماش��ین آالت و تکنول��وژی روز دنیا و 
همچنین  بهترین متخصصان این رشته مزیت های 
کیفی را حفظ و در تمامی زمینه ها از جمله : طرح، 
رنگ،  سایز، دکور و ... تولیدی متنوع داشته به گونه 
ای که کش��ور رااز واردات کاش��ی خارجی بی نیاز 

نموده  است. 
تولید س��بدی کامل از کاش��ی های دیوار، س��وپر 
س��رامیک کف، پرس��الن نما و محصوالت تزئینی 
همچون  گذشته جزء تعهدات و وظایف سینا کاشی 

می باشد. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
تاسیس 1367 – بهره برداری 1372 

محصوالت صادراتی شركت: 

کاش��ی دیواری – س��رامیک کف- پرسالن نما – 
محصوالت تزئینی – چینی بهداشتی

برندهای ثبت شده: 
سینا کاشی – سورنا کاشی – ستینا کاشی – سینا 

چینی

گواهينامه ای اخذ شده: 
     ISO 9001 – ISO 14001 – GC – CE

شرکت صنایع کاشی و سرامیك سینا
مهندس رضا عزيزيان بر قله افتخار صادركننده نمونه سال 1393 

مراس�م بزرگداش�ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در س�الن  اجالس سران برگزار شد  . در این مراسم 
تندیس و لوح تقدیر صادر كننده نمونه ملی سال 93 به جناب  آقای مهندس رضا عزیزیان مدیریت محترم عامل شركت صنایع كاشی و سرامیک 
س�ینا اهدا ش�د  . در این  مراس�م كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر صنعت  معدن و تجارت 
وجمع كثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از صادركنندگانی  كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات 
كاالهای های تک و صادرات خدمات فنی- مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر كننده نمونه سال 
  1393معرفی شدند  . این سه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه تجارت برای گسترش  صادرات كاالهای با ارزش افزوده باال و جلوگیری 

از خام فروشی اتخاذ شده است . 
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جوایز برندگان قرعه کش��ی حسابهای قرض الحسنه 
موسسه اعتباری کوثر شعب استان تهران در مراسمی 

باشکوه اهداء شد.  
دکتر رضایی مدیرعامل موسس��ه اعتب��اری کوثر در 
مراسم اهدای جوایز برندگان اولین دوره قرعه کشی 
حسابهای  قرض الحسنه ش��عب استان تهران گفت: 
توجه به قرض الحسنه موجب برکت و رونق فعالیت 

های بانکی است.  
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر 
رضایی اظهار داش��ت : با توجه به دیداری که با آیت 
اهلل جوادی آملی  داش��تیم  از ایشان خواستیم با ارائه 
رهنم��ودی ما را مورد تفقد ق��رار دهند و آن بزرگوار 

فرمودند: اهل كوثر باشید نه اهل  تکاثر.  
آی��ت اهلل جوادی آملی افزودن��د : تکاثر به معنای زر 
ان��دوزی ، جمع آوری ثروت اس��ت ک��ه  در نهایت با 
گردبادی این دارائیها  درهم پیچیده می ش��وند و بعد 
از مدت��ی اثری از آن باقی نخواهد ماند ولی کوثر این 
معنی را می دهد که جمع مال و ثروت  داشته باشید 

اما در راه خداوند، دین اسالم و کمک به بندگان خدا 
مصرف کنید و نگهدار مال نباشید، ثروتمندترین مرد 
 جه��ان امیرالمومنین )ع( بودند و ب��ا وجود آن همه 
نخلس��تانها و چاه هایی که با دست مبارک خود آنها 
را ایج��اد نمودن��د، پس  از آبادی آنه��ا ، همه را وقف 

نیازمندان می نمودند. 
در ادامه دکتر رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر 
گفت : همانطور که می دانید مدتی قبل و همزمان با 
روز تکریم  خانواده اولین دوره قرعه کشی حسابهای 
قرض الحس��نه پس انداز کوثر در ساختمان مرکزی 
موسس��ه برگزار گردید و تعدادی  از سپرده گذاران از 
سراسر کشور ، جوایز ویژه ای نظیر کمک هزینه خرید 
مس��کن به ارزش 400,000,000ریال، کمک  هزینه 
خرید ل��وازم خانگی به مبلغ 200,000,000 وکمک 
هزینه خرید خودرو به مبل��غ 150,000,000ریال و 
س��رویس طال  به مبلغ 100,000,000 ریال و دهها 

جایزه دیگر را از آن خود کردند.  
وی افزود : امروز تعداد 20 نفر از این برندگان جوایز که 

از استان تهران در جمع ما هستند به عنوان نماینده 
هزاران سپرده  گذار برنده بخشی از جوایز شدند.  

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر گفت: ما در چندین 
استان کشور برنده جوایز ویژه داریم که قرار شده ان 
ش��اءاهلل در  هراستان با برپایی مراس��می و با حضور 

مسئولین استان هدایای این عزیزان تقدیم شود.  
دکتر رضایی در مورد فعالیت های موسس��ه اعتباری 
کوثر اظهار داشت؛ اگر ان شاءاهلل مورد رضای خداوند 
متع��ال قرار بگیرد  ما ادعا داریم که کوثری هس��تیم 
که این بس��ته به لیاقت ما دارد و عنایت کوثر قرآن، 
حضرت صدیقه طاهره )س( به دنبال آن  هستیم که 
در هر روز به س��مت اهداف عال��ی خود پیش برویم 
که همانا رش��د،  ارتق��اء  و بالندگی مجموعه گام بر 
می داریم  و  در جهت تحقق بخش��یدن به فرمایش 
حکیمانه مق��ام معظم رهبری    )حفظ��ه اهلل( از عدم 
تبدیل بانکها وموسسات اعتباری، به  مجموعه هایی 
با ماهیت بنگاه داری را به دقت مراعات می کنیم و تا 
کنون مبتال به بنگاه داری نشدیم و ان شاءاهلل از این 

 به بعد هم مبتال نشویم.  
دکتر رضایی با اش��اره به وجود 350 ش��عبه فعال در 
سراس��ر کش��ور افزود ، ما با طرح ش��عار آینده از آن 
ما اس��ت برآنیم تا با  تکریم س��هامداران، مشتریان و 
مخاطبان موسسه و با تبلیغات صحیح و واقع گرایانه 
روز ب��ه روز بر منابع خود بیفزاییم تا  دس��تمان برای 
خدمت به آحاد مردم جامعه بازتر ش��ود که مصداق 
این مطلب پرداخت معوقات و مطالبات خانواده معظم 
 ش��هداء و همکاری کامل با بنیاد ش��هید و ایثارگران 

است.  
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با اعالم این مطلب 
که ما اعتقاد داریم هرچه تاکنون انجام داده ایم و هر 
توفیقی نصیبمان  شده است با عنایت حضرت صدیقه 

طاهره )س( و به برکت نام مبارک کوثر است.  
در پایان این مراس��م با حضور اعضاء هیئت مدیره و 
مدیریت ش��عب اس��تان تهران جوایز ویژه برندگان 
حس��ابهای قرض الحس��نه  اهداء ش��د، همچنین از 
تعدادی خانواده معظم ش��هداء و ایثارگران تجلیل به 

عمل آمد.  

