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سالم به پارس خزر
اين صنعت افتخار آفرين كشور ما

ای كشته، كه را كشتی...
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 برون سپاری فعالیت های پشتیبانی در صنعت بیمه 
با تاکید بر شناسایی ریسک ها در مراحل انجام برون سپاری
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سوره اإلنسان

حمید آوای کوه های اس���توار سر به ابر ها کشیده 
ویدر، به دیار باقی شتافت. 

حمید را خوب می ش���ناختم، سکوت را دوست 
نمی داشت. از حمید پرسیدم چرا در تعزیه نقش 

اشقیا را دوست میداری ؟ گفت:
هل من مبارز با بانگ بلند می طلبد. اين صداقت است. 

شعر حمید، سخن حمید، سکوت نداشت . 
وقتي در چكامه ويدر به بيت:

)) ُاكون بيمواد ديلومده آي كَِنگ جان 
ِته َبرش���ه بوِره بانِد ِتندوِرس���تان ((   

رس���يدم، باورم ش���د و با تمام وجود حس کردم 
حمید، بلند باالی قاال را بدان س���ان در چکامه 

آورده که بگويد )) ما ز باالييم و باال مي رويم((
حمید ساکن نبود. نه در مدرسه، نه در مکتب، نه 

در دادستانی و نه در کیهان.
روان بود، چون نرمه خاك، مشهد، داداكل. 

نو بود. 
سرش���ار از باور فرهنگ خاموش روستا. با هم به 
خرابات رفتیم، به هیئت رفتیم، روز ها و ش���ب ها 

دركنار هم گفتيم و شنيديم.

می گفت:  باز هم برویم. 
می گفتم: گمشده داریم؟

م���ی خندید و م���ی گفت: آن چ���ه در رفنت پیدا
 می شود گمشده نیست، تعایل است. 

حمید بر سنگ نوش���ته هاي گورستان زادگاهش، 
آوایی بلند و رس���ا بود و تا آن جا هس���ت، سنگ 
نبشته هايي قنوده در سر گور، آواي بلند او را زمزمه 

ميكنند.
اکنون که او نیست، من باورم هست که هست. 

خسرو امریحسینی

 حمید کرمی به دیار باقی شتافت.
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تا زنده هستم، نميگذارم
در حركت به سوی آرمان ها، 

انحراف ايجاد شود.

امروز قوای سه گانه به ویژه دولت، حقًا و انصافًا در حال خدمت 
و تالش هستند و ملت و رهبری، همواره از خط کار و خدمت در 
کشور حمایت خواهند کرد، ولی هر جا که رهبری احساس کند، 
از مصلحت بزرگی غفلت می شود، وارد خواهد شد و رهبری تا 
زنده است هیچ گاه نخواهد گذاشت، در حرکت عظیم ملت ایران 

به سوی آرمان ها، ذره ای انحراف ایجاد شود.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در دیدار 
پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس در سخنان بسیار مهمی، 
توجه  با  و منطقه،  دنیا  ضمن روشن کردن شرایط حساس کنونی 
و  اتحاد  حفظ  به  را  مسئوالن  و  مردم  همه  اسالمی،  بیداری  به 
انسجام و کار و تالش بی وقفه و بهانه ندادن به دست دشمنان 
نظام اسالمی توصیه و تأکید کردند: امروز قوای سه گانه، به ویژه 
انصافًا در حال خدمت و تالش هستند و ملت و  دولت، حقًا و 
رهبری همواره از خط کار و خدمت در کشور حمایت خواهند کرد، 
ولی هر جا که رهبری احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت می 
شود، وارد خواهد شد و رهبری تا زنده است، هیچ گاه نخواهد 
گذاشت، در حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمان ها، ذره ای 

انحراف ایجاد شود.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت الله خامنه ای، ایستادگی ملت ایران بر موضع حق خود و الگو 
شدن آن برای ملت های منطقه را علت اصلی فشارها و تبلیغات 
خصمانه ضد نظام اسالمی دانستند و افزودند: با وجود همه این 
فشارها، نظام جمهوری اسالمی محکم ایستاده و کوتاه هم نیامده 
است و همین استحکام نظام اسالمی، موجب شده است، تیغ آنها 

کند شود و بر صخره فرود آید.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت و دولت باید این حالت صخره گون 
نظام اسالمی را حفظ کنند، خاطرنشان کردند: نگذارید اختالف 
تبلیغات و خباثت های  آید و آنچه را دشمن در  و شکاف پدید 

سیاسی خود می خواهد، روی دهد.
رهبر انقالب اسالمی، با اشاره به قضایای چند روز اخیر درباره 
را درباره  بیگانه  تبلیغات رسانه های  افزودند:  وزارت اطالعات 
این قضایا که آنچنان اهمیتی هم ندارد ببینید، که چه جنجالی به 
در جمهوری  می گویند،  های خود  تحلیل  در  و  اند  انداخته  راه 
اسالمی ایران شکاف و حاکمیت دوگانه به وجود آمده و رئیس 

جمهور، حرف رهبری را گوش نکرده است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تبلیغات دشمنان در روزهای 
و  هستند  بهانه  منتظر  چگونه  آنها  داد که  نشان  دیگر  بار  اخیر، 
همچون گرگ برای حمله در کمین نشسته اند. ایشان با تأکید بر 
اینکه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور حقًا و انصافًا مشغول 

خدمت در کشور هستند، خاطرنشان کردند: ملت و رهبری، همواره 
از خط کار وخدمت حمایت می کنند و مالک هم اشخاص نیستند 

بلکه مالک اصلی خط کار وخدمت است.
و  ها  مسئولیت  بودن  به مشخص  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
وظایف در قانون اساسی افزودند: رهبری هیچگاه بنای دخالت 
در تصمیم ها و کارهای دولت را ندارد، مگر آنجایی که احساس 

کند، مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است.
هم که  اخیر  قضیه  در  تأکید کردند:  ای  خامنه  الله  آیت  حضرت 
چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده 
است.ایشان با توصیه به عناصر داخلی و دلسوزان کشور برای پرهیز 
از بگومگوها و تحلیل های پوچ ضد یکدیگر و زمینه ایجاد نکردن 
برای فضای تبلیغاتی بیگانگان، خاطرنشان کردند: نظام جمهوری 
مواضع  در  رهبری هم محکم  و  است  مقتدری  اسالمی، دستگاه 

صحیح خود ایستاده است. 
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: تا زمانی که من زنده هستم و 
مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت، حرکت عظیم ملت ایران به سوی 

آرمانها، ذره ای منحرف شود. 
ایشان با توصیه به عناصر داخلی و دلسوزان کشور برای پرهیز از 
بگومگوها و تحلیل های پوچ ضد یکدیگر و زمینه ایجاد نکردن 
برای فضای تبلیغاتی بیگانگان، خاطرنشان کردند: نظام جمهوری 
مواضع  در  رهبری هم محکم  و  است  مقتدری  اسالمی، دستگاه 
امروز  افزودند:  انقالب اسالمی  ایستاده است.رهبر  صحیح خود 
و  میدان کار  در  نیز  سه گانه  قوای  در  مسئوالن  مردم،  بر  عالوه 
تالش و مجاهدت و در حال انجام مسئولیت های سنگین خود 
هستند.حضرت آیت الله خامنه ای، با اشاره به نامگذاری امسال 
به عنوان سال جهاد اقتصادی، تأکید کردند: همه مردم و مسئوالن، 
باید دست به دست هم دهند تا این حرکت آغاز شود زیرا هدف 
به  حرکت  آغاز  برای  زمینه  ایجاد  سال،  هر  های  نامگذاری  از 
سمت شعار و هدف انتخاب شده است. ایشان با تأکید بر اینکه 
تا هنگامی که مردم با شور، شعور، بصیرت و عزم راسخ در میدان 
هستند، لطف الهی هم شامل خواهد بود، خاطرنشان کردند: اگر 
مسئوالن به سراغ مسائل شخصی بروند و اهداف را فراموش کنند، 

کمک الهی هم کم خواهد شد.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  تأکید کردند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
اعالم نظر حق و صریح خود هیچ گاه از اخم قدرت های پوشالی 

دنیا نترسیده و نخواهد ترسید و مالحظه آنها را هم نخواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: نهایت و آینده این حرکت، به نفع 
مردم منطقه خواهد بود، اما دشمن برای منحرف کردن این حرکت، 

در کمین نشسته است.
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مس��افر از ماش��ین ب��اری انترناش مس��یو بیجان 
نزدی��ك كاروانس��رای ویدر پیاده ش��ده و به طرف 
س��یاه چادرهای ایل كلكو زده ش��ده در قاراقوزای 
م��ی رود. آفت��اب نزدیك غروب اس��ت، مس��افر به 
اولین چادر رس��یده می پرسد: "منزل حاجی خان 
كجاس��ت؟" مرد چادر س��یاه، س��امی می دهد و 
مس��افر را به چادر دعوت می كند. مسافر می پذیرد 
و ب��ا م��رد ب��ه داخ��ل س��یاه چادر او می روند. زن 
س��یاه چادر، گلیمی پهن كرده و تشك پشم میش 
را روی گلیم گذارده، چند متكا كه روی آنها ساتن 
قرمز كش��یده دور تشك گذارده و میهمان را روی 
آن می نشاند. لختی بعد چند تخته سنگ در دایره 
چیده و هیزم را  داخل اجاق روشن می ریزد. ساج را 
روی آن گذارده و كاس��ه ی خمیر را پیش می كشد 
و نواله را دس��تان خود به طرفین می كش��د و پهن 
می كند و روی س��اج می گ��ذارد. بوی نان تازه فضا 
را پ��ر می كند. زن از درون خیك پوس��ت بز، پنیر 
و كره و سرش��یر آورده و س��فره را می آراید. هنوز 
روش��نایی روز هست كه ش��امی می خورند و از هر 
دری صحب��ت به میان می آید. س��رانجام مس��افر 
خس��ته می خوابد. با طلوع خورش��ید مسافر برای 
صاحب چادر جمله ی روز پی��ش را تكرار می كند: 
"منزل حاجی خان كجاست؟" مرد می گوید: " اینجا 
قیزیل تپه است. می روید جلوتر می رسید به تپه ی 
مرجومك، قدری جلوتر چش��مه آبی اس��ت كه به 
آن قیزی��ل قوای می گویند، از آن جا كه رد ش��دید 
می رسید به چشمه ی مرش��د در پای كوه دوشاخ. 
كمی آن طرف تر می رس��ید به سنگ پیر، جلوتر از 

دالو قاال خان منزل حاجی خان است".
مرد مسافر طی مسیر می كند و چند قدمی كه رفته 
باز می گردد و از مرد س��یاه چادر می پرس��د: "چرا 
روز پیش این نش��انی را به من ندادی؟"  مرد سیاه 

چادر می گوید: "تو غروب آفتاب به نزد من آمدی  و 
میهمان حبیب خداست. اگر می رفتی می دانی چه 
می شد؟ حبیب خدا به من رسیده بود و من او را از 

خود دور كرده بودم، حاشا چنین شود!" 
مرد مس��افر چیزی یادداشت می كند و به راه خود 
ادامه می دهد. به در خانه ی حاجی خان رس��یده و 
پس��ر بچه ای را می بیند. می پرس��د: "منزل حاجی 
خان همین جاس��ت؟" به اتاق ب��اال ی خانه هدایت 

می شود. 
لخت��ی بعد مردی را می بیند ك��ه هم چون همه ی 
روستانشین ها چهره از آفتاب سوخته دارد. با زبان 
ش��یرین فارس��ی می گوید: "خوش آمدی!" مسافر 
می گوی��د: "من دانش��جوی دانش��گاه تهرانم و در 
آواشناسی تحصیل می كنم. استادم گفته برو و زبان 
محلی روس��تاهای ویدر و الویر را به  كاوش درآور و 
به س��ازمان اطلس زبان شناسی بیاور. من می توانم 
روی كمك ش��ما حس��اب كن��م؟"  حاج��ی خان 
خنده ای می كن��د و می گوید: "بدین مژده گر جان 
فشانم رواست! پسرم این جا خانه ی توست. هر چند 
روز كه می خواهی بمان، شام و ناهار و رخت و تخت 
هم می دهم و پس��رانم هم خادم تو هستند. هرچه 
هزینه  هم داش��تی بگو در اختیار بگذارم. وظیفه ی 
بزرگی داری پس در آن كوش��ا باش!" مرد مس��افر 
این خوش��رویی و این باور م��داری را به فال نیك 

می گیرد و كار را شروع می كند.
ش��ش ماه تحقیق مداوم به طول می كشد و نزدیك 
به دوازده هزار كلمه ثبت می شود: گفتمان روزانه، نام 
محل ه��ا، نام اماكن و هرآن چه در زب��ان كاربرد  دارد 

چندین كاسور و دست نوشته می شود زان تحقیق.
 ام��روز جناب محمد علی چراغی دبیر دانش��وران 
زرن��د لطف ك��رده و به دفتر مجله تش��ریف آورده 
 بودن��د و به هم��راه خود یك كاس��ور نوش��ته و 

منزل حاجی خان كجاست؟

خسرو امیرحسینی
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می فرمودند: "مسكویه شهر س��فال های فیروزه ای 
هف��ت رنگ در منطق��ه ی زرندیه اس��ت. رفته ام و 
چندی��ن روز در خرابه ه��ای آن تحقی��ق كرده ام. 
حاص��ل كارم ش��ده این مقال��ه." اس��تاد چراغی 
گله من��د بود از این كه ن��ام فرهنگی منطقه تبدیل 
ش��ده به یك اسم بدون پش��توانه. در حالی كه نام 
این منطقه در تاریخ س��فرنامه ها آمده و چه بسیار 
زین عمل نگران ب��ود. در اخبار هم خواندم كه نام 
استان مركزی كه به اراك گذارده اند هیچ مشابهتی 
با اس��تان ندارد و مقاله ای از جن��اب دكتر مهرداد 
میرس��نجزی هم درپی خواهد آمد. دكتر خس��ته 
نباش��ی! در جایگاهی كه امیركبی��ر، امام انقاب و 
ده ها نام بزرگ متولد ش��ده اند و پایگاه زیستی در 
قرن ه��ا پیش از می��اد  دارد، چرا و چگونه س��ر از 
نامی بی��رون آورده كه به قول محلی ها نچس��بون 
اس��ت. و از هم��ه بدتر نام های زبان��ی به یك نامی 
تبدیل شده كه با آن هم خوانی ندارد. در زبان ویدر 
هم چنین نا همگونی هایی به چش��م می خورد. مثل 
كوتاه گویی هایی مانند: )كاسیو( یعنی كوه نزدیك 
آس��یاب كه حال ش��ده كوه آس��یاب یا محل های 
)اوباال، دالو، سنگ پیر، چشمه مرشد( شده خیابان 

تهران و خیابان بخش و چیزهای دیگر.
آن چه در پی می آید مش��كات ناخواسته ی مردم 
و متولی��ان فرهنگ اس��ت كه مش��تی بی دانش و 
بی خ��رد بوده اند با این تفاوت كه 50 س��ال پیش 
برای زنده ماندن آواشناسی در اطلس زبان شناسی 
كار می ش��ود و موضوع تحقیق دانشجویی می شود 
ولی امروز از س��رزمین مسكویه ی همان احمد ابن 
 یعقوب  رازی  مسكویه )421 هجری  قمری( مورخ و 
فیلسوف و پزشك و حكیم، تنها نام زرندیه می ماند 

كه هیچ شباهتی با آن ندارد.
در تمام دنیا ب��ا نامگذاری هر منطقه ی جغرافیایی 
پیش��ینه ی تاریخی و میراث و دستاورد های تمدن 
هر ملت  م��ورد یاد آوری ق��رار می گی��رد. نام های 
جغرافیای��ی ریش��ه در فرهن��گ ه��ر م��رز و بوم 
داش��ته و ثبت صحیح آن در نقش��ه ها، اطلس ها و 
مدارك و اس��ناد جغرافیایی امری ضروری، هویتی 
و مل��ی به ش��مار می رود. ب��ر این بنیان بس��یاری 
از كش��ور های نوظهور ت��اش كرده اند ب��ا ربودن 
افتخ��ارات و پیش��ینه و ش��خصیت های تاریخ��ی 
دیگ��ران آن را مص��ادره و به نام خود پش��توانه ای 
 حت��ی دروغی��ن برای خویش دس��ت و پ��ا كنند.
تهدید جدی همه ی كش��ور های عربی برای تغییر 
نام خلیج فارس نمونه ای اس��ت كه بر اس��اس آن 
دش��منان ای��ران زمی��ن می كوش��ند هویتی غیر 
ایران��ی و ع��رب برای خلی��ج ف��ارس و كرانه های 
جنوب��ی و حتی ش��مالی آن باز تعری��ف كنند. با 
این حال ایرانیان میهن دوس��ت در سراس��ر دنیا با 

این توطئه ها همواره مقابله كرده و در پاسداش��ت 
نام تاریخ��ی، هویت��ی خلیج ف��ارس و جلو گیری 
 از تحری��ف آن همواره ب��ا جدیت كوش��ا بوده اند.

با توجه به این كه اس��تانی كه به عنوان " مركزی" 
خوان��ده می ش��ود و ش��هرهای آن ش��امل اراك ، 
فراهان، آش��تیان، تفرش و... با پشتوانه ی تاریخی 
كه��ن، مه��د تربی��ت و پ��رورش علم��ا ، رجال و 
دانش��مندان و ادبای بزرگ بوده اس��ت كه هر یك 
می��راث جاودان ارزش��مندی را در پهنه ی تاریخ و 
فرهن��گ و ادب كش��ور از خ��ود باق��ی گذارده اند، 
زیبن��ده اس��ت با ن��ام گذاری مناس��ب ب��رای آن 
استان ، گام ارزش��مند و ماندگاری برای پاسداشت 
پیش��ینه ی غن��ی تاریخی، فرهنگی بخش��ی مهم 
 از تاری��خ و فرهن��گ ایران زمین برداش��ته ش��ود.

چرا نام "مركزی" برای اس��تان ب��ه مركزیت اراك 
زیبنده نیست؟

م��روری ب��ر وج��ه تس��میه و دالیل ن��ام گذاری 
استان های 31 گانه ی ایران هر یك یاد آور و تثبیت 
كننده ی پیش��ینه ی تاریخی و یادگاری از سكونت 
اق��وام رنگارنگ كش��ور عزیزمان و ی��ا ویژ گی های 
جغرافیایی هر منطقه است كه از آن میان می توان 
 به ریشه های لغتی نام اس��تان های زیر اشاره كرد:
نام اس��تان ای��ام ) ی��اد آور تمدن باس��تانی ایام 
ك��ه برای این اس��تان ب��ه عنوان بخش��ی كوچك 
 از س��رزمین تمدن باس��تانی عیام انتخاب شده(

استان فارس ) سكونت گاه پارس ها به عنوان یكی از سه 
 قوم باستانی آریایی ساكن ایران به همراه ماد و پارت(
اس��تان همدان)ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت تاریخی 
هگمتانه یا اكبات��ان باستانی(اس��تان مازندران) یا 
تپورس��تان ب��ر گرفت��ه از ن��ام باس��تانی موجود 
عن��وان  )ب��ه  كردس��تان  شاهنامه(اس��تان  در 
اق��وام ك��رد ( باس��تانی  از س��كونت گاه   بخش��ی 

 اس��تان گیان )برگرفته از نام قوم باس��تانی گیل( 
آذربایج��ان ) به نام س��ردار دالور هخامنش��ی آتور 
پات ،آتورپاتگان یا آذر آبادگان( یزد ) برگرفته از نام 
یزدان پاك و خداوند یكتا(استان كرمان ) بر گرفته 
 ازساتراپ یا استان باس��تانی ایران زمین، كرمانیا( 
 خوزستان )بر گرفته از نام باستانی ساتراپ سوزیانا(

استان لرس��تان )به عنوان بخش��ی از سكونت گاه 
 اق��وام لر( خراس��ان ) س��رزمین خورش��ید تابنده(

و اس��تان ت��ازه تأس��یس الب��رز ) ب��ر گرفت��ه از 
ن��ام رش��ته كوه ه��ای تاریخ��ی الب��رز و ی��اد آور 
كمانگی��ر(  آرش  جانفش��انی  مح��ل   دماون��د 
نكت��ه ی مهم اینك��ه همگی این نام ها از ریش��ه ی 
واژگان آریای��ی و پارس��ی بوده و هر یك، بخش��ی 
س��نگ  پیش��ینه گران  و  فرهن��گ  و  تاری��خ  از 
ای��ران زمی��ن را بر اذه��ان متبادر می س��ازد ولی 
در ای��ن می��ان نام ی��ك اس��تان مقول��ه ای دیگر 
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 اس��ت و آن اس��تان مرك��زی اس��ت، چ��را ك��ه:
1- واژ ه ی "مرك��زی" تنها نام اس��تان با ریش��ه ی 
 غیر فارس��ی در بین تمام اس��تان های كشور است.
ن��ام  ادب��ی ،  نظ��ر  از  "مرك��زی"  2-واژه ی 
به حس��اب نمی آی��د و ب��ر خ��اف ن��ام بقی��ه ی 
 اس��تان های كش��ور، صفت محس��وب می ش��ود.
3- واژه ی "مركزی" بر خاف نام بقیه ی استان های 
كش��ور در هنگام استفاده هیچ پیشینه ی تاریخی، 
 فرهنگی مش��خصی را بر اذهان متبادر نمی س��ازد.

4- نام گذاری استان مركزی زمینه ی جغرافیایی هم 
نداشته و این استان بیشتر به غرب كشور نزدیك بوده 
 و مركز ایران بیشتر با اصفهان و یزد مطابقت دارد.
5- واژه ی مرك��زی تنه��ا به این دلیل ب��رای این 
اس��تان به كار رفت��ه كه اراك و ش��هر های اطراف 
در مقطع��ی ب��ه هم��راه ته��ران و ق��م و قزوین و 
اس��تان تازه تأس��یس الب��رز همه با هم " اس��تان 
مرك��زی" ای��ران را تش��كیل می دادن��د و بع��د از 
جدای��ی هر یك از این اس��تان ها، واژه ی "مركزی" 
 بر روی اس��تان ب��ه مركزیت اراك بر ج��ای ماند. 
بنای فعلی ش��هر اراك از نظ��ر تاریخی به دوره ی 
قاجار و س��لطنت فتحعلی ش��اه ب��از می گردد . در 
اوایل سلطنت قاجار و در زمان فتحعلی شاه ، بلوك 
عراق عجم یعنی بخش بزرگی از محدوده ی استان 
مركزی امروزی به علت وس��عت زی��اد و جمعیت 
ف��راوان ، همواره نا امن بود كه یوس��ف خان گرجی 
از فتحعلی ش��اه اجازه گرفت تا برای قش��ون عراق 
عجم قلع��ه ای نظامی احداث كند. ب��ا احداث این 
قلعه به نام س��لطان آباد بنای اولیه شهر نهاده شد 
 كه در س��ال 1231 خورش��یدی به پایان رس��ید . 
حاج زین العابدین شیروانی كه كتاب بستان السیاحه 
خود را به سال 1248 به پایان رسانیده می نویسد: 
"سلطان آباد كه همان عراق عجم است و یوسف خان 
گرجی بنا نموده و به غامحس��ین خان پس��رش 
 رس��یده است و اكنون در ضبط دیوان اعلی است." 
در جایی دیگر ذكر ش��ده "شهر اراك فعلی قبل از 
سال 1317 خورشیدی به نام عراق و پیش از آن به 
اسم سلطان آباد و در بدو امر عنوان قلعه سلطان آباد 
داشته است . شهر اراك از بناهای زمان فتحلعی شاه 
قاجار اس��ت كه به دست محمد یوسف خان گرجی 
كه گویا این شخص برادر یكی از همراهان شاه كه 
از اهالی گرجستان بوده و به دالیلی شاه با سیاست 
وی را به بهانه ی امر و س��امان دادن به این مناطق 
همراه س��پاهی وی را گسیل داشته تا از مركز دور 
باشد بنا شده . تاریخ بنای شهر را چنان چه در افواه 
 معروف است به حس��اب 1231 ضبط نموده اند ."
براس��اس آم��ار كتاب ایرانش��هر در س��ال 1320 
 خورش��یدی، جمعی��ت اراك 51000 نف��ر ب��ود .

در دوران معاصر در س��ال 1326 هجری شمسی با 

تغییراتی كه در تقس��یمات كشوری به وجود آمد 
شهرستان اراك و دیگر شهرستان های وابسته ی آن 
در محدوده ی اس��تان مركزی ) تهران ( به مركزیت 
ش��هر تهران قرار گرفت. بعد از س��ی س��ال از این 
تقسیم بندی در سال 1356 هجری شمسی دولت 
وقت تصمیم گرفت استان تهران به مركزیت تهران ، 
از اس��تان مركزی منتزع شود و بدین سان اراك به 
عنوان مركز استان مركزی انتخاب شد و تشكیات 
اس��تان مركزی از سال 1357 در این شهر مستقر 
ش��د و این گونه بود ك��ه از آن زمان واژه ی مركزی 
 برای این استان به مركزیت اراك بی تغییر باقی ماند.
 پیش��ینه ی تاریخی اس��تان موس��وم به "مركزی"

ب��ا توجه به مطالعات باس��تان شناس��ی و تاریخی 
 پیشینه ی س��كونت در این نقطه از ایران زمین به 
پیش از میاد مس��یح )5000-4000 سال پیش( 
باز می گ��ردد. پیش از میاد ه��زاره ی دوم برای 
دس��تیابی و تدوی��ن جغرافیای تاریخی اس��تان، 
عاوه بر تحقیقات و بررس��ی های زنده یاد استاد 
ده��گان و پژوهش های س��ال های اخی��ر، باید از 
تاری��خ و جغرافی��ای دوران حكوم��ت مادها قبل 
از هخامنش��یان در ای��ران، آگاه��ی داش��ت زیرا 
چنان چه به آن اش��اره می ش��ود، استان مركزی 
ام��روز قس��مت بزرگ��ی از م��اد س��فلی ی��ا ماد 
بزرگ ب��وده و ماد علیا یا م��اد كوچك منطقه ی 
 آذربایج��ان امروزی را ش��امل می ش��ده اس��ت. 
ق��وم ماد به هم��راه قوم پ��ارس در جنوب ایران 
و قوم پارت در ش��مال ش��رقی ایران سه پایه ی 
 اصلی تاریخی اقوام آریایی را تش��كیل می دادند .
پای��ه گ��ذاری دول��ت ماد ب��ه عنوان نخس��تین 
دول��ت بر پای��ه ی »وحدت ملی« اق��وام مختلف 
س��اكن ف��ات ایران ب��ا مش��تركات و پیوندهای 
فرهنگ��ی را بای��د ب��ه عن��وان مهم تری��ن رویداد 
در تاری��خ ایران به ش��مارآورد. )تاریخ م��اد، ایگور 
 میخائیلوویچ دیاكونوف، ترجمه ی كریم كش��اورز(
از خط و نوش��ته ی دوران ماد، در داخل ایران چیز 
زیادی باقی نمانده، مگر برخی نوشته های الواح آشوری 
و بابلی . تنها سند مهم موجود  ، زبان تاتی است كه از 
ش��اخه های زبان مادی بوده و اكنون در بخش هایی 
 از اس��تان مرك��زی ب��ا آن زب��ان س��خن می گویند.

الفبای این زبان متأس��فانه از بین رفته اس��ت، شاید 
بتوان الفبا و خط این زبان را در بین تات زبانانی كه از 
داخل ایران، برای جلوگیری از حمله سكاها در زمان 
ساسانیان به باكو و دیگر نواحی اران و شروان) شمال 
ارس( كوچانده شدند، پیدا كرد. در حال حاضر واژگان 
زبان تاتی كه در بخش وفس بدان سخن گفته می شود 
 قابل مقایس��ه با زمان های اوستائی و پهلوی هستند.
بنابر برخی نوش��ته ها ی تاریخی، اوستا كتاب دینی 
ایرانی��ان بر روی ش��ش هزار جلد پوس��ت گاو با آب 
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طا نوش��ته ش��ده بود كه اس��كندر مقدون��ی آن را 
ب��ه یغما ب��رد و در آن زم��ان دانش��مندان یونانی و 
مقدو نی ها آن را به زبان التین برگرداندند و به عنوان 
اندیش��ه های خود جا زدند. این گونه ب��ود كه آن چه 
 نوش��ته به زبان مادی و هخامنش��ی بود، نابود ش��د.

پ��س از حمل��ه ی تازیان ب��ه ایران و س��پس تهاجم 
تركان و مغوالن نیز، بس��یاری از كتاب های مذهبی، 
فرهنگی، تاریخی و علمی ایرانیان یا س��وزانده شدند 
یا آنها را به رودخانه ها ریختند و به این دلیل اطاع و 
 آگاهی ما از تاریخ و جغرافیا بسیار محدود شده است.

ش��اهنامه ابومنصوری ك��ه تا اواخر دوران ساس��انی 
توس��ط ملت ایران س��ینه به سینه حفظ شد، بعد ها 
توس��ط فرزان��ه ی توس، فردوس��ی ب��زرگ به نظم 
در آمد و در ش��اهنامه فردوس��ی اس��ت ك��ه اطاع 
 دقیق��ی از دوران م��اد و اش��كانی ب��ه دس��ت می آید.
در مورد تاریخ بعد از اسام منطقه، اطاعات خوبی قابل 
دستیابی است كه می توان از تاریخ های طبری و ابن اثیر و 

مجموعه كتاب های مسالك و ممالك سود برد.
بررس��ی اسناد تاریخی از جمله تاریخ ماد نوشته ی 
دیاكون��وف و ای��ران در زمان ساس��انی نوش��ته ی 
كریس��تین س��ن دانماركی و ایران از آغاز تا اسام 
گریشمن و بسیاری مستندات دیگر نشان می دهد ، 
اس��تان مركزی امروزین از هزاره ی نخس��ت پیش 
از میاد قسمت اصلی س��رزمین ماد سفلی یا ماد 
بزرگ بوده است و سه ایالت مادها كه به ماد سفلی 
مع��روف ب��وده در محدوده ی اس��تان مركزی قرار 
داش��ته و این محدوده منطقه ی وسیعی از حوزه ی 
ش��ازند ، خنداب ، فراهان ، وفس تا آشتیان و تفرش 
 و قس��مت هایی از س��اوه را ش��امل می شده است .

یورش های مداوم 46 ساله ی آشوریان به سرزمین 
م��اد )834 ت��ا 878 پیش از میاد، س��بب ویرانی 
ش��هرها و ش��هرك ها ش��د، وجود تع��داد كثیری 
تپه های باس��تانی اس��تان مركزی به احتمال قوی 

بازمانده از آن دوران است.
بر اس��اس مت��ون تاریخ��ی از مناطقی ك��ه مورد 
هجوم آش��وریان قرار گرفته بودند، مشرق هگمتانه 
 ) منطقه فراهان و اراك امروزی( ذكر ش��ده اس��ت.
در اس��ناد تاریخی ، هجوم بیس��ت و پنج س��اله ی 
اقوام مهاجم س��كاها به ماد سفلی )استان مركزی 
امروزین( و ویرانی شهرها و شهرك های این منطقه 
نیز ذكر شده است. در زمان سلوكیان منطقه ی ماد 
بزرگ را مناطق بین همدان و ری )محدوده استان 
مركزی امروزی( می دانستند و در اسناد آن دوران 
از ش��هری به نام "كره" نام برده ش��ده و هم اكنون 
 نیز منطقه ای به نام" كره رود" در اراك وجود دارد.

در زم��ان اش��كانیان نیز اس��تان مرك��زی امروزی 
بخ��ش اصلی والیت ماد بزرگ بوده اس��ت. الزم به 
یاد آوری اس��ت كه واژه ی "كره" در اس��ناد دوران 

 اسامی به نام های الكرح - كرح تغییر یافته  است . 
جغراف��ی نویس��ان مس��لمان محدوده ی اس��تان 
مركزی را در س��ده های نخستین اس��امی به نام 
»ایالت جبال« نامیده ان��د. بعدها به ویژه در دوران 
س��لجوقیان منطق��ه ی اس��تان مركزی هم��راه با 
همدان، ری و اصفهان به نام »عراق عجم« و نواحی 
 میان دو رود دجله و فرات »عراق عرب« نامیده شد.

الزم به ذكر اس��ت ك��ه از دیگر میراث ارزش��مند 
معنوی زنده كه برجای مانده و از گذشته های دور 
تاریخی اس��تان مركزی اس��ت، می توان به كاربرد 
زبان هایی با ریش��ه مادی در این استان اشاره كرد 
ازجمل��ه، زبان تاتی كه هم اكن��ون در بخش هایی 
از اس��تان مرك��زی ب��ا آن زبان س��خن می گویند. 
هم چنین می توان به ش��هرهای دلیجان و محات 
اشاره كرد كه مردم این مناطق به زبان راجی حرف 
می زنن��د كه این زبان ریش��ه در زب��ان و واژه های 
دوره ی م��ادی دارد و جالب توجه اینكه واژه معرب 
 دلیجان به گویش راجی دلیگون خوانده می شود .

فرجام سخن اینكه به رغم اینكه نام پارس یا فارس 
به درس��تی بر روی یكی از اس��تان های ایران قرار 
گرفته ، ع��دم به كارگیری نام ه��ای تاریخی ویژه ی 
ای��ران بر روی س��رزمین های تاریخی آن، می تواند 
س��بب سوء استفاده دیگران قرار گیرد، آن گونه كه 
متأسفانه هم اكنون كشور تركمنستان تنها به دلیل 
مطابق��ت جغرافیایی تقریبی مرزهای كش��ورش با 
قلمرو" پارت"ها، تاریخ خود را به آن ارتباط می دهد 
و آنها متعلق به خود معرف��ی می كند!! و اگر برای 
ب��ه كارگیری نام تاریخی"م��اد" هم به عنوان یكی 
از س��ه قوم تاریخی ایران زمین ، راهكاری مناسب 
ارایه ندهیم، دشمنان غیرایرانی آن سوی مرزها آن 
 را هم تصاحب و ب��ه نام خود معرفی خواهند كرد.

لذا با تأكید بر اهمیت پاسداشت میراث های معنوی، 
تاریخی، فرهنگی اس��تان مركزی به عنوان زادگاه 
بزرگان تاریخی فرهنگی ایران زمین هم چون: امام 
خمینی، امیر كبیر، نظامی تفرش��ی)گنجوی(، قائم 
مقام فراهانی، پروفس��ور حسابی و... و برای حفظ و 
نگاه داری بخشی از میراث معنوی و فرهنگ و تاریخ 
ایران زمین و نیز ارج نهادن به قدمت جایگاه غنی 
فرهنگی، تاریخی این استان فرهنگ پرور به عنوان 
یكی از مهم ترین بخش های قلمرو تاریخی استقرار 
قوم ایرانی" ماد"، تغییر نام استان " مركزی" به نامی 
تاریخی هم چون " اس��تان ماد "، از س��وی نهادهای 
مسئول به ویژه وزارت كش��ور و استانداری استان 
مركزی، سازمان نام گزینی و یكسان سازی نام های 
جغرافیایی، مؤسس��ه ی جغرافیایی دانشگاه تهران ، 
سازمان نقشه برداری و... اقدامی ارزشمند، شایسته 

و ماندگار خواهد بود.

7 اقتــصـاد و بيــمه
فروردين 1390



حاج��ی لیان را همه بچه ه��ای بنی هندل 
می شناس��ند . دهه ی سی و چهل كه شاگرد شوفر بود ، شعاری 
داشت كه همه حفظ بودند . وقتی جك می زد تا چرخ را بكشد 
بیرون این شعار را می خواند : )) دین دین محمد )ص( ، ماشین 

ماشین لیان !(( . 
از آن روز اس��م حاجی ش��د حاجی لیان . چند روز پیش توی 
حسینیه دیدمش ، تسبیح بلندی توی دستش و موهای سرش 
را رن��گ كرده بود . به تازگی یك دس��ت دندان به قول خودش 

دبش گذارده و می خواست داماد بشود .
پیش رفتم . مثل همیش��ه خنده به لبش بود . احوالی پرس��ید 
و در كنار هم نشس��تیم . پرسیدم : )) حاجی چطوری ؟(( گفت : 
))خوبم . دین دی��ن محمد)ص(  ، حكومت حكومت اس��امی ، 
ماشین ماش��ین ش��هاب خودرو !(( خندیدم و گفتم : )) حاجی 
سیاس��ی ش��دی ؟ (( گفت : )) نه به خدا آقا ! من كه در بیابان ها 
س��رگردانم و محتاج نامرد نیس��تم ، چرا باید ن��ون به نرخ روز 
بخ��ورم ؟! اولش كه دین دین محمد)ص( اس��ت و دومش كه 

جمهوری اسامی .
 ببین حرف اول همه ی دنیا ش��ده ایم ، منطقه داره از ما نسخه 
می گیره ، عراق ،  س��وریه  ،  لبنان ، مصر ، تون��س ، آمریكا هم كه 
مثل ماش��ین سندلبرد شكسته و یه وری شده ، مثل چهارشاخ 
گاردان بدون بلبرینگ می لرزه ! اینا همش از راست و حسینی 
بودن جمهوری اس��امیه . آقا به خدا با حس��ن ماتاوس ، س��ید 
دافی رفته بودیم امیدیه ، آن روزهای جنگ بچه های 15 و 16 
همه ش��ون علی اكبر خون به قلب دشمن می زدند ،  نه از تانك 
نه از توپ و نه از بمب می ترس��یدند ، برای جمهوری اس��امی 
بود. حق دارم  بگویم، ماش��ین هم شهاب خودرو كه بركت آقا 
امام رضا)ع( درش اس��ت . به حسین بیجیك گفتم برو بخرش ، 
ضرر توش نیست . شهاب خودرو تركیبی از علم و تجربه است ، 
آقا به خدا ع��روس بیابانه مثل آهو تیزه ! مثل كبك می خرامه ، 
قربان امام رضا )ع( برم اس��مش دوای درده .(( گفتم : )) حاجی 
به خودت رسیدی ؟ (( گفت : ))  چند ساله كه عیال از دستم رفته 
و می خ��وام زن بگی��رم ، خودم رو تعمیر اساس��ی كرده ام مثل 

اولش ! دعا كن خوبش پیدا بشه . (( 
از حاج��ی و حس��ینیه ج��دا ش��دم ، در راه برگش��ت با خود 
می اندیش��یدم : )) جا باز كردن توی دل و امید دادن كاری ست 
كه ش��هاب خودرو و مدیر بچه مس��لمان و معتقد و از خانواده 
معظم ش��هدا كار بلد برادر حیدری داش��ته و می دارد . خسته 

نباشید بچه های خوب صنعت كه در دل نشسته اید !(( 

تاریخچهیشرکت:
از نظر تاریخی ، ش��ركت ش��هاب خودرو یك��ی از قدیمی ترین 
شركت های تولید و مونتاژ خودرو ی سنگین در ایران است كه 
تأسیس��ات و دفتر مركزی آن در زمینی به مساحت حدود 18 
هكتار و زیربنای حدود 77000 متر مربع در كیلومتر 9 جاده ی 
مخصوص كرج ) تهران ( واقع ش��ده است . زمینه ی شكل گیری 
و ش��روع به كار این شركت به همكاری با شركت لیاند موتور 
در س��ال 1334 جهت س��اخت اتاق بار و شاسی كامیون های 
اینترناش و لیاند واقع در خیابان قزوین بر می گردد . در سال 
1342 رسماً شركت لیاند موتورز ایران تأسیس و با زمینه ی 
فعالی��ت تولید كامی��ون ، اتوبوس و ماش��ین های مخصوص با 
آرم لیاند موتورز به ش��ماره ی 8747 به ثبت رسید . در سال 
1358 و با پیروزی انقاب اس��امی، ش��ركت در اختیار بنیاد 
مس��تضعفان و جانبازان و سپس س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران قرار گرفت ، در این س��ال نام شركت به " ش��هاب 
خودرو ) ایران ( تبدیل ش��د . و در نهایت در س��ال 1378 و به 
اس��تناد قرارداد مورخ 78/5/24 ، ش��ركت ش��هاب خودرو به 

تملك آستان قدس رضوی در آمد . 
محصوالتتولیدیشرکت

شركت شهاب خودرو با سابقه ای 43 ساله ، یكی از بزرگ ترین 
ش��ركت های خودروس��از داخلی اس��ت كه در زمینه ی تولید 
ان��واع اتوبوس های ش��هری )دیزلی و گازس��وز ( ، بین ش��هری 
و ماش��ین های مخصوص ) ش��امل ماش��ین های آتش نشانی ، 

آمبوالنس ، زباله كش ، روالف و ... ( فعالیت می كند.
مشتریان

مشتریان اصلی ش��ركت در دو گروه داخلی و خارجی تقسیم 
بندی می شوند. از مهم ترین مشتریان داخلی می توان به وزارت 
كش��ور به نمایندگی از طرف تمامی اتوبوس��رانی ها و سازمان 
پایانه های حمل و نقل كشور اشاره كرد. شركت شهاب خودرو 
در زمین��ه ی ص��ادرات محصوالتش نیز فعال ب��وده و تاكنون 
توانس��ته اس��ت ان��واع مختلف��ی از تولی��دات خ��ود ، اعم از 
اتوبوس ه��ای ش��هری ، بیابانی و ماش��ین های مخصوص را به 
كشورهای متعددی از جمله: سوریه ، تركمنستان ، افغانستان ، 

آذربایجان ، لیبی و ... صادر كنید. 
تأمینکنندگان

ش��ركت ش��هاب خودرو جهت تأمین قطعات مصرف��ی خود با 
شركت ها و كارخانجات متعدد داخلی و خارجی طرف قرارداد بوده 
و سعی می كند با استفاده از نظام ارزیابی تأمین كنندگان نسبت 
ب��ه حصول اطمینان از كیفیت محصول و كس��ب رضایت مندی 
تمامی مش��تریان خود اقدامات الزم را به عم��ل آورد. تعداد كل 
تأمین كنن��دگان داخلی حدود 200 ش��ركت ب��وده كه به طور 
مثال می توان به شركت های فوالد مباركه ، پروفیل ساوه ، شیشه 
ایمنی كبیر ، راحت صندلی خودرو ، گروه قطعات خاور ، كمپارس 
و رزین الیاف اش��اره كرد. ضمناً شركت های رنوی فرانسه ، فویت 
آلمان ، دوگا ی اسپانیا ، دایناتك آلمان و ان كی كره از اصلی ترین 

تأمین  كنندگان خارجی  هستند.

برو بخرش ، ضرر توش نیست!
شهاب خودرو 
تركیبی از علم و تجربه 
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خسرو اميرحسينی
مجمعساالنهشرکتهمراهاولدرحضور91/5درصدسهامداربهریاستجنابمهندس
رفيعیودوناظرجنابانس��يدهاش��میومهندسمدرسخيابانبادبيریجنابآقایتوکلی
برگزارشد.مجمعباتصویبصورتهایمالیشرکتوتقسيمسودهرسهم5000ریالبکار

خودپایانداد.
آنچهروزپيشدرميانس��هامدارانپرش��ماربورسدهانبهدهانمیگشتاینجملهبود
کههمراهاولهمراهس��هامداراناولش��دهمراهاولنهبهتبليغپرهزینهنهبهدليلاوليندر
ساختارنهبهدليلاصل44بودنبلکهبهمدیریتسرفرازخودمیبالدمدیریتیکهدریکدهه
اخيرتوانستههمدرشيرازهمدرتهراننگاهیعميقبهکارداشتهباشدویکقدمجلوتردر
منطقهآس��يایصغيروخاورميانهباشدمهندسصدوقییکمدیرمتعهدمتدینودانشمدار
درحياتشرکتارتباطاتسيارایراندررتبهبندیبهمقامبرترینارائهدهندهخدماترتبه
اولس��ودآوریدر100ش��رکتبرترودریافتکنندهدههاتندیسولوحتقدیر.همراهاول
بهمدیراندلس��وزوعالمخودمینازدوایننازدرميانس��هامدارانچهخوبخریدارمی
دارد.روزپيشبااینکهس��المالی12/29میداش��تولیباحسابهایشفافوصافصادق
بهميانس��هامداراننشستوس��ربلندازمجمعبيرونشدهمراهاولدرایجادارتباطاگردر
کوچهبنبس��تنباشدمیاواندبااینتيممدیریتیالگوباشهکههست.روزمجمعبچههای
خبریآنانکهدرميدانکارهس��تندحضورداش��تندباکمالتعجببعضیبرایروابطعمومی
پرتالشناش��ناختهدوس��تیمیگفتبگذاریدبهجوانبودنشرکتدربورسواقتصادآنچه
برایروابطعمومیروسفيدیبودحضوراستادگرانقدرجنابدکترزارعوجنابذوالقدراز
همراهاول.اميداستزنانومردانکاروقلمبدستدرصفحاتبورس.اقتصادومطبوعات
اقتصادیآش��نایچهرهایباشند.نهآنانکهآدرسرسانهایندارندوميادینخيابانهایشهر
و....روزپيشهمراهاولاولبودبامدیربس��يجیومخلصخودباهمبخوانيمکهدرس��ال

بهاوشرکتچهگذشت.
تاریخچهشرکتارتباطاتسيارایران)همراهاول(:

شرکتارتباطاتسيارایرانبهعنوانبزرگتریناپراتورتلفنهمراهدرخاورميانهدرحالی
ش��انزدهمينس��الفعاليتخودراپشتس��رمیگذاردکهموفقبهجذبوارائهسرویسبه

بيشاز43ميليونمشارکدائمیواعتباریدرسرتاسرکشورایرانشدهاست.
خدماتارتباطاتس��ياردرس��ال1373باواگذاری9هزارشمارهتلفنهمراهدائمی)در
ش��هرتهران(وبهعنوانواحدیدرزیرمجموعهمعاونتپژوهشوتوليدش��رکتمخابرات
ایرانآغازبکارکردودرس��ال1376باتوس��عهشبکهسياربه63شهر،اینمجموعهبهامور

ارتباطاتسيارتغييرنامداد.
بااس��تقبالگس��تردهمردمدرسراسرکش��ورازایننوعخدماتارتباطیوجذببيشاز
5ميليونمش��ترکوضرورتایجادیکس��ازمانوتشکيالتمس��تقلبمنظورارائهسرویس
وخدماتارتباطیس��ياردرکلکش��ور،درس��ال1383ش��رکتارتباطاتسيارایرانشکل
گرفت.عليرغمفعاليتسایراپراتورهایتلفنهمراهدرایران،روندجذبمشترکدرسالهای
بعدبدليلمزیتهاینس��بیدرخدماتارائهش��دهتوسطشرکتارتباطاتسيارایراننظير
گس��تردگیپوششجغرافياییش��بکه،امکانرومينگبينالملل،پوششوسيعدفاترخدمات
امورمش��ترکينوارائهخدماتغيرحضوریبهمش��تریانو....باس��رعتچشمگيریادامه

یافت.
در19تيرماه1386شرکتارتباطاتسيارایرانبرندوشعارخودرابهبازارمعرفیکرد.

همراه اول 
هيچ کس تنها نيست

درتاریخ87/5/19باتغييروضعيتشرکتمخابراتایرانبهسهامیاموعرضهسهامدر
بازارس��رمایهکشور،شرکتارتباطاتسيارایرانبههمراه30شرکتمخابراتیاستانیوارد
مرحلهجدیدیازحياتخودش��د.درادامهدرتاری��خ28آذرماه1389وباقيمتیحدود35

برابرارزشاسمیاینشرکتواردبازارفرابورسایرانگردید.
تغييروضعيتبهسهامیعامبیشکسرآغازیکتحولنویندرعملکردشرکتارتباطات
س��يارایراناس��ت.موقعيت��یکهمیتواندباتبدیلپتانس��يلهایموجودب��هفعاليتهایروبه
رش��د،ضمنایجادبس��ترمناس��ببرایارتقاءدرارائهس��رویسهایباکيفيت،مطلوبو

متنوعمخابراتیوارتباطیبهمش��ترکين،زمينهیکس��رمایهگذاریسودآورومطوئنرابرای
سهامدارانبهارمغانآورد.

سرمايه و ترکيب سهامداران:
س��رمایهش��رکتدربدوتاس��يس)ابان1383(بهميزان2/000ميلياردریالش��املتعداد
20/000/000س��همبهارشاسمیهرس��هم100/000ریالبودهکهدرآذرماه1389بهرقم
2/064/984/800/000ریالش��املتعداد2/064/984/800س��هم،بهارزشاسمیهرسهم
1/000ریالافزایشیافتهاست.اینشرکتدرتاریخ28آذر1389ازطریقمکانيسمعرضه
وتقاض��ایبازاروبهعنوانهفتمينش��رکتدربازارفرابورسای��راندربخشمخابراتو
ب��انمادهمراهواردبازارفرابورسگردیدوقيم��تآندراولينعرضه39450ریالبابتهر

سهمکشفشد.
درحالحاضراینش��رکتدارای16412سهامدارحقيقیوحقوقیاستکهعمدهترین
س��هامدارانآن)مالکيتبيشاز0/5%س��هام(درپایانس��المالیمنتهیبه1389/12/29و

تاریختهيهاینگزارشبهشرحجدولزیراست:

س��هامشرکتازروز28آذرماه1389دراینبازارمورددادوستدقرارگرفتهووضعيت
عملکردآندرطیمدتمذکوربهشرحجدولزیراست:

وامادرحالحاضرعالوهبرشرکتمخابراتایرانکهقریب90درصدسهامداررادار
است،اینشرکتدارای16412سهامدارحقيقیوحقوقیدیگراستکهسهمآنهادرمابقی

سهامبهشرحذیلاست:
مهمترين دستاوردها جوايز 

عناوين و افتخارات
یکیازاهدافمهمش��رکت
هم��راهاولدرجه��تتوس��عه
وبهب��ودفض��ایکس��بوکار
درک و ش��ناخت و اقتص��ادی
دقيقترازمقياسس��اختارمالی

واقتصادیخود،حضوردرجش��نوارههاوهمایشملیبودهاس��توبرایناساستوانسته
اس��تبرپایهرشدکمیوکيفیش��اخصهایمهمعملکردیمانندس��ودآوری،توسعهبازار،
کيفيتخدماتومانندآندراینگونهجش��نوارههارتبههاوجایگاههایمناس��بیراکسب
نمایدکهنشانهبازنگریدرعملکردوروندروبهتوسعهوموفقيتشرکتاست.درادامهبه

مهمترینایندستاوردهااشارهمیشود:
-برتری��نارائ��هدهندهخدماتمخابراتیهمراهدرس��ال89دردوميندوس��االنهجوایز

فناوریایران)ایتا(
-رتبهاولدرسودآوریدرهمایشانتخاب100شرکتبرترسازمانمدیریتصنعتی

-شرکتپيشرودرهمایشانتخاب100شرکتبرترسازمانمدیریتصنعتی
-رتب��هاولدرگ��روهمخابراتوارتباطاتکش��وردرهمایشانتخاب100ش��رکتبرتر

سازمانمدیریتصنعتی
-رتبهنهمدردرآمددرهمایشانتخاب100شرکتبرترسازمانمدیریتصنعتی
-تندیسطالییجشنوارهسراسریتجليلازمدیرانصنعتیاشتغالزایکشور
-اپراتوراولمنطقهخاورميانهدرشاخصتعدادمشترکيندربين52اپراتور
-اپراتوربيستوششمدنيادرشاخصتعدادمشترکيندربين791اپراتور

-دریاف��تجایزهملیکيفيت)گواهينامهاهتمامب��هتعالیکيفيتازINQA(درهفتمين
جشنوارهملیکيفيت.

-دریافتلوحوتندیسازدهمينجشنوارهتقدیرازبرگزیدگانپژوهشوفناوریدانشگاه
صنعتیشریف.

-دریاف��تجایزهملیوبدربخشاصلیخدماتتراکنشمالیازش��ورایعالیاطالع
رسانی

-تقدیرش��دهدرهمایشملیدفاترپيش��خوانبخشدولتیوبخشعمومیغيردولتیبه
عنوانپيشتازبودندرارائهخدمات.

10 شرکت پيشرو در رتبه بندی سال 1389 )به ترتيب حروف الفبا(
-شرکتارتباطاتسيارایران

-شرکتایرانخودرو
-گروهبهمن

-بانکپاسارگاد
-شرکتپتروشيمیمارون

-بانکتجارت
-شرکتخدماتدریاییومهندسیکشتيرانی

-شرکتمپنا
-موسسهمالیاعتباریمهر)بانکمهر(

-شرکتنفتپاسارگاد
بيان برنامه ها و چشم انداز وضعيت شرکت برای سال مالی آتی :

استفاده بهينه از منابع مالی موجود:
باعنایتبهجریانبسيارمناسبنقدینگیهمراهاولودراختيارداشتنمنابعمالیکافیو
نيزدرجهتبهينهنمودناس��تفادهازمنابعمذکورومدیریتصحيحآن،هياتمدیرهشرکت
درس��ال1389تصميمبهخریدش��رکتسرمایهگذریتوس��عهنوردنانمود.اینشرکتدر
بهمنماهس��المذکوربااس��تفادهازکارشناسانمجربوباس��ابقه،ضمنمطالعاتالزمدر
جهتس��رمایهگذاریدرسهامواوراقمش��ارکتبهنسبتیکهبازدهیمناسببادیدگاهبلند
مدتبرایش��رکتحاصلش��ود،اقدامبهحضوردربازارس��رمایهایرانوباالخصبورس
اوراقبهادارتهراننمود.بدینمنظور،درسال1389مبلغیبهعنوانعلیالحسابدراختيار
آنش��رکتقرارگرفتکهميزانآنبرایسالهای1390تا1392براساسگزارشاتتوجيهی
اقتصادیشرکتمذکورقابلافزایشاستوانتظارمیرودباتوجهبهروندروبهرشدبازار،

بازدهمناسببدستاید.
توسعهمحصولازطریقسرمایهگذاریدرشرکتهایخدماتارتباطی:

باتوجهبهظرفيتهایموجودش��بکههمراهاولازیکس��وورهيافتش��رکتدرتوسعه
بازارومحصولازسویدیگر،شرکتاقدامبهخرید40%ازسهامشرکتارتباطاتمبيننت
کهدرزمينهارائهس��رویسهایاینترنتبيس��يممبتنیبرتکنولوژیوایمکسفعاليتمیکند
نمود.مزیتاینشرکتبرخورداریازمجوزبهرهبرداریدرسراسرکشوراستکهاینامر
درکنارگس��تردگیپوششجغرافياییشبکههمراهاولمیتواندباعثرشدفروشوافزایش

سهمبازاردراینحوزهگردد.
توسعه سازمانی و سرمايه انسانی

همراهاولبراینباوراس��تکهسرمایهانسانیشاغلدرآن،جزوارزشمندتریندارایینه
تنهادراینش��رکتبلکهدرصنعتارتباطاتکشوراست.همراهاول926نفرنيرویانسانی
داردوبراینباوراستکهکارکنان،رکناصلیایجادوحفظموفقيتهایشرکتوعرضه
خدماتمتعالیبهمش��تریانبهش��مارمیروند.برایهمينهدفش��رکتجذب،توسعهو
حفظبهترینافرادوتوس��عهتوانمندیهایآناناس��ت.رهيافتهمراهاولحفظمش��ارکت
فعالکارکنان،س��رمایهگذاریدرتوس��عهوارائهمدلهایجبرانخدمتمبتنیبرعملکردو
پيش��رفتدرمسيرشغلیاست.درسال1389،برنامهتحولنيرویانسانیدردستورکارقرار
گرفت.اینبرنامهتحولبارویکردایجادتوانمندیهایمدیریتدرسطوحميانیوعملياتی

ونيزنگاهداشتسرمایهانسانیدربسترارزشهایهمراهاولآغازشدهاست.
برهمينمبنا،آیيننامهاخالقورفتارحرفهایتدوینوبهتصویبهياتمدیرهشرکتو
درس��اختارشرکت،معاونتجدیدیبهناممعاونتتوسعهسازمانیوسرمایهانسانیتشکيل

شد.

