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

ماهـــنامه اقتصـــــاد    و بیمــــه   |  شمـــــاره    83 

آبان   مـــاه     1396 |    قـــیمت   :    1500 تومــان

لـــــــوازم خـــــــانگــــــی

مهندس عادل نژاد سلیم کارآفرین و مدیر ارشد اجرایی ایران
دانش در پتروشیمی خلیج فارس موج میزند ...

جان ســپردن گروهی از هموطنان عزیز به دلیل 
زلزله در غرب کشور )کرمانشاه ، ایالم و کردستان(  
را به خانواده های محتــرم قربانیان و مردم ایران 

تسلیت می گوییم.









شرح عكس جلد   

ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 83 - آبان ماه 1396

به ما بپیوندید ، سهامداران همه اینجا جمعند
Www.EghtesadoBimeh.ir

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

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

د   بیر تحریریه: مهد   ی خلج
صفحه آرا: حسام رستمعلی

ویراستار: آتوسا خلج
ناظر چاپ:  مهد   ی خلج

 وبسایت: حسام رستمعلی
چاپ: بامشاد    سبز

توزیع: نوآوران پارسیان
د   سترسي اختصاصي به فایل نشریه د   ر بانك 

magiran.com نشریات كشور

نزدیــک به چهار دهه حضور در باالترین ســطوح مدیریتی در صنعت نفت، از مهندســی کــه در جوانی باالترین 
نمــرات را در آکادمــی ها گذرانده، توانســته برای کشــور عزیزمان ارمغان آور مدیری باشــد مدبــر که به تدبیر 
و دانشــش، دوست و دشمن شــهادت می دهند. مهندس عادل نژاد ســلیم برترین در مدیریت کشور و برندی در 
صنعت نفت و پتروشــیمی که در هر سنگر خدمت چه به پشت میز معاونت وزیر و چه حضور در صحنه پاالیشگاه 
و پتروشــیمی ها توانســته با عملکرد شایسته و بایسته اش منشــاء خیر و برکت گردد. صحبت از عادل نژاد سلیم 
کارآفرین و مدیر ارشــد اســت که بعنوان مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، فعالیت می کند. 
این شــرکت هم اکنون یکــی از بزرگترین تولید کنندگان محصوالت پتروشــیمی در خاورمیانه به شــمار می آید.

نژادسلیم دانش آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت است، که فعالیت در صنعت نفت را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد. 
وی در فاصله سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و معاون وزیر نفت بود. وی پیش تر 
معاونت وزیر نفت ، مدیرعاملی شرکت پتروشیمی بندرامام )ره( و مدیرعاملی شرکت پاالیشگاه تبریز را برعهده داشت.

مهندس عادل نژاد سلیم  مدیرعامل » پتروشیمی خلیج فارس«

یاران این شــماره: امیر ســرتیپ عباس شــریعت، 
د   کـترد   اوود    قـاسمي، آتوسا خلج، مـهران امیرحسینی، 
صـد   یقه سـرخوش لَر، آزیتا امیرحسینی، اوژن زرگرباشی ، مریم 
السادات شریف ، محمد    افـشار ، فهیمه افشار و مهد   ی خلج.

آد   رس تحریریــه: خیابــان طالقانی،بعــد    از چهار راه 
ولیعصر،جنب هتل انقالب،کوچه مسعود   ،  پالک 4،طبقه 

اول
كد   پستی:  ۵۵۱64 - ۱۱۳۵۸

تلفن:   ۸۸۸۵۱۵64-66۷04۳۸۷-66۷۵46۵۵
تلفكس:   ۸۸۹26۳۱۱

Berand3090@yahoo.com  : ایمیل سردبیر
Website : Www.Eghtesadobimeh.ir
Email : Eghtesadobimeh@yahoo.com

اناهلل و اناالیه راجعون
پدر سردار سرافراز دكتر عیسی رضایی و پدر شهید واالمقام ابوالقاسم رضایی بزرگ خاندان رضایی به دیار باقی شتافت.

هرگز نمیرد آن كه دلش زنده شده به عشق
به پاس خدمات ارزنده این بزرگوار ، شهر فیروزكوه و توابع به حرمتش به پا خاست. فقدان عزیز از دست رفته را مدیرمسئول، 

سردبیر و اصحاب خبر نشریه اقتصاد و بیمه به خاندان بزرگ رضائی به خصوص دكتر عیسی رضایی تسلیت عرض می نماید.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر حجت بهاری فر
مدیرعامل محترم بیمه ما

انتصاب شایســته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل بیمه ما كه نشان دهنده  لیاقت و توانمندی شما می باشد ، 
صمیمانه تبریك عرض مینمائیم.  موفقیت و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

استاد گرانقدر
جناب آقای مهندس لطفی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی صمیمانه تبریك 
عرض می نماییم.بی شــك حضور حضرت عالی در مقطع كنونی انتصابی بجا و شایسته و منشا خیر برای 

میهن عزیزمان خواهد بود. موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

جناب آقای مهندس ابراهیم صادقی فر 
سرپرست محترم صندوق بازنشستگی کشور

انتصاب شایسته جنابعالی را به سرپرستی صندوق بازنشستگی كشور تبریك عرض نموده . امید است در پرتو 
عنایات حق تعالی در خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره موفق و سربلند باشید.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  83 | آبان  ماه  1396| 

در دهه بیست و سی بود که از روستای سرسبز کوچ کردیم به شهر مقدس قم. ضرب 
المثلی است معروف که می پرسند تو کجایی هستی و طرف می گوید هنوز زن 
نگرفته ام تا مشخص شود! پدر من هم چون زن از شهر قم، دختر مرحوم ارباب فتح 
اهلل فردویی را ستانده بود عاملی گشت برای کوچ، بماند که مسائل محلی هم چاشنی 
آن بود. آنروز خانواده ما یک جمع شش نفری بود سه پسر و یک دختر و پدر در اداره 
اوقاف مشغول کار شد و برادر بزرگترین در دکان الستیک فروشی مرحوم گرامی و 
برادر بزرگتر از من به درس و مشق و ما دو نفر آخری هم در خانه. در محله شاد قلی 
خان خانه ای اجاره کردیم دو همسایه می داشتیم علی اکبر خان ژاندارم و مرحوم 
آقا شیخ علی اکبر هر روز که خنک های عصر می شد منزل ما پاتوق بسیاری از افراد 
بازاری، معتمدین، همسایه ها و طلبه ها بود. خویشاوندی با خانواده های محترم 
تولیت و اربابی و مسئولیت پدر در اداره اوقاف و سرشناسی پدر در والیت، عامل این 
جمع می بود و جالب اینکه هر روز پدر را نصیحت می کردند بدین مضمون، چرا به 
شهر آمدی و دل از دیار بریدی؟ علی اکبر خان ژاندارم و آقا سید علی اکبر روحانی 
که از آشیانه قبلی ما مطلع بودندهر روز به وفور می فرمودند حیف نبود پاقوزین را 
رها کردی به باغ پنبه قم آمدی؟ نه شیرینی آب بوالغ دارد نه سرشیر قلعه خانلوق. 
ایــن نصایح کار خود را کرد و عامل دیگری هم کــه اتفاق افتاد این بود که برادر 
بزرگ در مســیر برای دادن تخم شخم به کشاورزان تصادف کرد و منتقل شد به 
بیمارستان آن هم به مدت یک سال. بله در کش و قوس تب تند سیاسی در آن 
سالها در کشور و رفتن شاه و آمدن مصدق و نعره کشیدنهای حزب توده ما دوباره 
به روستا بازگشتیم و این بار ســر در جیف تفکر به آبادانی آبادی و لذت بردن از 
ســبززارها مشغول گشتیم. به لطف خداوند به جمع ما یک پسر و سه دختر هم 
افزوده شــد و شدیم یک خانواده پرشمار. پدر درمیان دهه سی و چهل بود که به 
زیارت کربال مشرف شد و آنروز مصادف شد با کودتای عبدالکریم قاسم و درگیری و 
بگیر و ببند. برادر کوچک من که همراه پدر بود مجروح شد و این مثال از آن جهت 
نقل کردم که بگویم حکمت غریبی است که بر ما حادثه بیش از ما می رود... بله 
زمینی داشتیم و ما کشت داشت برداشت عالوه بر خانواده خود در کنارمان چهار 
الی پنج خانوار هم بخوبی زندگی می کردند و هر سال به زیارت مشهد و کربال و 
حج مشــرف می شدند خدا رحمت کند همه رفته ها را. عالوه بر هندوانه، گردو، 
بادام، کشــمش، گندم، جو، لوبیا و عدس ،مرغ و قوچ پروار به شهر می فروختیم. 
در روســتای ما دوگله گاو گل بود و دو گله نرخر، ده گله گوسفند و دو گله کرپه 
و نزدیک به چهار صد خانوار بخوبی و خوشــی در کنار هم به تولید مشغول و از 
زندگی گرمشان راضی. بعدتر چون روستای ما سید نمی داشت معتمدین رفتند 
از الکه قزوین چند خانوار سید آوردند و اسکان دادند روزگار بخوبی می گذشت تا 
اینکه کت و شلوار و کاله شابکو مد شد و این عاملی شد به کوچ !!!و جالب اینکه 
مرحوم اســتاد میرزا و حسین فالحی دو خیاط روستا در طول سال یک روز هم 
بیکار نبودند. من حرمت کار مرحوم استاد میرزا خیاط »اوستا میرزا خیاط« را در 
مقالی جداگانه بنوشته ام و هنر ننه خانم با آن بخیه های ریز و آن ستاره نقشه بر 
حاشــیه نشسته و دست باف جوراب و دستکش مرحوم لیال ننه با آن همه نقش 
نگار  و... حیف که همه به دســت فراموشی سپرده شد و این تهی شدن هر روزه 
عاملی شــد برای روستائیان تا به فروش دام روی آورند که تا به اینجا رسیده ایم 
که دو ســال است در به در به دنبال یک نمونه اوجار و چرخ چنجل هستم تا در 
خانه به یادگار گذارم و این به رنج از انگشتان فزون را نشان دهم نیست که نیست 
هیهات ...  که بد اســت که بگویم اگر نباشند این چند فراری افغان، چهار دهنه 
قنوات به خشــکی می رسد همانطور که باغ قصبه بدان دچار شده. روز پیش در 
خبر دیدیم که بدانجا رسیده ایم که قطری ها برای کشت به ایران خواهند آمد!؟!؟

 باز هم مثالی؛ گویند کدام اتاق روشــن اســت گویند اتاق آخر! ما را چه شــده؟ 
چرا از این کت شــلوار فرنگی دست نمی کشیم تن را که به مد اونوریها آراستیم 

و نتیجه اش دیدیم حال بیاییم کشــت و داشــت و برداشت را به افرادی بدهیم
که خدا رحمت کند فردوسی را که درباره شان می سرود؟ تقدیر»مضمون« تو ای 
چرخ گردون،تفو حال که به داخل تاریخ رفتیم بگوئیم: روزی که هووختشره پادشاه 
ایران زمین دروازه شــهر »اشور« را فرو افکند و دودمان ستمگر انها را پایان داد و 
پای در آن نهاد دستور داد سه درخت سرو در جلوی دروازه شهر بکارند به یاد اتحاد 
تاریخی که با کمک جد بزرگش دیاکو بین سه تبار ایران زمین )پارت، پارس و ماد( 
برقرار شد و نخستین دودمان کامال ایرانی به نام ماد شکل گرفت. این سه درخت 
پس از غریب به هزار و ســیصد سال همچنان سبز بودند و شاخه هایشان چنان 
به هم گره خورده بود که گویی یک درخت هستند. وقتی مشاور ابوجعفر منصور 
خلیفه عباسی و قاتل ابومسلم خراسانی به او از علت کاشت این سه درخت گفت 
منصور ضد ایرانی همانجا دستور سوزاندن آن سه درخت را داد آن روز منصور به 
اطرافیانش گفت ابومسلم را کشتم تا ایرانیان کمر راست نکنند و اگر این سه درخت 

و تبار دوباره به هم گره بخورند دیگر فرمانبردار هیچ خلیفه یی نخواهند بود. 
غرور و خونخواری منصور را کور کرده بود او فکر می کرد ایران با این کارها دوباره 
جان نمی گیرد اما همان گونه که می دانیم: )ایران سپیده دم، تاریخ است.( و به 
یقین غروبی هم نخواهد داشت. ابوجعفر منصور در سال ۷۵۵ ،در سفر بود که خواب 
دید سه جوانه سرو از درون کاخ فرمانروایش بیرون آمده و چنان بزرگ شده اند که 
کاخش منهدم و خودش در سیاهی فرو افتاده است. خلیفه پریشان حال و رویش 
زرد گشت پس از چند روز لرز و تشنج دل ترکاند و به هالکت رسید.  حال ما که نه 
پاقوزین داریم و نه به قطر می رویم تکلیف مان با این کت و شلوار مارک دار و مزرعه 
پر تیغ و علف چه می شود؟ همان فرموده فردوسی را تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. 
خدایش رحمت کند حاج آقا محمد امامی را که می فرمود کیسه طال زمین است و 
طال محصول کاشته آن این کیسه پر را حرمت الزم است. اواخر تیرماه و اوایل مرداد 
بود که رسانه ها دست به انتشار خبر قابل توجهی زدند: »قطری ها اراضی کشاورزی 
ایران را اجاره می کنند.« کارشناســان صاحبنظر به سبک و سنگین کردن خبر 

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مقامات مسئول کشور 
چنان مســحور درآمدهای نفتی هستند که به کلی 

ظرفیت های وسیع کشــاورزی را از یاد برده اند تا 
آنجا که کشاورزی با اینکه حدود 20 درصد درآمد 
ملی را تأمین می کند، تنها سهمی که از سرمایه 
گذاری نصیبش میشود، حدود ۵ درصد است. 
یکــی از کارشناســان اقتصاد کشــاورزی در 
این باره گفته اســت: »یکــی از دالیل مطرح 
شــدن درخواست مشــارکت خارجی ها برای 

ســرمایه گــذاری در زمین های ایــران، وجود 
ظرفیت هــای باالی این اراضی اســت و در غفلت 

داخلــی از این ظرفیت ها، خارجی ها به فکر توســعه 
امور کشــاورزی افتاده اند. کشــورهای پیشــرفته نگاه 

ویژه ای به بخش کشــاورزی دارند و به این نتیجه رســیده 
اند که الزمه توســعه اقتصادی، توســعه بخش کشــاورزی است.« 

جالــب این اســت که مســئوالن کشــور در آغــاز صرفا بــه تکذیب خبر 
پرداختنــد. مدیــرکل حمایت از ســرمایه گــذاری ضمن رد موضــوع صریحا 
اظهــار می دارد کــه »تا کنــون قطری ها هیچگونه پیشــنهاد و درخواســتی 
مبنی بــر واگذاری، فــروش یا اجــاره اراضی کشــاورزی ایران نداشــته اند.« 
و »علیرضــا اورنگی« سرپرســت ســازمان امور اراضی کشــور هــم میگوید: 
»واگذاری اراضی مســتعد کشــاورزی به ســرمایه گذاران خارجــی امکان پذیر 
نیســت؛ چگونه ممکن اســت که زمین هایمان را به خارجی هــا واگذار کنیم تا 

یر
ردب

ن س
سخ

خسرو اميرحسيني

یــن ز قو پا ز  ا
قطـــر تــا   
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آنها برایمان کشــاورزی کنند؟« و ســرانجام ســخنگوی وزارت خارجه نیز در 
صــدد تکذیب موضوع برآمد و اظهار داشــت: »تا کنــون چنین چیزی صورت 
نگرفتــه و مطالبی که راجع به کشــور قطر عنوان شــده درســت نیســت.« 
امــا بعدا زمزمه های دیگری به گوش می رســید. »امیری« نماینده کهنوج با اما 
و اگرهایــی به تأیید موضوع پرداخت و یادآور شــد: »باید قطری ها از نیروی کار 
بومی اســتفاده کنند. اجاره کوتاه مدت و با قیمت مناســب باشد و اگر این گونه 
نباشد، این اجاره هیچ سودی برای مردم جنوب کرمان به همراه نخواهد داشت.« 
اما پیگیری های اصحاب رسانه، عاقبت صحت خبر را تأیید کرد و معلوم شد،«با توجه به 
رایزنی های به عمل آمده از سوی سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در قطر، مسئوالن 
قطر آمادگی خود را جهت اجاره زمین های کشــاورزی کشورمان اعالم کرده اند.« 
اما بعد از تأیید خبر، محل جغرافیائی اراضی مورد بحث برای همه موضوع غامضی 
شده بود و چون سفارت قطر درباره این مسئله صراحت بیشتری داشت، مراجعه 
به آنها فقط این جواب را به همراه داشت: » از محل دقیق این زمین ها خبر ندارم، 
ولــی فقط می دانم که از تهران با هواپیما بــه آنجا می روند و بعد که عالقمندی 
مردم به موضوع را می بینند، اضافه می کنند: شــما چرا خبرهــا را این قدر دیر 
میخوانید؟ زمین های مورد نیاز حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده است.« 
ما بدون اینکه بخواهیم در مورد تقاضای قطری ها حرف و حدیثی داشته باشیم 
و یا اینکه درصدد کشــف علت تکذیب های بی پایه مقامات برآییم، اســتفاده از 
ســرمایه خارجــی را عیب نمی دانیم ولی مســئوالن مملکتــی در برابر چنین 
تقاضاهایی به جای اینکه خارجیان را دعوت به زراعت در کشور بکنند، بهتر است 
متقاضیان را به بخش هایی هدایت بکنند که واقعا ما دچار کمبود و کم و کسری 
هســتیم. و مثال قطری ها را که خواهان ســرمایه گذاری در کشور ما شده اند به 
سوی صنایع تبدیلی و بسته بندی و بازار رسانی محصوالت کشاورزی بکشانیم. 
در حال حاضر، کشمش مملکت به ترکیه می رود و در آنجا پس از پاک کردن در 
بسته بندی های شیک و نظر گیری به نام خود آنها در دنیا صادر میشود. همین کار 
را اماراتی ها با زعفران ما میکنند.  واقعا ما در این زمینه ها نیازمند سرمایه گذاری 
و نوآوری هستیم. در امر تولید محصوالت و مقایسه آن با درآمدهای نفتی تنها به 
نقل گفته های کارشناسی اشاره میکنیم که روزنامه جهان اقتصاد در شماره چهارم 
مرداد خود درج نموده اســت: »ایران دارای ۱2 هزار سال سابقه سکونت و ۷000 
سال سابقه تمدن است که طی این قرون متمادی بخش کشاورزی 
و دامپروری ثروت الیزال بوده و کشور را اداره کرده است. نفت 
حدود ۱00 سال است که پیدا شده اما متأسفانه برخی افراد 
فکر میکنند، ثروت الیزال است. دقیقا به مانند معادن که 
فکر می کنیم هیچ وقت تمام نمی شود و می توانیم 
از هر کجایش که خواستیم در هر زمان بدون توجه 
به آســیب هایی که به محیط زیست و اکوسیستم 
می زند اســتفاده که خیر ســوء اســتفاده کنیم.

 اجازه بدهید نقل یکی از هم والیتی بکنم چندی 
پیش شنیدیم در فاصله نزدیک یعنی حدود ۳00-

200 متری روستای ویدر، در حال جستجوی معدن 
جدید سنگ آهک هســتند. این روستا که در بخش 
خرقان شهرستان زرندیه استان مرکزی قرار دارد، از قبل 

بصورت نعل اسبی در 

محاصره معادن سنگ آهک بوده و اهالی از نعمات )شما بخوانید نقمات(آن بلطف 
مسولین کاردان، وظیفه شناس، دوراندیش ، معتقد به توسعه پایدار.... !!!برخوردار بودند. 

عوارضی مانند:
-  کاهش شدید آب قنات مجاور معدن نسبت به قنوات با فاصله بیشتر در همان حوضه آبی

-  خشــکیدگی درختــان مثمر و غیر مثمر بدلیل اثرات مســتقیم )پوشــش 
ســطح برگ ها از ریزگردها ( و غیر مســتقیم) کم آبی ناشی از تخریب قنوات(

-  افــت شــدید عملکرد محصــوالت زراعی و باغــی و غیر اقتصادی شــدن 
زراعــت و باغبانی بخاطر کاهش مقدار فتوســنتز ناشــی از پوشــش ســطح 
فعــال فتوســنتزی از ریزگردهــای انفجارهــا ، بارگیــری ، حمــل ونقــل

-  ایجاد لرزه های مستمر در خانه و کاشانه وحوش و طیور و به ویژه خانه های ساکنین 
که اثر ترک و شکاف آن در همه جا عیان است. از جمله شکاف هایی که باعث غیرقابل 
استفاده شدن مسجد جامع ویدر شد و هزینه سنگینی روی دست اهالی گذاشت.

-  نا امن کردن جاده بعلت فاصله کم معدن با آن و نیز تردد مســتمر ماشــین 
های سنگین با بار بسیار بیشتر از ظرفیت استاندارد و همجنین افزایش چشمگیر 

تصادفات به ویژه تصادفات منجر به مرگ
-  ایجاد زشتی منظر و نابودی سطح مراتع با ایجاد جاده های متعدد و دلبخواه در آن

-  بهم زدن تعادل اکولوژیک به علت فراری شدن وحوش در اثر صدای انفجارات و 
کارکرد ماشین های سنگین

-  و ده ها مورد دیگر
این ها نه بخاطر فعالیت اقتصادی سالم در چهارچوب ضوابط و رعایت اصول زیست 
محیطی حاصل شده است بلکه بعلت عدم رعایت ضوابط از جمله قوانین مدیریت 
اراضی ملی و موات و ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی، ایجاد شده است.

بــرای مثــال در مجاور قنــات اصلی روســتا یا بــه فاصله ۵0 متــری جاده 
اصلــی و دقیقا مجــاور پیچ تند جاده معدن ایجاده شــده اســت. آنهم معدن 
انفجــاری !!!! در نتیجه تا کنون ده ها تصادف، واژگونی ..... حادث شــده اســت.

متاســفانه به نام ایجاد اشــتغال و کارآفرینی همچنان مجوز اکتشــاف آنهم به 
فاصله مســتقیم کمتر از ۳00 متر از منازل مسکونی صادر می کنند و بازهم با 
کمال تاســف این کار علی رغم مخالفت محیط زیســت منطقه انجام می شود.

کشــاورزی را نابود، پوشش گیاهی را منهدم، خانه مردم را خراب ، مردم را بیمار، 
زیستگاه را تخریب ....می کنند تا کار بیافرینند. 

چقدر خوب گفت آنکه گفت: گل فروشان خرند! گل فروشند تا چه خرند؟ )با پوزش از خر(
ننگتان باد با این شعور و درکتان!!یک تمدن را نابود می کنید تا مبلغی عوارض دریافت کنید؟ 
بــه واهلل ! خیانــت شــاخ و دم نــدارد. آقای بخشــدار، آقای فرمانــدار، جناب 
اســتاندار، نماینــده مجلس و وکیل مــردم، آقــای نماینده محترم شــورای 
اســالمی، وزیر محتــرم، رییس جمهور معتــدل ، بخدا زیر بــار معادن موجود 
طاقت مان طاق شــده اســت. کمک کنید نابود نشــویم. بترســید از روزی که 
جانمــان به گلویمان برســد. بــس کنید دادن ایــن هر روزه مجــوز جدید را.

بخدا ! ویدری ها هم انســان هســتند. حق حیات آن ها را به 
بشناسید. رســمیت 
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ارائه راهکارهایی برای
 منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسالمی

اســناد خزانه اسالمی )اخزا( اســناد با نامی است 
کــه دولت به منظور تســویه بدهی های مســجل 
خود با حفظ قدرت خریــد، بابت طرح های تملک 
دارایی های ســرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید 
معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند. دریافت 
کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار 
ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند.
با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت 
مبلغ اسمی این اسناد را در سررسید برعهده گرفته 
اســت، به آنها اوراق بدون ریســک گفته می شود.
بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسالمی نشان 
می دهد از زمان انتشــار »اخزا۱« تاکنون، متوسط 
نرخ سود موثر این اوراق در بازه 2۱تا ۳۱ درصد در 
نوسان بوده است. در این مدت نیز متوسط نرخ سود 
»اخزا«ها روند باثباتی نداشــته اند. براساس دیدگاه 
متولیان بازار پول، تالش بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی )فارغ از میزان 
پایبندی بانک ها به نرخ ســودهای مصوب( انتشار 
اوراق بدهــی دولت با نرخ  مؤثر بــاالی 20 درصد 
موجب واگرایی نرخ ســود در دو بازار شــده و در 
بازگرداندن روند به مسیر صعودی، تاثیرگذار است. 
البته به اعتقاد برخی کارشناســان اقتصادی نباید 
سود این اسناد را اثرگذار بر فضای کالن دانست؛ زیرا 
حجم انتشــار این اوراق در کل اقتصاد هنوز بسیار 
محدود است، بنابراین عالمت دهی نرخ این اوراق به 
بازار پول واقعیتی انکارناپذیر است.به طور کلی نگرانی 
دارندگان اوراق از تسویه به موقع دولت، انحصار در 
تقاضــای اوراق بدهی دولتی، توان اندک شــبکه 
بانکی برای پرداخت تســهیالت به دولت، تنگنای 
مالی پیمانــکاران دارنــده اوراق در روزهای پایانی 
سال و عرضه به قیمت های پایین مهم ترین عوامل 
افزایش نرخ سود اخزا عنوان شده است.برای تعدیل 
نرخ سود اخزا متناســب با ریسک آن، راهکارهای 
ذیل در دو ســطح خرد و کالن پیشنهاد می شود:
۱- اصــالح ســاز و کار بــازار در ســطح خــرد

۱-۱- ارائــه اســناد در بازار اولیه بــه معامله گران 
اصلی و معامله اسناد به صورت حراج تک قیمتی در 
روز و ساعت مشــخص در بازار ثانویه: برای اصالح 
ســازوکار بازار در ســطح خرد پیشــنهاد می شود 
ارائه اســناد در بــازار اولیه بــه معامله گران اصلی 
)Primary Dealer( صــورت گرفتــه و معامله 

اســناد در بازار ثانویه به صــورت حراج تک قیمتی 
در روز و ســاعت مشــخص انجام شود. همچنین 
معامله گران اصلی در بازار اولیــه به عنوان خریدار 
و در بــازار ثانویه به عنوان بازارگردان فعالیت کنند.

2- اصــالح ســاختار نهــادی و دیــدگاه کالن 
)شکل گیری تقاضا برای ایجاد نقدشوندگی در بازار 
و شکســتن انحصار موجود در تقاضای این اسناد(

2-۱- نگهداری 20 درصــد پرتفوی صندوق های 
بازنشســتگی و بیمــه ای و شــرکت های بیمــه 
به صورت اســناد خزانه: پیشــنهاد می شــود برای 
مدیریت ریســک موثر صندوق های بازنشستگی، 
بیمه ای و شــرکت های بیمه موظــف به نگهداری 
20 درصد پرتفــوی خود به صورت اســناد خزانه 
باشــند )با توجه به بدون ریســک بــودن اخزا(.

2-2- ایجاد تقاضــا برای این ابزار ازســوی بانک 
مرکزی: برای اجرای سیاســت های بازار باز، اسناد 
خزانه ابزار سیاست پولی در دنیا محسوب می شوند. 
با توجه بــه اینکه در ایران بانــک مرکزی در بازار 
اولیه و ثانویه این اســناد حق ورود ندارد، از طریق 
راهکارهای ذیل می تواند به شکل گیری تقاضا برای 

این ابزار کمک کند. نخســت آنکه 
مزایای تشویقی برای خرید اسناد 

خزانه اســالمی برای بانک ها 
با توجه  منظور کنــد. دوم 
اینکه در حــال حاضر  به 
سپرده قانونی بانک ها نزد 
بانک مرکــزی در دامنه 
است،  درصد   ۱۳ ۱0تا 
ســپرده های  مورد  در 
قانونــی ۱۳ درصدی 
پیشــنهاد می شــود 
که این ســپرده های 
قانونی به ۱0 درصد 
و  یابــد  کاهــش 
بانک ها موظف شوند 
باقی مانده  ۳ درصد 
اخزا  خریــد  به  را 
از بــازار اختصاص 
را  آن   و  دهنــد 
نــزد بانک مرکزی 
کننــد. تودیــع 

2-۳- نگهداری درصــدی از وجوه نهادهای تحت 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت اسناد 
خزانه: پیشــنهاد می شود ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، نهادهای تحت نظــارت خود )صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابــت، کارگزاری ها و...( 
را موظف کند درصدی از وجوه شــان را به شــکل 
اخزا نگهداری کنند. در نوشــتار حاضر ســعی شد 
از راهــکار خرید منطقی اخزا توســط بــازار پول 
و ســرمایه، صندوق ها و شــرکت های بیمه )برای 
ایجاد تقاضا( استفاده شــود تا به دخالت مستقیم 
بازار ســرمایه در کاهش نرخ اسناد منجر نشود. در 
واقع با توجه به اینکه ســهم بزرگی از اخزا ازسوی 
صندوق های ســرمایه گذاری خریداری می شــود؛ 
ایــن صندوق ها قدرت چانه زنــی باالیی در تعیین 
قیمــت این اوراق دارنــد و قادرند قیمت این اوراق 
را بیــش از حــد طبیعی کاهش دهنــد. بنابراین، 
راهکارهای برشــمرده به منظور شکســتن انحصار 
موجود در تقاضای اخزا پیشــنهاد شــده اســت.
2-4- اعتباربخشی کشور به اسناد خزانه اسالمی: 
باید تدابیری برای امکان وثیقه گذاشتن اسناد خزانه 
برای دریافت وام، آزادســازی زندانی و... اتخاذ شود.
2-۵- لزوم پایبندی همه جانبه دولت به عنوان ناشر 
اســناد خزانه اسالمی به تعهدات: برای تعیین موثر 
نرخ ســود در بازار و عوامل عرضه و تقاضا به صورت 
غیردستوری، الزم اســت دولت )با اصالح ساختار 
بودجــه ای و مالی( پایبندی همــه جانبه به انجام 
تعهدات خویش در قبال دارندگان اخزا داشته باشد. 
چرا که با کاهش اعتبار دولت در بین فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران، ارزش اسناد خزانه دولت کاهش و 
هزینه تامین مالی دولت افزایش می یابد. در نتیجه 
واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران، مبالغ کمتری 
از دیون و مطالبات آنها از دولت را پوشش می دهد.
2-6- اطالع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه برای 
توســعه بازار: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد 
که باال بودن نرخ ســود اخزا و شــیب صعودی آن 
پدیده ای اســت که زاییده مشکالت ساختاری 
اقتصاد کشــور نظیر معضالت شبکه بانکی 
و... است. الزم است عالوه بر به کارگیری 
راهکارهای برشــمرده در سایه تعامل 
بازار پول و سرمایه،  مناسب 
مشــکالت  رفع  بــرای 
نیز  شــده  عنــوان 
چاره اندیشــی 

کرد.
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فوالد کاوه جنوب کیش
چه خوش آمد به بورس

در نشست خبری مدیران فوالد کاویان جنوب کیش با اصحاب رسانه در تاالر شیشه 
ای در جمع خبرنگاران پرشماری نشسته بودند. به لطف جوانترهای اهل مطبوع 
آنان که چون حقیر موی سپید کرده و پرشمار رفت و آمد مدیران را شاهد بوده اند 
به حرمت پیشکسوتی اولین پرسشگر در در این نشست ها هستند پرسشم ساده 
بود و سخت و آن اینکه بنیاد این مدیران طراز اول را چگونه یکجا جمع کرده است؟

جمع استاد عبدالمجید شریفی که از متولیان و پیشکسوتان صنعت فوالد بوده و 
در رزومه خود سالها مدیرعاملی بزرگترین شرکتهای فوالدی کشور را دارد و بقول 
معروف از حرارت کوره های فوالد، آبدیده این صنعت گشته و دکتر علی دهاقین 
جوانی مدبر از تبار خوبان و دســت برکت دار که در کارنامه کارش آنچه کرده 
نیکو و آنچه گشته نیکوتر و با یک برنامه مدون آمده تا خوش ناخدایی کند، و 
جناب طاهری مرد کار و اندیشه و جناب آقای علی سنگینیان و استاد حمیدرضا 
سلماسی مدیرانی بی ادعا و عملگرا که هر یک در تولید و مدیریت سرآمد و هر 
یک صاحبنظر و مدیری به نام در صنعت این کشور و من هنوز در انتظار جواب 
پرســش خود که چگونه این گنج ها را در زیر یک سقف کنار هم گذارده اند.

نشســت خبری پیــش از عرضــه اولیه ســهام فــوالد کاوه جنوب کیش 
ســه شــنبه مورخ 2۵ مهــر۹6 با حضــور مدیران ارشــد بــورس تهران، 
هیــات مدیــره و مدیرعامــل کاوه و اصحــاب رســانه در محــل بــورس 
تهــران برگزار شــد و آنچه مهمتر از پرســش خود شــنیدیم ایــن بود که:

زنجیره ارزش در صنعت فوالد از سنگ آهن شروع شده و پس از عبور از حلقه 
های کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فوالد خام و محصوالت فوالدی ، سرانجام 
به فوالدهای آلیاژی ختم می شود. کل زنجیره ارزش در شرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش و همچنین هلدینگ کاوه پارس پیش بینی و در مراحل اجرایی بوده و 
بخش عمده ای از آن در خصوص تولید گندله جزو شرح های سرمایه گذاری 
شرکت بوده و آهن اسفنجی و فوالد خام در شرکت در حال تولید می باشد. به 
این ترتیب شرکت با دسترسی به زنجیره ارزش در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود 
و همچنین تامین مواد اولیه ارزان قیمت تر و به موقع تر، موفق تر خواهد بود.

حســینی مقدم در ابتدای این جلسه گفت: پیرو جلسه معارفه ای که برگزار 
گردیــد از اصحاب رســانه دعوت کردیم تا ســواالت خودشــان را دقیق تر 
مطرح کنند و مدیران شــرکت هم با ســعه صدر پاســخگو باشند تا معرفی 
مناســبی برای این شرکت که به شکل مناسبی به ثمر نشسته صورت گیرد.

همچنیبن دراین جلسه اگر نکاتی مانده باشد که تحلیلگران، سرمایه گذاران 
بالقوه و سهامداران تحلیل کرده باشند، در نهایت به شکل مناسب تری برطرف و 
پوشش داده می شود. معاون ناشران و اعضا خاطرنشان کرد: از مدیران شرکت به 
واسطه همکاری در فرایند پذیرش و ارایه گزارش 6 ماهه و پیش بینی براساس 
6 ماهه، قبل ازعرضه اولیه و پیش از پایان مهلت مقرر دستورالعمل افشا از طریق 
کدال تشکر را دارا می باشیم.  وی تصریح کرد: در واقع کار اصلی این شرکت با 
عرضه اولیه در بورس شروع می شود چون نام و شهرتی که کسب کردید در بازار 
سرمایه برای شما مسولیت سنگینی ایجاد می کند. امیدوارم همواره شفافیت و 

همه مالحظاتی که بازار سرمایه دارد به شکل مناسب پیگیری شود.  در ادامه 
این جلسه مهندس علی دهاقین مدیرعامل فوالد کاوه جنوب کیش به تشریح 
برنامه های این شرکت پرداخت و گفت: شرکت جوان و تاریخ ثبت این شرکت 
در سال ۱۳۸۵ با سرمایه اولیه ۱0 میلیارد ریال می باشد که در این بازه زمانی 
به سرمایه ثبتی ۷000 میلیارد ریال بالغ شده است و براساس گزارش هایی که 
به بورس ارایه شده قابل افزایش تا ۱0 هزار میلیارد ریال می باشد. فوالد کاوه 
جنوب کیش براساس چشم انداز و برنامه ریزی که در سند چشم انداز کشور ، 
موقعیت قرارگیری آن در بندرعباس دیده شد برای تولید فوالد و عرضه آن در 
بازارهای جهانی. در سال ۸۸ با ظرفیت ۱ میلیون ۸۵0هزار تن به بهره برداری 
رسید و در یک بازه زمانی بسیار کوتاه به ۹0 درصد ظرفیت دست یافت. وی در 
مورد صادرات »کاوه« هم گفت: سال ۹4 صادرات فوالد کشور به 4 میلیون تن 
و در سال ۹۵ به 6 میلیون تن رسید و در سال ۹6 بیش از ۷ میلیون تن خواهد 
بود. این به معنی پشتیبانی دولت از صادرات بوده و شرکت قرار است حدود 600 

هزار تن از شمش بیلت فوالدی را صادر کند.
مهندس شــریفی نیز در این نشســت با اعالم این نکته که با توجه به اینکه 
پیش بینی فروش صادراتی بخش عمده ای از تولیدات شرکت در بودجه های 
ارائه شــده و همچنین تحقق این امر در شــش ماهه اول سال جاری محقق 
گشــته است اضافه کرد برای اســتمرار روند رو به رشد برنامه شرکت در این 
خصوص و اقدامات در ارتباط با توسعه بازار و جذب مشتریان جدید در حوزه 
بازارهای جهانی همچنین توان رقابت از لحاظ بهای تمام شــده در تولیدات و 
کیفیت محصوالت بطور مســتمر تحت بازبینی و کارشناســی مدیریت قرار 
دارد. رئیس هیات مدیره شــرکت با اعالم اینکه براساس اطالعات مندرج در 
ســایت کدال، شرکت های علی رغم عدم دسترسی به تولید پیش بینی شده 
توانســته تقریبا صد در صد eps پیش بینی شــده در شش ماهه اول سال را 
تحقق بدهد ابراز امیدواری کرد اینده روشن و درخشانی که کاری انسانی برای 
شرکت متصور هســتند هر چه زودتر پرنورتر در آسمانی اقتصاد کشور بتابد.

