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هر تجاوزی را با س���یلی محکم و مش���ت پوالدین 
ارتش، سپاه و بسیج پاسخ خواهیم داد

حض���رت آیت الله خامن���ه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی در س���خنان مهمی، نیروهای مسلح را مایه 
عزت ملت و کش���ور ایران و نوک پیکان استوار دفاع 
ملی دانستند و تاکید کردند، دشمنان بخصوص آمریکا 
و دست نشاندگانش و رژیم صهیونیستی بدانند، ملت 
ایران اهل تجاوز به هیچ کش���ور و ملتی نیس���ت اما 
هرگونه تج���اوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به 
گونه ای پاسخ خواهد داد که معترضان و متجاوزان را 

از درون متالشی کند.
فرمانده کل قوا در مراسم تحلیف و دانش آموختگی 
دانشجویان دانش���گاه های افسری ارتش جمهوری 
اسالمی ایران افزودند، ملت استوار ایران، ملتی نیست 
که فقط بنش���یند و نظاره گر تهدیدهای قدرت های 

پوشالی مادی باشد که از درون کرم خورده هستند 

حضرت آیت الله خامنه ای هم���ه ملت ایران بویژه 
نیروهای مسلح را به حفظ آمادگی برای تداوم مسیر 
ع���زت ملی و اقتدار بین المللی فراخواندند و تاکید 
کردند، ساخت مستحکم نظام جمهوری اسالمی و 
اتحاد ملی و نزدیکی دل های آحاد ملت ایران، مهم 
ترین قدرت بازدارنده است و همه موظف هستند این 
ساخت استوار ومستحکم نظام را حفظ کرده و به آن 

استحکام بیشتری ببخشند.
ایشان نیروهای مس���لح را از لحاظ حضور در میدان 
عل���م و جهاد و همراه معنوی���ت و ایمان، مایه عزت 
خواندند و افزودند، آن کشور و ملتی که بتواند ثابت 
کند آماده ایس���تادگی و دفاع جانانه برای استقالل، 
حفظ هوی���ت، آرمان ها و موجودیت خود اس���ت، 

همواره عزیز است.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند، در دنیایی 
که متأس���فانه هنوز ارتباط میان ملت ها و کش���ورها 

براس���اس تکیه بر قدرت س���رنیزه و اس���لحه تعیین 
می شود و قلدران تالش دارند با مشت های پوالدین 
سرنوش���ت ملت ها را در دست بگیرند، آن ملتی از 
اس���یب محفوظ خواهد بود که آمادگی دفاعی خود 
را ثابت کند. حضرت آیت الله خامنه ای با اش���اره 
ب���ه آمادگی دفاعی نیروهای مس���لح از جمله ارتش 
افزودند:این آمادگی دفاعی نیروهای مس���لح در کنار 
دیانت و ایمان و تقوا، برای کشور و ملت ایران عزت 

آفرین است و باید آن را حفظ و تقویت کرد.
فرمانده کل قوا دانش���گاه های ارتش را کانون علم 

وجهاد خواندند و خاطر نشان کردند
نیروهای مس���لح کش���ور که دارای دان���ش و علم، و 
آمادگی مجاهدت مومنانه هس���تند، در منطقه و دنیا 
بی نظیر است و چنین نیروهای مسلحی، نتیجه همت 
بلند ملتی است که عزم راسخ خود را برای برافراشتن 

پرچم ایمان، اسالم ودیانت به کار گرفته است.

هشدار فرمانده معظم کل قوا به دشمنان
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س���ومین منبع بزرگ نفت و گاز دنیا در دریای 
خزر واقع اس���ت. این ذخایر عظیم، که کانون 
تشنجات سیاسی شده اند، در آینده موجب نا 

آرامی های حادی در منطقه خواهند شد.
دریای خ���زر، بزرگترین دریاچه ی دنیا، عمومًا 
به خاطر خاویارش ش���هرت دارد. اما بزودی، 
ش���هرت این دری���ا دیگر ن���ه به خاط���ر تنها 
خاویارش، که به لحاظ منابع عظیم نفت و گاز 

