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اخبار

روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیه ای ضمن
فراخوان حضوری پرشور و شعور در راهپیمایی
یومالله  22بهمن و اعالم برپایی غرفه فرهنگی
بیمه آسیا در مسیر راهپیمایی (شعبه آزادی
بیمه آسیا) از مشارکت مدیریت ارشد ،مدیران،
کارکنان و نمایندگان بیمه آسیا در گرامیداشت
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی به ویژه راهپیمایی یوم ا22...بهمن برای
تجدید پیمان با آرمان های امام راحل،مقام
معظم رهبری ،شهدا و پاسداشت دستاوردهای
عظیم و ارزشمند انقالب اسالمی خبر داد.
در این اطالعیه ،با اشاره به اعالم مدیریت
بیمههای عمر و حوادث بیمه آسیا در خصوص
ارائه این پوشش بیمه ای از طریق کنسرسیوم
شرکت های بیمه ایران ،آسیا ،البرز و دانا،
آمده است :طبق هماهنگی های انجام شده با
ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقالب اسالمی،
راهپیمایانیومالله  22بهمن تحت پوشش بیمه
حوادث برای خطرات فوت ،نقص عضو دائم و
کلی ناشی از حادثه و بیمه مسئولیت برای
خطرات فوت و نقص عضو دائم بیمهشدگان
در صورت احراز مسئولیت قرار دارند.

تفاهم نامه همکاری بانک مسکن
فارس و ذوب آهن اصفهان
آیین امضای تفاهم نامه همکاری ذوب
آهن اصفهان و بانک مسکن استان فارس
به منظور رونق ساخت و ساز دهم بهمن
ماه در هتل شیراز در شهر شیراز با حضور
جمعی از مسئوالن ذوب آهن اصفهان ،بانک
مسکن استان فارس ،شواری شهر و شهرداری
شیراز ،انجمن انبوه سازان ،اتاق بازرگانی،
بنیاد مسکن ،شرکت های ساختمانی و
دستاندرکاران صنعت ساختمان استان فارس
برگزار شد .این تفاهم نامه در حضور مهندس
یزاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به
یزد 
امضای محسنی معاون بازرگانی این شرکت
و علی کمالی مدیر شعب بانک مسکن استان
فارس رسید  .مدیر عامل ذوب آهن اصفهان
در این آیین طی سخنانی به مشارکت این دو
سازمان برای کاهش دغدغه های تامین مسکن
اشاره کرد و گفت  :ذوب آهن اصفهان از نیم
قرن گذشته در صنعت ساختمان کشور تاثیر
گذار بوده و بسیاری از ساختمان ها و سازه
های کشور با محصوالت این شرکت ساخته
شده است.

اخبار

یک کارشناس ارشد اقتصاد انرژی مطرح کرد

بیمه آسیا راهپیمایانیوماهلل  22بهمن را
تحت پوشش قرار داد

بیمه آسیا راهپیمایانیوماهلل
22بهمن را تحت پوشش بیمه
حوادث و مسئولیت قرار داد
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دستاوردهای بانک رفاه
در عرصه مبارزه با پولشویی

 ۲۰۱۹سالی پر تب و تاب برای طالی سیاه
به گزارش ایلنا ،عبدالصمد رحمتی درباره روند
تغییر قیمت نفت در سال جاری میالدی اظهار
کرد :تا قبل از ۳ماهه پایانی۲۰۱۸پیشبینی میشد
این سال بعد از ۲۰۱۴سال خوبی برای رشد قیمت
نفت باشد اما به یکباره دیدیم که قیمت نفت به
شدت افت و به بدترین نحو سقوط کرد و علیرغم
پیشبینیها سال خوبی برای قیمت نفت نشد.
 ۲۰۱۹ورق برگشت و نفت جان گرفت
وی افزود :انتهای سال  ۲۰۱۸قیمت نفت به
شدت کاهش یافت اما اوایل  ۲۰۱۹ورق برگشت و
قیمت نفت جان گرفت.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی در ادامه تصریح

