وزير ارتباطات:

زندگي و جان
مردم به ارتباطات
بستگي دارد

4

بخش اقتصادي :وزير ارتباطات گفت:زندگي و جان مردم به ارتباطات بستگي دارد .وي
افزود:ضريب پوشش خدمات باندپهن در شهرها و روستاهاي کشور از  ۵۰درصد عبور کرد.به
گزارش خبرنگار ما؛ محمد جواد آذري جهرمي در آيين اختتاميه مسابقه عکس همه جا در
دسترس با بيان اينکه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در تمامي نقاط کشور امروزه جزء
حقوق شهروندي به حساب ميآيد ،اظهار کرد :تالش ميکنيم تمام کشور را با بهرهگيري از
ظرفيتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در دسترس قرار دهيم.وزير ارتباطات افزود :تالش
کرديم در وزارت ارتباطات در مسير توسعهاي که دولتهاي پيشين حرکت کردند ادامه مسير
دهيم و بر اين اساس در هفته دولت اعالم کرديم که پوشش خدمات باندپهن در تمامي
شهرهاي کشور ( 1242شهر) به صد درصد و در روستاهاي کشور به ضريب  54درصد رسيد.
وي خاطر نشان کرد :فناوري اطالعات امروز به عنوان زمينهساز يک تغيير بزرگ در دنيا به

اقتصادي
خدارحمي :مطالبات گندمکاران
تا يک ماه آينده تسويه ميشود

ناصرپور خبر داد؛

تغيير اولويتهاي بورس کاال در بازار مشتقه

حق بيمه سهم کارفرما در  160کشور
کمتر از ايران است
براساس گزارش سهولت کسبوکار بانک جهاني ،از بين  190کشور تنها در
 30کشور کارفرمايان حق بيمه بيشتري نسبت به ايران پرداخت ميکنند .اين
يعني در  160کشور حق بيمه سهم کارفرما کمتر از ايران است.گزارشي با
عنوان حق بيمه قرارداد مانعي بر سر راه توليد ايران رکورددار دريافت حق
بيمه از کارفرما خرداد ماه منتشر شد که در اين گزارش اعالم شده بود :بر
اساس آمار بانک جهاني ،کشور ايران نسبت به ساير کشورها وضعيت مناسبي
در زمينه دريافت حق بيمه از کارفرما ندارد .اين در حالي است که در اين
آمارها ،حق بيمه قرارداد نيز ديده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعيت
ايران به مراتب بدتر خواهد بود.بيش از دو ماه پس از انتشار آن گزارش سازمان
تامين اجتماعي توضيحاتي درباره اين گزارش ارائه کرد .نکته بسيار جالب در
توضيحات سازمان تامين اجتماعي آن است که اين سازمان حق بيمه قرارداد
را نوعي ماليات تلقي کرده است.

آل اسحاق در گفتوگو با رسالت:

بازيگران  ،قوانين و مقررات در عراق
روزانه تغيير ميکنند

»
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» خبر

پيرو صدور اطالعيه بورس کاال مبني بر اجراي بند  ۱۰اقدامات اجرايي ماده الحاقي
دستورالعمل قراردادهاي آتي در خصوص نمادهاي معامالتي قرارداد آتي سکه
طال مدير توسعه بازار مشتقه بورس کاال از تغيير اولويتهاي بورس کاال در بازار
مشتقه خبر داد.به گزارش ايسنا ،عليرضا ناصر پور درباره تغيير اولويتهاي بورس
کاال در بازار مشتقه گفت :اين تصميم با توجه به شرايط بازار نقدي سکه طال و
نوسانات غير عادي قيمتهاي نقدي و در حمايت از منافع سرمايهگذاران بازار
مشتقه اتخاذ شده است .وي افزود :تغيير اولويتهاي بورس کاال در حوزه بازار
مشتقه به سمت محصوالت کشاورزي پس از موفقيت بازار آتي زعفران صورت
گرفته است و با توجه به اينکه تاکنون بيش از  ۲/۲ميليون قرارداد در بازار آتي
زعفران مورد معامله قرار گرفته سياست موفق بورس کاال در تغيير مسير قراردادهاي
آتي به سمت محصوالت کشاورزي باعث اتخاذ اين تصميم شده است.مدير توسعه
بازار مشتقه بورس کاال همچنين با اشاره به مطالبه فعاالن بازار در اين خصوص
گفت :اين اقدام پاسخ مناسبي به فعاالن بازار است و برنامههاي بعدي بورس براي
گسترش قرارداد آتي روي محصوالتي است که عمده توليد آنها صادراتي است و
کشف قيمت مناسب آنها در بورس به ارتقاي شفافيت بازار صادراتي ميانجامد.
وي ادامه داد :اين اقدام عالوه بر کمک به برندسازي محصوالت مذکور هزينه هاي
مبادله اين محصوالت را براي مشتريان خارجي کاهش ميدهد.ناصرپور در پايان
تاکيد کرد :شروع مجدد معامالت آتي سکه طال با رويکرد افزايش عمق بازار و
حضور نهادهاي مالي و بازار گردانها همزمان با گسترش داراييهاي پايه جديد
مانند طالي آب شده و برخي محصوالت صنعتي صادرات محور صورت خواهد
پذيرفت که در زمان مقتضي به اطالع بازار رسانده خواهد شد.

