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خسرو فرحی )زاده 8 اردیبهشت 1345 تهران( سیاست مدار، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی 
اســت، که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل پســت بانک ایران، همچنین عضو هیئت مدیره 
بانک صنعت و معدن فعالیت می نماید.فرحی از سال 1391 عضو هیئت مدیره پست بانک ایران 
است و در فاصله سال های 1384 تا 1390 نیز معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن بود. وی 
از سال 1389 تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران نیز می باشد.
در متــن حکم دکتــر واعظی به وی آمده اســت: با اســتناد به ماده 29 اساســنامه پســت 
بانــک ایــران و نظر به شایســتگی و تجــارب ارزشــمندتان در امــور مدیریتــی، جنابعالی 
را بــه عنــوان »عضــو اصلی هیــأت مدیره شــرکت دولتی پســت بانــک ایــران« منصوب 
مــی نمایم. امید اســت با اتکال بــه قادر متعال و رعایــت اخالق و تقوای الهــی با جدیت و 
تــالش وافر، خدمتگــزاری به نظــام مقدس جمهوری اســالمی و مــردم ســرافراز ایران را 
ســرلوحه کار خــود قــرارداده و در جهــت تحقق اهداف دولــت تدبیر و امید موفق باشــید.

گفتنی است: فرحی دارای کارشناس ارشد مدیریت دولتی است و از مهمترین سوابق مدیریتی 
وی می توان به مدیرکل سرمایه گذاری و اعتبارات پست بانک ایران طی سال های 1382لغایت 
1384، معاون مدیرعامل بانک صنعت و معدن طی ســال های 1384 لغایت 1390، عضو هیأت 
مدیره غیر موظف شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران از سال 1389 تاکنون، عضو موظف 
هیأت مدیره بانک صنعت و معدن از سال 1391 تاکنون، عضویت در هیأت مدیره چندین شرکت 
سهامی عام و خاص داخلی و خارجی و عضویت در شوراها و کمیته های مختلف بانکی اشاره کرد.

مهندس فرحی - مدیرعامل پست بانك ایران

استاد گرانقدر
جناب آقای مهندس ولی اهلل افخمی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تبریك و تهنیت عرض نموده، از 
خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را آرزومندیم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

استاد گرانقدر
جناب آقای علی اصغری سفری

انتخاب جنابعالی را به عنوان مدیریت عامل بانك اقتصاد نوین كه نشانه شایستگی و تالش ارزشمند شما طی سالیان 
خدمت در سیستم بانكداری می باشــد تبریك عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون را برای شما می نمائیم. 

امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

استاد گرانقدر
جناب آقای مهندس احمد صادقی

انتخاب شایسته شركت ذوب آهن اصفهان را به عنوان صادركننده ممتاز كشور به جنابعالی و همكاران محترم 
صمیمانه تبریك عرض نموده و آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده حضرتعالی شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون 

آن مجموعه معظم باشیم . با آرزوی توفیق از درگاه ایزدمنان.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه
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   تا نیازهای توســعه اقتصاد ملی بهره گیری شود؟

خسرو اميرحسيني

امروزه تغییرات سریع و شتابان محیط های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و 
بین المللی، تحوالت روزافزون فضای کسب و کار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش 
رقابت پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش کارآفرینان به عنوان موتور 
محرک رشد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های 
الزم برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه و ایجاد فضای مناسب تر برای فعالیت 
مدیران کارآفرین در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای رو به رشد بویژه در دهه های 
اخیر حاکی از همین نقش روزافزون آنان در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.

در کشور ما طی سنوات اخیر سیاست ها و نگاه ها به سوی کارآفرینان و کارآفرینی 
معطوف گردیده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است. اما با این حال هنوز حمایت 
از کارآفرینان بسیار محدود بوده و آنان با تمام مشکالت و تالش در جهت تبدیل 
ایده به محصول بایســتی شخصا تمام ریسک سرمایه گذاری را عهده دار باشند. 
در واقع کارآفرینان بدون حمایت و پشــتیبانی جدی از سوی نهادهای ذیربط و 
با ســرمایه محدود خود و نیز دریافت مقــداری وام وارد یک فعالیت اقتصادی و 
صنعتی می شــوند و طرح های کارآفرینی خود را به نتیجه می رسانند. بنابراین 
انتظار می رود که با نگاهی سیســتمی و فراگیر به ظرفیت های کارآفرینان و با 
بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و نهفته، وتقسیم وظایف و مسئولیت 
ها در سطح ملی توام با همگرایی و همدلی بین تمامی دست اندرکاران در بخش 
های دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه های جزیره ای، محدودیت ها و مشکالت 
فرا روی کارآفرینان ازمیان برداشــته شود تا آنان بتوانند همچون همتایان خود 
در کشورهای پیشرفته و رو به رشد موجبات ارتقای تولید ناخالص ملی، انباشت 
سرمایه و افزایش بهره وری اقتصاد ملی همراه با به فعل درآوردن امکانات بخش 
های مختلف بویژه بخش صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصاد کشور را فراهم 
آورند. این موضوع از آن رو بسیار مهم است که میهن عزیزمان امکان عظیمی برای 
پیشرفت و توسعه دارد. کشور ما با پیشینه تاریخی و تمدنی پر سابقه، وحدت و 
یکپارچگی سرزمینی و شوق پیشرفت ملی، تنوع اقلیمی و گستردگی جغرافیایی، 
موقعیت ممتاز منطقه ای به لحاظ تسهیل در روابط اقتصادی و تجاری بین دو قاره 
آسیا و اروپا و برخورداری از آب های آزاد جهان، صنایع و ذخایر غنی انرژی و مواد 
معدنی، امکان تولیدات متنوع کشاورزی و صنعتی، زیرساختارهای نسبتا مناسب 

اقتصادی، فیزیکی، وجود بازار با مقیاس مناسب 
ه گســترش زیربناهای اجتماعی مثل  نشگا ا د
بیــش ها، رشد زنان و آگاهی جوانان، تجربه 
، از پنج دهه تولید و ســرمایه گذاری  صنعتی
ز و مهــم تــر از همه اینهــا برخوردار  ا
مزیــت نیــروی انســانی جــوان، 

تحصیلکرده، خالق و مبتکر است. اما 
علیرغم قابلیــت ها و مزیت های فوق 

شاخص های اقتصادی بیانگر عملکرد نه چندان 
مناســب اقتصاد کشــور طی دهه های اخیر است.

بدون تردید ریشــه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد 
کشور را باید در ساختار بسته و نفتی اقتصاد دولتی بررسی 

و جستجو کرد و تحقیقا برطرف نمودن مشکالت فرا 
روی اقتصاد ایران در گروی تعدیل تدریجی اقتصاد 

نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد 
کارآفرین دانش بنیان با محوریت بخش خصوصی 
اســت. در بیان دیگــر، برطرف نمودن مســایل 
و مشــکالت اقتصاد ملی همچون رشــد پائین 

اقتصادی کاهش سرمایه گذاری، بیکاری باال، 

کســری بودجه و بدهی های دولتی، افزایش بی رویه ســطح قیمت ها، واردات 
گسترده کاالهای خارجی و تسخیر بازارهای داخلی که دائما در محافل مختلف 
و از زبان کارشناســان و صاحب نظران تکرار می شود. از طریق راهکارهایی نظیر 
بهبود فضای کسب و کار، افزایش انعطاف پذیری در بازار کار، کاهش نا اطمینانی 
در فضای ســرمایه گذاری و تولید، کاهش ریســک های کالن اقتصادی، بهبود 
کیفیت سیاست گذاری و حاکمیت دولت، ارتقای فناوری تولید وافزایش سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی در صورتی جنبه عینی و عملی می یابد که عنصر 
کارآفرینان در عرصه فعالیت های اقتصادی به نحو موثر و کارآمد حضور داشــته 
باشــد. زیرا کارآفرینان با تلفیقی از خالقیت، نوآوری، علم و هنر با مبارزه، سخت 
کوشی، ریسک پذیری و رضایت به منظور شناخت خواسته ها و نیازهای اقتصادی 
پنهــان و جدید مردم و تامین آن طی یک فرآیند موجب می گردند که امکانات 
بالقوه اقتصادی جامعه به فعل درآید، فرصت های اقتصادی درک و شناســایی 
شده و با رشد کسب و کارها اشتغال و درآمد پایدار برای افراد واجد شرایط ایجاد 
شده و شرایط اقتصادی جامعه بهبود یابد، منابع و امکانات جامعه به نحو بهینه 
تخصیــص یافته و ارزش افزوده و ثروت ملی افزایش یابد. مفاهیم و تکنیک های 
مدیریتی مناسب به کار گرفته شده و با رعایت استانداردهای محصول و ارتقای 
بهره وری و رقابت پذیری تولیدات دســتیابی به بازارهای جدید و افزایش تعداد 
مصرف کنندگان حاصل شــود. توزیع درآمدها عادالنه تر شــده و فقر و نداری 
کاهش یابد و در نهایت زمینه افزایش رفاه مردم و توسعه اقتصاد ملی فراهم آید.
از ایــن رو ضرورت دارد کــه از ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه مدیران کارآفرین 
کشور در پاسخگویی به نیازهای توسعه اقتصاد ملی بهره گیری شود که این مهم 
در ابتدا از طریق »مستندسازی« تجارب مجموعه فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
تاریخ معاصر کشورمان امکان پذیر است. واقع آن است که مستند سازی را کلید 
»مدیریت دانش« می دانند. در این فرآیند است که تجربه های گذشته گرد هم 
آورده می شوند و تصویری می سازند که از رهگذر آن می توان شرایط و اتفاقات 
جدید و امکان و توان تحول در آینده را فراهم ســاخت. ساختاری که نتواند این 
روند را طی کند و تجربیات گذشــته را مجمــوع کند، امکان فرآوری از وضعیت 
امروز را به دشــواری خواهد داشت و چه بســا همواره خطاهای گذشته را تکرار 
کند. همچنین در مستند سازی تجربیات شخصیت های تاثیر گذار اقتصادی و 
بازخوانی زندگانی آنان با ادراکات، نگرانی ها، تحلیل ها و اقدامات و فعالیت های 
انجام شده آنان در دوره های مختلف زندگانی اش آشنا می شویم و امکان بازخوانی 
رویدادهای گذشته و امکان ارزیابی نقاط قوت و ضعف فعالیت های آنان را می یابیم.
این اقدام یعنی ثبت و خوانش زندگانی فعاالن برجسته اقتصادی و کارآفرینان در 
قالبی مستند به سبب تاثیر وسیع و عمیقی که می تواند در ذهن و روان فردی 
و جمعی مان داشته باشد از زمره »مسئولیت اجتماعی شرکت ها« )CSR( نیز 
می باشد. لذا از طریق همکاری در این نوع فعالیت ها شایسته است انباشت خرد 
و تجربه و کاهش خطاها و اشتباهات در تصمیم سازی و تصمیم گیری های ملی 
کمک نماییم. دیگر آنکه با ایجاد فضا و افق روشن تر و خالی از سوء تفاهمات و 
سوء برداشت ها، امکان کارگروهی و »تشکلی« فراهم می شود که این دومی 
همان چیزی است که این خدمتگزار عمر ازتولد تاکنون به دنبال آن بوده ام. 
چرا که بر این باور و اعتقادم که توسعه اقتصادی کشور در گرو همدلی و 
همکاری تمامی فعاالن و دلسوزان این حوزه و در چارچوب نهادها و 
تشکل هاست و بدون قرار گرفتن در این قالب امکان توفیق بسیار 
اندک است. ضمن آنکه اعتقاد دارم در فرآیند »تشکل گرایی« 
اســت که شخصیت ، ذهنیت و الگوهای رفتاری انسان ها 
دچار تحول مثبت می شود و تصمیم سازی ها و تصمیم 
گیری ها وبسیج امکانات و هم افزایی نیروها برای تغییر 
و گســتره ملی فراهم می شــود که این همه از گذر 
بازخوانی تجربیات پیشــینیان سهل الحصول تر می 
گردد. امید است که چنین شود و بازخوانی زندگانی و 
تجربیات و پیشگامان رشد و توسعه میهن عزیزمان ما را 
پیشرفت ورفاه و آزادی کشور جامعه مان مددرسان باشد.

   چــه کنیــم 
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شــکوه بنــاب 
معتبرتریــن شرکت  
خشکبــار صادراتی
ن ا یــــر ا

از ســال 1376، 29 مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز 
ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای 
توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد و تفکر و فرهنگ 
صادراتی در جامعه گسترش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
تجارت ایران همه ســاله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نســبت به برگزاری روز ملی 
صــادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم 
بیستمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 مهرماه 1395 با حضور جناب آقای 
روحانی ریاست محترم جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم 
جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان 
در سالن اجالس سران برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه 
ملی به مدیرعامل محترم شرکت شکوه بناب مهندس محمدرضا طیبی  اهدا گردید. 

معرفی شركت:
شرکت شکوه بناب با هدف جهانی شدن و افزایش صادرات غیرنفتی کشور و با شعار 
)کیفیت برتر و جهانی شــدن( در زمینه تولید و صادرات انواع کشمش و خشکبار 
در ســال 1374 تاسیس و هم اکنون با گذشت بیش از دو دهه از تاسیس خود و 
فعالیت مستمر، یکی از شرکت های معتبر و برتر صادرات خشکبار ایران می باشد.

شــکوه بنــاب مرغوبترین انــواع کشــمش را از باغــداران تهیه و با اســتاندارد 
 , ISO22000:2005  ملي ایــران و اســتانداردهاي بیــن المللــي همچــون
HACCP , KOSHER,ISO9001:2008  در محیطی کامال بهداشتی فرآوری 

و به بازارهای جهانی عرضه می نماید.
این شــرکت با بکارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا و استفاده از آزمایشگاه های 
پیشرفته و داشتن پرسنل کارآمد و سخت کوش توانسته محصوالتی با کیفیت و درجه 

یک تولید و با برند SUN AHMAD به بیش از پنجاه کشور جهان صار نماید.
موفقیت این شرکت در کسب عنوان صادرکننده نمونه طی پنج سال و صادرکننده نمونه 
استانی طی سیزده سال متوالی نمایان گر جایگا این شرکت در عرصه صادرات غیرنفتی 
کشور می باشد. ما بر این باوریم که توسعه صادرات محصوالت کشاورزی گامی بلند در 
رونق اقتصادی ، اجتماعی و افزایش سطح اشتغال در کشور عزیزمان ایران می باشد.
بــه امیــد افزایش و رونــق روزافزون صــادرات غیرنفتی میهن عزیزمــان ایران

فرآیند تولید
انواع مختلف کشمش خریداری شده از کشاورزان پس از کنترل کیفیت بر اساس 
سفارش مشتریان در خط تولید قرار می گیرد پس از آنکه کشمش توسط دستگاههای 
مختلف در واحد شستشو شسته شد برای خشک شدن به اتاقکهای گرمخانه منتقل 
میشود و هنگامی که رطوبت کشمش به حد استاندارد رسید توسط ماشین آالت 
مدرن خط تولید از جمله ســورت لیزری و X-RAY  ســورت میشود بطوریکه 
هیچگونه ُدم ، کشمش پوچ ، چوب، مواد خارجی باقی نمی ماند و کشمش کامال 
پاک و تمییز می باشد و سپس کشمش پاک شده در کارتن های 5 ، 10 و 12,5 
کیلویی بسته بندی میشود و جهت اطمینان یافتن از نبود فلز داخل کشمش ، کارتنها 
از دستگاه فلز یاب  عبور داده میشود و به بیش از 50 کشور جهان صادر میگردد .
1374 ســال   شــرکت:  فعالیــت  ســابقه  و  تاســیس  ســال 
محصوالت صادراتي شرکت: این شرکت در زمینه صادرات انواع کشمش فعالیت مي کند.
برنــد  بــا  شــرکت  ایــن  محصــوالت  شــده:  ثبــت  برندهــاي 
SUNAHMAD  و برنــد فارســی )ســان احمــد( صــادر مــي گــردد.

گواهینامه هاي اخذ شده: این شرکت داراي گواهینامه استاندارد ملي ایران گواهي 
مدیریت کیفیت ISO9001:2008- گواهي مدیریت سیستم ایمني مواد غذایي 
ISO22000:2005   گواهینامه HACCP گواهینامه HALAL و گواهینامه 

KOSHER می باشد.

مهندس محمدرضا طیبی
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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مطالعه در تاریخ شهرنشــینی معاصر ایران نشان می 
دهد که جامعه روســتایی ایرانی در حالت بالتکلیفی 
ناشــی از قــرار گرفتن در بیــن دو دوره کشــاورزی و 
صنعت ،کــه دومی بصــورت ابتر در ایــران عصرش 
آغازیدن گرفته بود، روی به ســوی شــهرها آورده اند.

در واکاوی بیشــتر این پدیده آنچه بیشــتر به چشــم 
می آمد مقولــه دورمانــدن روســتاها از عصر جدید 
بود ،عصــری کــه در آن مراودات مالی مســتقیم در 
بانک هــا و ارتباطات »آی تی و شــبکه های جهانی« 
رکن هــای بودند که عصر جدیــد و نوین نام گرفتند.

در ایران وقتی روستانشــین بیشتر کارهایش از هرگونه 
حمایت مالی موسسات مالی دور می ماند و یا وقتی در 
حالت معلــق و بی خبری از دنیای اطالعات و ارتباطات 
باقی می ماند برایش راه گریزی جز مهاجرت برشــهر 
و حاشیه نشــینی و کار به صورت کارگر ساده برایشان 
باقی نمی ماند و شد آنچه درایران شاهدش بودیم. خالی 
شــدن روستاها از ســکنه، مهاجرت بی حد و حساب 
به حاشیه شــهرها و پایان شکوفایی صنعت کشاورزی 
و دامــداری و ... در ایــران از دل ایــن دوره بیــرون امد.

بحمداله با درایت و تاسیس پست بانک و تخصیص شعبات 
بسیار در شهرها و روستاها این باور در میهن عزیزمان تجلی 
یافت تا این نقیصه برطرف گرددو بقولی بازی گرفتن وتوجه 
به قشر مولد جامعه در بخش کشاورزی-دامداری-صنایع 
دستی و...باعث شد که کم کم شاهد اتفاق مبارک توقف 
فله ای مهاجرت روستاییان به شهرها وحتی در بعد دیگر 
زمینه ساز مهاجرت معکوس از شهر به روستاها باشیم.

بله این خواستن اولیه برای حمایت از قشر تالشگر روستایی 
با ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت استفاده از آی تی  و 
تکنولوژی باعث شد که کنون خسروفرحی مدیر توانمندی 
که این فعل خواستن مبنی بر حمایت از قشر روستایی را 
به منصه ظهور رسانده ،با افتخار اعالم میکند که دربیش از 
دوازده هزار وپانصد نقطه روستایی بیش از بیست هزارنفربا 
مدیریت جوانان تحصلیکرده بومی در شعب روستایی پست 
بانک در حال خدمت به مردم میهن عزیزمان هستند.

وقتی مدیری با سوابق درخشان مدیریتی در دهه های اخیر 
وکارنامه ای پرافتخار اعالم میکند به این راضی نبوده وبه جد 
دردکترین مدیریتی این بانک تعریف کرده ایم که با تامین 
سخت افزارهای مورد نیاز در تمام روستاهای باالی بیست 
خانوار ارایه خدمات داشته باشیم،برای منی که بیش از نیم 
قرن کار خبری ومطبوعاتی کرده ام خود بزرگترین مژده است 
برای تبیین مدیری که خدمت را معنایی دوباره کرده است.

بی شک مدیر بانکی با این طیف از ارایه خدمات وتحت 
پوشــش قرار دادن زحمتکش ترین وشریف ترین افراد 

جامعه که بابیش از 100 هزار دستگاه خودپردازدر تمام 
پهنه کشورمان یارانه نزدیک به هفت میلیون از این مردم 
را به حسابهایشان میریزد،خوب چالش ها ونقاط ضعف 
وقوت راشناســایی کرده واز دل بدترین تهدیها بهترین 
فرصت ها را میسازد.خســروی خوبانی که خوب عرصه 
ومیدان را میشناسد ومیداند کمر همت به خدمت بستن 
یعنی چه.مدیری که خوب وخوبتر میداند که چگونه باید با 
درایت وتدبیر با در امیختن علم وتجربه کاری برمسند بانکی 
پیشرو در عرصه خدمت رسانی حضوری دلنشین داشت 
وحمایت گر ویاری رسان تولید بود.حضوری مولد وگرم 
وسبز بسان آرم خود پست بانك ایران،سبز سبز.
بسترهای خدمات رسانی در جای جای این مرز پرگهر 
ازخلیج فارس درجنوب تا جنگلهای سرسبز شمال ،از 
کویر شرق تا کوهستان غرب آنچنان گسترده ومتنوع است 
که اگر این دکترین مدیریت برای تعالی سازمانی حمایت 
گردد به اندک زمان شاهد طلوعی پرفروغ وحضور سبز 
پست بانک در جهت تحقق استفاده از تمام ظرفیتهای 
کشور خواهیم بود برای سرافرازی وسربلندی ایران اسالمی..

 سالن زیبا و مانده از یادگاران هنر معماری با فرش قرمز 
آراسته شده نویدی فرحبخش برای سهامدارانبود. چون 
به سالن رســیدم مردان کار  روابط عمومی به استقبال 
آمدند و دست پر مهرشان را فشردم  وبا چشمی گریان 
و چشــمی خندان آهسته به صف نشست شدم .چهره 
مهربان و مودب و موقر مدیرعامل کاردان و بچه مسلمان 
که به حرمت قلم از جا بلند شد این پیر مطبوعاتی را به 
اندیشه کشید که هنوز هستند مدیرانی که به قسمی 
که خداوند به قلم وانکه با ان مینویســد ارج مینهند که 
این خود تایید ان اســت که میگوییم مدیری بر پست 
بانک ناخداســت که اسباب بزرگی دارد ونقشه رسیدن 
به ساحل ارامش را میشناسد.دیگرهیچم نبود جز اینکه 
به ســرایم : خســروان گوی فلک در خم چوگان تو باد.

 او را می شناسم تدبر و تعقل در کارش را چنان درست 
زینت بخشــیده که چشــمان همه از فراز تا فرود بدان 
عمل بســته اندوبه جای آنکه مشــکل  را در کاشت و 
داشــت و برداشــت حل کنند به در دروازه شهرها قفل 
برداشته اندو....خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل...

 واما دکتر خسرو فرحی ،خســرو خوبان،او بیدار است و 
می داند چه باید کرد.روزی او به روســتای گلن اوجار در 
میان ترکمن ها رفته و به هنر مدریت صنایع دســتی 
از پنجه هنری زنان ســربلند ترکمن هــا را احیاء کرده 
وبه روز دیگر به یمن حمایت هــای بانکش در اعطای 
تسهیالتبرای اشتغال زایی وکارآفرینی ، تعالی بخشی 
به هنر دستی وکشــاورزی ودامداری وصنایع تبدیلی 

رخی تازه گشــوده و از این علت است که چهره خندان 
در آینده روشــن به روســتا رفته  واز برکتش خوشــه 
پردانه گشــته و خرمن به کشاورز خوش آمد می گوید. 
دکتر خســرو فرحی از ابتدا دو رکن برنامه اش اعطای 
تســهیالت مناســب به روســتاییان و آگاهی بخشی 
درعلم ای تی بوده اســت .پس بیایید باورش کنیم که 
درآنجاها که معلم از مدرســه بر می دارند، پست بانک 
با مدیریت دکتر فرحی علم تکنولوژی با خود می بردو 
شــعبه بانک می زندو خدمت را معنایی تازه می کند .
به گــزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه: پســت بانک 
صبــح روز 1395/8/22 دو مجمــع ســاالنه و عادی 
به طــور فوق العــاده )انتخاب هیات مدیــره( را بعد از 
صدور مجــوز بانک مرکزی مبنی بر ذخیــره بیش از 
72 میلیارد تومانی و بدون تقســیم ســود برگزار کرد.
براســاس این گزارش، نماد این بانک درحالــی از دوم 
شهریور بسته است که نســرین اسکندری کارشناس 
کارگزاری بانک توسعه صادرات با حضور در این مجمع 
، نــکات مهم این دو مجمع را به شــرح زیر اعالم کرد:
* طبق تصمیم مجلس ، مقرر شد پست بانک در سال 
95 دو ماموریت جدید شامل بانک تخصصی و توسعه ای 
در بخش ICT  و در دسترس ترین خرده بانک در بخش 
های کمتر توسعه یافته را  در برنامه کاری خود داشته باشد. 
براین  اساس قرار است اساسنامه بانک تغییراتی داشته باشد.
* مقرر شــد25 درصد سهام عدالت  به وزارت ارتباطات 
تفویض شود. به همین دلیل وزارت ارتباطات هم مصوب 
کرده تمامی حساب های وزارتخانه و دستگاه های اجرایی 
ذی ربط آن به پست بانک منتقل شود. همچنین وجوه 
اداره شده وزارت ارتباطات به پست بانک منتقل می شود.
* در مــورد نامه بانک مرکزی و بند حســابرس مبنی 
بر ثبت بدهی 47,2 میلیارد تومانی که از ســوی پست 
بانک در دفاتر به عنوان ســود ثبت اســت و دولت آن 
را قبول ندارد، مقرر شد پست بانک با مرکز بدهی های 
دولــت در وزارت اقتصاد مکاتبه کند تا در صورت قبول، 
این مبلغ از ســوی این مرکز بند حسابرس حذف شود. 
در غیر این صورت باید از حســاب ها برگشت داده شود.
* انجام افزایش ســرمایه از ســوی پست بانک حتمی 
خواهد بود و تکلیف شد هیات مدیره اقدامات الزم را انجام 
دهد اما محل و میزان آن هنوز مشــخص نشده است.
* قرار شــد دولــت 10 هزار میلیارد تومــان از بدهی 
خود به بانک ها را از طریق انتشــار اوراق بدهی تسویه 
کند. طبق اعالم نماینده دولت ، ســعی خواهد شــد 
اصل بدهی دولت به پســت بانک تماما پرداخت شود.
* نماینده دولت از قیمت تمام شــده پول و نســبت 

پُست بانک آنجا نشست که می باید
خسروان گوی فلک در خم چوگان تو باد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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MPL انتقــاد و اعالم کرد این نســبت ها در پســت 
بانک بیشــتر از متوسط سیستم شــبکه بانکی است.

تصمیمات مجمع ساالنه:
حسابرس و بازرس قانونی: سازمان حسابرسی

روزنامه کثیراالنتشار: روزنامه دنیای اقتصاد
سود نقدی هر سهم: صفر
پاداش هیات مدیره: صفر

پــاداش کارکنان وپســت: یک مــاه حقــوق و مزایا
تصمیمات مجمع فوق العاده:

انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره شامل  دولت، سازمان 
خصوصی سازی، شرکت سهامی بیمه ایران و دو شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت آذربایجان شرقی و گیالن. 

كلیات
ماده واحده قانون تاسیس پست بانک در جلسه علنی روز سه 
شنبه مورخ 21 شهریور ماه 1374 مجلس شوراي اسالمی 
تصویب و در تاریخ 29 شهریور ماه 1374 به تائید شوراي 
نگهبان رسیده است. اساسنامه پست بانک به استناد تبصره 
3 قانون مزبور و بنا به پیشنهاد مورخ 14 آذر ماه 1374 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات )وزارت پست و تلگراف 
و تلفن سابق( در تاریخ 30 اردیبهشت 1375 به تصویب 
هیأت وزیران رسیده و در تاریخ 4 تیرماه 1375جهت اجرا 
به وزارتخانه مزبور ابالغ شده است. پست بانک در تاریخ 
چهارم دي ماه 1375 تحت شماره 126875 در اداره کل 
ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی پست بانک 
در تهران و شــعب آن در سراسر کشور می باشد. الزم به 
ذکر است شوراي پول و اعتبار در نهصد و هشتمین مصوبه 
خود لزوم بازنگري در اساسنامه پست بانک را مورد تأکید 
قرارداده و هیات دولت در جلســه مورخ 1378/7/25 به 
هنگام بررسی آئین نامه هاي مالی و معامالتی مقرر نمود که 
اساسنامه پست بانک با هماهنگی بانک مرکزي جمهوري 
اسالمی ایران مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصالحیه الزم 
جهت تصویب به هیأت دولت ارائه گردد و متعاقباً آئین 
نامه هاي مالی و معامالتی مطرح شود. در همین راستا 
اساسنامه اصالحی با هماهنگی بانک مرکزي ایران تنظیم

و پس از تصویب در مجمع عمومی بانک بنا به پیشنهاد 
شماره 100/5858 مورخ 1381/12/22 وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جلســات مورخ 1381/11/13 و 
1382/6/5 به تصویب هیات دولت رســید و اصالحیه 
اساســنامه بموجــب نامــه 1382/30/4504، مورخ 
1382/7/23 شورای نگهبان به تائید رسیده است. مجمع 
عمومی فوق العاده بانکها در تاریخ 1387/1/17 به ریاست 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور کلیه اعضاء تشکیل 
وبا توجه به مصوبه شــماره 68985/ت 37925 ه مورخ 
1386/5/2 هیأت محترم وزیران به منظور کشف قیمت  
سهام شرکت دولتی پست بانک حداکثر به میزان پنج 
درصد)5( در سال 1386 مجوز داده بود و در راستاي اجراي 
مفاد بند)ج( سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی 

جمهوري اسالمی ایران، پیش نویس اساسنامه شرکت 
پست بانک ایران )سهامی عام( که در کمیته خصوصی 
سازي بانک ها مطرح و به تصویب رسانده و مراتب در تاریخ 
1388/4/8 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 
و مطابق جلسه مورخ 1389/10/1 هیات وزیران به شماره 
45976/219198 مــورخ 1389/10/1  مبنی بر فروش 
سهام شرکت  دولتی پست بانک به میزان پنج درصد )5( به 
منظور کشف قیمت و فروش بیست و پنج درصد)25( سهام

عدالت که توســط دبیر هیأت دولت ابالغ گردیده است 
سازمان خصوصی سازي در بورس و اوراق بهادار تهران، 
به میزان 18/995درصد از سهام بانک را عرضه نموده است.