یادآوری می شــود در انتهای این نشســت خبری جلســه پرسش و پاسخ 
برگزار شــد و به ســواالت اصحاب رسانه به طور مبســوط پاسخ گفته شد.

كلیات
شــرکت فوالد کاوه جنوب کیش یکــی از بزرگترین ســرمایه گذاری های 
بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی در بخــش تولید فوالد به شــمار می 
رود کــه عملیــات احــداث آن از ســال ۱۳۸۵ در منطقه ویــژه اقتصادی 
صنایــع معدنی و فلــزی خلیج فــارس در بندر عباس آغاز شــده اســت. 
چشــم انداز ماموریت و اهداف کالن این شــرکت به شــرح زیر می باشــد:

چشم انداز:
یکی از ســه بنگاه برتر در تولید و صادرات فوالد با کیفیت جهانی در کشــور 

ماموریت:
زنجیــره کامل تولیــد فــوالد از چرخه معدن تــا مقاطع فــوالدی با اتکاء 
بــه نیــروی انســانی توانا، بــه کارگیری برتریــن تکنولوژی هــای جهانی 
و رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطی ضمــن ایجاد مزیــت رقابتی 
در بازارهــای داخلــی و خارجــی نســبت بــه رعایــت حقــوق ذینفعان

خوشامدگویی گرم بورس به شركتی با پتانسیل های باالی رشد
فوالد كاویان جنوب؛ تجلی مدیریت خرد جمعی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

شریه اقتصاد و بیمه
ت ن

سای
ت در وب

س
ش
شرح كامل این ن
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 خوش بحال سهامداران  پتروشیمی خلیج فارس
چنین گفت مهندس نژاد سلیم : سال 97 پروژه ها به بار خواهد نشست

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

بیش از ۳ دهه کارنامه رزومه مدیریتی آن هم در ارشــدترین مناصب از معاونت وزیر تا 
مدیرعاملی هلدینگ از او مدیری ســاخته که  در اندک زمانی جمع پیرامونش را آنالیز 
کرده و به اندازه فهم آنان سخن می گوید. برای این مدیران خوش فکر ، زبان مستمع 
را شناختن هنریست کاری و علی السویه که با تدبیر جمع را بسرعت  آنالیز و برای آن 
برنامه می ریزد مدیر مدبر شرکت به روز مجمع خوب می دانست زبان مجمع نشینان 
کدامین اســت و خوب می دانست آمارهای پراعداد و شاخص های پیچیده در هم چه 
مشکل فهم در یک نشست یک ساعته برای سهامداران خرد دارد و چه باید انجام باشد 
تا بهترین تصمیم برای عملکرد ســاالنه باشد.مهندس خوبمان خوب می دانست زبان 
نالیدن از مشــکالت در پیش روی و پشــت سر کشور و دلیل کم تحرکی و عدم بازده 
مناسب کدامین است ولی هیچکدام به کار نیست و هنر مدیریت یعنی این؛ درس اعتماد 
آفرینی با صداقت . ابتدا مجمع نشینان را با دو فیلم به سکوت کشید و با یک سرود ملی و 

جان نشین به میزبانی مجمع نشینان نشست. پس از پخش 
کلیپ ها مهندس نژاد ســلیم به پشت میکروفون رفت و 
ســخن آغازید. آن هم از آن سخنرانی های قهار خود به 
گونه ای که ۹0 درصد سالن نشینان صدای و تصویر او را در 
قاب موبایل خود ضبط و ثبت می کردند. و چون سخن از 
دل برخواسته بر دل می نشیند .فارغ از جنجال سودجویان 
و نابخردان ، ملت نشان داده اند که خادمان خود را خوب 
می شناســند و مهندس هنرمند ما از این قبیله. در مقام 
پاسخگویی نیز تسلط بر اعداد و آمار عملکرد جناب استاد 
نیازی چنان نشــان می داد که این معمار اعداد کاربلدی  
است و به زیبایی این علم را می شناسد گردش مالی اولین 
شرکت در کشور و پنجاه و چهارمین شرکت در دنیا فقط 
یک اندیشــمندی چون نیازی می تواند به ثمر رساند که 
رسانده است. مهندس عادل نژاد سلیم دست پر داشت و 
ارمغانش از سودای یکساله بازار پرتالطم هم سود داشت 
و هم ســهام جایزه و هم عزتمندی برای ایرانی سربلند.

مهندس نژاد ســلیم در گــزارش جامع خود به مجمع با 
اشــاره به اینکه اکثر طرح  های در دست اجرای شرکت 
در ســال ۹۷ به بهــره برداری خواهد رســید اضافه کرد

پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج فارس با تأمین سرمایه از سوی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صندوق توسعه 
ملی و کنسرسیوم بانک های ایرانی به عاملیت بانک سپه 

در دســت احداث می باشد پیش بینی می شــود این طرح در اواسط سال ۹۷ به بهره 
برداری برسد. این شرکت خوراک پتروشیمی گچساران را تأمین خواهد کرد. شایان ذکر 
اســت مالکیت پروژه های NGL ۱۸00 و NGL 2400 به صورت کامل به پاالیشگاه 
بید بلند خلیج فارس منتقل خواهد شد. مدیر خوش فکر شرکت با اعالم اینکه پاالیش 
گاز یــاد آوران خلیج فارس )NGL-۳200( به منظور تأمین بخشــی از خوراک مورد 
نیاز پتروشــیمی بندر امام و امیر کبیر ایجاد شده و با مازاد خوراک حاصل از این طرح 
اتیلن تولید خواهد شــد. یاداور گردید که برآورد می شود این طرح در اواسط سال ۹۸ 
به بهره برداری برسد. مدیر رزومه دار و موفق شرکت با اعالم اینکه تعداد شرکت های 
زیان ده از هشت شــرکت در سال ۹2 به دو شرکت پتروشیمی خوزستان و فیلیپین 
در ســال جاری کاهش داشــته است  اضافه کرد ســودآوری و ارزش آفرینی را نصب 
العین خــود و تمام زیرمجموعه ها قرار داده و به جد در این مســیر قدم برمی داریم.

مهنــدس نژاد ســلیم در بخش دیگری از صحبت هــای خود با اشــاره به این خبر 
خــوش که واحــد الفین پتروشــیمی ایالم پیــش راه اندازی شــده اســت، افزود.

دولت باید ۳00 کیلومتر خط لوله بکشد تا پروژه های ممسنی و کازرون راه اندازی شوند 
و علت خوابیدن و عدم پیشرفت پروژه های مذکور نیز همین می باشد و بجای آن شرکت 
در نظر دارد به جای این پروژه ها یک پروژه ی ۵00 هزار تنی در گچساران راه اندازی کند.

در خصوص پتروشیمی های اروند، تند گویان، خوزستان و کارون که میزان زیان انباشته 
آنها بیش از سرمایه اشان می باشد نیز مدیر توانمند شرکت تدابیر اتخاذ شده و عملیاتی 

گشته را چنین تشریح نمود:
شرکت های اروند و تند گویان به علت مشکالت فنی که داشتند زیان ده بودند و طی 
ســال گذشته با افزایش ظرفیت و کاهش هزینه های بهره به ســود آوری رسیده اند.
پتروشیمی کارون در 6 ماه نخست سال ۹6 وضعیت بهتری نسبت به سال های گذشته 

داشته است و انتظار می رود سال آینده به سود آوری برسد.
پتروشیمی خوزستان هزینه ثابت باالیی دارد و طی سال جاری توانسته مقدار زیان خود 

را کاهش دهد ولی همچنان در زیان است.
- شــرکت پتروشــیمی فجــر دو فاز و ظرفیت مــازاد بــرق دارد. از ظرفیــت مازاد 
بــرق بــرای تأمین برق شــرکت بیــد بلند خلیــج فارس اســتفاده خواهد شــد.
- فارس در نظــر دارد در آینده ای نزدیک پتروشــیمی 
نــوری، بوعلی و پــارس رو در بازار ســرمایه عرضه کند.
و در آخــر بــا توجــه به نــکات ذکر شــده در مجمع و 
طــرح های در دســت اجرای شــرکت که تعــدادی از 
آن هــا در ســال ۹۷ بــه بهره بــرداری خواهد رســید، 
وضعیت ســود آوری شــرکت رو به بهبــود خواهد بود.
شایان ذکر است با وجود شرکت هایی همچون پتروشیمی 
مبین، بفجر و پارس بخشی از سود شرکت به ثبات رسیده و 
بخش دیگر آن که وابسته به طرح های توسعه می باشد که 
این بخش از سود طی سال های آتی رو به رشد خواهد بود. 
و این همان شاهکار مدیریتی است که مهندس عادل نژاد 
سلیم در کارنامه پتروشیمی خلیج فارس به یادگار گذاشته 
اســت. دستمریزاد مرد میدان و عمل، مرد اندیشه و خرد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس)سهامی عام( مورخ ۱۳۹6/0۷/۳0در 
محل سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران، 
بلوار دهکده المپیک ضلع غربی استادیوم آزادی برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضور اکثریت صاحبان ســهام و  
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محسن علم بیگی 
بود، که خانم زهرا وهاب نژاد و خانم ویدا بیگدلی در مقام 
نظار اول و دوم و آقای مرتضی رحیمیان سرای به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹6/0۳/۳۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱2۹ با تقسیم سود  400 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای 

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/0۳/۳۱ انتخاب گردید.
اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

- شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی
- شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

- شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین
پیام هیات مدیره

ســال گذشته همانند سالهای قبل مســیر پر فراز و نشیبی را در عرصه های گونا گون 
طی نمودیم که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالیت ها و اقدامات شرکت صنایع 

در سال گذشــته همچون سنوات قبل شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس استراتژی کلی خود »توسعه و 
ارزش آفرینی پایدار« را پیگیری و برنامه های عملیاتی خود 
را براساس آن تدوین نموده است و ارزیابی عملکرد خود و 
شرکت های تابعه را هر سه ماه یکبار درحوزه های مختلف 
بر اساس روش ارزیابی متوازن رصد کرده و کنترل های 
الزم را مبذول داشته است. حاصل این تالش ها واقدامات، 
دستاوردهایی اســت که باعث گردیده شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس بعنوان هلدینگ برتر درکشور 
مطرح و در صنعت پتروشیمی پیشرو باشد و در عرصه 
های جهانی نیز برندی در خور توجه برای خود ارائه نماید.
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پتروشیمی خلیج فارس و فضای کسب و کار داشته است. نوسانات قیمت نفت، تغیر و 
تحوالت نرخ ارز، شرایط محیطی بازار محصوالت نفتی و پتروشیمیایی، شرایط سیاسی 
و اقتصــادی حاکم بر منطقه، نتایج حاصل از توافقات برجــام، ورود تیم های مذاکرات 
ســرمایه گذاری به ایــران، ورود رقبای داخلی و خارجی جدید، بازارهای کشــورهای 
همسایه بویژه عراق، ریسک های عملیاتی، مدیریت پروژه طرح های توسعه ای، بازارهای 
اشــباع شده، ریسک های مالی از جمله مواردی اســت که می توان به آنها اشاره نمود.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال گذشته سعی نموده با پیاده سازی برنامه 
استراتژیک خود در جهت تحقق اهداف راهبردی تدوین شده گام بردارد و در این مسیر 
همواره تحوالت و شرایط محیطی را رصد کرده و با توجه به حساسیت های موجود مسیر 
حرکت خود را مورد بازنگری و اصالح قرار داده و در زمان مناسب اقدامات الزم را برنامه 
ریزی و اجرا کند. هر چند که طی طریق در این مسیر با کم و کاستی هایی مواجه بوده و 
نتوانسته ایم صد درصد آنچه را شایسته شما عزیزان است بدست آوریم، اما ایمان و اطمینان 
داریم که با یاری پروردگار متعال و همراهی شما خوبان قادر خواهیم بود مسیرهای سخت 
تر و متالطم تر را پشت سر گذاشته و اهداف ترسیم شده را محقق سازیم. در سال گذشته 
همچون سنوات قبل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس استراتژی کلی خود »توسعه 
و ارزش آفرینی پایدار« را پیگیری و برنامه های عملیاتی خود را براساس آن تدوین نموده 
است و ارزیابی عملکرد خود و شرکت های تابعه را هر سه ماه یکبار درحوزه های مختلف 
بر اساس روش ارزیابی متوازن رصد کرده و کنترل های الزم را مبذول داشته است. حاصل 
این تالش ها واقدامات، دستاوردهایی است که باعث گردیده شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس بعنوان هلدینگ برتر درکشور مطرح و در صنعت پتروشیمی پیشرو باشد 
و در عرصه های جهانی نیز برندی در خور توجه برای خود ارائه نماید. در ادامه شــرح 
کلی از نتایج عملکرد در ۵ حوزه مالی، ذینفعان، فرآیندهای داخلی ، مســئولیت های 
اجتماعی و یادگیری و رشد خدمت شما سهامداران ارجمند تقدیم می گردد. در حوزه 
فرآیندهای داخلی، هلدینگ خلیج فارس توانسته است بر اساس برنامه های در نظر گرفته 
شده و اقدامات صورت پذیرفته رکورد تولید بالغ بر ۱۹/6 میلیون تن معادل ۸2 درصد 
ظرفیت طراحی را ثبت نموده و نسبت به سال گذشته افزایش 4/۸ درصد را رقم بزند. 
همچنین در راستای سیاست های اجرا شده در این منظر می توان به تولید اقتصادی ، 
هم افزایی و اســتفاده از ظرفیت های خالی با انتقال گاز کلر از شرکت پتروشیمی اروند 
به شرکت کیمیای پتروشیمی بندرامام ، صادرات بموقع نفتای تصفیه شده پتروشیمی 
نوری ،بازسازی و راه اندازی واحد NF2 شرکت پتروشیمی بندرامام، راه اندازی واحدهای 
نیتروبنزن، آنیلین و PMA فازدو پتروشیمی کارون ، دعوت از شرکت های معتبر اروپایی 
وصاحب تکنولوژی جهت دریافت جدیدترین تکنولوژی ها و تامین کاتالیست ها با راندمان 
باالتر برای شرکت های تولیدی زیر مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
اجرای استراتژی های شرکت در زمینه مدیریت انرژی که منجر به کاهش ۳ درصد مصرف 
انرژی در مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گردیده است، نام برد. در حوزه 
مالی و اقتصادی نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اعمال سیاست های کالن 
در نظر گرفته شده موفق گردیده عالوه بر مدیریت بهینه وجوه و کاهش هزینه های مالی 
نســبت به کاهش هزینه های پشتیبانی از طریق تنظیم سیاست های رفاهی و حذف 
هزینه های فاقد ارزش افزوده نیز اقدام نماید. همچنین این شرکت در خصوص تامین 
منابع مالی طرح های توسعه ای با تامین مالی از طریق تسهیالت یوزانس از شرکت های 
ماروبنی و ایتوچو ژاپن هر یک به مبلغ ۳20 میلیون یورو که تا سقف 640 میلیون یورو 
قابل افزایش می باشد و همچنین تامین مالی شرکت های تابعه از طریق انتشار ۱/000 
میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برای پتروشیمی ایام و مبلغ 2/000 میلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای طرح یک میلیون تنی پتروشیمی گچساران مبادرت نموده است.

موثر شدن قرارداد وام ارزی از صندوق توسعه ملی به مبلغ 2/2 میلیارد دالر برای پروژه بیدبلند 
تحت قرارداد مشارکت مدنی با بانک سپه )بانک عامل(  به نمایندگی از سندیکای بانکی 
شامل بانک های ملت، سپه، صنعت و معدن، پارسیان و تجارت و دریافت یک میلیارد دالر 
از وام مذکور ، بازگردانی شرکت پتروشیمی مبین و کسب سود به مبلغ 2/064/۷64 ریال 
و انتقال بدهی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های تابعه از شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به شرکت ملی نفت ایران و تقسیط بدهی مذکور از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱4 
به مدت 4 سال بدون سود و کارمزد به مبلغ 2/۱۵0 میلیون دالر و خرید ۵0 درصد از 
سهام شرکت پتروشیمی همت از دیگر دســتاوردهای شرکت در این حوزه می باشد.

در منظر ذینفعان نیز با متنوع سازی ترم های فروش محصوالت به منظور نفوذ در بازارها 
و افزایش حاشیه ســود فروش، گشایش دفاتر منطقه ای در شانگهای، امارات و آلمان، 

توسعه بازارهای فروش و افزایش آن به حدود 40 کشور دنیا، انعقاد ۷ قرارداد بلند مدت 
با خریداران داخلی با اســتفاده از مکانیزم بورس بــرای اولین بار در ایران، ارائه خدمات 
لجستیک به ذینفعان، ارائه به روز گزارشات تحلیل بازار به ذینفعان، تنوع سبد ارزی به 
منظور کاهش ریسک در راستای تقویت برند شرکت، ارزش آفرینی برای سهامداران و 
مدیریت و توسعه بازارگام برداشته و اهداف تدوین شده را تا حد مطلوبی محقق ساخته 
است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین در رتبه بندی ۵00 شرکت داخلی 
در سال گذشته بعنوان دومین شرکت پس از بانک ملی قرار گرفته است . این شرکت 
دارای جایگاه نخست در بیشترین سودآوری، ارزش افزوده ،ارزش بازار و صادرات می باشد. 
عالوه بر آن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گروه پتروشیمی بعنوان شرکت 
پیشــرو در مقام اول قرار دارد. بدلیل سیاست های کالن اتخاذ شده در شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس سال گذشته تغییری در حوزه های روش ارزیابی متوازن شکل 
گرفت و حوزه مسئولیت های اجتماعی به 4 حوزه قبلی اضافه گردید. هم اینک پس از 
گذشت یک سال نتایج اقدامات انجام شده در این منظر به ویژه HSE بدلیل حائز اهمیت 
بودن آن ارائه می شود. ترسیم نقشه راه پنج ساله HSE شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس جهت دستیابی به وضعیت پایدار در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، 
تشکیل کار گروه های تخصصی متشکل ازکارکنان ستاد و کارشناسان شرکت های تابعه 
درحوزه های پروانه های کار، بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث، تعیین باالدستی، محیط 
زیست و بهداشت بمنظور استفاده حدا کثری از توان داخلی شرکت ها جهت شناسائی 
و رفع مشکالت حوزه HSE سطح شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهای 
تابعه، بازنگری و بازآرائی چارت سازمانی اداره کل HSE ، برقراری سامانه گزارش دهی 
شرکت های تولیدی در مناطق بصورت روزانه .تدوین شاخص های جدید و بروز در حوزه 
های ایمنی، بهداشــت و محیط زیست و جاری سازی آن در سطح شرکت های تابعه، 
شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری شرکت های تابعه در حوزه های عملیاتی ،اقتصادی، 
سایبری، نیابتی و ... و اقدام جهت رفع برخی از آنها، برگزاری مانورهای عملیاتی و دور 
میزی متعدد در مناطق عملیاتی ماهشهر و عسلویه با لحاظ الزامات پدافند غیرعامل . 
اقدامات صورت پذیرفته در حوزه یادگیری و رشــد درشرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس منجر به توانمند سازی کارکنان و ارتقا دانش مدیریتی مدیران، توسعه نظام جانشین 
پروری و آماده سازی مدیران آینده به تعداد ۳00 نفر در مشاغل کلیدی، افزایش دلبستگی 
کارکنان به شــغل و سازمان در سطح شرکت های تولیدی در مناطق عملیاتی. ارتقاء 
کیفیت، نوآوری و کارآیی در فرآیندهای منابع انسانی و چابک سازی آنها و جهت گیری به 
سمت اجرای استاندارد ۳4000 ،تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه ها در راستای ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی و تعامل اثربخش دوسویه. بازنگری مشاغل و ساختارهای سازمانی 
مطابق با الگوهای رایج جهانی در راستای دستیابی به سازمان های دانش بنیان و ایجاد 
مزیت رقابتی گردیده است . هم اینک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس در چهارمین 
ســال اجرای برنامه اســتراتژیک خود در صدد است تا با بهره مندی از تجارب، دانش ، 
قابلیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه خود در آستانه نهایی نمودن برنامه استراتژیک 
پنج ساله دوم گامی متفاوت در صنعت پتروشیمی برداشته و زمینه ساز حضوری موثر 
و قدرتمنــد در عرصه های بین المللی گردد. در پایان بــر خود الزم می دانیم به پاس 
حمایت های بی دریغ تمامی ســهامداران، مدیران و کارکنان که سرمایه های معنوی و 
انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. 
امید است با بهره مندی از رهنمودها، انتقادهای سازنده، مشارکت و همکاری بی دریغ شما 
همراهان صمیمی بتوانیم در پرتو استعانت وعنایات پروردگار متعال در راستای تحقق 
اهداف و آرمان هایمان ثابت قدم بوده و فردایی بهتر را در عرصه های مختلف ترسیم نماییم.
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نشست خبری اصحاب رساهن با  دکترنجفی

 شهردار تهران

از قبلتر او را می شناسم. آن سال ها مسئولیتی در روابط عمومی وزارتین 
می داشتم »چند وزارت خانه در یك جا متمركز بود« خبر آمد تاالر سینما 
را آماده كنید وزیر جدید تشــریف می آورند. دكتر عارف جراح معروف 
وزیر بودند و همه مقامات در تاالر سینما ساختمان كنونی ارشاد اسالمی 
جمع. ساعت 9 صبح بود جوانی با یك دست كت و شلوار راه راه سرمه ای 
به همراه سه نفر آمدند و آن جوان خود را محمدعلی نجفی معرفی كرد آن 
سه نفر دیگر آقایان عباسی طائب، حجت، عارف. آن روزها جنگ تحمیلی 
، ترورهای ناجوانمردانه، تعطیلی دانشــگاه ها و ... سخت گریبان انقالب و 
دانشگاه ها را گرفته بود و می فشرد او توانست در اندک زمان گردو خاک 
از رخ دانشگاه پاک كند و وزارت علوم را از دل چند وزارت به سالمت بیرون 
بكشد و كاری كند كارستان . چند دهه زان روز می گذرد و این بار در تاالر 
شورای شهر او آمد تا بعنوان شهردار شهر تهران با اصحاب خبر سخن بگوید.
نجفی شهردار تهران: شــهر در کنار همــه زیبایی ها و ظرفیت هایش در معرض 
تهدیدهایی قرار دارد که ایجاب می کند زیست پذیری و پایداری و آسایش و آرامش 
را به صورت مستمر مورد تحلیل قرار دهیم. محمد علی نجفی در نخستین نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز پنجاهمین روز کاری او به عنوان شهردار 
است، گفت: خوشحالم که با اصحاب و ارباب رسانه جلسه دارم، چرا که یکی از لوازم 
ارزش گذاشتن برای مردم ارزش برای رسانه ها است و من تا به حال در پاسخ به رسانه ها 
کوتاهی نکرده ام. با آنکه دستاوردهایی در زمینه حمل و نقل عمومی و معابری و راه های 
شهری داشته ایم، اما کیفیت حیطه اجتماعی و یا تامین منابع مالی پایدار در وضعیت 
مطلوبی نیست. سیاست های شهری، طی دهه ها متمادی عمدتا معطوف به اداره روزمره 
شهر بوده است و به آینده شهر کمتر اعتنا داشته است و در نتیجه در ارتقای زیست 
پذیری و پایداری شهری موفقیت چندانی نداشتیم. دارایی ها و منابع شهر تا حداکثر 
ممکن مورد بهره برداری قرار گرفته است فضاهای شهری فروخته شدند منابع آب 
شهر برای رشد آتی کفایت نمی کنند و آسیب های طبیعی رو به گسترش است. شهر 
مجموعه ای از مولفه هایی است که به عنوان یک موجود زنده می سازد و روابط شهری 
روی روابط انسان ها تاثیر دارد بخشی از تنش هایی که در روابط همشهریان وجود دارد 
ناشــی از مسایل و مشکالتی است که در شکل گیری شهر وجود دارد. نقد و ارزیابی 
سیاست های شهری را باید از ارزیابی مدیران شهری جدا کرد. مهم نقد و ارزیابی سیاست 
ها است البته ارزیابی و نقد عملکرد مدیران هم در جای خودش باید انجام شود مشکل 
ما در ارزیابی سیاست های شهری این است که به آن جنبه ای شخصی داده می شود. 
اگر آقایی این را انجام دهد از نظر ما خوب اســت و فرد دیگری انجام دهد بد اســت. 
متاسفانه فضای سیاسی کشور این گرایش را تشدید می کند که نقد سیاست های 
شهری را به نقد مدیران گذشته تقلیل دهد. نقد مدیریت شهری هویتی شده است. 
تصور اینکه اگر این فرد و یا آن فرد بیاید شهر دچار مشکل شده و یا مشکالت به تمامی 
حل می شد تصور واقع بینانه ای نیست. ما نتوانسته ایم به مفهوم مصلحت شهر نزدیک 
شــویم. این مفهوم هم قابل نقد و هم قابل توجه است. من مصلحت شهر را در کنار 
منافع ملی مطرح می کنم یعنی یک بحث منافع ملی داریم که وقتی در حیطه شهر 
درباره منافع ملی صحبت می کنم نامش مصلحت شهر می شود. شهر محل زندگی 
همه ما است و جدا از گرایش های سیاسی و اجتماعی به شهر زیست پذیر و پایدار نیاز 
داریم. راه های کوتاه مدت به مشکالت اساسی پیش رو پاسخ نمی دهد. موضوع محیط 
زیست پایداری و منابع مالی پایدار مسایلی نیست که بتوان در کوتاه مدت برای آن 
راه حل پیدا کرد. شکاف بین مشکالت عاجل و فوری یکی از مشکالت است. مدیران 
شهری باید با توقعات و انتظاراتی روبرو شوند که نمی توانند در کوتاه مدت به آنها پاسخ 
دهد و موضوع حمل و نقل عمومی شاید خیلی ساده باشد و یک مطالبه عمومی در 
شــهر اســت اما قطعا یک راه حل کوتاه مدت نمی توان برای آن ارایه داد. برای حل 
مشکالت تنها راه مشارکت گسترده مردم است. در کنار مطالبی که گفته شد تغییر 

سیاست ها پیامدهایی دارد که بار آن برای همه گروه ها و اقشار اجتماعی یکسان نیست.
پرسش مطبوعاتی

شهردار تهران به مطالبه اصلی شهروندان تهرانی درباره حل معضل ترافیک تهران اشاره 
شده است، با توجه به نتایج نظرسنجی ایسپا و مرکز مطالعات شهرداری تهران سطر اول 
مطالبه مردم حل معضل ترافیک و کاهش آلودگی هوا است. در برنامه شهردار تهران برای 
رفع معضل خودرو محور بودن ترافیک شهر تهران به صراحت افزایش هزینه و کاهش 
استفاده از خودرو شخصی اشاره شده است. در بسیاری از ابرشهرها برای رفع این معضل 
سیاست اخذ عوارض سوخت از تردد خودروهای شخصی اجرایی شده است. آیا برای شهر 
تهران می توانیم امیدوار باشیم این سیاست به عنوان مالیات سبز شهری اجرایی شود؟

 پاسخ نجفی، شهردار تهران
مسئله ترافیک جزو اصلی ترین معضالت شهر تهران است. چهار کار اساسی باید در 
این زمینه انجام شود یکی توسعه حمل و نقل عمومی به صورت شبکه، همشهریان 
می خواهند از حمل و نقل استفاده کنند اما به صورت شبکه ای درنیامده است. نکته 
دوم کاستن از سفرهای کاری در شهر تهران از طریق هوشمند سازی است. در خود 
شهرداری و کارهایی مرتبط با شهرداری و درباره دولت الکترونیک مردم کمتر محبور به 
سفر شوند. اخیرا در دولت گزارش مفصل تری برای تقویت برنامه های هوشمند سازی 
سیستم های دولتی ارایه شد، جای امیدواری دارد بتوانیم بخشی از سفرهای الجرم 
کاری را از شهر تهران کم کنیم که اثر مثبتی روی ترافیک خواهد داشت. گران کردن 
استفاده از حمل و نقل و خودروهای شخصی نیز مهم است. در بسیاری از کالنشهرهای 
دنیا استفاده از خودروهای شخصی همراه با هزینه هایی است. در تهران چنین چیزی 
پیش بینی نشده در بعضی ساعات پیک ترافیک بزرگراه های تهران پر تراقیک تر است. 
ما طرحی داریم امیدواریم شورای شهر و مجلس نیز از این طرح حمایت کنند کسی 
که از وســیله نقلیه شخصی خصوصا در ساعات پیک ترافیک استفاده می کند باید 
هزینه بیشتری هم بابت همه مواردی که به شهر از آلودگی و ترافیک تحمیل می کند 
بپردازد. نگاه علمی تر به ترافیک باید وجود داشته باشد. در تهران می توانیم با بعضی 
از اصالحات هندسی بخشی از ترافیک را کاهش دهیم بعضی تغییرات در محل های 
پر ترافیک شهری و یا میادین پر ترافیک می تواند به میزان زیادی ترافیک را تخفیف 
دهد. امیدواریم پلیس راهور گروه مشترکی با حمایت علمی دانشگاه ها انجام دهد و این 
برنامه ها مورد توجه قرار گیرد و هم درباره اصالحات هندسی معابر و .... به ما کمک کند.

پرسش مطبوعاتی
شاهد بودیم آقای قالیباف موضوعات مالی شهردار قبلی را شخم نزد، درباره شما مطرح شد یکی 
از شروط شما این بود که در دوره قبلی و عملکرد مالی آن وارد نشوید و جزئیات آن گفته نشود.

پاسخ شهردار تهران:
مــا در ســال ۸6 عملکرد مالی احمــدی نژاد را بررســی کردیم کــه ۳2میلیارد 
هزینه فاقد ردیف هزینه )که در شــهرداری در ردیف هزینه ها پیش بینی نشــده 
بــود( را کشــف کردیم. اما آقــای چمران اجازه طــرح موضوع در شــورا را ندادند.
از طرف هیچ مرجعی برای من شرطی تعیین نشده است برای تصدی شهرداری تهران و حتی اگر 
تعیین می شد هم نمی پذیرفتم. هیچ مسامحه ای در مبارزه با فساد نخواهم داشت. در مدیریت 
آقای قالیباف اشکاالتی وجود داشته که بخشی از آن قابل دفاع و بخشی از آن غیر قابل دفاع است.
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صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش 
مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای 
جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه 
گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سال ۱۳۷6 ، بیست و نهم 
مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین 
گردید. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در 
میان توده مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و 
تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 
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 
کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر 
به عمل می آید. مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه 
۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، خسروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت 
ایران و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس و صادرکنندگان توانمند کشور در محل 
سالن اجالس سران برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی 
به دكتر  ارسالن فتحی پور مدیرعامل محترم شركت ایران ترانسفو اهدا گردید.

در این مراســم گروه صنعتی ایران ترانســفو به عنــوان  صادرکننده نمونه ملی 
ســال ۱۳۹6 معرفــی گردیــد و دکتر ارســالن فتحی پور مدیــر عامل محترم 
شــرکت ایران ترانســفو  لوح تقدیــر و تندیس این مراســم را از دســت معاون 
اول محتــرم رئیس جمهــور جناب آقای اســحاق جهانگیــری  و  وزیر محترم 
صنعت، معــدن و تجارت جناب آقای محمد شــریعتمداری دریافــت نمودند .
این موفقیت را به خانواده بزرگ ایران ترانســفو تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

معرفی شركت:
شــرکت ایران ترانسفو تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت می 
باشد که از سال ۱۳4۷ فعالیت خود را آغاز نموده و یکی از بزرگترین و معتبرترین 
برندهای کشور و خاورمیانه در زمینه تولید ترانسفورماتور و دارنده گواهینامه های 
ISO۹00۱ . ۹002.۱400۱ ، گواهینامه های کیفی و مرغوبیت کاال می باشد. این 
شــرکت دارای حدودا 2000 نفر پرسنل بوده و ظرفیت تولید آن ۱۵000 مگاولت 
آمپر در سال می باشد. این شرکت عالوه بر تامین نیازهای داخلی محصوالت خود 
را به کشورهایی همچون پاکستان، سوریه، عراق، آفریقای جنوبی و آذربایجان صادر 
نموده است و هم اکنون در حال توسعه بازارهای جهانی از جمله آفریقای شمالی و 
مرکزی و کشورهای شرق آسیا می باشد. این شرکت با در نظر گرفتن سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اقالم وارداتی خود را به حداقل رسانده و اکثر قطعات مورد نیاز خود 
را در داخل کشور و در شرکت های وابسته به خود تولید می نماید. همچنین طراحی 
انواع ترانسفورماتور کامال بومی بوده و به دست متخصصان شرکت انجام می گیرد و 
تاکنون نوآوری های جدیدی در طراحی و ساخت ترانسفورماتور به عمل آمده است.

گروه ایران ترانســفو به پشــتوانه نیم قرن تجربه در صنعت ترانسفورماتورسازی، 
به عنــوان تولید کننده پیشــرو در خاورمیانــه همواره به دنبــال ارتقاء کیفیت 
و تولیــد محصوالت متنوع همــگام با فنــاوری روز دنیا می باشــد. محصوالت 
شــرکت بخش وســیعی از ترانســفورماتور هاي کوچک توزیع تا ترانسفورماتور 
هاي بزرگ قدرت، ترانســفورماتور های خاص متناســب با نیاز صنعت، تجهیزات 

ترانســفورماتور و همچنین انواع پســت ها را در بر می گیرد. هدف اصلی مجموعه 
ایران  ترانســفو جلب رضایت مشتریان با ارائه بهترین محصول و خدمات می باشد.

محصوالت و خدمات گروه ایـران ترانسفـو
- طراحی و تولید ترانسفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 2۵0 مگا 

ولت آمپر. - طراحی و تولید اتوترانسفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 400 کیلو ولت و توان 
۳۱۵ مگا ولت آمپر. - طراحی و تولید ترانسفورماتور تکفاز قدرت با ولتاژ 400 کیلو 
ولت و توان 200 مگا ولت آمپر. - طراحی و تولید راکتور شنت با ولتاژ 400 کیلو ولت 

و توان ۵0 مگاوار. - طراحی و تولید ترانسفورماتورهاي زمین تا ولتاژ 6۳ کیلو ولت. 
- طراحی و تولید ترانسفورماتور موبایل با ولتاژ 2۳0 کیلو ولت و توان 40 مگا ولت آمپر.
- طراحی و تولید ترانسفورماتور کوره با جریان ۵0 کیلو آمپر و توان ۳0 مگا ولت آمپر.

- طراحی و تولید ترانســفورماتورهاي روغني توزیع و فوق توزیع - طراحی و تولید 
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک )با بالشتک گازي( تا ولتاژ ۳6 کیلو ولت و توان ۵000 
کیلو ولت آمپر. - طراحی و تولید ترانســفورماتورهاي توزیع خشک رزیني تا ولتاژ 
۳6 کیلو ولت و توان ۳۱۵0 کیلو ولت آمپر.- طراحي و اجراي پست موبایل با ولتاژ 

 AIS با ولتاژ 2۳0 کیلو ولت و پست GIS  ۱۳2 کیلو ولت، پست
و خطوط فشــار قوي با ولتاژ 420 کیلو ولت. - طراحی و اجرای 
پســتهاي کمپکت تا ولتاژ ۳6 کیلو ولت و توان ۱600 کیلو ولت 
آمپر و پستهاي پکیج تا ولتاژ ۳6 کیلو ولت و توان 2۵00 کیلو ولت 
آمپر . - طراحی و تولید انواع قطعات و مواد عایقي مورد مصرف در 
ترانسفورماتورهاي روغني توزیع، فوق توزیع و قدرت تا سطح ولتاژ 
 II و I 400 کیلو ولت - تولید روغن ترانسفورماتور در کالسهای
بدون بازدارنده. - تولید انواع تجهیزات ترانسفورماتور شامل انواع 
مقره هاي سرامیکي تا ولتاژ ۳6 کیلو ولت، ترانسفورماتور جریان 

)CT( و ...
تعمیر و نگهداري و خدمات پس از فروش انواع ترانســفورماتور و 

تجهیزات مربوطه.
سال تاسیس : ۱۳4۷ - ۵0 سال

محصوالت صادراتی: ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت
-۱400۱-۹002-ISO۹00۱ :گواهینامه های اخذ شــده

OHSAS-KEMA

 دکتر  ارسالن فتحی پور  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
ِكشت امین الضرب و بلندباالی دانش فنی بچه های فهیم ایران ترانسفو
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صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی 
نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد 
ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین 
کننده ســرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سال 
۱۳۷6 ، بیست و نهم مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان 
روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای ســال برای صادرات 
ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان تــوده مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، 
فرصتی برای تبادل افکار، شــناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای 
رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 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 بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 
با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونســان معاون رئیس جمهور و 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، خسروتاج 
ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین و نمایندگان 
مجلس و صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس سران 
برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده ممتاز ملی به 
مهندس سید محمدعلی اشرف واقفی مدیرعامل محترم شركت 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران دوستان اهدا گردید.
شــایان ذکر است که شرکت ایران دوســتان برای اولین بار در سال 
۱۳۸۳ بــه عنوان صادرکننده نمونه انتخاب و از آن تاریخ تا بحال در 
مجموع ۵ عنوان صادرکننده نمونه کشوری- طی سال های ۸۳، ۸۷، 
۸۸، ۹۱، ۹4 و یک عنوان صادرکننده شایسته تقدیر- در سال ۱۳۹2 
را کسب کرد. همچنین ، این شرکت اولین شرکت گردشگری کشور 
اســت که عنوان صادرکننده ممتاز را به خــود اختصاص می دهد.