حساب ميآيد که تحت عنوان تحول ديجيتال نيز از آن ياد ميشود ،لذا ما هم پيگير تحقق
ايران ديجيتال هستيم که در اين راستا بخشي از وظيفه ما ،فرهنگسازي و ترويج استفاده
از فناوري اطالعات است.وي با تاکيد به اينکه خدمات نيز بايد جدا از ارتباطات به روستاها و
مناطق محروم ارائه شود ،افزود :در يک سال گذشته در  ۱۲۵۰روستا خودپرداز نصب شده
است که روستاييان بسياري بدون اينکه کيلومترها تردد کنند خدمات مالي مورد نياز خود
را دريافت مي کنند.آذري جهرمي با اشاره به بيانات رهبري در ديدار با دولت که فرمودند
در ارائه گزارش دستگاهها بهتر عمل شود ،ابراز کرد :در اين راستا سعي کرديم با استفاده از
ظرفيت اهالي هنر اقدام به ارائه گزارش توسعه خدمات آيسيتي در کشور کنيم و لذا اين
جشنواره کليد خورد.وي گفت:از روابط عمومي وزارت ارتباطات ميخواهم محتواي آن جلسه
را پخش کنند زيرا معتقدم زبان گوياي هنر است که ميتواند مشکالت را بيان کند.

گفتوگو »

مديرعامل بانک کشاورزي گفت:مطالبات گندمکاران تا
يک ماه آينده تسويه ميشود .وي افزود :از ابتداي امسال
تا پايان مرداد  361هزار فقره تسهيالت به مبلغ 150
هزار ميليارد ريال پرداخت شده که بخشي از آن در
راستاي طرح اشتغالزايي عشايري و روستايي بوده است.
به گزارش فارس،روحاهلل خدارحمي در نشست خبري به
فعاليتهاي انجام شده طي  5ماه گذشته در مجموعه
بانک کشاورزي کشور اشاره کرد و گفت :در سال گذشته

حجت االسالم مصباحي مقدم 74:درصد سپردههاي بانکها
در دست يك درصد سپردهگذاران است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :يکدرصد
سپردهگذاران بزرگ بانک کساني هستند که ۷۴درصد
سپردهها را در اختيار دارند که اين شکاف فقر و غنا را
نشان ميدهد که حاصل سيستم بانکداري ماست.به گزارش
تسنيم،غالمرضا مصباحي مقدم گفت :منافعي که بانکها
بهدست ميآورند در قالب دو نوع سپرده انجام ميشود
که سپرده گذاري براي سرمايه گذاري و پسانداز براي
حساب جاري است و اينکه مردم به بانک قرض الحسنه
بدهند معني ندارد .اين اقتصاددان گفت :حدود  60درصد
نقدينگي کشور بهسمت فعاليتهاي نامولد رفته و فقط
 40درصد نقدينگي در بخش مولد اقتصادي بهکار گرفته
شده است.وي با بيان اينکه نرخ سود بانکي بهگونهاي است
که توليد کنندگان سعي ميکنند توليد را متوقف کنند و
سرمايه را بدون ريسک در بانک قرار دهند و سود کنند،
گفت :دليلش اين است که سرمايه در توليد ريسکپذيرتر
است و ماليات و هزينههاي نيروي انساني نيز دارد.مصباحي

با رشد  40درصدي مواجه بوديم که اين رقم که رشد
 204هزار ميليارد ريالي در پي داشت که در سال 97
اين روند ادامه پيدا خواهد کرد.وي در بخشي ديگري از
سخنانش به اين نکته اشاره کرد که در  5ماهه امسال
 811ميليارد ريال سپرده در قالب  46ميليون حساب
تجهيز کردهايم و پيشبيني ميکنيم تا پايان امسال در
اين محل  13/1درصد رشد داشته باشيم و اين رشد در
شرايطي اتفاق افتاد که هزينههاي منابع تمام شده و نرخ
سود سپردههايمان را در مجموع  2درصد کاهش دادهايم.
خدارحمي اضافه کرد 50 :درصد اهدافي که براي سال 97
پيشبيني کرده بوديم ،محقق شده است.به گفته وي از
ابتداي سال تا پايان مرداد ماه  361هزار فقره تسهيالت
به مبلغ  150هزار ميليارد ريال پرداخت شده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  35درصد افزايش نشان ميدهد
که بخشي از آن ناشي از اعتباراتي است که در قالب طرح
اشتغالزايي عشايري و روستايي پرداخت ميشود.