نیز خواهد بود.
آخری���ن تحقیقاتی که کارشناس���ان غربی پس 
از فروپاش���ی اتحاد شوروی به عمل آورده اند، 
نش���ان می دهد که دریای خزر ب���ا بیش از 68 
میلیارد بش���که )9/092 میلیارد تن( نفت، پس 
از خلیج فارس و سیبری مقام سوم ذخایر نفتی 
را در جهان داراست. با این همه چنین به نظر 
می رسد که ذخایر نفت این منطقه بسیار بیشتر 
از مقداری اس���ت که بر آوردهای اولیه نش���ان 
داده اند. به زبان تخصصی، ذخایر نفت منطقه 
در طبقه  بن���دی A+B+C1 ق���رار می گیرد، 
که معادل اس���ت با »حتمی-نسبتاً حتمی- 

احتمالی«.
مقدار ذخایر گاز نیز به همان میزان چش���مگیر 
اس���ت ک���ه ذخایر نف���ت. ذخای���ر گاز طبیعی 
قزاقس���تان به تنهای���ی در ح���دود 8/1 تریلیون 
مترمکعب تخمین زده ش���ده است. عالوه بر 
این، ترکمنستان و اوزبکستان نیز منابع بزرگ 
گاز در اختی���ار دارند، هر چند نه به مقدار گاز 
قزاقس���تان. خالصه اینکه در ژرفنای حوزه ی 
دریای خزر یک الدورادوی جدید وجود دارد.

از ای���ن رو می ت���وان گفت منطق���ه ی خزر در 
قرنی که پیش رو داریم ب���رای دنیای صنعتی 
یکی از استراتژیک ترین و حیاتی ترین مناطق 
خواهد بود. همچنین احتمال می رود یک رشته 
درگیری های قهر آمیز و جنگ قدرت، در تمام 

سطوح، در این منطقه به وقوع بپیوندد.
البت���ه درگیری ها و جنگ های قدرت از همان 
فردای س���قوط اتحاد ش���وروی در سال 1991 
آغاز ش���ده اس���ت. وقایع قهر آمی���زی که در 
منطق���ه ی چچن می گذرد ش���اخص ترین این 
درگیری هاست، هر چند که از اولین آنها بسیار 
فاصله دارد، و شاید آخرینشان نیز نباشد. ستیز 
قدرت تنها در س���طح منطقه ای جاری نیست، 
بلکه بین روس���یه از سویی و ایاالت متحده از 
س���وی دیگر نیز جریان دارد. برای مثال، وقتی 
ک���ه در ژوئن س���ال 1993 پی���اده نظام روس 
)لشگر 104 و 107( به باکو لشگر کشید، دولت 
ض���د روس وقت آذربایجان قصد داش���ت که 
قراردادی 30 ساله با یک کنسرسیوم آمریکایی 
امضا کند. چند روز بعد دولت ناسیونالیس���ت 
آذربایجان س���قوط کرد و ایلچی بیگ رییس 

جمهور مجبور شد از باکو بگریزد.
در عمان س���ال روسیه مانع از امضای قرارداد 
دیگری شد، که قراردادی بود بین دولت باکو 
و شرکتی آمریکایی درخصوص احداث خط 
لوله ای که می بایست نفت را از بخش شمالی 
ایالت قره  باغ به گرجستان و از آنجا به ترکیه و 

سپس به دریای مدیترانه انتقال دهد.
در س���ال 1994 روس���یه بار دیگر و این بار به 

قص���د جلوگیری از انتقال نفت از راه ایران در 
قضایا مداخله کرد. ارمنستان با پشتیبانی روسیه 
منطقه ی فیزولی چسبیده به مرز ایران را اشغال 
کرد. بنا به این دالیل آمریکایی ها، که س���عی 
دارند احتیاجات نفتی خود را از منابع پراکنده 
تأمین کنند، احساس کردند که حقوق تجاریشان 
در معامله با هر یک از دولت های مس���تقل- 
در این مورد مشخص آذربایجان- تهدید شده 

