








لـــــــوازم خـــــــانگــــــی

E g h t e s a d - o - B i m e h  M o n t h l y  M a g a z i n e

دکترمحمدعلیاحمدزاداصلمدیریکهفعلخواستنراصرفمیکند

ماهـــنامه اقتصـــــاد    و بیمــــه   |  شمـــــاره    59 

آبان    مـــــاه     1394 |    قـــیمت   :    1500 تومــان

معرفی صادر کنندگان نمونه کشوری  سال 1394

صاحب امتیاز و مد   یرمسوول:   امیرحسینی
سرد   بیر:  خسرو امیرحسینی

مد   یر بازرگانی و د   بیر مجامع: صد   یقه سرخوش لَر
مد   یر اجرایی: مهران امیر حسینی

د   بیر تحریریه: مهد   ی خلج
صفحه آرا: سیامک باقری
ویراستار:  مهرنوش حکیم

ناظر چاپ:  مهد   ی خلج
مسئول وبسایت: مهند   س حسام رستمعلی

چاپ: بامشاد    سبز
توزیع: نوآوران پارسیان

د   سترسي اختصاصي به فایل نشریه د   ر 
magiran.com بانک نشریات كشور

همکاران این شماره: 
امیــر ســرتیپ عــباس شــریعـت،   
د   كتــر كــیانـي،د   كـترد   اوود    قـاسمي،
مهنــد   س مهــرد   اد    نیـکـزاد   ، مـهران 
ســرخوش لر،آتنا  امیرحسـینی،صـد   یقه 
جاویـدی نژاد، آتوسـا خلج، فهیمه افشـار، 

محمد    افـشار و مهد   ی خلج.
آد   رس تحریریه:خیابان طالقانی،بعد    از چهار 
راه ولیعصر،جنب هتل انقالب،کوچه مس��عود   ،  

پالک 4،طبقه سوم
كد   پستی:  55164 - 11358

تلفن:  88936519-66704387-66754655
تلفکس:   88935906

Website: Eghtesadobimeh.ir
Email: Berand3090@yahoo.com

ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 59 - آبان ماه 1394

س جلد   
شرح عک

خانواده محترم فرشچی 
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت فرزند گرانقدرتان را به شما و 

خانـواده محترم تسـلیت می گوییم. از  خداوند متعال بـرای آن مرحومه 
رحمت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و شکیبایی مسئلت داریم. 

تحریریه 
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس صادقی 
مدیر عامل محترم شرکت ذوب آهن اصفهان

انتسـاب شایسته جنابعالی را كه از مدیران پیشرو در صنعت فوالد ایران 
هسـتید، صمیانه تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون جنابعالی را در 

این صنعت همچون گذشته خواستاریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

محمد علی احمد زاد اصل مدیر عامل موفق سرمایه گذاری توسعه ملی كه از چهره های 
سرشناس و با تجربه بازار سرمایه محسوب می شود.

احمدزاد هفته گذشته پس از حضور بیش از یک ساله در این شركت سرمایه گذاری 300 
میلیارد تومانی استعفا كرده و دو روزی است كه در محل كار خویش حاضر نمی شود.

احمدزاد اصل از اسفند 88 مدیرعاملی توسعه ملی را برعهده داشت. و قبضه مدیریتی 
سـرمایه گذاری نیرو و از جمله اقدامات مهم احمدزاد در طول مدیریت شـركت توسعه 
ملی است. شایان ذكر است توسعه ملی كه به عنوان بازوی اجرایی بانک ملی در بورس 

تهران عمل می كند.
پیشـتر از ایـن احمدزاد پیش از این مدیرعامل شـركت كشـت و صنعـت میان آب و 
سرمایه گذاری سپه بود. چهره شناخته شده بازار سرمایه و دست خیر فرهنگ دوستی 
مشخصه اوست ارباب جراید حضور او را در هر مکان با نگاه امید برقی تابند خوش پوش 
، خوش خنده، اخالق یک بچه مسـلمان مردم دار، نردبان كاری را با تفکر بسیجی طی 
كرده و در كوره بسـیجیان آبدیده شـده و خدمات ارزنده او در جای جای كاریش تائید 

این مدعاست مهندس محمدعلی احمدزاد بیر دانه ای، تای یوخ

دكتر محمد علی احمد زاد اصل: مدیر عامل شركت سرمایه گذاری توسعه ملی

اوهمدانی بود و به هنگام سـفر به همه خویشان و 
فرزندان گفت ما همدانی هسـتیم شهید حسین 
همدانی یکی از فرماندهان بزرگ سـپاه بودند كه 
در دوران دفـاع مقدس در تمام طـول این دوران 
فرماندهـی یگان های قدرتمند سـپاه مثل انصار 
الحسین )ع( را برعهده داشتند و بعد از جنگ هم 
فرماندهی لشگر 27 حضرت رسول )ص( و قدس 
گیالن و نیز نیروی مقاومت را بر عهده داشـتند .  
به عنوان یک فرمانده مدیر و یک مستشـار عالی 
رتبـه صاحب ابتـکار ، نوآوری و نبوغ در سـوریه 

به خصوص در زمینه حفظ قدرت مقاومت مسـلمان در مقابل سیاسـت امریکایی ها 

و صهیونیسـت ها نقش آفرینی مـی كرد و آنچه 
كه امروز به عنوان موفقیت های نظام سـوریه در 
صحنه میدانی و سیاسـی می بینید بخش مهمی 
از آن مدیـون مجاهـدت ها و تالش های سـردار 
همدانی اسـت به گفته هم رزمان شهید همدانی 
واقعا یک فرمانده شجاع، یک اسوه اخالق و یک 
انسـان با شـرافت و فرمانده ای مهربان و رئوف و 
متواضـع بـود و در عین حال از نظـر نظم تغییر 
تاكتیکی، تجربه میدانـی، خالقیت و نوآوری هم 
یک فرمانده بزرگ محسوب می شد . هیات خبری 

و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه شهادت سردار همدانی را تبریک و تسلیت می دارد.
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نگاه عقالنی به اقتصاد فردای پسا تحریم

خدا رحمت كند میرزای قمی را كه می گفت ضرر را 
هر جا بگیری استفاده است.

میرزای قمی كاسـب بـود، در بهار مقـداری پارچه  
و  وسـایل خانه و امثالهم برمی داشـت و می آمد به 
روسـتای ما و روسـتاهای همجوار و آنچه داشت به 
مشـتریان نسیه می داد و قرار می گذاشت اول پاییز 
كه روستاییان خرمن گندم و جو برداشته، كشمش، 
گردو، بادام، سـیب زمینـی، لوبیا، نخـود، عدس و 
اضافـی را به بهـای خرید بهار به میـرزا می دادند و 
اگر نداشـتند میرزا به سـال دیگر می گذاشت و اگر 
می پرسـیدی چرا؟ جمله باال را می گفت ضرر را هر 
جا بگیری اسـتفاده است. به قول كلیله و دمنه این 
مثال بدان آوردم كه عرض شود كشور عزیز و ایران 
اسـالمی سـرافراز این روزها پایمردی و اسـتواری 
رادمردان و زنانی را می ستاید كه شب و روز نخفتند 
و فعل خواسـتن را به كار بستند و یک دله گفتند نه 
از كشتن نه از بستن ندارم هیچ پروایی/ من از روزی 
كه اینجا پا نهادم ترک سـر كردم. امسال هم چون 
سـال های گذشـته به روز 29 مهر سـالروز انتخاب 
صادركننده نمونه رسـیدیم. آنان كه در این مسـیر 
گام برداشته بودند در بهار به پاییز رسیده. مدیران 
ارشـد دولتی به پاس این توانایـی، لوحی به كف با 
كفایت آنان نهادند از میرزای قمی گفتیم كه چگونه 
ارتباط صنعت را با مشتری مصرفی بی قرار می كرد 
آن هم در زمانیکه ماشین مش محمد علی هم نبود. 
شترهای كربالئی بیرام و عشق علی در منزلگاه های 
شهر قم تا روستاهای دورافتاده ساوه نقش صادرات 
و واردات را می داشـت و نه در زمینی سیب زمینی 
مـی ماند نه در درخت گـردكان و امروز پیر صنعت 
كشـور كدخدای عمر طوالنی دهـه و خانواده كبیر 
صنعت گر استاد محسـن خلیل عراقی به شما و ما 
می فرمایند:  بیش از یک سال قبل بود كه با واسطه 
نگاه نـه  چنـدان مهربانانه ای كه به صنعت كشـور 
وجود داشـت، نامه ای بلندباال خدمت یـار و همراه 
همیشـگی بخش خصوصی كشـورمان جناب آقای 
دكتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نوشتم 
و از ایشان درخواست مسـاعدت كردم برای تغییر 
این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی. 
در آن نامه با اشاره به انگاره ناصحیح »غیررقابتی« 
بـودن صنعت كشـور و متکـی بودن ایـن بخش به 
حمایت ها و شاید رانت های دولتی، با ذكر فراز و فرود 
سال های پس از انقالب اسالمی عنوان كردم كه هر 
جا و هر گاه سیاسـت های دولت ها در جهت توسعه 

صنعتی و امکان حضور شایسته بخش خصوصی در 
این فرایند بوده اسـت، صنعت كشور نیز توانمندی 
باالی خود را به اثبات رسانده و موتور توسعه كشور 
شـده و هـر گاه نیـز در جهت خـالف آن، با حضور 
سـنگین دولت ها و به حاشیه رفتن صنعت در روند 
توسـعه كشـور مواجه بوده ایم، صنایع و بنگاه های 
صنعتی كشور نیز دچار نشیب و پریشانـی شده اند. 
مثـال تاریخی این ادعا كـه در نامه ذكر كرده بودم، 
برنامه سوم توســــــعه بود )83 ـ 1379( كه با 
محوریت یافتن توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی 
كشور با حضور بخش خصوصی صنعتی رشدهای دو 
رقمی را در این حوزه و رشد باال را در تولید ناخالص 
ملی شـاهد بودیم. )متوسـط رشـد 6/ 10درصدی 
صنعت و رشـد تولید ناخالص داخلی 8/ 5 درصد(. 
در آن برنامـه راهبرد اصالحات اقتصادی بر رویکرد 
»توسـعه اقتصاد رقابتی« از طریق حركت به سمت 
آزادسازی نظام قیمت ها و تعیین آنها بر مبنای ساز 
و كار بازار اسـتوار شـد، همچنیـن اصالحاتی نظیر 
اصالح سیسـتم نـرخ ارز و یکسان سـازی نرخ آن، 
جایگزینی تعرفه به جای موانع غیرتعرفه ای، كاهش 
مالیات هـا، تجمیع عـوارض و تقویت بورس مد نظر 
دولـت وقت قرار گرفت كه نتیجـه آن افزایش توان 
رقابتی بنگاه های اقتصادی و بالطبع اقتصاد ملی شد. 
به عبارتی، نگرش غالب چنان بود كه فضای مناسب 
و سالم و به دور از رانت و امتیازات ویژه برای دوام و 

توسعه بنگاه های صنعتی فراهم شود. 
اینک كه دولت محترم بسـته ای را بـرای خروج از 
ركود ارائه كرده اسـت، از منظر من صنعتگر صاحب 
بنـگاه صنعتی كـه 6 دهه خدمتگـزار اقتصاد ملی 
بوده ام، تحول در فضای اقتصادی و خروج از ركود و 
رسیدن به رونق در حال حاضر و پس از موفقیت های 
بسیار ارزشـمند دو، سه سال اخیر )كاهش تورم به 
15درصد و ثبـات اقتصادی و موفقیت شـکوهمند 
در سیاسـت خارجی( در چارچوب محوریت یافتن 
»صنعـت« در توسـعه اقتصـادی و ارتقـای جایگاه 
»بنگاه های صنعتـی« در گفتمان اقتصادی كشـور 
امکان پذیر است. این باور این خدمتگزار سال هاست 
كه توسط علمای اقتصاد و از مهم ترین آنها پروفسور 
مایکل پورتر به اثبات رسیده است كه »این بنگاه ها 
هسـتند كه در صنایع جهانی با هم رقابت می كنند 
و نه كشـورها« و توان رقابتی یک كشـور بسـتگی 
دارد بـه توان و ظرفیت نوآوری و صنایع آن كشـور 
و بهبود بخشیدن وضع صنعت در آن جامعه. چنان 

كه مایـکل پورتر در مقاله »رقابت پذیری كشـورها 
یعنی چه؟« درباره مفهوم »رقابت پذیری« می گوید: 
برخالف آنچه عـده ای باور دارند كـه رقابت پذیری 
پدیده ای اسـت مربوط به اقتصـاد كالن و زیر تاثیر 
متغیرهایی همچون نرخ تبادل ارز، نرخ بهره، كسری 
بودجه )بدهی( دولت، اما ژاپن، ایتالیا و كره جنوبی 
به رغم كسـری بودجه، آلمان و سـوئیس به رغم باال 
رفتـن ارزش ارز و ایتالیا و كـره جنوبی به رغم نرخ 
بهـره باال، سـطح زندگی مـردم خود را بـاال بردند. 
همچنین پورتر درباره آن كسانی كه رقابت پذیری را 
تابعی از وفور و ارزانی نیروی كار یا سرشـاری منابع 
طبیعی عنوان می كنند، می گوید: آلمان، سوئیس و 
سـوئد هر سه به رغم كمبود و گرانی نیروی كارشان 
به توفیق رسیده اند و كشورهایی مثل آلمان، ژاپن، 
سوئیس، ایتالیا و كره جنوبی با منابع طبیعی محدود 
توسعه بسیاری یافته اند. پورتر سایر فرضیات نظیر 
حمایت هـای پیش برنـده دولـت از صنایـع و تاثیر 
اعجـاب انگیـز روش های مدیریتـی )رابطه مدیر – 
كارگـر( و... را رد و عنـوان می كند كـه تنها مفهوم 
معنادار »رقابت پذیری« در سـطح ملی »بهره وری« 
است و سطح زندگی در یک كشور وابسته به توانایی 
»بنگاه« آن كشـور در دسـت یافتن به سطح باالی 

بهره وری و نیز باال بردن بهره وری طی زمان است. 
بنگاه هـای یک كشـور از طریق باال بـردن كیفیت 
محصـوالت، افـزودن خصوصیات مطلـوب، ارتقای 
فنـاوری محصول یا افزایش كارایی تولید، بهره وری 
صنایـع موجـود را بـاال می برند و از طریـق ارتقای 
تولید ناخالص ملی، امکان ایجاد بنگاه های جدید و 
بزرگ شـدن اقتصاد و رشد درآمد جامعه و اشتغال 
پایدار و... را فراهم می كنند. بر این اساس به نظر این 
خدمتگزار صنعت كشور امروز هر رویه ای در اقتصاد 
كالن در جهت كنترل تورم و ایجاد رونق به كار بسته 
می شود باید در مسیری باشد كه به ارتقای بهره وری 
بنگاه های صنعتـی و توانمندی آن بخش از بنگاه ها 
كـه دارای ظرفیـت تامین نیاز داخـل و صادرات به 
خارج هسـتند، بینجامد؛ در غیراین  صورت باید به 
كناری نهاده شوند. »بنگاه های صنعتی« ثروت های 
ارزشمندی هستند كه باید چیدمان اقتصادی كشور 
و تمـام مفروضاتی كه در باال به نقل از مایکل پورتر 
گفته شد )نرخ ارز، بهره، سیاست های حمایتی و...( 
درجهت هرچه رقابت پذیر شـدن آنها باشـد، زیرا 
»ایـن بنگاه ها هسـتند كه در صنایـع جهانی با هم 

رقابت می كنند«.

خسرو اميرحسيني

بهار و پاییز

یر
ردب

ن س
سخ
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شرکت های سهامی دردو قالب اصلی سهامی خاص 
و سهامی عام به ثبت میرسند. شرکت های هولدینگ 
یا شرکت مادر، در واقع شرکتی است که دارای سهام 
ممتاز چندین شرکت است. یعنی این شرکت مادر 

در تمام شرکت های مورد نظر یک عضو در هیئت 
مدیره ی آن ها داراس��ت و می توانند به عنوان یک 
فرد رسمی در شرکت به تصمیم گیری بپردازند. این 
شرکت مادر عالوه بر حق رای ،در سود و زیان حاصل 
از ش��رکت ها ی گروه تاثیر گذار است. عالوه بر نام 
شرکت مادر، به این قبیل شرکت ها، شرکت، کنترل 
کننده، دارنده یا مالک نیز می گویند. برای مثال در 
بیان ویژگی ش��رکت مالک می گویند این ش��رکت 
شرکتی است که مالک سهام شرکت های دیگر است 
و آنها را کنترل می نماید. این گونه شرکت ها بزرگ 
هستند و هیچ گونه وظیفه ی تولیدی ندارند و بیشتر 

نقش یک واحد مالی دارند.

و یا به تعبیری دیگر:
شرکت هلدینگ )Holding company( شرکتی 
سهامی است که دارای شرکت های زیرمجموعه دیگر 
بوده و کنترل ش��رکت های زیرمجموعه ، مستقیماً 
زیر نظر مدیران و هیئت مدیره شرکت اصلی است.

ش��رکت هلدینگ با خریدن بخش عمده ای از سهام 
شرکتی دیگر، می تواند در آن شرکت حق رای داشته 
باشد، که در این صورت به شرکت دوم شرکت فرعی 

)یا وابسته( هم گفته می شود.
اما کنترل هر ش��رکت فرعی تحت نظر شرکت مادر 
خواهد بود . ش��رکت ه��ای فرعی هدای��ت قانونی 
خودش��ان را بعنوان ش��رکت های مج��زا حفظ می 

نمایند.
اینکه چرا شرکت ها به طرف هلدینگ شدن می روند 
وبه این ترکیب چه مزایایی  برای آنها ایجاد می گردد 

، جای تعمق و بررسی دارد . 
در دنیای پیچیده کنونی مس��ئله رقابت و چگونگی 
رقابت و توان رقابتی بس��یار حائز اهمیت می باشد. 
امروزه ش��رکت هایی که نتوانند در عرصه رقابت پر 
توان ظاهر ش��وند محکوم به فنا و یا محدود ش��دن 

فعالیت هایشان و در پی ان گاهش سود خواهند بود . 
لذا ش��رکتها اقدام  به نوعی اتحاد بین خود به جهت 
افزای��ش توان رقابتی ، تولیدی و گاهش هزینه های 

خود و بدنبال ان افزایش سودآوری می باشند.
آنچه در این میان حائز اهمیت می باشد این است که 
به چه ترتیبی این اتحاد شکل گیرد که بتواند منافع 

تمامی شرکتهای گروه را تامین نماید 
اولین قدم در این راه ، موضوع ش��ناخت کامل تمام 
شرکت های گروه از لحاظ توان عملیاتی و مالی و .....

است همچنین شناخت اهداف شرکت های گروه نیز 
دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .

بعد از حصول این ش��ناخت ها بای��د به روش های 
ایجاد هلدینگ توجه نمود . معروفترین این روش ها 

عبارتند از : 

الف_ مدل برنامه ریزی استراتژیک :
در این روش شرکت مادر بعنوان طراح اصلی بوده و 
مسئولیت های شرکت های زیر مجموعه را تعیین و 
ممیزی مینماید . شرکت مادر مسئولیت ارائه برنامه 
کاری را داش��ته و ش��رکت های کوچکتر موظف به 
اجرای تمام و کمال این برنامه ها خواهند بود . اگرچه 
که این روش دارای مزیت هایی می باشد اما به لحاظ 
محدود نمودن شرکت های گروه بعضا مورد استقبال 

واقع نمی گردد. 

ب- مدل كنترل مالی :
در این روش شرکت مادر بعنوان یک سهامدار ظاهر 
می ش��ود و ش��رکت ها ی فرعی در انجام امور خود 
مختاربوده و هرکدام با توجه به سیاست های داخلی 
خودش��ان اقدام به س��ازماندهی و تعیین استراتژی 
های خود می نمایند . این مدل بدلیل عدم توجه به 
نقش نواوری توسط شرکت مادر نمی تواند در مدت 
طوالنی روش مورد قبولی باش��د . ل��ذا انتخاب این 
روش بیشتر در شرکت های هلدینگ با دیدگاه کوتاه 
مدت انجام می شود . ضمن اینکه بدلیل توجه صرف 
به مس��ائل مالی ، شرکت اصلی ستاد فاقد نیروهای 

متخصص و کارامد خواهد بود .

ج_ مدل كنترل استراتژیک :
این مدل درواقع مابین دو مدل فوق قرار می گیرد . 
و درواقع این مدل یک مدل خاص و متمایز نیس��ت 
بلکه با ایجاد ارتباط مابین دو مدل فوق باعث افزایش 
کارآیی س��ازمان خواهد ش��د .در این مدل وظیفه و 

نقش سازمان مادر بدین گونه تعریف می گردد:
تعریف و شکل دهی استراتژی های کالن سازمان به 
خص��وص در تخصیص منابع ، تولید و ارائه خدمات 
و کنترل کلیه  روش��های اجرایی. همچنین تعریف 
ماموریت برای هریک از  ش��رکتهای گروه  و تعیین 

راههای کنترل آنها.
دراین روش شرکت مادر با آسان نمودن ارتباطات و 
ایجاد اشتراک مساعی بین شرکت ها به ایجاد ارزش 

افزوده کمک می نماید . 
در این مدل ، ش��رکتها برنامه های خود را براساس 

استراتژی های سازمان مادر تنظیم می نمایند .
بنابراین مس��ئولیت برنامه های عملیاتی نیز با خود 
آنها خواهد بود .  ش��رکت مادرهم با بکارگیری افراد 
متخصص می تواند در نقش یک مشاورکارآمد ظاهر 

گردد.
در این میان آنچه بس��یار دارای اهمیت می باش��د ، 
نقش شرکت مادر بعنوان یک گاهش دهنده هزینه 
های گروه ش��رکت ه��ای هلدینگ می باش��د . لذا 
کارشناس��ان ش��رکت مادر باید با توجه به شناخت 
کامل خود از توانی های ش��رکت ه��ای هم گروه ، 
بتوانند راهکارهایی جهت استفاده از این امکانات در 

جهت گاهش هزینه های گروه را ارائه نمایند . 
اگ��ر چه که محدود نمودن ش��رکت ه��ای گروه به 
اس��تفاده از محصوالت و امکانات همدیگر ، یکی از 
راه های مناس��ب برای گاهش هزینه ها می باشد ، 
اما این موضوع نباید باعث ایجاد رخوت در س��ازمان 
گردد و همواره نگرش تمام شرکت های گروه به ارائه 
بهترین محصوالت با کمترین هزینه ها برای شرکت 

های هم گروه باشد .
 نکته دیگر اینکه با ایجاد مرکزیت در سازمان مادر 
می توان از بسیاری هزینه های موازی خوداری نمود 
. در بس��یاری از شرکت های هلدینگ متاسفانه به 
این مهم اساسا توجه نمی گردد و هزینه های موازی 
بس��یار زیادی که با عدم انج��ام ان می توان هزینه 
ش��رکت های گروه و در نهایت هزینه شرکت مادر 
را گاهش داد ، مرتبا در حال انجام می باشد . شاید 
ازاین  نمونه می توان ،اس��تفاده از امکانات س��خت 
اف��زاری ) س��اختمان ، مرکز کامپیوت��ر ، تجهیزات 
اداری و .......(  و نرم افزاری ) استفاده از کارشناسان 
گروه در مقاطع الزم ، اس��تفاده مشترک از قسمت 
های مختلف مانند آموزش ، کارگزینی ، کارپردازی 

و ....( را نام برد . 
آنچه مسلم است هدف از ایجاد شرکت های هلدینگ 
، ایج��اد توان باال از راه افزای��ش قدرت کارآفرینی و 
گاهش هزینه ها و بدنبال آن ایجاد سود اوری بیشتر 

برای تمامی شرکت های گروه می باشد . 

منبع : اولین سمینار سازماندهی شركت های هلدینگ ، 
مركز مطالعات مدیریت ایران .

شرکت های هولدینگ چیست؟
ژاد

ی ن
ید

جاو
ام 

هر
ر ب

كت
د

7



دی
آبا

ح 
صال

ی 
عل

تر 
دك

| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  59 | آبان ماه  1394| 

دکترین، دکترصالح آبادی برای توسعه صادرات 
اقتصاد مقاومتی و برنامه راهبردی بانک توسعه صادرات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی

اقتص��اد ای��ران در روزهای پایانی بهمن ماه س��ال 
1392 ش��اهد ابالغ یکی از مهمترین اسناد کالن 
و راهبردی کش��ور بود که طی آن سیاس��ت های 
کلی اقتصادی موس��وم به »اقتص��اد مقاومتی« از 
طرف رهبر معظم انقالب اس��المی بر اس��اس بند 
یکم اصل 110 قانون اساس��ی به رییس��ان هر سه 

قوه ابالغ گردید.
کاهش وابس��تگی به درآمده��ای حاصل از فروش 
نفت و گاز، ارتقای ش��اخص های عدالت اجتماعی 
و افزایش تولید با هدف افزایش اشتغال، بهره وری 
و توس��عه صادرات از محورهای اساس��ی سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان ش��ده است. لذا 
بانک توسعه صادرات در راستای تقویت توان تولید 
صادرات محور کش��ور برنامه راهب��ردی خود را با 
محوریت بندهای صادراتی اقتصاد مقاومتی تدوین 
نمود و فعالیت عملیاتی خود را در این راس��تا اجرا 

می نماید.

بندهایی از سیاسـت های كلی اقتصـاد مقاومتی 
مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی

بند2: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و 
اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام 

ملی نوآوری
اه��داف مرتبط: افزایش س��هم تولی��د و صادرات 

محصوات و خدمات دانش بنیان
بن��د10: حمایت همه جانبه هدفمن��د از صادرات 

کاالها و خدمات

راهکار:
- گس��ترش خدمات تجارت خارج��ی و ترانزیت و 

زیرساخت های مورد نیاز
- امکان س��نجی اس��تفاده از س��از و کار مبادالت 

تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز
- مطالعه قوانین، مقررات، سیاس��ت ها  و مصوبات 
و برنامه های اقتصادی کش��ور و بررس��ی تاثیرات 
احتمال��ی آن ها ب��ر هر یک از صنای��ع مختلف و 

صادرات آن ها
بند 11: توس��عه ح��وزه عمل مناط��ق ازاد و ویزه 
اقتصادی کشور با اهداف: 1- صادرات کاال و خدمات 

، 2- تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
بند 12 : افزایش قدرت مقاومت و کاهش آس��یب 

پذی��ری اقتصاد کش��ور به وس��یله : 1- توس��عه 
پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت 
با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان ، 2- 
اس��تفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی 

و منطقه ای
بن��د 13: مقابله با ضربه پذی��ری درآمد حاصل از 
صادرات نفت و گاز به وسیله: افزایش صادرات برق، 

افزایش صادرات پتروشیمی

برنامه هـای عملیاتی بانک توسـعه صـادرات در 
راستای تقویت توان صادراتی تولید كشور

1- افزایش س��هم تولیدات دانش بنیان، تحقیق و 
توس��عه و ارتقای تکنولوژی از کل مبلغ تسهیالت 

اعطایی
2- افزایش س��هم بخش��ها و فعالیتهای غیرنفتی 
دارای پتانس��یل صادراتی از کل مبلغ تس��هیالت 

اعطایی 
3- افزایش س��هم بخش��ها وفعالیته��ای غیرنفتی 
دارای شریک و یا سرمایه گذار خارجی از کل مبلغ 

تسهیالت اعطایی 
4- افزای��ش س��هم بنگاههای کوچک و متوس��ط 
)SMEها( دارای پتانس��یل صادراتی از کل مبلغ 

تسهیالت اعطایی
از س��وی دیگر براس��اس عرف رواب��ط بین الملل، 
تجارت با س��ایر کش��ورها به همان ان��دازه که به 
اقتصاد وابسته است به طور مستقیم و غیرمستقیم 
تح��ت تاثی��ر سیاس��ت و رواب��ط دیپلماتیک بین 
کش��ورها نیز قراردارد. انتظار م��ی رود با توجه به 
تح��رکات صورت پذیرفته در عرصه بین الملل، در 
عرصه تجارت ش��اهد رونق و شکوفایی صادرات و 

واردات در کشور باشیم.
ای��ن نوید از هم اکن��ون در عرصه تجارت خارجی 
کش��ور پدید آمده به گونه ای که براساس گزارش 
ه��ای رس��می گمرک جمه��وری اس��المی ایران 

فعالیت

صادرات

واردات

تراز تجاری

درصد تغییر

18/87

5/57

13/3

سال 93)میلیون دالر(

49/744

52/477

-2/733

سال 92)میلیون دالر(

41/848

49/709

-7/861
منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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صادرات کشور در سال 93 نسبت به سال 92 بالغ 
بر 18درصد رش��د داش��ته و این درحالی است که 
واردات در دوره فوق از رشد کمتری برخوردار می 
باشد این مس��اله بدان معنی است که تراز تجاری 
کشور در سال 93 نسبت به سال 92 بهبود نسبی 
یافته است به طوری که این تراز از کسری ناچیزی 

برخوردار است.
عمده ترین ش��رکای تجاری کش��ور در س��ال 93 
ب��ا تراز تجاری مثبت به ترتیب عراق، افغانس��تان، 
ترکمنس��تان، پاکس��تان و مصر بوده اند و این در 
حالیس��ت که عمده ترین آنها با تراز تجاری منفی 
امارات متحده عربی، جمهوری کره، چین، سوئیس 
و آلمان می باشند. درصورتی که کشور امارات را به 
عنوان مرکز تجارت مجدد لحاظ کنیم، این رویکرد 
نش��ان می دهد تج��ارت عمده کش��ور در بخش 
صادرات به سمت کشورهای تکنولوژی هم تراز یا 
پایین تر و واردات از کشورهای با تکنولوژی باالتر 
صورت می پذیرد که به نظر یک اصل پذیرفته شده 

می باشد. ولیکن با توجه به تجارب کشور در دهه 
های گذشته دور از ذهن نخواهد بود که در صورت 
رف��ع موانع تحریم، تولید رقابت پذیر، پیچیدگی و 
درهم تنیدگی اقتصادی امکان صادرات محصوالت 
ب��ا کیفیت باالتر ی��ا حداقل ص��ادرات محصوالت 
نفت خ��ام، گاز و میعانات گازی به کش��ورهای با 
تکنولوژی باال نیز میسر گردد که با توجه به رویکرد 
کشور طی دو س��ال اخیر دور از ذهن نخواهد بود 
. از ای��ن رو رویک��رد بانک فراهم آوردن بس��تری 
جه��ت ایجاد تولید رقابت پذیر و محصوالت با فن 
آوی پیش��رفته جهت افزایش میزان صادرات و نیز 
افزایش کشورهای هدف صادراتی خواهد بود. این 
مهم میس��ر نخواهد بود مگر با همراهی و همدلی 
تمامی ارکان مرتبط با امر تجارت که انصافا همواره 

نیز با بانک همراهی و همکاری داشته اند.
عملک��رد بانک طی دهه اخیر نش��ان می دهد این 
س��ازمان به عنوان یک نهاد توسعه ای و پیشرو در 
حمای��ت از صادرات غیر نفتی لحظ��ه ای به خود 

تردید راه نداده و همواره یار و پشتیبان دولت و به 
خصوص بخش خصوصی بوده است.

منبع: مدیریت برنامه ریزی و بهبود روشها
حال که دولت تصمیم دارد صادرات غیرنفتی را با 
توجه به بهبود فضای کسب و کار و تجارت افزایش 
ده��د و از این تصمیم س��ایر کش��ورهای دنیا نیز 
اس��تقبال نموده اند.  این سازمان همچون گذشته 
خدم��ات خود را با رویکرده��ای جدید بانکداری و 
مدیریتی گسترش خواهد داد و ضمن از سرگیری 
روابط بی��ن بانکی در عرصه بی��ن المللی درصدد 
گسترش آن نیز خواهد بود. از این رو بهبود فرآیند 
کار و بازتعری��ف آن ضمن فراهم نمودن بس��تری 
مناس��ب و روان جهت پیش��برد اهداف کش��ور با 
صمیمیتی که بین دولت، بخش خصوصی و مردم 
ایجاد شده اس��ت از اهداف و سرلوحه کار سازمان 
رار دارد و فراهم نمودن بس��تری ب��رای بانکداری 
شرکتی در فضایی دوس��تانه بین بانک و مشتری 

از اهم برنامه های بانک خواهد بود.

9



ضـرورت افزایش سـرمایه بانکها و موسسـات اعتباري غیردولتي كشـور از 
دیدگاه هاي زیر قابل بررسي و توجه است.

1- افزایش حجم پایه پولي كشور:
    حجم نقدینگي كشـور در پایان سال 1393 به 7823.8 هزار میلیارد ریال 
رسیده است، با همگن سازي مانده نقدینگي در پایان سال هاي 1392 و 1393، 
رشـد نقدینگي سـال 1393معادل 3/ 22 درصد بوده است. حجم پایه پولي 
كشور در پایان سال 1393 به 1310هزار میلیارد ریال رسیده كه در مقایسه با 
رقم پایان سال قبل )1149 هزار میلیارد ریال( معادل 0/ 14 درصد رشد داشته 
است. پیرو افزایش نقدینگي كشور حجم تسهیالت پرداختي شبکه بانکي در 
سـال 1393 به 3414 هزار میلیارد ریال رسـیده كه نسـبت به رقم سال قبل 
5/ 44 درصد رشـد داشته است. این مهم مستلزم افزایش سرمایه بانک ها و 
موسسات اعتباري غیردولتي در افزایش توان ارائه خدمات و تسهیالت است. 