همراه اول همراه سهامداران اول شد
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خسرو امیرحسینی

ب��ر بام قاال )قلع��ه( ما ابراهی��م اذان می دهد و بر 
س��بیل عادت چند بیتی هم باباطاه��ر می خواند. 
روزهای خاصی هم به جای دوبیتی باباطاهر نجوای 
خواج��ه عبدا... انصاری س��ر می ده��د. ما خوش 
صداست. بر بام قاال در سكوت، صدا به كوه و دشت 
رفته و حال عجیبی به اهالی دست می دهد. امشب 
از آن ش��ب های خاص ما ابراهیم اس��ت. به جای 
دوبیتی و نجوای خواجه عبدا... این بیت را چندین 

بار تكرار می كند: 
اگر بار گران بودیم رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم 
پ��س از ما ابراهیم صدایی در كوچه پس كوچه ها 
شنیده می شود. این صدای حمامی های محل است. 
رس��م است در شب عید ش��ام عید می پزند، رشته 
و برنج، قیمه، مرغ، خروس، اوگوش��ت )آبگوشت(، 
ترش��ی آش، خرما چلو، یوخه)نوع��ی نان محلی(، 

كوكه)نوعی كلوچه( و... 
حمامی ها چند َقزغان )دیگ بزرگ( و چادر شب به 
دوش گرفت��ه و محل ب��ه محل و كوچه به كوچه و 
خانه به خانه می روند و این بانگ را س��ر می دهند: 
))ش��ام عیدی بورانا(( یعنی ش��ام عیدی بیاور. هر 
خانه مقداری از غذای طبخ ش��ده برای ش��ب عید 
خ��ود را به عن��وان آش حمامی كنار گ��ذارده و به 
هنگام آمدن حمامی ها به در خانه غذا را در ظروف 
معلوم ش��ده می ریزد. این مراس��م تا پاسی از شب 

رفته به طول می كش��د و مردم پ��س از دادن آش 
حمامی ب��ه صرف ش��ام می پردازند.ش��ام عید به 
خان��ه ی نامزدها و قوم و خویش های ریش س��فید 
هم برده می شود و بالعكس. پس از شام شب عید، 
خانه برای اول صبح آماده می شود كه روی كرسی، 
آن چه مقدور صاحب خانه اس��ت چی��ده و آماده ی 

پذیرایی و دید و بازدیدها می گردد.
آن چه مشخص نیست آن است كه حمامی ها شام 

شب عید را چه می كنند؟
هیچ كس نمی دان��د و نمی خواهد هم بداند ولی به 
نقل راوی، ش��ام حمامی ها به تمام خانه های ندار، 
فقیران، مس��تحقان و بی سرپرس��ت ها رفته آن هم 
به گون��ه ای كه كس��ی متوجه آن نمی ش��ود و این 
مس��ئله راز بزرگ آنهاس��ت.بچه ها معتقدند ش��ام 
حمامی را به ملكه ی جن ها می دهند تا در تاریكی 
ب��ه حمام نروند و بچه ه��ا را آزار ندهند. حمامی ها 
صبح قبل از اذان عی��د، میزبان مردمانی اند كه در 
طول سال متوفی داش��تند. به دعوت بزرگ محل 
هم��ه ی بزرگان خانواده كه در طول س��ال متوفی 
دارن��د، به حم��ام می آیند و در س��ر بینه  ی حمام 
مجل��س ختم گرفته ش��ده و رخت ع��زا را از تن و 
جان به دور كرده و با طلوع خورش��ید دسته جمعی 
از حمام به خانه ی بزرگ محل رفته و جش��ن آغاز 

سال نو را با دل خوش به پا می دارند.

شام عیدی بورانا
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پیرایشگاه

در این شهر شلوغ که جزو کالن شهرها به شمار می آید، بعضی چیزها 
در عنی اینکه مایه ی زحمت اس���ت گاهی هم غنیمت است. یکی از 

این چیزها، داشنت خودروی شخصی است.
صرف نظ���ر از مبلغ پرداختی برای بنزین و ش���رکت در آلوده کردن 
هوای ناپاک تهران و س���خت کردن ش���رایط تنفس���ی برای خود و 
دیگران، مان���دن یا به اصطالح خارجی ها گ���ری افتادن در ترافیک 
)ش���دآمد( از همه بدتر است. بگذریم که رانندگی کردن از یک کار 
لذت بخش، تبدیل ش���ده به کاری پرزحمت و مشقت: دائم مراقب 
موتور سوارها باشی که مثل گروه زنبوران از هر طرف و در هر حالتی 
از چراغ راهنمایی جلویت می پیچند، باید با مهارت های کسب شده 
و به ص���ورت کاماًل خ���الق، چاله چوله های خیابان ه���ا را ردکنی و 
نیمچه الیی هم بکش���ی، در کم���ر از دو ثانیه از این طرف چهارراه 
ب���ه آن طرف بروی تا قبل از قرمز ش���دن آن، یک چهارراه را هم رد 
کرده باش���ی، با کمرین فاصله از عابر ترمز کنی، روی خط عابرپیاده 
بایس���تی و بعد با دنده عقب، برگردی پش���ت خط عابر- البته اگر 
ماش���نی های دیگر به پشتت نچس���بیده باش���ند- و هزار و یک کار 
محریالعقول که یا با دانش ذات���ی هر راننده ی ایرانی در هم آمیخته 
یا در خیابان های ش���هر آن را به دس���ت آورده اس���ت. به هر دلیلی 
که سوار خودروی دیگری بش���وی گویی باب یک آشنایی باز شده 
اس���ت. می توان مانند بس���یاری آدم های عبوس، صم و بکم نشست 
و ت���ا مقصد چیزی نگفت و می توان از این فرصت کوتاه اس���تفاده 
کرد و فراوان آموخت. بعضی راننده های این ش���هر آدم های خوش 
برخورد و خوش مشربی هس���تند که تا می نشینی و از سر ادب سالم 
می کنی، چنان پرانرژی س���المت را پاسخ می گویند که دوست داری 
تم���ام روز را با آن انرژی صرف کنی و برخی به قول خارجی ها، مثل 
دردی در ناحیه ی گردن که اذیتت می کند، دائم ش���کایت می کنند.
روی سخنم با خوش برخوردهاست. بسیار شده در مسریی به درازی 
ده یا پانزده دقیقه زمان صرف ش���ده به قدر س���اعت ها آموخته ام. پا 
به س���ن گذاشته های ش���ان از یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتند و 
ش���ور شر جوانی در س���ر آنها بود، می گویند و من از مقایسه ی آنها 
با بعضی جوانان امروزی که نای ایس���تادن روی پاهای ش���ان را هم 
ندارند و اندیش���ه ی "نخور تا روی مد بچرخی" و شلوارهایی که زیر 
کفش های شان می کشند و سر آخر هم نفهمیدم آن را به ضرب و زور 
کمربند روی کمرش���ان نگه  می دارند یا فیزیک بدن شان کمک شان 

می کند، کلی شرمنده شده ام.
حرف زدن این دس���ته از راننده ها شریین اس���ت و بر دل می نشیند. 
آنها به س���بب ارتباط با آدم های مختلف، از هر خرمنی خوشه ای بر 

می چینند و همه را در طول روز منتشر می کنند.
یادم هس���ت بچه تر که بودم، س���بزی شسته و خرد ش���ده کیمیا بود و 
مثل حاال غرفه ای اختصاصی در فروش���گاه ها نداش���ت. اگر سبزی 
می خواس���تی زحمت همه ی کار با خ���ودت بود. خدا حوا خانم زن 
همس���ایه مان را جزای خری دهد که بار این زحمت را از دوش مادرم 
برداش���ته بود. باری، سبزی فروش محله ی ما مش ممد نامی بود که 
بعدها فهمیدم به رحمت خدا رفته. تند حرف می زد و همیش���ه یک 

جفت دستکش الستیکی سیاه یا صورتی دستش می کرد. خربگزاری 
محله بود. محال بود کس���ی به دکانش برود و دس���ت خایل برگردد. 
ص���رف نظر از خرید، تمام اخبار محل در آن جا رد و بدل می ش���د: 
ک���ی طالق می گرفت، کی زن می گرفت، کی ش���وهر می کرد، کدام 
نامزدی به هم خورد، پس���ر کی معتاد شد، کی از سفر خارج برگشت، 
کی خانه  اش را فروخت، همس���ایه ی جدید کی است، دکر به فالنی 
چه گفته، کی پارکینگش را به کی اجاره داد و هزار و یک خرب داغ 
دیگر. این بنگاه خربپراکنی مردمی، منبع انتشار اخبار دست اول هر 
روز بود. آن، بنگاه خرب پراکنی دیروز بود و امروز هم از این بنگاه ها 
در ش���هر بسیارند.تاکسی ها به عنوان خودروهای عمومی کوچک در 
ش���هر، به خاطر همنی ویژگی یعنی امکان برقراری ارتباط بنی راننده 
و مس���افر، یکی از بنگاه های خربپراکنی کوچک اند. نحوه ی سخن 
گف���نت جماعت راننده که مانند گروه های دیگر گونه ای منحصر به فرد 

است، نوعی پاسداشت زبان است.
کاربرد واژگان و عبارات در بنی جماعت راننده منحصر به ایش���ان 
اس���ت و بخش���ی از زبان عمومی و معمول جامعه را می سازد. حال 
تصور کنید چه تفاوتی اس���ت بنی راننده ای که برای ش���ما از حافظ 
و س���عدی ش���عر می خواند و چه بسا غرض ایش���ان را از آن شعر وا 
می گوید با آنکه از ایس���تادن در صف طوالنی س���وخت ش���کایت 
می کند و با بی مهری اس���کناس پاره ای را به جای باقیمانده ی پول 

به شما می دهد!
چه تفاوتی اس���ت بنی آنکه سر صبحی به ش���ما انرژی می دهد و از 
اعتماد و توکل به حق و مدد جسنت از علی )ع( می گوید و آن که از 
مخارج و س���ختی زندگی گالیه دارد و صد مر مانده به مقصد شما 

را پیاده می کند و بهانه اش شلوغی خیابان هاست.
چه تفاوتی است میان آن که در سرمای مرد  افکن و ناجوانمردانه ی 
شبی زمس���تانی، بخاری اش را روشن می کند و آن که دستگریه ی در 
را در آورده تا ش���ما شیش���ه را پاینی و باال نکنید و اگر در ظهری از 
تابس���تان وارد آن توده ی آهنی ش���دید، از برخورد نسیم گرمی هم به 

چهره ی شما دریغ کند.
زب���ان ج���زو اولنی وس���ایل ارتباط جمعی اس���ت. ام���ام علی )ع( 
می فرماید: "مرد در زیر زبانش پنهان است. سخن بگویید تا شناخته 

شوید".
نیک س���خن بگوییم و با واژگان درست و س���نجیده تا بر کردارمان 
تأثری نیکو گذارد. کسی نمی تواند در این فرصت های کوتاه، گرهی از 
مشکالت بزرگ آدم ها باز کند. این فرصت ها را به کنار هم بودن های 
خاطره انگیز بدل کنیم. همگان را از آن چه در چنته داریم؛ ولو به قدر 
جمله ای کوت���اه، بهره مند کنیم و حرمت واژگانی را که به کار می بریم 
نگاه داریم. ما وارثان یکی از کهن ترین زبان های دنیا هستیم. از زبان 

ماست که بسیاری واژگان به زبان های دیگر راه یافته است.
منتها از بد حادثه، پژوهش���گران کمر به این مهم پرداخته اند. الاقل 
ما به قدر س���هم و اندازه ی خود، آنها را پاس داریم تا عادت س���خن 
گفنت مان نیک ش���ود و یادگاری نیکو از خود به جای گذاریم که در 

این گنبد دوار بماند.

ناهید سلمانی

11 اقتــصـاد و بيــمه
فروردين 1390
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صديقه سرخوش
دکترمهدیپيرصالحیدرصنعتداروچهرهشناختهشدهوماندگاریستروزپيشدرتاالر
دانش��کدهداروسازیدانشگاهتهراندرپشتتریبونتاالرازصنعتداروبخصوصازشرکت
البرزداروسخنگفتنگاهدکترپيرصالحیبهصنعتداروازدوجنبهیکپیشنيداینصنعت
درایرانوآیندهداروسازیایرانبودوچنانسخنمیگفتکهگوئیابوریحاندرميانطالبين
بهفهمدرماندرتاالردانش��کدهبهس��الهایدورذهنمکش��يدبهیاددکترابراهيمریاحیوزیر
سالهایدوربهداریافتادمکهروزیبهداروخانهایمیرودبرایخریدیکلولهپمادفنرگان.

چوننس��خهارائهنمیدهدوداروس��ازهماورانمیشناس��دازدادنداروخودداریمیکند
.دکترریاحیکارتخودرانش��انمیدهدویکنس��خهمینویس��دوبهداروخانهمیدهدو
تشکرازاینرعایتمقرراتدرفضایدانشگاهبودنبرایهمچومنیکهنزدیکبههفتدهه

ازعمرخودراپشتسرگذاردهوچهاردههبادانشگاهدانشگاهيانسروکاردارم.
اینفرصتجالبیاستگپیبابچههایدانشجوکهشکلتمایلدیگریبادورهمادارند.
دردستیکیازمجلهرامينماهانهداروسازیایرانبهسال1345رادیدم.مجلهچاپیاست
آنروزه��اک��هدکترمنوچهرطرازمجلهرابهزیورمیآراس��تنزدیکبهنيمقرنپيشتاامروز
کهنس��خهایازآنرادیدمبهیادآوردمکهجایگاهاینصنعتدرکجاس��تازپيرروشنضمير
جنابدکترحبيبیپرسيدمبااینتحریمیارانهچهبرسرصنعتداروخواهدآمدگفتواردات
67درصدکاهشپيداکردهوتوليدها18/3درصدافزایش.خداکندتحریمبراینصنعتتاثير
نگذاریکهجانبهامیگيرد.مجمعباریاس��تدکترحبيبیودوناظرجنابانمهندسقربانیو
قلیپوربادبيریجنابآقایکهزادیبرگزارش��دمجمعباتصویبصورتهایمالیوتقس��يم

سودبکارخودپایانداد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
دراجرایمفادماده232اصالحيهقانونتجارت،مصوباسفندماه1347وماده45قانون
بازاراوراقبهاداربدینوس��يلهگزارشدربارهفعاليتووضععمومیش��رکتبرایدورهمالی
منتهیبه1389/12/29برپایهس��وابق،مدارکواطالعاتموجودتهيهوبهش��رحذیلتقدیم
میگردد.گزارشحاضربهعنوانیکیازگزارش��هایس��االنههياتمدیرهبهمجمع،مبتنیبر
اطالعاتارائهشدهدرصورتهایمالیبودهواطالعاتیرادرخصوصوضععمومیشرکت
وعملک��ردهياتمدیرهفراهممیآورد.بهنظ��راینجانباناطالعاتمندرجدراینگزارشکه
دربارهعملياتووضععمومیش��رکتمیباشد.باتاکيدبرارائهمنصفانهنتایجعملکردهيات
مدیرهودرجهتحفظمنافعش��رکتوانطباقبامقرراتقانونیواساس��نامهش��رکتتهيهو
ارائهگردیدهاست.ایناطالعاتهماهنگباواقعيتهایموجودبودهواثراتآنهادرآینده
تاحدیکهدرموقعيتفعلیمیتوانپيشبينینمود.بهنحودرس��توکافیدراینگزارش
ارائهگردیدهوهيچموضوعیکهعدمآگاهیازآنموجبگمراهیاستفادهکنندگانمیشوداز

گزارشحذفنگردیدهودرتاریخ1389/01/22بهتائيدهياتمدیرهرسيدهاست.
اعضاء هیات مدیره              نماینده                            سمت
شرکتایراندارو)بهنمایندگیدکترمهدیپيرصالحی(مدیرعامل

ش��رکتس��رمایهگذاریالبرز)بهنمایندگ��یدکترعبدالمجيدچراغعل��ی(رئيسهيات
مدیره-غيرموظف

ش��رکتکیبیس��ی)ب��هنمایندگیدکترمرتض��یآذرنوش(نایبرئي��سهياتمدیره-
غيرموظف

شرکتسبحاندارو)بهنمایندگیدکترفرهادحبيبی(عضوهياتمدیره-غيرموظف
شرکتگروهداروئیسبحان)بهنمایندگیمحمداحمدی(عضوهياتمدیره-غيرموظف

پيام هيات مديره 
هياتمدیرهش��رکتالبرزداروباارائهگزارشعملکردس��اليانهبهمجمععمومیاميدوار
اس��تتصویرروش��نودقيقیازفعاليتهایش��رکتدرطولس��الموردگزارشرابرای
س��هامدارانمحترمترس��يمنماید.دراینچکيدهبرآنيمتاضمننگاهیبهچندسالگذشته،با

تاملیعميقبهسالموردگزارشنيمنگاهینيزبهسالپيشروداشتهباشيم.
درزمانیکهبس��تراقتصادیدنيادچ��اردگرگونیهایفراوانگردیدهوش��رایطتوليدنيز
دچارتنش��هایبیش��ماریمیباشد.برنامهریزیونگاهبهافقتوسعهبرایشرکتهایتوليدی
ضرورتیاجتنابناپذیراس��ت.درچنينبرههایاززمان،ش��رکتالبرزداروتوانستبابهره
من��دیازتالشوهمکاریب��یدریغتمامکارکنان،کارشناس��انومدیرانمتخصصومتعهد
خودوباتوليدمحصوالتجدیدوورودبهعرصههایجدیدتجاریوارتقاءکيفيتدرمسير
حفظوارتقایجایگاهخودگامهایموثریبردارد.درس��الموردگزارشبازارداروییکش��ور
ب��ارش��دیمعادل15درصداز30ه��زارميلياردریالبه34/7هزارميلي��اردافزایشپيداکرد
)گزارش11ماههبهکلسالتعميمدادهشدهاست(کهازاینميزانمبلغ19هزارميلياردریال
سهمداروهایتوليدیمیباشد.درسالموردگزارش،عليرغمکاهششدیدفروشمحصوالت
وترداتیش��رکت،رتبهشرکتازنظرمبلغفروشهمانندسالگذشتهدربينشرکتهایتوليدی
شش��مودربينشرکتهایداروئی)وارداتیوتوليدی(دهمبودهاست.فروششرکتدرسال
جاریمبلغ769ميلياردریال)براساسنرخمصرفکننده(میباشد.بامروریکلیبرعملکرد
ش��رکتدرس��الموردگزارشوس��الگذشته،دس��تيابیبهکليهاهدافتعيينشدهبرایسال
آیندهومحققشدنسودپيشبينیشدهبهخوبیمشهودمیباشد.استراتزیشرکتبرایسال
پيشروباسرمایهگذاریبررویبخشهایتحقيقاتوبازاریابی،عرضهمحصوالتجدیدو
پرفروشوحفظکيفيتمحصوالتوهمچنينبهرهبرداریمطلوبازطرحتوس��عهوتجهيز
خطتوليدمحصوالتتزریقیاس��ت.طیس��ال1390عواملیازقبيلنوس��اننرخارز،نوسان
به��رهفتحریمهایبينالمللیومش��کالتتجاریونقدینگیمیتواندزمينهس��ازمخاطره

برایشرکتباشد.
هياتمدیرهشرکتهمچونسنواتقبلسپاسگزارسهامدارانخودکهبااعتمادواعتقاد
راس��خمش��وقفعاليتهایماهس��تند.خواهندبودواميدداریمباعنایتایزدیکتاوپش��تکار
کارکنانش��ریفخودوحمایتهایمدیریتمحترمگروهداروئیسبحانوسایرسهامداران
هميش��هیاورخود،بتوانيمدرس��الپيشرونيزهمچونگذشتهپيامآورپيشرفتورونقبرای

سهامدارانباشيم.
تاريخچه فعاليت شرکت:

ش��رکتالبرزدارو)س��هامیعام(درتاریخ1355/5/11بهصورتش��رکتسهامیخاص
تاس��يسشدهوطیش��ماره25828مورخ1355/5/11درادارهثبتشرکتهاومالکيتصنعتی
تهرانبهثبترسيدهاست.شرکتدرتاریخ75/9/25بهشرکتسهامیعامتبدیلودرتاریخ

75/11/24دربورساوراقبهادارتهرانپذیرفتهشدهاست.درحالحاضرشرکتالبرزدارو
)س��هامیعام(،جزءواحدهایتجاریفرعیگروهداروئیس��بحانمیباشد.وواحدتجاری
اصل��ینهائیگروه،س��تاداجرائیفرمانحضرتامام)ره(اس��ت.مرکزاصلیش��رکتونيز

کارخانهآندرقزوینواقعاست.
فعاليت اصلی شرکت 

موض��وعفعاليتش��رکتطبقماده2اساس��نامهب��هموجبتصميممجم��ععمومیفوق
العادهمورخ1386/4/13،تاس��يسهرقس��مکارخانهیاموسسهبرایساختوفروشهرگونه
محصوالتداروئی،غذائی،موادشيميائیوآرایشیوبهداشتی،واردکردنمحصوالتساخته
ش��دهداروئی،غذائی،موادش��يمياییوارایشیوبهداش��تی،ملزوماتوتجهيزاتپزشکیو
توزیعآن،واردکردنماش��ينآالتمربوطبهتوليدواصالحویاتغييرصنعتیمواد،همچنين
واردکردنمواداوليهخامیانيمس��اختهولوازمبس��تهبندیمورداستفادهدرمحصوالتفوق
الذکروانجامعملياتتحقيقاتیومعامالتبازرگانیدرحدودموضوعش��رکتومش��ارکت
درش��رکتهایدیگروخریدوفروشسهامآنهامیباشد.بهموجبپروانهبهرهبرداریشماره
323044مورخ1368/5/8کهتوسطوزارتصنایعصادرشده،بهرهبرداریازکارخانهشرکت
باظرفيتساالنه290ميليونعددقرص،17ميليونشيشهشربتوسوسپانسيونو17ميليون
پوکهآمپولدرس��ال1362آغازشدهاس��توبراساسپروانهبهرهبرداریشماره127/16621
مورخ84/10/18به733ميليونعددقرص،19ميليونشيش��هش��ربتوسوسپانس��يونو45

ميليونپوکهآمپولتغييریافتهاست.
محيط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
-قانونتجارت

-قانونمالياتهایمستقيم
-قانونکار

-قانونتاميناجتماعی
-قوانينومقرراتبورساوراقبهادار

-قوانينومقرراتوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
-قوانينومقرراتمرتبطدولتی

-اساسنامهشرکت
-استانداردهایحسابداریوحسابرسی

-مصوباتهياتمدیره
درحداطالعاتهياتمدیره،بجزقانونهدفمندسازییارانههاومصوباتهياتمدیره،
قوانينومقرراتیکهتاثيرقابلمالحظهایبرفعاليتهایشرکتداشتهیاانتظاربرودتاثيرقابل
مالحظهایبرفعاليتهایشرکتداشتهباشدطیسالمالیموردگزارشوضعنشدهاست.

عملکرد اجتماعی شرکت:
زيست محيطی

30%ازعرصهکارخانهبهمتراژ25/000مترمربعفضایس��بزاس��تو1354اصلهدرخت
درکارخانهشرکتوجوددارد.

بهدليلهدایتکليهپس��ماندهایش��رکتازطریقسيستمفاضالببهتصفيهخانهشرکت
ش��هرصنعتیالبرزوهمکاریباش��رکتمذکوردرزمينههایمربوطه،عمالدراینخصوص
هيچگونهآلودگیقابلتوجهیتوسطشرکتایجادنمیشودهمچنينبهدليلماهيتصنعت
ونص��بفيلتره��ایالزمآلودگیهواایجادنمیش��ود.واینصنعتني��زادامهخواهدیافت.

گواهينامههایزیردریافتشدهاست:
لوحتقدیرجهتانتخابواحدصنعتینمونهدرتاریخ1389/4/10ازدس��توزیرصنایع

معادن.
گواهينامهاس��تانداردسيستممدیریتزیس��تمحيطیISO2004:14001ازشرکتتوف

رایلند.
انتخ��ابش��رکتالب��رزداروبهعنوانیکیاز300ش��رکتبزرگایرانازنظرش��اخص

ف��روشازس��ویس��ازمانمدیریت
صنعتیکشوردرتاریخ1389/11/24
کهنس��بتبهس��القبل85پلهصعود

داشتهاست.
لوحتقدیروگواه��ینامهاهتمام
ب��هکيفيتدراولي��ندورهجایزهملی
کيفيتغذاوداروایرانازدستوزیر
محترمبهداش��ت،درم��انوآموزش

پزشکی.
لوحتقدی��ردردومينجش��نواره
مل��یبهرهوریازدس��ترئيساتاق
بازرگانیوصنای��عومعادنایرانکه
ش��رکتالبرزداروبهعن��وانبرترین
س��ازمانشرکتکنندهدرجشنوارهدر
بخ��شدارومعرفیگردیدوازش��ش
ش��اخصبهرهوریموفقبهدریافت
5شاخصگردید.انجاممميزیصدور
ش��رکت از 17025ISO گواهينام��ه

DAKKSالماندرسال1389
مهمت��رازهم��هاینک��همدیریت
ش��رکتتالشم��یکندب��اپذیرفتن
کلي��هالزاماتوهزینهه��ایمربوطه،
باکيفيتمطلوب محصوالتتوليدی

بهبازارعرضهشود.
برنامه های آينده شرکت:

بازارفروشمحصوالتش��رکت
ب��ازارداخل��یاس��تومحصوالت
ش��رکتطب��قضوابطموضوع��ه،از

طریقشرکتهایپخشکننده،توزیعمیشود.درسال1390نيزدراینخصوصتغييریایجاد
نخواهدش��د.درس��ال1390دهقلممحصولجدیدبهبازارعرضهخواهدشد.فروشوسود
حاصلازعرضهاینمحصوالتبهترتيبمبالغ66/083و1/620ميليونریالخواهدبود.

درس��ال1390عمدهس��رمایهگذاریش��رکتمربوطبهتکميلطرحتوسعهوتجهيزخط
توليدمحصوالتتزریقیوخریدیکدس��تگاهماش��ينبستهبندیجهتافزایشظرفيتخط
توليدمایعاتخواهدبود.درس��ال1390،وجوهحاصلازفروشودرآمدخدمات،تسهيالت
مالیکوتاهمدت،تس��هيالتمالیبلندمدت،س��ودانباش��تهواخذاعتبارازفروشندگان،منابع

مالیشرکتخواهدبود.
سرمايه و ترکيب سهامداران
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اسمیهرسهم1/000ریال(بودهکهطیچندمرحلهبشرحزیربهمبلغ100/000ميليونریال
)ش��املتعداد100/000/000سهمبهارزشاس��میهرسهم1/000ریال(درپایانسالمالی

منتهیبه1389/12/29افزایشیافتهاست.
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شكیبا بود و آرام، مهربان و دوست داشتنی، حتی وقتی 
عصبی بودنش را هم می دیدیم، رفتارش یه جورایی به دل 
می نشست، حتی وقتی خیلی سر به هوا و سر در گم از 
پله ها باال می دوید و پیرزن همسایه را به زمین می انداخت و 
تمام خریدهایش را روی پله ها پخش می كرد، حتی وقتی 
عصبانی و ناراحت زنش را برای سقط جنین به هر جایی 
می كشاند تا رویای ژاپن رفتنش را عملی كند، همه ی 
خشم  لحظه ای كه ازش به دل می گرفتیم با اولین دستی 
كه توی موهایش می برد و آن ها را عقب می زد فراموش 
می كردیم. وقتی با اخم و تحكیم می گفت: "قهر هستی، 
ولی حرف بزن؟ چون حرف سرچشمه زالل محبته"، واقعاً 
حس می كردیم این دستور، جوری توی ناخود آگاهمون 
حك می شد كه تصویر قبلی قهر را برایمان عوض می كند 
.وقتی كه فهمید به خاطر اون تومور"گولیو پاس��توما 
مولتی فور"، 6 ماه بیشتر زنده نیست ناخودآگاه نزدیك 
شدن به مرگ را با تمام وجود حس می كردیم و در آخر 

هم یك بار دیگر به معجزه ایمان می آوردیم.
وقتی دلش می گرفت و تنها به غار تنهایی اش می رفت 
همه م��ان آرزو می كردی��م ای كاش ی��ه غار كوچك 
تنهایی داشتیم تا وقتی دلمان از همه دنیا پر می شد 

گوشه ی آن از دست خودمان هم پنهان شویم.
وقتی كه برای تهدید" س��ارا" جلوش س��بز می شد و 
می خواس��ت كه همه سفته هاش را اجرا بگذارد و آن 
همه ترس و غم را به او انتقال می داد، باز هم خودمان 
را راضی می كردیم كه این همان عادل مشرقی عاشق 

است كه به خاطر عشقش دست به هر كاری می زند.
وقتی توی دادگاه فریاد زنان می گفت این زن حق منه! 
سهم منه! عشق منه! طاقش نمی دم! یه جورایی هر 
زنی –حتی پنهانی- آرزو می كرد كه ای كاش همسر 

او هم این قدر عاشق و صادق باشد.
و زمانی كه اون مراد بیگ بی رحم توسط "خاله" متنبه 
می ش��د و برای خاركنی به صحرا می رفت، همه مان 

برایش دل می سوزاندیم.
شمارش روزها تا رسیدن به چهارشنبه شب ها و دور 
هم نشس��تن به انتظار دیدن خانه ی سبز و یاد آوری 

ارزش خانواده از یاد هیچ كسی نخواهد رفت.
یادآوری این كه بتوانی "رئیس باشی اما ریاست نكنی!" 
حتی درست نوشتن روی "یك كاغذ بی خط"، همه و 
همه گویای این اس��ت كه چهره اش، نامش، یادش و 
شاید از همه بیشتر آن صدای گرم و دل نشینش برای 

همه جاودانه است.
خسروشكیبایی عزیز -كه نه مرحوم آقای شكیبایی! 
حتی شاید همون عمو خسروی همه ی دوستدارانش، 
در هفتم فروردین ماه 1323 در خیابان مولوی تهران 

محله ی قنات آباد به دنیا آمد.
تحصیاتش را در رش��ته ی بازیگری در دانش��كده ی 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند.
او فعالی��ت هنری خود را از س��ال 1342 با بازیگری 

تئات��ر آغاز كرد و در 19 س��الگی برای اولین بار روی 
صحنه تئاتر رفت، 5 س��ال بعد یعنی در سال 1347 
وارد حرفه ی دوبلوری ش��د و م��دت كوتاهی در این 
زمینه به فعالیت پرداخت.شكیبایِی ماندگار، نخستین 
بار در س��ال 1353 در فیل��م كوتاه و 16 میلی متری 
"كتیبه" به كارگردانی فریبرز صالح مقابل دوربین رفت 
و در سال 1361 در حالی كه مشغول بازی در نمایش 
"شب بیست و یكم" بود مورد توجه مسعود كیمیایی 
ق��رار گرفت و دعوت به  بازی كوتاهی در فیلم "خط 

قرمز" شد )كه البته این فیلم هیچ وقت اكران نشد.(
 در سال 1368 و ایفای نقش "حمید هامون" در فیلم 
هاموِن داریوش مهرجویی برای همه یادآوری كرد كه 
این حمید هامون، همون بازیگر خوب فیلم های »دزد 
و نویسنده«، »ترن« و »رابطه« است اما درخشش او 
در هامون اگر نگوییم بی نظیركه مثال زدنی است. او 
برای اولین بار سیمرغ بلورین هشتمین جشنواره ی 

فیلم فجر را دریافت كرد.
بازی ه��ای فوق الع��اده او در فیلم ه��ای كیمیا، كاغذ 
بی خط، تفنگ سر پُر، مدرس، كوچك جنگلی، لحظه، 
یكبار برای همیش��ه، كاكتوس، خانه ی س��بز، ساالد 
فصل، زندگی، پری، شكار، عبور از غبار، بانو، خواهران 
غریب، مزاحم، روانی، س��ارا و.... ب��رای همه یادآوری 
خاطرات خوبی است كه تصویری شفاف با لبخندی 

زیبا را برایمان تداعی می كند.
او بازیگری بود كه با بازی هایش وادار می شدیم عاشق 
شویم، جدی باشیم، خشمگین شویم، زجر بكشیم، 
یا حتی رنج دهی��م، با بازی هایش چیزی درونمان را 
قلقلك می داد، وقتی كه "بدمن" فیلم بود شیطان روی 
شونه ی چپمان از او حمایت می كرد و وقتی مهربان 

بود فرشته شونه ی راستمان او را می پرستید.
او با خواندن شعرهای سهراب سپهری، علی صالحی و 
فروغ فرخزاد تحولی نو در شعرخوانی ها ایجاد كرد. با گوش 
كردن به صدایش انگار شعرها جان دوباره می گرفتند انگار 
همه مان به یاد می آوردیم كه جایی به كسی می خواستیم 
بگوییم ك��ه "ای یگانه ترین یار چه مهربان بودی وقتی 
دروغمی گفتی" و سر انجام آن روز گرم و بی رحم تابستان 
، 28 تیر ماه 1387 ساعت 4 صبح  در بیمارستان پارسیان 
به دلیل سرطان كبد و نارسایی قلبی خیلی بی انصافانه 

همه دوستدارانشان را تنها گذاشت. 
عمو خسرو  عزیز: با دیدن فیلم هایت، شنیدن صدایت، 
خاطراتت همیشه پررنگ می ماند شاید باور كنیم – 
همان ط��ور كه خودت گفتی – ك��ه "وداعی در بین 
نیس��ت كه این آغاز سام اس��ت"  یا این كه خودت 
خواستی "سهم ما هم فقط یك یادت بخیِر ساده" كه 
باور كن خیلی بیشتر از این حرف ها در دل همه سهم 
داری. نوشتن از تو شاید تسكینی باشد برای یادآوری 
نبودن هایت اما باوركن، همان كه كه خودت گفتی، " 

حال همه ما خوب است اما تو باور نكن."

بزرگ بود و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت…

 

حاال دیدار ما به نمی دانم آن کجای 
فراموشی

دیدار ما اصاًل به همان حوالی هر چه 
باد آباد

دیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را 
ندیده اند

پس با هر کسی از کسان من از این 
ترانه محرمانه سخن مگوی

نمی خواهم آزردگان ساده بی شام و 
بی  چراغ

از اندوه اوقات ما با خبر شوند
قرار ما از همان ابتدای عالقه پیدا بود
قرار ما به سینه سپردن دریا و ترانه ی 

تشنگی نبود
پس بی  جهت بهانه میاور

که راه دور و
خانه ما یکی مانده به آخر دنیاست

نه!
دیگر فراقی نیست

حاال بگذار باد بیاید
بگذار از قرائت محرمانه نامه ها و 

رؤیاهامان شاعر شویم
دیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را 

ندیده اند
دیدار ما به همان ساعت معلوِم 

دلنشین
تا دیگر آدمی از یک وداع ساده نگرید

تا چراغ و شب و اشاره بدانند که 
دیگر ماللی نیست

حاال می دانم سالم مرا به اهل هوای 
همیشه عصمت

خواهی رساند , یادت نرود ُگلم
به جای من از صمیم همین زندگی

سرا روی چشم به راه ماندگان مرا ببوس
دیگر سفارشی نیست

تنها جان تو و جان پرندگان پر 
بسته ای که دی ماه 

به ایوان خانه می آیند
خداحافظ 

عاطفه چهره گشا
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از لحظه ای كه در یكی از اتاق های بیمارس��تان 
بس��تری ش��ده بودم، زن و ش��وهری در تخت 
 روبه روی من مناقشه ی بی پایانی را ادامه می دادند.

زن می خواس��ت از بیمارس��تان مرخص شود 
 و ش��وهرش می خواس��ت او همان ج��ا بماند.

از حرف ه��ای پرس��تارها متوج��ه ش��دم ك��ه 
زن ی��ك توم��ور دارد و حال��ش بس��یار وخیم 
نف��ر  دو  ای��ن  مناقش��ه ی  بی��ن  در  اس��ت. 
 كم ك��م ب��ا وضیعت زندگی آنها آش��نا ش��دم.

یك خانواده ی روس��تایی س��اده بودن��د با دو 
بچه. دختری كه س��ال گذش��ته وارد دانشگاه 
ش��ده و یك پس��ر ك��ه در دبیرس��تان درس 
می خوان��د و تمام ثروت ش��ان ی��ك مزرعه ی 
 كوچ��ك، ش��ش گوس��فند و ی��ك گاو ب��ود.

در راهروی بیمارس��تان یك تلفن همگانی بود 
و هر ش��ب مرد از این تلفن به خانه ش��ان زنگ 
م��ی زد. صدای مرد خیل��ی بلند بود و با آن كه 
در اتاق بیماران بسته بود، اما صدایش به وضوح 
ش��نیده می شد. موضوع همیش��گی مكالمه ی 
تلفن��ی مرد با پس��رش هیچ فرق��ی نمی كرد: 
"گاو و گوس��فند ها را برای چ��را بردید؟ وقتی 
بیرون می روید، یادتان نرود در خانه را ببندید. 
درس ها چطور اس��ت؟ نگران ما نباش��ید. حال 
مادر دارد بهتر می شود. به زودی بر می گردیم". 
چند روز بعد پزشك ها اتاق عمل را برای انجام 
عم��ل جراح��ی زن آماده كردن��د. زن پیش از 
آن كه وارد اتاق عمل ش��ود، ناگهان دست مرد 
را گرفت و درحالی كه گریه می كرد گفت: "اگر 
برنگش��تم، مواظب خودت و بچه ها باش". مرد 
ب��ا لحنی مطمئن و دل��داری دهنده حرفش را 
قط��ع كرد و گفت: " مطمئنم كه بر می گردی، 
م��ن این بی��رون منتظ��رت هس��تم". اما من 
 احس��اس كردم كه چهره اش كمی درهم رفت.
بعد از گذشت ده ساعت كه زیرسیگاری جلوی 
مرد پر از ته س��یگار ش��ده بود، پرستاران، زن 
بی ح��س و حرك��ت را به اتاق رس��اندند. عمل 

جراح��ی با موفقیت انجام ش��ده ب��ود. مرد از 
خوش��حالی س��ر از پ��ا نمی ش��ناخت و وقتی 
همه چی��ز روبه راه ش��د، بیرون رفت و ش��ب 
دیروق��ت به بیمارس��تان برگش��ت. م��رد آن 
ش��ب مثل ش��ب های گذش��ته ب��ه خانه زنگ 
ن��زد. فقط در كنار تخت همس��رش نشس��ت 
 و غرق تماش��ای او ش��د كه هنوز بیهوش بود.
صب��ح روز بعد زن به هوش آمد. با آن كه هنوز 
نمی توانس��ت حرف بزند، اما وضعیتش خوب 
بود. از اولین روزی كه ماس��ك اكس��یژنش را 
برداشتند، دوباره جر و بحث زن و شوهر شروع 
ش��د. زن می خواس��ت از بیمارس��تان مرخص 
 بش��ود و مرد می خواس��ت او هم��ان جا بماند.

هم��ه چیز مثل گذش��ته ادامه پی��دا كرد. هر 
ش��ب، مرد به خانه زنگ م��ی زد. همان صدای 
بلن��د و هم��ان حرف هایی كه تكرار می ش��د. 
روزی در راهرو قدم می زدم. وقتی از كنار مرد 
می گذشتم داشت می گفت: "گاو و گوسفندها 
چطورند؟ یادتان نرود به آنها برسید. حال مادر 
 ب��ه زودی خوب می ش��ود و ما ب��ر می گردیم".

نگاهم ب��ه او افت��اد و ناگهان ب��ا تعجب دیدم 
ك��ه اص��ًا كارت��ی در داخ��ل تلف��ن همگانی 
نیس��ت. مرد درحالی كه اشاره می كرد ساكت 
بمان��م، حرفش را ادامه داد ت��ا این كه مكالمه 
تمام شد. بعد آهس��ته به من گفت: "خواهش 
می كنم به همسرم چیزی نگو. گاو و گوسفندها 
را قب��ًا ب��رای هزین��ه ی عم��ل جراح��ی اش 
فروخته ام. برای این كه نگران آینده مان نش��ود، 
 وانمود می كن��م دارم با تلفن ح��رف می زنم."
در آن لحظه متوجه شدم این تلفن برای خانه 
نبود، بلكه برای همس��رش بود كه روی تخت 
خوابیده بود. از رفتار این زن و ش��وهر و عشق 
مخصوص��ی كه بین ش��ان بود، ت��كان خوردم. 
عشقی حقیقی كه نیازی به بازی های رمانتیك، 
گل سرخ و سوگند خوردن و ابراز تعهد نداشت، 

اما قلب دو نفر را گرم می كرد.

بیمارستان و عشق

خانه دوست كجاست!

هرکسیمیخواهد
واردخانهیپرعشقوصفایمگردد

یکسبدبویگلسرخ
بهمنهدیهکند،
شرطواردگشتن

شستوشویدلهاست
شرطآنداشتن

یکدلبیرنگوریاست...

بردرشبرگگلیمیکوبم
رویآنباقلمسبزبهار

مینویسماییار
خانهیمااینجاست

تاکهسهرابنپرسددیگر
"خانهدوستکجاست؟" 

))فریدونمشیری((

گردآورنده
كورش نصیری راد
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اگر
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X

Y Z"
برابرباشدبا

,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
,19,18,17,16,15,14,13,12

25,26,24,23,22,21,20
آیابرایخوشبختیوموفقیتتنها

تالشسختکافیاست؟
)Hard work(=تالشسخت
H+A+R+D+W+O+R+K"

=11+18+15+23+4+18+1+8
98درصد

آیادانشصددرصدمارابه
موفقیتمیرساند؟

)Knowledge(=دانش
K+N+O+W+L+E+D+G+E"
+7+4+5+12+23+15+14+11

5=96درصد
عشقچگونه؟

)Love(=عشق
L+O+V+E"

12+15+22+5=54درصد
خیلیازمافکرمیکردیماینها
مهمترینباشند؟درستنیست؟

پسچهچیز100درصدرامیسازد؟
پول؟

)Money(=پول
M+O+N+E+Y"

13+15+14+5+25=72درصد
اینهاکافینیستند!پسبرای
رسیدنبهاوجچهبایدکرد؟

)Attitude(=نگرش
+20+9+20+20+1
21+4+5=100درصد

آریاگرنگرشمانرابهزندگی،
گروهوکارمانعوضکنیم،زندگی

100درصدخواهدشد.
نگرشهمهچیزراعوضمیکند،
نگاهتراتغییربدهچشمهایت
رادوبارهبشوی!آنگاههمهچیز

عوضمیشود!

امید
ش��خصی را به جهنم می بردند. در راه بر می گش��ت و به عقب خیره 
می شد. ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت  ببرید. فرشتگان پرسیدند 
چ��را؟ پ��روردگار فرمود: او چند ب��ار به عقب نگاه ك��رد... او امید به 

بخشش داشت.
عشق

امیری به ش��اهزاده گفت: "من عاش��ق توأم". شاهزاده گفت: "زیباتر از من 
خواهرم است كه در پشت سر  تو ایستاده است. امیر برگشت و دید هیچ كس 

نیست". شاهزاده گفت: "عاشق نیستی! عاشق به غیر نظر نمی كند".

زیبایی
دخترك طبق معمول هر روز جلوی كفش فروشی ایستاد و  به كفش های 
قرمز رنگ با حس��رت نگاه كرد.  بعد به بسته های چسب زخمی كه در 
دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد: "اگر تا پایان ماه هر روز 
بتونی تمام چس��ب زخم هایت را بفروشی آخر ماه كفش های قرمز رو 
برات می خرم!"دخترك به كفش ها نگاه كرد و با خود گفت: "یعنی من 
باید دعا كنم كه هر روز دست و پا یا صورت 100 نفر زخم بشه تا و..." 
بعد ش��انه هایش را  باال انداخت و راه افتاد و گفت: "نه، خدا نكنه! اصًا 

كفش نمی خوام!"

بدینوسیلهمنرسماًازبزرگسالیاستعفا
میدهم!

ومسئولیتهاییککودکهشتسالهرا
قبولمیکنم!

میخواهمبهیکساندویچفروشیبروم
وفکرکنمآنجایکرستورانپنجستارهاست.
میخواهمفکرکنمشکالتبهترازپولاست،

چونمیتوانمآنرابخورم!
میخواهمزیریکدرختبلوطبزرگ

بنشینم
وبادوستانمبستنیبخورم.

میخواهمدرونیکچالهیآببازیکنم
وبادبادکخودرادرهواپروازدهم.

میخواهمبهگذشتهبرگردم،
وقتیهمهچیزسادهبود،
وقتیداشتمرنگهارا،

جدولضربراوشعرهایکودکانهرا
یادمیگرفتم،

وقتینمیدانستمکهچهچیزهایینمیدانم
وهیچاهمیتیهمنمیدادم.

میخواهمفکرکنمکهدنیاچقدرزیباست

وهمهراستگووخوبهستند.
میخواهمایمانداشتهباشمکههرچیزی

ممکناست
ومیخواهمکهازپیچیدگیهایدنیابیخبر

باشم.
میخواهمدوبارهبههمانزندگیسادهی

خودبرگردم،
نمیخواهمزندگیمنپرشودازکوهیاز

مدارکاداری،
خبرهایناراحتکننده،جریمهو...

میخواهمبهنیرویلبخندایمانداشته
باشم،

بهیککلمهیمحبتآمیز،
بهعدالت،
بهصلح،

بهفرشتگان،
بهباران،
وبه...

ایندستهچکمن،ماشینوتمام
داراییهایممالشما...

منرسماًازبزرگسالیاستعفامیدهم.

در زندگی زخم هایی است كه برای درمان شان 
به چس��ب زخم نی��از داریم. بنابرای��ن از این 
به بع��د ماچس��ب زخم هایی در این قس��مت 
می نویسیم، ش��مار هم می توانید با فرستادن 

چسب زخم به ما كمك كنید.
brandmgz90@gmail.com

سخنانیجاودانه
بیلگیت�س: اگر فقیر به دنی��ا آمده اید، این 
اش��تباه شما نیس��ت اما اگر فقیر بمیرید، این 

اشتباه شماست.
س�وآمیویوکاناندن: در یك روز، اگر شما با 
هیچ مشكلی مواجه نمی شوید، می توانید مطمئن 

باشید در مسیر اشتباه حركت می كنید.
ویلیامشکس�پیر: س��ه جمله برای كس��ب 
موفقیت: الف( بیشتر از دیگران بدانید. ب( بیشتر 
از دیگران كار كنید. ج( كمتر انتظار داشته باشید.
آلناس�ترایک: در این دنیا، خود را با كسی 
مقایس��ه نكنی��د، در این ص��ورت به خودتان 

توهین كرده اید.

بان�یبلر: برنده شدن همیشه به معنی اولین 
بودن نیس��ت. برنده شدن به معنی انجام كار، 

بهتر از دفعات قبل است.
توماسادیسون: من نمی گویم كه 1000 بار 
شكست خورده ام. من می گویم فهمیده ام 1000 

راه وجود دارد كه می تواند باعث شكست شود.
لئوتولس�توی:هر كس ب��ه فكر تغییر جهان 
است، اما هیچ كس به فكر تغییر خویش نیست.

آبراهاملینکلن: همه را باور كردن، خطرناك 
اس��ت. اما هیچ ك��س را باور نك��ردن، خیلی 

خطرناك تر است.
انش�تین: اگر كس��ی احس��اس كن��د كه در 
زندگی اش هیچ اش��تباهی نكرده ، به این معنی 
است كه هیچ تاشی در زندگی خود نكرده است.
چارلز: در زندگی خود چهار چیز را هیچ وقت 
نشكنید. اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شكسته 

شدن آنها صدایی ندارد ولی دردناك است.
مادرترزا: اگر ش��روع به قض��اوت مردم كنید، 

وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

چسب زخم
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من کی ام لیلی و لیلی کیست من 
س��اعت یك بعد از نیمه شب بود كه تلفن زنگ زد 
و آن سوی س��یم صدای آشنا از دیار فرنگ بود. از 
شما چه پنهان من منتظر خبر خوش بودم. به قول 
معروف داشتم پدر بزرگ می شدم. راوی گفت: "به 
خود مسلط باش و به  درگاه حق تعالی استغاثه كن! 
ن��وزاد و مادر و وضع ح��ال خوبی ندارند. خودت را 
جمع و جور كن!" پیام رس��یده بود و می باید كاری 
كرد. همان دم برخواستم و به طرف زادگاهم رفتم. 

مسیر سه ساعت طول كشید. 
س��پیده زده بود. در روس��تا كار مردم با س��ر زدن 
سپیده ش��روع می ش��ود. به منزل متولی امامزاده 
رفتم و درخواس��ت همكاری ك��ردم. زمان كوتاهی 
را هم كه  داش��تم گفتم، و اضافه كردم وقتی خبر 
تأیید ش��د و به ایران رسید به او خبر می دهم. بعد 
از آن هم به قول معروف س��ر و سور محل را تهیه و 
به شهر بازگشتم. از آن لحظه به بعد ارتباط تلفنی 

یك لحظه قطع نمی شد. 
دو ماه��ی از این واقعه گذش��ت، ش��كر خدا بچه و 
مادر به سامت بیمارستان را ترك و به كور ) محل 
توانبخشی( رفتند. مسافری آمد و اتفاق را از الف تا 
ی تعریف كرد و ما هم بدین شكرانه ی نعمت دست 

به دعا بودیم. 
نقلی بود كه امروز به مطلب ما نزدیك است و آن را 

تحریر می كنیم:
مادر زائو كه تنها مراقب بیمار بود نقل می كند: "بنا 
به تجویز پزش��كان، مادر می بای��د مدتی در كمای 
كامل باش��د تا مغز آس��یب دیده ترمیم شود، من 
هر روز یك س��اعتی ن��وزاد را در آغ��وش مادرش 
می گ��ذاردم. آن روز با خود می اندیش��یدم كه اگر 
خدا ی نكرده برای هركدام از این دو اتفاقی بیفتد، 
خوب اس��ت حس��رت بغل گرفتن نداشته باشند و 
دیگر این كه مادر با حس نوزاد خود توان مقابله ی 

بیشتری با بیماری خواهد یافت".
ای��ن عمل از نظر پزش��كان به دور بود. پیش��رفت 
بهبودی بیمار مورد حیرت پزش��كان بیمارس��تان 
هیسن ایالت گیس��ن آلمان، یكی از پیشرفته ترین 
كلینیك های پزش��كی اروپا ش��ده ب��ود. این عمل 
نزدیك به 50 روز طول كشید تا اینكه روزی یكی 
از پزش��كان عمل مرا دید و گله مند شد. وقتی من 
توضی��ح دادم، كمی فكر كرد و رفت. فردای آن روز 
مرا در اتاق كنفرانس برای توضیح كارم بردند و چه 
بس��یار رضایت بخش بود این عمل و آن چه در پی 
می آید مؤید این عمل بود كه خود آن را با گوشت 
و پوست حس كردم. شكر خدا هم مادر و هم نوزاد 
امروز در خدمت فرهنگ و مؤلف چند اثر فرهنگی 

و پزشكی هستند.

خسروامیرحسینی

اقتــصـاد و بيــمه16
فروردين 1390



يكشنبه 11 ارديبهشت 1390- شماره 2653

روزنامه سياسي،اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و ورزشي صبح ايران
اوقات شرعي )به افق تهران( : 

اذانصب��ح................................................................04:38
طلوعخورش��يد.................................................06:12
13:01 اذانظه��ر....................................................
غروبخورش��يد.................................................19:50
20:08 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اذانمغ��رب.