کرد :اصالح قیمت توسط ناظران بازارهای کاغذی
به دلیل احتمال کاهش نفت ایران و ونزوئال و
به تبع آن پیروی بازار فیزیکی ،نگرانی از کاهش
رشد اقتصاد جهانی به خصوص کشور چین به
دلیل جنگ تجاری بین آمریکا و چین ،افزایش
تولید عربستان و روسیه به منظور پر کردن بازار و
جبران کاهش تولید ایران و ونزوئال ،افزایش تولید
نفت ایاالت متحده و استفاده از ذخایر خود برای
کاهش مصنوعی قیمت نفت ٬اخذ معافیت هشت
مشتری نفت ایران از واشنگتن برای خرید محدود
نفت از جمله اتفاقات بازار نفت طی ماههای اخیر
بوده است.
تعهد کاهش تولید به  ۷۴درصد رسید
وی گفت :نتایج کاهش عرضه ونزوئال و توافق
اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید  ۱.۲میلیون
بشکهای تولید در ۲۰۱۹رقم خورد و اوپک در ماه
ژانویه از  ۳۰میلیون و  ۹۸۰هزار بشکه در ماه
دسامبر  ۸۹۰هزار بشکه کمتر تولید کرد ،همچنین
تولید نفت روسیه در ماه ژانویه به  ۱۱میلیون و
 ۳۸۰هزار بشکه رسیده که نسبت به تولید اکتبر
۲۰۱۸حدود  ۳۵هزار بشکه کاهش تولید داشته
است .بر اساس اطالعات موجود میزان تعهد
به کاهش تولید هم اکنون نزدیک به  ۷۴درصد
است.
رحمتی ادامه داد :به خاطر اختالفات داخلی و
تحریمی که از سوی آمریکا اعمال شد  500هزار
بشکه نفتی که از ونزوئال به ایاالت متحده صادر
میشد تحریم شد و بازار برای کشورهای دیگر باز
شد ،عمال با این اقدام فرصت ۶ماهه خرید نفت از
ایران تمدید شد و شرکتهای چینی ،کرهای و ژاپنی
پای قرارداد جدید آمدند.

برای مقابله با فرارهای مالیاتی

یارزی
رشد  87درصدی درآمدها 
بانک رفاه در نه ماهه نخست
سالجاری
درآمدهای ارزی بانک رفاه در نه ماهه
نخست سالجاری از رشدی معادل  87درصد
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته برخوردار
بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
این بانک در پی عدم درج نام بانک رفاه در
فهرست های تحریم های ثانویه آمریکا و با
بهره مندی از خدمات سوئیفت ،از طریق از
سرگیری روابط کارگزاری با کارگزاران بین المللی
و فعال سازی حساب های کارگزاری به اسعار
متنوع ،نسبت به تداوم خدمات ارزی در قالب
ابزارهای پرداخت بین المللی اقدام نمود به
ترتیبی که در  9ماهه اول سالجاری ،درآمدهای
ارزی بانک رفاه رشدی معادل  87درصد نسبت
به مقطع مشابه در سال گذشته داشته است.