2- الزامات قانوني:
    یکـي از اهـداف بانک ها و موسسـات اعتباري غیردولتـي از افزایش 
سـرمایه، احراز حداقل سـرمایه مـورد نیاز بانک ها طبـق مصوبات 
شوراي عالي پول و اعتبار )حداقل 4 هزار میلیارد ریال( و احراز 
حداقل سـرمایه مورد نیاز به منظور تبدیل شدن به بانک براي 

موسسات اعتباري غیردولتي است.   
3- اصالح و بهبود نسبت كفایت سرمایه:

حداقل نسبت كفایت سرمایه كه حاصل تقسیم سرمایه پایه     
به مجموع دارایي هاي موزون شده به ضرایب ریسک است 
براي بانک ها و موسسـات اعتبـاري غیردولتي 8 درصد 
تعیین شـده است كه بانک ها و موسسـات اعتباري با 

افزایش سرمایه نسبت مذكور را افزایش مي دهند. 
4- افزایش میزان جذب سپرده :

    جذب سپرده ها در موسسات 
اعتباري و بانک ها مي تواند 
به نسـبت 12 برابر حقوق 
صاحبان سـهام صورت 
افزایـش  كـه  گیـرد 
سرمایه به نوبه خود 
مي تواند به افزایش 
منجر  بانک  منابع 

شود. 
5- افزایش ظرفیت هاي عملیاتي:

    ظرفیت هاي عملیاتي موسسات اعتباري و بانک ها، شامل اعطاي تسهیالت، 
صدور ضمانت نامه و... نسـبت مستقیم با مبلغ »سرمایه پایه« و در نتیجه، با 
مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش 
ظرفیت هاي عملیاتي، افزایش درآمدهاي بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشـتر 

براي سهامداران خواهد شد. 
6- بهبود شاخص هاي عملکردي از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار: 

    الف: با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطاي تسـهیالت و فعالیت هاي 
اقتصادي بانک توسـعه یافته و پیرو آن شاخص هاي سـودآوري بانک بهبود 

پیدا مي كنند.
    ب: بـا بهبود وضعیت منابع و سـودآوري بانک ریسـک مالي بانک كاهش 

مي یابد.
    ج: با افزایش سهم بانک در فعالیت هاي پولي و بانکي، تعداد مشتریان بانک 

و حجم فعالیت ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش مي یابد.
7- گسـترش روابط كارگـزاري بانک براي ارائه خدمات اعتبارات اسـنادي و 
سایر خدمات ارزي نظیر حوالجات نیز مستلزم افزایش نسبت كفایت سرمایه 

است.
8- افزایش سـرمایه بانک هـا موجب هموارسـازي فرایند پذیـرش و ایجاد 
بسـترهاي قانوني در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقدشوندگي 

سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.

علت ضرورت افزایش سرمایه
باید یانک ها موسسات مالی افزایش سرمایه دهند
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وقتی چشم دنیا در وین به وزیر خارجه ایران بود تا 
هر از گاهی در بالکن هتل ظاهر شود و فاتحانه خبر 
احق��اق حقوق ایرانیان را اعالم کند، »س��خنگوی 
دولت« یک گام جلوتر از همه رسانه ها و تحلیلگران 
مقابل تریبون همیشگی ایستاد و پیام آورد که قرار 
است برنامه ششم توسعه برمبنای اصول و الگوهای 
»پسا تحریم« نوشته ش��ود. جمله، صریح و کوتاه 
بود و حکایت از آن داش��ت که »مبدا اقتصاد ایران 
عوض شده اس��ت«؛ به بیان دیگ��ر، دوران تحریم 
به س��ر آمده و برنامه ریزی ها که روزگاری الزمه اش 
قابلیت عبور از تحریم ها بود، زین پس باید در افق 

پساتحریم ترسیم شود.
پر واضح است که شرط موفقیت در انجام هر کاری، 
ش��ناخت کافی از وضعیت موج��ود و برنامه ریزی 
اصولی بر مبنای مختصات آن اس��ت. در این راستا 
باید در نظر داش��ت که تغییر در شرایط اقتصادی 
کش��ور بعد از توافق سیاسی صورت گرفته در وین 
و رفع تحریم های اعمال ش��ده توس��ط غرب علیه 
کشورمان موضوعی است که این روزها در محافل 
اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. در اصل آنچه در 
این بین مطرح است چگونگی تقابل اقتصاد کشور 
با وضعیت پس��اتحریم است و اینکه چگونه اقتصاد 
ایران باید خود را با ش��رایط پس��اتحریم هماهنگ 
کند. آنچه در ابتدا باید مدنظر داشت اتکای بیش از 

حد اقتصاد ایران به نفت است. 
اقتصاد تک محصولی ما طی س��ال های گذش��ته 
هم��واره از نوس��ان قیم��ت نفت هراس داش��ته و 
کوچک تری��ن تغیی��ری در قیم��ت جهان��ی نفت 
شوک های ریز و درش��تی را به اقتصاد کشور وارد 
ساخته است. وقوع تحریم، این فرصت را به اقتصاد 
ایران داد تا یکبار برای همیشه از وابستگی به نفت 
و اتکای بیش از حد به درآمد های نفتی رهایی یابد. 
اکنون نیز با رفع تحریم ها باید این روند ادامه یافته 
و س��ایر بخش های اقتصادی کش��ور نیز با رشد و 
توسعه مناسب همراه باشد. اقتصاد ایران برای نیل 
به این هدف نیازمند توجه بیش��تر تمام نهادهای 

ذی ربط به بخش های دیگر اقتصادی است.
حمای��ت از تولید ملی، نکته قابل تاملي اس��ت که 
نمی  توان نس��بت به آن بی توجه بود. آنچه تاکنون 
ش��اهد بودیم به دالی��ل متعدد آنگونه ک��ه باید از 
تولید داخلي حمایت جدي بش��ود؛ این امر محقق 
نش��ده و صنایع ما با رکود جدي دست و پنجه نرم 
مي کنند و به بیانی صورت خود را با س��یلي سرخ 
نگه داشته اند، بنابراین در این شرایط تبدیل شدن 

ایران به یک ب��ازار طالیي و جذاب ب��راي واردات 
بي رویه تهدید جدي اس��ت که همه و همه باید به 
آن توج��ه کنند و لحظه اي از این امر غفلت نکنند. 
این مانع سنگین، برداشتنی نیست مگر با هم افزایی 
و یکی شدن نیروی اجرایی و رایزنی توامان دولت و 
بخش خصوصی؛  صدالبته ممکن است مدیریت این 
موضوع، نیازمند بسترسازی قانونی هم باشد که در 
آن صورت، پای مجلس هم ب��ه موضوع بازخواهد 

شد. 
حمای��ت ج��دی از تولید داخل��ي و محدود کردن 
منطق��ی واردات یکی از راه هایی اس��ت که اقتصاد 
ایران هم اکنون نیاز اساسی به آن دارد. دستیابی به 
این هدف مس��تلزم تغییر در نگرش بدنه اقتصادی 
کشور و همپای آن حمایت مردم و مصرف کنندگان 
داخل��ی اس��ت. اما چالش مهم در ای��ن راه نگرانی 
مصرف کننده بابت کیفیت پایین محصوالت تولید 
داخل��ی در مقایس��ه ب��ا نمونه خارجی آن اس��ت. 
وجود واردات بیش از حد طی چند س��ال گذشته 
امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب کرده و در 
واقع محصوالت داخلی ما در بس��یاری از زمینه ها 
ص��ادرات محور نیس��ت. دق��ت در تولید محصول 
داخلی با رعایت اصل ص��ادرات محور بودن عالوه 
بر امکان حض��ور در بازارهای جهانی باعث ارتقای 
کیفی��ت تولید داخ��ل نیز می ش��ود؛ اصلی که در 
سال های اخیر همواره زیر سایه سیل عظیم واردات 
به ورطه فراموش��ی سپرده شده و عالوه بر افزایش 
میزان واردات باعث غیرش��فاف شدن اقتصاد ایران 

شده است. 
اقتص��اد آل��وده به رانت خ��واری ما مول��ود همین 
غیرش��فاف بودن فعالیت ها است که در چند سال 
گذش��ته بهانه ای تحت عن��وان دور زدن تحریم ها 
برای خاکستری شدن بیشتر پیدا کرده است. نکته 
مهم در جهت ارتق��ای کیفیت تولید داخل تعامل 
بیش��تر صنایع داخلی با اقتص��اد جهانی و صنایع 
بین المللی است. در واقع بخش صنعتی ما به دلیل 
تحریم های اعمال شده و دور بودن از فضای جهانی 
صنایع تا حد بسیار زیادی دچار عقب ماندگی و دور 

بودن از تکنولوژی روز جهان شده است. 
این نقطه ضعف بزرگ باید ترمیم شود ؛ چراکه عدم 
تجهی��ز صنایع داخلی به تکنولوژی روز چیزی جز 
عدم رش��د و توسعه صنعتی در پی نخواهد داشت. 
مسلما توان صنعتی ما افزایش نخواهد داشت مگر 
با رشد توان رقابت پذیری و امکان مقایسه با نمونه 
خارجی. ح��ال در نظر بگیری��د محصول خارجی 

که تح��ت تکنولوژی روز جهان تولید می ش��ود تا 
چه اندازه با نمونه مش��ابه داخل��ی آن تفاوت دارد. 
جذب سرمایه های خارجی یکی از عواملی است که 
می توان در س��ایه آن نس��بت به رشد تکنولوژی و 
انتق��ال دانش فنی اقدام کرد اما به ش��رط آنکه در 
کنار حضور ش��رکت های خارجی خود نیز بتوانیم 
ت��الش کرده و از نقش یک تماش��اگر صرف خارج 
ش��ویم. اکنون زمان آن رسیده که سرمایه خارجی 
را برای رش��د مقطعی صنایع نوپ��ای داخلی به کار 
گیریم و به محض راه افتادن بخش صنعتی کشور 
خود توسعه آن را انجام دهیم؛ چراکه هیچ دایه ای 
مهربان تر از مادر نیس��ت.  موضوع مهم دیگری که 
نباید در این میان از آن غافل شد، گردشگری است!

گردشگری ایران می تواند بسترساز توسعه مناسب 
اقتصادی کش��ور باش��د؛ س��رمایه گذاری در حوزه 
گردشگری، تسهیل مقررات، توجه بیشتر در مسیر 
گس��ترش امکانات و تحقق وع��ده انتخاباتي دکتر 
روحان��ي مبني بر افزایش اعتبار پاس��پورت ایرانی 
و لغو دوجانبه روادید با کش��ورها، ش��اید نخسین 
قدم هایی باش��د که نیاز برای برداش��ته ش��دن آن 

بسیار است.
این همه اگرچ��ه نکاتی اس��ت الزم و ضروری اما 
نباید از نظر دور داش��ت که در ش��رایط کنونی که 
نقطه کانونی اقتصادمان بازتعریف شده، باید نقش 
محوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
را به عنوان پاتوق دیپلماسی اقتصادی کشور بیش 
از پیش به رس��میت شناخت. در این راستا اگر در 
صدد برش��مردن عوامل موثر در افق پس��ا تحریم 
برای برون رفت از چالش ه��ای موجود با محوریت 
»اتاق« باش��یم، »دع��وت و ایجاد زمین��ه ارتباط 
گس��ترده با تج��ار و بازرگانان خارج��ی در جهت 
تعامل بیش��تر و برگزاری نشس��ت ها و همایش ها، 
تدوین برنامه همراهي س��رمایه گذار خارجی از بدو 
ورود تا منتهاي خروج، تسریع در اعطاي مجوز به 
سرمایه گذار خارجي در بخش های بازرگانی داخلی، 
فعال ک��ردن رایزنان بازرگانی اقتصادی در س��ایر 
کشورها با هدف تسهیل دسترسی فعاالن اقتصادی 
بازار جهانی و...« می تواند چند نمونه س��اده باشد. 
ای��ن موارد را کنار برنامه های س��االنه و بلندمدتی 
بگذارید که قرار است بر مبنای قابلیت های جدید و 

در افق پساتحریم تعریف شود.
ب��ه هر حال نباید از یاد برد که اقتصاد ایران اکنون 
روز دیگری را تجربه می کند؛ روزی که باد در پرچم 

ما است.

تغییر در مبدا اقتصاد ایران
تولید ملی نیازمند حمایت جدی مسئولین است
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مجمع عموم��ی عادی به طور فوق العاده ش��رکت 
س��رمایه گذاری گروه صنایع بهشهر)س��هامی عام( 
صبح دوش��نبه 1394/8/11 در س��ازمان مدیریت 

صنعتی برگزار گردید. 
در ای��ن مجمع که با حضور بی��ش از 88 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آق��ای محمدعلی احمدزاد بود، ک��ه جنابان بادپا و 
عزیزپ��ور در مقام نظار اول و دوم و آقای محس��ن 

زینالی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه و با قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
توس��ط دبیر مجم��ع و پ��س از اس��تماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات افزایش س��رمایه ش��رکت را مصوب مجمع 

نمودند.
مدیرعامل شرکت در فرازی از گزارش خود به مجمع 
با اش��اره به مصوبه بورس��ی مبنی بر اجازه افزایش 
س��رمایه ش��رکت از 1000 میلیارد ریال به 2000 
میلیارد در دو مرحله از محل مطالبات و آورده نقدی 
س��هامداران اضافه کرد که با این افزایش س��رمایه 
عالوه بر اصالح س��اختار مالی ، توان مالی ش��رکت 
نیز افزای��ش پیدا می کن��د. دکتر 
احمد زاد با اعالم اینکه اضافه 
این افزایش سرمایه عالوه 
بر ایجاد شدن بستری 

مناسب برای تنوع بخشی در پرتفوی شرکت اضافه 
کرد این افزایش سرمایه ما را از وابستگی تک بعدی 
به س��هام بانکی خارج می ش��ویم و امید داریم که 
مصادف با آغاز برجام و رفع تحریم ها بتوانیم آینده 
ای روششن و درخشان را برای شرکت کامل سازیم 
و بتوانیم عالوه بر ارزش آفرینی و کسب سودآوری 
برای س��هامداران در جهت اعتبار بخشی دوچندان 
برای شرکت و گروه و همچنین حفظ جایگاه شرکت 

در بورس قدم های موثری برداریم.
نای��ب رئیس هیات مدیره ش��رکت ب��ا اعالم اینکه 
ما قس��مت عمده ای از تس��هیالت بانکی اخذ شده 
خ��ود را پرداخت کرده ایم تا از بار مالی که به عهده 
شرکت بود بکاهیم اضافه کرد برای جلوگیری از اخذ 
تسهیالت بانکی سودهای آن زیاد می باشد و برای 
تامین نقدینگی الزم نیاز مبرم بر افزایش س��رمایه 
داریم که امیدواریم با درایت هیات مدیره و حمایت 
همه جانبه س��هامداران عمده بتوانیم از این مجوز 
100 درصدی افزایش س��رمایه نهایت اس��تفاده را 

ببریم.
دکتر احمدزاد در ادامه با اعالم اینکه از س��هامداران 
عم��ده و حقیقی توق��ع داریم که ب��ا حمایت از ما 
نگذارند که توان ش��رکت تضعیف گدد، اضافه کرد 
با مدیریت ریسک ها و پیش بینی های کارشناسانه 
ای که در مجموعه داشته ایم به این نتیجه رسیده 
ایم که با توجه به پتانس��یل بالقوه شرکت چنانچه 
ش��اخص بورس کش��ور در فضای اقتصادی جدید 
به هر مقداری باال برود ش��اخص بازدهی و رشد ما 
بیش از آن رش��د خواهد داش��ت که 
این نقطه بسیار روشن و درخشانی 
برای ش��رکت م��ی باش��د. وی در 
ادامه یادآور گردید که این 
مدیریت ریشه معقوالنه 
اتخ��اذ  و  ش��رکت  در 

تدابیر مرز مدیریتی باعث ش��د که در دوران سخت 
حاکم بر فضای اقتصادی کش��ور کمترین آسیب را 
ببینیم چرا که بواسطه اعتبار شرکت در کارگزارهای 
اعتبارات خوبی برای شرکت در نظر گرفته شده بود 
و همین مهم باع��ث کاهش هزینه های مالی برای 
ش��رکت گردیده بود. پس مدیرعامل شناخته شده 
و رزومه دار ش��رکت با تاکید دوباره بر پتانسیل ها و 
ظرفیت های کمتر استفاده شده بر این نکته تاکید 
اساس��ی داش��ت که باید با همدلی تمامی اعضای 
هیات مدیره تمام س��عی خود را بکنیم تا دارائیها و 
سوآوری شرکت را استمرار بخشیم. دکتر احمدزاد 
با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در طی یکسالی 
که در کسوت مدیرعاملی شرکت انجام وظیفه کرده 
ام اضافه نمود با درک کامل وکارشناسی دقیق و در 
نظر گرفتن تمامی مفروضات مبنای پیش بینی سود 
و زیان و شرایط حاکم بر بازار که در دو سال گذشته 
در بورس در بدترین حالت خود بوده است باعث شد 
که ش��رکت ما کمتر از نصف افت بازار افت داش��ته 
باش��یم که این مهم بدون کمک و درایت تک تک 

همکارانم در این مجموعه میسر نبود.
مدیران شرکت در ادامه با اعالم اینکه من و تمامی 
همکارانم خادمین و امانتداران ش��ما س��هامداران 
هس��تیم اضافه کرد حفظ و ارتقای اعتبار ش��رکت، 
کس��ب س��ودآوری توامان با ارزش آفرینی از اولین 
برنامه های اتخاذ ش��ذه در بخ��ش مدیرت بود که 
تمام تالش خود را کردیم به عنوان بازوی س��رمایه 
گذاری گروه صنایع بهشهر در بازار سرمایه و بورس 

این وظایف را به بهترین نحو انجام دهیم.
نای��ب رئیس هیات مدیره ش��رکت که بیش��تر در 
بسیاری از شرکتهای گروه و دیگر شرکتهای بورسی 
کارنامه و عملکردی درخش��ان در خ��ود به یادگار 
گذاشته اس��ت در بخش دیگری از صحبتهای خود 
یادآور گردید این گزارش توجیهی ما که برای حفظ 
سرمایه های گروه و بهبود و تکمیل پرتفوی صورت 
خواهد پذیرفت با منطقی ترین و دقیق ترین 

برنامه های مدون مدیریتی دکتر احمدزاد برای تعالی شرکت
افزایش سرمایه 100 درصدی سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر مصوب مجمع گرفت
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کارشناسی صورت پذیرفته و به عنوان مدیرعامل و 
نایب رئیس هیات مدیره به ش��ما قول می دهم که 
این گزارش توجیهی نه خوش بینانه تعریف شده نه 

بدبینانه بلکه کامال واقع گرایانه است.
دکت��ر احمدزاد دوره بازگش��ت س��رمایه را در این 
افزایش س��رمایه 40 ماه اعالم کرد و افزود درس��ت 
اس��ت که ترکیب پرتفوی و سبد س��رمایه گذاری 
بخاطر وجود بانک اقتصاد نوین در آن بعنوان یکی از 
بانکهایی که صورتهای مالی شفاف دارد و دارای سود 
مناس��بی نس��بت به مابقی بانک ها می باشد و این 
باعث سودآوری مناس��ب گردیده و یک نقطه قوت 
برای ش��رکت حساب می ش��ود و با توجه به اینکه 
حدود 10 درصد کل مجمع معامالت بانک اقتصاد 
نوین متعلق به ما می باشد. اما با این افزایش سرمایه 
قابلیت و توان اس��تفاده بهینه از دیگر ظرفیت های 

نهائی در شرکت را خواهیم داشت.
مدیرعامل ش��رکت در فرازی دیگر از گزارش جامع 
خود به مجمع با اش��اره به بازار گردانی مناس��ب و 
حمایت موثر از شرکت های گروه از جمله مارگارین، 
پاکسان، گلتاش، بهپاک، توسعه صنایع بهشهر و ... 
اضافه نمود خوشبختانه با تدبیر همکارانم عملکردی 
بس��یار خوب و قابل دفاع از خود در کارنامه مانثبت 
کرده ایم. مدیرعامل و نایب رویس هیات مدیره در 
بخش پایانی سخنان خود با تاکید دوباره بر اصالح 
و بهبود ساختار پرتفوی شرکت در آینده ای نزدیک 
اعالم نمود که با کار کارشناس��ی قوی و شناس��ایی 
صنایع برتر در ریشه هایی که در کوتاه مدت و بیان 
مدت سود خوبی را برای شرکت حاصل کند سرمایه 

گذاری مناسب خواهیم داشت.
ش��ایان ذکر است در پایان با توجه به مجوز سازمان 
بورس برای افزایش س��رمایه 10 درصد شرکت در 
طی دو س��ال در مرحله اول با افزایش س��رمایه 30 
درصدی شرکت توسط س��هامداران عمده موافقت 
گردید و قرار بر این شد که مابقی افزایش سرمایه در 

مرحله بعدی اتفاق بیافتد.
با توجه به ش��ناخت و درایتی که از دکتر احمدزاد 
بعنوان یکی از پیشکسوتان و بزرگان اقتصاد کشور 

دارم و با وجود نیروهای زبده و کاربلد در واحدهای 
مالی و ... به شهادت بزرگان و صاحبنظران حاضر در 
مجمع این شرکت سرمایه گذاری به افقی ترسیمی 

خود بی شک دست خواهد یافت.
اجازه می خواهیم از لطف دکتر احمدزاد مدیرعامل 
و جن��اب زینالی مرد ش��ماره یک مالی ش��رکت و 
دیگرنیروهای خدوم ش��رکت که به گرمی پذیرای 
اه��ل قلم و مطبوع بوده و بدیش��ان به دیده حرمت 

نگریستند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 
مدیـره درخصوص پیشـنهاد افزایش سـرمایهبه 

مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام 
شـركت سـرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 

)سهامي عام(
در اجـراي مفاد تبصره 2 مـاده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیه��ي هی��ات مدی��ره ش��رکت 
س��رمایه گذاری گروه صنایع بهش��هر ایران )سهامی 
عام( درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه آن شرکت 
از مبلغ 1/000 به 2/000میلیارد ریال،)افزایش در دو 
مرحله به مبلغ 1000 میلیارد ریال( از محل مطالبات 
س��هامداران و آورده نقدی، مش��تمل بر صورت های 
مالی فرضی که پیوس��ت اس��ت، طبق اس��تاندارد 
حسابرسی »رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد 
رسیدگی این موسس��ه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیه��ی مزبورو مفروضات مبنای تهیه آن 

با هیات مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شرکت از محل مطالبات و سهامداران تهیه 
شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود 
لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده می شود که این گزارش توجیهي ممکن 
است براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسس��ه به م��واردی برخورد نکرده اس��ت که 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گ��زارش توجیهي فراهم نمی کن��د. به عالوه، 
به نظر این موسس��ه، گ��زارش توجیهي یادش��ده 

براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 
استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

4- براس��اس آورده های به عمل آمده دوره بازگشت 
سرمایه 40 ماه است.

5- به منظ��ور ثبت افزایش س��رمایه اخذ مجوز از 
سازمان بورس الزامی است.

6- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتم��االً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه ای مورد 
انتظ��ار رخ نمی دهد و تفاوت ه��اي حاصل می تواند 

بااهمیت باشد.پ

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران 
(سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 

ثبت، به شرح زیر است.
گسترش فعالیت موثر در بازار سرمایه و حفظ توان 
رقابتی در س��ودآوری فعالیت های سرمایه گذاری و 
مشارکت در افزایش سرمایه ها و کسب بازده مناسب 
ب��ا اس��تفاده از فرصت های بلند / کوت��اه مدت بازار 
سرمایه با توجه به افزایش حجم و ارزش بازار سرمایه 
و نیز استفاده مطلوب از ابزارهای نوین مالی در جهت 

توسعه فعالیت ها و گرایش سودآوری.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه ش��ده، شرکت سرمایه گذاری 
گروه صنایع بهشهرایران )سهامی عام( در نظر دارد 
سرمایه خود را از مبلغ1/000/000میلیون ریال به 
مبل��غ 2/000/000 میلیون ریال، از محل مطالبات 
حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی به شرح زیر 

افزایش دهد.
- مرحل��ه اول: 500/000 میلی��ون ریال معادل 50 
درصد افزایش س��رمایه در س��ال 1394 و از محل 

مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
- مرحل��ه دوم: 500/000 میلی��ون ریال معادل50 
درصد افزایش س��رمایه در س��ال 1395 و از محل 

مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

تشریح جزئیات طرح
جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به 

شرح زیر است.
هدف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران 

)سهامی عام( از افزایش سرمایه تحصیل منابع به
منظ��ور گس��ترش فعالیت موثر در بازار س��رمایه و 
حفظ توان رقابتی در سودآوری فعالیت های سرمایه 
گذاری و مش��ارکت در افزایش س��رمایه ها و کسب 
بازده مناس��ب با اس��تفاده از فرصت های بلندمدت/

کوتاه مدت بازار سرمایه با توجه به افزایش حجم و 
ارزش بازار سرمایه و نیز استفاده مطلوب از ابزارهای 
نوی��ن مالی درجهت توس��عه فعالیت ه��ا و گرایش 

سودآوری است.
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مجم��ع عمومی فوقالعاده ش��رکت تولید مواد اولیه 
داروی��ی البرزبالک )س��هامی  عام( صبح یکش��نبه 
94/8/10 در سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری 

البرز برگزار شد. 
در این مجمع ک��ه با حضور بیش از 86/7 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آق��ای محمدعلی می��رزا کوچک ش��یرازی بود که 
جنابان فرش��ید مرادی و عقیل آری��ن نژاد در مقام 
نظار اول و دوم و آقای محمدعلی اس��دی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه به 
مجمع توسط دکتر بابک مصباحی مدیرعامل شرکت 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود افزایش سرمایه 

27 درصدی شرکت را مصوب مجمع نمودند.
دکت��ر بابک مصباحی در بخش��ی از گزارش خود با 
اش��اره به حمایت همه جانبه س��هامداران عمده و 
اعضای هیات مدیره از این طرح ابراز امیدواری کرد 
که با این افزایش سرمایه عالوه بر حرکت در راستای 
افزایش اعتبار شرکت نزد ذی نفعان، مجموعه تحت 
مدیریتش بتواند میزان رضایتمندی مشتریان خود 

را نیز افزایش دهد. 
مدیرعامل شرکت با اعالم اینکه با این افزایش سرمایه 
27 درصدی عماًل سرمایه شرکت از 110 میلیارد به 
140 میلی��ارد ریال خواهد رس��ید، اضافه کرد: این 
افزایش سرمایه عالوه بر حفظ و جلوگیری از خروج 
وجه نقد و تامین نقدینگی مورد نیاز برای ش��رکت 
می تواند در کنترل دریافت تسهیالت از بانک ها که 
در جهت توسعه فعالیت ها صورت می پذیرفت بسیار 
موثر باش��د، زیرا اخذ تس��هیالت بانکی با توجه به 
سود باالی آنها باعث کاهش درآمد شرکت می شود 
و در کوتاه م��دت و میان مدت اثرات س��وئی بر روند 
ارزش آفرینی و سودآوری شرکت خواهد داشت که 
با این افزایش سرمایه می توانیم درآمدزایی و افزایش 

سود خود را ارتقا و استمرار بخشیم.
دکتر مصباحی در قس��متی دیگ��ر از گزارش خود 
گفت: با کار کارشناس��ی دقیق و نیازس��نجی بازار 
توانس��ته ایم با تدوین اس��تراتژی مناسب در جهت 
تولی��د مواد اولیه دارویی مورد نیاز بازار برای 2 تا 3 
سال آینده تمهیدات موثری بیندیشیم که آثار مثبت 
آن را بدون شک در سال های آتی و همین سال مالی 

شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل ش��رکت در ادامه با اشاره به صحبت های 
خود در مجمع س��االنه ک��ه از معرفی 15 محصول 
جدید در طول سال مالی خبر داده بود، عنوان کرد: 
خوشبختانه در همین بازه زمانی کم توانسته ایم 6 
نوع از این محصوالت را عملیاتی کرده و در بازار توزیع 
کنیم که در کسب این افتخار تمام مجموعه و ارکان 
شرکت تالش بسیار کرده اند. دکتر مصباحی با اشاره 

به رایزنی و مذاکرات فش��رده شرکت سرمایه گذاری 
البرز به عن��وان یکی از قطب ه��ای صنعت دارویی 
کشور با شرکت های هندی و ... ابراز امیدواری کرد 
با اجرای برجام و رفع تحریم های بین المللی، فضای 
اقتصادی کشور و به طور کلی بورس مساعد شود که 
این موضوع در کنار اجرایی و عملیاتی شدن نامه ها 
و قوانین و دستورات بانک مرکزی درباره یوزانس و 
حمایت از ش��رکت های دارویی می تواند آثار مثبتی 
را در صورت های مالی ش��رکت برای سال مالی آتی 
ایجاد کند. محمدعلی اس��دی معاون مالی و اداری 
شرکت نیز در حاشیه این مجمع با اعالم اینکه این 
افزایش س��رمایه 30 میلی��اردی از محل مطالبات 
حال ش��ده و آورده نقدی سهامداران صورت خواهد 
پذیرفت، اظهار کرد: دوره بازگشت سرمایه اولیه این 
طرح براساس پیش بینی های ما 40 ماه یعنی حدود 
3 س��ال و نیم خواهد بود و این مهم  بدون ش��ک 
می تواند ما را در اصالح ساختار مالی شرکت و تهیه 

طرح های توسعه ای یاری کند.

گـزارش بازرس قانونـي درباره گـزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک )سهامي عام(

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

1- گ��زارش توجیهي مورخ 1تی��ر ماه 1394هیات 
مدیره ش��رکت تولید مواد اولی��ه دارویی البرز بالک 
)سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت 
از مبلغ 110میلیارد ریال به مبلغ 140میلیارد ریال، 
مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست است، 
طبق اس��تاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی« مورد رس��یدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبورو مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 

س��رمایه ش��رکت از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران تهیه شده اس��ت. این گزارش توجیهی 
براس��اس مفروضاتی مش��تمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
اس��ت که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که 
این گزارش توجیهي ممکن اس��ت براي هدف هایی 

جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و ب��ا فرض تحقق مفروضات تهیه گزارش توجیهی، 
این موسس��ه به م��واردی برخورد نکرده اس��ت که 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیه گ��زارش توجیهي فراهم نمی کن��د. به عالوه، 
به نظر این موسس��ه، گ��زارش توجیهي یادش��ده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتم��االً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا سایر رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه ای 
مورد انتظ��ار رخ نمی ده��د و تفاوت ه��اي حاصل 

می تواند بااهمیت باشد.

هدف از افزایش سرمایه
هدف ش��رکت تولید مواد اولی��ه دارویی البرزبالک 
)سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 

ثبت، به شرح زیر است.
کمک به اصالح س��اختار مالی، تامین س��رمایه در 

گردش و جلوگیري از خروج وجه نقد
سرمایه گذاري مورد نیاز و منابع تامین آن:

مبلغ کل س��رمایه گذاري مورد نی��از جهت اجراي 
برنامه از محل افزایش س��رمایه ب��ه مبلغ 30/000 
میلی��ون ری��ال از مح��ل مطالب��ات و آورده نقدی 
سهامداران و افزایش تعداد سهام خواهد بود. بنابراین 
س��رمایه شرکت از مبلغ 110 میلیارد ریال به مبلغ 

140 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

برنامه های تیم مدیریت بابک مصباحی برای افزایش سهم بازار
افزایش سرمایه 27 درصدی البرزبالک مصوب مجمع گرفت
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سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه 
کش��ور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان 

تقدیر کرد.
در س��ال جاری بیش از 440 بنگاه صادراتی برای 
شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثب��ت ن��ام الکترونیکی انجام دادن��د و بهرغم آنکه 
صادرات محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز 
اهمیت اس��ت، صادرات توس��عه مدارانه در اقتصاد 
مختص محصوالتی اس��ت که به صورت نهایی و با 
ارزش افزوده باال صادر میش��وند؛ یعنی محصوالتی 
که ضم��ن بهره مندی از منابع خ��دادادی با بهره 
گی��ری از دانش فنی و ایجاد اش��تغال به درجات 

باالتر ارزش افزوده میرسند.
در این راس��تا دولت وظیف��ه دارد در تصمیمات و 
اقدامات خود، رویکرد توسعه پایدار اقتصادی کشور 
را لحاظ کند و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز 

بازتعریفی از ارزشها و اولویتها ارائه دهد.
در انتخ��اب صادرکنندگان نمونه س��ال جاری نیز 
توج��ه به ارزش اف��زوده محص��والت صادراتی در 
دس��تور کار اس��ت و صادرکنن��دگان نمونه با این 

رویکرد انتخاب شدند. 
بنا بر گزارش خبرنگار ما، 28 مهرماه س��ال جاری 
و طی مراسمی در روز صادرات که با حضور معاون 
اول رئیس��جمهور، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، 
وزیر امور خارجه و جمعی از نخبگان و برگزیدگان 
کش��ور، مدیران عامل و منتخبی��ن برتر در حوزه 
صادرات کش��ور برگزار ش��د، با اه��دای تندیس و 
ل��وح افتخ��ار صادرکننده نمونه ملی س��ال 94 به 
آقای مهندس احد عظیم زاده مدیرعامل ش��رکت 
فرش عظیم زاده از خدمات ارزنده ایشان در زمینه 

صادرات تقدیر شد.
شایان ذکر اس��ت تکمیل زنجیره ارزش به عنوان 
مهمتری��ن ش��اخص در ارزیاب��ی ش��رکتهای برتر 
صادراتی در س��ال جاری در دستور کار قرار گرفته 
و حج��م ص��ادرات و ارزش اف��زوده از اصلیتری��ن 
معیاره��ای انتخ��اب صادرکنندگان نمونه س��ال 
جاری بوده است. میزان رشد، نوع و تنوع کاالهای 
صادراتی در گروههای مختلف، نوع اس��تراتژی در 
بازارهای هدف مانند داش��تن دفاتری در بازارهای 
هدف، توس��عه برند، کیفیت کاالی صادراتی و نوع 
بسته بندی از دیگر شاخصهایی است که امسال در 
ارزیابی پرونده صادرکنندگان مورد توجه واقع شده 
و براس��اس آن امتیازبندی شرکتها صورت گرفته 

است.
ش��رکت فرش عظی��م زاده به عنوان یک ش��رکت 
قدیمی، معتبر و شناختهش��ده در زمینه صادرات 
فرش و  یکی از ش��رکتهایی که همواره باعث فخر 
و مباهات ایرانیان بوده اس��ت، برای پنجمین سال 
متوالی موفق به کسب این تندیس شد که این خود 
گویای تالش و درایت مدیران این مجموعه است. 