مقدم گفت :روش اتخاذشده در نظام بانکداري بهگونهاي
است که بهسمت مشوقهاي غيرتوليدي رفتهاند .بانکها
بايد پروژهها و سرمايهگذاريها را تأمين مالي کنند و
سودي را که از تجارت و توليد برميگردد مبنا قراردهند
بنابراين نبايد تعهدي از قبل ايجاد کنند.مصباحي مقدم
افزود :رقابت در افزايش نرخ سود بانکي در اقتصاد کشور
مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگي سوق ميدهد و
بنگاههاي توليدي را تعطيل ميکند.

رستم قاسمي:

به گفته قاسمي ما با تحريمهايي که مجدد قرار است،
برگردد در سالهاي  90و  91مواجه بوديم و در طول
اين دو سال بالغ بر 170ميليارد دالر نفت به فروش
رسانديم .در روزهاي اول بعد از اعمال تحريمها بنا بر
استاندارد استفاده از تجهيزات ،بسياري از پروژههاي
گازرساني در معرض چالش قرار داشت اما ما عالوه
بر اينکه در نگهداشت صنعت نفت و گاز موفق شديم
بلکه متوسط پيشرفت فازهاي پارس جنوبي در اين
دوره از همه ادوار گذشته طبق اسناد موجود سريعتر
شد.وي افزود:در سالهاي  ۹۰و  ۹۱در مجموع بيش
از ۴۱ميليارد دالر در صنعت نفت سرمايهگذاري شده
است که باالترين گراف سرمايهگذاري بوده است.وي
افزود :به گزارش تسنيم ،چهل و پنجمين نشست
ماهانه جامعهاسالمي مديران ايران با موضوع "اقتدار
جمهوري اسالمي ايران" با حضور رستم قاسمي وزير
سابق نفت برگزار شد.وي با بيان اينکه راه حل مقابله
با جنگ اقتصادي آن است که مسئوالن لباس رزم
مقابله با جنگ اقتصادي را برتن کنند ،تصريح کرد:
در جنگ اقتصادي الزم است مسئوالن آبروي خود را
نيز در ميان بگذارند .امروز وحدت بين اقشار مختلف

آگهي تغييرات شرکت کاسپين کوهدشت سهامي خاص به شماره ثبت  283390و
شناسه ملي  10103190808به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ
 1397/02/24تصميمات ذيل اتخاذ شد  :شعبه شرکت به نشاني  :استان البرز
 شهرستان کرج  -بخش مرکزي  -شهر کرج  -مهرشهر فاز - 4خيابان شهيدبابايي  -خيابان  407شرقي  -پالک  - 84ساختمان پارسه  -طبقه سوم کدپستي
 3183837739تاسيس و آقاي فرشاد زاهدي به شماره ملي  0063165422به
سمت مدير شعبه تعيين شد .تعداد اعضاي هيئت مديره  3الي  4نفر ميباشد ،در
نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237468

آگهي تغييرات شرکت توسعه تجارت وخدمات خودرو سهامي
خاص به شماره ثبت  227923و شناسه ملي  10102690667به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/05/20تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :محل شرکت به آدرس تهران  ،سازمان برنامه
شمالي  ،بلوار شقايق کوچه اول پرواز پالک  6ساختمان ستاره
طبقه  4واحد  4داراي کد پستي  1483875675تغيير يافت
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري تهران ()237466
آگهي تغييرات شرکت بازرگاني تأمين صنعت پرگاس سهامي خاص به
شماره ثبت  474559و شناسه ملي  14005033410به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/05/02تصميمات ذيل اتخاذ شد :
محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس :استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-محله طرشت-کوچه آزاده-بلوار
شهيد حميد صالحي-پالک 103-طبقه اول --کد پستي1459645413 :
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()237473