برنامه هاي بانك
میــزان دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده و 
دســتاوردهاي مهــم ســال مالــی مــورد گــزارش

- توسعه دولت الکترونیک از طریق گسترش خدمات 
الکترونیک

- حمایت مالی در قالب وام وجوه اداره شده با اولویت اعطاي 
تسهیالت به منظور حمایت از شرکتهاي دانش بنیان و نو 
ICT پا، توســعه کسب و کار و اشــتغال زایی در حوزه

- ایجاد اشتغال پایدار بطور مستقیم از طریق راه اندازي دفاتر 
ICT و همچنین حفظ و ایجاد 10/000 شغل از طریق 
اعطاي تسهیالت خرد خود اشتغالی در روستاها در سال 94
- پرداخت ســالیانه حدود 150 هزار فقره تســهیالت 
خرد بانکی درجهت توســعه اقتصادي و ایجاد اشتغال
- صدور تعداد 2/5میلیون فقره کارت بانکی در دفاتر روستایی
- افزایش در افتتاح حسابهاي روستایی و همچنین افزایش 

در مانده منابع آنها
- عقد قرارداد جهت راه اندازي Core Banking جدید بانک
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت بانك برای سال 

مالی آتی
پست بانک ایران در سال 95 در راستاي رفع مشکالت و 
موانع خدمات رسانی به مردم نسبت به تدوین 12 پروژه و 
88 برنامه عملیاتی اقدام نموده است. این برنامه ها به صورت 
یکپارچه و متمرکز انجام میشود. در تدوین برنامه رعایت 
اسناد باالدستی، الزامات قانونی بانک مرکزي و رهنمودهاي 
وزارت اقتصادي و دارائی لحاظ گردیده و تالش شده است 
تا شرایط خدمات رسانی مجموعه پست بانک ایران در 
شعب و دفاتر تسهیل شود. اهم این برنامه ها عبارتند از :
- مکانیزاســیون عملیات بانکی)شــامل 21 فعالیت(
- مدیریــت درآمدهــا و هزینه ها )شــامل 6 فعالیت(
- توســعه و ساماندهی شعب و دفاتر )شامل 7 فعالیت(
- بازاریابــی و توســعه بــازار )شــامل 4 فعالیــت(
- تامیــن زنجیــره ارزش بانــک )شــامل 8 فعالیت(
- توســعه منابــع انســانی )شــامل 19 فعالیــت(
- تبلیغــات و معرفــی بانــک  )شــامل 2 فعالیت(
- حفاظت، پشتیبانی شبکه و امنیت  )شامل 4 فعالیت(
- ارتقاء نظارت و بازرسی بر فعالیت شعب و دفاتر )شامل 3 فعالیت(

- تجهیــزات، ســاختمان و اموال )شــامل 8 فعالیت(
- شناسائی پرونده هاي با اهمیت حقوقی بانک )شامل 2 فعالیت(
- توســعه بازار ارزي و بین الملل )شــامل 2 فعالیت(

- برنامــه هــاي مســتقل )شــامل 2 فعالیــت( 
فعالیت ها و اقدامات انجام شده بانك در سال 1394

عملكرد :
- تشــکیل مجمــع عمومــی عــادي پســت بانک 
ســال 93 مالــی  صورتهــاي  تصویــب  و  ایــران 

- پرداخت مرحله دوم تســهیالت ازدواج به دانشجویان 
دانشگاه آزاد

- انتقال حسابهاي دهیاریها به دفاتر خدمات بانکی
- بهره برداري از مدرســه شــش کالسه روستاي نصر 

شهرستان دهلران
- افتتاح اولین سامانه خدمات بانکی روشندالن در شبکه 

بانکی کشور توسط پست بانک
- حمایت پست بانک ایران از گسترش کسب و کارهاي 

کوچک SME ها
- ارائه خدمات پولی و بانکی توسط قریب به 13 هزار باجه 

و دفتر نمایندگی بانکی
- پرداخت بیش از 80 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 

روستایی
- پرداخت یارانه یک میلیون و 600 هزار خانوار روستایی

  )ATM(نصب و بهره برداري از دســتگاه خودپــرداز-
شــعب  پایانــه  و   )POS( فــروش  پایانــه  و 
روســتاها و  شــهرها  ســطح  در   )PINPAD(

- نصــب و راه اندازي تجیهزات بانکــداري الکترونیک 
)Cashless( و دســتگاه صدور آنی کارت پست بانک

- ایجــاد مدیریــت شــعب منطقــه ســه تهــران 
بانکــداري خــرده  ارائــه خدمــات  منظــور  بــه 
- راه اندازي مجدد سوئیفت پست بانک در بهمن سال 94

- پرداخــت تســهیالت خرد بــه ســاکنان مناطق 
محــروم و روســتائی نیــز از 8 هــزار و 500 میلیارد 
ریــال در ســال 92 با 58 درصد رشــد بــه 13 هزار و 
500 میلیارد ریال در ســال 94 در راســتاي توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال زائیی مســتقیم و غیرمستقیم
نــو تجــارت  بیمــه  - خریــد ســهام شــرکت 
- ایجــاد صنــدوق ســرمایه گــذاري توســعه بانک
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وقتی خبر بازنشسته شــدنش آمد، انگشت حیرت 
به دندان گزیدم . از پشــت میز تحریریه بلند شــدم 
و در طول و عرض دفتر نشــریه قدم زدم، بچه های 
نشریه خوب می دانند این حالت در حقیر یعنی چه!

سی و اندی سال پیش در ساختمان خیابان کمال الملک 
میدان بهارستان که امروزش وزارت ارشاد خوانند طبقه 
سوم مسئولیتی می داشتم و جناب موسوی گرمارودی 
به دفتر ریاســت جمهوری آنروز پشت کرده و افتخار 
حضورشان در حوزه کاری حقیر نعمتی بود که حق 
تعالی به این بنده عطا فرموده و آن روز سختی بود خبر 
از زندان اوین رسید که شهید کچوئی به درجه شهادت 
رســید هنوز در بهت خبر بودیــم که خبر دیگر آمد 
سردار رشید اسالم دکتر چمران شهید شد. نافرمانی 
بنی صدر در مقام ریاست جمهوری و ترورهای پی در 
پــی منافقین و جنگ تحمیلی فضایی بود که در آن 

نفس می کشیدیم 
و این بــدان معنی 
آوردم تا یاد آور شوم 
که چه ها در حیات 
داشتیم  می  کاری 
و آنچــه در پی می 
آید از قلم است که 
با حــوادث و وقایع 
متولد شده و هر روز 
زندگــی و هر خط 
نوشــتاری پر معنا 
باید بدان اعتبار داد.

بهــت  در  هنــوز 
زبده  که  بودم  خبر 
تریــن و پاک ترین 
تریــن  صــادق  و 
نیروی بانک ملی به 
افتخار بازنشستگی 
و  یازیــد  دســت 
برشــمردم... آن 

تصویر ســفید و مبهم موزائیک کــف اتاق تحریریه  
جواب پرسشــی بود کــه در ذهنم چــون پتک بر 
ســر می کوبید. بانک ملی و مدیریــت بانکی در بی 
مهــری قــرار دارد و این روزها یک خبره با ســوابق 
باورمداری چون دکتر جمال دامغانیان بااین ســوابق: 
دانشجوی دکتری دانشــگاه عالمه طباطبایی رشته 
مدیریــت مالی  ، فوق لیســانس مدیریت صنعتی ، 
لیسانس حسابداری، اخذ گواهینامه متعدد در زمینه 
هــای مدیریتی، ملی و بانکی از مراجع معتبر داخلی 
وبیــن المللــی ، تالیف و تدوین کتاب حسابرســی 
عملیات بانکی نویســنده و ارایــه دهنده بیش از 20 
مقاله  در مورد مباحث مالی، حسابرســی، مدیریت، 
بهره وری، نظارت و کنترل های داخلی، بررســی آثار 
مطالبات معوق، بازاریابی، مناقصات و معامالت دولتی، 
بانکداری اســالمی در مجالت رســمی ، دانشگاهی 
و بانکی تدوین جزوات آموزشــی جهت سیمینارها، 
همایش هــا و کارگاه های آموزشــی و پژوهشــی 

مسئولیت های فعلی ) 28 سال سابقه مدیریتی 
و اجرائی( : 

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران - مدیر برتر ســال 
1393 - رییــس هیات مدیره هلدینگ آینده پویا با 
زیر مجموعه 30 شرکت - رییس هیات مدیره شرکت 
المکاســب - رییس کمیته عالــی پیگیری و وصول 
مطالبات  - رییس کمیته حسابرسی بانک ملی ایران-  
رییس کمیته اصالح ســاختار مالی  و کمیته اصالح 
الگوی مصرف بانک ملی ایران - رییس شــعبه دوم 
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری-عضو هسته 
عالی گزینش بانک ملی ایران - عضو کمیته تحول بانک 
ملی ایران - رییس کمیته عالی مبارزه با پول شویی

فعالیت های پاره وقت: 
مدرس دانشگاه) دانشگاه سراسری، آزاد، موسسه علوم 

بانکی(

کارشــناس رســمی دادگســتری ) حســابداری و 
حسابرسی( 

حسابدار مستقل، عضو انجمن حسابداران خبره ایران 
 )IICA(

 )CIA( عضو اصلی انجمن حسابرســان داخلی ایران
 )MIA( ایــران  مدیریــت  انجمــن  عضــو 
صاحــب نظــر در امــور اقتصــادی، مالــی و پولی 

مسئولیت های قبلی : 
رییس اداره کل بازرسی بانک ملی ایران 

رییس اداره امور شعب بانک ملی گلستان 
رییس امور شعب بانک ملی استان سمنان 

معاون اداره امور شعب استان سمنان
رییس معامالت و تسهیالت مالی 

رییس شعبه ارزی مرکزی 
کارشــناس ارشــد مالی، فنی و اقتصادی بانک ملی 
عضو هیات مدیره موسســه حسابرسی هوشمندیار 
عضو کمیته اصلی برنامه توسعه سوم و چهارم اقتصادی 

گروه تولید و سرمایه گذاری- گروه بازرگانی صنعت و معدن
 عضــو کمیته تدویــن و کمیته اصــالح آیین نامه 
هــای اجرایی قانون برگزاری مناقصــات و مزایده ها 
 عضــو کمیتــه تحقیــق و تفحــص از بانــک ها 
 رییس کمیســیون عالی معامالت بانک ملی ایران
عضو و رییس هیات امنا بیمارستان بانک ملی ایران
رییس هیات مدیره شرکت فروش امالک مازاد)فام(
رییــس هیــات مدیره شــرکت پتروشــیمی اراک 
رییس هیات مدیره شرکت توسعه توسعه سرمایه پیشگامان 
پویا ) مدیریت شــرکت های ابزاری بانک ملی ایران(
رییس کمیسیون عالی مدیریت منابع و مصارف بانک 

ملی ایران
 عضــو کمیته مدیریت ریســک بانک ملــی ایران
ســوابق تدریــس ) از ســال 1368 تــا کنــون(:
مدرس دانشگاه آزاد- دولتی در رشته های حسابداری، 
صنعتــی،  مدیریــت 
دولتــی،  و  بازرگانــی 
دولتــی،  و  بانکــداری 
وحسابرســی  بانکداری 
موسســه  مــدرس 
عالــی بانکــداری بانک 
ایران اسالمی  جمهوری 
مدیریت   دوره  مــدرس 
عالــی ، میانــی وپایــه 
بانکــداری  مــدرس 
بــدون ربــا و تربیــت 
اســالمی  عقود  مدرس 
هــای  دوره  مــدرس 
کارشناسی بررسی طرح 
های اقتصادی، مالی و فنی 
کشوری  نمونه  *مدرس 
در  سراســری   دانشگاه 

سال 1379
فعالیت های آموزشی: 
الف- آموزش های رسمی:
دوره های الکترونیک، حسابداری، مدیریت صنعتی، 
بانکداری بین المللی »1« و »2« ، بررسی طرح های 
اقتصادی، فنی و مالی، حقوق بانکی، نظارت طرح های 
اقتصادی و تولیدی، طرح نویسی، ریالی کاربردی، حقوق 
بانکی، مدیریت پایه، مدیریت میانی، سیستم متمرکز 
*رتبــه برتــر آزمــون مســابقه علمی سراســری 
بانکــداری-  آموزشــی  دوره  بانکــداری، 
مدیریــت و ریالــی کاربــردی ، حقــوق بانکــی  

ب- آموزش های رسمی: 
تجزیــه و تحلیــل صورت هــای مالــی ، بانکداری 
اســالمی، بودجــه ریــزی عملیاتــی، معامالت و 
مناقصــات و مناقصــات و قراردادهــا، امورمالــی 
بیــن امللــی ، نحوه تنظیــم آیین نامــه معامالت.

 فعالیت های اجتماعی : 
27ماه حضور داوطلبانه بسیجی در جبه های نبرد حق 

علیه باطل 
جانباز 25درصد انقالب  اســالمی در جنگ تحمیلی 

نقش مدیریت در تعالی سازمانی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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مسئول بسیج اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری 
کارمند نمونه کشوری در ســال های 1378،1379 

و1384
دارای ســوابق متعدد در زمینه هــای علمی، مالی 
و بانکــداری، فرهنگــی - اجتماعــی و سیاســی

1- ریاســت مجامع شرکت های تحت پوش شبانک 
ملی ایران 

2- موسس و ریاست کمیته حسابرسی بانک ملی ایران 
به مدت 8 سال 

3- عضو هیات مدیره ناظر به بخش مالی و ســرمایه 
گذاری و مسئولیت برگزاری مجامع بانک ملی ایران

4- ریاست هیات مدیره پتروشیمی اراک )شازند( به 
مدت 4 سال 

5-  ریاســت هیات مدیره شــرکت هلدینگ آینده 
پویا ) شــرکت های صد در صــدی بانک ملی ایران(

6- ریاســت هیــات مدیره شــرکت پیشــگامان 
پویــا ) شــرکت هــای ابــزاری بانک ملــی ایران(
7-  ریاست هیات مدیره موسسه حسابرسی هوشمندیار

8- ریاست هیات مدیره شرکت فام
9- عضو هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان 

بانک ها
10- عضو هیات امنای موسسه سرمایه گذاری کوثر  

چرا بازنشسته؟!!
یکــی از بچه های خبــر گفت: مگر تاریــخ به ما از 
سهراب کشی، برادر کشی، پدرکشی در برگ به برگ 
خود نگفته . همین سلســله صفویــه هر یک چقدر 
برادرکشــت، نادر چرا به چشم فرزند میل کشید، آقا 
محمدخان قاجار چه بر سر ســردار زند آورد، عباس 
میرزا و امیرکبیر و دهها و صدهای دیگر کشتند و در 
قلعه های بی خروج زندانی کردند تا جا برای خودشان 
بیشتر باز شــود! و این مقال را زان فرهنگ به جور ...

در برنامه کاری بود که صبح ســاعت ده در شــرکت 
مارگارین جاده شهر ری به ورامین حضور بهم رسانیم 
و از معارفه مدیر جدید خبر تهیه کنیم. این ماموریت 
را بجان پذیرفته به همراه مهندس خلج یار نشریه و 
عکاس فهیم ره به محل سپردیم در مسیر از جنوب 
شهر از کنار شرکت روغن نباتی قو رد شدیم. قوی پر 
شکسته در زیر خاک و خاشاک استون های زنگ زده. 
لوله های در هم پیچیده کهنه از کار افتاده برگ خزان 

پائیزی نشان از آن دارد که دیگر حیات کاری زان قوی 
منقار طال خبری نیست به نیم قرن پیش پرتاب شدم 
و آنروزها که قو در رقابت با بهشــهر شاه پسند و بهار 
میدان وســیعی می داشت. به همراهم نقل قو کردم.  
قاسمیه و امیر صالح، دومین تولیدکنندگان بزرگ روغن 
نباتی، مواد شــوینده و دانه مرغ در ایران در طی دهه 
چهل و پنجاه بودند. حسین قاسمیه، فرزند ابوالقاسم 
در ســال 1301 خ در مشهد متولد شد. تحصیالت 
ابتدایی و دبیرستان را در همان جا به پایان رساند . در 
سال 1320، در دانشگاه حقوق دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. دانشجویان حقوق علوم سیاسی و اقتصاد، دروس 
مشترک را در دو سال اول می خواندند و از سال سوم، 
هر یک رشته خاصی را انتخاب می کردند با نوشتن 
پایان نامه، مدرک لیســانس را می گرفتند. قاسمیه، 
رشته حقوق را انتخاب کرد و تا مقطع فوق لیسانس 
به تحصیالتش ادامه داد. وی دوره های آموزشی کوتاه 
مدت اقتصاد را در انگلیس و آمریکا گذراند. در همین 
سال ها رحیم ایروانی و کاظم خسروشاهی ) از فعاالن 
بزرگ صنعت کفش و دارو در سه دهه آخر حکومت 
پهلوی( در دانشــکده حقوق مشغول تحصیل بودند.

الگوی سرمایه گذاری تجاری  صنعتی قاسمیه، عمدتا 
به شیوه مشارکت داخلی بود. او در اکثر فعالیت های 
صنعتی با دوست و همکالسی اش، امیرحسین امیر صالح 
مشارکت داشت و با وی در زمینه تهیه پنبه، تصفیه، 
روغن کشی ، شوینده ها، دان مرغ و ... همکاری می نمود.

قاســمیه پس از پایان تحصیالت دانشگاهی از سال 
1326 در تجارت پنبه فعالیت نمود. بعد از آن به تصفیه 
پنبه، روغن کشی پنبه و تولید روغن نباتی اقدام نمود. 
وی گروه صنعتی روغن نباتی پارس قو را تاسیس کرد 
و به تدریج حلقه های مربوط به صنعت روغن و واردات 
آن را در دســت گرفت. گروه پارس- پس از شرکت 
صنعتی بهشهر  دومین تولیدکننده بزرگ روغن نباتی 
در ایران بود.روغن نباتی قو، دو سال بعد از شاه پسند 
به بازار آمد . به روایت الجوردیان قبل از آن که شرکت 
تولیدی پارس و روغن نباتی قو، شــروع به کار کند، 
قاسمیه چندبار به سراغ الجوردی ها رفت و پیشنهاد 
کرد در کارخانه روغن نباتی شاه پسند با آن ها شریک 
شــود تا کارخانه دیگری راه انــدازی نکند، اما آن ها 
نپذیرفتند. قاسمیه در برابر کارخانه 20 تنی الجوردی 

ها، با کارخانه 40 تنی شروع به کار کرد و رقابت دو گروه 
از این جا آغاز شد. گروه پارس در طی 17 سال با تالش 
فراوان و مشارکت با امیرصالح و شرکای دیگر با شتاب، 
توســعه یافت. در اواخر دهه چهل، شــرکت سهامی 
کارخانجات پنبه پاک کنی و روغن کشــی پارس در 
نقاط مختلف ایران، مالک و سهام دار 18 کارخانه بود.

روغن نباتی پارســی ســال 1333 در تهران به ثبت 
رسید و در طی 25 ســال، فعالیت خود را در عرصه 
های مختلف و شــهرها توسعه داد. مساحت کارخانه 
پارس شــصت هزار متــر مربع بــود و در اواخر دهه 
پنجاه، 50/000 مترتاسیسات در نقاط مختلف داشت. 
محصوالت شرکت، روغن نباتی با مارک قو و اطلس 
بــود. روزانه 250 تن روغن جامد، 40 تن روغن مایع، 
200 تن یــخ و 100/000 قوطی فلزی، در کارخانه 
پارس متال باکس )وابســته به گروه( تولید می شد. 
سرمایه شرکت در سال 1357 مبلغ ششصد و شصت 
میلیون ریال بود؛ این شرکت در همین زمان چهارصد 
و سی و چهار میلیون ریال، در سایر موسسه ها سرمایه 
گذاری کرد. در ســال 1357، ســیصد و پنجاه و سه 
میلیون ریال سود )پس از ذخیره 100 میلیون ریالی( 
بین سهام داران تقسیم کرد و 1600 پرسنل داشت.

شــرکت پــارس در ســال 1345 کارخانــه ای در 
خرمشهر با مســاحت 22500 متر مربع و زیربنای 
5000 متــر مربع تاســیس کــرد. ایــن کارخانه با 
140 پرســنل ، روزانه 30 تن انــواع صابون با مارک 
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یــاس و کامی و 2 تن گلیســرین، تولیــد می کرد. 
مدیران شرکت، همان مدیران کارخانه تهران بودند.

با این وجود، به دلیل ســابقه طوالنــی تر، بازاریابی و 
قیمت رقابتی تر، سهم بازار بهشهر بیشتر از پارس بود. 
در این زمان ، روغن نباتی قو، اندکی ارزان تر از روغن 
شاه پسند عرضه می شد تا سهم خود را در بازار افزایش 
دهد. این رقابت سبب شد که در ظرف 10 سال، قیمت 
روغن نباتی، رو به تنزل برود و از کیلویی 64 ریال به 
38 ریال برســد؛ در حالی که طی همین مدت، مواد 
اولیــه روغن از تنی 700 ریال به 5000 ریال افزایش 
یافته بود. باال رفتن بهره وری و فروش پوســت تخم 
پنبه از ده شــاهی به 5 ریال، عاملی بود که توانست 
کاهش قیمت روغن را چاره نماید. )پوست تخم پنبه را 
قبال می سوزاندند( روغن نباتی پارس)قو( در اواخر سال 
1354 در بورس پذیرفته و به سهامی عام تبدیل شد.

با وجود این که گروه صنعتی بهشهر و گروه پارس در 
دهه سی و چهل با یکدیگر رقابت تنگاتنگی داشتند، 
در ســال 1350 به دلیل منافع شــرکت، به تاسیس 
شرکت کشــتیرانی پارس تانکر پرداختنئد، تا روغن 
خام از آمریکا را وارد نمایند. آنان با گشــودن دفتری 
در نیویورک برای کشــتیرانی و بــرای خرید روغن، 
مذاکره کردند. شرکت یک کشتی هفده هزار تنی از 
ســوئد خریداری کرد. پارس تانکر 36 خدمه خارجی 

داشــت و مدیرعامل آن اریکسون 
نروژی بود. صاحبان این شرکت در 
نظر داشتند، پس از مدتی از پرسنل 
ایرانی اســتفاده نمایند؛ اما شرکت 
پارس تانکر به دلیل زیان چند ساله، 
منحل شد. شــرکت های پارس تا 
18 بهمن 1358 همچنان توســط 
مدیرانی اداره می شد. که قاسمیه و 
امیرصالح تعیین می کردند. در همین 
تاریــخ نامــه ای از نهادهای بخش 
عمومی خطاب به بنیاد مستضعفان 
ارســال گردید که حکم مصادره و 
کنتــرل آن ها را صادر کــرده بود.

شورای اسالمی کارکنان روغن نباتی 
پارس )قو( در 10 مهر 1358 نامه ای 
به دادستان انقالب نوشت که در طی 
آن، خود را منتخب پرسنل کارخانه 

و موسسان شرکت را استثمارگر می دانست و خواستار 
تغییر هیات مدیره و مدیریت کارخانه شــد. آنان در 
همین روز، نامه دیگری نوشتند که در آن گفته بودند 
از آن جایی که خانه و ویالی صاحبان شرکت، خالی از 
سکنه است، کارگران در منازل آن ها اقامت کنند. این 
نامه عالوه بر مهر شورای اسالمی، حاوی 13 امضا بود.

در یکــی از همین نامه ها کــه آن را بخش تحقیق 
نهادهای تازه تاسیس، به تاریخ 7 آذر 1358نوشته بود، 
به حسین قاسمیه و امیر حسین امیرصالح، انواع اتهامات 
متناســب با فضای روز را زده بودند، که عبارت بودند 
از، خروج سیصدو پنجاه میلیون دالر ارز از کشور،)به 
نقل از روزنامه جمهوری اســالمی، 10 مرداد 1358 
و روزنامه بامداد، 1358/6/3(، سرمایه گذاری بیست 
میلیون تومانی در بانک شهریار)زیانده و ورشکسته( 
با استفاده از ســرمایه کارخانه، خرید سهام کارخانه 
چیت بهشهر به نصف قیمت با کمک هویدا، حضور 
مقامات حکومتی در مراســم افتتاح کارخانه، گرفتن 

جشــن به مناسبت های دولتی، بردن 400 کارگر به 
قم برای تظاهرات به نفع شاه )در اواخر سال 1356(.

اســتفاده نامشروع از نوســانات ساختگی قیمت ها، 
پرداخت هزینه برای جشن های دربار، داشتن منازلی 
بــا زیربنای 1500 متر مربع در زمینی به مســاحت 

7090 متر مربع ) در اقدسیه( و ساختمان 100 متر 
مربعی در زمینی به مساحت 3/5 هکتار )درفرمانیه( 
و داشــتن ویال در شــهر متل قو، در همین نامه ذکر 
شــده بود که میلیون ها تومان از اموال با ارزش خانه 
امیرصالح به سرقت رفته است. سرانجام بدون آن که 
این اتهامات به اثبات برســد در 25 تیر 1359 حکم 
مصادره اموال و دارایی خانواده قاســمیه و امیر صالح 
و خویشــاوندان درجه اول آنان صادر شد و استفاده از 
نفوذ سیاستمداران در تاسیس صنایع مونتاژ، وابستگی 
به کمپانی های بین المللی و اســتعماری ، تاسیس 
و مالکیت بر بیش از 28 شــرکت، کلیه شرکت ها و 
اموال شخصی آنان در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت.

همســر حسین قاســمیه، ایران خراســانی )متولد 
1309(، دختر سید احمدخراسانی )روحانی و استاد 
دانشــگاه( بود. آنان احتماال در ســال 1327 ازدواج 
کردند. حاصل این ازدواج ، چهار دختر و دو پســر به 
نام های فرهاد و فریدون بودند. فرهاد از اواســط دهه 

چهــل و فریدون )علی( پــس از اتمام تحصیالت در 
سال 1352 در شرکت های پدر مشغول به کار شدند.
حسین قاسمیه در تاسیس برخی از نهادهای کارفرمایی 
مشارکت داشت. وی همراه با 40 تن از صاحبان صنایع، 
مثل فاتح، کورس، الجوردی، اخوان و کوراوغلیان در 
ســال 1341 اتحادیه صنایع ایران را تاسیس کردند.

قاسمیه و امیرصالح، نسلی از فعاالن صنعتی بودند که 
پس از تحصیل در دانشگاه به فعالیت تجاری و صنعتی 
پرداختند. آنان نسل اول خانواده ای بودند که در طی سه 
دهه به گسترش فعالیت صنعتی و بهبود زندگی ایرانیان، 
اقدام نمودند. فعالیتی که ده سال پس از مشارکت نسل 
دوم، امکان تداوم در داخل مرزهای ایران را نیافت و به 
ناچار فعالیت خود را به فرانسه و آمریکا منتقل کرد.          
 بــه یار خبریم گفتم این بال را می دانی چه عاملی بر 
سر قو آورده گفت بگو و گفتم مدیریت اگر می داشت، 
این حال و روز را نمی داشت به پل سیمان رسیدیم از 
ابن باویه بگذشتیم به مارگارین شدیم بخار برون شد از 
مخازن استوانه ای، رفت و آمد ماشین های کشش بار، 
محصول تولیدی هزاران تالشگر درخط تولید ، ستاد 
کاری ،  البراتوارهای مجهز به آخرین ابزار نرم افزاری و 
سخت افزاری ، صدای فواره های آب در چرخش سینه 
درون گردان و پیســتون در حرکت به همراهم گفتم 
این هم مدیریت از جنس دیگر. در ســالن کنفرانس 
مدیرانی از جنس با کفایتها از جنس 
تعهددارها، از جنس باورمدارها ، بچه 
مسلمانهای معتقد که دل عاشق به 
تعالی در حوزه مسئولیت خود گرفته 
اند خود نوای قاری محترم با سوره 
مبارکه انا انزلنا مرا به خود آورد . در 
صدرهمان چهره خندان و یار متدین 
آن ، دلــداده به چرخش چرخ امید، 
همان معتقد به ایران اسالمی سرفراز، 
دکتــر دامغانیان آمــده و با چرخه 
اعداد در ستونی داشته ها خنده به 
چهره می نشــاند با سود سهامدار، 
اشتغال زایی و تعالی ایران اسالمی 
از تالشــگران مخلص. مدیری که 
می داند چه باید کرد و لختی نمی 
آساید. در کوچه پس کوچه ها می 
گردد تا توزیع مویرگی فعال باشد ، 
به خط تولید سر می کشد تا خمی به ابروی تولیدگران 
ننشیند، به صورتهای مالی چشم می دوزد که نباشد 
عــددی در تیم ناکوک باشــد و ... دکتــر دامغانیان 
روستازاده نقشبند آثار و گشاینده اسرار دهقانی، استاد 
و معمار اعداد ، گرانمایه سخنوری پیر دانشور، معرب 
دهگان، صدگان در ایام، در همه گذشــته پر برکتش 
منشا خیر بوده است و کنون رئیس و بزرگ هلدینگی 
است که نهالش را حاج محمود الجوردی آن چشم و 
دل بازکرده در ٌگل و گالب ِکشته و دامغانیان که می 
داند موسس آن برای داشتن آن از مرزهای سلطان قجر 
شاهان پهلوی و قوانین مصوبات شورای انقالب اسالمی 
به بهای جان گذر کرده و یک قرن پایداری کرده چه 
میراث گرانبهایی است که به همت زنان و مردانیست 
که شب و روز نیاسودند تا بماند و او به آیندگان پایدارتر 
سرفرازتر و بروزتر سپارد و ما آن دیدیم و باور کردیم. 
حضرت دوســت، راهت بی خطر و کارت امید که در 
دلها باور و بارورترینی ، خسته نباشی اٌستون قومس.
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مراســم بیســتمین ســالروز ملی صادرات، با حضور رئیــس جمهوری و 
بزرگترین صادرکنندگان کشــور در ســالن اجالس ســران برگزار شــد.

فعــاالن اقتصــادی و بزرگتریــن صادرکننــدگان کشــور کــه آنهــا را 
»صادرکننــدگان نمونــه« مــی خوانند، بــرای ورود به مراســم روز ملی 
صــادرات مجبــور بودند در صــف هایی شــصت هفتاد نفره بایســتند و 
انتظــار ورود به مراســمی را بکشــند که قرار اســت در آن مراســم در 
مــورد موانع پیــش روی صــادرات از آنها چاره خواهی شــود و به خاطر 
یک ســال تــالش در راســتای توســعه صــادرات، از آنها تقدیر شــوند.

مراسم با حضور رئیس جمهوری، سرود جمهوری اسالمی و تالوت آیاتی از 
قران کریم به طور رسمی آغاز شد؛ رئیس جمهوری را در این مراسم محمد 
نهاوندیان »رئیس دفتر رئیس جمهوری« همراهی می کرد و عالوه بر وی، 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعــت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر 
جهادکشاورزی، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت و رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران که به نوعی میزبانان این مراسم بودند نیز حضور داشتند.

غالمحسین شافعی رئیس و پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز به عنوان مسووالن 
نهادهای بخش خصوصی کشور در مراسم روز ملی صادرات حضور داشتند.

مجتبی خســروتاج رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران نخســتین 
ســخنران این مراســم بــود که بــرای خیر مقدم پشــت تریبــون رفت 
امــا از موضعــی انتقــادی، بــه تشــریح تعــدادی از موانــع پیش روی 
صــادرات از جملــه »کوچک بودن شــرکت های صادراتــی«، »باال بودن 
نــرخ ســود بانکــی«، »باال بــودن هزینه هــای بندری و حمــل و نقل« 
و »نبــود موافقتنامــه هــای دو و چنــد جانبه بیــن المللــی« پرداخت.

پــس از وی، محمدرضــا نعمــت زاده وزیــر صنعت، معــدن و تجارت به 
ارایــه نقطه نظرات خــود در خصــوص مباحث مبتالبه صادرات کشــور 
پرداخت؛ وی به تکلیف مشــخص شــده برای صادرات کشــور پرداخت و 
گفت: صادرات غیرنفتی کشور شــامل خدمات و کاالهای غیرنفتی امسال 
بایــد 10 میلیــارد دالر افزایش پیدا کنــد و به 68 میلیارد دالر برســد.
وزیــر صنعــت تاکید کــرد: صــادرات نبایــد مانع داشــته باشــد و در 
هیچ کشــوری بــرای صــادرات مانــع و محدودیــت قائل نمی شــوند.