اح��د عظیم زاده مدیرعامل خان��ه فرش عظیم در 

حاش��یه این مراس��م با تاکید بر ض��رورت عبور از 
فرش سنتی و حمایت همه جانبه دولتمردان از این 
مراسم گفت: آوازه فرش ایرانی هر چند سالهاست 
که در گوشه و کنار جهان شنیده میشود، اما نقش 
و نگاره��ای این صنعت و هنر ایرانی با ورود رقبای 
پرتالش و بیتدبیری دستاندرکاران در حال کمرنگ 

شدن است.
در حال��ی که تمامی صنایع خود را برای حضور در 
بازارهای جهانی بهخصوص در دوره پس از تحریمها 
آماده میکنند، به نظر میرس��د مشکل اصلی فرش 
ایرانی ماندن در تولید س��نتی باش��د. اینکه فرش 
ما بینظیر اس��ت بر هیچ کس��ی پوش��یده نیست، 
ام��ا هر کاالی بینظیری برای ت��داوم ماندگاری در 
بازارهای مختلف نیازمند توجه به تقاضای خریدار 
اس��ت. تولیدکنن��دگان ما در 90 درص��د موارد با 
رویکرد س��نتی خود نقش��ها و طرحهای سنتی را 
ب��رای بازارهای جهانی ارائ��ه میکنند؛ در حالی که 
این ش��یوه تولید ما نیازمند بازنگری جدی اس��ت. 
فرش ایرانی برای کس��ب دوباره جایگاه خود عالوه 
بر تبلیغات مناسب نیازمند آن است که 10  تا 20 
درصد تولید س��نتی داشته باشد و 80 تا90 درصد 
تولید خود را به تقاضای بازارهای جهانی اختصاص 
دهد. این موضوع مس��تلزم بررسی کارشناسی، نه 
کارشناس��های دانش��گاهی بلکه افرادی که در این 
حرفه مویی س��فید کرده اند و پیشکسوتاند و نیز 
مطالعات گس��ترده  برای آش��نایی با س��الیق روز 

دنیاست که باید در دستور کار قرار گیرد.
عدم شناخت تقاضای بازار موجب شده تا براساس 
آمارهای موجود، میلیونها ف��رش به ارزش هزاران 
میلیارد تومان در انبارهای تجار ایرانی و بافندگان 
خاک بخورد و خریداری نداشته باشد. این در حالی 
است که هند، پاکستان و نپال با تولیدات متنوع و 
مطابق س��لیقه مش��تریان میتوانند از سه ماه قبل 

محصوالت خود را پیشفروش کنند.
ما نیز میتوانیم با حمایت دولتمردان از این صنعت 

ملی، با حفظ تولید س��نتی در فرش ایرانی مطابق 
تقاضای بازارهای جهانی پیش رویم.

فرش ایرانی بدون ش��ک با اندک حمایتی جهش 
دوباره خواهد داشت. تقاضای حمایت دولت از این 
صنعت شامل ساماندهی بازار  داخلی و جلوگیری 
از تبلیغ��ات غیرواقعی برای ترویج فرش ماش��ینی 
نیز هس��ت که مصرفکنندگان بدانند اس��تفاده از 
ارزانتری��ن فرش��های دس��تباف بهتر از فرش��های 

ماشینی است.
فرش ایرانی در حالی از حمایت دولت محروم است 
که همواره ش��اهد حمایتهای گوناگون تعرفهای از 

صنایعی مانند خودرو هستیم.
این موضوع نیازمند سرمایهگذاری مدون از سوی 
مرکز ملی فرش است. نگاهی به سایر کشورها نیز 
حمای��ت از صنای��ع ملی را نش��ان میدهد. به طور 
مثال در کشور ژاپن که صنعت چوب به عنوان یک 
صنعت ملی شناخته میشود، با پرداخت یارانههای 
س��نگین، تولیدکنندگان این صنعت مورد حمایت 

قرار میگیرند تا این صنعت زنده و پویا باشد.
تقاض��ای ما نی��ز حمایت دول��ت و پرداخت یارانه 
ب��ه تولیدکنن��دگان ای��ن هنر س��نتی اس��ت؛ تا 

تولیدکنندگان با نوآوری در محصوالت خود 
بتوانند برنامهریزی مدونی برای توسعه 

صادرات و خیز صادراتی فرش ایرانی 
به منظور افزایش ارزآوری داشته 

باشند.
در ی��ک کالم فرش ما 

تبلی��غ در  نیازمن��د 
جهانی  بازاره��ای 
تج��ار  و  اس��ت 

میتوانن��د ب��ه عن��وان 
ما در  س��فیران کش��ور 
کنار هیاتهای دولتی به 
معرفی این هنر ایرانی و 

فروش گسترده آن بپردازند.

افتخاری دیگر برای فرش عظیم زاده 
احد عظیم زاده برای پنجمین سال متوالی صادرکننده نمونه کشور شناخته شد 
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در یک روز پاییزی پژوهش��کده نی��رو واقع در تهران، 
ش��هرک غرب، بلوار دادمان ش��اهد حض��ور 92/25 
درصدی س��هامداران شرکت سرمایه گذاری غدیر بود. 
در این مجمع که به ریاست جناب آقای دکتر جنگی 
و دو ناظر س��رکار خانم زمانی و آقای توسلی و دبیری 
دکتر سلیمانی برگزار ش��د، سهامداران حاضر پس از 
اس��تماع گزارش  توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم 
افزایش سرمایه و توضیحات کامل و جامع مدیرعامل 
فرهیخت��ه و کاردان جناب دکتر غالمرضا س��لیمانی 
امیری و اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی 
با طنین صلوات پی در پی، افزایش س��رمایه ش��رکت 
را از 36/000/000 میلی��ون ریال ب��ه 54/000/000 
میلیون ریال مورد تایید قرار دادند. سرمایه گذاری غدیر 
با برخورداری از تیم مدیریتی آگاه و مطلع و آش��نا به 
اقتصاد مقاومتی و نیز تیم مال��ی قدرتمند به کاروان 
ساالری آقای بهزادپور مرد سرد و گرم چشیده توانسته 

در هلدینگ های زیرمجموعه سرافراز باشد.  
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری غدی��ر از افزایش 

س��رمایه یک هزار و 800 میلیارد تومانی این شرکت 
خب��ر داد و گفت: از آنجا ک��ه »غدیر« پروژه های خود 
را به  صورت جدی پیگیری می کند، نیازمند نقدینگی 

هستیم.
غالمرضا س��لیمانی با اش��اره به ای��ن مطلب که برای 
تامین نقدینگی و جذب سرمایه عالوه بر برنامه افزایش 
س��رمایه به مذاکره با سرمایه گذاران خارجی نیز اقدام 
کرده ایم، افزود: در کنار برنامه افزایش سرمایه یادشده 
ک��ه به ازای هر س��هم 50 تومان اس��ت و معادل 22 
تومان آن از محل انباش��ته و 28 تومان دیگر از محل 
مطالبات و آورده نقدی س��هامداران تامین می شود، از 
ورود شرکت های موزون و برگزاری جلسات با این قبیل 

سرمایه گذاران خارجی نیز غافل نمانده ایم.
وی با اش��اره به ب��روز فرصت های متع��دد مذاکره با 
س��رمایه گذاران خارجی پس از توافق، اظهار کرد: در 
همین راستا از ابتدای امسال غدیر شاهد حضور پررنگ 

اکثر شرکت های اروپایی بوده است.
س��لیمانی یادآور ش��د: جهان اکنون با ضعف رش��د 

اقتصادی مواجه است و ش��رکت های بزرگ به دنبال 
فض��ای جدید برای ایجاد کس��ب و کار هس��تند که 
ای��ران در این بخ��ش آمادگ��ی الزم و مطلوبی برای 
سرمایه گذاری خارجی دارد. غدیرعمده تمرکز خود را 
در ای��ن زمینه بر جذب تکنولوژی های جدید و منابع 
نقدینگی با نرخ نس��بتاً پایین از سوی سرمایه گذاران 
خارجی در قالب فاینانس، یوزانس و در بحث جوینت 
ونچر قرار داده است. وی ضمن تاکید بر این نکته که 
جذب سرمایه های خارجی باید در بخش های زیربنایی 
صورت گیرد، اضافه کرد: سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
ایجاد اشتغال خواهد کرد. در این زمینه بخش معدن از 
مزیت های کشور محسوب می شود و غدیر نیز متناسب 
با سیاس��ت ها و برنامه های اصل��ی خود در این بخش 
فعال است؛ به  طوری که چهار پهنه بزرگ معدنی در 
سطح کشور از دولت دریافت کرده ایم و به  طور رسمی 
در حال انجام فعالیت در آنها هستیم. سلیمانی گفت: 
عمده تالش غدی��ر در حوزه معدن فعالیت در صنایع 
باالدستی است، زیرا در حوزه فوالد ظرفیت های الزم 
ایجاد شده و فوالدسازان بیشتر نیازمند آهن اسفنجی، 
گندله و کنس��انتره هستند که غدیر در این قسمت از 

زنجیره ارزش فعالیت بسزایی داشته است.
مدیرعامل ش��رکت چندرش��ته ای غدیر درخصوص 
سیاست های کالن دولت در مورد حق انتفاع معادن و 
نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در یک سال اخیر اظهار 
کرد: براس��اس اجرا و پیاده سازی قانون اصل 44، اکثر 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و 
به هر حال ساز و کاری که در بخش خصوصی حاکم 
است، متفاوت از گذشته اس��ت، اما تصمیم  گیری در 
زمین��ه قیمت های مواد اولیه پتروش��یمی یا دریافت 
ع��وارض مالکانه برای مع��ادن از فاکتورهایی اس��ت 
ک��ه به دس��ت دولت رق��م می خورد. طبیعی اس��ت 
که ش��رکت های حاضر در این بخش ه��ا متاثر از این 

تصمیم گیری ها باشند.
وی گفت: در یک گزارش بین المللی که از سوی غدیر 
تهیه ش��ده است به این نکته دست یافتیم که قیمت 

سرمایه گذاری غدیر، همیشه سربلند و سرافراز 
افزایش 50درصدی سرمایه غدیر مصوب مجمع گرفت
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گاز در س��طح جهانی متفاوت است و از نرخ یکسانی 
تبعیت نمی کند و به  طور منطقه ای تعیین می ش��ود. 
بر اس��اس این گزارش، قیمت خ��وراک گاز اعالمی از 
سوی شرکت ملی گاز باالتر از قیمت منطقه ای است 
و باید تعدیل ش��ود. این رقم به مبلغ 8 سنت نزدیک 
است. سلیمانی افزود: با توجه به اینکه سود شرکت های 
پتروشیمی با کاهش همراه است عمالً مالیات کمتری 
را هم به دولت پرداخت خواهند کرد و درآمد دولت نیز 

کاهش می یابد. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر در پاسخ به این 
پرسش که آیا غدیر قصد خروج از صنعت ساختمان را 
دارد و در این صورت جایگزینی برای آن در نظر گرفته 
است، گفت: صنعت ساختمان مزیت نسبی باالیی برای 
غدیر ندارد، بنابراین همان طور که گفته ش��د ورود به 
بخش های زیرس��اختی برای این ش��رکت مناسب تر 
اس��ت، اما در مجموع از این صنع��ت خارج نخواهیم 
شد. در حوزه صنعت ساختمان، غدیر به صنعتی سازی 
س��اختمان و ورود تکنولوژی های جدید در این حوزه 

بیشتر تمایل دارد.
وی به این س��وال که آیا صنعت دارو برای غدیر دارای 
مزیت است، چنین پاسخ داد: در بخش دارویی، غدیر 
دارای مصوبه هیات مدیره برای ایجاد هلدینگ دارویی 
است و به دنبال آن است که در تولید داروهای های تک 
با دانش فنی جدید ورود کند. س��لیمانی درخصوص 
بهره گی��ری غدی��ر از ابزارهای جدید حاض��ر در بازار 
س��رمایه نیز اظه��ار کرد: غدی��ر در دو بخش »دین« 
و »صن��دوق پ��روژه« به  طور جدی کار انج��ام داده و 
مطالعات اولیه صورت گرفته اس��ت و با بورس نیز در 
میان گذاشته ش��ده و در انتظار صدور مجوز از سوی 

سازمان هستیم.

گزارش بـازرس قانوني به مجمع عمومـي فوق العاده 
صاحبان سهام 

شركت سرمایه گذاری غدیر )سهامي عام(
در اجـراي مفاد تبصـره 2 مـاده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهي مورخ 25 مرداد ماه 1394هیات 
مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر )س��هامی عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 36/000 
میلیارد ریال به مبلغ 54/000 میلیارد ریال )به میزان 
50 درصد( مشتمل بر صورت های سود و زیان 5 ساله 
که پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی 
به اطالعات مالی آتی« مورد رس��یدگی این موسس��ه 
قرار گرفته اس��ت. مسئولیت گزارش توجیهی مزبورو 
مفروضات مبنای 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 
از مح��ل مطالبات و آورده نقدی و از طریق صدور 18 
میلیارد س��هم جدید یک هزار ریالی با نام عادی تهیه 
شده اس��ت. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مش��تمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه ش��ده است که انتظار نمی رود 
لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده می ش��ود که ای��ن گزارش توجیهي ممکن 
اس��ت براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و 

با فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمی کند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي 
یادشده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- طبق گزارش توجیهی ارائه ش��ده، افزایش سرمایه 
مورد نظر به منظور پوشش افزایش سرمایههای مصوب 
و ثبت شده طی سال 1393 در شرکت های سرمایه پذیر 
به می��زان 10/359/427 میلیون ریال و تامین منابع 
مالی مورد نیاز به منظور افزایش سرمایه های مصوب 
و در جریان ثبت ش��رکت های سرمایه پذیر به میزان 
8/406/817 میلیون ریال پیشنهاد شده است که مازاد 
آن نسبت به افزایش سرمایه پیشنهادی از منابع داخلی 

شرکت تامین خواهد شد.
5- براس��اس مفروضات مندرج در گزارش توجیهی، 
با توجه به رش��د س��الیانه درآمد س��رمایه گذاری در 
شرکت های سرمایه پذیر )به طور میانگین 43 درصد 
طی چهار سال اخیر( و روند تقسیم سود شرکت های 
س��رمایه پذیر در س��نوات قب��ل و در ص��ورت حفظ 
درصد س��رمایه گذاری ش��رکت، رش��د درآمد حاصل 
از س��رمایه گذاری ها برای س��ال های 1395 تا 1398 
س��الیانه به میزان 25 درصد پیش بینی ش��ده است؛ 
ضمن اینکه در صورت عدم انجام افزایش س��رمایه، به 
دلیل لزوم تامین منابع مالی به میزان 18/000/000 

میلیون ریال با نرخ 28 درصد در س��ال جهت شرکت 
در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، هزینه های 
مالی در س��ال های 1395 تا 1398  هر سال به میزان 
5/040/000 میلی��ون ری��ال افزایش و س��ود خالص 
س��الیانه به همین میزان کاهش خواه��د یافت و در 
نتیجه در صورت افزایش س��رمایه و عدم اس��تفاده از 
تس��هیالت مالی و با فرض یکسان بودن تعداد سهام، 
درآمد هر س��هم س��ال های 1395 تا 1398 سالیانه 
رش��دی به ترتیب ب��ه می��زان 20، 15، 12، 9 درصد 
نس��بت به حالت عدم انجام افزایش س��رمایه خواهد 
داش��ت و با مقایسه تفاوت ناش��ی از درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر در صورت 
انج��ام افزایش س��رمایه و کاهش هزینه ه��ای مالی، 
افزایش س��رمایه پیش��نهادی هیات مدیره طی مدت 
3/5 سال برگشت خواهد شد؛ ضمن اینکه پیش بینی 
نتایج عملکرد شرکت های سرمایه پذیر در سال های آتی 
براساس گزارش های توجیهی افزایش سرمایه مربوطه، 
از بازیافت سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های 

مذکور ظرف مدت حدود 1/5 سال است. 
6- حت��ي اگ��ر رویداده��اي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج 
واقع��ي احتماالً متفاوت از پیش بینی ه��ا خواهد بود، 
زیرا سایر رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه ای 
مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت هاي حاصل می تواند 

بااهمیت باشد.
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هدف از انجام افزایش سرمایه

اعضاء هیات مدیره

آقای محمود احمدپور داریانی

آقای محمدابراهیم مقدم نودهی

آقای علی اشرف افخمی

آقای فرشاد حیدری

آقای غالمرضا سلیمانی امیری

نماینده

شرکت سرمایه گذاری ساتا

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

صندوق های بیمه نیروهای مسلح

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شرح

الف- جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه ثبت شده شرکت های سرمایه پذیر

ب- مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر

جمع مصارف

مبلغ )میلیون ریال(

12/674/202

5/976/710

18/650/912
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سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه 
کش��ور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان 

تقدیر کرد.
در س��ال جاری بیش از 440 بنگاه صادراتی برای 
شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثب��ت نام الکترونیک��ی انجام دادن��د و به رغم آنکه 
صادرات محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز 
اهمیت اس��ت، صادرات توس��عه مدارانه در اقتصاد 
مختص محصوالتی اس��ت که به صورت نهایی و با 
ارزش افزوده باال صادر می شوند؛ یعنی محصوالتی 
که ضم��ن بهره مندی از منابع خ��دادادی با بهره 
گی��ری از دانش فنی و ایجاد اش��تغال به درجات 

باالتر ارزش افزوده می رسند.
در این راس��تا دولت وظیف��ه دارد در تصمیمات و 
اقدامات خود، رویکرد توسعه پایدار اقتصادی کشور 
را لحاظ کند و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز 

بازتعریفی از ارزش ها و اولویت ها ارائه دهد.

در انتخ��اب صادرکنندگان نمونه س��ال جاری نیز 
توج��ه به ارزش اف��زوده محص��والت صادراتی در 
دس��تور کار اس��ت و صادرکنن��دگان نمونه با این 

رویکرد انتخاب شدند. 
بنا بر گزارش خبرنگار ما، 28 مهرماه س��ال جاری 
و طی مراسمی در روز صادرات که با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر امور خارجه و جمعی از نخبگان و برگزیدگان 
کش��ور، مدیران عامل و منتخبی��ن برتر در حوزه 

صادرات کشور برگزار شد.
 با اهدای تندیس و لوح افتخار صادرکننده نمونه 
ملی س��ال 94 به آقای مهن��دس مهدی جمالی 
مدیرعامل ش��رکت گروه خودروس��ازی س��ایپا از 
خدمات ارزنده ایش��ان در زمین��ه صادرات تقدیر 

شد.
گروه خودروسازی س��ایپا توانست برای هشتمین 
ب��ار عنوان صادرکنن��ده نمونه کش��وری در حوزه 

خودرو را کس��ب و مدیرعامل گروه خودروس��ازی 
س��ایپا لوح صادرکننده برتر را از دست معاون اول 

رئیس جمهور دریافت کند.
گروه س��ایپا بر اساس اس��تراتژی تعریف شده و در 
راس��تای تاکیدات مدیریت ارشد گروه در سال 94 
موفق ش��د با همت کارکنان تالشگر خود و به رغم 
مش��کالت موج��ود در حوزه بین المل��ل، با صدور 
محص��والت خود به بازار کش��ورهای هدف، عنوان 
صادرکنن��ده نمونه در حوزه خ��ودرو را از آن خود 

کند.
گروه س��ایپا با تکیه بر مزای��ای اقتصادی و رقابتی 
محص��والت خود و بهره گیری از توان بازاریابی اش 
در ح��وزه جهانی توانس��ته به صورت مس��تمر در 
عرصه صادرات خودرو به عنوان شرکتی برتر خود 
را معرفی کند و بر همین اس��اس ت��ا کنون 8 بار 
عن��وان صادرکننده برتر و 2 بار عنوان صادرکننده 

ممتاز را به دست آورده است.

خودرو ساز برتر صادرکننده 
گروه خودروسازی سایپا برای هشتمین بار به عنوان صادرکننده نمونه کشوری برگزیده شد
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 در حالی که ماهواره و اینترنت فضای جوامع بشری را 
پر کرده و پیامک های رنگارنگ و جورواجور سرگرمی 
مردم ش��ده، قصه تُرش��اله1  فروش و چینی بندزن سر 
گذر محلی از اعراب ندارد. با این همه تفاصیل بد نیست 
به بُعدی از ابعاد تاریخ هم نگاهی بیندازیم، ش��اید گم 
کرده ای که نام آن جغرافیای تاریخی اس��ت را بیابیم. 
بدی��ن معنی که مح��ل و مکان و موقعی��ت و جایگاه 
گذشتگان درگذر زمان را با قلم بر روی کاغذ آوریم که 
نسل حاضر هم از چند و چون آن آگاه شود و با اتکا بر 
این باور، نقطه نگاه خود را به میدانی از صدها و ش��اید 
هزارها میدان که انس��ان ها در طول تاریخ در شهرها و 
روستاها ساخته و داشته اند، متمرکز کنیم و دیدنی ها را 
به تصویر بکشیم نه به صورت نقاشی بر بوم، بلکه با کالم 
بر کاغذ در حد توان، و دانسته ها و شنیده ها و دیده های 
شخصی و تجربه در حد سن هفتاد سالگی. در شهرکی 
از ش��هرهای قدیم ایران که اکنون بزرگ شده و ادعای 
مرکز استان بودن می کند، کهنه میدانی بود که نه در 
قدیم و نه در حال حاضر هیچ شکل هندسی مشخصی 
نداش��ت و ندارد و تنها محل عرضه کاال و رفع احتیاج 
زندگی روزمره مردم بوده است. این شهر در ازمنه قدیم 
از جمله شهرهای آباد و پررونق بوده و بر سر راه حجاج 
خراس��ان. همان گونه که در کتاب حدود العالم و آثار 
جغرافی دانان و تاریخ نگاران اعصار گذشته اعم از ایرانی 
و خارجی همچون کتاب نزهه القلوب حمداهلل مستوفی 
و مس��الک الممالک اصطخری و سفرنامه های خارجی 
مثل اوژن فالندر فرانس��وی و یا مارکوپولوی ایتالیایی 
و یا جغرافیای صوره االرض ابن حوتل و معجم البلدان 
ی��ا قوت حموی بغ��دادی و گزارش های کلی از جمله 
ج کریس��تی ویلسن و س��فرنامه ناصرالدین شاه قاجار 
آم��ده که این آخری ضمن توصیف و تعریف و تمجید 

از آب و هوای آن، انارش را بیش��تر تعریف کرده است. 
س��خن را بیشتر ادامه ندهم، معلوم شد که شهر مورد 
نظر ساوه است که روزگار خوشی داشته و حتی زمانی 
صاحب بزرگ ترین کتابخانه بوده اس��ت که در حمله 
خانمان برانداز مغول دچار آتش س��وزی شد و از بین 
رفت. شاعر بلندآوازه ای داشته همچون سلمان ساوجی 
که به قول محقق دان��ش پژوه جناب علیرضا ذکاوتی 
قراگوزل��و2  در بعضی از غزلیات ش��عر س��لمان غزل 
عارفانه خود را از دس��ت نمی دهد، با این همه اوصاف 
باز بر س��ر سخن آییم و رشته کالم را از دست ندهیم، 
از می��دان می گفتم، همان می��دان کذائی که در ضلع 
جنوب غربی آن چند شغل بدون هیچ گونه سنخیتی با 
هم در راسته بازاری دیده می شوند؛ آهنگری، کفاشی، 
لحاف دوزی، که اولی از رونق افتاده و کوره و س��ندان 
و پتک و چکش آهنگری و ش��اگردی، دیگر کشاورزان 
سراغ تهیه گاوآهن و چرخ خرمنکوب که پره های آهنی 
آن را استاد آهنگر می ساخت نمی روند، چون کاشت را 
تراکتور رومانی ساخت تبریز انجام می دهد و برداشت 
را هم کمباین س��اخت یوگسالوی و تنها می ماند میخ 
طویله و سیخ و کلنگ و تیشه، اگرچه همین ابزار هم 
اکنون کارخانه ای ش��ده و در هر مغازه مصالح فروشی 
به وف��ور یافت می ش��ود، و لح��اف دوزش هم چندان 
مش��تری ندارد که پیرمرد دوزنده پس از اتمام دوخت 
یک لحاف با آس��تر س��اتن و رویه چلوار و گلدوزی و 
نقش و نگار این ش��عر را با نخ رنگی روی لحاف نقش 
می زد که »شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست، به 
شرط آنکه پسر را پدر کند داماد« چون آن قدر لحاف 
و متکا و تش��ک ابری  اس��فنجی ساخت کارخانه های 
داخلی و خارجی هس��ت که این بندگان خدا چاره ای 
ندارند که با دوچرخه لکنته خود کمان پنبه زنی را بر 

ترک زین ببندند و در کوچه پس کوچه ها پرسه بزنند 
و فریاد بکنند »آی لحاف دوزی« تا سرانجام بتوانند تا 
آخر روز قاتقی برای نان ش��ب خود و خانواده شان پیدا 
کنند از قبل دستمزدی که از کدبانوی خانه ای دریافت 
می کنند، می ماند کفاش بازارچه که دلش خوش است 
به دوخت کفش های دست دوز خودش با چرم همدان؛ 
در حالی که کفش های آدیداس تقلبی چینی و اروپایی 
و انواع آن از پاش��نه بلند و پاش��نه کوتاه چنان بازار را 
قبضه کرده که اکثر کارخانه ها، تعطیل و کارگران بیکار 
ش��ده اند و مغازه ها هم شغل کاذب دیگری دست و پا 
می کنند. دیگر سفارش دهنده ای برای کفش دست دوز 
به مناس��بت دوران دامادی و شب عید پیدا نمی شود. 
در ضلع شرقی همین راسته بازار در محوطه ای بزرگ 
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چندین مسجد با محراب ها و رواق های مختلف وجود 
دارد که مهم ترین آن مس��جد س��رخ است با گنبدی 
آجری و تک مناره  ای به ارتفاع حدود 10 متر و قسمت 
داخلی و ای��وان رو به مغرب که کتیبه های پیرامون با 
آیاتی از کالم اهلل مجید جلوه خاصی به مس��جد داده 
و آن چنان رنگ ها و گلبوته ها چش��م نواز هستند که 
هر بیننده ای را مسحور عملکرد استادکاران می کند و 

ساخت بنا به زمان سلجوقیان بازمی گردد.
یکی از کوچه ه��ای منتهی به این میدان به نام محله 
پاالن دوزها معروف است که در آن زمان برای اسب ها 
و االغ های محلی و قبرسی و بندری زین و لگام و پاالن 
قجری می دوختند، ولی امروزه نه اسب و نه االغ هست 
که بخواهند به آنجا ببرندش��ان و هم��ه این موارد به 

اتومبیل ساخت وطن و کشورهای خارج تبدیل شده 
و دارندگان این شغل هم بنا بر مقتضیات سنی از رده 
خارج و احتماالً فرزندان آنها شغلی متناسب با همین 
مورد که تودوزی اتومبیل باشد دست و پا کرده و از آن 
محله کوچیده و در خیابان های پیرامون میدان مغازه 
باز کرده اند و در عوض پرنده فروش��ی ها و قناری بازها 
در آن محله اس��کان یافته اند. و یادش به خیر آن آب 
انبار دو ش��یره حاج س��لیم با آن دو ت��ا بادگیرش که 
خنک کننده آب بود در فصل تابس��تان و جایگاه لک 
لک های مهاجر در فصل بهار که تولید مثل می کردند 
و ک��وچ به جنوب، که امروزه آن آب انبار همان بالیی 
بر س��رش آمده که بر حمام گنجعلی خان در کرمان 
که این یکی به موزه تبدیل شد و آن آب انبار به پاساژ 

آن هم در پنج طبق��ه و واقف خدا بیامرزش از صواب 
صلواتی که هنگام پر کردن کوزه های سفالی به روحش 
فرستاده می شد محروم. بدیهی است با ورود آب لوله 
کش��ی تصفیه شده چه نیازی به آب انبار که چهل پله 

پایین بروی!
س��قاخانه ای که بود و چند تا شیر داشت و  روی هر 
ش��یری کاس��ه و یا جام کوچک برنجی با یک رشته 
زنجیر نازک و با کاش��ی بر پیش��انی آن نوشته شده 
بود »الس��الم علیک یا ابا عبداهلل الحس��ین« و در زیر 
آن »آب��ی بن��وش و لعنت حق بر یزید ک��ن، جان را 
فدای مرقد شاه شهید کن« نقش بسته بود، حاال آن 
جایگاه نیس��ت؛ البته در کنارش آب سرد کن بزرگی 
نصب شده با لیوان های یک بار مصرف و آب خنک... 
دیگر نه آن سقاهای مش��ک به دوش را خواهی دید 
که در اطراف میدان و بازار می گش��تند و به تشنگان  
آب می دادن��د و نه پینه دوز پیری که  روی س��کوی 
نزدیک مغازه ای بساط پینه دوزی اش را پهن می کرد 
و نه آن چینی بندزن قدیمی را که  نزدیک تنه درخت 
کهنسالی وسط میدان محل کسب و کاری دایر کرده 
بود و با س��فیده تخم مرغ و آهک و بعضی مواد دیگر 
چس��ب درس��ت می کرد و با نوارهای حلبی قوری و 
اس��تکان و دیس و بش��قاب های چینی را بند می زد. 
خواهی دید که درخت کهنسال تکیه گاه چینی بندزن 
و دیگ��ر درخت ها ف��دای نواندیش��ی و فضاس��ازی 
مدرنیزه ش��ده و اره برقی ها ب��ه جان درخت ها افتاده 
اند که محوط��ه را چمن کاری ک��رده و حوضچه ای 
وس��ط میدان و آب نما و فواره های��ی در اطراف آن با 
چراغ های رنگین ... غافل از اینکه آن درخت های کهن 
با برگ ها و سبزینه هاشان بسان شش، کار تصفیه هوا 
انج��ام می دادند؛ حال آنکه این چمن ها چنان کارایی 
ندارند. درختکاری های اطراف امام زاده معصوم تهران 
در جنوب ش��هر هم به این بال مبتال گردید همچنان 
که درخت های صنوب��ر و تبریزی بزرگ ترین خیابان 
خاورمیانه در خیابان ولی عصر گرفتار عصر ماش��ین 
شد و برای اینکه محدوده به بی آر تی مجهز شود چه 
درخت ها که کنده نش��د و بر سر بافت قدیمی اطراف 
این میدان همان بالیی آمد که بر س��ر بافت قدیمی 
ح��د فاصل میدان محمدیه یا میدان اعدام تا چهارراه 
گلوبندک در تهران توسط کریم آقاخان بوذرجمهری 
در زمان س��لطنت رضاخان که می خواستند خیابان 
خیام فعلی را به وجود آورند و خیابان های کمربندی 
از این میدان به میدان شهدا و خیابان های همجوار و 
این امر ضروری بود و هست که اتومبیل جای درشکه 
و گاری را گرفته و تردد وس��ایل نقلیه موتوری الجرم 
خیابان می خواهد. یادم می آید زمانی هفته نامه فکاهی 
توفیق در سنوات چهل به بعد نوشت در تهران خیابان 
کم داریم اگر می شود لطفاً چند کیلومتر خیابان وارد 
کنید! گویا مس��ئوالن آن هفته نامه به نوعی امروز را 
در پنجاه سال قبل می دیدند و چه دوراندیش بودند و 

آینده نگر ... خدایشان رحمت کند. 

1. ترشاله،زردآلوی خشک شده را در آب خیس می كردند و 
نزدیک فصل بهار در ظرف های بزرگ به نام تغار سر گذرها 
و یا كوچه و بازار عرضه می داشتند. مردم هم می خریدند و 
با ولع تمام می خوردند. آخر آن زمان ها تنقالت مثل امروزه 

فراوان نبود.
و  فرهنـگ  اداره  انتشـارات  از  سـاوه نامه  كتـاب   .2
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س��ازمان توس��عه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه 
کشور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان تقدیر 

کرد.
در س��ال جاری بیش از 440 بن��گاه صادراتی برای 
ش��رکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثبت نام الکترونیکی انجام دادند و به رغم آنکه صادرات 
محص��والت مختلف به دلی��ل ارزآوری حائز اهمیت 
اس��ت، صادرات توس��عه مدارانه در اقتصاد مختص 
محصوالتی است که به صورت نهایی و با ارزش افزوده 
باال صادر می شوند؛ یعنی محصوالتی که ضمن بهره 
مندی از منابع خدادادی با بهره گیری از دانش فنی و 
ایجاد اشتغال به درجات باالتر ارزش افزوده می رسند.