شــرکت خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی ایران دوســتان 

فعالیت خود را از ســال ۱۳۷0 با تمرکز بر تورهای ورودی و جذب گردشگران 
خارجــی در زمینه تورهــای فرهنگــی، ماجراجویانه و نمایشــگاهی با ارایه 
خدمات کامل ســفر شامل ویزا، هتل، ترانسفر، پرواز، گشت و راهنما با بهترین 
کیفیت آغاز کرده اســت. جناب آقای محمدعلی اشــرف واقفــی، مدیرعامل 
محترم شــرکت ایران دوســتان، رمز موفقیــت این شــرکت را ارایه خدمات 
با کیفیت و نوآوری در محصوالت گردشــگری در تمام این ســال ها می داند.
خانواده ایران دوستان با انگیزه و عشق به ایران عزیز سعی در شناساندن هر چه 
بیشــتر جاذبه ها و زیبایی های این مهد فرهنگ و تمدن داشته است. طراحی 
مسیرها و تورهای خالقانه فرهنگی، طبیعی و ترکیبی، خریداری مینی بوس ها و 
اتوبوس های وی آی پی جهت رفاه حال هر چه بیشتر گردشگران عزیز، احداث 
نخستین اکوکمپ در ایران در راستای توسعه اهداف گردشگری پایدار و مسئوالنه 
تنها نمونه هایی از تالش این شرکت در جذب هر چه بیشتر گردشگران بی المللی 
و توسعه صادرات خدمات گردشــگری ایران زمین به اقصی نقاط جهان است.
گرچه این شرکت با بیشتر کشورهای جهان همکاری دارد ولی بازارهای هدف 
اصلی آن عبارت اســت از کشــورهای آلمان، چین ، اسپانیا، پرتغال و آمریکای 
شمالی می باشند. این شرکت در سال ۱۳۸۹ با احداث منطقه نمونه گردشگری 
متین اباد به عنوان نخستین و تنها اکوکمپ کویری ایران- در شمال شهرستان 
نطنز گامی مهم در راستای تحقق اهداف سازمان جهانی گردشگری در توسعه 
گردشگری پایدار و مســئوالنه به ویژه اشتغالزایی جامعه محلی برداشته است. 
منطقه نمونه گردشــگری متین اباد در ســال ۱۳۹۳ از ســوی ســازمان ملل 
)UNDP( به عنوان یکی از ۱۸ ســایت برتر جهان از نظر عملکرد شــناخته 
و معرفــی و در ســال ۱۳۹4 نیز به علت رعایت اســتانداردهای گردشــگری 
پایــدار موفق به دریافت جایزه صلح و محیط زیســت دکتر تقی ابتکار شــد. 
این شرکت در حال حاضر دارای 64 نفر پرسنل تمام وقت می باشد. ایران دوستان 
دارای نمایندگی های فعال در شهرهای برلین، بارسلون و پکن، و شرکای معتبر 
در 24 کشور از ۵ قاره و عضویت در فدراسیون بین المللی اتحادیه اژانس های 
مسافرتی، )UFTAA(، اتحادیه بین المللی سفرهای هوایی (IATA(، جامعه 
بین المللی اکوتوریسم )IES( و گروه بین المللی گردشگری پایدار )STI( است. 

سال تاسیس : ۱۳۷0
محصوالت صادراتی: ارایه خدمات سفر به گردشگران خارجی و متقاضیان سفر 

به ایران
برندهای ثبت شده: اکوکمپ کویری متین آباد

UFTAA . IATA . TIES . STI  :گواهینامه های اخذ شده
معرفی :

شرکت خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران دوستان مفتخر است که 
با پشت سر گذاشــتن نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر در عرصه گردشگری، 
همواره روند رو به رشــد خود را حفظ کرده و به موفقیتهای ارزشــمندی نائل 
آمده اســت. در فضای کسب و کاری آکنده از تحوالت چشمگیر و پیش بینی 
ناپذیــر داخلی، منطقه ای و بین المللی، حفظ اســتانداردهای جهانی در کنار 
ارائه قیمت رقابتی و گســترش حوزه کاری، امری است که تنها و تنها در سایه 
لطف پروردگار، و به مدد کوشــش بی امان، عشــق و عالقه فــراوان و دانش و 

مهندس سید محمدعلی ارشف واقفی  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
درست اســت كه صنعت جهانگردی را دیرشناختیم

 ولی حال مشــكالت را از پیش رویش برداریم
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تجربه حرفه ای این مجموعه محقق شــده است. کسب اعتبار میان همکاران 
و مشــتریان داخلی و خارجی، دریافت جوائــز و تقدیرنامه های متعدد داخلی 
و بیــن المللی از جملــه عنوان صادرکننده نمونه کشــوری در بخش خدمات 
گردشــگری طی ســالهای ۸۳، ۸۷ و ۸۸ و عضویت در مجامع گوناگون صنفی 
داخلــی و خارجــی، همه و همه بــر حقانیت مدعای فــوق گواهی می دهند.

حوزه های فعالیت:
انــواع خدمــات گردشــگری و  توانایــی دارد  ایــران دوســتان  شــرکت 
جهانگــردی را در حوزه هــای مختلــف و بــا باالترین ســطح کیفیت برای 
هموطنــان عالقه مند به ســفر در اقصی نقــاط ایران و جهــان فراهم نماید. 
از جملــه ایــن خدمات مــی توان بطــور اختصار به مــوارد زیر اشــاره کرد:
- تورهاي ایرانگردي با خدمات کامل ســفر شامل هتل، پرواز، گشت و راهنما
- تورهاي جهانگردي با خدمات کامل سفر شامل ویزا، هتل، پرواز، گشت و راهنما
- تورهاي تجاري، نمایشگاهي، تخصصي علمي و همایش هاي داخلي و خارجي

- تورهاي طبیعت گردي داخلي و خارجي
- تورهاي زیارتي عمره و عتبات

- اخذ ویزاي ایران، خدمات رزو هتل در تمام نقاط دنیا و بلیط پروازهاي داخلي 
و بین المللي

كمپ كویری متین آباد:
اگر هوای سفر دارید و دنبال یک جای دنج می گردید با ما راهی دشتی شوید 
که ســتاره ها در یک قدمی شــما قرار دارند کمپ کویری متین آباد به عنوان 
فاز اول منطقه نمونه گردشــگری کویری متین آباد که در مهر ماه ســال ۸۹ 
همزمان با روز جهانی جهانگردی با ســرمایه گذاری شــرکت ایران دوستان به 
بهره برداری رســید اولین اکو کمپ کویری در ایران اســت که بر اساس اصول 
جهانی گردشــگری طبیعت پایدار و با تکیه بر ســالها تجربــه در طرحریزی، 
اجرا و مدیریت ســفر برای گردشــگران خارجی و داخلــی طراحی گردیده و 
جاذبــه های بکــر و منحصر بفرد کویری را به بهتریــن وجه ممکن و در قالب 
سرویس های مناســب در اختیار دوســتداران آرامش و طبیعت قرار میدهد.

ایــن کمــپ در 2۵ کیلومتــری جنوب شهرســتان نطنــز و 4۵ کیلومتری 
جنوب شــرقی شهرســتان کاشــان و در حاشــیه جنوب غربی دشت کویر 
قرار دارد. نزدیکی به شــهرهای تهران ) حدود ســه ســاعت و نیم ( و اصفهان 
) حدود یک ســاعت و نیم ( فرصت مناســبی را برای مشــتاقان ســفرهای 
گردشــگری کوتاه مدت فراهم ســاخته است. همســایگی کویر و همجواری 
با مناطق کوهســتانی کرکس، شــهر زیبای نطنز، روســتای تاریخی ابیانه و 
امامــزاده آقا علی عباس به برنامه های کمپ تنوع خاصی بخشــیده اســت.

با حضور در این کمپ و مناطق اطراف آن می توانید گونه های نادر حیات وحش 
از قبیل زاغ بور، هوبره، تیهو، چکاوک و گور خر ایرانی را مشاهده نمایید. عکاسی 
از مناظر بدیع، رصد ستارگان در شب، شتر سواری،پیاده روی، دوچرخه سواری و 
استفاده از ویژگی های آب و هوایی به همراه آرامش موجود در منطقه و مدیتیشین 
روی شن های روان از جمله امکاناتی هستند که با حضور شما در این کمپ در 
دسترس شما قرار خواهد گرفت. اقامت در کمپ به دو صورت اقامت در سویت و 
اقامت در چادرامکانپذیر است. سویت ها با توجه به سبک معماری سنتی و بومی 
ایرانیان ساکن در حاشیه کویر و ترکیب آن با فضای باز و دلگشای اطراف و تالش 
در کاهش اثرات منفی ســازه ها به طبیعت اطراف و مناظر طبیعی کوه و کویر 

طراحی شده اند. فضای داخلی سویت ها نیز با استفاده از معماری سنتی ایرانی 
طراحی و امکانات داخل آنها عبارت از سرویســخواب برای 2 تا 4 نفر، یخچال، 
تلویزیون، سیستم تهویه مطبوع، حمام و سرویس های دستشوئی فرنگی می باشد.

چادرهــا که در ابعاد ۳ متر در 4 متر و بر روی ســکوهای مناســب طراحی و 
با گلیم مفــروش گردیده اند تجربه هیجان انگیز خوابیــدن در دل کویر را به 
ارمغان می آوردند. جنس بدنه آنها پلی اســتر و پنبه و جنس کف پلی اســتر 
پوشش شده با PVC است و به گونه ای تعبیه گردیده که امکان نفوذ رطوبت، 
حشــرات، جانوران موذی و شــن به داخــل آنها وجود ندارد. بــرای خوابیدن 
نیز در داخل آن ها لوازم خواب به ســبک ســنتی پیش بینی شــده اســت.

از دیگر امکانات کمپ می توان به چایخانه ســنتی که در طبقه دوم ساختمان 
اصلی کمپ قرار دارد اشــاره نمود که چشــم اندازی زیبا به رشته کوه کرکس 
و دشــت زیبای کویر دارد. همچنین ساختمان رســتوران کمپ نیز به سبک 
ســنتی طراحی شده اســت بطوریکه امکان اســتفاده از فضای بیرون در کنار 
تپه های ماســه ای و فضای ســبز اطراف را برای صرف غــذا فراهم می آورد.

چنانچه با وســیله نقلیه شــخصی خودتان قصد ســفر به متین آباد را دارید 
مســیر تهران اصفهان را از طریق اتوبان قم کاشان انتخاب کنید، 40 کیلومتر 
بعد از کاشــان به تابلوی ابیانه میرســید. با طی ۱۱ کیلومتر در خالف مســیر 
ابیانه یعنی به ســمت امام زاده آقا علی عباس به میدان ورودی شــهر بادرود 
میرسید و ده دقیقه بعد با گذر از خالد آباد و ده آباد در متین آباد خواهید بود.

گروه تورهای نوبل:
در ســال های اخیــر تقاضای ســفر به خارج از کشــور در بیــن هموطنان 
عزیز رونق چشــمگیری پیدا کرده اســت و در این میان به افراد، موسســات، 
دفاتــر و یا شــرکتهای ریز و درشــت فراوانی برخورد می کنیــم که به روش 
هــای تبلیغاتی گوناگون بر عرضه بســته های ســفر به اقصــی نقاط جهان 
اشــتغال دارنــد. در مقابــل با هموطنانی رو به رو می شــویم کــه از کیفیت 
نــازل تورهــای خروجی برگزار شــده متضرر، ناراضی و یا شــاکی هســتند.

ایــن دغدغه خاطر کــه ای کاش هموطنــان، نیز می توانســتند در خارج از 
کشور از خدمات متناسب با اســتانداردهای جهانی برخوردار شوند ما را بر آن 
داشــت تا با تکیه بر 20 ســال تجربه در ارائه سرویس به جهانگردان اروپایی و 
آمریکایی به اتفاق ۳ شــرکت معتبر، نمونه و مجرب دیگر در امر برگزاری تور 
برای گردشــگران خارجی که به ایران سفر می کنند مشترکا مجموعه ای را با 
نام گروه تورهای نوبل راه اندازی و بدینوســیله بتوانیم با اتکاء به تجربیات بین 
المللی و بهره گیری از امکانات گســترده و منابع انســانی کار آزموده به تولید 
محصوالت متنوع گردشــگری پرداخته، امکان مسافرت هموطنان ارجمند را 
به اقصی نقاط جهان فراهم نمائیم. اعضاء تشــکیل دهند گروه تورهای نوبل را 
شــرکت های ارگ جدید، پاسارگارد تور، آیتو و ایران دوستان تشکیل میدهند.
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افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه مصوب مجمع گرفت
تایید برنامه های مهندس همایون پور برای طرح های توسعه ای شرکت

هنر می خواهد که در این وانفسای زمان سینه ستبر کنی و بروی در دانشگاه الزهرا و برنامه 
بدهی و افزایش سرمایه طلب کنی. این شهامت و این دل شیر در عبدالرحیم همایون پور 
مدیرعامل فرهیخته و امتحان داده از خانواده سربه داران می بود و ما آنرا به عینه دیدیم.

با اینکه رســم خبریم این نیســت کــه از ابتدا تا انتهای یک مجمع باشــم ولی 
ارزش معنــوی ایــن آزادمرد و گفته های چــون ُدر او پای گریز نــه از من که از 
همه مجمع نشــینان گرفت. به شانه مهربانش بوسه زدم و تبریک دوصد چندان 
که برنامه هایش با طنین صلوات ســهامداران مهر تائید مجمع نشینان را گرفت. 
باور کنید با توجه به نیم قرن سابقه کار مطبوعاتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

از خبرنگاری گرفته تا ســردبیری و دیدن 
پرشمار مدیران ارشد شهادت می دهم که 
سرمایه گذاری سپه با این مدیران الیق هر 
ناممکنی را ممکن می کند، باورشان بداریم.

مجمــع عمومی فــوق العاده شــرکت 
سرمایه گذاری سپه)ســهامی عام( مورخ 
۱۳۹6/0۸/۱6 در محل مرکز همایش بین 
المللی دانشگاه الزهرا)س( تشکیل گردید.

در ایــن مجمع که با حضــور بیش از ۷۸ 
درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی 
برگزار شد، ریاســت مجمع برعهده آقای 
دکتر علی عسکری بود که جنابان شهرام 
بابالویان و محمدجواد ساده وند درمقام نظار 

اول و دوم و آقای عبدالرحیم همایون پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.در 
ادامه و پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه 
توسط مدیریت شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود افزایش سرمایه شرکت را مصوب مجمع نمودند.
گزارش بازر قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری 

سپه)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده ۱6۱ اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال ۱۳4۷

۱- گزارش توجیهی مورخ ۹ خرداد ماه ۱۳۹۵هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
ســپه )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــرکت از مبلغ ۵/۳۸2/000 
میلیون ریال به مبلغ ۸/000/000 میلیون ریال همراه با سایر اطالعات مالی پیش 
بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطالعات مالی 
پیش بینی شــده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده ۱6۱اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران و آوردهای نقدی آنان 
جمعا به میزان 2/6۱۸/000 میلیون ریال )طی 2 مرحله ابتدا از مبلغ ۵/۳۸2/000 

میلیون ریال به مبلغ 6/6۹۱/000 میلیون ریال و سپس از مبلغ مزبور به ۸/000/000 
میلیون ریال(، تهیه شده است. گزارش توجیهی پیوست، براساس مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه گردیده که انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
۳- همانگونــه که در گــزارش توجیهی هیات مدیره منعکــس گردیده، از مبلغ 
2/6۱۸/000 میلیون ریال افزایش ســرمایه پیشنهادی معادل 6۹4/66۱ میلیون 
ریال آن از محل منابع داخلی شــرکت صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت 
های ســرمایه پذیر و مبلــغ ۱/۵۷4/62۹ 
میلیون ریال صرف تحصیل سرمایه گذاری 
جدید گردیده و مابقی به مبلغ ۳4۸/۷۱0 
میلیون ریال صرف تحصیل سرمایه گذاری 
جدید گردیده و مابقی به مبلغ ۳4۸/۷۱0 
میلیون ریال جهت مشــارکت در افزایش 
ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر به 
منظور حفظ درصد مالکیت ســهامدارای 
در شــرکت های سرمایه پذیر می باشد. با 
توجه به مراتــب فوق، هدف اصلی افزایش 
ســرمایه، عمدتا تامین منابع مــورد نیاز 
جهت ایفای تعهدات انجام شده قبلی است.
4- براساس رســیدگي به شواهد پشتوانه 
مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبناي معقولی را براي تهیه اطالعات مالی پیش بینی شــده فراهم نمي کند. به 
عالوه، به نظر این موسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 2الی ۳،  گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه مزبور براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۵- نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني های انجام شــده، خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي 

حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به شرح زیر می باشد. 

۱- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده
2- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

۳- ایفای تعهدات و جبران کمبود نقدینگی
عوامل ریسك

ســرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشــنهادی و فعالیت شرکت 
ســرمایه گذاری ســپه (ســهامی عام)، با ریســک های بااهمیتی همراه است. 
ســرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص ســرمایه گذاری در این 
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شــرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر میباشد:
ریسك سیستماتیك؛

در اثر حرکت های کلی بازار به وجود میآید و قابل حذف نمی باشد. اما شرکت تالش میکند با 
پیش بینی صحیح روندهای اقتصادی، از چنین مخاطراتی نیز تا حد امکان اجتناب کند.

ریسك غیر سیستماتیك؛
ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت میباشد. شرکت سرمایه گذاری 
سپه کوشیده است تا حد امکان از طریق متنوع سازی پرتفوی خود این ریسک را 

به حداقل برساند.
ریسك نوسانات نرخ ارز؛

ریسک نوسانات نرخ ارز که ممکن است قیمت و سود سهام شرکت های سرمایه پذیر را 
تحت تأثیر قرار دهد، میتواند سودآوری شرکت سرمایه گذاری سپه را نیز متأثر سازد.

ریسك تغییر در قوانین و مقررات؛
تغییر در تصمیمات موثر بر شــرکتهای پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 
تهران در قالب قانون بودجه ســالیانه دولت و ســایر قوانین، مقررات و آئین نامه 
ها می تواند بر ســودآوری شــرکتها و به تبع آن بازده سرمایه گذاریها موثر باشد.

ریسك نقد شوندگی؛
نقد شــوندگی پایین ســهام برخی از شــرکتها در بــورس اوراق بهــادار تهران 
یکــی دیگــر از ریســک هایــی اســت که بــر فعالیت شــرکت موثر اســت.
ســرمایه افزایــش  از  حاصــل  منابــع  کارگیــری  بــه  برنامــه  تشــریح 

تداوم در بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها و ایجاد تنوع منابع درآمدی و به 
تبع آن حفظ موقعیت رقابتی و استفاده از فرصت های بالقوه در راستای حداکثر 
سازی بازده صاحبان سهام، همواره از جمله مواردی که تغییر در عوامل محیطی و 
ساختاری کسب و کارها را توجیه پذیر می نماید. ب همین اساس ارکان راهبری 
شرکت سرمایه گذار یسپه برای انسجام بخشی به ماموریت خویش مبنی بر حفظ 
وضعیت فعلی سرمایه گذاری های انجام شده و افزایش نرخ رشد سود طی سنوات 
آتی؛ با توجه به وضعیت مالی شرکت )که مطابق صورت های مالی میان دوره ای 
حسابرسی نشــده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱2/۳0 مانده بدهی به صاحبان 
سهام از بابت سود سهام مصوب سنوات قبل مبلغ 2/۱۱4/۹24 میلیون ریال می 
باشد(، اصالح ساختار مالی از محل منابع حاصل از افزایش سرمایه را امری ضروری 
تشــخیص و عملیاتی نمودن آن تحت عنوان » گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
پیشنهادی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام« را به شرح گزاش حاضر در 
دستور کار خود قرار داده است. تشریح فرایند عملیاتی آن به شرح ذیل می باشد:

۱- حجم ســرمایه گذاری های انجام شده در شــرکت طی سنوات اخیر از بابت 
مشــارکت در افزایش ســرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر و تحصیل ســهام 
جدیــد جمعا بــه مبلــغ 2/26۹/2۹0 میلیون ریال می باشــد کــه در صورت 
تحقــق افزایش ســرمایه موضــوع این گزارش منابــع مذکــور در قالب جبران 
مخارج بابت ســرمایه گذاری های انجام شــده از این محل تامیــن می گردد و 
2- شــرکت به منظور تداوم نرخ رشد سود نیازمند سرمایه گذاری در بخش های 
جدید و یا حداقل حفظ ســهم مالکیت /بازار خود در ســطح فعلی می باشــند، 
بنابراین در این شــرایط شــرکت ســرمایه گذاری ســپه به منظور حفظ درصد 
مالکیت ســهامداری خود در شــرکت های ســرمایه پذیر نیازمند مشارکت در 
برنامه های توســعه ای آنها می باشــد که در همین راستا پیش بینی می گردد 
در صورت تحقق افزایش ســرمایه مبلغ ۳4۸/۷۱0 میلیــون ریال از منابع آن در 
قالب مشــارکت در افزایش سرمایه شرکت های ســرمایه پذیر به مصرف برسد.

بنابراین در صورت تحقق افزایش ســرمایه، شــرکت ضمن بهبود ساختار مالی، 
توانایی پرداخت ســود ســهامداران، شــرکت در افزایش ســرمایه شرکت های 
ســرمایه پذیر، پیشــگیری از فزوش بخشــی از پرتفوی و نهایتــا حفظ درصد 
مالکیت در شــرکت های ســرمایه پذیر را متصور می باشد لیکن در صورت عدم 
انجام افزایش ســرمایه، به منظور پرداخت مطالبات سهامداران می بایست فروش 
بخشی از ســرمایه گذاری های انجام شده و عدم مشارکت در طرح های افزایش 
ســرمایه اتی شرکت های سرمایه پذیر را در دستور کار خود قرار دهد، که این امر 
منجر به کاهش ســودآوری و نرخ رشــد آن از یک طرف و از طرف دیگر کاهش 
قدرت رقابتی بواســطه کاهس در حجم ســرمایه گذاری های شرکت می گردد.

تاریخچه شركت
شرکت ســرمایه  گذاری سپه 
)سهامی عام( در تاریخ ۷0/6/2  
به صورت سهامی عام تأسیس 
و از مهرماه همان سال فعالیت 
رســمی خود را آغــاز نمود. 
شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۱0/۱۹ 
در بــورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته و اولین بار ســهام آن 
در تاریــخ ۱۳۷۱/۱2/26 بــه 
مبلغ ۱۳00 ریال معامله گردید. 

مرکز اصلی شــرکت در تهران، خیابان آفریقا، خیابان آناهیتا، پالک ۱۸می باشد.
موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
الــف- موضوعــات فعالیــت اصلی عبارت اســت از خریــد، فروش و ســرمایه 
گــذاری در اوراق بهــادار بــا رعایــت مقررات مصوب ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با هدف کســب انتقاع بدون قصد کنترل عملیات شــرکت ســرمایه پذیر

ب- موضوعات فعالیت فرعی عبارت است از:
۱-  ســرمایه گذاری در ســایر موارد از جمله دارایی های فیزیکــی، پروژه های 
تولیدی،پروژه های ساختمانی، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های 

سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر
2- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی پس از تائید یاصدور مجوز 

توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله:
۱( پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان، 

صندوقهای پرمخاطره و سایر نهادهای مالی
2( تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۳( مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
4( تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۳- سرمایه گذاری و مشارکت در تأسیس نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای خارج 
ازبورس

چشم انداز شركت
۱- اصالح ساختار و ترکیب پرتفوي: در جهت افزایش بازدهي و کاهش ریسک سبد 
سهام شرکت، نسبت به بررسي و بازنگري پرتفوي شرکت با هدف افزایش مشارکت در 
صنایع برتر و پیشرو که داراي مزیت نسبي بیشتري هستند و جایگزیني آن با صنایع 
کم بازده اقدام شده است و امید می رود که طي یک برنامه بلند مدت بهبود کلي در این 
امر حاصل شده و افزایش ارزش بیشتري را در سبد سهام بورسي شرکت شاهد باشیم.
2- در جهت نیل به اهداف فوق و افزایش مشارکت در صنایع و سهام شرکت هاي هدف، 
تامین نقدینگي از منابع ارزان قیمت و همچنین افزایش سرمایه در دستور کار قراردارد. 
در همین راستا بررسی هاي الزم جهت نحوه و میزان افزایش سرمایه، انجام شده است.
۳- ارائه خدمات و تسهیالت بیشتر به سهامداران محترم جهت دریافت سود سهام 
و یا دسترسي به آمار و اطالعات مورد نیاز از شرکت و همچنین تسریع و شفافیت 

بیشتر در اطالع رساني به بازار سرمایه.
4- کاهــش ریســک های 
غیر سیستماتیک شرکتهای 
ســرمایه پذیر موجــود در 
باالخص شرکتهای  پرتفوی 
فعــال در صنایــع معدنی 
و پتروشــیمی همــراه بــا 
متنــوع ســازی پرتفــوی.

۵- تالش هر چه بیشتر برای 
کاهش دوره وصول مطالبات 
ناشی از سود سرمایه گذاری 
شــرکتهای ســرمایه پذیر.
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صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش 
مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای 
جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه 
گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سال ۱۳۷6 ، بیست و نهم 
مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین 
گردید. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در 
میان توده مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و 
تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 
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 
کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر 

به عمل می آید. مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه 
۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، خسروتاج ریاست 
سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس 
و صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس سران برگزار شد 
و در این مراســم باشــکوه تندیس صادرکننده ممتاز ملی به مهندس 
علي صفوي نژاد مدیرعامل محترم شــركت پاكسان اهدا گردید.
ارتقای ســطح کیفی خدمات قابل ارائه به مشتریان، استفاده از دانش، 
مهارت و تخصص کارشناســان، اهتمام در حفظ حقوق و منافع مردم، 
ارتقای توان تولید بنگاه های صنعتی و معدنی، اجرای اثربخش قوانین و 
الزامات قانونی و به کارگیری شیوه های نوین در ارائه خدمات، معیارهای 
انتخاب صادرکنندگان نمونه بوده اســت و پاکســان به عنوان برترین 
صادرکننده محصوالت شوینده و بهداشتي این موفقیت را کسب کرد.

شرکت پاکسان با بیش از نیم قرن تجربه در تولید و صادرات محصوالت 
شوینده و بهداشتی برای هفتمین ســال، موفق به دریافت لوح زرین و 

عنوان صادرکننده ممتاز کشــور شد.شــرکت پاکســان بیش از پنجاه محصول 
صادراتی دارد و محصوالت خود را به حدود پانزده کشــور از جمله عراق، افغانستان 
و کشــورهای آســیای میانه وCIS.... صادر می کند و ســال گذشته 26میلیون 
۸۷۵هزارو ۸46مبلغ ارزش دالری بر اساس اظهارات گمرکی ارز آوری داشته است.

بیســت و نهم مهرمــاه، به عنــوان روز ملــی صــادرات نامگذاری شــده و هر 
ســاله دولتمردان در مراســمی از خدمــات صادرکننــدگان قدردانی می کنند.

معرفی شركت:
پاکســان با بیش از ۵2 سال ســابقه در بخش صادرات و با بهره گیری از نیروهای 
متخصص، تجهیزات و ماشین آالت روز دنیا همگام با معتبرترین برندهای جهانی 
اقدام به تولید محصوالت شــوینده و بهداشتی نموده و همواره نقش به سزایی در 
تامین نیاز کشــورهای همسایه به محصوالت شوینده و بهداشتی نموده و همواره 
نقش به سزایی در تامین نیاز کشورهای همسایه به محصوالت شوینده و بهداشتی 
را برعهده داشته است. محصوالت شوینده و بهداشتی شرکت پاکسان در گروه های 
محصولی پودرهای شوینده دستی و ماشینی ، پودرهای کفشوی، صابون دترجنت، 
صابون های رختشــویی و دستشویی، ژل های ظرفشــویی، مایعات ظرفشویی، 
مایع نرم کننده، شیشــه شوی و سایر مایعات شوینده، خمیر دندان، شامپو و مایع 
دستشویی تحت برندهای معتبر و خوشنام برف، پوش؛ پراید، رخشا، شبنم، گلنار، 
نســیم، سبو، ارکید، کیمیا و سردا به کشــورهای متعدد صادرشده و از محبوبیت 
خاصی برخوردار می باشــد. شرکت پاکسان صادرات گســترده ای به کشورهای 
حوزه قفقاز، آسیای میانه، عراق، افغانســتان، پاکستان، ترکیه، سوریه، کشورهای 
حوزه خلیج فارس و آفریقا داشــته و با صادرات گسترده محصوالت صنعتی و مواد 
اولیه ای چون SLES، LABS، گلیســیرین، روغن ســبزه، فوم حفاری، کمپرلن، 
... نقش موثری در راه اندازی و شــکوفایی صنایع در کشورهای هدف نموده است.
مدیرعامل شركت پاكسان با اشــاره به كسب عنوان صادركننده ممتاز 
كشورگفت : افزایش صــادرات از برنامه های اصلی این مجموعه است. مدیرعامل 
پاکسان در ادامه به مشکالت ناشی از فضای رقابتی اشاره کرد و افزود: با اینکه رقابت 
در فضای کسب و کار ضروری است اما به دلیل حضور شرکت های خارجی از برندهای 
اصلی دنیا، فضای رقابتی ناعادالنه اســت.وی با اشــاره به داشتن مواد اولیه خوب، 
دستمزدهای پایین و نرخ مناسب مواد اولیه در کشور گفت: این ویژگی ها باعث شده 
سرمایه گذاران خارجی نسبت به تولید محصوالت شوینده رقابت زیادی داشته باشند.

سال تاسیس: ۱۳4۱/۱0/06
محصــوالت صادراتی: پودر شــوینده دســتی و ماشــینی، پودر کفشــوی، 
صابون دترجنت اســید ســولفونیک، صابون رختشــویی، تگزاپون، گلیسیرین
برندهای ثبت شده: برف، پوش، پراید، رخشا، شبنم، گلنار، نسیم، سیو، ارکید، سردا
OHSAS۱۸00۱ ،۱400۱ گواهینامــه های اخــذ شــده: ایــزو ۹00۱ ، ایــزو

 مهندس علی صفوی ژناد  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
پاكســان روزی كه آمد اصل چهارترومن را بیرون كرد و ماند تا صادركننده ممتاز بشود

می داند خداجو  ملتی  را  تفاوت  این 
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سرمایه گذاری خوارزمی با دکتر صیدی سود شیرین آورد
موفق در دو جبهه ارزش آفرینی و سودآوری

مجمع ســاالنه ســرمایه گذاری خوارزمی بر دلها خوش نشســت و این به مدد 
مدیریت دکتر صیدی بود که به شــهادت آمار و عملکرد و ارزیابی کارشناســان 
تحسین همگان برانگیخت. ســهام داران با کاتب این سطور می گفتند آینده از 
آن خوارزمی اســت چون معدن طال دارد.مدیریتی بی همتا که خوب بازار را می 
شناسد و فرصت ها و تهدیدها را به خوبی رصد کرده و به هنر مدیریت و سرپنجه 
تدبیر بهترین تصمیم را می گیرد که همان حکم کیمیا یعنی طال گشــتن است.

اگر به این نکته دقت کنیم که مهمترین دارایی یک سازمان منابع انسانی هستند 
و ســرآمد آنها مدیران ارشد می بینیم این سهامداران چه فرزانه سخن گفته اند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت ســرمایه گذاری خوارزمی 
)سهامی عام( مورخ ۱۳۹6/0۷/26در محل تاالر اجتماعات پژوهشگاه نیرو واقع در 
تهران برگزار گردید. در این مجمع که با حضور ۹2/۳۸ درصد از سهامداران حقیقی 

و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای رحیم اسماعیلی دانا بود، 
که جنابان بهروز خدارحمی و امیررضا خسروی در مقام 
نظار اول و دوم و آقــای مرتضی داودی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به ۱۳۹6/0۳/۳۱ و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 

ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱2۹ با تقسیم سود  
۱00 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و موسســه حسابرسی کوشامنش به عنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/0۳/۳۱ انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره

حرکت در مسیر ثروت آفرینی پایدار برای دستیابی به اهداف برنامه راهبردی هفت 
ساله در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در گرو سیاستگذاری مناسب، پیاده سازی 

دقیق نظام حاکمیت شرکتی و نظارت مستمر و همه جانبه است.
در این راستا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در طی جلسات مستمر 
خود، تبیین خط مشی های مناسب برای حرکت در مسیر نیل به اهداف برنامه 
راهبردی هفت ســاله را در دستور کار قرار داده و با ساختاردهی و تصویب آیین 
نامه ها و نظامنامه های الزم در راستای پیاده سازی نظام اصولی حاکمیت شرکتی 
تالش کرده اســت. همچنین به منظور نظارت مســتمر و پایدار بر فعالیت های 
اجرایی شــرکت و بهره مندی از نظرات مشورتی خبرگان، کمیته های تخصصی 
چهارگانه مشتمل بر کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته سرمایه گذاری و 
کمیته منابع انسانی، زیر نظر هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، نقش 
نظارتی خود را بر اهم فعالیت های اجرایی و عملیاتی شرکت به انجام رسانده اند.

از سوی دیگر، علیرغم تنگناهای موجود در فضای کسب و کار، پیگیری مذاکرات 
متعدد با بنگاههای اقتصادی، صاحبان دانش فنی و سرمایه گذاران بین المللی از جمله 
شرکت های اروپایی و آسیایی در جهت نیل به اهداف بین المللی گروه و نیز سرعت 
بخشیدن به اجرای برنامه ها در چارچوب برنامه راهبردی، خروج از سرمایه گذاری 
های غیرمولد و اعمال سیاستهای اصالحی در شرکت های گروه، جملگی از مهمترین 
اقداماتی است که در سال گذشته در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شاهد آن بودیم.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، پیشــرفت در چارچوب برنامه راهبردی هفت 
ســاله خود را بیش از پیش حول محورهایی همچون اســتمرار پایش، ارزیابی و 
مدیریت سرمایه گذاری ها، توسعه سرمایه گذاری ها در صنایع هدفگذاری شده، 

افزایش نقدشوندگی سبد ســرمایه گذاری شرکت و اجرای برنامه ارتقاء ساختار 
و ترکیب ســرمایه گذاری هــا و در نهایت بهبود نظــارت، هماهنگی و کنترل 
مالی و عملیاتی شــرکتهای ســرمایه پذیر، در دســتور کار خود قرار داده است.

اکنون در چهارمین سال از اجرای برنامه، هیات مدیره بسیاری از موفقیت های به دست 
آمده و پیشگیری از بسیاری از مخاطرات پیش آمده را مرهون پایبندی به این برنامه 
می داند و با عزمی راسخ تر در مسیر تحقق اهداف مشخص شده در افق برنامه گام بر می 
دارد و در این مسیر از تمامی تالشگران و ذی نفعان شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
و از همراهی و همدلی سهامداران گرانقدر حقیق و حقوقی خود سپاسگزار است.  