آگهي تغييرات شرکت گسترش آرين سلولز صنعت سهامي
خاص به شماره ثبت  480283و شناسه ملي  14005277848به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1396/04/25تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :شرکت گروه صنعتي گلرنگ به شناسه ملي
 10102547630با نمايندگي آقاي مهدي فضلي به شماره ملي
 0054017742به عنوان رئيس هيات مديره و شرکت گل پخش
اول به شناسه ملي  10102096548با نمايندگي آقاي علي
ابراهيمي کردلر به شماره ملي 1500627151به عنوان نائب
رئيس هيات مديره و شرکت صنايع سلولزي مارينا سان به
شناسه ملي  10103513206با نمايندگي آقاي محمد شرکت
بزازان به شماره ملي  0872274251به عنوان عضو هيات مديره
و آقاي محمدعلي جاويد به شماره ملي  0082509451خارج از
اعضاء وسهامداران بعنوان مدير عامل انتخا ب گرديدند .کليه
اوراق واسناد تعهد آور از قبيل چک ،سفته ،برات و غيره به
استثناء اوراق و اسناد عادي و رسمي مربوط به نقل و انتقال,
ترهين و توثيق اموال غيرمنقول شرکت و همچنين سهام تحت
مالکيت شرکت در ساير شرکتها با امضاي متفق دو نفر از سه
نفر اعضاء هيات مديره همراه با مهر شرکت و ساير اوراق و
اسناد عادي و رسمي مربوط به نقل و انتقال ،ترهين و توثيق
اموال غيرمنقول شرکت و همچنين سهام تحت مالکيت شرکت
در ساير شرکتها با امضاي متفق تمامي اعضاء هيئت مديره
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و اوراق و مکاتبات عادي
با امضاي هريک از اعضاي هيات مديره ،همراه با مهر شرکت
معتبر مي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237463

در اوج تحريمها  ۱۷۰ميليارد دالر نفت فروختيم

مردم و مسئولين از ضروريات است اما وحدت بدون
تالش و کار فايده اي ندارد .همانطور که پس از
جنگ با باور «ما مي توانيم» وارد عرصه بازسازي
کشور شديم و موفق هم بوديم امروز نيز مي توانيم
از پس مشکالت پيش رو بربياييم.قاسمي ادامه داد:
پس از جنگ نيز بسياري از افرادي که امروز هم
هستند اعتقاد داشتند ما توانايي بازسازي کشور را

نداريم و بايد به خارج از کشور متوسل شويم .اما
امروز با قاطعيت مي توان گفت که ما شعار «ما
مي توانيم» امامخميني(ره) را در زمينه بازسازي کشور
به توانستيم تبديل کرديم .در ابتداي انقالب بندرهاي
کوچک کشور را نيز خارجيها براي ما ساختند اما امروز
بزرگ ترين بنادر کشور را بدون حضور خارجي ها
در کشور ميسازيم.وزير سابق نفت با بيان اينکه در

آگهي تغييرات شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش سهامي
خاص به شماره ثبت  359328و شناسه ملي  10104040308به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/03/29و مجوز شماره
 122/37119مورخه  97/4/25سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - :نوع شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.
اساسنامه جديد مشتمل بر  56ماده و  11تبصره تصويب و جايگزيناساسنامه قبلي گرديد -اعالميه تبديل شرکت به شرح ذيل ميباشد)1 :
نام و شماره ثبت شرکت :فروشگاههاي زنجيره اي افق کوروش به شماره
ثبت  )2 359328موضوع شرکت و نوع فعاليتهاي آن :موضوع شرکت
مطابق ماده  2اساسنامه عبارت است از  :بازاريابي مجازغيرهرمي وغير
شبکه اي خريدوفروش وتوزيع وپخش واردات وصادرات کليه کاالهاي
مجاز بازرگاني داخلي وخارج از کشور وانبارداري واعطاي نمايندگي در
داخل وخارج از کشور ،تاسيس وراه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي خرده
فروشي داخل وخارج از کشور ،عرضه مستقيم کاالوتوزيع درب منازل
ومکانها ،سرمايه گذاري در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهي سپرده بانکي
و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري مجاز،
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،واحدهاي سرمايه گذاري
صندوق هاي سرمايه گذاري يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شرکتها
و هرگونه فعاليتهاي مجازي که بصورت مستقيم يا غير مستقيم با موضوع
شرکت مرتبط باشد )3 .مرکز اصلي و کدپستي :آدرس مرکز اصلي شرکت
 :خيابان وليعصر  -دوراهي يوسف اباد  -خيابان اکبري(مستوفي سابق)
پالک – 71کد پستي  )4 1433894961مدت شرکت :ازتاريخ ثبت به
مدت نامحدود  )5سرمايه شرکت و مبلغ پرداخت شده :سرمايه نقدي
شرکت 1000000000000ريال منقسم بر  1000000000سهم با نام عادي 1000
ريالي مي باشد که تماما پرداخت گرديده است  )6 .سهام ممتاز :فاقدسهام
ممتاز  )7هويت کامل رئيس و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شرکت:
1شرکت گروه صنعتي بانمايندگي آقاي علي ابراهيمي کردلر 2-سرمايهگذاري توسعه صنايع گلرنگ بانمايندگي آقاي مسعودگودرزي 3-گروه
مديريت صنعت خرده فروشي کوروش بانمايندگيآقاي اميرخسروفخريان
4گسترش گلرنگ پخش بانمايندگي آقاي مهرداد والي نژاد 5-گسترشگل پخش اول بانمايندگي آقاي هادي قانعي رضايي مقدم  )8شرايط
حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي :ماده  19اساسنامه :
درکلية مجامع عمومي ،صاحبان سهام ميتواند شخص ًا ،يا وکيل يا قائم
مقام قانوني اشخاص حقيقي ،و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي،
صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت يا نمايندگي
حضور بههم رسانند .هر سهامدار ،براي هريک سهم فقط يک رأي
خواهد داشت .تبصره درصورت نقل و انتقال سهام ،سهامدار جديد با
ارائه يکي از مدارک زير حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت• :
اعالميه خريد سهام • ،گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام • ،اصل
ورقه سهام • ،تاييديه سهامداري صادرشده توسط شرکت سپردهگذاري
مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت انفرادي و جمعي  )9مقررات
اساسنامه راجع به تقسيم سود ،تشکيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از
تصفيه :تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب
مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده
درصد از سود ويژه ساالنه بين صاحبان سهام الزامي است .بر اساس
ماده  51اساسنامه وضع اندوخته قانوني از سود خالص شرکت مطابق
قانون تجارت انجام ميشود .به پيشنهاد هيئتمديره و تصويب مجمع
عمومي عادي ،ممکن است قسمتي از سود خالص براي تشکيل ساير
اندوختهها کنار گذاشتهشود ..بر اساس ماده  53اساسنامه هرگاه شرکت
طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد ،تصفية امور آن با متابعت از قوانين
و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد )10 .مبلغ ديون شرکت و همچنين
مبلغ ديون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمين شدهاست :بدهي
جاري شرکت  5.071.155.874.611ريال مورخ  1396/12/29بدهي غير
جاري شرکت  105.928.963.565 :ريال مورخ  )11 1396/12/29روزنامه
کثيراالنتشار شرکت :رسالت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237465