بعــد از ســخنان میزبانــان، نوبت بــه میهمــان اصلی مراســم روز ملی 
صــادرات یعنــی رئیس جمهوری رســید؛ وی قبــل از آنکــه در جایگاه 
ســخنران قرار بگیرد، به ســه صادرکننده مــدال افتخار صــادرات اعطا 
و از پنــج صادرکننده بــه عنوان صادرکننــده ممتاز کشــور تقدیر کرد.

رئیس جمهوری در سخنان خود به تشریح وضعیت صادراتی کشورهایی مانند 
تایلند و مالزی پرداخت و گفت: در سال 1980 صادارات مالزی 12 میلیارد 
دالر بود که امروز به 234 میلیارد دالر رسیده است؛ و کشور تایلند در همان 
سال صادراتش 6 میلیارد دالر بود که امروز به 227 میلیارد دالر رسیده است.

روحانی اضافه کرد: این کشورها به این دلیل توانسته اند به چنین موفقیتی 
دســت پیدا کنند که در درجه نخست، روابطشان را با دنیا بر مبنای تعامل 
ســازنده قرار داده انــد؛ با دعوا با دنیــا صادرات به وجود نمــی آید. این 

سخنان روحانی تشویق صادرکنندگان حاضر در مراسم را به همراه داشت.
رئیس جمهــوری گفت: ملت ایــران در طول تاریخ با دنیا رابطه داشــته 
و در کشــور تایلنــد آقای شــیخ احمــد قمی تجــارت با تایلنــد را راه 
انداختــه اســت و امروز جزو معروفین شــناخته می شــود و کنار قبر آن 
همه مذاهب بــه وی احترام می گذارند بنابراین ایرانی این چنین اســت.

رئیــس جمهوری افــزود: چهار نفــر نیــروی امنیتی نمــی توانند فقط 
مورد اعتماد باشــند، جوانان، تجــار و بازرگانان ما مورد اعتماد هســتند 
حال در میان کل محصوالت یک باغ ممکن اســت یک ســیب پوســیده 
هم پیدا شــود، نمــی توان در آن باغ را بســت و از میوه اســتفاده نکرد.

رئیس جمهوری بــا تاکید بر اینکه »باید به قــرن جدید برگردیم« گفت: 
برخــی در قرن قبلی و ای کاش قرن قبلی، بلکه در قرن قبلی قبلی زندگی 
می کنند و ما باید شرایط را نه برای روابط خارجی بلکه اقتصادی، علمی و 
فناورانه و دیگر بخش ها اماده کنیم تا بتوانیم در مسیر صادرات حرکت کنیم.

غالمحســین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران ســخنران بعــدی بود کــه بعــد از خــروج رئیس جمهــوری از 
ســالن مراســم و همهمــه ای چنــد دقیقه ای پشــت تریبــون رفت و 
مســایل مبتالبــه صــادرات را از منظــر بخــش خصوصی مطــرح کرد.

وی با تاکید بر اینکه سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند بازبینی 
است، گفت: با توجه به تغییرات صورت گرفته در شرایط اقتصادی کشور، سند 
راهبردی ملی توســعه صادرات غیرنفتی کشورباید مورد بازبینی قرار گیرد.

شــافعی در بخــش دیگر ســخنان خــود پیشــنهاد ادغام بانک توســعه 
و گفــت:  کــرد  را مطــرح  و صنــدوق ضمانــت صــادرات  صــادرات 
ایــن ادغــام مــی توانــد در قالــب اگزیــم بانــک فعالیت کنــد؛ ادغام 
ایــن دو دســتگاه کمــک بیشــتری بــه بخــش صــادرات مــی کند.

وی در ارتبــاط بــا تاکیــدات رییــس جمهــوری در ارتباط بــا صادرات 
که در مراســم روز ملــی صادرات مطرح شــد، گفت: رییــس جمهوری 
صادقانــه ایــن نــکات را مطــرح مــی کند امــا گویــا برخــی پنبه در 
گوش گذاشــته انــد و کمتــر در صحنه عمل بــه آن توجه مــی کنند.

بعد از ســخنان شافعی و البته دو سخنران خارجی این مراسم )بدون اینکه 
در یک مراســم ملی و نه بین المللی دستگاه مترجمی در اختیار حاضرین 
قــرار بگیــرد(، نوبت به اهدای تندیــس به 51 صادرکننده نمونه رســید.

برگــزار کنندگان این برنامه اگر چــه در ابتدا و طول برنامه از حتی همراه 
داشــتن دوربین عکاسی توســط حاضران جلوگیری می کردند، اما هنگام 
اعطای تندیس صادرکننده نمونه توســط وزیر صنعــت، معدن و تجارت، 
اجازه دادند شــرکت کننــدگان در برنامه برای عکاســی از لحظه دریافت 
تندیس صادرکننده نمونه توســط مدیر عاملشــان، حتــی بر روی جایگاه 
)ســن( بروند؛ این شــرایط به گونه ای انجام شد که زمان اعطای تندیس، 
تقریبا هیچ فردی روی صندلی خود ننشسته بود و همه در مقابل و بر روی 
جایگاه با گوشی های تلفن همراه در حال عکاسی از مدیرعامالنشان بودند.

مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات ساعت 12:30 ظهر، بعد از عکس های 
یادگاری صادرکنندگان و تندیس هایشان در سالن اجالس سران، به پایان رسید.

آنچه در مراسم روز ملی صادرات گذشت
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از سال 1376، 29 مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی 
صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه 
صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد و تفکر و فرهنگ صادراتی 
در جامعه گسترش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران 
همه ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می 
کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراسم بیستمین سالروز ملی 
صادرات در تاریخ 29 مهرماه 1395 با حضور جناب آقای روحانی ریاســت محترم 
جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم جهاد کشاورزی، نمایندگان 
اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس سران 
برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مدیرعامل محترم 
شرکت سپهر الکتریک مهندس 
داوود بدلــی  اهــدا گردیــد. 

معرفی شركت:
شرکت سپهرالکتریک در سال 
1359 با مدیریت آقاي مهندس 
بدلي )سهامي خاص( به منظور 
تولید انواع لوازم خانگي، کارخانه 
ای در شهر صنعتي البرز قزوین 
در زمینی به متــراژ 20000 
متــر مربــع احــداث گردید.

اکنون با گذشــت بیش از 35 
ســال تالش بی وقفه شــبانه 
روزی و بــا توســعه وســعت 
کارخانه بــه متــراژ 75000 
متر مربــع در حال تولید انواع 
محصوالت از قبیل کولر آبی، 
بخــاری گازی و برقــی، انواع 
ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دوقلو، به بهره برداری رسیدن خط 
مونتاژ اجاق گاز مبلی، افتخاری عظیم در عرصه صنعت میهن ایران اسالمی می باشد.

از ابتدا با این باور که کیفیت حق مشــتری است. خط مشی خود را جلب رضایت 
و تامین خواســته مشتریان قرار داده است و جهت دستیابی به این مهم و با توجه 
به بازار رقابت کنونی در عرصه بین المللی، امیدواریم به یاری حق تعالی توانســته 
باشــیم در توســعه صادرات غیرنفتی بخصوص لوازم خانگی گامی ارزنده برداریم. 
از آنجایی که روند صادرات این شــرکت ظرف سال های اخیر رشد صعودی داشته 
بنابراین مدیران این شرکت را به فعالیت همگام در این زمینه تشویق نموده است. 
امید اســت که با عنایت حق تعالی و یاری دست اندرکاران صنعت و با بهره گیری 
از دانش مدیریتی واالیی که برخوردار اســت عامل موثری در گردش چرخ اقتصاد 
کشــور و منطقه و اشــتغال زایی و افزایش و ارتقاء حجم صادرات کشــور گردد.

درباره شركت سپهر الكتریك
شرکت سپهرالکتریک درســال 1359 به منظور تولید انواع لوازم خانگی،کارخانه 
اي درشــهرصنعتی البــرز قزوین در زمینی بــه متــراژ 20000مترمربع احداث 
گردیــد. اکنون با گذشــت ســالها تــالش بی وقفه وشــبانه روزی و با توســعه 
وســعت کارخانه به متــراژ 75000مترمربع درحــال تولید انــواع محصوالت از 
قبیــل کولرآبی ، بخــاری گازی ، آبگرمکن هــای مخزنی گازی و برقــی و انواع 
ماشــین لباسشــویی تمام اتوماتیک و به بهره برداری رســیدن خط مونتاژ اجاق 

گاز صفحــه ای افتخاری عظیم درعرصه صنعت میهن ایران اســالمی میباشــد.
از ابتدا با این باورکه کیفیت حق مشــتری است ،خط مشی خود را جلب رضایت 
وتامین خواســته مشتریان قرارداده اســت و جهت دستیابی به این مهم و با توجه 
به بازار رقابت کنونی درعرصه بین المللی ، امیدواریم به یاری حق تعالی توانســته 
باشــیم در توســعه صادرات غیرنفتی بخصوص لوازم خانگی گامی ارزنده برداریم.
ازآنجایی که روند صادرات این شــرکت ظرف سال های اخیر رشد صعودی داشته 
بنابراین مدیران این شــرکت را به فعالیت همگام دراین زمینه تشویق نموده است.
امید اســت که باعنایت حق تعالی و یاری دست اندرکاران صنعت و با بهره گیری 
از دانــش مدیریتــی واالیی کــه برخوردار اســت عامل موثری درگــردش چرخ 
اقتصادکشور و منطقه واشــتغال زایی وافزایش و ارتقاء حجم صادرات کشورگردد.
 ســال تاســیس و ســابقه فعالیــت شــرکت: 1359 - داراي 35 ســال تجربه
محصوالت صادراتي شــرکت: کولر آبي - آبگرمکــن گازي و برقي - بخاری گازی
برندهاي ثبت شده: سپهر الکتریک - سپهر البرز- الکترو سپهر - سپهر سرما- ژیانت-  

Wisseloy
  CE- NACE -ISO9001:2008  :گواهي نامه های اخذ شده

ماموریت ما
تــالش بــرای پیشــرفت و ارتقــاء ســطح کیفیــت محصــوالت تولیــدی 
نهایــت  در  و  جهانــی  بــازار  بــه  توجــه   ، مشــتری  رضایــت  جلــب   ،
ایجاد تکیه گاهی امن و مطمئن برای کارگران و کارمندان از مهم ترین اهداف شرکت 

سپهر الکتریک میباشد.

ملی افتخار  مــدال 
 بر سینه مهندس بدلی

سپهر الکتریـک 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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کاروان به پخش را کاروان ساالر دیگر آمد
با حضور دکتر دامغانیان مهندس ربیعی بر مسند مدیریت به پخش نشست

طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر دامغانیــان مدیر عامل شــرکت توســعه 
صنایــع بهشــهر و مدیران شــرکت به پخش آقای ســیامک ربیعی بــه عنوان 
مدیرعامل شــرکت بــه پخش معرفی شــدند. دراین مراســم آقــای دامغانیان 
ضمــن تبریک بــه آقای ربیعــی از زحمــات آفای ظهیــری قدردانــی نمودند
آقــای ربیعــی پیــش ازایــن مدیــر عامــل شــرکت مارگاریــن بودنــد.
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده منصوب شدند

باحکم آقای دکتر دامغانیان، آقایان داراب وکیلی به سمت مدیرعامل و جواد ظهیری 
به ســمت رییس هیئت مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده منصوب شدند.در 
مراسمی که به همین مناســبت با حضور مدیران شرکت توسعه و مدیران عامل و 
اعضاء هیئت مدیره شرکت های شوینده در سالن کنفرانس شرکت پاکسان برگزار 
گردید دکتر دامغانیان مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر ضمن بزرگداشت 
اربعین ســرور و ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم و گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای عزیز، برای آقایان وکیلی و ظهیری آرزوی سالمتی و موفقیت  داشته و اظهار 
امیدواری کردند که شــرکت مذکور بزودی حضور پر قدرتی در بورس داشته باشد.

شركت سهامی عام به پخش 
شرکت به پخش درسال 1334 به عنوان بخش فروش شرکت »صنعتی بهشهر« آغاز 
به فعالیت نمود. این شرکت از سال 1351 پس از تبدیل به شرکت سهامی خاص به 
پخش، توزیع تولیدات شرکت های صنعتی بهشهر، پاکسان، بهپاک و... را در برنامه 
فعالیت خود قرار داد. به پخش با سابقه بیش از نیم قرن رهبری صنعت پخش کشور، 
به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین شرکت پخش محصوالت غذایی، بهداشتی و دارویی 
توانســته اســت جایگاه ویژه ای را در عرصه ی توزیع، در خاورمیانه به دست آورد . 
به پخش از ســال 1381 ضمن تبدیل به سهامی عام، در قالب شرکت مادر مشغول 
به فعالیت می باشد. بیش از 3000 نفر پرسنل متخصص در سراسر کشور وظیفه ی 
ارائه خدمات مطلوب در بخشهای مختلف به مشتریان این شرکت را به عهده دارند.

چشم انداز 
ارتقای موقعیت و جایگاه شرکت به عنوان بزرگترین شرکت توزیع و فروش محصوالت 

مصرفی در ایران و منطقه.
ماموریت ها

 توسعه و افزایش مستمر فعالیت ها از طریق توزیع انواع و مقادیرکاال از شرکت های 
تامین کننده داخل و خارج گروه به منظور ایجاد سبد مناسب و قابل اطمینان کاالیی 

در جهت تامین سود معقول و پایدار ذینفعان .
 ایجاد سیستم مناسب بازاریابی و ارتباط موثر با ذینفعان جهت ارائه خ دمات مطلوب و 

ارتقاء سطح رضایت آنها .
 افزایش بهره وری شــرکت در ابعاد مختلف سازمانی از طریق ارتقاء توانمندی های 

منابع انسانی و ایجاد سازمان یادگیرنده در مسیر تحوالت اقتصادی کشور و جهان .
 سرمایه گذاری های مالی و سهام در شرکت های سرمایه پذیر در جهت کسب منافع 

و خلق ارزش برای ذینفعان .
شرکت به پخش با تامین و تجهیز مراکز پخش و بهره گیري از نیروي انساني پویا و پرانرژي 
و با تاکید بر ارزشهاي اخالقي و تخصصي به منظور همسوئي با تحوالت و پیشرفت 
هاي نوین روز در زمینه توزیع گسترده، عادالنه و سریع کاال در سراسر ایران با هدف 
رضایتمندي مشتریان و خدمت رساني سالم خط مشي خود را به شرح زیر اعالم مي دارد:

خط مشی كیفیت شركت به پخش
آگاهــی از نیازهــا و خواســته مشــتریان از طریــق مطالعــه، مراجعــه و 
تحقیــق بــه منظــور ارائه خدمــات مطلــوب و افزایش ســطح رضایــت آنها.

تاکید بر ارزشــهای واالی نیروی انســانی و تالش در جهت توانمند سازی و ایجاد 
محیط مناســب کاری به منظور تحقق اصل شایسته ســاالری توسعه و همکاری 
مســتمر و موثر با تامین کنندگان کاال با توزیع و فروش محصوالت آنها به منظور 
ایجاد روابط متقابل ســودمند و پایدار بهبود و ارتقای عملکرد فرایندهای شرکت با 
استناد به اصول بهره وری و بهینه سازی روش ها به منظور افزایش رضایت ذینفعان.

توســعه مستمر سهم بازار با افزایش توزیع و فروش مقداری و تنوع کاالیی با تاکید 
بر اصل خالقیت، نوآوری و استفاده از فرصت ها به منظور تامین منافع سهامداران. 

توانمندی و فعالیتهای »به پخش«
خرید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع کاال، حمل و نقل جاده ای، واردات و صادرات، 
اخذ نمایندگی انحصاری کاال، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، بانک ها و مؤسسات 
اقتصادی، ایجاد نمایشگاه، فروشگاه، نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور از عمده 
فعالیت های شرکت »به پخش« و شرکت های زیر مجموعه آن می باشد. این شرکت با 
در اختیار داشتن دهها مرکز پخش در سراسر کشور ، فضای انبار مناسب و ناوگان عظیم 
حمل و نقل نقش مهمی در توزیع محصوالت بیش از 80 برند مطرح داخلی و خارجی 
را بر عهده داشته و 600 شهر را با بیش از 90 هزار عامل فروش در انواع فروشگاه های 
زنجیره ای، تعاونی، داروخانه، سوپرمارکت و اتحادیه در گستره شبکه توزیع خود قرار داده 
است. به پخش با بهره گیری از سیستم های علمی در کسب و کار، به کارگیری تکنولوژی 
روز IT و تنوع سبد کاالیی، این امکان را برای مشتریان فراهم آورده تا در کوتاهترین 
زمان، مایحتاج مطابق با سلیقه خود را تأمین نمایند. به پخش همواره کوشش نموده تا 
با رویکردی متفاوت و نوین و همچنین بهره گیری از کادر مجرب،کارآمد و متخصص 
عملکرد کامال متمایزی نسبت به سایر شرکت های مشابه داشته باشد. قرار گرفتن 
در لیســت 100 شرکت برتر ایران از سال 1385 تاکنون ،کسب مقام اول در »گروه 
خدمات و بازرگانی« IMI100 در سال 1390 به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی ، 
وسعت روز به روز فعالیتها و اعتماد ارزشمند مشتریان مصداق بارز این تفاوت می باشد.
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باحکم آقای دکتر دامغانیــان، آقایان داراب وکیلی به 
سمت مدیرعامل و جواد ظهیری به سمت رییس هیئت 
مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده منصوب شدند.در 
مراسمی که به همین مناسبت با حضور مدیران شرکت 
توسعه و مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های 
شوینده در سالن کنفرانس شرکت پاکسان برگزار گردید 
دکتر دامغانیان مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر 
ضمن بزرگداشت اربعین سرور و ساالر شهیدان امام 
حسین علیه السالم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
عزیز، برای آقایان وکیلی و ظهیری آرزوی سالمتی و 
موفقیت  داشــته و اظهار امیدواری کردند که شرکت 
مذکور بزودی حضور پر قدرتی در بورس داشته باشد.

صنعــت  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
شــوینده توســعه صنایــع بهشــهر معرفی شــد

در جلسه معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت 
شــوینده توسعه صنایع بهشهر که بیست وسوم آبان 
ســال جاری برگزار شــد، مدیرعامل شرکت پاکسان 
گفــت: این رخداد، با پیگیری هــای دکتر دامغانیان، 
مدیرعامل شرکت توســعه صنایع بهشهر در جهت 
پیوستن این شرکت به بازار بورس صورت گرفته است.

مهندس محمدرضا حیــدری در ادامه، پاکســان را 
یکی از شــرکت های مهم در بازار ســرمایه دانست و 
افزود: خوشبختانه امروز شاهد معرفی شرکت صنعت 
شوینده به بازار سرمایه به عنوان یکی از شرکت های 
قدیمی فعال در زمینه تولید مواد شــوینده هستیم 
و این اتفاقی خجســته برای شــرکت توسعه صنایع 
بهشــهر، شــرکت پاکســان و بازار ســرمایه است.

در ادامه این جلســه، مدیرعامل شــرکت توســعه 
صنایع بهشهر گفت: نیروی انسانی یکی از مهم ترین 
ســرمایه های کشــور و شرکت هاســت چرا که هر 
صنعت از قبل توانمندی ها، کار و تالش سرمایه های 
انسانی به موفقیت می رســد. باید در رفتار سازمانی 
خود به این مســئله توجه کنیم تا در آینده شــاهد 
بالندگی هرچه بیشــتر صنعت در کشــور باشــیم.

دکتر دامغانیان، عالقه به پشت میز نشینی نیروهای 
مولد را آفت توسعه صنعت کشــور خواند و افزود: در 
هر سازمانی نیروی انسانی نسبت به سایر سرمایه های 
ســازمان برتــری دارد چرا که می توان ســخت افزار 
ســازمان را بازسازی کرد، اما نمی توان سرمایه انسانی 
متخصص و کارآمد به عنوان نرم افزار ســازمان که در 
آن سرمایه گذاری فراوان شده، به راحتی جایگزین کرد.
وی توجه نیروی انسانی به اساسنامه سازمان را ضامن 
ســالمت محیط کسب و کار معرفی کرد و یادآورشد: 
صرف تولید نمی تواند ضامن بقای ســازمان باشــد و 
باید به شــرایط و مراحل قبل و بعد از تولید هم توجه 

کرد، ضمن اینکه نباید تصور کرد که هر سیســتمی 
مســتقل از بقیه سیستم ها عمل کند در نتیجه باید 
تعامل الزم بین همه بخش ها وجود داشــته باشــد.

دکتر دامغانیان ضمن تشــکر از اقدامات مدیرعامل 
شرکت پاکســان خاطرنشــان کرد: شرکت صنعت 
شوینده با مدیریت مستقل و بر طبق وحدت رویه ای 
که در سایر شرکت  های تابعه وجود دارد بعد از شرکت 
ساینا و گلتاش، تحت مدیریت مهندس وکیلی فعالیت 

خود را در بازار ســرمایه کشــور آغــاز می کند و این 
اتفاق خجســته ای است که امروز شاهد آن هستیم.

وی فعالیت شــرکت هــای بورســی را ضابطه مند 
خوانــد و گفت: وقتی شــرکتی پا بــه عرصه بورس 
می گــذارد مدیریتــش از حالــت ســلیقه ای خارج 
شــده و ضابطه مند می شــود و شــفافیت می یابد.

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر در خاتمه به 
اقدامات صورت گرفته برای بورسی شدن این مجموعه 
اشاره کرد و افزود: رویه رفتاری در شرکت های بورسی 
مجموعه خوشنام و با سابقه پاکسان بسیار مهم است 
و باید بیش از گذشــته به این مســئله توجه کرد و 
تکالیف بورســی را به درستی انجام داد و از پتانسیل 
موجود در این مجموعه به درســتی اســتفاده کرد.

ســپس مهندس داراب وکیلی مدیرعامل شــرکت 
صنعت شوینده ضمن ابراز خرسندی از تداوم فعالیت 
شــرکت پاکســان گفت: در بازار بی رحم رقابت که 
محصوالت قاچاق در آن فراوان اســت، جای بســی 
خوشــحالی است که شرکت پاکســان با همه قوا در 
مســیر تولید و رشد و بالندگی در حال فعالیت است.

وی تــالش های مهنــدس حیدری را بــرای تداوم 
فعالیت شــرکت صنعت شــوینده قابل تقدیر خواند 
و افزود: با بورســی شدن این شــرکت نظارت بر آن 
افزایش می یابد و باید از باالترین تا پایین ترین سطح 
این شــرکت شــفافیت را ســرلوحه امور قرار دهند.

مدیرعامل شــرکت صنعت شوینده در جلسه معارفه 
خود تغییرات تکنولوژی را پرشــتاب دانست و افزود: 
باید با این تغییرات همگام شــویم تا در عرصه بازار از 
سایر رقبا عقب نمانیم تا بتوانیم مسئولیت سنگینی 

که به عهده ما گذاشته شده را به درستی به سرانجام 
برسانیم و این میراث گرانی که نسل های گذشته در 
اختیار ما گذاشته اند را به نسل های بعد منتقل کنیم.
مهندس وکیلی به قدمت بی چون و چرای پاکسان اشاره 
کرد و یادآورشد: این شرکت معظم و خوش سابقه است 
که بیش از نیم قرن در زمینه تولید مواد شوینده سابقه 
دارد و باید در ادامه این راهی که پیش روی شــرکت 
صنعت شوینده است درســت عمل کنیم تا بتوانیم 
موجبات رشــد و بالندگی این شرکت را فراهم کنیم.
وی قانع نبودن به وضع موجود را انگیزه ای برای تالش 
بیشتر دانست و خاطرنشان کرد: براساس احادیث دینی، 
باید امروزمان بهتر از دیروز باشد در نتیجه باید از همه 
ظرفیت موجود استفاده کنیم تا بتوانیم سهم بیشتری 
از بازار را کســب کنیم و این کار کوچکی نیست اما با 
هم افزایی و همراهی همه بخش ها محقق خواهد شد.
در این جلسه که با حضور مدیرعامل شرکت توسعه 
صنایع بهشــهر و هیات همراه، مدیرعامل شــرکت 
پاکسان، مدیران عامل شرکت های مجموعه پاکسان 
و به پخش در سالن اجتماعات شرکت پاکسان برگزار 
شــد مهندس ظهیری نیز به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و عضو موظف در هیئت مدیره شرکت مدیریت 
صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر معرفی شدند.
تاریخچه: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 
بهشهر در تاریخ 1383/9/2 به صورت شرکت سهامی 
خاص تأسیس و تحت شماره 234823 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .
مرکز اصلی شــرکت در تهران قرار دارد و با توجه به 
اینکه بیش از 99 درصد ســهام آن به شرکت توسعه 
صنایع بهشــهر )ســهامی عام( تعلق دارد ، شرکت 
مدیریت صنعت شــوینده توســعه صنایع بهشــهر 
از جمله شــرکت های تابعه شــرکت مزبور اســت .
فعالیت اصلی شرکت ، مشارکت در شرکت های تولید 
محصوالت شــوینده ، پاک کننده و بهداشتی است و 
موضوع شــرکت های فرعــی آن تولید محصوالت 
شــوینده پاک کننده ، بهداشتی و آرایشی می باشد.
چشــم انداز: مصممیم شــرکتی باشــیم همگام با 
الگــوی جهانی کــه جایگاه ویژه محصــوالت آن در 
ذهن افراد خانواده یادآور ســالمتی، شادابی، زیبایی 
و آســانی شــده و همــواره انتخاب اول آنان باشــد.

ماموریت:
ماموریت ما هدایت راهبردی شرکتهای گروه درجهت 
تولید و عرضه محصوالت شوینده و بهداشتی با نام های 
تجاری برتر و شاخص بازار، با هدف خلق ارزش و تامین 
حقوق جامعه و ذی نفعان است. و دای موقعیت شاخص 
و برتر در بازارهای هدف باشــند محقق خواهد شد.

سفیر بهداشت و سالمت پُست گرفت
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت صنعت شوینده منصوب شدند
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از ســال 1376، 29 مهرمــاه با تصویب شــورای فرهنگ عمومی 
کشــور به عنــوان روز ملی صادرات تعیین شــد تــا بیانگر عزم 
و اراده ملــی در مجموعه دولــت و مردم برای توســعه صادرات 
غیرنفتــی و در نتیجه توســعه اقتصادی کشــور باشــد و تفکر و 
فرهنگ صادراتی در جامعه گســترش یابد. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ســازمان توســعه تجــارت ایران همه ســاله با هدف 
توســعه فرهنگ عمومی صادراتی کشــور و تشویق صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نسبت به برگزاری روز ملی 

صــادرات اقدام می کنند و از صادرکننــدگان برتر تقدیر به عمل 
می آید. مراســم بیســتمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 
مهرمــاه 1395 بــا حضور جنــاب آقای روحانی ریاســت محترم 
جمهور، وزیر محتــرم صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم جهاد 
کشــاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعــاون و اصناف و جمعی 
از تجــار و بازرگانان در ســالن اجالس ســران برگزار شــد و در 
این مراســم باشــکوه تندیس صادرکننده نمونــه ملی به مهندس 
صادقیــان مدیرعامل محترم شــرکت تک مــاکارون اهدا گردید. 

شركت: معرفی 
شــرکت تولیدی تک ماکارون با تکیــه بر دو دهه فعالیت و تجربه 
در صنعت ماکارونی کشــور و بــا بهره گیری از فن آوری روز دنیا 
و نیروهــای انســانی متخصص در زمینه تولید انــواع ماکارونی و 
پاســتاو ... محصوالت مغذی و ســالم خود را بــه دنیا عرضه می 
نماید. این شــرکت قادر است روزانه بیش از 450 تن تولید نماید.

تولیــد انبوه بــا بهترین کیفیــت و ارزش تغذیــه ای باال همواره 
سیاســت راهبردی شــرکت تک مــاکارون بوده اســت. کیفیت 

مطلــوب محصــوالت مختلــف ماکارونی، بســته بنــدی زیبا و 
طراحیهــای جــذاب بــه کار گرفته شــده، کشــورهای مختلفی 
را بــه گــروه مصرف کننــدگان ماکارونــی اضافه نموده اســت.

ســال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1373 - 22 سال
شركت: صادراتی  محصوالت 

انواع ماکارونی و آرد و اسنک و ...
: برندهای ثبت شده 

تک ماکارون، هلیا، روشا، اورامان، فردوس، آرتا و....
HALAL . اخذشده:  گواهینامه های 

صنعــت  پیشــتاز 
ماکارونی در صادرات

تک ماکارون 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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از ســال 1376، 29 مهرماه با تصویب 
به  شــورای فرهنگ عمومی کشــور 
عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا 
بیانگر عــزم و اراده ملی در مجموعه 
دولت و مردم برای توســعه صادرات 
غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی 
کشور باشد و تفکر و فرهنگ صادراتی 

در جامعه گســترش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان توســعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه 
فرهنگ عمومی صادراتی کشــور و تشویق صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نســبت به برگزاری 
روز ملی صادرات اقــدام می کنند و از صادرکنندگان برتر 
تقدیر به عمل می آید. مراســم بیســتمین ســالروز ملی 
صادرات در تاریخ 29 مهرماه 1395 با حضور جناب آقای 
روحانی ریاست محترم جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن 
و تجــارت، وزیر محترم جهاد کشــاورزی، نمایندگان اتاق 
بازرگانــی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان در 
ســالن اجالس سران برگزار شــد و در این مراسم باشکوه 
تندیس صادرکننده نمونه ملی به رئیس هیئت مدیره فرش 
خاطره کویر یزد آقای مهندس احمد صادقیان اهدا گردید. 
این موفقیت بزرگ نتیجه تالش مســتمر مدیریت گروه، 
کارکنــان صدیق و تالشــگر و سیاســت گــذاری های 
اصولــی در راســتای صادراتی پویا و پایدار بوده اســت.
امیدواریــم بــا همــکاری و همدلــی گروهــی شــبکه 
در  کویــر،  ســتاره  المللــی  بیــن  و  ملــی  بــزرگ 
آینــده موفقیــت هــای بزرگتــری را شــاهد باشــیم.

معرفی شركت:
شــرکت فرش خاطره کویر یزد با بهــره گیری از تجربه 
چندین ســاله و موفــق کارخانه ســتاره کویــر یزد در 
ســال 1377 در زمینی به مســاحت حــدود 10 هکتار 

در شــهرک صنعتی یزد تاســیس شــد. تولیــدات این 
کارخانــه را فرش هــای اکریلیک، پلــی پروپیلن، گلیم، 
جاجیــم و انواع فــرش در ابعاد، اندازه هــا و طرح های 
متنــوع در باالترین تراکم های ممکن و در انواع شــانه 
های 320، 500، 700 و 1000 شــانه تشکیل می دهند.

