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خروج پول از بازار سرمایه، روز نامطلوبی را برای این بازار به ثبت رساند

طلسم بورس
شــرق: ریزش شاخص های بازار سرمایه دوباره خبرساز شــد و بورس تهران رکورد تازه ای برای خروج سرمایه به ثبت 
رســاند. شاخص کل بورس با ســقوط ۵۷ هزار و ۸۹۲ واحد نمای بازار را یکپارچه قرمز کرد و رقمی نزدیک به دو هزار 
میلیارد تومان ســرمایه از تاالر بورس خارج شد. سقوط شاخص های بورســی واکنش متعدد سهام داران را در فضای 
مجازی به دنبال داشت و برخی ســهام داران از اوضاع نامطلوب شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
نوشتند. این سهام داران به سقوط ارزش دارایی های خود در بورس اشاره کرده و نوشتند «زمانی که دالر ۲۲ هزار تومان 
بود، شاخص ۱۶۰۰ واحد بود، زمانی که دالر به ۳۲ هزار تومان رسید باز هم شاخص ۱۶۰۰ واحدی ماند. حتی وقتی دالر 

۴۵ هزار تومانی هم شد باز بازار روی همین شاخص است. بازار روی این محدوده گیر کرده و توان خروج ندارد».

روز  بد  بازار  سرمایه
روز یکشنبه سنگین ترین ریزش بورس تهران در ۳۰ ماه اخیر 
رقم خورد. شــاخص کل بورس اوراق بهــادار تهران در دومین 
روز هفته ســیر نزولــی در پیش گرفت به گونــه ای که در پایان 
معامــالت با ریزش ۵۷ هزار و ۸۹۲ واحد به یک میلیون و ۵۴۲ 
هزار و ۱۸۳ واحد رســید. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۱۹ 

هزار و ۵۶۲ واحد به رقم ۴۸۴ هزار و ۶۳۹ واحد رسید.
در واقــع در ایــن روز همــه شــاخص های بــورس قرمــز 

شــدند، به گونه ای که شاخص کل و شــاخص قیمت با معیار 
وزنی ـ ارزشــی نسبت به روز قبل ۳٫۶ درصد کاهش یافت. این 
دو شــاخص با معیار هم وزن ۳٫۸ درصد افت کردند. شاخص 
آزاد شــناور نیز ۳٫۲ درصــد کاهش یافت. شــاخص بازار اول 
بورس ۴٫۱ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس سه درصد 

کاهش یافت.
نمادهای شــرکت های مهم بورسی در این کاهش شاخص 
مؤثر بودنــد به طوری که فــوالد مبارکه، گل گهــر، ملی مس، 

شســتا، هلدینگ معدنی خاورمیانه، ســرمایه گذاری نفت و گاز 
پتروشیمی تأمین و پاالیش نفت اصفهان به ترتیب بیشترین اثر 

کاهشی در شاخص فرابورس را داشته اند.
عقبگرد شــخص بورس بــه کانال یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
واحــد در حالی رخ داده که ســهام داران می گویند بازار در این 
محدوده قفل شده است و شاخص توان صعود بیشتر و جبران 

زیان سنگین سهام داران را ندارد.
همیــن موضوع رونــد خروج ســرمایه از بــورس را تداوم 
بخشــیده و بازار سرمایه هر بار رکورد جدیدی از خروج سرمایه 
را ثبت می کند. به طوری کــه دیروز حدود هزار و ۹۲۸ میلیارد 
تومان پول حقیقی از بازار ســرمایه خارج شد و در ابتدای هفته 
یعنی روز شــنبه هم بازار حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول 

حقیقی را از دست داد.
اعتماد سهام داران سلب  شده  است

مجید محمدعلیزاده آرانی، کارشــناس ارشــد بازار سرمایه، 
در این زمینه به «شــرق» می گوید: تمام ارکان از سرمایه گذاران 
تــا مقامــات ناظر و عوامل اجرائی و شــرکت های بورســی در 
ریزش مدام شــاخص بورس ســهیم هســتند و اظهارنظرهای 
غیرکارشناســانه و غیرمسئوالنه اعضای شــورای رقابت به این 