برنامه های آینده شركت
برنامه های آتی شرکت در چارچوب برنامه راهبردی هفت ساله:

۱- انجام اقدامات الزم به منظور بهره مندی مطلوب گروه خوارزمی از فرصت های 
پیش روی اقتصاد ایران

2- اجرای اســتراتژی های تدوین شده جهت سرمایه 
گذاری داخلی و بین المللی شرکت های گروه خوارزمی 
متناسب با شرایط منطقه ای و جهانی اقتصاد ایران از 
طریق فعــال نمودن کمیته بین الملل و انجام فعالیت 

های بین المللی
۳- توسعه فعالیت های هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی 

گروه خوارزمی و تدوین برنامه عملیاتی
4- گسترش فعالیت های اکتشافی و عملیاتی در شرکت 

توسعه معادن صدر جهان
۵- انجام مطالعات اولیه افزایش ظرفیت تولید برق در شرکت توسعه برق و انرژی 
ســپهر، اجرای برنامه های افزایش کارایی، اثبخشی و سازگاری با محیط زیست 
و برنامه ریزی برای اخذ مجوز فروش مســتقیم به مصرف کننده و صادرات برق

6- بررسی و برنامه ریزی برای ورود به حوزه های جذاب سرمایه گذاری در صنایع 
کمتر توسعه یافته در ایران بر مبنای مقایسه و الگو برداری از کشورهای مشابه و یا 

اقتصادهای در حال توسعه و دارای بازار نوظهور دنیا
۷- آماده سازی شرکت های منتخب گروه برای پذیرش و ورود سهام آنها به بورس 

اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران
۸- طراحی و ایجاد سامانه ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در مقایسه با 
.)BI( و هوش تجاری )BSC( برنامه، با استفاده از بکارگیری روش های ارزیابی متوازن
۹- بازنگری در برنامه اســتراتژیک شرکت های زیرمجموعه با توجه به عملکرد 

شرکت و تحوالت شرایط محیطی
۱0- ارتقاء ساختار سرمایه شرکت در راستای برنامه راهبردی گروه

۱۱- تالش در جهت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت
۱2- برنامه ریزی برای تعامل نزدیک تر با ســهامداران و تسهیل بیشتر مکانیزم 

های ارتباطی
۱۳- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای غیرمدیریتی

۱4- ارزیابی و بازنگری مدل کسب و کار شرکت ها حتی در قالب شرکت های جدید
۱۵- برقراری نظام ارزیابی عملکرد و سیستم انگیزشی در راستای تحقق چشم انداز
۱6- برنامــه ریزی برای هدایت شــرکتها به ســمت شــرکتهای دانش بنیان
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مهندس مرتضی لطفی، بر مسند مدیرعاملی شستا
چونان همیشه موفق و سربلند

خبر مثل برق و باد پیچید و چهره خندان بازار ســرمایه زین خبر نشــان از آن 
می داشــت که دکتر ربیعی وزیر کاردان و ذخیره انقالب اســالمی و یار دیرین 
مدیریتی در هر ســطوح کاری گزیده ای را برگزیده که الیق آن اســت. ترکیب 
جناب تــرکان و مرتضــی لطفی به عنوان شــاه مهره های نماد ســختکوش 
در بحران . کارنامه ترکان مثنوی خواهد ســوار بر دو صد قطار اشــتران و حاج 
مرتضی لطفی مرید جهان آرا که اگر ســید محمد در قید حیات بود می فرمود 
و شــهادت می داد که خرمشهر و پایداریش مدیون امثال حاج مرتضی هاست.

این چریک پیر در گروه منصورون، امروز با کوله باری تجربه و باورمداری انقالب 
و امانت داری امین بر مســندی نشســته که اهــداد در بابش چنین نقل کند.

وزیر کار به هیچ جریان سیاســی اجازه دســت اندازی به ســرمایه کارگران را 
نداد/ ســود ۱۸ درصدی شکت های شستا در سال مالی گذشته مرتضی لطفی، 
نایب رییس هیات مدیره و قائم مقام شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( ، با تاکید بر اینکه در طول دولت یازدهــم، مدیریت»علی ربیعی« در 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به گونه ای بــود که مجموعه بزرگ و مهم 
شســتا را از بازی های جریان های سیاســی مصون نگه داشت، اظهار داشت: بر 
اساس رویکرد علمی در اداره شرکت ها و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه تامین 
اجتماعی که خواســت و تاکید مدیران ارشد وزارتخانه متنوع بود، شرکت های 
زیر مجموعه شستا در سال مالی گذشته بین ۱2 تا ۱۸ درصد سوددهی داشتند 
که این امر در شــرایط سخت اقتصادی کشــور کاری بزرگ محسوب می شود.

در نشســت وزیر بهداشــت شــرکت نمی کنیم/ اجازه دســت اندازی به اموال 
کارگــران را نمی دهیم. وی تاکید کرد: مجموع دارایی های شــرکت ســرمایه 
گــذاری تامین اجتماعی )شســتا( رقمی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان اســت 
که با چنین حجم دارایی، شســتا از جملــه بزرگ ترین مجموعه های اقتصادی 
کشور محسوب می شود. لطفی ادامه داد: بدیهی است حفظ سالمت و کارآمدی 
این مجموعه بزرگ اهتمام ویژه ای می طلبد که شــخص وزیر کار برای حفظ 
ســرمایه ای که متعلق به کارگران و بخش بزرگی از بازنشستگان است، همواره 
توجه ویژه ای داشــته و با فشارهای موجود به هیچ یک از جریان های سیاسی 
اجازه دست اندازی به ســرمایه متعلق به کارگران و بازنشستگان را نداده است.

قائم مقام شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۱0 درصد 
ســهام بازار ســرمایه در اختیار شــرکت های تابع شستا اســت، گفت: در سال 
گذشــته توفیقــات قابل قبولــی در حوزه صادرات داشــته ایم کــه به زودی 
گزارشــی از آمار و ارقام مربوطه نیــز در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا( دارای هلدینگ های انرژی، 
دارویی، حمل و نقل، گردشگری و عمران است.

مهندس مرتضی لطفی
ســوابق کاری این مدیر حقوق دان در سطوح مختلف کاری و شناخت دقیق از 
صحابه خبر و نشــر از این کارشناس ارشد کسب و کار مدیری آب دیده ، والیت 
مدار و پیشکســوت در حرمت و احترام به تفکر خرد جمعی ساخته که دوست 
و دشــمن بر درایت و تدابیر هوشمندانه اتخاذ شده توسط این مدیر خوش فکر 

شــهادت می دهند. اگر امروزه می بالیم که در دنیا شــاگرد اول صنعت سیمان 
هســتیم به همت کمر خدمت بسته مدیران جهادی ایست که عشق به ملت و 

سربلندی آن را سرلوحه کاری خود کرده اند.
سوابق و فعالیت ها:

مدیرعامل هلدینگ فارس وخوزستان/ قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
سیمان تامین / مدیرعامل شرکت سیمان های ایالم، خوزستان، آبیک / عضو هیات 
مدیره سیمان آبیک - هگمتانه - ایالم- خوزستان و هلدینگ فارس و خوزستان / 
عضو اتاق بازرگانی اتاق اهواز دوره هفتم / عضو اتاق ایران / عضو دوره اول شورای 
اسالمی شهر تهران / معاونت فرهنگی اجتماعی بنیاد مهاجرین کل کشور / مدیرکل 
سیاسی انتظامی استانداری )استان مرکزی( /عضو شورای عالی نهادهای انقالب 
اســالمی )سال 60 تا 6۵( مدیرمسئول روزنامه کار وکارگر / عضو هیأت منصفه 
دادگاه مطبوعات )دو دوره(/ عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

زندگینامه
مرتضی لطفی در دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۳4 در شهرستان خرمشهر متولد 
شــد. پدرش در سازمان بنادر و کشتیرانی خرمشهر شاغل بود. دوران ابتدایی و 
متوســطه را در شهر خرمشهر به اتمام رســانید. پس از اخذ دیپلم و شرکت در 
آزمون ورودی در دانشکده کشاورزی رامسر در رشته زراعت قبول شد ، به صورت 
همزمان مدارک خود را از طریق ســفارت هندوستان به دانشکده پزشکی پونای 
هند فرستاد ، در آن دانشکده در رشته دندانپزشکی پذیرفته شد و پس از بررسی، 
دانشکده پزشکی پونای هند را جهت تحصیالت تکمیلی انتخاب کرد و از دانشگاه 
رامسر انصراف دادند. در حال شرکت در کالسهای پیش زبان بودند که تحرکات و 
جریانات انقالب در داخل کشور شکل گرفت برای حضور در این حماسه تاریخی 
و ایفای نقش به عنوان عضوی هرچند کوچک به ایران برگشتند پس ازبازگشت 
در کانون فرهنگی، نظامی جوانان خرمشهر که با مدیریت شهید جهان آرا شکل 
گرفته بود و توســط گروه منصورون اداره می شد، به فعالیت مشغول شدند.این 
کانون با هدف توسعه فرهنگی ونظامی تشکیل شده بود. در آن جریانات به عنوان 
تثبیت کننده جریان های شــکل گرفته فعالیت مــی کردند ،همزمان با آن در 
سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سوپروایزر استخدام و شروع به کار کرد. با وقوع 
جنگ در کنار همشهریان به دفاع از شهر پرداخت و پس از اشغال خرمشهر برای 
زندگی به تهران هجرت کرد، در تهران به ادامه تحصیل پرداختند و در دانشکده 
خدمات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان مددکار مشغول به تحصیل 
شدند. زمان تحصیل ایشان با انقالب فرهنگی در دانشگاهها مصادف شد. بعد از 
فارغ التحصیلی به عنوان مدیر امور اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی در استان 
مرکزی مشغول به کار شدند. پس از عزیمت به تهران در بنیاد امور مهاجرین کل 
کشــور به عنوان معاونت فرهنگی اجتماعی به فعالیت پرداختند. در سال های 
۱۳62 تا ۱۳6۷ عضو شــورای عالی نهادهای انقالب اسالمی بودند. بعد از آن در 
سال ۷۵ مجدد شروع به تحصیل کرد و تحصیالت خود را در سال ۷۹ در رشته 
کارشناسی حقوق به اتمام رساند، همزمان با آن مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر 
بود در آن زمان مشــکالت جامعه کار و تولید و آسیب های اجتماعی که از این 
باب جامعه را تهدید می کرد از دغدغه های اصلی ایشــان بود و به همین دلیل 
به مطالعه در این زمینه پرداخت و حضورشان در مجامع اشتغالزایی و کارآفرینی 
نهادهایی غیر دولتی پررنگ تر شد. انجمن صنفی روزنامه نگاران را تاسیس کرد 
و ایشــان به عنوان نائب رییس اولین هیات مدیره این انجمن انتخاب شــد. در 
انتخابات شــورای شهر در ســال ها ۱۳۷4 تا ۱۳۸2 به عنوان عضو شورای شهر 
تهران توسط شهروندان انتخاب شد و در کمیسیون عمران و فرهنگی شورای شهر 
فعالیت نمود. پیشنهاد دهنده طرح ساماندهی کارگران فصلی بودند که با همکاری 
شهرداری و به منظور ارتقا دانش فنی کارگران انجام شد. بعد از حضور در شورای 
شهر، ایشان  به عرصه تولید وارد شدند و ا ز سال ۱۳۸2 در صنعت سیمان شروع 
به فعالیت کردند.  درابتدا به عنوان مدیرعامل ســیمان ا یالم، سپس خوزستان 
وبعد از آن آبیک بودند و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل هلدینگ ســیمان 
فارس و خوزستان و سیمان تامین با بیش از ۳۳ درصد سهم تولید سیمان کشور 
می باشند. در سال ۱۳۸۹ به عضویت در اتاق اهواز و به نمایندگی از آن به عضویت 
در اتاق ایران در آمدند. اجرای ۳ پروژه بزرگ تولید سیمان ایام، خوزستان و آبیک 
با اشتغالزایی بیش از ۱0000)ده هزار(  نفر را بر عهده داشتند، در توسعه دانشگاه 
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کارآفرینی نیز مشارکت داشتند. در سال ۹0 به دانشکده کارآفرینی در دانشگاه 
تهران در مقطع کارشناســی ارشــد راه پیدا کرد و در رشته کسب و کار جدید 
فارغ التحصیل شد.به منظور ارتقا سطح علمی و آگاهی کارگران و جذب نیروی 
متخصص در زمینه ســیمان، دانشگاه علمی کاربردی وابسته به شرکت سیمان 
آبیک را توســعه دادند و ظرفیت آن را به 600 دانشجو در رشته های مرتبط با 
سیمان رساندند. الزم به ذکر است تمامی این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی 
جذب واحد های تولیدی ســیمان گردیده ا ند. توجه به امور زیســت محیطی و 
توســعه فضای سبز، ورزش و ســالمت، ا یجاد فضاهای فرهنگی که در سالمت 
فکری و جســمی کارکنان موثر است ســرلوحه فعالیت های ایشان بوده است.

مصاحبه مهندس لطفی  در مسند مدیرعاملی شستا
مهندس مرتضی لطفی خروج از بنگاه داری براســاس سیاســتهای ابالغی مقام 
معظــم رهبری، تاکید ریاســت محترم جمهوری و برنامــه وزیر محترم تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در راس برنامه های مهم مدیریت جدید شــرکت ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعی قرار دارد.وی با اشــاره به نخستین جلسه هیات مدیره 
جدید شستا درعصریکشنبه خاطرنشان کرد: »شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی در ۵ حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی )تاپیکو(، بیمه و بانک، IT ،دارو 
بویــژه داروهای هایتک )تیپیکــو(، صنایع معدنی و فلــزی فعالیتهای خود را 
متمرکزخواهد کرد و در این راســتا کمیته ای تشکیل شده است که در مرحله 
اول 4۱ شــرکت شستا،آماده فروش و واگذاری شده است که به زودی تشریفات 
قانونی آن اعالم خواهد شد«. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
تصریح کرد: »بیش از ۸0 شــرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده سازی است 
که امیدواریم در ســال جاری بخش عمده ای از این شــرکتها واگذار شــود.«

مهندس لطفی با یاد آوری موانع تجربه های گذشته در واگذاری ها که پروسه خروج 
از بنگاه داری را با کندی روبرو میکند افزود: »دستگاههای نظارتی ، شخصیتهای 

سیاسی و اجرایی و بعضا مواردی مربوط 
به ساختار شــرکتها از جمله این موانع 
است که امیدواریم باتوجه به سیاستهای 
راهبردی رهبر معظم انقالب و سیاستهای 
کالن دولت تدبیر و امید بویژه ریاســت 
محترم جمهوری و وزیر محترم تعاون کار 
و رفاه اجتماعی همه عوامل موثر در این 
راستا همکاری الزم را مبذول فرمایند.«

وی همچنیــن جذب نخبگان، فســاد 
ســتیزی ، فعال تر شــدن شستا جهت 

اســتفاده از فضای ایجاد شــده در دوران پســا برجام و اهتمام جدی در جذب 
ســرمایه های داخلی و خارجی، دستیابی به ارزش افزوده حداکثری در بازارهای 
ســرمایه داخلی و خارجی، مدیریت کارآمد منابع مالی،شــفافیت، و حرکت به 
ســمت بازار سرمایه و سیاست گذاری کارآمد اقتصادی در چارچوب سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی، اســتفاده از تمام ظرفیتها، سرمایه انسانی متخصص و مجرب 
وهمچنیــن اقدامات مبتنی بــر برنامه ریزی و اصالحات ســاختاری، مدیریت 
بهینه دارایی ها در راســتای توسعه هم افزایی مابین نهادهای مالی و اقتصادی 
خانــواده تأمین اجتماعی،صیانت از اموال بین النســلی کارگران و مســتمری 
بگیــران را از دیگــر برنامه های مهم هیــات مدیره جدید شســتا عنوان کرد.

مهندس لطفی همچنین بر تدوین برنامه راهبردی شستا و شرکت های تابعه، با 
رعایت همســویی بابرنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی ،اهتمام ویژه به هم 
افزایی و ایجاد زنجیره ارزش در مجموعه شســتا و سایر شرکتهای تابعه سازمان 
،مهندسی مجدد ساختار شســتا باتوجه به مبانی سرمایه گذاری در بیمه های 
اجتماعی، توجه ویژه به مقوله شفافیت وگردش صحیح اطالعات ، حفظ و ارتقای 
شستا در زمینه سالمت اداری اهتمام ویژه به اجرای دقیق تکلیف مجامع عمومی، 
تقویــت انضباط مالی و پایبندی به برنامه و بودجه مصوب ،نظارت مســتمر بر 
هلدینگ ها و شرکتهای تابعه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی ،همکاری باشرکت 
های بزرگ بین المللی، اســتفاده از نیروهای جوان، زبده و نخبگان دانشــگاهی 
درهیات  مدیره ها، کوچک کردن شــرکتها، ممانعت از توســعه عمودی، ایجاد 
ســاختار برای نظارت شــرکای اجتماعی، ارتقای نظارت بر شرکت های تابعه و  
پاسخگویی به افکارعمومی و استفاده از نظریات، پیشنهادات و انتقادات صاحب 
نظران و شرکای اجتماعی درشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تاکید کرد.

تاریخچه و هدف از تأسیس
تأسیس شرکت ســرمایه گذاري تأمین اجتماعي )شستا( ضرورتي برخاسته از 
رسالت عظیم صندوق تأمین اجتماعي درحفظ و صیانت از نیروهاي مولد کشور 
مي باشد . صندوق تأمین اجتماعي بعنوان محوري ترین صندوق بیمه اي کشور و 

یکي از بزرگترین نهادهاي بیمه اي منطقه غرب آسیا در راستاي تأمین آتیه نیروي 
کار کشور وخانواده هایشان نیازمند برنامه ریزي دقیق اقتصادي و سرمایه گذاریهاي 
پربازده بمنظور حفظ ارزش ذخایر بیمه شــدگان و تأمین منابع الزم براي ایفاي 
حمایت ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود مي باشد. سازمان بین المللي 
تأمین اجتماعي )ISSA( در چارچوب هاي هدایتي خود براي پایداري صندوقهاي 
تأمین اجتماعي توجه به موضوع سرمایه گذاري را براي تمام صندوقهاي مزبور امري 
ضروري مي داند تا این صندوق ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارائي ها و منابع خود 
را حفظ و صیانت نمایند . به همین منظور شرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعي 
)شستا( بعنوان یک مجموعه تخصصي در امر سرمایه گذاري در تاریخ ۱۳6۵/۱/6 
بصورت یک شرکت سهامي خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تأسیس گردید. 
هدف اصلي شستا مدیریت کارآمد منابع مالي تخصیص یافته با رویکرد سودآوري 
و ارزش افزوده حداکثري در بازارهاي سرمایه داخلي و خارجي از طریق فعالیت 
هاي تولیدي، خدماتي و بازرگاني مي باشد. امروز پس از 2/۵ دهه فعالیت مستمر ، 
شستا به یکي از شرکت هاي بزرگ اقتصادي در سطح خاورمیانه تبدیل شده است و 
با تدوین چشم انداز و افق هاي آرماني خود و برنامه ریزي استراتژیک مي رود تا در 
آینده اي نه چندان دور به یک بنگاه اقتصادي تراز اول در سطح جهاني تبدیل شود.

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعي )شستا(، سرمایه گذاري 
و مشارکت در فعالیت هاي اقتصادي و بازرگاني اعم از فعالیت تولیدي، بازرگاني، 
خدماتي)مالي، مدیریتي و...( و تشــکیل انواع شرکت ها به جهت نیل به اهداف 

شرکت به شرح زیر مي باشد: 
۱- خرید و فروش و پذیره نویسي سهام شرکت هاي تولیدي، بازرگاني و خدماتي 
پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس. اولویت اجراي این بند براي شرکت هاي 

پذیرفته شده بورسي مي باشد. 
2- مشارکت در شرکت هاي جدید به منظور 
تحقق اهداف شرکت به تنهایي و یا با مشارکت 

با سایر بنگاه هاي اقتصادي. 
۳- خرید و فروش سهام و سرمایه گذاري در 

شرکت هاي خارجي. 
4- آماده ســازي و ورود شرکت هاي سرمایه 

پذیر به بورس اوراق بهادار. 
و  منقــول  امــوال  فــروش  و  خریــد   -۵
انجــام فعالیت هــاي بازرگانــي و تجاري. 
6- استفاده از تسهیالت مالي و اعتباري بانک 
ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و یا خارجي و یا تأسیس اینگونه موسسات. 
۷- اخــذ نمایندگــي از موسســات و شــرکت هاي ســرمایه گــذاري معتبر 
داخلــي و خارجــي جهــت تحقــق اهــداف و موضــوع فعالیــت شــرکت. 
۸- ایجاد شعب و نمایندگي داخلي و خارجي جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت. 
۹- ارایه خدمات مشاور مالي و اقتصادي و سرمایه گذاري به اشخاص حقیقي و 

حقوقي معتبر داخلي و خارجي. 
۱0- انجــام کلیــه امــور و فعالیــت هایــي کــه بطور مســتقیم و یــا غیر 
مســتقیم بــراي تحقــق اهــداف و موضــوع فعالیــت شــرکت الزم و مفید 
باشــد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شــرکت ضرورت داشــته باشــد.

بیانیه چشم انداز و ماموریت
شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا( یک هلدینگ چند رشته ای 
اســت که با رویکرد ســهامداری در صنایع با مقیاس بــاال،  صنایع تولیدکننده  
کاالها  و خدمات واســطه ای که کشور در آنها دارای مزیت رقابتی است تمرکز 
دارد. حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و ســرمایه های بیمه شــدگان سازمان تامین 
اجتماعی برای شســتا یک اصل اســت. برای این منظور شســتا به طور فعال 
اقدام به ســرمایه گذاری در صنایع هدف و دارای بازدهی مطلوب خواهد نمود.

  مــا هم اینک از ســهولت تامین منابع مالی، ســهولت فرصت یابی اقتصادی و 
سهولت دسترسی به منابع انسانی شایسته بهره می بریم و می کوشیم با ایجاد نظام 
راهبری موثر شرکتی و مدیریت علمی، افزایش تاثیرگذاری بر فضاهای کسب و 
کار، تقویت قابلیت مشــارکت در طرح های توسعه جدید، توسعه سرمایه انسانی 
شایســته، دسترسی به اطالعات روزآمد، جاری سازی ایده های نوآورانه و خالق 
و توسعه فعالیت ها در عرصه بین المللی به این هدف واال دست یابیم. شستا با 
استفاده بهینه از قابلیت های بالقوه خود و حفظ جایگاه برتر در مجموعه شرکت 
های ســرمایه گذاری چندرشته ای کشور به دنبال  فعالیت اقتصادی قانونمند، 
پاسخگو، مطمئن و پای بند به مسئولیت های اجتماعی می باشد. چنین فعالیتی، 
حقوق صاحبان ســهام را حفظ نموده و شــرایط توسعه پایدار را فراهم می کند.
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صــادرات به عنوان موتــور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای 
جهانی نقش مهمــی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای 

تولیــد و ایجــاد ظرفیتهای جدید، همــوار کردن راه توســعه صادرات نقش 
دولت را به عنوان تضمین کننده ســرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار 
پررنگ تر می کند. از ســال ۱۳۷6 ، بیســت و نهم مهر ماه با تصویب شوراي 
فرهنگ عمومي کشــور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک 
روز از روزهــای ســال برای صادرات ضمن ترویج فرهنــگ صادرات در میان 
تــوده مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتــی برای تبادل افکار، 
شــناخت گیرها و تنگناها و بررســی راهکارهایی برای رسیدن به 
هــدف واال ی جهش صــادرات می باشــد. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ســازمان توســعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه 
فرهنگ عمومی صادراتی کشــور و تشویق صادرکنندگان و فعاالن 
اقتصادی و بازرگانی کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام 
مــی کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم 
بیست و یکمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 
با حضور آقایان دکتر جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، دکتر 
شــریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونســان معاون 
رئیس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری ، خسروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی 
از مســئولین و نمایندگان مجلس و صادرکنندگان توانمند کشــور 
در محل ســالن اجالس سران برگزار شــد و در این مراسم باشکوه 

تندیس صادرکننده نمونه ملی به مهندس مصطفی حدادی بناب مدیرعامل 
محترم شــركت تولید و صادرات خشــكبار مجتبی بناب اهدا گردید.

معرفی شركت:
کیفیت شعار ما نیست، بلکه اعتبار ماست. اواسط شهریور ماه هر سال شروعی 
است برای برداشــت حاصل دسترنج کثر کشــاورزان ایران عزیزمان، در این 
راســتا شروعی بود برای شرکت مجتبی بناب تا با تاسیس این شرکت در 20 
شــهریور ســال ۱۳۸4 و بکارگیری کادری مجرب اقدام به صادرات دسترنج 
کشــاورزان به ۵ قاره جهان، اشتغالزایی و ارز آوری برای کشور نماید. مجتبی 
بناب اولین شــرکت در ایران است که با بکارگیری آخرین متد خط سورت و 
بســته بندی با ۵ دستگاه سورت در یک خط توانســته است با ارتقا کیفیت 
بســته بندی به جهانیان ثابــت کند که ایران نیز می توانــد در ارائه کیفیت 
بهترین باشد. این شرکت در حال برنامه ریزی جهت ارائه بسته بندی کوچک 
نیز می باشــد. امیدواریم با یــاری خداوند و همکاران خود در این شــرکت 
پرچم ایران را در تمام نقاط جهــان با ارائه محصوالت خود به اهتاز درآوریم.

سال تاسیس : 20 شهریور ۱۳۸4
محصوالت صادراتی: انواع کشمش و خرما

.MB،Mojtaba Bonab Co،6۵۵:برندهای ثبت شده
گواهینامه های اخذ شده: گواهی پروانه استاندار ملی ایران - گواهی حالل 

HACCP ایزو 200۸: ۹00۱ - ایزو 200۵: 22000  و ایزو -

مهندس مصطفی حدادی بناب  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
كیفیــت شــعار مــا نیســت، بلكــه اعتبــار ماســت . بــه همــت مصطفــی خــان حــداد بنــاب ،

محصولــی كــه زینــت كرســی های مادربــزرگ بــود امــروز بــه صادركننــده نمونــه تبدیل شــده
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تداوم برنامه های موفق مدیریتی مهندس فخیم هاشمی
تعالی شیشه همدان ثابت کرد آینده اندیشی را

ســالها پیش آنروزهــا که تازه در صنعت بســته بندی مواد غذایی و آشــامیدنی 
ســرطان پالســتیک آمد مطلبی نگاشــتیم و چه پُربهایی بــرای آن پرداختیم.

آنانکه همچو حقیر موی ســپید می دارند خوب بیاد دارند یک شیشه نوشابه می 
خریدیم چهار ریال و پنج ریال هم ودیعه شیشــه می گذاشتیم وقتی شیشه خالی 
نوشــابه را باز می گردانیدیم پنج ریال ودیعه باز گردانده می شــد و این اتفاق ساده 
در پی، یک دکترین اقتصادی می داشــت و ســالمت جامعه بسته بندی با شیشه 
ســالمت جامعه را تضمین می کرد و سرمایه را بیمه و محیط زیست را آلوده نمی 
کرد با همین چند جمله ساده تو بخوان حدیث مفصل از یک فرهنگ سازی خوب.

وقتی به طرف صنعت بسته بندی پالستیکی رفتیم به این نیاندیشیدیم که امروزه 
دل، دین، عقل و هوش همه از دست این عفریت الوده ناالن می گردند. این مختصر 
را آوردیم که بگوئیم شیشــه همدان و جناب فخیم مدیر فهیم آن نه فریب غوغای 
فرصت طلبان را خوردن و نه شــالق سودجویان را مردانه و مدبرانه بر مرکب عقل 
راســتین ماندند و با  باورپذیری درســت ثابت کردند که درست می گویند و خوب 
می اندیشــند و فرداهای روشن را از االن خوب و پله پله برنامه ریزی کرده اند. خدا 
قوت دلســوزان ملک و مملکت بسان جناب فخیم هاشمی که چون شیشه پاک و 
شفاف کمر همت به خدمت بسته اید و آنگاه که رقص اعداد در صورت مالی همگان 
را به تحســین واداشــت بیاد آوردم که این هنر مدیریت مالی جناب صانعی بوده و 
رضایتمندی ســهامداران از دل هنر  و مسئول سهام جناب کریمی می آید. والغیر. 
مدیــر بــا تجربــه و فرهیختــه شــرکت در فــرازی از گــزارش خود بــا اعالم 
اینکــه بــا اجرای تعمیــرات واحد کــوره دو و یــک و ایجاد واحد ســه، ظرفیت 
شــرکت از ۷۵ هــزار تــن بــه 20۵ هــزار تــن خواهــد رســید اضافــه کرد

طرح واحد سه بزرگ ترین طرح تولید شیشه و جار در کشور می باشد که این طرح 
در سال ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت آن معادل ۹۳ هزار تن در سال می 
باشد. به گفته مدیر ارشد شرکت سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح 2۹۵۸ میلیارد 
ریال است که تا کنون 2۱2 میلیارد ریال آن انجام شده است. نحوه تأمین مالی این 
پروژه از طریق وام ارزی صندوق توسعه ملی)۳4 میلیون دالر( و منابع داخلی شرکت 
می باشــد. شایان ذکر است ساختمان این طرح پیشرفت ۹0 درصدی داشته است.

بازســازی کــوره واحد یــک که در ســال ۹۸ انجــام خواهد گرفــت و ظرفیت 
ایــن کوره از 40 بــه ۷۵ هزار تن خواهد رســید نیز تکمیــل بخش صحبتهای 
مدیرعامل در بخش راهکارهای اندیشــه شــده برای افزایش ظرفیت شرکت بود.

به گفته مهندس هاشمی، کهمدا ۵ میلیارد تومان )معادل ۱۵ درصد( در پروژه اداری 
تجاری رویال کیش ســرمایه گذاری کرده است. در حال حاضر قیمت فروش برای 
این پروژه معادل ۷0 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. شایان ذکر است در صورتی 
که معامله در قیمت ذکر شده انجام شــود سهم کهمدا از فروش این پروژه معادل 
۱0.۵ میلیارد تومان و سود پروژه برای این شرکت معادل ۵ میلیارد تومان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت در بخش دیگری از گزارش خود با اعالم این نکته که شرکت در نظر 
دارد تا سال آینده از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته خود افزایش سرمایه 
ای معادل ۳00 درصد بدهد مدیر قدیمی و ارزشمند صنعت شیشه و آبگینه کشور در 
بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به اینکه بخش اصلی تأمین مالی شرکت از طریق 
وام ارزی بوده و بازپرداخت آن نیز ارزی خواهد بود به این نکته تاکید کرد سیاســت 
شرکت به سمت افزایش صادرات خواهد رفت و مهم ترین بازار هایی که شرکت در 
حال حاضر در آن  ها فعالیت دارد عراق، ترکیه و آسیا میانه می باشد که برنامه مدیریت 
افزایش سهم بازار صادراتی در این کشورها و بازارهای هدف شناسایی شده می باشد.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت شیشه همدان )سهامی عام( 
مــورخ ۱۳۹6/0۷/2۹در محــل هتــل ســیمرغ واقــع در تهران برگــزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضور اکثریت صاحبان ســهام و  ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای محمد ضرابیه بود، 
که آقای احمدرضا ضرابیه و خانم مهشــاد الســادات دعایی اسکویی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای محمد تقی طهرانچی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی سال مالی منتهی به ۱۳۹6/۳/۳۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱2۹ و با تقسیم سود ۵۵0 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.
پیام هیأت مدیره

شرکت شیشه همدان )سهامی عام( به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در راستای منافع 
ملی و با بهره گیری از دانش روز و نیروهای متعهد ومتخصص بعنوان یک شرکت پیشرو 
در تولید شیشــه بسته بندی مواد غذایی و نوشابه سازی سعی دارد با حفظ کرامت 
انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه، توجه به کیفیت و به کارگیری روشهای جدید و تکیه 
بر اصول مشتری مداری و کسب رضایت ذینفعان، مأموریت خود را در جهت حرکت 
به سمت تعالی سازمانی و رشد و شکوفائی اقتصاد کشور به نحو احسن به انجام رساند.

جایگاه شركت در صنعت
شــرکت در صنعت تولید انواع ظروف شیشــه ای بطری و جار برای بســته بندی 
محصوالت صنایع مواد غذایی و نوشــابه سازی فعالیت میکند. به دلیل عدم حضور 
بسیاری از شرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطالعات شرکت های 
یاد شده در دسترس و قابل اتکا نمی باشد. لیکن بر مبنای تحقیقات بازار، شرکت در بین 
شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۹۱۹ میلیارد ریال، یکی از 
بزرگترین شرکت های فعال در صنعت به شمار رفته و در حال حاضر بیش از 20 درصد 
تولیدات داخلی را به خود اختصاص داده، همچنین مجهز به ماشین آالت پیشرفته 
جهت تولید ظروف شیشه بسته بندی صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی می باشد.

اهم برنامه ها وچشم انداز شرکت برای سال مالی آتی :
1- ادامه عملیات اجرایی طرح توسعه واحد )3( كارخانه

2- گشایش اعتبار اسنادی ماشین آالت و تجهیزات خارجی طرح توسعه واحد )۳(کارخانه
۳- انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره

4- مطالعه و برنامه ریزی جهت ارتقاء تکنولوژی تجهیزات و ما شــین آالت موجود 
، افزایــش بهره وری و تــوان ظرفیت تولید و ارتقاء کیفیــت محصوالت تولیدی
۵- ورود به تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار و تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه

6- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
استراتژی ها و چشم انداز شركت :

۱-  تالش جهت دستیابی به ظرفیت اسمی در تمامی دپارتمان های تولید به منظور 
افزایش توان رقابت پذیری در سطح بین المللی

2- سرمایه گذاری بهینه منابع درجهت تکمیل زنجیره ارزش
شركت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹6/4/6 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصوالت کانی 
غیر فلزی با نماد کهمدا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷0/۵/۱۳ مورد 

معامله قرار گرفته است. 
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مارگارین که امروز که سرافراز در صف صادرکننده گان نمونه ایستاده می باید از دسترنج آن 
کودک و همت مطبوعات پاس داشته شوند که مارگارین را این نیرو از چنگال شاهزاده عرب 
بیرون کشیدند، بدانها افتخار می کنیم و به سربازانی که سنگر فتح شان امروز مدال افتخارشان 
شده خسته نباشید میگیریم و به تیم دکتر دلشاد و دکتر بیرالوند دست مریزاد . صادرات به 
عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه 
اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه 
توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش 
انحصار پررنگ تر می کند. از سال ۱۳۷6 ، بیست و نهم مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ 
عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای سال برای 
صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی 
برای تبادل افکار، شــناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف 

واال ی جهش صادرات می باشد. 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 کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از 
صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در 
تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور، دکتر شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون 
رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
، خســروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین و 
نمایندگان مجلس و صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس 
سران برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به 
مهندس جعفر بیرالوند مدیرعامل محترم شركت مارگارین اهدا گردید.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم سالروز ملی صادرات گفت: درآمد ناشی 
از صادرات غیر نفتی می تواند اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود برساند. 
جهانگیری بر لزوم تنوع بخشی به درآمدهای اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: 
اگر بخواهیم اقتصاد کشور در برابر نوسانات و فشارهای شدید جهانی مقاوم 
باشد باید به درآمدهای اقتصاد کشور تنوع ببخشیم. اگر به مسائل اقتصادی 
به صورت جدی توجه کنیم، تولید؛ ماندگار بوده و قادر است ادامه حیات 
دهد و در صحنه  های رقابت حضور داشته باشد؛ یعنی عالوه بر بازار داخلی 
که یک بازار محدود و محصور است، به بازارهای بین المللی نیز راه  یابد.

محمد شــریعتمداري، وزیر صنعت نیز در این مراســم، صادرات را تنها راه شــکوفایی 
اقتصاد کشــور دانست و از اینکه یک عزم ملی در این خصوص شکل نگرفته انتقاد کرد.
شــافعي،  رئیس اتاق ایران نیز ضمن ســخنراني خود در این مراســم اعالم کرد؛ سهم 
ایــران از صادرات جهانی ۳4 صدم درصد اســت که اگر نفت از آن جدا شــود به حدود 
24 صدم درصد می رســد. وي عقب ماندگی فناوری، پرداخت نشــدن سهم صنعت از 
هدفمندی یارانه ها، باال بودن تعرفه کاالهای صادراتی، نرخ بهره، دسترســی نداشتن به 
منابع بانکی و هزینه باال و کندی حمل و نقل را از مشــکالت عمده صادرات اعالم کرد. 
در این مراســم از ۵0 صادر کننده نمونه کشور در دو شــاخه صادرات کاالیی و خدمات 
فنی و مهندســی با اهدا نشــان ویژه و لوح ســپاس تجلیل شد که شــرکت مارگارین 
از بیــن 40 کارخانه فعال در ایــن عرصه به عنوان صادرکننده نمونــه انتخاب گردید.