نگاهویژه
سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان البرز طی مراسمی از صادرکنندگان
نمونه این استان با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،استاندار البرز ،مقامات
و صنعتگران صاحب نام کشور ،تقدیر به عمل آورد به گزارش روابط عمومی
گروه صنعتی و پژوهشی زر ،دکتر رحمانی در همایش تجلیل از صادرکنندگان
نمونه استان البرز با بیان اینکه در دهه فجر امسال در حوزه صنعت و پروژه های
بزرگ صنعتی ۲۰۹ ،طرح در کشور افتتاح می شود ،گفت :برای این پروژه ها ۳۷
هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و  ۲۵هزار نفر نیز به طور مستقیم
صاحب شغل می شوند و این ها را بخش خصوصی انجام داده و دولت هم با
استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و تسهیالت کمک کرده است .وی با تاکید
بر اینکه برای مقابله با تحریم ها باید از ظرفیت مردم استفاده کرد ،افزود :در
شرایط جدید دو کار را باید انجام دهیم که یکی استفاده از ظرفیت مردم است و
دیگری اتخاذ تصمیماتی که از جنس تسهیل امور است؛ چراکه ما هر چقدر کارها
را تفویض کنیم و بروکراسی را کم کنیم ،راحت تر می توانیم بر مشکالت ناشی از
تحریم ها فائق شویم .هرچند اگر تحریم ها هم نبود باید این کارها انجام می شد.
دکتر رحمانی با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات و تسهیل امور در وزارت صنعت،
معدن و تجارت در حال پیگیری است ،گفت :حفظ تولید به تعبیر رهبر معظم
انقالب جهاد است ،شاه بیت کار ما در دولت و وزارتخانه نیز همین است و االن
هر کس که خود را انقالبی می داند ،به مردم ،شهدا و ...اعتقاد دارد ،بداند که
باید تولید را حفظ کنیم و در هر جایگاهی هستیم باید ببینیم برای تولید چه کاری
می توانیم انجام دهیم و همان کار را انجام دهیم .رحمانی با تاکید بر اینکه سال

به نظر میرسد قیمت نفت برنت در سال  ۲۰۱۹به میانگین  ۶۵تا  ۷۰دالر برسد و این در صورتی است که عوامل ژئوپلیتیک و ریسکهای عرضه و
تقاضای بازار نفت را تشدید نکنند چرا که هنوز مشخص نیست با پایان یافتن مهلت ۱۸۰روزه معافیت خریداران نفت خام ایران از تحریمها ،دولت
آمریکا به تمدید معافیتها اقدام خواهد کرد یا خیر و همچنین وضعیت تولید ونزوئال به چه شکلی ادامه خواهد یافت.

به نظر میرسد
قیمت نفت برنت
در سال  ۲۰۱۹به
میانگین  ۶۵تا
 ۷۰دالر برسد و
این در صورتی
است که عوامل
ژئوپلیتیکو
ریسکهای
عرضه و تقاضای
بازار نفت را
تشدیدنکنند
افزایش قیمت نفت ،از ونزوئال اصرار از آمریکا
انکار
وی با بیان اینکه ریسک عرضه کشورهایی
همچون ونزوئال مهمترین عاملی بود که باعث
شد قیمت نفت جان پیدا کند و برنت به حدود
 ۶۲دالر و دبلیو.تی.آی به  ۵۴دالر برسد ،گفت:
ریسکهای تردید در خصوص عدم اثرگذاری
مذاکرات تجاری آمریکا و چین ،امیدواری به
پایبندی توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش و
رشد اقتصادی یکی دیگر از دالیلی است که مزید بر
علت و موجب افزایش قیمت نفت شد.
این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی گفت:
پیشبینیها حاکی از این است تا آخر  ۲۰۱۹حدود
یک میلیون و  ۳۵۰هزار بشکه تقاضای نفت و
همچنین یک میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه افزایش
تولید از سوی غیر اوپک علیالخصوص ایاالت

متحده رخ دهد و این باالنس منهای سایر عوامل
نشان میدهد افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت
خواهیم داشت .البته به شرطی که زیرساختهای
انتقال میدان پرمین به خلیج مکزیک انجام شود تا
عرضه محقق شود.
وی افزود :تا پایان سال  ۲۰۱۹و با وارد مدار شدن
خط لوله اپیک ،تا حدود زیادی مشکالت انتقال
نفت آمریکا حل خواهد شد .این خط لوله ظرفیت
انتقال  ۶۷۵هزار بشکه نفت خام در روز را دارد
که بهعالوه ظرفیتهای ایجادشده در نیمه اول،
بیش از یک میلیون بشکه به توان انتقال نفت خام
حوزه پرمین میافزاید .بر اساس اتفاق دیگری که
در نیمه دوم  ۲۰۱۹رقم میخورد ،کلید خوردن یک
طرح افزایش ظرفیت انتقال  ۱.۸میلیون بشکهای
در روز است که میتواند نقطه پایانی بر محدودیت
انتقال نفت تولیدشده در حوزه پرمین باشد.