ماجرا دامن زده است.
آرانــی تأکید می کند: «با اینکه اعضای شــورای رقابت اکثرا 
توســط وزرای اقتصــاد، صمــت و نهادهای دولتــی انتخاب 
می شــوند ولی گفتمانــی که از آنهــا می بینیم بــه هیچ وجه 
بــا دولتی هــا همســو نیســت و هماهنگــی و یک صدایی بین 
دولتی ها و ســایر عوامــل مؤثر در قیمت محصــوالت تولیدی 
شرکت های بورسی وجود ندارد. این موضوع سبب شده اعتماد 
ســرمایه گذاران سلب شود تا جایی که روز به روز خروج پول از 
بازار سرمایه توسط حقیقی ها بیشتر شده و هر بار رکورد تازه ای 

به ثبت می رسد».
او ادامــه می دهد: در کنار این عوامــل اتفاقاتی مثل حمله 
شکســت خورده پهپادها در اصفهان نیــز موجب ترس و رفتار 
عجوالنه سرمایه گذاران می شود و عامل سوم هم قیمت گذاری 
دســتوری و عرضه خودرو در بورس کاالست و به نظر می رسد 
کوتاه شــدن احتمالی دســت مافیای خودرو توانســته موجب 
نوسانات شــدید بازار شود. چراکه گروه خودرو در یک ماه اخیر 
لیدر بازار سرمایه شده بود و پیشتازی آن هم شاخص و هم سایر 
سهام ها را تیمار و پشتیبانی می کرد. بنابراین مجموع این عوامل 
موجب شــد شاخص هرچه طی یکی ، دو ماه گذشته رشد کرده 

بود در سه روز گذشته پس بگیرد.
به گفته این تحلیلگر بورس اکنون ســهام داران با وضعیتی 
مواجه شــده اند که می شــنوند ســهامی که در بورس معامله 
می شــود ارزنده اســت و با کمترین قیمت هم نســبت به سایر 
دارایی ها در حال فروش اســت، با این حال بــاز چیزی در بازار 

تغییر نمی کند.
این کارشــناس بازار ســرمایه تأکید می کند که سلب اعتماد 
ســهام داران به حدی بوده کــه «دالر با هر قیمــت نمی تواند 
روی وضعیت بورس تأثیر بگذارد، چراکه ســهام داران اکنون به 

تالطم های بازار بی اطمینان هســتند، به ویژه آنکه گفتاردرمانی 
مســئوالن اقتصادی و بانــک مرکزی چند هفته ای اســت آغاز 
شده اســت و ســرمایه گذاران کمی محتاطانه تر برای شاخص 
ارزی تصمیم گیــری می کننــد کما اینکه ممکن اســت با توجه 
به تصمیمات خلق الســاعه و بی نظمی در بازار چشمشان هم 
ترسیده باشــد. در واقع سهام داران منتظر این هستند که نتیجه 
تصمیمات و ابالغیه های جدید بانک مرکزی را ببینند تا نســبت 
به ســرمایه گذاری، روند رشد و همسان سازی شاخص بورس و 

دالر اقدام شود».
افزایش  ریسک  معامالت

عباســعلی حقانی نسب، دیگر کارشــناس بورس هم درباره 
وضعیت بازار سرمایه به «شــرق» توضیح می دهد: دستکاری 
بازار ارز، بازار ســرمایه را هم بی نصیب نگذاشــته اســت و در 
شــرایطی که نرخ ارز آزاد و بازار متشکل افزایش یافته اما نرخ 
نیما به صورت دســتوری پایین نگه داشته شــده، بنابراین بازار 
سرمایه نسبت به نرخ ارز بی تفاوت شده است و از طرفی سطح 
اعتماد به حرف مســئوالن نیز به شــدت کاهش یافته است و 

برای همین بازار دیگر واکنشی به نرخ ارز نشان نمی دهد.
حقانی نسب ادامه می دهد: بازار دیگر به این عوامل واکنش 
نشــان نمی دهد و بیشــتر به عواملی که ریســک سیستماتیک 
را شــدیدا باال می برند مثل مشــکالت روزهای گذشته واکنش 

می دهد.
به باور این تحلیلگر بازار در سه روز گذشته چند اتفاق منفی 
توانســت روی بازار تأثیر بگذارد؛ اولی کشــمکش شورای عالی 
بورس و شــورای رقابت درخصوص وجــود معامالت خودرو 
در بورس کاال بود. «بــا توجه به اینکه حجم معامالت صنعت 
خودرو و خود صنعت ســهم چشــمگیری در بورس دارد، این 
کشــمکش و البی ســنگینی که دالالن خودرو از طرق مختلف 
اعمال  کردند، بازار را متأثر کرد. نهایتا هم موضوع نصفه و نیمه 
رها شــده و تأیید و تکذیب های مختلفی درباره اخبار مربوط به 
آن وجود دارد که خود این فضا را بسیار متشنج و بازار را متزلزل 