صاحب امتياز و مديرمسئول :قلي شيخي

Email: newstoseeh@yahoo.com www.newstoseeh.com   آدرس سايت:

آدرس: خيابان جمهوري - خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان هاللي ـ پالك 4

  تلفن:66409771-66469642      فكس :66409746   
ليتوگرافي و چاپ:   توسعه                66469642

صدیقه سرخوش
مجمعساالنهشرکتفرآوریموادمعدنیایرانسهامیعامدرحضور78/24
درصدس��هامداربهریاس��تجنابمهندسخرمیشادودوناظرجناباندکتر

نادیوآرگونبادبيریجنابمهندسسيدخليلیشریفیبرگزارشد.
مجمعباتصویبصورتهایمالیوتقس��يمسودهرسهم350ریالدرميان
طنينصلواتس��هامدارانب��کارخودپایانداد.مهندسش��ریفیوهمکاران
درارائهخدمتس��نگتمامگذاردهوازهيچکوشش��یدری��غنورزیدهوبرگ
درخش��انکارحاصلاینتالشمیبودحس��ابهایشرکتشفافوکارجناب

سلطانیبینظيربودوتحسينسهامدارانرادرپیمیداشت.
آنچهدرپیمیآیدبههمتبچههایخوبومخلصش��رکتمیباشدکه

بهسمعونظرخوانندگانعزیزروزنامهتوسعهمیرسد.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت فراوری مواد معدنی ایران )سهامی عام(
دراجرایمفادماده232اصالحيهقانونتجارت،مصوباس��فندماه1347
وم��اده45قانونبازاراوراقبهاداربدینوس��يلهگزارشدربارهفعاليتووضع
عمومیشرکتبرایدورهمالیمنتهیبه1389/12/29برپایهسوابق،مدارکو

اطالعاتموجودتهيهوبهشرحذیلتقدیممیگردد.
گزارشحاضربهعنوانیکیازگزارش��هایس��االنههياتمدیرهبهمجمع،
مبتن��یب��راطالع��اتارائهش��دهدرصورتهایمال��یب��ودهواطالعاتیرا

درخصوصوضععمومیشرکتوعملکردهياتمدیرهفراهممیآورد.
ب��هنظراینجانباناطالعاتمندرجدراینگزارشکهدربارهعملياتووضع
عمومیش��رکتمیباش��د.باتاکيدبرارائهمنصفانهنتایجعملکردهياتمدیره
ودرجهتحفظمنافعش��رکتوانطباقبامقرراتقانونیواساسنامهشرکت
تهيهوارائهگردیدهاست.ایناطالعاتهماهنگباواقعيتهایموجودبودهو
اثراتآنهادرآیندهتاحدیکهدرموقعيتفعلیمیتوانپيشبينینمود.به
نحودرستوکافیدراینگزارشارائهگردیدهوهيچموضوعیکهعدمآگاهی
ازآنموجبگمراهیاستفادهکنندگانمیشودازگزارشحذفنگردیدهودر

تاریخ1390/1/21بهتائيدهياتمدیرهرسيدهاست.
اعضاء هیات مدیره              نماینده                         سمت

آقایدکترحبيبالهداناییشرکتسرمایهگذاریاندیشهمحوران)سهامی
خاص(رئيسهياتمدیره)غيرموظف(

آقایمهندسهاش��مگرامیمنفردش��رکتس��رمایهگ��ذاریمهراقتصاد
ایرانيام)سهامیخاص(نایبرئيسهياتمدیره)غيرموظف(

آقایمهندسمحمودمعمارنژادیانشرکتکالسيمين)سهامیعام(عضو
هياتمدیره)موظف(

آقایمهندسمهدیغریبلوشرکتتوسعهمعادنرویایران)سهامیعام(
عضوهياتمدیره)غيرموظف(

آقایمهندسسيدخليلشریفیشرکتبازرگانیتوسعهصنعتروی)سهامی
خاص(مدیرعاملوعضوهياتمدیره

پیام هیات مدیره
توخشنودباشیومارستگار خدایاچنانکنسرانجامکار

باسالموعرضخيرمقدم
حمدوس��پاسحداوندیکتاراکهباعنایتالطافبيکرانشدرس��ال1389
اینتوفيقرابهماعطانمودتادرسایهتوجهاتکریمانهحضرتوليعصر)عج(
وباتکيهبرعزمراس��خمدیران،کارشناس��ان،کارکنان،پيمانکارانوبااتکاءبه
حمایتهاواعتمادس��هامدارانمعظموش��ریف،بتوانيمدرعرصهتوليد،کار
وتالش،خدمتگزارجامعهوس��هامدارانخودباشيم.ماضمنتشکروسپاس
ازکليهعزیزانیکههياتمدیرهرادرانجاممس��ئوليتهایخویشیاریدادهاند
مفتخریمگزارشیکس��التالش،فعاليتوبرنامههایهياتمدیرهراتقدیم

سهامدارانعزیزنمایيم.
ه��دفاعضایهياتمدیرهبرایناس��اسبودهکهاینش��رکترابهعنوان
شرکتیمعتبدرسطحایرانمعرفینمایدوبابرنامهریزیدرستدربازارهای
داخلیوخارجی،قادربهرقابتبارقبایفعالدراینصنعتباشد.درهمين

راستاافقآیندهشرکتبهصورتزیرتدوینگردیدهاست.
1(افزایشتوليدوتالشدرجهتتحققبودجهسال1390.
2(تالشدربهبودفرآیندهاوکاهشهرچهبيشترضایعات.

3(افزایشراندمانتوليد
4(استفادهازپتانسيلهایموجوددرشرکت.

5(ایجادانگيزهدرپرسنلشرکتبهعنوانعضویازاینمجموعه.
6(افزایشسهمشرکتازبازار

هياتمدیرهآرزوداردکهدرسالجارینيزبااستعانتازایزدمنان،تالش
کارکنانوعنایتس��هامدارانمحترمبتوانددرراس��تایتحققچش��ماندازو
مضامي��نراهبردیش��رکتوصيانتازمنابعومنافعس��هامدارانآن،گامهای
موثریرابردارد.آنچهتوانستيملطفخدابودهاستوآنچهپيشروداریمبا

اميدبهعنایتاو،موجبرضایتاووافتخارکشورمانخواهدبود.
بیان استراتژی شرکت

ازمهمتریناستراتژیهایشرکتتالشبرایرسيدنبهجایگاهباالدرزمينه
تولي��دوف��روشمحصولش��مشرویوصنایعجانبیاینصنعتدرس��طح
بازارهایداخلیوخارجیمیباش��د.ازاینروسرمایهگذاریدرپروژههای
جدید،استفادهازمزیتهایکارخانهبرایتوليدمحصوالتوخدماتجدید،
س��وقبهچندمحصولی،استفادهازکليهظرفيتهایموجوددرشرکت،نوسازی
س��اختمانوماش��يناالتکارخانه،افزایشس��طحرضایتمشتریان،افزایش
راندم��انتوليد،افزایشکيفيتمحصول)خلوصباالتر(،باالبردهبهرهوری،
کاه��شضایعاتوطرحبهينهس��ازیمصرفان��رژیازمهمترینبرنامههای

شرکتدرسالآتیمیباشد.
تاریخچه

شرکتفرآوریموادمعدنیایراندرتاریخ1370/07/30بهصورتشرکت
س��هامیخاصوباس��رمایهاوليه5/000/000ریالتاس��يسوتحتش��ماره
86319درادارهثبتش��رکتهاومالکيتصنعتیتهرانبهثبترس��يدهاس��ت.
نوعش��رکتبهموجبمصوبهمجمععمومیف��وقالعادهمورخ1379/10/1به
ش��رکتسهامیعامتبدیلشدهاست.مرکزاصلیشرکتدرشهرستانزنجان
ومحلکارخانهدرشهرس��تاندندیاس��تانزنجانواقعگردیدهاست.شرکت
درتاریخ1381/2/11بهعضویتس��ازمانبورساوراقبهادارتهران،درگروه
ساختفلزاتاساسیپذیرفتهشدهاست.مرکزاصلیشرکتشهرستانزنجان
ومحلکارخانهآندرشهرس��تاندندیاستانزنجانواقعگردیدهاست.ضمنا
باتوجهبهترکيبس��هامداران،ش��رکتف��راوریموادمعدنیای��رانازجمله

شرکتهایفرعیشرکتتوسعهمعادنرویایران)سهامیعام(میباشد.
موضوع فعالیت شرکت

موضوعفعاليتشرکتکهعمدتاشاملفرآوریانواعکانيهابودهاستبهره
ب��رداریازمعدنوتاس��يسکارخانجاتمربوطهوانجامکلي��هاموربازرگانی
مرتبط،مشارکتباسایرشرکتهاوارائهخدماتفنیومهندسیبهسایرشرکتها
درزمين��هه��ایمربوطبهموضوعش��رکتمیباش��دکهبهتفصي��لدرماده2
اساس��نامهدرجگردیدهاست.اهمفعاليتش��رکتدرارتباطباتوليدشمشو
ورقرویب��رمبنایپروانهبهرهبرداریش��ماره600/2938مورخ1375/5/2
وتولي��دس��ولفاترویبرمبن��ایپروانهبهرهبرداریش��ماره187622مورخ
1379/10/10میباش��د.ظرفيتکارخانهطبقپروانهه��ایمذکوربرایتوليد
ش��مشوورقرویبادرصدخلوص96/99درصددرسهشيفتکاریمعادل
10،000تندرس��الوبرایسولفاترویبایکشيفتکاریمعادل6،000تن
درسالمیباشد.اضافهمینمایدباتوجهبهاجرایطرحافزایشظرفيتتوليد
شمشوورقروی،ظرفيتعملیکارخانهبرایتوليدساالنهمحصوالتمزبور
بااستفادهازمادهمعدنیپرعياردرسهشيفتکاریازمرداد1384تا18/000

تنافزایشیافتهاست.
سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایهشرکتدربدوتاسيسمبلغ5ميليونریال)شاملتعداد100سهمبه
ارزشاسمیهرسهم50/000ریال(بودهکهطیچندمرحلهبشرحزیربهمبلغ
120/000ميليونریال)ش��املتعداد120/000/000س��همبهارزشاسمیهر
سهم1/000ریال(افزایشیافتهومراتبافزایشسرمایهدرتاریخ1389/7/15

بهثبترسيدهاست.
تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح زیر می باشد:

 پیش بینی درآمد هر سهم سال 1389 و مقایسه با عملکرد واقعی
ب��اتوجهبهافزایشمبلغفروشمحصوالتبهمي��زان142ميلياردریالدر
مقایس��هباس��القبلکهعمدتاناش��یازافزایشمقدارآنبوده،درصدس��ود
ناخالصس��ودس��الجاریبهفروشمحصوالتدرمقایسهباسالقبلحدود
1/5%افزایشیافتهاست.افزایشسودناخالصسالجارینسبتبهسالقبل
عمدتابهدليلافزایشدرمقداروراندمانتوليددرمقایس��هباس��المالیقبل
بودهاست.الزمبذکراستتوليدسالجاریشمشرویبهميزان13/702تن
بودهکهدرمقایسهباتوليدشمشرویسالقبلکهميزانآن7/445تنبودهدر

حدود84%افزایشیافتهاست.
اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع:

براس��استکاليفمجمعدرخصوصاس��تقرارسيس��تمجامعحس��ابداری
صنعتیدرش��رکتوبهاس��تنادمصوبههياتمدیرهوباتوجهبهبررس��یهای

صورتگرفتهنس��بتبهخریدواستقرارسيس��تمهایجامعمالیوصنعتیاز
شرکتهمکارانسيستماقدامگردید.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود:
باعنایتبهصورتس��ودوزیانتقدیمی،س��ودقاب��لتخصيصبهمبلغ
76/178ميلي��ونریالمیباش��دکهپسازلحاظنم��ودنمبلغ3/000ميليون
ری��البهعن��واناندوختهقانونی،مبل��غ12/000ميليونریالبهعنوانس��ود
سهامسال1388ومبلغ600ميليونریالپاداشهياتمدیرهدرسال1388،
حداکثرمبلغقابلتخصيصمعادل60/578ميليونریالمیباش��دکهبهدليل
ش��رایطحاکمبرنقدینگیشرکت،هياتمدیرهمبلغ30/000ميليونریال)به
ازایهرسهم250ریال(سودتوزیعیبينسهامدارانراپيشنهادمینماید.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
ش��رکتدرتاری��خ1381/2/11بهعنوانس��يصدوبيس��تودومينعضو
س��ازمانبورسواوراقبهاداردرگروهفلزاتاساس��یب��انمادفرآوردرج
ش��دهوسهامآنبرایاولينباردرتاریخ1381/3/25موردمعاملهقرارگرفته

است.

حسابها شفاف و گزارش بازرس بدون بند

شرکت فراوری مواد معدنی ايران با سود 350 ريال مجمع را به پايان رساند
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ننه سارا را همه در روستا مي شناسندش، زن خّیریست. 
س��نگ صب��ور بس��یاري از خانواده هاس��ت، خودش 
مي گوید یِتمیش)70( س��ال مي دارد. از گذش��ته چه 
بسیار به یاد دارد، روزي خبر در روستا پیچید كه شب 
پیش زیرخاكي بازها رفته اند امامزاده قاس��م)ع( و زیر 

صندوق خانه را كنده اند. 
ننه سارا جلو محله دروازه شیرازي زیر سایه نشسته و با 

بانگ بلند مي گوید: 
))این از خدا بي خبرها دنبال عباي مّا مطلف هستند.((
 از ننه سارا مي پرسم كه ننه عباي مّا مطلف چه بوده؟

ننه گفت دفترچه بانك كشاورزي را دیده اي؟
ننه خودت قبل از انقاب یادم دادي و گفتي برو حساب 
باز كن، یادت هست حتي گفتي برو پیش آقاي احمدي 
بچه كرمان است بگو مرا ننه سارا فرستاده، 5 تومان هم 
با خودت ببر یك دفترچه حساب توي بانك كشاورزي 
بازكن ننه یادت هس��ت گفتي ))كیشي اوقان، دایاق 
ایسَتر(( )مرد باید تكیه گاه داشته باشد(. حاال مي پرسي 

بانك كشاورزي را مي شناسي؟
سري به عامت مثبت تكان مي دهد و مي گوید؛ ))چوخ 

الرا دمیشم(()به خیلي ها گفته ام(.
گفتم ننه پرسیدم عباي ما مطلف چه حكمتي دارد؟

گفت دفترچه بانك كشاورزي جیبت است؟
گفتم بله و دفترچه را پیش چشمان ننه گرفتم. گفت 
چرا نو نیست؟ گفتم حاال چند صفحه دارد. ننه گفت 
پسرم )) قیرخ ییل قاباق ِددیم آل ورین دفترچه بانك 
كش��اورزي َدن اِیلَه ...(( )چهل سال پیش به تو گفتم 
داد و س��تد با دفترچه بانك كشاوزي بكن كه حسابت 
روشن است، این كهنه بودن دفترچه نشان از آن دارد 
كه تو حرف حساب به گوشت كم میره، حاال عباي ما 

مطلف را بگویم؟!!(
ننه سارا نوكر تو و بانك كشاورزیت هستم قول میدم كه 

به حرفت گوش كنم.
ننه خیل��ي خونس��رد گفت:))اگر اِلَدی��ن، گل؟(()اگر 

دفترچه ات را عوض كردي بیا(
ذهن پریش��گر رهایم نمي كرد، به خانه آمدم سري به 
آرش��یو كتابخانه كشیدم داستان اسكند و كید هندي 
از كتاب داستان هاي دل انگیز مرحوم دكتر پرویز ناتل 

خانلري در برابرم قرار گرفت.
چشمه اي از آب خش��ك و در گردش آب هاي فراوان، 
روزگاري بیاید كه شهریاري تهي از دانش با دلي تیره از 

غم سراسر جهان را پر تشویش دارد، این پهریار اسكندر 
است. 

كنون این زمان روز اسكندر است
كه بر تارك مهتران افسر است   

چو آید به او ِده تو این چار چیز
برآنم كه دیگر نخواهد پشیز  
اگر اس��كندر را خوشنود س��ازي، راه خویش را پیش 
مي گیرد و گذرد، اسكندر پس از ایران سوي هند لشگر 
كش��ید و از راه و بیراه پیش مي رفت، به هر ش��هر كه 
مي رسید دروازه ها بر او گشوده مي گشت تا به سرزمین 

كید به نام میاد رسید. 
لشگر فرود آورد و نامه به كید نوشت كه شهریار پیروز 
بخت كسي است كه كاري را برگزیند كه بیرنج ترباشد 

و سرانجامش سودمندتر... 
به یزدان پاك مي گراید و امید و بیم از او دارد و مطلب 

شیریني است ولي جواب ننه سارا نیست.
چند روز گذش��ت بیان كار بانك كشاورزیم را پیش 
ننه سارا بردم. ننه خندید و گفت پسرم نشنیده اي كه 
گفته اند آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مي كرد! عباي 
ما مطلف هم همین باور است كه در تو به وجود آمده، 
آنها كه كور مي كنند به جز چند استخوان چیز دیگري 

نبینند ولي تو به جایي رفتي كه حل مشكل مي كند.
ننه رفت خانه و گفت بایست لحظه اي دیگر باز مي گردم 

و من منتظر در عالمي دیگر.
ننه سارا كیست؟ 

چرا من این را نمي شناس��م؟ راست مي گوید در رفت 
و آم��د به بانك كش��اورزي ده ها نفر و صدها مش��كل 

شناختم و راه حل آن ها را یافتم.
ننه آمد و مجله اي هم در دس��ت، ب��ه من داد و گفت 

بخوان و در آنجا بنوشته بود:
ما هم در این بانك سهمي داریم

طرحایران
یكی از ضرورتهای مهم زندگی زنان در جامعه ، آشنایی 
ب��ا خدمات متنوع بانكی و اس��تفاده از تس��هیات آن 
اس��ت زیرا آش��نایی كامل با این خدمات و دسترسی 
آس��ان تر زنان به منابع اعتباری به معنای دسترس��ی 
كامل خانواده به رفاه بیش��تر خواهد بود. تاش بانك 
كشاورزی در این سال ها این بوده است كه تمام زنان 
شهری و روستایی ، به این منابع دسترسی داشته و در 
فعالیتهای اقتصادی سهیم و شریك باشند. یكی از این 

خدمات طرح ایران است كه با هدف گسترش اشتغال و 
ایجاد فرصت های شغلی الزم برای زنان،كمك به اقشار 
آسیب پذیر و فقرزدایی از جامعه زنان كشور ، آشنایی 
زنان شهری و روستایی با فعالیت های بانكی و تشویق 
آنها برای سپرده گذاری و پس انداز و به طور كلی بانك 
پذیر كردن آنان در قالب های زیر طراحی شده است. 

ایراندخت:
كلیة دختران مجرد باالتر از 18 سال شهری و روستایی 
با افتتاح یك فقره حس��اب جاری بدون دس��ته چك 
به عضویت این ط��رح درمی آیند و می توانند عاوه بر 
استفاده از خدمات بانكداری الكترونیك بانك كشاورزی 
و دریافت تس��هیات خرید كاالی اساس��ی از مزایای 

خدمات بیمه ای عمر و حوادث نیز استفاده كنند . 
دخترانآفتاب:

كلیة دختران مشغول به تحصیل در یكی از دانشگاه های 
معتبر كشور با افتتاح حساب جاری بدون دسته چك نزد 
شعب بانك كشاورزی به عضویت این طرح درخواهند 
آمد. این گروه می توانند عاوه بر اس��تفاده از خدمات 
بانكداری الكترونیك بانك كشاورزی از تسهیات كمك 
هزینه خرید لوازم تحصیلی و تسهیات خرید كاالهای 
اساس��ی با اس��تفاده از مزایای خدمات بیمه ای عمر و 

حوادث نیز استفاده كنند . 
ایرانبانو:

كلیه زنان خانه دار ایران و خانم های سرپرس��ت خانوار 
، اعم از ش��هری و روس��تایی ، با افتتاح حساب جاری 
بدون دسته چك نزد شعب بانك به عضویت این طرح 
در می آین��د و عاوه بر اس��تفاده از خدمات بانكداری 
الكترونیك بانك كش��اورزی، می توانند از حساب آتیه 
وی��ژه ای��ران بانو، تس��هیات خرید كاالی اساس��ی و 
تسهیات معیشتی با استفاده از مزایای خدمات بیمه 
ای عمر حوادث، ابزار تولید و لوازم منزل استفاده كنند . 

مهرایران:
كلیه زنان ش��اغل ، اعم از شهری و روستایی می توانند 
با افتتاح حس��اب جاری بدون دس��ته چك نزد شعب 
بانك به عضویت این ط��رح در آمده و می توانند عاوه 
بر اس��تفاده از خدم��ات بانك��داری الكترونیك بانك 
كشاورزی، از تسهیات خرید خودرو و تسهیات خرید 
كاالهای اساسی با استفاده از مزایای خدمات بیمه ای 

عمر، حوادث، ابزار تولید و لوازم منزل استفاده كنند.

باالم خيرببينی يه نوك پا هم برو بانك كشاورزي
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كی��ف چند كیلویي به دوش از در دبس��تان به 
دو مي آی��د و با بانگ بلند مي گوی��د بابا بزرگ 
باید تحقیق كنم. آقامون گفته اگر مطلب خوب 

باشه در روزنامه دیواري هم مي گذارند.
بابا بزرگ ببین این موضوع تحقیق من اس��ت؛ 
))صنعت��ي را معرفي كنید كه در س��ي س��ال 
گذش��ته راه تعالي را پیموده و م��ا در خانواده 
ب��ا آن ه��ر روز كار مي داری��م و مش��ابه آن در 

كشورهاي دیگر هم هست((
بابابزرگ با هم بنویسیم مامان نداند!!

نوه شیرین اس��ت و خواسته اش هم مقبول. به 
خانه رس��یدیم گفتم برو كاغذ و قلم بیار تا كار 
را شروع كنیم. بابا بزرگ تحقیق را؟ بله فرزندم 
تحقیق را، اول به داشته هاي خانه چشم بدوز تا 
ببینم كدامین داشته با موضوع هم خواني دارد. 
ك��ودك رفت آلبوم عك��س را آورد، چند قطعه 
عكس از سي س��ال پیش، اینجا چمن دانشگاه 
اس��ت و ای��ن م��ردم نشس��ته اند و س��خنراني 

مي شنوند.

این س��اختمان سر خیابان جیحون است چقدر 
مردم در طبقات آن نشسته و منتظراند تا سفر 

كرده شان بیاید. 
اینجا رودخانه كرج اس��ت روز س��یزده بدر بود 

این دختر بچه مامانته. 
بابابزرگ این شمایید؟ 

آره. چقدر مو داشتید، همه سیاه بوده. 
بله فرزندم موي سیاه فلكم رایگان نداد. راستي 
بابابزرگ در كنار رودخانه كرج سیزده بدر ناهار 

چه داشتید؟ 
نوه عزیز كباب و برنج.

بابابزرگ برنج با چي پختید؟
ب��ا دیگ. زد زی��ر خنده، دیگ چ��را مگه پلوپز 

نداشتید؟
داشتیم نه مثل حاال، كمي سكوت بین ما حكم 
فرماشد و مورد تحقیق با همین پلوپز پیدا شد.
چند نمون��ه محصول پارس خ��زر را روي میز 

آشپزخانه گذاشتم و گفتم:
 ببی��ن فرزندم آن س��الها ی��ك آدم خوب آمد 

و چن��د قلم كه از انگش��تان دس��ت هم تجاوز 
نمي ك��رد لوازم برقي آورد. پلوپز هم نبود، پنكه 
بود و چند قلم دیگر. اما امروز به همت بچه هاي 
خوب مهندسین آگاه، مدیران مبتكر و متدین، 
ش��ده ش��ركت پارس خزركه صدها كاال تولید 

مي كند و در جهان نامي آشناست.
هم��ه رقباي خود را عق��ب رانده و چندین لوح 
تقدیر و اس��تانداردهاي جهاني گرفته. درهمین 
اس��فندماه سال گذشته براي چندمین بار  لوح 

تقدیر حمایت از مصرف كننده دریافت كرد. 
مي خواهي بیش��تر بداني یك بولتن این شركت 
در دسترس است، بردار و ضمیمه مطلب بكن. 
اتو بخ��ار، جاروبرق��ي، پلوپز دیجیت��ال، چرخ 
گوشت، پنكه ، چاي ساز و ده ها محصول دیگر.

بابابزرگ عالیه، قربون باباي خوبم برم .
س��ام بر پارس خزر این افتخار صنعت كش��ور 

عزیز اسامي ما.

سالم به پارس خزر

اين صنعت افتخار آفرين كشور ما
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هواپیماي مسافربري به دو برج در نیویورك بر میخورد.
و آتش جنگ در دو كش��ور افغانس��تان وعراق شعله ور 

مي شود.
در دست یكي موشك و بمب و سرباز.

در دس��ت دیگري م��واد منفجره و ج��ان بركفاني كه 
انتحاري مي نامند.

هیچكدام از مسافرین هواپیماها، كارمندان برج هاي دوقلو 
و ترمینال لندن و بغداد و كابل دخیل نبودند.

اما جان باختند یا با م��واد منفجره انتحاري یا با پرتاب 
موشك و بمبي از سوي سربازي.

با هم بخوانیم كه چه كسي مسئول بوده یا بقول موالنا:
اي كشته كه را كشتي تا كشته شدي زار...

مقام ه��ای دولت آمریكا اعام كرده اند كه جنجالی ترین 
مرد یك دهه اخیر جهان در عملیاتی سری كه فقط افراد 

خاصی از آن مطلع بوده اند كشته شده است.
مردی كه پس از 11 س��پتامبر به مدت یك دهه كس��ی 
از او اطاعی در دس��ت نداش��ت و هر چند وقت یكبار 
پیام صوتی یا ویدئویی او از نقطه ای نامش��خص به تیتر 
اول رسانه های كش��ورهای غربی تبدیل می شد اكنون 
به گفته مقام های دولت اوباما، دیگر زنده نیس��ت و حاال 
دیگر كس��ی نمی داند مقام های واشنگتن به چه بهانه ای 
می خواهن��د ادامه حضور نظام��ی و جنگ در منطقه را 
توجیه كنند؛ هر چند در س��ال های اخیر بسیاری تصور 
می كردند اس��امه بن الدن، دشمن افس��انه ای آمریكا در 
نقط��ه ای دورافتاده در غاره��ا زندگی می كند اما اكنون 
مقام ه��ای آمریكا اعام كرده اند كه یگان كماندویی آنها 
در پاكس��تان او را در پناهگاهی بس��یار گران قیمت در 
منطقه ای در 61 كیلومتری اسام آباد، پایتخت پاكستان 
ه��دف قرار داده اند تا رئیس جمه��وری آمریكا بتواند در 
نطقی احساس��ی نهایت استفاده را از این مسئله برده و 
در اتاق شرقی كاخ سفید با ژستی قدرتمندانه اعام كند: 

»عدالت اجرا شد.«
هن��وز نقاط مبهم زیادی درب��اره این عملیات كه گفته 
می شود توسط تیم كوچكی از كماندوهای آمریكایی با 
حمایت بالگردهای نظامی در شهر ابیت آباد صورت گرفته 
اس��ت وجود دارد. برخی شاهدان از شنیده شدن صدای 
پرواز بالگردها در این منطقه در تاریكی ش��ب و صدای 
تیراندازی گس��ترده و انفجار خبر داده اند. گفته می شود 
بر خاف تصور بسیاری اسامه بن الدن حداقل از 5 سال 
پیش در پناهگاهی چند میلیون دالری با دیوارهایی به 
ارتفاع 6 متر زندگی می كرده اس��ت كه در آن هیچ خط 
تلفن یا اینترنتی برای جلوگیری از امكان ردیابی وجود 
نداشته است. باراك اوباما رئیس جمهوری آمریكا در نطق 

ویژه خود برای اعام خبر كشته ش��دن اس��امه بن الدن 
گفت كه از ماه آگوست سال گذشته مقام های این كشور 
اطاعات��ی درباره مخفیگاه بن الدن به دس��ت آوردند و 
سرانجام هفته پیش با تكمیل شدن این اطاعات دستور 
انجام عملیات علیه رهبر القاعده صادر ش��د. مقام های 
س��ازمان س��یا اعام كرده اند كه ردیابی یك پیك مورد 
اعتماد بن الدن و زیرنظر گرفتن او توانس��ته است آنها را 
به مخفیگاه مجللی كه مشخص نیست توسط چه كسی 
در اختیار رهبر القاعده قرار گرفته برساند. دستور عملیات 
زمینی در پاكستان در حالی صادر شد كه غیراز متحدان 
آمری��كا حت��ی مقام های اس��ام آباد ه��م از ماجرا خبر 
نداش��تند. مقام های آمریكایی می گویند كه لئون پانتا، 
رئیس سازمان اطاعات مركزی آمریكا)سیا( مسئولیت 
این عملیات سری را به عهده داشته و به صورت مستقیم 
تصاویر آن را از راه دور مشاهده می كرده است. در جریان 
حمل��ه به این پناهگاه عاوه بر اس��امه بن الدن، یكی از 
پسران او، 2 پیك مورد اعتماد و یك زن كشته شده اند. 
مقام های آمریكایی گفته اند كه مرد شماره یك القاعده 
پس از مقاومت با شلیك یك گلوله در سرش زندگی اش 

به پایان رسیده است.
ساعاتی پس از اعام خبر كشته شدن بن الدن مقام های 
آمریكا اما از انداخته شدن جسد رهبر القاعده به دریا خبر 
دادند. مقام های آمریكایی مدعی شدند به خاطر احترام 
به مس��ائل شرعی دفن جس��د بن الدن در حداكثر 24 
ساعت بعد از مرگ، جنازه او را به دریا انداخته اند. از سوی 
دیگر در بیانیه ای عجیب از سوی آمریكایی ها آمده است 
كه چون كشوری حاضر نشده جسد بن الدن را برای دفن 
تحویل بگیرد، این جس��د به دریا انداخته می ش��ود. اما 
به نظر می رسد دلیل اصلی رهاكردن جسد در دریا فرار 
از پاسخگویی در مورد صحت ادعا یا جلوگیری از تبدیل 
شدن محل دفن بن الدن به مقبره و محلی برای زیارت و 
تجمع طرفدارانش بوده است. پناهگاه 3 طبقه ای كه محل 
اقامت بن الدن اعام ش��ده است به گفته افراد محلی در 
فاصله 180 متری از یك مركز آموزشی ارتش پاكستان 
قرار داشته و با سیم های خاردار و دوربین های مدار بسته 

حفاظت می شده است.
مقام ه��ای آمریكای��ی از خبر مرگ بن الدن بیش��ترین 
استفاده را كرده اند و تبلیغات درباره آن بدون شك سود 
بیش��تری از جایزه 50 میلیون دالری تعیین شده برای 
تحویل سر رهبر القاعده برای دولت اوباما خواهد داشت. 
گروه��ی از آمریكا در هیجان اع��ام این خبر در مقابل 
كاخ سفید و اطراف محل برج های دوقلوی تجارت جهانی 
در نیویورك جمع ش��دند و شادی كردند؛ مسئله ای  كه 

از موفقیت اوباما برای س��وار ش��دن بر موج احساسات 
مردم خبر می دهد. پایان گرفتن افس��انه بن الدن به یاد 
ماندنی ترین شب را برای رئیس جمهور آمریكا رقم زد تا 
او با استفاده از »افسانه بن الدن« شانس ادامه حضورش 
در كاخ سفید برای دور دوم ریاست جمهوری را افزایش 
دهد؛ افسانه ای كه در طول یك دهه گذشته همیشه در 

همه جای جهان به درد آمریكایی ها خورده است. 
بن الدن با مرگ خود به وعده ای كه در سال 2006 داده 
بود، عمل كرد. وی آن س��ال در پیامی صوتی از تصمیم 
خود برای اس��یر نشدن خبر داد و گفت قسم می خورم 
نمیرم مگر آنكه انس��انی آزاد باش��م. م��رگ وی پایان 
بزرگ ترین عملیات جس��ت وجوی تاریخ را رقم می زند 
كه در جریان آن هزاران سرباز آمریكایی در افغانستان و 
ده ها هزار سرباز پاكستانی در كوهستان های صعب العبور 
مرز 2كشور در خال 10سال گذشته دنبال وی بودند. 
وی كه در س��ال 1957 در عربس��تان س��عودی به دنیا 
آمد، یك��ی از 50فرزند محمد بن الدن بازرگان ثروتمند 
س��عودی بود. وی كه نخستین بار در 17 سالگی ازدواج 
كرد، دس��ت كم 23 بچه از 5 زن داش��ت. در زمانی كه 
در دانش��گاه عبدالعزیز در عربستان در رشته مهندسی 
عم��ران درس می خواند، تحت تأثیر عقاید دكتر عبداهلل 
عظام از اعضای اخوان المسلمین فلسطین قرار گرفت. 
وی بن الدن را تش��ویق كرد برای جن��گ با روس ها در 
افغانس��تان جنگاوران عرب را به كار بگیرد. سپس این 
سازمان اطاعات مركزی آمریكا سیا بود كه ترتیبی داد 

تا وی بتواند به جنگ با روس ها برود.
در دوران جن��گ افغانس��تان، وی از حمایت تام و تمام 
آمری��كا برخوردار بود اما در زمان تهاجم عراق به كویت 
كه واشنگتن به عربستان نیروی نظامی فرستاد، بن الدن 
تدریجاً از حامیان سابق خود كناره گرفت. شبكه القاعده 
كه بن الدن در س��ال 1988 تأس��یس كرده بود، از سال 
1993 و بمب گ��ذاری در برج های مركز تجارت جهانی 
به آمریكا اعام جنگ داد. بمب گذاری  در محل استقرار 
نظامیان آمریكایی در عربس��تان و نیز س��فارتخانه های 
آمری��كا در تانزانیا و كنیا در س��ال 1998 نیز به القاعده 
نس��بت داده می ش��ود. اما بزرگ ترین عملیات القاعده 
حمله به برج های مركز تجارت جهانی در نیویورك و نیز 
پنتاگون در آمریكا با اس��تفاده از هواپیماهای ربوده شده 
بود. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریكا این حمله را 
بهانه تهاجم به افغانستان قرار داد كه طالبان زمامدار آن، 
بن الدن را زیر چتر حمایت خود گرفته بودند. از آن زمان 
تا دیروز بن الدن مانند ش��بحی بود كه قوی ترین قدرت 

جهان به خونش تشنه بود.

ای كشته، كه را كشتی...
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خسرو امیرحسینی
آنروزها که نان از کش��ت و داش��ت و برداشت می داش��تیم و در روستای 
آبا و اجدادی رنج کار را به س��فره می نش��اندیم با تراکتوری که می گفتند از 
کش��ور رومانی آورده اند آشنا شدم آن روزها کشت ما توسط گاو بود گاوآهن 
همین طور که به پیش آمدیم تراکتور رومانی شد جای گاو وزمین را با خیش 
درید بقول حس��ین دش��تبان روزی ما افتاد و به دست ماشین و رفته رفته بچه 
ه��ای خوب کش��ورمان در این صنعت پی��ش رفتند تا آنجا ک��ه نیمی از دنیا 
وام دار صنعت ما ش��د آنچه به چش��م خود دیده ام چند روز پیش از شرکت 
موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران تماس گرفته ش��د و از حقیر خواس��تند تا 
اطالعیه ش��رکت را در روزنامه درج کنم با اینکه تلفن کننده را نمی ش��ناختم 
ولی پیام دوست بود به دیده منت گذارده و هزینه شد اطالعیه را از جیب خود 
پرداختم روز مجمع به پنج ش��نبه انهم س��اعت چهار بعد از رسید سهامداران 
خرد کالن آمدند و جلس��ه شروع شد مدیر ارش��د مالی خود به پشت تریبون 
رف��ت و ق��رآن مجید تالوت کرد مجموعه افراد داخل س��الن چهار نفر بودند 
هیات رئیسه مجمع تشکیل شد جمعیت داخل سالن به هفت نفر رسید بیرون 
از در سالن یک صف طویل برای ثبت نام و گرفتن یک هدیه، هر چه از باب 
دوستی عرض شد مجمع در حال کار است گوش مسئول ثبت نام نشنید به یاد 

آدمها و آیینها در ایران نوشته مادام کارالسرنا افتادم که می نویسد.
جل��ودار برای خود رئیس مقتدری اس��ت . هر زمان��ی که دلش بخواهد به 
راه می افتد و هر وقت که عش��ق اش کش��ید توقف می کند و هیچوقت تحت 
تاثیر افراد قافله قرار نمی گیرد، س��رکش و یک دنده اس��ت و هیچ منطقی او 
را قانع نمی کند ، نه از کس��ی حرف گوش می کند و نه جز به ندای اراده ی 
خود،از احدی اطاعت . این نوش��ته را بدان جهت آوردم که بعرض برس��انم 
گزارش مدیرعامل ش��رکت بس��یار کارآ و حاصل زحمات یک تیم کاری بود 
خوش درخش��یده و جامع بود بخصوص در موتورهای زمینی که بازار جهانی 
پیدا کرده با کمال تاس��ف این گزارش در تاالر خالی از س��هامداران داده می 
شدهرچه به دوستان عزیزان گفتیم بگذارید سهامداران این گزارش مدیرعامل 
را بشنوند نشد که نشد حرف به گوش این آقا نرفت که نرفت مجمع به انتهای 
گزارش مدیرعامل س��هامداران پشت در سالن در صف گرفتن هدیه کاری که 
تاکنون در هیچ ش��رکتی دیده نش��ده جالب اینکه همکار رس��انه ای که هزینه 
شخص به یک سفارش کرده بود باورش نداشته و قرار به سند و مدرک شاهد 

اظهار رسید.
س��ال گزارش س��ال پرباری بود شرکت س��ربلند بود چون سهند و سبالن 
موتورس��ازان تراکتورسازی ثابت کرد علم و عمل را یکجا می دارد و حاصل 
کارش ش��اهد این کار ، روز پیش بسیاری گفتند کاش در برگزاری مجمع آدم 
مطلع می بود تا حاصل کار بچه های ش��رکت به س��مع و نظر سهامداران می 

رسید.

 مهندس مجید زرین قلم مقدم ثابت کرد مرد کار تعهد است این نکته باال از 
این باب بود که به جناب مهندس حس��ین مدرس خیابانی رئیس هیات مدیره 
شرکت عرض کنم در تاالر مجمع دهها خبرنگار روزنامه نگار ، بازاریاب بود 
در گزارش��ی که نام ش��ما نشس��ته می باید اعتبار گیرد که حتما چنین است نه 

سهام دار پشت در به انتظار یک جعبه هدیه ناچیز.
مجمع به ریاست جناب مهندس ابراهیمی و دو ناظر جنابان سعید توسلی 
و عباس آرگون با دبیری جناب آقای محمد شهبازی مدیر ارشد مالی شرکت 

برگزار شد.
مجم��ع با تصویب صورتهای مالی و تقس��یم س��ود 130 ری��ال بکار خود 

پایان داد.
آنچه در پی می آید با هدایت و حمایت جناب شهبازی می باشد که کمال 

تشکر را می دارد.
 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 
و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوس��یله گزارش درباره فعالیت و وضع 
عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به 1389/12/29 برپایه سوابق ، مدارک 

و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش��های ساالنه هیات مدیره به مجمع، 
مبتن��ی ب��ر اطالعات ارائه ش��ده در صورت ه��ای مالی ب��وده و اطالعاتی را 

درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات ووضع 
عمومی شرکت می باشد. با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت 
تهی��ه و ارائه گردیده اس��ت. این اطالعات هماهنگ ب��ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی 
نمود. به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که 
عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف 

نگردیده و در تاریخ 1390/1/18 به تائید هیات مدیره رسیده است.
اعضاء هیات مدیره                       نماینده                           سمت

ش��رکت بازرگان��ی و خدم��ات پ��س از ف��روش  مجید زرین قلم مقدم 
تراکتورسازی   مدیرعامل )موظف(

مدی��ره  هی��ات  رئی��س  تراکتورس��ازی  ش��رکت  حسین مدرس خیابانی 
)غیرموظف(

ابوالفت��ح ابراهیمی ش��رکت خدمات صنعتی    نایب رئی��س هیات مدیره 
)غیرموظف(

سعید توسلی موسسسه سازمان اقتصادی رضوی عضو غیر موظف هیات 
مدیره

اصغر داوطلب    آستان قدس رضوی    عضو غیرموظف هیات مدیره
تاریخچه 

بدنب��ال تجدیدنظ��ر در ط��رح ایجاد مجتمع تراکتورس��ازی ای��ران و عقد 
قرارداد همکاری با ش��رکت مسی فرگوسن پس از بررسیهای فنی و اقتصادی 
الزم ومش��اوره با شرکت پرکینز در س��ال 1353 پروژه ای تحت عنوان پروژه 
موتورس��ازان و با هدف تولید موتور پرکینز چهار س��یلندر تراکتور و صنعتی 
به مرحله اجرا گذارده ش��د که این پروژه در س��ال 1366 تحت عنوان شرکت 

موتورسازان تراکتورسازی ایران از مجتمع مادر تفکیک گردید.
در پی تصویب پروزه در س��ال 1354 بخش��ی از ماش��ین االت مورد لزوم 
خطوط ماش��ینکاری ونیز خط مونتاژ به کشورهای آمریکا ، آلمان و انگلستان 
س��فارش و از اواخ��ر س��ال 1356 اقدامات الم بمنظور نص��ب و راه اندازی 

ماشین االت خریداری شده آغاز گردید.
همچنی��ن در س��الهای اخیر ع��الوه بر خری��د و تکمیل خط��وط تولیدی 
موتورهای چهارس��یلندر، امکانات الزم ه��ت تولید قطعات اصلی موتورهای 

3، 4و 6 س��یلندر از جمله بلوک سیلندر و سرسیلندر فراهم گردید و براساس 
بررس��یها و محاسبات انجام شده توسط مهندسین مشاور صنایع وسائط نقلیه، 
ظرفیت تولید س��االنه ش��رکت 25000 دس��تگاه انواع موتورهای کش��اورزی 

خودرو صنعتی )در دو شیفت کاری( تعیین گردید.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

- خری��د و واردات انواع موتور و مواد اولیه و قطعات نیمه س��اخته انواع 
موتورهای خودرو، صنعتی، کشاورزی و همچنین تولید و نصب آنها به ادوات 

مختلف و فروش و صادرات آنها.
- واردات و خرید و فروش انواع ماشین االت صنعتی و تجهیزات مربوط 
به توسعه شرکت و سایر صنایع مشابه و اقدام در زمینه نصب و راه اندازی و 

مباشرت ومشاوره در انتخاب آنها.
- انجام هرگونه عملیات و عقد هرگونه قرارداد مربوط به موضوع ش��رکت 
با اش��خاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کش��ور و مشارکت و سرمایه 

گذاری با آنها با توجه به قوانین ومقررات موضوعه مملکتی.
- خرید و فروش سهام سایر شرکتها و سرمایه گذاری در آنها.

سرمایه و ترکیب سهامداران
س��رمایه شرکت در بدو تاس��یس مبلغ یک میلیون ریال)شامل تعداد 1000 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( بوده که طی چند مرحله به شرح 
جدول زیر به مبلغ 162000 میلیون ریال )شامل تعداد 162/000/000 سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی به 1389/12/29 

افزایش یافته است. 

دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش
از دس��تاوردهای مهم شرکت در س��ال مورد گزارش به موارد زیر می توان 

اشاره نمود:
- طراح��ی و تولی��د موتوره��ای جدی��د پر ق��درت، با االیندگ��ی در حد 

استانداردهای بین المللی
- طراحی و تولید موتور ژنراتور گازسوز با گاز طبیعی )NG( یا همان گاز 

خانگی برای مصارف صنعتی ، خانگی و ...
- طراح��ی و تولید موتور کم مصرف کش��اورزی در راس��تای حمایت از 

سیاست هدفمندی یارانه ها
- بهره برداری عملیاتی از سیستم ردیابی محصول مبتنی بر بارکد

- دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
- دریافت لوح تقدیر و تندیس صادر کننده نمونه اس��تان در س��ال 1389 
موفقیت در اس��تقرار و توس��عه اس��تانداردهای بین المللی سیس��تم مدیریت 

)IMS( کیفیت یکپارچه
- اجرای پروژه های متعدد در زمینه بهبود کیفیت و کاهش دوباره کاریها

برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی
اهداف و برنامه های کوتاه مدت ش��رکت برای س��ال آتی در قالب برنامه 
و بدجه س��االنه و در راس��تای اهداف و برنامه های استراتژیک و متناسب با 
تح��والت فضای کس��ب و کار و تغییرات در اه��داف و برنامه های هلدینگ 

شرکتهای تراکتورسازی ایران تنظیم گردیده است. 
برای��ن اس��اس در تدوی��ن برنامه و بودج��ه س��ال 1390 و تعیین اهداف 
س��االنه ش��رکت تالش گردیده است تا ضمن حمایت و پش��تیبانی از اجرای 
استراتژیها با اتخاذ رویکردی واقع بینانه و در عین حال چالش برانگیز نسبت 
به هدفگذاری و برنامه ریزی جهت تحقق آنها اقدام گردد. بر این اساس اهم 

اهداف و برنامه های سال آتی بشرح یر می باشد:
1- هماهنگی با اهداف و برنامه های ش��رکت تراکتورسازی ایران و تامین 

بموقع موتورهای مورد نیاز آن شرکت.
2- براساس برنامه ارسالی شرکت تراکتورسازی برای تولید سال 1390 که 
میزان نیاز خود را به تعداد حدود 16150 دس��تگاه انواع موتور اعالم نموده و 
همچنین با توجه به برآورد میزان نیاز مش��تریان داخلی و خارجی )صادراتی( 
بتعداد 7620 دستگاه انواع موتور، میزان تولید و فروش 25120 دستگاه انواع 

موتور در نظر گرفته شده است.
3- مدیری��ت کارآمد و اس��تفاده بهینه از داراییه��ای جاری و کاهش میزان 

موجودی ها.
4- افزایش فروش و درآمدش��رکت از طری��ق طراحی و تولید محصوالت 
جدی��د در راس��تای کاهش مصرف و ارتق��اء قدرت موت��ور در هماهنگی با 

سیاست اجرای هدفمند کردن یارانه ها
5- حضور فعال در بازار قطعات یدکی و افزایش سهم شرکت 

6- حضور فعال در بازار موتورهای ژنراتور )دیزلی و گازسوز( و افزایش 
سهم بازار

7- اس��تفاده از تمامی ظرفیتهای موج��ود )ظرفیتهای خالی( برای تولید در 

داخل شرکت در جهت کاهش هزینه های سرباز ثابت واحد محصول.
8- ارتق��اء مس��تمر بهره وری و مدیریت بهینه هزینه ها و بهبود ش��اخص 

های فرآیندها.
9- افزایش سهم بازار محصوالت غیر کشاورزی

10- ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت
11- توس��عه فعالیته��ای تحقیقات��ی در زمین��ه تولی��د انب��وه موتوره��ای 
گازسوز)CNG,NG(  با توجه به برنامه های دولت مبنی بر حذف یارانه ها 

مخصوصا یارانه حاملهای انرژی.
12- اج��رای اثربخ��ش و کارای سیس��تم مدیری��ت ش��کایت مش��تریان 

)ISO10002(
13- اس��تقرار سیس��تم CRM در راس��تای بهبود مس��تمر رضایت مندی 

مشتریان 
14- پایش مس��تمر ش��اخصهای فرآیندی و برنامه ریزی و انجام اقدامات 

موثر جهت بهبود مستمر آنها.
15- شناس��ایی و تعیی��ن تکلیف اقالم راکد و م��ازاد انبارها جهت کاهش 

موجودی انبارها.
پروژه های تحقیقاتی در سال 1390

بمنظ��ور حضور فعالدر ب��ازار، ایجاد تنوع و کاربرد محصوالت ش��رکت، 
حفظ رهبری بازار داخلی، توس��عه بازارهای خارجی، مطابقت محصوالت با 
تکنولوژیها و اس��تانداردهای جهانی از الزامات مهم می باش��د، در این راستا 
انج��ام پروژه ه��ا و فعالیتهای تحقیقاتی متضمن این موضوع می تواند باش��د 
بنابراین ش��رکت در س��ال آتی اجرای پروژه های تحقیقاتی بشرح زیر را در 

برنامه کاری خود قرار داده است:
stage2 بهبود آالیندگی موتور 6/60 کشاورزی تا حد استاندارد -
stage3aبهبود آالیندگی موتور 6/60 کشاورزی تا حد استاندارد -

stage2بهبود آالیندگی موتور 6/60 ژنراتور تا حد استاندارد  -
اس��تاندارد        ح��د  ژنراتورت��ا   244/MT4 موت��ور  آالیندگ��ی  بهب��ود   -

stage2
- بهبود آالیندگی موتور MTI/244 کش��اورزی HP99 تا حد اس��تاندارد

stage3a
- کاهش مصرف سوخت موتورهای MTI4/244کشاورزی

stage2بهبود آالیندگی موتور 3/152 ژنراتور تا حد استاندارد -
stage3aبهبود آالیندگی موتور 3/152 کشاورزی تا حد استاندارد -

)N.G(60 ژنراتور گازسوز/G6 طراحی و نمونه سازی موتور -
- تجهیز س��لولهای تست کارگاه تحقیقات مهندسی و ارتقاء سیستم کنترلی 

سه دستگاه سلول تست
- خریداری و نصب تجهیزات شبیه سازی تست شرایط سطح دریا

سربلند بود چون سهند سبالن

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

21 اقتــصـاد و بيــمه
فروردين 1390



بازدیدكنندگان شهرك سینمایي غزالي به یك دكوري 
برمي خورند كه نام الله زار بر او نصب شده.

خدا رحم��ت كند مرحوم علي حاتمي را بس��یاري از 
گفتمان و مكان هاي دیدني به كار رفته در یك دوره از 
مشروطه تا دهه اول 1300 را در یك مكان و یك فیلم 

زنده نگاه داشت.
با كمال تأس��ف فرهنگ موزه در ما به دست فراموشي 
سپرده شده و اگر نبود همت چند كارشناس دلسوز در 
میراث فرهنگي، امروز ما دیگر از معماري قجري، زندي 

و صفویه هیچ نمي داشتیم. 
همان ط��ور كه در جاي جاي كش��ور از قلعه ها چیزي 

نمانده است.
چن��د روز پیش بخت یارمان ش��د و رفتیم به ش��هر 
عس��لویه، گشتي هم زدیم در منطقه به خصوص بندر 

صیراف.
چشم دلسوزي مي خواهد ببیند به سر این بندر تاریخي 

چه آورده اند!!
در این شماره نقبي مي زنیم از الله زار به بازار.

این دو منطقه كه با سام و صلوات، دومي را نگاه داشته 
و از اولي هم چیزي باقي نمانده و دیگر خبري نیست به 

جز چند دهنه سیم و كابل فروشي.
 الل��ه زار نماد تج��دد و نوگرایی در زم��ان خود بود و 
ش��انزه لیزه تهران لقب گرفته بود. بسیاری از تئاترها، 
رستوران ها، تجارتخانه ها،كاباره ها، پیاله فروشیها، خیاط 
خانه ها، س��ینماها و فروشگاه های معروف ایران در این 

خیابان قرار داشتند.
 الله زار نو

در شروع سلطنت رضا شاه و دوران شهرداری تیمسار 
بوذرجمه��ری الله زار امتداد یافت و الله زار نو ش��كل 
گرفت كه در میانه اش چهارراهی به نام مس��یو كنت، 
اولین رئیس پلیس ایران را در خود داشت و بسیاری از 
رجال قاجار در آنجا خانه های بزرگ داش��تند و مظفر 
فیروز نوه فرمانفرما كه از تحصیل در اروپا بازگشت در 
همانجا اولین پاساژ به سبك فرنگی را دایر كرد و اولین 
س��ینمای روباز مجهز نیز در همانجا بود كه به سرعت 

بوتی��ك هائی با اجناس خارجی و مغازه های مد را در 
خود جا داد.

اگر مترو س��وار باشید می توانید ایستگاه دروازه دولت 
پیاده شوید و به سمت شرق سمت چپ خیابان انقاب 
حركت كنید كه به س��ر خیابان الله زار نو می رسید، 
جاییكه قصد داریم مسیر خود را آغاز كنیم. با ورود باین 
خیابان مغازه هایی كه س��یم و كابل برق می فروشند 
ب��ر می خورید. ولی ب��ه غیر از ل��وازم الكتریكی چند 
تایی پیراهن فروش��ی و یك كاه فروش��ی هم در البه 
الی مغازه ها پیدا می ش��ود. از ابتدای مسیر تا خیابان 

منوچهری حدود 20 دقیقه ای به طول می انجامد. 
در خیابان تقوی بنای كوش��ك و خان��ه پدری صادق 
هدایت ) نزدیك س��فارت دانمارك( قرار دارد.  خیابان 
منوچهری ه��م بورس انواع مختل��ف كیف و چمدان 
وكمربند است و همینطور عتیقه فروشی هم دارد. البته 
كیف ها اكثرا مردانه هستند اما در خیابان سپهساالر)خ 
صف( كه نزدیك خیابان س��عدی است بورس كیف و 

كفش زنانه می باشد. 
كمی پایین ت��ر از خیابان منوچهری، حدود 5 دقیقه، 
می رس��یم به یك كاه فروشی. در ادامه مسیر، سمت 
راستمان خانه پیرنیا در كوچه پیرنیا و سمت چپ هتل 
رستوران مركزی ایران را داریم. در خانه پیرنیا در حال 
حاضر "موسسه مطالعات تاریخ پزشكی، طب اسامی و 

مكمل" در آنجا مستقر است.
پیرنیا

این خانه متعلق به حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله 
ب��وده بوده اس��ت. پیرنیا، زمانی كه پ��درش وزیر امور 
خارجه شد، به ایران بازگشت و در سفر اول مظفرالدین 
شاه به اروپا، به عنوان مترجم و منشی امین السلطان ، 
جزء همراهان ش��اه بود.  حسن پیرنیا، در سال 1293، 
به نخس��ت وزیری رسید و بعدها نیز چند دوره به این 
س��مت انتخاب ش��د. اتفاقاتی نظیر قیام شیخ محمد 
خیابانی و ح��وادث آذربایجان و ابتدای نهضت جنگل 
و ظهور رضا خان پهلوی، برای به دست گیری قدرت، 
از جمل��ه رویدادهای نوبت های دیگر نخس��ت وزیری 

اوس��ت. هتل بزرگ الله زارهم در نبش تقاطع الله زار 
نو و جمهوری قرار گرفته كه البته نمای آن فقط از آن 
دوران باقیمان��ده. الله زار نو اینجا به پایان میرس��د. از 
خیابان جمهوری عبور می كنیم نبش الله زار جنوبی 
س��مت راست قنادی معیلی، از قنادی های قدیمی، را 
می بینیم كه هنوز پابرجاس��ت. اینجا می توانید برای 
استراحت بشینید و بستنی نونی یا فالوده میل كنید. 
كافه ماكسیم در الله زار پاتوق نیما یوشیج بود؛ كافه ای 
در زیر زمین كه فضای مناس��بی برای د كلمه ی شعر 
نیما فراهم می آورد. در همین كافه بود كه ش��عر مرغ 

آمینش را خواند. سروصدای زیادی به پا كرد.