دکتر عیسی رضایی:

قرض الحسنه 
موجب بركت و 

رونق فعاليت های 
بانکی است
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ادامه از شماره قبل<< تا آنجا رسیدیم 
ک��ه مرد قصه م��ا هم به فکر افت��اد که او 
هم دنباله رو همین کار بش��ود، و به جای 
 فروختن گوسفند با آن حاشیه هایش که 
شاید یکی دنبه اش کم یا زیاد باشد و اگربه 
قصاب خان��ه ببرد  دکتر دامپزش��ک ایراد 
بگیرد که مثال این گوس��فند بیمار است و 
آن یکی مش��کل دیگر دارد، پس چه  بهتر 
که مثل همه دالالن همان کار پیمانکاری 
را انجام بده��د، مصالح فرش را آماده کند 
و ب��ه فرش  باف بدهد و ب��ا دیگر قراردادی 
که منعقد می کند آن یکی مزد بافندگی 
اش را بگیرد و این یکی هم  س��ود عملکرد 
خ��ودش را. البته به همین س��ادگی هم 
نبود، گاهی مصالح بموقع تهیه نمی شد، 
گاهی  بافنده خلف وعده زمانی می کرد به 
ه��ر صورت این اتفاقات ب��ود و تنها او نبود 
که پیمانکار ش��ده بود  حاج امام وردی هم 
از جمله همین اف��راد بود. با وجود تازه کار 
بودن مثل ح��اج امام وردی که مرد  خوش 
اخالق و خوش برخورد و محترمی هم بود، 
نبود که هم با خدا باش��د و هم خوش قول 
که  اهالی روس��تا که فرش بافی می کردند 
اکثر با ایش��ان وارد معامله می شدند و آن 
اولی تازه به دوران  رسیده و هنوز غوره نشده 
می خواست مویز بشود و توقع داشت در این 
فاصله کم که شروع بکار  کرده درحد حاج 
امام وردی باشد و همین دوگانگی بین این 
دو نفر سبب شده بود که مشتری و  بافنده 
حاجی بیشتر بشود و چون در اثر مرور زمان 
و آشنا شدن زنان و دختران به فن قالی بافی 
و  درآمد خوب اکثر منازل در کنار داش��تن 
زمی��ن و باغ و ملک و گاو و گوس��فند یک 
دار قالی هم در  خانه داش��تند و فرش های 
کوچک با ابعاد 1/5 متر در 75 سانتی متر 
به زر یمن��ی معروف بود می  بافتند و برای 
فرشهای با ابعاد بزرگ الزم بود اطاق بزرگتر 
و دار بزرگتر و فرش باف بیشتر  باشد البته 
در ارتباط با داربند هم خود نوعی شغل بود 
که هر کسی قادر به انجام آن نبود، داربندها 
 افرادی بودند همانند فرش بافت ها که البته 
کسانی از ابتدای جوانی در حضور استاد کار 
و  فراگیری این فن به مرحله کاری و تکامل 
رسیده بودند و بابت اینکار هم از فرش بافها 
متناسب با  شرایط و نوع فرش و اندازه و ابعاد 
دس��تمزد می گرفتند و اکثر کسانی که به 
مرحله استادکاری  بافندگی رسیده بودند با 
داربندها قرارداد کاری می بستند و متناسب 

با درخواست مشتری یا همان  پیمانکار فرش 
و تهی��ه کننده مصالح دار قالی را در منازل 
خود برپا می کردند، دخترهای نابالغ در  اثر 
فقر و نداری خانواده ها مجبور می ش��دند 
پش��ت دار قالی بنشینند و صبح تا شب با 
انگشتان  ظریف و کوچک خود نخ های پود 
را از تار عبور بدهند و با چاقوی تیز، قطع و 
تکرار در تکرار  با سرعت هرچه بیشتر که از 
همکارهای خود عقب نباش��ند و در اثر بی 
نوری دچار رنگ پریدگی  چهره و دس��تان 
می ش��وند و بیماری س��ل هم که حاصل 
اینگونه وضعیت در اطاق های نمور اس��ت 
 بیداد می کند و مردم هم متوجه به قضیه 
نیستند، در زمان قصه ما روستائیان بیماری 
را نمی  ش��ناختند تنها با خ��وردن چغندر 
و کپس��ول خود را مداوا م��ی کردند و از نو 
شروع بکار می کردند.  نه دکتری و نه درمانی 
بصورت امروزی و نه بیمه ای و نه پشتیبانی 
از نظر دیگر مسایل کاری و  همه این دردها 
را از نرسیدن نور کافی می دانستند و بس. از 
شروع کار فخرالسادات با استاد  کارش بیش 
از 8 سال گذشت آن چهره معصوم کودکانه 
تبدیل به دختری ش��ده با قد و باالئی بلند 
و  چهره نمکی و دوس��ت داشتنی با ابروانی 
کشیده و چشم هائی درشت و فریبنده که با 
وجود زندگی  روزانه در آن اطاق و دور بودن 
نور کافی نسبت به سایر هم سن سال های 
خود تفاوت فاحش��ی  داش��ت و تقریبا یک 
سرو گردن باالتر از آنان بودو خواستگارهای 
فراوانی هم از راه می رسیدند  در این فاصله 
اتف��اق جالبی افتاد و اینکه حاج امام وردی 
نقش فرش )2( 60 رجی را آورد که  پیشنهاد 
باف��ت آن را ب��ه کوکب خان��م داد و او هم 
موضوع را با فخر السادات در میان گذاشت 