می کند».
به اعتقاد حقانی نســب ریزش بازار سرمایه در روزهای اخیر 
در حالی ادامه یافته که سهام ها بسیار ارزنده است و سهام داران 
منتظر خبر خوب از بانک مرکزی درباره تأســیس سامانه جدید 

ارزی برای معامالت ارز حاصل از صادرات هستند.
او توضیــح می دهد: در بازار نیما، هم ارز نفتی قابل معامله 
است و هم بخشــی از ارز پتروشیمی  و فلزی ها و قرار بود بازار 
دیگری هم برای معامله حوالــه و تأمین مابقی نیازهای ارزی 
ایجاد شــود اما به قیمت ارز بازار متشــکل ارزی که نزدیک به 
بازار آزاد است. این خبر مثبتی بود که می توانست باالخره کمی 
بازار را تحت تأثیر قرار دهد اما چون خبری در این باره از سمت 

بانک مرکزی نیامد، تمرکز بازار به سمت اخبار منفی رفت.
به جز این برخی ســهام داران بازار ســرمایه معتقد هستند 
شــرایط فعلی اقتصادی و کســب وکارها باعث شــده است که 
نااطمینانی در بازار تداوم داشته باشد و بورس نتواند زیان های 

سنگین سال های اخیر را جبران کند.

دوشنبه
۱۰   بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۵

خـبـر ویــژه

برای نخستین بار
پاالیشگاه اصفهان به عنوان 

سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی 
کشور معرفی شد

مدیرعامــل هلدینــگ پتروپاالیــش اصفهان گفــت: برای 
نخســتین بار پاالیشــگاه اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت 

پاالیشی بورسی کشور معرفی شد.
به گزارش روابط عمومــی و بین الملل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان، دکتر محســن قدیری با اشــاره به گــزارش عملکرد 
پاالیشــگاه اصفهان در زمینه ســودآوری به عنوان یک شرکت 
بورســی اظهار کرد: ضمن ابراز خرســندی باید یادآور شوم که 
ما در ۹ماهه ســال ۱۴۰۱ موفق به کسب ۲۶ هزار میلیارد تومان 

سود خالص شده است.
وی افزود: ســود هر سهم در این دوره نسبت به دوره مشابه 
سال مالی گذشته ۱۷۳ درصد رشد داشته است که با این میزان 
رشد، پاالیشــگاه اصفهان در بین شــرکت های پاالیشی و نفتی 
پذیرفته شــده در بــورس رتبه اول را به خــود اختصاص داده 

است.
مدیرعامــل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان اضافــه کرد: با 
وجود یکسان بودن روند کاهشــی تفاوت نرخ نفت خام با نرخ 
فراورده  های نفتی (Crack Spread) بین شــرکت های پاالیشی 
که منجر به زیان شــرکت هایی ماننــد پاالیش نفت بندرعباس، 
پاالیش نفــت الوان و پاالیش نفت تبریز در مقایســه عملکرد 
ســه ماهه سوم سال جاری با سه ماهه ســوم سال گذشته شده 
اســت، شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در این دوره در ســود 

ناخالص ۴۰ درصد نیز رشد داشته است.
وی تصریــح کرد: بازده شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به 
نسبت ســرمایه اولیه از بدو بورسی شــدن و از ۱۴ سال گذشته 
بهترین عملکرد را در سال جاری به خود اختصاص داده است.
دکتر قدیری ابراز کرد: همه این دســتاوردها در سایه همت 
پرســنل خدوم و زحمتکــش به ویژه هیئت مدیــره و مدیران و 
رؤسای شرکت به واسطه ُحسن تعلق خاطر به شرکت پاالیش 