رحمتی ادامه داد :موضوع دیگر جلسه آتی اوپک
است اگر روی بازار نفت بررسی صورت گیرد ،شاید
روی یک میلیون کاهش عرضه توافق شود تا قیمت
نفت باالتر برود.
نفت  ۷۰دالری در پیچ و خم معافیت یا تشدید
ریسکها
وی گفت :به نظر میرسد قیمت نفت برنت در
سال  ۲۰۱۹به میانگین  ۶۵تا  ۷۰دالر برسد و این
در صورتی است که عوامل ژئوپلیتیک و ریسکهای
عرضه و تقاضای بازار نفت را تشدید نکنند چرا که
هنوز مشخص نیست با پایان یافتن مهلت ۱۸۰روزه
معافیت خریداران نفت خام ایران از تحریمها،
دولت آمریکا به تمدید معافیتها اقدام خواهد
کرد یا خیر و همچنین وضعیت تولید ونزوئال به
چه شکلی ادامه خواهد یافت و بسیاری از مسائل
نامعلوم دیگر.

صندوقهای مکانیزه فروش به زودی میآیند
فرار مالیاتی پدیدهای است که برخی مسئوالن رقم آن
را از  ۲۵تا  ۴۰هزار میلیارد تومان متغیر میدانند .رئیس
سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهار نظر خود خبر از
تصویب مصوبهای برای مکانیزه کردن صندوقهای فروش
به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی داده است؛ اتفاقی که
در انتظار تأیید شورای نگهبان است.
به گزارش ایسنا ،با افزایش فشار تحریمهای بینالمللی
و کاهش فروش نفت توجه به درآمدهای مالیاتی در
جبران کسری بودجه بسیار بیشتر از گذشته شده است.
عالوه بر ضعف بنگاههای اقتصادی برای پرداخت مالیات
یکی از معضالت اصلی در مالیاتگیری مسئله فرار
مالیاتی است.
فرار مالیاتی یکی از معضالت دولت در سالهای گذشته
بوده است که در همین باره روز گذشته (شانزدهم بهمن)
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی از فرار  ۴۰هزار
میلیارد تومانی مالیاتی خبر داد و گفت که حدود ۴۰
درصد از تولید ناخالص ملی معاف از مالیات هستند.
برای حل این مشکل ،سازمان امور مالیاتی از مدتها
پیش روی طرحی به نام مکانیزاسیون صندوقهای فروش
کار کرده است که اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی ،از
تصویب آن در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت
که این قانون در روزهای اخیر در مجلس شورای اسالمی

تصویب شده اما هنوز نیاز است شورای نگهبان آن را تأیید
کند.
تقوینژاد با بیان اینکه صندوقهای مکانیزه فروش یک
انقالب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطالعاتی در کشور
به وجود میآورد ،اظهار کرد :صندوقهای مکانیزه فروش
برای تمامی فعاالن اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد
گرفت که بهصورت یک ابزار مالیاتی درمیآید و میتواند
همه هزینهها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند.
صندوق مکانیزه فروش ( )POSیک سیستم حسابداری
فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرمافزارهای
حسابداری فروشگاهی و در مدلهای مختلف عرضه
میشود.
این سیستم برای ثبت و ذخیره اطالعات خرید و فروش،
هزینهها و نگهداری کاالهای موجود در انبار کارخانههای
تولیدی یا فروشگاههای مختلف مانند فروشگاههای
قطعاتاتومبیل ،مصالحساختمانی،تأسیساتساختمانی
و … بهکار میرود.
آن چه واضح است ،این است که اگر واقعا همه فعاالن
اقتصادی یا مؤدیان مالیاتی طبق قانون جدید ،ملزم به
استفاده از این سیستمها شوند ،سیستم مالیاتی کامال
شفاف میشود و دیگر نیازی به استفاده از روشهای
پلیسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد بود.