الله زار قدیم
فتحعلي شاه و محمد شاه سواره از ارگ براي گردش به 
باغ الله زار مي رفتند و هر وقت سفیري یا نماینده اي 
ازطرف دولتهاي خارجي به تهران وارد میشد، درباغ الله 
زار از آنها پذیرائي میكردند. ژنرال گاردان مامور ناپلئون 
هم چند روزي در باغ الله زار اقامت داشته و پس از آن 
مامورین انگلیس، اتریش و غیره كم و بیش به الله زار 
آمده اند. حدود صد و پنجاه سال پیش براي اولین بار 
تلگراف به ایران آورده ش��د و آنرا در باغ الله زار نصب 
كردند، اما طولي نكشید كه آنرا به میدان توپخانه بردند 
و به جاي آن با آوردن چند حیوان وحش��ي الله زار به 
باغ وحش تبدیل ش��د. در سال 1284 هجري قمري 
قرار بر این ش��د كه شهر تهران را از چهار طرف بزرگ 
كنند ناصر الدین ش��اه دس��تور داد دوازده دروازه براي 
تهران بسازند كه از آن جمله دروازه دولت بود، همینكه 
دروازه دولت را ساختند باغ الله زار داخل شهر افتاد و 

اهمیت خود را از دست داد.
ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اول فرنگستان 
به خی��ال اح��داث خیابانی مانند»ش��انزه لی��زه« در 
»دارالخافه« افتاده و دس��تور داده بود كه از میان باغ 
مصفای الله زار خیابان بكشند، زمین های اطراف خیابان 
نیز میان »مقربین درگاه« تقسیم شد. از وقایع تاسف 
انگی��زي كه در خیابان الله زار قدیم رخ داد ترور صنع 

از الله زار به بازار 
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الدوله هدایت وزیر مالیه وقت اس��ت، كه در عصر روز 
شش��م صفر 1329 هجري قمري در سر چهار راه الله 
زار بدست چند قفقازي تبعه روسیه تزاري اتفاق افتاد . 
به س��مت پایین راه می افتیم. بع��د از حدود 5 دقیقه 
پیاده روی دست چپتان كوچه رفاهی است كه از آنجا 

برج مخبرالدوله هویداست.
مسیر را پی میگیریم و 10 دقیقه بعد به كوچه اتحادیه 
می رس��یم. انتهای كوچه خانه امین السلطان)معروف 
به اتحادیه()5( اس��ت كه س��ردر آن قرنیز و آجركاری 

زیبایی دارد.
امین السلطان

می��رزا عل��ی اصغرخان امی��ن الس��لطان، صدراعظم 
سه پادش��اه قاجار، ناصرالدین ش��اه، مظفرالدین شاه و 
محمدعلی ش��اه بود. به ترتیب به القاب صاحب جمع، 

امین السلطان، و اتابك اعظم ملقب بود.
امتیاز التاری، امتیاز فروش توتون و تنباكو، از مهمترین 
امتیازاتی بودند كه با داللی امین السلطان و ملكم خان 

ناظم الدوله به انگلیسیها داده شد
امین السلطان و ناپلئون

 وقت��ی دایی ج��ان ناپلئون فاتح جنگه��ای كازرون و 
ممسنی در بس��تر مرگ افتاد، بستگانش چنان پیش 
روی��ش به جان هم افتادند كه پیرمرد همو كه عمری 
را در نبرد با انگلیسی ها به سر آورده بود، دست به دعا 
برداش��ت واز خدا خواست تا انگلیسی ها را برساند و او 
را از دست این قوم و خویش نجات دهد! وقتی كه مرد، 
گویی این اشرافیت قدیم ایران بود كه حیات اجتماعی 
خ��ود را وداع م��ی گفت تا روزگاری دیگ��ر را بیاغازد؛ 
اش��رافیت كه دیگر هیچ از آن نیست، مگر مرده ریگی 
در گوش��ه و كنار شهر و از دایی جان آنچه باقی است 
خانه ای است كه دیگر نس��ترن ندارد؛ اما از دلدادگی 
س��عید و لیلی، چش��م چرانی و ش��وخ طبعی اسداهلل 
میرزا، حیله گری آقاجان و سادگی مش قاسم خاطره 
ه��ا دارد: الله زار، كوچه اتحادیه، خانه اتحادیه)ایران - 
چهارشنبه 25 آذر 1383(. سریال دائی جان ناپلئون به 
كارگردانی ناصر تقوایی در خانه امین السلطان)اتحادیه( 

فیلمبرداری شده است. 
حدود 10 دقیقه الله زار را به سمت میدان توبخانه)م. 
امام خمینی( طی می كنیم تا به كوچه باربد)معروف به 
ملی كه نام سینمایی به همین نام بوده( می رسیم. در 
این كوچه سینماهایی چون نادر، و شهرزاد و ملی وجود 
داش��ته است.  به الله زار بر می گردیم و سمت راست 
گران��د هتل قرار دارد البت��ه االن تبدیل به مغازه های 
الكتریكی شده و دیگر به چشم نمی آید حتی بعضی از 

مغازه دارها هم خیلی اطاعاتی ندارند.
 حاال دیگر س��اختمان مخابرات واق��ع در میدان امام 
خمینی معلوم می ش��ود. میدان امام خمینی كه می 
شویم قصد داریم از خیابان ناصر خسرو به سمت بازار 
حركت كنیم. اما اگر قصد داشته باشید كه از سردر باغ 
ملی عبور كنید و سری به موزه پست و موزه ملی ایران 

بزنید  باید از سمت راست به راه خود ادامه دهید. 
در میدان امام خمینی چند س��اختمان هس��تند كه 
جلب توجه می كنند:  س��اختمان بانك تجارت)بانك 
شاهنشاهی سابق(، س��اختمان مخابرات، و ساختمان 

موزه صنعتی زاده. ح��ال از زیرگذر عبور می 
كنیم ت��ا وارد خیابان ناصرخس��رو)ناصریه( 
برس��یم. اولین چیزی كه در هنگام بیرون 
آمدن از زیرگذر ممكن است بشنوید" دارو" 

ست.
 ناصرخس��رو از جاهایی است كه دارو به 

صورت غیر قانونی فروخته می شود. 
ناصرخسرو در داراخافه ناصری شرق 

ارگ قرار داشت. 
بع��د از 5 دقیقه پیاده روی دس��ت 
راس��تتان ورودی دارالفنون را می 

توان مشاهده كرد. 
سمت چپ خیابان بورس لوازم برقی و مواد شیمیایی 

است. 
بعد از گذش��ت حدود10 دقیقه ،از خیابان صور 

اسرافیل كه عبور می كنیم در سمت 
چپ كوچه ای می رس��یم به نام امام 
جمعه. علت نامگذاری آن خانه است 

كه متعلق به امام جمعه وقت در زمان 
قاجار ب��وده. این خان��ه از معماری ویژه 

برخور دارس��ت و اكنون در اختیار "دفتر 
حفظ و احیا بافت تاریخی تهران" قرار دارد.

 بع��د از اینك��ه مس��یر را در ناصرخس��رو در 
همان س��مت خیابان ادامه م��ی دهیم از كنار 

س��رای روش��ن كه نمایی خاص ك��ه برگرفته از 
معماری اروپایی اس��ت عبور می كنیم و در سمت 

به ساختمان شمس العماره كه در زمان ناصرالدین 
شاه ساخته شده می رس��یم كه در این خیابان جلوه 
گری می كند. روبروی ش��مس العماره كوچه مروی 
اس��ت كه به خاطر مدرسه مروی در آن معروف باین 

نام می باشد. 
ب��ازار مروی بیش��تر بورس عطر و ادكل��ون و لوازم 
آرایشی بهداش��تی است. اگر مسیر را ادامه بدهیم 
به سه راه می رسیم . ما سمت راست را می گیریم 
و به سمت كاخ گلستان روانه می شویم. از اینجا 
تا كاخ حدود 10 الی 15 دقیقه طول می كش��د.  
در مسیر كه حركت می كنیم به فضایی باز می 
رسیم كه به میدان سبزه میدان مشهور است. از 
آنجا ورودی به داخل بازار )بازار كفاش��ها(دارد. 
روبروی سبزه میدان ساختمان بانك ملی قرار 

دارد كه قبل تر جایگاه بنای تكیه دولت بود. 
جلوت��ر ب��ه میدان��ی در س��مت راس��تتان 
هس��ت كه میدان ارگ ن��ام دارد. حدفاصل 
خیابان ناصروخس��رو)ناصریه( ت��ا چهارراه 
15 خرداد)گلوبن��دك( خیاب��ان جباخانه 
یا بوذرجمه��وری نام داش��ت. نقطه آخر 

مسیرمان كاخ گلستان است. 
كاخ گلستان

ساعات بازدید:
همه روزه به جز یكشنبه و پنج شنبه)9 الي 15(

بعد از اینكه بازدید تمام شد نزدیك ایستگاه مترو  واقع 
در چهارراه  گلوبندك یا 15 خرداد مي باشد. 
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شركت صنعتی بهشهر

مهندس محمد عباس پور، مدیری كه پنج عنصر مهم شغلی را می دارد
-باز بودن برای پذیرش دیدگاههای دگران

-وجدان كار داشنت
-برون گرا بودن

-خوق و خوی ثابت 
-مثبت گرایی

در صنعت روغن نامی آشنا آوازه مدیریتش را همه شنیده اند، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، قدرت تصمیم گریی به موقع، قاطع در 
شناخت مسائل سازمان، توانمند، اولویت بندی اهم فی االهم را به خوبی تشخیص می دهد روز 9 اسفند به پاس این خدمت واحد 
برتر مفتخر به دریافت حمایت از حقوق مصرف كنندگان در سال 1389 گردید و تندیس این افتخار را از دست وزیر بازرگانی و رئیس 

دفر ریاست جمهوری دریافت كرد
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شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی کاله آمل

شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی کاله آمل برای سومنی سال متوایل واحد برتر و مفتخر به دریافت تندیس رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شد. 

مرد کار و اندیشه مهندس رمضان سلیمانی
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دوشنبه 5 ارديبهشت 1390- شماره 2649

روزنامه سياسي،اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و ورزشي صبح ايران
اوقات شرعي )به افق تهران( : 
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طلوعخورش��يد.................................................06:19
13:02 اذانظه��ر....................................................
غروبخورش��يد.................................................19:44
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صاحب امتياز و مديرمسئول :قلي شيخي

Email: newstoseeh@yahoo.com www.newstoseeh.com   آدرس سايت:

آدرس: خيابان جمهوري - خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان هاللي ـ پالك 4

  تلفن:66409771-66469642      فكس :66409746   
ليتوگرافي و چاپ:   توسعه                66469642

خسرو امیرحسینی
مجمعس��االنهصنعتیبهشهردرحضور91/3درصدسهامداربهریاست
مهندسعباس��علیزادهودوناظرجنابانخانمدکترگيس��وعاملیوبادبيری
مهندسشهرضاییبرگزارشدمجمعباتصویبصورتهایمالیوتقسيمسود
هرس��هم530ریالباطنينصلواتپیدرپیبهپاسخدماتارزندههيات
رئيسهشرکتبکارخودپایانداد.آنچهبرایسهامدارانرضایتمیداشت
عملکردشفافوصادقانهامورمالیمیبود.گزارشمجمعوعملکردساالنه
ش��رکتکهباهمکاریجنابشهرضاییمیبوده.درذیلبهنظرخوانندگان

عزیزمیرسدکهازمشاراليهتشکروقدردانیرامیدارد.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت صنعتی بهشهر)سهامی عام(
دراجرایمفادماده232اصالحيهقانونتجارت،مصوباسفندماه1347
وماده45قانونبازاراوراقبهاداربدینوسيلهگزارشدربارهفعاليتووضع
عمومیشرکتبرایدورهمالیمنتهیبه1389/09/30برپایهسوابق،مدارک

واطالعاتموجودتهيهوبهشرحذیلتقدیممیگردد.

گزارشحاضربهعنوانیکیازگزارش��هایساالنههياتمدیرهبهمجمع،
مبتن��یبراطالعاتارائهش��دهدرصورته��ایمالیب��ودهواطالعاتیرا
درخصوصوضععمومیشرکتوعملکردهياتمدیرهفراهممیآورد.

بهنظراینجانباناطالعاتمندرجدراینگزارشکهدربارهعملياتووضع
عمومیشرکتمیباشد.باتاکيدبرارائهمنصفانهنتایجعملکردهياتمدیره
ودرجهتحفظمنافعشرکتوانطباقبامقرراتقانونیواساسنامهشرکت
تهي��هوارائهگردیدهاس��ت.ایناطالعاتهماهنگب��اواقعيتهایموجود
بودهواثراتآنهادرآیندهتاحدیکهدرموقعيتفعلیمیتوانپيشبينی
نمود.بهنحودرستوکافیدراینگزارشارائهگردیدهوهيچموضوعیکه
عدمآگاهیازآنموجبگمراهیاستفادهکنندگانمیشودازگزارشحذف

نگردیدهودرتاریخ1389/11/23بهتائيدهياتمدیرهرسيدهاست.
نماینده  سمت اعضاء هیات مدیره 

شرکتصافوالبهشهر)سهامیخاص(آقایمامونفالحسعيدالداود
رئيسهياتمدیره

شرکتروغننباتیبهشهرمنطقهآزاداروند)سهامیخاص(آقایمحمد
عباسعلیپورکبيررهمدیرعاملونایبرئيسهياتمدیره

ش��رکتحملونقلریلیبهباربهش��هر)س��هامیخاص(آقایمحبوب
عضوهياتمدیره احمد

شرکتمارگارین)سهامیعام(آقایسيامکربيعیعضوهياتمدیره
شرکتشکرصافوالبهشهر)سهامیخاص(آقایعليرضاشریفی

عضوهياتمدیره
پیام هیات مدیره

صنع��تروغننباتیهمانندس��ایرصنایعنيزبیتاثي��رازبحرانجهانی
اقتصادنبودهاس��ت.اینتاثيرازحدودس��هسالپيشباعثافزایشناگهانی
قيمته��ایجهانیروغنخاماز100%تاحتیبيشاز300%درروغنس��ویا

وآفتابگردانگردید.
ش��رکتصنعتیبهشهردربعضیازانواعروغنهاتاحدود35%ولیبطور
متوس��طحدود29/5%بازارکش��وررادراختيارداش��تهودراینزمينهرتبه

نخسترادربين28شرکتتوليدکنندهداراست.
استراتژیش��رکتکسبجایگاهنخس��تروغنمایعخانواروهمچنين
صنفوصنعتورسيدنبهحداکثرسودازطریقکاهشهزینههاوهمچنين

توليدمحصوالتجدیدنيازمنددانشفنیباالاست،میباشد.
درسالمالیموردگزارششرکتتوانستهباراهاندازیکاملپروژهبزرگ
فراکشنيش��ن)بعنواناولينطرحجداس��ازیروغنمایعازجامددرکشور(
گامبزرگ��یدرکاهشهزین��ههاوافزایشروغنمایعورس��يدنبهاهداف

استراتژیکخودبردارد.
برنامههایش��رکتدرس��المالیآت��یاجرایپروژهه��ایروغنهای
تخصص��یکهتوليدآنهانيازمنددانشفنیباالس��ت،میباش��د.اینتوليدات
بدليلانحصاریبودنآنهاازسودآوریقابلتوجهیبرخوردارخواهدبود.
باتوجهبهاینکهعمدهمواداوليهمصرفیشرکتازقبلروغنخاموورق
حلبوقطعاتیدکیازمنابعخارجیتامينمیگرددبنابراینریسکعمده
شرکتتامينبموقعآنهااستکهبعضامیتواندبدليلمواجههباتحریمهای
بينالمللیموردخطرقرارگيرد.باتوجهبهارتباطسهامداریباشرکتعافيه
اینترنشنالعربستانسعودی،شرکتدرپییافتنراههایبرونرفتوکاهش

ریسکخودمیباشد.

تاریخچه :
تاریختاسيس:شرکتصنعتیبهشهر»سهامیعام«درتاریخ1330/1/19
تحتنامشرکتپنبهپاککنیبهشهربهشماره3479درادارهثبتشرکتهاو
مالکيتصنعتیتهرانبهثبترسيدهاستوطبقتصميممجمععمومیفوق

العادهمورخ1373/11/18نوعشرکتسهامیعامتبدیلگردیدهاست.
موضوعفعاليتاصلیش��رکت:باس��تنادماده2اساس��نامهعبارتستاز
»تاس��يسوبهرهب��رداریازکارخانجاتپنبهپاککنی،روغنکش��ی،تصفيه
روغنوس��ایرکارخانج��اتوتوليدانواعمحص��والتازقبيلروغن،پنبه،

لينتر،کنجاله«.
موض��وعفرع��ی:توليدوخری��دوفروشمحص��والتغذائ��یازقبيل
انواعس��س-قند-ش��کر-غالت-برنج-چ��ای-ماکارونی-انواعرش��ته
ه��ایخوراکی-آجيل-ميوهخش��ک-آبميوه-ان��واعرب-انواعکمپوت
وکنس��رو-آبمعدنی-وبس��تهبندیوتوزیعآنه��ادربازارهایداخلیو
خارجیوخریدووارداتماش��ينآالت،قطعاتولوازم،مواداوليهوسایر
م��وادکمکیوبط��ورکلیهرنوعمایحت��اجموردنيازبرایام��ورتوليدیو
یابرایف��روشآنها،صادرتمحصوالتش��رکتوهمچنينانجامهرنوع
معامالتبازرگانیوصنعتیبطوراعم،انجامس��رمایهگذاریوخریدس��هام

شرکتهایتوليدیوتجارتی.
سرمایه و ترکیب سهامداران:

س��رمایهشرکتدربدوتاس��يسمبلغ6/5ميليونریال)شاملتعداد260
س��هم،بهارزشاس��میهرس��هم25/000ریال(بودهکهطیچندمرحلهبه
ش��رحزیربهمبلغ330ميلياردریال)شاملتعداد330ميليونسهم،بهارزش
اس��میهرسهم1000ریال(درپایانفروردینماهسال1388افزایشیافته

است.

محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

1-اساس��نامهش��رکتکهبعنوانمهمترینرکنناظربرفعاليتهایشرکت
بودهاست.

2-مصوباتهياتمدیره
3-دس��تورالعملس��طحتصميمگيریوحدوداختياراتمدیرانارشدو
ردهميان��یش��رکتکهبعنوانیکیازاساس��یترینعام��لکنترلهایداخلی

مدنظرقراردارد.
4-قوانينخارجازش��رکتعمدتاقوانينجاریکش��ورایرانمیباشد.
الزمبهذکراس��تک��هقيمتگذاریکاالهاییارانهایبراس��استصميمات
دولتمشخصمیگرددوقيمتکاالهایآزادتحتنظارتسازمانحمایت

ازمصرفکنندگانوتوليدکنندگانمیباشد.
گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت:

درراس��تایمص��رفبهينهان��رژیدرش��رکتصنعتیبهش��هر،باکنترل
مصارفانرژیدربخشهایالکتریکیوحرارتیوبهينهس��ازیسيستمها
وفرآیندها،مصرفانرژیش��رکتبهميزان4%نس��بتبهدورهمشابه2009
کاهشیافتهاس��تکهپيروآنهزینههایانریوحجماالیندهایناش��یاز
س��وختهایفسيلیشرکتکهگازش��هریوگازوئيلمیباشدبهازایواحد

توليدکاهشیافتهاست.
مجموع��هفعاليتهایصورتگرفتهدرزمينهمدیریتانرژیدرش��رکت
صنعت��یبهش��هرباعثگردیدهاس��تکهمصارفانرژیدرح��د50%ميزان
مصرفانرژیویژهکهبرمبنایاس��تانداردملیایرانبرایتوليدروغنمجاز
دانس��تهاستمیباشدکهنش��انازروشبهينهمصرفانرژیدرشرکتمی

باشد.
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک تامین مواد اولیه
باتوجهبهاینکهعمدهمواداوليهمصرفیشرکتازقبيلروغنخام،ورق
حلبازمنابعخارجیتامينمیگردد،بنابراینریس��کعمدهش��رکتتامين
بهموقعآناس��تکهبعضامیتواندبدليلمواجههباتحریمهایبينالمللی

موردخطرقرارگيرد.
ب��اتوج��هبهارتباطس��هامداریباش��رکتعافيهاینترنش��نالعربس��تان
سعودی)س��هامدارعمده(ش��رکتدرپییافتنراههایبرونرفتوکاهش

ریسکمیباشد.
ریسک نوسانات نرخ بهره:

کلي��هقراردادهایتس��هيالتمالیدریافتیش��رکتباسررس��يدحداکثر
یکسالهمیباش��ندودرصورتتغييرنرخسودتسهيالتدرسيستمبانکی،

هزینهبهرهتغييرخواهدنمود.
ریسک نوسانات نرخ ارز:

بخشیازتسهيالتمالیشرکتبصورتتسهيالتریفاینانسمیباشدکه
بازپرداختآنبصورتارزیمیباشد.

باتوجهبهاینکهامکانهجينگارزدرداخلکشوروجودنداردفشرکت
جهتپائينبردنریس��کنوس��اناتنرخارز،کليهتسهيالتریفاینانسرابا

واحدپولدرهماماراتازبانکهااخذنمودهاست.
اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع

شرکتدرس��الموردگزارشمغایرتگيریباشرکتبازرگانیدولتیرا
تاسال1385برایبخشیازحسابهابهاتمامرسانيدهاستولیصورتجلسه
مذکوربهامضایدوش��رکتنرسيدهاست.بخشیازمغایرتهایبدستآمده

دردفاترشرکتثبتشدهاست.
پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

هياتمدیرهضمنتشکرازحضورصاحبانسهامدراینمجمعوقدردانی
ازرهنمودهایمعمولشده،مراتبذیلراپيشنهامینماید.

الف(تصویبصورتهایمالی
ب(تصویبمعامالتموضوعماده129قانونتجارت

ج(مبلغ174/900ميليونریالس��ودخالص)برایهرس��هم530ریال(
تقسيمگردد.

د(تصویبپاداشهياتمدیره
برنامه های آینده شرکت 

1-گس��ترشبازارهایفروشمحصوالتازطریقتوسعهسيستمتوزیعو
پخشمحصوالتدرشهرهاوروستاهایکوچکبوسيلهشبکهنمایندگی

2-ارائ��همحصوالتجدیددرروغنهایخان��وارمایعازطریقفرمولهای
جدیدودانشفنیروزدنيا

3-ش��رکتدرنظردارددرس��الآیندهافزایشس��رمایهایبهميزان247
ميلي��اردری��الانجامدهدکهس��رمایهدرگردشآنازمح��لعملياتجاری

تامينخواهدشد.

صنعتی بهشهر سود 530 ريالي تقسيم كرد؛
 سود امسال بهتر از همه سال ها

تاریخ 

افزایش سرمایه

1331/01/19

1333/11/06

1335/10/07

1339/01/25

1340/05/15

1341/09/15

1344/08/05

1352/08/19

1354/03/11

1372/09/06

1373/05/06

1374/08/29

1374/08/29

1380/12/25

1382/02/01

1388/01/30

درصد  

افزایش سرمایه

38/46

511/11

54/54

100

50

33/33

25

24/70

50/94

900

100

300

50

50

33/33

71/87

سرمایه جدید

)میلیون ریال(

9

55

85

170

255

340

425

530

800

8000

16000

64000

96000

144000

192000

330000

محل

 افزایش سرمایه

آورده نقدی

50% نقدی 50% تعهد شده

آورده نقدی

آورده نقدی

آورده نقدی

آورده نقدی

آورده نقدی

از محل ذخیره

آورده نقدی

مطالبات حال شده

آورده نقدی

نقدی مطالبات حال شده

نقدی، مطالبات حال شده، اندوخته

نقدی، مطالبات حال شده

نقدی، مطالبات حال شده

نقدی، مطالبات حال شده

تغييرات سرمايه شرکت
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در دهمنی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 89 
شرکت برتر حامی حقوق مصرف کنندگان معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور مهندس اسفندیار رحیم مشایی رییس 
بازرگانی  وزیر  غضنفری  مهدی  دکر  و  جمهوری  ریاست  دفر 
از  حمایت  و گواهینامه  تندیس  برتر  شرکت های  به  برگزار گردید، 

حقوق مصرف کنندگان اعطا گردید.
یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی که به همراه معاوننی شرکت 
در این همایش حضور پیدا کرده بود گواهینامه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان را از دستان وزیر بازرگانی دریافت کرد.
مدیر عامل بیمه رازی پس از دریافت گواهینامه حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان اعالم کرد که انتظارات مشریان و بیمه گذاران در 
سال های اخری بسیار باال رفته است و طبعًا شرکت ها و بیمه گرانی 

بریون  رقابت  عرصه  از  نمایند  برآورده  را  انتظارات  نتوانند  که 
در  بتواند  رازی  بیمه  امیدواری کرد که  اظهار  خواهند رفت. وی 
مسری فعالیت بیمه گری خود در جهت افزایش رضایتمندی مشریان 
بیمه گذاران کماکان  نیاز  مورد  پوشش های  ارایه  و  برداشته  قدم 

موفق باشد.
گفتنی است معیارهای سازمان برای انتخاب حامیان برتر مواردی 
داشنت  بهره وری،  افزایش  از  استفاده  با  قیمت ها  قبیل کاهش  از 
به صورت کاماًل  قیمت  مناسب  رسانی  اطالع  قانونی،  مجوزهای 

شفاف و آشکار و نداشنت تخلف اقتصادی بوده است.
در  توانست  رازی که  بیمه  عامل  مدیر  مظلومی  یونس  مهندس 
حقوق  رعایت  دریافت گواهینامه  به  مفتخر  سال کاریش  اولنی 

مصرف کنندگان شود.

بیمه رازی حامی حقوق مصرف کنندگان شد

27 اقتــصـاد و بيــمه
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صاحب امتياز و مديرمسئول :قلي شيخي

Email: newstoseeh@yahoo.com www.newstoseeh.com   آدرس سايت:

آدرس: خيابان جمهوري - خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان هاللي ـ پالك 4

  تلفن:66409771-66469642      فكس :66409746   
ليتوگرافي و چاپ:   توسعه                66469642

خسرو اميرحسيني 
ش��رکتمارگاریندرطولنيمقرنحياتخ��ودآنقدرتجربهآموختهکهبخوبی

توانرفتازبحرانشود.
55س��الپيشدرسرایحافظبازارتهراندرحجرهکوچکیمردیباشابکوی
مش��کیمخملیومحاسنسفيدنشس��تهوراهکاربرایبهداشتوتغذیهدرآینده
میریختنهدانشآموختهآکادميهایعلمیبودنهدس��تیدردادوستدروزحجره
نش��ينانبازارمیداشتمردخيریبودخيراندیشسرایحافظاوراحاجمحمود
الجوردیاهالیکاش��انمیدانس��تند.حاجمحمودازجابرخاستیاعلیگفتبه
جادهقدیمکرجرفتودرپشتراهآهنمحلیراخریدیکمجموعهتاسيسکرد
سالیگذشتدردشتهایورامينقرچکآنجاکهسمانبودامينابادبناییکارخانه
مارگارینراگذاردتاروغنکشیوتصفيهوهيدروژناسيونروغنومارگارینسازی
وتهيهروغنساالدونيزتهيهخوراکداموتاسيسکارخانهپنبهپاککنیوصابون
س��ازیوص��ادراتووارداتوهمچنينعملياتمجازتج��اریدرموردموضوع
شرکت.اولينروزهایکاریدرسهشيفتهشتتنرسيدامروزدربيستوچهار
ساعت400تنروغننباتیبستهبندیشدهدر24ساعترسيدهاست.برگردیمبه
آنروزهابهسال1332کهدرتهرانآنروزبرقآبنبوددرکوچهپسکوچههاسقاها
آبدربشکهرویچرخمیداشتندوازآوردهحاجامينیضربچندتيرچوبیدر
گذرگاههایمیبود.آبحس��نآباد،آبشاهیآبفرهنگدرآبانبارهاسرازیر
میشهودرهمينبازارآبحاجعلیمرادبودآنروزهاکهوضعآببرقاینچنين

برکشورمیگذشتدرجادهقدیمکرجوقرچکورامينتاسيساتیبناشدهبودکه

همتوربينبرقمیداش��تهممنبعآبلولهکشیباآخرینتکنيکجهانکارخانه
درس��هش��يفتمحصولیتوليدمیکردکهمردمبیقوتیرابداننس��بتمیدادند
یکیکهقوتداشتمیگفتندروغنکرمانشاهیخوردهوآندیگریکهضعيفتر
بودمیگفتندروغننباتیخورده.حاجمحمودخوبمیدانس��تآیندهبهچهچيز
نيازداردامروزدرمجمعرودررویجوانینشس��تهامکهسنوسالشبهآنروزها
نمیرس��دولیس��خنهمانندحاجمحمودمیگویدبهسالگذشتهتکيهکردهواز
آیندهبیخبرخداپدراینمهندسعباس��علیزادهرابيامرزدنانبهحاللیخورده
درچندینس��المدیریتنامبزرگانموسسرازندهنگاهداشتهونامنيکوماندهاز
آنهاراارجنهادهاس��تخبربودکهمارگارینهجرتپيش��هوبرایمانهدرجهانی
کههمهمتحدشدهاندتانمانددرپيلهزندهپایدارباشدمارگارینبهجمعیارانمی
رودتاباهمتهموبادستدردستهمآبادوآزادبماندبااینکهصنعتروغن
نباتیهمانندسایرصنایعنيزبیتاثيرازبحرانجهانیاقتصادنبودهاست.اینتاثير
ازحدودس��هس��الپيشباعثافزایشناگهانیقيمته��ایجهانیروغنخاماز
100%تاحتیبيشاز300%درروغنس��ویاوآفتابگردانگردید.درطيس��المورد

گزارشفروشروغنکوپنینيزتقریبابهطورکاملحذفگردید.
شرکتمارگارین)س��هامیعام(درزمينهفروشروغنهایخوراکیرتبهسوم

رادربين28شرکتتوليدکنندهداراست.
اس��تراتژیشرکتکسبجایگاهنخستروغنمایعخانواروهمچنينصنفو
)B2B(صنعتورس��يدنبهحداکثرسودازطریقتوسعهفروشصنفوصنعت
وفروشبرندآفتابتوس��طنمایندگانمحلی)ROI(،کاهشهزینههاوهمچنين
توليدمحصوالتجدیدکهنيازمنددانشفنیباالستوتوسعهفناوریتوليدروغن
ازطریقراهاندازیدس��تگاهبس��تهبندیاس��لب)Slab(وپروژههایدیگر،می
باش��د.تاتاریختنظيماینگزارشش��رکتبابيشازبيس��تنمایندهجهتفروش

محصولخوددرسراسرایرانقراردادمنعقدنمدهاست.
چبرنامههایشرکتدرسالمالیآتیاجرایپروژههایروغنهایتخصصی
کهتوليدآنهانيازمنددانشفنیباالس،میباشد.اینتوليداتبدليلانحصاریبودن

آنهاازسودآوریقابلتوجهیبرخوردارخواهدبود.
ب��اتوجهبهاینکهعمدهمواداوليهمصرفیش��رکتازقبي��لروغنخاموورق
حلبوقطعاتیدکیازمنابعخارجیتامينمیگرددبنابراینریسکعمدهشرکت
تامينبموقعآنهااس��تکهبعضامیتواندبدليلمواجههباتحریمهایبينالمللی
م��وردخطرقرارگيرد.باتوجهبهارتباطس��هامداریباش��رکتعافيهاینترنش��نال
عربس��تانسعودی،ش��رکتدرپییافتنراههایبرونرفتوکاهشریسکخود

میباشد.
 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت مارگارین )سهامی عام(
دراج��رایمفادماده232اصالحيهقانونتجارت،مصوباس��فندماه1347و
ماده45قانونبازاراوراقبهاداربدینوس��يلهگزارشدربارهفعاليتووضععمومی
ش��رکتبرایدورهمالیمنتهیبه1389/09/30برپایهس��وابق،مدارکواطالعات

موجودتهيهوبهشرحذیلتقدیممیگردد.
گزارشحاضربهعنوانیکیازگزارش��هایساالنههياتمدیرهبهمجمع،مبتنی
براطالعاتارائهشدهدرصورتهایمالیبودهواطالعاتیرادرخصوصوضع

عمومیشرکتوعملکردهياتمدیرهفراهممیآورد.
بهنظ��راینجانباناطالعاتمن��درجدراینگزارشکهدرب��ارهعملياتووضع
عمومیش��رکتمیباش��د.باتاکيدبرارائهمنصفانهنتای��جعملکردهياتمدیرهو
درجهتحفظمنافعش��رکتوانطباقبامقرراتقانونیواساس��نامهشرکتتهيه
وارائهگردیدهاس��ت.ایناطالعاتهماهنگباواقعيتهایموجودبودهواثرات
آنه��ادرآین��دهت��احدیکهدرموقعي��تفعلیمیتوانپيشبين��ینمود.بهنحو
درس��توکافیدراینگزارشارائهگردیدهوهيچموضوعیکهعدمآگاهیازآن
موجبگمراهیاس��تفادهکنندگانمیش��ودازگزارشحذفنگردیدهودرتاریخ

1389/11/23بهتائيدهياتمدیرهرسيدهاست.
اميداس��تباتوفيقالهیورهنمودس��هامدارانارجمندوباکمکوهمکاری
هرچهبيشترکارکنانشرکت،شاهدرشدوشکوفائیبيشازپيششرکتباشيم.

بااس��تفادهازفرصتبدس��تآم��ده،هياتمدیرهالزممیدان��داززحماتو

فعاليتهایکليهمدیران،کارشناس��انوکارکنانش��رکتوایفاینقشموثروسازنده
آناندرتحصيلنتایجبدستآمدهتشکروقدردانینماید.

هيات مدیره شرکت مارگارین )سهامی عام(
اعضاء هيات مدیره                           نماینده                         سمت

آقایمحمدعباسعلیپورکبيرهرئيسهياتمدیره شرکتصنعتیبهشهر
مامونفالحسعيدالداودنائبرئيسهياتمدیره شرکتصافوالبهشهر
روغننباتیبهشهرمنطقهآزاداروندبهشهرآقایسيامکربيعیعضوهياتمدیرهو

مدیرعامل
آق��ایمحب��وباحم��دعض��وهيات شرکتحملونقلریلیبهباربهشهر

مدیره
شرکتشکرصافوالبهشهرآقایغالمرضازالپورعضوهياتمدیره

تاریخچه شرکت
ش��ركتس��هاميعاممارگاریندرتاریخ12دیماه1332تاسيسودرتاریخ20
دیماه1332تحتش��ماره4204درادارهثبتش��ركتهاومالكيتصنعتيتهران

بهثبترسيدهاست.
بهموجبتصميممجمععموميفوقالعادهمورخ1350/09/07نوعش��ركتاز
سهاميعامبهسهاميخاصتغييریافتهومتعاقبادرتاریخ1353/11/19بهموجب
تصميمعموميفوقالعادهازسهاميخاصبهسهاميعامتبدیلگردیدهاست.

بهموجبنامهش��ماره600/1814/15822مورخ1365/02/18س��ازمانصنایع
مليایرانمعادل28.23درصدازس��هامشركتقبلازتغييراتدرسرمایهمشمول
بند)ب(مادهقانونحفاظتوتوس��عهصنایعایرانش��ناختهشدهوبهموجبنامه
ش��ماره112046مورخ1359/3/5وزارتصنایعومعادنمش��مولبند)ج(قانون

مذبورنميباشد.
مدیرانمنتخبدولتازسال1359تصديامورشركترابهعهدهگرفتهو
درتاریخ1371/11/20پيروواگذاري63.68درصدازسهاممتعلقبهسازمان
صنایعمليایرانبهش��ركتتوسعهصنایعبهشهر،ش��ركتازپوششسازمان
مليایرانبهشركتتوسعهصنایعبهشهر،شركتازپوششسازمانصنایعملي
ایرانخارجومتعاقبابهموجبصورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ
1371/12/15سالماليشركتازمقطعپایانتيرماهبهپایاناسفندماههرسال
وطبقصورتجلسهمجمععمومیمورخ1384/4/23سالمالیشرکتازمقطع

پایاناسفندماهباپایانآذرماههرسالتغييریافت.
درپایانس��ال1372س��هامش��رکتدربورساوراقبهادارتهرانپذیرفته
شدهاست.درحالحاضرشركتسهاميعاممارگارینجزوواحدهايتجاري
ش��ركتصافوالبهش��هرميباشدكهمركزاصليآنكيلومتر8جادهفتحشركت

صنعتيبهشهرواقعاست.
موضوع فعاليت شرکت:

بهاستنادماده2اساس��نامهموضوعاصلیشرکتعبارتستازاحداثکارخانه
روغنکش��یوتصفيهوهيدروژناسيونروغنومارگارینسازیوتهيهروغنساالد
ونيزتهيهخوراکداموتاسيسکارخانهپنبهپاککنیوصابونسازیوصادراتو
وارداتوهمچنيناقدامبههرگونهعملياتمجازتجاریدرحدودموضوعشرکت

کهطبققوانينمملکتیمجازشمردهشود.
موضوعفرعیعبارتس��تازتوليدوخری��دوفروشمحصوالتغذاییاز
قبيلانواعس��س،قند،ش��کر،غالت،برنج،چای،ماکارونیوانواعرشتههای
خوراکی،آجيل،ميوهخش��ک،آبميوه،انواعرب،انواعکمپوتوکنس��رو،آب
معدنیوبس��تهبن��دیوتوزیعآنهادربازارهایداخل��یوخارجیوخریدو
احداثهرکارخانهوتاسيس��اتمفيددیگروبهرهب��رداریازآنهاوواردات
ماش��ينآالت،قطعاتولوازم،مواداوليهوس��ایرموادکمکیوبطورکلیهر
ن��وعمایحت��اجموردنيازبرایام��ورتوليدیویابرایف��روشآنها،صادرات
محصوالتش��رکتوهمچنينانجامهرنوعمعامالتبازرگانیوصنعتیبطور
اعم،انجامسرمایهگذاریخریدسهامشرکتهایتوليدیوتجارتیمیباشد.

سرمایه و ترکيب سهامداران:
سرمایهشرکتدربدوتاسيسمبلغ475ميليونریال)شاملتعداد475هزار
س��هم،بهارزشاس��میهرس��هم1000رال(بودهکهطیچندمرحلهبهشرح
زیربهمبلغ360ميلياردریال)شامل360ميليونسهم،بهارزشاسمیهرسهم

هزارریال(درپایانسالمالی1389/9/30افزایشیافتهاست.
تغييراتسرمایهشرکتازسال1373تازمانحالبشرحزیرمیباشد:

محيط حقوقی شرکت:
مهمترینقوانينومقرراتحاکمبرفعاليتشرکتعبارتنداز:

قيمتگذاریمحصوالتیارانهایش��رکتتوس��طوزارتبازرگانیانجام
میش��ودوقيمتگذاریمحصوالتآزادنيزتوس��طسازمانحمایتنظارت

میگردد.
درسالمالیموردگزارشقانونخاصیکهتاثيرقابلمالحظهایبرفعاليت

شرکتداشتهباشدوضعنشدهاست.
جایگاه شرکت در صنعت:

شرکتدرصنعتروغننباتیوبستهبندیقندوشکروکرهگياهیفعاليت
میکند.

کلميزانتقاضایبازار)کليهشرکتها(
برنامه های آینده شرکت:

الف-گس��ترشبازاره��ایفروشمحصوالتوتنوعبخش��یش��يوههای
فروش،توجهویژهدرتوليدروغنهایمخصوصصنفوصنعت،توليدمارگارین
مخص��وصصنعتدربس��تهبندیه��ایجدیدکهباعثافزای��شقابلتوجه
تقاضایمحصوالتشدهاست.برگزاریهمایشهایویژهروغنهایتخصصی
باصاحبانصنعتش��يرینیوش��کالتوممعرفیاینمحصوالتوهمچنين

تبادلاطالعاتکهباعثرشدفروشمحصوالتخواهدشد.
ب-باتوجهبهاینکهش��رکتمارگارینمعامالتزیادیباش��رکتصنعتی

بهشهر)سهامیعام(درخصوصتوليدومواداوليهدارد،مدیریتشرکتجهت
افزایشکاراییتوليدوعملکرددرنظرداردمحلش��رکترابهشرکتصنعتی

بهشهرنزدیکنماید.
اینامرموجببهينهنمودنبرخیهزینههاازقبيلهزینههایسرباز،حمل
ونقلموادخامبيندوش��رکتوبرخیدیگ��رازهزینههایعمومیواداری
ش��رکتبرایهميشهخواهدش��د.مضافااینکه،واگذاریداراییهایثابتبال

استفادهموجبکسبسودغيرعملياتیخواهدشد.
درصورتيکهپروژهجابجاییزميننهاییگردد،شرکتاقدامبهفروشزمين
خواهدنمود.درحالحاضرسودفروشزمينبهارزشکارشناسیپسازکسر
ارزشدفتریس��اختمانهاومس��تصدثاتآنبالغبرچهارصدوهشتادميليارد
ریالخواهدش��د.بدیهیاستکهس��ودواقعیپسازفروشقطعیمشخص

خواهدگردید.
ش��رکتتاکنونبایکخریدارمذاکرهنمودهاستکهنتيجهآنتاکنونقطعی

نشدهاست.
ج-گسترششبکهفروشازطریقجلبنمایندگانبيشتر.

د-تولي��دمحص��والتومعرفیمحصوالتجدیدک��همنابعمالیمربوطاز
محلعملياتشرکتتامينخواهدشد.

مارگارين 55 ساله شد
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شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران 

مهندس مجید زرین قلم مقدم مدیر عامل شركت موتورسازان تراكتور سازی ایران یار خوب كشاورزان تولید كننده محصویل كه رضایت 
مشری را در بر دارد و برای پنجمنی سال متوایل مفتخر به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان می شود. شرکت موتورسازان 
به عنوان بزرگرین تولیدکننده موتورهای دیزیل کشور با در اختیار قرار داشنت امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته در ساخت انواع  
موتورهای سه، چهار و شش سیلندر با کاربردهای مختلف کشاورزی، خودرو، صنعتی، ماشنی آالت راه سازی و... فعالیت نموده و تأمنی 

کننده بخش اعظم نیاز واحدهای صنعتی کشور به نریوی محرکه به شمار می آید.
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نوش�تهیزیرنامهایاس�تکهمرحوممیرزامحمدالویریب�همرحوماحمدخان
امیرحس�ینیسیفالممالکفرماندهیفوجقاهرخلجنگاشتهاست.ازشروعتا
خاتم�هینام�هازحروفبینقطهالفباانتخابودرنوعخودازش�اهکارهایادب
زبانپارسیبهشمارمیآید.انگیزهینامهوموضوعآنقّلتدرآمدوکثرتعائله

وتنگیمعیشتبودهودرزمانناصرالدینشاهنوشتهشدهاست.
س�رسلسلهامراراکردگاراحد،امروعمرسرمددهاد.دعاگومحمدساوهایدر
کلکومدادس�احرمودرعلموس�وادماهر.ملکالملوککالممومعلممسائل
حاللوحرام.درکلممالکمحروس�هاس�مورس�مدارم.درهرعلممعلمودر
ه�راصلمؤسس�م.درکلکعم�اددوممدرعالم،درعلموحکممس�لمکلامم

سرسلسلهاهلکمالماماکوطالعکامکاروکومردکرم؟
دلم�ردهآالمده�رم.کوهکوهدردهادردلدارم.م�دامدردامدام،وعلیالدوام
درورطهآالمدهرمهرس�حرومس�ادرواهمهووسواسکهمداحکهگردموکرا
واس�طهکارآرمکهمهاممرااصالحدهدودوس�هماهمآس�ودهدارد.مکررداد
کم�الدادمودرهرموردمدحمعرکهه�اکردم.همهگوهرهمهدر،همهاللههمه
گل،همهعطارروحهمهسروردل،امااللرامکالمهوکرراسامعهوکوررامطالعه
آمد.همهراطالس�ودهدرمحکادراکآوردهاحس�اسمسکردموالمساسگو

آمدم.اماعالمهدهرم،ملولمومحسودوعوامکالحمارمحمودومسرور...
الال�هاالاهللوح�دهدالدرگلهمس�دودداردرهمهحالک�هکارهایهمهعکس
مدعاآمدعالوههمهدردهاوس�رآمدکلمعرکههاعروسمهردرآرامگاهحمل
درآمد.عالموعامالموکرام،صالحوطالح،صادرووارد،کودکوس�الدار،گدا
ومال�دار،هم�هدراصالحاهلواوالدوهرکسهرهوسدرمعاملهوس�ودادارد
آمادهواطعمهوهرس�ماطگردآورده،حلواوکاک،س�رکهوساک،کرهوعسل،
سمکوحمل،گرمکوکاهو،دلمهوکوکو،امرودوآلو،الیکلمکدو،همهدرراه،
مک�ردعاگوکهدرکلمحروممودرحکمکاالمع�دوم.اگرموهومومعلولمعدل
سهصاعودودرماردهگرددحامدومسرورم.مگرکرمسرکاراعلیکهسرالولد
وس�رالوالددراوطل�وعکردهودادرسآمده،درده�اودوا،وامهااداوکامهاروا
گردد.ل�هطولعمرکطولالمطرس�واءلهالدرهموکهالم�دردهدمردراکامدل
کردگارهمهعمرآس�ودهوکامکاردلآراهمهکاروکرداراوملکدرس�مامادح
کاراوطولاهللعمرهودمرهحاسده،هلکاعدانه،اعطهماله،اصلحاحوالهواسعد

اوالدهمدامالسماء.
هر كو نكند فهمی زین كلك خیال انگیز 

 نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

خسرو امیرحسینی
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نام  غذایی  صنعت  در  كه  جوانی  محمد گنجی  امری  مهندس 
برای  می دارد.  صغری  آسیای  و  میانه  خاور  منطقه  در  بلندآوازه ای 
ششمنی سال متوایل، واحد برتر، مفتخر به دریافت گواهینامه رعایت 

حقوق مصرف كنندگان شد. 
گروه تولیدی مهرام )سهامی عام( در سال 1349 تأسیس و در سال 
تولیدات  برداری رسید.  بهره  به  قزوین  الربز  در شهر صنعتی   1352
رأس  در  مایونز  سس  و  شد  آغاز  محصول  نوع  شش  با  مهرام 
محصوالت تولیدی قرار گرفت. کارخانه مهرام در زمینی به مساحت 
11 هزار مر مربع در شهر صنعتی الربز قزوین با سالن های تولید مجزا 
راه اندازی شد و اینک دارای بیش از 370 نفر پرسنل و پروانه بهره 
برداری 267 تن می باشد. مهرام در طی سالیان متمادی با تالش 
و پشتکار به تنوع محصوالت خود افزوده است و در حال حاضر 
شرکت مهرام به عنوان یک گروه تولیدی شناخته شده و مطمئن در 
بازار مواد غذایی ایران می باشد که از چندین شرکت زیر گروه تشکیل 
زیر  بشرح  مهرام  محصوالت  لیست  حاضر  حال  در  است.  گردیده 

می باشد:
سس مایونز، مایونز با طعم لیمو، مایونز چیلی، مایونز کم چرب، سس 
الویه، سس هزار جزیره، سس ساندویچ، سس فرانسوی، سس گوجه 
فرنگی،  رب گوجه  باربیکیو،  سس  تند،  )کچاپ(، کچاپ  فرنگی 

انواع  مربا،  انواع  زیتون،  عسل،  مالیم،  خردل  خردل،  انار،  رب 
در  انواع کنسرو.  و  نارنج  آب  لیمو،  آب  سرکه،  ترشیجات،  و  شور 
چندین سال اخری گروه تولیدی مهرام گام های بزرگی به سوی کسب 
استانداردهای بنی المللی از جمله                           و HACCP و 
تغیری بازارهای جهانی برداشته است و در این راستا موفق به دریافت 
گواهینامه ها و نیز جوایزی شده است. که این مهم با تالش مستمر در 
شناسایی شرایط محیطی، اسراتژی مناسب و اصالح ساختار درونی 
حاصل گشته است. کلیه کارکنان مهرام همواره سعی خود را در حفظ 
تضمنی کیفیت محصوالت به کار می بندند و با شعار )همیشه حق با 

مشری است( سعی در حفظ وفاداری مصرف کنندگان دارند.
این شرکت در سال 1385 با انجام مطالعات و پژوهش های بازاریابی 
و درک دقیق نیازهای روز مصرف کننده ایرانی، گامی موثر در ارایه 
محصوالت متنوع در بسته بندی های جدید با هدف استفاده آسان 
مبتنی بر علم طراحی صنعتی برداشت و در سال 1386 نیز این مسری را با 
تولید محصوالتی چون سس ساالد الویه و افزایش تنوع خانواده سس 
های مایونز، همچننی ورود مجدد سس های گوجه فرنگی )کچاپ و 
کچاپ تند( در بسته بندی جدید، انتظارات بر حق مردم ایران را نسبت 

به این برند محبوب پاسخ داده است.

مهرام
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عید نوروز به همت راس��ت قامتان فرهنگی بنام ایران در یونسكو ثبت  
شد. خوشا به حال ما كه توانستیم این نام بزرگ را به نام ایران سرافراز 

در مركز فرهنگی سازمان ملل یونسكو به نشانیم.
هر كه نوروز جش��ن كن��د و به خرّمی بپیوندد ، تا ن��وروز دیگر عمر در 

شادی و خرّمی گذارد . 
نوروزنامهاثرشیخالعارفینحکیمعمرخیام

نوروز یك جش��ن بزرگ باس��تانی و ملّی اس��ت ، بایس��ته ی پژوهش و 
بررس��ی . نظر به وسعت  دامنه ی پژوهش و گوناگونی ویژگی ها و جوانب 
دیدگاه ، س��یر تحقی��ق در این مختصر برای نگاره به طور كامل میس��ر 

نیست ، با این حال: 
 آب دریا را اگر نتوان كشید

هم به قدر تنشگی باید چشید 
پیدایش نوروز ، سیر نجومی یا گاه شماری نوروز ، آیین ها ، رسوم ، سنت ها 
و مراسم نوروز و هم چنین علت وقوع نوروز از عمده مسائل مربوط مورد 
بحث در این نوشتار است تا شاید بتوان با نگاشتن یا مطالعه كردن آن ، 

ِدیِن ایرانی بودن خود را به این آیین اجدادی ادا كنیم .

واژهینوروز
نوروز واژه ای اس��ت مركب كه از دو جزء )) نو (( و )) روز (( كه به معنای 
روز نوین است و بر نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی آن گاه 
كه آفتاب به برج َحَمل انتقال می یابد اطاق می شود . اصل این واژه در 
پهلوی و در سنگ نگاشته های یافته شده از پیشینیان مان )) نوك روچ 
)Nok Roch ( (( یا )) نوگ روز Nog rooz (( بوده است ، چنان كه در 
برخی از دیوار نوشته های به جای مانده در تخت جمشید این گونه آمده :
)) خداون��دا ، به حرمت مهرگان و نوگ روز و فرخ روز ایس��ال كبیس، و 

جشن گاهنبار و نوگ روز، روزی را افزون نما((
این واژه در دو معنی به كار می رود: 

نوروزعام: روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو
نوروزخاص: روز ششم فروردین با نام »روز خرداد«

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سِردا یعنی سال نو یاد می كردند. 
مردمان ایرانی آس��یای میانه نیز در زمان س��غدیان و خوارزم شاهیان، 

نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند. 

واژهینوروزدرالفبایالتین
در متن ه��ای گوناگ��ون التین، بخش نخس��ت واژه ی ن��وروز با امای 
No،Now،Nov و Naw و بخ��ش دوم آن با امای Ruz، Rooz و 

Rouz نوشته شده است. در برخی از مواقع این دو بخش پشت سر هم 
و در برخی با فاصله نوش��ته می شوند. اما به باور دكتر احسان یارشاطر 
بنیان گذار دانشنامه ی ایرانیكا، نگارش این واژه در الفبای التین با توجه 
به قواعد آواشناس��ی، به شكل Nowruz توصیه می شود. این شكل از 
امای واژه ی نوروز، هم اكنون در نوشته های یونسكو و بسیاری از متون 

سیاسی به كار می رود .

پیدایشنوروز
نوروز، جشن شكوهمند ایران باستان، گویای پیشینه ی تابناك میهن ما 

و جلوه ای مهم از فرهنگ غنی قوم ایران است.
نوروز كه قرن های دراز است بر بیشتر جشن های جهان فخر می فروشد، 
از آن روست كه یك قرارداد مصنوعی اجتماعی یا یك جشن تحمیلی 
سیاسی نیست. جشن جهان است و روز شادمانی زمین، آسمان، آفتاب، 

جوِش شگفتی ها و شور زدن ها و سرشار از هیجان هر آغاز.
نوروز گذشت زمان و دگرگونی های دوران را شاهد بوده و پیوسته با آمد 
و رفت الهام بخش خود، پایان فصلی دیگر را به س��اكنان این سرزمین 

كهنسال اعام كرده است. نوروز، تجدید خاطره ی بزرگی است. 
خاطره ی خویشاوندی انسان با طبیعت. گذشت سال های دراز نه تنها از 
شكوهمندی سنت های نوروزی نكاسته بلكه روشنگر این واقعیت بوده 
كه بزرگداشت نوروز و گرامی داشتن سنت های آن با احساس و اندیشه 

ایرانی، پیوند ناگسستنی یافته است.
ابوریحان بیرونی در التفهیم در پاسخ به این سؤال كه: "نوروز چیست؟" 
می نویس��د: » نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو، 
نام كردند زیرا كه پیش��انی س��ال نو است و آن چه از پس اوست از این 
پنج روز، همه جشن هاس��ت و ششم فروردین ماه نوروز را بزرگ دارند، 
زیرا كه خس��روان بدان پنج روز حق های خشم و گروهان بگزاردندی و 
حاجت ها روا كردندی، آن گاه بدین روز ششم خلوت كردندی، خاصگان 
را و اعتقاد پارس��ایان اندر نوروز نخس��تین آنست كه اول روزی است از 

زمانه و بدو فلك آغازید گشتن.«
ابوریحان در آثار الباقیه  نیز می نویسد: » برخی از علمای ایران می گویند: 
س��بب این كه این روز را نوروز می نامند این است كه در ایام تهمورث 
صائبه آش��كار شدند و چون جمشید به پادش��اهی رسید دین خود را 
تجدید كرد و این كار خیلی بزرگ به نظر آمد و آن روز را كه روز تازه ای 

بود ، جمشید عید گرفت.«
منش��أ و زمان پیدایش نوروز، به درس��تی معلوم نیس��ت. در برخی از 
متن های كهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید 
و در برخ��ی دیگر از متن ها، كیومرث به عن��وان پایه گذار نوروز معرفی 

عید نوروز در یونسكوثبت شد
گردآورنده

ریحانه تقوی
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ش��ده اند. پدید آوری نوروز در شاهنامه، بدین گونه روایت شده است كه 
جمش��ید در حال گذش��تن از آذربایجان، دستور داد تا در آنجا برای او 
تختی بگذارند و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن 
نور خورش��ید به تاج زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی كردند 

و آن روز را روز نو نامیدند. 
برخی از روایت های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نس��بت می دهد. بر 
پای��ه ی این روایت ها، رواج نوروز در ایران به 538 س��ال پیش از میاد 
یعن��ی زمان حمله ی كورش بزرگ به بابل ب��از می گردد. هم چنین در 
برخی از روایت ها، از زرتش��ت به عنوان بنیان گذار نوروز نام برده ش��ده 
است. اما در اوستا )دست كم در گات ها( نامی از نوروز برده نشده است .