در این راس��تا دول��ت وظیف��ه دارد در تصمیمات و 
اقدامات خود، رویکرد توس��عه پایدار اقتصادی کشور 
را لحاظ کن��د و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز 

بازتعریفی از ارزش ها و اولویت ها ارائه دهد.
در انتخاب صادرکنندگان نمونه سال جاری نیز توجه 
به ارزش افزوده محصوالت صادراتی در دس��تور کار 
اس��ت و صادرکنندگان نمونه با این رویکرد انتخاب 

شدند. 
بنا بر گزارش خبرنگار ما، 28 مهرماه س��ال جاری و 
طی مراسمی در روز صادرات که با حضور معاون اول 
رئیس جمه��ور، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، وزیر 
امور خارجه و جمعی از نخبگان و برگزیدگان کشور، 
مدیران عامل و منتخبین برتر در حوزه صادرات کشور 
برگزار شد، با اهدای تندیس و لوح افتخار صادرکننده 
نمونه ملی سال 94 به آقای مهندس بهرام سبحانی 
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از خدمات 

ارزنده ایشان در زمینه صادرات تقدیر شد.
معرفی شرکت:

شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین تولیدکننده 
محصوالت تخت فوالدی در ایران و خاورمیانه است 
و طیف گس��ترده ای از انواع ورق های فوالدی شامل 

ورق های گرم نوردیده، ورق سرد، ورق گالوانیزه، قلع 
اندود و رنگی را تولید می کند.

در همای��ش روز ملي صادرات که ب��ا حضور معاون 
اول رئیس جمه��ور و وزراي صنعت، معدن و تجارت 
و امور خارجه در س��الن اجالس س��ران کش��ورهاي 
اس��المي برگزار شد، اس��حاق جهانگیري معاون اول 
رئیس جمه��ور با اهدای ل��وح و تندیس صادرکننده 
نمونه ملي سال 94 به دکتر بهرام سبحاني مدیرعامل 
ف��والد مبارک��ه از تالش این ش��رکت براي توس��عه 

صادرات قدرداني کرد.
در حاش��یه برگ��زاري این آیین دکتر س��بحاني در 
گفت وگو با خبرنگاران حاضر در همایش، کسب این 
موفقیت را مرهون تالش جمعي مدیریت و کارکنان 
ش��رکت فوالد مبارک��ه خواند و با اش��اره به اهمیت 
صادرات غیرنفتي تصریح کرد: نمي توان کش��وري با 
75 میلیون نفر جمعیت را بدون تولید اداره کرد. اتکا 
به درآمدهاي صرف نفتي نوعي خام فروش��ي است و 

خام فروشي حراج منابع خدادادي است.
وي اف��زود: ف��والد مبارکه با تولی��د 50 درصد فوالد 
کش��ور و صادرات 1/5 میلیون تن محصول در سال، 
بازار خوب��ي در اختیار دارد و تقریب��اً مي توان گفت 
ه��ر محصولي را که بخواهد به هر نقطه از جهان که 
مایل باشد صادر مي کند و از این بابت مشکل خاصي 
نداریم، زیرا تقریباً نف��وذ خوبي در بازارهاي خارجي 
داریم و به واس��طه نمایندگي هایمان در کش��ورهاي 
مختلف اروپایي مانند ایتالیا و آلمان، تجار معروفي در 
سراسر جهان در حال همکاري با فوالد مبارکه هستند 
که دامنه این همکاري ها از ش��رق تا غرب گسترش 
یافته و در منطقه هم در کش��ورهاي مختلفي مانند 
عراق و افغانستان و ... دنبال  می شود؛ تا جایي که اروپا 
مقصد بیش از 50 درصد صادرات فوالد مبارکه است.  
مدیرعام��ل فوالد مبارکه با اش��اره به این مطلب که 
صنعت فوالد به دلیل تاثیر زیادي که بر توسعه صنعتي 

کشورها دارد، صنعت مادر نامیده مي شود، گفت: فوالد 
مهم ترین و استراتژیک ترین کاالي صنعتي جهان به 
ش��مار مي رود؛ به طوري که می��زان تولید و مصرف 
آن نش��ان دهنده پیشرفت کشورهاست. این صنعت 
بنیادین نقش اساس��ي در اقتصاد ملي و رفاه جوامع 
دارد و بر همین اساس توسعه آن عاملي اثربخش در 
توسعه س��ایر بخش هاي اقتصادي، صنعتي، علمي و 

اجتماعي کشور است.
دکتر سبحاني با اشاره به برنامه هاي بلندمدت تولید 
در ف��والد مبارکه و اهمیت تولی��د محصوالت داراي 
ارزش افزوده باال اظهار کرد: در سند چشم انداز براي 
کش��ور، این گونه برنامه ریزي ش��ده که در افق سال 
1404 به تولید ساالنه 55 میلیون تن فوالد برسیم. 
این در حالي اس��ت که امروز تولید س��االنه ما حدود 
20میلیون تن اس��ت و با توجه به نقش 50 درصدي 
فوالد مبارکه در تولید فوالد کشور، هدف ما آن است 
که تا این مدت به تولید حدود 20میلیون تن برسیم 
که براي دس��تیابي به این هدف سه فاز نیز طراحي 
ش��ده؛ تا به این ترتیب در فاز اول طي دو تا سه سال 
آینده ظرفیت تولید خود را تا حدود 12 میلیون تن 
افزایش دهیم. در فاز دوم مقرر شده است تولید فوالد 
مبارکه را به حدود 16 میلیون تن برسانیم و در نهایت 
در فاز سوم تا سال 1404 به تولید 20 تا 22 میلیون 
تن دست یابیم. در این میان تولید محصوالت داراي 
ارزش اف��زوده نیز براي ما از اولویت باالتري برخوردار 
اس��ت و می کوش��یم تولیدات خود را به این سمت 

هدایت کنیم.
وي ب��ا تاکی��د بر این مه��م که اکنون پ��س از مواد 
پتروشیمي بیشترین سهم در صادرات غیرنفتي کشور 
به صنعت فوالد مربوط مي شود، خاطرنشان کرد: البته 
طي سال هاي گذش��ته این صادرات اغلب به صورت 

سنگ آهن بوده است.
رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد درب��اره میزان 

مدیریت برای تولید و صادرات روز افزون 
دکتر سبحانی با فوالد مبارکه بانی سربلندی ایران در جهان
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ص��ادرات ف��والد مبارکه اظهار کرد: این ش��رکت در 
س��ال 1392 ح��دود یک میلی��ون و 18 هزار تن به 
ارزش500 میلیون دالر صادرات داش��ت که این رقم 
در سال 1393 به یک و نیم میلیون تن به ارزش750 
میلیون دالر رسید. در شش ماهه اول سال 1394 هم 
با اینکه سال بسیار بدي براي صنعت فوالد به شمار 

مي رود، حدود 750 هزار تن صادرات داشته است.
وي ضمن تاکید بر نق��ش تولید در اقتصاد و جامعه 
یادآور ش��د: تولید اش��تغال به دنبال دارد و اگر قرار 
باشد تولید نداشته باشیم و تنها درآمد نفت را میان 
مردم تقسیم کنیم، این موضوع مفسده هاي متعددي 
ب��ه همراه خواهد داش��ت. نمي توان ب��دون تالش و 
فعالیت هاي تولیدي جامعه را اداره کرد. عالوه بر این، 
درآمدهاي نفتي درآمد پایدار محس��وب نمی شوند و 
کلید بازار آن هم در دس��ت ما نیست و همچنان که 
مي بینیم در دوره هایی قیمت نفت از 110 دالر به 40 

دالر مي رسد.
به خاطر داشته باشیم خام فروشي یعني حراج منابع 
خ��دادادي. اکنون به طور مثال اگر بخواهیم س��نگ 
آه��ن را در کنار کارخانه آن ح��راج کنیم، براي آن 
تنها ح��دود 20 دالر دریافت مي کنیم، اما اگر آن را 
به فوالد تبدیل کنیم نه تنها به واسطه این تولید در 
بخش هاي مختلف ایجاد اشتغال مي شود، بلکه ارزش 
آن س��نگ آهن هم به 400 دالر مي رس��د. اگر ما به 
دنبال خام فروشي باشیم نه تنها این ارزش افزوده را به 
دست نمي آوریم، بلکه براي کشور خریدار نیز اشتغال 
ایجاد مي کنیم و منابع ما صرف توسعه کشوري دیگر 
مي شود. در نهایت نیز آن کشور محصول داراي ارزش 
افزوده خ��ود را با قیمتي به مراتب باالتر از ماده خام 
فروخته ش��ده به کشور ما صادر مي کند. این داستان 
خام فروش��ي اس��ت و فرقي هم ندارد ای��ن اتفاق در 
ک��دام صنعت رخ دهد. بر همین اس��اس باید جلوي 

خام فروشي را گرفت.
رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد در خصوص 
دغدغه ه��ا و موانع موجود در ص��ادرات فوالد گفت: 
دشواري هاي موجود بر س��ر راه صادرات را مي توان 
به طور کلي به دو گروه س��خت افزاري و نرم افزاري 
تقسیم کرد. بخش نرم افزاري بیشتر به بحث قوانین 
و مقررات و نقش و عملکرد دولت مربوط مي ش��ود 

که خوش��بختانه در این زمینه مشکل خاصي وجود 
ندارد. البت��ه در دولت قبلي محدودیت هایي در این 
زمین��ه اعمال ش��ده بود؛ به طوری ک��ه گاه به طور 
کلي ص��ادرات متوقف مي ش��د و گاه کمي پیچ آن 
را باز مي کردند و به ش��رکت ها اجازه مي دادند اندک 
صادراتي داش��ته باش��ند اما در این دولت موانع رفع 
و اعالم ش��ده صادرات از ه��ر نوع و به هر مقدار آزاد 
است. به عبارت دیگر امروز هیچ محدودیتي در زمینه 
صادرات نداریم، اما بحثي که وجود دارد این اس��ت 
که همان ط��ور که وقتي مصرف داخل افزایش پیدا 
مي کند دولت براي مدیری��ت بازار داخل صادرات را 
محدود مي کند، انتظار مي رود در حالت معکوس نیز 

مشوق هایي در نظر گرفته شود.
دکتر سبحاني درباره تاثیر مشوق هاي صادراتي اظهار 
کرد: مشوق هاي صادراتي مي تواند کارآمد باشد؛ زماني 
که ما س��االنه 15 تا 20 درصد تورم داریم و سیاست 
دولت ثبات نرخ ارز است، اگر تولیدکننده اي هر ساله 
15 درص��د بیش از س��ال قبل خود درآمد نداش��ته 
باش��د، زیان ده محسوب مي ش��ود. بر همین اساس 
اگر سیاس��ت دولت حفظ نرخ ارز اس��ت الزم است 
براي واحدهاي صنعتي مش��وق هایي در نظر گرفته 
ش��ود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این 
مشوق ها صرفاً به معناي تزریق نقدینگي نیست، بلکه 

مي توان به ش��یوه هاي مختلف از جمله معافیت هاي 
مالیاتي یا ارائه تسهیالت بانکي آنها را عملیاتي کرد. به 
عنوان مثال دولت چین به عنوان مشوق صادراتي 50 
درصد هزینه هاي حمل و نقل دریایي را از صادرکننده 

دریافت نمي کند.
مدیرعام��ل فوالد مبارکه در خص��وص فضاي بعد از 
تحریم گفت: به ش��خصه به ای��ن موضوع خوش بین 
هس��تم و بر این باورم که ظرفیت هاي زیادي وجود 
دارد که پ��س از این دوره، به فکر ایجاد کارخانه ها و 
صنایعي باشیم که طي این سال ها به دلیل تحریم ها 
محدودیت های��ي در زمینه تامی��ن منابع مختلف از 
جمله منابع مالي آنها وجود داشته است. صنعت فوالد 
صنعت پرهزینه اي است که نمي توان با وام هاي یک تا 
سه میلیاردي بانک آنها را ایجاد کرد. براي این صنعت 
حدود 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاري الزم است 
و این رقم از طریق وام بانکي قابل تامین نیست. حتي 
اگر امکان دریافت وامي با این رقم هم وجود داش��ته 
باشد، با بهره هاي بانکي 27 درصدي دریافت آن اصاًل 
مقرون به صرفه نیست. بر همین اساس ما مجبوریم 
با فاینانس و وام ه��اي خارجي کار را پیش ببریم. به 
همین دلیل امیدواریم پس از برداشته شدن تحریم ها 
فضاي مناس��بي در این زمینه به وج��ود آید و پاي 

سرمایه گذاران خارجي به کشور باز شود.
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دکترین مدیریت ثروت آفرین پایدار برای نسل ها
دکتر حجت اهلل صیدی را سال هاست که می شناسم؛ 
از پ��ر قنداق فهم اقتصادی داش��ته و امروز با درجه 
پی اچ دی در س��رمایه گذاری خوارزمی کاری کرده 
کارستان. دکتر صیدی هر جا رفت قدم خیر داشت. 
غدیر، ایران خ��ودرو، بانک صادرات و ده ها مجموعه 
دیگر نش��ان از کاردانی و شایستگی مردی است به 
کمال رسیده، موقر، متدین، آداب دان، فرهنگ شناس 
و ش��یک پوش؛ بچه مس��لمانی متعه��د و والئی. به 
خود بالیدم که دس��ت لطف حقیر را بفشرد و چهره 
خن��دان به من، به حرمت قلم، عرضه کرد. و آن گاه 
که رش��د 34 و 19 درصدی س��ود عملیاتی و سود 
خالص ش��رکت را به سمع و نظر سهامداران رساند، 
طنین صلوات پی در پی فضای مجمع را عطرآگین 
کرد و شنیدم از میان سهامداران یکی به صدای بلند 

می گفت یاشاسون حجت اهلل .
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی)س��هامی عام( صبح روز چهارش��نبه مورخ 
1394/7/29 در تاالر اجتماعات پژوهشگاه نیروبرگزار 

گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از 88/71 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای مرتضی س��امی بود، که جنابان احمد دودانگه 
و مس��عود بهمن��ی راد در مق��ام نظ��ار اول و دوم و 
آقای مرتض��ی داودی به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدی��ره به مجمع 
مرب��وط به اهم فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود با تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرس��ی دایارهیافت به عنوان 

حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

سال مالی منتهی به 1395/3/31انتخاب گردید.
پیام مدیرعامل

»... مجموعه تدابیر اندیشیده ش��ده ب��رای انجام دو 
اقدام مهم ورود جدی به بازارهای بین المللی و آغاز 
سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز در سال پیش رو 
که س��الی حیاتی برای گروه خوارزمی اس��ت، عالوه 
بر ایجاد س��ودآوری مناسب تر، جایگاه شرکت را که 
اکنون وارد »باش��گاه بنگاه های بزرگ« کشور شده 
اس��ت، برای ثروت آفرینی بیش��تر برای سهامداران 
ارجمند و نیز ایفای نقشی ماندگار در توسعه یافتگی 
میهن عزیزمان، بیشتر تقویت و تثبیت خواهد کرد...«

سال مالی گذشته که دومین سال پیاده سازی برنامه 
راهبردی هفت ساله گروه خوارزمی برای رسیدن به 
اهداف بلند ثروت آفرینی پایدار برای نس��ل ها بود، با 
تمام فراز و نش��یب ها و دش��واری هایش، سال پربار 
و مبارک��ی برای ش��رکت س��رمایه گذاری خوارزمی 
به حس��اب می آید.در حالی که اقتصاد کشور دچار 
رک��ود بزرگ��ی اس��ت که از نظ��ر گس��تره و عمق، 
در دهه ه��ای اخیر ب��ی نظیر بوده، گ��روه خوارزمی 
برنامه های توس��عه ای خود را نه تنها تعطیل یا ُکند 
نکرد، بلکه با ش��تابی مضاعف، س��اختن آینده را در 
عین مدیریت حال، شتاب بخشید. در حالی که طی 
دوره مذکور بی��ش از 150هزارمیلیارد تومان از اوج 
ارزش بورس در س��ال 1392 کاس��ته شد، شاخص 
کل روز ب��ه روز س��یر نزولی تری به خ��ود گرفت و 
بس��یاری از شرکت های بورسی سود پیش بینی شده 
خود را کاهش دادند، گروه خوارزمی برای دستیابی 
به س��ودی به مراتب بیش��تر از سال گذشته، تالش 
کرد.اکنون دستیابی به س��ودی باکیفیت در حدود 
چهاره��زار میلیارد ریال محقق ش��ده و در کنار آن، 
دارایی های گروه نیز چندبرابر ش��ده است.درست به 
همین دلیل، با وجود کاهش چشمگیر قیمت سهام 
ش��رکت ها در بازار اوراق بهادار، س��هام وخوارزم نه 

تنها دچار کاهش شدیدی نشد، بلکه به گواهی آمار 
رس��می بورس، همچنان یکی از معدود س��هام های 
جذاب و نقدش��ونده به شمار  آمده و در پی آن نماد 
شرکت به تابلوی اصلی بازار اول بورس انتقال یافت 
و رتبه ش��رکت در میان50 ش��رکت فعال تر بورس 
بهبود 9پله ای داش��ته اس��ت؛ به نح��وی که رتبه 
ش��رکت از41 در پایان خرداد ماه 1393 به رتبه 32 
در پای��ان خرداد ماه 1394 ارتقا یافته اس��ت. هم از 
این رو بود که مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت به 
نحو مطلوبی مورد استقبال فعاالن بازار قرار گرفت تا 
شرکت را از نظر میزان سرمایه و ارزش دارایی ها در 
صدر شرکت های سرمایه گذاری بورس قرار دهد.سال 
مالی گذشته، سال هدف گذاری شده برای چند اقدام 
مهم بود. تکمیل فرایند تبدیل نیروگاه شهید منتظر 
قائ��م از واحد خدماتی دولت��ی به بنگاهی اقتصادی 
در قالب طرح تجاری س��ازی نی��روگاه، آغازعملیات 
ش��رکت توس��عه معادن صدر جهان ب��رای تبدیل 
شدن به بزرگ ترین هلدینگ فلزات گرانبها، اصالح 
اساس��ی کس��ب و کار فناوری اطالعات در مفاخر و 
توس��عه آن، توس��عه محصوالت و عملیات شرکت 
البراتوارهای س��ینادارو، پیشرفت اساسی طرح های 
شرکت توسعه س��اختمان خوارزمی، خروج شرکت 
نیروگاهی نیرو پارسه از زیان دهی و توسعه عملیات 
آن، بهینه سازی ترکیب سبد سرمایه گذاری در سهام 
و ورود به عملیات نفت و گاز و پتروش��یمی، اهداف 
اصلی سال گذشته بود که بیشتر این اهداف محقق 
ش��دند و زمینه توس��عه گروه در سال های پیش رو 
را فراهم کردند.اکنون ش��رکت توسعه برق و انرژی 
سپهر، مالک اصلی نیروگاه شهید منتظر قائم است 
که با سودآوری مناسب، در آستانه ورود به فرابورس 
است و بخشی از فرایند آن تکمیل شده است.اگرچه 
عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت از وزارت نیرو 
برای فروش برق، س��ال س��ختی را برای شرکت به 
وجود آورده، اما به دلیل آینده روش��ن این صنعت، 
عملیات بهس��ازی و توسعه در آن ادامه دارد. تملک 
سه معدن طالی مهم در کشور نهایی شده و فرایند 
تملک سایر معادن در ش��رف تکمیل است. گواهی 
اکتش��اف بزرگ ترین معدن این گروه نیز در ماه های 
آتی صادر خواهد شد و سال جاری سال پرباری برای 
آن شرکت پیش بینی می شود.شرکت توسعه فناوری 
اطالعات خوارزمی)مفاخر(پس از ورود به فرابورس و 
عرضه سهام آن، با اصالحاتی که در عملیات و دفاتر 
به کار بس��ته، آماده جهشی قابل توجه برای تبدیل 
شدن به یکی از بزرگ ترین کسب و کارهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات اس��ت و البراتوارهای سینادارو، 
پس ازآنکه طرح تولید محصوالت تک دوز را به بهره 
برداری رساند، اکنون طرح سالن های تولیدی جدید 
خود را کلنگ زده است تا بتواند زمینه تنوع بخشی 
بیش��تر به محصوالت و ورود به بازارهای بین المللی 

را فراهم کند.
اگرچه رکود حاکم بر بخش ساختمان، امکان گردش 

نگین بورس و نشان مدیریت آگاه 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛ صعود به وقت رکود
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مالی مطلوب را برای ش��رکت توس��عه س��اختمان 
خوارزم��ی فراهم نیاورد، اما س��رعت بخش��یدن به 
پیشرفت طرح های آن، به ویژه طرح بزرگ هماکیدز 
در دستور کار قرار گرفت تا با عبور مناسب از رکود، 
نقش آفرینی مناسبی در بازار ساختمان و درنتیجه، 
سودآفرینی مناسب محقق شود.به همین ترتیب با 
وجود بازار بالقوه مناس��ب برای نیروگاه های مقیاس 
کوچک و همکاری شرکت نیرو پارسه با بخش صنایع 
س��نگین گروه هیوندای کره جنوبی، رکود با بخش 
صنایع س��نگین گروه هیوندای ک��ره جنوبی، رکود 
حاکم بر شرکت های تولیدی مانع از دستیابی شرکت 
به سود مناسب شد، که البته با عقد قراردادهای مهم 
با متقاضیان برجس��ته ای مانند شرکت های بزرگ 
فوالدی و اصالح س��اختاری کارآمد، نتایج بهتری را 

در سال جاری رقم خواهد زد.
شرکت س��رمایه گذاری خوارزمی در راستای توسعه 
فعالیت خود در بخش عملیاتی بازار سرمایه کشور، 
عالوه بر توس��عه فعالیت های کارگ��زاری آینده نگر 
خوارزمی، در س��ال مالی گذش��ته موفق به کس��ب 
یک کرس��ی هیات مدیره در ش��رکت بورس کاالی 
ایران ش��د؛ این مهم عالوه ب��ر آنکه حاکی از اعتماد 
بازار به گروه خوارزمی اس��ت، س��بب ش��کل گیری 
برنامه ریزی های دقیق و هدفمند برای حضور فعال در 
بخش عملیاتی معامالت کاالیی شده است.اکنون، در 
آستانه سومین سال اجرای برنامه راهبردی، تمامی 
شرکت های گروه برنامه راهبردی خود را هماهنگ با 
برنامه شرکت مادر و به صورتی عملیاتی و با اهداف 
مقداری مشخص، نهایی کرده و در شرکت مادر نیز 
با برقراری نظام راهبری شرکتی و تشکیل و فعالیت 
نظام مند کمیته های چهارگانه ریس��ک، حسابرسی، 
منابع انس��انی و سرمایه گذاری، زمینه های دستیابی 
به موفقیت های بیشتر در سال پیش رو فراهم است.

س��ال پیش رو، س��الی حیاتی برای گروه خوارزمی 
اس��ت. ع��الوه بر آنچه ب��ه عنوان تکمی��ل گام های 
توس��عه ای و ارتقای عملیات گروه گفته شد، دو گام 
مهم دیگر نیز برداشته خواهد شد که اکنون نقشه راه 

و برنامه عملیاتی آن نهایی شده است.
اق��دام اول، ورود جدی به بازار بی��ن المللی، به ویژه 
بازاره��ای مال��ی بی��ن المللی اس��ت که اف��زون بر 
برنامه هایی اس��ت که هر کدام از ش��رکت های گروه 
برای توسعه عملیات بین المللی خود تعریف کرده اند 

و اقدام دیگر، آغاز سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 
اس��ت که ساختارهای الزم و برنامه عملیاتی آن نیز 
در حال نهایی شدن است. چنین پیش بینی می شود 
ک��ه اگر تعادل های الزم به اقتصاد کش��ور برگردد و 
رونق اقتصادی ش��روع شود، مجموعه این تدابیر، در 
سال جاری عالوه برایجاد سودی مناسب تر، جایگاه 
ش��رکت س��رمایه گذاری خوارزمی را که اکنون وارد 
»باش��گاه بنگاه های بزرگ« کش��ور ش��ده است، به 
منظور ثروت آفرینی بیشتر برای سهامداران ارجمند 
از یک سو و ایفای نقشی ماندگار در توسعه یافتگی 
میهن عزیزمان از سوی دیگر، بیشتر تقویت و تثبیت 
خواهد کرد. نقش��ی که بازار سرمایه و فعاالن دائمی 

آن، از هر شرکت بزرگی انتظار دارند.

پیام هیات مدیره
»...ازمهم تری��ن ش��اخص های عملکردی ش��رکت 
س��رمایه گذاری خوارزمی طی سال مالی منتهی به 
31 خرداد ماه 1394 می توان به رش��د 45 درصدی 
افزایش46درصدی مجموع  حجم سرمایه گذاری ها، 
دارایی ها، رش��د 62 درص��دی درآمدهای عملیاتی 
و درنهایت رش��د به ترتیب 34 و 19 درصدی سود 

عملیاتی و سود خالص شرکت اشاره کرد.«
کشور ایران در سال 1393، با پیگیری سیاست های 
دول��ت یازدهم در زمینه های سیاس��ی و اقتصادی، 
دوره گذار از رکود تورمی را پش��ت س��ر گذاشت؛ به 
نحوی که عالوه بر ش��کل گیری انتظارات مبنی بر 
گشایش های سیاسی، برنامه ریزی های بنیادی برای 

خروج از رکود تورمی دنبال شد.
نامگذاری س��ال 1393به نام سال اقتصاد و فرهنگ، 
با عزم ملی و مدیریت جهادی از س��وی رهبر معظم 
انقالب برای س��الی که فراز و نش��یب های زیادی را 
پیش رو داشت، نگاه استراتژیک حاکمیتی بر همین 
موضوع را تصویر کرد.در همین راستا، دولت محترم، 

اولویت اساس��ی سیاستگذاری های خود را مبتنی بر 
کنترل تورم سرایت کرده از سال های پیشین، بنیان 
نه��اده بود و در این مهم به موفقیت قابل قبولی نیز 

دست یافت.
هیات مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری خوارزمی در 
راس��تای نیل به اهداف برنامه راهبردی هفت ساله، 
دومین س��ال اج��رای برنام��ه مذکور را ب��ا رویکرد 
پایش مس��تمر و متوازن س��ازی پرتفوی، توس��عه 
س��رمایه گذاری ها براس��اس اهداف راهب��ردی گروه 
خوارزم��ی، ترس��یم چش��م اندازهای عملیاتی گروه 
خوارزمی، برنامه ریزی برای ورود به حوزه های کسب 
و کار پیش��ران اقتصادی و بهبود س��اختارعملیاتی 

راهبری کرد.
تالش برای افزایش س��رمایه 25 درصدی شرکت تا 
مبلغ12/500میلیارد ریال، تاسیس و توسعه فعالیت 
ش��رکت های تخصصی در صنایع هدف گذاری شده، 
راهبری ش��رکت های سرمایه پذیر در راستای اهداف 
برنامه راهبردی گروه خوارزمی، برداش��تن گام های 
اولیه برای شناسایی فرصت های کسب و کار جدید 
و کمترتوس��عه یافته در کشور و نیز تمهید مقدمات 
حضور در بازارهای جهانی از اهم اقدامات انجام شده 
اس��ت. ازمهم ترین ش��اخص های عملکردی شرکت 
س��رمایه گذاری خوارزمی طی سال مالی منتهی به 
31خرداد ماه 1394 می توان به رش��د  45درصدی 
حجم سرمایه گذاری ها، افزایش46 درصدی مجموع 
دارایی ها، رشد62درصدی درآمدهای عملیاتی و در 
نهایت رشد به ترتیب34 و 19 درصدی سود عملیاتی 

و سود خالص شرکت اشاره کرد.
هیات مدیره با توکل بر خداوند منان و به پشتیبانی 
س��هامداران محترم و همت و تالش ه��ای بی وقفه 
کارکنان خدوم، امیدوار اس��ت ک��ه برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای س��ال مالی آینده نیز چونان سال 
گذشته، پیام آور سالی پربار برای گروه خوارزمی باشد.
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مجم��ع عمومی فوقالعاده ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان )س��هامی  عام( در تاری��خ 94/07/20 در 
اصفهان، س��پاهان شهر، س��الن اجتماعات تعاونی 
مصرف کارکنان فوالد مبارکه )نگین نقش جهان( 

تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور بیش از 80/4 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای بهرام س��بحانی بود ک��ه جنابان بهزاد بابا اهلل 
زاده و عب��داهلل ش��یرمحمدپور در مقام نظار اول و 
دوم و آقای امیرحسین نادری به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش توجیه��ی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش س��رمایه به مجمع و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نش��ینان با طنین صلوات خود افزایش سرمایه 50 
درصدی ش��رکت را از مبلغ 50/000 میلیارد ریال 

به 75/000 میلیارد ریال مصوب مجمع نمودند.

گـزارش بازرس قانونـي درباره گـزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 
فوالد مباركه اصفهان )سهامي عام(

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

1- گ��زارش توجیهي م��ورخ  1393/12/3 هیات 
مدیره ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان )س��هامی 
عام(  درخصوص افزایش س��رمایه شرکت از مبلغ 
50/000 میلیارد ریال ب��ه 75/000 میلیارد ریال 
)خالص افزایش سرمایه به مبلغ 25/000 میلیارد 

ریال( مش��تمل بر صورت اطالع��ات مالی فرضی 
که پیوس��ت اس��ت، طبق اس��تاندارد حسابرسی 
»رس��یدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگي 
این س��ازمان قرار گرفته اس��ت. مسئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات 

مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قانون تج��ارت و با ه��دف توجیه 
افزایش س��رمایه شرکت از محل س��ود انباشته به 
مبل��غ 5/000 میلی��ارد ریال و مطالب��ات و آورده 
نقدی س��هامداران به مبلغ 20/000 میلیارد ریال 
به منظور ش��رکت در افزایش سرمایه شرکت های 
س��رمایه پذیر، اج��را و تکمی��ل طرح های توس��عه 
کنس��انتره و گندله سازی سنگان و اصالح ساختار 
مالی تهیه شده است. این گزارش توجیهي براساس 

مفروضات��ی مش��تمل بر مفروضات ذهن��ي درباره 
رویداده��اي آتي و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده و 
انتظار نم��ي رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، 
به اس��تفاده کنندگان توجه داده مي ش��ود که این 
گزارش توجیهي ممکن است براي هدف هایي جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقق مفروضات هیات مدیره )سودآوری 
فعالیت شرکت های س��رمایه پذیر ناشی از افزایش 
س��رمایه در ش��رکت های مزبور و اجرای طرح های 
کنس��انتره و گندله سازی س��نگان(، این سازمان 
به مواردی برخورد نکرده اس��ت که متقاعد ش��ود 
مفروض��ات مزب��ور، مبنای��ي معقول ب��راي تهیه 
گزارش توجیه��ي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر 
این س��ازمان، گزارش توجیهي یادش��ده براساس 
مفروض��ات ب��ه گون��ه اي مناس��ب تهی��ه و طبق 

استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حت��ي اگ��ر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهني توصیف ش��ده در ب��اال رخ دهد، 
نتایج واقعي احتماالً متفاوت از پیش بیني ها خواهد 
بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني ش��ده اغلب به گونه 
اي مورد انتظ��ار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل 

مي تواند بااهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(، 
از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح 

زیر است.
1- تامین مخارج سرمایه اي طرح توسعه کنسانتره 

5میلیون تن سنگان
2- تامین مخارج سرمایه اي باقیمانده طرح توسعه 

گندله سازي 5میلیون تن سنگان
3- مش��ارکت در افزایش سرمایه شرکت معدني و 

صنعتي گلگهر)به مبلغ6/000میلیارد ریال(
4-اصالح ساختار مالي

افزایش سرمایه فوالد مبارکه اصفهان مصوب مجمع گرفت
برنامه های دکتر سبحانی برای توسعه و تکمیل طرحهای مصوب
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پنجمین نشست شوراي گفت وگوي رسانه و صنعت 
بیم��ه با حضور دکتر یون��س مظلومي عضو انجمن 

حرفه ای صنعت بیمه برگزار شد.
    هرچند مظلوم��ي از مدیران جوان صنعت بیمه 
اس��ت، اما تجربه 24 س��ال حضور در این صنعت را 
دارد. مظلوم��ي از برخي مدیران میاني صنعت بیمه 
به عنوان نس��ل سوخته یاد کرد و گفت: بسیاري از 
کارشناس��ان بیمه در دهه 70 ب��ه این صنعت وارد 
ش��ده اند و قریب 24 سال تجربه بیمه گري دارند و 
چند سال آینده زمان بازنشستگي آنها فرا می رسد، 
اما حضور مدیران نسل قبل از آنها اجازه فعالیت در 

پست های کلیدي را به این گروه نداده است. 
    وي اف��زود: ای��ن گروه از کارشناس��ان می گویند 
»وضعیت صنعت بیمه بازرگاني کش��ور هر چه که 
باشد، خوب یا بد، نتیجه مدیریت نسل قبل از ماست 
و آیا وقت آن نرسیده صنعت بیمه با پوست اندازي 

بازي را به مدیران نسل بعد واگذار کند.«
    این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه که به تازگي 
در ژن��و در دومین نشس��ت بازرگانان ای��ران و اروپا 
حضور داش��ت و به عنوان نماینده ایران درخصوص 
صنعت بیمه کشورمان س��خنراني کرده بود، دراین 
خصوص گفت: این نشس��ت با حض��ور 600 فعال 
اقتصادي ایراني و اروپای��ي در ژنو و درهمان هتلي 

که مذاکرات ایران با گروه 1+5 برگزار می شد، برگزار 
شد. مخالفان ایران کم بودند و بسیاري از سخنرانان 
مانند نخس��ت وزیر سابق فرانسه درباره ویژگی ها و 