بانک رفاه عالوه بر پایبندی به قوانین مبارزه
با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و
دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی
در این زمینه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی
نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه
جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در
سال  1393و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق
به کسب دستاوردهایی در سال های 1392تا
 1397شده که اهم آن به شرح زیر است:
 اصالح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابیتراکنشهای مالی
 پیادهسازی برنامه جامع مبارزه با پولشوییدر قالب AML
 ساماندهی شمارههای فراگیر مشتریانحقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی ،شناسه
حقوقی ،شماره اختصاصی اتباع خارجی) و
انسداد حسابهای حقیقی با شماره فراگیر
نامعتبر
 پیادهسازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزهبا پولشویی با تکی ه بر طبقهبندی مشتریان بر
اساس سطح فعالیت
 اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجادمحدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم
امکان استفاده از  POSهای غیر مجاز ،همگام
با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران

انتقال وجه کارت به کارت از
طریق اپلیکیشن ایوا در بانک رفاه
راهاندازی شد
بانک رفاه به منظور تسهیل و تسریع ارائه
خدمات نوین بانکی ،امکان انتقال وجه از مبدا
بانک رفاه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب
از طریق اپلیکیشن موبایلی “ایوا” را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
تمامی مشتریان می توانند پس از نصب
اپلیکیشن ایوا (شرکت پرداخت الکترونیک
سداد) ،با در اختیار داشتن اطالعات کارت خود
شامل؛ شماره  16رقمی کارت ،رمز دومCVV2
و تاریخ انقضاء نسبت به استفاده از خدمت
مذکور اقدام کنند.

رونمایی از  4خدمت جدید همراه
بانک سینا
در مراسمی با حضور مدیرعامل ،اعضای
هیات مدیره ،معاونین ،مدیران ،روسای ادارات
و کارکنان بانک سینا از  4خدمت جدید همراه
بانک سینا رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،مهندس
پیشرو مدیرعامل بانک در این مراسم با بیان
آنکه امروزه ایجاد مزیت رقابتی از سوی بانکها
یک ضرورت است ،گفت :ما در صنعت
بانکداری به معماری چابک و سریع احتیاج
داریم تا پاسخگوی نیازها باشیم و برای باقی
ماندن در عرصه رقابت هم باید زیرساختهای
جدیدتری را پیاده سازی کنیم .بانک سینا
به عنوان بانکی مشتری مدار ،همواره به این
مهم توجه داشته و سعی کرده با خلق ایدهها
و فناوری های نوین و ارائه خدمات به روز،
همواره در مسیر جلب نظر و تامین سالیق
مختلف مشتریان گام بردارد .به همین منظور
در کمتر از چند ماه از به روزرسانی همراه بانک
سینا ،شاهد بهره برداری از خدمات جدیدتری
در این سامانه هستیم که استفاده از آن
میتواند کمک موثری در انجام بهینه و مطلوب
خدمات بانکی هموطنان باشد.

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه البرز عنوان کرد

اجرای طرح توسعه بزرگترین مگاپروژه کانفکشنری خاورمیانه

آینده پیشران اقتصاد کشور ،صادرات است ،گفت :ما در ده ماهه امسال ۲.۲
درصد رشد صادرات داشتیم که این رقم برای ماه های گذشته بیشتر بود و برای
سال آینده با لحاظ کردن شرایط جدید باید تصمیمات درست اتخاذ کنیم .از این
رو از صادرکنندگان با سابقه همچون آقای سلطانی میخواهیم که در این زمینه
برنامه ریزی کنند .مرتضی سلطانی نیز به عنوان چهره ماندگار صنعت ایران و
دارنده اولین مدال افتخار صادرات در صنعت با توجه به فرا رسیدن چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی ایران از اجرای طرح توسعه بزرگترین مگاپروژه
کانفکشنری خاورمیانه خبر داد و گفت :این خبر را اینجا اعالم می کنم که دلگرم
شوید .من به شما قول می دهم قبل از افق سند چشم انداز در  1404در عرصه
صنایع تبدیلی منطقه رتبه اول را کسب خواهیم کرد .بنیانگذار گروه زر با اشاره
به تحمیل تحریم های غرب به ایران و اهمیت ادامه فعالیت صنعتگران در این
مقطع تاریخی ،گفت :آمریکایی ها بدون هیچ استداللی مردم و به خصوص تولید
کننده ها را نا جوانمردانه تحریم کرده اند .بنابراین فعالیت چنین مردان و زنانی
در این مقطع ،در زمینه تولید بسیار ارزشمند است .مرتضی سلطانی در بخشی
از صحبت های خود در راستای ارج نهادن به شهدا و حفظ آرمان های آنها ،فرزند
سه ساله شهید حججی را تکریم و مخاطب قرار داد و گفت :اگر داعش ملعون
پدرت را سر برید و تو فیلم سربریدن پدرت را دیدی ،اصال ًنگران نباش  20سال
آینده که  23ساله شدی ،ما برای تو اشتغال پایدار ایجاد خواهیم کرد .ما در
سخت ترین شرایط تولید را حفظ و توسعه ایجاد میکنیم .وی همچنین طی یک
پیام به خانواده های شهدای مدافع حرم و ایثارگران ،اعالم کرد :ما پرچم شهدا را