حكیم عمر خیام هم در نوروزنامه این گونه می گوید : 
)) اما س��بب نهادن نوروز آن بوده اس��ت كه چون بدانستند آفتاب را دو 
دور بود یكی آنك هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانه روز به 
اول دقیق��ه حمل باز آید به همان وقت و روز كه رفته بود بدین دقیقه 
نتواند آمدن، چه هر س��ال از مدت همی كم شود، و چون جمشید آن 
روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد، و پس از آن پادشاهان 
و دیگر مردمان بدو اقتدا كردند، و قصه آن چنانست كه چون كیومرث 
اول از ملوك عجم به پادشاهی بنشست خواست كه ایام سال و ماه را نام 
نهد و تاریخ س��ازد تا مردمان آن را بدانند، بنگریست كه آن روز بامداد 
آفتاب ب��ه اول دقیقه حمل آمد، موبدان عجم را گرد كرد و بفرمود كه 

تاریخ از اینجا آغاز كنند .(( 

زماننوروز
جشن نوروز از لحظه ی اعتدال بهاری آغاز می شود. در دانش ستاره شناسی، 
اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم كره ی شمالی زمین به لحظه ای گفته 
می شود كه خورشید از صفحه ی استوای زمین می گذرد و به سوی شمال 
آس��مان می رود. این لحظه، لحظه ی اول برج حمل نامیده می ش��ود و در 
تقویم خورشیدی با نخستین روز )هرمز روز یا اورمزد روز( از ماه فروردین 
برابر اس��ت. نوروز در تقویم میادی با 21 ی��ا 22 مارس مطابقت دارد. در 
كشورهایی مانند ایران و افغانستان كه تقویم شمسی به كار برده می شود، 
نوروز، روز آغاز س��ال نوست. اما در كشورهای آسیای میانه و قفقاز، تقویم 
میادی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود 

و روز آغاز سال  به شمار نمی آید. 

نوروزجشنکهنایرانی
نوروز یكی از كهن ترین جش��ن های به جا مانده از دوران باستان است. 
خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فات 

ایران نوروز را جش��ن می گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار 
اس��ت. نوروز در ایران و افغانس��تان آغاز سال نو محسوب می شود و در 

برخی دیگر از كشورها تعطیل رسمی است.
بنا به پیش��نهاد جمهوری آذربایجان ، مجمع عمومی س��ازمان ملل در 
نشست 4 اس��فند 1388 )23 فوریه 2010( 21 ماه مارس را به عنوان 
روز جهانی عید نوروز، با ریش��ه ی ایرانی به رسمیت شناخت و آن را در 
تقوی��م خود ج��ای داد. در متن به تصویب رس��یده در مجمع عمومی 
سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ی ایرانی كه قدمتی بیش از 3 هزار 
س��ال دارد و امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را جش��ن می گیرند، 

توصیف شده است. 
پیش از آن در تاریخ 8 مهر 1388 خورش��یدی، نوروز توس��ط سازمان 
علم��ی و فرهنگی س��ازمان ملل متحد، به عنوان می��راث غیر ملموس 
جهان��ی، به ثبت رس��یده  بود. در 7 فروردین 1389 نخس��تین دوره ی 
جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان »دبیرخانه 

نوروز« شناخته شد.

نوروزدرزمانهخامنشیان
كوروش دوم بنیان گذار هخامنش��یان، نوروز را در 538 س��ال پیش از 
میاد ، جش��ن ملی اعام كرد. وی در ای��ن روز برنامه هایی برای ترفیع 
س��ربازان، پاك سازی مكان های همگانی و خانه های شخصی و بخشش 
محكومان اجرا می كرد. این آیین ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی 
نیز برگزار می ش��ده است. در زمان داریوش یكم، مراسم نوروز در تخت 

جمشید برگزار می شد. 
البته در سنگ نوش��ته های به ج��ا مانده از دوران هخامنش��یان، به طور 
مس��تقیم اشاره ای به برگزاری نوروز نش��ده است. اما بررسی ها بر روی 
این سنگ نوش��ته ها نش��ان می دهد كه مردم در دوران هخامنشیان با 
جش��ن های نوروز آشنا بوده اند و هخامنشیان نوروز را با شكوه و بزرگی 
تمام جشن می گرفته اند. شواهد نشان می دهد داریوش اول هخامنشی، 
به مناس��بت نوروز در 416 س��ال پیش از میاد سكه ای از جنس طا 
ضرب كرد كه در یك س��وی آن سربازی در حال تیراندازی نشان داده 
شده است. در دوران هخامنشی، جشن نوروز در بازه ای زمانی میان 21 

اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می شده است. 

)) اینس��ت حقیقت نوروز و آن چه از كتاب ه��ای متقدمان یافته ایم و از 
گفتار دانایان شنیده ایم. ((
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جنی��ن فقط یك منب��ع غذا یی دارد و آن هم ش��ما 
هس��تید! در دوران بارداری، بیش از هر زمان دیگری 
الزم اس��ت رژیم غذایی تان در ح��د امكان متنوع و 
متوازن باشد. الزم نیس��ت برنامه ریزی خاصی برای 
این كار داش��ته   باشید و نیز الزم نیس��ت به اندازه ی 
دو نفر غذا بخورید. تنها كاری كه الزم اس��ت بكنید 
این اس��ت كه انواع غذاهای ت��ازه و خانگی را از بین 
گروه های غذایی كه در ادامه توصیه می شود بخورید 
تا همه ی مواد غذایی كه الزم دارید به بدن تان برسد.
مصرف س��بزیجات خام و میوه های تازه را افزایش و 
مصرف غذاهای قنددار و ش��ور و غذاهای كارخانه ای 

را كاهش دهید.

کلسیم
این م��اده برای تضمین رش��د س��الم اس��تخوان و 
دندان های كودك ش��ما كه از حدود هفته ی هشتم 
شروع می شود، الزم است. نیاز شما به كلسیم حدوداً 
دو براب��ر مواقع ع��ادی خواهد ب��ود. منابع خوب آن 
عبارت اند از پنیر، شیر، ماست  و سبزیجات برگ دار و 
سبز. اما فرآورده  های شیر، پرچربی هستند، بنابراین و 
در صورت امكان از انواع كم چرب آنها استفاده كنید. 

برای كلس��یم اضافی كه در یك روز به آن نیاز دارید 
می توانید از این منابع استفاده كنید:

85 گرم پنیر سفید، 170 گرم ماهی ساردین، 7 تكه 
نان، 2 لیوان شیر

پروتئین
سعی كنید انواع غذاهای سرشار از پروتئین را بخورید 
زیرا نیاز ش��ما به پروتئین در دوران بارداری افزایش 

می یابد. ماهی، گوشت، آجیل، 

حبوبات و لبنیات منابع پروتئین هس��تند، اما منابع 
حیوانی ممكن اس��ت پرچربی نیز باش��ند، بنابراین 
مصرف آنها باید محدود باش��د و در صورت امكان از 
گوشت بدون چربی استفاده كنید. از خوردن تخم مرغ 
نیم پخته یا خام اجتناب كنید و دقت كنید تخم مرغ 

تازه بخرید.

ویتامینث
این ویتامین به س��اخته ش��دن جفت��ی قوی كمك 
می كند و بدن ش��ما را قادر می سازد در قبال عفونت 
مقاوم��ت كند. این ویتامین به جذب آهن نیز كمك 
می كند. ویتامین ث در میوه ها و سبزیجات تازه یافت 
می شود و مصرف هر روزه ی آن الزم است زیرا در بدن 
ذخیره نمی شود. با پخت و نگه داری طوالنی غذا مقدار 
زیادی ویتامین ث از بین می رود، بنابراین فقط از میوه 
و سبزیجات تازه استفاده كنید و سبزیجات سبز رنگ 

را بخارپز كنید یا خام بخورید.

الیاف)فیبر(
غذاهای پرالیاف باید بخ��ش عمده ای از رژیم غذایی 
روزانه ی ش��ما باشد. زیرا یبوس��ت در دوران بارداری 
شایع است و مصرف الیاف به پیشگیری از آن كمك 
می كند. میوه ها و س��بزیجات منب��ع مهمی از الیاف 
هس��تند زیرا مقدار زیادی از آنها را می توانید هر روز 
بخورید. برای تأمین الیاف چندان به مصرف سبوس 
تكیه نكنید زیرا ممكن اس��ت در ج��ذب دیگر مواد 
غذایی اشكال ایجاد كند. منابع خوب دیگر برای الیاف 

فراوان است.

تغذیه ی صحیح برای داشتن كودكی سالم

گردآورنده
عاطفه چهره گشا
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اسیدفولیک
اس��ید فولی��ك از ویتامین های گروه ب اس��ت كه 
برای تش��كیل دس��تگاه  عصبی مرك��ز ی كودك، 
به خصوص در چند هفته ی نخست، الزم است. در 
سه ماه نخس��ت بارداری الزم است سه برابر مواقع 
دیگر اس��ید فولیك مصرف كنید. اس��ید فولیك با 
پختن بیش از ح��د و نگه داری طوالنی غذا از بین 
می رود، ام��ا با انجماد خیر. بنابراین اگر نمی توانید 
هر روز س��بزیجات تازه بخرید، سبزیجات منجمد 
تهی��ه كنید. هر وع��ده غذای دارای اس��یدفولیك 
حدود 30 میكروگرم از این ویتامین را برای ش��ما 
تأمین می كند. نیاز روزانه ی ش��ما به اسید فولیك 
در حدود 400 میكروگرم است، بنابراین سالم ترین 
رژیم غذایی نیز همه ی نیاز ش��ما به اسید فولیك 
را تأمین نخواهد كرد و الزم اس��ت آن را به صورت 

مكمل دارویی مصرف كنید.
غذاه��ای غن��ی از نظر اس��یدفولیك )50 ت��ا 100 
میكروگرم در هر وعده(، لوبیا چشم بلبلی پخته، كلم 
دكمه ای، عصاره ی گوشت گوساله، مخمر آبجو، قلوه ی 
پخته، كلم برگ، اسفناج، نان سبوس دار، سبزیجات 

بهاری، كلم بروكلی، حبوبات سبز و فندق است. 

آهن
گوش��ت قرمز كم چربی و ماهی ه��ای روغنی مانند 
ساردین سهل  الجذب ترین منابع آهن هستند. لوبیای 
پخته، اسفناج، لوبیای چشم بلبلی، نان كامل، غات و 
حبوبات نیز منابع غنی آهن هس��تند اما آهن آنها به 
همان راحتی جذب نمی شود. آهن اگر همراه با ویتامین 
ث مصرف شود بهتر جذب می شود، اما چای و قهوه 
مانع جذب آهن می شوند. بنابراین سعی كنید همراه با 
غذاهای پرآهن، چای یا قهوه ننوشید. به خصوص اگر 
گیاه خوار هستید و نمی توانید سهل الجذب ترین منابع 
آهن را مصرف كنید، به جای چای یا قهوه سعی كنید 

آب پرتقال یا آب انگور بنوشید.

رژیمگیاهخواری
اگ��ر ه��ر روز انواع غذاه��ای پروتئی��ن دار، میوه ها و 
س��بزیجات ت��ازه مصرف كنی��د، هم��ه ی نیازهای 

كودك تان تأمین می شود.
ش��اید تنها ماده مغذی كه كمبود داشته باشید آهن 
باش��د. جذب آهن از منابع گیاهی برای بدن بس��یار 
دشوار اس��ت، بنابراین ممكن است برای شما منابع 
دارویی آن تجویز شود. اگر گیاه خوار خالص هستید 
)یعنی تخم مرغ و لبنیات مصرف نمی كنید.( ممكن 
اس��ت كلسیم و ویتامین های D و 12B  نیز برای تان 

تجویز شود.

مایعات
نوشیدن مایعات در دوران بارداری برای سالم نگه داشتن 
كلیه ها و دوری از یبوست ضروری است 

و بهترین نوشیدنی آب است. 

 

ده غذای برتر 

ایندهنوعغذامنابععالیبرای
حداقلیکمادهیغذاییهستند،

سعیکنیدهرروزمقداریاز
هرنوعازآنهارابخورید.

پنیر،شیر،ماست،برایکلسیمو
پروتئین

سبزیجاتبرگداربارنگسبز
تیرهبرایویتامینث،الیافو

اسیدفولیک
گوشتقرمزکمچربیبرای

پروتئینوآهن
مرکباتبرایویتامینثوالیاف

گوشتمرغودیگرپرندگانبرای
پروتئینوآهن

کشمشوآلوبرایآهن
ماهیساردینبرایکلسیم،

پروتئینوآهن
ماهیباگوشتسفیدرنگبرای

پروتئین
نانگندمکاملبرایپروتئین،

الیافواسیدفولیک
ماکارونیتهیهشدهباآردکاملو

برنجزرچهبرایالیاف
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روز نهم اس��فند اس��ت . روز برگزاری مراس��م 
حقوق مص��رف كنن��ده . مدی��ران صنعتی و 
مقامات كش��ور هم��ه كنار هم نشس��ته اند تا 
برترین های سال را ببینند ، مجری مراسم نام 
ش��ركتی را می خواند و مدیر آن ش��ركت در 
میان تش��ویق حاضران بر روی سن می رود تا 
جایزه ی خ��ود را از نماینده ی رییس جمهور 

بگیرد .

سکانساول
حال مادر بزرگ دوس��تم خوب نیس��ت . چند 
روزی اس��ت مسیر خانه  تا بیمارستان را می رود 
و می آید. دكترها باور دارند هوای آلوده ی شهر ، 
مادر بزرگ عزیز را گرفتار كرده و از او می خواهند 
كمتر از خانه خارج ش��ود. اگرچه خودشان هم 
اذعان دارند كه هوای داخل و خارج خانه تفاوت 
چندانی ندارد . شال و كاه می كنیم و به عیادت 

مادر بزرگ می رویم. تا مرا می بیند، می خندد و 
گل از گل مان باز می شود . خدا را شاكر می شوم 
كه در مریضی هم خنده از لبانش جدا نمی شود. 
احوالش را می پرس��م و توصیه هایی می كنم كه 
مثاً در خانه این كارها را بكنید تا هوای آلوده ی 
كمتری تنفس كنید ، حرف هایم كه تمام می شود 
با تبسمی می گوید : )) پسرم هوای منزل من پاك 
پاك است .(( نفس عمیقی به ریه هایم می فرستم . 

سكانس به سكانس با پارس خزر صدیقه سرخوش
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آری به راستی انگار خانه مادربزرگ هوایی تمیز 
دارد ! به او خیره می  شوم و او به دستگاهی كه در 

گوشه ی خانه گذاشته نگاه می كند .
می گوی��د : )) خدا خیر بده ن��وه ام را ،  از وقتی 
فهمی��د كه هوای ناپاك م��را زمین گیر كرده ، 
رف��ت و یك  تصفیه ی هوا خری��د ، حاال دیگه 

هوای این جا پاكه پاكه!((
نزدیك تر می روم تا دس��تگاه را ببینم  ، لوگوی 

پارس خزر را روی دستگاه می بینم . 
مادر بزرگ می گوید : )) می خواهم سر در خانه 
بزن��م ، تنفس هوای س��الم ،  بفرمایید داخل . (( 

مادر بزرگ می خندد .

سکانسدوم
 بنا به اقتضای شغلی به نمایشگاه لوازم خانگی 
می روم . در می��ان انبوه ش��ركت های كره ای، 
چینی و ژاپنی غرفه ی یك ش��ركت ش��لوغ تر 
است . هر چه می خواهم نزدیك تر بروم تا ببینم 
چه خبر است مردم اجازه نمی دهند . چند نفر 
كره ای كه در ابتدای بازدیدم در غرفه های شان 
از مزیت اجناس شان برایم تعریف ها می كردند، 
به من پیوس��ته و پرسیدند : ))این جا چه خبر 
شده ؟ (( با انگلیسی دست و پا شكسته ی خود 
گفتم: )) من هم مثل شما  م!((  باالخره راهی باز 
شد . جلو رفتم . دیدم همه گرداگرد دستگاهی 
ایس��تاده اند و غرفه دار را سؤال پیچ می كنند و 
آن بنده ی خدا هم مدام می گوید: ))  آقا ! خانوم ! 
به خدا این مدل برای فروش نیس��ت ! شركت 
این را به صورت آزمایش��ی تولید كرده ! هنوز 
به تولید انبوه نرس��یده ! به خدا همین یكی را 

آورده ایم برای نمایشگاه ... ((  
پلوپز با طراحی زیبا كه همه ی مردم را به وجد 

آورده بود . دیدم كه كره ای ها
 تند تند با هم حرف می زنند و یادداشت برداری 
می كنند . چشمم به اسم غرفه افتاد . اسم پارس 
خ��زر را دیدم و خندیدم كه كره ای ها دارند از 

روی دست ما می نویسند .

سکانسسوم
در دفتر مجله نشس��ته ام . صفح��ه ی اینترنت 
را باز ك��ردم و اخبار روزان��ه را مرور می كنم . 
ظاهراً همه  ی دنیا با ما س��ر ناسازگاری دارند . 
تحریم م��ان  می كنند، دانش��مندان عزیز ما را 
می كش��ند  و در بنادر كشتی های مان را غارت 
می كنند . تلفن زنگ می خورد و خبر می دهند 

دورنگاری برای من آمده است . 
هم��كارم ذوق كن��ان به س��مت م��ن می آید 
و برگ��ه ی دورن��گار را روی می��زم می گذارد . 
می گوید : )) ببخشید ، فضولی كردم تا تیترش 
رو دیدم ، نتونستم نخونمش . بابا دِمشون گرم ! 
گل كاشتند ! زدن تو دهن اونوری ها ! و... ((  لبی 
گاز می گی��رم و می گویم ك��ه عزیز من این جا 
محل كار اس��ت ، از این الفاظ استفاده نكنید، 
درست نیست ! ورقه را جلوی چشمم می گیرد 
و می گوی��د : )) ت��و اینو بخ��ون !!(( ب��ا نگاهی 
غضب آلود ورفه را از دستش می گیرم و نگاهی 
می ان��دازم . تیترش حس روزنامه ن��گاری ام را 
قلقلك می دهد: )) یك شركت ایرانی موفق به 
كسب استاندارد CE از اتحادیه ی اروپا شد .((

متن خبر را می خوانم . ظاهراً به دلیل كیفیت 

باالی محصوالت و طراحی های منحصر به فرد ، 
این ش��ركت  ایرانی موفق به كسب این افتخار 
شده  است. اس��تانداردی كه خود شركت های 
معتبر خارجی از گرفتن آن عاجزند اما زحمت 
بچه ه��ای ایرانی توانس��ته اروپایی ها را مجاب 
كند تا در اوضاع و احوال فعلی جهان كه همه 
بر علیه ما با یكدیگر ساخته اند ،  باز هم نتوانند 

چشم از توانایی های ما بردارند .
ب��ه انته��ای خبر كه رس��یدم، دی��دم همه ی 
همكاران دورم جمع ش��ده و همه می خندند . 
خنده ای از س��ر غرور ! ب��ه تیتر رجوع می كنم 
تا دوب��اره آن را بخوانم : )) ش��ركت پارس خزر 
موفق به كس��ب اس��تاندارد CE از اتحادیه ی 

اروپا شد . ((

سکانسآخر
مدیر شركت پارس خزر كماكان بر روی سن 

ایستاده ، تشویق حضار هم چنان ادامه دارد ... 

پایان
در س��الی كه گذش��ت پارس خ��زر به لطف 
زحم��ات كارگ��ران خدمتگ��زارش و مدیران 
كاربل��دش ، قله ه��ای افتخار را یك��ی پس از 
دیگری فتح كرد . امروز هم كه جایزه ی حقوق 
مص��رف كنن��ده را می گیرد. در س��ال همت 
مضاعف و كار مضاعف ،  پارس خزر كوش��ید تا 
پرچم ما می توانیم را در جهان به اهتزار آورد. 
آری به راس��تی كه به قول همكارم : ))  دمشون 

گرم !((
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کمیازتاریخچهیسنگلجوبزرگانیکهدر
اینتماشاخانهبودهاندبگویید.

 در 18 مه��ر س��ال 1344 هم زم��ان ب��ا اج��رای 
نمایش امیر ارس��ان نامدار ، نوش��ته پرویز كاردان 
و با كارگردانی اس��تاد علی نصیریان ، تماش��اخانه 
س��نگلج آغاز ب��ه كار ك��رد ، گروه ه��ای مختلف و 
حرف��ه ای نمایش كار خ��ود را از این جا آغاز كردند 
و در حقیقت بزرگان سینما و تئاتر كشور از جمله ، 
استاد حمید سمندریان ، استاد علی نصیریان ، استاد 
عزت ا... انتظامی ، استاد محمود استادمحمد و زنده 
یاد خسرو وشكیبایی و خیل عظیمی از هنرمندان 
و پیشكس��وتان عرصه سینما و تئاتر كار خود را از 

این جا شروع كرده اند .
آی�اتاکنوننمایشموفقب�افروشباالدر

تماشاخانهاجراشدهاست؟
بله  ، اس��تاد اكبر عبدی از ش��هریور تا دی ماه سال 
1385 و ط��ی 5 ماه اكران نمای��ش موفق )) اكبر 
آقا آكتور تیاتر می ش��ود (( را در تماشاخانه سنگلج 
اجرا كرد كه موفق به ثبت ركوردی دس��ت نیافتنی 
و بی س��ابقه در فروش ش��د. در حقیقت ركورد دار 

فروش در تاریخ تئاتر كشور همین نمایش است . 
تماشاخانه س��نگلج واقعاً دیدنی شده ،  در عین اینكه 
ابزارهای نور و صدا و صندلی ها و ... رنگ و بوی مدرن 

می دهند اما قدمت و اصالت آن كاماً مشهود است.
بازسازیسنگلجراکیشروعکردید؟

در حقیقت شهریور ماه سال 1386 ، قبل از برگزاری 
بیست و شش��مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
شروع بازسازی نهایی بود ، مهم ترین مطلبی كه مّد 
نظر تمام دس��ت اندر كاران بود حفظ سنت ، قدمت 
و اصالت تماشاخانه در كنار استفاده از ابزار روز بود 
یعنی نباید اطاق نور ما كماكان امكانات 30 س��ال 
قبل را داشته باشد . توانایی اجرای خوب، مهم ترین 
هدف ما برای بازسازی بود. باور كنید تمام كسانی 
ك��ه در این 5 م��اه برای باز س��ازی این جا زحمت 
كش��یدند از ش��دت گرد و خاك موجود در فضای 

قالیباف شهردار تهران

سنگلج را به تاریخ می نشاند
داریوش نصیری مدیر روابط عمومی

 تماشاخانه سنگلج در مصاحبه اختصاصی با برندگفت:

درضل�عجنوب�ی
پارکش�هرازخیابان
بهش�تکهبگذری
حتمًاچش�متبه
کاش�ینوش�تهیزیبای
تماشاخانهسنگلجمیخورد.
تماشاخانهایکهلقب))خاستگاه
تئاترملیایران((رایدکمیکش�د،
درعرصهیتئاترجاوداناس�توزیباونو
گش�تهدرجلوهیش�هر.
تماشاخانهایکهبزرگانهنراینسرزمینرا
تربیتکردهوآنانراوامدارموهبتخویش
نموده.بیمهریهایایامراپشتسرگذارده
وفصلینوراتجربهمیکند.
مدرناماکالسیک!اینتماشاخانه45ساله
است.درتاریخمینشیندواگربخواهیم
زندهبماندوگسترشیابدگویااینمهمباید
کهبهدستمدیرانیخدمتگزارودلسوز
انجامشودکهباتالشخودایرانراجاودانه
وتاریخشراماندگارمیکنند.شهردار
تهراندکترقالیبافباتمامتوجهیکهبه
ساختتهرانیآباددارد،درنظرداردتادر
سال1390بهتوسعهفضایمفیدتماشاخانه
سنگلجکمکشایانیکند.برایهمینبه
سراغداریوشنصیریمدیرروابطعمومی
تماشاخانهسنگلجرفتیموگپوگفتی
دوستانهبااوانجامدادیمکهخالصهایازآن
رادراینجامیآوریم.

شهرام شریعت
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تماش��اخانه كه در سینه هایشان نشست ، 40 تا 45 
روز را با س��رفه های شدید و سختی تنفس سپری 
كردند تا بهبود یافته و دوباره كار را از سر گرفتند تا 
تماشاخانه سنگلج همینی شود كه امروز می بینید .

جن��اب نصی��ری ، در والیت م��ا تعزی��ه خوانی از 
رسوم و س��نت های قدیمی است ، چند سال پیش 
می خواس��تند حسینیه قدیمی را باز سازی كرده و 
مس��جدی بزرگ تر بنا كنند ، چون تیرهای س��قف 
قدیمی حس��ینیه ، تیر چوبی بودن��د و موریانه زده 
بود ، می بایست سوزانده می شدند.  بزرگ روستا كه 
از قضا پدر بزرگ بنده هم بودند مخالفت می كنند و 
می گویند : " این تیرهای چوبی را با احترام در خاك 
دفن كنید ، چون شاهد اشك های عزادارن اباعبدا...

)ع( بوده اند و قابل احترام اند."
آیاش�ماه�مدرم�وردای�ندورهیبهبود
45-40روزهایک�هدراینبازس�ازیتجربه

کردهایدهمیننظررادارید؟
بله كام��ًا، حد اق��ل در خود من این گون��ه بود به 
گمانم نوعی دوره ی دگردیس��ی با استنشاق گرد و 
غبارهایی كه ش��اهد زحمات هنرمندان بوده در ما 
ایجاد ش��د و جا دارد از تمام كس��انی كه زحمات 
زیادی برای این كار كش��یده اند با ذكر نام تش��كر 
و قدردان��ی كنم، آقایان اتابك نادری، آقای علیرضا 
مصلح تهرانی، مسعود محمدی داراب، پور حیدری ، 
افراسیابی، اكبر محمدی، ابراهیم حسین آبادی، زنده 
یاد حاتم فره��ادی و هم چنین آقای مهدی وجدانی 
كه از دوس��تان عزیز بنده و آهنگساز و رهبر اركستر 
موس��یقی نمایش های بنده بودند و بنده ی حقیر تا 
جایی كه در توانم بود كمك كردم و از تمام كس��انی 

كه نام شان در خاطرم نبود هم عذر خواهی می كنم .
آی�امرکزتوس�عهمل�یهنرهاینمایش�ی
قصدتوس�عهیااحداثسالندرنقاطدیگری
ازش�هرتهرانبانامس�نگلجداردکهبتواند

هویتتماشاخانهسنگلجراحفظکند؟
گمان می كنم ش��ما به عنوان اولی��ن منبع خبری 

هس��تید كه در جریان این موضوع قرار می گیرید. 
چندی است كه اس��تاد عزت ا... انتظامی به همراه 
آق��ای نادری ) مدیریت تماش��اخانه ( ط��ی 2 یا 3 
جلس��ه در خدمت ش��هردار بزرگوار ش��هر تهران 
دكتر قالیباف بوده اند تا ساختمان اداره ی كل امور 
حقوقی شهرداری تهران كه در مجاورت تماشاخانه 
س��نگلج ق��رار دارد را در اختی��ار مرك��ز هنرهای 
نمایشی قرار دهند. برآنیم كه از آن به جهت توسعه 
تماشاخانه سنگلج بهره برداری كنیم و خدا را شكر 
دكتر قالیب��اف هم موافقت های اولیه خود را با این 
موضوع اعام كردند و انشاءا... در سال 1390 شاهد 

اتفاقات بهتری در این باره خواهیم بود .
باورکنیدازش�دتهیجاندستوپایمرا
گمکردهام،چونمیدانمیکیازدغدغههای
دکترقالیبافسازندگیوحفظارزشهاست،
بااطمینانمیگویمکهمبارکباش�د،بهامید
خدا!البتهنقشاستادانتظامیهمجایخود
راداردکهپش�تیبانوطراحاصلیاینطرح
ب�ودهوبهنوع�یدینخودرابهس�نگلجادا

کردهاند،شماچهاحساسیدارید؟
بله ، من هم از این بابت بس��یار خوشحالم و امیدوار 
به روزهای زیباتر برای س��نگلج كهن ، جالب است 
بدانید كه یك��ی از موضوعات اصلی پایان نامه های 
رشته نمایش ، تاریخچه ی سنگلج و تحقیق در مورد 
آن است كه یكی از كامل  ترین نمونه های آن پایان 
نامه ی فوق لیسانس خانم كمند امیر سلیمانی است 
كه در آن لقب زیبای پدر مهربان سالن های نمایش 
را برای تماش��اخانه س��نگلج انتخ��اب كرده اند كه 
چنین همت بلندی در شأن پدر مهربان سالن های 

نمایش است. 
ودرپایان...؟

آرزوی سامتی و س��عادت برای تمام فرزندان ایران 
زمین كه در عرصه ی هنر فعالیت می كنند و هم چنین 
از شما تشكر می كنم كه در این مجله از ما پشتیبانی 

می كنید و ما را در این امر یاری رسانده اید.

 

در مسیر برگشت صدای 
سنگلج کهن در گوشم 

پیچید که می گفت :
)) به شانه ام زدی که 

تنهاییم را تکانده باشی، 
به چه دلخوش کرده ای 
تکاندن برف از شانه های 

آدم برفی!((
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شرکت سیمان دورود 

مهندس جلیل همتی چهره محبوب و دانش پژوه در صنعت كانی و سیمان، مدیرعامل شركت سیمان درود، واحد برتر، مفتخر به دریافت 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان

     شرکت سیمان فارس وخوزستان از سال 1334 اولنی واحد 200 تنی را درشریازراه اندازی نمود و بعد از آن کارخانجات دیگری را 
در شهرهای دورود، آبیک قزوین و بهبهان به بهره برداری رسانید .

    شرکت سیمان دورود که متشکل از سه واحد مجزا بوده از بزرگرین تولید کنندگان سیمان در کشور می باشد که در میان مصرف 
کنندگان سیمان از شهرت بسیار برخوردار است.
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همه چیز زندگی زیباست!

میخواهمخیلیچیزهابگویم،مثالًبگویم
میش�ودبدونعین�کآفتاب�یوکرمضد
آفتابمدتهابهخورش�یدخیرهشد.یابگویم

میشودبدونترسازاینکهپایتلیزبخوردازروی
ج�ویآبکنارخانهاتبپری.منمیگویممیتوانی

درگرم�ایتابس�تان،هنگامیکهخورش�یددر
آسمانخودنماییمیکندزیرپرتوهایداغ

داغشچ�ایداغتریبخوری
بدوناینکهلحظهایاحس�اس

گرمازدگیبهتودستبدهد.حتی
میش�ودبدونپلیوروپالتودرس�رمای

زمستان،لحظاتیزیربرفقدمبزنیوسرمانخوری.
منمیگویمسیاهیپرهایکالغنتوانستهاوراازادامهیفعالیت

درزندگیب�ازداردوحتیغرورشراجلویطاووسبهاصطالحزیبا،خرد
کند!اصالًبرایشمهمنیستوقتیشروعبهقارقارمیکند،چندنفرازصدایزشتش

عاصیمیشوند.ماهیقرمزتویحوضهمدائمغصهنمیخوردکهچرااینقدرعمرشکوتاه
اس�ت!اوفهمیدهنبایدبهکمیتفکرکندوبایدتنهانگرانکیفیتباشد.دلممیخواهدچیزهای

دیگریهمبگویم.مثالًبگویماگرزاللیچشمهیوجودتراباورداشتهباشیمیتوانیمدتهابدونآب
درکویرزندگیکنی.یااینکهالزمنیستبرایسفربهآسمانحتماًهواپیمایشخصیداشتهباشی،بهدلتهم

کمیفرصتپروازورهاییبده!میشودبهغروبخیرهشدبدوناینکهآدمدلشبگیرد.دلممیخواهدوقتیبه
غروبنگاهمیکنمتمامشادیهایدنیادردلمجمعشودبعدبالبخندیبرلب،آنرابهدیگرانتقدیمکنم.راستی

سهرابچهزیباگفتهاست:زندگیتجربهیشبپرهدرتاریکیست!

سمیرا داخته
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از ف��رودگاه تا بانهوف در آلمان؛ از پلیس فرودگاه تا 
راننده تاكسی، همه پلوپز پارس خزر را می شناختند 

و می گفتند: ))گوته ِگِشنگ((
با اینك��ه ایران به میدان نبرد بس��یاری از برندهای 
مط��رح دنیا تبدیل ش��ده  اس��ت ولی ع��دم وجود 
مطالع��ات بنیادی و كافی در ایران كه به بررس��ی و 
بهسازی مدل های علمی و عملی برند پرداخته باشد، 
موجب شده مبنایی مطمئن جهت حركت مدیران 
برندهای ایرانی وجود نداشته باشد و متعاقباً با وجود 
ورود برندهای كشورهای آسیایی - حتی كشورهای 
درحال توس��عه- در رتبه بندی های جهانی، نامی از 
هیچ برند ایرانی در دنیا بر س��ر زبان ها نباشد. وقتی 
جمله به این جا رس��ید، به خ��ود نهیب زدم كه چرا 

مطلب را ادامه می دهی؟ تو كه شاهد عینی بودی! 
ماج��را از این قرار بود كه مس��افر به كش��ور آلمان 
بودم ، میزبان بعد از اصرار زیاد من كه چیزی بخواه، 
گف��ت كه یك پلوپز پ��ارس خزر بیاوری��د. من هم 
رفتم به فروشگاه ش��ماره ی یك شركت پارس خزر 
و یك دس��تگاه پلوپز پارس خزر مدل 101 تی سی 
صادراتی 230 ولت،4 نفره،  تفلون نچسب با كیفیت 
بسیار باال، بدنه ی اس��تیل آبكاری شده، زمان سنج 
پخت اتوماتیك با قابلیت پخت ته دیگ دلخواه، دارای 
ترموس��تات جهت مصرف بهینه ی برق را خریداری 
كرده و با خود بردم. در فرودگاه فرانكفورت به هنگام 
گذر از الین پلیس، افس��ری كه پاس��پورت بنده را 
كنترل می كرد یك خانم بود. همین كه چشمش به 
بسته ی در دس��ت من افتاد نیشخندی زد و گفت: 
))گوت��ن آپتید!(( یعنی: ))خوش اش��تها باش��ید!(( 
و من هم شكسته  بس��ته تش��كر كردم و به طرف در 
خروجی سالن رفتم. جالب اینكه مأموری كه دم در 
خروجی ایس��تاده بود و بس��ته ها را بازبینی می كرد 
)به خص��وص در مورد مس��افرانی كه ف��رش همراه 
داشتند( سخت می  گرفت و حواله را به انبار گمرك 
می داد. نوبت من كه رس��ید مأم��ور خنده ای به لب 
آورد و گفت: ))گوته ِگِشنگ!(( یعنی: "هدیه ی خوبی 

است، باید گیرنده ی خوش  شانسی باشد". 
از ف��رودگاه بیرون آمدم و ب��ه طرف بانهوف رفتم تا 
سوار قطار شوم و به مقصد بروم، جالب اینكه راننده 
تاكس��ی هم یك تركیه ای بود. به من گفت: ))گوزل 
بیر ِش��ی گتیر میَش��ن.(( یعنی ))جنس چشم نواز 

خوبی آورده اید.(( 
به بانهوف فرانكفورت رفتم و سوار قطار مقصد شدم. 

همه پارس خزر را می شناختند
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در كوپ��ه ی قطار چند نفر بیش��تر نبودند. بر خاف 
كوپه های ای��ران، قطارهای آلم��ان صندلی های باز 
 دارد. یكی از من پرس��ید: ))شما اسپانیایی هستید 
ولی محصول پرش��یا دارید!(( گفتم: ))من پرش��یا 
هستم.(( گفت: ))خیلی شبیه اسپانیایی ها هستید، 

گشنك خوبی  دارید!((
س��اعتی بعد به مقصد رسیدم و به همراه میزبان به 
منزل رفتیم. شب اول چند ایرانی ساكن آن شهر كه 
دوستان میزبان بنده بودند به دیدنم آمدند و بخشی 
از صحبت ها از پلوپز پارس خزر بود. یكی می گفت: 
))در كشور آلمان نزدیك به 170هزار ایرانی زندگی 
می كنند، در شهرهای بزرگ مانند هامبورگ، برلین، 
كلن، فرانكفورت و مونیخ در حدود 15 تا 20 هزار نفر 
و بقیه در شهرهای دانشگاهی و صنعتی و بیشترشان 
در خان��ه  پلوپز پ��ارس خزر  دارن��د.(( و آن دیگری 
می گفت: )) همس��ایه ی من خواهش كرده تا من از 
مسافران ایرانی بخواهم یك دستگاه برایش بیاورند.(( 
ب��رای م��ن جالب ب��ود محصولی ك��ه معروفیتش 
بدین سان است، اگر نامش برند نیست پس چیست؟
دكتر اصغر مش��كینی عضو هیئت علمی دانش��گاه 
تربیت مدرس ، در مقاله ی بررسی ارزش ویژه ی برند 

در مدل پلكانی معتقد است:
 ))مدل پلكانی ارزش ویژه ی برند را بر روی 9 برند 
لوازم خانگی ایران��ی و خارجی آزموده ایم. آزمون 
 داده ه��ای حاصل از 912 پرس��ش  نامه ی پلكانی، 
تقریب��ی از تأثیرات آگاه��ی از برند ایرانی را ثابت 
می كند. این آگاهی و مواجهه ی مش��تریان با برند 
است كه موجب می ش��ود تداعی های خاص برند 
در ذهن مش��تریان ایجاد شود. بنابراین اگر پله ی 
نخست آگاهی از برند باشد، پله ی دوم، تداعی برند 
اس��ت. پله ی س��وم مدل و كیفیت ادراك شده ی 

برند اس��ت یعنی چگونگ��ی كیفیت برند در 
ذهن مش��تری. اگر مشتری یك آگاهی از 
برند داش��ته باش��د و این آگاهی ناشی از 
ه��ر عاملی چون تبلیغات، انتقال دهان به 

دهان، مصرف محصول برند و ... باش��د، خود 
تص��ور و دیدگاه خاصی از برن��د، خواه ضعیف و 

خواه تأثیرگذار، در ذهن مشتری ایجاد می كند و 
می تواند در قالب یك تداعی خاص مانند مفاهیم 
امنیت، س��رعت، راحتی، آرام��ش اعتماد، جوانی، 
س��امت و ... بروز كند. حال ای��ن آگاهی – خواه 
با مص��رف برند و خواه ب��دون آن–تداعی گر برند 
اس��ت كه موجب می شود مشتری تصوری خاص 
از كیفیت محصول داش��ته باش��د. بنابراین، پس 
از ط��ی پله ه��ای اول و دوم به پله ی س��وم یعنی 
كیفیت ادراك شده ی برند می رسیم. پله ی بعدی 
وفاداری به برند اس��ت. اگ��ر آگاهی از برند وجود 
نداش��ته باشد و این آگاهی و تداعی حاصل از آن، 
موجب نشود مشتری در مورد كیفیت محصوالت 
یك برند ذهنیتی خاص داش��ته باش��د؛ به جز در 
حالت های خاص، ممكن نیس��ت مشتری به برند 
وف��ادار بمان��د. بنابراین اگر یك مش��تری  فهمید 
برندی با مش��خصات خاص در ب��ازار وجود دارد 
و حت��ی از محصوالت آن برند مص��رف كرد، و با 
ش��نیدن نام آن به یاد مفاهیم و تصاویری خاص 

افت��اد و با مصرف یا بدون مص��رف برند، درجه ی 
كیف��ی خاصی برای آن برند در ذهن خود تعریف 
كرد، آن گاه تصمیم می گیرد همیش��ه این برند را 
بخرد. گاه��ی به صورت موردی و گاهی همیش��ه 
مصرف كننده ی محص��والت آن برند خواهد بود. 
در پ��اره ای از اوقات و یا هیچ گاه. این جاس��ت كه 
پله ی چه��ارم مدل، معنا می یاب��د یعنی وفاداری 
ب��ه برند. اینك به جایی می رس��یم كه می توان از 
ارزش ویژه ی برند حرفی به  میان آورد. با به وجود 
آمدن آگاهی از برند، ایجاد تداعی های خاص برند 
در ذه��ن مش��تریان و تصور كیفیت برند توس��ط 
مش��تریان و در نهایت مش��خص ش��دن درجه ی 
وفاداری مش��تریان به برند، می توانیم بگوییم این 

برند از نظر مشتریان چقدر ارزش دارد.((
مدیران آش��نا به اعتبار برند در ش��ركت پارس خزر 
ع��اوه بر كیفیت محصول، باب دیگری گش��وده ا ند 
كه در جای خود اولین در راه صواب است . برخاف 
تبلیغ پیش پا افتاده ی در و دیوار و بدنه ی ماشین و 
تیزر پاره شده در زمین و هوا، اقدام به ترویج فرهنگی 
و انتشار مطلب در معتبرترین مجله ی ماهانه ی كشور 
با زمینه فرهنگ سازی كرده اند كه می تواند جایی در 

خور شأن محصوالت خود داشته باشد.
مدیران شركت به خوبی دریافتند 

با  تنها  جامعه ی مصرف كنن��ده 
فرهنگ ش��ناخت، به كیفیت 

و خدم��ات آن پی 
خواهند برد.
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مجله ی برند بر آن شده كه از این به بعد به آن چه 
 مورد لزوم خانه است، با آشنایی كامل یافته و بدان 
بپ��ردازد. این  بار قرعه به  نام بخارش��وی افتاده كه 
امیدواری��م از قابلیت های این دس��تگاه به بهترین 

شكل بهره بگیرید.
راهنمای انتخاب بخارشوی 

بخارش��وی دس��تگاهی اس��ت كه با بهره گیری از 
بخار آب در تمیز كردن محیط اطراف به ما كمك 
می كن��د. اس��تفاده از نیروی بخ��ار، درصورتی كه 
بخار در دمای باال باش��د )100درجه( می تواند در 
میكروب كشی و پاكیزگی بیشتر مورد استفاده قرار 

گیرد.
دستگاه های بخارشوی معموالً 3 مدل هستند: 

مدل ه��ای بخارش��وی دس��تی ك��ه عمدت��اً برای 
تمیزكاری در، دیوار، س��ینك ظرف ش��ویی، اجاق 
گاز، شیش��ه و پنجره و قسمت  هایی كه به راحتی 
در دسترس هس��تند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
مدل ه��ای ))تی بخ��ار(( صرفاً جه��ت تمیزكاری 
سنگ، سرامیك و پاركت طراحی شده و نمی توان 
از آنه��ا ب��رای تمیز ك��ردن اجاق گاز یا شیش��ه و 
پنجره اس��تفاده كرد. و مدل های چند منظوره كه 
دارای س��ر های متنوع برای تمی��زكاری كف ، در و 
پنجره ها س��ت. توجه كنید كه برپایه ی پیشنهاد ما 
هیچ بخارشویی مناسب تمیزكاری فرش و موكت 
و س��طوح الیاف نیس��ت. بخارش��وها فقط مناسب 
تمیزكردن س��طوح صاف و صیقلی هس��تند ولی 
ش��اید بتوان از دستگاه های بخارش��وی جهت اتو 
كردن پرده و منس��وجات اس��تفاده ك��رد اما این 
دس��تگاه  جهت تمیز كردن پارچه و الیاف و فرش 

اصًا كارآیی ندارد.
چگونه بخارشوی مناسب را انتخاب كنیم؟

قبل از هرچیز به می��زان هزینه ای كه برای خرید 
بخارشوی كنار گذاشته اید، توجه كنید.

ضمن��اً بای��د بدانی��د از ای��ن دس��تگاه ب��رای چه 
كارب��ردی می خواهید اس��تفاده كنید؟ همیش��ه 
خرید بخارش��وی گران تر به معنای خرید بهترین 
آن نیس��ت. درصورتی كه كف منزل شما بیشتر از 
سنگ و سرامیك درست شده اولین اولویت، خرید 
مدل های كف ش��وی یا در اصطاح تی بخارش��وی 

است. 
اگر كف منزل بیشتر از سنگ و سرامیك یا پاركت 
اس��ت و می خواهید از بخارش��وی در تمیز كردن  
پنجره ها و دیوارها نیز اس��تفاده كنید، پیشنهاد ما 
خرید یك دس��تگاه تی بخارش��وی به همراه یك 

))بخارشوی دستی(( است. توجه كنید كه 
معم��والً در این حالت هزینه ی خرید دو 

دستگاه كمتر از خرید یك دستگاه 
بزرگ و چند منظوره است. 

در صورتی كه بخش عمده ی 
خانه ی ش��ما از سنگ و 
سرامیك تش��كیل نشده 

و شما نیز هزینه ی زیادی 
نظ��ر  در  بخارش��وی  ب��رای 

نگرفته اید، پیش��نهاد ما مدل های 
بخارشوی دستی است. در این حالت اگر 

هزینه ی پرداختی برای دستگاه چندان مهم نیست 
مدل های كامل و چند منظوره، گزینه ی مناس��بی 

برای خرید است. 
نحوه ی تمیزكاری با بخارشوی

تمیز كردن سطوح مختلف توسط بخار با استفاده 
از دستمال یا برس كامل می شود. پس صرفاً پرتاب 
بخار نمی تواند تمیزی را در حد مطلوب فراهم كند. 

دستمال بخارشوی نباید بیش از اندازه
 مرط��وب ش��ود چرا كه ل��ك حاص��ل از حركت 

بخارشوی مانع تمیزی كامل خواهد بود. 
درصورتی كه بخارش��وی آماده به كار نباشد یا در 
اولین اس��تفاده به جای بخ��ار، حجم زیادی آب از 
دس��تگاه خارج ش��ود، در این حالت اجازه دهید تا 
ابتدا بخارشوی آماده شود سپس از دستگاه استفاده 

كنید.
برای اس��تفاده از بخارشوی، نكات ایمنی را در نظر 
بگیرید. در بس��یاری از مدل ها مخزن بخارش��وی 
تحت فش��ار است. در حین اس��تفاده یا گرم كردن 
از باز ك��ردن در مخزن خودداری كنید. پس از هر 
بار اس��تفاده برای افزایش عمر دستگاه، حدود نیم 
س��اعت به دستگاه استراحت دهید و سپس دوباره 
در مخزن آن آب ریخته و دس��تگاه را روشن كنید. 
تمام این موارد جهت افزایش ایمنی و عمر بیشتر 

دس��تگاه شماست پس توجه بیشتری را به این 
نكات مبذول كنید.

به كارگیری 
وسیله مستلزم 
آشنایی است 
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تا ح��اال به كاهش وزن فكر كرده ای��د؟ آن را چگونه می بینید؟ 
سخت و مشقت بار؟

ح��اال جور دیگری به این موضوع نگاه كنید: خنده برای كاهش 
وزن به شما كمك می كند. مطالعه ای در سال 2006 در مجله ی 
International Journal of Obesity چاپ شد كه نشان 
داد، خندی��دن به مدت 10 دقیق��ه در روز در حدود 40 كالری 
مصرف می كند كه در طول یك س��ال بی��ش از 14000 كالری 
می شود، یعنی تنها با خندیدن باعث سوزاندن این مقدار كالری 

شده و 1/8 كیلوگرم وزن در سال از دست می دهید. 
از لحاظ علمی خنده یك پدیده ی فیزیولوژیكی است كه حركت 
صدا را درگیر می كند. وقتی شما چیز جالبی می بینید یا می شنوید 
مغز شما سیگنال هایی به چندین بخش از بدن می فرستد. این 
سیگنال ها ابتدا عضات صورت را منقبض می كنند و لب ها را باال 
می برند و حنجره راه تنفس را می بندد، اگر صورت شما از شدت 
خنده قرمز شد به خاطر این است كه مدت طوالنی تری جریان 

هوا مسدود شده. پس بین خنده های تان نفس بكشید! 
خنده باعث واكنش هایی در بدن می ش��ود، مثل افزایش ضربان 
قلب و تنفس سریع تر. این اتفاقات در واقع همان پاسخ های بدن 
در هنگام فعالیت های ورزش��ی مثل دویدن و دوچرخه سواری 
است. براساس یافته های مركز درمان سرطان آمریكا، خنده عاوه 

 بر افزایش متابولیسم فواید دیگری هم دارد. مانند:
كاهش هورمون های استرسی

بهبود سیستم گردش خون
افزایش دریافت اكسیژن

افزایش آزادسازی اندورفین )ماده ی طبیعی كاهش دهنده ی 
درد در بدن(

بهبود هضم مواد غذایی 
متعادل كردن فشار خون 

خنده درد را كاهش می دهد و استرس را كم می كند
مطالعات نشان می دهند در افرادی كه فیلم های كمدی و خنده دار 
را به مدت چند ساعت تماشا می كنند،  كورتیزول كاهش می یابد 
)استرس باعث ترشح كورتیزول می شود و تأثیرات طوالنی مدت 
آن باعث اختال در سیس��تم دفاعی شده و مشكاتی از قبیل 
افس��ردگی، بیماری های قلبی،  س��كته و ... را به  وجود می آورد(. 

خنده در واقع نوعی پادزهر در مقابل انواع این بیماری هاست. 
نورم��ن كازین نویس��نده ی كت��اب آناتومی درد و بس��یاری از 
كتاب های دیگر، دچار دردهای فلج كننده ای ناشی از آرتریت بود 
و تصمیم گرفت با خنده این دردها را درمان كند. او چند فیلم و 
سریال كمدی را انتخاب كرد و متوجه شد تنها ده دقیقه خنده 
باعث كاهش درد او می شود به طوری كه می توانست حداقل 2 
ساعت راحت بخوابد. بعد از بهبودی كازین به تأسیس دپارتمانی 
در دانش��گاه كالیفرنیا در دانشكده ی پزشكی لس آنجلس برای 
مطالعه ی ارتباط بیماری و ذهن كمك كرد تا بتواند به افراد دیگر 

نیز كمك كند. 
تعدادی از بیمارس��تان ها و مؤسسات پزشكی ))خنده درمانی(( 
را به عنوان یكی از راه های درمانی پیش��نهاد می كنند. اگر شما 
نمی توانید به گروه خنده درمانی ملحق ش��وید الاقل زمان خود 
را با افرادی بگذرانید كه باعث ش��ادی و خنده ی شما می شوند، 
فیلم های جالب و خنده دار تماشا كنید، كتاب های كمدی بخوانید 

و خاصه هر كاری را كه باعث خنده ی شما شود، انجام دهید. 
البته ش��ما نمی توانید خن��ده را جایگزی��ن ورزش كنید )برای 
جایگزین كردن 45 دقیقه تمرین ورزشی باید 3 ساعت به صورت 
مداوم بخندید!( ولی این را درنظر داشته باشید هر خنده ی خوب 
هرچند كم و كوچك باشد، لذت خوشی و شادی را در شما ایجاد 

می كند و باعث ارتقاء سامتی شما می شود.
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گردآورندهنگ
صدیقه سرخوش
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رون��د  ی��ك  دارای  چاق��ی 
پیچی��ده اس��ت و عوام��ل 
به  وج��ود آورنده ی مختلفی 
ژنتیكی،  از جمل��ه عوام��ل 
محیطی و روان��ی در به وجود 
آوردن آن دخیل ان��د. پ��س نباید 
فراموش كرد كه برای كاهش وزن هیچ 
راه میان ب��ر و معجزه آس��ایی وجود ندارد و 
كاهش صحیح وزن بدن با هدف گذاری صحیح 
و اس��تفاده از رژیم غذایی مناس��ب و بهره گیری 
از ش��یوه ی مناسب زندگی، بیش از هرگونه دارو و 
روش درمانی دیگر به س��امت و روند كاهش وزن 
اف��راد كمك می كن��د. مهم ترین نكت��ه در كاهش 
وزن، نگه داش��تن وزن كم شده است، چرا كه یكی 
از مشكات ش��ایع د ر رژیم درمانی، شكست رژیم 

بوده است. 
بنابراین داشتن اراده ا ی قوی در كاهش وزن بسیار 
مهم اس��ت. در رژیم های غذایی هیچ گونه حذف 
در خصوص مواد غذایی پیشنهاد نمی شود بلكه 
متعادل كردن رژی��م زیر نظر متخصص توصیه 
می ش��ود. كاهش وزن بیش از نیم كیلو تا یك 

كیلوگرم در هفته توصیه نمی شود و در 
صورت افراط در این مورد عوارضی مانند مشكات 

روحی، اختاالت پوستی، هایپرلپیدمی، مشكات عروق 
كرونر و... دامنگیر فرد خواهد شد. 

مص��رف چای در طول روز یكی از راه های دس��تیابی به 
تناسب اندام و كاهش وزن است .

مطابق تحقیقات انجام ش��ده، نوش��یدن چای عاوه  بر 
تأثیری كه روی س��امت عمومی و كاهش احتمال ابتا 
به بیماری سرماخوردگی دارد، به كاهش وزن نیز كمك 

شایانی می كند. 
جایگزین ك��ردن قهوه با چای در هن��گام صبح توصیه 
نمی شود زیرا تركیبات موجود در قهوه ویتامین های بدن 

را به مقدار زیادی از بین می برد. 
هم چنی��ن چای برای تصفی��ه و كاهش احتمال ابتا به 
رفع مس��مومیت بسیار مفید اس��ت زیرا این نوشیدنی 

سرشار از آنتی اكسیدان است. 
محققان مصرف روزانه یك فنجان چای س��بز را به دلیل 
تأثیری كه بر سوزاندن چربی های خون دارد و متابولیسم 

را بهبود می بخشد توصیه می كنند. 
نوشیدن چای فشارخون و كلسترول را كاهش داده و از 
آن در بسیاری از رژیم های كاهش وزن استفاده می شود.