و مورد  قبول واقع شد این نوع فرش در آن 
منطقه بی س��ابقه بود چون رج باال زحمت 
زیاد دارد و تار این  فرش از نخ ابریشم است 
و بس��یار نازک که هنگام بافتن دقت خارج 
از حدی می خواهد و پیش��رفت  کار نسبت 
به فرشهای معمولی که از پشم گوسفند و 
ضخامت باالست بسیار کندتر است و گاه به 
 سال می کشد... این فرش پیشنهادی توسط 
فخرالسادات و دیگر همکارانش بافته شد و 
بقولی جزو  افتخارات او محسوب می شد که 
در اول جوانی دست به چنین کاری زد اگر 
چه در حال حاضر که  بیش از چهل سال از 
عمرش گذشته و باز هم کار می کند همه 
زحمتهای گذشته را فراموش کرده  و با دل 
خود سرگرم است، زمانی که مشغول بافت 
ف��رش 60 رجی بود دقیقا دوران عش��ق و 
عاشقی  هم فرا رسیده بود، تقریبا دوره نیمه 
تکامل زندگی هر دختر و پسر. البته خانواده 
هم در طول ایام  متناس��ب با گذشت زمان 
تفاوت اساسی در روند زندگیشان پیش آمده 
بود، مادر پیرتر شده بود،  پسرها بزرگتر، باغ 
و باغچه آبادتر، زمین و کش��ت و کار بهتر، 
برادرها مشغول کار کشاورزی ،  خواهرها هم 
به نسبت بزرگتر و هزینه زندگی روز به روز 
بیشتر. در همین دوران بود که دل  دختر در 
گرو پسر عمویش بود جای تعجب اینکه از 
صبح زود تا غروب آفتاب در اطاق نمورکی 
 فرصت عاش��قی پیدا کرده بود و اصوال در 
چه فاصله زمانی یکدیگ��ر را دیده بودند و 
جالب اینکه  پس��ر عمو قبال نامزد داشت و 
حتی قرار و مدار عروسی هم گذاشته شده 
بود و حاال چرا چنین  رویدادی بوجود آمده 
بود، خدا می داند. ش��غل پسر عمو چندان 
چشم گیر نبود هر روز از شاخه ای  به شاخه 

ای م��ی پرید. یک روز موتور چی چاه آب 
می شد، یک روز راننده تراکتور ، یک روز 
 راننده کمباین، یک وقت گوسفندی می 
خرید و میفروخ��ت، یک روز پا در کفش 
پیشکسوتان فن می  گذاشت و مثال پیمانکار 
فرش می ش��د و به یکی دوتا از کسانی که 
فرش ه��ای ارزان قیمت می بافتند  خامه 
)3( م��ی داد و قرارداد می بس��ت ولی با 
همه این احوال دراثر آمیزش با افراد ناباب 
مسیر  زندگیش عوض شده بود البته پس 
از ازدواج و ب��ا داش��تن دو فرزند کارش به 
اعتیاد کش��ید و قهرمان  قصه ما هم ناچار 
ش��د با همه ی عش��ق و عالقه ای که به 
همسرش داش��ت و در اوایل زندگی او را 
به حد  پرستش دوست می داشت از او جدا 
شود واین پدر نااهل را به امان خدا رها کند 
و خودش در  همان کارگاه قالی بافی خود 
مشغول شود و بقول معروف شخصا گلیم 
زندگی خ��ود را از آب بیرون  بیاورد ضمن 
انجام این امور حتی سفر حج هم نصیبش 
شد. جالب آنکه در داخل همان کارگاه بافی 
 خود قطعه فرشی کوچک بافته و به عنوان 
تابلو نصب کرده و این بیت را در متن نوشته  

 )س��ربلندی گربخواه��ی در جهان یکرنگ 
ب��اش                قال��ی از ص��د رنگ بودن 
زیر پا افتاده  اس��ت( گرچه مفهوم این بیت 
باع��ث از رونق افتادن این حرفه با توجه به 
نیم بیت دوم خواهد ش��د اما  درس عبرت 
است برای آیندگان تا بدانند و البته در این 
وانفسای زندگی که فرش دست باف  بازارش 
کساد شده و فرش های ماشینی چینی، بازار 
را قبضه کرده و صد البته تفاوت است بین 
 فرش شصت رج بافت دست ایرانی با فرش 
چینی و انواع ماشینی اش و بقول سعدی که 
فرمود:   )خاک مشرق شنیده ام که کنند، به 
چهل سال کاسه چینی، صد به روزی کنند 
در مرودشت- الجرم  قیمش همی بینی( که 
قطعا این دوبینی در مورد فرش دست بافت 
هم صادق است، فرش بافته دست  دخترکان 
گلچهره با آن انگش��تان ظری��ف و زنان و 
مردان خوش ذوق ایرانی باید و با فرش های 
 ماشینی تمام دنیا مبارزه کند و همواره این 
بیت مدنظرشان باشد که بوریاباف اگر چه 
بافنده اس��ت،  نبرندش به کارگاه حریر این 
بود سرنوش��ت، یک از هزاران بافنده فرش 
در سراسر این خاک  حاصلخیز که جهانیان 
را ب��ه تحی��ر در آورده که صبر و حوصله را 
از این مردم غیور فراگیرند و  بدانند همواره 
س��رفرازی و س��ربلندی از آن ای��ن پدید 
آورندگان نقش های زیبا در خالقیت فرش 
در  ابعاد مختلف است، همواره پایدار باشند 

و سرفراز. دست مریزاد به این همه هنر.... 
والسالم

قاليچه شصت رج ... 
   امیرسرتیپ عباس شریعت

پاورقی
 2(  رج« در اصطالح فرش بافی بکار برده می شود و آن به تعداد گره هائی است که در  حداقل فاصه 10 سانتی متر و بقولی یک نخ سیگار زده می شود و هر چه رج بیشتر باشد  بالطبع ظرافت و نازکی فرش بیشتر می شود. 

 3(  خامه« اصطالحا به نخ رنگ شده پشم گوسفند که در بافت قالی بعنوان پود بکار می رود  گفته می شود. 