نفت اصفهان به دست آمده است.
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مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت اعالم کرد: میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه احیا 
شــماره ۲ مجتمع فوالد بافت به ۸۳٫۱ درصد رســیده و طبق برنامه، تســت سرد آن تا پایان 
بهمن ماه ســال جاری آغاز می شــود. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، عطارد 
گودرزی گفت: مطابق برنامه زمان بندی، با تکیه بر دانش و تخصص مهندســان، مشاوران و 
توانمندی های داخلی، خط تولید شماره ۲ کارخانه در خرداد ماه  ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد 
رسید. وی با هدف تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» افزود: با شروع عملیات 
بهره برداری از فاز دوم کارخانه، برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به طور غیرمستقیم 
اشتغال ایجاد می شود که اولویت جذب با جوانان بومی منطقه خواهد بود. به گفته گودرزی، 
با توجه به شرایط تحریم، استراتژی شرکت در زمینه تأمین تجهیزات و قطعات، تکیه بر دانش 
بومی و در حد امکان تأمین از داخل کشور بوده به گونه ای که بیش از ۸۵ درصد تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز از تأمین کنندگان داخلی انجام شده است. وی با اشاره به تولید آهن اسفنجی 
فوالد بافت از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ (شــروع ســال مالی شرکت) تا دوم آذرماه امسال به میزان 
۸۰۰ هزار تن معادل ظرفیت اســمی کارخانه احیا ، تحقق ظرفیت اســمی کارخانه در زمان 
یاد شــده (۱۱ماه) با وجود محدودیت های پیش آمده در حوزه تأمین زیرساخت شامل قطعی 
برق و همچنین کاهش فشــار گاز، این دستاورد را حاصل تالش یکایک کارکنان مجتمع فوالد 
بافت دانســت. گودرزی با بیان اینکه میزان تولید کارخانه تا بیستم آذر ماه سال جاری معادل 
۸۳۴ هــزار تن بود، افزود: در صورتی که محدودیت مصرف گاز حادث نمی شــد، تولید ســال 
مالی شــرکت به میزان ۸۶۴ هزار تن آهن اســفنجی محقق می شد که هشت درصد باالتر از 

ظرفیت اســمی کارخانه احیای مستقیم شــماره یک بود. وی همچنین ثبت رکورد تولید در 
شهریور ماه سال جاری به میزان ۸۰ هزار و ۱۴۰ تن و صادرات نخستین محموله آهن اسفنجی 
این شرکت به میزان سه هزارو ۵۰۰ تن آهن اسفنجی به کشور هند را از نتایج کلیدی ثبت شده 
در کارنامه شــرکت ذکر کرد. مدیرعامل شرکت احیا اســتیل فوالد بافت با اشاره به عملکرد 
مطلوب شــرکت در ســال جاری اظهار کرد: با توجه به اخذ پروانه بهره برداری در خردادماه 
۱۴۰۱، شرکت موفق به کسب معافیت مالیاتی ۱۰ ساله شد. همچنین خروج شرکت از فهرست 
صنایع آالینده و کسب رتبه برتر در ارزیابی ساالنه ایمیدرو را می توان از نقاط مثبت عملکرد در 
حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانست. به گفته وی، نگهداری از سیستم های مدیریتی 
و تمدید گواهینامه های اخذ شده، استقرار نظام های بهبود نظیر شش سیگما، نظام پیشنهادها، 
نظام آراستگی محیط کار و سیستم بودجه بندی مبتنی بر برنامه و همچنین حضور فعال در 
نمایشــگاه های فوالدی و صنعتی از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است. گودرزی، 
مهم ترین برنامه های شرکت احیا استیل فوالد بافت تا پایان سال جاری را شامل انتشار اوراق 
مرابحه به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال، پیگیری پذیرش نهایی شرکت در بازار فرابورس، انجام 
تست سرد کارخانه احیای شماره ۲، پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی به منظور مصرف بهینه 
حامل های انرژی و دریافت گواهینامه صنعت ســبز به منظور تعهد به ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعــی و همچنین برنامه ریــزی به منظور افزایش تولید بیش از ظرفیت اســمی نام برد. 
کارخانه احیا استیل فوالد بافت، بزرگ ترین و تنها مجتمع صنعتی بزرگ منطقه در سطح سه 

شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه است که از سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسیده است.

پنجمین نمایشــگاه کار ایران طی روز های ۵ تا 
۷ بهمن ماه ســال جاری در مرکز نمایشگاهی برج 
میالد برگزار شــد. غرفه کروز در این ســه روز مورد 
استقبال تعداد زیادی از جویندگان کار قرار گرفت. 
شــرکت صنایع تولیدی کروز در پنجمین نمایشگاه 
کار ایران با هدف رویارویی مستقیم کارجو و کارفرما 
و تســهیل فرایند جذب و اســتخدام نیروی کار در 
این نمایشــگاه حضور یافت. معرفی فرصت های 
شــغلی موجود در شــرکت صنایع تولیدی کروز، 
جذب نیرو های مناســب با انتظارات و مهارت های 
مورد نیاز، آشــنایی با انتظارات و مهارت های مورد 
نیاز شرکت، از جمله اهداف حضور شرکت کروز در 
پنجمین نمایشــگاه کار ایران بود که حدود دو هزار 
نفر کارجو به این غرفه مراجعه کردند و بیشــترین 
تعداد مراجعه کنندگان در رشته الکترونیک، صنایع، 