شــرکت فرش خاطره کویر یزد مشتری مداری را همواره 
مدنظر داشــته و ســاز و کار موثری را بــرای اطمینان 

از درک خواســته های مشــتریان و ســطح 
رضایت آنان طراحی کرده اســت تا براساس 
آن میزان رضایت مشــتریان ارزیابی شــود.
واحــد طراحی شــرکت با بــه کارگیری 
برجســته ترین طراحان فــرش ایرانی و 
استفاده از آخرین دســتاوردها، نقشه ها 

و رنگ بنــدی های متنــوع را برای عرضه 
بــه مشــتریان خــود فراهم آورده اســت.

برندهای ثبت شــده: نقش جهــان، هزار و 
یک شــب، شــهریار، شهباز، شــاهکار، شاه 
عباســی، ایســاتیس، شاهســون، گلیم و ...

گواهینامه ها: لیسانس درالون آلمان، گواهینامه 
پشم نیوزیلند، تندیس و لوح واندویل )اهدایی 
وزیر اقتصاد بلژیک(، گواهینامه اســتاندارد 
مادریــد، صادرکننده نمونــه ملی، تندیس 
طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ...

اصولی  گزاری  سیاست 
در راستای صادراتی پویا

فرش خاطره کویر یزد 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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 آیین تودیع و معارفه  مدیرعامل شــرکت مارگارین با حضور دکتر دامغانیان 
مدیر عامل شــرکت توســعه صنایع بهشــهر و اعضاء هیات مدیره شــرکت 
مارگارین  و جمعی از مدیران در ســالن کنفرانس آن شــرکت برگزار شــد.

در این مراسم آقای جعفر بیرالوند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی گردید. 
،از  حســینی  اربعیــن  گرامیداشــت  ضمــن  دامغانیــان  دکتــر   
زحمــات مجدانــه آقــای ربیعــی و اعضــای هیــات مدیــره شــرکت 
مارگاریــن تشــکر نمــوده ،انتصــاب آقــای بیرالونــد را تبریــک گفتند.

ایشان با اظهار اینکه دکتر بیرالوند، گذشته، مسیرها، تعلقات و تعصبات سازمانی 
را کامال می دانند،تالش مضاعف را خواســتار و اکتفا کردن به وضعیت موجود 
را فرصت سوزی و نظم و انضباط کاری را باعث رشد در کلیه سطوح دانستند.

 درادامه دکتر دامغانیان ضمن تقدیر و تشــکر مجدد از آقای ربیعی از ایشان 
بــه عنوان فردی پر تالش ،دلســوز و فرماندهی مقتدر یاد کرده و برایشــان 
در ســمت مدیرعاملی شــرکت به پخش آرزوی ســالمتی وتوفیق نمودند. 

تاریخچه مارگارین
مارگارین اولین شرکت تولید کننده روغن گیاهي در ایران است که با برندهای 
خروس، آفتاب و آفتاب طالیي  در بین مردم شناخته شده است. این شرکت که در 
دی ماه سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغن گیاهي در روز پا به عرصه صنعت 
گذاشت و اکنون با همکاري کارشناسان مجرب توانسته است با ظرفیت تولیدي 
1000 تن در روز، میهمان بسیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف کشور باشد.

 این مجموعه همواره ســعي می نماید محصوالتــی با کیفیت برتر و منطبق 
با نیاز مشــتریان طراحی و تولید نمایــد. هم اکنون  38 نوع  محصول متنوع 

روغنــي در دو بخــش صنف و صنعــت )B2B( و 
مصارف خانوار )B2C( در این شرکت تولید می شود 
که عالوه بر مطابقت با ضوابط موسســه اســتاندارد 
و تحقیقــات صنعتی ایــران و معاونت غــذا و دارو 
وزارت بهداشــت، با استاندارد های بین المللی نظیر 
CODEX از شــرکت SGS ســوئیس نیز انطباق 
داده شــده است، به همین ســبب اینک محصوالت 
مارگاریــن در بــازار اغلــب کشــورهای خاورمیانه 
و حتی کشــورهای اروپایی به چشــم مــی خورد.

ماموریــت مجموعــه مارگاریــن فراتر از خواســته 
هــای مشــتریان و آنچه به اختصار بیان شــده می 
باشــد. مدیــران و مهندســان شــرکت مارگارین 
همواره با مشــتریان و مصرف کنندگان محصوالت 
خــود، همراه هســتند ودر جهت رضایت و کســب 
اعتمــاد آنــان از هیچ تالشــی فروگذار نیســتند

محصول این شرکت نیز برای اولین بار با برند خروس 
به بازار عرضه شــد. مدیریت شــرکت مارگارین از 
ابتدای تاسیس توســط آقایان قریشی و انوشیروانی 

بود ســپس خانواده الجوردی با خرید 49 درصد ســهام شــرکت مارگارین 
به جمع ســهامداران این شــرکت پیوست و این تا ســال 1357 ادامه یافت.   

چشم انداز
جایگاه اول در روغن تخصصي جایگاه دوم در روغن خانوار ایجاد ســود پایدار 

براي سهامداران
ماموریت: خلق ارزش افزوده، تعریف نو از کیفیت با استفاده از فن آوري هاي نوین

راهبردهاي بازاریابي و فروش
ارتقا برند و سهام بازار

ارتقا و توسعه کانال هاي فروش
ارتقا و توسعه خدمات به مشتریان

راهبردهاي زیرساختي
توسعه و بهره وري منابع انساني

بهبود مستمر سیستم ها و روش ها
مدیریت بهینه منابع شرکت

راهبردهاي زنجیره تامین
کاهش هزینه هاي تبدیل

مدیریت موجودي در زنجیره ارزش
افزایش کیفیت، سالمت غذایي و 

ارزشهاي شرکت
حفظ و صیانت از سرمایه هاي ذینفعان)مشتریان،کارکنان، سهامداران و جامعه(

دکتر بیرالوند سکان مارگارین را به دست گرفت
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فعاالن صادرات ایران از هفت خوان صدور کاال می گویند
٣٦٤ روز برای واردات، یک روز برای صادرات! 

صادرکننــدگان  از  صنعــت:  وزیــر  معــاون 
مالیــات غیرقانونــی می گیرنــد پــدر صنایــع 
غذایــی ایران: یــادم نمی رود کامیــون صادرات 
رب گوجه را شــبانه از مرز بــازرگان برگرداندند! 
حمایــت از صــادرات، هنوز در حد شــعارهای 
فریبنــده و گوش نــواز باقی مانده اســت. پایان 
هفتــه گذشــته در تقویم ایران با عنــوان »روز 
ملــی صادرات« نامگذاری شــده بــود، اما برای 
درک جایــگاه صادرات در کشــور کافی اســت 
بــه جمله ای اســتناد کنیم که محمــد الهوتی، 
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید.
به گفتــه الهوتی در ایــران 364 روز به واردات 
اختصــاص دارد و تنها یک روز بــه نام صادرات 

نامگذاری شــده اســت! 
صــادرات  هفت خــوان 
نه تنهــا  ایــران  در 
بروکراســی  شــامل 
وعده هــای  و  پیچیــده 
اجــرا نشــده می شــود 
صادرکننــدگان  کــه 
ناچارند  ایرانــی  نمونــه 
از  بســیاری  برخــالف 
جهــان  کشــورهای 
بپردازند؛  نیــز  مالیــات 
مالیاتی کــه بنا به اعالم 
خســروتاج،  مجتبــی 
صنعت  وزیــر  قائم مقام 
غیرقانونــی  به صــورت 
می شــود،  دریافــت 
زیــرا قانــون معافیــت 
صادرکنندگان  مالیاتــی 
حــرف  حــد  در 

اســت. درنیامــده  اجــرا  بــه  و  مانــده 
این کم لطفی به صادرات تا آن جا پیش می رود که 
صادرکنندگان نمونه کشــور چند سالی می شود 
هنوز مشوق ها و جوایز خود را دریافت نکرده اند و 
البته به نظر می رسد   هنوز شوک سقوط قیمت 
نفت نتوانسته اســت به اندازه کافی برای اقتصاد 
نفتی ما تنبیه کننده باشــد و صــادرات را جدی 
بگیریم تا آن جا که هنوز عده ای به صراحت ناراحتی 
خود را از خروج ایــران از انزوای بین المللی ابراز 
کرده و بابت آن دولت را ســرزنش می کنند. این 
مسأله انتقاد حسن روحانی، رئیس جمهوری را در 
مراسم گرامیداشت روز صادرات به دنبال داشت.

روحانــی در این مراســم خطاب بــه منتقدان 
خود اعالم کــرد که با ایران هراســی نمی توانیم 
کار تجاری و اقتصــادی کنیم. حاال فرش نفیس 
ایرانی کــه زمانی در بازارهــای جهانی بی رقیب 
بود، اینک بازار خــود را به رقبای چینی، افغانی 
و هنــدی واگذار کرده اســت. زعفــران ایران با 
برنــد اســپانیایی صادر می شــود. پســته ایران 

رفته رفته جای خود را بــه محصوالت آمریکایی 
و اســترالیایی می دهد. درســت در ســال هایی 
کــه حمایت از صادرات غیرنفتــی و تالش برای 
افزایــش آن در صــدر اولویت هــای اقتصــادی 
کشــور قرار گرفته اســت حتی بازارهای سنتی 
برندهــای داخلــی یک به یک از دســت می رود.
دریافــت غیرقانونــی مالیــات از صادرکنندگان

فعــاالن اقتصادی بر ایــن باورند کــه صادرات 
ایران به دلیل قوانین ناکارآمد، سیاســت گذاری 
تحریم های  نامساعد کسب وکار،  فضای  نادرست، 
داخلی و خارجی نتوانســته به خوبی توسعه پیدا 
کند. به همین دلیل اســت که در بسیاری موارد 
یا کاالهای ما قــدرت رقابت در بازارهای جهانی 

را نداشــته اند یا در صورت داشــتن کیفیت باال 
و قابــل رقابت، بدون تکیه بر تبلیغات مناســب 
و استراتژی بازاریابی هوشــمندانه و صحیح، در 
رقابــت با رقبــای خود شکســت خورده اند و به 
ســهم کوچکتری از بازار جهانی بسنده کرده اند. 
کافی اســت پای درددل صادرکنندگان بنشینی 
تا متوجه شــوی برای صادرات در ایران برخالف 
شعارهای رنگارنگ، باید از هفت خوان عبور کنی.

صادرکننــدگان نمونه ای که حمایــت از آنها به 
دادن یک تندیس در روز ملی ختم می شــود، از 
هفت خوان صادرات غیرنفتی در کشور می گویند. 
هفت خوانــی که برخی از دولتمــردان نیز بر آن 
صحه می گذارند.  مجتبی خســروتاج، قائم مقام 
وزیر صنعت که کمتر از دو ماه اســت بر کرسی 
ریاســت نهاد تجاری کشــور تکیــه زده، از عدم 
تحقــق اهداف صادرات غیرنفتــی می گوید. او با 
بیان این کــه در صادرات غیرنفتی نتوانســته ایم 
نه به اهداف کمی و نه به اهداف کیفی برســیم، 
می گوید: میزان صادرات غیرنفتی در نیمه نخست 

امسال به حدود 22 میلیارد دالر رسید که نسبت 
به هدف گذاری صورت گرفته 3 میلیارد دالر عقب 
هستیم. ضمن این که کیفیت محصوالت صادراتی 
ما همچنان مورد تأیید بسیاری از کشورها نیست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه می دهد: 
صــادرات  در  دالری  3 میلیــارد  عقب ماندگــی 
غیرنفتی، به این معناســت کــه صادرکنندگان 
در رســیدن به این اهداف مشکل دارند و فضای 
کســب وکار در کشــور بــرای توســعه صادرات 
مناســب نیســت. او در ادامه به برخی مشکالت 
صادرکنندگان در کشور اشاره کرد و گفت: برخی 
از قوانین حمایتی از صادرکنندگان در حد حرف 
باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است؛ به عنوان 
صادرکننــده  مثــال 
پرداخــت  از  معــاف 
مالیات اســت، اما این 
مســأله نه تنهــا عملی 
نشــده کــه بــا وجود 
متعددی که  جلســات 
با رئیس ســازمان امور 
مالیاتــی برگزار شــده 
صادرکنندگان  اســت، 
مالیــات  اســترداد  در 
خــود  پرداختــی 
نیــز مشــکل دارنــد.
دالر  قیمــت  فریــز 
صــادرات را از مزیــت 
اســت انداختــه 
مقیمــی،  فاطمــه 
ملی  انجمن  مدیرعامل 
زنــان کارآفرین که به 
حدود  خــودش  گفته 
35 ســال از عمرش را در مســیر تجارت کشور 
صرف کــرده، از بروکراســی های اداری در روند 
صادرات غیرنفتی کشور گله می کند. او می گوید: 
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شکل گیری 
انتظارات به نفع بهبود فضای اقتصادی کشــور، 
همچنین اجرای برجــام، در کنار موفقیت دولت 
در زمینــه کاهش تورم و ثبات نســبی بازار ارز، 
انتظــار می رفت تــا میزان صادرات ما به ســایر 
کشــورها از بهبود قابل توجهی برخوردار باشــد. 
او ادامــه می دهــد: شــکل گیری اتفاقات خوب 
در فضــای اقتصــادی ایران به دلیــل همزمانی 
با کاهش شــدید قیمت نفــت و کاهش تجارت 
جهانی، کار دولت و بخش خصوصی را در زمینه 
توســعه صادرات ســخت تر از پیش کرد تا جایی 
که آمارهای موجــود در زمینه صادرات غیرنفتی 
حکایت از روند نه چندان مناسب صادرات غیرنفتی 
در ســال های 92 تا 95 دارد. این فعال اقتصادی 
گریزی هم به دیگر مشکالت صادرکنندگان زده 
و می گوید: قیمت دالر همچنان فریز شده است و 
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از طرف دیگر هزینه های تولید داخل هم باالست، 
ضمــن این که هزینه بانکی هر ســال باال رفته و 
دو رقمی اســت کــه درواقع بــرای تولیدکننده 
رقم باالیی اســت و با وجــود آن که تورم کاهش 
داشــته، هزینه انتقــال پول هنوز وجــود دارد.
364 روز بــرای واردات و یک روز برای صادرات

محمد الهوتی از دیگر فعاالن اقتصادی است که 
دل پُری از قوانین دســت و پاگیر حاکم بر نظام 
تجاری کشــور دارد. او می گویــد: وضع صادرات 
کشــور از حال و روز آن مشخص است. در  سال 
یک روز بــه فکر صادرات می افتیــم و در مقابل 
364 روز بــرای واردات تالش می کنیم. در تقویم 
اقتصادی ما همــه روزها برای واردات ســاخته 
شــده  اســت و فکر می کنیم در یک روز خاص 
در  ســال بایــد از صادرکننــدگان تجلیل کنیم.

او با اشــاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور تأکید 

می کند: درحال حاضر صادرکننده ایرانی با شرایطی 
نامتعادل صادر می کند که باعث می شــود، نتواند 
از تمام ظرفیت های الزم استفاده کند. به هرحال 
تولیدکننده داخلی پتانســیل بیشــتری دارد اما 
چون در داخل با مسائل و مشکالتی روبه روست، 
نمی تواند آن طور که باید و شــاید فعال باشــد.
بخش های مختلف چوب الی چرخ هم می گذارند

الهوتی با اشاره به بی توجهی برخی از دستگاه های 
دولتــی در مصوبه هــای حمایتــی از صــادرات 
غیرنفتی، توضیح می دهد: اگر در دولت یکدستی 
نســــبت به مسائل اقتصادی وجود نداشته باشد 
و بخش هــای مختلف سیاســی چوب الی چرخ 
هم بگذارند، رشــــد صــادرات غیرنفتی محقق 
نمی شــــود. درحال حاضر حاکمیت نســبت به 
مسائل مختلف ازجمله مسائل اقتصادی یکدست 

عمل نمی کند و هرکس مسیر خودش را می رود.
او تأکیــد می کند: با ادامه این وضع بعید اســت 
در  ســال  جاری به صــادرات 55 میلیارد دالری 
برســیم، مگر این کــه حاکمیت به نــگاه واحد 
برســد و همه از یک تصمیــم حمایت کنند. در 
این شرایط است که مســیر آزادسازی اقتصادی 
باز می شــود و به رشد باالتر در اقتصاد می رسیم.
قاچاقچی هاســت ایــده آل  دالر،  نــرخ 
کمیســیون  نایب رئیــس  موســی پور،  عدنــان 
ســرمایه گذاری اتــاق بازرگانی نیــز در این باره 
براســاس گزارش های منتشرشده، هر  می گوید: 
ســال 20میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشــور 
می شــود. از طرفی زمانی که دولت روی تعرفه ها 
مانــور و آن را افزایــش می دهد، قاچاق بیشــتر 
می شــود، در طرف برعکس ماجرا هم زمانی که 
تعرفه هــا کاهش پیــدا می کنــد، واردات قانونی 

همــان محصوالت رواج می یابــد. این امر به این 
دلیل اســت که نرخ دالر آن قــدر ثابت مانده که 
همه جوره برای قاچاقچی و واردکننده سود دارد.
او با بیــان این که با برخی مســائل اقتصادی در 
ایران به صورت شــعاری برخورد می شود، تأکید 
می کند: یکی از موضوعات اساسی که می تواند به 
اقتصاد کشور در شرایط کنونی کمک جدی کند، 
دیپلماسی اقتصادی کشــور همسو با دیپلماسی 
سیاسی است. بر این اساس باید تعامل برد - برد 
را با دنیا ســرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.
بازار جهــان را با چنگ و دندان نگه داشــته ایم

کاوه زرگران، رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق 
تهــران از هزینه های باالی صــادرات در ایران و 
نبــود حمایت های الزم انتقاد کــرده و می گوید: 
صادرکنندگان دوســت ندارند بازاری را که برای 

به دســت آوردن آن ســال ها تــالش کرده اند، 
به راحتی به رقبایشــان واگــذار کنند؛ به همین 
دلیل حاضر می شوند بدون در نظر گرفتن منافع 
اقتصادی به این کار ادامه دهند.  او با اشــاره به 
وضع صادرات فرش ایران به بازار آمریکا می گوید: 
تحریم هــا این هنر - صنعت ایرانی را 5 ســال از 
بازار آمریکا دور نگه داشت. درحالی برخی گمان 
می کنند کــه بالفاصله بعد از لغو تحریم می توان 
به این بازار دســت یافت که در تمام این سال ها 
رقبای پاکســتانی، هندی و چینی توانسته اند جا 
پای صادرکننــدگان ایرانی بگذارنــد. حاال باید 
ســال ها تالش کرد تــا به جایگاه قبلی دســت 
یافت. همین مســأله در مورد دیگــر کاالها هم 
صادق است. تجار نمی خواهند نتیجه تالش های 
چندین ساله خود را از دست بدهند. شاید همین 
مســأله مانع از افت صادرات غیرنفتی شده است.

کامیون صادراتی را شــبانه از مــرز برگرداندند!
شــاهرخ ظهری که به پدر صنایــع غذایی ایران 
معروف است نیز از لزوم بستر سازی برای توسعه 
صادرات کشور به   می گوید. به گفته او، دولت به 
جای در نظر گرفتن جایزه و مشوق های صادراتی 
که تجربه نشــان داده اســت با تأخیر به دست 
صادرکننده می رسد به بسترسازی برای صادرات 
و تقویــت زیرســاخت ها بپــردازد.  او همچنین 
دخالــت دولت در امور تجاری را مورد انتقاد قرار 
داده و می گوید: به یاد دارم که کامیون رب گوجه 
 فرنگــی صادراتی ما را از مرز بازرگان شــبانه به 
دلیل افزایش قیمت رب بازگرداندند. همین امروز 
اگر قیمت محصولــی در ایران افزایش پیدا کند، 
صادرات آن را ممنوع می کنند. این ممنوعیت ها 
بزرگتریــن ضربــه را به صــادرات وارد می کند.
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با  از ســال 1376، 29 مهرماه 
تصویب شورای فرهنگ عمومی 
کشور به عنوان روز ملی صادرات 
تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده 
ملی در مجموعه دولت و مردم 
برای توســعه صادرات غیرنفتی 
و در نتیجــه توســعه اقتصادی 
کشور باشــد و تفکر و فرهنگ 
گســترش  جامعه  در  صادراتی 
یابــد. وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و سازمان توسعه تجارت 
ایران همه ساله با هدف توسعه 
فرهنگ عمومی صادراتی کشور 

و تشــویق صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نســبت به 
برگــزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به 
عمل می آید. مراســم بیستمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 مهرماه 
1395 بــا حضور جناب آقای روحانی ریاســت محترم جمهور، وزیر محترم 
صنعــت، معدن و تجارت، وزیــر محترم جهاد کشــاورزی، نمایندگان اتاق 
بازرگانــی، تعاون و اصنــاف و جمعی از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس 
ســران برگزار شد و در این مراسم باشــکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی 
به مهندس هاشــم یکــه زارع مدیرعامل محترم ایران خــودرو اهدا گردید. 
گــروه صنعتــي ایــران خــودرو با ثبــت رشــد 100درصدي صــادرات، 
عــالوه بــر اینکــه گامــي موثــر در اجــرا و تحقــق اقتصــاد مقاومتي 
برداشــت، بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه کشــور نیــز معرفي شــد.

همزمــان بــا 29مهرمــاه، بیســتمین ســالروز ملــي صــادرات صبــح 
امــروز بــا حضــور ریاســت جمهوري در ســالن اجــالس ســران برگزار 
شــد و طــي آن صادرکننــدگان برتــر کشــور معرفــي و تقدیر شــدند.

بــر این اســاس، گروه صنعتــي ایران خودرو بــا صادرات بیــش از ده هزار 
دســتگاه محصول در ســال 94 ضمن ثبت رشــد 100درصــدي در حوزه 
صادرات، به عنوان صادرکننده نمونه کشــور در گروه خودرو معرفي شــد.

گــروه صنعتــي ایــران خــودرو بــراي ســال جــاري نیــز صــادرات 
20هــزار دســتگاه از محصــوالت خــود را هدفگــذاري کــرده اســت. 
عمده بازارهاي صادراتي ایران خودرو در ســال هاي گذشــته کشــورهاي 
عراق، ســوریه، ترکمنســتان و ارمنســتان بوده اســت اما این خودروساز 
در راســتاي توســعه صــادرات خــود، حضــور در کشــورهاي دیگري از 
منطقــه آســیاي مرکــزي ماننــد قزاقســتان و آذربایجــان و همچنین 
کشــورهاي مرکز و شــمال قاره آفریقا را در دســتور کار قرار داده اســت.

در این راستا، گروه صنعتي ایران خودرو هفته گذشته با صادرات بیش از 300 
دستگاه خودرو دنا به الجزایر، بازار خود در بازارهاي شمال آفریقا را احیا کرد

معرفی شركت:
شــرکت ایران خودرو)سهامی عام( در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 
میلیون ریال تاســیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره ثبت 8352 
و شناســه ملــی 10100360794 در اداره ثبت شــرکتهای تهران به ثبت 
رسید. در ســال 1381 با تدوین برنامه 10 ساله، برنامه شرکت بر دستیابی 
به جایگاه یک شرکت تراز جهانی و حرکت به سوی جهانی شدن قرار گرفت 
و در این راســتا از جمله اهداف اســتراتژیک در برنامه 10 ســاله، افزایش 
کیفیــت، تنوع محصوالت بویژه ســمند، جمع آوری پیــکان، حفظ قیمت، 
رقابت پذیری و دریافت تکنولوژی نوین از خودروسازان جهان اعالم گردید. 
از دیگــر اهداف بزرگ ایــران خودرو که بطور جدی دنبال شــده می توان 
کاهش هزینه و حضور در صحنه بازار داخلی و توسعه صادرات به کشورهای 
مختلف را نام برد. همچنین تولید انبوه خودرو ســمند به عنوان خودرو ملی 
در ســال 1381 آغاز گردید. در سال 1385 خط تولید موتور ملی با حضور 
رئیس جمهور راه اندازی شــد و پروژه های تولید سمند آذربایجان، بالروس 
و ســوربه به بهره برداری رســید. به عالوه، در این ســال محصول تندر 90 
نیز با همکاری شــرکت رنو به ســبد محصوالت شرکت افزوده شد. در سال 
87 دومین خودرو ملی ایران خودرو با نام رانا طراحی گردید. در این ســال 
ایران خودرو به عنوان صادرکننده نمونه کشور، جایزه ملی صادرات را کسب 
نمود. همچنین موفق به دریافت تندیس بلورین برتر تحقیق و توسعه کشور 
گردید. در ســال 1388، ایران خودرو نقش چشــمگیری در افزایش تولید 
خودرو در کل کشــور ایفا نمود و با تمرکز بر صــادرات برند ملی، موفق به 
رشد 40 درصدی صادرات خودرو ساخته شده از شبکه ایران خودرو گردید. 
در این ســال اولین خــودرو مجهز به فناوری نانو نیز توســط ایران خودرو 
طراحی و نمونه ســازی گردید. بازنگری و احیاء مجــدد صادرات بر مبنای 
منویات مقام معظم رهبری و دســتیابی به صادرات 40 هزار دســتگاهی در 
ســال 1389 با تمرکز بر نشــان ملی و بازارهای کشورهای اسالمی منطقه 
و صادرات از شــبکه ایران خودرودر دســتور کار این شرکت قرار گرفت که 
در نتیجــه آن نزدیک به 30 درصد از تولیدات خودرو ملی در ســال 1389 
صادر گردید و منجر به افزایش چشــمگیر سهم برند ملی شده است. »دنا« 
به عنــوان جدیدترین محصول ایــران خودرو با بهره گیــری از طراحی به 
روز جهانــی برای اولین بار و بطور کامل با ســرپنجه هنرمند کارشناســان 
و طراحــان ایرانی طراحی گردیده اســت. مراحل طراحی و نمون ســازی 
دنا در کوتاه ترین زمان ممکن و کمتر از یک ســال صورت پذیرفته اســت.
1341 ســال  شــرکت:  فعالیــت  ســابقه  و  تاســیس  ســال 

 ،  SE ســمند   ،LX ســمند  انــواع   : شــرکت  صادراتــی  محصــوالت 
ســورن، رانا، دنا، آریســان، پــژو405، پژو پــارس، پــژو 206 و تندر 90

برندهای ثیت شده: ایکو
گواهی نامه های اخذ شده:

TUV NORD - EN ISO 9001: 2008، گواهینامه کیفیت محصول

تحقق  در  موثر  گام 
مقاومتی اقتصــاد 

ایران خودرو 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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موسســه اعتباری کوثر هم راســتا بــا حرکت عظیــم فرهنگی پیاده 
روی اربعین حســینی طبق سنوات گذشــته با برپایی موکب آبرسانی 
در مرزهــای مهران، شــلمچه و چزابــه و توزیع صدهــا هزار بطری 
آب معدنــی بــه زائران اربعیــن حســینی خدمت رســانی می کند.

بــه گزارش روابــط عمومی موسســه اعتباری کوثر؛ فعالیت ارســال 
و ذخیره ســازی صدهــا هزار بطری آب معدنی تهیه شــده توســط 
موسســه اعتبــاری کوثــر در  مرزهــای مهــران ، شــلمچه و چزابه 
بــه اتمــام رســیده و انشــاءاهلل بیــن زائریــن توزیع خواهد شــد .

اســتانهای  شــعب  هــای  مدیریــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
برپایی  اعتبــاری کوثــر متولــی  خوزســتان و کرمانشــاه موسســه 
موکــب هــا و خدمــت رســانی بــه زائریــن محتــرم می باشــند.

تــالش  کوثــر  اعتبــاری  موسســه  افزایــد:  مــی  گــزارش  ایــن 
بــه  مطلــوب  ســرویس دهی  جهــت  الزم  امکانــات  کــه  می کنــد 
زائریــن حســینی را فراهــم کــرده و همــه کارکنــان در تــالش 
کننــد. ارائــه  مذکــور  ایــام  در  را  خدمــات  بهتریــن  هســتند 

موسسه اعتباری کوثر ، پیشرو در گام های خیر
خدمات آبرسانی موکب های اربعین حسینی در مرزهای مهران، شلمچه و چزابه 

كوثر صدرنشین شركت های فرابورسی شد
موسســه اعتبــاری کوثر مرکزی صدر نشــین شــرکت های فرابورســی شــد.

بــه گزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ فهرســت جدید پرجمعیت 
ترین شــرکت های بورســی و فرابورســی توسط شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
)ســمات( منتشر و طی آن شرکت فرابورسی موسســه اعتباری کوثر مرکزی رتبه 
اول پرجمعیت ترین شــرکت بازار ســهام ایــران را به خود اختصاص داده اســت.

 482 بــا  مرکــزی  کوثــر  اعتبــاری  گزارش؛موسســه  ایــن  براســاس 
ایســتاد. صــدر  در  ســهامداران  تعــداد  نظــر  از  ســهامدار  و 949  هــزار 

بیــن 20شــرکت  در   » کوثــر  ذو   « نمــاد  افزایــد:  مــی  گــزارش  ایــن 
اســت. داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  نخســت  رتبــه  فرابــورس   اول 

فهرست 20 شركت پرجمعیت فرابورس
482.949 اعتباری كوثر مركزی )سهامی عام(ذو كوثر

302.625 بانك سرمایهذسمایه

180.974 بانك دی )سهامی عام(ذدی

177.743 بانك مهر اقتصادذومهر

165.301 بانك قوامینذوقوام

126.056 سرمایه گذاری توسعه و عمران استان كرمانذكرمان

107.242 بانك حكمت ایرانیانذحكمت

93.162 صنایع پتروشیمی زنجانذزنجان

86.236 پتروشیمی گلستانذشستان

60.276 احیاء صنایع خراسانذوحصا

58.817 اقتصادی و خودكفایی آزادگانذخودكفا

54.228 سیمان مجد خوافذسخواف

48.725 مجتمع سیمان غرب آسیاذسجام

48.597 بانك شهرذوشهر

41.775 مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهانذواحیا

41.005 سیمان الر سبزوارذسبزوا

38.852 ساختمان اصفهانذتاصفا

37.992 تكادوذوكادو

35.585 سیمان خرم آبادذسخرم

26.479 سیمان باقرانذسباقر

23



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  71 | آبان  ماه  1395| 

افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین مصوب مجمع گرفت
نخستین بانک خصوصی کشور به بازارهای بین المللی می اندیشد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
مجمع عمومی فوق العاده بانک اقتصاد نوین در آبان ماه سال جاری برگزار گردید.در خ

این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، نماینده بانک مرکزی 
، حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، تشکیل شد مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود افزایش سرمایه جدید بانک و سایر دستورات جلسه را مصوب مجمع نمودند.

گزارش بازرس قانوني
1- گزارش توجیهي هیات مدیره بانک اقتصاد نوین )ســهامي عام( درخصوص 
افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلــغ 11312000 میلیون  ریــال به مبلغ 
13350000 میلیون ریال مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی برای سالهای 
منتهی به 1395/12/30 لغایت 1397/12/29 همراه با ســایر اطالعات مالی 
پیش بینی شــده و فرضی پیوست، طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره بانک است.

2- گزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیــه قانون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش سرمایه از محل سود انباشته تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به اســتفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فــرض تحقق 
رویدادهای پیش بینی شــده توســط هیات مدیره این موسســه به مواردی 
برخورد نکرده اســت، کــه متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنــای معقولی 
را بــراي گــزارش توجیهي فراهم نمــي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، 
گــزارش توجیهــي افزایش ســرمایه مزبور براســاس مفروضــات و به گونه 
اي مناســب تهیــه و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شــده اســت.