37 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  47 | آبان ماه 1393| 

مديرعامل: 
مهندس سید رسول امی زاده

معرفی شركت: 
شرکت اشکان شیمی اصفهان تولید کننده وازلین های 
آرایشی، بهداشتی و صنعتی، فعالیت خود را در  این زمینه 
از س��ال 1386 در اصفهان آغاز نم��وده و در حال حاضر 
یکی از بزرگترین کارخانجات  تولیدکننده وازلین مرغوب 
در ایران می باش��د. این شرکت برای دستیابی به اهداف 
خود که افق آن بهبود  رضایت مش��تریان اس��ت با بهره 
گیری از مجرب ترین کادر مهندسی و بهترین تیم های 
تحقیقاتی و  آموزشی دیده در امور تولید و بازرگانی برای 
اجرای تعهدات با شناخت دقیق نیازمندی ها و خواسته ها 
 مشتریان ، همچنین با استفاده از باالترین استانداردهای 
جهانی محصوالت خود را به بازار جهانی  عرضه می نماید. 
همچنین به منظور تحقق اهداف س��ازمانی خط مشی 
کیفیت ش��رکت، سیستم های  مدیریت کیفیت، زیست 
محیطی وایمنی بهداش��ت حرفه ای را براساس آخرین 
  GMP   , 2008 :ISO9001  ویرای��ش اس��تانداردهای
مستقر نموده  و تحت سیستم مدیریت یکپارچه اجراء می 
نماید. این  ش��رکت همچنین همواره تالش در پی بهبود 
مستمر در حفاظت از محیط زیست با کاهش آلودگی های 
 ناشی از تولید، آلودگی های ناشی از مصرف محصوالت و 

همچنی��ن کاهش مصرف و منابع انرژی و  ارتقاء کیفیت 
محصوالت و فرآورده های خود در راس��تای دستیابی به 
منافع ذینفعان خود می نماید.  ش��رکت اشکان شیمی با 
بیش از 7 س��ال سابقه در تولید وازلین موفق به صادرات 

محصول به بیش از 20  کشور جهان شده است. 

سال تاسيس و سابقه فعاليت شركت: 
از سال 1386 تاکنون )1393( 

محصوالت صادراتی شركت: 
وازلین

برندهای ثبت شده: 
اشکان شیمی – وسیم

گواهينامه ای اخذ شده: 
GMP , 2008 : 9001 ISO

شرکت اشکان شیمی اصفهان
مهندس سيد رسول امی زاده بر قله افتخار صادركننده نمونه سال 1393 

مراس�م بزرگداش�ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با معرفی و تجلیل از 50 صادركننده نمونه در س�الن  اجالس سران برگزار شد .   در این مراسم 
تندیس و لوح تقدیر صادر كننده نمونه ملی سال 93 به جناب  آقای مهندس سید رسول امی زاده مدیریت محترم عامل شركت اشکان شیمی 
اصفهان اهدا شد  . در این  مراسم كه دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر صنعت  معدن و تجارت 
وجمع كثیری از مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از صادركنندگانی  كه بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات 
كاالهای های تک و صادرات خدمات فنی- مهندسی نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل و به عنوان صادر كننده نمونه سال 
  1393معرفی شدند .   این سه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه تجارت برای گسترش  صادرات كاالهای با ارزش افزوده باال و جلوگیری 

از خام فروشی اتخاذ شده است . 
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اخـــبار بانـــك و بیـــمه

مراسم تودیع و معارفه  رئیس شعبه مستقل مرکزی 
موسسه اعتباری برگزار شد

مراس��م تودیع رئیس شعبه مستقل مرکزی موسس��ه اعتباری کوثر ومعارفه رئیس جدید این شعبه در 
 هشتمین  نشست شورای معاونین و مدیران موسسه برگزار شد .  در این مراسم دکتر رضایی ضمن تقدیر 
وتشکر از  ولی اهلل پیران و خدمات شایسته ایشان در طول تصدی شعبه مستقل مرکزی  برای سید محمد 
صفوی  مقدم رئیس جدید شعبه مستقل مرکزی آرزوی موفقیت روزافزون نمود .  دکتر رضایی افزود:  یکی 
از موفقیت های موسسه اعتباری کوثر ، بهره مندی از مدیرانی خوشنام،  الیق و خالق بوده است که توانسته 
اند در بستری مناسب، ایده های خود را به منصه ظهور برسانند  ضمن این که بستر پذیرش این ایده ها نیز 
در این موسسه فراهم است .  مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر ضمن تقدیر از ولی اهلل پیران به لحاظ عملکرد 
خوب ایشان در مدت  تصدی ریاست شعبه مستقل مرکزی، جایگاه شعب مستقل در موسسه را بسیار با 
اهمیت توصیف کرد  .  دکتر رضایی اظهار داشت : جابجایی مدیران به دلیل ضعف آنان نیست بلکه سیاست 

ما بر این است که  از تواناییهای این عزیزان به صورت دوره ای در سایر بخشهای مجموعه استفاده شود .  

بیمه رازي قهرمان لیگ جایزه بزرگ کشتي آزاد شد

تیم کش��تي بیم��ه رازي قهرم��ان رقابت هاي 
کشتي آزاد لیگ جایزه بزرگ باشگاه هاي کشور 
شد .  مرحله سوم و نهایي لیگ برتر کشتي آزاد 
باش��گاه هاي کش��ور، دیروز در تاالر ابن سیناي 
هم��دان برگ��زار  ش��د و با قهرمان��ي تیم بیمه 
رازي، پای��ان یافت.این تی��م با هدایت غالمرضا 
محمدي، س��رمربي سابق تیم ملي  کشتي آزاد 
و کشتي گیران شاخصي مانند کمیل قاسمي، 
والدیمیر خینچگاشویلي )از گرجستان( و آنزور 

 بولتو کایف )از روسیه(، در آخرین دیدار خود با نتیجه 7 – یک از سد تیم گاز مازندران گذشت و با  کسب 
270 امتیاز در مجموع سه مرحله، عنوان قهرماني را به خود اختصاص داد.تیم گاز مازندران با  کسب 
مجموع 260 امتیاز، دوم شد و تیم کفایتي مشهد با کسب 200 امتیاز، بر سکوي سوم ایستاد .  تیم هاي 
بیمه رازي، سحر همدان و کفایتي مشهد با کسب عناوین اول تا سوم این رقابت ها، جواز حضور  در جام 
باش��گاه هاي جهان را دریافت کردند .  نخستین دوره لیگ جهاني کش��تي آزاد، از 5 تا 7 آذر امسال در 
شهرستان جویبار برگزار مي شود. جوایز  تیم هاي اول تا سوم این رقابت ها 25، 15 و 10 هزار دالر است . 

تمامی صادرکنندگان ممتاز و 91 درصد از 
صادرکنندگان نمونه کشور از خدمات و تسهیالت 

بانك  توسعه صادرات ایران استفاده می کنند . 