برافراشته نگه خواهیم داشت .اگر آنها برای کشور جان خود را قربانی کرده اند ،ما
اینجا دست بسته نمی نشینیم که بیگانگان هر کار غیر منطقی و ظالمانه ای بر
سر ما آورند .مطمئن باشید ما هم قدرتمندانه پرچم شهدا را حفظ خواهیم کرد.
وی عملکرد تولیدکنندگان را در مقطع کنونی ،ارزشمند دانست و گفت :زمان
زیادی طول کشید تا مردم بفهمند کسانی که سرمایه خود را در بانک سپرده می
کند و حتی یک کارگر را هم بیمه نمی کند و معادالت اقتصادی را بر هم می زند،
عمل ناصحیحی را انجام داده است .وی همچنین ادامه داد :همه سرمایه تولید
کننده دانش فنی ،تکنولوژی ،نیروی انسانی و عشق و توانمندی اش است ،یکبار
چرخه مواد اولیه تولیدکننده را متوقف کنند ،شیرازه بزرگترین پروژه ها در کشور
متالشی خواهد شد .سلطانی تاکید کرد :باید جایگاه تولید کننده ای که دوش به
دوش سرداران ،شهدا و بزرگترین رزمندگان کشور برای سازندگی کشورش گام
بر میدارد را شناخت و ارج نهاد .رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر
با اشاره به اهمیت حمایت از تولید در کلیت نظام ،گفت :باید از ابتدای انقالب
مانند یک عقاب دو بال قوی می داشتیم .یک بال برای پیروزی نظامی امنیتی
که در دنیا بی نظیر شد و یک بال هم برای تولید .باید حمایت از تولید را بیش
از گذشته جدی بگیریم و همواره سعی کنیم این عقاب با دو بال قوی در آسمان
پرواز کند .چرا که این ملت شایستگی دارد بیش از این در عرصه صنعت موفق
شود ،فقط باید به خودباوری برسیم .ما اگر تسلیم شویم که چراغ کشور روشن
نمی ماند .این صنعتگر با سابقه خطاب به همکاران خود در عرصه صنعت،
گفت :به خودتان ببالید شما به عنوان یک تولید کننده و صادرکننده موفق تمام

لحظاتتان عبادت است .در این روزگار ،تولید و توسعه سالم و شرافتمندانه که
محصول با کیفیت و نوآورانه را با مدیریت بهای تمام شده به مردم هدیه می
دهد ،یک عبادت محسوب می شود .تک تک شما ذخایر ارزشمند کشور هستید.
با این پتانسیلی که در جوانان وجود دارد بهترین می شوید .در این سرزمین یا
علی بگوییم و تسلیم نشویم .در پایان این مراسم مرتضی سلطانی به نمایندگی
از خانواده بزرگ زر با پاسداشت مقام شهدای مدافع حرم ،با افتخار به اعضای
خانواده های معظم شهدا سفر زیارتی عتبات عالیات هدیه دادند.