4- در محاسبات مربوط به طرح توجیهی افزایش سرمایه فرض شده است در صورت 
امکان افزایش سرمایه، سود نقدی سال مالی 1394 به میزانی در مجمع عمومی 
عادی تقسیم گردد که سود انباشته مورد نیاز جهت افزایش سرمایه تامین شود.

5- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بیني شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیــف شــده در بــاال رخ دهد، نتایــج واقعــي احتماال متفــاوت از پیش 
بینــي هــا خواهد بــود، زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلــب به گونه 
مــورد انتظار رخ نمي دهــد وتفاوتهاي حاصــل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
سرمایه مناسب یکي از شرایط الزم براي حفظ سالمت نظام بانکي بوده و نهادهاي 
نظارتي براي تضمین ثبات و پایداري فعالیت ها، همواره بانک ها را ملزم به برقراري 
نسبت مناسبي میان سرمایه و ریسک موجود در دارایي هاي خود مي نمایند. با 
توجه به اینکه فعالیت بانک ها ارتباط تنگاتنگي با سرمایه آن ها دارد، بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران نیز بانک ها را ملزم به رعایت نسبت هاي زیر نموده است:

الف- نسبت کفایت سرمایه، حداقل 8 درصد
ب- ســرمایه گذاري و مشــارکت حقوقي، حداکثر 40 درصد ســرمایه پایه
ج- اعطاي تسهیالت و تعهدات کالن ) 10 درصد سرمایه پایه( حداکثر تا 8 برابر 
مجموع سرمایه پایه بانک براي کلیه مشتریان )حد جمعي( و حداکثر قابل اعطا به هر 
فرد حقوقي/گروه ذي نفع واحد تا 20 درصد مجموع سرمایه پایه بانک )حد فردي(.

د- اعطــاي تســهیالت و تعهــدات به اشــخاص مرتبــط بانــک، حداکثر 
قابــل  و حداکثــر  )حــد جمعــي(  بانــک  پایــه  درصــد ســرمایه   40
اعطــا بــه هــر شــخص مرتبــط، 3 درصد ســرمایه پایــه  (حد فــردي).

در خصوص مــوارد مندرج در بندهاي »الف« تا »د« فوق، مي بایســت تأثیر 
متقابل این نســبت ها بر یکدیگر را نیز مدنظر قرار داد. از جمله این تأثیرات، 
افزایش ســرمایه شرکت هاي ســرمایه پذیر و مشارکت بانک در آن بر حسب 
ضرورت مي باشــد که در صورت عدم افزایش ســرمایه بانک، میزان مشارکت 
بانک در آن ها بیش از حد تعیین شده )مقرر) توسط بانک مرکزي خواهد شد.

یکــي از اهــداف اســتراتژیک بانک در افــق برنامه بلند مــدت آن، ثبات در 
ســودآوري است، که این مهم مستلزم کسب ســهم مناسب و با ثباتي از بازار 

ســپرده ها و تســهیالت در بین بانک هاي خصوصي و ایجــاد تنوع در منابع 
درآمــدي کلي و به ویژه درآمدهاي عملیات بانکي و کارمزدي مي باشــد. در 
این خصوص افزایش ســهم ســپرده ها با هدف اعطاي تســهیالت بیشتر و 
کســب ســهم بزرگتري از بازار و به تبع آن افزایش درآمدهــا از اهمیت ویژه 
اي برخوردار مي باشــد. عدم مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه منجر به 
ایســتایي حدود مجاز بانک در اعطاي تســهیالت و تعهدات کالن و اشخاص 
مرتبط گردیده و در عمل امکان اعطاي تســهیالت بیشتر را ناممکن مي سازد 
و تنها ثمره جذب ســپرده هاي بیشتر براي بانک، افزایش سود علي الحساب 
پرداختي به ســپرده گذاران و کاهش ســود عملیاتي بانک خواهد بود. که این 
امر موجب افزایش ســهم ســپرده گذاران از منابع بانک و ســهم بري بیشتر 
ایشــان از درآمدهاي مشاع گردیده و در نتیجه ســهم عمده اي از درآمدهاي 
کسب شــده توسط بانک به سمت ســپرده گذاران ســوق پیدا خواهد کرد.
با عنایت به اینکه، بانک اقتصاد نوین، برند نخستین بانک خصوصي جمهوري 
اسالمي ایران را دارا مي باشد، لذا مي بایست همواره فاصله خود را با رقبا به طور 
محسوسي حفظ نماید. از آن جا که طي سال هاي اخیر بیشتر بانک هاي کشور 
اقدام به افزایش سرمایه و باال بردن سطح تسهیالت و افزایش سودآوري خود نموده 
انــد، چنانچه بانک اقتصاد نوین بخواهد همچنان در صدر بانک هاي خصوصي 
فعالیت نماید، ناگزیر به افزایش سرمایه و افزایش سهم خود در بازار خواهد بود.

بانــک اقتصــاد نویــن ملزم بــه افزایش ســرمایه خود اســت کــه این امر 
موجــب بهبود نســبت کفایت ســرمایه به عنوان شــاخص انــدازه گیري و 
ارزیابــي ریســک و مخاطرات قابل قبول توســط یک بانــک در به کارگیري

منابع مالي آن در انواع دارایي ها، افزایش سقف فردي مجموع تسهیالت و تعهدات 
هر ذي نفع، افزایش سقف مجموع تسهیالت اعطایي، افزایش قابل توجه سپرده 
پذیري از بازار به سبب باال بردن سقف تسهیالت، افزایش سقف تحصیل دارایي 
هاي ثابت و هم چنین بهبــود روابط بانکداري بین الملل در خصوص خطوط 
اعتباري، پذیرش ضمانت نامه ها و اعتبارات اســنادي صادره و ... خواهد شد.
بــه عبارت دیگر عــدم انجام افزایش ســرمایه موجب کاهش رشــد فعالیت 
هاي بانــک در خصوص جذب ســپرده ها و اعطاي تســهیالت گردیده و به 
دلیــل کاهــش توان رقابت با دیگر بانــک ها، در حفظ بازار یا توســعه آن، با 
مشکل مواجه شــده و روند ســودآوري و ثبات آن دچار مخاطره خواهد شد.

بــا توجه به موارد فوق، بدون تردید افزایش ســرمایه و بهبود ســاختار مالي 
همــواره بــه نفع بانک مي باشــد، زیرا ســبب افزایش منابــع درآمدي براي 
بانــک و در نهایت ســهامداران مي گردد. از آنجا که بنــد 3 ماده 158 الیحه 
اصالحي قانون تجارت،»انتقال ســود تقســیم نشــده به ســرمایه شــرکت 
« را، بــه عنــوان یکي از طرق تادیه مبلغ اســمي ســهام جدیــد بیان مي 
کند، در همین راســتا در شــرایط فعلــي بهترین گزینه براي ســهامداران و 
بانک، افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته )سود تقســیم نشده( است.
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از ســال 1376، 29 مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به 
عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه 
دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی 
کشــور باشد و تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه گسترش یابد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ســازمان توســعه تجارت ایران همه ساله با 
هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق صادرکنندگان و 
فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات 
اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم 
بیستمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 مهرماه 1395 با حضور 
جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن 
و تجارت، وزیر محترم جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون 
و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس ســران برگزار 
شــد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به شرکت 
دشت بهشــت آریا به مدیرعاملی سید فخرالدین عامریان اهدا گردید. 

معرفی شركت:
شرکت دشت بهشت آریا با 15 سال تجربه در زمینه صادرات فرش دستباف، 
امسال برای پنجمین سال متوالی بعنوان صادرکننده نمونه انتخاب گردیده 
است. این شرکت با تولید فرش های با کیفیت و طرحهای جدید در کشور 
برزیل دارای 74 شعبه فروش فرش بوده و در این کشور دارای تلویزیون در 
شبکه ملی می باشد و برای اولین بار در کشور برزیل تولید فیلم سینمایی 
»من سالوادور نیستم« را انجام داد که به تبلیغ فرش ایرانی می پردازد.

درباره شركت
شرکت دشت بهشت آریا در سال 1380 تأسیس و فعالیت رسمی خود 
را در زمینه صادرات فرش دستبافت آغاز نمود. بعد از بررسی های دقیق و 
تحقیق بازار بر اساس متدهای روز دنیا باألخره این شرکت  کشور برزیل را 
پایگاه اصلی خود در خارج از کشور بعنوان بازار هدف برای فرش دستبافت 
ایرانی انتخاب نمود که یکی از مهمترین  اهداف این شرکت شناساندن 
فرش ایرانی به عنوان یک هنرناب به مردم کشــور برزیل و کشورهای 
آمریکای التین بوده . خوشــبختانه باســالها تالش بی وقفه مستمر و 
مدیریت  صحیح در اداره اولین شــعبه خود در کشور برزیل،  اکنون با 
داشتن 74 شعبه در این کشــور، بعنوان بزرگترین صادر کنندۀ فرش 
دستباف ایرانی به آمریکای التین مشغول به ادامه فعالیت خود می باشد.

کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت  
طی سالهای 1391 تا 1394 به صورت متوالی،  مؤید این ادعا میباشد.

شــرکت دشت بهشت آریا با مدیریت توانمند و خالق که عنوان چهره 
ماندگار صنعت کشور را در سال 1394 از آن خود نموده،  ضمن بهره گیری 
از کادر مجرب و سختکوش عالوه بر فعالیتهای برجسته صادراتی گام های 
موفقی را در زمینه تولید،  واردات، کشت فراسرزمینی، فعالیتهای فرهنگی 
و رسانه ای، سرمایه گذاری بین اللمللی و ...  برداشته است که از مهمترین 
فعالیت های شرکت دشت بهشت آریا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- رئیس اتاق بازرگانی مشــترک برزیل و ایران در شــهر ســائوپائولو

- اولین شــرکت در کشــت فراســرزمینی با بیش از 60 هزار هکتار 
زمیــن کشــاورزی در کشــور برزیــل برای کشــت ذرت و ســویا
- دارای 74 شــعبه فــروش فــرش و جواهــرات در کشــور برزیــل
- دارای اســتودیو و تلوزیــون شــبکه R & B در کشــور برزیــل
و هنــد پاکســتان   ، ترکیــه  - ســاخت جواهــرات در کشــور 
- تولید گوشــت در کشتارگاههای کشــور برزیل و واردات آن به ایران
- واردات کاالهــای اساســی از جمله شــکر ، ســویا و ذرت به ایران

- خرید عمده ســهام کارخانه تولیدی سیتریکوجویس، تولید کننده 
انواع کنسانتره میوه و صادرات کنسانتره لیمو، پرتقال و آناناس از برزیل 
به کشــورهای ایتالیا، اســپانیا، امارات متحده عربی، عربستان و ایران
- صــادرات قهــوه از برزیــل بــه ایــران و امــارات متحــده عربی

- فعــال در عرصه هنر و ســینما )ســرمایه گذاری فیلم ســینمایی 
”من ســالوادور نیستم “ و فیلم ســینمایی ”کارگر ساده نیازمندیم “.(
- واردات مــواد و تجهیــزات دندانپزشــکی از برزیــل بــه ایــران

سال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1380 
محصوالت صادراتی شرکت: انواع فرش دستباف

EBY برندهای ثبت شده: عامریان

که  عامریان  مهندس 
کشور  اقتدار  برای 
المللی  بین  مدیریت 
خود را هزینه می کند

دشت بهشت آریا 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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افزایش سرمایه ،  سرمایه گذاری غدیر مصوب مجمع گرفت
حفظ موقعیت ، نفوذ و کنترل در بازارهای هدف سرمایه گذاری

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت سرمایه گذاری غدیر 
)سهامی عام( راس ساعت 10 صبح مورخ 1395/08/24 
در محل پژوهشگاه نیرو- سالن خلیج فارس تشکیل گردید.

در ایــن مجمع که با حضور 88/9 درصدی ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای غالمرضا سلیمانی 
امیری بود که آقای پرویز توســلی و ســرکار خانم مریم 
زمانی فریزهندی درمقام نظار اول و دوم و آقای حســن 
پورعبدالهیــان به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
غدیــر افزایــش ســرمایه را مصــوب مجمــع کــرد

دکتر سلیمانی در پانل تاالر بزرگ پژوهشگاه نیرو سخن 
می گفــت از توجیه 
ســرمایه  افزایــش 
گذار  سمایه  شرکت 
غدیر نکته به نکته به 
سهام داران حقیقی و 
حقوقی، موشکافانه از 
فواید ریــال به ریال 
برای تحقق داشــته 
ها. دکتر ســلیمانی 
داند در  خوب مــی 
از  کــه  زمان  ایــن 
ســنگ ناله خیزد و 
هیــچ برنامه مدونی 
ســازمان  چارت  در 
ها نیســت از جیب 
سهامدار پول گرفتن 
و به چرخه صنعت ســپردن و آینده را روشــن ترســیم 
کردن جز با داشــتن برنامه ای قابل تحقــق و باورپذیر 
برای ســهامداران ممکن نیســت و طنین صلوات تائید 
از 90 درصــد ســهام دار موید ایــن بــاور از این مدیر 
برجســته تر ســرمایه گذاری بازار ســرمایه کشور بود. 
گزارش توجیهی هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری 
غدیر به مجمــع عمومی فــوق العاده صاحبان ســهام

شــرکت ســرمایه گذاری غدیر)ســهامی عام( در ایفای 
رســالت خود بعنوان یک شــرکت هلدینگ چند رشته 
ای فعــال در بازار اولیه، فعالیت های ســرمایه گذاری و 
توســعه ای خود را در قالب اجرای طرح ها و پروژه های 
اقتصادی بلندمدت و در راســتای تحقق برنامه و اهداف 
استراتژیک مصوب برنامه ریزی و سازماندهی می نماید.

شــرکت ســمایه گذاری غدیر )ســهامی عام( همگام با 
سیاســت های دولــت محترم جمهوری اســالمی ایران 
اقدامات خــود را در جهت حفظ موقعیت، کنترل و نفوذ 
در شرکت های ســرمایه پذیر و همچنین حفظ منابع و 
سرمایه های سهامداران محترم جهت بهینه سازی میزان 
و ترکیب پرتفوی و تامین ســود مورد انتظار سهامداران 
در قالب خط مشــی و برنامه ریز هــای مدون و مصوب، 

سازماندهی نموده است.
هیات مدیره در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب اســفند ماه 1347 و با عنایت این 
گزارش، با امعان نظر به فعالیت های ســرمایه گذاری و 
توســعه ای جهت اجرای طرح ها و پروژه ها و همچنین 
با در نظر گرفتن امکانات موجود، تکنولوژی و دانش فنی 
عملیات و نیروی انســانی متعهد و متخصص خود ضمن 
اصالح و بهینه ســازی ظرفیت های قابل دسترس و در 
جهت ایفای تعهــدات منابع از اجرای طرح ها و پروژه ها 
و نیز حفظ و ارتقاء رتبه و جایگاه شــرکت در بازار سمایه 
و به منظور اصالح ساختار مالی شرکت، پیشنهاد افزایش 
سرمایه را به شرح ذیل در تاریخ 1395/7/7 تصویب و به 

مجمع عمومی محترم تقدیم می دارد.
مبلغ افزایش سرمایه شرکت 25/920/000 میلیون ریال 
معادل 56/25 درصد سرمایه فعلی و بصورت الف - مبلغ 
8/750/000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شــده 

آورده  و  ســهامداران 
نقــدی و ب - مبلغ 
 1 7 /1 7 0 /0 0 0
میلیون ریال از محل 
اندوخته ســرمایه ای 
و از طریــق صــدور 
25/920 میلیون سهم 
جدید یک هزار ریالی 
با نــام صورت خواهد 

پذیرفت و مبلغ سرمایه شرکت از 46/080/000 میلیون 
ریال به مبلغ 72/000/000 میلیون ریال افزایش می یابد.
گــزارش بــازرس قانونــي دربــاره گــزارش توجیهی 
ســرمایه افزایــش  درخصــوص  مدیــره  هیــات 
بــه مجمــع عمومــي فوقالعــاده صاحبــان ســهام 
شــرکت ســرمایه گــذاری غدیــر )ســهامي عــام(

 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
1347 ســال  مصــوب  تجــارت  قانــون  اصالحیــه 
1- گــزارش توجیهي مورخ 7 مهرماه 1395هیات مدیره 
شــرکت سرمایهگذاری غدیر )ســهامی عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 46/080 میلیارد ریال 
به مبلــغ 72/000 میلیارد ریال )معــادل 56/2 درصد(، 
مشــتمل بر صورتهای ســود و زیان 5پیش بینی شده 
ســالهای مالی 1395 لغایت 1398 آن و سایر اطالعات 
مالی فرضی که  پیوست است، طبق استاندارد » رسیدگی 
بــه اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه 
قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش توجیهی مزبورو 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شرکت 
از محل مطالبــات و آورده نقــدی و همچنین اندوخته 
ســرمایه ای شــرکت و از طریق صدور 25/920 میلیون 
ســهم جدید یک هزار ریالــی با نام عادی تهیه شــده 
اســت. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنــی درباره رویدادهــای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار نمیــرود لزوماً به 
وقوع بپیونــدد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه 
داده میشــود که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هدفهایی جز هدف توصیفشــده در باال مناســب نباشد.
3- براساس رســیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقــق مفروضات هیات مدیره، این موسســه به 
مواردی برخورد نکرده اســت که متقاعد شود مفروضات 
مزبــور، مبنایي معقول بــراي تهیه گــزارش توجیهي 
فراهم نمیکنــد. بهعالوه، به نظر این موسســه، گزارش 
توجیهي یادشــده براساس مفروضات به گونهای مناسب 
تهیه و طبق استانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیشــبیني شــده طبق 
مفروضــات ذهني توصیفشــده در بــاال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتمــاالً متفاوت از پیشــبینیها خواهد بود، زیرا 
رویدادهاي پیشبینیشــده اغلب به گونهای مورد انتظار 
رخ نمیدهد و تفاوتهاي حاصل میتواند بااهمیت باشــد.
5- براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1394/8/7، با تصویب مرحله اول افزایش سرمایه )از مبلغ 
36/000 میلیارد ریال بــه مبلغ 46/080 میلیارد ریال(، 
اختیار تام مرحله دوم افزایش ســرمایه از مبلغ 46/080 

به  ریال  میلیارد 
 54/000 مبلــغ 
میلیــارد ریال از 
اندوخته  محــل 
ای  ســرمایه 
ظرف  حداکثــر 
مدت 4 ماه پس 
از تاریــخ ثبــت 
سرمایه  افزایش 
به  اول،  مرحلــه 

هیات مدیره داده شده است. در این خصوص اقدامات الزم 
جهت انجام افزایش سرمایه مرحله دوم صورت نپذیرفته است.
6- صورت سود و زیان پیش بینی شده سال مالی 1395، 
براساس عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده درج گردیده است.

7- براســاس مفاد ماده 12 اساســنامه شرکت، دعوت از 
مجمــع عمومی فوق العاده برای بررســی موضوع تغییر 
ســرمایه، موکول به اعالم تایید ســازمان بورس و اوراق 
بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. 

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سرمایهگذاری غدیر )سهامی عام( از افزایش 

سرمایه به شرح ذیل است:
شــرکت در افزایش سرمایه شــرکت های سرمایه پذیر 
به منظــور حفــظ موقعیت و میــزان نفــوذ و کنترل
الــف- جبــران مخــارج بابــت مشــارکت در افزایش 
ســرمایه هــای  شــرکت  شــده  ثبــت  ســرمایه 
شرکت سرمایه گذاري غدیر)سهامي عام( در سال گذشته 
با اتکا به منابع داخلي اقدام به ســرمایه گذاري از طریق 
مشارکت درافزایش سرمایه شرکتهاي سرمایه پذیر نموده 

است که تاکنون نسبت به جبران مخارج سرمایه اي انجام 
شده اقدامي صورت نگرفته است .شرکت جهت استفاده 
بهینه از منابع و داراییهاي در اختیار و استفاده از فرصت 
ها و در راستاي حفظ درصد مالکیت در شرکتهاي سرمایه 
پذیر که بر اســاس پرتفوي هدف تحت عنوان ســرمایه 
گذاري بلندمدت محسوب مي شود جمعاً به مبلغ 11/812 
میلیارد ریال در افزایش سرمایه شرکتهاي فرعي و وابسته 
از محل مطالبات و آورده نقدي مشــارکت نموده اســت.
ب- مشــارکت در افزایش سرمایه درجریان شرکت هاي 

سرمایه پذیر
با عنایت به توضیح ارائه شــده در بند قبلي، شــرکتهاي 
تابعه و وابســته نیز جمعــاً، به مبلــغ 15/401 میلیارد 
ریــال افزایــش ســرمایه در جریان از محــل مطالبات 
و آورده نقــدي در دســت اقــدام دارنــد کــه در این

قانونــي  بــازرس  و  حســابرس  گــزارش  رابطــه 
شــرکت هــاي ســرمایه پذیــر اخــذ گردیده اســت.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای محمود احمدپور داریانیشرکت سرمایه گذاری ساتا

نایب رئیس هیات مدیرهآقای محمدابراهیم مقدم نودهیشرکت سمایه گذاری ملی ایران

اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
نیروهای مسلح

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای عیسی رضایی

صنــدوق های بیمــه نیروهای 
مسلح

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهغالمرضا سلیمانی

مبلغ )میلیون ریال(شرح

الــف- جبــران مخــارج بابــت 
ســرمایه  افزایش  در  مشــارکت 

ثبتشده شرکتهای سرمایه پذیر

11/812/043

ب- مشارکت در افزایش سرمایه 
در جریان شرکتهای سرمایه پذیر

15/401/525

27/213/567جمع مصارف
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تهــران بــورس  در  سیســتم  همــکاران  شــرکت  نمــاد  گشــایش 
روز یکشــنبه مورخ 1395/08/23 نماد معامالتی شــرکت همکاران سیســتم 
بــا نماد »سیســتم« بــه بورس تهــران منتقــل و گشــایش نماد می شــود. 
روز یکشــنبه مورخ 23 /08 /1395 نماد همکاران سیســتم برای اولین بار پس 
از پذیرش و درج نام شــرکت در فهرســت شــرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهــادار تهــران در بخــش» رایانه و فعالیــت های مربوط بــه آن«، گروه و 
طبقه » مشــاوره مربوط بــه نرم افزار و عرضــه نرم افزار« در نماد » سیســتم« 
به عنوان 504 امین شــرکت پذیرفته شــده در فهرســت نرخ های بــازار دوم با 
توجه به انتقال ســهام بــه بورس اوراق بهــادار تهران آماده انجام معامله اســت.

تالش مستمر همکاران سیستم در مسیر توسعه
مهدی امیری: مدیرعامل همکاران سیستم

رشد پایدار همکاران سیستم در 30 سال گذشته مرهون تحوالت و تصمیم گیری 
های شــجاعانه ی کسب و کاری است که هر یک نقطه عطفی به شمار می آیند. 
تولید نرم افزارهای تحت ویندوز )MIS( در سال 78، ایجاد شرکت های منطقه ای. 
خلق شرکت های تحت لیسانس که خارج از مالکیت همکاران سیستم اما انحصارا 
در همکاری با همکاران سیستم فعالیت می کنند- ورود به بازار سرمایه در جایگاه 
نخستین شرکت نرم افزاری، تولید یک ERP بومی کامال منطبق بر آخرین فناوری 

های روز دنیا بازار ایران، نمونه هایی از این تحوالت هستند.
مهرماه 95 نیز برای همکاران سیســتم پله ی دیگری از این سلســله بود. در این 
مــاه نتایج تالش های چندگانه ی همکاران سیســتم در عرصــه های متفاوت، 
بــه نتیجه رســید و نقطه عطــف دیگری برای همکاران سیســتم رقــم خورد.
تاییــد همکاران سیســتم به عنــوان تولیدکننــده کاال خدمــات دانش بنیان

بنیان همکاران سیســتم از آغاز بر خلق دانش و به کارگیری آن برای ارائه خدمات 
پیشرفته به سازمان ها و شرکت های ایرانی بوده است. با توجهی که ظرف سال های 
گذشته به توسعه محصوالت و خدمات دانش بنیان در کشور شده است. فرصتی فراهم 
شد تا همکاران سیستم نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و در هفتم مهرماه امسال توسط کار 
گروه مربوطه به عنوان شرکت تولیدکننده کاال و خدمات دانش بنیان معرفی شود.
برگــزاری »بــا هــم 1395« ؛ دومیــن رویــداد تخصصی همکاران سیســتم
این رویداد که در روزهای 14 تا 17 مهر در چهار سالن بزرگ در حاشیه نمایشگاه صنعت 
برگزار شد. محلی برای عرضه ی تازه ترین دستاوردهای همکاران سیستم از جمله 
راهکاران بر بستر ابر، نسخه موبایل سیستم هوشمندی تجاری، ابزار مدیریت فرآیند 
راهکاران )BPM TOOLS( و ماژول های تولید راهکاران بود. در چهار روز رویداد، 
بیش از پنج هزار بازدید کننده که بسیاری از آنان مدیران ارشد و متخصصان صنایع 
گوناگون کشورمان بودند. از نزدیک با این دستاوردها آشنا شدند؛ بیش از 1000 نفر 
از کارشناسان ارشد شرکت های ایرانی که بسیاری از آنان مشتریان همکاران سیستم 

بودند. در 40 کارگاه و پنج سمینار تخصصی شرکت کردند و از البه الی صدها بحث 
تخصصی موضوعات بسیاری مورد بحث و تحلیل و تعامل قرار گرفت. باعث افتخار 
ماست که در این رویداد، شاهد حضور مدیران ارشد شرکت های بزرگ و معتبر ایران 
و تعامل آنان با همکاران سیستم بودیم که این خود نمایان گر توجه مشتریان به 
همکاران سیستم به عنوان یک شریک استراتژیک در حوزه ی فناوری اطالعات است.

رویداد »با هم 1395« حاصل زحمات چند ماهه و شبانه روزی گروه های مختلف 
در همکاران سیستم بود و برای برگزاری آن باالترین استانداردها در نظر گرفته شد و 
خوشحالیم که در نتیجه ی این تالش و به لطف حمایت ها و حضور چشمگیر مشتریان، 
غرفه های آن به عنوان یکی از غرفه های برتر در نمایشــگاه صنعت انتخاب شد.

مجموع این دستاوردها برای شرکت همکاران سیستم به قدری ارزشمند است که 
برگزاری این رویداد به طور دوساالنه و قطعی در برنامه همکاران سیستم قرار گرفته است. 
امیدواریم با دریافت نظرات و بازخوردهای مشتریان و سایر مخاطبانی که از این رویداد 
بازدید گرده اند. بتوانیم دوره های بعدی را موفق تر و متمایزتر از پیش برگزار کنیم.

انتقال همكاران سیستم از فرابورس به بورس 
سال 1390، همکاران سیستم در جایگاه نخستین شرکت نرم افزاری کشور، مجوز 
ورود به بازار ســرمایهع کشــور را کســب کرده و به فرابورس راه یافت. از سال 90 
تاکنون، همکاران سیستم توانست افزون بر پوشش تمامی تعهدات خود به سهامداران 
، ســرمایه ی خود را نیز از 200 میلیارد ریــال به 750 میلیارد ریال افزایش دهد.

عملکرد موفق و شــفافیت همــکاران سیســتم در این عرصــه در کنار تحقق 
همیشــگی منافــع ســهامداران و رضایــت آنان از ثبــات عملکــرد همکاران 
سیســتم، موجب شــد تا ســازمان بــورس و اوراق بهــادار کشــور، توانمندی 
همــکاران سیســتم بــرای انتقــال از فرابــورس بــه بــورس موافقــت کند.

این موفقیت های ســه گانــه، مهرماه 95 را بــه تاریخ متفــاوت و متمایزی در 
تاریخچه ی همکاران سیســتم تبدیل کرده است و اطمینان داریم که نتایج این 
موفقیت ها به زودی مشــتریان، همکاران و ســهام داران شرکت را منتفع خواهد 
کرد. بی شــک این موفقیت ها، عزم همکاران سیســتم را برای حرکت به سمت 
جلو و ارزش آفرینی بیش تر برای مشــتریان، صنعــت و بازار تقویت خواهد کرد.

زنگ بورس در همکاران سیستم

27



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  71 | آبان  ماه  1395| 

از ســال 1376، 29 مهرماه با تصویب شــورای فرهنگ عمومی کشور به 
عنوان روز ملی صادرات تعیین شــد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه 
دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی 
کشــور باشــد و تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه گسترش یابد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله با هدف 
توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق صادرکنندگان و فعاالن 
اقتصادی و بازرگانی کشــور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می 
کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم بیســتمین 
ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 مهرمــاه 1395 با حضور جناب آقای 
روحانی ریاســت محترم جمهور، وزیر محترم صنعــت، معدن و تجارت، 
وزیر محترم جهاد کشــاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و 
جمعی از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس ســران برگزار شد و در این 
مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مدیر عامل محترم مجتمع 
کشــت و صنعت روژین تاک ،  مهندس ســیدمظفر عبداهلل  اهدا گردید. 

معرفی شركت:
کارخانه این شــرکت در استان کرمانشاه در زمینی به مساحت 24 هکتار 
آن صنعتی می باشد، بنا شده است و مجهز به پیشرفته ترین ماشین آالت 
صنایع غذایی ساخت شرکت Rossi & Catelli با ظرفیت دریافت روزانه 
4300 تن گوجه فرنگی می باشــد. و پس از پایان فصل تولید رب گوجه 
فرنگی، کارخانه توان دریافــت روزانه 500 تن میوه جهت تبدیل به پوره 

در بســته بندی اسیتیک را دارا می باشــد.. این شرکت هم اکنون 8000 
هکتار زمین کشــاورزی را تحت پوشش دارد و کشت محصول کشاورزی 
بــا بذر کالیفرنیایی و کانادایــی به همراه ماشــین االت روز اروپا موجب 
شــده تا محصوالت عالوه بر ویسکوزیته و رنگ مناسب، عاری از هر گونه 
فلزات ســنگین بوده و طعم اصلی گوجه فرنگی حفظ شود. ضمنا پروژه 
کشت و صنعت شــرکت، در بخش آموزش، ترویج و کشت گوجه فرنگی 
به عنوان موفق ترین پروژه در اســیا ثبت گردیده است. محصوالت جدید 
شرکت شامل انواع سس های گوجه فرنگی و مایونز می باشد که در حال 
ارسال به بازار اســت. بعالوه این شرکت دارای کارخانه قوطی سازی بوده 
که مجهز به تکنولوژی روز دنیا از شــرکت سودرونیک سوئیس می باشد.