به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات ایران، شش شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز و 44 
 شرکت دیگر نیز  به عنوان صادرکننده نمونه ملی در مراسم گرامیداشت روز ملي صادرات که با  حضور 
مقامات اقتصادي برگزار شد، معرفی شدند .  مقدمات انتخاب صادر کنندگان نمونه از خرداد  ماه آغاز 
شد و پس از اعالم فراخوان، 50 نفر از  صادر کنندگان از بین 180 شرکت متقاضی حضور در انتخاب 
صادر کنندگان نمونه و ملی براساس  معیارهای تعیین شده، واجد شرایط تشخیص داده شده و از بین 

50 صادرکننده نمونه شش نفر به عنوان  صادر کننده ممتاز انتخاب شدند . 

مراسم روز ملی صادرات با حمایت بانك دی برگزار شد  
20   خدمت ویژه بانك دی برای صادرکنندگان 

نمونه کشور

مراس��م روز ملی صادرات روز یکشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در 
 س��الن اجالس سران و با حمایت بانک دی برگزار شد  .  در هجدهمین مراسم بزرگداشت روز ملی 
صادرات عالوه بر معاون اول رییس جمهوری، برخی از  وزرا، نمایندگان مجلس و مقام های بلندپایه 
کش��وری حضور داشتند و از 50 صادرکننده نمونه و ممتاز  کشور تجلیل شد.  در این مراسم بسته 
حمایتی ویژه بانک دی از صادرکنندگان ارائه و مورد استقبال صادرکنندگان قرار  گرفت.  این بسته 
شامل 20 خدمت و محصول ویژه است که مواردی از جمله نبود نیاز به اعتبارسنجی  صادرکنندگان 
مورد تایید و اعتبارسنجی شده از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز اعطای  تسهیالت سرمایه 
در گردش ریالی متناسب با درخواست مشتری با کیفیت و سرعت رقابتی در آن پیش  بینی شده 
اس��ت.  پرداخت تسهیالت ریالی خرید تجهیزات و دفتر کار، ارائه انواع خدمات لیزینگ، کارگزاری 
و  صندوق های س��رمایه گذاری و اختصاص درگاه ویژه صادرکنندگان در سایت بانک دی برای ثبت 

 الکترونیکی درخواست های اعتباری و خدمات بانکی از دیگر خدمات بسته ویژه صادرات است. 

رشد جایگاه شرکت بیمه کوثر در نیمه اول سال 
جاری  

بیمه کوثر  در س��ال جاری توانس��ت در بین 
ش��رکت های خصوصی در صنعت بیمه رتبه 
شش��م را به خود  اختصاص دهد  .  در نیمه  اول 
س��ال جاری بیمه کوثر توانس��ت با حق بیمه 
تولی��دی بالغ بر  315   میلی��ارد تومان در رتبه 
شش��م در  بین شرکت های خصوصی صنعت 
بیم��ه قرار گی��رد، طی این مدت ، خس��ارات 
پرداختی شرکت 115  میلیارد تومان و نسبت 

خس��ارت شرکت 7/36 درصد بوده است. آمارهای موجود حاکی از رشد  شاخص های عملکردی و 
تحقق برنامه های شش ماهه طرح تحرک شرکت دارد به نحوی که حجم  بیمه نامه های تولیدی 
شرکت با 59 درصد و تعداد بیمه نامه های صادره با 63 درصد نسبت به  نیمه اول سال گذشته رشد 
داشته است. )رشدهای مذکور به ترتیب در بازار بیمه برابر با 38 درصد  و 25 درصد بوده است.( از حق 
بیمه های تولیدی شرکت ، سهم بیمه های ثالث اتومبیل و مازاد 51  درصد،سهم بیمه های درمان 
16 درصد، س��هم بیمه های زندگی  13   درصد و الباقی سهم سایر رشته  ها بوده است.)سهم رشته 
های مذکور به ترتیب در بازار بیمه برابر با 41 درصد، 25 درصد،و 7  در صد بوده است(    از خسارت 
پرداختی شرکت ، سهم رشته بیمه های ثالث و مازاد 46 درصد و  سهم رشته بیمه درمان 16 درصد 
بوده است)سهم رشته های مذکور در بازار بیمه برابر با 41  درصد و 33 درصد بوده است(    در نیمه 
اول س��ال 93 نس��بت خسارت شرکت 7/36 درصد بوده و در  مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/5 
واحد افزایش یافته است.) طی این مدت نسبت خسارت بازار  بیمه 2/48 درصد شده است.( از میان 
هش��ت ش��رکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده ای از بازار  بیمه را به خود اختصاص داده اند، 
عبارتند از)ایران، آسیا،دانا،البرز،پارسیان،معلم ،کوثر و  کارآفرین، هر یک دارای سهم باالتر از 3 درصد 
و در مجموع 2/83 درصد سهم بازار بوده است(  و نسبت خسارت دو شرکت بیمه دانا و ایران باالتر از 

نسبت خسارت بازار بیمه برآورد شده است
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نی��ز در ای��ن گ��روه ج��ای می گیرند. 
درخص��وص گ��روه  فرآورده های نفتی، 
ابهامات��ی ک��ه درخص��وص وضعیت 
پاالیشگاه ها وجود دارد، مهم ترین عامل 
کاهش این  ضریب محس��وب می شود.  
 اما گروه سوم که در میان آنها می توان 
به استخراج زغال سنگ، استخراج  نفت 
و گاز، رایانه، ساخت محصوالت فلزی، 
ماشین آالت برقی و مخابرات اشاره کرد، 
تغیی��رات  محسوس��ی در ضریب بتای 
محاسبه شده در سال جاری و سال های 
گذشته نداشتند. این گروه ها که عموما 
 در بخش های خدماتی فعالیت می کنند، 
کمتر تح��ت تاثیر سیاس��ت های روز 
هستند و در نتیجه میزان  ریسک آنها 

تغییر قابل توجهی نداشته است  . 
در نهای��ت، گروه چه��ارم مثل صنعت 
چ��اپ، حمل و نق��ل، چ��رم،  س��اخت 
دستگاه ها، کاشی و منسوجات هستند 
که ارتب��اط معناداری با ش��اخص کل 

ندارند. مهم ترین علت  این امر، س��هم 
کوچ��ک ای��ن صنای��ع در ارزش بازار 
است که اثرگذاری آنها بر شاخص کل 
را مح��دود  می کند. بنابراین، ش��اخص 
کل، معی��ار مناس��بی ب��رای تعیی��ن 
ریس��ک پذیری این صنایع محس��وب 
نمی ش��ود. با  این ح��ال، برخی صنایع 
دیگر نظیر ابزار پزشکی، استخراج سایر 
معادن، زراعت، قند و شکر،  محصوالت 
چوب��ی و دارویی نیز در این گروه جای 
می گیرن��د. گرچ��ه ضریب بت��ای این 
صنایع، سیگنال  چندان مناسبی نشان 
نمی دهد، اما گروه های مزبور رشد نسبی 
ضری��ب بتا در س��ال ج��اری را تجربه 
 کرده اند که فرضیه تشدید نوسان گیری 
در این صنایع در دوران رکود )ماه های 
ابتدایی سال جاری( را  تقویت می کند.  
 با توجه به دسته بندی یادشده، پیشنهاد 
می شود سهامدارانی که در حال ورود به 
بازار سهام  هستند بر اساس نوع سرمایه 