معرفی شركت
مارگارین اولین شــرکت تولیدکننده روغن گیاهی در ایران است که با برندهای خروس، 
افتاب و آفتاب طالیی در بین مردم شــناخته شده است. این شرکت که در دی ماه سال 
۱۳۳2 با ظرفیت تصفیه ۸ تن روغن گیاهی در روز پا به عرصه صنعت گذاشت و اکنون 
با همکاری کارشناسان مجرب توانسته است با ظرفیت تولیدی ۱000 تن در روز، میهمان 
بسیاری از خانواده ها و صنایع مختلف کشور باشد. این مجموعه همواره سعی می نماید 
محصوالتی با کیفیت برتر و منطبق با نیاز مشتریان طراحی و تولید نماید. هم اکنون ۳۸ نوع 
محصول متنوع روغنی در دو بخش صنف و صنعت )B2B( و مصارف خانوار )B2C( در این 
شرکت تولید میشود که عالوه بر مطابقت با ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
 CODEX ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، با استانداردهای بین المللی نظیر
از شــرکت SGS سوئیس نیز انطباق داده شده است، به همین سبب اینک محصوالت 
مارگارین در بازار اغلب کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی به چشم می خورد.

سال تاسیس: ۱۳۳2
محصوالت صادراتی: 

روغــن های نباتی مصرف خانــوار و صنف و صنعت )انواع مارگارین( و شــورتنینگ ها
برندهای ثبت شده: 

افتاب، آفتاب طالیی، خروس
گواهینامه های اخذ شده: 

 SGS از شرکت CODEX استاندارد بین المللی ،ISO۹00۱:200۸ و ISO۱00002:20۱4
سوئیس، گواهینامه تائید صالحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صالحیت ایران، گواهینامه »حالل«

مهندس جعفر بیرالوند  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

بازمانده از كودک محله گلچغانه كاشان كه اگر نبود یاری مطبوع و همت مردان این هم در كام شهزاده عرب می نشست
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بیمه آرمان؛ چتر آرامش و سایبان حمایت
برنامه های مدون مدیریتی مهندس بیانیان برای کسب سهم حداکثری از بازار

مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت سهامی بیمه آرمان براي سال مالي منتهي 
به ۳0 اســفند ۱۳۹۵ با حضور بیش از ۸0 درصد سهامداران امروز برگزار شد.

در این جلســه که به ریاست دکتر سعید قربانی به عنوان رئیس و آقایان مجید 
شایسته و دکتر حســن رضا دلیری به عنوان نُظار و محمدرضا مجدرضایی به 
عنوان منشــی و با حضور مدیر عامل و نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان های 
حسابرسی و بورس برگزار شــد، عملکرد شرکت و صورت هاي مالي منتهي به 
۳0 اســفند ۱۳۹۵ مورد بررســی قرار گرفت و با کثریت آراء به تصویب رسید.

در این جلسه علیرضا بیانیان مدیر عامل به ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای 
بیمه آرمان در سال ۱۳۹۵ پرداخت. بیانیان بخشی از اقدامات و فعالیت های انجام 
شده در سال ۱۳۹۵ را اصالح ترکیب پرتفوی، جذب اکانت های جدید، پیگیری 

وصول مطالبات معــوق، تکمیــل قراردادهای بانک 
مســکن، اصالح فرایندها و دستورالعمل ها وکاهش و 
برگشت قابل توجه هزینه های جاری شرکت برشمرد.

وی همچنین از افزایش سرمایه شرکت از ۱20 میلیارد 
تومان به ۱۵0 میلیارد تومان تا پایان سالجاری و در نهایت 
به 200 میلیارد تومان طی یک برنامه دو ساله خبر داد.
مدیر عامل بیمه آرمان در پایان از سهامداران، کارکنان، 
مدیران، معاونان و اعضای هیأت مدیره شرکت در طول 
این مدت قدردانی کرد و گفت: همه همکارانم با تالش 
های شــبانه روزی خود و بدون هیچ چشــم داشتی 
این کارنامه یکساله شــرکت را رقم زدند و امیدواریم 
با بررسی و تصویب گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
تالش ایشــان مــورد تأیید و تقدیر قــرار بگیرد تا با 

انگیزه بیشتری اهداف شرکت را تحقق بخشند و جایگاه شرکت را ارتقاء دهند. 
بر اساس گزارش هیأت مدیره، این شرکت در سال ۱۳۹۵ حدود 2۳0/2میلیارد 
ریال حق بیمه تولید کرده اســت که در مقایســه با ســال قبل از آن 6 درصد 
کاهش داشته است.  از این رقم، 2۱۱ میلیارد ریال بصورت مستقیم )۸/۸ درصد( 
و ۱6۳ 2 میلیارد ریال )2/۹۱ درصد( بصورت غیر مســتقیم تولید شــده است.
همچنین خسارت پرداختی سال ۱۳۹۵ مبلغی حدود  ۵06 ۱ میلیارد ریال است 
که در مقایســه با سال قبل از آن، ۱ درصد کاهش داشته است. نسبت خسارت 
سال۱۳۹۵ نیز، معادل 6۸ درصد بود  که در مقایسه با سال قبل از آن 4 درصد 

رشد داشته است.
شــرکت  ایــن   ۳0/۱2/۱۳۹۵ بــه  منتهــی  عملکرد۱2ماهــه  براســاس 
همچنیــن مبلــغ ۱00.۱۵0 میلیــون ریــال ســود خالــص شناســایی 
کــرده اســت که مبلــع ۱0 ریال ســود بــرای هر ســهامدار تصویب شــد.

در این جلســه همچنین مؤسســات حسابرســی آزموده کاران و بهراد مشار 
به عنوان حسابرســان اصلی و علی البدل )پس از تأییــد بیمه مرکزی ج.ا.ا ( و 
روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین و انتخاب شدند.

مقدمه
شــرکت بیمه آرمان با تدوین ماموریت و چشــم انداز اینده سازمان و با تالش 
مجدانه کارکنان خود حرکت هدفمند و برنامه ریزی شــده ای را برای دستیابی 
به جایگاه پیشروترین شرکت بیمه کشور آغاز نموده و در پنجمین سال فعالیت 

خود موفــق به جذب پرتفوی 22۳0 میلیارد ریال گردیده اســت. ایجاد حلقه 
ارتباطی با سازمان های بزرگ بانکی، اقتصادی، صنعتی و تجاری در جای جای 
میهن عزیز جذب پرتفوی بیمه ای با حجم و ترکیب مناســب، توســعه مراکز 
ارائــه خدمات در قالب اجزای شــبکه فروش از جمله نمایندگی ها، شــعب و 
مراکز پرداخت خســارت اهم از فعالیت های شــرکت در این مدت بوده است.

برنامه های كمی و كیفی شركت در سال 1396
- اصالح ســاختار شــرکت در راســتای اجرای آیین نامه حاکمیت شــرکتی
- بروز رسانی پرونده های مالیاتی و تعیین و تکلیف آنها با استفاده از ظرفیت های قانونی
آنهــا تکلیــف  و  تعییــن  و  شــرکت  معــوق  خســارتهای  پرداخــت   -
- استفاده از ظرفیتها و ارتقاء خدمات رسانی به هنگام به بیمه گذاران و زیان دیدگان

- تمرکز دریافت و پرداخت و حذف حسابهای شعب
- اصالح حساب عمیق و همه جانبه در زمینه کدینگ 

مالی
- ادامه اســتقرار کمیته وصــول مطالعات مبتنی بر 

روشهای روز در این حوزه
- تطبیق حســاب و وصول مطالبات معــوق از ایران 

خودرو، سایپا، بانک کشاورزی و بیمه گذاران بزرگ
- راه اندازی پی سی پوز جهت سهولت در دریافت حق 
بیمه و تمرکز بر عملیات الکترونیکی در مبادالت نقدی

- راه انــدازی دریافت الکترونیــک و دریافت از درگاه 
اینترنتی جهت تسهیل در واریز حق بیمهها

- رفع مغایرت ها با بیمه گران اتکایی و تطبیق حساب با آنها
- ارتقا و بروز رسانی ســامانه امور سهامداران پورتال 

شرکت
- انجــام افزایــش ســرمایه شــرکت از ۱200 میلیــارد ریــال بــه 2000 
میلیــارد ریال و پیگیری مســتمر مراحل دشــوار و پیچیده افزایش ســرمایه
- درج به موقع اطالعات و افزایش شفافیت مالی در سامانه اطالع ناشران کدال

- تقویت بنیه شبکه فروش
- استقرار نظام پرداخت مبتنی برعملکرد

- طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی و بستر سازی استقرار 
مدیریت تعالی منابع انسانی

- بازنگری فرآیندها و کاهش مدت زمان ارائه خدمات
- آســان سازی در فرآیندهای صدور و خسارت با روش های نوین با استفاده از 

بسترهای الکترونیکی
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همچون همیشه قدرتمند، این بار در نمایشگاه ایران پالست 
پتروشیمی شازند ؛ در مسیر قله های افتخار

یازدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست با حضور شرکت های داخلی و 
خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالســت با حضور ۱۱24 شرکت داخلی و خارجی 
همچنین با حضور شــرکت پتروشیمی شازند از دوم تا پنجم مهر ماه در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار شــد. این نمایشگاه با شعار » 
بهبود فضای کسب و کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور « و با 
هدف رونق بازار صنعت پالستیک، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات کاال 
و خدمات، تسهیل روند بازاریابی صنعت پالستیک و انتقال فناوری های نو و با 
حضور 600 شرکت داخلی و ۵24 شرکت خارجی برگزار شد که نشان دهنده 
رشــد ۳۹ درصدی شــرکت کنندگان داخلی و 2۱ درصدی شرکت کنندگان 
خارجی نسبت به دوره گذشته است. در طول برگزاری این نمایشگاه جناب آقای 
مهندس جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای مهندس زنگنه 
وزیر محترم نفت و ســرکار خانم مهندس شاهدایی رئیس شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از غرفه های مختلف نمایشــگاه بازدید کردند. شرکت پتروشیمی 
شازند نیز با حضور در نمایشگاه و ایجاد غرفه میزبان بازدید کنندگان، کارشناسان 
و مدیران شرکت های داخلی و خارجی بود و در طول برگزاری نمایشگاه ضمن 
ارائه توضیحات الزم توسط کارشناســان و متخصصین حاضر در غرفه، زمینه 
های همکاری های دوجانبه بین شــرکت پتروشیمی شازند با دیگر شرکت ها 
بررسی شد. در طول برگزاری نمایشگاه تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه با 
حضور در غرفه شرکت پتروشیمی شازند در خصوص فعالیت های این شرکت، 
محصوالت تولیدی و صادرات این محصوالت به دیگر کشــورها سواالت خود را 

مطرح کردند و پاسخ های الزم از سوی مسئولین ذیربط ارائه شد.
مجتمع پتروشــیمی شــازند یکی از طرحهای زیربنایی و مهم کشور می باشد 
که در راســتای سیاســت های کلی توســعه صنایع پتروشــیمی و با اهداف 
تامیــن نیاز داخلی کشــور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رســیده اســت. 
این طرح در سال ۱۳6۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی 

و نصب، فاز اول آن در سال ۱۳۷2 در مدار 
تولید قرار گرفت. در ادامه کار به منظور 
بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، 
واحدهــای دیگر مجتمع تکمیل و واحد 
اتوکسیالت بعنوان آخرین واحد مجتمع 
در ســال ۸2 راه اندازی و در مدار تولید 

قرار گرفت.  از سال ۱۳۷۹ همزمان با تکمیل واحدها، طرح و توسعه مجتمع با 
هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رســید که فاز اول آن در مهرماه سال 
۱۳۸4 و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال ۱۳۸6 به انجام رسید. ظرفیت 
کامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه ۱.46۹.000 تن در سال است. 

اهداف كالن شركت پتروشیمی شازند )اراک(
۱- حفظ و ارتقای ارزش بلندمدت سهام 

2- رضایت ذی نفعان کلیدی 
۳- افزایش سهم بازارهای هدف جدید 

4- تولید محصوالت جدید و یا توسعه یافته
استراتژی های منتخب شركت پتروشیمی شازند)اراک( 

 تثبیت موقعیت رقابتی: 
حفظ وفاداری مشتری و تداوم یا افزایش فروش از طریق کسب رضایت ایشان 

و تقویت برند 
توسعه بازار و محصول: 

افزایش فروش از طریق عرضه محصول یا خدمات فعلی، همچنین محصول یا 
خدمات جدید در بازارهای جدید 

بیانیه مأموریت شركت پتروشیمی شازند )اراک(
۱. تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دستیابی به استانداردهای جهانی 

2. به بلوغ و تکامل رســاندن سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر یادگیری، 
خالقیت، نوآوری و همسویی 

۳. دســتیابی به بازارهای هدف جدید)بازار متمایز( و افزایش سهم محصوالت 
شرکت در بازارهای عمومی 

4. دستیابی به نتایج مطلوب مالی 
 چشم انداز شركت پتروشیمی شازند)اراک(:

 ما می خواهیم با انتخاب مشــتریان و گسترش مرحله ای حیطه جغرافیایی 
فعالیت خود ضمــن در نظر گرفتن تغییرات به 
عنوان یک فرصت و همســویی و مشــارکت 
کارکنان یکی از ســه شرکت برتر دانایی 
محــور منطقه بــا تکیه بــر ارزش های 
ارتقای  مشــترک ))توسعه مســتمر، 
مداری  مشــتری  ســازمانی،  نظــام 
باشــیم. اجتماعــی((  مســئولیت  و 
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امروز موتوژن باقی ماند با دست باقی نژاد در کارنامه دولت امید و تدبیر ، موتوژن سربلند 
در صادرات کشور . یک شرکت کوچک از چشم افتاده با همت مدیری چنان شد که 
بزرگترین شرکت های اروپا در صف نوبت زنبیل گذاردند. مهندس باقی نژاد هیچگاه 
لباس کار از تن بیرون نکرد و همواره در کیفیت کاریش دست از کوشش مستمر بر 
نداشــت.مهندس خوبمان زبان ریاست نیاموخته و زبان ادبیات او زبان رفاقت است و 
توانمندیش زبانزد خاص و عام. یاشاسون بیزیم ایگیدمیز، وارلی باشي نیس . صادرات به 
عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در 
عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار 
کردن راه توســعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای 
موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از ســال ۱۳۷6 ، بیست و نهم مهر ماه با 
تصویب شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین 
یک روز از روزهای ســال بــرای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده 
مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها 
و بررســی راهکارهایی برای رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 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 کشور 
نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به 
عمل می آید. مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 
با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری وزیر 
صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، خسروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت ایران 
و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس و صادرکنندگان توانمند کشور در محل 
سالن اجالس سران برگزار شــد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه 
ملــی به مهندس ناصر باقی نژاد مدیرعامل محترم شركت موتوژن اهدا گردید.
واحــد  بعنــوان  نیــز  و ۹۳  درســالهای ۸۳، ۸۹  موتــوژن  بذکراســت  الزم 
نمونــه صنعتــی کشــوری و از ســال ۸2 بطورمتوالــی تاکنون به عنــوان واحد 
برتــر صنعتــی و صادراتــی اســتان آذربایجان شــرقی معرفی شــده اســت.

شرکت موتوژن در تاریخ ۱۳۵2/۷/2۱ تحت شماره ۱۷6۹۹ با نام گولد الکتریک ایران در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۵4/۸/26 به 
شرکت موتوژن)سهامي خاص( تغییر نام یافت و مرکز آن از تهران به تبریز انتقال یافت 
وتحت شــماره ۱06۷ در اداره ثبت شرکتهاي تبریز مجددا« به ثبت رسید. در تاریخ 
۱۳6۹/۱2/2۸ نوع شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تغییر و درسازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران پذیرفته شده و از سال ۱۳۷0 سهام آن جهت فروش به عموم عرضه شده است .

شــرکت موتوژن عمدتاً در زمینه هاي تولید انواع الکتروموتورهــاي کولری و انواع 
الکتروموتورهاي صنعتي در سایزهاي مختلف و الکتروموتورهاي ضدانفجاري فعالیت 
داشته و بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده الکتروموتور مطابق با استانداردهای جهانی 
نظیر NEMA.DIN.IEC در ایران اســت و با داشــتن گواهینامه های استاندارد 

ملی، CE.200۸-ISO۹00۱ از قابلیت صادراتی بسیار مناسبی برخوردار می باشد. 
بطوریکه در مورد الکتروموتورهای کولری ۸۵ درصد بازار داخلی این نوع الکتروموتورها 
را در اختیار دارد و در مورد الکتروموتورهای صنعتی بیش از ۳0 درصد سهم موتورهای 
صنعتی متعلق به شرکت موتوژن بوده و رقبای داخلی حداکثر ۱۵ درصد بازار را در 
اختیار دارند و بقیه نیازهای صنایع وارداتی است و این شرکت هر سال با توجه به برنامه 
های توسعه ای خود این تعداد را افزایش می دهد. لذا می توان عنوان کرد که موتوژن 
جایگاه نخست را در صنعت الکتروموتورسازی در کشور به خود اختصاص داده است.

تولیدات شامل : الکتروموتورهای خانگی در تیپهای مختلف اعم از الکتروموتورهای 
کولری، پمپ اب کولری و مشعل - الکتروموتورهای صنعتی با بدنه آلومینیومی از 60 

وات تا ۱۸/۵ کیلووات و با بدنه چدنی از ۱/۱ تا 400 کیلووات - الکتروموتورهای ویژه 
اعم از الکتروپمپ صنعتی و ... الکتروموتور ضد انفجار تمکامی محصوالت تولیدی شرکت 
 CRS موتوژن با گارانتی 2 ساله ارائه می شود. محصول جدید: الکتروموتورهای کولری
)الکتروموتورهای با راندمان باال( طرح های توسعه : ۱- تولید الکتروموتورهای کولری 
درایوار. 2- تولید الکتروپمپ تکفاز خانگی و صنعتی ۳- پروژه تولید الکتروموتورهای 
چدنی ســه فاز از 400 الی ۱200 کیلووات. 4- پروژه تولید موتور گیربکس آسانسور 
برای ساختمانهای تا 6 طبقه . ۵- پروژه توسعه تولید موتورهای ضد انفجاری. شایان 

ذکر است شرکت موتوژن واحد صادرکننده نمونه استان آذربایجان 
شــرقی در ســال های ۸۳- ۸4- ۸۵- ۸6- ۸۷- ۸۸- ۸۹- ۹0- 
۹۱- ۹2- ۹۳- ۹4- ۹۵ بوده که از افتخارات شــرکت می باشــد.

سال تاسیس: ۱۳۵4/۸/26
محصوالت صادراتی: انواع الکتروموتور کولری و پمپ آب کولری 
- انواع الکتروموتور سه فاز و تک فاز صنعتی- انواع الکتروموتور ضد 

انفجار
برندهای ثبت شده: موتوژن

 ISO / IEC - 200۸ : ۹00۱ ISO :گواهینامه های اخذ شده
CE MARK - ۱۷02۵

 مهندس انرص باقی ژناد  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
موتــوژن با مهندس باقــی نژاد مهر تایید بــازار جهانــی را گرفت و بر ســكوی افتخار صادر كننده نمونه ایســتاد
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صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای جهانی 
نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد 
ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین 
کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سال ۱۳۷6 
، بیســت و نهم مهر ماه با تصویب شــوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز 
ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای ســال برای صادرات ضمن 
ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای 
تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف 
واال ی جهش صادرات می باشد. 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 بیست 
و یکمین ســالروز ملی صادرات در تاریــخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور 
آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، خسروتاج ریاست 
سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس و 
صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس سران برگزار شد و در 
این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مهندس احمدرضا 
غفاری مدیرعامل محترم شــركت باراد گستر الوند  اهدا گردید.

معرفی شركت
احمدرضا غفاری فعالیت صادراتی خود را در سال ۱۳۷۹ با گرفتن کارت 
پیله وری از شهرســتان قصر شیرین و فعالیت در بازارچه پرویز خان و 
گمرک خسروی شــروع کرد . با تشکیل شرکت تعاونی سیمان به امر 
صادرات ســیمان پرداخت  و به مدت یک ســال در این زمینه فعالیت 
داشت. در اوایل سال ۱۳۸0 صادرات خود را در زمینه کاالهای متنوع به 
خصوص محصوالت خوراکی از جمله بیسکویت و شکالت و محصوالت 

کشــاورزی مانند انواع میوه و تره بار ادامه داد. در سال ۱۳۸4 موفق به اخذ کارت 
بازرگانی حقیقی از استان همدان شد. وی فعالیت خود را در زمینه صادرات کاالهای 
متنوع ادامه داد و در سال ۱۳۸۸ صادرکننده نمونه استان همدان شد. در سال ۱۳۹0 
شرکت خصوصی بارادگستر الوند را در استان همدان به ثبت رساند و در سال های 
۱۳۹4 و ۱۳۹۵ توانست شرکت خود را جزو شرکت های صادراتی نمونه و برگزیده 
استان همدان قرار دهد. در سال ۱۳۹۵ موفق به صادرات کاالهای متنوع به ارزش 
بیش از صد میلیون دالر شد. بارادگستر در این سال ها به طور پیوسته بیشترین 
صادرات خود را به کشــورهای همســایه از جمله عراق، ترکمنستان، آذربایجان، 
افغانستان، ترکیه، قطر، عمان ودیگر کشورهای حوزه خلیج فارس داشته و یکی از 
اهداف شرکت در آینده ای نزدیک گسترش صادرات خود به کشورهای اروپایی به 
ویژه آلمان و ایتالیا می باشد که با ثبت شرکت در کشور  آلمان در سال گذشته این 
امر میسر گشته است. وی از تمامی دست اندرکاران و حامیان صادرات به ویژه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران تشکر کرد و امیدوار 
است با ایجاد روابط دیپلماسی زمینه ای مناسب برای رونق صادرات غیرنفتی فراهم 
گردد. او یکی از اهداف مهم شرکت را توسعه صادرات خود و داد و ستد با کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا می داند. وي که از سال ۱۳۷۸ مشغول به کار صادرات 
در زمینه هاي متفاوت بود، شــرکت »باراد گستر الوند« را در سال ۱۳۹0 با هدف 
صادرات کاالهاي متنوع تأسیس کرد. این شرکت با صدور بیش از 6 میلیون دالر 
محصوالت کشــاورزي در سال ۹۳ توانست در سال ۹4 براي دومین بار در لیست 
صادرکنندگان نمونه اســتان جای بگیرد. شرکت »باراد گستر الوند« محصوالتي 
چون سیب زمیني، پرتقال، کیوي و... را به کشورهایي چون عراق، ترکیه، ارمنستان، 
آذربایجان، افغانســتان و ترکمنســتان صادر مي کند که دفاتر آن در استان هاي 
مرزي چون خرمشــهر، پرویزخان، خسروي، باشماق و سلیمانیه عراق دایر است.

سال تاسیس: ۱۳۹0 به مدت ۵ سال
محصوالت صادراتی: کاالهای متنوع شامل کاالهای صنعتی خوراکی کشاورزی

برندهای ثبت شده: باراد
گواهینامه های اخذ شده: گواهینامه دور آموزشی اعتبار اسنادی - گواهینامه 

آموزش امور گمرکی و ترخیص کاال

مهندس احمدرضا غفاری  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

شــاهكار صد میلیون دالر صادرات در ســال 1395 از مدیری خوش فكر كه بازارهای صادراتی را خوب می شناسد

28



بچه های خوب پتروشیمی مارون 
حرمت شایسته به اهل قلم در نمایشگاه ایران پالست

وقتی در سالن نمایشگاه به غرفه شیک  و آبرومند پتروشیمی مارون رسیدم آنکس 
که حرمت قلم را دانست به استقبال آمد. از بچه های ُگل بوته های کاشان جناب 
نازنینی که نازش به کل مزرعه ها می ارزد و کالمش ما را به پای بوس ســرزمین 
وحی می برد و چه نازنینی از این بهتر. یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 

با حضور شرکت های داخلی و خارجی در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد. یازدهمین نمایشگاه بین 
المللی ایران پالست با حضور ۱۱24 شرکت 
داخلی و خارجی همچنین با حضور شرکت 
پتروشیمی مارون از دوم تا پنجم مهر ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شــد. این نمایشگاه با شعار» 

بهبود فضای کسب و کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور « و با هدف 
رونق بازار صنعت پالستیک، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات کاال و خدمات، 
تسهیل روند بازاریابی صنعت پالستیک و انتقال فناوری های نو و با حضور 600 
شرکت داخلی و ۵24 شرکت خارجی برگزار شد که نشان دهنده رشد ۳۹ درصدی 
شرکت کنندگان داخلی و 2۱ درصدی شرکت کنندگان خارجی نسبت به دوره 
گذشته است. در طول برگزاری این نمایشگاه جناب آقای مهندس جهانگیری معاون 
اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت و سرکار 
خانم مهندس شاهدایی رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی از غرفه های مختلف 
نمایشگاه بازدید کردند. شرکت پتروشیمی مارون نیز با حضور در نمایشگاه، ضمن 
ارائه توضیحات الزم توسط کارشناسان و متخصصین حاضر در غرفه، زمینه های 
همکاری های دوجانبه بین شرکت پتروشیمی مارون با دیگر شرکت ها بررسی شد.
شركت پتروشــیمی مارون )MPC( در سال 1995 تاسیس شد و شامل 

واحدهای عملیاتی زیر می باشد:
- واحد بازیابی اتان )به ظرفیت: ۱/۹0۸/۷20 تن در سال : تکنولوژی: لینده(

- واحد الفین )به ظرفیت ۱/۱00/000 تن در سال: تکنولوژی: لینده(
- واحد پلی پروپیلن )به ظرفیت: ۳00/000 تن در سال : تکنولوژی: بازل(

- واحد پلی اتیلن )به ظرفیت: ۳00/000 تن در سال: تکنولوژی : بازل(
- واحد اتیلن گلیکول)به ظرفیت 44۳/000 تن در سال: تکنولوژی: تکنیمونت(

در واحد بازیابی اتان: ترکیبات اتان و سنگینتر از متان جدا شده و به واحد الفین 
بعنوان خوراک ارسال می شوند.

در واحد الفین: اتیلن و پروپیلن )با کیفیت گرید پلیمری( بهمراه بنزین پیرولیز، متان 
، هیدروژن و هیدروکربنهای سنگین تولید می شود.

در واحد پلی پروپیلن : گریدهای مختلف )همو، هتروفاز کوپلیمر و کوپلیمر تصادفی( 
تولید می شود.

در واحد پلی اتیلن: گریدهای مختلف )بادی، 
تزریقی، فیلم، اکســتروژن و پایپ( تولید می 

شود.
در واحد اتیلن گلیکول: اتیلن اکساید، منواتیلن 
گلیکــول )MEG( ، دی اتیلــن گلیکــول 
)DEG(، و تــری اتیلن گلیکول )TEG( به 

همراه دی اکسید کربن تولید می شود.
شرکت مارون همچنین پروژه هایی جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید در دست 

اقدام دارد که عبارتند از:
- کامپوندینگ )به ظرفیت 60/000 تن در سال(

- اتوکسیالت )به ظرفیت ۷2/000 تن در 
سال(

سیاست و خط مشی پتروشیمی مارون 
مدیریت انرژی، اســتفاده بهینه از منابع 
طبیعی ، مدیریت پسماندهای صنعتی و 
پساب، کنترل و حذف ریسک های محیط 
زیست می باشد.  شرکت صنایع تکمیلی 
مارون بــا هدف تکمیل زنجیــره ارزش 
محصوالت پتروشیمی توسط شکت پتروشیمی مارون تاسیس شده است. واحد 
تولید محصوالت کامپاندی و مستریچ، یکی از واحدهای تولیدی این شرکت است 
که توان تولید بیش از 60 هزار تن محصول را طی سال دارا می باشد. این واحد برای 
تولید محصوالتی با کاربرد در صنایع مختلفی همچون لوازم خانگی، بسته بندی، 
فیلم و ورق، لوله، سیم و کابل، خودرو و صنایع پزشکی طرح ریزی و اجرا شده است. 

خط مشی مدیریت
شــرکت پتروشــیمی مارون به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده محصوالت 
پتروشیمی، هم راستای چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران مبنی ب 
توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، صیانت از نیروی انسانی، حفظ سرمایه ملی 
و رضایتمندی مشتریان، با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان هوشمند و متخصص 
خود، بهبود مستمر را در همه فرآیندها از اولویت های خود قرار داده است و تعهدات 

خود را بدین شرح اعالم می دارد:
- مدیریت بهره وری از طریق ارتقاء سطح آگاهی و انگیزه کارکنان و ترویج فرهنگ 

بهینه کاری
- اقتصادی نمودن فعالیت های شرکت از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات 
موجود، تداوم تولید و کاهش ظایعات، مصرف بهینه انرژی با بکار گیری فن آوری 

های نوین و محصوالت و خدمات پربازده انرژی
- رعایت قوانین و مقررات مرتبط با محصوالت، فعالیت ها و خدمات شرکت در راستای 
گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست، عوارض 
ناشی از کار، مصرف و بازدهی بهینه انرژی، شناسایی و پایش ریسک ها در سازمان

- وفاداری به اصل رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت
- نظامنــد کردن فرآیند تولید، توزیع و مصرف انرژی با رویکرد بهینه ســازی و 

دستیابی به استانداردهای جهانی
برای نیل به اهداف مذکور انتظــار دارد کلیه همکاران حداکثر توانائیهای علمی 
تخصصی خود در اجرای خط مشی، همراه و 

کوشا باشند.
مدیریت شرکت متعهد می گردد با بازنگری 
دوره ای سیســتم های مدیریتی از عملکرد 
نتیجه گرا و بهبود مستمر آن اطمینان حاصل 

نماید.
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صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای 
جهانــی نقش مهمــی را در عرصــه اقتصاد ایفــا می کند، زیــرا تقویت 
ظرفیتهــای تولیــد و ایجاد ظرفیتهــای جدید، هموار کردن راه توســعه 
صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده ســرمایه گذاریهای موجود 
و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از ســال ۱۳۷6 ، بیســت و نهم مهر 
ماه با تصویب شــوراي فرهنگ عمومي کشــور، به عنوان روز ملي صادرات 
تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای ســال برای صادرات ضمن ترویج 
فرهنــگ صادرات در میان توده مردم، تقدیــر از فعاالن اقتصادی، فرصتی 
برای تبادل افکار، شــناخت گیرها و تنگناها و بررســی راهکارهایی برای 
رســیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ســازمان توســعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه فرهنگ 
عمومی صادراتی کشــور و تشــویق صادرکنندگان و فعــاالن اقتصادی و 
بازرگانی کشــور نســبت به برگزاری روز ملی صادرات اقــدام می کنند و 
از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم بیســت و 
یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور 

آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری وزیر 
صنعت معــدن و تجارت، دکتر مونســان معاون رئیــس جمهور و رییس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ، خسروتاج ریاست 
سازمان توســعه تجارت ایران و جمعی از مســئولین و نمایندگان مجلس 
و صادرکنندگان توانمند کشــور در محل ســالن اجالس سران برگزار شد 
و در این مراســم باشــکوه تندیــس صادرکننده نمونه ملــی به مهندس 
احمد بدیعی مدیرعامل محترم شــركت زعفران بدیعی اهدا گردید.

معرفی شركت:
واحــد بازرگانــی زعفران بدیعی در ســال ۱۳6۹ توســط احمــد بدیعی 
بــه منظور هــدف قــراردادن بازارهای بیــن المللی با تضمیــن کیفیتی 
عالــی بنا نهاده شــد. زعفــران بدیعی با در اختیار داشــتن آزمایشــگاه 
مجهــز و دارنــده پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد و گواهی بهداشــت از 
دانشــگاه علوم پزشــکی و اســتاندارد ایزو 20۱۵- ۹00۱ ثابت کرده در 
راســتای تضمین ســالمت و کیفیت محصول خود ثابت قدم می باشــد.
زعفــران بدیعی بــا تضمیــن کیفیت محصــوالت خود و ارائــه خدمات 
عالــی بــه مشــتریان دارای اعتبــاری بین المللــی در عرصــه صادرات 
زعفــران به بیش از ۳0 کشــور می باشــد که محصوالت این شــرکت با 
دو برنــد بدیعــی و زرنما بــه دیگر کشــورهای جهان صــادر می گردد.

استانداردها
شــرکت زعفران بدیعی با توکل به خداوندمتعال در راستای جلب رضایت 
مشــتریان ،سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای اســتاندارد های بین المللی 
ISO۹00۱:200۸وISO22000:200۵ وHACCP را بــه عنوان الگوی 
سیســتم تضمین کیفیت کسب نموده و خود را متعهد به اجرای اثر بخش 

آن می داند.
سال تاسیس: سال ۱۳6۹

محصوالت صادراتی شركت: انواع زعفران
برندهای ثبت شده : بدیعی - زرنما- ثناء

گواهی نامه های اخذ شده: استاندارد ایزو 20۱۵- ۹00۱

مهندس احمد بدیعی  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
زعفــران بــه تنهــا خواســته خــود بــه همــت او رســید ؛ صنعــت بســته بنــدی جهانــی پســند 

جادوی مهندس احمد بدیعی در  صادرات شیك طالی سرخ
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه 
گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)سهامی 
عام( مــورخ ۱۳۹6/0۷/۳0 در محل مرکز 
همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت 
نفت سالن همایش سروش تشکیل گردید.

در این مجمع کــه با حضور ۸۵ درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای 
هیات مدیــره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس 
قانونــی برگــزار شــد، ریاســت مجمع 
برعهده آقای احســان وحیــدی فرد بود 
که جنابان اســامه آیت الهــی و محمد 
نادر خمجانی درمقام نظــار اول و دوم و 

آقای امیر شــفیعی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. در ادامــه و پس از 
قرائــت گــزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط 
مدیریت شــرکت و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود افزایش سرمایه شرکت را مصوب مجمع نمودند.

گزارش بازرس قانوني دربــاره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه به مجمع 
عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمایه 
گذاری گروه صنایع بهشــهر ایران)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده ۱6۱ اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال ۱۳4۷
۱- گــزارش توجیهی هیات مدیره شــرکت ســرمایه 
گــذاری گــروه صنایع بهشــهر ایران )ســهامي عام( 
درخصــوص افزایــش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 
۱۵60میلیــارد ریال به مبلــغ ۱۸00 میلیــارد ریال 
)افزایش به مبلغ 240 میلیارد ریال(، از محل مطالبات 

ســهامداران، آورده نقدی و سود انباشته، مشــتمل بر صورت های مالی فرضی 
است که پیوست می باشــد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت گزارش 
توجیهــی و مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده ۱6۱اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته سهامداران 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.

۳- گفتنی است که مطابق منطوق ماده ۱6۵ اصالحیه قانون تجارت هر افزایش 
سرمایه شــرکت پس از اتمام عملیات و تادیه وجوه افزایش سرمایه قبلی میسر 
خواهد شد. مدیریت معتقد است با اتمام مراحل دوگانه افزایش سرمایه پیشین اگر 
چه حد افزایش سرمایه مورد نظر تامین نشده اما به علت اتمام مراحل موضوع آن 

خاتمه یافته است.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضاتو با فرض تحقق صورتهای مالی پیش 
بینی شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر 
این موسسه به استثنای مورد مندرج در بند )۳( گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۵- براســاس برآوردهــای بعمل آمده دوره بازگشتســرمایه ۳۱ ماه می باشــد.
6- به منظور ثبت افزایش ســرمایه اخذ مجوز از سازمان بورس الزامی می باشد.

۷- ضرورت داشــت گزارش توجیهی تائید شــده توســط هیــات مدیره تحت 
عنوان » پیشــنهاد هیــات مدیره به مجمــع عمومی فوق العــاده د خصوص 
افزایــش ســرمایه« در روز تاییــد از طریــق ســامانه اطــالع رســانی گردد.
۸- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در بــاال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفــاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا 

رویدادهــاي پیش بیني شــده اغلب به 
گونــه اي مــورد انتظــار رخ نمي دهد 
وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت ســرمایه گــذاری گروه 
صنایع بهشــهر ایران )ســهامی عــام( از 
افزایش سرمایه، تحصیل منابع به منظور 
گســترش فعالیت مؤثر در بازار ســرمایه 
و حفــظ تــوان رقابتــی در ســودآوری 
فعالیتهای ســرمایه گذاری و مشــارکت 
در افزایــش ســرمایه ها و کســب بازده 
مناسب با اســتفاده از فر صت های کوتاه 
مدت و بلندمدت بازار ســرمایه با توجه به 
افزایــش حجــم و ارزش بــازار ســرمایه و نیز اســتفاده مطلــوب از ابزارهای 
نویــن مالــی در جهت توســعه فعالیت هــا و گرایش ســودآوری می باشــد.