سا تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: تاسیس 1380، بهره برداری 1382
محصوالت صادراتی شرکت: رب گوجه خرد شده، گوجه پوست کنده، پوره 

سیب، سس گوجه فرنگی
برندهای ثبت شده :
روژین، ژینو، الله 

گواهی نامه های اخذ شده:
 ,9001:2008 HACCP CODEX ALIMENTAARIUS, ISO
 14001:2004 ISO ,2007 :18001 OHSAS ,22000:2005 ISO

از شرکت SGS با اعتبار بین المللی از شرکت SAS سوئیس
- دریافــت اولین گواهینامه محصول طبق اســتانداردهای بین المللی از 
شرکت HACCP -ISO9001 2008 SGS، دریافت گواهینامه حالل 
از مرکز تحقیقات و اطالع رســانی اتاق اسالمی، دریافت گواهینامه تایید 
آزمایشگاه های آزمون در سطح استان ها، دریافت تندیس سازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران به عنوان برترین محصول رب گوجه فرنگی در ایران
- دریافت تندیس صادرکننده نمونه استان 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 کشور در سال 1388 و 1389، دریافت 
لوح واحد صنعت سبز سال از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1389، 
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال های 1390، 91، 
92و 93، دریافت تندیس بیست و سومین جشنواره ملی امتنان از کارگران، 
گروه های کار واحدهای نمونه سال 1391، دریافت گواهینامه رتبه زرین از 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در سال 1391 و دریافت 

تندیس صادرکننده نمونه ملی از سال 1391 تاکنون.

صنایع  فرآوری  پدر 
اوســت غذایــی 
مهندس مظفر عبداهلل 
، نمونه   کارآفریــن 
صادر کننده منتخب ملی

روژین  تاک 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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از سال 1376، 29 مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور 
به عنوان روز ملی صادرات تعیین شــد تا بیانگر عزم و اراده ملی در 
مجموعه دولت و مردم برای توســعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه 
توســعه اقتصادی کشور باشد و تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه 
گسترش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت 
ایران همه ســاله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و 
تشــویق صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشور نسبت 
به برگــزاری روز ملی صادرات اقدام می کننــد و از صادرکنندگان 
برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم بیستمین سالروز ملی صادرات 
در تاریخ 29 مهرماه 1395 با حضور جناب آقای روحانی ریاســت 
محتــرم جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم 
جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی 
از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس ســران برگزار شــد و در این 
مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مدیر عامل محترم 
شرکت داداش برادر)شــونیز( ،  مهندس پرویز بیوک  اهدا گردید.

معرفی شركت
شــرکت شونیز با بهره گیری از42 سال تجربه مدیریتی در صنعت 
شیریني و شکالت و با تکیه بر دانش فنی روز با همدلی و همراهی 
4300 نفر پرســنل مجرب، توانســته بهترین انواع شکالت ، کره 
کاکائو، پودر کاکائو، کیک ، بیسکویت، ویفر، تافي، آب نبات، آدامس 
و اســنک را در ایران تولید و عالوه بر پوشــش کامل بازار داخلی ، 

جایگاه مناســب و ارزشــمندی را در بازارهای جهانی کسب نماید.
مدیران و مسئولین این شرکت با استفاده از نقطه نظرات مشتریان 
و همچنین با بهره گیری از سیستم های مدیریت کیفی و براساس 
  HACCP 2008 , 22000, 17025  و/ISO9001 استانداردهای
توانســته اند گام اساســی در تحقق اهداف آتی شــرکت بردارند.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت:
سال 1374

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

تافي، اب نبات و اسنک
برندهاي ثبت شده:

توفیس، تالو، کیش، اســکیت، بایکیت، اترنو، پناتون، سیلوانا، نادو، 
مارکیز، آویژه، باربارا، ملیکا، ملونه، آندیس، ایروکا، یونیکا، پذیرا، فارلین، 
رامند، کارولین، شونیز، سیروان، رامتین، بالوی، شونیز طالیی، آرتون، 

آندیس، سمفونی، هودی، آرپین، رامند، سیشل، کرس، دینوگام.
گواهینامه های اخذ شده: 

 ,ISO22000 , 2008/9001 HACCP , ISO ،گواهي حــالل
17027

نــیــــز شــو
شــرینی  صادرات 
 37 به  شــکالت  و 
جهــان کشــور 

مهندس پرویز بیوک 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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طی مراسمی حنجره ســاالر عقیلی، خواننده موسیقی ایرانی از سوی 
بیمه ایران بیمه شد. 

همزمــان بــا هشــتادویکمین ســالروز تأســیس بیمه ایــران برای 
نخســتین بار در تاریخ صنعت بیمه حنجره ســاالر عقیلی از ســوی 
شــرکت ســهامی بیمه ایــران تحت پوشــش بیمه ای قــرار گرفت. 
ایــن مراســم بعدازظهــر امــروز شــنبه 15آبــان 1395 در مرکز 
همایش های بیمه ایران و با حضور مســئوالن این شرکت برگزار شد.
ساالر عقیلی که برای دریافت بیمه نامه اش به این مراسم آمده بود، در 
سخنانی گفت: بابت این لطف و محبت نهایت تشکر وقدردانی را دارم. 
امیدوارم این حرکت آغازی باشد تا دیگر هنرمندان نیز از چنین امکاناتی 
استفاده کنند و تنها به من محدود نشود. هرکدام از هنرمندان شریف این 
مرزوبوم لیاقت این را دارند که چنین حرکت هایی برایشان انجام شود.
در ادامه این مراســم عقیلــی دقایقی درباره خودش بــرای حاضران 
ســخن گفت. وی اظهار کرد: یک ماه دیگر وارد 40 ســالگی می شوم 
و اکنون 32 ســال است که می خوانم. در هنرســتان موسیقی دیپلم 
گرفتم و در دانشکده هنر ومعماری لیسانس بازیگری تئاتر را اخذ کردم.
ایــن خواننده دربــاره ویژگی هــای یک اثــر خوب گفت: گذشــته 

از آهنگســاز و شــاعر که بایــد کارشــان را به بهترین شــکل انجام 
دهنــد، خواننــده نیــز در مانــدگاری یک اثــر نقش مهمــی دارد. 
من عاشــق ایران و مملکتم هســتم و شــاید به همین دلیل اســت 
کــه آثار میهنــی کــه خوانــده ام برجــان و دل مردم می نشــیند.
عقیلی دربــاره نقش پارتــی در هنر گفت: هنر تا لــب صحنه پارتی 
می پذیــرد اما از آنجا به بعد پارتی هنرمند فقط خودش اســت. وقتی 
کسی روی صحنه می رود مردم هنر او را می بینند و می شنوند و آن را 
نقد می کنند. اگر کارش خوب باشد. می پذیرند و اگر نه او را رد می کنند.
در پایان این مراسم بیمه نامه حنجره ساالر عقیلی از سوی مدیران بیمه 

ایران به او اهدا شد.

هنر بیمه شد
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از ســال 1376، 29 مهرماه با تصویب شــورای فرهنگ عمومی 
کشــور به عنوان روز ملی صادرات تعیین شــد تــا بیانگر عزم 
و اراده ملــی در مجموعه دولت و مردم برای توســعه صادرات 
غیرنفتی و در نتیجه توســعه اقتصادی کشــور باشــد و تفکر و 
فرهنگ صادراتی در جامعه گسترش یابد. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ســازمان توســعه تجارت ایران همه ســاله با هدف 
توسعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نسبت به برگزاری روز ملی 
صادرات اقــدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل 
می آید. مراســم بیستمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 
مهرماه 1395 بــا حضور جناب آقای روحانی ریاســت محترم 
جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم جهاد 
کشــاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی 
از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس سران برگزار شد و در این 
مراســم باشــکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مدیر عامل 
محترم زعفــران بدیعی ،  مهندس احمد بدیعــی  اهدا گردید.

معرفی شركت:
زعفران بدیعی در سال 1368 توسط احمد بدیعی به منظور هدف 
قــراردادن بازارهای بین المللی با تضمین کیفیت عالی بنا نهاده 
شــد. عالوه بر پوشــش نیازهای بازار داخلی به دیگر کشورهای 
جهــان نیز محصول خود را با بهتریــن کیفیت صادر می نماید.

زعفران بدیعی با تضمین کیفیت محصوالت خود و ارائه خدمات 
عالی به مشــتریان دارای اعتبار بیــن المللی در عرصه صادرات 
زعفران به ســایر کشورها می باشد که محصوالت این شرکت با 
دو برند بدیعی و زرنما به دیگر کشورهای جهان صادر می گردد.

سال های اولیه تاسیس ، شرکت همکاری بسیار نزدیکی با وزارت 
کشاورزی جهت توسعه مراکز کشت زعفران در شهرهای مختلف 
اســتان خراسان به منظور بهبود وضع زعفران در کشور داشته و 
سرمایه گذاری های بسیاری در امر پژوهش های علمی انجام داده 
است . به همین منظور شرکت های مختلف “گروه تحقیق و توسعه” 
برای آموزش روش های جدید در پرورش و خشک کردن زعفران 
به منظور بهبود نتایج حاصله تشکیل داده است. زعفران بدیعی 
یک شرکت پیشرو در تولید زیست محیطی زعفران می باشد که 
در مزارع خود از آخرین فن آوری های تحقیق به منظور بدست 
آوردن کیفیت برتر و مکانیزاسیون محصوالت استفاده می کند. 
زعفران بدیعی با داشــتن دفاتری در مشهد ، قائن ،تربت و دیگر 
شهرهای جنوب خراسان و همچنین در اختیار داشتن مزارع زعفران 
در این شهرها توانسته عالوه بر پوشش نیازهای بازار داخلی به دیگر 
کشورهای جهان نیز محصول خود را با بهترین کیفیت صادر نماید. 

سال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: سال 1368
محصوالت صادراتی شرکت: انواع زعفران

برندهای ثبت شده : بدیعی - زرنما- مجتهدی - ثناء
گواهی نامه ثبت شده: حالل

سرخ  طالی  صادرات 
با کیفیت ایــــران

زعفران بدیعی 
برگزیده بیستمین همایش ملی

 صــــــادرات
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شــرکت توســعه خدمات دریایی و بندری ســینا با 
مدیریت مهندس دلگشــا که خوب می داند در کف و 
روی دریا چه گنجی برای دست یازیدن خفته هست 
برای تحقق سودآفرینی و ارزش آوری ،  افزایش سرمایه 
طلب کرد و ســهامداران زین عمل بخوبی اســتقبال 
کردنــد و با تصویب افزایش ســرمایه در مجمع فوق 
العاده بدان باور رســیدند و به تائید خواسته مدیریت 
لبیک گفتــه و با تصویب افزایش ســرمایه به برنامه 
های این مدیر مدبر و آشــنا به کار مهــر تائید زدند.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت 
توســعه خدمات دریایی و بندری ســینا )ســهامی  
عــام( مــورخ 95/8/5 درمحــل ســالن اجتماعات 
ایــن شــرکت در خیابــان گانــدی برگــزار شــد. 
در این مجمع که با حضور 86/23 درصدی سهامداران 
حقیقــی و حقوقی، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
محمدرضا بیگدلی بود کــه جنابان مجید فخرایی و 
مهدی بختیاری در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد 
رمضانیان بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط 
هیــات مدیره و اســتماع اظهار نظر بــازرس قانونی 
)نماینده محترم ســازمان حسابرسی( نسبت به آن، 
مجمع با اتفاق آراء موارد ذیل را مورد تصویب قرار داد:

1- مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 167/000 میلیون 
ریال فعلی به مبلغ 500/000 میلیون ریال منقسم به 
تعداد 500 میلیون ریال سهم 1000 ریالی با نام عادی 
از طریق صدور سهام جدید و از محل کلیه موارد مندرج 
در ماده 158 قانون تجارت طی یک مرحله افزایش یابد.

2- مجمع تصویــب نمود افزایش ســرمایه از مبلغ 
167/000 میلیونر یال به مبلــغ 500/000 میلیون 
ریال با رعایت حق تقدم ســهامداران و از محل آورده 
نقدی یا مطالبات حال شــده یا تواما تامین و محقق 
گردد . به هیات مدیره اختیار تام تفویض گردید تا طی 
تشریفات الزم نسبت به محقق نمودن این افزایش و 
نسبت به ثبت آن و اصالح ماده 5 اساسنامه اقدام نماید.

گــزارش بــازرس قانونــي درباره گــزارش توجیهی 
ســرمایه  افزایــش  درخصــوص  مدیــره  هیــات 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شرکت 
توســعه خدمات دریایی و بندری سینا)سهامي عام(

 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
اصالحیــه قانــون تجــارت مصــوب ســال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 1394/11/21 هیات مدیره 
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 
167/000 میلیــون  ریال به مبلغ 817/294 میلیون 

ریال، مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست 
می باشد، طبق اســتاندارد حسابرسی» رسیدگی به 
اطالعــات مالی آتی« مورد رســیدگی این ســازمان 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیوست در اجرای 
تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شرکت از محل آورده نقدی و 
مطالبات حال شده سهامداران و به منظور تامین منابع 
مالی مورد نیاز جهت طرح های خرید 8 دستگاه جرثقیل 
RTG و 26 دســتگاه کشنده در بندر بوشهر، احداث 
سوله و سیلو در بندر نوشهر، احداث محوطه کانتینری 
در بندر شهید رجایی و تکمیل پایانه نفتی در بندر امام 
خمینی تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای 
آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه 
داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- مبلغ 136/260 میلیون ریال از افزایش ســرمایه 
پیشــنهادی هیات مدیره مربوط به طرحهای احداث 
ســیلو به مبلغ 85/673 میلیون ریال و سوله به مبلغ 
50/587 میلیــون ریال در بندر نوشــهر می باشــد. 
رسیدگیهای بعمل آمده بیانگر زیان ده بودن عملیات 
شــرکت در بندر نوشهر طی ســالهای گذشته بوده، 
لذا تحقق درآمد و ســود پیش بینی شده در گزارش 
توجیهــی فوق و همچنین قابلیت بازیافت ســرمایه 
گذاری در پروزه های مزبور که جمعا به مبلغ 459/803 
میلیون ریال می باشد منوط به افزایش عملیات بندری 
به میزان پیش بینی جهت ســالهای آینده می باشد.

4- مبلــغ 99/615 میلیون ریال از افزایش ســرمایه 
پیشنهادی هیات مدیره بابت مخارج پیش بینی شده 
جهت تکمیل پروژه احــداث پایانه نفتی در بندر امام 
خمینی می باشد. بهای تمام شده پروژه مزبور )شامل 
مبلغ پیشنهادی افزایش سرمایه( به مبلغ 918/638 
میلیون ریال بوده که براساس قرارداد B.O.T منعقده با 
سازمان بنادر و دریانوردی به مدت 25 سال ) از مهر ماه 
1389( احداث شده که از ابتدای نیمه دوم سال 1393 
به بهره برداری رســیده است. عملکرد واقعی سالهای 
1393 و 1394 و همچنین پیش بینی عملکرد سالهای 
1395 الی 1399 بیانگر کسبسود خالص جمعا در حدود 
مبلغ 648/303 میلیون ریال معادل 71درصد کل مبلغ 
سرمایه گذاری می باشد. با توجه به روند فوق و در صورت 
ادامه شرایط موجود، اصل مبلغ سرمایه گذاری )بدون در 
نظر گرفتن ارزش فعلی سود سالهای اینده( از تاریخ شروع 
بهره بردرای پس از حدود 9 سال بازیافت خواهد شد.

5- همانگونه که در یادداشت های توضیحی مربوط به 

مبانی و مفروضات گزارش توجیهی منعکس گردیده، 
تعرفه هــای ارائه خدمات انبارداری )کانتینری، کاالی 
عمومی و کاالی نفتی( و تخلیه و بارگیری )کانتینری و 
کاالی نفتی( و همچنین هزینه های مربوط به محاسبه 
بهای تمام شده خدمات ارائه شده از جمله هزینه اجاره 
متغیر و ثابت زمین، هزینه مصرف انرژی ، هزینه حقوق 
و دستمزد، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه های سربار 
جهت کلیه سالهای پیش بینی شامل سالهای 1395 
الی 1399، به صورت یکســان و بدون در نظر گرفتن 
هرگونه افزایش و تورم در سالهای مزبور، در محاسبات 
منظور شــده که با واقعیات موجود ســازگار نیست. 
6- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات توصیف شده، این سازمان به 
مواردی برخورد نکرده است، که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبناي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمي کند. به عالوه، به نظر این سازمان، به استثناء آثار 
موارد مندرج در بندهــای 3 الی 5، گزارش توجیهي 
یاد شــده براســاس مفروضات، به گونه اي مناســب 
و طبق اســتانداردهاي حســابداري ارائه شده است.

7- حتــي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد نظر 
رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه :
و  دریایــی  خدمــات  توســعه  شــرکت  هــدف 
بندری ســینا )ســهامی عام( ، از افزایش ســرمایۀ 
موضــوع ایــن بیانیۀ ثبت ، به شــرح زیر میباشــد:

افزایــش ســرمایه شــرکت از محــل آورده نقدی 
و مطالبــات حال شــده ســهامداران و بــه منظور 
تأمیــن منابــع مالی مــورد نیاز جهت طــرح های:

1- طــرح خریــد و بهــره بــرداری از 4 دســتگاه 
جرثقیــل RTG در بنــدر بوشــهر-  ســری دوم
2- طرح احداث سوله و خرید تجهیزات مرتبط  در بندر نوشهر
3- طرح احداث محوطه کانتینری در بندر شهید رجایی
4-  طرح احداث سیلو و خرید تجهیزات مرتبط در بندر نوشهر

5- طــرح خریــد و بهــره بــرداری از 26 دســتگاه 
ترمینــال کشــنده در بندر بوشــهر - ســری اول
6- طرح خرید 4 دستگاه جرثقیل RTG در بندر بوشهر
7- طرح احداث پایانه نفتی در بندر امام خمینی)ره(

با توجه به سیاست شرکت مبنی بر گسترش فعالیت 
ها و رویکرد توسعه ای در شرکت، با فرض عدم انجام 
افزایش سرمایه، رویه شرکت در خصوص تامین منابع 
مالی اســتفاده از منابع بانکی و تامین منابع از شرکت 
های تامین سرمایه می باشــد که به تبع آن افزایش 
هزینــه های تامین مالــی و تاخیــر در اجرای طرح 
ها)افزایش مدت زمان اجرا( را بدنبال خواهد داشــت.

مهندس دلگشا خوب می داند در کف دریا چه گنجی خفته
افزایش سرمایه شرکت خدمات دریایی سینا مصوب مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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دکتر تاجدار زنگ بورس بیمه البرز را نواخت

نواخــت را  معامــالت  زنــگ  البــرز  بیمــه  مدیرعامــل  بــورس  بــه  ورود  ســالگرد  هفتمیــن  در 
ایــن  مدیرعامــل  بــورس،  بــه  البــرز  بیمــه  شــرکت  ورود  ســالگرد  هفتمیــن  مناســبت  بــه 
نواخــت. را  معامــالت  زنــگ  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  تــاالر  در  حضــور  بــا  شــرکت 
بــه مناســبت هفتمیــن ســالگرد عرضــه ســهام ایــن شــرکت در بــورس تهــران،  آییــن نواختــن 
زنــگ معامــالت بــا حضــور مدیرعامــل، رییــس و اعضــاي هیــات مدیــره بیمــه البــرز و معــاون 
شــد.  برگــزار  تهــران  بــورس  معامــالت  اصلــي  تــاالر  در  بــورس  شــرکت  اعضــاي  و  ناشــران 
این گزارش حاکي اســت، سهام شــرکت بیمه البرز به عنوان نخستین شرکت بیمه دولتي در تاریخ 15 مهر 

1388 در بورس تهران عرضه شد و ظرف 38 ثانیه به فروش رسید.
بدین ترتیب شرکت بیمه البرز اولین شرکت بیمه دولتي است که سال 1388 بر اساس اصل 44 قانون اساسي 

از مالکیت دولت خارج و به بخش هاي عمومي و خصوصي واگذار شد.
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صنعت قند تاریخی به فراز صنعت در کشور ما شناخته 
شــده است. آنجا که با خود صنعت حمل و نقل ریلی 
از جنوب به شــمال را در کارنامه خود می دارد و اولین 
دودکش صنعت در کشور است صنعت قند در پیرانشهر 
کارآفرینی با خود و باورمداری در کشاورزی داشته . هر 
آنچه در اعداد به نیکویی نشســته از تولید به فرآوری و 
مصرف بوده  که او کرده و خاطری نیک به دل مردمان 
نشسته است . سخن از پیر موی سپید صنعت جناب 
مهندس طالبیان است که نه در پی مقام است و نه در 
پی شــهرت . او در پی کار است از مزرعه تا کارخانه ، از 
نوار تولید تا انبار و دست مصرف کننده. خدایش قوت.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های غذایی 
و قند پیرانشهر )سهامی عام( در تاریخ 95/08/23 تشکیل 

شد. 
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

1( صورت های مالی سالیانه منتهی به 95/04/31 شرکت 
مورد تصویب قرار گرفت.

2( معامالت موضوع ماده 129 اصالحیه قانون تجارت 
مورد تنفیذ قرار گرفت.

3( سود تقسیمی به ازای هر سهم  مبلغ 450 ریال مورد 
تصویب قرار گرفت.

4( موسسه حسابرســي آزموده کاران به عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی 

حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
5( مجمع به اتفاق آرا اشــخاص ذیل را بعنوان اعضای 

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب نمود:
-شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

- شرکت پویا فراز کیش
- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

- آقای رحیم طالبیان میاندوآب
- آقای غالمرضا اخباریه

- آقای اسماعیل رشیدی
- آقای حسن زنجانی
پیام هیات مدیره

مــروری بر وضعیت و تحوالت صنعت در ســال مورد 
گزارش

تولید شكر:
درســالي که سپري شد با ســعي و تالش مدیریت و 
کلیه کارکنان زحمتکش مجموعه شــرکت فرآورده 
هاي غذائي و قند پیرانشــهر با مصرف 367842 تن 
چغندر و تولید 51096 تن شکربعنوان برترین تولیدو 
مصرف کننده چغندرقند کشــور توانســت بار دیگر 
قــدرت و اراده خــود را در نیل به هدف مقدس تولید
و ســازندگي به منصه ظهور برســاند هیــات مدیره 
شــرکت افتخار دارد که این موفقیت بزرگ را به کلیه 
سهامداران و کارکنان شــرکت تبریک عرض نماید .
در ســال مورد گــزارش طبق مصوبــات دولتي مقرر 
گردید در ازاي هر کیلو شــکر تولیدي به شــرکتهاي 
تولیــد کننده مبلــغ 2150 ریــال یارانــه پرداخت 
گــردد که متاســفانه تا تاریــخ تحریر ایــن گزارش 
هیچگونه پرداختي دراین مورد صورت نگرفته اســت.

در ســال مورد گزارش قیمت چغندر که داراي نقش 
عمده اي در قیمت تمام شده شکر مي باشد با افزایش 
زیاد روبه رو بوده و این امر همراه با افزایش سایر عوامل 
قیمت تمام شده (دستمزد، قطعات یدکي، لوازم مصرفي 
و سایر) موجب باال رفتن بهاي تمام شده شکر گردیده که 
متاسفانه قیمت تعیین شده براي شکر حتي با در نظر 
گرفتن یارانه مذکور در باال (الزم به ذکر است که یارانه 
هنوز پرداخت نشده است) افزایش متناسب نداشته و از 
این رو حاشیه سود در کلیه شرکتهاي تولید کننده شکر 
چغندري کاهش یافته است.  بعنوان مثال مبلغ چغندر در 
سال مالي 92 در قیمت تمام شده 77/4 درصد و در سال 
جاری 83/5 درصد بوده است. امید است دولت در تعیین 
قیمت هاي دستوري تجدیدنظر اساسي نموده و در موارد 
ضروري که به هر دلیل قیمت ها به صورت دســتوري 
تعیین مي گردد و ارتباط منطقي بین افزایش قیمت 
دســتوري عوامل قیمت تمام شده و قیمت دستوري 
محصول ساخته شده برقرار باشد که در غیر اینصورت 
به تدریج حاشیه سود کاهش یافته و در نهایت موجب 
ضرر و زیان تعطیلي شــرکتهاي تولیدي خواهد شد.
در پایــان امیدواریم کــه با عنایت بــه بحراني بودن 
منابع آب زیرزمیني در بســیاري از اســتانها دولت در 
جهت اصالح شــیوه کشت و آبیاري اقدامات بیشتري 
در جهــت ترغیب، تشــویق و آموزش انجــام دهد تا 
راندمان در هکتار شــکر در کشــور افزایش یافته و نه 
تنها رقابت پذیري شــکر تولیدي داخل کشور با شکر
خام وارداتي بهبود یا بلکه از این طریق درآمد کشاورزان 

نیز افزایش بیشتر و مداومي داشته باشد.
تولید الكل

درســال مالي موردگزارش امــکان تولیداین محصول 
بــه میــزان 2414500 لیتر رســید کــه باتوجه به 
پیش بینــي تعدیل شــده بودجــه در فروردین ماه 
95 به میــزان 2/500/000 لیتــر 3/4 درصد کاهش 

دارد لیکــن بدلیل کاهش قیمت الــکل در بازار مبلغ 
ریالي فروش الکل 2/6 درصد کاهش داشــته اســت.

تقدیر و توفیقات شركت
موفقیــت هــاي شــرکت در زمینــه فعالیتهــاي 
اقتصــادي تاکنون منجــر به دریافت لــوح وتندیس 
ازارگانهــاي ذیربــط بــه قــرار زیــر بــوده اســت.
- اخــذ لــوح تقدیــر از وزارت صنایــع بعنــوان 
1374 درســال  کشــوري  نمونــه  واحــد 

 -اخذلــوح تندیس صنعت ســبز به لحــاظ رعایت 
استانداردهاي محیطي استان در سال 1383

-اخذ تندیس ازسوي اداره صنایع ومعادن استان،اطاق 
بازرگاني وخانه صنعت ومعدن بعنوان واحد نمونه استان 

در سال 1388
 اخذ لــوح تندیس صنعت ســبز به لحــاظ رعایت 

استانداردهای محیط زیست کشور درسال 1381
تاریخچه

شــرکت فرآورده هاي غذائي و قندپیرانشهردرســال 
1347 توســط شــرکت بلژیکي اوکماس و از طریق 
وزارت صنایع احداث گردیده ودرسال 1348 موردبهره 
برداري قرارگرفته است. اداره امورکارخانه تاپایان 1362 
بوسیله شرکت شهدســازتحت پوشش وزارت صنایع 
انجــام گرفته وازتاریــخ 62/09/26 بصورت شــرکت 
ســهامي خاص تاســیس وتحت شــماره 130269 
مورخه 1362/09/26  دراداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتي تهران به ثبت رســیده اســت درسال 1373 
براســاس سیاست هاي خصوصي ســازي، شرکت به 
بخش خصوصي واگذارشــده درتاریخ1375/8/20 به 
شرکت ســهامی عام تبدیل و در تاریخ 1375/11/02 
نیزدربورس اوراق بهادارتهران پذیرفته شــده اســت.

مرکزاصلي شــرکت درتهران وکارخانه آن درکیلومتر 
5 جاده پیرانشهر-  نقده وشعبات آن درشهرستانهاي 
ارومیه - نقده - اشنویه-  وروستاي لج واقع شده است.
براســاس  شــرکت  اصلــي  فعالیــت  موضــوع 
مــاده 3 اساســنامه بــه شــرح زیرمــي باشــد:
الــف- احداث،احیــا و نوســازي و اداره کارخانجــات 
آن محصــوالت  وفــروش  تولیدشــکروقند 

ومواداولیــه  ولــوازم  وابــزار  آالت  وخریدماشــین 
کشــور،احداث یاداخــل  موردنیازازخــارج 

واداره مزارع چغندرقند و کشاورزي ودامداري.
طریــق  از  شــرکتها  ســایر  در  مشــارکت  ب- 
تاســیس یــا تعهد ســهام شــرکتهاي جدیــد یا

خرید یا تعهد سهام شرکتهاي موجود.
ج:بطورکلــي شــرکت مــي تواندکلیــه عملیــات 
کــه وصنعتــي  وتجــاري  مالــي  معامــالت  و 

بطورمســتقیم وغیرمســتقیم بــه تمــام یــا هر 
مربــوط فــوق  مشــروحه  ازموضوعــات  یــک 

باشدمبادرت نماید.

قند پیرانشهر ، مولد و سازنده 
کارآفرین و باورمدار ، مهندس طالبیان
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پــس از موافقــت هیئــت  پذیــرش اوراق بهــادار، شــرکت 
پاالیــش نفــت تهــران به  عنــوان پانصــد و دومین شــرکت 
شــد. تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  وارد  شــده،  پذیرفتــه  

از جنــوب اســتان تهــران به نقــل از 
در  تهــران،  پاالیشــگاه  روابط عمومی 
راستای اعتبار شرکت و بهبود ساختار 
ســرمایه و حجــم بــاالی معامــالت 
و همچنیــن اطمینــان ســهامداران 
به ســالمت اقتصــادی، 9 آبــان ماه 
ســهام شــرکت پاالیش نفــت تهران 
با نمــاد »شــتران« در بــازار بورس 
اوراق بهادار تهران داد و ســتد شــد.

ورود شتران به بازار بورس معافیت های 
مالیاتی و بهبود ســودآوری شــرکت 
پاالیش نفت تهران را به همراه خواهد 

داشــت، البته این شرکت از سال 1391 وارد فرابورس شده بود.
قوانیــن ســختگیرانه بــازار بــورس نســبت بــه فــرا بورس 
شــرکت ها را به ارائــه دقیق تر گزارش های مالــی ملزم می کند.

شــرکت پاالیــش نفــت تهــران در 15 کیلومتــری جنــوب 
تهــران واقع شــده و شــامل دو پاالیشــگاه جنوبی »شــماره 
1« و پاالیشــگاه شــمالی »شماره 2« اســت که با توجه به نیاز 

بازارهــای داخلی به فرآورده های نفتی ســاخت این پاالیشــگاه 
از ســال 1344 شمســی و در ســال 1347 تکمیــل شــد.

ظرفیت اســمی این پاالیشگاه 85 هزار بشــکه در روز بوده که 
در  فرآینــدی  اصالحــات  طــی 
ســال های 55 و 82 به 120 هزار 
یافــت. افزایــش  بشــکه در روز 

روند رو به رشد مصرف فرآورده های 
نفتــی و ضرورت تامیــن نیاز بازار 
راه انــدازی  داخلــی، تاســیس و 
پاالیشــگاه دوم، بــا ظرفیت 100 
هزار بشــکه در روز را در سال 52 
ایجــاد کرد. در ســال 82 ظرفیت 
این پاالیشــگاه با اجرای طرح های 
توســعه ای به 110 هزار بشکه در 
روز افزایش یافت.مراسم تقدیم لوح 
پایان یافت و نوبت آن رسید که گفتمان صحابه خبر با مدیر ارشد 
نفت تهران آغاز شود . مدیرارشد مالی شرکت در پاسخ پرسشی 
به کاتب این ســطور گفت : مرا به چالش می کشید؟! و پیر موی 
ســپید خبر خندید و گفت : راز ما همین اســت که شما را از پر 
قنداق میشناســم... مدیر نفتی به هنگام خداحافظی اســرار می 
داشــت که بداند این شــناخت از کدامین  دوره است . و بماند...