خود، پورتفولیوی خود را تنظیم کنند. به 
ویژه آنکه بخش مهمی از ریسک  فعلی 
موجود در بازار سهام، مربوط به مذاکرات 
هسته ای است که به رغم پیشرفت های 
انجام ش��ده، هنوز  در هال��ه ای از ابهام 
ق��رار دارد. بنابراین، اگر اف��راد بیش از 
اندازه سرمایه خود را به سهام گروه های 
 پرریسک اختصاص دهند، ممکن است 
در صورت عدم توافق هس��ته ای، زیان 
بزرگی را ش��اهد باشند. در  این شرایط، 
یکی از راهکارهای پیش��نهادی توزیع 
بخش��ی از س��رمایه خود ب��ه صنایعی 
با ریس��ک کمتر و  ب��دون اثرپذیری از 

سیاست های روز است. 
به این ترتیب، با سرشکن شدن ریسک 
س��رمایه گذاری می ت��وان  از زیان ه��ای 
احتمالی جلوگیری کرد  . حبس قیمتی 
در لحظات حس��اس در پایان معامالت 
هفته گذشته،  شاخص کل بورس رشد 
آرام 0/6 درصدی را تجربه کرد و در رقم 

76 هزار و 589 واحدی ایس��تاد. به  این 
ترتیب، برای ششمین هفته متوالی مثبت 
شد. عدم رسیدن به نتیجه مشخص در 
مذاکرات هس��ته ای که  در شهر مسقط 
عم��ان برگزار ش��د و همچنین اصالح 
قیمت ها پس از یک رشد طوالنی مدت، 
مهم تری��ن  عوامل کند ش��دن مس��یر 
صعودی بورس تهران محسوب می شوند. 
همچنین، هر دالر آمریکا رشد اندک 5 
 تومانی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 
265 تومان معامله شد. در بازار طال نیز، 
هر سکه طرح  جدید رشد مالیم 2 هزار 
تومانی را به ثبت رس��اند و در نهایت به 
قیمت 907 هزار تومان معامله شد. به  این 
ترتیب مشاهده می شود با نزدیک شدن 
به پایان مهلت قانونی این دور از مذاکرات 
هسته ای، فاز  احتیاطی میان معامله گران 
در بازارها تش��دید شده و همین مساله، 
ثبات نس��بی در قیمت ها را سبب شده 

 است .  

خدمات عرضه شده نیز خواهیم بود. 
دو موردی که متاسفانه در جامعه ما 
مشهود است به  ویژه افت کیفیت در 
شرایطی که اکثر شرکت های صنعتی 
در مالکیت دولت اند، شدیدتر است. 
چرا  که انگیزش مدیران در این بخش 
دچار ابهام می ش��ود. هر چند که در 
بخش خصوصی، به دلیل  ظهور رقابت 
باخ��ت- باخت ، ممکن اس��ت روند 
افت کیفیت س��رعت بیش��تری پیدا 
کن��د ظهور این  پدیده م��ی تواند در 
شرکتهای دولتی از درجه سودآوری 

بکاهد. 

بيکاری
معضل بی��کاری خود ناش��ی از نرخ 
ضعیف تشکیل س��رمایه است. علت 
اصلی این ضعف را باید در  نقش ضعیف 
بانکها و موسسه های مالی و ناتوانی آنها 
در تاثیر گذاری بر اقتصاد توسعه جامعه 

 دانست. 
اصوال بانک ها و موسس��ه های مالی، 
نات��وان در تنظیم رابطه میان قابلیت 

های فردی و س��ازمانی  کار کشور، با 
منابع مالی خود هس��تند . آنچه آنها 
انجام می دهن��د حاصل پیوند منابع 
مالی خود با  منابع اعتباری درخواست 
کنندگان خود است. این بدان معنی 
است که بانک ها قادر به ارائه  خدمات 
ب��ه آن که ت��وان دارد ول��ی از ضعف 
س��رمایه رنج می برد، نیس��تند و در 
عوض منابع مالی  خ��ود را در اختیار 
کسانی قرار می دهند که دارای منابع 
مالی اعتباری ثانویه اند. بدین ترتیب در 
 کشور ما این پول می آورد، نه توانایی 

کارآفرینی. 
در صحنه ای دیگر، باید به نقش دولت 
در این امر مشکل اشاره کرد. دولت ها 
اصوال هنگامی ک��ه  با یک معضل، به 
سراغ ایجاد نهادهای ثانویه می روند و 
این روند نه تنها مشکل را پیچیده تر 
و  الینحل می کند، بلکه راه حل های 
غیرمعقول نیز، از آنه��ا بر می خیزد. 
برای مث��ال ، یک نگاه ب��ه  تاریخچه 
تشکیل سرمایه های کارآفرینی بخش 

خصوصی در ایران نشان می دهند که 
به ج��ز دوره  کوتاه ده��ه چهل – که 
ای��ن روند به صورت نیم��ه تمام اجرا 
شود- دیگر هیچ گاه مدیریت اجرایی 
و  سازمانی قادر به ایجاد سرمایه های 
کارآفرین در ایران نشد. در دهه چهل، 
از طریق اختالف نرخ  دالر از 65 ریال 
به 70 ریال توانستند به منبع الزم برای 
تاس��یس بانکی در جهت فعال کردن 
نرخ  ایجاد سرمایه های کارآفرینی اقدام 
کنند وبدین ترتیب نسلی از سرمایه 
گذاران صنعت��ی در ایران  بوجود آمد. 
اما متاسفانه با تس��لط اقتصاد نفتی، 
تمامی این نهاده��ا و حتی نهادهای 
بعدی چون  سازمان گسترش، شرکت 
فوالد، ش��رکت پتروش��یمی و از این 
قبیل – که رسالتی حساس در افزایش 
 نرخ سرمایه بخش خصوصی در رشته 
های ویژه خود داشتند- نه تنها چنین 
نکردند، بلکه برعکس  خود تبدیل به 
سرمایه گذار شدند و همان نیروهای 
کارآفری��ن را تبدی��ل ب��ه کارمندان 