با توجه به اینکه منابع نقدی شرکت صرفاً محدود به سود سهام دریافتی از شرکت 
های ســرمایه پذیر بوده و استفاده از تسهیالت بانکی نیز به صورتی محدود و با 
هزینه بسیار باال امکان پذیر است، لذا مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر نیازمند منابعی است که 
بنا به دالیل ذکرشده، به صرفه ترین و کم ریسک ترین 
روش بــه منظور منابع مالی موردنیاز از این بابت، انجام 

افزایش سرمایه می باشد.
مهمترین اهداف افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

-  ایجاد تنوع در سرمایه گذاری های شرکت به منظور 
کاهش ریســک و افزایش ســودآوری با لحاظ مسائل 

مختلف کالن و خرد اقتصادی و سیاسی
- حضور فعال تر و گسترده تر در بازار بورس اوراق بهادار، 

بازار فرابورس، بازار معامالت آتی سهام و کاال
- متنوع ســاختن سبد سهام شرکت در بازارهای اولیه و ثانویه به منظور کاهش 

ریسک و افزایش بازدهی
-  اصالح ساختار سرمایه شرکت از طریق جذب اعتبار و استفاده بهینه از آن به 

عنوان اهرم سرمایه گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن
مبلــغ کل ســرمایه گــذاری موردنیاز جهــت اجــرای برنامه های یادشــدۀ 
فــوق 240 میلیــارد ریــال و منابع تأمین آن به شــرح جدول زیر می باشــد.

بر اساس برنامه ارائه شده در سال ۱۳۹۳ مبلغ کل سرمایه گذاری موردنیاز جهت 
استفاده از فرصتهای بازار طی ۵ سال آتی ۳/000/000 میلیون ریال می باشد که 
طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده قبلی افزایش سرمایه از مبلغ ۱/000/000 
تا مبلغ 2/000/000 میلیون ریال تصویب گردیده اســت اما بنا بر شرایط مالی و 
اقتصادی حاکم در طی سنوات گذشته تاکنون مبلغ ۵60/000 میلیون ریال به سرمایه
شرکت افزوده شده اســت. با توجه به مقررات موضوعه و گزارش توجیهی قبلی 
تهیه شــده مهلت دومرحله ای افزایش سرمایه به اتمام رسیده است؛ بنابراین در 
ســاا جاری بنا به ضرورت نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه به مبلغ 240/000 
میلیون ریال اقدام و نحوه انجام و شروع آن طی جدول پیشنهادی نحوه تأمین و 

محل مصارف آن به شرح ذیل ارائه می گردد.

مبلغ )میلیون ریال(شرح

منابع
240/000افزایش سرمایه

240/000جمع منابع

مصارف
240/000سرمایه گذاری در شرکت ها

240/000جمع مصارف

تایید دکترین تنوع در سرمایه گذاری های شرکت 
افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری صنایع بهشهر  مصوب مجمع گرفت
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مجمــع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــرکت آهنگری تراکتورسازی)ســهامی عام( مورخ 
۱۳۹6/04/2۷در محل هتل اسپیناس پاالس برگزار 
گردیــد. در این مجمع که با حضــور ۸۸/۵ درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای عبدالمجید قندریز بود، که جنابان پدرام باویلی 
تبریزی و جالل الدین حیرت انگیز چرندابی در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای جواد زراعتی خسروشــاهی 
بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد.  درادامه با 
قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی 
به ۱۳۹۵/۱2/۳0 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمــن  تصویب صورتهای مالــی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱2۹ به کار خود پایان دادند. همچنین 
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
شرکت برای سال ۱۳۹6 انتخاب گردید. مهندس پدرام 
باویلی قائم مقام مدیرعامل در ابتدای مجمع ضمن خیر 
مقدم به سهامداران با ارایه گزارشی از عملکرد یکساله 
هیات مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران این 
نکتــه را یادآور گردید که: بــا توجه به اینکه صنعت 
آهنگری وابستگی شدیدی به قطعات خودرویی دارد 
و در واقع خودروسازان بزرگترین مشتری این صنعت 
را تشکیل می دهند بنابراین هر گونه تاثیر بر وضعیت 
خودروسازی اثر مستقیم خود را در صنعت آهنگری بر 
جای می گذارد. این مدیر جوان و خوش فکر درادامه 
با یادآوری این نکته که در چند سال گذشته همگام 
با بحران جهانی ،خودروســازان در داخل کشــور نیز 
با کاهش تقاضا و رکود بازار مواجه شــدند، اضافه کرد 
از طرفی دیگر فشــار بحران جهانی بر خوردورسازان 
بزرگ جهان باعث شد تا دامنه رقابت این شرکت ها 
به کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری های بزرگی 
نموده کشــیده شده و میزان تقاضا برای صادرات این 
شرکت ها تیز تا حد زیادی کاســته گردد افزود این 
امر باعث کاهش نقدینگی شرکت های خودروسازی 
گردید که تاثیرات نامطلوب خود را مستقیماً بر روی 
تولید کنندگان واسطه تحویل بر جای گذاشت و همین 
امر باعث گردید شرکت هایی همچون شرکت آهنگری 
تراکتور سازی ایران در وصول به موقع مطالبات خود با 
مشکالت جدی و جدید روبرو گردند. به گفته مهندس 
پدرام باویلی از طرفی دیگر در سالهای گذشته افزایش 
نرخ تورم به دلیل اعمال سیاست های کالن یارانه ای 
در کشور همراه با اعمال تحریم های جهانی منجر به 
افزایش نرخ ارز و تورم سه برابری گردید و اعمال تحریم 

ها باعث شــد تا امکان واردات مواد و قطعات کلیدی 
به کشور با مشکالتی مواجه گردیده و برای تهیه این 
مواد و قطعات با وجود مشــکالت فراوان هزینه های 
بیشتری شرکتها متحمل گردند. وی افزود: این موارد 
منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان 
گردید که حاصل آن آشفتگی در بازار و سر در گمی 
قطعه سازان و خودروسازان به دلیل عدم ثبات قیمت 
ها و مقاومت در مقابل افزایش قیمت فروش محصوالت 
خودروسازان توســط دولت گردید، که مجموع موارد 
فوق باعث شده تا قطعه سازان نیز با مشکالت بسیاری 
مواجه گردند. عضو هیات مدیره و قائم مقام شــرکت 
آهنگری تراکتورسازی در ادامه گفت: در سال ۱۳۹4 
عالوه بر بخش عمده ای از موارد فوق ، موج عدم خرید 
محصوالت خودرویــی از طرف مصرف کنندگان نیز 
باعث کاهش شدید سفارشات خودروسازان گردید که 
رکود صنعت خودروسازی و متعاقب آن قطعه سازان 
داخلی را به همراه داشت که حاصل تمامی موارد مذکور 
منتج به عدم امکان برنامه ریزی الزم برای تهیه مواد 
اولیه و نهایتاً تولید قطعات مورد نیاز در آن ایام گردید. 
مدیر ارشد و الیق مجموعه با اعالم این که مشکالت 
عدیده ای که از این نابسامانی ارزی ، واردات و کاهش 
تولید حادث گشته که شرکت آهنگری تراکتور سازی 
نیز مستثنی از این قضایا نبوده است  ابراز امیدواری کرد 
در سال آتی مالی و با گشایش هایی که بر امور صورت 
پذیرفته و با بهبود روابط، شرکت بتواند در مسیر چشم 
انداز خود به سوی موفقیت طی مسیر کند. وی اضافه 
کرد بسیار امیدواریم که با استمرار این روند شاهد تجلی 
موفقیت روزافزون در مجموعه آهنگری تراکتورسازی 
باشیم که شاخص های آماری استخراجی هم همین 
موضوع را تائید می کند. وی افزود: شــرایط سیاسی 
بوجود آمده در روابط خارجی کشــور سرآغازی برای 
ایجاد شرایط تبادل با جهان در فضای آزادتر و همچنین 
تسهیل فضای الزم مبادالتی برای بانک ها و ثبات ارزی 

بوجود آورده است .
به گفته مهنــدس پدرام باویلی  با باز شــدن فضا و 
امکان تبــادالت با دنیای خارج در ســال ۱۳۹۵ که 
ناشــی از رفع تحریم های جهانی بود و با باز شــدن 
فضای کاری و امکان مبادالت برای تولید کنندگان با 
شرکت های بزرگ جهانی علی الخصوص خودروسازان 
برتر دنیا در شــرکت آهنگری تراکتورســازی برنامه 
ریزی هــای الزم جهت امکان صــادرات قطعات در 
دستور کار مدیریت ارشد ســازمان قرار گرفته است.

بــه باور این مدیر جوان و توانمند کــه بخوبی بازار را 
رصد می کند، اگرچه عدم خرید محصوالت خودرویی 
توســط مصرف کنندگان در همان سال تا حدودی 
منتج به ایجاد مشکالتی گردید اما با پشتیبانی دولت 

و حمایــت بانک ها در اعطای تســهیالت مالی این 
موضوع در انتهای ســال ۹4 منجر به بهبود وضعیت 
سفارشات خودروسازان و همچنین مشکالت تورمی و 
تا حدودی ارزی در کشور گردید. بر این اساس تغییراتی 
درمراودات مالی شرکت های طرف قرارداد بوجود آمد 
که منتج به بهبود نسبی وضعیت نقدینگی این شرکت 
ها با وجود عدم اســتقبال مصرف کنندگان از خرید 
محصوالت خودروسازان در مقایسه با گذشته گردید.
بــه گفتــه وی وضعیت مالــی شــرکت آهنگری 
تراکتورسازی ایران نیز به طور مستقیم متاثر از اوضاع 
مالی شرکت های طرف قرارداد ،وضعیت نقدینگی آنان 
و سیاست های ارزی می باشد که علی رغم مشکالت 
موجــود در آن ســال به دلیل عدم اســتقبال خرید 
مصرف کنندگان از محصوالت خودروسازان داخلی و 
متعاقب آن لغو سفارشات مشتریان ،شرکت آهنگری 
با تولید ۱2۵۱۳ تن قطعــات فورج، موفق به تحقق 
۹2 درصدی برنامه تولید گردید و با تداوم روند بهبود 
اقتصادی کشــور در سال ۱۳۹۵ و امکان برنامه ریزی 
دقیق تر ،شرکت آهنگری موفق به تولید ۱۳۹۳0 تن 
قطعات فورج گردید که این میزان در مقایسه با سال 
۱۳۹4 از افزایش ۱۱/۳2 درصدی برخوردار بوده است.

ایــن مطلب با مد نظر قــرار دادن صادارت ۳۱۵ تنی 
که نســبت به مقدار ۱۸ تنی ســال قبــل افزایش 
۱6/۵ برابری داشــته اســت قابل تامل می باشــد.
مهندس باویلی در خصوص قرارداهای شرکت نیز گفت 
: رایزنی با شرکت ایدم وساپکوو برای آغاز تولیدقطعات 
که در تیرماه سال جاری منجر به انعقاد شد، موجب  
تاثیر گذاری آن در ســود پیش بینی شــده برای هر 
سهم به میزان 20 درصد می شودوهمچنین  پوشش 
۳0 درصدی ســود پیش بینی شده برای هرسهم در 
سه ماهه اول ســال جاری در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر مذاکرات متعدد با چندین شرکت داخلی 
تصریح کرد:  با توجه به این مذاکرات،  درصورت انعقاد 
قرار داد  احتمال تعدیل مجدد نیز وجود خواهد داشت.
 باویلی همچنین اظهارداشــت: افزایش سود ۳ماهه 
نسبت به دوره مشــابه سال قبل و همچنین تبدیل 
به سودده شدن شــرکت پس از6 سال زیان انباشته 
داشــتن از دیگر مزیت های شــرکت آهنگری است.
به گفته مهندس حیرت انگیز مدیرعامل مجموعه در 
حاشیه این مجمع تامین مواد اولیه فوالد که به عنوان 
عمده ترین مواد اولیه این صنعت شناخته می شود از 
تنها منبع تامین کشور یعنی شرکت فوالد آلیاژی ایران 
به علت فروش نقدی شرکت مذکور کماکان با مشکالتی 
مواجه بود که این موضوع یکی از مهم ترین مشکالت 
پیش روی صنعت فورج می باشــد که در این زمینه 
مذاکرات و رایزنی های متعددی در حال انجام می باشد.

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

باال رفتن بهره وری، رشد صادرات و افزایش تولید قطعات
به دست آهن تفته کردن خمیر، فقط از او بر می آید ؛ خاندان باویلی تبریزی آبروی صنعت آهنگری کشور
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صادرات بــه عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای 
جهانــی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای 
تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت 
را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ 
تر می کند. از سال ۱۳۷6 ، بیست و نهم مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ 
عمومي کشــور، به عنوان روز ملي صادرات تعییــن گردید. تعیین یک روز 
از روزهای ســال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده 
مردم، تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و 
تنگناها و بررســی راهکارهایی برای رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات 
می باشد. 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 نســبت به برگزاری روز ملی صادرات 
اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراسم بیست 
و یکمین ســالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور آقایان 
دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شــریعتمداری وزیر صنعت 
معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ، خســروتاج ریاست سازمان توسعه 
تجارت ایران و جمعی از مســئولین و نماینــدگان مجلس و صادرکنندگان 
توانمند کشــور در محل ســالن اجالس سران برگزار شــد و در این مراسم 
باشــکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی بــه مهندس سیدرضا زیارت نیا 
مدیرعامل محتــرم گروه صنعتی معدنی زرمهــر مارلیك اهدا گردید.
اولین شــرکت خصوصی و ایرانی در کشــور که توانســته اســت اکتشاف، 
اســتخراج، فرآوری، پاالیش و تولید شمش خالص فلزات گرانبها را به انجام 
برســاند. همچنین موفق بــه ایجاد اولین ضرابخانــه اختصاصی طال و نقره 
گردیده است که کلیه ی شمشها، پالک ها و مدال های تولیدی این شرکت 
با استاندارد ایران و همچنین مجوزهای بین المللی )IPMI( در کشورهای 
مختلف دنیا عرضه می شــود. این شرکت از سال ۱۳۹۳ موفق به راه اندازی 
پایشــگاه تخصصی طال و نقره گردید و توانست از انواع طالهای مستعمل و 
کنســتانتره های فلزی، شــمش خالص با عیار ۹۹۹/۹ و ۹۹۹ و ۹۹۵ تولید 
نماید. محصوالت این شــرکت با نام و نشان تجاری بین المللی »پارسیس« 

)Parsis( تولید و عرضه می شــود. با راه اندازی واحد آفرینشــهای هنری، 
این شــرکت موفق به تولید صنایع دستی بسیار لوکس و فاخر از طال و نقره 
گردید که پس از بازاریابی گسترده خوشبختانه انواع آثار هنرمندانه ی ایرانی 
که کامال دســت ساز و با بهترین متریال )طال و نقره و از عیارهای مختلف( 
ســاخته می شود با برند »پارســیس« و نام ایران به کشورهای متعدد صادر 
می شــود. سال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: ۱۳۷۷ محصوالت صادراتی 
شــرکت : - مدال، پالک با عیارهای مختلف - صنایع دســتی و مصنوعات 
ساخته شده از طال )عیارهای مختلف( - انواع زیورآالت اعم از زنجیر، الکنو، 
ســرویس و ... ساخته شــده از طال )با عیارهای مختلف(-  تابلوهای صنایع 
دستی ترکیب با هنر خطاطی، نگارگری، تذهیب، تشعیر، معرق و گل و مرغ 
از طال با عیارهای مختلف - تابلوهای صنایع دستی از طال و نقره مخراج شده 
با گوهرســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بــا عیارهای مختلف با طرحهای 

اختصاصی برندهای ثبت شــده : پارســیس، آیال گواهی نامه های اخذ شده 
 .2004 - ISO۱400۱ .۱۹۹۱ : ۹۸02 IPMI . ISO :

200۸ :۹00۱ ISO .200۷: ۱۸00۱ OHSAS
سال تاسیس: ۱۳۷۷/4/۳0

محصوالت صادراتی: صنایع دستی و مصنوعات ساخته شده 
از طال با عیار مختلــف، مدال و پالک با عیار مختلف، انواع 
زیورآالت اعم از زنجیر الکنو و سرویس ساخته شده از طال 
با عیارهای مختلف، تابلوهای صنایع دستی ترکیبی از هنر 
خطاطــی نگارگری و تذهیب تشــعیر معرق و گل و مرغ از 
طــال با عیارهای مختلف، تابلوهای صنایع دســتی از طال و 
نقره مخراج شــده با گوهرسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

با عیارهای مختلف.
برندهای ثبت شده: پارسیس، آیالر

گواهینامه های اخذ شده: 
 .2004  -  ISO۱400۱  .۱۹۹۱  :  ۹۸02  IPMI . ISO

200۸ :۹00۱ ISO .200۷: ۱۸00۱ OHSAS

مهندس علی موسوی رحیمی  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات
فــن آوری از محصــوالت چنــان بــر ســكوی نخســت نشــانده كــه بازارهــای جهانــی بــه صــف 
انــد نشســته  نمونــه  كننــده  صــادر  مثبــت  جــواب  انتظــار  ردیــف  در  و  آمــده  او  خریــداران 
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خوب به یاد داریم که از روستاییان و باغداران فارس و استان های همجوار 
با میوه های خوش رنگ و طعمشــان تا کشــاورزان رفسنجانی با آن پسته 
های معروف و مرغوب، باور انباشت صحیح و نگهداری شایسته محصوالت 
کشاورزی و باغی برایشان معنا نداشت، تا اینکه مردی از تبار نیکان با چنته 
پُر آمد و با  توسعه مجهزترین ســردخانه ایران کاری کرد کارستان. فعلی 
که دل هر ایرانی وطن دوست را به خنده افتخار می کشاند، دست مریزاد.

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای 
جهانــی نقش مهمــی را در عرصــه اقتصاد ایفــا می کند، زیــرا تقویت 
ظرفیتهــای تولیــد و ایجاد ظرفیتهــای جدید، هموار کردن راه توســعه 
صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده ســرمایه گذاریهای موجود 
و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از ســال ۱۳۷6 ، بیســت و نهم مهر 
ماه با تصویب شــوراي فرهنگ عمومي کشــور، به عنوان روز ملي صادرات 
تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای ســال برای صادرات ضمن ترویج 
فرهنــگ صادرات در میان توده مردم، تقدیــر از فعاالن اقتصادی، فرصتی 
برای تبادل افکار، شــناخت گیرها و تنگناها و بررســی راهکارهایی برای 

رســیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ســازمان توســعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه فرهنگ 
عمومی صادراتی کشــور و تشــویق صادرکنندگان و فعــاالن اقتصادی و 
بازرگانی کشــور نســبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از 
صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم بیست و یکمین سالروز 
ملــی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری 
معــاون اول رئیس جمهــور، دکتر شــریعتمداری وزیر صنعــت معدن و 
تجــارت، دکتر مونســان معاون رئیــس جمهور و رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ، خســروتاج ریاست سازمان توسعه 
تجارت ایران و جمعی از مســئولین و نمایندگان مجلس و صادرکنندگان 
توانمند کشــور در محل سالن اجالس ســران برگزار شد و در این مراسم 
باشــکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی بــه مهندس جعفر حسین زاده 
مدیرعامل محترم شركت سردخانه و مواد غذایی آریاسام اهدا گردید.

معرفی شركت:
مجموعه شــرکت های آریاسام با دارا بودن مجهزترین سردخانه های ایران 

با ســابقه ای درخشــان در امر صادرات و واردات میوه در استان فارس و 
تعدادی از شــهرهای دیگر استانها قطب مهم در عرصه میوه می باشد این 
شــرکت با مدیریت مهندس عبدالرحمن ارجمندی دارای پیشــرفته ترین 
خط سورتینگ میوه می باشــد که در فصل صادرات سیب تقریبا نیمی از 
ســیب های منطقه سمیرم و پادنا را به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر 
می کند این شــرکت تقریبا با حدود هزار پرســنل در شهرستان مشهد و 
تهران و بروجن دارای نمایندگی و ســردخانه اســت الزم به ذکر است که 
این شــرکت با سابقه ای در حدود چهل ســال و با نام بازرگانی ارجمندی 
درگذشته و با نام آریاســام اکنون در عرصه صادرات میوه فعال می باشد.

سال تاسیس: ۱۳۸6
محصوالت صادراتی: صادرات و واردات و بسته بندی میوه

برندهای ثبت شده: مرحبا
HICCP گواهینامه های اخذ شده: ایزو 22000 و ۹00۱ و

مهندس جعفر حسین زاده  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

بــا ریشــه ای كهــن از تجربه و نهالی جــوان از نو اندیشــی  در امر صــادرات میوه گوی ســبقت را از همــه ربودند

34



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  83 | آبان  ماه  1396| 

مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام شرکت نفت 
سپاهان)ســهامی عام( مورخ ۱۳۹6/04/20در محل 
سالن هماسش های بین المللی هتل المپیک برگزار 
گردید.  در این مجمع که با حضور ۹4/02 درصد از 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای عباس بنی شریف بود، که جنابان علی کریمی 
و سید محسن موســوی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای مهران خسروی به عنوان دبیر مجمع انتخاب 
گردیدند. درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱2/۳0 و پس از 
اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمــن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱2۹ 
با تقسیم ســود 400 ریالی به ازای هر سهم به کار 
خود پایان دادند. همچنین موسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت داریاروش به عنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان 
بازرس علی البدل برای ســال مالی ۱۳۹6 انتخاب 

گردیدند.
مهنــدس ابراهیمی مدیر خوش فکر شــرکت در 
ابتدای گــزارش جامع خود به اهم دســتاوردهای 
کلیدی شــرکت نفت ســپاهان در ســال  ۱۳۹۵ 
پرداخــت و آن هــا را ایــن چنیــن برشــمرد:

- ثبــت رکوردی جدیــد در حجم فروش محصول 
نهایی طی ۵ سال گذشته

- معرفی محصوالت گرید بــاالی بنزینی اعم از 6 
محصول جدید

- اخــذ تاییدیه های شــرکت SIEMENS برای 
روغن های توربین

- صــادرات پارافیــن بــرای اولیــن بار بــه اروپا
- اخذ تندیس سیمین شرکت برتر در صنعت سبز

 ATF II اخذ تاییدیه های ایساکو برای روغن های -
 ۵0-W-20-SE و

- اخذ بخشودگی جرائم مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱
- کاهــش بالغ بــر ۳0 درصد هزینه هــای مالی و 

تسهیالت اخذ شده
- ارتقای کیفیت روغن پایه صادراتی شرکت و معرفی 
HIVI و Empowered نمــودن دو محصــول

- اخذ گواهی نامه سه ستاره از سازمان بین المللی 
) IRCA Global(  مدیریت ریسک

- راه اندازی شــبکه پخش مویرگی محصول نهایی 
و توســعه آن در اســتان های خوزستان و خراسان 

رضوی
- راه انــدازی واحد 
مدیریــت ارتباط با 
 ) CRM ( مشــتری
در معاونــت فروش و 
بازاریابی محصول نهایی

فروش  سهم  ارتقای   -
مقابــل  در   RPO
اکسترکت از اواخر سال 

و هدف گذاری افزایش ۵0 درصد برای سال ۱۳۹6
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 
) ISO/IEC-۱۷02۵ ( از مرکز ملی تایید صالحیت 

ایران
- رشــد ۱0 درصدی خودکفایی در ساخت قطعات 

و تجهیزات
- برگزاری همایش HSE  »بررسی رفتارهای خشن 

و آنــی حریق« با حضور نمایندگان صنایع همجوار
مدیرعامل الیق شرکت نفت سپاهان در ادامه با اعالم 
اینکه شرکت نفت سپاهان بزرگترین تولید کننده 
روغن پایه گروه ۱ در ســطح کشور می باشد افزود 
مقاصد صادراتی عبارتند از: مالزی، عراق، اســترالیا، 
ترکیه، تایوان، هند و پاکستان که به دالیل متعددی 
عدم فروش صادراتی اعتباری در ســال ۹۵ به وقوع 
پیوست ولی به دنبال حل این مشکل هستیم و البته 
که به جد افزایش سهم RPO نیز جز اهداف شرکت 
می باشد.مهندس ابراهیمی با بیان اینکه شرکت در 
سال ۹۵، شش محصول جدید در حوزه روغن نهایی 
معرفی کرده است خبر خوشی دیگر داشت و آن هم 
اینکه مذاکرات جهت تقویت همکاری با ایساکو و ایجاد 
Joint Venture با سایر خودروسازی ها ادامه دارد.
به گفته این مدیر برجســته کشوری برنامه شرکت 
آن اســت که تولیــد ۸0 هزار تن اســالک وکس 
  Fully Refined Wax کنونی را بــا فرآینــدی
بــه محصول پارافیــن زیر ۱ درصد بــدل کند که 
در ایــن صــورت ارزش افــزوده ۱00 درصدی در 
این فاز تولید به وجود مــی آید و همچنین امکان 
صادرات به اروپا فراهم می شــود که بســیار برای 
ســودآوری و ارزش آفرینی تاثیر مثبت می گذارد. 
مهنــدس ابراهیمی در همین باب افــزود در طرح 
توسعه شرکت، تولید Green RPO و جایگزینی 
آن با RPO کنونی دیده شــده اســت که قیمت 

محصول نهایی را از 260 دالر به ۷۵0 دالر رســانده 
و امکان صــادرات اروپایی را فراهم می کند و اینکه 
شــرکت عالوه بر آن در حال مذاکــره و توافق با ۱ 
یا 2 برنــد در خصوص تولید محصــول نهایی می 
باشد. در بحث مالی و شفافیت این مردان پاکدست 
و کوشــا هم این مقال که کاهش هزینه های مالی 
در ســال ۹۵، توافقــات انجام شــده در خصوص 
مشکل مالیاتی شــرکت، ایجاد توافق در خصوص 
طلب شرکت از سازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر 
ارزش افزوده از دســتاورد های مهم مالی می باشد.

شــرکت در ۳ ماهه ابتدایی ۹6 علی رغم وضعیت 
بســیار بهتر نسبت به ســال ۹۵، نسبت به بودجه 
اعالمی نیز پیشــی گرفته اســت و ۱0۸ درصد در 
حــوزه تولید و ۱0۵ درصد در حــوزه بودجه ریالی 
فروش را پوشــش داده اســت  و این همان یادآرد 
که این انجام روشــن و خوشی از بهارش پیداست.

مدیر ارشد شرکت در حاشــیه این مجمع با اعالم 
اینکه : بخــش عمده مطالبات مربوط به حســاب 
های دریافتنی از شــرکت ملی نفت به ارزش ارزی 
۱24 میلیون دالر می باشد و این موضوع مربوط به 
ماموریت واگذار شده به شرکت در خصوص واردات 
بنزین و کمک به کشور در زمان تحریم می باشد اضافه 
کرد پیش بینی شرکت آن است که این مطالبات در 
سال ۹6 وصول شود و امیدواریم امسال از این جهت 
خبرهای خوبی را برای ســهامداران داشته باشیم.

نکتــه مهم آن اســت کــه مطالبات مذکــور در 
دفاتــر بــا نــرخ ارز ۱000 تومــان ثبــت شــده 
اســت و دریافــت ایــن مبلــغ باعث شناســایی 
ســود قابل توجه برای نفت ســپاهان می شــود.

پرونده مالیاتی سال ۹۱ شرکت از مهم ترین موضوعات 
مالی شرکت می باشد و در این خصوص مدیر مالی 
شرکت )جناب آقای شاه علی( توضیحات کاملی را در 
خصوص اصل و جرایم مالیات و روال تسویه ارائه کرد 
و اظهار امیدواری کرد مابقی جرایم مالیاتی مشمول 
بخشودگی قرار گیرد و این نکته که شرکت دو فروند 
کشتی را به عنوان بخشی از مطالبات خود از شرکت 
»راهبران جوان آرمان« در سال های گذشته دریافت 
کرده اســت و امیدوار است در ســال جاری بتواند 
مزایده فروش آن را در سطح بین الملل برگزار کند.

اجــازه مــی خواهیم از همیــن مقــال از لطف و 
کــرم مهنــدس ابراهیمی مدیرعامــل فرهیخته و 
جناب دکتر مهران خســروی مــرد محبوب مالیه 
که همیشــه حامی اهل رســانه و مطبوع بوده و از 
دوســتان خوب روابــط عمومی که بیشــتر یاد ما 
هســتند و کمتر ما را از یاد می برند تشــکر ویژه 
داشــته باشیم. خسته نباشــید و خداقوت، یا حق.

اسپیدی
صادرات موفق، تولید با کیفیت و تنوع محصول با تیم مدیریت مهندس ابراهیمی
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فرصتی شــد تا چند قدمــی در حیاط تاالر اجالس در خدمتش باشــم. 
می گفت از تک جمله های نقش بسته در تاریخ ذهنش از سفر پهلوی اول 
به ترکیه و آن نفی عمل شــاهانه. صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
و رمز بقای کشــورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد 
ایفــا می کند، زیرا تقویــت ظرفیتهای تولید و ایجــاد ظرفیتهای جدید، 
هموار کردن راه توســعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده 
ســرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از ســال 
۱۳۷6 ، بیســت و نهم مهر ماه با تصویب شــوراي فرهنگ عمومي کشور، 
به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از روزهای ســال 
بــرای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صــادرات در میان توده مردم، تقدیر 
از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شــناخت گیرها و تنگناها و 
بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان توسعه تجارت ایران همه ساله 
با هدف توســعه فرهنگ عمومی صادراتی کشور و تشویق صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی و بازرگانی کشــور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات 
اقدام مــی کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم 
بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور 
آقایان دکتــر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شــریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونســان معاون رئیس جمهور و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ، خسروتاج ریاست 
ســازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس و 
صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس سران برگزار شد و در 
این مراســم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مهندس عزت اله 
اهدا گردید. عادلیان سدهی مدیرعامل محترم شركت یاتا اكسپرس 

معرفی شركت:
دســت اندرکاران فعــال در حوزه صــادرات محصوالت آالیش 
دامی کشــور بویژه در زمینه تولید و صادرات ساالمبور، وت بلو، 
کراست، چرم و روده با مشــکالت عدیده مواجه هستند. فقدان 
کنترلهــای ضروری مربوط به بهداشــت دام، خشــت اول بنای 

این مشــکالت را رقم می زند. وجود بیماری های متعدد در پوســت دام 
ها باعث ســقوط چند پله ای کیف آنها شده است. پوست گوسفند ایرانی 

که مقام نخســت کیفیت را در بازارهای جهانی دارا بوده است. هم اینک 
با ســورتبندی نازل به جای بازارهای اروپایی راهی بازارهای دســت دوم 
منطقه ای می شــود. خیل عظیم خریداران و فروشندگان غیر ایرانی و یا 
ایرانیانی که بدون پرداخت مالیات و تحمل هزینه های ســنگین بیمه  و 
مزایای کارگری در بازار غیر رســمی این بخش فعال هستند، مانع بزرگ 
دیگری در راه فعاالن رســمی و قانونمند هســتند. صاحبان کشتارگاه ها 
بــا وضع تعرفه های تصاعدی و عــوارض و هزینه های رنگارنگ نیز عامل 
مهم دیگری در افزایش قیمت های تمام شــده کاالهای صادراتی هستند. 
افزایش روزافــزون قیمت خدمات آب، برق، گاز و نشــایر آنها نیز هزینه 
هــای تولــد را به نحو چشــمگیری افزایش داده اســت. وضع عوارض به 
صادرات محصوالت این بخش نیز هزینه مضاعف دیگری است که تحمیل 
شــده است. به این مشکالت عامل دیگری نیز افزوده می شود، محدودیت 
های تحمیل شــده به اقتصاد کشور در زمینه گردش آزاد ارز، هزینه غیر 
عرفی حمل و نقل، ســختی دسترســی گرانتر به بازارهای تامین ماشین 
االت و مواد اولیه خارجی، همه و همه دســت به دست هم داده و عرصه 
رقابتــی نفســگیر را برای ایرانیــان فعال در حوزه تولیــد و صادرات این 
محصوالت ایجاد کرده اســت. در حالیکه رقبای ما در سایر کشورها خیلی 
روانتــر فعال بوده و از این قبیل مشــکالت نیز به نفع خود بهره می برند. 
شــرکت یاتا اکسپرس علی رغم وجود شــرایط سخت تحریم و با استفاده 
از تمامــی ظرفیت های داخلی و خارج خود توانســته در تولید کاالهای 
کیفــی با ارزش افــزوده قابل توجه و نیز دســتیابی بــه بازارهای جدید 
موقعیت هایی را کســب نماید. امید اســت با توجه بیشــتر مســئوالت 
صــادرات کشــور و رفع موانع بســیار جدی کســب و کار در این بخش 
امــکان ارتقــاء تولیدات خــا و نیمــه خام فعلــی به محصــوالت تمام 
شــده و قابــل ارائــه در بازارهای تــراز اول بیش از پیش میســر گردد.

۱۳۵۷ سال تاسیس: 
محصوالت صادراتی: ساالمبور، وت بلو، کراست، روده

برندهای ثبت شده: کیان ، ناز، مد، فیوره

یاات اکسپرس مهندس زعت اهل عادلیان سدهی  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

بازمانده از صنعت دباغی و یك دنیا خاطره
یاات اکسپرس
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مدیرعامل فوالدمبارکه از رشد ۳۳/۵درصدی عرضۀ 
محصــــوالت فوالدمبارکـــــه به بازارهای داخلی 
در شش ماهۀ نخست ســال جاری خبر داد و گفت: 
این میزان افزایش عرضه به منظــــــور تأمیـــن 
حداکثـــــری بازارهای داخلــی و از محل افزایش 
تولید و کاهش ســهم صادرات جایگزین شده است.

این مطلــب را دکتر بهرام ســبحانی در گردهمایی 
مدیریت و کارکنــان فوالدمبارکه اعالم کرد و ضمن 
ابراز خرســندی از تالش کارکنــان در تحقق اهداف 
و برنامه های شــرکت در 6ماهۀ نخســت ســال۹6 
با مــروری بر گــزارش عملکرد کارکنــان در نیمۀ 
نخست ســال جاری گفت: در این بازۀ زمانی، گروه 
فوالدمبارکه توانســت 4میلیون و ۱۷۱هزار تن فوالد 
خام تولید کند که با ۱۵درصد رشد، بیشترین میزان 
رشد تولید را در بین فوالدسازان کشور داشته است.

وی تصریح کرد: در بخش گندله ســازی نســبت به 
برنامۀ ساالنه 2درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
6درصد رشد محقق شده است و انتظار میرود با بهره 
برداری کامل از ظرفیت واحد گندله سازی سنگان به 
رشد فزاینده ای در این زمینه دست یابیم. مدیرعامل 
گروه فوالدمبارکه در ادامه از رشد ۱0/۸درصدی تولید 
آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم فوالدمبارکه 
و مجتمع فوالدسبا و رشــد ۱۱/۸ درصدی در تولید 
تختال در فوالدمبارکه و مجتمع فوالد سبا خبر داد 
و گفت: در گروه فوالدمبارکه در تولید آهن اسفنجی 
۱6درصد و در تولید فوالد خام ۱۵درصد رشد به ثبت 
رسیده اســت و با اجرای کامل توسعۀ مجتمع فوالد 
ســبا به زودی شاهد رشــد تولید فزاینده ای در این 
مجتمع خواهیم بود. بررســی عملکرد نواحی گرم و 
سرد فوالدمبارکه بخش بعدی سخنان دکتر سبحانی 
بــود. وی در این خصوص گفت: در تولید کالف گرم 

فوالدمبارکه و مجتمع فوالد سبا ۱/۷درصد و در کالف 
سرد فوالدمبارکه نیز 2درصد از برنامه جلو هستیم؛ 
ضمن اینکه در این بخش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل شاهد ۱6درصد رشد هستیم. وی با بیان اینکه 
در تولید ورق گالوانیزه نسبت به برنامه و مدت مشابه 
سال قبل ۳درصد رشد محقق شده است، به روند تولید 
محصوالت ویژه در فوالدمبارکه اشاره و تصریح کرد: 
خوشــبختانه در تولید این محصوالت در 6ماهۀ اول 
سال 6درصد از برنامه جلوتر هستیم. دکتر سبحانی 
ارتقای نقاط قوت و شناســایی نقاط قابل بهبود را از 
الزامات ادامۀ راه موفقیت آمیز فوالدمبارکه دانست و 
تصریح کرد: باید افزایش کیفی همپای افزایش کمی 
محصوالت در دستور کار خطوط مختلف باشد. وی با 
اشاره به اهمیت کاهش ضریب تکرار حوادث در شرکت 
و قدردانی از توجه کارکنان به مسائل ایمنی، یادآور شد: 
حتی یک حادثه هم در شرکت زیاد است؛ بنابراین باید 
این ضریب به صفر برسد. به همین منظور باید آموزشها 
و انتقال تجارب به خوبی انجام شــود. ایشان در ادامه 
از رشد ۳۳/۵درصدی عرضۀ محصوالت فوالدمبارکه 
به بازارهای داخلی، به بهره برداری رســیدن اولین و 
بزرگترین واحد گندله سازی ۵میلیون تنی در منطقۀ 
سنگان خراســان رضوی، بهره برداری از توسعه های 
مجتمع فوالد سبا، بومی سازی و جایگزینی ۱6 عدد 
پایۀ هیدروژنی و اتوماسیون صنعتی در واحد باکس 
آنلینگ بدون دخالت کارشناسان خارجی، برگزاری 
مجمع عمومی ســاالنه شرکت و تقسیم سود نقدی 
۷۵00میلیارد ریالی و افزایش ســهم مالکیت سهام 
شرکت توسعۀ معادن و فلزات به ۳۸درصد به عنوان 
بخشی از دســتاوردهای گروه فوالدمبارکه در نیمۀ 
نخست ســال ۹6 یادکرد. وی در ادامه با بیان اینکه 
فوالدمبارکه به موازات تولید و تأمین بازارهای داخلی 

همواره به مسئولیت های اجتماعی خود نیز متعهد 
بوده اســت، گفت: در این بخش رویکرد فوالدمبارکه 
این بوده اســت که در کارها و پــروژه های ماندگار 
همگام با جامعه مشارکت کند و واگذاری ساختمان 
سابق بهداری فوالدمبارکه به ادارۀ بهزیستی شهرستان 
مبارکه، سرمایه گذاری در احداث شبکۀ جمع آوری و 
تصفیۀ فاضالب شهرستانهای مبارکه و لنجان، برگزاری 
چهارمین جشن گلریزان شرکت فوالدمبارکه و شرکای 
تجاری این شرکت و جمعآوری 20میلیارد ریال برای 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، سرمایه گذاری در 
احداث و افتتاح ایستگاه راه آهن »ریز« و اتصال مجتمع 
فوالد سبا به شبکۀ ریلی کشور و اختصاص بخشی از 
زمین های تحت تملک فوالدمبارکــه برای احداث 
فاز ســوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان از مهمترین 
این فعالیتها بوده است. مدیرعامل گروه فوالدمبارکه 
در بخــش پایانی ســخنان خود ضمــن قدردانی از 
کارکنان شرکت و با تأکید بر اینکه افتخارات کسب 
شــده در گروه فوالدمبارکه موجب ســربلندی همۀ 
ایرانیان اســت گفت: امیدواریم در سایۀ الطاف الهی 
و با عشــق و عالقه و تعلق خاطر ســازمانی که نزد 
کارکنان است این موفقیتها همواره تداوم داشته باشد.