شرکت پاالیش نفت تهران وارد بورس شد 
پانصد و دومین شرکت پذیرفته  شده بورس اوراق بهادار تهران 
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نشست خبری مدیر عامل بیمه رازی؛ بیمه رازی اولین و تنها 
شرکت بیمه ای در ایران رتبه اعتباری بین المللی دریافت کرد. 
بــه گزارش روابــط عمومی بیمه رازی، نشســت خبری مدیر 
عامــل بیمه رازی با اصحاب رســانه روز شــنبه اول آبان ماه 
در ســاختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شــد و دکتر یونس 
مظلومــی طی نشســت فوق اعالم کردند شــرکت بیمه رازی 
به صورت رســمی موفق به کســب رتبه اعتباری از مؤسســه 
CAPITAL INTELLIGENCE شــد. المللــی  بیــن 
گفتنی است شرکت بیمه رازی اولین و تنها شرکت بیمه ای در 
ایران می باشد که توانسته است از اتحادیه اروپا اعتبار اخذ نماید.

شــرکت بیمه رازی در این مرحله توانست رتبه +B در سطح 
داخلــی و رتبه +A در ســطح بیــن المللی دریافــت نماید.
مدیــر عامل بیمــه رازی خاطر نشــان کرد: این شــرکت از 
ابتــدای ســال جاری تــا کنــون 490 میلیــارد تومان حق 
بیمــه صادر کرده اســت کــه این میــزان نســبت به مدت 

مشــابه در ســال گذشــته 70 درصد افزایش داشــته است.
وی افــزود: مــا در شــرکت بیمــه رازی به دنبــال افزایش 
ســهم بازار به معنی صرف نیســتیم بلکه آنچــه که مد نظر 
ماســت ســودآوری، حفظ توانگــری مالی و ارائــه نرخ های 
منطقــی به طــوری که به ما اجازه پوشــش ریســک بدهد. 
وی البتــه بر ایــن نکته تاکید کــرد که بیمــه رازی در نظر 
دارد سیاســت فــروش متنوع را در دســتور کار قــرار دهد.

 مدیرعامل بیمه رازی تربیت نیروی انسانی توانمند درصنعت 
بیمــه را یکی از نکات مهم دانســت و گفت که در 14 ســال 
دوران خصوصی ســازی صنعت بیمه ، این صنعت نتوانسته  به 
ازای 30 شرکت حاضر در این صنعت نیروی انسانی متخصص 
تربیــت کند. وی، تصریح کرد که در شــرکت بیمه رازی، هر 
نیروی انســانی  70 نفر ســاعت آموزش مربوط به دوره های 
آموزش  بیمه ای را در طول یکســال پشت سر گذارده که این 
شرکت در این راستا، خدمت بزرگی به صنعت بیمه کرده است

به جهان افتخار صنعت بیمه را دکتر مظلومی کسب کرد 
بیمه رازی اولین و تنها شرکت بیمه ای در ایران رتبه اعتباری بین المللی دریافت کرد
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زنگ بورس...
پنجمین سالروز عرضه اولیه سهام پتروشیمی کرمانشاه

کار خوبی که بچه های بــورس و اوراق بهادار 
کرده اند دو حســن برجسته می دارد عالوه بر 
محسنات کلی یک تاالر شیشه ای و سهامداران 
حقیقی و حقوقی شاهد حضور مدیران شرکت 
که در این روز در بورس پذیرش شــده اند می 
باشــند و تیم مدیریت شرکت در برابر اصحاب 
خبر پاســخگوی پرسشهای پرشمار می شوند 

و حاصل آن شــده که 
در  خامــوش  شــرکت 
کنجی آرمیده در هفته 
بر بوق خبر می نشیند 
حاجب  هیــچ  بــدون 
دریانی و ســنت اطالع 
رسانی فواید خود را در 
گذار  اثر  ســرمایه  بازار 
می شــود. این بار قرعه 
صنایع  شــرکت  نام  به 
کرمانشاه  پتروشــیمی 
گرامیداشــت  افتــاد 
عرضه  سالروز  پنجمین 
پتروشــیمی  ســهام 
بــورس  در  کرمانشــاه 
مــورخ22- تهــران 
مراســم  8-95.ایــن 
بورس  در  کــه  نمادین 

های مطرح دنیا نیز مرســوم اســت، در روزها 
و مناســبت های خاص به ناشــران واعضای 
بورس اجازه مــی دهد تا در بازگشــایی بازار 
مشارکت داشته باشــند.بورس تهران با هدف 
تعامل بیشــتر با ناشران بزرگ پذیرفته شده و 
یادآوری ارتباط و تعامل ناشــر با بازار سرمایه 

اقــدام به برگزاری این مراســم کرده اســت. 
بازگشایی معامالت امروز شنبه مورخ 22 آبان 
ماه بورس تهران، در قالب مراســمی نمادین و 
با حضور مدیران ارشــد شــرکت پتروشیمی 
کرمانشاه برگزار شــد و زنگ آغاز معامالت به 

صدا درآمد.
در مراســمی نمادین پنجمین سالروز عرضه 

ســهام پتروشیمی کرمانشــاه در بورس اوراق 
بهادار تهــران، اعالم آغاز معامــالت به خانم 
ثقفی مدیرمالی این شــرکت ســپرده شد تا 
بــا نواختن زنگ معامالت، دادوســتد ســهام 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران آغاز شــود.

گفتني است پتروشــیمي کرمانشاه با سرمایه 

3529 میلیــارد ریال و ارزش بــازار 10333 
میلیــارد ریــال و در رتبه 30 بــه لحاظ روند 
امتیــاز اطالع رســاني شــرکت مي باشــد.
یادآوری می شود در حال حاضر شرکت صنایع 
پتروشیمی کرمانشاه به عنوان نخستین شرکت 
خصوصی تولید کننده اوره و آمونیاک در ایران 
به شکل ســهامی عام در حال فعالیت است و 
تاریــخ  ســهام آن در 
بورس  در   1390/6/13
تهــران  بهــادار  اوراق 
پذیرفته و در تاریخ 22 / 
08 / 1390 عرضه شد.
شرکت  حاضر  حال  در 
گروه  شــرکت  هــای 
و  نفــت  گســترش 
گاز پارســیان و گــروه 
پتروشــیمی ســرمایه 
ایرانیــان  گــذاری 
ســهامدار  بزرگتریــن 
آن به شــمار می آیند.
الزم به ذکر اســت: این 
مراســم نمادین که در 
بورس های مطرح دنیا 
در  است،  مرســوم  نیز 
مناســبتهای  و  روزها 
خاص به ناشران و اعضای بورس اجازه می دهد 

تا در بازگشایی بازار مشارکت داشته باشند.
شــایان ذکر اســت در حال حاضر بر اســاس 
تقویمــی کــه تهیه شــده اســت در ســال 
1395 ایــن مراســم توســط مدیــران 50 
شــرکت بزرگ بورســی انجام خواهد شــد.
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بچه های قهرود آوازه ســربداران شــیعه را می دارند و آنــان که وقایع نهضت 
اســالمی را پیگری کرده اند به خوبی می دانند که کاروان ساالری این جنبش 
را قهرودی ها می دارند. و این مختصر آوردیم که یادی از خدومان کرده باشیم.

محصوالت/خدمات: انواع پوشاک
شركت تولیدی پوشاک روستا قهرود

از ســال 1376، 29 مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان 
روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم 
برای توســعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد و تفکر 
و فرهنگ صادراتی در جامعه گســترش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادراتی 
کشور و تشــویق صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشور نسبت به 
برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل 
می آید. مراسم بیستمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 29 مهرماه 1395 با 
حضور جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور، وزیر محترم صنعت، معدن و 
تجارت، وزیر محترم جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف 
و جمعی از تجار و بازرگانان در ســالن اجالس سران برگزار شد و در این مراسم 

باشــکوه مدیر عامل شرکت روســتا قهرود مهندس احمد صادقی که به دعوت 
مسئولین حضور می داشتند به خبرنگار ما پیرامون فعالیت های شرکت گفت 
کارخانجــات تولیدی پوشـاک روستا قهرود یکی از مجموعه های بـرجسته و 
از صـــادر کنندگــــان نمونه پوشاک کشبــاف و بافتنــی در ایـــران است 

کــه در ســـــــال 1359 در 
مســـــاحت  به  زمینـــــی 
70000 متــر مربع پایـــــه 
گردید. تاســیس  و  گــذاری 

ایــن واحد بــزرگ تولیدی با 
احساس لزوم برنامه ریــــزی 
کشــورهای  به  صادرات  برای 
اروپایــــــی و حــوزه خلیج 
فارس، از همــان بدو امر خود 
را مجهــز به پیشــرفته ترین 
امکانات برای تولید البســـــه 
در رده های سنـــــی نوزاد تا 
بزرگســـال نمود و خوشبختانه 

هم اکنون با تولید حدود دو میلیون ثــوب انواع البسه در سال و صادرات بخش 
عمده آن به کشورهای اروپــایی و عربی، بارها به عنوان واحد نمونه صادراتی در 
سطح ملی و استانی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی گردیده است.

اهداف شركت
بیانیه ماموریت شركت

شــرکت تولیــدي پوشــاک روســتا قهــرود معتقــد اســت کاهــش بهاي 
تمــام شــده و افزایش کیفیت امري شــدني و تنها وســیله جلــب رضایت 
مشــتریان اســت. و ازاینــرو بــا ایجاد فضــاي همــکاري در بیــن کارکنان 
و افزایــش رضایــت ایشــان ،متعهــد بــه حرکت در مســیر تعالي اســت .

اهداف كیفی
1. تطابق و اصالح سیســتم تولید با اخرین ســطح استاندارد موجود در جهان
2. توسعه ماشین آالت،سیستمها،پروسه و فنون کار براي دستیبابي به کیفیت 

و هزینه مورد تقاضا
3. طراحي و اجرا براي اطمینان از تحویل به موقع سفارشات

اطالعــات مدیریــت  ســازي سیســتم  شــفاف  در جهــت  فعالیــت   .4
5. آموزش و انگیزش تمامي کارکنان براي همکاري جهت تولید نتیجه بهتر

6. ارزیابي دوره ایي عملکرد زنجیره تولید
- شروع فعالیت در زمینه تولید پوشاک از سال 1348 

- تاسیس شرکت پوشاک قهرود در سال 1357 و مدیریت آن تا کنون 
- تاسیس و راه اندازی شرکت رنگرزی الوان قهرود

- کسب عنوان صادر کننده نمونه کشوری در سال 1376
- کسب عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1383

- کســب چندیــن عنــوان واحــد نمونــه صادراتــی در اســتان اصفهــان
- عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران

نگین صنعت پوشاک 
پوشاک قهرود میهمان صادرکنندگان نمونه
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اخبار بانک و بیمه

باالتریــن  بیمــه پاســارگاد بــار دیگــر در 
گرفــت قــرار  مالــي  توانگــري  ســطح 
شرکت بیمه پاسارگاد براي چهارمین سال متوالي در سطح 
یک توانگري مالي قرار گرفت.  طبق ارزیابي صورت هاي مالي 
مصوب سال1394 توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگري 
مالي مؤسسات بیمه با نسبت توانگري 118 درصد شده است.

بر اساس گزارش هاي دریافتي، در متن نامه بیمه مرکزي آمده 
است: »در اجراي ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر 
توانگري مالي مؤسسات بیمه )شماره 69( و حسب بررسي و 
کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت هاي مالي ، نسبت 
توانگري مالي آن شرکت براي سال مالي 1394 معادل 118 
درصد )سطح یک(، مورد تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ا مي باشد«.

یادآور مي شود نســبت توانگري مالي این شرکت در سال 
1393 برابر با 115 درصد و این نســبت براي سال 1392 
معادل 105 درصد تعیین شــده است. ســطوح توانگري 
بیمه پاســارگاد در چهار ســال  اخیر نشــان مي دهد که 
این شــرکت  بیمه ، با داشــتن توانگــري 118 درصد و در 
نظر گرفتن حاشــیه ریســک باال، توانسته  است همچنان 
توانگــري مالي خود را در ســطح مطلــوب حفظ نمایند.

گفتني است شرکت بیمه پاسارگاد از ابتداي اجرایي شدن 
آیین نامه شــماره 69 شــوراي عالي بیمه تا کنون، موفق 
به حفظ ســطح یک توانگري مالي خــود در صنعت بیمه 
شــده و این در حالي است بیمه پاسارگاد توانســـته است 
با مدیریت صحیــح منابع و برنامه هاي افزایش ســرمایه 
شاخص توانگري مالي خود را رشد دهد. این نسبت بیانگر 
میــزان توان مالي شــرکت در قبال تعهدات خود اســت. 
حضور بیمــه دی در مراســم گلگشــت كانون 
ســمنان  مســلح  نیروهــای  بازنشســتگان 
شــرکت بیمــه دی شــعبه ســمنان بــرای معرفــی 
خدمات خود در مراســم گلگشــت کانون بازنشســتگان 
کــرد.  شــرکت  اســتان  ایــن  مســلح  نیروهــای 

بیمــه دی شــعبه ســمنان بــا شــرکت در مراســم 
مســلح  نیروهــای  بازنشســتگان  کانــون  گلگشــت 
پرداخــت. خدمــات  ارائــه  و  معرفــی  بــه  اســتان 

در ایــن مراســم کــه در اردوگاه تفریحــی فرهنگــی 
شــهید کالهــدوز انجــام شــد، بیمــه دی بــا برپایی 
غرفــه و حضوری فعــال توانســت تأثیر به ســزایی در 
معرفــی محصوالت و خدمات شــرکت داشــته باشــد.

در این همایش که تعداد زیادی از مسئوالن استان نیز حضور 
داشتند، رئیس کانون بازنشستگان استان گفت بی شک بیمه 
دی یکی از شرکت های خوشنام صنعت بیمه است و اظهار 
امیدواری کرد این بیمه با ارائه طرح های ویژه ومناســب، 
تأثیر به ســزایی در پیشــبرد اهداف کانون خواهد داشت.
مدیریت بیمه دی اســتان نیز ضمن ابراز خرســندی از 
حضــور در جمع بازنشســتگان تأکید کرد کــه امیدوار 
اســت در راســتای تفاهمات به عمل آمده، شعبه سمنان 
بــا تمام قــوا وتخصص با ارائــه خدمات به ایــن عزیزان 
موجبــات افزایش رفــاه ورضایتشــان را فراهــم نماید.
تندیس و جایزه » بلوغ هوش تجاری « نخســتین 
كنفرانس هوشمندی تجاری به بیمه ایران اهدا شد .
در نخســتین کنفرانس هوشــمندی تجاری، شــرکت 
ســهامی بیمه ایران موفق شــد ضمن ارایــه یک کارگاه 
تخصصی با عنوان تجربه های برتر هوشــمندی تجاری، 

جایــزه بلوغ هــوش تجــاری در بخش » ســازمانها در 
فــاز بهــره بــرداری  BI« را بــه خود اختصــاص دهد .
ارزیابی اظهار نامه های برتر با حضور کارشناسان و ارزیابان 
این کنفرانس در ســازمانهای مربوط انجام و سازمان های 
برتر برای دریافت تندیس بلوغ هوش تجاری برگزیده شدند.
بنا بــه این گــزارش ، دریافت این تندیــس از آن جهت 
اهمیــت دارد که ســازمانهای بزرگــی در این کنفرانس 
شــرکت داشــتند و این تندیس نشــان دهنده پیشــرو 
بودن بیمه ایران در فرآیند هوشــمندی تجاری اســت و 
این در حالی اســت که ســازمان های بزرگی مانند بانکها 
در حال آماده ســازی بــرای ایجاد این فرآیند هســتند.
جایزه این دستاورد بزرگ که حاصل تالش کارکنان حوزه 
فناوری اطالعات شرکت است به نمایندگی از آنان به آقای» 
محمد حضرتی « از فناوری اطالعات و آمار بیمه ایران اهداء شد.
 بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده ، بیمه ایران در آینده 
نزدیــک  بــا بکار گیری  ســامانه آماری ، داشــبوردی و 
هوشمندی تجاری » ساده «  که هم اکنون  در پورتال جدید 
در دسترس  مدیران و برخی کارشناسان است گام موثری 
در چابک ســازی  شرکت و حضوری  پر رنگتر و قوی تر از 
همیشه در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور خواهد داشت .
دو  بدنــی  بیمــه  میلیــاردی   11 خســارت 
پرونــده یــك  در  مصــدوم  سرنشــین 
بــا حضور رؤســای شــعب مشــهد و بجنــورد، رئیس 
اداره خســارت بدنــی بیمه نوین و قاضی اجــرای احکام 
دادگســتری خراســان شــمالی مبلغ 11 میلیارد ریال 
خســارت بیمه بدنی دو سرنشــین مصــدوم یک حادثه 
تصادف در خراسان شمالی به خانواده ایشان پرداخت شد.
ابوالفضل جهاندیده؛ رئیس اداره خسارت بدنی بیمه نوین 
همزمان با تحویل چک خســارت به خانــواده مصدومان 
گفــت: وقوع چنین حوادثی صدمات جبــران ناپذیری به 
هموطنــان و خانواده های آنهــا وارد می کند که وظیفه 
شرکت های بیمه است که با همراهی و انجام تعهدات خود، 
ســنگینی این بار را از دوش خانواده ها ســبک تر کرده و 

نگرانی هزینه هــای درمانی و موارد خاص را برطرف کند.
خاطر نشان می شود در این حادثه تصادف جاده ای به همسر 
8 میلیــارد و 330 میلیون ریال و فرزند خانواده 3 میلیارد 
و 266 میلیون ریال به دلیل تنوع صدمات بدنی، چند برابر 

دیه یک فرد کامل توسط این شرکت پرداخت شده است. 
دیه پرداختی به همســر راننده 443 درصدی دیه کامل و 
برای فرزند نیز درصد 173 دیه کامل پرداخت شده است.
هــای  بیمــه  جشــنواره  آرمــان  بیمــه 
عمــر و ســرمایه گــذاری برگــزار میكنــد

شــرکت بیمه آرمان با هدف توســعۀ بیمه های زندگی، 
تقویت شــبکه فروش، افزایش آگاهی مــردم از خدمات و 
محصوالت بیمه ای این شرکت و جلب رضایت مشتریان، 
نخســتین جشــنواره بیمه های عمر و ســرمایه گذاری 
را از 20 آبــان تا 15 بهمن ســالجاری برگــزار می کند.

دکتر هادی رئیــس الذاکرین عضو هیئت مدیره و معاون 
فروش و بازاریابی این شرکت با اعالم این مطلب افزود: در 
این جشنواره عالوه بر اعطای هدایای ارزنده به قید قرعه به 
بیمه گذاراِن بیمه عمر و سرمایه گذاری، تخفیفاتی نیز در 
سایر بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گذاران اعمال خواهد شد.
وی افــزود: معاونت فــروش و بازاریابی بیمــه آرمان این 
جشنواره را در راستای تأکیدات مدیر عامل شرکت مبنی 
بر توســعه فروش بیمه های زندگی و بازنگری در سیاست 
های بیمــه آرمان برای ارائــه و معرفی محصوالت جدید 

بیمه ای در حوزه های مختلف بیمه گری، برگزار می کند.
گفتنی اســت بیمه آرمان در برنامه ریزی توسعه بازارهای 
خود توجه ویژه ای به فروش بیمه های زندگی دارد و اخیراً 
به برگزاری کارگاههای بازآمــوزی این بیمه ها و آموزش 
مهارت ها و تکنیک های بازریابی فروش بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری برای نمایندگان این شرکت اقدام کرده که 
با استقبال گرم شبکه فروش و نمایندگان روبرو شده است.
نمایندگان و عوامل فروش این شرکت در سراسر کشور آماده 
پاسخگویی به پرسش های مشتریان در این زمینه هستند.
آغاز اجرای طرح جدید فروش تركیبی بیمه نامه های 

كوثر 
طرح های نواورانه فروش ترکیبی بیمه نامه های آتش سوزی 
و حوادث انفرادی به همراه بیمه نامه های بدنه با قیمت ها و 
مزایای کم نظیر در شبکه فروش سراسر کشور عرضه می شود. 
در این طرح به بیمه گذارانــی که بیمه نامه بدنه خودروی 
شخصی خود را از این شرکت خریداری کنند، بیمه نامه های 
آتش ســوزی، حوادث انفــرادی یا هر دو هدیه می شــود.
کاظمی درخصوص شــرایط صدور این بیمه نامه بیان کرد: 
این طرح منحصر به خودروی سواری است و درصورتی که 
ارزش خودروی بیمه شــده مورد استفاده شخص، بیشتر 
از 100میلیون ریال و فاقد خســارت در ســال گذشــته 
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امور اعتباری بانک مسکن: هیچ پروژه  مدیر 
انتظار تزریق منابع نیست  مسکن مهری در  باشــد، بیمه گــذار می توانــد به 

انتخاب خود یکی از بیمه نامه های 
آتش ســوزی منــزل یا حــوادث 
انفــرادی یا ترکیبی از ایــن دو را 
همزمان با صــدور بیمه نامه بدنه 
از شــرکت بیمه  کوثر دریافت کند.

وی بــا بیــان اینکــه پوشــش 
بیمه نامه حادثه شامل خســارت های ناشــی از فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی بر اثر 
حادثه می شــود، خاطرنشان کرد: بیمه نامه آتش ســوزی نیز برای تامین خسارت های 
ناشــی از حوادث آتش ســوزی، صاعقه، انفجار، ســیل و طوفان عرضه شــده است.
معاون فنی و نظارت تخصصی شرکت درباره ویژگی این طرح که برای نخستین بار در صنعت 
بیمه ارائه شده است، اظهارکرد: بیمه گذار می تواند بیمه حادثه را به نام خود یا سایر اعضای 
خانواده ازجمله همسر و فرزندان و نیز بیمه نامه آتش سوزی را برای منزل خود یا هر یک از 
نزدیکانش تهیه و به عنوان یک هدیه ارزشمند و منحصربه فرد به عزیزان خود تقدیم کند. 
مدیــران و بانكــداران بانــك پاســارگاد بــر فــراز ارتفاعــات البرز
مدیران و بانکداران بانک پاسارگاد، در حرکتی همگانی، در تاریخ 21 آبان 1395، با حضوری 
پر شور در ارتفاعات البرز، عالوه بر ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، بار دیگر نظم، استقامت 

و اتحــاد را تمریــن کردنــد.
مدیــران و بانکــداران بانــک  
کوهپیمایــی  در  پاســارگاد، 
سراســری و در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود به 
عنوان بانک سبز، ضمن تالش 
برای نهادینه  ســازی فرهنگ 

پاســداری از محیط  زیست با تمرین صبر، نظم و استقامت، با عزمی راسخ تر به استقبال 
ادامه خدمت گزاری به هم میهنان و ارایه خدمات بانکی به بهترین نحو ممکن شــتافتند.

از  برخــی  در  همزمــان  سراســری  کوهپیمایــی  ایــن  اســت  گفتنــی 
شــد. برگــزار  پاســارگاد،  بانــک   بانکــداران  توســط  کشــور،  شهرســتان های 
مدیرعامل بانك اقتصادنوین نایب رئیس هیات مدیره انجمن بانكداران آسیایي شد.

این بانک براي چهارمین دوره متوالي به عنوان عضو هیات مدیره انجمن بانکداران آسیایي انتخاب 
شد، ضمن اینکه بر اساس تصمیم اعضاي این انجمن، » علي اصغر سفري « مدیرعامل این 
بانک نیز براي دو سال به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انجمن بانکداران آسیایي انتخاب شد.
 ASIAN( بــر ایــن اســاس در مجمــع عمومــي انجمــن بانکــداران آســیایي
از  برجســته  بانکــداران  بــا حضــور  کــه   )BANKERS ASSOCIATION
کشــورهاي معتبر دنیــا، قانون گذار بانکي و اســتادان دانشــگاهي برگزار شــد بود، 
بانک اقتصادنوین موفق شــد با پشــت سر گذاشــتن بانک هاي بزرگ آسیایي و براي 
چهارمیــن دوره عضویــت در هیات مدیره انجمــن بانکداران آســیایي را حفظ کند.

بانک اقتصادنوین در سه دوره حضور خود در هیات مدیره انجمن و مجمع ساالنه بسیار 
فعال و تعیین کننده بود به طوري که توانست در رقابت با کشورهاي معتبر بیشترین تاثیر 
را بر جاي بگذارد. حضور موثر بانک اقتصادنوین موجب شــد با راي اعضاي این انجمن، 
مدیرعامل بانک اقتصادنوین به عنوان نایب رئیس هیات مدیره این انجمن انتخاب شود.
و  آســیا  بانکــي در حــوزه  انجمــن  بزرگتریــن  آســیایي  بانکــداران  انجمــن 
اقیانوســیه اســت کــه بانک هــاي معتبــر در آن عضویــت دارنــد وتعامــل و 
ارتبــاط بیــن آنهــا در بهبــود ارتباطــات و تســهیل روابــط دولت ها موثر اســت.

الزم بــه ذکر اســت حضــور بانــک اقتصادنوین در هیــات مدیره انجمــن بانکداران 
آســیایي موجب شــناخت دقیق اعضا از پتانســیل ها و مزیت جمهوري اسالمي ایران 
شــده، به طــوري که بعد از عضویت بانــک اقتصادنوین در هیات مدیــره این انجمن، 
زمینه حضور دیگر بانک هاي ایراني در انجمن بانکداران آســیایي فراهم شــده اســت.
در راســتای حمایــت ازصنایــع كوچــك و متوســط: طــرح مهراب 
حیــات صنعت كرمان با تســهیالت بانــك صنعت و معدن افتتاح شــد
در راستای حمایت بانک صنعت و معدن از طرح های کوچک و متوسط صنعتی شرکت 
مهراب حیات صنعت کرمان با تســهیالت این بانک اجرا شــده و به بهره برداری رسید.

ایــن طرح بــا اســتفاده از حــدود 9 میلیارد ریــال تســهیالت بانک یاد شــده به 
بهــره بــرداری رســیده و لوله هــای تک جــداره پلی اتیلــن آب تولید مــی کند.
این شرکت که در کرمان احداث شده با آغاز فعالیت و تولید خود برای 23 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 67 طرح صنعتی با استفاده از تسهیالت 
اعطایی بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشــور مان به بهره برداری رسیده است.

مدیر امور اعتباری بانک مســکن از فروش اقساطی بیش از 970 هزار 
واحد مســکن مهــر در دولت یازدهم خبرداد و گفــت: در حال حاضر 
هیــچ پروژه مســکن مهری وجود ندارد که منتظر تزریق منابع باشــد.

نادر قاســمی بــا تشــریح آخریــن وضعیت مســکن مهــر گفت: در 
مجمــوع ایــن بانک متعهــد به تامیــن مالی بــرای 2 میلیون و 376 
هــزار واحد مســکن مهــر معــادل 555 هــزارو384 میلیــارد ریال 
شــده که از ابتدای طرح مســکن مهــر تاکنون یــک میلیون و 707 
هزار واحد فروش اقســاطی شــده اســت؛ از این تعداد، بیش از 970 
هزار واحد در ســه ســال اخیر به مرحله فروش اقســاطی رسیده اند.
قاسمی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری نیز تاکنون 78 هزار واحد فروش 
اقســاطی شده است ادامه داد: از مجموع تعهدات بانک مسکن، تاکنون 
قرارداد 2 میلیــون و 372هزار واحد به ارزش 503 هزار میلیارد ریال 
منعقد شــده است و مراحل پرداخت متمم قراردادهای منعقده با توجه 
به پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا سقف تعهدات بانک بی وقفه ادامه دارد.

مدیر امور اعتباری بانک مســکن با بیان اینکه مســکن مهر به هســته 
اصلی خود رســیده اســت، تصریح کرد: در شــروع طرح مســکن مهر 
بســیاری از پروژه ها به صورت خودمالک به فروش رســیده اند که روند 
ســریع تری را طــی می کرد اما در حال حاضر بســیاری از مشــکالت 
این پروژه ها نمایان شــده اســت به طوریکه حــدود 295 هزار واحد 
مســکونی فاقــد متقاضــی هســتند و در بالتکلیفی بســر مــی برند.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت مســکن مهر شــهر جدید پردیس 
گفــت: در این منطقه حدود 82 هزار واحد مســکن مهر در قالب 153 
پــروژه وجود دارد که تاکنون 12 هزار واحد فروش اقســاطی شــده و 
اگر مشــکالت زیربنایی و روبنایی شــهر جدید پردیس برطرف شــود 
70 هزار واحد باقی مانده به ســرعت فروش اقســاطی خواهند شــد.

قاســمی با تاکیــد بر اینکــه بانک مســکن همواره در جهــت تزریق 
بــه موقع منابــع به پروژه های مســکن مهر اهتمام ویــژه دارد و هیچ 
تاخیــری در تزریق اعتبارات مســکن مهر صورت نگرفته اســت گفت: 
در سراســر ایــران تمــام پروژه های مســکن مهر در موعــد مقرر و با 
توجــه به پیشــرفت فیزیکــی تامین مالــی شــده اند و در هیچ مقطع 
زمانــی این بانک توقف پرداخت تســهیالت نداشــته و در حال حاضر 
هیــچ پروژه مســکن مهری وجود ندارد که منتظر تزریق منابع باشــد.

مدیــر امــور اعتبــاری بانک مســکن مهمتریــن مشــکل پروژه های 
مســکن مهر پردیــس را عدم تکمیل تاسیســات زیربنایــی و روبنایی 
عنــوان کــرد و افــزود: اگــر دســتگاه های خدمات رســان تعهــدات 
خــود را در ایجــاد تاسیســات زیربنایــی و روبنایــی انجــام دهنــد 
ســرعت فــروش اقســاطی ایــن پروژه ها شــتاب بیشــتری می گیرد.
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بــرداری  بهــره  جمهــور:  رئیــس  اول  معــاون 
نمونــه  سفیددشــت  فــوالد  نخســت  فــاز  از 
بــارز مدیریــت جهــادی و اقتصــاد مقاومتــی

مشارکت و حمایت فوالد مباركه این بار قفل چندین 
ساله طرح های هفت گانه استانی فوالد کشور را گشود 
تا با به بهره برداری رسیدن فاز اول فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری این دومین پروژه ای باشد که 
بعد از ورزشگاه نقش جهان با نقش آفرینی فوالد 
مبارکه قفل محکم آنها بر روی بهره برداری باز می شود.

 اولین واحد احیای مستقیم شرکت فوالد سفیددشت، 
نخستین واحد از طرحهای 
در  اســتانی،  گانــه  هفت 
استان چهارمحال بختیاری 
و بــا حضــور معــاون اول 
صنعت،  وزیر  رئیسجمهور، 
معدن و تجــارت و رئیس 
هیئت عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع 
)ایمیدرو(،  ایــران  معدنی 
مبارکه  فــوالد  مدیرعامل 
مســئولین  از  جمعــی  و 
استان چهارمحال بختیاری 
برداری رســید. بهــره  به 

بنابراین گــزارش در آیین 
بهره بــرداری از طرح آهن 
چهارمحال  فوالد  اسفنجی 

و بختیــاری، که با ســرمایه گــذاری 65 درصدی 
شــرکت فوالد مبارکه و 35 درصدی ایمیدرو مورد 
بهره بــرداری قرار گرفت، دکتــر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهــور گفت: بهره بــرداری از فاز اول 
شــرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری 
نمونه بارز مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی است. 
ایــن طرح با مدیریت جهــادی و اقتصاد مقاومتی و 
مدیریــت مدبرانه مورد بهره بــرداری قرار گرفت، از 
اینــرو نباید مدیران را به بهانه های مختلف انگ زد.