جایگاه استراتژیک ایران صحبت کردند. 
مظلومي با بیان اینکه در نشس��ت هاي این چنیني 
جاي صحبت از چالش های فعالیت بخش خصوصي 
در ایران یا دس��تاوردهاي خوب یک شرکت درایران 
نیس��ت، ادامه داد: انتظار می رود کساني که از ایران 
در همایش ه��ای بین المللي ش��رکت می کنند در 
جهت تشویق س��رمایه گذاران خارجي به حضور در 
کش��ورمان صحبت کنند، من نیز در شرح وضعیت 
بیمه ه��ای بازرگاني ایران با این رویکرد س��خنراني 

کردم. 
وي گفت: اروپاییان از وضعیت بیمه در کش��ورهاي 
اس��المي این تصور را دارن��د که بیمه تکافل عرضه 
می ش��ود ک��ه نوع بیم��ه در دنیا متفاوت اس��ت. با 
استفاده از فرصتي که دراین نشست به دست آوردم 
به قدمت بیمه درایران اشاره و به صراحت اعالم کردم 
که بیمه درایران به شکل متداول کنوني دنیا عرضه 

می شود و ایران مشکلي با این نوع بیمه ندارد.
مظلومی با اشاره به حضور مدیر شرکت ساچه ایتالیا 
دراین نشست بین المللي یادآور شد: ساچه شرکتي 
اس��ت که ریسک های س��رمایه گذاري شرکت ها در 

س��ایر کش��ورها را بیمه می کند و در این نشس��ت 
نظر بسیار مثبتي به بازار ایران براي سرمایه گذاري 
داش��ت. وی گفت: در گزارش عملکرد صنعت بیمه 
ایران دلی��ل ضریب نف��وذ پایین بیم��ه درایران را 
حضور صندوق های بازنشس��تگي در کشور دانستم 
و توضی��ح دادم که این ضریب نفوذ فقط براي حق 
بیمه تولیدشده در بیمه های بازرگاني است و چنانچه 
حق بیمه های بازنشستگي صندوق ها را به آن اضافه 
کنیم، ضریب نفوذ بیمه در ایران به حدود 10 درصد 

می رسد که رقم قابل قبولي است. 
مظلومي در پاسخ به این پرسش که ایران با حضور 
در نشس��ت هاي بین المللي در بازار بیمه کشور به 
دنبال چه هدفي اس��ت، توضی��ح داد: صنعت بیمه 
ایران بعد از گرفتن رتبه اعتبار از موسس��ات معتبر 
دنیا می توان��د در قبولي اتکایي فعالیت های خود را 
توسعه دهد. وي گفت: طي 80 سالي که از فعالیت 
بیمه گري درایران می گذرد به ندرت اتفاق افتاده که 
دارایی ها و مسئولیت های بیمه ای در خارج از کشور 
توسط بیمه گران ایراني بیمه شود. قبولي اتکایي یا 
صادرات خدمات بیمه ای به خارج از کشور، ارزآوري 

قابل توجهي براي ایران خواهد داشت.
    ای��ن عضو انجمن حرف��ه ای صنعت بیمه با بیان 
اینکه در کنار واگذاري اتکایي و خرید بیمه ازس��ایر 
کش��ورها می توانی��م قبولي اتکایي ی��ا فروش بیمه 
داش��ته باش��یم، ادامه داد: تحریم ها طي سال های 
گذشته باعث شد که ایران براي واگذاری های اتکایي 
با بیمه گران اتکایي درجه دو همکاري داشته باشد و 
رفع تحریم ها موجب خواهد شد تا بار دیگر همکاري 

با بیمه گران اتکایي درجه یک از سر گرفته شود.
    او در پاس��خ به این پرسش که آیا شما به عنوان 
ی��ک مدیرعامل ش��رکت بیمه خصوصي ب��ا ورود 
بیمه های خارجي به بازار ایران موافقید، به صراحت 
گف��ت: بله موافقم و اعتق��اد دارم ورود بانک و بیمه 
خارجي به کشور به نفع صنعت بانکداري و بیمه ای 
ایران است، زیرا ما دراین دو صنعت مهم از بسیاري 
از استانداردهاي بین المللي عقب مانده ایم و چنانچه 
ورود خارجی ها با انتقال دانش و تکنولوژي روز دنیا 

باشد، به نفع اقتصاد ایران است. 
مظلومي به تفاوت دو نگاه در ایران و سایر کشورهاي 

نسل سوخته بیمه گري
در پنجمین نشست شوراي گفت وگوي رسانه و صنعت بیمه عنوان شد
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در حال توس��عه و توسعه یافته به مقوله بیمه اشاره 
و خاطرنشان کرد: معموالً در دنیا وقتي می خواهند 
مص��رف یک کاال را به خاطر س��المت و بهداش��ت 
جامعه کاهش دهند براي آن عوارض س��نگیني در 
نظر می گیرند، اما در ایران عوارضي که به بیمه تعلق 
می گیرد حتي شدیدتر از این کاالهاي مخرب است. 
هیچ کش��ور توس��عه یافته ای را پیدا نمی کنید که 
روي خدمات بیمه مالیات برارزش افزوده بگیرد، اما 
درایران دریافت می ش��ود. البته وزیر محترم اقتصاد 
13 آذر س��ال 93  وع��ده دادند ک��ه مالیات حذف 
می ش��ود، اما تا کنون خبري نیست. مظلومي مانع 
بزرگ تعامالت صنعت بیمه ایران با سایر کشورها را 
نبود رتبه اعتبار شرکت های بیمه ایراني عنوان کرد 
و گفت: شرکت های مطرح دنیا شرکت های ایراني را 
رتبه بندي نمی کنند و این موضوع ش��رایط را براي 
حضور در بازار بین المللي سخت و تقریباً غیرممکن 

کرده است.
    وي ب��ا بیان اینک��ه رتبه بندي داخلي فقط براي 
بازار بومي و داخلي کاربرد دارد، یادآور شد: برخي از 
موسسات رتبه بندي مطرح دنیا در آمریکاي شمالي 
هس��تند و طبق قوانی��ن آمریکا ریتین��گ را انجام 
می دهن��د که با ایران کار نمی کنن��د، گروه دیگري 
از این موسس��ات بازار اروپا هس��تند و طبق قوانین 
اروپ��ا فعالیت می کنند که ایران را تحریم کرده اند و 
گروهي هم درآسیا مانند ژاپن و سنگاپور مستقرند 
که هنوز براي آن اقدامي نش��ده است.      این عضو 
انجمن حرف��ه ای صنعت بیم��ه درخصوص تدوین 
قوانین بیمه ای در ایران گفت: اخیراً معاونت طرح و 
توسعه بیمه مرکزي اقدام مثبتی انجام داده و براي 
تدوین مقررات بیمه ای به مدل های مشابه در سایر 
کشورهاي همسایه استناد می کند که حرکت رو به 
جلویي است. البته شاید مقررات در نهایت با همان 
شکل بومي تدوین شود، اما همین که تجارب سایر 
کش��ورها مورد بحث و بررس��ي قرار می گیرد خوب 
است. وی افزود: به تازگی مرکز مالي دبي یک سري 
کارش��ناس خبره و مجرب از لن��دن به دبي دعوت 
کرده و از آنها خواس��ته براي دبي در حوزه خدمات 
مالي قوانیني بهتر و جدیدتر از انگلستان بنویسند. 
م��ا نیز اگر می خواهی��م روزي با قوانین بین المللي 
انطباق داش��ته باشیم باید چنین تصمیماتي اتخاذ 
کنیم. مظلومي در پاسخ به این پرسش که کدام یک 
از بیمه نامه های عرضه شده درایران به استانداردهاي 
بین المللي نزدیک تر است، اظهار کرد: در بیمه هاي 
مهندس��ي، باربري، نفت و انرژي، کشتي و هواپیما 

به استانداردهاي بین المللي نزدیک هستیم، درواقع 
ش��رایط بیمه نامه های مهندسي در ایران مربوط به 
ش��رایط 40 س��ال پیش مونیخ ري است، اما همان 
هم براي بازار فعلي ما کاربردي و جدید است. البته 
این رشته ها سهم کمي در پرتفوي بیمه کشور دارند 
و تقریباً بیش از 60 درصد س��هم پرتفوي بازار بیمه 
ای��ران که متعلق به بیمه های اتومبیل اس��ت هیچ 
ش��باهتي به اس��تانداردهاي دنیا ن��دارد. این عضو 
انجمن حرفه ای صنعت بیمه، ماهیت ش��رکت های 
بیمه خصوصي ای��ران را چالش دیگر صنعت بیمه 
ن��ام برد و گفت: بس��یاري از ش��رکت های بیمه نام 
خصوصي دارند، ام��ا در واقع متعلق به بخش هایی 
از دولت هس��تند و مش��کل اساس��ي شرکت های 
مذکور این است که در زمان تصمیم گیری ها معموالً  
تصمیمات منطقي نیس��ت. ی��ک مدیرعامل دراین 
شرکت ها با توجیه اینکه نتیجه عملکردش حداقل 5 
سال آینده مشخص می شود تصمیمات غیرحرفه ای 
می گیرد، اما در بخش کاماًل خصوصي هیات مدیره 
و سهامداران چنین اجازه ای به مدیرعامل نمی دهند.

    مظلوم��ي عدم تش��کل گرای��ي را چالش بعدي 
صنعت بیمه عنوان کرد و افزود: متاسفانه تصمیمات 
سندیکاي بیمه گران ایران ضمانت اجرایي ندارد که 
البته امیدوارم با اصالح اساسنامه آن این موضوع حل 
شود. وي به حضور فعاالن بخش های مختلف اقتصاد 
دراتاق هاي بازرگاني اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه 

هی��چ نماینده ای در اتاق ن��دارد؛ در حالي که دولت 
ات��اق بازرگاني را نماینده بخش خصوصي می داند و 
قدرت اجرایي اتاق درمقابل س��ندیکا بیشتر است. 
مظلومي کمیس��یون مش��ورتي بیمه کمیته ایراني 
ICC را ک��ه جلس��اتش در اتاق بازرگان��ي برگزار 
می شود، جزو تش��کالت اتاق ندانست و به صراحت 
گفت: خود من هم عضو این کمیس��یون هستم، اما 

هیچ ربطي به اتاق ندارد.
    وي یادآور شد: وقتي به اتاق های بازرگاني می روید 
می بینید ده ها تیم تجاري به ایران آمده اند و درباره 
س��رمایه گذاری ها درایران و در بخش هاي مختلف 
مذاک��ره می کنند، اما درهیچ یک ازاین نشس��ت ها 

خبري از بیمه گران نیست. 
مظلومي در خاتمه به نقش کارگزاران درصنعت بیمه 
دنیا اش��اره کرد و گفت: فعالیت کارگزاران درایران 
شباهتي به این گروه در سایر کشورها ندارد و بهتر 
اس��ت به جاي داش��تن 500  کارگ��زار فقط چند 
موسسه بزرگ کارگزاري داشته باشیم که این 500 
نف��ر به عنوان عضو این موسس��ات در بازار فعالیت 
کنن��د. وی افزود: وقتي صحب��ت از تغییر و تحول 
در ایران می شود، گروهي می گویند مگر بخش هاي 
دیگر چگونه اس��ت که باید بیمه را تغییر دهیم؛ در 
حالي که باید باالخره ازجایي شروع کرد و اگر همه 
بخش ها برنامه به روزرس��اني را آغ��از کنند، اقتصاد 

کشور درنهایت درست می شود.
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سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه 
کش��ور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان 

تقدیر کرد.
در س��ال جاری بیش از 440 بنگاه صادراتی برای 
شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثب��ت ن��ام الکترونیکی انجام دادن��د و به رغم آنکه 
صادرات محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز 
اهمیت است، صادرات توس��عه مدارانه در اقتصاد 
مختص محصوالتی اس��ت که به صورت نهایی و با 
ارزش افزوده باال صادر می شوند؛ یعنی محصوالتی 
که ضمن به��ره مندی از مناب��ع خدادادی 
با به��ره گی��ری از دانش فن��ی و ایجاد 
اشتغال به درجات باالتر ارزش افزوده 

می رسند.
دول��ت  راس��تا  ای��ن  در 

وظیفه دارد در تصمیمات و اقدامات خود، رویکرد 
توسعه پایدار اقتصادی کشور را لحاظ کند و بنا بر 
همین رویکرد، در صورت نیاز بازتعریفی از ارزش ها 

و اولویت ها ارائه دهد.
در انتخ��اب صادرکنندگان نمونه س��ال جاری نیز 
توج��ه به ارزش اف��زوده محص��والت صادراتی در 
دس��تور کار اس��ت و صادرکنن��دگان نمونه با این 

رویکرد انتخاب شدند. 
بنا بر گزارش خبرنگار ما، 28 مهرماه س��ال جاری 
و طی مراسمی در روز صادرات که با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر امور خارجه و جمعی از نخبگان  و برگزیدگان 
کش��ور، مدیران عامل و منتخبی��ن برتر در حوزه 
صادرات کش��ور برگزار ش��د، با اه��دای تندیس و 
ل��وح افتخ��ار صادرکننده نمونه ملی س��ال 94 به 
آق��ای مهندس س��ید مظفر عبداهلل 
مدیرعامل ش��رکت کشت 
و صنعت روژین تاک 
از خدمات ارزنده 
در  ایش��ان 
زمینه صادرات 

تقدیر شد.

معرفی شركت:
روژی��ن  ش��رکت 
تاری��خ  در  ت��اک 
اداره  در   1380/1/22
ثبت شرکت های تهران به 
ثبت رسید و در زمینی 
هکتار   24 مساحت  به 
نص��ب  کرمانش��اه  در 
و راه اندازی ش��د. در 
مهم ترین  صنعت  این 
مواد  کار،  عامل شروع 
اولی��ه اصل��ی آن یعنی 

گوجه فرنگی است.
 ای��ن ش��رکت در دو بخش صنعتی و کش��اورزی 
فعالی��ت خود را آغاز کرده و به عنوان قطب س��وم 
کش��ت گوجه فرنگی کش��ور مطرح است. شرکت 
برای اولین بار در کش��ور خط تولید گوجه فرنگی 
پوست کنده و گوجه فرنگی خردشده را راه اندازی 
کرد و همچنین در س��ال 1387 آب معدنی یک و 

نیم و نیم لیتری روژین به بازار عرضه شد.

برندهای ثبت شده :
روژین، ژینو، الل��ه، روبینا، زیتو، ژیتو طالیی، ژیتو 

نقره ای، راشین، ژوان
- دریاف��ت اولی��ن گواهینام��ه محص��ول طب��ق 
 2008 SGS– استانداردهای بین المللی از شرکت
گواهینام��ه  دریاف��ت   ،HACCP  -ISO9001
ح��الل از مرک��ز تحقیق��ات و اطالع رس��انی اتاق 
اس��المی، دریافت گواهینامه تایید آزمایشگاه های 
آزمون در سطح استان ها، دریافت تندیس سازمان 
اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی ای��ران به عنوان 

برترین محصول رب گوجه فرنگی در ایران
- دریاف��ت تندی��س صادرکنن��ده نمونه اس��تان 

کرمانشاه در سال های 1387، 1388 و 1389
- کارآفرین برتر استان کرمانشاه در سال 1387 و 

کارآفرین نمونه کشوری در سال 1390
- دریافت تندیس صادرکننده برتر کش��ور در سال 
1388 و 1389، دریاف��ت لوح واحد صنعت س��بز 
س��ال از س��ازمان حفاظت محیط زیست در سال 
1389، دریافت گواهینام��ه رعایت حقوق مصرف 
س��ال های 1390، 91، 92و 93،  در  کنن��دگان 
دریافت تندیس بیس��ت و س��ومین جشنواره ملی 
امتنان از کارگ��ران، گروه های کار واحدهای نمونه 
س��ال 1391، دریافت گواهینامه رتبه زرین از اتاق 
بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 
1391 و دریافت تندیس صادرکننده نمونه ملی از 

سال 1391 تاکنون.

روژین تاک فراتر از مرزها  
مهندس مظفر عبدااهلل صادر کننده برتر مواد غذایی
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مجمع عمومی عادی سالیانه کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��ا حض��ور بی��ش از 93 درصد 
س��هامداران برگزار ش��د. در این مجم��ع عالوه بر 
تصویب صورت های مالی س��ال منتهی به 31/ 3/ 
94، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت 
مادرتخصص��ی بازرگان��ی دولتی ای��ران، صندوق 
بازنشستگی کشوری، ش��رکت سرمایه گذاری صبا 
تامین و ش��رکت سرمایه گذاری اس��تان هرمزگان 
به عنوان اعضای هیات مدیره این ش��رکت انتخاب 

شدند.
ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقایان خالد 
به عنوان رئیس مجمع، دکتر سعیدی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی 
ای��ران و نظارت آقای��ان عبدالمجید قندریز و علی 
قنب��ری و به دبیری آقای محمد اس��ماعیل نبیئی 

تشکیل شد.
رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل این ش��رکت در 
ادامه مجمع با بیان اینکه طی دو ماه آینده شرایط 
جدی��دی برای کش��ور رقم می خ��ورد، اظهارکرد: 
براین اس��اس زمینه اجرای تعهدات تعریف ش��ده 
در برج��ام برای طرفین فراهم می ش��ود و آنچه به 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مربوط می شود، 
باز ش��دن فضای جدیدی اس��ت که ط��ی چهار و 
پنج س��ال گذشته مش��کالت متعدد و دوچندانی 
را ب��رای ما فراهم کرده بود. محمد س��عیدی ادامه 
داد: در این ش��رایط جدید، کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ایران باید از همه ظرفیت های خود برای 
توس��عه ناوگان در بازاره��ای بین المللی بهره برده 
و ای��ن ش��رکت در ت��راز بزرگ ترین ش��رکت های 
بین الملل��ی قرار گیرد. وی گفت: اولین نکته ای که 
در ش��رایط جدید به دنبال آن هس��تیم، این است 
ک��ه بتوانی��م در زمان اجرای تفاه��م، مقدمات آن 
را فراهم کنیم و آن ایجاد ش��رکت های بین المللی 
با همکاری ش��رکت های بزرگ دنیا اس��ت. وی با 
بیان اینکه کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال ش��رکت های کوچک در منطقه یا در آس��یا 
نیس��ت،گفت: در ص��دد هس��تیم ب��ا مهم ترین و 
قدرتمندترین شرکت های بین المللی دنیا مشارکت 
کرده و با تاس��یس ش��رکت های مشترک با آنها از 

شرایط و تس��هیالت یکدیگر استفاده کنیم تا یک 
هم افزایی ایجاد ش��ود. وی اظهار کرد: بدون تردید 
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران از شرکت های 
ب��زرگ کش��ور چه ب��ه لحاظ نی��روی انس��انی و 
سیس��تم ها و همچنین از لحاظ فرهنگ سازمانی 
قابل رقابت در تراز بین المللی با ش��رکت های مهم 
دنیاست. سعیدی با بیان اینکه رشد اقتصادی اروپا 
به جز چند کش��ور تقریبا متوقف اس��ت، همچنین 
رشد اقتصادی چین هم که قدرت اقتصادی شرق 
به حس��اب می آید متوقف ش��ده یا با یک ش��یب 
مالیم به س��مت پایی��ن در حرکت اس��ت، افزود: 
به همین منظ��ور منطقه CIS به عن��وان اقتصاد 
نوظهور در س��طح بین المللی و در س��طح منطقه 
محسوب می ش��ود. مدیرعامل کش��تیرانی با بیان 
اینکه نقطه تمرکز شرکت های اروپایی و بین المللی 
ب��رای س��ال های 2016 و 2018 میالدی منطقه 
CIS اس��ت، گفت: این منطقه بس��یار بکر و دارای 
منابع بسیار زیادی اس��ت همچنین منابع معدنی 
و زیرزمینی بس��یار گرانبها و ارزش��مندی دارد که 

توسعه نیافته است. 
وی تاکید کرد: اتفاقی که از سال گذشته در کشور 
رخ داده و موج��ب خش��نودی اقتصاددانان و تجار 
 CIS ایرانی شده است، ایجاد خط ریلی بین منطقه
و ایران، همچنین ایجاد مس��یر شمال به جنوب از 
مجموع��ه CIS با یک جمعی��ت 200 میلیونی به 
دریاهای آزاد اس��ت که از طریق جمهوری اسالمی 
ای��ران صورت می گی��رد. وی همچنین اظهار کرد: 
با راه اندازی منطقه اینچه برون در ش��مال کش��ور 
و دسترس��ی اقتصاد قزاقس��تان و ترکمنستان به 
ای��ران و همچنین ب��ه دری��ای آزاد، یک مجموعه 
بسیار فزاینده و ارزشمندی را می توان طی ماه های 
آینده ش��کل داد که کشتیرانی با جدیت به دنبال 

آن است. 

برنامه های آتی: 
• برنام��ه  ریزی ب��رای دریافت فاینان��س از منابع 
داخلی و خارجی به منظور تامین اعتبار پروژه های 
در دست خرید و ساخت طبق برنامه های راهبردی 

پنج ساله آتی

• طراح��ی و اج��رای سیس��تم های جام��ع مالی 
هلدینگ

• بررسی و مطالعه راهکارهای گزارشگری منابع و 
مصارف وجوه نقد در هلدینگ

• بررس��ی و مطالعه مجموعه اس��ناد باالدستی از 
جمله قوانین مالی- مالیاتی به منظور بهره برداری 
و اس��تفاده از ظرفیت های قانون��ی و معافیت های 

مالیاتی
• تشویق و ترغیب شرکت های گروه برای پیگیری 

و اجرای مجموعه برنامه ها و پروژه های راهبردی
• اصالح س��اختار مالی ش��رکت از طریق افزایش 

سرمایه

آغاز فعالیت مجدد دفاتر نمایندگی كشتیرانی در 
جهان

دکتر س��عیدی آغاز مجدد فعالیت دفتر نمایندگی 
کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران در هامبورگ 
ط��ی هفته  های آت��ی را از اقدام��ات و برنامه های 
کش��تیرانی برش��مرد و اظهار کرد: قصد داریم در 
منطقه آمریکای جنوبی هم مسیر حمل  و نقل بین  
المللی را فعال کنیم. با رفع تحریم  ها، حمل  و نقل 
بین   المللی و توسعه آن جزو فعالیت های اصلی ما 
در س��ال های آینده خواهد بود. امیدوارم درآمد و 
س��ود شرکت با گسترش خطوط حمل  و نقل بین 
 المللی، افزایش قابل توجهی یابد و از ظرفیت هایی 
که در خطوط فل��ه و کانتینری وجود دارد به نحو 

احسن استفاده شود.

ناخدای کارآمد صنعت کشتیرانی 
مهندس محمد سعیدی با کشتیرانی )ج.ا.ا.( به مجمع ساالنه نشست
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سازمان توسعه تجارت ایران صادركنندگان نمونه 
كشـور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان 
تقدیـر كرد. در سـال جـاری بیـش از 440 بنگاه 
صادراتـی بـرای شـركت در رقابت ملـی انتخاب 
صادركننـدگان نمونه ثبت نـام الکترونیکی انجام 
دادند و بهرغم آنکه صادرات محصوالت مختلف به 
دلیل ارزآوری حائز اهمیت است، صادرات توسعه 
مدارانه در اقتصاد مختص محصوالتی اسـت كه به 
صورت نهایی و با ارزش افزوده باال صادر میشوند؛ 
یعنی محصوالتـی كه ضمن بهره منـدی از منابع 
خـدادادی با بهـره گیـری از دانش فنـی و ایجاد 

اشتغال به درجات باالتر ارزش افزوده میرسند.
در این راسـتا دولت وظیفـه دارد در تصمیمات و 
اقدامـات خود، رویکرد توسـعه پایـدار اقتصادی 
كشـور را لحـاظ كند و بنـا بر همیـن رویکرد، در 
صورت نیـاز بازتعریفی از ارزشـها و اولویتها ارائه 

دهد.
در انتخـاب صادركنندگان نمونه سـال جاری نیز 
توجه بـه ارزش افـزوده محصـوالت صادراتی در 
دسـتور كار اسـت و صادركنندگان نمونـه با این 

رویکـرد انتخاب شـدند.  بنا بر گـزارش خبرنگار 
ما، 28 مهرماه سـال جاری و طی مراسمی در روز 
صادرات كه با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه و جمعی 
از نخبـگان و برگزیدگان كشـور، مدیران عامل و 
منتخبیـن برتر در حـوزه صادرات كشـور برگزار 
شـد، با اهدای تندیس و لوح افتخـار صادركننده 
نمونـه ملی سـال 94 بـه آقای مهنـدس مرتضی 
سـلطانی رئیس هیات مدیره شركت گروه صنعتی 
زرمـاكارون از خدمـات ارزنـده ایشـان در زمینه 

صادرات تقدیر شد.
گروه صنعتی زرماكارون

رئیس هیات مدیره: مهندس مرتضی سلطانی

معرفی شركت:
شـركت زرماكارون وابسته به گروه توسعه صنعتی 
و پژوهشـی زراولین و بزرگترین تولیدكننده انواع 
ماكارونی با آرد سمولینا در كشور است كه هم اینک 
بـا تولید باكیفیت و مرغوب، توجه ویژه به پژوهش 
و ارائه الگوی مدیریتی و اجرایی نمونه، در سـکوی 

نخسـت بازار داخلی قرار گرفتـه و با ورود موثر در 
بـازار جهانی، یکی از بزرگترین برندهای جهانی در 
این عرصه به شمار میآید. شركت صنعتی زرماكارون 
به دلیل تولید صادرات محور، بازارشناسـی و اقدام 
اساسی در حوزه صادرات در سالهای 87، 88، 89، 
90، 91، 92 ، 93 و 94 بـه عنـوان تنها صادركننده 

ممتاز ملی در صنعت ماكارونی معرفی شده است.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت:  1384

محصوالت صادراتی شركت:
انواع اسـپاگتی، پاستا و نسـل جدید ماكارونی در 
ایران )ماكارونی آشیانهای و الزانیای پیش پخت( 

آرد و انواع پودر كیک

برندهای ثبت شده: زر، آریا و سانو آرین
گواهینامه های اخذشده:

 ISO این شـركت دارای گواهینامه های بین المللی
 HACCP ، ISO9001،  18001  ISO، ISO  14001

FDA , HALAL , ITQIIUI , 22000 است.

زرین و سرفراز در کیفیت و صادرات    
مهندس سلطانی با زر ماکارون بر بلندای قله صادرات کشور
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خبر رسید که در پارک شفق واقع در محله یوسف 
آباد، مجمع ساالنه قند پیرانشهر برگزار می شود. با 
اینکه نمایش��گاه مطبوعات بود و تیترهای خبری 
براساس سخنان مقام اول اجرایی کشور چه بسیار 
و پرشمار، ولی در تاالر رو به کهنگی گذارده پارک 
شفق ش��اهد حضور مردان قند کش��ور بودیم که 
موی سپید شان نشان از تالش و تجربه فراوان آنها 

در حیات کاری  شان داشت.
این مجمع با  حضور 71/15 درصدی س��هامداران 
به ریاست سید مصطفی عمادی و دبیری طالبیان 
برگزار ش��د. مجمع با تصویب صورت های مالی و 
تقدیر و تش��کر از خدمات مدیریت مالی به دلیل 
ارائه حساب های شفاف، با تقسیم سود 550 ریال 

به کار خود پایان داد.
ج��ا دارد از مدیری��ت جناب عم��ادی بر مجمع و 
آگاه��ی مش��ارالیه از صنعت قند و بازار س��رمایه 
تقدیر کنیم. گفتنی اس��ت تش��کر پایانی ریاست 
مجمع از س��هامداران و عکاسان و خبرنگاران قابل 

مالحظه بود. 

پیام هیات مدیره
مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد 

گزارش 

تولید شکر:
 در س��الی که سپری شد با سعی و تالش مدیریت 
و کلی��ه کارکن��ان زحمتک��ش مجموعه ش��رکت 
فرآورده ه��ای غذای��ی و قند پیرانش��هر با مصرف 
2-3326 تن چغندر و تولید 46848 تن ش��کر به 
عن��وان برترین تولیدکننده و مصرف کننده چغندر 
قند کشور توانس��ت بار دیگر قدرت و اراده خود را 
در نیل به هدف مقدس تولید و سازندگی به منصه 

ظهور برساند.
هیات مدیره ش��رکت افتخار دارد که این موفقیت 
بزرگ را به کلیه س��هامداران و کارکنان ش��رکت 

تبریک عرض نماید. 

تولید الکل:
در سال مالی مورد گزارش امکان تولید این محصول 
ب��ه میزان 2107000 لیتر رس��ید ک��ه با توجه به 
پیش بینی تعدیل شده بودجه در فروردین ماه 94 به 
می��زان 2/000/000 لیتر 5/3 درصد افزایش دارد، 
لیکن ب��ه دلیل کاهش قیمت ال��کل در بازار مبلغ 

ریالی فروش الکل 9 درصد کاهش داشته است.

تقدیر و توفیقات شركت
موفقیت ه��ای ش��رکت در زمین��ه فعالیت ه��ای 
اقتصادی تاکنون منجر به دریافت لوح و تندیس از 

ارگان های ذی ربط به قرار زیر شده است.
- اخذ لوح تقدی��ر از وزارت صنایع به عنوان واحد 

نمونه کشوری در سال 1374
- اخ��ذ لوح تندیس صنعت س��بز به لحاظ رعایت 

استانداردهای محیطی استان در سال 1383
- اخذ تندیس از سوی اداره صنایع و معادن استان، 
اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن به عنوان واحد 

نمونه استان در سال 1388
- اخ��ذ لوح تندیس صنعت س��بز به لحاظ رعایت 
استانداردهای محیط زیست کشور در سال 1381

تاریخچه فعالیت
شرکت فرآورده های غذایي و قند پیرانشهر در سال 
1347 توس��ط شرکت بلژیکی اوکماس و از طریق 
وزارت صنایع احداث ش��د و در سال 1348 مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
اداره ام��ور کارخان��ه ت��ا پایان 1362 به وس��یله 
شرکت شهدساز تحت پوشش وزارت صنایع انجام 
می گرفت و از تاریخ 62/9/26 به صورت ش��رکت 
سهامی خاص تاسیس شد و طي شماره 130269 
م��ورخ 1362/9/26 در اداره ثب��ت ش��رکت ها و 
مالکیت صنعتي تهران به ثبت رس��ید. در س��ال 
1373 بر اس��اس سیاس��ت های خصوصی سازی، 
ش��رکت به بخش خصوصی واگذار شد و در تاریخ 
1375/8/20 به شرکت سهامي عام تبدیل گردید 
و در تاری��خ 1375/11/2 در ب��ورس اوراق بهادار 

تهران پذیرفته شد. 

موضوع فعالیت 
ال��ف( احداث، احیا و نوس��ازي و اداره کارخانجات 
تولید ش��کر و قند و فروش محصوالت آنها و خرید 
ماشین آالت و ابزار و لوازم و مواد اولیه مورد نیاز از 
خارج یا داخل کشور، احداث و اداره مزارع چغندر 

قند و کشاورزي و دامداری
ب( مش��ارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس 
یا تعهد س��هام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد 

سهام شرکت های موجود
ج( ش��رکت می تواند به کلی��ه عملیات و معامالت 
مال��ي و تج��اري و صنعتي که به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم ب��ه تمام یا ه��ر ی��ک از موضوعات 

مشروحه فوق مربوط باشد، مبادرت ورزد. 

مجمع ساالنه قند پیرانشهر قند قند بود
تقسیم سود 550 ریالی به ازای هر سهم
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اعضاء هیات مدیره
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پروفس��ور محمدهاشم پس��ران با بررس��ی شرایط 
اقتص��اد ایران پس از لغو تحریم ه��ا، درباره احتمال 
انحراف از مس��یر اصلی اصالحات اقتصادی هش��دار 
داد. ای��ن اقتصاددان سرش��ناس ایرانی با بیان اینکه 
با لغو تحریم ها نباید صرف��اً به درآمدهای حاصل از 
فروش نفت و آزادس��ازی منابع بلوکه شده در خارج 
از کش��ور تکیه شود، تاکید کرد: اصالحات اقتصادی 
بای��د در صدر سیاس��ت های دولت ق��رار گیرد؛ در 
غیر این صورت توس��عه اقتصادی کش��ور یا ممکن 
نخواهد بود یا اگر رش��دی صورت گیرد، کوتاه مدت 
اس��ت. در واقع نباید تصور شود که با لغو تحریم ها، 
اقتص��اد ایران نیز خود به خود با نظام جدید تطبیق 
داده می ش��ود. وی س��ه عامل مهم در اقتصاد ایران 
برای رس��یدن به کارایی بیش��تر را »قیمت نفت«، 
»اصالحات اقتصادی« و »گسترش سرمایه گذاری در 
بخش ه��ای صنعتی و خدماتی« عنوان کرد و گفت: 
اقتصاد ایران باید خ��ود را با درآمدهای نفتی پایین 
تطبیق دهد. این امر تنها زمانی امکان پذیر است که 

به سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. 
او همچنین عواملی از قبیل »استفاده کارا از نیروی 
جوان کش��ور«، »جل��ب س��رمایه گذاری خارجی«، 
»گس��ترش فعالیت بخش خصوصی«، »استفاده از 
تکنولوژی  روز« و »نزدیک تر کردن اقتصاد سیاس��ی 
کش��ور به واقعیت های اقتصاد ای��ران« را از راه های 
رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی دانست. 
گروه بازرگانی: پروفسور محمد هاشم پسران درباره 
انحراف از مس��یر اصلی اصالحات اقتصادی هش��دار 
داد. ای��ن اقتصاددان سرش��ناس ایران��ی اعالم کرد 
که در دوره لغو تحریم ه��ا، اصالحات اقتصادی باید 
در صدر سیاس��ت های دولت ق��رار گیرد؛ در غیراین 
صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود 
یا اگر رشدی صورت گیرد مدت زمان زیادی به طول 

نخواهد انجامید. 
وی در نظ��ر گرفتن عواملی از قبیل »اس��تفاده کارا 
از نی��روی ج��وان کش��ور«، »جلب س��رمایه گذاری 

خارجی«، »گس��ترش فعالیت بخ��ش خصوصی«، 
»اصالح��ات اقتص��ادی«، »اس��تفاده از تکنول��وژی 
روز« و »نزدیک تر کردن اقتصاد سیاس��ی کشور به 
واقعیت های اقتصاد ایران« را از راه های رس��یدن به 
رش��د و توس��عه بلندمدت اقتصادی عنوان و تاکید 
ک��رد: برای ش��کوفایی اقتصاد ایران نبای��د صرفاً به 
درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادس��ازی منابع 

ارزی بلوکه شده در خارج از کشور تکیه شود. 
در ادامه سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد ایران، 
هاش��م پس��ران دیدگاه های خود را در مورد شرایط 
اقتص��اد ای��ران در دوران خروج از رک��ود به  صورت 
ویدئوکنفران��س در جمع فعاالن بخش خصوصی در 

اتاق تهران ارائه کرد. 
وی در این جلس��ه با اش��اره به اینکه شرایط فعلی 
اقتصاد ایران در مرحله حساس��ی ق��رار دارد، گفت: 
تحریم ها دو یا س��ه ماه دیگ��ر به تدریج لغو خواهند 
ش��د که این موضوع انتظارات زیادی را هم داخل و 
هم در خارج از کشور نسبت به اقتصاد ایران به  وجود 
آورده اس��ت؛ به  طوری  ک��ه همه منتظرند تا ببینند 
دولتم��ردان و اقتصاددان ه��ای ای��ران چگونه با این 
مس��ائل روبه رو می شوند، اما اقتصاد ایران در شرایط 
فعلی متاثر از مسائل عمده ای است که به آسانی حل 
نخواهد شد یا برای حل آنها زمان زیادی الزم است. 