اين دوره  17فاز پارس جنوبي با هم فعال بودند ،ادامه
داد :در سال  90بيش از  20ميليارد دالر و در سال 91
بيش از  21ميليارد دالر در صنعت نفت سرمايه گذاري
شده است که باالترين گراف سرمايه گذاري بوده
است .در نشست مونيخ که به عنوان رئيس اوپک
حاضر شديم در مقابل سؤال تأمين کنندگان
و فعاالن نفتي در جهان که ميپرسيدند در برابر
تحريمهاي صورت گرفته چه ميکنيد ،گفته شد که
به سمت خودکفايي در صنعت نفت حرکت خواهيم
کرد.قاسمي با اشاره به توانايي ايران در عبور از تحريمها
اضافه کرد :مسئله اصلي امروز در کشور رکود است.
اگر چه گراني ،تورم و مسئله ارز نيز بسيار مهم است
اما اگر رکود از بين برود و مشکل بيکاري از بين
برود مردم به هر حال ميتوانند با گراني مقابله کنند
اين در حالي است که در شرايط فعلي کار نيست و
مطابق آن درآمد بسياري از مردم حاصل نميشود و
بايد همه بدون نگاه سياسي تالش کنيم تا در کشور
رونق ايجاد شود.وي افزود :تجربيات گذار از دوران
تحريم در کشور وجود دارد و ان شاء اهلل از تحريم
پيش رو نيز با موفقيت خارج خواهيم شد.