معمولی خود  کردند. 
البته نرخ تشکیل س��رمایه در ایران 
به عامل های دیگ��ری چون امنیت 
سیاسی، ظرفیت دانایی و  تجربه در 
نیروی انس��انی، انگی��زش ها و غیره 
بس��تگی دارد. اما تمام��ی این موارد 
هنگامی اهمی��ت  پیدا می کنند که 
ش��رایط الزم برای پیون��د قابلیت با 

منابع مالی مهیا شود. 
با توجه به گفته های آمده اکنون می 
توانیم چنین نتیجه بگیریم که چند 
عامل زیر از علت های  اصلی بازدارنده 

توسعه در کشورند: 
 1-  نادانی نیروی کار از ارزش های بهره 

وری
 2-  مدیریت ضعی��ف و به ویژه ناتوان 
درتنظیم مناب��ع مالی ب��ا منابع کار 

آفرینی
 3-  فقدان توان نهادینه کردن پژوهش 

در سازمان های کار
 4-  و سرانجام افزایش حیرت بار پول 

     IRM  در گردش

ادامه از صفحه 23<<

پر ريسک ترين و كم ريسک ترين صنايع بورس  ادامه از صفحه 33<<

بيـکاری، بهـره وری و تـورم
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گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجيهي 
هيات مديره درخصوص افزايش سرمايه

به مجمع عمومـي فوق العاده صاحبان سـهام 
شركت توسعه صنايع بهشهر)سهامي عام(  

در اج��راي مفاد تبص��ره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347 

 1-  گزارش توجیه��ي م��ورخ 1393/6/8 هیات مدیره 
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر)سهامي عام(  درخصوص 
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3/628/8 میلیارد ریال به 
مبلغ 5/443/2 میلیارد  ریال، مشتمل بر ترازنامه و صورت 
س��ود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی که پیوست مي 
باشد  ، طبق استاندارد حسابرسي رسیدگي به اطالعات 
مالي آتي مورد رس��یدگي این سازمان قرار  گرفته است 
. مس��ئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات مبناي 

تهیه آن با هیات مدیره  شرکت است. 
 2-  گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش  سرمایه شرکت به 
مبلغ 1/814/4 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده 
و اورده نقدی  س��هامداران تهیه شده است. این گزارش 
توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل بر مفروضات  ذهني 
درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده است 
که انتظار نمي رود لزوما به  وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
اس��تفاده کنندگان توجه داده مي شود که این گزارش 
توجیهي ممکن  است براي هدفهایي جز هدف توصیف 

شده در باال، مناسب نباشد. 
 3-  براس��اس رسیدگي به شواهد پش��توانه مفروضات، 
این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که  متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي کند. به  عالوه، به نظر این سازمان، 
گزارش توجیهي یاد ش��ده براساس مفروضات به گونه 
اي مناسب  تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه 

شده است. 
 4-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج  واقعي احتماال 
متف��اوت از پیش بیني ها خواهد ب��ود، زیرا رویدادهاي 

پیش بیني ش��ده اغلب به گونه  اي مورد انتظار رخ نمي 
دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

 
تشريح طرح افزايش سرمايه

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام، از افزایش 

سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح  زیر می باشد. 
با توجه به رش��د قابل توجه نرخ برابری ارز و در نتیجه 
قیمت مواد و خدمات و همچنین افزایش شدید  میزان 
نقدینگی مورد نیاز، ش��رکتهای زیر مجموعه به منظور 
حفظ ظرفیت و توان تولید و سهم بازار  فعلی خود ناگزیر 
به انجام افزایش س��رمایه در راس��تای جبران بخشی از 
کمبود نقدینگی ناش��ی از ش��رایط  یاد شده می باشند. 
در نتیجه ش��رکت توسعه صنایع بهشهر در چهارچوب 
سیاس��ت های راهب��ردی خود  مبنی ب��ر حفظ درصد 
س��رمایه گذاریهای بلند مدت به منظور کس��ب سود و 
بازدهی مناسب و پایدار جهت  صاحبان سهام، پشتیبانی 
و حمایت خود را از افزایش س��رمایه شرکتهای مذکور 
اعالم و در افزایش  سرمایه ایشان جمعا به میزان 1/396 
میل���یارد ریال مش���ارکت می نماید. همچنین شرکت 
اخی��را در  فروردین ماه 1393، نس��بت به خرید 79/9 
درصد سهام ش��رکت مارگارین )سهامی عام( از طریق 
بورس  اقدام نموده اس��ت. پی��رو تفاهمات بعمل آمده با 

مالک سهام یاد شده، معامله خرید در ازای واگذاری 10 
 درصد سهام شرکت صافوالبهشهر بعالوه پرداخت سرک 
نقدی توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر به  میزان 495 

میلیارد ریال انجام خواهد شد. 

مبلغ افزايش سرمايه پيشنهادی و محل تامين آن
با توجه به برنامه ارائه شده شرکت توسعه صنایع بهشهر 
در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ   3/628/800 میلیون 
ریال به مبلغ 5/443/200 میلیون ریال، از محل مطالبات 

و آورده نقدی  سهامداران افزایش دهد. 
 -   1/814/400 میلی��ون ریال معادل 50 درصد از محل 

مطالبات و آورده نقدی سهامداران. 

نتيجه گيری
طبق س��ند چشم انداز، ش��رکت توسعه صنایع بهشهر 
می خواهد همچنان بعنوان یکی از ش��رکتهای سرمایه 
 گذار برتر، در صنعت کش��ور حضور فعال داش��ته باشد. 
در چارچوب ای��ن هدف، حفظ موقعیت فعلی از  طریق 
توانمندسازی شرکتهای زیر مجموعه و تکمیل زنجیره 
تولی��د و توزیع، در اولویت می باش��د. از  طرفی چنانکه 
مس��تحضر باشند، منابع نقدی ش��رکت جهت سرمایه 
گذاری و ایفای تعهدات همانند سایر  شرکتهای سرمایه 
گذاری، صرفا محدود به سود سهام دریافتی از شرکتهای 
س��رمایه پذیر بوده و با توجه  به نوع فعالیت ش��رکت و 
مقررات بانکی، استفاده از تسهیالت بانکی نیز، بصورتی 
مح��دود و با هزینه  بس��یار ب��اال امکان پذیر اس��ت. لذا 
مش��ارکت افزایش سرمایه شرکتهای س��رمایه در پذیر 
و تحصیل س��رمایه  گذاری جدید مطاب��ق آنچه که در 
گزارش حاضر آمده نیازمند منابعی است که صرفا توسط 
سهامداران  محترم و در قالب افزایش سرمایه شرکت قابل 