در مراســـم روز جهانـــــی استاندارد که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و 
وزیر صنعت، معــــدن و تجــــارت در ســالن اجالس ســـــــران برگـــزار 
شد، از شـــــــرکت فوالدمبارکۀ اصفهان به عنوان واحد نمونۀ ملی تجلیل شد.

در این مراسم منوچهر نیکفر، معاون فناوری شرکت فوالدمبارکۀ اصفهان به نمایندگی 
از مدیرعامل شــرکت، تندیس واحد نمونۀ کشــوری را از دست معاون اول رئیس 
جمهوری دریافت کرد. وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد، کســب این موفقیت را 

به همۀ کارکنان فوالدمبارکه تبریک گفت و 
تصریح کرد: در سایۀ راهبردهای مدیرعامل 
شرکت و تالش کارکنان فوالدمبارکه، امسال 
نیز برای چندمین ســال متوالی، شــرکت 
فوالدمبارکه هم به عنوان واحد نمونۀ استاندارد 
استانی و هم واحد نمونۀ کشوری انتخاب شد. 
وی تولید محصوالت کیفی و استاندارد، رعایت 
حقوق شــهروندی ازجمله حقوق مشتریان، 

کارکنان، جامعه و سایر طرفهای ذینفع، انجام فعالیتهای جدی و شاخص در حوزۀ 
اســتانداردها و کیفیت، مشارکت فعال در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، 
استقرار سیستمها و مدل های کیفیت جامع و تعالی سازمانی و همچنین دریافت 
گواهینامه های معتبر استانداردهای جهانی در بخش های کیفیت، ایمنی، بهداشت 
و محیط زیســت را معیارهای اصلی در انتخاب واحدهای نمونۀ استاندارد معرفی 
کرد. منوچهر نیکفر ترویج، آموزش و اطالع رسانی درخصوص اهمیت استانداردها 
در جوامع و نقش آنها در دســتیابی به تأمین، ایمنی، ســالمت، بهداشت و حقوق 
شهروندی مردم و همچنین انتخاب افراد و سازمانهای برتر را که فعالیت های ویژهای 
در حوزه های مرتبط با تعالی، تحول، استاندارد و کیفیت انجام داده اند، از مهمترین 
اهداف برگزاری این آئین دانســت. معاون فناوری فوالدمبارکه با اشاره به اینکه در 

سال گذشته و سال جاری شرکت فوالدمبارکه در چارچوب استراتژیها و اهداف خود 
مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهای اجرایی را دنبال کرده اســت، گفت: رونمایی از 
مدل ارزیابی جامع فوالدها )IR-MARKING( که با حمایت و همکاری ریاست 
محترم سازمان ملی استاندارد و همکارانشان و همچنین با مشارکت دانشگاه صنعتی 
اصفهان، پژوهشکدۀ فوالد ایران و انجمن تولیدکنندگان فوالد انجام گرفت، ارزیابی 
مدل تعالی شرکت توسط ارزیابان جایزۀ کیفیت اروپا )EFQM(، دریافت گواهینامه 
 ISO و۱0004   ISO۱0002 هــای 
)استانداردهای رســیدگی به شکایات 
مشتریان و نظرســنجی از مشتریان(، 
مشارکت در تدوین استانداردهای ملی 
و بین المللی، حضور فعــال و مؤثر در 
کمیته های متناظر ISO به خصوص 
TC۱۷ )کمیتۀ متناظــر فوالد( و ۳۳ 
TC )کمیتــۀ متناظر فــراورده های 
نســوز و دیرگدازها( و برخی اقدامات دیگر ازجمله این فعالیتها بود که در انتخاب 
شــرکت فوالدمبارکه به عنوان واحد نمونۀ استاندارد استانی و کشوری مؤثر بوده 
 IR- اســت. وی اظهار امیدواری کرد: با تصویب و نهایی شدن مدل ارزیابی جامع
MARKING که همراســتا با رویکردها و شــعار ســال جاری سازمان جهانی 
استاندارد )استانداردها شهرها را هوشمندتر میسازند( است، نقش مؤثر استانداردها 
در حمایت از حقوق شهروندی در کشور، پررنگتر و همتراز کشورهای پیشگام در 
این عرصه شود. گفتنی است به همین مناسبت در اصفهان نیز در سالن نگین نقش 
جهان با حضور استاندار، رئیس سازمان ملی استاندارد، جمعی از نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اســالمی، رئیس اتاق بازرگانی و مدیرکل استاندارد اصفهان از 
فوالد مبارکه به عنوان واحد نمونۀ اســتاندارد با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.

کرد: اعالم  فوالدمبارکه  دکتر ســبحانی مدیرعامل 
داخلی بازارهای  به  فوالدمبارکه  33 درصدی عرضۀ محصوالت  /5 رشــد 

استانی و  رد کشوری  استاندا نمونۀ  واحد  فوالدمبارکه  شــرکت 
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آمادگی موسسه مالی كوثر برای توسعه سرمایه 
گذاری در تایدواتر

مدیرعامل موسســه اعتبــاری کوثر با اســتقبال از 
سرمایه گذاری جدید شرکت تایدواتر در بندر امیرآباد، 
خواهان توسعه فعالیت این مجموعه در تمامی بنادر 
ایران شد. دکتر عیســی رضایی، مدیرعامل موسسه 
مالی و اعتباری کوثر به عنوان سهامدار اصلی تایدواتر 
این مطلب را در جریان بازدید از پروژه های فعال شرکت 
تایدواتر در بندر امیرآباد اعالم کرد. در این بازدید که با 
هدف بررسی روند پیشرفت پروژه های جدید تایدواتر 
صــورت گرفت، مهدی اعتصام، مدیرعامل شــرکت 
تایدواتر خاورمیانه با ارائه گزارشــی به تشــریح روند 
احداث ســیلوی غالت 4۱ هزار تنی این شــرکت در 
بندر امیرآباد که با ۱۵0 میلیارد ریال ســرمایه گذاری 
به بهره برداری رســیده، پرداخت. همچنین در ادامه، 
گزارشــی از آخرین وضعیت خرید تجهیزات جدید 
تایدواتر برای بندر امیرآباد از سوی مدیر ناحیه مازندران 
تایدواتر ارائه شد و عملکرد این شرکت در بندر امیرآباد 
بر اساس شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
تشریح بازار بزرگ بیمه ای ایران برای سرمایه 

گذاران اروپایی
مدیرعامل بیمــه تعاون در مجمع کســب وکار اروپا 
به تشــریح بازار بزرگ و جوان ایــران در بخش های 
بیمه ای پرداخت.دکتر یونــس مظلومی، مدیرعامل 
بیمه تعاون که به عنوان نماینــده ای از صنعت بیمه 
به این همایش دعوت شــده، در بخش ریســک های 
مالی، بیمه و بیمه های اتکایی به ســخنرانی پرداخته 
و به ســواالت حاضــران و مجری برنامه پاســخ داد. 
وی ابتدا پیام دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران 
مبنی بر عزم جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط 
اقتصادی خصوصا روابط بیمه ای بر اساس حفظ منافع 
متقابل را قرائت کرد و سپس به تشریح وضعیت بازار 
بیمه در ایران برای شرکت کنندگان پرداخت. مدیرعامل 
بیمه تعاون مزیت های بازار بیمه در ایران را تشریح کرد 
و به مقایســه صنعت بیمه در ایران با بقیه کشورهای 
منطقه پرداخت. وی اعالم کرد که ایران تولید کننده 
هجده درصد از حق بیمه منطقه ِمنا )خاورمیانه و شمال 
آفریقا( بوده و از این حیث در جایگاه دوم در این منطقه 
قرار می گیرد. وی همچنین اعالم کرد: ایران به عنوان 
دومین کشور دنیا از نظر منابع گازی و چهارمین کشور 
از نظر منابع نفتی که ایران را در جایگاه نخست جهان 
از نظر مجموع منابع نفــت وگاز قرار می دهد و با دارا 
بودن هشتاد میلیون نفر جمعیت که یکی از جوان ترین 
کشــورهای دنیاست، جذابیت بسیار زیادی در زمینه 
صنعت بیمه هم برای بیمه گــران داخلی و هم برای 
بیمه گران اروپایی به خصوص در بخش بیمه های انرژی 
و بیمه های زندگی داراســت. وی با استناد به فتوای 
حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر شــرعی و عقالنی 
بودن عملیات بیمه گری اعــالم کرد که ایران یکی از 
معدود کشــورهای اسالمی است که بیمه را به شکل 
سنتی آن قبول کرده و فعالیت های بیمه مطابق قوانین 
و استانداردهای بین المللی صورت می پذیرد.  مظلومی 

در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان درخصوص 
تاثیر برجام بر فعالیت هــای بیمه گری اعالم کرد که 
یکی از تاثیرات ملموس برجــام این بود که به عنوان 
مثال بیمه تعاون توانســت پروژه توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی را به راحتی در بازار بیمه لندن و از طریق 
بروکر لویدز، بیمه اتکایی کــرده و حق بیمه آن را از 
مجاری بانکی مجاز و از طریق سوئیفت پرداخت کند.
با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان 

سهامدار این شركت شوید
از این پس خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه 
پارسیان ، سهام بیمه پارسیان را دریافت می نمایند.

بر اساس این گزارش بیمه پارسیان به خریداران بیمه 
نامه های عمر و سرمایه گذاری که به حد نصاب تعیین 
شــده جهت دریافت سهام بیمه پارسیان برسند این 
شرکت اقدام به دریافت کد سهامداری از سازمان بورس 
برای ایشان نموده و براساس شرایط تعیین شده به این 
بیمه گذاران سهام خود را تقدیم می نماید. این سهام 
کامال آزاد بوده و قابلیت هر نوع معامله در بازار بورس 
را دارا می باشد و ضمنا بیمه گذارانی هم که به جمع 
سهامداران بیمه پارسیان می پیوندند در صورت نگهداری 
سهام می توانند از سود ساالنه آن بهره مند گردند. در 
صورتیکه بیمه گذاران قبال سهامدار بیمه پارسیان باشند 
این ســهام نیز  می تواند به سهام ایشان اضافه گردد.
امرالهی استراتژی های بیمه رازی را اعالم كرد

رییــس کل بیمه مرکــزی با کاهــش ۵0 درصدی 
حــق بیمــه وســایل نقلیــه عمومی شــهری در 
جلســه کمیســیون اجتماعی دولــت موافقت کرد

محمــود امرالهی- مدیر عامل بیمــه رازی صبح روز 
شنبه ۱۳ ابان ۱۳۹6 در جریان سخنرانی در همایش 
»بازاریابــی  و فروش بیمه های زندگی« که با حضور 
برایان تریسی استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا 
شده است، اعالم کرد: از محصول جدید بیمه رازی با 
عنوان »بیمه زندگی آینده ســاز » رونمایی می شود.

وی توضیح داد: شرکت بیمه رازی محصول جدید خود 
را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار 
مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود 
را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده 
و همزمان با سالروز ۱۳آبان ماه از آن رونمایی می شود.

مدیر عامل بیمه رازی افزود: صنعت بیمه بایستی در زمینه 
بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد 
کند که امر نیز جزوء اهداف شرکت بیمه رازی است .

امرالهــی هدف از برگزاری همایــش مذکور را اطالع 
رسانی استراتژیک شرکت، شــروع آموزش حرفه ای 
برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته 
»برایان تریسی« برای این که در صنعت بیمه در جهان 
بتوان حرفی برای گفتن داشــته باشیم، عنوان کرد.

 وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور 
2.۱است و این بدان معنا است که حداکثر 20درصد جان 
و مال مردم جامعه بیمه شده است در حالی که ظرفیت 
گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و 
باید به آن پرداخته شود و محصوالت را به همه عرضه کرد.
بانك صنعــت و معدن، رتبــه اول در تامین 
مالی بخش صنعت و معدن در اســتان فارس

بانک صنعت و معدن رتبه اول در تامین مالی بخش 
صنعت و معدن استان فارس را به خود اختصاص داد.

طی سال گذشته مبلغ ۱۹0 میلیارد تومان تسهیالت 
به منظور ایجاد، توســعه و تکمیل، بازسازی و تامین 

سرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی استان 
فارس توســط سرپرســتی اســتانی بانک صنعت و 
معدن پرداخت شــد کــه این امــر در رونق تولید و 
ایجاد اشــتغال در استان بســیار اثرگذار بوده است.
بر اســاس این گــزارش درمدت یاد شــده مبلغ 46 
میلیــارد تومان نیز جهت طرح هــای کاغذ زاگرس 
فارس، ، فرســایار کاج، پارس فن آوران کوشا و پرسا 
بتن توســط این بانک تصویب شــده که متناسب با 

پیشرفت طرح در جریان پرداخت قرار خواهد گرفت.
گفتني اســت بانک صنعت و معدن از ابتداي اجراي 
طرح رونق تولید تاکنــون حدود ۱2۷ میلیارد تومان 
تســهیالت در قالــب این طرح بــه صنایع کوچک 
و متوســط اســتان فــارس پرداخت کرده اســت.
تقدیر از ســهم ٤٤ درصــدی بانك صادرات 
ایــران در حمایــت از دانــش بنیــان ها
بانک صادرات ایران در راســتای حمایت گســترده 
تر از شــرکت های دانش بنیان با صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کرد.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، از پیشتازی این بانک 
در ســهم 44 درصدی حمایت از شرکت های پیشرو 
در عرصه علــم و فناوری های نوین، قدردانی شــد.
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک 
صــادرات ایران در این مراســم با اشــاره به ضرورت 
تامین مالــی طرح های نوآورانه، گفت: شــرکت های 
قدیمــی و بزرگ در اقتصاد کشــور مــا عمده منابع 
عمومی را به خــود اختصــاص داده و بخش زیادی 
از تســهیالت بانک ها هم مربوط به این شــرکت ها 
اســت که هر ســال نیز بر آن اضافه می شود. این در 
حالی اســت که در سایر کشورها، تسهیالت بانکی به 

شرکت های بزرگ اعطا نمی شود و آنها از طریق بازار 
ســرمایه به تامین منابع می پردازند تا راه برای اعطای 
تسهیالت به شرکت های جوان و کوچک هموارتر باشد. 
حمید تهرانفر با ابراز خرســندی از حرکت ارزشمند 
کمک به جوانه های جدید اقتصاد کشور، افزود: صندوق 
نوآوری و شکوفایی توانسته از شرکت های دانش بنیان 
که محصول جدید ارائه می کنند، پشــتیبانی کرده و 
در زمینه توسعه فناوری به سهم خود تاثیرگذار باشد. 

اخبار بانک و بیمه
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اخبار بانک و بیمه

حافظ  بیمه  شــرکت  هــای  برنامه 
جدید رهای  ا ز با به  د  و ر و ی  برا

مدیرعامل شــرکت بیمه حافظ، با اشاره به مجوزهای 
۱۱گانه این شــرکت برای فعالیت در ســرزمین اصلی 
که توسط بیمه مرکزی صادرشده گفت که این شرکت 
قصد دارد در برخی از حوزه ها از جمله بیمه محصوالت 
کشــاورزی، بیمه نامــه مرگ و میر طیــور و آبزیان و 
درمان انفرادی و بیمه اعتبار ورود جدی داشــته باشد.
عطایــی اظهار داشــته کــه برنامه دیگراین شــرکت 
افزایــش  اجرایــی کــردن  بیمــه ای در ســالجاری 
ســرمایه و رســاندن ســرمایه شــرکت بیمه حافظ 
بــه عــدد ۱22 میلیــارد ریــال خواهــد بــود، حال 
آنکــه ســرمایه فعلــی آن 6۱ میلیــارد ریال اســت.
مدیرعامــل شــرکت بیمــه حافــظ خبــر داده کــه 
درحــال حاضر، منابــع افزایش ســرمایه صدردصدی 
تأمین شــده که براین اســاس بیمه حافــظ ، اکنون 
درمســیر ثبــت افزایش ســرمایه خــود قــراردارد.
وی، با اشــاره به مجوزهای ۱۱گانه این شــرکت برای 
فعالیت در ســرزمین اصلی که توســط بیمه مرکزی 
صادرشــده گفت که این شــرکت قصد دارد در برخی 
از حوزه هــا از جملــه بیمــه محصوالت کشــاورزی، 
بیمــه نامــه مــرگ و میر طیــور و آبزیــان و درمان 
انفــرادی و بیمــه اعتبار ورود جدی داشــته باشــد.
بــه گفته وی، شــرکت بیمــه حافظ تفاهــم نامه ای 
بــا خانه کشــاورز در ایــن راســتا امضا کــرده تا از 
صنعت کشــاورزی حمایت جدی تری بــه عمل آید.
مدیرعامل شــرکت بیمه حافظ درباره صدور بیمه نامه 
ســرقت آثار هنری، به عنوان یکی دیگر از محصوالت 
بیمه ای که این شــرکت می توانــد در آن زمینه هم 
فعالیت کند، گفت که درحال حاضر، هیچ شرکت بیمه 
ای وارد این عرصه نشده اســت؛ از جمله بیمه حافظ.

ینده آ بانک  ن  ا ر گذا ســپرده  یگان  ا ر بیمه 

بانک آینده در راســتای توجه به نیازهای مشــتریان و 
ارزش آفرینی هر چه بیشتر برای آن ها، طرح بیمه رایگان 
ســپرده گذاران را از تاریخ ۱۳۹6/0۷/22، در شعب خود 
عملیاتی نمــود. طرح بیمه رایگان ســپرده گذاران بانک 
آینده، خدمت نوینی اســت که از ســوی بانک آینده به 
پاس همراهی و وفاداری مشتریان گرانقدر، به آنها عرضه 
می شود. در این طرح، سپرده گذاران بانک آینده، به صورت 
رایگان و با شــرایط ویــژه، تحت پوشــش بیمه درمان 
تکمیلی)جبران هزینه های بستری در بیمارستان(، بیمه 
آتش سوزی منازل مسکونی، بیمه عمر و حوادث از طریق 
شــرکت بیمه رازی، قرار می گیرند. هر یک از مشتریان 
ارجمنــد بانک آینده، در صورتی که دارای انواع ســپرده 
بلندمدت یک ســاله با مجموع مبالغ ۵0 )پنجاه( میلیون 
ریال  و بیشــتر تا سقف 200 )دویســت( میلیون ریال 
باشند؛ به طور خودکار تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار 
خواهند گرفت. ضمناً کلیه مشتریانی که موجودی سپرده 
آنها نزد بانک آینده، بین 200 )دویست( الی ۵00 )پانصد( 

میلیون ریال باشــد؛ از مزایای بیمه آتش سوزی منازل، 
بیمه عمر و حوادث و در صورتی که ســپرده آنها بیش از 
۵00 )پانصد( میلیون ریال باشد؛ عالوه بر بیمههای: آتش 
سوزی منازل و بیمه عمر و حوادث؛ از خدمات بیمه درمان 
تکمیلی نیز بهره مند خواهند گردید.شایان ذکر است؛ این 
طرح در سه ســطح برنزی، نقره ای و طالیی، با توجه به 
مبلغ ســپرده گذاری بلند مدت و با امتیــازات مختلف، 
برای مشــتریان بانک آینده در نظر گرفته شــده است.

قائم مقام بانک صــادرات ایران ادامــه داد: این بانک 
فرصت را مغتنم شــمرده و تمام تالش خود را برای 
حمایت از شــرکت های جوان کــه از طریق صندوق 
نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند، بکار خواهد بست. 
نشســت شــورای هماهنگی مدیران روابط 
عمومی صنعت بیمه كشور به میزبانی بیمه سینا
نشســت شــورای هماهنگی مدیران روابط عمومی 

صنعــت بیمه کشــور بــه میزبانی بیمه ســینا در 
روز ســه شــنبه مــورخ ۱6 آبــان مــاه ۱۳۹6 در 
ســالن کنفرانــس بیمه مرکــزی ج.ا.ا برگزار شــد.

این نشست با حضور امین شیرکانی مدیرعامل بیمه 
ســینا، دکتر مصطفی زندی مدیر کل روابط عمومی 
و امــور بین الملل بیمــه مرکــزی ج.ا.ا و همچنین 
مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشســت، امین شرکانی ضمن خوش 
آمدگویی به مدیران روابط عمومی صنعت بیمه گفت: 
باید در صنعت بیمه اطالع رسانی شود که چه خدماتی 
به بیمه گذاران ارائه می شود. عدم اطالع رسانی شفاف 
در این زمینه باعث موضع گیری بیمه گذاران در برابر 
هزینه ای شده است که برای خرید بیمه نامه ها پرداخت 
می کنند. برای مثال، چه میزان در سال از سوی شرکت 
های بیمه به بیمه گذاران دیه پرداخت می شود و نبود 
آن چه مشکالت و معضالتی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامــه افــزود: مــا بایــد توانایی هــای خود 
را بــه جامعه عرضه کنیــم تا مردم احســاس نیاز 
کنند و خودشــان سراغ شــرکت های بیمه بیایند، 
نــه این کــه ما به دنبال جذب مشــتریان باشــیم.

مدیرعامل بیمه سینا با اشاره به خدمات الکترونیکی 
این شــرکت گفت: رویکرد بیمه ســینا به ســمت 
خدمات الکترونیکــی و از راه دور پیش رفته اســت 
و درصــدد افزایش حجــم فروش در بــازار خدمات 
الکترونیک هســتیم. ما برای آسان سازی دسترسی 
افراد به خدمــات بیمه ای اقدام بــه راه اندازی بیمه 
هــای الکترونیک از طریق اپلیکیشــن آپ کرده ایم.
یك كارشــناس اقتصاد مســكن و مطالعات 

اجتماعی تشریح كرد
الزامــات جدیــد در تامین مالی مســكن
علی ابراهیمی، کارشناس اقتصاد مسکن و مطالعات 
اجتماعی، بــا بیان اینکه در شــرایط فعلی هر چند 
عوامــل متعددی بر میــزان نیاز به مســکن و ابعاد 
کیفی مســکن تاثیرگذار هســتند، افــزود: از جمله 
این عوامل می توان به شــرایط اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اشــاره کرد که البته هر یک از این عوامل 
نیز بر یکدیگر اثر متقابل دارند و برآیند اثرات متقابل 
و همچنین اثرات مســتقل هرکدام از این عوامل بر 
ابعاد کمی و کیفی نیاز به مسکن، تاثیرگذار هستند.

وی افزود: یکی از مهمتریــن عوامل تاثیرگذار برنیاز 
مسکن که خود متاثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است، متغیر »بعد خانوار« یا »میانگین تعداد 
افراد عضو یک خانواده« است. بررسی این متغیر حاکی 
از این اســت که در عموم کشورها با تغییر شرایط به 
خصوص در حوزه اقتصادی و منسوخ شدن فرم های 
ســنتی معیشــتی و گذر از جامعه سنتی به جامعه 

مدرنیته و همچنین باال رفتن انتظارات مردم از زندگی 
در شکل زیستن، از طرفی تمایل و امکان خانوارها به 
فرزنــد آوری کاهش و تک فرزندی و به طور کلی کم 
فرزندی حتی در مناطق روســتائی رواج یافته است .

ابراهیمی ادامــه داد: از طرف دیگر تمایل و امکان به 
ازدواج و تشکیل خانواده نیز کاهش یافته است به طوری 
که بررسی خانوارهای تک نفره در ایران نیز حاکی از این 
است که سهم این خانوارها از کل خانوارهای موجود 
طی سال های اخیر افزایشی بوده است به طوری که این 
سهم از ۱/۷ درصد در سال۱۳۹0 به ۵/۸ درصد در سال 
۱۳۹۵ افزایش یافته است که یکی از دالیل این افزایش 
را می توان افزایش تمایالت به تجردگزینی دانســت.
پرداخت سود سهام شركت های شیر پاستوریزه 
پگاه فارس و سیمان شمال از طریق شعب سراسر 

كشور بانك سپه

بر اساس قرارداد منعقده میان این بانک و شرکت های 
شــیر پاستوریزه پگاه فارس و سیمان شمال عملیات 
پرداخت سود سهام سهامداران شرکت های مذکور هم 
اکنون از طریق کلیه شعب بانک سپه آغاز شده است.

در این راســتا ســهامداران حقیقی شرکت یاد شده 
ضمــن مراجعه به شــعب این بانک بــا ارائه مدارک 
هویتی معتبر می توانند ســود سهام خود را دریافت 
و یــا به ســایر حســاب های خــود انتقــال دهند.

بانک سپه به عنوان نخســتین بانک ایرانی و دولتی 
و بیــش از ۹0 ســال ســابقه درخشــان در عرصه 
بانکــداری و ارائه خدمات مناســب به مشــتریان، 
عاملیت پرداخت ســود ســهام تعــداد زیــادی از 
شرکتهای سهامی بورســی و فرابورسی را از سالهای 
گذشته از طریق شعب سراســر کشور به عهده دارد.
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صــادرات به عنــوان موتور محرکه اقتصــاد و رمز بقای کشــورها در بازارهای 
جهانــی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفــا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای 
تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه توســعه صادرات نقش دولت 
را به عنوان تضمین کننده ســرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ 
تر می کند. از ســال ۱۳۷6 ، بیســت و نهم مهر ماه با تصویب شوراي فرهنگ 
عمومي کشــور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردیــد. تعیین یک روز از 
روزهای ســال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، 
تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شــناخت گیرها و تنگناها 
و بررسی راهکارهایی برای رســیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 
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 اقدام می کنند 
و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراســم بیست و یکمین سالروز 
ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیــس جمهور، دکتر شــریعتمداری وزیر صنعت معــدن و تجارت، دکتر 
مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ، خسروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین 
و نمایندگان مجلس و صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس سران 
برگزار شد و در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده نمونه ملی به مهندس 
علی موسوی رحیمی مدیرعامل محترم شركت تونل سد آریانا اهدا گردید.

معرفی شركت:
شرکت تونل سد آریانا در سال ۱۳۸6 به همت تعدادی از مدیران با تجربه و هم 
فکر و با تکیه بر تجربیات موفق کســب شده در مدیریت چندین پروژه بزرگ 
عمرانی تاســیس گردید. این شــرکت در مدت زمان کوتاهی موفق به دریافت 
باالترین رتبه های پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته های راه 
و ترابری )پایه یک( و آب )پایه یک( گردید.طی چند سال پس از تاسیس به یک 
شرکت موفق پیمانکاری با چندین شرکت تابعه تبدیل شد. این امر 
مرهون تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت و تعهد کاری، تالش بی وقفه، 
ارتقاء مستمر سطح کیفی، مشتری مداری، کاهش هزینه ها و زمان 

اجرای پروژه ها، استفاده از روشهای نوین و پرسنل و امکانات کارآمد می باشد. 
دفتــر مرکزی گروه اریانا با هدف مدیریت عالیه بر پروژه های داخلی و خارجی 
در تهران واقع شــده اســت. هر یک از شرکت های تابعه بصورت مستقل عمل 

نموده و دارای مدیریت جامع می باشند که عبارتند از: شرکت مهندسین مشاور 
سامانیان، شــرکت تاجیکان )در زمینه طراحی و مشاوره و خدمات مهندسی(، 
شــرکت آریانا تونل ســد )خدمات در زمینه پروژه های بزرگ عمرانی از قبیل 
احداث راه، راه آهن، پل، تونل، مقاوم ســازی ابنیه، انواع سد و نیروگاههای برق 
آبی، ســاختمان، مجتمع های چند منظوره و پــارک و مراکز تفریحی و دیگر 
پروژه های خاص می باشــد. گســتردگی پروژه های آریانا از پروژه های درون 
شــهری مانند احداث ســامانه های جمع آوری آبهای سطحی تا مشارکت در 
احداث بزرگترین ســد خاکی جهان در کشــور تاجیکستان و یا مجتمع چند 
منظوره پارک بزرگ تبریز را شــامل می شود. دفاتر نمایندگی آریانا هم اکنون 
در کشورهای تاجیکستان و کره جنوبی فعال بوده و به ارائه خدمات می پردازد.
شرکت تونل ســد آریانا به عنوان شــرکت اصلی از زیر مجموعه گروه شرکت 
های آریانا با هدف مشــارکت در ســاخت پروژه های مختلف تاسیس گردیده 
اســت. این شــرکت با اتکا به دانش و سوابق درخشــان مدیران کلیدی خود 
که با فعالیت طی ســالیان متمــادی در پروژه های بــزرگ داخلی و خارجی 
بدســت آمده و همچنین توان باالی سیســتم پشــتیبانی و ماشــین آالتی، 
قــادر به مشــارکت در اجــرای هرگونه پــروژه در زمینه های زیر می باشــد:
سد و سازه های انتقال آب، تونل، راه، نیروگاه های آبی، مجتمع های ساختمانی 

و چند منظوره
سال تاسیس: ۱۳۸6

محصوالت صادراتی: خدمات فنی و مهندسی
برندهای ثبت شده: تاجیکان )تاجیکستان( - سامان فود )تاجیکستان( - آریانا 

بین الملل )تاجیکستان( - آریانا تونل سد )تاجیکستان( - سدان آریانا )ایران(
گواهینامه های اخذ شده: ایزو ۹00۱ - ایزو ۱400۱ - تایید صالحیت ایمنی 

- سیستم مدیریت یکپارچه- انجمن صادرکنندگان فنی و مهندسی

مهندس علی موسوی رحیمی  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

پیمانــكاری بیــن المللی با دانش فنــی روز و اعتبــار جهانی كه بازارهــای جهانی بدو خوش آمــد می گویند
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انجمن خبرنگاران بیمه، نخســتین »هم اندیشی چالش های 
صنعــت بیمه در حوزه رســانه« را با حضــور رئیس کل بیمه 
مرکزی، مدیران عامل بیمه های پارســیان، ملت، دی، تعاون، 
زندگی خاورمیانه، صندوق تامین خسارت های بدنی و قائم مقام  
بیمه های معلم و آرمان برگزار کرد.  در این نشست، مدیران روابط 
عمومی  شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت، دی، 
معلم، رازی، نوین، ســامان، سرمد، ایران و ایران معین، اتکایی 
ایرانیان و اتکایی امین، زندگی خاورمیانه، حکمت صبا، پاسارگاد 
و آرمان حضور داشتند. این مراسم به میزبانی زندی مدیر روابط 
عمومی  بیمه مرکزی ایران برگزار شد.در ابتدای مراسم شیرازی 
رئیس هیات مدیره انجمن خبرنگاران بیمه، هدف از برگزاری این 
هم اندیشــی را بررسی چالش های صنعت بیمه در حوزه رسانه 
عنوان کرد و خواستار تغییر عملکردها با توجه به تحوالت عرصه 

رسانه به ویژه در فضاهای مجازی شد.
ایمان ایزدی مقدم، دبیر انجمن نیز گزارشی از عملکرد دو ساله 
انجمن خبرنگاران بیمه در دوره دبیری او ارائه کرد. میرزایی مدیر 

روابط عمومی  بیمه دانا و عضو هیات مدیره انجمن نیز گزارشی از 
میزان استفاده کاربران در سراسر دنیا از نت و فضاهای مجازی 
برای پیگیری اخبار ارائه کرد. حسین زندی مدیر روابط عمومی 
 بیمه مرکزی خواستار همکاری و هماهنگی مدیران روابط عمومی 
 و خبرنگاران حوزه شــد تا برخی از چالش های صنعت بیمه در 
حوزه اطالع رسانی درست و جامع اخبار رفع شود.دکتر کامبیز 
پیکارجو، مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت بیمه از میهمانان 
ویژه این مراســم بود. او درخصوص نقش جدید خبرنگاران با 
توجه به رشد انتقال اخبار در فضاهای مجازی صحبت کرد.در 
این مراسم رئیس کل بیمه مرکزی ایران، توسعه پایدار اقتصاد 
کشــور را در گرو نقش آفرینی هرچه بیشتر رسانه ها دانست و 
گفت: ورود رسانه ها به مقوله مهم مدیریت ریسک یک ضرورت 
اســت.دکتر عبدالناصر همتی افزود: پایین بودن سطح اعتماد 
اجتماعی یکی از موانع توسعه کشور است که رسانه ها می توانند 
با اطالع رسانی صحیح و حرفه ای اعتماد را به جامعه برگردانند و 

سرمایه اجتماعی را تقویت کنند.
او از نقش پررنگ رسانه ها در توسعه صنعت بیمه تقدیر کرد و 
گفت: با همکاری خوب رسانه های فعال در حوزه بیمه، صنعت 
بیمه در 6 ماهه اول سال در تولید حق بیمه رشد خوبی داشته که 
رشد 20 درصدی بیمه های آتش سوزی، 2۳ درصدی بیمه بدنه 
اتومبیل و رشد ۳۵ درصدی بیمه های عمر از نمونه های عینی 
آن است.سخنران دیگر مراسم علی رضا ابراهیم پور مدیرعامل 
بیمه ملت بود. ابراهیم پور با اشــاره به ضرورت همراهی رسانه و 
صنعت بیمه با هدف توسعه فرهنگ بیمه در کشور گفت: بیمه 
باید به عنوان یک ضرورت اجتماعی از سوی رسانه ها مطرح شود.
او با بیان اینکه همراهی و هماهنگی میان رسانه ها و صنعت بیمه 
منجر به توسعه فرهنگ بیمه می شود، افزود: دنیا از عصر صنعتی 
وارد دوران انقالب ارتباطات و اطالعات شده و قطعا این وضعیت، 

تغییراتی را با خود به همراه دارد.
وی ادامه داد: در عصر جدید، قدرت و سرمایه اصلی در داشتن 
اطالعات بوده و بر این اســاس است که آینده پژوهی در رسانه 
انجام می گیرد تا مشخص شــود که رسانه در سال های آینده 
به دنبال چیست.مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به پیشرفت فضای 
مجازی در حوزه رسانه و ظهور شبکه های اجتماعی تصریح کرد: 
شبکه های اجتماعی قدرت بی نهایتی دارند و باید بپذیریم رسانه 

به عنوان قدرت در جامعه مطرح است و با سرعت و گستردگی 
بسیار زیادی در حال رشد است.دکتر ابراهیم پور ضعف فرهنگ 
بیمه را از جمله مشــکالت این حوزه عنوان کرد و گفت: نگاه 
سنتی به بیمه به صورت یک کاالی تجملی باید تغییر کند و بیمه 

به عنوان ضرورت زندگی اجتماعی از سوی رسانه ها مطرح شود.
هادی اویار حســین، مدیرعامل بیمه پارسیان سخنران دیگر 
هم اندیشی بیمه و رسانه خواستار توجه بیشتر اصحاب رسانه به 