تاسيس شرکت سهامي خاص صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش
کشاورزي درتاريخ  1397/05/30به شماره ثبت  530505به شناسه ملي
 14007796872ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به
شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت  1-:اعطاي
تسهيالت و انجام حمايتهاي مالي و اعتباري به سهامداران  -تضمين
سهامداران متقاضي سرمايه گذاري در بخش نهال و اندامهاي تکثيري
 ،براي دريافت اعتبار از بانک ها و موسسات داخلي - .عامليت کليه
اعتبارات دولتي اعم از وجوه اداره شده  ،کمک هاي فني و اعتباري،
کمک هاي بالعوض ،يارانه ها و  ...که از سوي دولت در اختيار صندوق
قرار مي گيرد با هدف تسهيل و حمايت از کليه عوامل و دست اندرکاران
زنجيره توسعه نهال کشور  -دريافت کمک مالي و اعتباري از دولت،
بانک ها و ساير شرکتها و موسسات مالي داخلي و خارجي - .حمايت
از کليه عوامل و دست اندرکاران زنجيره توسعه نهال کشور در مواجهه
با موقعيتهاي بحراني  -حمايت از سهامداران صندوق براي افزايش
ظرفيتهاي واردات و صادرات نهال و اندامهاي تکثيري و انجام نظارتهاي
الزم  -ساير عمليات و فعاليتهاي مجاز مرتبط با حمايت از توسعه سرمايه
گذاري در بخش نهال و اندامهاي تکثيري درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلي  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي -
شهر تهران-محله توحيد-کوچه سوسن-خيابان پرچم-پالک 51-طبقه
اول -کدپستي  1457866972سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از
مبلغ  10649490000ريال نقدي منقسم به  1064949سهم  10000ريالي
تعداد  1064949سهم آن با نام عادي مبلغ  10649485000ريال توسط
موسسين طي گواهي بانکي شماره  72/1141/518مورخ  1397/05/08نزد
بانک کشاورزي شعبه توحيد با کد  1141پرداخت گرديده است والباقي
در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي محمد جواد
زمانيان گوارشکي به شماره ملي 0930659422و به سمت عضو هيئت
مديره به مدت  2سال مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه
گذاري بخش کشاورزي به شناسه ملي  10101257100و به نمايندگي
عليرضا اشرفي به شماره ملي 4609674017و به سمت رئيس هيئت
مديره به مدت  2سال نهال گستر رويان به شناسه ملي 10104090431
و به نمايندگي عباس يدالهي به شماره ملي 4679387254و به سمت
نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال باغات آستان قدس رضوي به
شناسه ملي  10380069639و به نمايندگي محمود صادقي به شماره
ملي 0859658759و به سمت عضو هيئت مديره  -عضو علي البدل به
مدت  2سال کشاورزي فجر اصفهان به شناسه ملي  10861853202و
به نمايندگي ابوذر صادقي حداد زواره به شماره ملي 1189583976و به
سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال نهالستان گهربار شرق به شناسه
ملي  14004329565و به نمايندگي غالمحسين داوري نژاد به شماره ملي
6519662811و به سمت عضو هيئت مديره  -عضو علي البدل به مدت
 2سال نهالستان رويش پايدارالبرز به شناسه ملي  14007000088و به
نمايندگي سيدمجتبي حسيني به شماره ملي 4890040382و به سمت
عضو هيئت مديره به مدت  2سال آقاي سيدمجتبي حسيني به شماره ملي
4890040382و به سمت مديرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا
 :کليه چکها ،اسناد و اوراق مالي ،اعتباري ،معامالتي ،تجاري و تعهدآور
با امضاي ثابت مدير عامل و امضاي رئيس هيئت مديره با مهر صندوق
و در صورت عدم حضور رئيس هيئت مديره با امضاء نايب رئيس هيئت
مديره معتبر خواهد بود.ساير اسناد و مکاتبات با امضاي مدير عامل و
مهر صندوق معتبر است .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
مزارع نوين ايرانيان به شناسه ملي  10100486041به سمت بازرس علي
البدل به مدت يک سال مالي حسابرسي تلفيق نگار حسابداران رسمي
به شناسه ملي  10320853372به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال
مالي کشت و صنعت جوين به شناسه ملي  10380018483به سمت بازرس
اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()237471