 فقط هفته ای
        یك كیلوگرم

            الغر شوید

صدیقه سرخوش
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گروه صنعتی بارز

مهندس عباسی ابیانه مدیر عامل گروه صنعتی بارز مدیر مدبری كه صنعت الستیك با كیفیت تولیدی در ایران را به جهان شناساند و 
برای ششمنی سال متوایل مفتخر به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان شد.

از زمان تأسیس گروه صنعتی بارز در سال 1363 به عنوان اولنی کارخانه ی تایرسازی کشور که طراحی و اجرا گردید، به برکت عالقه 
و اشتیاق مصرف کنندگان بارز که محصوالت با کیفیت آن، نیازهای ایشان را به خوبی برطرف می سازد و تعهد تیم اثربخش مدیریتی 
بارز همراه با تالش های بی وقفه و خستگی ناپذیر کارکنان آن و با به کار گریی امکانات تولید مدرن و خودکار، گروه رشد سریع و 
پیوسته ای را تجربه نموده  است . با گذشت چندی از این واقعه، طراحی شرکت، نهایی گردید و قرارداد انتقال دانش فنی شرکت با 
شرکت الستیک دنا )بریجستون سابق( به امضا رسید . گروه صنعتی بارز )با نام قبلی مجتمع صنایع الستیک کرمان( در فروردین ماه 
1372 توسط ریاست جمهوری اسالمی ایران افتتاح گردید و نام تجاری "بارز" را برای محصوالت خود برگزید. "گروه صنعتی بارز" 
فعالیت تجاری خود را از سال 1373 آغاز نمود. ظرفیت اولیه ی آن 25000 تن در سال انواع تایر، تیوپ و نوار وسایط نقلیه ی سبک 
و سنگنی و همچننی کشاورزی بود که دو سال پس از شروع تولید تحقق یافت. محصوالت گروه با نام تجاری "بارز" به بازار معرفی 

گردید و دیری نپایید که مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت.
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این بازی كه تمام می ش��د تنوره بازی ش��روع می شد . 
بچه ها دست در دست هم یك دایره یا تنوره را تشكیل 
می دادن��د و چند نفر دور تا دور تنوره را می گش��تند تا 
 كسی سوار بر دوش بچه هایی كه تنوره را تشكیل داده 
بودند، نش��ود . غالب یا پیروز كس��ی ب��ود كه از فرصت 
استفاده می كرد و بدون عامت گیری سوار دوش یكی 
از تنوره س��ازان می ش��د، عامت گیری یعنی به هنگام 
حمله به تنوره ، بدن حمله كننده از طرف مدافع لمس 

نشود .
این ب��ازی هم س��اعت ها به طول می  كش��ید و غروب 
آفتاب كه می ش��د به طرف خان��ه راه می افتادیم برای 

كار دام و طیور.
شب ها هم بازی كاه گردون ، خود باب نشست بزرگان 

بود . س��كه ای را زیر كاهی می گذاش��تند و می بایست 
عامت ده، تش��خیص درس��ت می داد تا جریمه نشود . 

اصوالً جریمه، خرید شب چره بود. 
صبح تش��ره بازی می كردیم ، سنگی بر می داشتیم و بر 
روی سنگ دیگر می كوفتیم تا گرد شود  و به آن تشره 
می گفتیم و در زمین به همراه دو انگشت اشاره آن را به 

چرخش در می آوردیم و نشان می زدیم .
 آقای باالچی می گف��ت : )) این بازی بچه ها بود ، مراس��م 
بزرگ ها در هم دلی و هم كاری توی زادگاه من بسیار است 
كه می باید از آن یك مثنوی نوشت .(( آقای باالچی چشم 
از حركت مهره های شطرنج برداشته و استكان چای خود 
را از چای ساز پارس خزر پر كرده و استكان دیگری به هم 
صحبتی نفس��ی چاق كرده و می گوید : )) درو در محل ما 

"پیاده،کیش".چندنفرروینیمکتنشس�تهومهرهیش�طرنجرادرصفحهمیگردانند.ازگذشتهها،از
زادگاههاسخنشیریندرمیاناست.آقایآدمیمیگوید:))بچهکهبودیمبازیآالرآالرمیکردیم،بازی
قوانینخودراداشت.دوتیممیشدیمبایکجارچی.تیماولیخودرادرمحلهاییاستتارمیکردتااز
چشمهاپنهانبماندوتیمدومدرحالجستجوبودتاافرادراپیداکند.بههمراهگشتیهایکجارچیبود
کهاعالممیکردآالرآالردروسطکوچهاستیاآالرآالرتهکوچه.اینبازیزمانیمشخصداشتکهاگر
یابندهدرزمانمعیندرمسیرخوداستتارشوندهراپیدانمیکرد،جارچیاعالممیکرد:جریمه،جریمه.و

جریمههمکولیبودکهمیبایستفردبرندهراتامحلمرتعمیآورد.

خسرو امیرحسینی
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آداب و رسومی  دارد كه شنیدنی است . درو خود دو بخش 
است ؛ درو دیمی ، درو آبی ((.

از میان��ه ی تابس��تان كه گن��دم و جو رو به خش��كی 
می گذاشتند، اهالی ده یك روزه را برای تهیه ی اسباب 
و لوازم درو صرف می كردند. در آن روز كار نجار ها ، نعل 

بندها ، طناب كش ها و آهنگرها پر و پیمان بود.
هر خرده دروگر هم باید كتیل و طناب و داس و االغی 

می داشت كه برای آغاز درو و روز موعود
 االغ بایس��تی نعل می شد ، س��اخت كتیل اشكنه طناب 
توسط نجار و طناب كش به كار می بود و داس علف چین 
هم توسط آهنگر تیز می شد تا صدای اذان صبح  بلند شود.

قب��ل از اذان صبح همه ی مردها به حمام رفته و دس��ت 
اتحاد به هم می دادند تا كسی از زمین كسی ، جوی كسی  
و  از مال كس��ی ،  س��ود بی اجازه نبرد . اذان صبح همه سر 
زمین های دیمی خود رفته و كار ش��روع می ش��د. دروگر ، 
خرك بند ، بار خرمن بر ، خرمن دج كن و خوش��ه چین ها ، 
صدای چكاچك داس در مزرعه و رفت و آمد بار كتیل در 
بین مسیر دیم زار تا خرمن خود عالمی داشت. بزرگ ده بر 
همه ی كارها نظاره می كرد ، كمك دادن و دست رساندن 
از جمله وظایف بزرگ بود تا همه با هم كار را تمام كنند 

و نوبت به كشت آبی  برسد.
قرار با ))اهلُل اَكَبر(( بود .

 ))اهلُل اَكَبر(( اول آغاز درو آبی بود.
 ))اهلُل اَكَبر(( دوم به هنگام درو  و  كاكل دیدن بود. یعنی 
اگ��ر در زمینی یك دس��ته گندم به ه��م پیچیده و به 
طرف قبله س��ر می ك��رد ، آن كاكل ))اهلُل اَكَبر(( دارد و 

صاحب زمین آن بغل را به سید هدیه می داد.
))اهلُل اَكَبر(( سوم برای های های بود. به این ترتیب كه 
ی��ك ك�َردو زمین از هر جفت گاو می ماند برای آخرین 
روز دروی مح��ل . همه جوان��ان یك جفت گاو می روند 
به سر كَ�ردو  ریش سفیدها هم قاضی بودند، با كلمه ی 
))اهلُل اَكَبر(( درو كَ�ردو ش��روع می شد  و نفری كه آخر 
می شد به قول محلی ها به چاله افتاده و قربانی می داد .

قربان��ی را در روز پایان درو در یك دیگ بزرگ گذارده 
و م��ردم در كن��ار هم ناه��ار به ش��ادی می خوردند و 
ح��ال خواه��ی می كردند كه در طول كار درو كس��ی 
از كس��ی دلخوری نداشته باشد و بعد از ناهار به سراغ 
خرمن كوبی می رفتند .آغاز خرمن كوبی با یك نشس��ت 
همگانی در پای خرمن ها و دعای بركت توسط حاج آقا 
شروع می ش��د ، آنهایی كه جفت گاو داشتند  و آنهایی 
كه ت��ك گاو و آنهایی كه ضربه ك��وب می كردند ، همه 
و هم��ه به طرف خرمن های خود راهی می ش��دند . اول 
وس��یله ای كه به كار گرفته می ش��د بند روق یا به قول 
ش��هری ها یوغ بود كه به گردن گاوها گذاشته می شد . 
س��پس اوجار )افسار( به بند روق توسط دو بند چرمی 
 كه از روده درست شده توسط اهرمی كه اشكله نامیده 
می ش��ه بود وصل می شد ، س��ر دیگر اوجار به سپر تیغ 
چرخ خرمن وصل و با س��ام و صل��وات چرخ بر روی 
كتیل گندم یا آخ��ور به حركت در می آمد ، دج خرمن 
در وس��ط و آخور به س��مت بیرون��ی دج در چرخش 
خرمن كوبی قریب به چهل روز طول می كش��ید .پس از 
خرمن كوبی باد جور می ش��د و كاه و گندم از هم جدا 
می شد كه جمع گندم را دج می گفتند . هر دج خرمن، 
اول خرمن جیلیك ، دوم حق سید، سوم حق دشتبان ، 
چهارم حق حمامی ، پنجم حق س��لمانی ، شش��م حق 
چوپان ، هفتم حق درویش و هشتم برداشت تخم و بعد 
از این مرحله ی حمل به كندوله )محل نگه داری گندم 

ذخیره( شروع می شد .

 

))اهلُلاَکَبر((سومبرای
هایهایبود.بهاینترتیب

کهیککَ�ردوزمیناز
هرجفتگاومیماندبرای
آخرینروزدرویمحل.
همهجوانانجفتگاوی
میرفتندبهسرکَ�ردو
ریشسفیدهاهمقاضی
بودند،باکلمهی))اهلُل

اَکَبر((دروکَ�ردوشروع
میشدونفریکهآخر
میشدبهقولمحلیها

بهچالهافتادهو
قربانیمیداد

49 اقتــصـاد و بيــمه
فروردين 1390



شایدباشنیدننامآبدرمانیمتعجبشوید،حال
آنکهاینروشدرمانیبسیارتأثیرگذارومهماست.
درمطلبیکهپیشروداریدبهبررس�یوتوضیحدر
موردآبدرمانیوتاریخچهوروشهایمختلفآن

پرداختهایم.

چیستی"آبدرمانی"
دریکتعریفساده،هرگونهمعالجهومداوابهکمک

آبرا"هیدروپاتی"
)Hydropathy(یا"آبدرمانی" میگویند.

امروزه،آبدرمانیروشینوین،مجرب،وتأییدشده
دردرمانپارهایازبیماریهاست.اینروشدرمانی
دارایفلس�فهیعمیق�یاس�تکهازش�عورذاتی

پدیدههایعالمهستیپیرویمیکند.
آبدرمان�یبردرم�انطبیعیبیماریه�ا)طبیعی
درمانی(واصلنظافتوپاکس�ازیعمیقجس�ماز
تمامس�موموعواملبیماریزااستواراستکهبیمار
بهصورتکامالًطبیعیوبدوناستفادهازهیچداروی
شیمیایییااعمالجراحیدرمانمیشود،خصوصًا
بیماریه�ایالعالج�یمانندپس�وریازیس)نوعی
بیماریپوستی(کهپزشکیرایجاینبیماریرارسمًا

غیرقابلعالجاعالمکردهاست.
قرآنکری�مبرایدرمانبیماریجس�مانیحضرت
ایوبعلیهالس�الم،بهویامرمیکندتاپایشرابه
زمینکوبیده،آنگاهچشمهساریجاریخواهدشد
کهمیتواندباشستش�وونوش�یدنازآن،سالمتی

خویشرابازیابد.

آبدرمانیازدیدگاهدانشپزشکیامروز
هیدروتراپیاغلببهشیوهایازمعالجهگفتهمیشود
کهدرآناجرایح�رکاتونرمشهایخاصدرآب
موردنظرباشد.اساسایننوعمعالجه،سبکشدن
بدنهنگامغوطهوریدرآباس�توبههمیندلیل
استکهبیمارقادراستباصرفنیرویکمترعضالت
واندامهایخودرابهحرکتدرآورد.همچنینچون
فش�اربدنرویمفاص�لکاهشمییاب�ددراجرای
حرکاتنیزدردکمتریاحس�اسمیشود.عالوهبر
اینکهآبباخاصیتنش�اطانگیزیوفرحبخش�ی
خود،ش�وقالزمبرایتمرینتکرارواجرایحرکات

راایجادمیکند.

تاریخچهی"آبدرمانی"
معالجهومداواب�اآب،ازقرنهاپیشبهعنوانیک
ش�یوهیپذیرفتهش�دهیعلمیدرپزشکیبهکار
گرفت�همیش�دودرمیانمردمبهص�ورتتجربیو
بااس�تفادهازآبهایمعدنیرواجداش�ت.درمانبا
آبدریونانورومباس�تانوچینسابقهایطوالنی
دارد.ازقرنهجدهماستفادهازآبدرپزشکیرواج
یاف�تواصطالح"هیدروتراپی" متداولگش�ت.در
قرننوزدهماولینمطبآبدرمانیدراروپاگشایش
یافت.درقرنبیس�تمخواصآبومداواتوسطآب
گرموسرداثباتشد.نتایجتحقیقاتنشانمیداد
کهآبوسیلهایبسیارمؤثروقطعیدربهبودبرخی
بیماریهایاتخفیفوحتیریشهکنکردندردهای
عضالنیومفاصل،مداواینارس�اییهایجس�می،

سرعتبخشیدنبهکاهشطولدوراننقاهتناشی
ازصدماتاس�تخوانی،تقویتعضالت،بهکارگیری
عضالتغیرفعال،تس�ریعگردشخوندرعروقو

حتیتسکینبیمارانروحیوروانیو...است.

روشهای"آبدرمانی"
هیدروتراپیبهروشهایمختلفیانجاممیشود،که

شایعترینآنهاعبارتانداز:
1-پرهیزازتمامغذاهاوآش�امیدنآبخالصبرای

یکدورهیزمانیمشخص
2-استحماموشستشودرآب

3-انجامپارهایحرکاتوورزشهایآبی
4-دربرخیروشها،بهکمکدوشوازسوراخهای
ریزآن،آببافشاربهاعضاءواندامهابرخوردمیکند
وباعثتحریکاعصاب،حرکاتعضالتوتس�هیل

جریانخوندرعروقمیشود.
آبدرمانییاهیدروتراپی

بهمعن�ایدرمانامراضبهوس�یلهیآباس�تکه
توسطقبایلبدویونیز

مللمتمدنبهکارمیرفته
است.درمورداینموضوعاغراق

زی�ادیش�دهونوش�یدنآبزیاددر
پزش�کیودربیماریهایمع�دودیمانند

سنگکلیه،اس�هالیاگرمازدگیتوصیهشده
اس�تکهفقطموجبجب�رانآباز

دسترفتهوترقیقادرارمیشود.
البتهمنظ�وراز"آبدرمان�ی" ،صرفًا
نوشیدنآببیشترنیست،بلکهتنظیم
زم�انومق�دارمص�رفآبوامالحآن
متناس�ببانوعبیماریاست.)البتهنوع
آبفرقینمیکندوحتیالزمنیستآب
معدنیباشد(اینشیوهیآبدرمانیکاماًل

طبیعیاستوشهرتجهانیدارد.
آبدرمانی)هیدروپاتی(یعنیدرمانامراض
بهوس�یلهیآب.اززمانیکهبهیادمیآید،هم
قبایلبدویوهممللمتمدنآبرابرایدرمان

بهکارمیگرفتند.حتیحیواناتوحش�یواهلی
دریافتهاند،زمانیکهبیمارمیشوند،بایدآببیاشامند.
مص�رفصحیحآبنهتنهاتندرس�تیم�اراحفظ
میکند،بلکهدرصورتازدس�ترفتنتندرستییا
ب�روزاختاللدرآنازطریقپاکس�ازیموادزایداز

بدن،آنرابازمیگرداند.
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گردآورنده
مهران امیرحسینی
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ح�رارت درج�ه نظ�ر از آب بن�دی طبق�ه  
1(آبخنکت�رازدم�ایب�دن)37درج�ه(،اث�ر

برانگیزاننده،خنککنندهومحرکدارد.
2(آبگ�رمترازب�دن،تقویتکننده،نیروبخشو

قدرتآفریناست.
3(آبیکهداغاستآرامشبهوجودمیآوردودردها
رامرتفعمیسازد،ولیایجادخستگیمفرطمیکند.
4(آبیک�هاندکیازدرجهیح�رارتبدنپایینتر
اس�ت،یعن�یآبول�رم)27ت�ا32درج�ه(یاآب
ن�هس�ردون�هگ�رم)32ت�ا35درجه(همیش�ه
س�ودمندوب�رایمصارفعمومیمناس�باس�ت.
چ�ارچ�وبنظ�ریآبدرمانینظریهیاساس�یو
اصولهیدروپاتیرامیتوانبهقرارزیرتشریحکرد:
ناخالصیه�ایب�دن،عل�تتم�امبیماریهاس�ت.
درد،آوایطبیعتاس�تکهبهمغزهشدارمیدهد
پناه�گاهعضو،م�وردتهاجمدش�منق�رارگرفته
اس�توبرایدفعمیهم�انناخواندهیاریمیطلبد.
داروهایشیمیاییزهرآگیندرچنینمواردیصرفًا
بیماریراکنترلمیکنند،
ول�ینمیتوانندعل�تآنرا
مرتفعس�ازند.ای�نداروهامتعاقبًا
صدم�اتش�دیدتریع�ارضمیکنند.
طبیع�تدرم�اندهن�دهیبزرگ�یاس�ت.
بنابرای�نتمهی�داتم�ادرگ�روهم�کاریب�ا
طبیع�ت،درپاکس�ازیزوای�دازطری�قمص�رف
س�المترین، ک�ه اس�ت آب خارج�ی و داخل�ی
مطمئنتری�نوبیآزارتری�نپ�اککنن�دهاس�ت.
ب�دنانس�انس�المبی�شاز60درص�دآبدارد
ک�هدرج�هیح�رارتآن37درجهیس�انتیگراد
اس�ت.ب�دنروزانهمق�داریآبازطریقپوس�ت،
ش�شها،کلیهه�اورودهه�ادف�عمیکن�دوبرای
اینک�هدرتندرس�تیباقیبماند،بای�دمقداریآب
خال�صراازراهغذاوآش�امیدنیبهبدنبرس�انیم.
ب�رایآنکهتندرس�تیراحفظکنیم،همیش�هباید
غری�زهیطبیعیراب�همنزلهیراهنماق�راردهیم.
عل�تاولی�هیتم�امبیماریه�ا،باقیمان�دنمواد
مرض�یدرسیس�تمبدنیاس�ت.باکتریه�اازاین
م�وادزای�دتغذی�همیکنند.هی�چگون�هباکتری
درخ�ونخال�صاکس�یژندارودرمکان�یکهاین
م�وادزای�دیافتنمیش�وند،نمیتواندرش�دکند.
بیماریهایمزمندراث�رتجمعاینموادمرضیدر
بعضیازمناطقبدنکهبنابهدالیلیضعیفترازبقیه
اعضادردفعموادزایداس�ت،

مانن�دریه،کبدیاکلیهبهوجودمیآیندکهاینمواد
زایدسببتضعیفوتخریبعضوگرفتارمیشوند.
تمهیداتمادرعالجبیماریحادیامزمنبایدکمک
ب�هطبیعتدرخروجاینموادزایدازبدنباش�دکه
عملک�رداعضارامخت�لمیکندوای�نکارنبایدبا
سمومیاتزریقموادبیگانهدرسیستمباشدکهحالت
بیماریرامش�کلترمیسازد،پسآنگاهطبیعتبا
ناخالصیهامیس�تیزدوموادیکهب�رایبدنالزم

نیستراازبدندفعمیکند.

مابهوسیلهیآبمیتوانیم...
1(هض�مغ�ذارادرب�دنخ�ودبهب�ودبخش�یم

2(اجابتمزاجخودرافعالسازیم
3(جریانادراررامنظمکنیم

4(پوستراپاککنیمومنافذرابرایتعریقبازنگه
داریم

5(تعریقراکمکنیم،وقتیکهبیش�ترازحدباشد
باش�یم داش�ته س�الم و طبیع�ی خ�واب )6
7(درج�هیح�رارتراب�ههن�گامتبک�مکنیم
8(درج�هیح�رارترادرش�رایطلرززی�ادکنیم

9(جریانخونراتسریعکنیم
10(التهابواحتقانرادرهرجایبدنکاهشدهیم
11(ازچرکیشدنهرقسمتملتهبجلوگیریکنیم
12(درهن�گامبیم�اریتش�نگیرامرتفعس�ازیم
بریدگ�ی، زخ�م، قبی�ل از ضایع�ات تم�ام )13
شکس�تگیها،س�وختگیهاو...راترمی�مکنی�م
14(دردراب�هش�یوهایطبیع�ی،ب�دونداش�تن
اث�راتناگ�وارش�ایعداروه�ایس�میآرامکنی�م
15(ب�هطبیعتدرریش�هکنس�اختنناخالصیها،

سمومو...ازبدنکمکبرسانیم
16(بهدرمانناشیازآسیبهایکبد،یرقان،سنگ
صفرا،یبوس�ت،قولنج،کهیر،چاق�یوبیماریهای

تحلیلبرندهراکمککنیم
17(اختاللدرآش�امیدن،تپشقلب،روماتیس�م،

نقرس،ضعفجنسیو...رابهبودبخشیم
18(بیماریهاییازقبیلگال،کورکودمل،کیست
س�رطان،زخمهایخورنده،خنازیر،لوپوس،س�ل،

جذامو...راالتیامدهیم
مراقب�ت خس�ته و ضعی�ف اف�راد از )19
کنی�موآنه�اراب�اط�راوتوس�رپانگ�هداری�م
موارداحتیاطآبهایخنکتررابایدبرایمدتزمان
کوتاهتریبهکاربرد.وقتیکهبدنخش�کمیش�ود،
نبایدآبسردرابهمصرفداخلیرساند.درکمخونیها،
درج�هیح�رارتپایین،س�یانوزودرخ�اللعادات
ماهانهدرافرادحس�اس،آبدرمانیتوصیهنمیشود.
آبگ�رمرانبای�ددراف�رادنات�وانک�هاحس�اس
کوفتگیمیکنند،یامس�تعدغشوضعفهس�تند،
یاآنهای�یکهمس�تعدگرمازدگ�یمیباش�ند،ودر
س�کتهب�همص�ارفداخل�یوخارجیبدنرس�اند.
آبول�رم،ن�هس�ردون�هگ�رم،دردرم�اناغل�ب
بیماریهامؤثراس�ت،بهش�رطآنکهتوسطپزشکی
مج�ربدرزمینهیآبدرمانیتجویزش�دهباش�د.
آبدارایموادمعدنیاولیهوناخالصیاآغشتهبهرادیوم

و...رانبایدبرایمصارفآشامیدنیبهکاربرد.
ادامهدارد...
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ازهمینحاالشروعکنید
خانه تكانی ش��ب عید، از كارهایی  اس��ت كه 
برخاف اسمش نباید "ش��ب عید" انجام شود، 
بلكه باید از مدت ها قبل از رسیدن سال تحویل انجام 
شده باش��د. عاوه بر كار نظافت، كارهای دیگری هم 
هست كه باید از حاال تا آخر تعطیات نوروزی انجام شوند: 
تهیه ی هدیه، تهیه، نوشتن و ارسال كارت تبریك، شیرینی 
پزی، خرید خوراكی  و تنقات و در كل "خرید شب عید" و 
پذیرایی از میهمان ها. خوب حاال چطور برای خانه تكانی وقت 
بگذاریم؟ در حقیقت، داشتن خانه ای تمیز در طول تعطیات ، 
به خصوص اگر از روش صحیحی استفاده كنید، ساده تر از 
چیزیست كه تصور می كنید. مرحله ی اول؟ خانه تكانی را قبل 
از دوران پر تنش آخر سال انجام دهید. به این ترتیب كار را 
بدون عجله و فشار روحی انجام می دهید و زمان به اندازه ی 
كافی برای پروژه های وقت گیری مانند تغییر دكوراسیون یا 

برق انداختن لوازم فلزی خواهید داشت. 
فهرستیتهیهکنیدوآنرادوبارچککنیدآن

همقبلازاینکهشروعکنید
فهرس��تی از تمام چیزهایی كه باید تمیز ش��وند را تهیه 
كنید. كارها را بر اس��اس هر اتاق تقسیم كنید و زمانی را 
برای هر كار در نظر بگیرید. به این ترتیب می توانید بسته 
به زم��ان الزم برای هر كار، حت��ی از زمان های اضافه ی 
بس��یار كوتاه- مانند پخش آگهی در تلویزیون- استفاده 
كنید و مثًا چند تكه لباس را در ماش��ین لباسش��ویی 
بریزید. هنگامی كه به تدریج هر مورد موجود در فهرست 
را عامت می زنید، حس بس��یار خوبی به ش��ما دس��ت 
می ده��د و احتمال این كه كارتان را تمام و كمال و س��ر 

وقت انجام دهید بسیار بیشتر خواهد بود.
کمیاینجاوکمیآنجا

برای داش��تن خانه ای تمیز و درخشان نباید لزوماً زمان 
زیادی در اختیار داشته باشید. در حقیقت، خواهید دید 
اختص��اص دادن 30 دقیق��ه در روز به كار نظافت، نتایج 
بسیار رضایت بخش��ی خواهد داشت. برای مرتب كردن 
لوازم و خرده ریزها، یك زمان ثابت مانند قبل از خواب یا 
قبل از صبحانه را كنار بگذارید . در این فاصله می توانید به 
نظافت هم بپردازید. مثًا بعد از دوش صبحگاهی آینه ی 
حم��ام را تمیز كنید و یا كف وان را با كمی پودر یا مایع 

مخصوص برق بیندازید. 

گاهیمیانبرزدناشکالیندارد
اگر تا این جا هر توصیه ای را به جز مورد اول عملی كرده 
ی��ا به هر علت دیگر وق��ت كم آورده اید، نگران نش��وید. 
بخش های اساسی و بیرونی خانه- مانند پرده ها، فرش و 
مبلمان- را تمیز كرده و نظافت داخل كمدها، كابینت ها 
و قس��مت های "مخفی" را به مدتی بعد موكول كنید، اما 

فراموشش نكنید! 
همهیکارهارابهتنهاییانجامندهید.
این عید، تنها عید شما نیست و تنها دوستان و 

خانواده ی شما به منزل تان نمی آیند، پس 
نبای��د تمام نظافت آن را ب��ه تنهایی برعهده 

بگیرید. در هر هفت��ه زمان خاصی را برای نظافت 
اختص��اص داده و كارها را با فرزندان و همس��ر خود 

تقسیم كنید. ازبچه ها بخواهید تخت های خود را مرتب 
كرده، اس��باب بازی ها و لوازم دیگر خود را جمع كرده و 
پس از گردگیری قفسه ها، سرجای خود بگذارند. این كار 
نه تنها باری از دوش شما برمی دارد، بلكه عادات خوبی به 

فرزندان شما می آموزد.
کارهاراسادهکنید

گاه��ی تمیز كردن دور و اطراف یك ش��یء اضافه راحت تر 
از دور انداختن آن به نظر می رس��د، اما ای��ن روش در دراز 
مدت كارساز نخواهد بود. با كمی نظم و ترتیب، خرده ریزها 
را كاهش دهید. خود را از ش��ر هر لباسی كه دیگر اندازه تان 
نیست یا بیش از دوسال است آن را نپوشیده اید راحت كنید. 
هر قطعه پوشاك یا شیء ناقص )مانند لنگه ی جوراب، لنگه ی 
گوشواره ی بدلی، ظروف شكسته ای كه دوباره چسبانده شده 
و...( را دور بیندازی��د. تهی��ه ی لوازمی مانند جا كلیدی، جا 
كفشی و در كل وسایلی كه موجب مرتب شدن خرده ریزها 

می شوند را در دستور كار خود قرار دهید. 
خوشبگذرانید

نظافت لزوماً معادل با كار س��خت نیست، یك موسیقی 
خوب یا ی��ك برنامه ی رادیویی خ��وب و مفید می تواند 
ش��ما را با اشتیاق بیش��تری به تحرك وادارد. برای خود 
انگیزه هایی پیدا كنی��د و به خود قول دهید اگر كارهای 
روزان��ه را مطابق برنام��ه انجام دادید، به خ��ود جایزه ای 
خواهید داد. این جایزه می تواند چیزی س��اده اما دلپذیر 
مانند یك حمام طوالنی، صرف چای و شیرینی با خانواده 

یا تماشای یك برنامه ی خوب تلویزیونی باشد.

همه آن روز رخت نو پوشند
خانهتکانیازرس�ومبس�یارکهناستقبالازعیدنوروزاستوهرچندکهآپارتمانهای
کوچکوبدونپس�تووانباریوزیرزمینامروزیدرتماممدتس�البهنس�بتتمیز
هستند،اماتمیزترینخانههاهمچندروزیماندهبهنوروز،برایشکوهش)خجستگیو
خوش�ایند(همکهشدهازصدرتاذیلروفتهوشستهوبرق
انداختهمیش�وند.نظافتلزومامعادلباکارس�خت
نیس�ت،یکموس�یقیخوبیایکبرنامهرادیویی
خوبومفیدمیتواندش�مارابااش�تیاقبیش�تریبه
تح�رکوادارد.امااینروزهاکهکمترکس�یبهصورتتمام
وقتدرخانهاس�توکارنظافتبایدتدریجیانجامش�ود،هیچ
چیزبهترازیکروشخوبوبرنامهریزیشدهبهکمکمانمیآید.
روندداش�تنخانهایتمیز،ب�دوننگرانیوتش�ویشدر7مرحلهبه

انجاممیرسد:

مهران امیرحسینی
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شرکت سیمان خاش
مهندس حمید اقبالیان مدیر عامل فرهیخته و مردم دوست و مؤدب شركت سیمان خاش كه از سنگر بسیج به خدمت صنعت آمده و مفتخر به 

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان گردید. 
شرکت سیمان خاش در تاریخ 1365/3/24 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 60374 مورخ 1365/3/24 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1377/2/13 به شرکت سهامی عام تبدیل شده است . با توجه به پذیرش 
سهام شرکت در تاریخ 1381/12/26 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اولنی معامله نقل و انتقال سهام در تاریخ 1382/5/4 صورت پذیرفت. 

پیام هیئت مدیره
در سال 1388 تولید 725 هزار و 584 تن کلینکر و در تولید سیمان با تولید 870 هزار و 4 تن رشد 2/7 درصدی را شاهد بودیم. در طول دوره 
مذکور شرکت توانست با فروش 851,099/49 تن سیمان مقدار فروش خود را نسبت به سال قبل به میزان 1/5 درصد بهبود بخشد. طی این مدت 
با فروش ریایل معادل 442 میلیارد و 900 میلیون ریال رشدی معادل 16/19 درصد و با سود خالص 165 میلیارد و 419 میلیون ریال رشدی معادل 

21/31 درصد سود خالص را نسبت به سال قبل داشته ایم.
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در عصر حاضر برون س��پاری به یك��ی از مباحث مورد 
توجه و اصلی حوزه ی كس��ب و كار تبدیل شده است. 
توجه سازمان ها به برون سپاری از دو منظر قابل بررسی 
اس��ت. از نقطه نظ��ر اقتصادی، انجام برون س��پاری به 
ش��یوه  ای صحیح، فرصت  ایجاد كسب و كارهای نوین 
و كار آفرینی را فراهم آورده و از این راه زمینه ساز رشد 
اقتصادی بیشتری می شود. از زاویه دید سازمان ها نیز، 
تصمیم به برون سپاری، به دلیل پیامدهای استراتژیك 
آن كه می تواند منشأ تغییرات عمیق در سازمان باشد 
با ماحظات بس��یاری همراه اس��ت. چنین تصمیمی 
می تواند عامل مهمی در س��ود آوری به ش��مار رود و یا 
باعث شكس��ت سازمان ها ش��ود. تجربه ی بین المللی 
نیز شاهد این مدعاست، به گونه ای كه در پژوهشی كه 
توسط گروه مش��اوره ی "پی ای" در سال 1996 انجام 
گرفت ، نش��ان داده شد كه تنها 5 درصد از شركت های 
مورد بررسی به س��طح مطلوبی از مزایای برون سپاری 
رس��یده اند. بنابراین بهره مندی از دان��ش كافی برای 
تصمیم گیری و اجرا ی صحیح برون سپاری شرط الزم 
برای بهره گیری از مزایای برون س��پاری است. طبیعی 
اس��ت كه در این مورد نیز پی آمد تصمیم گیری ها با نا 
اطمینانی همراه اس��ت. این به معنای پذیرش واقعیت 
رویاروی��ی با ریس��ك های ف��راوان، در مراحل تصمیم 
گیری و اجرا برون س��پاری است. بدین سبب توجه به 
ریسك های ناشی از برون سپاری امری غیر قابل اجتناب 

به شمار می آید.

تعریفبرونسپاری
برای برون س��پاری تعاریف متعددی ارایه شده است. بر 
اساس یك تعریف، برون سپاری استفاده ی استراتژیك 
از منابع خارجی برای انجام دادن فعالیت هایی است كه 
به صورت سنتی توسط منابع و كاركنان داخلی سازمان 
 ,Griffiths & Boisot( ص��ورت می گرفت��ه اس��ت
1998(. هم چنین برون س��پاری را مدیریت ش��خص 
 Luke and( .ثالث دارایی ها و منابع تعری��ف كرده اند
Anthony,2006(. در كل تعاری��ف بس��یار زیادی از 
برون س��پاری وجود دارد كه اشاره به آنها در این مجال 

نمی گنجد.
در كل تعریف��ی ك��ه بتوان��د به صورت جام��ع و كامل 
برون س��پاری را معرفی كند وجود ن��دارد. در هر حال 
می توان از مقاالت گوناگون به این جمع بندی رس��ید: 
"برون س��پاری راهبردی اس��ت كه می توان��د از طریق 
كاهش و كنترل هزینه های عملیاتی، تمركز س��ازمان 
بر توانمندی های محوری، بهره برداری از تخصص خارج 
از س��ازمان، بهبود كیفیت كار، انعطاف پذی��ری و... به 
رقابت پذیری بیشتر سازمان در مواجهه با محیط ناپایدار 
و رقابتی امروزی برای پاسخگویی به خواسته های متنوع 

مشتریان منجر شود".
ضرورت برون سپاری در شركت های بیمه

همان گونه كه می دانیم یكی از اس��تراتژی های مهم در 

هر س��ازمانی، استراتژی كاهش هزینه است. در ابتدا از 
برون س��پاری به عنوان یك ضرورت و سپس یك عامل 
انگیزش��ی برای كاهش هزینه های سازمان ها استفاده 
ش��د و امروزه تحت عنوان یكی از استراتژی های اصلی 
در بس��یاری از صنایع مطرح است. برون سپاری باعث 
می شود تا اندازه ی دپارتمان سازمان كوچك شود و در 
نتیجه هزینه های ثابت به هزینه های متغیر تبدیل شوند 

)الوانی و اشرف زاده، 1387(.
یكی از دالیل رشد بسیار سریع برون سپاری در سال های 
اخیر، افزایش رقابت سازمان  هاس��ت. سازمان ها یكی از 
راه های كسب موفقیت خود را در كاهش هزینه های شان 
می بینند و برون س��پاری در این زمینه می تواند كمك 
شایانی به س��ازمان ها كند. بر پایه ی آمارهای به دست 
آم��ده در س��ال 2004، برون س��پاری دارای صنعت��ی 
 Cap and( .ب��ه ارزش 180 میلیارد دالر بوده اس��ت

)2003,Young
در س��ال های اخی��ر تأكید خاصی بر برون س��پاری در 
مج��ات تج��اری و ژورنال ه��ای آكادمیك مش��اهده 
می شود. براساس آمار شركت گوگل در یك روز معین 
از س��ال 2008 ، 55 میلیون صفحه ی اینترنتی حاوی 
مطالبی درباره ی برون س��پاری بوده است. درحالی كه 
عبارت��ی همانند "زنجیره ی عرضه" ك��ه زمانی یكی از 
مهم تری��ن موضوع��ات در دهه های گذش��ته بود تنها 
12 میلی��ون صفحه ی اینترنتی را ب��ه خود اختصاص 
داده بود. در همان زمان جس��تجو براس��اس كلید واژه 
درمقاالت ISI، 3598 نتیجه برای برون س��پاری درپی 
داش��ت درحالی كه برای واژه ی "زنجیر عرضه" تنها 8 
مقاله وجود داشت. اگرچه برخی معتقدند چنین آماری 
نمی تواند دلیل بر توسعه ی علمی و عملی دراین زمینه 
باشد، بسیاری نیز معتقدند كه اینترنت و وب سایت های 
جهانی به خوبی روندهای واقع��ی درحال وقوع را بیان 
)McIvor & Busi, 2008(. عل��ت آن  می دارن��د 
نی��ز رقابت جهانی، كوچك س��ازی، حركت به س��مت 
س��ازمان های هموار و افقی، افزای��ش انعطاف پذیری، 
س��ازگاری با تغییرات س��ریع تكنولوژیك��ی و تمركز 
بر قابلیت های محوری اس��ت كه می توان در س��ایه ی 

برون سپاری به آن دست یافت. 
دالی��ل مختلفی برای رش��د س��ریع برون س��پاری در 
سال های اخیر وجود دارد. خواست سازمان ها به تمركز 
ب��ر روی فعالیت های اصلی و مركزی خ��ود و دوری از 
كاره��ای فرع��ی و جانبی یا كنت��رل هزینه های باالی 

عملیاتی از دالیل آن است. 

مبانینظریتصمیمبرونسپاری
برون س��پاری موضوع جدیدی نیس��ت. تصمیم گیری 
درب��اره  ی این پرس��ش "كه چه چیزی بای��د در داخل 
تولید شود؟ در مقابل این كه چه چیزی باید از خارج از 
سازمان تأمین شود؟" مدت های طوالنی محور بحث در 
كسب و كارها بوده است. اما با وجود سابقه  ی طوالنی، 

تاكنون در زمینه  ی تصمیم برون س��پاری در كس��ب و 
كار، چارچوب های عملی و نظام مند كمی توسعه یافته 
 Doig et .2000,Gilley and Rasheed ( .اس��ت

)2001 ,al
مبانی نظری برون سپاری به مفهوم هزینه ی معامله بر 
می گردد. این مفهوم برای نخس��تین بار توسط كواس 
)1937( مطرح و س��پس با تئ��وری هزینه ی معامات 
 Miltenburg,( .ویلیامسون در سال 1975 احیا شد
Peter,2003( در ای��ن تئ��وری هزینه  ی معامله تنها 
معی��ار تصمیم گی��ری برون س��پاری اس��ت. از دهه  ی 
گذشته تاكنون پژوهشگران بسیاری به ارایه ی روش ها 
و رویكردهای��ی پرداخته ان��د ك��ه در آنه��ا به تصمیم 
برون س��پاری عاوه بر معیار هزین��ه از منظر راهبردی 
نیز نگریس��ته می ش��ود. از این میان نخس��ت پراهاالد 
وهمل)1990( تئوری توانمندی اصلی و برون س��پاری 
را مط��رح كردند. به نظر آنها توانمندی اصلی، فراگیری 
جمع��ی در س��ازمان، به ویژه در چگونگ��ی هماهنگ  
س��ازی مهارت های تولیدی مختلف و یكپارچه سازی 
 Prahalad, C. ( .جریان ه��ای فناوری متعدد اس��ت
K. and G. Hamel,1990( ای��ن توانمن��دی منبع 
واقعی مزیت رقابتی است و شركت را در معرفی كاالها 
و خدم��ات جدید به بازار ی��اری می كند. بدین ترتیب 
فعالیت هایی كه در حیطه ی توانمندی اساسی شركت 
هستند باید در داخل س��اخته شوند و دیگرفعالیت ها 
می توانن��د جهت برون س��پاری در نظر گرفته ش��وند 

.)1994 ,Quinn & Hilmer(
س��پس ونكاتس��ان در س��ال 1992 رویكرد دیگری را 
مطرح س��اخت. این رویكرد فرآیند برون سپاری را بیان 
نمی كرد، اما ایده ی  ارتباط میان تمایز محصول، تجزیه 
تحلیل خان��واده ی اجزاء و قابلیت س��اخت را به عنوان 
ش��یوه ای برای تصمیم برون سپاری بیان می كرد. ولیج 
و نایاك براساس تجربیات شان در سازمان های تولیدی 
آمریكا مدل ونكاتس��ان را تكمیل تر كردند و چارچوب 
كلی به منظور كمك به شركت ها در ارزیابی تصمیمات 
برون س��پاری ارایه دادند. چارچوب آنها رویكرد تجزیه 
و تحلیل س��نتی هزینه را با لحاظ عواملی راهبردی و 
فناوری فرآیند، بلوغ فرآین��د و جایگاه فرآیند رقیبان، 
همگی در اتخ��اذ تصمیم نهایی تأمین لحاظ ش��دند. 

)1992,Welch, J.A. and Nayak, P.R(
كنز و همكاران��ش)2000( به منظور ارایه ی چارچوبی 
جامع برای تصمیم "خرید یا ساخت" كه عوامل مرتبط 
با چنین تصمیمی را پوشش دهد، داده هایی از تئوری 
و عم��ل را در نظر گرفتن��د. آنها چهار ح��وزه را برای 
گروه بندی عوامل مرتبط با "خرید یا ساخت" پیشنهاد 
كردند: فناوری و فرآیندهای ساخت، هزینه، لجستیك 
و مدیریت زنجیره ی تأمین  و سیستم های پشتیبان. هر 
ی��ك از این حوزه ها نیز به نوبه ی خود عوامل دیگری را 
در بردارد. به ع��اوه، در این مدل معیارهای عملكردی 
كه دقیقاً با پیشران های تصمیم پیوند دارند، لحاظ شده 

 برون سپاری فعالیت های پشتیبانی در صنعت بیمه 
با تاكید بر شناسایی ریسك ها در مراحل انجام برون سپاری

سلما ایزدی
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است. این معیارها، دستیابی به اهدافی را كه محرك این 
 Canez, L.E. ( .تجزیه و تحلیل بودند ارزیابی می كند
et al,2000( سپس فاین و همكارانش )2002( مدلی 
را ارایه كردند ك��ه در آن از ارزش افزوده  ی اقتصادی و 
ارزش افزوده  ی راهبردی برای اتخاذ تصمیم برون سپاری 
استفاده شده است. در ارزش افزوده  ی اقتصادی عواملی 
نظیر هزینه ها، درآمدها، دارایی ها و س��اختار هزینه ی 
رقابتی و در ارزش افزوده ی راهبردی، اهمیت مشتری، 
نرخ تغییر فناوری، جایگاه رقابتی شركت، قابلیت پایگاه 
تأمین و معماری محصول م��ورد توجه قرار گرفته اند. 
)Fine, Charles H. et al,2003( بال نیز در س��ال 
2003 ی��ك ماتریس تصمیم موزون را به عنوان ابزاری 
جهت ارزیابی مناس��ب بودن خدمات كتابخانه ای برای 
برون س��پاری ارایه كرده است. در این ماتریس تصمیم 
برون س��پاری ی��ك خدم��ت، براس��اس عواملی چون 
هزینه ی س��رمایه، تعداد تأمین كنندگان، راهبردهای 
 Ball,( .ش��ركت و كیفیت خدم��ات ارزیابی می ش��ود
David,2003( سرانجام یانگ و همكارانش )2006( 
مدلی را در مورد برون س��پاری فرآیند كسب و كار ارایه 
كردن��د كه در آن، عوامل��ی مؤثر بر چنین تصمیمی با 
توجه به مزایا نظیر صرفه جویی هزینه، تمركز بر مزیت 
رقابتی، افزایش انعطاف پذی��ری و كیفیت محصوالت، 
ریس��ك هایی هم چون امنیت اطاعات، از دست رفتن 
كنترل مدیریتی، اتحادیه های كارگری و مشكات روحی 
كاركنان، عوامل محیطی شامل بلوغ بازار، تأمین كنندگان 
و تصمیم برون سپاری دیگر ش��ركت ها ارزیابی می شود. 

)2006,Yang, Dong-Hoon and et al(

مزایایبرونسپاری
برون س��پاری فرصت های بس��یار زی��ادی را در اختیار 
شركت های برون سپارنده قرار می دهد كه احتماالً این 
فرصت ها از طریق منابع داخلی حاصل نمی شود. برای 
مثال به خاطر دس��تمزد پایین نیروی كار در هند، یك 
ش��ركت هواپیمایی آمریكایی توانس��ت با برون سپاری 
حساب رسی حساب های پرداختی به میزان 75 میلیون 
دالر از مبالغی را كه حساب سازی شده بودند به  شركت 
بازگرداند كه این امر از طریق منابع داخلی امكان پذیر 

)2004,Farrell( .نبود
هم چنین برون س��پاری می تواند در زمین��ه ی ارایه ی 
خدم��ات فوق الع��اده كمك ش��ایانی به ش��ركت كند 
كه ش��ركت به صورت داخلی قادر به انجام آن نیس��ت. 

)2004,McDougall(
در كل آن چه كه از نوشتارهای علمی استنباط می شود 
این اس��ت كه برون سپاری فوایدی بیش از صرفه جویی 
مالی برای ش��ركت داشته باش��د. انجمن برون سپاری 
براس��اس مطالع��ات ص��ورت گرفت��ه در كش��ورها و 
شركت های مختلف چنین مزایایی را برای برون سپاری 
عنوان كرده اس��ت ك��ه می توان آنها را در س��ه بخش 

دسته بندی كرد:
الف( مزایای سازمانی

1- بهبود تمركز سازمانی بر موضوعات ویژه 
2- دستیابی به توانمندی ها و مهارت ها 

3- انعطاف پذیری در بلند  مدت 
4- گام برداشتن سریع و دستیابی به مهندسی مجدد 

5-توس��عه ی فروش و امكانات تولی��دی در گذر زمان 

مخصوصاً هنگامی ك��ه امكان فراهم كردن منابع مالی 
جهت چنین توسعه ای فراهم نباشد. 

6- بهب��ود عملكرد عملیاتی هم چ��ون كیفیت باالتر، 
افزایش بهره وری و سود بیشتر 

7- دسترسی مناسب به بهترین تكنولوژی ها،تجربیات و 
كسب مهارت های جدید 

8- بهبود مدیریت ریسك 
9- تحصیل وكسب ایده های نوآورانه

10- كاهش فشارهای سیاسی و امنیتی 
 .)2006 ,Kremic( 11- مشروعیت قانونی

ب( مزایای مرتبط با امور مالی و هزینه ها
1-كاه��ش و كنترل هزینه های عملیاتی به واس��طه ی 
دس��تیابی به تأمین  كننده با عملكرد بهتر و س��اختار 

هزینه ی پایین تر 
2- تغییر هزینه های ثابت به متغیر 

3- افزایش توانایی ش��ركت در مدیری��ت كارآمدتر بر 
هزینه ها 

4- جذب منابع سرمایه ای بیشتر
5- آزاد سازی منابع داخلی سازمان برای استفاده از آن 

)2006 ,Kremic( در بخش های دیگر

ج( مزایای مرتبط با نیروی انسانی
1- دس��تیابی به منابع خارجی متخصص كه در داخل 

سازمان موجود نیست. 
2- متمرك��ز كردن توان و تعهد اف��راد بر فعالیت های 

 .)2006 ,Kremic( محوری
آن چه از میان تحقیقات درباره ی برون سپاری پیداست 
این  است كه دو نوع مزیت ازاین امرحاصل می شود كه 
یك بخش آن كوتاه مدت است و شامل مزیت های قابل 
لمس برون سپاری همانند كاهش هزینه هاست و بخش 
دیگر مربوط به بلند مدت و اهداف استراتژیك همانند 

تمركز بر مأموریت سازمان در دراز مدت است.

معایببرونسپاری
کاهشکنترل

 یكی از معایب برون س��پاری ، كاهش كنترل هاس��ت 
به طوری كه با وجود انعقاد ق��رارداد با تأمین كنندگان 
خارج��ی، نمی توان كنترل های دقیقی را كه در صورت 
ع��دم برون س��پاری حاصل می گردید، اعم��ال كرد. به 
منظور كنترل عملكرد ش��ركت تأمین كننده، سازمان 
برون س��پارنده باید دس��تورالعمل های ویژه ای را برای 
 Lonsdale( ارزیابی پیامدهای عملیات داش��ته باشد

 .)1998 ,& Cox
هزینهیکنترل

نظارت برعملكرد شركت تأمین كننده اغلب امری بسیار 
پیچیده و دشوار است. بنابراین به منظور اطمینان از این  
كه اهداف مورد نظر تأمین می شوند به استانداردهایی 
نیاز اس��ت كه ب��رای تأمین این سیس��تم های نظارتی 
باید منابعی همانند پول،  زمان وتخصص صرف ش��ود 

 .)1998 ,Lonsdale & Cox(
هزینههایپنهان

بر پایه ی تحقی��ق اخیر بارتولو ك��ه هزینه های پنهان 
برون س��پاری را بررسی كرده است می توان هزینه های 

پنهان برون سپاری را این گونه توصیف كرد:

"مزیت ه��ای حاصل از برون س��پاری می تواند از طریق 
هزینه های��ی كه مدیران ش��ركت قادر ب��ه ارزیابی آن 
نیس��تند از بین برود". بسیاری از شركت ها هزینه های 
جس��تجو و انتخاب ش��ركت تأمین كنن��ده، هزینه ی 
مذاك��رات و ترتی��ب دادن وآم��اده ك��ردن ش��رایط و 
ویژگی های ق��رارداد را ی��ا اندك ارزیاب��ی می كنند یا 
نمی توانن��د ارزیابی كنند. ارزیابی این هزینه ها بس��یار 
دش��وار و پیچیده اس��ت. هم چنین مذاك��رات و انجام 
تغییرات الزم در شرایط قرارداد در زمان اجرای قرارداد 
نیز از دیگر پیچیدگی ها و هزینه هاست. در زمان انتخاب 
ش��ركت تأمین كننده نیز به دلیل این كه به جز قیمت، 
فاكتوره��ای دیگری نیز در نظرگرفته می ش��ود برخی 
اوقات محاس��بات بسیار مشكل تر از ارزیابی هزینه های 

 .)1998 ,Lonsdale & Cox(روزمره است
تأثیرنامطلوببرکارکنان

با وجود این كه برای ش��ركت های ب��زرگ بوركراتیك 
برون سپاری روشی برای جان سالم به در بردن از رقابت 
جهانی اس��ت، این امر می تواند تأثی��رات نامطلوبی بر 
كاركنان داشته باشد كه با توجه به از دست رفتن شغل 
س��ازمانی می تواند در تعارض با امنیت شغلی كاركنان 
باشد و تأثیرات منفی بر فرهنگ و تعهد سازمانی داشته 
باش��د كه البته س��ازمان ها می توانند با توانمند سازی 
كاركن��ان و به كارگیری آنها در حوزه های اس��تراتژیك 
 .)1995 ,Hendry( سازمانی بر این معضل فائق آیند

تعارضاتفرهنگی
 درتوافقات برون سپاری اهداف دو طرف قرارداد اغلب با 
یكدیگر متفاوت است. بنابراین عواملی كه شایستگی های 
تج��اری برای تأمین  كنن��ده را تعیین می كن��د باید از 
جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. سبك مدیریت 
و درجه ی دیوان ساالری دو شركت ممكن است متفاوت 
بوده و موجب بروز برخی مشكات شود. درنظر گرفتن 
ای��ن عوامل ضرورتی برای اطمینان از تداوم تش��ریك 
 .)1995 ,Hendry( مساعی و موفقیت های آینده است
عدم توانایی شركت طرف متعهد در حفظ خود به عنوان 
بهتری��ن عرضه كنن��ده در درازم��دت، محدودیت های 
زبان��ی، كارب��رد واژگان، عدم توانای��ی در درك و فهم 
ارزش های دو شركت نیز از دیگر مشكات برون سپاری 
اس��ت كه نیازمند هزینه های س��نگین آم��وزش برای 
كاركنان سازمان اس��ت. عدم توانایی در ارزیابی میزان 
انعطاف پذیری و پایداری شركت طرف قرارداد در شرایط 
متغیر محیطی و تكنیكی هم چنین عدم تخصص كامل 
ش��ركت های ارایه كننده  ی خدمات ، وابستگی شركت 
برون سپارنده به شركت ارایه كننده  ی خدمات و تزلزل 
موقعیت دراثر وابس��تگی، احتمال توس��عه ی شركت 
ارایه كننده  ی خدمات در زمینه  ی فعالیت ش��ركت و از 
دست رفتن بخشی از بدنه ی دانش و تكنولوژی شركت 
می توانند از دیگر معایب برون س��پاری به ش��مار آیند. 

.)1995 ,Hendry(
آن چه مسلم است برخی اوقات برون سپاری تأثیرات بسیار 
بلندمدت بر شركت داشته و می تواند طبیعت ریسك هایی 
را كه یك شركت با آن روبروست تغییر دهد كه این گونه 

پیامدها نیز از ریسك های برون سپاری است.
ادامهدارد...

حسنجنتی،کارشناسمدیریتبازرگانی
سلماایزدی،کارشناسارشدمدیریتبازرگانی
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داروسازی اكسری
دكر سید حمید مصطفوی مدیر عامل تولیدگری كه شفای مریضان می كند با اكسری، جمله ای كه همگان بدان باور دارند.