توسعه فرهنگ بیمه از طریق رده بندی سنین مخاطبان شد.اویار 
حســین با بیان اینکه اطالعات بسیاری از دانشجویان حتی از 
مزایای بیمه اندک است، گفت: ای کاش رسانه ها مخاطبان خود 
را دسته بندی کنند و جایی در این رده بندی برای کودکان در نظر 
گرفته شود تا آنها از سنین پایین با مقوله بیمه آشنا شوند.دکتر 
یونس مظلومی،  مدیرعامل بیمه تعاون نیز از مخاطبان خواست 
به اخباری که از منابع رسمی  و مطلع منعکس می شود، توجه 
کنند.مظلومی  با بیان اینکه رسانه ها باید به مطالب کلیدی توجه 
کنند نه به مسائل حاشیه ای، افزود: اینکه یک مدیر به سفر خارج 
ازکشور رفته مهم است یا اینکه دریک جلسه بین المللی در مورد 
توانایی های ایران سخنرانی کرده است؟او ادامه داد: در سفر اخیر 
خود که در جمع تجار اروپایی درخصوص توانمندی های صنعت 
بیمه ایران صحبت کرده، بخشی از این گفته ها پیام رئیس کل 
بیمه مرکزی ایران بود که شــخصا از مظلومی  خواسته بود در 

سمینار عنوان شود.
همچنین حسن زاده، مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه در این 
جلسه گفت: باید در مورد فرهنگ رسانه ای و نظارت-رسانه ای 
بحث کنیم. طبیعتا رسانه ها به عنوان ابزار نظارتی افکار عمومی  
حضور دارند که باید روی این موضوع فرهنگ سازی صورت بگیرد 
و مدیران صنعت و روابط عمومی  شرکت ها با این فرهنگ آشنا 
شوند.حسن زاده افزود: شاید موضوع در ابتدا بدیهی به نظر برسد 
که این نظارت مفیدی اســت، اما آیا اثر این نظارت در کشورما 

مثبت است یا منفی؟
وی ادامه داد: اگر گروهی تشــکیل شوند و این سوال را مطرح 
و بررســی کنند که این نظارت در جامعه اثر مثبت می گذارد 
یا خیر، به نظر من به روند فرهنگ ســازی در این صنعت کمک 
بسیاری خواهد کرد. سیدمجید بختیاری، مدیرعامل بیمه دی 
نیز دراین مراسم گفت: در بخش ارائه اطالعات به موقع و جامع 
دربسیاری از موارد صنعت بیمه از رسانه ها و خبرنگاران این حوزه 
عقب است و دیده شده که قبل از شرکت ها بسیاری از مقررات و 
دستورالعمل های این صنعت ازسوی خبرنگاران این حوزه رصد و 
بررسی می شود که جای تقدیر دارد.او نقش رسانه را در پیشبرد 
اهداف صنعت بیمه پررنگ دانست و گفت: گاهی اختالف نظر 
هم بین بیمه گران و خبرنــگاران پیش می آید که دلیل اصلی 
آن پیگیری اخبار و ویژگی عرصه رســانه اســت، اما درنهایت 

اطالع رسانی و تفســیر اخبار این صنعت تاثیر بسزایی بر روند 
تصمیم گیری ها می گذارد. دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق 
تامین خســارت های بدنی نیز نقش رسانه را در تصمیم گیری 
درست مردم پررنگ دانست و گفت: صندوق تامین خسارت های 
بدنی قبل از اجرای طرح های خود مطالب را در اختیار رسانه ها 
قرار می دهد و این اطالع رسانی درست موجب شده صندوق در 
اجرای وظایف خود با توفیقات روبه رو شود.او از اجرای سومین 
مرحله بخشودگی جرایم نداشتن بیمه شخص ثالث موتورسواران 
خبر داد و گفت: در دو مرحله قبلی همکاری رسانه ها موجب شد 
تعداد خریداران بیمه شخص ثالث موتورسوار از کمتر از ۳00 هزار 

نفر به بیش از یک میلیون موتورسوار افزایش یابد.
معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه معلم گفت: امسال یکی 
از استراتژی های بیمه معلم ارائه طرح های جدید بیمه ای است. 
کاوه قاضی افزود: برای انجام این مهم خود را به جای مشتری و 
نیازهایش می گذاریم و سپس طرح های بیمه ای جدید را روانه بازار 
می کنیم. وی با بیان اینکه در دوره های زمانی مختلف طرح های 

بیمه ای برای اقشار جامعه و مخاطبان خاص طراحی می کنیم، 
توضیح داد: براســاس طرح های جدید تالش داریم با توجه به 
رسالتی که بیمه معلم بر عهده دارد خدمات خوب و قابل قبولی را 
به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان، والدین دانش آموزان و خانواده 
فرهنگیان ارائه کنیم و اتفاقات خوبی در پیش داشته باشیم.کاوه 
قاضی قائم مقام مدیرعامل بیمه معلم نیز دراین نشست گفت: 
همه ما باید بر توسعه فرهنگ بیمه متمرکز شویم و با ارائه طرح ها 
و راهکارهای نوین اطالعات مردم از مزایای خدمات بیمه را ارتقا 
دهیم.او با بیان اینکه رسانه های تخصصی بیمه برای این صنعت 
تالش بسیاری کرده اند، ادامه داد: اما دنیای بیمه گری و اخبار آن 
درکشور کوچک شده است و جا دارد صنعت بیمه در رسانه های 
عمومی  نیز فعال باشد تا دیگران هم با توانمندی های صنعت بیمه 

کشور آشنا شوند.
همچنین مینا صدیق نوحی، قائم مقام مدیرعامل بیمه آرمان نیز 
دراین نشست از خبرنگاران خواست در طرح و بررسی مطالب 
بیمه ای به نکات مثبت آن بیش از نکات منفی توجه کنند. صدیق 
نوحی افزود: درست است که ذکر موارد منفی نیز موجب تفکر 
مدیران می شود و راهکارهایی برای رفع آن اندیشیده می شود، 
امــا ذکر نکات مثبت نیز موجب ایجاد انگیزه در کارشناســان 
می شود و درنهایت مردم با خدماتی که صنعت بیمه برای رفاه 
حال آنان ارائه کرده است آشنا می شوند که تاثیر این نیز بیش 
از موارد دیگر است.ناصر لقایی، مدیر روابط عمومی  شرکت بیمه 
اتکایی ایرانیان نیز دراین نشســت خواستار برگزاری دوره های 
آموزشــی برای دو گروه روابط عمومی  و خبرنگاران شد.لقایی 
گفت: چه اشــکالی دارد اطالعات روابط عمومی ها از همکاری 
با رسانه ها به روز شــود و اطالعات خبرنگاران نیز از حوزه های 
فنی و اجرایی شــرکت های بیمه درســت و به روز باشــد؟او 
خواســتار برگزاری چنین نشست هایی به صورت فصلی شد تا 
درنهایت مردم از خدمات بیمه ای به درستی بهره مند شوند.در 
این نشست خبرنگاران »دنیای اقتصاد«، پایگاه خبری نقدینه، 
ریســک نیوز، خرد و کالن، ایران و جهان، خبرگزاری نسیم و 
روزنامه تفاهم نیز خواســته های رســانه ها را از مدیران صنعت 
بیمــه مطرح کردند.در این درددل هــا، خبرنگاران بر همکاری 
بیشــتر مدیران در ارائه داده ها و اطالعات درســت و به موقع و 
افزایش آستانه تحمل مدیران از انتقادات رسانه ای تاکید کردند.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
رشد تولید حق بیمه در کشور؛ نقش پر رنگ رسانه ها در رشد صنعت بیمه قابل تقدیر است

لج
 خ
دی

مه

41



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  83 | آبان  ماه  1396| 

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی 
را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، 
هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای 
موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سال ۱۳۷6 ، بیست و نهم مهر ماه با تصویب 
شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز 
از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از 
فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی 
برای رسیدن به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 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 کشور نسبت به برگزاری روز ملی 
صادرات اقدام می کنند و از صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراسم بیست و 
یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان 
معاون رئیس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، 
خسروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس 

و صادرکنندگان توانمند کشور در محل سالن اجالس سران برگزار شد و 
در این مراسم باشکوه تندیس صادرکننده ممتاز ملی به مهندس پرویز 
بیوک مدیرعامل محترم شركت صنعتی داداش برادر  اهدا گردید.

معرفی شركت
شرکت صنعتی داداش برادر با بهره گیری از چندین دهه تجربه مدیریتی 
در صنعت شیریني و شکالت و با تکیه بر دانش فنی روز، ماشین آالت 
پیشــرفته، بهترین مواد اولیه و با همراهی بیش از ۵000  نفر پرسنل 
مجرب و متخصص، پیشــگام در تولید و صادرات انواع شــکالت ، کره 
کاکائو، پودر کاکائو، کیک ، بیســکویت، ویفر، تافي، آب نبات، آدامس، 
اسنک و پاستیل می باشــد. هم اکنون با تالش های بی وقفه مدیران 
شــرکت توانسته ایم شــونیز را به عنوان نماد عالی کیفیت در صنعت 
شــیرینی و شکالت معرفی کنیم. تاحدی که محصوالت شونیز از نظر 
کیفی ضمن رقابت با شکالت های خارجینه تنها کشور را از واردات این 

محصول بی نیاز کرده اســت بلکه در بازارهای بین المللی نیز با ورود به بازار قاره های 
اســیا، آفریقا و اروپا توانسته ایم سهم به سزایی از بازار آنها را به خود اختصاص دهیم. 
شرکت صنعتی داداش برادر )شونیز( با داشتن واحد R&D مجرب و سیستم مدیریت 
کیفی بر اســاس اســتانداردهای ISO۱۷02۵ ، ISO۹00۱:200۸ ، ISo22000 و 
HACCP توانسته است گامی اساسی در تحقق اهداف آتی شرکت بردارد. این شرکت 
با مدیریت توانمند خود، آقای مهندس پرویز بیوک چشــم انداز وسیعی را برای خود 
در صنعت شیرینی و شکالت ایران و جهان ترسیم نموده و با همیاری پرسنل مجرب 
شــرکت هر لحظه جهت جلب رضایت مشتریان گرانقدر خود کوشش نموده و آماده 
دریافت پیشنهادات ارزشمند مشتریان خود می باشد. فروشگاه اینترنتی شونیز از تابستان 
۹۵  جهت انجام هر چه ســهل تر خرید و فروش محصوالت شــونیز در سراسر ایران 
راه اندازی شــده است. همچنین باشگاه مشتریان شونیز در راستای ایجاد پل ارتباطی 
محکم تر میان شــونیز و هواداران ارجمند همزمان با فروشــگاه اینترنتی محصوالت 
شونیز افتتاح شده و آماده ارائه خدمات جالب و نوآورانه برای اعضای باشگاه می باشد.
شرکت صنعتی داداش برادر به عنوان یکی از پیشگامان صنعت شیرینی و شکالت در ایران، 
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، ماشین آالت پیشرفته و نیز بهترین مواد اولیه و از همه 
مهمتر کادر مجرب و دلسوز، به تولید مشغول است. محصوالت این شرکت در سراسر ایران 
به صورت مویرگی و در عرصه بین المللی با انتخاب کشورهای هدف به وسیله نمایندگی 
های مستقیم توزیع می گردد. با تالش شبانه روزی توانسته ایم شونیز را به عنوان نماد 
عالی کیفیت در صنعت شکالت معرفی کنیم به حدی که تولید این شرکت از نظر کیفی 
ضمن رقابت با شکالت های خارجی نه تنها کشور را از واردات این محصول بی نیاز کرده 
است بلکه در بازارهای بین المللی نیز توانسته جایگاه خاصی برای خود پیدا اختصاص دهد.

سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت: سال ۱۳۷4
محصوالت صادراتي شركت:

شکالت، تافي، بیسکویت، آدامس، اسنک، کارامل و ...
برندهاي ثبت شده:

توفیس، تالو، کیش، بایکیت، اترنو، پناتون، کارولین، سیروان، سیشل، آرپین، آندیس، 
یونیکا، فارلین، هودی، رامند، سمفونی، آرتون، بالوی، ملونه، باربارا، باراکا.

گواهینامه های اخذ شده: 
 ISO22000 . 200۸/۹00۱ ISO  . HACCP . ISO۱۷02۷ استانداردهای

مهندس رپوزي بيوك  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

اگر سرداران ملی و ساالران ملی فتح مشروطه كردند به شكرانه اش شیرینی آن را داداش برادر » شونیز « پخش می كند
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به سرپنجه تدبیر و امید ، خیز برای آینده ای درخشان

پتروشیمی فارابی ؛ همچون ققنوس بر حیات دوباره پر به آتش می کشد ...

مجمع عمومی فوق العاده پتروشــیمی فارابی نوبت دوم هشــتم ابان ماه ۱۳۹6 با حضور 
۵0/02 درصد سهامداران در سالن صدرای تهران برگزار و با پیشنهاد اکثریت سهامداران 
تعیین تکلیف گردید. در مجمع عمومی فوق العاده پتروشــیمی فارابی  با حضور ۵0/02 
درصد سهامداران)شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین، پتروشیمی فن آوران، 
سهامداران جزء( و نماینده بورس تشکیل گردید و با پیشنهاد رئیس مجمع و رای مثبت 
سهامداران، با افزایش سرمایه اولیه و اجرایی شدن طرح توسعه پتروشیمی فارابی حداکثر 
ظرف مدت 6 ماه آینده موافقت شد. سید ابراهیم سقایی مدیرعامل پتروشیمی فارابی در 
ابتدای مجمع عمومی فوق العاده به تشریح وضعیت این شرکت  پرداخت و اظهار داشت: این 
شرکت سال ۹۵ با تالش و کوشش همه همکاران شریف و زحمتکش و به کارگیری تدابیر 
مدیریتی در حوزه های مختلف از جمله تامین خوراک، فروش و توسعه بازار محصوالت و 
مدیریت هزینه ها موفق به ۳۸ درصد تعدیل مثبت گردید که این مهم بدون تالش جهادگونه 
و تدبیر مدیریتی میسر نمی گردید. مدیر موفق شرکت در ادامه با بیان اینکه: در شش ماهه 
نخست سال جاری علیرغم تالش های گسترده، به دلیل کمبود خوراک ناشی از حادثه 

پتروشیمی بوعلی و  اتکاء به تنها منبع تولید ارتوزایلن در داخل کشور 
)پتروشــیمی نوری( نتوانستیم روند رو به رشد سال قبل را  ادامه 
دهیم و این معضل منجر شد که تولید پتروشیمی فارابی بیش از 
۱00 روز متوقــف گردد و در مابقی روزها نیز با کمتر از ۵0درصد 
ظرفیت در مدار تولید قرار گیرد. ابراز امیدواری کرد که با حمایت 
همه جانبه و جدی سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره با چاره 
اندیشی و کار کارشناسی های دقیقی که توسط تیم ارشد مدیریت 
صورت گرفته، پتروشیمی فارابی بتواند پنجره ای نو در افتخار آفرینی 
بگشاید. مهندس سقایی در ادامه گزارش خود تصریح کرد که خروج 
شرکت از بحران فعلی و رسیدن به سودآوری بدون افزایش سرمایه 
و اجرای طرح توسعه امکان پذیر نمی باشد و این افزایش سرمایه 
و اتخاذ تدابیری همچون تنوع بخشــی به مبحث خرید خوراک 

و توسعه مخازن برای همه تاکید کرد که با انجام این افزایش سرمایه شرکت در مراجعه 
با مشــکالت عدیده ای از جمله کمبود نقدینگی و کمبود خوراک دست و پنجه نرم می 
کند. آمادگی بهتری برای مواجه با شرایط سخت را خواهد داشت. مدیر پرتالش شرکت 
در همین باب با اعالم خبر خوش به مجمع نشینان که  با پیگیری های مستمر صورت 
گرفته توسط پتروشیمی فارابی و حمایت هلدینگ تاپیکو توافقاتی با شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی صورت گرفته است که ان شاءاهلل در آینده ای نزدیک مشکل کمبود ارتوزایلن 
مرتفع خواهد شــد خنده ای بر دل و لب سهامداران حاضر در مجمع نشاند. مدیرعامل 
پتروشیمی فارابی راهکارهای برون رفت از پتروشیمی فارابی را در سه بخش ضرب العجلی، 
کوتاه مدت و بلند مدت تشریح کرد و گفت: راهکار بالدرنگ تنها با افزایش نقدینگی ممکن 
خواهد بود و الزمه انجام  امورات خروج شــرکت از شمول ماده ۱4۱ قانون تجارت است.

وی همچنین اضافه کرد در صورتی که منابع مالی برای ذخیره سازی حداقل ۱۵ روز نیاز 
خوراک شــرکت تامین گردد تا حدودی از مشکالت فعلی کاسته خواهد شد. مهندس 
سقایی همچنین چالش های پتروشیمی فارابی را علی رغم دارا بودن ظرفیت های فوق 
العاده اعم از موقعیت اســتراتژیک، دسترسی به اسکله اختصاصی و ... را موضوعاتی مانند 
حل مشــکل HSE مخازن، خوراک اولیه و کمبود نقدینگی دانست و گفت: قطعا طرح 
توسعه نیازمند زمان است و در این مدت باید به فکر نوسازی و افزایش تولید شرکت باشیم.

مدیــر برتر در حوزه در خصوص طرح توســعه پتروشــیمی فارابی تاکیــد کرد: قطعا 
اجــرای پروژه ای که ماده اولیه آن در منطقه موجود باشــد و بازار های داخلی و خارجی 
قابل توجهی داشــته باشــد می تواند آینده ای روشــن را برای این مجموعه رقم بزند.

در ادامه جلسه؛ رئیس مجمع گفت: تاپیکو کمک به پتروشیمی فارابی را وظیفه خود می 
داند و در حال حاضر در حال مطالعات نهایی طرح توسعه این شرکت هستیم و باور داریم 
که برنامه های مهندس ســقایی در جهت اعتالی برند فارابی بسیار راهگشا خواهد بود.

خسروی افزود: دوراه پیش رو داریم، یا انحالل شرکت را اعالم کنیم و یا افزایش سرمایه بدهیم که 
نظر ما به عنوان سهامدار عمده، توسعه و ادامه حیات شرکت است. ما باید راهکارهای اساسی برای 
حل مشکالت پیدا کنیم و در حال جمع بندی هستیم تا طرح نهایی را به سهام داران عرضه داریم.

وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــناختی کــه از توانمنــدی هــای مجموعه و 

مدیریــت آن داریــم مــا نهایــت کمــک را بــرای حل مشــکل مخــازن خواهیم 
کــرد و هیــچ راهــی جز حرکــت به ســمت افزایــش ســرمایه نخواهیم داشــت.

در پایان مجمع؛ با پیشــنهاد رئیس مجمع و رای ســهامداران، با افزایش سرمایه اولیه و 
تصویب و اجرایی شدن طرح توسعه پتروشیمی فارابی حداکثر ظرف 6 ماه آتی موافقت شد.

بنابر گزارشــات رســمی در ســال ۹۵؛ با تالش های صورت گرفته، شرکت پتروشیمی 
فارابی موفق شد بیش از ۳۸ درصد تعدیل مثبت و یا کاهش زیان به همراه داشته باشد.

آمــار و ارقــام در حــوزه مالــی نشــان مــی دهد زیــان ناخالــص این شــرکت در 
ســال ۱۳۹۵ نســبت بــه ۱۳۹4 بــه میــزان ۸۸ درصــد و زیــان عملیاتی ســال 
۱۳۹۵ نســبت بــه ســال ۱۳۹4 بــه میــزان ۳۸ درصــد کاهــش داشــته باشــد.
همچنیــن در ســال ۹۵ پتروشــیمی فارابی با حضور چشــمگیر دوبــاره در بازارهای 
داخلــی و خارجــی موفــق شــد در ســال ۱۳۹۵ میــزان صــادرات PAF را ۵۳ 
درصــد نســبت به ســال قبــل از آن و ۳0 درصد نســبت بــه برنامه افزایــش دهد. 
در زمســتان سال ۹۵ پتروشیمی فارابی موفق شد با تکیه بر توان متخصصین داخلی و 
تغییر سیستم مکانیکی گیربکس به سیستم الکترونیکی، رکوردی 
تاریخی در چهار دهه فعالیت در حوزه صنعت پتروشیمی به ثبت 
رساند و میزان تولید محصول PA را به ۷۷ تن در روز افزایش دهد.

بازسازی پمپ ۵6۱ که با دست توانمند شرکت پتروشیمی فارابی و 
با دستان توانای کارگران زحمت کش انجام شد، نه تنها نشانگر توان 
متخصصین داخلی بود بلکه صرفه جویی ارزی حدود 400 میلیون 
تومانی را برای شرکت در این شرایط مالی خاص به ارمغان داشت.

انجــام پروژه برج خنک کن با تکیه بر توان داخلی شــرکت این 
پتروشیمی که ســال ۹4 با هزینه ای بالغ بر ۱.۸ میلیارد تومان 
انجام شــده بــود دچار ضعف های بســیار بود که در ســال ۹۵ 
اینبار با تکیه بر توان داخلی شــرکت مورد بازســازی و بهسازی 
قــرار گرفت و درحال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته اســت.

 کسب تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی خوزستان و کسب تندیس 4 ستاره هفتمین 
دوره جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی در سال ۹۵ و استاندارد های روز جهانی نشان 
دیگری از عزم جزم کارکنان برای رســاندن این مجموعه صنعتی به قله های افتخار بود

ین شــرکت در ســال ۹۵ با حضور مدیرعامــل هولدینگ تاپیکو، کلنــگ زنی پروژه 
احــداث واحد بازیافت پســاب PA و تولید محصول اســید فوماریک را بــر زمین زد.

دریافــت گواهینامــه سیســتم مدیریــت آزمایشــگاه ISO۱۷02۵ و بــه  تبــع آن 
ارتقــای ســطح کیفی محصــوالت و افزایش رضایت مشــتریان ســازمان، شــرکت 
پتروشــیمی فارابــی نیــز از دیگــر اقدامــات ایــن پتروشــیمی در ســال ۹۵ بود.

دعوت و برگزاری نشســت با رئیس اتاق مشــترک هند و ایرانف دعوت از سرمایه گذاران 
آلمانی و اعالم امادگی جهت انتقال تجربه و ایجاد نشــاط و رویه مضاعف کار و تولید در 
بین کارکنان تنها بخش کوچکی از اقدامات بزرگ انجام شــده در ســال ۹۵ می باشد.
این شــرکت علی رغم مشــکالت جــدی در تامین مــواد اولیه اجازه نــداد حتی یک 
روز حقــوق کارکنانش به تعویــق بیافتد و همــواره بر ارتقا معیشــتی کارکنان خود 
تاکید ویژه داشــته اســت که این موضوع با توجه به مشــکالت و شــرایط پیش آمده 
از بزرگترین دســت آوردهای مدیرعامل محبوب کارکنان پتروشــیمی فارابی اســت.
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است ر  کشــو یر  تا صنعت  ر  د لهی  ا به  ذ جا و  عشــق  مغناطیســی  ن  میدا یر  تا یر کو نه  خا ر کا
جناب آقای دکتر جمشــید تقــی زاده در بازدید از کارخانــه ضمن خداقوت و 
تبریک نوزدهمین ســالگرد افتتاح کارخانه به مدیریت و کارکنان اظهار داشت: 
بــا بازدیدی که امــروز از کارخانه کویرتایر انجام شــد می تــوان گفت میدان 
مغناطیســی عشــق و جاذبه الهی را در صنعت تایر کشــور مشــاهده کردیم.

وی افزود: شنیده بودم مردمان کویر نشین سخت کوش هستند اما امروز از نزدیک 
مشاهده کردیم مردان سخت کوش و صنعتگران این مجموعه، با سخت کوشی اعجازی 
را هم در بخش صنعت خود تایر و هم در بخش تایر سازی موازی هم پیش می بردند.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه این حرکت، حرکت بسیار ارزشمندی بوده است بیان کرد: به مدیران کار 
آمد این شرکت، به دلیل حرکت بسیار ارزشمندی که صورت گرفته تبریک می گویم.

دکتر تقی زاده تصریح کرد: همچنین به همکاران خود نیز می بالم که در مجموعه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعتی را پشــتیبانی می کنند که این صنعت با یک 
هزار و 400 نفر نیرو توانســته در ۳ شــیفت کار خود را انجــام دهد که در این 

راســتا هم کارگر در امنیت شــغلی و هم کارفرما در امنیت اقتصادی خود است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن امــر در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران جزو 
پدیــده های ســتودنی اســت خاطرنشــان کرد: امیدوارم مســئوالن اســتان 
نیــز بتواننــد نقــش ویــژه ای در حمایــت از این مجموعه داشــته باشــند.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور 
شد: همچنین در کنار آن مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تمام وجود 
در کنار مجموعه کارفرمایی و کارگری ایستاده و به این شعار خود که »امنیت شغلی 
برای کارگران و امنیت اقتصادی برای کارفرمایان« مصداق اصلی آن است می پردازد.

دکترتقی زاده اظهار داشــت: امیدواریم مشکالتی که در امر مطالبات بیان شد با 
مســئوالن ذیربط خودرو سازی و وزارت صنعت مطرح شود تا رفع مشکل گردد.

وی بــا اشــاره بــه برنامــه حمایتــی در بحــث کارگــری و کارفرمایــی در 
حــوزه کار افــزود: در این راســتا ســعی خواهیم کــرد که مــواردی که برای 
تســهیالت ایــن مجموعه مــی تواند نقــش ایفا کنــد را رصــد و ورود کنیم.

آقای مهندس ســید محمد حســین زینلی به مناســبت نوزدهمین ســالگرد 
افتتاح و راه اندازی این کارخانه با تشــریح تاریخچه شــکل  گیــری کویرتایر و 
ســیر تحول آن از ابتدا تاکنون اظهار داشــت: شــرکت کویرتایر در اواخر سال 
۱۳66 بــا ســرمایه یک میلیون ریال توســط گروهی از معتمدین شهرســتان 
بیرجند تأســیس و عملیات اجرایــی احداث کارخانه براســاس موافقت اصولی 
صــادره از وزارت صنایــع وقت و با ظرفیت اســمی 2۵.۵00 تــن از نیمه دوم 
۱۳۷0 در زمینــی به مســاحت ۱۱2 هکتار در شهرســتان بیرجند آغاز شــد.

وی گفت:سرمایه اولیه آغاز به کار احداث کارخانه با تالش و پیگیری های مجدانه 
و با تکیه بر مشــارکت سرمایه های خرد، از سهامداران جزء و مردمی 42 شهر از 
سراسرکشــور تامین شد و با 22 نوبت افزایش سرمایه در خالل سالهای ۱۳66 تا 
۱۳۸0 سرمایه شرکت از یکصد هزار تومان به بیست میلیارد تومان افزایش یافت .

مدیرعامل شرکت کویر تایر بیان کرد: ســرانجام در نوزدهم مهرماه سال ۱۳۷۷ 
با صرف۳۵0 میلیاردریال ســرمایه  گــذاری و ارزبری ۸4 میلیــون دالر به بهره  
برداری رســید. و هم اکنون ســرمایه ثبتی شــرکت ۷00 میلیاردریال اســت.
آقــای مهنــدس زینلی با بیان اینکــه دانش فنی تایرهای رادیال اســتیل بلت 
کویرتایر ازشــرکت ماتادورجمهوری اســلواکی که یکی از شــرکت های معتبر 
اروپایی که هم اکنون در شــرکت تایرسازی کنتیننتال آلمان ادغام گردیده اخذ 
شــد تصریح کرد:کویرتایر اولین تایرساز ایرانی اســت که اقدام به انعقاد قرارداد 

خریــد و انتقــال دانش فنی و تولید تایرهای رادیال اســتیل بلت کرده اســت.
وی گفــت: بــرای تولیــد تایر منطبق بــر فــن آوری روز دنیا، کلیه ماشــین  
آالت شــرکت کویرتایــر بــا برترین کیفیــت و پیشــرفته  تریــن تکنولوژی 
ســخت  افــزاری، از معروفترین تأمین  کننــدگان اروپا و ژاپن خریداری شــد.
وی بیان کرد: شــرکت کویرتایر از بدو راه اندازی در ســال ۷۷ تاکنون همواره با 
نوآوری، تالش، پشتکار و توانمندی مدیران، کارشناسان و کارکنان متعهد و دلسوز 
خود بیش از صدها عنوان دستاورد شامل گواهینامه، تندیس، جایزه و لوح تقدیر از 
سازمان ها و مراکز مختلف کشور و جهان کسب کرده است که این افتخارات کارنامه 
درخشــانی را در صنعت تایر کشور فراروی کویرتایر گشوده و آن را به عنوان یک 
واحد پیشرو، متعالی و افتخارآفرین در سطح ملی و استانی مطرح ساخته است.

مدیرعامل شــرکت کویر تایر بیان کرد: از نظر کیفیت تایرهای تولیدی،کویرتایر 
یکی از برترین ها در کشــور محسوب می شــود و با تغییرات فن آوری که برای 
دســتیابی به استانداردهای روز اروپا و به خصوص استاندارد SWR در حال انجام 
اســت، به زودی به ســطح کیفی تایرهای تولیدی روز اروپا دست خواهد یافت.
وی خاطر نشــان کرد: استاندارد SWR، کنترل مقاومت غلطشی تایر، که بیانگر 
مصرف سوخت خودرو برای چرخش تایر در سطح جاده است، کنترل خط ترمز و 
فاصله ایستادن و توقف کامل حرکت تایر پس از عمل ترمزگیری در جاده خیس 
و نیز کنترل صدای ایجاد شده در اثر غلطش تایر بر سطح جاده را در بر می  گیرد.
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: یر تا یر کو شــرکت  مل  مدیرعا
دســت  پا  و ر ا ز  و ر لیدی  تو ی  یرها تا کیفی  ســطح  به  دی  و به ز ی  ر و آ فن  ت  ا تغییر بــا  یر  تا یر کو  

لیدی تو ی  یرها تا کیفیــت  نظر  ز  ا ر  کشــو ر  د ین ها  تر بر ز  ا یکی  یــر  تا یر کو بد/  یا می 

كویرتایر نامی كه امروز بدان باید بالید 
آنــروز کــه بی اف آمد کســی را باور نبــود که در گل فرو رود و بیرون نخواهد شــد ولی مردی از تبار آب دیدگان از بچه بســیج دســت همت از آســتین 
بــرون کــرد بنایــی در ســرزمین ادب و هنــر جوانمــردی به پا کــرد که نامــش در بازار جهانــی تداعی کیفیــت می کنــد کویرتایر و مهنــدس زینلی
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به مصداق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق شکر حق به جای آوریم از حضور منشاء خیر 
مهندس ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل تراکتورسازی که نگین صنعت سنگین خودرو کشور را 
می شناسند و محصوالت او از دل آفریقا تا آمریکا تا میان مزرعه های شمال و جنوب و شرق و 
غرب این کشور و حماسه هایش برایمان کاشت و داشت و برداشت معنا ساخته و قوت جانمان 
می بخشد . صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی 
نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای 
جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای 
موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. از سال ۱۳۷6 ، بیست و نهم مهر ماه با تصویب 
شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین یک روز از 
روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعاالن 
اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن 
به هدف واال ی جهش صادرات می باشد. 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 کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام می کنند و از 
صادرکنندگان برتر تقدیر به عمل می آید. مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در تاریخ 
2۹ مهرماه ۱۳۹6 با حضور آقایان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دکتر شریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت، دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث 

صنایع  دستی و گردشگری ، فرهنگی، 
توســعه خسروتاج ریاست  ســازمان 
و  ایــران  جمعی از مسئولین و تجارت 
صادرکننــدگان نمایندگان مجلس  و 
اجالس توانمند کشور در  محل سالن 
شد  برگزار  و در ایــن مراســم سران 
نمونه باشــکوه تندیس  صادرکننــده 
ابراهیمي ملی به مهندس  ابوالفتح 
مــل  عا یر شــركت مد محترم 
ایران اهــدا گردید. تراكتورسازی 

در این مراســم دکتر جهانگیري معاون اوّل رئیس جمهور ، مهندس شــریعتمداري وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت و مهندس خسرو تاج قائم مقام وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران حضور داشتند ، با اعطاي تقدیرنامه به مهندس ابوالفتح ابراهیمي ، مدیر عامل گروه 
صنعتي تراکتورسازي ایران از نامبرده به عنوان صادرکنندۀ نمونه ملي تجلیل به عمل آمد .

در این تقدیرنامه از نقش تراکتورسازي ایران به عنوان پیشران توسعه اقتصادي کشور یاد شده 
و از حضور موفق و پرثمر این مجموعه در صحنه تجارت خارجي تقدیر به عمل آمده است .

گــروه صنعتــي ایران یکــي از بزرگتریــن تولید کنندگان ماشــین آالت کشــاورزي 
در منطقــۀ غرب آســیا مي باشــد که با داشــتن ۸ شــرکت و کارخانــه در مجتمع 
تراکتورســازي تبریز و دو کارخانه در آذربایجان غربي ) ارومیه ( و کردســتان ) ســنندج 
( ، همچنیــن دو کارخانه در ونزوئیال و تاجیکســتان ، همواره با بروزرســاني تکنولوژي ، 
ارتقــاء کیفیت و تنوع محصوالت و توســعه بازار در اقصي نقــاط جهان تالش مي کند .

ابراهیمي مدیرعامل گروه صنعتي تراکتورســازي ایران درتشــریح این موفقیت و نحوه 
انتخاب صادرکننده نمونه اظهارداشــت: هر ساله از همه تشــکل هاي صادراتي، اتاق هاي 
بازرگاني و همچنین صادرکننده هاي نمونه سال هاي گذشته در مورد شاخص هاي انتخاب 
صادرکنندگان کســب نظر و استعالم مي شود که چه شــاخص هایي مدنظرشان است.

 وي بابیان اینکه بعد از کسب نظر این افراد، پیشنهادها در جلسه اي با حضور اعضاي کارگروه انتخاب 

صادرکننده نمونه بررسي مي شود و پیشنهادهایي که قابل اعمال و از نظر منطق کارشناسي قابل 
پذیرش است، به عنوان معیار انتخاب صادرکننده نمونه اعمال مي شود.  مدیرعامل گروه صنعتي 
تراکتورسازي ایران افزود: هدف سازمان توسعه تجارت در انتخاب صادرکننده نمونه، صرفا انتخاب 
یک شرکت به عنوان صادرکننده نمونه نیست، بلکه به نوعي هدایت جریان صادرکنندگان و 

صادرات کشور به سمت موضوعات پراهمیت مانند برندینگ و توسعه سرمایه گذاري مشترک است. 
معرفی شركت:

شرکت تراکتورسازي ایران در سال ۱۳4۷ با ظرفیت تولید ۳0000 دستگاه در سال تاسیس 
گردید. فعالیت شرکت با مونتاژ تراکتورهاي روماني اغاز و سپس تحت لیسانس شرکت مسی 
فرگوسن انگلستان ادامه یافت.  به مرور زمان و با داخلی سازی بخش اعظم قطعات استراتژیک، 
محصوالت با برند ITMCO تولید و عرضه گردید. در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد قطعات 
از داخل کشور تامین و یا توسط خود شرکت تولید می شود. با توسعه فعالیت های طراحی و 
مهندسی، تنوع محصوالت شرکت افزایش و به بیش از 2۱ نوع محصول در دامنه قدرت ۳0 
الی ۱۵0 بخار اسب رسیده است. همچنین با تالش مهندسان کارازموده بسیاری از تکنولوژیهای 
نوین دنیا بومی سازی شده و عالوه بر تراکتورهای با کیفیت، تولید محصوالت جدیدی مانند 

انواع فرانت لودر، بکهولودر و کامیونتهای سبک با تکنولوژی داخلی محقق 
گردیده است. این شرکت بیش از ۹4 درصد نیاز کشور به تراکتور را تامین 
نموده و محصوالت خود را به اقصی نقاط دنیا صادر می نماید. تراکتورسازی 
ایران با توســعه صادرات و به تبع آن افزایش تولید بیش از 4000 اشتغال 
مستقیم و حدود دویست هزار اشتغال غیرمستقیم در کشور ایجاد نموده 
است. شبکه فروش و خدمات پس از فروش تراکتورسازی با دارا بودن بیش 
از ۱۸0 نمایندگی در سراسر کشور با کیفیت ترین خدمات را در کوتاهترین 
زمان به کشاورزان ارائه می نماید. با افزایش بهره وری نیروی انسانی و کاهش 
قیمت تمام شده محصول، این شرکت موفق به کسب مزیت های رقابتی 
کیفیت و قیمت شده و در بازارهای جهانی ضمن رقابت با برندهای مطرح 

دنیا سهم قابل توجهی را کسب نموده است.
سال تاسیس : ۱۳4۷
محصوالت صادراتي: 

انواع تراکتور در مدلهاي تک و دو دیفرانسیل و در دامنه قدرت ۳0 الي ۱۵0 اسب بخار 
برندهاي ثبت شده: برند تراکتورســازي ایــران در داخل کشور و برند 

ITMCO در خارج از کشور

مهندس ابوالفتح ارباهیمی  ربزگیده 21 مین همایش ملی صاردات

ابوالفتح گله داشت من صادركننده ام ولی درب كشور را برای صنعت چینی با ٤ درصد بازگذارده اند كجای دلم بذارم
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