سه عامل مهم در اقتصاد ایران 
پس��ران س��ه عامل مه��م در اقتصاد ای��ران را برای 
رسیدن به کارایی بیشتر »قیمت نفت«، »اصالحات 
اقتصادی« و »گسترش سرمایه گذاری در بخش های 
صنعت��ی و خدماتی«عن��وان ک��رد. ب��ه گفت��ه این 
اقتص��اددان، با اینکه در ح��ال حاضر تاثیر و اهمیت 
نفت در اقتصاد ایران نس��بت به گذشته کمتر شده، 
اما هنوز نوسانات قیمت نفت تاثیر عمده ای بر اقتصاد 
ای��ران می گذارد که این تاثیره��م از طریق صادرات 
نفت خام و هم از طریق اقالم وابسته به نفت از جمله 

محصوالت پتروشیمی است. 
وی با اش��اره به مسئله تحریم ها گفت: این تحریم ها 

اقتصاد ایران را به سمتی سوق داده که عماًل کارایی 
خود را از دس��ت داده اس��ت. زمانی ک��ه تحریم ها 
برداش��ته می ش��وند، اقتصاد کش��ور نیز به تدریج به 
تعدیل و اصالح نی��از دارد تا بتواند موفق تر و کاراتر 
عمل کند. هاش��م پس��ران با بیان اینکه زمینه های 
بس��یاری برای سرمایه گذاری در ایران وجود داشته، 
اما ب��ه نوعی در آنها س��رمایه گذاری صورت نگرفته 
اس��ت، گفت: عدم س��رمایه گذاری ها در ای��ران، به  
واسطه تحریم ها و سیاست های اقتصادی بوده که به 
جای اینکه منابع اقتصادی را به سمت سرمایه گذاری 
سوق دهد به سمت مصرف برده است؛ سیاست هایی 

که هنوز هم در برخی موارد ادامه دارد.
اثر تحریم ها بر سرمایه گذاری و تولید 

وی با اش��اره به آمارهای سه، چهار سال اخیر اظهار 
ک��رد: بعد از اینکه تحریم های جدید بر اقتصاد ایران 
اعمال شد، تولید ناخالص داخلی حدود3 تا 6 درصد 
کاهش یافت؛ همچنین میزان سرمایه گذاری هم در 
بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به مقدار قابل 
مالحظه تر و حدود 12تا 15 درصد افت داشت، اما در 
همین دوره مصرف تنها یک الی 5/ 2 درصد کاهش 
پیدا کرد. این آمارها نشان می دهد که تحریم ها بیش 
از آنکه بر سطح مصرف تاثیرگذار باشد، اثر خود را بر 
تولید و سرمایه گذاری داشته است که خود، مسائل 
مختلفی را برای ایران به وجود می آورد. از این رو اگر 
نتوانیم سرمایه گذاری قابل  مالحظه ای در بخش های 
صنعت��ی و خدماتی انجام دهی��م، ایران آن ظرفیت 
تولید را نخواهد داش��ت که بتواند پس از تحریم ها، 
از منافع تجارت و معامالت بهره مند ش��ود. در نبود 
ظرفیت تولید، حتی اگر زمینه مناسب برای صادرات 
هم وجود داشته باشد، باز توسعه صادرات غیرنفتی 
ایران غیرممکن خواهد بود. این در حالی اس��ت که 
صادرات غیرنفتی و توسعه آن یکی از عوامل سازنده 

اقتصاد ایران در آینده است. 
پسران ادامه داد: ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی 
خود رقبای زیادی دارد. در حال حاضر کش��ورهای 
چین، هند، آسیای میانه، اروپا، کشورهای آمریکای 
التین و حتی کشورهای آفریقایی در عرصه صادرات 
جزو کش��ورهای مطرح در دنیا هستند و ایران برای 
توسعه صادرات غیرنفتی باید با این کشورها به رقابت 
بپردازد. به دلیل آنکه اقتصاد ایران در دوران تحریم ها 
کارایی الزم را نداش��ته و تعادل خود را از دست داده 
است، اگر نتوانیم با اصالح سیاست ها اقتصاد را کاراتر 
کنیم، امکان بهره مند ش��دن از ش��رایطی که برای 
اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به  وجود می آید نیز 

وجود نخواهد داشت. 
ضرورت کاهش نرخ سود واقعی 

وی به کاهش قابل توجه نرخ تورم با روی کار آمدن 
دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در دولت دهم نرخ 
تورم به حدود 45 درصد هم رس��یده ب��ود؛ این در 
حالی اس��ت که دولت یازدهم توانست این نرخ را در 
ماه های اخیر بسیار کاهش دهد. پسران کاهش تورم 

نسخه پرفسور پسران برای پساتحریم
هشدار اقتصاددان سرشناس ایرانی درباره احتمال انحراف از مسیر اصلی اصالحات اقتصادی
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طی این دوره را اتفاق بسیار مثبتی دانست و افزود: 
این موضوع اعتماد بس��یاری را بین مردم نسبت به 
دولت ایجاد کرده است، ولی این کاهش تورم بسیار 
سریع اتفاق افتاده و از آنجا که دولت چنین سرعتی 
را در کاه��ش نرخ تورم پیش بینی نمی کرد، در حال 
حاضر نرخ های س��ود در بخش خصوصی و بانک ها 
بسیار باالتر از تورم قرار گرفته اند؛ این در حالی است 
که در گذشته نرخ های سود در ایران معادل یا کمتر 
از نرخ تورم بودند و اثر زیادی بر س��رمایه گذاری در 
کشور نداشتند، اما اکنون که نرخ های سود با فاصله 
زی��ادی از نرخ ت��ورم قرار دارند، س��رمایه گذاری در 
بخش خصوصی لطمه خواهد خورد. حال اگر دولت 
اوراق بدهی هم منتشر کند و با باال نگه داشتن نرخ 
س��ود اوراق بدهی سعی بر تش��ویق مردم به خرید 
این اوراق کند، در واقع باعث می ش��ود که بانک های 
خصوصی و نیمه خصوصی هم نرخ های سود خود را 
باال نگه دارند تا نگذارند منابع مالی شان از سپرده ها 
به س��مت اوراق بدهی دولتی برود؛ در نتیجه دولت 
با این کار تنها موجبات باال بودن نرخ سود را فراهم 
می کند. وی با اشاره به این موضوع که اختالف بین 
نرخ س��ود اسمی و نرخ تورم باعث می شود نرخ سود 
واقعی نیز باال باش��د، گفت: هر چه نرخ سود واقعی 
باالتر باش��د، میزان س��رمایه گذاری کاهش خواهد 
یافت؛ در نتیجه باید سیاس��ت های پولی و مالی ای 

اتخاذ ش��ود ک��ه نرخ 
را  واقعی  س��ود 

به  نب��رد.  باال 
این معنی که 
به ه��ر میزانی 

که ت��ورم پایین 
نرخ س��ود  باید  می آید، 

اس��می ب��ه هم��ان میزان 
کاه��ش یاب��د؛ در غیر این 
ص��ورت لطم��ه بزرگ��ی به 

اقتصاد ای��ران وارد 
خواهد شد.

اقتص��اد  تکی��ه 
ص��ادرات  ب��ر 

غیرنفتی 
پس��ران در بخش دیگری 

از س��خنان خ��ود ب��ه قابل 
قیمت  نب��ودن  پیش بینی 
نفت در آینده اقتصاد ایران 

اشاره و اظهار کرد: 
در اقتص��اد ایران 
این موضوع باید 

در نظ��ر گرفت��ه 
در آینده ممکن اس��ت ش��ود که قیمت نفت 

در ح��دود 45 ت��ا 50 دالر هم باقی بماند و این نرخ 
قابل پیش بینی نیس��ت. از این رو نمی توانیم انتظار 
داش��ته باشیم که با رفع تحریم ها درآمد نفتی ایران 
به دوران پیش از تحریم ها برگردد؛ حتی اگر صادرات 
غیرنفتی ایران نیز افزایش یابد، همچنان درآمدهای 
نفت��ی ایران به آن میزانی نخواهد بود که کش��ور به 
آن تکیه کند. اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای 
نفتی پایین  تطبیق ده��د و این موضوع تنها زمانی 
امکان پذیر اس��ت که به س��رمایه گذاری در صادرات 

غیرنفت��ی روی بیاوری��م. منظ��ور م��ن از صادرات 
غیرنفتی حتی صادرات محصوالت پتروش��یمی نیز 
نیست، زیرا آن هم به نوعی به نفت مربوط می شود. 
منظور من صادراتی اس��ت ک��ه از بخش خصوصی 

زاییده می شود. 
این اقتصاددان در این خصوص به سرمایه گذاری در 
صنعت گردش��گری اش��اره کرد و گفت: در بسیاری 
از نقاط کش��ور که منابع طبیعی و تاریخی عمده ای 
وجود دارد باید هتلداری گسترش یابد و سیاست ها 
در این زمینه اصالح ش��ود، زی��را ایران در این زمینه 
منابع عمده ای دارد که می تواند بخش مهمی از درآمد 
خ��ود را از این طریق به  دس��ت آورد. البته در نهایت 
صنایع داخلی کشور نیز باید گسترش یابد، اصالحاتی 
در این زمینه صورت گیرد و تس��هیالت مالی به این 
صنایع اعطا شود تا صادرات غیرنفتی بخش خصوصی 
افزایش یابد. با در نظر گرفتن همه موارد مذکور، در 
حال حاضر مس��ئله عمده این اس��ت که چگونه این 
سیاست های مختلف را با توجه به شرایط نامناسبی 

که ایران در آن قرار دارد، به کار بگیریم.
پس��ران در ادامه درباره خطری که ایران هم اکنون 
با آن روبه روست، هشدار داد و گفت: با لغو تحریم ها 
و آزاد س��ازی منابع بلوکه ش��ده ای��ران در خارج از 
کشور که رئیس کل بانک مرکزی ایران آن را حدود 
29 میلیارد دالر عنوان کرده اس��ت، امکان افزایش 
نقدینگی در کش��ور وجود دارد. بر این اس��اس، اگر 
این منابع به تدریج نیز به اقتصاد کشور تزریق شود، 
نبای��د به گون��ه ای باش��د که موجب 
عقب انداختن اصالحات 
اساس��ی اقتصادی 
و  شده  کشور 

ب��ه  واس��طه این 
مش��کالت  مناب��ع 
کش��ور  اقتص��ادی 

پوش��انده ش��ود. در 
واق��ع بای��د اقداماتی اتخاذ 

شود که اصالحات اقتصادی 
در صدر سیاس��ت های دولت 

قرار گیرد و این گونه نپنداریم 
که چ��ون تحریم ها برداش��ته 
می ش��ود، اقتصاد ای��ران نیز به 

خودی خود با نظام جدید تطبیق 
داده می شود. 

وی با اشاره به معقول تر شدن قیمت بنزین در ایران 

نسبت به سایر کشورها در راستای افت جهانی قیمت 
نفت، افزود: این امر به دلیل سیاست هایی که دولت 
اتخاذ کرده نبوده اس��ت، بلکه تنها به  واسطه تغییر 
ش��رایط خارجی اس��ت. حال اگر ما سیاس��ت های 
مربوط به یارانه قیمت نفت را اصالح نکنیم و شرایط 
خارج��ی دوباره به گذش��ته برگ��ردد و قیمت نفت 
افزای��ش یابد، باز مانند گذش��ته یارانه ای که دولت 
به بخش خصوصی می دهد و مش��کالت این بخش 
افزایش خواهد یافت. از این  رو نباید گش��ایش ها در 
زمین��ه درآمد ارزی و آزاد ش��دن منابع بلوکه ش��ده 
ایران در خارج از کش��ور، شرایطی را ایجاد کند که 

اصالحات اساسی اقتصاد کشور عقب بیفتد.
پسران گفت: امید دارم که اقتصاد ایران در سال های 
آینده گس��ترش یابد، زیرا فع��االن بخش خصوصی 
زیادی هس��تند ک��ه منتظرند تا تحریم ها برداش��ته 
شود و س��رمایه گذاری در کشور انجام دهند. مشکل 
اینجاست که اگر اصالحات اقتصادی را انجام ندهیم 
این توس��عه اقتص��ادی ایران و رش��د آن کوتاه مدت 
خواهد بود؛ در صورتی که ایران باید برای 10 س��ال 
آینده رش��دی حدود 6 تا 8 درصد را رقم بزند. وی با 
بیان اینکه جمعیت ایران، جمعیتی بسیار جوان است، 
ادام��ه داد: اگر ما بتوانیم این جمعیت جوان را به کار 
بیندازیم، سرمایه گذاری خارجی را جلب کنیم، بخش 
خصوصی را گس��ترش دهیم، اصالح��ات اقتصادی 
اساس��ی را انجام دهیم، از تکنولوژی جدید استفاده 
کنیم و اقتصاد سیاس��ی کشور را نیز به واقعیت های 
اقتصادی کشور نزدیک کنیم، آن گاه می توانیم رشد و 

توسعه بلندمدت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری اعتبار ایران 
)سهامی  عام( روز دوشنبه مورخ  94/07/27 در هتل سیمرغ تهران شکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور بیش از88/13 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاسـت مجمع برعهده آقای مهران ربیعی بود كه جنابان 
بابک پیروز و شروین شهریاری  در مقام نظار اول و دوم و آقای مجتبی احمدی به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گـزارش هیات مدیره بـه مجمع مربوط به اهـم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به1394/4/31 و پس از استماع گزارش 
حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلوات خـود با تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و تقسیم سود 120 ریالی به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسـی آزمودگان به  عنوان حسـابرس و بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به  عنوان بازرس علی  البدل برای سال 

مالی 95 انتخاب گردیدند.
مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش خود به مجمع به این موضوع  اشاره كرد كه 
از اسفند ماه سال 93 كه شركت توسعه صنعتی با خرید سهام شركت سهامدار 
عمده شركت شده است، سعی بر آن بوده كه همسو با برنامه های كالن ترسیمی 
توسط گروه توسعه صنعتی كلیه فعالیت های عملیاتی و غیرعملیاتی در این راستا 

و در جهت رعایت صرفه و صالح هرچه بهتر روال كاری شركت صورت پذیرد.
مهنـدس بابک پیـروز عمده این فعالیت ها را در این بازه زمانی اصالح سـاختار 
پرتفوی شركت برشمرد و اضافه كرد: برای سال مال آتی به عنوان یکی از رئوس 
كاری و اهداف اصلی خود برنامه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی ها و سود 
انباشته را به جد پیگیر خواهیم بود كه خوشبختانه با ترسیم و اجرای برنامه های 
مدون مدیریتی توانسته ایم با انجام اقدامات اولیه برای افزایش سرمایه و بهبود 
پرتفوی شـركت براساس سیاست های شركت مادر اقدامات موثر و خوبی انجام 

دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گزارش قرائت شده مربوط به یک بازه زمانی 7 ماهه 
اسـت، افزود: در دو ماه اخیر با كار كارشناسی دقیق و اصالح پرتفوی توانستیم 
سود خوبی برای شركت حاصل كنیم كه این مهم با توجه به نگرش شركت مادر 
برای كسب سود حداكثری در سرمایه گذاری ها به دست آمد و سعی می كنیم با 
همت مضاعف و تالش همکاران ضمن تـداوم برنامه های خود در جهت صرفه و 

صالح شركت و سهامداران ادامه مسیر دهیم.
مهندس پیروز سـوق دادن سرمایه گذاری های شـركت به  بخش های دارویی و 
انبوه سازی را از دیگر نکات برجسته گزارش فعالیت شركت دانست و اظهار كرد: 
خوشـبختانه اكنون بخش عمده ای از پرتفوی ما در این دو شاخه متمركز شده 
كه با توجه به بهبود شرایط اقتصادی كشور در پی رفع تحریم ها امیدواریم این 

درایت و برنامه ریزی باعث كسب سود خوبی برای سال مالی آتی شود.
وی با اشاره به تدبیر مدیریت ارشد شركت برای هماهنگی هرچه بیشتر با شركت 
مادر و هلدینگ توسـعه صنعتی تاكید كرد: در همین راسـتا با اصالح سـاختار 
مالی و بهبود و كوچک كردن پرتفوی و تمركز آن بر فعالیت های پربازده سـعی 
كردیم عملکردی قابل دفاع را برای سـهامداران خود به ارمغان بیاوریم. هرچند 
كه اجرایی شـدن دیگر برنامه های ما برای افزایش ارزش افزوده و سـود بیشتر 

مستلزم حمایت همه جانبه سهامداران عمده است.
مهندس رامین ربیعی نیز در این مجمع با اشـاره به اینکه شـركت اعتبار ایران 
بازوی بورسـی سرمایه گذاری توسـعه صنعتی ایران خواهد بود، گفت:  پیش تر 
زمینه فعالیت این شركت تولید دوچرخه و قطعات آن بود كه با ورود به مجموعه 
ما سعی كردیم با تغییر سیاست و برنامهریزی و كار كارشناسی قوی شركت های 
زیرمجموعه را كه در كار تولید دوچرخه و قطعات بودند و سودآوری قابل توجهی 
نداشتند واگذار یا منتقل كنیم، زیرا این یکی از شروط اصلی ما برای خرید این 
شـركت بوده اسـت و من به عنوان رئیس هیات مدیره به شـما سهامداران این 
اطمینان خاطر را می دهم كه این واگذاری ها با رعایت دقیق صرفه و صالح شركت 
صـورت گرفته و خواهد گرفت. رئیس هیات مدیره شـركت در بخش دیگری از 
صحبت هـای خود اظهار كـرد: در بعضی از شـركت های زیرمجموعه نیز تغییر 

سرمایه گذاری اعتبار ایران به فصلی نو می اندیشد
 تدوین استراتژي مناسب درخصوص صنایع پربازده برای سال مالی آتی
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اعضاء هیات مدیره

آقای رامین ربیعی

آقای حسین سلیمی

اقای سید حسام الدین عبادی

آقای مهدی غفاری

آقای بابک پیروز

نماینده

شرکت آتیه امید توسعه )سهامی خاص(

شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک )سهامی خاص(

شرکت توسعه داده پردازی خاورمیانه )سهامی خاص(

شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش )سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی خاص(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
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اساسنامه خواهیم داشت تا همسو با سیاست كلی شركت مادر بتوانیم برنامه های 
خود را اجرا كنیم. وی افزود: تاكید توسـعه صنعتی و مدیریت آن بر شـفافیت 
صورت های مالی و انتشـار به موقع آن بوده و هست و بحمداهلل شركت اعتباری 
ایران نیز توانسته در همین بازه زمانی كم كه ما سهامدار آن شده ایم با درایت و 
تدبیر مدیریتش و سرمایه گذاری مناسب در بخش های دارویی و انبوه سازی در 

این مسیر حركت كند. 
مدیرعامل شركت در ادامه با اعالم اینکه هر دو هفته یکبار كمیته های تخصصی 
برای بهبود پرتفوی شـركت های زیرمجموعه، در شـركت مادر تشکیل جلسه 
می دهد، گفت: ما نیز با دقت و وسـواس و كار كارشناسـی دقیق در پی آنیم كه 
ارزیابی درستی از بازار داشته باشیم تا در آن صنعت كه سودآوری بیشتری دارد 
سرمایه گذاری كنیم و همان طور كه هیات مدیره شركت تاكید داشته و خود نیز 
تحلیل كرده ایم، در بخش های دارویی و انبوه سـازی پس از اجرای برجام شاهد 
تحول مثبت و رو به رشدی باشیم كه این باعث رشد سودآوری و ارزش آفرینی 

شركت برای سهامداران خواهد بود.
مهندس بابک پیروز در بخش پایانی گزارش خود با اشـاره به این نکته كه كادر 
اداری و معاونت های شـركت به محل اصلی شـركت بازگشته است، اضافه كرد: 
یکی دیگر از برنامه های مدیریت باال بردن سهام شناورمان خواهد بود تا بتوانیم 

به این وسیله از معافیت های مالیاتی بهره مند شویم.
به عنوان مخلص كالم باید گفت با تدبیر مدیران هلدینگ توسـعه صنعتی و با 
توجه به بدنه اجرایی قوی و مدیریت كاربلد آن، سهامداران می توانند به عنوان 
یک سهم پربازده روی این شركت حساب ویژه ای بازكنند، زیرا این تیم مدیریت 
شایستگی خود را قبل تر و در فضای پرتالطم اقتصادی سالیان گذشته به خوبی 

نشان داده است.   

پیام مدیرعامل
با حمد و سپاس بیکران به درگاه قادر متعال و ضمن خو شامدگویی به سهامداران 
محتـرم شـركت، گـزارش عملکرد هیـات مدیره برای سـال مالـی منتهی به 

1394/4/31 را به مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می نماید.
با عنایت به ارزیابی عملکرد سـالیانه شركت و شرایط اقتصادی جهان و كشور 
توفیق حركت در راسـتای اهداف از پیش طراحی شـده حاصل گردید. سـالی 
كه با فراز و نشـیب های فراوان توانستیم مسیر تعالی را به گونه ای كه شایسته 
سهامداران محترم این شركت است، طی نماییم. هیات مدیره با اعتقادی راسخ 
به ادامه روند رو به رشـد و تحقق منافع سهامداران محترم تمامی تالش خود را 

معمول می نماید.
هیات مدیره امیدوار است با به كارگیری ظرفیت های مناسب شركت در راستای 
سـرمایه گذاری و اسـتفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و تحلیل مناسب 
فرصت ها و تهدیدهای بازار، برنامه ریزی مناسب به منظورافزایش سود آوری را 
عملیاتی نماید. گزارش مذكور مشتمل بر فصول مختلف براساس عملکرد سالیانه 
شركت در حوزه های سرمایه گذاری، مالی و همچنین برنامه های آتی است .هیات 
مدیره شركت امیدوار است كه بتواند سهامداران محترم را هرچه بهتر و كامل تر 
از نحوه مدیریت شركت آگاه سازد.  برای حصول این مهم استفاده از پتانسیل ها و 
مزیت های نسبي و فرصت های موجود در كشور در دستور كار قرار گرفته و سعي 
داریم با بهره مندي از سرمایه های انساني متخصص و دلسوز به اهداف راهبردي 

و انجام ماموریت هاي تعیین شده دست یابیم.

جایگاه شركت در صنعت
شـركت دراسـفند ماه 1388 طی مصوبه هیات پذیرش بـورس اوراق بهادار در 
صنعت خودرو و سـاخت قطعات با نام شركت سرمایه گذاری اعتبار ایران و نماد 
خعتبار فعالیت می كرد كه طی مجمع فو ق العاده مهر ماه 1393 با تغییر اساسنامه 

در گروه شركت های سرمایه گذاری ادامه فعالیت می دهد .

برنامه های آینده شركت
- استمرار حركت به سمت انطباق سبد سهام شركت با سبد سهام هدف بورس 

اوراق بهادار
- افزایش سرمایه 100 درصدی شركت به مبلغ  800 میلیارد ریال

- خرید و فروش در بازار بورس مبتني بر اهداف بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت 
با محوریت تنظیم ریسک، نقدینگي و سودآوري بیشتر حركت

- اصالح ساختار و تركیب پرتفوي بورسي با در نظر گرفتن ریسک و بازدهي
- ایجاد فصل مشترک براساس منافع متقابل در شركت ها با سهامداران موثر به 
منظور اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مستمر بر حسن اجراي سیاست ها و طراحي 

معامالت عمده
- حضور فعال در بازارهاي نوین مالي

- اصالح ساختار پرتفوي غیربورسي جهت كسب انتفاع بیشتر
- تدوین استراتژي مناسب درخصوص صنایع پربازده طي سال مالي 1395

- برنامه ریزي خرید سهام شركت های اصل 44
- بهبود NAV شركت از طریق بهره گیري از فرصت های بازار

- وارد شـدن به بازار ابزارهـاي مالي نویني كه امکان معامله آنها در بازار فراهم 
می شود.

- خرید شركت های خارج بورسی پربازده
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سـازمان توسعه تجارت ایران صادركنندگان نمونه كشور را معرفی و با اهدای 
تندیس و لوح از آنان تقدیر كرد.

در سال جاری بیش از 440 بنگاه صادراتی برای شركت در رقابت ملی انتخاب 
صادركننـدگان نمونه ثبت نام الکترونیکی انجام دادند و به رغم آنکه صادرات 
محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز اهمیت است، صادرات توسعه مدارانه 
در اقتصاد مختص محصوالتی اسـت كه به صورت نهایی و با ارزش افزوده باال 
صادر میشوند؛ یعنی محصوالتی كه ضمن بهره مندی از منابع خدادادی با بهره 

گیری از دانش فنی و ایجاد اشتغال به درجات باالتر ارزش افزوده میرسند.
در این راسـتا دولت وظیفه دارد در تصمیمات و اقدامات خود، رویکرد توسعه 
پایدار اقتصادی كشـور را لحـاظ كند و بنا بر همین رویکـرد، در صورت نیاز 
بازتعریفی از ارزشها و اولویتها ارائه دهد. در انتخاب صادركنندگان نمونه سال 
جاری نیز توجه به ارزش افزوده محصوالت صادراتی در دسـتور كار اسـت و 
صادركنندگان نمونه با این رویکرد انتخاب شـدند.  بنا بر گزارش خبرنگار ما، 
28 مهرماه سال جاری و طی مراسمی در روز صادرات كه با حضور معاون اول 
رئیـس جمهور، وزیر صنعت، معـدن و تجارت، وزیر امـور خارجه و جمعی از 
نخبگان و برگزیدگان كشور، مدیران عامل و منتخبین برتر در حوزه صادرات 
كشـور برگزار شد، با اهدای تندیس و لوح افتخار صادركننده نمونه ملی سال 
94 به نماینده شركت تولیدی تک ماكارون از خدمات ارزنده ایشان در زمینه 

صادرات تقدیر شد.

شركت تک ماكارون
مدیرعامل: مهندس سعید آقا صادقیان فیروزآباد

معرفی شركت:
شركت تولیدی تک ماكارون در سال 1373 با هدف تهیه غذای سالم و كافی 
اقدام به خریداری و تاسـیس پیشرفتهترین ماشینآالت و فناوری روز دنیا از 

كشور سوئیس كرد.
 مساحت كارخانه بالغ بر 120هزار مترمربع شامل سالنهای تولید، انبار محصول، 
انبار ملزومات و مواد اولیه، فضاهای اداری و رسـتوران، تاسیسات آبرسانی و 
... اسـت.  این شـركت قادر اسـت روزانه بیش از 450 تن محصول تولید كند.
انبار شركت تک ماكارون با ظرفیت بیش از 7000 تن و با قدرت ذخیره سازی 
مطمئن انواع مختلف محصوالت تولیدشده، شركت را قادر میسازد تا همیشه 
پاسخگوی نیازهای متنوع مصرف كنندگان داخلی و بازارهای صادرات باشد. 

كیفیـت مطلوب محصوالت مختلف ماكارونی، بسـته بندی زیبا و طراحیهای 
جذاب، كشـورهای مختلـف را به گروه مصرف كنندگان تـک ماكارون اضافه 

كرده است.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت:
1373/6/6 – 21 سال

محصوالت صادراتی شركت:
انواع ماكارونی و اسنک

برندهای ثبت شده :
تک ماكارون، هلیا، روشا، اورامان، فردوس، آرتا....

گواهینامه های اخذشده:
HACCP .HALAL .ISO . و گواهی ثبت جهانی برند

تک ماکارون برگزیده روز ملی صادرات 
کسب تندیس برتر صادر کننده نمونه توسط مهندس صادقیان 
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یکی از دستاوردهای مهم نظام بانکداری اسالمی، 
مش��ارکت بانکها در پروژه ه��ای عظیم و زیربنایی 
اقتصاد کش��ور بوده و به ج��رات می توان ادعا کرد 
که هیچ طرح و س��رمایه گذاری عمده و مهمی در 
کش��ور بدون حضور موثر و تعیین کننده بانک ها 

قابل اجرا نبوده است.
طی س��ی و پنج س��ال گذش��ته بانک تجارت نیز 
همچون دیگر بانک ها ت��الش هایی را برای نقش 
آفرینی موثر در توس��عه و آبادانی کش��ور و فراهم 
آوردن ام��کان حضور مقتدر بخ��ش خصوصی در 

عرصه های مختلف اقتصاد کشور ایفا کرده است.
مهمترین ش��اخص های عملکرد بانک تجارت در 

طول دوسال فعالیت دولت تدبیر و امید

پیشبرد سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی
دیدگاه بانک تجارت این است که اقتصاد مقاومتی 
برای اقتصاد ایران و ش��بکه بانکی یک بدیل عالی 
برای حرکت در مس��یر بالندگی و پیش��رفت است 
و سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی که از س��وی 
رهبر معظم انقالب اب��الغ گردیده می تواند و باید 
مصدر یک برنامه راهبردی و نظام مند برای بنگاه 
های مالی کش��ور باش��د. بانک تجارت می کوشد 
در راستای این سیاس��ت ها، چابک تر و موثرتر از 
گذشته در خلق ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی 
در کش��ور گام ب��ردارد. مهمتری��ن اقدامات بانک 
تجارت در راستای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد 

مقاومتی عبارت است از:
- اتخ��اذ رویک��رد اش��تغال مح��ور و حمای��ت از 
محصوالتی که دارای بیش��ترین مزیت رقابتی در 

اقتصاد کشور هستند.
- پیاده س��ازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر برنامه 
ری��زی با محوریت صرفه جویی و کاهش هزینه ها 

)برای نخستین بار در بانک تجارت(
- ملزم نمودن کلیه واحدهای مس��ئول در بانک به 

خرید محصوالت داخلی

- همکاری ب��ا وزارت فرهنگ و آم��وزش عالی به 
منظ��ور شناس��ایی و حمایت از کس��ب و کارهای 

دانش بنیان
- برگزاری سلس��له نشست های تخصصی اقتصاد 
مقاومت��ی با حض��ور مدی��ران ارش��د اقتصادی و 

کارشناسان برجسته اقتصاد کشور
- فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی از طریق بازنشر 
دالیل، اهمیت و مزایای ش��کل دهی به ساختارها 
و فرآینده��ای اقتص��اد مقاومت��ی از طریق نش��ر 
پیامهای مرتبط با اشاعه فرهنگ حمایت کارکنان 
از محصوالت داخلی از طریق رس��انه های داخلی 
بانک)پای��گاه اینترن��ت و ماهنامه داخل��ی بانک( 
و تولی��د و انتش��ار محت��وای تخصص��ی در حوزه 
اقتصاد مقاومتی از طریق انتش��ار نشریات چاپی و 

الکترونیک و معرفی آنها در رسانه های گروهی

حمایت از تولید و اشتغال و توسعه كشور
کارآفرینی و فراهم آوردن زمینه تامین روزی حالل 

برای هموطنان، امری مقدس است و بانک تجارت 
حمایت از کارآفرینان ش��ریف ایرانی را مسئولیت 
پایان ناپذیر خود می داند. رویکرد بانک تجارت در 
اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی و بازرگانی و 
خدماتی کش��ور، حفظ و ایجاد اشتغال و تخصیص 
بهینه منابع براساس ظرفیتهای فضای کسب و کار 
هر استان اس��ت. از جمله مهمترین شاخص های 
عملکرد بانک تج��ارت در حمایت از تولید و ایجاد 

اشتغال عبارت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- مانده خالص تس��هیالت اعطای��ی بانک تجارت 
درپای��ان تی��ر م��اه در بخ��ش صنع��ت و معدن 
128،489 میلی��ارد ریال، مس��کن و س��اختمان 
131،099 میلی��ارد ری��ال، کش��اورزی 84،614 ، 
صادرات 7،270 میلیارد ریال ، بازرگانی 120،073 

میلیارد ریال بوده است.
- عاملیت پرداخت بی��ش از دو هزار میلیارد ریال 

تسهیالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
- مان��ده تس��هیالت اعطای��ی در قال��ب وام های 
خوداشتغالی و ایجاد مشاغل خانگی به مددجویان 
تحت حمای��ت کمیته امداد ام��ام خمینی )ره(به 

شش هزار میلیارد ریال

بانکـداری  ابزارهـای  توسـعه خدمـات نویـن و 
الکترونیک

تنوع بخشی به سبد خدمات و توسعه ابزارهای ارائه 
خدمات بانک��داری الکترونیک از مهمترین اولویت 
های کس��ب و کار بانک تج��ارت در دوران پس از 
خصوصی سازی است. بانک تجارت به عنوان یکی 
از بانکهای پیش��رو ایرانی در عرصه مکانیزاسیون و 
اس��تفاده از ابزارهای الکترونیک طی سالهای اخیر 
همواره تالش کرده تا سبد خدمات خود را براساس 
خواست گروههای مختلف مشتریان متنوع ساخته 
و مهمتر از آن امکان دسترس��ی آس��ان؛ فراگیر و 
ارزان همه ایرانیان به خدمات الکترونیک را فراهم 

بانک تجارت بانکی برای فردا 
دیدگاه مدیریت برای تجلی حقیقی اقتصاد مقاومتی

لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  59 | آبان ماه  1394| 

لج
 خ

دی
مه

39



آورده اس��ت. مهمتری��ن ش��اخص ه��ای عملکرد 
بانک تجارت در توس��عه خدمات نوین و بانکداری 

الکترونیک عبارت است از:
- تکمیل سوپرمارکت مالی بانک از طریق تاسیس و 
توس�عه شرکت�های بیم�ه، سرم�ایه گذاری، تامی�ن 

سرمایه، لیزینگ ، صرافی و کارگزاری بورس
- رونمایی از باش��گاه مش��تریان همزمان با هفته 

دولت
- توس��عه خدمات اینترنت بانک ویژه مش��تریان 

حقوقی )فرا(
- تعریف بس��ته ه��ای خدماتی ب��رای گروههای 

مختلف مشتریان
- توسعه خدمات شبکه آسان خرید برای سازمانها 

و مشتریان حقوقی
- ارائه خدمات کیف پول الکترونیک

- ارائه خدمات نسل سوم بانکداری اینترنتی
- توسعه خدمات موبایل بانک تجارت

- راه ان���دازی س���امانه اس��تع�الم آن��ی اصال�ت 
ضمانتنامه های ریالی

مهمترین شـاخص های عملکـرد بانک تجارت در 
ایفای مسئولیت های اجتماعی

بان��ک تج��ارت ضمن اعط��ای تس��هیالت و ارائه 
خدمات بانکی ، به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ 
اقتصاد کش��ور همواره کوشیده اس��ت تا با رعایت 
اصول اخالق حرفه ای، به مس��ئولیت های قانونی 
خ��ود در قبال ذینفعان و ش��رکاء نیز به درس��تی 
عمل کند. از نگاه مدیریت ارشد بانک تجارت، یک 
بنگاه اقتصادی که با بی توجهی به مسئولیت های 
اجتماعی و اخالقی خود اهداف و منافع بلندمدت را 
از یاد می برد و تنها نگاهش معطوف به سودآوری 

است جایگاه پایداری در اذهان مشتریان نداشته و 
دوران حیات موثر کوتاهی خواهد داشت.