واحد برتر مفتخر به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان
دارو سازی اكسری شرکتی پویا در علوم زیستی با تعهد اجتماعی در تراز جهانی 

ارتقای سالمت انسان ها از طریق ارایه ی راه حل های نوآورانه ی دارویی، درمانی و بهداشتی
 ارزش ها:

نگاه جهانی به کسب و کار 
توسعه ی پایدار از طریق نوآوری، بهبود مستمر و تعایل سازمانی 

پای بندی به استانداردها و قواننی ملی و بنی المللی 
ارتباط موثر و پایدار با سازمان های مرتبط 

مصرف بهینه ی منابع و احرام به محیط زیست 
توانمندسازی کارکنان برای توسع مداوم مهارت ها، نوآوری و کارتیمی 
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ًهیچگاهبچهدوستنبودمآیااینبهاین منقبال
معناستکهمنمادرخوبینخواهمشد؟

نه! طرز تفكر ش��ما درباره ی كودكان قب��ل از تولد آن ها 
نشان نخواهد داد كه شما چطور مادری خواهید بود .

بازی جدیدی شروع می ش��ود و شما صاحب احساساتی 
می ش��وید كه قبًا هرگز آن ها را تجربه نكرده اید . قبل از 
این كه هایدی اولیور ، س��اكن س��ن خ��وزه ، كودك خود ، 
بران��دون را به دنیا بیاورد ، فردی 22 س��اله ، خوش گذران، 
اجتماعی ،  وابسته به شغل و به همه چیز شبیه بود به جز 
یك مادر نمونه . وی می گوید : )) از بچه خوش��م نمی آمد و 
هرگز فكر نمی كردم روزی صاحب 3 فرزند بش��وم . فقط 
هنگامی كه صاحب فرزند می ش��وید احس��اس مادری را 
درك می كنید . به محض این كه مادر می ش��وید احساس 

مادری به شما دست می دهد. (( 
اگراحس�اسم�ادریبهمندس�تندهدچه

میشود؟
 همین قدر كه ش��ما نگرانید از این كه مادر خوبی بش��وید ، 
خود نشان گر این واقعیت است كه شما نگران كودك آینده 
هس��تید و این خود آغازی خوب به حساب می آید . به جای 
این كه نگران مادر خوب شدن باشید كه البته این اصل مورد 
تأیید همگان نیز هس��ت س��عی كنید انرژی خود را صرف 
بهتر شناختن كودك خود كنید.روبن می گوید : )) بسیاری از 
مادران جوان  ، به نوعی ترس از این دارند كه نمره ی خوبی در 
مادر شدن، آن چنان كه آن ها می اندیشند، نگیرند ولی به جای 
احساسات گیج و مبهم، آن چه مهم به حساب می آید تركیبی 
است از تجربه و تعلیم و تربیت . هر چه به سن كودك شما 
اضافه می شود و هرچه شما او را بیشتر بشناسید ، اعتماد شما 
در مادر شدن بیشتر می شود . هرگاه از كودك خود نترسید و 
نسبت به او نفرت نداشته باشید شما به زودی به نقش تازه ی 
خود كه همان مادری است خو می گیرید . هرگاه دائماً افسرده 
و عصبانی باشید و یا اگر ترس از این داشته باشید كه ممكن 

است كودك خود را بیازارید ، فوراً با مشاور مشورت كنید «. 
چگونهمیتوانزنخوبومادریالیقشد؟

 من می خواهم زن خوب و مادری الیق باش��م . این هدف 
س��اده ای اس��ت اما باید با آن روبه رو شوم با وجود این كه 

بسیار ساده است .
خوب،ازخودمیپرس�مچگونهمیتوانهمزن

خوبوهممادریالیقشد؟
در واقع جواب این سؤال بسیار ساده است . این امر بستگی 
به ش��ناخت من از كودكم دارد یعنی شناخت احتیاجات 
وی و بر آوردن آن ها . این امر مربوط می ش��ود به شناخت 
من از شوهرم و كودكانم یعنی پیدا كردن راهی به سوی 
قلب آنان ، اما شناخت به خودی خود كافی نیست . عمل 

بعدی برآورده كردن نیازهای قلب آنها است .
به عنوان یك س��رگرمی برای من ، راه پیدا كردن به قلب 

شوهرم این است كه مستقل باشم ، مرتب باشم و در انجام 
اغلب كارها با او ش��ریك باشم ، دیگر این كه باید از شكوه 
و شكایت پرهیز كنم . اگر من این گونه عمل كنم شوهرم 
خوشحال می ش��ود و به نوبه ی خود مرا دوست می دارد . 
بلی ، عش��ق دوطرفه اس��ت، وقتی كسی را دوست داشته 

باشید او هم شما را دوست خواهد داشت .
در مورد كودكانم ، برای تش��خیص ندای قلب  آنها باید 
به حرف های ش��ان گوش بدهم و با آنها بازی كنم . این 
امری س��اده است ولی ممكن اس��ت موفق نشوم ، من 
ه��زار و یك دلیل دارم كه وقت ن��دارم . من وظایفم را 
انجام نمی دهم و بعد كودكانم بر سر من داد می كشند ، 
هنگام��ی كه بر س��ر آنان فریاد می كش��م ك��ه از من 
دور ش��وند تا كارهای خصوصی ام را به انجام برس��انم ، 
می دان��م كه تنها راه ورود به قلب كودكانم گوش دادن 
به حرف  های آنهاس��ت . وقتی این كار را انجام می دهم 
آنها دیگ��ر فریاد نمی زنند، بچه های خوبی می ش��وند ، 
آن چنان كه می خواهند به حرف های من گوش بدهند .
خوب ، حاال كه نكاتی را برای خوب شدن نوشته ام تا زن 
و مادر خوبی باشم ، این هدف را مانند هدف های دیگر ، 
بای��د به اجزای خود  تجزیه كنم، ت��ا بتوانم آنها را اجرا 
كنم .در آخر هفته ی قبل همسر خوبی بودم ، زیرا سعی 
كردم چنین باش��م . ممكن است همیشه موفق نباشم ، 
اما س��عی خود را كرده ام تا امور را با شوهرم ) همسرم(  
ش��ریك باشم و سعی كرده ام ُخلق خود را كنترل كنم . 
وقتی می دیدم كه نس��بت به چیزی كوچك افس��رده 
ش��ده ام كه می توانس��ت فاجعه به بار بیاورد و تعطیلی 
آخر هفته را خراب كند ، بر خش��م خودم آن هم وقتی 
ك��ه كوچك ب��ود غلبه می كردم و بار دیگر خوش��حال 
می شدم .دفعه ی دیگر بهتر عمل خواهم كرد و از شعله ور 

شدن خشم جلوگیری خواهم كرد . 
من با خود گفتم از آغاز این هفته مادر خوبی خواهم شد . 
هنوز دوشنبه نگذشته كه من موفق نیستم . پس باید این 
ه��دف را به صورت هدف  های فرعی تقس��یم كنم كه به 

شرح زیرند:
وقتیبامنحرفمیزنندبایدساکتباشم.

باید هر روز ال اقل 30 دقیقه با آنها بازی كنم ، یعنی بازی 
مداوم  ، می خواس��تم روزی یك س��اعت بنویسم اما آن را 
تبدیل به 30 دقیقه كرده ام ، قصد دارم این هدف را نیز به 
صورت هدف های كوچك درآورم تا زمان معینی را با هر 
كودك بگذرانم ، ولی س��عی می كنم اول، نیم ساعت را با 
همه ی بچه ها باشم.  یادداشت برداری از كارهایم همیشه 
باعث می شود بهتر فكر كنم . از حاال به بعد ، هرچند وقت 
ی��ك بار این هدف ها را مرور خواه��م كرد و هر بار هدف 
تازه ای را به فهرست هدف ها اضافه می كنم تا اینكه همسر 
خوب و مادری توانا بشوم. برای من آرزوی موفقیت كنید .

منظور از غریزه ی مادرانه چیست ؟

 

روبنمیگوید:))بسیاری
ازمادرانجوان،بهنوعی
ترسازایندارندکه
نمرهیخوبیدرمادر
شدن،آنچنانکهآنها
میاندیشند،نگیرندولی
بهجایاحساساتگیجو
مبهم،آنچهمهمبهحساب
میآیدترکیبیاستاز
تجربهوتعلیموتربیت.
هرچهبهسنکودکشما
اضافهمیشودوهرچه
شمااورابیشتربشناسید،
اعتمادشمادرمادرشدن
بیشترمیشود

طبقنظریهیروبناشتاین،»روانکاوفیالدلفیالیی«کهبامادرانجدیدمشورتمیکند،اینواژه
)غریزهیمادرانه(اشارهبهتمایلذاتیجهتحمایتازنوادگاندارد.تقریباًتماممادران)خواهمادر

یکانسانخواهمادریکحیوان(سرانجامبعدازتولدکودکانبهایناحساسمیرسند.

مهران امیرحسینی
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عجبرس�میه،رس�مهزمون�ه...اینهاکلمات
آش�ناییهس�تندکهباشنیدنشاندرکوچه
پسکوچهه�ایذهنم�انتصاوی�ریپدی�دار
میش�وند.تصاوی�رییادآورنس�لیک�هپابه
دورهیسالمندیگذاش�تهاند.انسانهاییکه
یکعمردرکنارمانبودهاندوقس�متزیادی
ازخاطراتتلخوش�یرینماندرکنارشانرقم
خورده،ولیافس�وسکهحاالتنهادرلحظاتی
کوت�اهوش�ایدتنهاباش�نیدنیکش�عربه
یادش�انمیافتی�موش�ایدک�هتأثی�رآنبر
فکرمانبیش�ترازیکساعتنباش�د،بعداز
آنهمبرحسبعادتبازمیگردیمبهزندگی
روزم�رهومکانیکیوبازهمتبدیلمیش�ویم
بهانس�انهاییس�ردوخش�ککهلباسرزم

میپوشندتابازندگیبجنگند.
موضوعس�المندان،موضوعجدیدینیستو
درب�ارهیاینموضوعمطالبزیادیهممطرح
شدهاس�ت.بنابراینقصدندارمدراینمطلب
بهمس�ائلتک�راریبپ�ردازموباگفتنش�ان
حسترحمش�مارانس�بتبهاینانسانهای
عزیزبرانگیزم.ش�ایدبیش�ترم�اوقتیبهیاد
س�المندانمیافتی�میامطلبیدرب�ارهیآنها
میخوانی�ملحظات�یافس�وسمیخوری�مو
درنهای�تازرویدلس�وزیوترح�متصمیم
میگیریمباپدر،مادرو...کهدراینس�نینبه
س�رمیبرندتماسیبگیریموچهبسازمانیرا

همبهدیدنش�اناختصاصدهیم.اینعکس
العملممکناس�تبرایمدت�یکوتاهوجدان
م�اراقانعکندکهبهتری�نکارممکنراانجام
دادهایمولیحقیقتداستانچیزدیگریست.
مان�هتنهابااینکارکمکیب�هآنهانمیکنیم
بلکهبهوجودنازنینشانلطمههممیزنیمچرا
کهدرایننوعرفتار،بهوضوححسدلسوزیو
ترحممشخصاستواینحسباعثناراحتی،
افسوس،خشموحتیدلسردیویأسدرآنها
میش�ود.بانگاه�یگذرامتوج�هاینموضوع
میش�ویدکهدربسیاریازمواردنتیجهایکه
ازحسترحمبهبارمیآید،بانتایجحستنفر

یکساناست.
فرس�ایشدرموردتمامموجوداتزمینامری
عادیومعمولیاس�توبایدبهخاطرداش�ت
همهیم�اروزیپی�رخواهیمش�دوباالخره
روزیای�ندورانراتجرب�هخواهیمکرد،ولی
س�ؤالاصلیایناس�تکهآیاتابهحالسعی
کردهایمقب�لازاینکهبهایندورانبرس�یم

خودمانرادردورانسالمندیتصورکنیم؟
ت�ازمانیک�هازبیرونب�هاینداس�تاننگاه
میکنیمآنحسدلسوزیوترحمدرماوجود
خواهدداش�توباعثمیش�ودهرچهبیشتر
تالشمیکنیمبیشترهمهچیزراخرابکنیم،
چونمس�ائلیراکهبااینمس�ألهدرگیرندرا
لم�سنمیکنیموازافکارواحساسش�اندر
اینزمانآگاهینداریم.برایداش�تنتصوری
درس�تازافکار،احساساتومسائلیکهآنها
ب�اآندرگیرندتنهای�کراهوجودداردوآن
اینس�تکهبرایلحظاتیتص�ورکنیمکهدر

سنینسالمندیبهسرمیبریم.
شایدبتوانگفتبزرگترینلطمهایکهبیشتر
مابهافرادسالمندمیزنیمرهاکردنآنهاست.
اینرهاکردنصرفًابهمعنیسپردنایشانبه
خانهیسالمنداننیست،بلکهسراغنگرفتن،
تغییردرنوعرفتارماباایش�ان،کمحوصلگی
دربرابرشانومواردینظیراینباعثمیشود
آنهااحس�اسکنندبهحالخودرهاش�دهاند
آنه�م،درس�تهنگامیکهنیازب�هبودنتان

بیشازپیشاحساسمیشود.
دراینروزهاکهبهس�النونزدیکمیش�ویم
بهتراس�تهمهیماتصمیمیبهترومثمرثمر
درم�وردبرخ�وردورفتارمانباای�نعزیزان
بگیریمواینبیتش�عرراسرلوحهیکارخود

قراردهیم:
 امروزکهدردستتواممرحمتیکن
فرداکهشومخاکچهسوداشکندامت
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روزهای بی ثمر
روزهایی كه
 بی ثمر گذشت

پیرمردبرروینیمکتیدر
محوطهیخانهیسالمنداننشسته
استوپکعمیقیبهسیگارش
میزندونگرانبهدوردستها
خیرهشدهاست.چندروزیاست
کهباهیچکسصحبتنمیکندو
درسکوتیحزنانگیزفرورفته.
دراتاقشچندقدمآنطرفتر،بر
رویمیزنامهایاستکهازطرف
پسرشفرستادهشدهاست:
"پدرعزیزم،منبههمراههمسر
وفرزندانممیخواهیمازایران
برویم،برایتونزدمدیرخانهی
سالمندانمبلغیپولگذاشتم
وتمامحسابهاراصافکردم.
نگرانچیزینباش!" وچند
جملهیدیگر.اوحتیبرای
خداحافظیهمنیامدهبود.
پیرمردسیگارشرابهپایان
رساند،چارهیدیگرینداشت.
پسسیگاردیگریروشنکرد.

سمیرا داخته
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همیناولحجتراتمامکنیموبهیکآمارحیرتآور
دیگر)اینب�اردرمصرفبرق(میهمانتانکنیم.باور
میکنیدمصرفمادراینزمینه3برابرمصرفجهانی
اس�ت؟پسلطفاًهمینحاالتمامراههاییراکهبرای
فرارازاینآماربهذهنتانمیرس�دبهعالوهیموارد
مندرجدراینگزارشبهخاطرس�پردهواگرزحمتی

نیست،رعایتکنید.
ب�رقیکیازپرهزینهتری�نوفراگیرترینبخشهای
انرژیکش�وراس�ت.درحالحاضرمتوس�طمصرف
جهانیب�رقدردنی�ابرایمش�ترکانخانگ�ی،900
کیلوواتس�اعتدرسالاس�ت،درحالیکهآخرین
آماره�ادرای�راننش�انازآنداردکههرمش�ترک
بخشخانگ�یدرس�ال2900کیلوواتس�اعتبرق
مصرفمیکندک�هبیشاز3براب�رمیانگینجهانی
اس�ت؛یعنیبرق�یکهدرای�رانمصرفمیش�ودبا
احتس�ابمیانگینجهانیمیتوان�دکاربیشاز200
میلی�وننف�رراراهبین�دازد!ازطرف�ی،ب�رقخیلی
ازجاه�ایدنیاازانرژیهس�تهایتأمینمیش�ودو
مشترکانبهمصرفبیشترترغیبمیشوندیااینکه
ازتوربینه�ایآبیوبادیبرقمیگیرند.مادراینجا
بیش�تربرقمانراازسوختفسیلیتأمینمیکنیم
آنه�مباچرخیدنتوربینهاییکهبهجایآبوباد،
نفتوگازوئیلمصرفمیکنن�د.علتایناتفاقهم
اس�تفادهازلوازمبرقیپرمص�رف،چراغانیکوچهو
محلهدرمناسبتهایمتعددباالمپهایپرمصرف،
عدمرعایتس�اعاتاوجمصرفو...اس�ت.خیلیاز
م�اایرانیه�افکرمیکنی�مخانهیکمن�ور،دلگیرو

غمناکاست.برایهمیننشانهیشادبودندرمنازل
مااغلبنوربیش�ترولوس�ترهاییاس�تکهگاهدر
اندازهایبس�یاربزرگوبادههاالمپپرمصرفنگین
درخش�انخانهاس�ت.یخچال،ماش�ینلباسشویی،
ماش�ینظرفش�ویی،مایکروف�ر،پلوپ�ز،جاروبرقی،
قهوهجوشوچایس�از،ه�ودو...ابتداییترینلوازم
مورداس�تفادهدرهرخانوادههس�تندکهیادرتمام
ساعاتروزبهبرقمتصلاندیادرساعتهاییازآنها
اس�تفادهمیکنیمکهدیگرانهمبیش�ترینمصرف
برقرادارند.بنابرایناگرقرارباش�دتماملوازمبرقی
منازلم�ا،لوازمیپرمصرفباش�ند،ش�اهدافزایش
چش�مگیریدرمقدارمصرفبرقخواهیمبود.البته
ضعفعمدهایهماکنوندربخشبرقوجودداردکه
ناشیازوجودنیروگاههایکامالًدولتیوغیررقابتی
درکشوراست.ازسویدیگرمالکیتنیروگاههایبرق
آبیکشورنیزباش�رکتمدیریتمنابعآباستاما
بهعلتس�اختاردولتینیروگاههایکشور،انگیزهی
رقاب�تواقعیمی�انآنهاوجودندارد.ازس�ویدیگر
کمترشدنمنابعسوختدرآیندهواحتمالافزایش
قیمتاینمنابع،باعثایجادنگرانیهایزیادیبرای
تولیدانرژیبرقمیشود.اگرچهبرقهستهایتولید
شدهدرنیروگاهبوشهربهزودیواردشبکهیمصرف
میشوداماهمچنانبهدلیلکمآبیبخشعمدهایاز
نیروگاههایبرقآبیقابلبهرهبرداریکاملنیستند.
بنابراینهمهیاینآمارنش�انمیدهدچنینانرژی
گرانقیمتینیازبهصرفهجوییواصالحمصرفدارد.

فرهنگ جهانی 

تولیدانرژیالکتریکییکیاز
پرهزینهترینصنایعدربسیاری
ازنقاطجهانمحسوبمیشود.
امروزهدربسیاریازشهرهای
بزرگجهان،طرحاستفادهاز
چراغهایخورشیدیمطرح

شدهکهازاینطریقمیتوان
بهصرفهجوییدرانرژیبرق
کمکشایانیکرد.استفادهاز
المپهایLEDکهباانرژی
خورشیدیکارمیکنند،این

روزهادرشهرهاییمانندلندن،
نیویورک،پاریسوالبتهتهران
خودمانبابشدهکهباتوجه

بهمشخصاتفنیآنهامیتوان
گفتکارآییبسیارخوبیهم
دارند.دربسیاریازپارکهای
نیویورکمیتواناینچراغها
رایافتکهروزهابااستفادهاز

انرژیخورشیدیشارژمیشوند
وشبهابهمردمروشنایی

میدهند.

گردآورنده
توماج خلج
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آلبالو پلو با مرغ، با پلوپز پارس خزر
زمان تهیه : 25 دقیقه 

زمان پخت : 15 دقیقه 

 ارزش غذایی

۵71    کیلوکالریكالری 

 17    گرمچربی 

۵1۶   میلی گرم  سدیم 

89     گرمكربوهیدرات

 3      گرمفیرب 

23     گرمپروتئنی 

1       واحدویتامنی ث 

3       واحد كلسیم 

22     واحد آهن 

طرزتهیه
در یك ظرف مناسب آب را ریخته و پس از به جوش آمدن، برنج را 

كه از قبل شسته و خیس كرده اید به آن اضافه كنید .
را  برنج  قابلمه ی  از 15 دقیقه در  را اضافه كنید . پس   سپس نمك 

بگذارید و صرب كنید 5 دقیقه دم بكشد .
روغن را در ظرف مناسبی ریخته و روی حرارت مالیم قرار دهید. 
پیاز خرد شده را به آن اضافه کنید. وقتی پیازها نرم شدند مرغ را 
اضافه كنید . 5 دقیقه ی بعد با نمك و فلفل را آن را مزه دار کنید. كره 

مواد الزم برای ۶ نفر 
دو و دوسوم فنجان آب / یك و یك سوم فنجان برنج /  نصف قاشق چای خوری نم / 
یك  نمك /  قاشق چایخوری  مرغ / یك چهارم  360 گرم گوشت خرد شده ی سینه ی 
چهارم قاشق چایخوری فلفل / یك عدد پیاز خرد شده/ یك قاشق غذا خوری روغن 
زیتون / دو قاشق غذا خوری كره / یك و یك سوم فنجان آلبالو خشك / یك قاشق غذا 
خوری شكر / یك چهارم قاشق چایخوری زردچوبه یا زعفران / دو قاشق غذا خوری 

آب جوش / دو قاشق غذا خوری خالل بادام / چند عدد موسری تازه 

را در ظرف دیگری بریزید و روی حرارت مالیم بگذارید . سپس 
برنج را به آن اضافه كرده و به مدت 8 دقیقه تفت دهید . آلبالو ی 
خشك را كه بدون هسته است با مرغ و شكر و پیاز مخلوط كرده 
و سپس برنج را به آن اضافه كنید . زعفران یا زردچوبه را در آب 
جوش حل كرده و به مواد اضافه كنید . پس از 5 دقیقه از پخته شدن 

مواد، با خالل بادام روی غذا را تزینی كنید .
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امروزه زندگی در بس��یاری از كش��ورهای دنیا از جمله 
كشور عزیز مان به گونه ای شده كه زنان را هم پای مردان 
و در بیشتر خانواده ها وادار به كار در خارج از منزل كرده 
است . حاال این مس��ئله چه دالیلی دارد و چرا این گونه 
ش��ده بماند، اما مسئله   این است كه خانم ها كه در واقع 
مدیران اصلی خانه ها هستند فرصت كافی ندارند تا هنر 
آش��پزی خود را در اختیار خان��واده قرار بدهند مگر در 
مواقع خاص و ایام تعطیل.برای همین موضوع است كه 
طی دهه ی اخیر انواع و اقسام لوازم جدید آشپزی ابداع، 
تولید و در خدمت خانواده ها قرار گرفته اس��ت . یكی از 
وس��ایل جدیدی كه این روزها در بسیاری از خانواده ها 

یافت می شود، بخار پز است.
بخارپزها معموالً دارای مزایای زیر هستند:

- صرفه جویی در زمان و مصرف انرژی، استفاده ی سهل 
و آسان

- پخت غذاهای سالم، كم نمك، بدون چربی ولی سرشار 
از ویتامین و اماح معدنی 

- طبخ چندین غذا به طور هم زمان در دیگ های جداگانه
- استفاده از حداقل انرژی! چندین غذا تنها بر روی یك 

شعله ی اجاق پخته می شوند
- قابل اس��تفاده ب��ر روی اج��اق گاز، اجاق های برقی، 

سرامیكی و القایی
در همی��ن حال با توجه به این كه امروزه همگان بر این 
باورند كه حفظ خاصیت مواد غذایی ارزش بسیار زیادی 
در سامتی دارد، استفاده از این وسیله نیز رو به افزایش 
اس��ت چرا كه در واقع با بخار پز می توان غذاهای سالم و 
بدون چربی را در مدت زمانی كمتر از همیشه آماده كرد. 
یكی دیگر از خاصیت های بخار پز ها این است كه هم زمان 
می توان چند نوع غذا را فراهم كرد بی آنكه طعم و بوی 
یكدیگ��ر را بگیرند . ضمن این كه بخارپز هایی كه امروزه 

موجودند ارزش غذایی مواد را نیز حفظ می كنند.
ب��ه عنوان مثال بخارپ��ز كردن برای انواع س��بزیجات، 
مناس��ب بوده و س��بب حفظ مزه و بافت آنها می شود. 
در ای��ن روش عناصر معدنی حفظ ش��ده اما حدود 25 
تا 30 درصد ویتامین C از دس��ت می رود. در گذش��ته 
بخارپزهای��ی در ب��ازار از جنس چوب��ی و آلومینیومی 
 موجود بود ولی در حال حاضر اكثراً الكترونیكی هستند. 
در این ظروف س��بزیجات در سطح باالی آب جوش و 
به نحوی قرار می گیرد كه تنها با بخار آب پخته ش��ود. 
در صورتی كه ظرف چند طبقه اس��ت باید در باالترین 
طبقه  س��بزیجاتی با مدت طبخ كوتاه و در پایین ترین 
طبقه سبزیجاتی با مدت طبخ بلند را قرار داد. بخار آب 
هرچه باالتر می رود ضعیف تر ش��ده و سبب طوالنی تر 
ش��دن زمان پخت می ش��ود. بهترین كار این است كه 
در طبقات پایینی س��یب زمینی، كلم س��فید یا قرمز، 
تره فرنگی، كرفس، در طبقه ی وس��ط هویج، گل كلم، 
كنگر فرنگی و شلغم و در باالترین طبقه اسفناج، بروكلی، 
لوبیا س��بز، نخود، گوجه فرنگی، مارچوبه و باقالی را قرار 
دهید. بعد از آن كه سبزیجات بخارپز شد، بهترین كار این 
است كه آنها را با مقداری روغن زیتون و چند قطره آب 
لیمو یا سركه مزه دار كنید. به طور كلی برای آنكه رنگ 
سبزیجات تغییر نكند می توانید در ابتدای پخت مقداری 

آب لیمو به آنها اضافه كنید.
از سوی دیگر سبزیجات با توجه به این كه ارزش غذایی 
آنها بیش از پیش آشكار شده و جایگاه ویژه ای در سبد 

 غذای خوب
 همراه با سالمتی

با بخار پز

محبوبه نوری
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غذایی مردم پیدا كرده بس��یار مورد توجه قرار گرفته و 
بخار پز یكی از بهترین وس��یله هایی است كه می تواند 
ای��ن ارزش غذایی را در باالتری��ن حالت نگه دارد وآماده 
ص��رف كردن كند. از همین رو متخصصان تغذیه برای 
كس��انی كه قصد بخارپز كردن سبزیجات را دارند، این 
چنین توصیه می كنند: در گذشته انواع سبزی ها به شكل 
سبزی خوردن، ساالد یا برای تهیه ی انواع خورش  )مثل 
خورش كدو، بادمجان، كرفس و ...( مورد اس��تفاده قرار 
می گرفتند، ولی اكنون در بسیاری از مهمانی ها، مجالس 
عروسی و یا دیگر مراسم، در كنار غذاهای متنوع، معموالً 

بشقابی از سبزیجات خام یا بخارپز دیده می شود.
س��بزیجات را هم می توان خام خ��ورد و هم به صورت 
بخارپز، اما به دلیل دارا بودن ویتامین های حس��اس به 
حرارت )مثل ویتامین C(، باید در هنگام پخت آنها دقت 

بیشتری به خرج داد.
اگر بعضی سبزی ها )مثل گل كلم، كلم و هویج( را خام 
بخوریم، ممكن اس��ت باعث بروز اختاالتی در دستگاه 
گوارش ش��وند، لذا بهتر است آنها را پخت تا هضم شان 

آسان تر شود.
اگر تصمیم به بخارپز كردن سبزیجات دارید بهتر است 

نكات زیر را رعایت كنید:
1- در زمان بخارپز كردن حتماً باید در ظرف گذاشته شود.

2- از مق��دار كمی  آب اس��تفاده كنید تا بعد از طبخ به 
خورد سبزیجات برود.

3- آب حاصل از س��بزیجات را میل كنی��د )به غیر از 
سیب زمینی(.

4- بهتر اس��ت در این روش، ابت��دا آب را جوش  آورید. 
س��پس انواع سبزیجات را در آب در حال جوش بریزید، 
زی��را با ای��ن روش آنزیم های موجود در س��بزی حفظ 
می ش��وند و ویتامین ها هم در اثر حرارت كمتر آسیب  

می بینند.
5- برای حفظ رنگ سبزی به هیچ عنوان از جوش شیرین 
استفاده نكنید، زیرا باعث از بین رفتن ویتامین C، گروه 

B و برخی مواد معدنی می شود.
6- باید س��بزیجات را قبل از خرد كردن بش��ویید، زیرا 
اگر سبزی خرد شود، ویتامین ها پیش با شستشو از بین 

می روند.
در ادامه تأثیر انواع روش های پخت بر روی خاصیت مواد 
غذایی را با هم می خوانیم تا در انتخاب آن چه كه مورد 

نیاز است بیشتر بدانیم:
پختن ن��ه تنها مزه، ب��و و ظاهر مواد غذای��ی را بهبود 
می بخشد، بلكه می تواند قابلیت هضم آنها را نیز افزایش 
دهد. برای مثال، گوشت سفت چنان چه با روش مناسبی 
طبخ شود، نرم تر می شود و این عمل جویدن و هضم آن 
را آسان تر می كند.هم چنین در عمل پخت تغییراتی در 
میزان مواد مغذی موجود در م��اده غذایی رخ می دهد 
كه این تغییرات بس��تگی زیادی به روش پخت و حالت 
فیزیكی ماده ی غذایی دارد. عواملی كه در كاهش مواد 

مغذی مؤثر هستند، شامل این موارد است :
- عملیات��ی كه قبل از پختن ، روی ماده ی غذایی انجام 

می شود
- مدت زمان پخت ماده ی غذایی

- مقدار مایع مورد استفاده برای طبخ ماده ی غذایی
- مدت زمانی كه غذا داغ نگه داشته می شود یا در معرض 

هوای آزاد قرار می گیرد تا مصرف شود

روشهایحرارتمرطوب
در روش پخت با حرارت مرطوب درجه حرارت نس��بتاً 
كم اس��ت ،  بنابراین تخریب مواد مغذی توسط حرارت 
زیاد صورت نمی گیرد، ولی زمان پخت در چنین درجه 
حرارت هایی كمی  طوالنی است و این امر منجر به وارد 
شدن مقدار زیادی از مواد مغذی محلول در آب به داخل 
مایع مورد اس��تفاده برای طبخ می ش��ود.ویتامین C به 
آس��انی و در ضمن پختن از بین می رود. به این ترتیب 
می توان این ویتامین را به عنوان شاخص شدت فرآیند 
پخت در نظر گرفت. اگر مقدار كمی  ویتامین C از بین 
برود، می توان فرض كرد كه فرآیند پخت، مایم است و 

نقصان دیگر مواد مغذی كم خواهد بود.
در پختن با حرارت مرطوب  ، ممكن است مواد مغذی به 

طرق مختلف از دست بروند.
 مهم  ترین عامل از دست رفتن مواد مغذی به خصوص 
ویتامین ها و موادمعدنی در جوشاندن و آب پخت است.

به عاوه، م��واد مغذی در اثر ح��رارت و در معرض هوا 
از دس��ت می روند. همان طور كه گفته شد، یكی از این 
مواد ویتامین C است.عمل آنزیم اكسیداتیو نیز موجب 
از دس��ت رفتن مواد مغذی می ش��ود و در این مورد نیز 
ویتامین C توسط چنین آنزیم هایی در مجاورت اكسیژن 
موجود در آب پخت با سهولت و سریع تخریب می شود، 
زی��را آنزیم ه��ا در اثر حرارت، فعالیت خود را از دس��ت 
می دهند. چنان چه موادغذایی به خصوص سبزی ها را به 
جای قراردادن در آب سرد و سپس حرارت دادن ، به طور 
مستقیم وارد آب جوش كنید كاهش مواد مغذی توسط 

آنزیم ها بسیار كم می شود.

جوشاندن
به علت اینك��ه آب دارای گرمای ویژه ی باالیی اس��ت، 
محیط مناس��بی برای انتقال حرارت به ماده ی غذایی 
اس��ت. هم چنین دسترسی به آن آسان است. به همین 
دلیل از روش جوش��اندن برای پخت بس��یاری از مواد 
غذایی اس��تفاده می شود. یكی از معایب آب برای پخت 
مواد غذایی آن است كه حال خوبی است و ممكن است 
م��اده ی غذایی در آب مقدار قابل توجهی از مواد مغذی 
خود را از دست بدهد. مثاً سبزی ها را معموالً برای پخت 
می جوش��انند و این امر موجب كاهش برخی از عناصر 

مغذی و ویتامین ها به خصوص ویتامین C می شود.
كاهش كاروتن س��بزی ها در اثر جوشاندن ناچیز است. 
اما میزان قابل توجهی ویتامین B 1 و C از بین می رود.

كاهش عناصر معدنی و ویتامین های محلول در آب، با 
افزای��ش مقدار آب مصرفی زیاد می ش��ود. با انجام یك 
س��ری آزمایش ها ثابت ش��د هنگامی كه كلم با مقدار 
كمی آب پخته می ش��ود، 60 درصد ویتامین C خود را 
از دست می دهد، در حالی كه اگر در مقدار بیشتری آب 
طبخ ش��ود، 70 درصد آن از بین می رود. در مورد برنج، 
اگر در آب كم پخته شود، 30 درصد از ویتامین خود را از 
دست می دهد، در حالی كه پختن آن در مقدار بیشتری 
آب موجب از دس��ت رفتن حدود 50 درصد از ویتامین 
آن می شود. ضمناً مدت زمان جوشاندن ماده ی غذایی 
در كاهش مواد مغذی مؤثر است. برای مثال هنگامی كه 
 C زمان پخت طوالنی است، مقدار بسیار زیادی ویتامین

از دست می رود.نكته ی مهم دیگر این است كه هر چه 
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سطح ماده ی غذایی بزرگ تر باشد، كاهش مواد مغذی 
محلول در آب از طریق ورود به آب پخت، بیشتر است. 
خ��رد و له كردن، بریدن و ری��ز كردن ماده ی غذایی نه 
تنها سطح آن را افزایش می دهد، بلكه آنزیم ها را نیز آزاد 

می كند و مقدار بیشتری مواد مغذی از دست می رود.
 تا جایی كه امكان دارد س��بزی ها را موقع پختن خیلی 
خرد نكنید ) حتی اگر می ش��ود آنها را درس��ته بپزید و 
پوست آنها را جدا نكنید مثل كدو سبز ، گوجه فرنگی ، 
س��یب زمینی و ...( پوست گیری سبزی  ها قبل از پخت 
نیز باعث كاهش قابل توجه مواد مغذی موجود در آنها 
می ش��ود. به طور مثال اگر سیب زمینی با پوست پخته 
ش��ود، حدود یك س��وم ویتامین C خود را از دس��ت 
می دهد ، ولی كاهش این ویتامین در سیب زمینی پوست 

گرفته شده 10 درصد بیشتر است.

بخارپزکردن
در این روش از بخار تولید ش��ده توسط آب جوش برای 
پخت ماده ی غذایی استفاده می شود. از آن جا كه تماس 
بی��ن ماده ی غذای��ی و آب در ای��ن روش كمتر از روش 
جوشاندن است، كاهش مواد مغذی نیز كمتر است، ولی 
به دلیل طوالنی بودن مدت پخت ، مقدار ویتامین C كه 

توسط حرارت تجزیه می شود، زیاد است.
س��رعت پخت را می توان با استفاده از بخار تحت فشار 
زی��اد كرد، زیرا افزایش فش��ار ، نقطه ی جوش آب را باال 
می برد و درجه حرارت پخت، از 100 درجه ی سانتی گراد 
بیشتر می شود. دیگ زودپز نیز بر همین اساس ساخته 

شده است .

آرامپختن
پخت��ن مواد غذایی در آب داغ ك��ه حرارت آن پایین تر 
از نقط��ه جوش اس��ت را روش " آرام پختن " می گویند. 
بنابراین تغییراتی ك��ه در حین آرام پختن رخ می دهد، 
مش��ابه جوش��اندن اس��ت  با این تفاوت كه در سرعت 

كمتری انجام می شود.
یكی از مزایای روش آرام پز این است كه به دلیل استفاده 
از درج��ه حرارت پایی��ن، پروتئین خیل��ی كم منعقد 
می ش��ود، بنابراین قابل هضم ترین ش��كل خود را دارد. 
مزیت دیگر آن اثر ترد  كنندگی غذاهای پروتئینی است.

چ��ون پخت مواد غذایی در این روش آهس��ته اس��ت، 
كاهش مواد مغذی بس��یار كم می ش��ود. برای مثال در 
پخت آرام ماهی ، یك سوم اماح و ویتامین های محلول 
در آب ممكن اس��ت از دست بروند. ماهی پخته شده با 
ای��ن روش طعم كمی دارد و ارزش تغذیه ای آن كمتر از 
ماهی خام است، مگر اینكه مایعی كه ماده ی غذایی در 
آن پخته شده، برای تهیه ی سس یا سوپ مورد استفاده 
ق��رار گیرد، زی��را ورود مواد مغذی ب��ه آب پخت باعث 
كاه��ش ارزش تغذیه ای نمی ش��ود . در ضمن این مایع، 

طعم از دست رفته ی غذای پخته را حفظ می كند.

روشحرارتخشک
در روش پخت با حرارت خشك، از درجه حرارت باالتری 
نس��بت به روش مرطوب استفاده می ش��ود و به همان 
میزان ، كاهش مواد مغذی حس��اس به حرارت بیشتر 
اس��ت.چربی ها در برابر حرارت مایم مقاوم هستند و با 
وجود رنگ  تیره ، به مقدار كم تجزیه می شوند، مگر اینكه 
درجه حرارت خیلی باال باشد كه در این صورت با تشكیل 
آكرولئین كه بوی تند نامطلوبی دارد ، شروع به تجزیه 
شدن می كنند. پختن با حرارت خشك، ویتامین هایی را 
كه در برابر حرارت ناپایدار هستند، تخریب می كند  و به 

این ترتیب ویتامین C به آسانی از بین می رود.
از ویتامین های گروه B ، ویتامین B1 ) تیامین ( راحت تر 
 B2 از بقی��ه از بی��ن م��ی رود. در حال��ی ك��ه ویتامین
) ریبوفاوین ( نسبتاً پایدار است، مشروط بر آن كه محیط 
طبخ ماده ی غذایی اسیدی باشد. ویتامین B3 ) نیاسین ( 
در برابر حرارت پایدار اس��ت و اگر از بین برود، به علت 

خروج مایع از ماده ی غذایی در حین پخت است.
پروتئین ها در برابر حرارت بسیار حساس اند، ولی ارزش 
تغذیه ای آنها تغیی��ر چندانی نمی كند مگر آنكه درجه 
حرارت باال باش��د مانن��د كباب كردن م��اده ی غذایی . 
اسیدهای آمینه فقط در درجه حرارت های باال مثاً در 
كباب كردن ، تخریب می ش��وند كه حتی در این حالت 
هم، به مقدار كم و فقط در س��طح ماده ی غذایی از بین 
می روند. هنگامی كه پروتئین و كربوهیدرات توأمان در 
یك ماده ی غذایی وجود داشته باشند امكان دارد كاهش 
ارزش تغذی��ه ای به علت قهوه ای ش��دن غیرآنزیمی كه 
" واكنش می��ارد " نیز نامیده می ش��ود، رخ دهد. البته 
قهوه ای ش��دن غیرآنزیمی، باعث تغییرات مطلوبی در 
طعم ، رنگ و عطر ماده ی غذایی می ش��ود كه در روش 
تنوری و برش��ته كردن ماده ی غذایی كارب��رد دارد. به 
عن��وان مثال، این واكنش كیفیت نان را در حین پخته 
شدن در تنور و كیفیت آجیل و دانه های قهوه را در حین 

بو دادن، بهبود می بخشد.
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شرکت تویل پرس

مهندس مسعود بهزاد پور مدیر عامل فرهیخته  شرکت تویل پرس برای نهمنی سال متوایل واحد برتر، مفتخر به دریافت تندیس رعایت 
حقوق مصرف کنندگان گردید .
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ایرانیان همواره به برنج به عنوان یك غذای اصلی 
می نگریس���ته اند . غذایی كه در اقوام مختلف به 
روش ه���ای مختلف طبخ می ش���ود . پخت برنج 
آن هم به روش های س���نتی مس���تلزم دقت بسیار 
اس���ت، هم چننی زمانی را هم باید به مراقبت و 
سر كش���ی و حضور در آشپزخانه اختصاص داد . 
این جاس���ت كه وجود پلوپز های اتوماتیك و نیمه 
اتوماتیك برای یاری رس���اندن به كد بانوی خانه 

ض���روری و الزم به نظر 
می رسد . مردمان آسیای 
دور هم مانند ما ایرانیان 
به برنج ب���ه عنوان یك 
غ���ذای اصل���ی و مهم 
به همنی  داشتند.  توجه 
دلیل اولنی بار پلوپز های 
اتوماتی���ك در دهه ی 50 
میالدی توسط ژاپنی ها 
اخراع شد . استفاده از 
پلوپز ها نه تنها در طبخ 
بهر برنج كمك می كند 
بلكه صرف���ه جویی در 
زم���ان را هم ب���ه دنبال 
دارد . كافی است مقدار 
آب و برن���ج را به میزان 
معنی داخل پلوپز بریزیم 
و رن���گ ته دی���گ را 

آن طور ك���ه ذا ئقه مان می خواه���د انتخاب كنیم 
دیگر احتیاجی به حضور در آشپزخانه نیست زیرا 

پلوپز ها ، كد بانوی دوم خانه هستند .

ش���ركت صنعتی پارس خزر یكی از پیش���گامان 
تولید پلوپز در جهان محسوب می شود . پلوپز های 
پارس خزر با قدمت 40 س���اله برنج را آن طور كه 
مصرف كننده ها دوس���ت دارند ،  می پزند و برنج 
پخته شده، آن طور كه ذا ئقه ها می خواهند ته دیگ 
می گریند. قدیمی تر ها پلوپز های سری FC پارس 
خزر را هنوز به یاد دارند ) FLAT (. پلوپز هایی 
با كیفیت و كارایی بس���یار بسیار باال. ا ما در سری 
تولید  تكامل���ی 
پلوپز در شركت 
صنعت���ی پارس 
خزر ، به نقطه ای 
می رسیم كه اوج 
زیبایی  و  ه���ر 
را  كیفی���ت  و 
می توان مشاهده 
کرد. به نقطه ای 
می رس���یم ك���ه 
آن  از  تاكن���ون 
هیچ كس  باال تر 
و هیچ  نایستاده 
شركتی نتوانسته 
مهم  ای���ن  ب���ه 
دست یابد . هیچ 
باالتر  تصوری 
از حض���ور این 
محصول نتوانسته مجسم شود . آری در خصوص 
پلوپزی صحبت می كنیم ك���ه بی نظری ، غری قابل 
دست یافنت و در اوج قله ی باید هاست و آن پلوپز 

دیجیتال مدل DMC181P است. 
DIGITAL  MULTI COOKER

 
نگاه��ی كلی به مزیت ه��ای پلوپز دیجیتال 

 DMC 181 P مدل
1- كاربری آسان 

این محصول به واس���طه ی داشنت منو ی فارسی  
و برنامه ریزی مناس���ب، كاربری بسیار آسانی را 
ب���ه هم���راه دارد آن قدر ك���ه مصرف كننده ها در 
طیف های مختلف اجتماعی بتوانند به آسانی و 
بدون دغدغه از این وسیله ی مدرن استفاده كنند .

2- شستشوی آسان 
جدا شدن قطعات متحرك این پلوپز به مصرف 
كننده امكان شستشوی آس���ان و راحت را داده 
كه این یك مزیت بسیار مهم محسوب می شود . 
هم چن���نی قطعات این محص���ول را می توان در 

ماشنی ظرفشویی قرار داد و شست.
3- قابلیت تنظیم شروع پخت، زمان پخت، اتمام 

پخت و...
این محصول با دارا ب���ودن برنامه های مختلف 
پخ���ت مانند ش���روع پخت و پخ���ت تأخریی 
هم چننی اتمام پخت كاماًل هوشمندانه قابل كنرل 
و برنامه ریزی است. این مزیت در كمر محصویل 

مشاهده می شود. 
4- ته دیگ ایرانی با مدرن ترین پلوپز دنیا

بدون هی���چ اغراق ، از دیر ب���از پلوپز های پارس 
خزر به داش���نت ته دیگ با ذائقه ی ایرانی شهره 
بوده اند ، حال مدرن ترین پلوپز روز دنیا نیز از این 
قاعده مستثنی نیس���ت. این محصول با ارایه ی 

محصویل متفاوت با آن چه دیده اید ، شنیده اید یا كار كرده اید...
DMC 181P پلوپز دیجیتال پارس خزر مدل

چرا پلوپز دیجیتال DMC 181 P ؟
عملكرد ه��ای مختلف این پلوپز هوش��مند مانند 
پخت برنج معم��ویل ، آبكش ، مخلوط ) هر كدام با 
ته دیگ های متنوع و قابل انتخاب ( ، سوپ برنج ، 
س��وپ ، خورش��ت، آش ، بخارپز كردن ، گرم كردن 
مجدد و برنامه ریزی پخت تأخریی باعث شده كه با 
دیگر پلوپز های موجود در بازار متفاوت باشد . تنوع 
كار این پلوپز به 21 حالت می رسد . حالت هایی كه 
می توان به ص��ورت برنامه ریزی، به این محصول 
هوش��مند ارایه و نتیجه ای فوق العاده را مش��اهده 
کرد. پلوپ��ز دیجیتال DMC 181 P توس��ط یك 
برد الكرتونیكی پیش��رفته و برنامه ریزی ش��ده و 2 
عدد ترموستات كنرتل می ش��ود . تمام فرمان ها و 
عملكرد ها با ضریب ایمنی باال و هوشمندانه توسط 
برد الكرتونیكی كنرتل و نتیجه نهایی فوق العاده ای 

را به همراه دارد.
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ته دیگ های متنوع و قاب���ل انتخاب به ذائقه ی 
مشریان احرام گذاشته و خواست مصرف كننده 

را ارج می نهد.
5- محل جمع آوری بخار آب 

در قسمت پش���ت این پلوپز محلی تعبیه شده كه 
پس از باز کردن در آن ، آب ناش���ی از بخار در آن 
جمع آوری می ش���ود این وضعیت به نظافت و 

ایمنی محصول كمك شایانی می كند.
6- دستگریه ی حمل و پایه ی نصب قاشق روی 

بدنه 
به جهت حمل بهر محصول هم چننی استفاده از 
متعلقات پلوپز ، دستگریه ای برای حمل و پایه ای 
برای قاش���ق مخصوص بر روی بدنه تعبیه شده 

است.
7- سوپاپ برای خروج بخار 

بر روی در این پلوپز س���وپاپی ) دریچه ی بخار ( 
طراحی شده است كه پخت بهر برنج را به دنبال 
دارد این سیستم خروج بخار از در به طبخ بهر و 

با كیفیت تر برنج كمك فراوان می كند .
I M D به روش LCD 8- صفحه ی نمایش گر

صفحه ی نمایش گر زیبا و با كیفیت این محصول 
به روش تزریقی ) I M D Décor ( طراحی شده ، 
این یعن���ی كه این صفحه ی نمایش گر در مقابل 

سایش و ضربه مقاوم است.
9- ظرف های مختلف 

این محص���ول دارای ظرف مخص���وص برنج ، 
ظرف مخصوص خورشت و ظرف مخصوصی 

برای بخارپز كردن مواد است.
10- برنامه ی تنظیمی تا 2 ساعت بعد از قطع برق 

هم قابل اجراست
اگر برق شهر قطع شود این محصول به واسطه ی 
داش���نت 2 عدد باتری قلمی ك���ه در زیر محصول 
تعبیه شده ، برنامه تنظیمی خود را تا 2 ساعت در 

خود حفظ می كند. 

حالت های مختلف در هوش��مند ترین پلوپز 
موجود در بازار

فلا : وضعیت پلوپز 
ب: وضعیت آرام پز 

ج : وضعیت گرم نگه دار 

وضعیت پلوپز
در این حالت 3 برنامه پیش بینی شده است : 

1- پلوی معمویل 
پ���س از ریخنت مقادیر برن���ج و آب طبق جدول 
راهنما در داخل دیگ ، دگمه ی ش���روع را فشار 
داده  و پخ���ت آغ���از می ش���ود. ) در این حالت 
دستگاه به طور پیش فرض در وضعیت ته دیگ 
به رنگ قهوه ای كم رنگ است كه می توان بسته 
ب���ه ذائقه آن را تغیری داد.( بع���د از اتمام پخت ، 
دس���تگاه با بوق هش���دار پایان پخت را اعالم 
كرده و به صورت اتوماتیك به حالت گرم نگه دار 
می رود. البته می توان با تنظیم برنامه هم مدت گرم 
نگه داش���نت را تغیری داد و هم حالت گرم نگه دار 

را قطع کرد.
2- پلوی آب كش 

در ای���ن وضعیت نیز پ���س از ریخنت آب و برنج 
داخل دیگ ) طبق ج���داول راهنما ( و انتخاب 

حالت پلوی آب كش  از منوی پلوپز ، كلید شروع 
را فش���ار داده ، بعد از زمان تنظیم شده و جوش 
آم���دن آب برنج ، پلوپ���ز بوق اخط���ار زده و از 
مصرف كننده می خواهد كه پلو را آب كشی كند . 
5 دقیق���ه زمان در اختیار كاربر قرار دارد كه پلو را 
آب كشی كند در صورتی كه این زمان سرپی شده 
و هنوز عملیات آب كش���ی برنج انجام نپذیرد ، 
مجدداً بوق اخطار به صدا در خواهد آمد . پس 
از آب كشی و قرار دادن دیگ در محل خود باید 
مجدداً دگمه ی ش���روع تحری���ك تا پخت ادامه 
یابد . وضعیت ته دیگ و حالت گرم نگه دار مانند 

پلوی معمویل بوده و قابل تنظیم است .
3- پلوی مخلوط 

تنها تف���اوت این مرحله با پلو آب كش ، انتخاب 
عملیات پلو مخلوط از منوس���ت. دیگر مراحل 

كاماًل شبیه به وضعیت پلوی آب كش است .
نكته 1: در كلیه ی حاالت پخت ، دستگاه پس از 
پایان كار به حالت گرم نگه دار رفته كه زمان های 
پیش فرض در صفحه ی نمایش مشاهده خواهد 

شد كه قابل تغیری است .
نكته 2 : در كلیه حاالت پخت پلو، پیشرفت پخت 
توسط نشانگر های پاینی صفحه نمایش گر ) منو 

بار ( قابل رویت است.

وضعیت آرام پز
در ای���ن حال���ت 5 برنام���ه پیش بینی ش���ده كه 

عبارت اند از : 
1- سوپ برنج 

در این حالت مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون 

67 اقتــصـاد و بيــمه
فروردين 1390



تفلون ریخته و سیستم را در حالت آرام پز تنظیم 
می كنیم . گزینه ی س���وپ برنج از منو انتخاب 
ش���ده ، با فشردن دگمه شروع ، پلوپز كار خود را 

آغاز می كند. 
تذكر 1: در حالت س���وپ برنج زمان پخت به 
ص���ورت پیش فرض یك س���اعت و 30 دقیقه 
می باش���د كه این زم���ان را ب���نی 30 دقیقه تا 4 

ساعت می توان تنظیم كرد.
تذكر 2 : پس از اس���تارت ، صفحه نمایش گر ، 
زمان باقی مانده را به صورت شمارش معكوس 
و به صورت دقیقه نشان می دهد . در این حالت 
جهت مشاهده ی زمان كنونی ، كلید "ساعت یا 

دقیقه " باید تحریك شود.
تذك���ر 3 : پ���س از اتمام پخت ، بوق هش���دار 
اتمام پخت ش���نیده شده و به صورت اتوماتیك 
محصول به حال���ت گرم نگه دار می رود . مدت 
زمان گرم نگه داش���نت در صفحه نمایش نشان 

داده شده اما قابل تغیری است .
2- خورشت، آش 

در این حالت نیز پس از انتخاب حالت آرام پز و 
منو خورشت، آش ، مواد غذایی در داخل دیگ 
بدون تفلون ریخته شده و با فشار دگمه شروع ، 

كار دستگاه آغاز می شود.
تذكر 1 : زمان پیش فرض برای منو ی خورشت 5 
ساعت است اما می توان برحسب نوع خورشت 
زمان را بنی 30 دقیقه تا 12 س���اعت تنظیم كرد . 
ب���ازه ی زمان���ی مذكور كیفیت و خوش���مزگی 

خورشت ما را تضمنی می كند .
تذك���ر 2: پس از اس���تارت ، صفحه نمایش گر ، 
زمان باقی مانده را به صورت شمارش معكوس 
و به صورت دقیقه نشان می دهد . در این حالت 
جهت مشاهده ی زمان كنونی ، كلید "ساعت یا 

دقیقه " باید تحریك شود.
تذكر 3 : پس از اتمام پخت ، بوق هشدار اتمام 
پخت شنیده شده و به صورت اتوماتیك محصول 
به حالت گ���رم نگه دار می رود . مدت زمان گرم 
نگه داشنت در صفحه نمایش نشان داده شده اما 

قابل تغیری است . 
3- سوپ 

این مرحله مانند مراحل گذشته ی آرام پز است 
با این تفاوت كه باید از منو، گزینه ی س���وپ را 
انتخاب و زمان پیش فرض پخت در این مرحله 
3 ساعت است كه البته این زمان بنی 30 دقیقه 

تا 4 ساعت قابل تنظیم است .
4- بخار پز كردن 

این منو ب���رای بخار پز كردن م���واد مانند مرغ ، 
گوش���ت ، ماهی ، انواع سبزیجات و... استفاده 
می شود. كافی است مقدار آب الزم كه حداقل 
2 پیمان���ه و حداكثر 4 پیمانه اس���ت را درون 
دیگ بدون تفلون ریخته و س���بد بخارپز را بر 
روی دیگ ق���رار دهید. پ���س از ریخنت مواد 
غذایی داخل سبد و بسنت در، گزینه ی بخار پز را 
انتخاب كرده و دگمه ی شروع را تحریك كنید .