وی افــزود: مدیریــت باتجربه و با شــناخت کافی 
در بخــش تولید معجــزه میکند و بایــد قدر این 
مدیران را دانســت و نباید آن هــا را از میدان خارج 
کرد، چراکه آنان ســرمایه اصلی کشــور هســتند.

وی گفت: طرح فــوالد چهارمحال و بختیاری نماد 
بارز اقتصاد مقاومتی در کشــور اســت که مهروموم 
این طــرح در اختیار دولــت بود، اما با مشــارکت 
بخــش خصوصی این طرح وارد چرخه تولید شــد.

جهانگیری با بیان اینکه بهره برداری از 2 طرح فوالدی 
در چهارمحال و بختیاری باعث میشود این استان به 

سرعت به سمت صنعتی شدن 
حرکت کند، گفت: با بهره برداری 
از طــرح های فوالدی و صنعتی 
جدید، زیبنده استان چهارمحال 
و بختیاری نیست از آن به عنوان 
استان کمتر توسعه یافته نام برد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: 
چهارمحال و بختیاری به دلیل 
موقعیت جغرافیایــی، دارا بودن 
نیروی انسانی جوان و متخصص 
و اینکه در مرکز ایران واقع شده و 
به دو استان اصفهان و خوزستان 
متصل اســت، میتواند از حضور 
بخش خصوصی برای ســرمایه گــذاری بهره ببرد.

جهانگیری که در این سفر، کارخانه ورق های پوششدار 
تاراز را نیز افتتاح کرده بــود، اظهار کرد: طرح های 
فــوالدی جدید در چهارمحال و بختیاری مهمترین 
مــواد اولیه بخش های تولیدی از جمله صنایع لوازم 
خانگــی و صنایع ورق خــودرو را تأمین می کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت منابعی برای سرمایه گذاری 
نــدارد، اما نهادهای عمومی ممکن اســت وضعیتی 
بهتر از دولت برای ســرمایه گذاری داشــته باشند، 

افزود: درنهایت این بخش خصوصی اســت که هم از 
دولت و هــم نهادهای عمومی وضعیت بهتری دارد.

بــه گفتــه وی، اقتصــاد مقاومتی همین مســئله 
اســت که بخــش خصوصی میــدان دار شــود و 
مــردم موتــور محرکه ســرمایه گــذاری و تولید 
شــوند و دولــت تنهــا سیاســت گــذار باشــد.

جهانگیری گفت: برای سرمایه گذاری باید از بخش 
خصوصی حمایت کرد. از این رو هر استانی که موفق 
به جذب بخش خصوصی شــده زمینه های توسعه 
را برای خود فراهم کرده اســت از سوی دیگر بخش 
خصوصی نیاز بــه آرامش و احســاس امنیت دارد، 
بنابر این باید شــرایط را برای این بخش مهیا کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افتتاح دو طرح ورق تاراز و 
فوالد سپید دشت دارای یک پیام مهم بود گفت:افتتاح 
طرح های فوالدی در استان چهار محال و بختیاری 
خبر از توسعه این استان میدهد. جهانگیری عنوان 
کرد: افتتاح آهن اسفنجی در این استان در حقیقت 
نشان از اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد غیر مقاومتی 
و اقتصاد خصوصــی در برابر اقتصاد دولتی اســت.

بــه ســمت  بختیــاری  و  اســتان چهارمحــال 
اســت حرکــت  حــال  در  شــدن  صنعتــی 
همچنیــن در این مراســم، مهندس نعمــت زاده، 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت نیز بــا اعالم اینکه 
اســتان چهارمحــال و بختیاری با توجــه به منابع 
محدود کشــاورزی، به سمت صنعتی شدن در حال 
حرکت اســت، خاطرنشــان کرد: احــداث راه آهن 
اصفهان- چهارمحال و بختیاری - خوزســتان، روند 
صنعتی شــدن این اســتان را ســرعت خواهد داد.
وی با ابراز خرسندی از به بهره برداری رسیدن یکی از 
طرح های هفت گانه تأکید کرد: گرفتن شریک برای 
هفت طرح فوالدی از پیشنهادهای ما برای پیشرفت 
سریعتر طرح ها بود که در بحث فاینانس و قراردادها 
نیز توانستیم تا 25 درصد، از خارجیان تخفیف بگیریم.

وی ادامه داد: این طرحها شامل طرح فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری، فوالد نیریز در استان فارس، 
فوالد شادگان در اســتان خوزستان، فوالد میانه در 
اســتان آذربایجان شــرقی، فوالد قاینات در استان 
خراســان جنوبی، فوالد ســبزوار در استان خراسان 
رضوی، فوالد بافت در استان کرمان و طرح فوالد بافق 
در استان یزد هستند که در مناطق کم برخوردار اجرا 
میشوند. وزیر صنعت معدن و تجارت، ظرفیت فعلی 
تولید فوالد خام کشور را 27.5 میلیون 
تن اعالم کرد و گفت: 10 میلیون تن 
به تولیــد ورق گرم اختصــاص دارد.
بنا بر اظهــارات وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، سرمایه گذاران داخلی ازجمله 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، برای 
ساخت طرحهای فوالدی یک میلیون 
تنی انتخاب شده است که این شرکت، 
برنده مناقصه تولید کنسانتره و گندله 
سنگان خراسان رضوی نیز شده است.
فوالد مبارکه ازنظر فنی، مشــارکت 
در ســرمایه گذاری و کاهش قیمت 
تمامشــده بــه خوبــی عمــل کرد
بنا بر همین گزارش در این مراســم؛ 
دکتر مهدی کرباسیان، رئیس سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
ازنظر فنی، مشارکت در سرمایه گذاری و کاهش قیمت 
تمام شدۀ طرح فوالد سفیددشت به خوبی عمل کرد.
وی افزود: به دنبال سیاســتهای دولت و ســازمان 
حفاظت از محیطزیســت، برای تأمین آب موردنیاز 
این پروژه مقرر شــد از پساب بروجن و سفیددشت 
استفاده شود که قرارداد آن هفته آینده امضاء و فوالد 
سفیددشت عملیات لوله کشی آن را آغاز خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ابتدای 
کار دولت، سازمان توسعه و نوسازی معادن با شرایطی 
روبرو بود که پیــش از آن، ایمیدرو 21 هزار میلیارد 
تومان از اموال خود را به نام خصوصی سازی رد دیون 
کرده بود؛ از سوی دیگر فوالد هرمزگان را نیز به فوالد 
مبارکه فروخته و پــول آن را به صورت نقد دریافت 
کرده بودند تا این هفت طرح فوالدی تکمیل شود که 
مبالغ دریافتی به یارانه ها تخصیص یافت و این طرح 
ها متوقف و به معضالت مالی خاص خود گرفتار شد.
وی بابیان اینکه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تکمیل طرح ها مشترک با بخش خصوصی دنبال شد، 
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گفت: خوشبختانه این راهبرد مؤثر واقع شد تا جائیکه 
این طــرح ها از چرخه دولتی خــارج و با همکاری 
خوب مشــارکان خصوصی امروز شاهد بهره برداری 
از فوالد سفیددشــت، یکی از این طرح ها و تا پایان 
سال هم طرح های شادگان، نی ریز و میانه هستیم.

معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به 
اهمیت زیرساخت این طرح ها افزود: در طرح فوالد 
سفیددشت بنا بر سیاســتهای دولت و برای حفظ 
هرچه بهتر محیط زیست، ازآنجایی که برای ادامه این 
پروژه به آب بیشتری نیاز داریم، مقرر شد که از محل 
پساب شهرهای بروجن و سفیددشت استفاده شود 
که خوشبختانه مذاکرات آن انجام شده و قرارداد آن 
در هفته پیش رو به امضاء خواهد رســید. کرباسیان 
با اشــاره به اینکه در اواخر ســال 92 و اوایل ســال 
93 گشایش اعتبار این هفت طرح با حمایت دولت 
انجامشده است، افزود: در این خصوص بانک صنعت 
و معدن یک میلیارد و 800 میلیون یورو گشــایش 
اعتبار کرد، درعین حال توانستیم در بخش کاهش 
قراردادها بعضاً تا بیــش از 20 درصد کاهش هزینه 
داشته باشیم در همچنین قرارداد تهیه ماشین آالت 
و تجهیزات را باقیمت مناســبی به انجام رساندیم.

وی افزود: بعد از برجام شرکت های چینی همکاری 
بهتــری را در حوزه فوالد داشــتند، تا جائیکه برای 
اجــرای طرح هــای فوالد هفت گانه یک شــرکت 
چینــی 60 میلیــارد تومــان به صــورت فاینانس 
وصــول کرد و هفته بعد نیز مقرر شــد 40 میلیارد 
تومــان دیگر پرداخــت کنند. وی افــزود در دولت 
یازدهم 680 میلیون دالر پروژه افتتاح شــده است.

تحویــل طرح ها از ابتدا به مشــارک خصوصی و یا 
گرفتن بهای طرح نیمه تمــام از زمان بهره برداری

در آیین گشــایش فوالد سفیددشــت، دکتر بهرام 
ســبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکــه اصفهان اظهار 
کــرد: امروز خوشــحالیم از اینکه بــا حضور معاون 
اول رئیــس جمهــوری دو پروژه ورق پوشــش دار 
تاراز و فاز نخســت فوالد سفیددشــت در اســتان 
چهارمحــال و بختیاری بــه بهره برداری رســید.

دکتر سبحانی با اشــاره به سابقه شروع پروژه فوالد 
سفیددشــت و بابیان اینکه این کارخانه نیز در چند 
فاز طراحی شــده اســت، افزود: فاز نخست آن احیا 
مســتقیم اســت که امروز با ظرفیت 800 هزار تن 
آهن اســفنجی به بهــره برداری رســید تا خوراک 
واحــد فــوالد ســازی سفیددشــت را تأمین کند.

مــواد اولیه موردنیاز این کارخانه نیز گندله ســنگ 
آهن اســت که فعــالً تــا زمانی که واحــد گندله 
ســازی همین کارخانه بــا ظرفیــت 1.2 میلیون 
تن احــداث گردد، بایــد از معادن داخلــی، فوالد 
مبارکــه یا ســایر گندله ســازی ها تأمین شــود.

وی بابیان اینکه این طرح جزو نخســتین طرحهای 
هفت گانه استانی فوالد است که افتتاح میشود، افزود: 
ســرمایه گذار این پروژه به صورت مشترک ایمیدرو 
با 35 درصد و فوالد مبارکه با 65درصد ســهم است.

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در خصــوص نحــوه 
مشــارکت فــوالد مبارکــه در ایــن طــرح عنوان 
کرد: فــوالد مبارکــه اواخر ســال 93 طی امضای 
موافقتنامه ای بــا ایمیدرو به عنوان ســرمایهگذار 
فــوالد سفیددشــت معرفی شــد و خوشــبختانه 
امروز توانســت این طرح را به بهره برداری برســاند.

دکتر ســبحانی با اعــالم این خبر کــه در فاز دوم، 
واحد فوالدسازی این پروژه نیز با ظرفیت یکمیلیون 
تن اســلب تا نیمه دوم ســال 97 به بهــره برداری 
خواهد رســید، افــزود: تجهیزات ایــن واحد حدود 
70 درصد ســاخته و به کارخانه حمل شــده است 
و بــه زودی عملیــات نصب آنها آغاز خواهد شــد. 
وی خاطرنشــان کرد: در فاز بعدی این پروژه اسلب 
تولیدشــده با احداث نورد گرم به انواع و اقسام ورق 
های گرم، ســرد و پوشــش دار تبدیل خواهد شد.

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه گفت: بــا ورود گندله 
ســنگ آهن به ایــن مجموعه کل زنجیــره تولید 
محصول نهایــی که تولیــد ورق گالوانیزه اســت، 
در ایــن اســتان کامــل خواهــد شــد. وی افزود: 
طبــق برآورد انجام شــده برای فــاز دوم پروژه نیز

3 هزار میلیارد ریال و 70 میلیون یورو سرمایه گذاری 
موردنیاز است، باشد که بخش ارزی پروژه به صورت 
» الســی« و از محل فاینانس انجام می شــود که از 
سوی بانک صنعت و معدن گشایش انجام شده است.

مدیرعامل فــوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: اگرچه 
عملیات احداث طرح هــای 7 گانه به کندی پیش 
رفــت، اما فــوالد مبارکــه از زمــان تحویل گیری 
با ســرعت معقولی تکمیــل فــاز اول را پیش برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که 
کارخانه تاراز یک کارخانه پیشرفته و نخستین کارخانه 
ای است که میتواند ورقهای گالوانیزه و گالوالوم را که 
ترکیبی از روی و آلومینیوم است تولید کند، گفت: 
ورقهای تولیدشده در این کارخانه که در صنایع پائین 
دستی مؤثر است، در صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، 
نفت و نماهای ســاختمان های صنعتی کاربرد دارد.

سبحانی در ادامه با اشاره به میزان ظرفیت کارخانه 
ورقهای تاراز عنوان کرد: ظرفیت این کارخانه 330هزار 
تن در ســال است، سرمایه گذار این کارخانه شرکت 
های ســرمایه گذاری آتیه فــوالد نقش جهان، توکا 
فوالد و تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه هستند.

سبحانی درباره میزان سرمایهگذاری در این کارخانه 
گفت: میزان ســرمایه گذاری در این کارخانه 131 
میلیــارد تومــان و 17.6 میلیــون یورو اســت که 
درمجموع حــدود 200 میلیارد تومان اســت؛ این 
خط تولید به طور مســتقیم برای 250 نفر به طور 
غیرمستقیم برای 1250 نفر شغل ایجاد کرده است.

وی در همین خصوص خاطرنشان کرد: هم در واحد 

تاراز و هم فوالد سفیددشت استخدام به طور کامل 
بومی بوده، مگر در مواردی که به ناچار باید از نیروهای 
متخصص فوالد مبارکه یا جاهای دیگر استفاده می شد.

دکتر سبحانی از شــرکت های بهسازان خاورمیانه، 
تــوکا بتن، ایمن فــن کار ســپاهان، جم صنعت و 
شــرکت ایریســا به عنوان پیمانکاران این پروژه یاد 
و تصریــح کرد: فوالد مبارکه نیــز در مراحل نصب 
و راه انــدازی، پشــتیبانی فنــی الزم را ارائه نمود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود 
ضمن ابراز امیدواری به اینکه سایر طرح های هفت 
گانه نیز هرچه سریعتر به بهره برداری برسند و با اشاره 
به اهمیت کاهش هرچه بیشتر هزینه ها در تکمیل 
پروژه های نیمه تمام تصریح کرد: ازآنجاییکه این طرح 
ها با استفاده از منابع محدود دولتی و طبیعتاً با هزینه 
های باالیی به کندی پیش می روند و در اواسط کار 
هم با هزینه کارشناســی باالیی به بخش خصوصی 
واگذار می شوند، در این حالت برای بخش خصوصی 
نه تنها هیچ جذابیتی ایجاد نمی کند، بلکه بسیار هم 
گران تمام می شود. این در حالی است که اگر از همان 
ابتــدا بخش خصوصی طرح را اجرا کند، به مراتب با 
هزینه و زمان کمتری پروژه ها به اتمام خواهند رسید.

دکتر ســبحانی با تاکید بر اهمیــت ترغیب بخش 
خصوصی به همکاری افزود: چنانچه طرح نیمه تمامی 
برای تحویل به بخش خصوصی پیشنهاد می شود، 
بهتر اســت بهای آن را از زمان بهره برداری رسیدن 
طرح، طی مدت معلومی از مشارک خصوصی مطالبه 
نمایند؛ در این صورت بخش خصوصی به میان آمده و 
عالوه بر برگشت سرمایه دولت، طرح های نیمه تمام 
در مــدت زمان کوتاهی به بهره برداری می رســند.
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افزایش سرمایه 25 میلیارد تومانی »شنفت« مصوب مجمع شد
در مجمع عمومی فوق العاده شــرکت نفت پارس با افزایش سرمایه 250 میلیارد 

ریالی این شرکت در سال 95 موافقت شد.براساس تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده نفت پارس مقرر شــد افزایش سرمایه 1000 
میلیارد ریالی این شرکت در چند مرحله انجام شود؛ براساس این 
تصمیم در مرحله اول و سال مالی جاری با افزایش سرمایه 250 
میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی موافقت 
شد و 750 میلیارد ریال باقی مانده آن در اختیار هیات مدیره این 
شــرکت قرار گرفت تا در سال های آینده انجام شود.مدیرعامل 
نفــت پارس در مجمــع عمومی فوق العاده این شــرکت که با 
حضور اکثریت ســهامداران برگزار شد، با اشاره به اینکه افزایش 
ســرمایه در شرکت نفت پارس ضروری است و به توسعه تولید 
و افزایش بهره وری و سودآوری شرکت در آینده کمک می کند، 
افزود: به دلیل اینکه افزایش ســرمایه برای ادامه فعالیت شرکت 

ضروری بود این مجمع برگزار شــده است.مهندس حسن وفایی با اشاره به اینکه 
خوشبختانه شرکت نفت پارس در ســه سال گذشته از عملکرد خوبی در زمینه 
سوددهی برخوردار بوده است، افزود: در سال 93 نسبت به 92 با رشد 13 درصدی 
در سودآوری و در سال 94 نسبت به 92 نیز با رشد 17 درصدی سود مواجه بوده ایم.
وفایی تاکید کرد: آنچه امروز در شرکت نفت پارس ضروری به نظر می رسد افزایش 
سرمایه است، چراکه این افزایش سرمایه به افزایش سودآوری شرکت و توسعه فعالیت ها 
و همچنین موفق شدن طرح های توسعه ای تعریف شده کمک می کند.وی ادامه داد: 
این افزایش ســرمایه در 11 پروژه تعریف شده که عمدتا در بخش های توسعه ای و 
استراتژیک هستند، هزینه خواهد شد.وی با بیان اینکه اجرای این 11 پروژه توسعه ای 
و استراتژیک، موجب کاهش ریسک عملیاتي شرکت، بهینه شدن سبد محصوالت و 
بهره برداري مناسب از ظرفیت هاي موجود مي شود، افزود: دوره بازگشت سرمایه کل 
این پروژه ها 2 ســال و 4 ماه و نرخ بازده داخلی آنها 31 درصد پیش بینی می شود.
 REVAMP از DBN وی با تشریح این پروژه ها افزود: اولین پروژه مربوط به فاز
II واحدهای فورفورال است که اجرای این پروژه موجب افزایش راندمان واحدهای 
فورفــورال به میزان 3 تا 5 درصد می شــود و به افزایش بهره وری در تولید کمک 
می کند. هزینه اجرای این پروژه 2 میلیارد و 300 میلیون تومان است که در مدت 
زمان 15 ماه و دوره بازگشــت سرمایه سه ساله اجرا شده و سود ساالنه حاصل از 
اجرای این پروژه نیز 750 میلیون تومان پیش بیني مي شود.مدیرعامل شرکت نفت 
پارس با اشاره به دومین پروژه توسعه این مجموعه افزود: پروژه مکانیزاسیون خطوط 
پرکنی و بســته بندی تولید روغن دومین پروژه شرکت است که با توجه به قدمت 
مجموعه انجام آن بسیار ضروری است.براساس این پروژه نفت پارس چهار خط پرکنی 
خریداری می کند که دو خط آن 20 لیتری، یک خط 4 لیتری و یک خط یک لیتری 
اســت.وی افزود: تا آخر آذرماه سال 95 دو خط این پروژه منتقل و نصب می شود.

وی ادامه داد: هزینه اجرای این پروژه 7 میلیارد و 200 میلیون تومان است که در 
مدت زمان 12 ماه و با دوره بازگشت سرمایه حدود یکسال و چهار ماهه اجرا می شود.
وی پیش بیني سود حاصل از اجرای این پروژه را ساالنه 5 میلیارد تومان عنوان کرد.
وفایی، سومین پروژه توسعه این شرکت را پروژه REVAMP  تفکیک فاز 3 اعالم 
کرد: هزینه این پروژه 20 میلیارد تومان و زمان اجرای آن 18 ماه و دوره بازگشت 
سرمایه 3 سال و 6 ماه پیش بیني شده است. وی سود ساالنه حاصل از اجرای این 
پروژه را 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برآورد کرد.مدیرعامل نفت پارس در ادامه، 
پروژه تجهیز خط مکانیزه قالب ریزی و بسته بندی پارافین رنگبری شده را از دیگر 
پروژه های این مجموعه عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه به افزایش 200 درصدی 
ظرفیت قالب ریزی و بســته بندی پارافین مرغوب و رنگبری شده منجر می شود.

وی با ضروری عنوان کردن مکانیزاسیون خطوط قالب  ریزی و بسته بندی پارافین 
رنگبری شــده در نفت پارس اظهار کرد: هزینه اجرای این پــروژه 13 میلیارد و 
200 میلیون تومان اســت که در مدت 12 ماه اجرا شده و دوره بازگشت سرمایه 
آن حدود یکســال و هفت ماه پیش بینی مي شود.وی افزود: همچنین سود ساالنه 
حاصــل از اجرای این پروژه 8 میلیارد و 600 میلیون تومان پیش بینی می شــود.

وفایــی پروژه بویلر یدکــی را از دیگر پروژه های مهم ایــن مجموعه عنوان کرد و 
افــزود: نفت پارس در حال حاضر دو بویلــر 85 و 30 تنی دارد که بویلر 85 تنی 
دوگانه سوز بوده و حدود 10 سال از بهره برداری آن می گذرد و سابقه فعالیت بویلر 
برانسورک با ظرفیت 30 تن بیش از 30 سال است و اینها همه از ضرورت اجرای 

ایــن پروژه خبر می دهند.وی هزینه اجرای این پــروژه را 12,8 میلیارد تومان در 
مدت زمان 18 ماه برای ســاخت و 6 ماه بــرای خرید بویلر آماده پیش بینی کرد 
و افزود: مهم تریــن منافع اجرایی این پروژه کاهش خطرات توقف تولید اســت.

مدیرعامــل نفت پارس پــروژه DCS مرکزی را به عنوان مغز متفکر پاالیشــگاه 
نفــت پارس عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه تاثیر بســزایی در افزایش ایمنی 
پاالیشگاه، افزایش راندمان واحدهای فرآیندی فورفورال یک، فورفورال دو و موگیری 
و جذبــی، دارد.به گفته وفایی اجرای این پــروژه 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
هزینه دارد که در حدود یکســال اجرا می شود.وی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه 
DCS مرکزی پاالیشــگاه بسیار ضروری است، افزود: فقدان قابلیت توسعه و ارتقا 
به همراه بخش های فرآیندی فعلی و جدید از مهم ترین دالیلی اســت که اجرای 
این پروژه را ضروری می کند.وفایی پروژه های احداث سیســتم جدید ژنراتورهای 
تولید گاز خنثی، بهینه سازی مصرف آب و حامل های انرژی، تصفیه آب خروجی 
پاالیشگاه HTDS و خرید میکسرو هموژنایزر برای انحالل ادتیو را از دیگر پروژه های 
مهــم این مجموعه عنوان کرد و افزود: برای هریــک از این پروژه ها به ترتیب 10 
میلیارد، چهار میلیارد، 2,5 میلیارد و 2/ 1 میلیارد تومان منابع مالی الزم اســت 
که هریک از اینها به ترتیب در هشــت ماه، 12 ماه، 12 ماه و 18 ماه اجرا می شود.
وی ادامه داد: اجرای پروژه احداث سیستم جدید ژنراتورهای تولید گاز خنثی موجب 
افزایش امنیت تانک های حاوی محصوالت، مواد و حالل ها، کاهش خوردگی دیواره 
مخازن و کاهش هزینه های نگهداشت می شود.وی ادامه داد: خرید میکسرو هموژنایزر 
نیز منجر به افزایش کیفیت روغن های تولیدی، کاهش مصرف ادتیوهای گران قیمت 
و تولید انواع محصوالت HI-TECH  و تکمیل سبد فروش محصوالت می شود.

وفایی پروژه مخازن جدید تانکفارم را به عنوان آخرین پروژه توسعه این مجموعه عنوان 
کرد و در تشریح ضروریات اجرای این پروژه گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
نفت پارس و فاصله آن از پاالیشگاه های نفت و همچنین اجرای پروژه های پیش گفته 
شده، ضرورت ایجاد تانکفارم به منظور نگهداری حجم مناسب از مواد اولیه، کاالی 
نیمه ساخته و در جریان ساخت و محصوالت ساخته شده ضروری به نظر می رسد.

وی هزینه این پروژه را 14 میلیارد تومان و مدت زمان اجراي آن را حدود یکسال 
پیش بینی کرد و افزود: از منظر اســتراتژیک وجود تانکفارم کافی و مناسب برای 
استمرار فعالیت واحدهای عملیاتی شرکت بسیار ضروری است و با توجه به تغییرات 

نــرخ خرید مواد 
در  اولیــه، 
وجود  صــورت 
فضای مناســب 
ذخیره ســازی، 
بــا  می تــوان 
خرید،  مدیریت 
کاهش  موجبات 
شده  تمام  بهای 
ت  ال محصــو
را  تولیــدی 
کــرد. فراهــم 
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گرامیداشت ششمین سالروز عرضه سهام بیمه پارسیان در بورس تهران

بازگشــایی معامــالت یکشــنبه مــورخ 23 آبــان مــاه بــورس تهــران، 
ارشــد شــرکت  بــا حضــور مدیــران  نمادیــن و  قالــب مراســمی  در 
بیمــه پارســیان برگــزار شــد و زنــگ آغــاز معامالت بــه صــدا درآمد.

 در مراســمی نمادین ششــمین ســالروز عرضه ســهام بیمه پارســیان در 
بــورس اوراق بهــادار تهــران، اعالم آغــاز معامالت بــه آقای هــادی اویار 
حســین مدیرعامل محترم این شــرکت ســپرده شــد تا بــا نواختن زنگ 
معامــالت، دادوســتد ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهــران آغاز شــود.

گفتنی است صنعت بیمه با در اختیار داشتن بیش از 22000 میلیارد ریال از ارزش 
بازار بورس تهران از بین 37 صنعت فعال در بورس تهران، رتبه بیستم را در اختیار دارد.

همچنین بیمه پارسیان با سرمایه 2000 میلیارد ریال و ارزش بازار 5874 میلیارد 
ریالی،  بزرگترین شــرکت بیمه به لحاظ ارزش بازار در صنعت بیمه می باشد.

یادآوری می شــود شرکت بیمه پارســیان در تاریخ 1382/01/09، با سرمایه 
160 میلیارد ریال، در اداره ثبت شــرکت  ها به ثبت رســید. سپس در تاریخ 
1389/08/23 سهام آن برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
 در حــال حاضر شــرکت های گروه مالی بانک پارســیان، ســرمایه گذاری 
تدبیر، گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو، ســرمایه گذاری پارســیان، 
بانک ســرمایه و بانک سینا ســهامداران عمده این شرکت به شمار می آیند.

الزم بــه ذکر اســت: این مراســم نمادین کــه در بورس های مطــرح دنیا 
نیز مرســوم اســت، در روزها و مناســبت های خاص به ناشــران و اعضای 
بــورس اجــازه می دهد تا در بازگشــایی بازار مشــارکت داشــته باشــند.

بورس اوراق بهادار تهران نیز با هدف تعامل بیشتر با ناشران پذیرفته شده و یادآوری 
ارتباط و تعامل ناشــر با بازار سرمایه اقدام به برگزاری این مراسم کرده است.

شایان ذکر است در حال حاضر بر اساس تقویمی که تهیه شده است در سال 
1395 این مراسم توسط مدیران شرکت های بزرگ بورسی انجام خواهد شد.

از نظر كیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب
بیمه پارسیان در میان 10شركت برتر بورسی

رتبه بنــدی شــرکت های پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران، 
براســاس امتیاز کسب شــده از نظر کیفیت افشــا و اطالع رســانی مناســب 
بــرای دوره 12 ماهــه منتهی بــه 31 شــهریورماه 95 به همــراه اطالعات 
مقایســه ای دوره دوازده ماهــه منتهــی بــه 31 خــرداد 95 اعــالم شــد. 
بر اســاس این گزارش در بازار اول بورس شــرکت های تجــارت الکترونیک 
پارســیان، صنعتــی بهشــهر، گروه ســرمایه گذاری مســکن، داروســازی 
امیــن، صنایع ســیمان کرمان، خدمــات انفورماتیک، نیرو ترانس، ســرمایه 
گــذاری صنــدوق بازنشســتگی، بیمــه پارســیان و تراکتورســازی ایران 
10 شــرکت برتــر از لحاظ بــه موقع بودن اطالعــات و قابلیت اتــکا بودند. 

حضور فعال بیمه پارسیان در نمایشگاه بین المللی بورس، بانك و بیمه كیش 
بیمه پارســیان با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش و بیمه مرکزی ایران 
شعبه جدیدی در منطقه آزاد کیش افتتاح کرد. هادی اویار حسین ، مدیرعامل 
بیمه پارسیان در مراسم گشایش این شعبه گفت این شرکت با تمرکز در ارائه 
خدمات نوین توانست ترکیب پرتفوی خود را اصالح ودر سایر رشته ها نیز رشد 
قابل قبولی داشــته باشد اویار حسین با بیان اینکه شعبه این شرکت با هدف 
ارائه خدمت به شهروندان کیش راه اندازی شده است ، گفت البته سیاست بیمه 
پارسیان توسعه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است. اویار حسین با یاداوری 
اینکه سرمایه بیمه پارسیان در حال حاضر200 میلیارد تومان است از افزایش 
ســرمایه این شرکت به 400 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران و 
اندوخته سرمایه ای خبر داد . به گفته او بیمه پارسیان برای این افزایش سرمایه 
مجوزهای الزم را از بیمه مرکزی و ســازمان بورس و اوراق بهادار گرفته است. 

شعبه جدید بیمه پارسیان در كیش افتتاح شد 
بیمه پارســیان با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش و بیمه مرکزی ایران 
شعبه جدیدی در منطقه آزاد کیش افتتاح کرد. هادی اویار حسین ، مدیرعامل 
بیمه پارسیان در مراسم گشایش این شعبه گفت این شرکت با تمرکز در ارائه 
خدمات نوین توانست ترکیب پرتفوی خود را اصالح ودر سایر رشته ها نیز رشد 
قابل قبولی داشته باشد اویار حسین با بیان اینکه شعبه این شرکت با هدف ارائه 
خدمت به شــهروندان کیش راه اندازی شده است ، گفت البته سیاست بیمه 
پارسیان توسعه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است. اویار حسین با یاداوری 
اینکه سرمایه بیمه پارسیان در حال حاضر200 میلیارد تومان است از افزایش 
ســرمایه این شرکت به 400 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران و 
اندوخته سرمایه ای خبر داد . به گفته او بیمه پارسیان برای این افزایش سرمایه 
مجوزهای الزم را از بیمه مرکزی و ســازمان بورس و اوراق بهادار گرفته است. 

زنگ بورس در دستان برجسته ترین مدیر بیمه ای کشور
بیمه پارسیان یکتا در اطالع رسانی با قدرت
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