- اعط��ای تس��هیالت ب��ه واحده���ای صنعت��ی 
غیرآالین�ده جهت کاهش آلودگی هوا

- اعط��ای 648 میلیارد ریال تس��هیالت و کمک 
بالعوض جهت آزادی3923 نفر از زندانیان دیه

- تامی����ن هزین����ه ه�ای سرپرس��ت�ی صده�ا 
کودک بی سرپرس��ت تحت پوش��ش کمیته امداد 

امام خمینی
- س��اخت دو باب مدرس��ه در مناط��ق زلزله زده 
اس��تانهای آذربایجانشرقی و بوشهر و اهدای صدها 
هزار بس��ته لوازم التحریر رایگان به دانش آموزان 

مناطق محروم کشور
- راه ان��دازی پایگاه اینترنت��ی امید تجارت جهت 
فراهم آوردن امکان واریز کمکهای نقدی هموطنان 

به سازمانها و نهادهای خیریه
- تش��ویق و ترغیب آح��اد جامعه به اس��تفاده از 
خدم��ات الکترونیک در راس��تای کاهش و حذف 

مبادالت کاغذی
- انجام اقدامات ض��روری و نصب تجهیزات صرفه 
جویی انرژی در راس��تای کاهش مصرف آب و برق 

و سوخت

اقدامات بانک تجارت همزمان با هفته دولت
طرح ه��ای اقتصادی م��ورد حمای��ت مالی بانک 
تجارت که شهریورماه امسال مقارن با هفته دولت و 
بانکداری اسالمی بهره برداری از آنها آغاز می شود:

- هتل میراژ کیش در اس��تان هرم��زگان با ایجاد 
اشتغال مستقیم برای 50 نفر

- مجتمع گردشگری – تفریحی صبا در استان قم 
با ایجاد اشتغال مستقیم برای 300 نفر

- مجتمع گردش��گری آذرکوش��ک آنا در اس��تان 
آذربایجانشرقی با ایجاد اشتغال مستقیم برای 50 نفر

- طرح توسعه تولید کاشی و سرامیک در مجتمع 
صنعتی آبفاس��رام اس��تان ی��زد با ایجاد اش��تغال 

مستقیم برای 700 نفر
- طرح تولید روکش ام دی اف در مجتمع صنعتی 
پاک چوب در اس��تان خراس��ان رض��وی با ایجاد 

اشتغال مستقیم برای 40 نفر
- طرح تولید انواع کاغذ در مجتمع پیشگامان کاغذ 
در اس��تان مرکزی با ایجاد اشتغال مستقیم برای 

300 نفر
بانک تجارت امیدوار اس��ت در س��ال 94 نیز چون 
گذشته در مسیر پیشرفت و بالندگی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی همگام با دولت تدبیر و امید گام 
برداشته و زمینه رفاه و آسایش هموطنان را فراهم 

آورد.
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سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه 
کش��ور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان 

تقدیر کرد.
در س��ال جاری بیش از 440 بنگاه صادراتی برای 
شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثب��ت نام الکترونیک��ی انجام دادن��د و به رغم آنکه 
صادرات محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز 
اهمیت اس��ت، صادرات توس��عه مدارانه در اقتصاد 
مختص محصوالتی اس��ت که به صورت نهایی و با 
ارزش افزوده باال صادر می شوند؛ یعنی محصوالتی 
که ضم��ن بهره مندی از منابع خ��دادادی با بهره 
گی��ری از دانش فنی و ایجاد اش��تغال به درجات 

باالتر ارزش افزوده می رسند.
در این راس��تا دولت وظیف��ه دارد در تصمیمات و 
اقدامات خود، رویکرد توسعه پایدار اقتصادی کشور 
را لحاظ کند و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز 

بازتعریفی از ارزش ها و اولویت ها ارائه دهد.
در انتخ��اب صادرکنندگان نمونه س��ال جاری نیز 
توج��ه به ارزش اف��زوده محص��والت صادراتی در 
دس��تور کار اس��ت و صادرکنن��دگان نمونه با این 

رویکرد انتخاب شدند. 
بنا بر گزارش خبرنگار ما، 28 مهرماه س��ال جاری 
و طی مراسمی در روز صادرات که با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر امور خارجه و جمعی از نخبگان و برگزیدگان 
کش��ور، مدیران عامل و منتخبی��ن برتر در حوزه 
صادرات کشور برگزار شد، با اهدای تندیس و لوح 
افتخ��ار صادرکننده نمونه ملی س��ال 94 به آقای 
مهندس پرویز بیوک مدیرعامل ش��رکت صنعتی 
داداش برادر)ش��ونیز( از خدمات ارزنده ایش��ان در 

زمینه صادرات تقدیر شد.
مدیری��ت ش��رکت صنعتی داداش برادر )ش��ونیز( 
ب��ا به��ره گیری از 42 س��ال تجرب��ه مدیریتی در 
صنعت ش��کالت و برخورداری از دان��ش روز دنیا 
و ماشین آالت پیش��رفته و اس��تفاده از مواد اولیه 
مرغوب و ب��ا تالش صمیمانه 5000 نفر پرس��نل 
مج��رب و متخصص اقدام به تولید انواع ش��کالت، 

پودر کاکائو، کره کاکائو، کیک، بیس��کویت، ویفر، 
تافی، آب نبات، آدامس، اسنک و پاستیل و توزیع 
آن در24مرک��ز پخش مختص به خ��ود در داخل 
کش��ور و همچنی��ن صدور به 56 کش��ور در چهار 
قاره آس��یا، اروپ��ا، آفریقا و آمریکا ک��رده و به این 
ترتیب توانسته است جایگاه ارزشمندی را به خود 

اختصاص دهد.
این شرکت با تالش ش��بانه  روزی کارکنان صدیق 
خود توانست عناوین واحد نمونه کیفی کشوری و 
صادرکننده نمونه کش��وری را برای چندمین سال 
متوالی به خود اختصاص دهد و شونیز را به عنوان 
نماد عالی کیفیت در صنعت شکالت معرفی کند. 

شركت صنعتي داداش برادر )شونیز(
مدیرعامل: مهندس پرویز بیوک

معرفی شركت:
ش��رکت ش��ونیز با بهره گیری از42 س��ال تجربه 
و  ش��کالت  و  ش��یریني  صنع��ت  در  مدیریت��ی 
برخورداری از  دانش فنی روز جهان و اس��تفاده از 
مرغوب ترین م��واد اولیه و با تالش صمیمانه بیش 
از 5000 نف��ر پرس��نل مج��رب و متخصص اقدام 

به تولید انواع ش��کالت، کره کاکائ��و، پودر کاکائو، 
کیک ، بیس��کویت، ویفر، تافي، آب نبات، آدامس، 
اسنک و پاس��تیل و توزیع آن در 24 مرکز پخش 
متخصص به خود در سراس��ر کشور عزیزمان ایران 
می کن��د. در ضم��ن با تالش کارکن��ان متخصص 
صادرات، توانس��ته ایم جایگاه عالی و ارزشمندی را 
در بی��ش از 37 کش��ور در چهار قاره آس��یا، اروپا، 
آفریق��ا و آمریکا به خ��ود اختصاص دهیم. مدیران 
و مس��ئوالن این شرکت همواره در ارتباط مستمر 
با مص��رف کنن��دگان داخلی و خارجی هس��تند 
و از نظ��رات آنها به منظور بهبود مس��تمر کیفیت 
تولیدات اس��تفاده می کنند. در ضمن این مجموعه 
توانس��ته با داش��تن واحد R&D مج��رب و پیاده 
سازی سیستم مدیریت کیفی براساس استانداردهای 
و   2008,17025-ISO9001,ISO2000
HACCP گامی اساس��ی در تحقق هدف های آتی 

شرکت بردارد.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت: سال 1374

محصوالت صادراتي شركت:
انواع ش��کالت، پودر کاکائو، کره کاکائو، بیسکویت، 
ویفر، کیک، آدامس، تافي، آب نبات، اسنک، پاستیل

برندهاي ثبت شده:
توفی��س، تال��و، کیش، اس��کیت، بایکی��ت، اترنو، 
پناتون، س��یلوانا، نادو، مارکیز، آویژه، باربارا، ملیکا، 
ملونه، آندیس، ایروکا، یونیکا، پذیرا، فارلین، رامند، 
کارولین، ش��ونیز، س��یروان، رامتین، بالوی، شونیز 
طالیی، آرتون، آندیس، س��مفونی، هودی، آرپین، 

سیشل، کرس، دینوگام، سورال

گواهینامه های اخذشده:
 , 2008/9001 HACCP , ISO ،گواهي حالل

ISO22000

شیرینی های صادراتی  
انتخاب شونیز به عنوان واحد نمونه کیفی و صادرکننده نمونه کشوری برای چندمین سال متوالی
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت شیش��ه 
همدان )سهامی  عام( چهارشنبه مورخ94/07/22 

در محل هتل سیمرغ تشکیل شد. 
در ای��ن مجمع که با حضور اکثریت س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی، اعضاء هی��ات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  
س��ید علی خاتمی بود که جنابان مجتبی عراقی 
و احمدرض��ا ضرابی��ه در مقام نظ��ار اول و دوم و 
آقای محمدتق��ی طهرانچی به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع 
مرب��وط به اه��م فعالیت ه��ای صورت پذیرفته در 
طی س��ال مالی منتهی ب��ه 1394/04/31 و پس 
از اس��تماع گزارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان با طنین صل��وات خود با تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم سود 650 ریالی به ازای هر سهم 

به کار خود پایان دادند.
موسس��ه حسابرس��ی به��راد مش��ار ب��ه  عنوان 
حسابرس اصلی و بازرس قانونی شرکت و موسسه 
حسابرس��ی آزموده کاران به عن��وان بازرس علی   

البدل برای سال مالی 95 انتخاب گردیدند.
در پای��ان مجمع نیز اعضاء هیات مدیره ش��رکت 
برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

اعضاء اصلی:
- شرکت توسعه س��رمایه گذاري سامان )سهامي 

خاص(
- ش��رکت صنایع بس��ته بندي ارمغان نگین آریا 

)سهامي خاص(
- شرکت گروه صنایع پمپ سازي ایران )سهامي 

عام(
- شرکت ایران و غرب )سهامي خاص(

- آقای خسرو فخیم هاشمی
اعضاء علی البدل:

- شرکت تلمبه ایران )سهامي خاص(
- ش��رکت تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب 

)سهامي خاص(
مهن��دس فخیم هاش��می مدیرعامل ش��رکت در 
حاش��یه این مجمع با اش��اره به اینک��ه با اجرایی 
ش��دن برنامه های مدون مدیری��ت، طرح افزایش 
ظرفی��ت ش��رکت در س��ال 96 به به��ره برداری 
خواهد رس��ید، اظهار ک��رد: در صورت تخصیص 
ارز مبادل��ه ای به ش��رکت و با توج��ه به کارهای 
کارشناس��ی انجام ش��ده، ش��رکت به میزان 150 
درص��د افزای��ش س��رمایه خواهد داش��ت. البته 
وی ب��ر این نکته تاکید کرد ک��ه به رغم مطالعات 
صورت گرفته در این زمین��ه هنوز طرح توجیهی 

آن آماده نشده است.

پیام هیات مدیره
شرکت شیشه همدان )سهامي عام) به عنوان یک 
بنگاه اقتصادي و در راس��تاي منافع ملي و با بهره 
گیري از دانش روز و نیروهاي متعهد و متخصص 
به عنوان یک شرکت پیشرو در تولید شیشه بسته 
بندي مواد غذایي و نوش��ابه س��ازي سعي دارد با 
حفظ کرامت انساني به عنوان بزرگ ترین سرمایه، 
توجه به کیفیت و به کارگیري روش هاي جدید و 
تکیه بر اصول مش��تري مداري و کسب رضایت 
ذي نفع��ان، ماموریت خ��ود را درجهت حرکت 
به س��مت تعالي س��ازماني و رشد و شکوفایي 

اقتصاد کشور به نحو احسن به انجام رساند.

جایگاه شركت در صنعت
ش��رکت در صنع��ت تولی��د ان��واع ظروف 
شیش��ه اي بطري و جار براي بسته بندي 
محصوالت صنایع مواد غذایي و نوش��ابه 

سازي فعالیت مي کند.
ب��ه دلی��ل ع��دم حض��ور بس��یاري از 
ش��رکت هاي فعال این صنعت در بورس 
اوراق به��ادار، اطالع��ات ش��رکت هاي 
یادشده در دسترس و قابل اتکا نیست، 
لیکن برمبناي تحقیقات بازار، ش��رکت 
در بین شرکت هاي فعال در این صنعت 
با حجم ف��روش مع��ادل 844 میلیارد 
ری��ال، یکي از بزرگ ترین ش��رکت هاي 

فعال در صنعت به ش��مار می رود و در حال حاضر 
بی��ش از 27 درص��د تولیدات داخل��ي را به خود 
اختصاص داده، همچنین مجهز به ماش��ین آالت 
پیش��رفته به منظور تولید ظروف شیش��ه بس��ته 

بندي صنایع مواد غذایي و نوشابه سازي است.

اهم برنامه ها و چشم انداز شركت براي سال مالي آتي :
1- اج��راي تعمی��رات س��رد کوره واح��د )2( از 

اردیبهشت ماه سال1395
2- پیگی��ري و رفع موانع موجود ب��رای دریافت 
تسهیالت از صندوق توسعه ملي به منظور اجراي 

طرح توسعه واحد)3( کارخانه
3- ادامه عملیات اجرایي واحد)3( کارخانه

4-تقوی��ت س��رمایه هاي انس��اني، متناس��ب ب��ا 
قابلیت هاي ض��روري مورد نیاز توس��عه و حیات 
ش��رکت، از طری��ق اس��تمرار آم��وزش و جذب 

نیروهاي متخصص داخلي و خارجي
5-ت��الش مس��تمر درجه��ت افزای��ش کیفی��ت 
محص��والت تولی��دي، کاه��ش ضایع��ات و ارائه 

محصوالت جدید
6-حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي

استراتژي ها و چشم انداز شركت :
1-قرار گرفتن در صدر ش��رکت هاي تولیدکننده 
شیش��ه بس��ته بن��دي صنای��ع م��واد غذایي در 

خاورمیانه
2- س��رمایه گذاري به منظور ایجاد واحد مستقل 
خردای��ش و آرایش س��یلیس در نزدیکي معادن 

شرکت
3- حضور فعال تر در بازارهاي بین المللي و تولید 

محصول با محوریت صادرات
4-بهره گیري از تجربیات و اطالعات دانش بنیان 

به منظور ارتقای فناوري تولید
5-ورود ب��ه تابلوی اصلي ب��ازار اول بورس اوراق 

بهادار و تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه

اهداف مدیریت برای تعالی سازمانی و رشد و شکوفایی شرکت
شیشه همدان؛ پیشرو در تولید شیشه بسته بندی مواد غذایی و نوشابه سازی
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ارائه تسهیالت به بازنشستگان نیروهای مسلح

موسسه اعتباری کوثر به بازنشستگان نیروهای مسلح که حقوق مستمری خود را 
از طریق این موسسه دریافت کنند ، تا سقف 000/000/50 ریال تسهیالت قرض 

الحسنه در قالب وام خدمت پرداخت می نماید. 
بازنشس��تگان نیروهای مسلح که حقوق مس��تمری خود را از طریق این موسسه 
دریافت کنند ، در صورت ازدواج فرزندان یک فقره تسهیالت تا سقف 000/000/50 

ریال در قالب وام خدمت دریافت خواهند کرد  .
ارائه این خدمات ش��امل کلیه بازنشس��تگان ، وظیفه بگیران ، مستمری بگیران 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از آجا ، ناجا ، ودجا ، و ستاد کل می 

باشد که حقوق خود را از موسسه اعتباری کوثر دریافت کنند .
بازنشستگان محترم برای اطالع از چگونگی پرداخت تسهیالت  و کسب اطالع از 
شرایط ، می توانند به یکی از 350 شعبه موسسه اعتباری کوثر در سراسر کشور 
مراجعه نمایند و یا با س��امانه پاسخگوی کوثر به ش��ماره 42830 تماس حاصل 

فرمایند.

تقدیر رئیس كمیته امداد امام خمینی )ره( از بانک صادرات ایران 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با ارسال نامه 
ای خط��اب به مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران از 
عملکرد و دس��تاوردهای این بانک براي کمک به 

محرومین و نیازمندان تقدیر به عمل آورد. 
مهن��دس پرویز فت��اح رئیس کمیته ام��داد امام 
خمین��ی)ره( ضمن اش��اره به گ��زارش عملکرد 
تسهیالت پرداختی به افراد تحت پوشش آن نهاد 
از عملکرد مطلوب و تالش و کوشش همکاران این 

بانک تقدیر و تشکر به عمل آورد.
در بخش��ی از نامه مذکور آمده اس��ت »از همکاری بزرگواران��ه و تالش خالصانه 
مسئولین محترم و کارکنان خدوم آن بانک در همراهی با نهاد مقدس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( در امر توانمندسازی و خوداتکای محرومین با اعطای تسهیالت 

قرض الحسنه اشتغالزایی قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
در بخش دیگري از این نامه افزوده اس��ت: توفیقات افزون تری برای کلیه دس��ت 
اندکاران آن بانک مسئلت داشته و امیدوارم استمرار این حرکت خداپسندانه زمینه 
ساز خدمتگزاری بیشتر به خانواده های معززی که از کاستی های مالی متاثر و در 
رنج بوده و به صورت مستمر مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشند فراهم گردد، 
ش��ایان ذکر است بر اس��اس گزارش ارایه ش��ده این بانک حدود 7 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت را در 4 سال برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت نموده و با کمک 
و مس��اعدت بانک متب��وع 97هزار طرح اجرا و تعداد 63 ه��زار و 259 خانواده به 

خودکفایی رسیده اند.
گفتنی است این بانک در شش دهه از فعالیت خود در کنار انجام فعالیت های کالن 
اقتصادی و کمک به توسعه زیرساخت های کشور انجام رسالت های اجتماعی را 
نیز در برنامه های خود قرار داده و در این زمینه نیز توانس��ته است دستاوردهای 
چشمگیری را کسب نماید. به گونه ای که در سال 93 با پرداخت 263 هزار فقره 
وام ازدواج و تهیه جهیزیه برای جوانان این مرز و بوم براس��اس آمار اعالمی بانک 

مرکزی به تنهایی سهم 22درصدی از کل تسهیالت ازدواج پرداخت شده توسط 
شبکه بانکی را به خود اختصاص داد.

كار گروهی؛ عامل پیشرفت بانک صنعت و معدن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: کار گروهی موجب شده است تا بانک صنعت 
و معدن بتواند با سرعت و توان بیشتری به سوی دستیابی به اهداف خود حرکت 
کند.علی اشرف افخمی که در مراسم تودیع غالمعباس نعمت الهی، عضو هیات مدیره 
بانک مزبور س��خن می گفت، افزود: از ابتدای س��ال میالدی جدید اقدامات پس 
از تحری��م ای��ن بانک آغاز می ش��ود و امیدواریم بتوانی��م در عرصه بین المللی به 

موفقیت های خوبی برسیم.

بیمه رازي حامي قهرمان فیفا 15 جهان شد
» نوید برهانی قهرمان گیمرهای جهان«

  )November(کشور فرانسه همه ساله در ماه آبان
میزبان بزرگترین مسابقات بازیهای رایانه ای جهان 
  ESWCیعنی جام جهانی ورزشهای الکترونیک
میباشد  که این مسابقات زیر نظر فدراسیون جهانی 

فوتبال فیفا برگزار می گردد.
در این رویداد عظیم بازیهای رایانه ای جهان که به 
میزبانی شهر پاریس و با حضور 32 نفر از بهترین 
گیمرهای جهان برگزار میش��ود نفرات برگزیده و 
منتخبین بازیهای رایانه ای از کشورهای مختلف در 
سراسر دنیا با یکدیگر به رقابت میپردازند تا خالق بزرگترین و حساس ترین رقابت 
بازیهای رایانه ای در جهان باشند. رقابت های امسال نیز در شهر پاریس برگزار می 
ش��ود و نوید برهانی به عنوان قهرمان جهان در دوره قبل و نماینده کش��ورمان با 
حمایت شرکت بیمه رازی در این رقابت ها حضور خواهد داشت. این مسابقات در 

روز 7 و 11 آبان ماه سال جاری برگزار می گردد.

بازنگری ساختاری در بیمه نوین در دستور كار قرار گرفت
در شرایط پساتحریم بنگاه های اقتصادی کشور با 
تغییرات و پیچیدگی های خاصی رو به رو می شوند 
که برای درک و عبور از چالش های موجود باید این 

تغییرات و پدیده های جدید رصد شوند.
حسین کریم خان زند در نشست سراسری مدیران 
و رؤس��ای مناطق و ش��عب بیمه نوین با اشاره به 
تغییرات پیش روی اقتصاد و صنعت بیمه با بیان 
این مطلب گفت: در همین مدت کوتاه دو شرکت 
بیمه ای به بازار پیوسته اند و چند شرکت دیگر نیز 

در صف انتظار هس��تند. این تحوالت هشداری است برای تغییر رویکرد و کسب 
آمادگی برای رویارویی یا رقبای جدید. این مسئله به حدی جدی است که سهم 

55 درصدی یک شرکت بیمه ای به حدود 35 درصد کاهش یافته است.
کریم خان زند به عنوان راه حل عبور از این چالش تصریح کرد: گام نخست رصد 
جدی رقبا و وضعیت بازار است و در قدم بعدی باید خود را به استانداردها و مطلوب 
مش��تریان و ذینفعان هر چه بیشتر نزدیک کنیم. این تهدید می تواند تبدیل به 
فرصت شود اگر با شناخت و تحلیل به موقع و تغییر رویه بتوانیم ضعف های بازار و 

عارضه های سازمانی خود را پوشش دهیم.
مدیرعامل بیمه نوین در ادامه درخصوص تغییرات س��اختاری شرکت بیان کرد: 
بازنگری ساختاری و تغییر الگو در شرکت بیمه نوین در دستور کار قرار گرفته و با 
توجه به نیاز و تغییرات بازار، بخش فنی شرکت در دو معاونت اموال و مسئولیت و 
معاونت اشخاص تعریف خواهد شد و در بخش پشتیانی نیز معاونت مالی و اداری 
و معاونت امور شعب و بازاریابی فعالیت خواهند کرد. وی با تأکید بر نقش و اهمیت 

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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معاون عملیات بانکي بانک اقتصادنوین در حاشیه بازدید 
از شـعب در سرپرستي منطقه هفت استان هاي این بانک 
علت پایین بودن نسبت مطالبات معوق بانک اقتصادنوین 
در سال هاي اخیر را رعایت بهداشت اعتباري عنوان كرد.

به گـزارش روابـط عمومي بانـک اقتصادنویـن، علیرضا 
پویان شـاد، معاون عملیات بانکي این بانک در این دیدار 
ضمن تاكید بر رعایت استانداردهاي بهداشت اعتباري در 
اعطاي تسهیالت گفت: بانک اقتصادنوین در طي سال هاي 
گذشـته كه مطالبات معوق، نظام بانکي را با چالش جدي 
مواجه كرده بود به واسطه توجه به استانداردهاي بهداشت 

اعتباري با چالش مواجه نشد.
وي گفـت: توجـه بـه بهداشـت اعتباري موجب شـد در 
سال هاي اخیر نسبت مطالبات معوق در بانک اقتصادنوین 
در نظام بانکي كشـور در سـطح قابل قبولي قرار داشـته 
باشد. وي همچنین از ایجاد بستر مناسب در ارایه خدمات 
بانکي در بانک اقتصادنوین خبر داد و اظهار داشـت: بانک 
اقتصادنوین در توسـعه خدمـات الکترونیک موفق عمل 
كرده به طوري كه امروز بخش عمده اي از تراكنش هاي این 

بانک در بستر خدمات الکترونیک انجام مي شود.
به گفته پویان شـاد رشـد تراكنش هاي خدمات بانکداري 
الکترونیکـي بانک اقتصادنوین نشـان دهنده اسـتقبال 
هموطنان از این خدمات اسـت. به موجب مصوبه مجلس، 
همه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه 
اشخاص حقیقی یا حقوقی باشـند، مکلفند وسایل نقلیه 
خود را در قبال خسـارت بدنی و مالی كـه در اثر حوادث 
وسایل نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل 
به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شـركت بیمه ای 
كه مجوز فعالیت در این رشـته را از بیمه مركزی داشـته 
باشـد، بیمه نماید. همچنین در تبصره این ماده مقرر شد 
دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسـیله 
نقلیه اسـت و هر كـدام كه بیمه نامه موضـوع این ماده را 
تحصیل نمایـد تکلیف از دیگری سـاقط می شـود. خانه 
ملتی ها مصوب كردند كه مسـئولیت دارنده وسیله نقلیه 
در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسـئولیت 
شـخصی كه حادثه منسـوب به فعل اوست، نمی باشد. در 
هر حال خسـارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه 

مسبب حادثه پرداخت می شود.

نیروی انسانی افزود: من بارها در جلسات مختلف تأکید داشته ام که نیروی انسانی سرمایه اصیل و حیاتی یک 
سازمان است و منبع بی پایانی است که با گذشت زمان از ارزش های آن کم نخواهد شد اما استعداد و کفایت 
نیروی انسانی تنها با استقرار نظام عادالنه در سازمان در مقوله تعاملی و همچنین توزیع منابع مدیریت خواهد 

شد.

اعضای هیات مدیره بیمه پارسیان انتخاب شدند
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت بیمه پارس��یان برای 
تعیین اعضای جدید هیات مدیره برگزار ش��د. این جلسه با حضور 91 درصد 
صاحبان سهام برگزار و در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره بیمه پارسیان 
انتخاب ش��دند. بنابر گزارش مجمع که به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شد، 
بانک پارس��یان، شرکت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو، شرکت لیزینگ 
پارسیان، ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان و سرمایه گذاري تدبیر به عنوان 
اعضای جدید هیات مدیره این ش��رکت معرفی شدند.این شرکت با سرمایه 2 
ه��زار میلیارد ریالی در تاریخ 5 آب��ان 89 در تابلوی فرعی تاالر اصلی معامالت 
بورس پذیرفته شد و درآمد خالص هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 29 
اسفند 94 مبلغ 519 ریال پیش بینی شده است.شرکت بیمه پارسیان در عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 

94 با محقق ساختن 303 ریال از درآمد هر سهم 58 درصد بودجه را تامین کرد. 

اعضای هیات مدیره بیمه میهن انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بیمه میهن برای تعیین اعضای جدید هیات مدیره تشکیل 
شد. این جلسه با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار و در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره بیمه میهن 
انتخاب شدند.  اشخاص ذیل جهت تکمیل ترکیب اعضاي هیئت مدیره فعلي شرکت براي باقیمانده مدت تصدي 

قانوني انتخاب گردیدند:
عضو اصلی:

شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس
اعضاء علی البدل:

آقای هادی مقدسی
آقای احمد زمزم

مهندس صادقی قائم مقام بیمه میهن در حاشیه این مجمع با اشاره به اینکه اعضای حقیقی و نماینده های 
اعضای حقوقی از بابت شرایط تحصیلی و مدیریتی طبق آئین نامه 90 باید لیسانسی در ریشه های بیمه – حقوق 
و ... که در آیین نامه قید شده است  وحداقل 10 سال سابقه مدیریتی داشته باشند اضافه کرد لذا این مجمع فوق 
العاده پیش آمد وبحمد خدا با توجه به برنامه های مدیریت ارشد در برنامه های آتی مرحله اول افزایش سرمایه 

از 80 به 180 خواهد بود و بعد تا 250 میلیارد خواهد رسید.
وی اضافه کرد اقدامات الزم برای افزایش سرمایه از محل تجربه ارزیابی در حال پی گیری می باشد پس متعاقبا 
با برگزاری یک مجمع، مجمع فوق العاده ای دیگر خواهیم داشت تا سرمایه 250 میلیارد افزایش پیدا می کند.

قائم مقام علی موس��ی رضا مدیرعامل رزومه دار و شناخته شده ش��رکت ادامه داد ما افزایش پرتفوی را برای 
رسیدن به سطح توانگری مالی 1 متوقف کرده این تا این افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.   