تذكر  : در این حالت زمان پخت به صورت پیش 
فرض 30 دقیقه اس���ت كه این زمان را می توان 

بنی 20 دقیقه تا 1/5 ساعت تنظیم كرد.
مانند حاالت قبل پس از فش���ردن كلید شروع 
صفحه نمایش گر، زمان باقی مانده را به صورت 
شمارش معكوس ) دقیقه ( نشان داده و پس از 
اتمام پخت با بوق هشدار اطالع رسانی كرده و 

به حالت گرم نگه دار می رود .
5- گرم كردن مجدد

پ���س از انتخاب گزینه ی فوق بنی 20 دقیقه تا 1 
ساعت می توان غذاهایی را كه از قبل آماده شده 
بود گرم كرد . زمان پیش فرض برای این مرحله 

30 دقیقه است.

وضعیت گرم نگه دار 
پس از پایان هر مرحل���ه از پخت ، محصول به 
ص���ورت اتوماتی���ك به وضعیت گ���رم نگه دار 
می رود . به چگونگی امكان انتخاب دستی این 

وضعیت در مراحل قبل اشاره شده است.

نكات مهم و كلیدی در خصوص استفاده از 
این محصول

1- در حنی كاركرد محصول ، فقط كلید " شروع ، 
توقف " فعال بوده و سایر كلید ها غری فعال اند.

2- جهت تنظیم حالت های زمانی مختلف ، 4 
زمان جاری ، انتظار ، پخت و توقف وجود دارد.

زمان جاری یا محل���ی ) Local Time ( : با 
تنظیم این زمان س���اعت جاری یا محلی مورد 
اس���تفاده در پلوپز بر روی صفحه ی نمایش گر 

دیده می شود.
زمان انتظار ) Wait Time ( : در حالت عادی 
با فش���ردن دگمه ی استارت پلوپز شروع به كار 
می كند ، اما با تنظیم این زمان كه از 5 دقیقه تا 
23 س���اعت و 55 دقیقه است، می توان پخت 
غذا را به تأخری انداخ���ت . این وضعیت برای 
افراد شاغل بسیار بسیار مهم و كاربردی است . 
زیرا با تنظیم این زمان در هنگام خروج از منزل  ، 

پس از ورود غذا گرم و آماده است.
زم���ان پای���ان ) Finish Time ( : در حالت 

عادی بعد از اتمام زمان پخت ، پلوپز به صورت 
اتوماتیك تا 1/5 ساعت غذا را گرم نگه می دارد . 
اما با تنظیم این زمان می توان آن را از 5 دقیقه تا 

10 ساعت گرم نگه داشت.
زمان پخت ) Cooking Time ( : زمان طی 

شده برای مراحل پخت است.
3- به منظور ایمنی ، دس���تگاه فقط در حالتی 
روش���ن خواهد شد كه دیگ در محل خود قرار 
گرفته باشد. به همنی علت میكروسوییچی برای 

این حالت طراحی شده است .
4- پلوپز فوق در س���ایز 8 نفره و با مواد بسیار 
مرغوب تولید می شود. در مدل های آینده تمامی 
فرامنی یاد شده را می توان توسط تلفن همراه و 
از بریون منزل اعمال كرد. پس منتظر مدل های 

آینده با قابلیت اتصال به خط تلفن باشید .
5- نش���ان دادن عی���وب فنی به كمك نش���ان 
دادن پیام های خطا از ش���ماره E1  تا E9  در 
صفحه ی نمایش یكی دیگر از قابلیت های این 

محصول است .
پلوپ���ز دیجیتال DMC 181P یك دس���تگاه 

بخور كاماًل پیشرفته :
از این دستگاه با قابلیت می توان به عنوان یك 
دستگاه بخور استفاده کرد. كافی است در منو ی 
بخار پز تنظیمات را اعمال و پس از ریخنت آب 
داخ���ل دیگ منتظر جوش آمدن آب بش���ویم ، 
مسری خروجی بخار كه همان سوپاپ تعبیه شده 
بر روی در اس���ت به مانند یك دس���تگاه بخور 

عمل خواهد کرد.
آیا واقعاً پلوپزی با این هم���ه كارایی ، راحتی ، 
هوش���مندی ، كیفیت و قابلیت دیده اید ؟ پلوپز 
دیجیت���ال DMC 181P  كارهای���ی انجام 
می ده���د ك���ه دیگر پلوپز ه���ا خواب���ش را هم 

ندیده اند !

محمدرضا رویتوند غیاثوند
كارشناس تولید شركت صنعتی پارس خزر
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حس���ابهای شفاف س���ود عالی هر س���هم 90 تومان 
تشویق س���هامداران خرد و کالن حاصلی بود که در 
مجمع ساالنه ش���رکت گلتاش به بار نشست و بقول 

سهامداران گل کاشت گلتاش
دربسیاری مجامع شرکتها حضور داشته ام بسیاری از 

عملکرد ساالنه شرکت ها را بررسی کرده ام. 
در حیات رسانه اییم هیچ گاه شرکتی به شسته و رفته 

این دو شرکت یعنی پاکسان و گلتاش ندیده ام.
گزارش عملکرد عالی گزارش حس���ابرس شفاف و 
بدون بند اطالع رسانی ممتاز سود سهامدار رضایت 
بخش در جامعه مطبوعات اقتصادی این پرسش می 
ب���ود که چه اتفاقی در این دو ش���رکت افتاده که مرز 
نیکی ها را در می ن���وردد و آن دیگری گفت نقش 
مدیری���ت را نادیده نگیرن���د. جنابان مهندس رضی 
زاده، ف���روزش ، همدانی مردان مردی که تعهد تدین 

و عملکرد کاریشان تحسین برانگیخت.
مجمع ساالنه ش���رکت گلتاش در حضور بیش از 91 
درصد سهامدار به ریاست استاد مقیم زاده و دو ناظر 
جنابان مهندس  خانم گیسو عاملی و آقای بختیاری 
با دبیری جن���اب آقای مهندس حبیب همدانی رجا 
برگزار شد . مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر 
تش���کر از مدیر ارشد مالی شرکت به دلیل حسابهای 
شفاف و صادق و تقسیم سود هر سهم 90 تومان بکار 

خود پایان داد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت گلتاش )سهامی عام(

در اجرای مف���اد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع 
عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به 1389/9/30 
برپایه سوابق ، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به 

شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش���های ساالنه 
هیات مدیره ب���ه مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارائه 
ش���ده در صورت ه���ای مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 

در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با 
مقررات قانونی و اساس���نامه شرکت تهیه و 
ارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ 
با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها 
در آین���ده تا حدی که در موقعیت فعلی می 

توان پیش بینی نمود. به نحو درس���ت و کافی در این 
گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی 
از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان می شود از 
گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1389/11/27 به 

تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیات مدیره
خدای را س���پاس که بار دیگر توفیق آن یافتیم که در 
پیشگاه ش���ما صاحبان سهام حضور یابیم تا کارنامه 
هیات مدیره شرکت را پس از گذشت یک سال تالش 
به قضاوت بگذاریم. در این چکیده ، برآنیم تا ضمن 
گذر از چندسال گذشته با تاملی عمیق به سال مورد 
گزارش ، نیم نگاهی نیز به سال پیش رو داشته باشیم.
اطمینان داریم که شما سهامداران گرامی بر اوضاع 
اقتصادی فعلی کش���ور وق���وف کامل داش���ته و از 
مش���کالت تولید بخوبی آگاهید. در این ش���رایط 
بس���یاری از صنایع در وضعیت نابس���امانی بسر می 
برند و آنهایی که از حمایت های انحصاری بهره مند 

شرایط مناسب تری دارند.
شرکتهای صنایع بهداشتی و آرایشی در وضعیت رقابتی 
بسیار شدیدی بکار مشغولند و افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه در سطح جهانی و عدم تناسب بین درآمدها 
و هزینه ها، موجب گردیده چرخه تولید این ش���رکتها 
با مشکالتی مواجه گردد . بررسی کارنامه شرکتهای 
هم خانواده حاضر در بورس موید این ادعا اس���ت.
با وجود این و علیرغم سختی راه و مشکالت پیش 
رو، هیات مدیره با بهره مندی از تالش و همکاری بی 
دریغ تمامی مدیران، کارکنان و کارشناسان متخصص 
و متعهد خود توانس���ته تولید را بهبود بخش���یده و با 
ارتقاء بهره وری منابع تولید، زمینه مس���اعدی برای 
ادامه قابت فراه���م آورد. همچنین با عنایت به نوع 
تولید و جایگاه آن در سبد خانوار ، نوآوری و تالش 
برای بهبود مستمر کیفیت، که کلید اصلی حضور در 
بازار و ادامه رقابت است، همچون سالهای گذشته به 
عنوان هدف اصلی فرا روی ما بوده و مصمم هستیم 
در س���ال آتی نیز با سرعت بیشتری این مسیر را طی 

نماییم.
در س���ال مالی مورد گزارش میزان فروش خالص به 
480 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رقمی معادل هشت)8( میلیارد ریال و به میزان 

)2%( افزایش نشان می دهد.
ضمنا تالش ب���رای بهبود وضعی���ت از طریق بهینه 
سازی س���النهای تولید و تحول و دگرگونی در سایر 
محصوالت و اجرای طرح توسعه به منظور افزایش 
ظرفیت تولیدی ش���رکت و کاهش قیمت تمام ش���ده 
امکان جبران بخشی از هزینه های ناشی از افزایش 
قیمت نهاده های تولید را فراهم نموده و امید داریم 
اهداف تعیین ش���ده را تحقق بخش���یم ضمن آنکه 
معتقدیم، انتقادها و رهنمودهای س���ازنده، چراغی 

است فرا روی، که امید است از ما دریغ نفرمایید.
در پایان بجاست مراتب سپاس و قدردانی خود را از 
تمامی همکاران و همراهانی که ما را یاری دادند تا 
بتوانیم در راه اعتالی ش���رکتی که می رود تا با تولید 
محصوالت���ی با کیفیت برتر در عرصه ملی و جهانی 
جایگاه خود را مستحکم نماید و گامهای موثرتری 
بردارد، ابراز نمائیم . از یگانه قادر بخش���نده آرزوی 

تندرستی و توفیقتان را خواستاریم.   

تاریخچه
توضیحات ش�رک�ت در تاریخ 1361/5/10 تحت شماره 
3601 در اداره ثبت شرکته�ای اصفه�ان ب�ه ثبت رسی�د 
و براس����اس مبایعه نامه فی مابین سهامداران قبلی 
ش���رکت وشرکت پاکسان )س���هامی عام( در خرداد 
ماه 1374 خریداری ش���ده است و برابر صورتجلسه 
مجمع عم�ومی ع�ادی بط�ور ف����وق الع�اده م�ورخ 
1378/10/20 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام تبدیل گردید . شرکت گلتاش در مورخه 79/11/24 
در هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
بطور مشروط پذیرفته شدو در تاریخ 80/04/16 اولین 
معامله بر روی س���هام این شرکت با نرخ 4/221 ریال 

انجام گرفت.

گل کاشت، گلتاش

اعضاء هیأت مدیره

سمتنمایندهعضو هیأت مدیره

 رئیس هیات مدیرهمرتضی رضی زاده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر)سهامی عام(

نایب رئیس هیات مدیرهمحسن کهین پور شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر)سهامی خاص(

عضو هیات مدیرهعلی صفوی نژاد شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)سهامی عام(

عضو هیات مدیرهسعید طالبیشرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام( عضو هیات مدیره  

 مدیرعامل و عضو هیات مدیرهحبیب همدانی رجا شرکت به پخش
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پاکسان سفیر بهداشت سالمت است، چند روز پیش 
مدیرعامل فرهیخته و سرفراز ش���رکت پاکسان را در 
همایش صدا و سیما دیدم. چهره برتر و خوش سابقه 
ترین ش���رکت در رعایت حقوق مصرف کننده، وقتی 
مجری س���الن نام مدیرعامل ش���رکت جناب فروزش 
را اعالم کرد س���الن همایش که پر ب���ود از اصحاب 
صنعت یک جا و ی���ک دل با طنین صلوات و آوای 
کف س���الن را به لرزه درآوردند. ناظرین بر این عمل 
خوب می دانس���تن که سفیر سالمت در همه خانه ها 
و متعلق به همه است فرقی ندارد باالترین مقام روستا 
نشین همچو من هر دو به سالمت خود و خانواده می 
اندیشیم و پاکسان چه خوب جواب داده بخصوص 
در مدیریت جنابان رضی زاده و فروزش راه رفته هتل 
المپی���ک را باز می کردم مح���ل ماموریت حضور در 

مجمع ساالنه شرکت پاکسان بود.
گزارش عملکرد تحس���ین برانگیز بود سود عملیاتی 
رقم���ی باالتر از یکصد تومان ای���ن رقم در عملکرد 
رس���انه ها 50 سال گذشته بی س���ابقه بوده از روزیکه 
حاج محمود الجوردی در سرای حافظیه بازار تهران 
در اندیشه س���اخت صابون گلنار عروس بود و شد تا 
به امروز فرازی باالتر از این عملکرد نداش���ته است. 
پاکسان عالوه بر خدمت بهداشتی یک برند شناخته 
شده صنعت ایران زمین است بر قله افتخار چون سپید 
و ب���رف. آنچه در پی می آید ب���ا همت جناب علی 
قارداش یار دیرینه و فرزند برومند حاج اقا محمد یکی 

از بنیان گذاران اولیه شرکت می باشد.
مجمع در حضور 83/68 درصد سهامدار به ریاست 
جناب استاد مقیم زاده و دو ناظر جنابان دکتر رزمجو 
و بادپ���ا و دبیری جناب اقای مهندس فروزش برگزار 
ش���د و سهامداران را بر حسابهای شفاف و بدون بند 
حسابرسی به تقدیر و تشکر واداشت. بی نظیر بود بی 
نظیر مجمع با تصویب صورتهای مالی  و تقسیم سود 

هر سهم 800 ریال بکار خود پایان داد.
قبل از اینکه به گزارش عملکرد بروم از لطف جناب 
ف���روزش ممنون تا حقیر را دیدن���د فرمودند برو یک 
دوربین درست حسابی بخر آخه عصر دیجیتال است.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت پاکسان )سهامی عام(

در اجرای مفاد م���اده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق 
بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی 

شرکت برای دوره مالی منتهی به 1389/9/30 
برپایه س���وابق ، مدارک و اطالعات موجود 

تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای 
س���االنه هیات مدیره به مجم���ع، مبتنی بر 

اطالعات ارائه ش���ده در صورت ه���ای مالی بوده و 
اطالعات���ی را درخصوص وضع عمومی ش���رکت و 

عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی ش���رکت می باشد. با 
تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جه���ت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده 
و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و کافی در این 
گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی 
از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان می شود از 
گزارش حذف نگردی���ده و در تاریخ 1389/11/10 به 

تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیات مدیره
1-مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال مالی مورد گزارش
2- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

رقابت آن در سال مالی مورد گزارش
3- بیان اس���تراتژی شرکت اس���تراتژی شرکت بر پایه 
نوآوری ارتق���اء فرآیندهای تولید، کاهش قیمت تمام 
ش���ده و در نهای���ت تولید و عرض���ه محصوالت با 
کیفیت بهتر به منظور برآورد نیازهای مش���تریان خود 
ب���وده به گونه ای که همواره در ذهن مصرف کنندگان 
محصوالت خود یادآور شادابی، سالمتی و پاکیزگی 

باشد.
4- مرور کلی بر عملکرد ش���رکت و میزان دستیابی به 
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی 

مورد گزارش
درسال مالی گذش���ته حدود 103 درصد اهداف مالی 
تعیین ش���ده تحقق یافت و در رابطه با بودجه مقدار 
تولی���د 102 درصد و مقدار ف���روش 92 درصد محقق 
گردید. ضمنا در زمینه صادرات نیز شرکت با توجه به 
صادر نمودن مقدار 27/969 تن انواع محصوالت 84 

درصد از اهداف تعیین شده را تحقق بخشید.

5- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 
سال مالی آتی

6- بیان ریسکهای عمده شرکت

تاریخچه
ش���رکت تولیدی پاکسان در مورخه ششم دیماه 1341 
تحت ش���ماره 8493 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتی شهر تهران با نام پاک کن با مسئولیت محدود 
به ثبت رسیده است. طبق صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع شرکت به 
شرکت سهامی پاک کن و سپس بنابر تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 30 مهر ماه 1349 به شرکت 
سهامی خاص پاکسان تغییر یافته است. همچنین به 
موجب تصمی���م مجمع عمومی فوق الع���اده مورخ 
1373/06/30 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام تبدیل گردیده و در تاریخ 1373/11/04 سهام آن در 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
مرکز اصلی ش���رکت در تهران واقع شده و با توجه به 
اینکه بیش از 51 درصد سهام آن به طور غیر مستقیم به 
شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد. شرکت پاکسان 
از جمله شرکتهای گروه توسعه صنایع بهشهر می باشد.

اطالعات طرح های توسعه شرکت
در س���ال جاری پیرو تصمیمات اخذ ش���ده در سال 
1387 واقدامات انجام شده به منظور خرید 4 دستگاه 
ژنراتور گازسوز با توان هر یک 1 مگاوات، ژنراتور ها 
وارد و اقدام به نصب و راه اندازی آن گردید. افتتاح 
این نیروگاه که در نوع خود به دلیل س���یکل ترکیبی 
تولید برق و حرارت در ایران برای اولین بار احداث 
گردیده است توسط معاون وزیر نیرو در نیمه اول سال 
ج���اری انجام و با بهره ب���رداری از آن عالوه بر رفع 
مشکالت ناشی از نوسانات برق و قطع برق در مقاطع 
مختلف که صدمات سنگینی به سیستم ابزارهای دقیق 
ماش���ین االت وارد می نمود موج���ب گردید تا تاثیر 
افزای���ش قیمت انرژی الکتریکی ب���ه عنوان یکی از 

نهادهای قیمت تمام شده خنثی گردد.

پاکسان رکورد سود عملیاتی نیم قرنی خود را شکست

اعضاء هیأت مدیره

سمتنمایندهعضو هیأت مدیره

رئیس هیات مدیره آقای حسن رضوانفرشرکت به پخش

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهقای مرتضی رضی زاده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

عضو هیات مدیرهآقای جمشید فروزششرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

عضو هیات مدیرهآقای محمدمهدی میرمطهریشرکت توسعه صنایع بهشهر

عضو غیر موظفآقای سعید طالبی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

اقتــصـاد و بيــمه70
فروردين 1390



پاكسان

پاكسان و مدیر مدبرش جناب فروزش برای نهمنی سال متوایل بر قله ی افتخار نشست.
سایل كه گذشت در صنعت شوینده نامی بر تارك این صنعت نشست كه در تاریخ 50 ساله این صنعت كسی بدین مرز دست نیازیده 
بود. سود عملیاتی از صد تومان گذشت و آوازه كیفیت محصول بر دل بندر نشنی دریای سیاه تا جبل الطارق از چچن تا داغستان از 

بوشهر تا بهشهر. 
این نام پاكسان بود و  افتخار آفرینش جناب فروزش. 

تأیید این مطلب سازمان حمایت از مصرف كنندگان به روز 9 اسفند در حضور وزیر بازرگانی و رییس دفر ریاست جمهوری و مدیران 
ارشد صنعتی كشور بود.آنجا كه واحد برتر مفتخر به دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف كنندگان شد.
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یک���ی از نکات بس���یار حس���اس در تعامل با 
مردم نقش ش���اخه های تبلیغات و بازاریابی در 
روابط عمومی است و برخی عقیده دارند این 
سر ش���اخه ها از یکدیگر مجزاست. در صورتی 
که بای���د بدانند با س���اده ان���گاری و کوچک 
ش���مردن نقش کلیدی روابط عمومی به بریاهه 
خواهند رفت ویل به صورت مس���تمر اصرار بر 
جداکردن آن دارند و معلوم نیست هدف از این 
جزئی نگری چیست؟ یکی از ابزار های ارتباط 
با مردم و تعامل با مخاطبان در روابط عمومی 
ها، بازاریابی اس���ت . کارشناس روابط عمومی 
با ش���ناخت کامل مش���ری می  تواند انگیزه ی 
جذب را افزایش دهد. روابط عمومی به عنوان 
یك تكنیك حمایت از بازار، به خوبی ش���ناخته 
شده است. بازاریابی در مؤسسه های بازاریابی 
ب���زرگ جهان در کش���ور های صنعتی به عنوان 
روند پیش بین���ی رفتار های مش���ری و راضی 

نگه داشنت او تعریف شده است.
به ط���ور تلویح���ی و ضمنی ،  در ای���ن تعریف 
نی���از ب���ه ایجاد حس���ن نیت بنی س���ازماندهی 
سفارش���ات كاال و ارایه ی  خدمات به خریدار، 
احس���اس شده اس���ت. یك بازاریابی كه به نحو 
مطلوبی هدف گذاری ش���ده، می تواند به وسیله 
فاكتورهای���ی که توس���ط مدیری���ت قابل کنرل 

نیست، خراب و ویران شود. 
اطمین���ان مش���ری از خدم���ات 

خوب، محصوالت ب���ا کیفیت با 
وجود عواملی هم چون آسیب های 

بهداشتی، امنیتی و آلودگی که اغلب 
دارند،  پوشش های خربی گس���رده ای 
کاهش یافته و موجب رضایت می شود.

به نظر می رسد هر سازمانی در هر دوره باید 
گزارش فعالیت های خود را به سهامدارن ارایه 

و می���زان موفقیت خود را در بازاریابی ارزیابی 
کند. در این جا نقش روابط عمومی در جذب 
سهامداران خشمگنی در مجمع عمومی ساالنه 
حساس ش���ده و موجب می شود توجه بیشری 
را نس���بت به اعالم امکانات گس���رده که برای 
خدمات با ارای���ه ی یک محصول جدید دارند 

آرامش نسبی ایجاد کند. 
ب���ه طور معمول عده ای از رقب���ا در هر حرفه یا 
صنفی س���عی می کنند برنامه های سازمان را با 
مخدوش کردن اهداف آن ) نزدیکان( در متوقف 
ک���ردن و در برنامه ریزی گس���رده ی س���ازمان ، 
شرکت و مؤسس���ه کارخانه خرابکاری کنند. هر 
چند در بازار رقابتی سالم، این حرکت خالف 
اخ���الق حرفه ای اس���ت ویل روابط عمومی با 
بازاریاب���ی اصویل، در جلوگ���ریی از آن نقش 

مؤثری 
ایج���اد  در 

فرصت ها خواهد داشت.
كارخانه ه���ای زی���ادی وجود دارن���د که در آن 
مدیریت بازاریابی هیچ مس���ئولیتی برای ارتباط 
با مخاطبانی ك���ه اثر خیل���ی فوق العاده ای در 
موفقی���ت آن ش���ركت دارند، قب���ول نمی كند. 
) یعن���ی هی���چ كاری در این خص���وص انجام 
نمی ده���د( ای���ن موض���وع می تواند ش���امل 
كارمندان، س���هامداران، تولید كنندگان، دولت 
ملی، مسئوالن محلی یا گروه های مشاور باشد. 
در سال های اخری شركت های بزرگ صنعتی با 
گرایش به بازاریاب���ی قوی، تمام نریوی روابط 

نقش مؤثر روابط عمومی در بازاریابی

عبدالرضا باقری
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عمومی خ���ود را برای حمایت و حفظ نش���ان 
تج���اری خود بس���یج کرده اند ت���ا بتوانند برند 
خ���ود را حفظ کنند و به نح���وی به این درک 
رس���یده اند که روابط عموم���ی می تواند  با تبلیغ 
نام تجاری بازاریابی مناس���بی داش���ته باش���د.

ش���رکت هایی که روابط عمومی فعال و توانمند 
نداشته و یا کمر از این تخصص بهره می گریند 
با قبول یک نگرش س���اده و س���ازمان ضعیف 
خود، ریسک برخی خطرات را می پذیرند. یك 
چننی مشكالتی می تواند زمانی كه عموم حسن 
نیت دارند به وجود بیاید یا زمانی كه مش���ری 
فشار می آورد یا وقتی که رابطه های پارلمانی یا 

صنعتی وجود دارد.
به طور حتم، سازمانی که دارای روابط عمومی 
خوب و ش���ناخته شده ای است باعث می شود 
انتقادات نسبت به آن سازمان کمر و حمایت ها 
نس���بت به آن افزایش یابد . امروزه محیط های 
اجتماعی روابط س���ازمانی و شرایط اقتصادی 
بس���یار پیچیده ش���ده و شناس���ایی این محیط 

می تواند نقش مؤثری در بازاریابی ایجاد کند.
با وج���ود این، روابط عمومی ب���ه عنوان نقش 
آغازین در یك س���ازمان، در م���وارد زیادی به 
حمای���ت از بازاریاب���ی س���ازمان ب���ر می خیزد 
گاه���ی  2-هدایت كردن فروش  مانند:1-بهبود آ
3-  تقوی���ت تأثری بهبود ف���روش و تبلیغات 4- 
 ایجاد انگیزه در ن���ریوی فروش، عوامل توزیع، 
س���هامداران، خرده فروش ه���ا 5 -معرفی كاال 
و خدم���ات جدی���د 6- ایجاد وف���اداری نام و 
نشان تجاری 7- سرو كار داشنت با موضوعات 
مش���ری و در خیلی روش های دیگر به حمایت 

از بازاریابی سازمان برمی خیزد.
فراموش نکنی���م در بس���یاری از فعالیت ها اثر 
تبلیغات موث���ر را در روابط عمومی، مورد نظر 
قرارداده و از آن حداکثر بهره برداری را داشته 
باش���یم و البته برخی از این اهداف برای سعی 
و ت���الش هایی که امر تبلیغ���ات انجام می دهد 
مهم خواهند ب���ود. بنابراین ارتباط بنی تبلیغات 
و رواب���ط عمومی باید خیلی تاثریگذار و نزدیك 

باشد.
همسویی تبلیغات و بازاریابی در روابط عمومی 
هماهنگی و نتیجه فعالیت ها تنها زمانی امكان 
پذیر خواهدب���ود که مدیری���ت روابط عمومی  
بتواند بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی را با 
هم و در کنار هم درك كند و به آن اعتماد كند. 

تبلیغات و بازاریاب���ی در هر دو طرف و هر دو 
س���مت دارای محدودیت هایی خواهند بود كه 
كار كردن ب���ا هم این ضرورت را ایجاد می كند 
تا این محدودیت ها کم رنگ ش���ده و اثرات آن 

شفاف شود. 
هر چند وجود اس���تقالل برای هر دو طرف نیاز 

اس���ت و بازاریابی و تبلیغ���ات باید هر یک به 
صورت جداگانه حرکت کنند اما داش���نت نقاط 
مش���رك بنی تبلیغ���ات و بازاریاب���ی که روابط 
عموم���ی  آنها را به هم متصل می کند، ضروری 
است. هماهنگی زمان بندی بنی روابط عمومی و 
تبلیغات سازمان در آغاز یک فعالیت اقتصادی 
و تولید یك محصول جدید یا در ش���روع یک 
حرکت خدماتی می رسد، اما ممكن است الزم 
و نیاز نباش���د كه هر دو طرف در ادامه ی راه در 

یك نگرش مشابه با هم كار كنند. 
در برنام���ه ریزی فعالیت ه���ای روابط عمومی 
هماهنگی ایجاد نخواهد شد مگر اینکه روابط 
عموم���ی  و تبلیغ���ات در طرح ری���زی و برنامه 
ریزی با دقت عمل کرده و س���اکت ننش���ینند و 
حرکتی از خود نشان دهند و با پیش بینی دوره 
فعالیت ها اهداف را همس���و و هم جهت با هم 

داشته باشند.
ایجاد زمان بندی منتقدانه است .

به ط���ور مختصر روابط عموم���ی و تبلیغات هر 
دو به طور حتم در پیش���رفت هدف و برنامه ی 
بازاریاب���ی س���هم خواهن���د داش���ت. روابط 
عموم���ی  و تبلیغ���ات هر دو باید ب���ه ارایه ی 
نظرات خود در مورد هدف بازاریابی به طور 
جداگانه برپدازن���د و برنامه های کلی و جامع 
را برای فعالیت های خ���ود پیش بینی و ارایه 
کنند. این بدین معنی اس���ت كه برنامه ریزی 
كردن برای رس���یدن به پیش���رفت و رسیدن به 
هدف، ش���امل مواردی خواهد ب���ود برگرفته 
از طرح های���ی که توس���ط رواب���ط عمومی و 
تبلیغات ارایه ش���ده اس���ت. ب���رای مثال یك 
كمپنی یا برنامه ی کامل در آغاز ممكن اس���ت 
یك تبلیغات قوی را جهت جذب یك مشری 
ب���ه كار بندد و در زمانی دیگر روابط عمومی  
ارتباط رس���انه ای را برای توسعه و زیاد كردن 
مخاطب���ان بعدی به عنوان ه���دف تعینی کند 
و از ابزاره���ای بازاریاب���ی نس���بت به جذب 

مش���ریان اس���تفاده کند. 
در بس���یاری از موارد كیفیت اگاهی دادن مهم 
و ش���ناخت از محیط و مخاطبان امری اجتناب 
ناپذیر اس���ت. اگر چه تبلیغات به طور سنتی و 
قدیمی  تحت نظم و ترتیب انجام می ش���ود ویل 
بس���تگی دارد نوآوری جدی���د در تبلیغات در 

دستور کار قرار گرید.
ادوارد لینكل���ن، مش���اور بریتانیای���ی رواب���ط 
عمومی می گوید: "بس���یاری از مشاوران روابط 
عمومی باید در مواقع ضروری هشدارهای الزم 
را برای پیش���رفت کار مدیران پیش���نهاد کنند، با 
یک هشدار به موقع نش���اط را به وجود آورند 
و از دلس���ردی و بی میلی و در نهایت از دست 
رفنت انگیزه جلوگریی کنند.این احساس همواره 

باید درروابط عمومی به عنوان یک شرط الزم 
برقرار باشد تا همسو با بازاریابی بتواند حرکت 

کند".
زما ن بندی 

یک���ی از اصول اولی���ه در بازاریابی زمان بندی 
اس���ت و نباید دوره ه���ای مختل���ف تبلیغات، 
بازاریابی با فعالیت های اصلی روابط عمومی  
موج���ب تداخ���ل فعالیت ها ش���ده و به جای 
اس���تفاده از فرصت ها نتیج���ه ی عکس بدهد. 
زم���ان آن دقیقًا باید برای هر س���ر فصلی کنرل 

شود. 
ب���رای مثال فعالیت ه���ای رواب���ط عمومی  در 
آغاز تولید یك محصول ی���ا آغاز یک پروژه ی 
خدمات���ی باید زمان بندی ش���ود ت���ا از ابتدای 
فرآین���د فعالیت ها، نتای���ج ارتباطات اجتماعی 
آن و نحوه ی تعامل با مخاطبان کاماًل مشخص 
ش���ود. روابط عمومی می تواند گزارش انتقادی 
و چالش های���ی را که در م���ورد محصول تولید 
شد. یا خدمات وجود دارد قبل آن هم از اینكه 
تبلیغات شروع ش���ود و حتی قبل از بازاریابی، 

ارایه دهد.
این موضوع می تواند به طور آشكارا در برنامه 
ریزی تبلیغات تأثری داش���ته باش���د. هیچ مقاله 
نویس���ی در مورد كاالیی كه م���ردم در مورد آن 
تبلیغاتی را ندیده یا نش���نیده باشند، نمی نویسد 

تا اینكه تبلیغات در مورد آن كاال شروع شود.
برنامه نویس���ان زیادی به این موضوع معتقد ند 
که تبلیغات تحت تأثری پوش���ش خربی و رسانه 
ای اس���ت و این موضوع عاقالنه اس���ت که به 
دنبال پوش���ش خربی برای محصوالتی که هیچ 
ن���وع تبلیغات خاصی ندارند، می تواند بس���یار 

مفید و ارزشمند باشد.
مخاطبان 

تبلیغات می تواند به طور خیلی صحیح و دقیق 
ب���ه مخاطبان خارجی انتقال پیدا كند و هدایت 

شود.
 فعالیت های ارتباطی رسانه ای ممكن است به 
طور خ���وب و مطلوبی به مخاطبان انتقال داده 
ش���ود،  اما هیچ تعهد و ضمانتی در افش���ای آن 
وجود نداشته باشد. این بستگی به ارزش خربها 

و جاذبه ی روابط دارد .
تكنیك های رواب���ط عمومی عامل مؤثری برای 
دس���تیابی و مخاطب���ان به رسانه هاس���ت و در 
رقابت ها و حمایت های مایل، می تواند یکی از 
عوامل اصلی باش���د. این حرکت در بازاریابی 
و تمرك���ز كردن روی عده ای خ���اص و قلیل از 
مخاطبان در س���طح گسرده باید همواره مدنظر 
قرارگ���رید تا بتوانی���م از تکنیک ه���ای روابط 
عموم���ی برای تبلیغ���ات و بازاریابی به بهرین 

شکل ممکن استفاده کنیم.
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آرد جرعه

تولید آرد مرغوب متناسب با نوع نان
آرد جرعه که از شرکت های صاحب نام و موفق در صنعت آردسازی کشور است و برنده تندیس بلورین اقتصاد سبز در سال 1384 در 
بنی 3000 شرکت تولیدی داخلی و خارجی، هم اکنون با ظرفیت تولید ساالنه 180 هزار تن آرد در انواع مختلف معمویل، ستاره، قنادی، 

ماکارون یکی از بزرگرین واحدهای بزرگ آردسازی کشور محسوب می گردد.
استانداردهای زیست محیطی در  و  با رعایت مسائل  آرد جرعه که در کیلومر 25 جاده اصفهان-تهران واقع شده،  تولیدی  شرکت 
روند تولید و ارایه خدمات مطلوب به مشریان و تولید محصوالت مرغوب در حد استانداردهای ملی و بنی المللی و استفاده بهینه از 
نریوی متخصص و کارشناسان زبده و کارآمد در زمینه تولید آرد و سبوس و بهره برداری از اتوماسیون در امر کیسه گریی آرد و تخلیه و 

ذخریه سازی گندم، توانسته است ایده آل های یک شرکت پیشرفته را در سطح بنی المللی به واقعیت عینی مبدل سازد.
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 بس���یاری بودند که تغییر مدیریت در توس���عه صنایع 
بهشهر را مرگ زودرس برای این بنگاه پیشرو و چزء 
اولینها می دانستند مهندس ثابت نشان داد مدیریت 
مبتکر دانای کار و در عملکرد س���االنه این را ثابت 

کرد.
شرکت توسعه صنایع بهشهر از نظر بورسی تهران جزو 
شرکتهای غذایی و یا به عبارتی بهتر هلدینگ صنایع 
غذایی می باشد با نگاهی به ترکیب سرمایه گذاری 
می توان دریافت که شرکت عالوه بر سرمایه گذاری 
در ش���رکتهای صنایع غذای���ی در صنایع دیگر چون 
تولید مواد ش���وینده و بهداشتی، ساختمان، پخش، 
بانکداری، و بیمه و پتروشیمی نیز سرمایه گذاری های 
قابل توجهی نموده اس���ت رشدی برابر با 11 درصد 
حاصل فروش محصوالت در داخل کشور و خارج 
می باشد. مجمع ساالنه ش���رکت به ریاست جناب 
مهندس داداش و دو ناظر جنابان استاد مهجوری و 
گودرزیان با دبیری جناب آقای مقیم زاده برگزار شد 
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقس���یم سود هر 

سهم 200 ریال بکار خود پایان داد. 

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
در اجرای مف���اد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گزارش درب���اره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت برای دوره مال���ی منتهی به 
1388/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش���های ساالنه 
هیات مدیره ب���ه مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارائه 
ش���ده در صورت ه���ای مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده 
و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود. به نحو درس���ت و کافی در 

این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که 
عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده 
کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده 
و در تاریخ 1389/3/31 به تائید هیات مدیره 

رسیده است.

تاریخچه شركت
ش���رکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( در سال 
1349 تحت شماره 14393 در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از سال 1353 
در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 
است. این شرکت اولین شرکتی می باشد که سهام آن 
در راستای سیاست خصوصی سازی، از سوی دولت 
جمهوری اسالمی ایران به عموم مردم واگذار گردید. 
بدین جهت عالوه بر اهمیت نسبی آن به عنوان یکی 
از بزرگترین قطب های صنعتی کش���ور، موفقیت آن 
به عنوان اولین تجربه در امر خصوصی س���ازی، از 

اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
موضوع شرکت بر طبق اساسنامه، سرمایه گذاری در 
س���هام شرکت ها از طریق خرید و فروش سهام آنها، 
خرید و فروش اوراق بهادار و مشارکت در بانک ها 
و سایر شرکت ها می باشد. در حال حاضر این شرکت 
با س���رمایه ای بالغ بر 2/160 میلیارد ریال به س���بب 
حض���ور موفق و بلندم���دت در صنعت محصوالت 
غذایی و همچنین توانمندی محوری خود یعنی توزیع 
و پخش محصوالت، سرمایه گذاری های خود را در 
صنعت روغن خوراکی، صنایع ش���یر، صنعت قند و 
صنعت ش���وینده و بهداشتی متمرکز نموده است که 
جمعا فروش سالیانه ای در حدود 10/500 میلیارد ریال 

را در بر می گیرد.
عالوه بر صنایع فوق این ش���رکت براساس ظرفیت 
های مدیریت���ی و تخصصی موج���ود، در پورتفوی 
س���رمایه گذاری های بلندمدت خود طبق استراتژی 
دیرینه و در راس���تای ایجاد جریان درآمدی با دوام، 
نسبت به سرمایه گذاری در صنایعی چون بانکداری، 
بیمه، ساختمان و شرکت های سرمایه گذاری به عنوان 
مکمل زنجیره تامین فعالیت ه���ای موجود و اخیرا 

پتروشیمی، اقدام نموده است.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 
سال مالی آتی 

مجموعه فعالیت های برنامه ریزی ش���ده ش���رکت 
توسعه صنایع بهشهر را می توان در سرفصل های زیر 

خالصه نمود:
1( برنامه ریزی راهبردی و ترس���یم چش���م انداز آتی 

شرکت
2( اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه 
توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه مدیران ستاد 
و شرکت های گروه از طریق انتقال تجارب، برگزاری 
سمینارهای آموزش���ی و برگزاری دوره های هدفمند 
در حوزه های مختلف مدیریتی در برنامه ریزی کالن 

و عملیاتی شرکت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
3( حضور موثر در بازار س���رمایه و تمرکز س���رمایه 

گذاری در صنایع اداری مزیت نسبی
4( اخذ تسهیالت مالی ارزان قیمت 

خالصه ای از برنامه های آینده شرکت 
1. برنامه ریزی راهبردی و ترس���یم چش���م انداز آتی 
شرکت: شامل افزایش بهره وری و بازده دارایی ها، 
تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت برند و 

ارتقاع سطح انگیزه ها 
2. اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه 
از طریق انتقال تجارب، دوره های هدفمند در حوزه 
ه���ای برنامه ری���زی کالن و عملیاتی ش���رکت های 

مجموعه 
3. حضور موثر در بازار س���رمایه و تمرکز بر سرمایه 

گذاری در صنایع دارای مزیت نسبی 
4. جابجای���ی س���رمایه گ���ذاری ه���ا و تامین مالی 
س���رمایه گذاری های جدید از طریق عواید حاصل 
از واگذاری برخی س���رمایه گذاری های موجود در 
راستای دستیابی به صنایع دارای مزیت نسبی و تامین 
کسری منابع از طریق اخذ تسهیالت ارزان قیمت از 

سیستم بانکی 

ش��رکت توس��عه صنایع بهش��هر پیش��گام در صنعت 

غذائی

مهندس عبدالحسین ثابت مدیریت مبتکر دانای کار

اعضاء هیأت مدیره

سمتنمایندهعضو هیأت مدیره

عضو و مدیرعامل عبدالحسین ثابتشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر)سهامی عام( 

رئیس هیات مدیرهمرتضی داداششرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سهامی عام( 

نایب رئیس هیات مدیرهمرتضی سامیشرکت سرمایه گذاری غدیر)سهامی عام(

عضو غیر موظفغالمرضا دلشادی یزدیشرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(

عضو غیر موظفمحمود احمد پور داریانیشرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(

عضو غیر موظفمحسن بازارنویشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی)سهامی عام(
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ن والقلم و ما یس���طرون . موضوعاتی که مربوط به 
فطرت بشری و نیازهای اساسی انسان است هیچگاه 
کهنه، قدیمی و بی اصالت نمی شود .اخالق یکی 
از این موضوعات اس���ت. هر چند گذشته ملتهایی 
همچ���ون ملت ما همواره توجه ب���ه این موضوع را 
مد نظر داش���ته اس���ت. از آنجایی که برخی پدیده 
های نوظهور با چهره ای جدید وارد دنیای کس���ب 
و کار ما ش���ده اند الزم است بر جنبه های بشری و 
به ویژه اخالقی آنها نیز توجه شود. در دنیای امروز 
توجه به مسائل اخالقی در تجارت و به طور کلی در 
اقتصاد بین المللی، اهمیت خارق العاده ای کسب 
کرده است، بررسیهای انجام شده نشان داده است 
که میانگین سود شرکتهایی که رهنمودهای اخالقی، 
معیارها و ضوابط شناخته شده اخالق حرفه ای را 
رعایت می کنند باالتر از میانگین سود شرکت هایی 
است که به این امر مهم کم توجه بوده و از این مزیت 

رقابتی بی بهره مانده اند.
مهمترین اصول اخالقی که رعایت آنها در تجارت 
در سطح بین المللی پذیرفته شده است عبارت اند 
از : صداقت، انصاف، مسئولیت پذیری حفظ اسرار 

تجاری )راز داری(، پایبندی به تعهدات.
دانش و تخصص پدیده های ارزشمندی هستند اما 
اشیائی نیستند که به س���ادگی قابل تملک باشند از 
طرف  دیگر به روشنی مشخص نیست که چه کسی 
بر یک ایده یا اندیش���ه نو حق بیشتر دارد؟ صاحب 
اندیش���ه یا ش���رکتی که چنین فردی را پرورش داده 
است؟ بعنوان نمونه، کش���وری که به سبب شرایط 
جغرافیایی خاص یک گیاه دارویی منحصر به فرد 
در آن کشت می شود در بهره گیری از داروی تولیدی 
محقق تر است یا شرکتی که خواص آن دارو را کشف 
و به پرورش آن اقدام کرده اس���ت. مبحث راجع به 
این مسائل، در قلمرو اخالق تجاری قرار می گیرد. 
شرکت موتوژن را می توان یک پدیده صنعتی نامید 
که توانسته از خواص کاریش به پرورش آن اقدام کند 
و حاصل کارش بر س���کوی جهانی نشستن و برای 
صنعت آبرو کسب کردن شرکتی با سرمایه 226/800 
میلیون و س���هام ش���ناور 25 درصدی نقش خود را 
در جامعه صنعت جهانی خوش داش���ته و امروز به 
اعتبار جهانی رسیده اس���ت روز پیش مجمع فوق 
العاده می داشت و در دستور کاریش ترکیب هیات 
رئیسه شرکت مشخص کردن حس���ابرس و روزنامه 

کثیراالنتشار می بود. سالهاست شرکت را 
از نزدیک می شناسم و با عملکرد مدیران 
متعددی که می داش���ته آش���نایی داشته ام 
روزیکه مهندس باقی نژاد مسئولیت شرکت 
را پذیرفت شرکت حال خوشی نمی داشت 

دیگر از آن موتوژن پرواز توپ تور بس���کتبال خبری 
نمان���ده و بازار داخلی هم در تاخت و تاز خارجیها 
بود. باقی نژاد آمد و لباس کار پوشید هر روز بهتر از 
روز پیش تا اینکه مشتریان خارجی بازار خود را به 
کیفیت کاری موتوژن باقی نژاد سپردند و سهامداران 

سود خوبی کسب کردند. 
مجمع عادی بطور فوق العاده ش���رکت موتوژن در 
حضور 66/10 درصد سهامدار به ریاست جناب آقای 
دکتر نظر پور ودوناظر جنابان بشرخواه و احمدی با 
دبیری مهندس باقی نژاد برگزار ش���د. مجمع با آراء 
خود پنج عضو معرفی ش���ده از طرف گروه غدیر را 

برگزید.
1-شرکت سرمایه گذاری غدیر   

2-شرکت سیمان سپاهان   
3-شرکت سرمایه گذاری آذر   
4-سرمایه گذاری زرین پرشیا  

5-صنعتی بازرگانی غدیر  
توضیح���اَ دو کاندی���د دیگر با ش���رکت بازرگانی و 
صنعتی مرکزی ایران، بانک پارسیان نتوانسته رای 

الزم را برای حضور کسب کنند.
آنچه در مجمع عادی بطور فوق العاده چشم نواز بود 
عملکرد مهندس باقی نژاد و بچه های خوب شرکت 
موتوژن است. با اجازه کمی به عقب باز می گردیم 
و آنچه در روز مجمع نوشته ایم بازخوانی می کنیم در 
گزارش مجمع ساالنه نوشتیم ایم مدیر توانسته بازار 
اروپا را تس���خیر کند از سوئد نروژ گرفته تا کشورهای 
ایتالیا و آلمان ش���رکتهایی چون بوش و یا بی بی را 
به چنگال تیز تک خود کشیده. بسیاری برما خورده 
گرفته و می گفتند مگر می ش���ود از تبریز به برلین 
روم رفت در حالیکه مواد اولیه ش���رکت مانند مس، 
الومینیوم، ورق قیمتش را بازار جهانی مشخص می 
کند. آنروز نوشتیم موتوژن می تواند و توانسته امروز 

با زبان آمار سخن می گوئیم.
در گزارش ش���ش ماهه تولید درصد اجرا نسبت به 
برنامه 123/8 درصد افزایش 63/9 به دوره مش���ابه 
64% افزایش فروش ریالی 107 درصد افزایش 57/3 

دوره مشابه 60% افزایش EPS پیش بینی شده برای 
سال مالی منتهی به 1389/9/30 مبلغ 315 ریال بوده 
و طی 6 ماهه اول معادل 289 ریال می باشد که بیش 
از 91 درصد آن را پوشش داده است خبر همه خوش 
است. افزایش بهاء س���هام نسبت به بعد از مجمع 
س���االنه 117% افزایش به عبارت دیگر ارزش بازار 
سهم بعد از مجمع عمومی سال قبل از 256 میلیارد 

ریال به 554 میلیارد ریال درحال حاضر.
روز پیش مجمع نش���ینان موتوژن دیدند که مدیریت 
توانمن���د ش���رکت کارکنان خدوم ش���رکت حتی از 
دورریزهای ش���رکت پول در می آورند . سهام داری 
می گفت موت���وژن از خاکش تا کارکنانش طال اند 

طال دور ریز ندارد. 
تاریخچه 

شرکت موتوژن به عنوان یکی از معتبرترین شرکت 
های تولیدکننده الکتروموتور در منطقه خاورمیانه در 
سال 1352 با نام گلد الکتریک تاسیس شد و در سال 
1354 به موتوژن تغییر نام داد و در حال حاضر بیش 
از2 میلیون دستگاه انواع الکتروموتورهای تک فاز 
و سه فاز باکاربردهای صنعتی و خانگی را مطابق 
با اس���تانداردهای جهانی نظیر IEC و NEMA و 
DIN تولید و به بازارهاى مصرف ایران، اروپا، آسیا 

و آفریقا عرضه مى کند.
ش���رکت موتوژن با بهره گیری از آزمایش���گاههای 
م���درن، دقیق و مجه���ز صنعتی و اجرای سیس���تم 
 ISO مدیریت کیفیت موفق ش���ده است که گواهی

9001 - 2000 را از مؤسسه SGS سوئیس اخذ کند.
این ش���رکت با اتکا ب���ه بیش از 35 س���ال تجربه، 
تکنولوژی مدرن، پرس���نل مج���رب و توانمندیهای 
تولیدی خود قادر اس���ت که طیف وسیعی از انواع 
الکتروموتورهای س���ه فاز، تک فاز و الکتروموتور 
های خاص را بنا به درخواس���ت مش���تری طراحی 
وتولید کند. شرکت موتوژن عالوه بر تامین نیاز بازار 
داخلی ای���ران، محصوالت خود را به کش���ورهای 

همجوار منطقه، اروپا و آفریقا صادر می کند

مهندس باقی نژاد موتوژن را به بازار اروپا رساند

اعضاء هیأت مدیره

سمتنمایندهعضو هیأت مدیره

عضو و مدیرعامل مدیر عاملناصر باقی نژاد 

رئیس هیات مدیرهرئیس هیئت مدیرهجواد نجم الدین

نایب رئیس هیات مدیرهنائب رئیس هیئت مدیرهبهزاد  گودرزیان

عضو غیر موظفعضو موظف هیئت مدیرهبشیر ابراهیمی

عضو غیر موظفعضو هیئت مدیرهعلی بخشایش

اقتــصـاد و بيــمه76
فروردين 1390



فوالد مباركه تنها دریافت كننده تندیس سیمنی جایزه ملی بهره وری و تعایل سازمانی كشور

برگزار  سازمانی  تعایل  و  بهره وری  ملی  جایزه  همایش  هشتمنی 
امتیاز و كسب مقام اول  با باالترین  شد و طی آن فوالد مباركه 
اختصاص  خود  به  را  همایش  این  سیمنی  تندیس  تنها  توانست 
در  همایش كه  این  در  فوالد  خربنامه  خربنگار  دهد.به گزارش 
هفتم اسفندماه سال جاری در مركز همایش های بنی المللی صدا 
و  صنایع  وزیر  محرابیان  اكرب  علی  مهندس  شد،  برگزار  سیما  و 
معادن كسب این موفقیت بزرگ را به فوالد مباركه تربیك گفت 
و افزود: خوشبختانه همه شركت های حاضر در این دوره رشد 
قابل توجهی در ارزیابی ها داشتند و توانسته اند با كسب امتیازات 
ملی  جایزه  دوره  هشتمنی  در  قبل  دوره های  به  نسبت  باالتری 
بهره وری  و تعایل سازمانی حضور یابند كه این امر نشان می دهد 

بنگاهها و سازمانها در مسری تعایل بنحوی حركت كرده اند.
ایشان در ادامه گفت: تصمیم گرفته شده است كه در ادامه  ی این 
فعالیت تدابریی اتخاذ گردد تا جمهوری اسالمی ایران نیز بتواند 
آرمانهای سیاسی،  و  اهداف  با  منطبق  تعایل سازمانی  مدل  یك 
اقتصادی، فرهنگی نظام مقدس ایجاد كند تا بدینوسیله بسیاری از 
بنگاههای دیگر دنیا نیز  بتوانند از این مدل استفاده كننده كه البته 

این كار شدنی است.
مدل  این  ارائه  افزود:  پیشنهاد  این  ویژگیهای  خصوص  در  وی 
بنگاهها  و  سازمانها  و كوشش  تالش  ثمره ی  شود،  می  باعث 
سایر  اختیار  در  خاص  قرار گرفنت گروههای  اختیار  در  جای  به 

ذینفعان آن شركت و در ابتدا خود آنها قرار گرید.
ایشان با بیان اینكه بهبود فضای كسب و كار یكی از محورهای 
بسیار مهم در رونق اقتصادی هر كشور است تصریح كرد: تمامی 
تالش دولت و مجلس شورای اسالمی بر این است كه ما بتوانیم 
فضای  اقتصادی  موضوعه  قواننی  اجرای  و  گریی  تصمیم  با 
را در یك مسری روان و بسیار تسهیل شده پیش  اقتصادی كشور 

بربیم ضمن اینكه نباید غافل شویم كه موضوعات درون بنگاهی 
به عنوان كلید دستیابی سریعر به آن فضای تسهیل شده و رونق هر 

چه بیشر اقتصاد خواهد بود.
عالوه بر این نباید فراموش كرد كه توجه به گروهها و بهره وری در 
حوزه منابع انسانی باید بعنوان یك ركن در رشد بنگاهها در نظر 

گرفته شود.
به گزارش خربنگار خربنامه فوالد ، دكر سمیعی نژاد مدیر عامل 
خصوص  در  خربنگاران  سؤال  به  پاسخ  در  نیز  مباركه  فوالد 
در  اكنون  جایزه گفت:  این  به  مباركه  فوالد  دستیابی  چگونگی 
راستای  در  سازمانی  در كلیه ی سطوح  خودباوری  مباركه  فوالد 
اهداف متعایل شركت از جمله كسب بهرین جوایز ملی بهره وری 
بر  تكیه  با  شركت  این  است كه  به گونه ای  سازمانی  تعایل  و 
مشاركت همه جانبه كاركنان، شركای تجاری كسب و كار خود از 
جمله دانشگاهیان، مشریان، سهامداران و بطور كلی همه ذینفعان 
بهره وری  و  تعایل سازمانی  ملی  تندیس جایزه  باالترین  امروز   ،
از این مصاحبه گفت:  كشور كسب نماید.وی در بخش دیگری 
بازار رقابت در فوالد جهان فی الحال بسیار رقابتی و شدید است 
و صنایع باید با ارتقاء بهره وری و كاهش هزینه های خود در این 
میدان رقابت كنند و باعث افزایش سود سهامداران خود شوند كه 
خوشبختانه این اتفاق در فوالد مباركه با افزایش ارزش هر سهم 

و EPS اتفاق افتاده است.
مضاعف،  منابع، كار  از  بهینه  استفاده  مباركه  فوالد  مدیرعامل 
مهمرین  از  را  ماهر  و  متخصص  انسانی  نریوی  به  ویژه  توجه 
افزود: عالوه  و  مباركه خواند  فوالد  در  بهره وری  ارتقاء  عوامل 
بر موارد یاد شده توجه هر چه بیشر به نظام مشری مداری نیز از 
دیگر عواملی بوده است كه فوالد مباركه را طی این هشت دوره 

برای كسب باالترین امتیازات یاری كرده است.
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ایدم

با توانمندی مدیری الیق، محصویل از منطقه قراملك تربیز به ویرین اروپا نشست.
مهندس حشمت ا... نجفی مدیر سرفرازی كه فعل توانسنت را برای ناباوران از توانمندی های ایران به اثبات رساند. 

نام ایدم در بزرگرین شركت های اروپای غربی بر صدر ویرین نشست و تحسنی جهانیان را برانگیخت. این توانمندی در مدیریت و 
كارشناسان را برای دومنی سال متوایل واحد برتر مفتخر به دریافت گواهینامه از دست وزیر بازرگانی و رییس دفر و مشاور ارشد 

رییس جمهور شد. 
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