رئيس اتاق مشترک ايران و عراق گفت :عربستان عامل عمده تشنج در عراق
است و حاال با البي گري ،هزينه اي را که براي پرورش و تقويت داعش انجام
مي داد ،صرف حمايت از فعالين اقتصادي خود براي سرمايه گذاري در اين
کشور کرده است .بعد از شکست داعش در عراق ،حاال نوبت بازسازي فرا رسيده
است اما آنچه در روند اين بازسازي خودنمايي مي کند ،تکاپوي کشورهايي
است که در جنگ عليه داعش حضور نداشتند و اکنون براي سرمايه گذاري
دست پيش را گرفته اند تا پس نمانند .اگرچه رابطه ايران با عراق در سطح
خوبي قرار دارد اما در شرايط فعلي ،تمامي کشورها تالش دارند ،منافع اقتصادي
خويش را با ورود به بازار عراق تنظيم کنند و به همين علت سرمايه گذاران
ايراني بايد خود را با شرايط فعلي اين بازار تطبيق داده و خواست عراقي ها
مبني بر خودکفايي و مشارکت در توليد را برآورده سازند.
در اين رابطه با يحيي آل اسحاق ،رئيس اتاق مشترک ايران و عراق به گفت و گو
پرداخته ايم .اين گفت و گو را در زير مي خوانيد :
*همان طور که مي دانيد جمهوري اسالمي ايران در جنگ عليه
داعش در عراق حضور داشت و در دوران بازسازي هم در اين کشور
حاضر خواهد بود .به اعتقاد شما چگونه مي توانيم حضور خود را براي
سرمايه گذاري تثبيت کنيم؟
بازار عراق ،براي ايران و ساير کشورهاي منطقه بسيار بزرگ است و به داليل
مختلف تا  15يا  20سال ديگر بزرگترين بازار منطقه در حوزه سرمايه گذاري و
همکاري هاي اقتصادي و تجاري خواهد بود ،برهمين اساس در همه حوزه ها،
زمينه فعاليت وجود دارد.
از سوي ديگر بايد در نظر داشت ،براي نوسازي و بازسازي عراق حداقل
سرمايه گذاري  400تا  500ميليارد دالري الزم است که امکان تامين
آن وجود دارد.
همچنين سرمايه گذاري در عراق براي ما مزيتهايي دارد .به دليل همسايگي،
سابقه تاريخي ،فرهنگ همگن ،ارتباطات و مرزهاي طوالني و شرايط متعدد
ديگر و اينکه سطح نياز آنها از نظر کيفيت و استانداردهاي الزم با سطح آن
چيزي که ما در کشور داريم ،هماهنگ است .البته اين را هم بدانيد که محور
سياست آينده دولت عراق بر مسئله خودکفايي استوار است .اين کشور
مي خواهد در صنايع و توليداتش خودکفا بشود.
ضمن اينکه در حال حاضر شرکت سايپا و ايران خودرو در اين کشور موفق
هستند ،به دليل اينکه همان جا توليد مي کنند و برند خودشان را دارند،
ضمن اينکه برند ما هم هست .قطعات توليد مي کنند و نيازي به تامين
قطعه نيست.
در حال حاضر بازارمان خوب است و حجم مبادالت ايران و عراق در بخش
کااليي  6/5ميليارد دالر است و در واقع  6/5ميليارد دالر صادرات انجام
شده است .در زمينه انرژي ،برق و گاز هم مجموعا بين  10تا  12ميليارد
دالر صادرات داريم که پيش بيني ما براي روابط اقتصادي با اين کشور 20
ميليارد دالر است.
بسياري از کشورهاي محافظه کار در جنگ عراق حضور نداشتند و حاال
براي سرمايه گذاري وارد شده اند .بنابراين فعالين اقتصادي ما بايد بدانند
که رقيب دارند ،ضمن اينکه بازار عراق؛ اتوبان نيست .جاده سنگالخي است
و الزاماتي دارد.
تجربه ما نشان مي دهد ،کساني در عراق موفق هستند که در اين کشور دفتر
و نماينده دارند ،زيرا قوانين و مقررات ،شرايط و آدمها و بازيگران روزانه،
هفتگي ،ماهانه و ساالنه تغيير مي کنند.
*گفته مي شود ،يکي از طرحهاي جذاب براي ايرانيها ساخت
کنتورهاي برق و استفاده از انرژيهاي خورشيدي و بادي است،
ديدگاه شما چيست؟
يکي از مشکالت اساسي عراق ،مسئله نفت ،گاز ،انرژي و برق است .اين ها
در توزيع شبکه برق مشکل دارند که ما مي توانيم کمک کنيم و هم در
تامين برق ،چون نيروگاه هايشان کم است و جوابگو نيست و گاهي برق را از
کشورهاي همسايه خريداري مي کنند و يکي ديگر از بازارهاي بزرگ ،ايجاد
نيروگاه هاست که برخي در نجف و بغداد مشغول شده اند.
جمهوري اسالمي بالغ بر  90درصد يک نيروگاه اعم از قطعات و ماشين
آالت و دانش را در اختيار داشته و مي تواند به راحتي ارزان تر از کشورهاي
ديگر در عراق نيروگاه ايجاد کند .انتقال برق هم به صورت مستقيم در حال
انجام است .در زمينه استفاده از انرژي هاي نو مثل انرژي هاي خورشيدي و
بادي هم امکان سرمايه گذاري وجود دارد ،هوا ،آفتاب و زمين هاي مسطح
از الزامات استفاده از انرژي خورشيدي و آفتابي است و از سوي ديگر ما دانش
و توليد را در اختيار داشته و مي توانيم با يکديگر همکاري کنيم .بنابراين