معاون عملیات بانکي
 بانک اقتصادنوین؛ علت پایین بودن 

نسبت مطالبات معوق بانک اقتصادنوین 
در سال هاي اخیر رعایت بهداشت 

اعتباري بوده است

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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سال 1331 كشور در تب و تاب ملی شدن نفت بود كه در خانواده ای متدین، متعهد 
و والئـی كودكی پا به عرصه وجود گذارد و با طنین آوای اذان موذن زاده به گوش 
جانش حیات زمینی را آغازید. نام عادل بدو نهادند. در سنین پیش از دبستان بود 
كه صدای گلوله دژخیمان نگاهش را به سویی كشید كه گلوله بر سینه طلبه ای به 
نام نواب صفوی نشسته بود، عادل در پایان دبستان بود كه باز شنید سپاه من در 
دبستان است، این آوای نهضت اسالمی بود. عادل از سرزمین سردار ملی و ساالر 
ملی بود و ندای حقگویی را خوب می شناخت. به دانشگاه شد، با شهید تندگویان 
انجمنی به نام دانشـجویان مسلمان را بنا نهادند و آن گاه كه كاروان ساالر انقالب 
فرمان داد گوش جان بدو سـپردند. دانشکده نفت دو رشته سرآمد علمی داشت: 
حسـابداری و شیمی. عادل در رشته شیمی علم را پی گرفت و روزی نبود كه در 
بین مدیران صف انقالب نام مهندس عادل نژاد سـلیم بر سـر زبان ها نباشد، این 
فرزند دلیر میهن، سـر به كار داشت و باورمدار كه نفت فرآوری شده بهای نیکوتر 

از نفت بشکه فروشی دارد. 
من در پژوهشکده نفت به روز برگزاری مجمع، تاریخ زندگی مردی را ورق می زدم 

كه فعل خواستن را صرف می كند.
مجمع به طول كشید و آن گاه كه بانگ اذان برخاست، مهندس از پانل ریاست به 
زیر آمد و پشت تاالر در كنجی به نماز ایستاد. یادم آمد كه شهید رجایی می گفت 
بـه كار بگویید نمـاز دارم. مهندس پس از راز و نیاز به درگاه بی نیاز به پانل هیات 
رئیسه بازگشت، گفتمان سهامداران و مدیران مجمع به ساعت ها كشید و ساعت 
دو بعد از ظهر بود كه مجمع نشـینان با طنین صلوات، مجامع عادی و فوق العاده 
را با مصوب دسـتورات به پایان بردند. آهسته خود را به سن رساندم، با وجود تن 
بیمـار و پای رنجور، عشـق دیدن این بزرگمرد چنان نیرویـی به من داد كه بانگ 
نگهبان را نشـنیدم كه مرا از رفتن به آنجا نهی می كرد. مهندس عادل كاتب این 
سطور را در آغوش كشید و جمله ای گفت كه مرا به نیم قرن پیش برد »اون دوران  
یادت هسـت« و من همه گذشته را چون تصویر در میان حاضرین دیدم ،  اكنون  
روبه رویم مردی بود آراسـته، پرتوان، مدبر و شیک پوش، مسلط به زبان های زنده 
دنیا و آگاه به امور نفتی و مبتکر در فرآوری نفت كه با تیمی مطلع و حسـابداری 
دقیق، اعداد را به شفافیت در صفحه نشانده و تشویق پی در پی بیش از 95 درصد 
سهامدار بدرقه هر بخش از سخنانش می شد. كمتر در مجامع دیده بودم مدیرانی 

كه این قدر مقبول امانتگذارانشان باشند. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )سهامی  عام( 

صبح سه شنبه در پژوهشکده صنعت نفت برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور بیش از 95/53 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضـاء هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دكترمصطفی امیر قائمی بود كه 
جنابان عبدالحمید امامی و مرتضی رحیم سـرای در مقام نظار اول و دوم و آقای 

رحمتی مسئول امور مجامع شركت به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
درادامـه بـا قرائت گـزارش هیات مدیـره به مجمـع مربوط به اهـم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش توسط مهندس عادل نژاد سلیم و 

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خـود با تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشـمول ماده 129 با تقسـیم 

سود500 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین سـازمان حسابرسی به  عنوان حسـابرس و بازرس قانونی اصلی و علی 

البدل شركت انتخاب گردید.
مدیرعامـل شـركت در ابتـدای گزارش جامع خـود به مجمع با اشـاره به حضور 
بزرگان و مسـئوالن طراز اول صنعت نفت و گاز و پتروشـیمی و پیشکسـوتان و 
شناخته شـدگان و موسـپیدكرده های اقتصاد كشـور و مدیران عامـل و مدیران 
ستادی همچنین سـردبیران، دبیران و خبرنگاران اقتصادی و سهامدارانی كه هر 
كدام گنجینه ای از تجربه اند، گفت: با افتخار اعالم می دارم من و كادر مدیریتی ام 
برای دومین سال است كه به عنوان خادمین و امانتداران شما سهامداران گرانقدر 
در مجمع حضور داریم، در ادامه گزارش عملکرد یک ساله خود و شركت را به سمع 
و نظر همگان می رسـانم. به خود می بالم كه اگر نبود حمایت همه جانبه تک تک 
شما عزیزان سهامدار و عضو این مجموعه، ما امروز به این افتخار نرسیده بودیم كه 
بتوانیم به عنوان نخستین و بزرگ ترین هلدینگ بخش خصوصی كشور در فضای 
سخت حاكم بر اقتصاد كشور ناشی از تورم و ركود سالیان گذشته اعالم كنیم كه 
به شهادت سازمان مدیریت صنعتی در سال های 92 و 93 برترین مقام شركتی را 

از لحاظ سودآوری به دست آورده ایم.
مهندس نژاد سلیم با اشاره به اینکه بیش از 11 درصد از بازار بورس و سهام كشور 
در اختیار شـركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اسـت، افزود: به یاری مدیران 
ارشـد اجرایی شـركت از امـور مالی و بازرگانـی گرفته تا روابط عمومی و سـایر 
تالشگران پرشمار مجموعه در سایه حمایت همه جانبه سهامداران عمده و درایت 
تک تک اعضای هیات مدیره توانسته ایم با 9 پله صعود در میان شركت های بزرگ 
پتروشـیمی جهان در سـال 2014 گامی بلند در جهت تحقق اهداف استراتژیک 
شركت برداریم و رتبه 44 را در بین 100 شركت برتر شیمیایی جهان كسب كنیم.

در بخـش دیگـری از این گزارش كـه در قالب فیلم و پاورپوینت به سـمع و نظر 
حاضران رسـید، مجمع نشـینان مشـاهده كردند شركتی كه در سـال 89 با 15 
شركت تولیدی، خدماتی، سـرمایه گذاری و ... و تولید 17 میلیون تن محصول از 
بخش دولتی منفک شـده بود، اكنون به واسطه حضور مدیرانی كاردان به عنوان 
بزرگ ترین هلدینگ بخش خصوصی در 19 شـركت بزرگ كشور به عنوان ایفاگر 
نقش مدیریتی از پتروشیمی فجر و مبین گرفته تا مجموعه های بزرگ در ماهشهر، 
عسلویه، گچساران، ممسنی و كازرون در جای جای میهن عزیزمان شناخته شده 
و با تولید 18/5 میلیون تن محصول با صرفه و صالح و سودآور عالوه بر درنوردیدن 

بسیاری از ركوردها، باعث فخر و مباهات هر ایرانی است.
بی شک حضور درخشان و ستودنی اركان مدیریتی شركت مادر و تالش مدیران 
جهـادی در شـركت های زیرمجموعه از پتروشـیمی های بندر امـام، تندگویان، 
خوزسـتان تا بوعلی سـینا و كارون و نوای عیاری مهر و ... نشـان از آن دارد كه 
مدیران خستگی ناپذیر و برجسته این كشور علم و عمل را در طبق اخالص گذارده 
و عملکردی ارائه كرده اند كه به توانمندی و درایت تک تک آنان شهادت می دهد.
مهندس نژاد سـلیم در بخش دیگری از گزارش عملکرد شركت با اشاره به اینکه 
این مجموعه بیش از 70 درصد PVC كل كشور را تولید می كند، اعالم كرد: ارزش 
این دارایی بیش از 10 میلیارد دالر بوده و شـركت با توجه به داشـتن بزرگ ترین 
مخازن انبار محصوالت آروماتیکی در جهان 85 درصد كل محصوالت آروماتیکی 

كشور را در مجموعه خود تولید و ذخیره می كند.
مدیرعامل موفق شركت كه بیش از سه دهه در پست های مدیریتی رئیس هیات 
مدیره، مدیرعاملی، معاونت و  ... در جای جای بدنه دولت و بخش خصوصی كشور 
كارنامه ای درخشـان از خود برجای گذاشـته، با اشاره به تدوین برنامه های نوین، 
استراتژی های دقیق و كار كارشناسی متبحرانه در اركان شركت و البته استفاده از 
خرد جمعی كه مورد تاكید تمام مسئوالن و مقامات كشور و نصب العین مدیریت 
ارشد شركت بوده، اظهار كرد: تمام تالش من و مجموعه ام این بوده كه با استفاده 
از دانش و فناوری روز و تفکر پیشرو و خالق و به كار بستن ایده های نو و مدبرانه 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ سازمانی سرآمد با اعتبار جهانی
دکترین روشن مهندس نژاد سلیم و مدیران ارشدش در ترسیم توسعه و سودآوری پایدار
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بتوانیم هر روز عملکرد كلی شـركت را ارتقا بخشیم و به سوی تعالی سازمانی به 
لحاظ كمی  و كیفی گام برداریم.

مهندس نژاد سـلیم كه خود از صاحبنظران و بزرگان صنعت نفت كشـور اسـت، 
افزود: با تدوین 17 اسـتراتژی كالن و كلی سـعی كردیم با رصد هر روزه عملکرد 
خود و زیرمجموعه ها و تدوین و به روز كردن هر سـه ماه یکبار این اسـتراتژی ها 
توسـط كارشناسان زبده و حاذقمان در راستای چشم انداز شركت در مسیرحفظ 
جایگاه آن به عنوان سـودآورترین هلدینگ كشور حركت كنیم. حفظ و افزایش 
سهم بازار داخلی و خارجی، افزایش كمی و كیفی محصوالت و تولید محصوالتی 
با حاشـیه سـود مطمئن از دیگر رئوس فعالیت ما بود كه در انجام این رسـالت از 

كوچک ترین خطا و اغماضی چشم پوشی نکردیم.
وی سـپس با اشاره به استراتژی كلی شـركت مبنی بر توسعه و سودآوری پایدار 
در سال گذشته با اجرای طرح های جدید و توسعه شركت های موجود كه ظرفیت 
الزم را برای فعالیت بالقوه دارند، اضافه كرد: به حول و قوه الهی در صورت اجرایی 
شدن آنچه در برنامه هایمان پیش بینی كرده ایم و به مدد حمایت همه جانبه شما 
سهامداران خرد و كالن و درایت و تالش دوچندان اعضای هیات مدیره و مدیران 
عامل و سـتادی خود می توانیم به هدف نهایی مان كه رسـیدن به ظرفیت تولید 
50 میلیون تن در سال است، نایل شویم و برای تحقق این مهم به عنوان خادم و 
امانتدار شما سهامداران، چشم امید به كمک و مساعدت تک تک عزیزان داریم تا 

بتوانیم این افتخار ملی را برای كشور حاصل كنیم.
مدیرعامل شـركت در ادامه به مذاكرات فشـرده با  كشورهای اروپایی و آسیایی 
از جمله ژاپن، اسـپانیا، آلمان، سـوئد و ... در طی سـال مالی گذشته اشاره و ابراز 
امیدواری كرد با ایجاد فضای مسـاعد در اقتصاد كشـور پـس از رفع تحریم ها و 
اجرای برجام، شركت بتواند به برنامه های مدون مدیریتی خود دست یابد و برای 
سهامداران خود سودآوری پایدار و ارزش آفرینی دوچندان و برای شركت اعتباری 

روزافزون را به ارمغان بیاورد.
علـی نیازی معاون مالی و اداری شـركت نیز در تکمیل سـخنان وی با اشـاره به 
ركوردشـکنی در تولید محصوالت در سـال 93 از بدو تاسـیس شركت گفت: با 
مدیریـت علمی و ارتقای بهره وری و بهینه سـازی امـور در تمام اركان مجموعه 
توانسـتیم در راستای سـودآوری پایدار افزایش رشـد 44 درصدی سود شركت 

نسبت به سال گذشته را شاهد باشیم.
مرد شماره یک مالی شركت كه تسلطش بر امور فنی و مالی و پاسخگویی به ریز 
سـواالت سهامداران از نکات برجسته پایان مجمع بود، با اشاره به اینکه در سال 
92 در زیرمجموعه شـركت در هلدینگ 6 شـركت زیان ده وجود داشته، یادآور 
شـد كه این تعداد در سـال 93 به 3 شـركت و در نیمه اول سال 94 به 2 شركت 
تقلیل یافته است. وی ابراز امیدواری كرد كه با ادامه این روند در اندک بازه زمانی 
مانده تمامی شركت های زیان ده زیرمجموعه از زیان دهی خارج شوند و به مرحله 

سودآوری برسند.
نیازی اسـتفاده از نیروهای بومی و اعتماد به تکنیسین های داخلی و استفاده از 
تجربیات نیروهای قدیمی را در جهت اعمال مدیریت بر انرژی، بهداشـت محیط 
و اهتمام جدی به مقوله محیط زیسـت از دیگر نکات برجسته گزارش سال مالی 
مورد گزارش خواند و اضافه كرد: با توجه به تاكید مضاعف كادر مدیریتی شركت 
به و یژه جناب نژاد سـلیم و دیگر اعضای هیات مدیـره، لحظه ای از تکریم منابع 
انسـانی مجموعه به عنوان سـرمایه های اصلی و نیز توجه به شایسـته محوری 
و نخبـه پـروری و مدیریت راهبردی غافل نشـدیم و در صیانت از سـرمایه های 
اطالعاتی سـازمان با رویکردی جدید در حوزه امور بازرسـی و حراسـت سـعی 
شـد با حفظ كرامت انسانی در این راسـتا با چشم انداز فردای شركت،  استوار و 
حساب شده ادامه طریق دهیم و خوشحالیم كه با افتخار اعالم داریم بخش مهمی 
از این برنامه ها به حول و قوه الهی و با كمک تک تک همکاران و كاركنان خدوم 
شـما اجرا شده كه بركات آن در كسب سـودآوری بیش از سال گذشته و نیل به 

افتخارات بزرگ متبلور شده است.
مدیرعامل شركت نیز در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به برنامه ها و چشم 
انداز ترسـیمی برای فردای شركت با اعالم این نکته كه پتروشیمی موتور تحول 
اقتصاد كشور است، گفت: پس از بازنگری طرح ها و برنامه های خود در فضای بعد 
از اجرای برجام و برداشـته شدن تحریم های ناجوانمردانه كه به كشور عزیزمان و 
مردم همیشه در صحنه مان تحمیل شد، سعی می كنیم با حمایت همه جانبه شما 
سـهامداران و مسـئوالن طراز اول كشور از این امتحان سخت نیز سربلند بیرون 
آییم و بتوانیم در سـالی دیگر با كارنامه ای درخشـان تر از امسال در خدمت شما 

بزرگان و سروران گرامی باشیم. 
وی سـپس با تشـریح نتایج پیشـرفت اهداف اسـتراتژیک در چهار منظر مالی، 
ذی نفعان، فرایندها و رشد و یادگیری اظهار كرد: توسعه مشاركت های بین المللی 
كه توافقات اولیه آن با شـركت های اسـپانیایی و ژاپنی برای شـروع فعالیت های 
اجرایـی در دوران پسـاتحریم صورت پذیرفتـه و توافقات نهایی بـرای دریافت 
تسـهیالت فاینانـس از شـركت های آلمانی بخش مهمـی از اجرای ایـن اهداف 

استراتژیک در منظر توسعه بوده كه در حال اجرای نهایی است.
 عضو هیات مدیره شركت با اشاره به مبحث پیشرفت فرایندها در حوزه استراتژی 
شركت با اعالم اینکه در سال 1391 نسبت تولید به ظرفیت 68 درصد بوده كه در 
سال 93 این نسبت به 76 درصد رسیده است، افزود: هدف امسال من و مجموعه ام 
این اسـت كه این نسـبت تولید ظرفیت به 81 درصد برسد كه حصول این عدد و 

موفقیت با توجه به راهکارها و راهبردهایی كه در نظر گرفته ایم، میسر است.
مهندس نژاد سلیم در ادامه توجه جدی به رشد و یادگیری كاركنان و كارمندان 
مجموعـه را از دیگر رئوس دكترین كاری خود برشـمرد و گفـت: ارتقای دانش 
و یادگیری مسـتمر، جانشین پروری و توسعه سیسـتم های اطالعاتی و از همه 
مهم تـر رصد روزانه همه فعالیت ها در داشـبورد اطالعاتـی مدیریتی در تولید، 
فروش، بازرگانی و ... توسـط من و جناب نیازی و دیگر مدیران ارشـد شـركت 
بخش مهمی از برنامه های روتین و روزانه ماست، زیرا  به این موضوع واقفیم كه 
بدون اشـراف كمال و همه جانبه به تمام شـئون شركت امکان پیشرفت و رشد 

فراهم نخواهد بود.
و اما بخش پایانی سـخنان مرد سـرد و گرم چشیده آذری زبان صنعت نفت و گاز 

و پتروشیمی كشور تشریح برنامه  ها و راهبردهای آتی شركت به شرح ذیل بود:

1- تقویت برند و قرار گرفتن در بین 30 شركت برتر دنیا
2- ارتقای جذابیت سهام و ارزش آفرینی برای ذی نفعان

3- توسـعه خالقیت و نوآوری و نصب العین قرار دادن تفکر صحیح اقتصادی در 
تمامی فرایندها و ...

علی نیازی نیز در حاشـیه این مجمع با اشـاره به اقدامات و مطالعات اولیه برای 
 »PICC « تشکیل شـركت بازرگانی تخصصی تجارت صنعت پتروشیمی كشور
برای فروش محصوالت شركت توسط خود مجموعه ابراز امیدواری كرد كه با این 
اتفاق عالوه بر صیانت و ارتقای ارزش اموال و ثروت سهامداران، شركت بتواند در 

مدیریت و توسعه سهام بازار نقش آفرینی دوچندانی داشته باشد.
و جملـه آخر تاكید دوباره مدیرعامل شـركت بود بر اسـتقرار نظم سـازمان های 
یادگیرنـده و پیشـرو در شـركت و تاكید معاون مالـی و اداری شـركت بر ادامه 
فعالیت  امور مالی با شفافیت كامل در تنظیم صورت ها و ترازهای مالی به رغم تمام 

دشواری های موجود. 
در پایان این مجمع ساالنه و با برگزاری مجمع فوق العاده )با همان پنل هیات رئیسه 
و درصد سـهامداران( پس از قرائت توجیهی گزارش افزایش سـرمایه و اسـتماع 
گزارش حسـابرس و بازرس قانونی مجمع نشـینان با طنین صلوات خود افزایش 
سرمایه  102 درصدی شركت را از مبلغ قبلی 24/788/614 میلیارد ریال به مبلغ 

50هزار میلیارد ریال تصویب كردند.
اجازه می خواهیم از حرمت نهادن جنابان نژاد سلیم، نیازی، رحمتی و دیگر بزرگان 
شـركت بـه اهالی مطبوعات و نهایت لطف و مسـاعدت جناب دشـتی این مدیر 
دوست داشـتنی روابط عمومی كه به گرمی پذیرای خبرنگاران بودند و در تهیه و 

تنظیم این گزارش ما را یاری رساندند، صمیمانه قدردانی و تشکر كنیم.
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سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه کشور 
را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان تقدیر کرد.

در س��ال جاری بی��ش از 440 بن��گاه صادراتی برای 
ش��رکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثبت نام الکترونیکی انجام دادند و به رغم آنکه صادرات 
محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز اهمیت است، 
صادرات توسعه مدارانه در اقتصاد مختص محصوالتی 
اس��ت که به صورت نهایی و با ارزش افزوده باال صادر 
می ش��وند؛ یعنی محصوالتی که ضمن بهره مندی از 
مناب��ع خدادادی با بهره گی��ری از دانش فنی و ایجاد 

اشتغال به درجات باالتر ارزش افزوده می رسند.
در این راستا دولت وظیفه دارد در تصمیمات و اقدامات 
خود، رویکرد توس��عه پایدار اقتصادی کشور را لحاظ 
کند و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز بازتعریفی از 

ارزش ها و اولویت ها ارائه دهد.
در انتخاب صادرکنندگان نمونه سال جاری نیز توجه به 
ارزش افزوده محصوالت صادراتی در دستور کار است 
و صادرکنندگان نمونه با این رویکرد انتخاب ش��دند.  
بن��ا بر گزارش خبرن��گار ما، 28 مهرماه س��ال جاری 
و طی مراس��می در روز ص��ادرات که با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر 
امور خارجه و جمعی از نخبگان و برگزیدگان کش��ور، 
مدیران عامل و منتخبین برتر در حوزه صادرات کشور 
برگزار شد، با اهدای تندیس و لوح افتخار صادرکننده 
نمونه ملی سال 94 به آقای مهندس علی گل محمدی 
مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی از خدمات ارزنده 

ایشان در زمینه صادرات تقدیر شد.
خمیرمایه رضوی

معرفی شركت:
شرکت خمیرمایه رضوی )س��هامی خاص( در تاریخ 

1376/7/2 تح��ت ش��ماره 12447 در اداره ثب��ت 
ش��رکت ها در مش��هد به ثبت رس��یده و مرکز اصلی 
ش��رکت در محل کارخانه واقع در کیلومتر 67 جاده 
مش��هد – قوچان است. پروانه بهره برداری شرکت به 
ش��ماره 36955 مورخ 1379/11/17 از وزارت صنایع 
و پروانه س��اخت خمیرتازه به ش��ماره 10969 مورخ 
1380/1/20 و پروانه س��اخت خمیرمایه خش��ک به 
ش��ماره 21012 مورخ 83/6/26 از وزارت بهداشت و 
درمان اخذ ش��ده است. بهره برداری از کارخانه خمیر 
رضوی در تیرماه 1380 رس��ماً توس��ط مقام محترم 
تولیت عظمای آستان قدس رضوی با تولید خمیرمایه 

تازه آغاز شده است.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت:
جواز تاسیس شماره 43531 مورخ 1375/10/12

بهره برداری از کارخان��ه خمیرمایه رضوی در تیرماه 

1380 رسماً توسط مقام محترم تولیت عظمای آستان 
قدس رضوی با تولید خمیرمایه تازه آغاز شده است.

محصوالت صادراتی شركت:  خمیرمایه خشک
برندهای ثبت شده:  رضوی

گواهینامه های اخذشده: 
گواهینامه های استاندارد بین المللی کیفی: استاندارد 
مدیریت کیفیت 2000: 9001 و 22000 گواهی های 
اس��تاندارد بین المللی مدیریتی: اس��تاندارد مدیریت 
18000 و 14000 – گواهینام��ه ح��الل دریافتی از 
مرکز تحقیقات و اطالع رس��انی اتاق اسالمی شرکت 
خمیرمای��ه رضوی از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت به عن��وان صادرکننده نمون��ه ملی برگزیده 
ش��د. مهندس علی گل محمدی مدیرعامل ش��رکت 
خمیرمایه رضوی در حاش��یه این مراسم اظهار کرد: 
این ش��رکت ساالنه 3 هزار تن خمیرمایه خشک را به 
کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، پاکستان، 
تاجیکستان، گرجس��تان، قزاقس��تان و امارات صادر 
می کند. وی رعایت اس��تانداردهای جهانی را یکی از 
دالیل کس��ب این عنوان دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
ع��الوه بر این، اقداماتی نظیر کیفیت باالی خمیرمایه 
تولیدی، کاهش قیمت تمام شده، بازاریابی الکترونیکی 
و همچنین ایجاد و تثبی��ت بازارهای جدید منجر به 
دریافت این افتخار ش��ده است.  گل محمدی با اشاره 
به برنامه های آتی این ش��رکت درباره صادرات گفت: 
بر اس��اس برنامه پنج ساله س��وم استراتژیک شرکت 
خمیرمایه رض��وی، صادرات جزء مهم ترین اهداف آن 
در نظر گرفته شده است که خوشبختانه در گام نخست 
عملکرد مناسبی داشته ایم. وی ادامه داد: در تالشیم تا 
ضمن تامین خمیرمایه مورد نیاز داخل کشور، بازارهای 
صادراتی را نیز گس��ترش دهیم. ش��رکت خمیرمایه 
رضوی چندی��ن عنوان صادرکننده نمونه اس��تانی و 
کش��وری را در کارنام��ه خ��ود دارد و گواهینامه های 
متعددی نیز در زمینه مدیریت کیفیت و اس��تاندارد 

کسب کرده است.

رعایت استانداردهای جهانی کلید؛ صادرات موفق 
مهندس علی گل محمدی با شرکت خمیرمایه رضوی برگزیده روز ملی  صادرات
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مهندس بهمنی توسـعه ظرفیت تصفیه شـکر خام  برای صادرات را از اولویت  
برنامه های مدیریت شركت قند تربت جام برشمرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت قند تربت جام )سهامی  عام( روز دوشنبه 
مورخ 1394/7/27 در محل انجمن صنعتی كارخانه های قند و شکر ایران برگزار 

گردید.
در ایـن مجمـع كه با حضـور بیـش از 78/39 درصدی سـهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای صابری بود كه جنابان 
میرمحمدصادقی و افضلی در مقام نظار اول و دوم و آقای غالم عباس بهمنی به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامـه با قرائت گـزارش هیات مدیره بـه مجمع مربوط به اهـم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/3/31 توسط مهندس بهمنی 
كه از مدیران شناخته شـده صنعت قند كشور اسـت و پس از استماع گزارش 
حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلوات خـود با تصویب 

صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسـه حسابرسـی دیلمان پور و همکاران به  عنوان حسـابرس و 
بازرس قانونی اصلی و موسسـه حسابرسی بهراد مشـار به عنوان بازرس علی 

البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهندس بهمنی در بخشی از گزارش خود با اشاره به معضالتی كه سال گذشته 
كارخانه ها و كل صنعت قند و شـکر كشور را تهدید می كرد، گفت: كم آبی و به 
تبع آن كاشت كمتر چغندر در استان و كل كشور باعث شد كه این شركت نیز 

مانند اكثر شركت های قندی دچار تالطمات و سختی های فراوان شود. 
مدیرعامل شركت كه نزدیک به 15 سال بازرس انجمن صنفی كارخانه های قند 
و شکر ایران بوده، اظهار كرد: سال گذشته به دلیل واردات بی رویه توسط افراد 
متعدد و غیرمسـئول اكثر كارخانه ها به مرز تعطیلی و ورشکسـتگی رسیدند، 
ولی با تمهیدات مدیریتی توانستیم ضمن اجرای برنامه های كوتاه مدت و ترسیم 
برنامه های میان مدت شركت را سرپا نگه داریم و با تعدیل بهینه نیرو و باال بردن 

بهره وری، در جهت استمرار تولید و بقا به جد پیگیر امور باشیم.
وی درباره یارانه ای كه دولت به قند و شکر داده است، عنوان كرد: دولت قیمت 
را 2300 تومان گذاشته و البته گفته است كه  200 تومان یارانه پرداخت خواهد 
كرد و به همین دلیل و با توجه به وضعیت اقتصادی حاكم بر كشـور، شركت ها 
شکر را 200 تومان زیر قیمت فروخته اند اما دولت هنوز یارانه را به آنها پرداخت 
نکرده اسـت كه این خود مزید برعلت شـده تا این صنعت حال و روز خوشـی 
نداشـته باشد. امیدواریم با ترسیم راهی روشـن از سوی هیات مدیره و اجرای 
آن توسـط تیم مدیریتی شركت و با توجه به اجرای برجام و بهتر شدن فضای 

اقتصادی كشـور و همچنین تدبیر دولت امید كه دست واسطه گران و دالالن را 
در واردات بی رویه شکر كوتاه می كند، بتوانیم دوباره روزهای درخشانی را برای 

شركت به ارمغان بیاوریم.
مهندس بهمنی همچنین گفت: به دلیل سرمایه اولیه بسیار كم شركت مشمول 
ماده 141 شده است و برای خروج از ماده 141 باید افزایش سرمایه بدهیم كه این 
كار نیز در مرحله تهیه مقدمات بوده تا به اجرا برسد كه بحمداهلل در این زمینه 

نیز اقدامات موثری برای تهیه طرح توجیهی انجام شده است.
شایان ذكر است بهره برداری و كسب سود از باغ  های پسته ای كه همگان باور 
داشتند هیچ سودی برای شركت نخواهد داشت و دریافت عنوان بهترین بازده 
كاری تجاری در بین شركت های قندی و حصول ركورد بهترین استحصال در قند 
تربت جام نشان می دهد كه اگر دست این مدیران كاردان باز باشد و مسئوالن به 
آنها و صنعت قند و شکر توجه جدی نشان دهند، نهال این شركت ها با توجه به 
ریشه های قدیمی كه دارند می تواند به درختی ستبر تبدیل شود كه مواهب آن 

باعث فخر و مباهات هر ایرانی خواهد بود.

خط مشی آتی شركت
1.تبدیل كشت بهاره به كشت پاییزه در منطقه با توجه به كمبود آب و احتمال 

تعطیلی كشت بهاره
2. تجهیز مزارع چغندرقند به آبیاری تحت فشار با استفاده از اعتبارات دولتی

3.ادامـه خدمات مکانیزه و مهندسـی مـزارع چغندر به صـورت رایگان برای 
چغندركاران

4.توسعه ظرفیت تصفیه شکر خام با هدف صادرات به كشور افغانستان
5.اصالح ساختار مالی شـركت با روش های افزایش سرمایه و اصالح روش های 

روابط با بانک ها و كاهش هزینه های مالی
6.اصالح ساختار نیروی انسانی شركت در جهت كاهش هزینه های تولید

7.اصالح ساختار مصرف انرژی در جهت كاهش هزینه های تولید
8.اصالح سـاختار مزرعـه كارخانه و تغییر الگوی كشـت های پرمصرف آب به 

محصوالت باغی مانند پسته
9.ادامه فعالیت های زیست محیطی در جهت كاهش مصرف آب در كارخانه
ISO  10.استمرار سیستم های مدیریت فراگیر با بهره گیری از سیستم های

11.تاسیس كارخانه بسته بندی و فرآوری پسته
12. به منظور تامین نقدینگی برای سـرمایه گذاری آتی و افزایش ارزش افزوده 
زمین های كارخانه كه حق تقدیمی آنها پرداخت شـده، ایجاد شهرک مسکونی 
در سطح 50 هکتار برای فروش به كاركنان و متقاضیان از برنامه های آتی شركت 

است.

صنعت قند و شکر را دریابیم
تمهیدات مهندس بهمنی به منظور افزایش بهره وری در قند تربت جام 

لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  59 | آبان ماه  1394| 

لج
 خ

دی
مه

51



سازمان توسعه تجارت ایران صادرکنندگان نمونه 
کش��ور را معرفی و با اهدای تندیس و لوح از آنان 

تقدیر کرد.
در س��ال جاری بیش از 440 بنگاه صادراتی برای 
شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه 
ثب��ت نام الکترونیک��ی انجام دادن��د و به رغم آنکه 
صادرات محصوالت مختلف به دلیل ارزآوری حائز 
اهمیت اس��ت، صادرات توس��عه مدارانه در اقتصاد 
مختص محصوالتی اس��ت که به صورت نهایی و با 
ارزش افزوده باال صادر می شوند؛ یعنی محصوالتی 
که ضم��ن بهره مندی از منابع خ��دادادی با بهره 
گی��ری از دانش فنی و ایجاد اش��تغال به درجات 

باالتر ارزش افزوده می رسند.
در این راس��تا دولت وظیف��ه دارد در تصمیمات و 
اقدامات خود، رویکرد توسعه پایدار اقتصادی کشور 
را لحاظ کند و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز 

بازتعریفی از ارزش ها و اولویت ها ارائه دهد.
در انتخ��اب صادرکنندگان نمونه س��ال جاری نیز 
توج��ه به ارزش اف��زوده محص��والت صادراتی در 
دس��تور کار اس��ت و صادرکنن��دگان نمونه با این 

رویکرد انتخاب شدند. 
بنا بر گزارش خبرنگار ما، 28 مهرماه س��ال جاری 
و طی مراسمی در روز صادرات که با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر امور خارجه و جمعی از نخبگان و برگزیدگان 
کش��ور، مدیران عامل و و منتخبین برتر در حوزه 

صادرات کشور در سالن اجالس سران برگزار شد، 
با اهدای تندیس و ل��وح افتخار صادرکننده نمونه 
ملی س��ال 94 به آقای مهندس وحیدرضا حیدری 
مدیرعامل ش��رکت رادین پارسا ایرانیان از خدمات 

ارزنده ایشان در زمینه صادرات تقدیر شد.
روز مل��ی ص��ادرات بزرگ ترین روی��داد اقتصادی 
کشور است که به پاسداش��ت صادرکنندگان برتر 
کشور می پردازد و نقش آنان را در توسعه صادرات 

غیرنفتی کشور ارج می نهد.
بزرگان��ی که با وجود مش��کالت و موانع بس��یاری 
که بر س��ر راه صادرات کاال و خدمات وجود دارد، 
همچنان نقش آفرین این رسالت خطیرند و هر سال 
می کوش��ند تا بر سهم ایران در محصوالت مختلف 

بیفزایند.
مهندس حیدری در حاش��یه این مراس��م با اشاره 
به این نکته که صادرات، مهم ترین پیشران اقتصاد 
ملی است، گفت: همچنان که شعار امسال این روز 
نیز بر آن تاکید دارد، صادرات  فراتر از بازار را هدف 

قرار می دهد و می تواند بر تمام حوزه های سیاسی، 
اجتماع��ی، فرهنگی و اقتصادی اثر بگ��ذارد و لذا 
فقط در فرایند خرید و فروش خالصه نمی ش��ود، 
بلکه حوزه های وس��یع تر از معامل��ه و مبادله را در 

بر می گیرد.
مدیرعامل ش��رکت رادین پارس��ا ایرانیان با اعالم 
اینک��ه  ام��روز صادرکننده، مش��تاق دیده ش��دن 
توسط دولت است و معنی دیده شدن فقط تشویق 
و اهدای تندیس و تقدیرنامه نیس��ت، اضافه کرد: 
صادرکنن��ده می خواهد قدم به ق��دم، دولت را در 
فرایند نفس گیر صادرات، همراه خود ببیند؛ یعنی 
مشکالت صادرات تا حد ممکن از سر راه بازرگانان 
برداش��ته شده و فضای کسب و کار به میزان قابل 

قبولی تسهیل شود.
ش��ایان ذکر است ش��رکت رادین پارس��ا ایرانیان 
هم��راه کادر مج��رب و باانگی��زه اش، فعالیت های 
داخل��ی و خارجی خ��ود را در جهت تحقق اهداف 
واالی ش��رکت ک��ه همانا ص��ادرات کلیه  کاالهای 
صنعتی از قبیل قیر، س��یمان، خاک مس، شمش 
آلومینیوم، فوالد آلیاژی و محصوالت پتروش��یمی 
و همچنی��ن کاالهای غیرصنعتی از جمله زعفران، 
فرش دستباف ایرانی، زرشک، برنج مرغوب ایرانی 
و چای به 30 کشور جهان از سال 1370 آغاز کرد 
و در این راه به موفقیت های چشمگیری نایل آمده 
است که نقش بی بدیل مدیران کاردان در این مهم 

قابل ستایش و تقدیری دوچندان است.

مجموعه رادین پارسا ایرانیان، افتخار تمام ایرانیان
شرکت رادین پارسا ایرانیان به مدیرعاملی مهندس حیدری صادرکننده نمونه سال 94 کشور شد
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سهولت و آسایش با بانکداری الکترونیکی