مکانیک و شیمی بودند.
کروز   امنیت شغلی   دختران   را   تأمین   می کند

در حاشــیه برگــزاری این رویــداد تعــدادی از 
کارجویان خانم از مسائل پیش روی اشتغال زنان در 
حوزه صنعت گفتند. این ذسته از کارجویان می گفتند 
از دوســتان خود که در این شــرکت مشغول به کار 
هستند، اطمینان پیدا کرده اند که شرکت کروز نسبت 

به تأمین امنیت نیروی انســانی خود، به ویژه نیروی انسانی خانم شاغل در این شرکت 
حساس است و با جدیت خواســته های آنها را دنبال می کند. یکی از این مراجعان در 
همین رابطه گفت: مدیران این شرکت در گفت وگویی که در نمایشگاه با آنها داشته اند، 
اطمینان دادند که سرویس های رفت و برگشت در تمامی شیفت های کاری برای نیروها 
وجود دارد. این کارجوی خانم در همین رابطه گفت: این مسئله برای من به عنوان یک 
کارجوی خانم اهمیت ویژه ای دارد. به ویژه برای خانواده بسیاری از دختران نیز امنیت 
رفت و آمد مهم است. بنابراین کروز با این تمهیدات شرایط را برای کسب درآمد بسیاری 
از دختران فراهم کرده اســت. مدیران این شــرکت نیز یادآور شدند شرکت کروز برای 
تأمین امنیت نیروی انســانی خود سرویس رفت و برگشت در تمامی شیفت های کاری 
خود در نظر گرفته اســت. از نظر مدیران این شرکت نیروی انسانی نباید نگران امنیت 

آمدوشد خود باشد و آسایش روانی او گرفته شود.
کروز   به   نخبگان   ایرانی   بها   می دهد

چند نفر از فارغ التحصیالن دکتری دانشگاه شریف در حاشیه این نشست گفتند: در 
این نمایشــگاه و در گفت وگو با مدیران کروز با واحد «تحقیقات و نوآوری» کروز آشــنا 
شدند. آنها در همین رابطه گفتند: راه اندازی مراکز دانش بنیان در کروز بسیار ارزشمند 
اســت و منجر به جذب نخبگان دانشگاهی می شــود. این گروه از فارغ التحصیالن در 
ادامه یادآور شدند: مراکز دانش بنیان حلقه وصل دانشجویان با مراکز صنعتی هستند. 
هیچ چیز برای یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده نیست که بتواند دانش را کاربردی 
کند. آنها در همین رابطه گفتند: این بســیار هیجان انگیز اســت کــه یک جوان بتواند 
ایده های نوآورانه خود را در مرکز نوآوری شرکت بزرگی چون کروز به کار بگیرد و آنها 
را به محک آزمایش بگذارد. گفتنی اســت شــرکت کروز با طراحی مرکز «تحقیقات و 
نوآوری» اقدام به جذب نخبگان دانشگاه ها در قالب نیروهای دانش بنیان کرده است.

فرصت های شغلی متنوع، کروز  را  جذاب  کرده  است
کارجویان حاضر در غرفه کروز، تنوع فرصت های شغلی در این شرکت را یک امتیاز 
دانستند. از نظر آنها اینکه شرکت کروز می تواند از فارغ التحصیالن دیپلم تا متخصصان 
ایرانی خارج را که به کشــور بازگشته اند جذب کند، یک امتیاز کم نظیر برای این شرکت 

است. یکی از مراجعان با مدرک دیپلم گفت: خیلی 
از جوان ها به دلیل مشــکالت مالی نتوانســته اند به 
دانشــگاه بروند و درس خــود را ادامه دهند. وی در 
همیــن رابطه گفت: بســیاری از مراکــز صنعتی به 
نیروهای دیپلمه بها نمی دهند اما شرکت کروز برای 
دختران و پسران دیپلمه در خط تولید فرصت شغلی 
دارد. اینکه یک جوان دیپلمه بتواند درآمدی کســب 
کند می تواند انگیزه برای ادامه تحصیل هم پیدا کند.