در رابطه با ايجاد نيروگاه ها به منظور توسعه و اصالح شبکه هاي توزيع برق
با الزامات و صنايع مورد نياز اعم از کنتور و سيم و غيره در زمينه نيروهاي
جديد خورشيدي و بادي مي توانيم از فرصت استفاده کنيم.
سرمايه گذاري در زمينه برق هم توجيه دارد .توليد برق براي ما به دليل
داشتن انرژي هاي فسيلي ،نفت و گاز؛ ارزانتر و اقتصادي است و اين مسئله
سرمايه گذاري و درآمدي بزرگ براي کشور ما خواهد بود.
* از ميان اقالم صادراتي ايران به عراق ،سيمان بيشترين آمار را به خود
اختصاص داده ،به اعتقاد شما ظرفيت در اين زمينه وجود دارد؟
ببينيد اينکه عراق به سيمان 40 ،ميليون تن کمتر يا بيشتر نياز دارد ،رقم بسيار
بااليي است ،اما واقعيت اين است که اين کشور به دليل نوسازي و بازسازي و
اقدامات عمراني احتياج به سيمان دارد و تاکنون هم يکي از اقالم عمده صادراتي
همان طور که اشاره کرديد ،سيمان بوده اما تحت همان سياست خودکفايي
که مي خواهند دنبال کنند ،واردات سيمان را ممنوع کرده است.
بعضي واحدهاي ما مثل واحد سيمان ايالم که نزديکترين سيمان به مرز
عراق هست به دليل عدم اجازه ورود سيمان به عراق ،ضربه مي بينند .در
حال حاضر اين واحدها با  60يا  61درصد ظرفيت خود توليد مي کنند اما
به دليل عدم صادرات به بازار عراق ،متوقف شده اند ،بايد در اين زمينه با
عراق به تفاهم برسيم تا در ظرفيت هاي ما شريک شده و سيمان را در ايران
توليد کنند و به کشور خودشان ببرند .ولي اينکه عراق احتياج به سيمان
دارد ،قطعي است.
* مطابق آماري که حيدرالعبادي ارائه کرده ،بازسازي ويرانه هاي
جنگ به  400ميليارد دالر سرمايه نياز دارد ،چگونه مي توانيم از اين
فرصت استفاده کنيم؟
عراقي ها مي خواهند هم تکنولوژي و محصول و هم ارز و دالر بياوريم و به
صورت فاينانس و بلندمدت سرمايه گذاري کنيم .در واقع دنبال تکنولوژي
و سرمايه خارجي هستند ،ما هم در رابطه با تکنولوژي ،ماشين آالت و توان
نيروي انساني هيچ مشکلي نداريم و در اين زمينه بايد مشارکت داشته باشيم
اما در زمينه تامين مالي اينکه بخواهيم  50ميليارد دالر براي سرمايه گذاري
تعهد کنيم ،سخت است .ما در حدود سه ميليارد دالر مي توانيم تامين مالي
انجام دهيم که اين قرارداد در حال تنظيم است بنابراين راه حل جبران
کسري سرمايه و استفاده از توانايي و آورده هاي خودمان ،استفاده از نوعي
کنسرسيوم براي فعالين اقتصادي است.
*بسياري از بخش ها در عراق تخريب شده اند و صدور مصالح
ساختماني اهميت زيادي دارد .ارزيابي شما چيست؟
بله ظرفيت خوبي است و امکان توسعه آن وجود دارد .اگر کساني مي خواهند،
بلندمدت فکر کنند يا بايد به عنوان مثال در ساخت کاشي و مصالح ساختماني
اعم از لوازم بهداشتي و غيره مشارکت داشته باشند يا در عراق نمايشگاه فروش
يا دفتر نمايندگي داشته باشند و نماينده مطمئن بگيرند.
*به نظر مي رسد براي سرمايه گذاري در عراق با مسائل متعددي روبه رو
خواهيم بود ،چه اقداماتي براي تسهيل سرمايه گذاري بايد انجام داد؟
توجه به بازار اين کشور براي دولت و مسئولين دولتي و حکومتي ،توليدکنندگان،
تجار و سرمايه گذاري هاي ما ،داراي اهميت بوده و فرصتي تاريخي است.
در اين مسير بايد هر کدام از بخش هاي ياد شده ،به وظايف خود عمل کنند.
اين را هم بايد در نظر داشت که يکسري وظايف مربوط به دولت و مجموعه
حاکميت ماست ،باتوجه به استراتژي هاي بيان شده دولت و حاکميت قرارشان
بر توسعه هست و اين توسعه احتياج به هزينه دارد ،اگر دولت بخواهد توسعه
روابط با عراق را بدون هزينه انجام دهد ،شدني نيست .به ويژه اينکه توسعه
اقتصادي ما با توسعه امنيتي هماهنگ است ،يعني اگر موفقيت هايي در
حوزه امنيتي و سياسي در رابطه با ايران و عراق به وجود آمده ،به نفع هر
دو کشور است و اگر بخواهيم پايدار شود ،پايداري فردي آن منوط به توسعه
اقتصادي است .طبعا در اين زمينه رقبا و دشمناني داريم ،يعني رقباي ما که
رقباي اقتصادي هستند و دشمنان ما آنهايي هستند که از داعش حمايت
کرده اند و حاال آن هزينه اي را که بابت ناامني در عراق انجام مي دادند ،در
حوزه اقتصادي انجام مي دهند.
همان طور که مي دانيد عربستان عامل عمده تشنج در عراق بوده و هست و
پولي را که به داعش مي داده ،حاال سوبسيد مي دهد و از فعالين و تاجرين
اقتصادي خودش حمايت مي کند .اين کشور در حال حاضر هزينه و البي گري
مي کند.