تامین خواهد بود. 
بدی��ن ترتیب از وجوه موردنیاز به مبلغ 1/891 میلیارد 
ری��ال )مبل��غ 1/396 میلیارد ریال بابت مش��ارکت  در 
افزایش س��رمایه شرکتهای س��رمایه پذیر گروه و مبلغ 
495 میلیارد ریال بابت وجوه مورد نیاز جهت  تحصیل 

افزايش سرمايه شركت توسعه صنايع بهشهر مصوب مجمع گرفت

مجمع عادی بطور فوق العاده ش�ركت توس�عه صنایع بهشهر در حضور بیش از 90% سهامدار به  ریاست جناب دكر مرتضی سامی و دو ناظر جنابان 
ملکی و شاه ولدی با دبیری استاد مقیم زاده در تاالر  تالش باشگاه فرهنگی وزارت كار و امور اقتصادی برگزار شد . مجمع افزایش سرمایه شركت از 
مبلغ   3/628/800 میلیون ریال به 5/088/445 میلیون ریال معادل 40% از محل مطالبات حال شده  سهامداران و آورده نقدی به منظور مشاركت در افزایش سرمایه مصوب كرد. 

   خسرو امیرحسینی
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س��رمایه گذاری جدید( ، مبلغ 1/814 میلیارد ریال از 
طریق افزایش سرمایه پیش��نهادی از محل  مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران و الباقی به مبلغ 77 میلیارد ریال 

از محل منابع داخلی شرکت قابل  تامین می باشد. 
از سود تقس��یمی مصوب مجمع عمومی عادی ساالنه 
مورخ 1393/4/25 به میزان 2/721 میلیارد ریال   )750 
ریال به ازای هر س��هم( مبلغ 907 میلیارد ریال )250 
ریال به ازای هر س��هم( به صورت نقدی  به سهامداران 
پرداخت و الباقی به مبل��غ 1/814 میلیارد ریال )500 
ریال به ازای هر سهم( بعنوان  مطالبات سهامداران صرف 

افزایش سرمایه خواهد گردید. 

تاريخچه
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر در س��ال 1349 در اداره 
ثبت ش��رکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت  ش��ماره 
14393 به ثبت رسیده و در سال 1383 در بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز  اصلی شرکت در 

تهران خیابان قائم مقام کوچه 24 پالک 8 واقع است.  
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه، سرمایه گذاری 
در ش��رکتها از طریق خرید و فروش سهام آنها و  خرید 
و ف��روش اوراق قرضه و اوراق بهادار و صدور اوراق قرضه 
و هرگونه اوراق بهادار دیگر و  مشارکت در بانکها و سایر 
شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معامالت 

مجاز بازرگانی  مربوط به موضوع شرکت می باشد.   

سرمايه و تغييرات آن
سرمایه ش��رکت در هنگام تاسیس مبلغ 250 میلیون 
ریال منقسم به سهام ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت 
 شده بود طی چندین مرحله افزایش و با تغییر در ارزش 
اسمی هر سهم نهایتا در پایان سال 1391 به   3/628/8 
میلیارد ریال منقس��م به تعداد 3/628/8 میلیون سهم 
یک هزار ریالی تمام پرداخت ش��ده با نام  بالغ گردیده 
اس��ت. شایان ذکر است آخرین افزایش سرمایه شرکت 
در تاریخ 1391/11/28 در مجمع  عمومی فوق العاده به 
تصویب و در تاریخ 1392/5/1 در اداره ثبت شرکتها به 
ثبت رسیده که طی آن  سرمایه شرکت از مبلغ 3/024 
میلیارد ری��ال به مبلغ 3/628/8 میلیارد )به میزان 20 
درص��د ( از محل  مطالبات س��هامداران و آورده نقدی 

افزایش یافته است. 

جناب آقای مرتضی داداش  
مديرعامـل محتـرم شـركت توسـعه صنايع 

بهشهر)سهامی عام( 
با سالم و احترام؛

بازگش��ت به درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه آن 
شرکت، باستحضار می رس��اند براساس رسیدگی  های 
صورت گرفت��ه، برگزاری مجمع عمومی ف��وق العاده با 
دس��تور جلس��ه افزایش س��رمایه از مبلغ   3/628/800 
میلیون ریال به مبلغ 5/088/450 میلیون ریال )معادل 

40 درصد( از محل مطالبات حال  شده سهامداران و آورده 
نقدی به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر و جبران  مخارج بابت سرمایه گذاری انجام 
شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان 
بالمانع  می باشد، بدیهی است مجوز ثبت افزایش سرمایه 
پس از تکمیل فرایند افزایش سرمایه توسط این  سازمان 

صادر خواهد شد. 
مابق��ی مبلغ افزایش س��رمایه درخواس��تی ب��ه میزان 
354/750 میلی��ون ریال، به دلیل ع��دم انجام افزایش 
 س��رمایه شرکت صنایع شیرایران )سهامی خاص( مورد 

موافقت قرار نگرفت. 
خاطر نشان می س��ازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا 
ش��صت روز پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر  خواهد 
بود، عدم ش��روع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب 
ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم  اخذ مجوز 
جدید از این س��ازمان خواهد بود. مقتضی است آگهی 
پذیره نویسی سهام آن شرکت قبل از  انتشار عمومی به 
تایید این س��ازمان برسد و همزمان ، فرم تائیدیه بانکی 
مبنی بر اختصاص حساب  متمرکز برای افزایش سرمایه 

شرکت )فرم ح-4 ( ارائه گردد. 
همچنین ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که پیش بینی 
درآمد هر سهم س��ال مالی منتهی به   1393/12/29 با 
توجه به افزایش سرمایه یاد شده تهیه واز طریق سامانه 

کدال به اداره نظارت بر  ناشران بورسی ارائه گردد. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس،  عضو غیرموظفشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( آقای عبدالناصر همتی

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی ایراندخت عطاریان
عام( 

نایب  رئیس، عضو غیرموظف

عضو  غیرموظفشرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی خاص(غالمرضا دلشادی یزدی

عضو غیرموظفشرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)سهامی خاص( ایرج ندیمی

عضو غیرموظفشرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(مرتضی سامی

عضو غیرموظفشرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(سید مجتبی فهیم هاشمی

مدیرعامل، عضو هیات  مدیرهشرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام( مرتضی داداش