اشــتغال در کروز، یک پرســنال برندینگ اســت 
اشتغال در ۵۰ شرکت برتر کشور هیجان دارد

یکــی از مراجعــان در غرفه کروز که ســعی در 
پیداکردن فرصت شغلی برای خود داشت، در پاسخ 
به این سؤال که چه چیزی از کروز به نظرش جذاب 
است، گفت: اشتغال در کروز برند شخصی هرکسی 
را ارتقا می دهد. این شرکت در ایران و خارج از کشور 
شناخته شده است و به قدری اعتبار دارد که می تواند 
رزومه هرکســی را قوی کند؛ اشتغال در ۵۰ شرکت 
برتر کشــور هیجان دارد. وی در همین رابطه گفت: 
عالوه بر مسائل مربوط به پرسنال برندینگ، حضور در 
این شرکت می تواند فرصت های جدیدی پیش روی 
فرد در داخل کروز ایجاد کند که پیش از این تصوری 

از آن نداشتند.
پرداخت منظم حقوق  و  امنیت شغلی مهم ترین نگرانی کارجویان

بر اســاس گفته های کارجویان، پرداخت منظم حقوق و امنیت شــغلی مهم ترین 
معیار انتخاب شغل برای آنهاست. به طور کلی آنها معتقد بودند شرکت های کوچک 
و نوپــا نمی توانند کارجو را نســبت به تداوم فعالیت مطمئن کننــد و آنها دائم نگران 
تعطیلی یا ورشکستگی یا سقوط شرکت هستند اما در مجموعه های بزرگ و باسابقه ای 

همچون کروز خیال کارجو از این مسائل راحت است.
نمایشگاه کار، فرصتی برای آشنایی کروز  و  کارجویان  بود

در این دوره از حضور شرکت صنایع تولیدی کروز فرصتی فراهم شد تا متقاضیان 
کار به صورت مســتقیم و بدون واســطه، با مدیران و کارشناســان جذب و استخدام 
شــرکت دیدار و گفت وگو کنند. حضور در این نمایشگاه برای کارجویان رایگان بود و 
متقاضیان توانستند در روز های چهارشنبه پنجم بهمن تا جمعه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۱ 
از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر در مرکز نمایشــگاهی برج میالد با مدیران سازمان ها 
مالقات کنند. در تازه ترین ارزیابی ۵۰۰ شــرکت برتر ایران، شرکت صنایع تولیدی کروز 
در بخش قطعات خودرو رتبه اول را در بین شــرکت های سازنده قطعات خودرویی 
از آن خود کرده اســت. این شــرکت در بین وســایل نقلیه و قطعات خودرو، پس از 
ایران خودرو، ســایپا و گروه بهمن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. نقش آفرینی 
در داخلی سازی قطعات، توســعه کارآفرینی و اشتغال زایی برای ۱۲هزار و ۸۰۰ نفر، 
اثرگذاری در افزایش تولید داخل، ســودآوری، ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی، 
صادرات گرابودن، مشتری محوری، استفاده از فناوری و نوآوری در کسب وکار و توسعه 
بهره وری، دالیل کسب این رتبه برای کروز بوده است. در این ارزیابی شرکت های برتر 
بر اساس ۳۳ شاخص همچون «بیشــترین فروش»، «بیشترین سودآوری»، «باالترین 
ارزش بازار»، «باالترین ارزش  افزوده»، «بیشــترین دارایی»، «باالترین اشــتغال زایی»، 
«بهره وری کل عوامل» و... معرفی می شــوند که هرساله این ارزیابی بین ۵۰۰ شرکت 
برتر انجام می گیرد. شــرکت صنایع تولیدی کروز با داشــتن بیش از ۱۳ هزار پرسنل 
که حدود ۷۰ درصد آن را بانوان تشــکیل می دهند، توانســته نقشی اثرگذار در ایجاد 

اشتغال کشور ایفا کند.

کروز  پیشتاز  اشتغال  نخبگان  و  زنان مدیرعامل شرکت فوالد  بافت  خبر  داد
پیشرفت  فیزیکی ۸۳  درصدی  فاز  ۲

نوید نهایی شدن پذیرش شرکت  در  بازار  فرابورس  در  آینده ای  نزدیک

سهام داران منتظرند نتیجه تصمیم ها و ابالغیه های جدید بانک مرکزی را ببینند تا نسبت به 
سرمایه گذاری، روند رشد و همسان سازی شاخص بورس و دالر اقدام شود
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