است.
اما جنگ بر س���ر کنترل ال���دورادوی خزر در 
واقع چند س���ال پیش از اینها آغاز شده است 
یعنی درست پس از سقوط اتحاد شوروی در 
سال 1991. این جنگ سه بعد عمده دارد: 1- 
مسأله حق مالکیت نفت، 2-مساله مشارکت در 

تولید،3- مشکالت مربوط به انتقال آن.
مساله حق مالکیت به این علت ایجاد شده است 
که پنج کش���وری که با دریای خزر همجوارند 
)روس���یه، آذربایج���ان، ایران، ترکمنس���تان و 
قزاقستان( هنوز در مورد تعیین مرزهای دریایی 
خود به توافق نرسیده اند. به طور کلی قاعده بر 
این اس���ت که مرزهای دریایی هر کشور در 12 
کیلومتری ساحل مشخص می شود. اما از این 
مرز گذشته، در ترسیمات مربوطه این کشورها 

نکات مبهم فراوانی وجود دارد.
در زمان رژیم ش���وروی از این لحاظ مشکلی 
وجود نداشت، زیرا مالکیت دریا مشترک بود، 
البته به اس���تثنای قس���مت متعلق به ایران، که 
مرزهایش در قرن نوزدهم مش���خص شده بود. 
بر خالف سه جمهوری سابق شوروی همجوار 

دریای نفت

سخن سردبیر

 خسرو
 امیرحسینی
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دریای خزر، روس���یه تاکید کرده است که مایل به 
ادامه ی ترتیبات همان حق مالکیت مشترک سابق 
است. گذش���ته از این، روسیه به علت موقعیتش 
در مقام جانش���ین شوروی مدعی است که ذخایر 
موجود در خارج از مرز 12 کیلومتری س���احل، که 
با امکانات شوروی کشف شده اند، باید همچنان 

جزو مالکیت مشترک تلقی شوند.
این ادعای روس���یه با مخالفت شدید آذربایجان، 
ترکمنس���تان و قزاقستان روبرو شده است. این سه 
کش���ور، بعالوه ی اوزبکس���تان، به خوبی آگاهند 
که در پس این درخواست روسیه چه نیتی پنهان 
اس���ت: تمایل به تس���لط بر ذخای���ر دریای خزر. 
نپذیرفتن خواس���ت روسیه از س���وی این کشورها 
همچنین به دلیل مالحظاتی در رابطه با س���رمایه 
گذاران غربی اس���ت. ش���رکت های نفتی غربی 
مایل نیس���تند که سرمایه شان را در شبکه ای به کار 
بیندازند که تحت کنترل مطلق روسهاست. از آنجا 
که ذخایر نف���ت و گاز این منطقه به طور تقریبی 
تنها تجلی واقعی استقالل جمهوری های نوبنیاد 
حوزه ی دریای خزر و یگانه وس���یله برای پیشبرد 
پروژه های توس���عه و پیشرفت آنهاست، و نیز تنها 
امکانی است که احتمااًل با توسل به آن از روسیه 
فاصله می گیرند، نپذیرفتن تز مالکیت مش���ترک 
پیشنهادی روس���یه از سوی این جمهوری ها قابل 

درک است.

تولید
با وجودی که مس���أله حق مالکیت هنوز الینحل 
مانده، جمهوری های ح���وزه ی دریای خزر برای 
برقراری ارتباط با ش���رکت های نفتی غربی وارد 
عمل شده اند. در این زمینه آذربایجان پیشکسوت 
است، و این هم به دلیل جنگ با ارمنستان بر سر 
ایالت مورد مش���اجره قره باغ اس���ت، که طی آن 
دولت آذربایجان به این برداشت رسید که روس ها 
از ارمنستان پش���تیبانی می کنند، همچنین به این 
دلیل که خاطر نشان کند که آذری ها استقالل خود 
را جدی تلقی می کنند و مصمم هستند همچون 

دولتی مقتدر عمل نمایند، به ویژه در مسأله نفت.
آذری ها پس از یک رش���ته جنجال و بحران، هم 
داخلی و هم با مس���کو، سرانجام موفق شدند با 
مشارکت شماری از شرکت های غربی که در راس 
آنها بریتیش پترولیوم قرار داش���ت کنسرس���یومی 
تش���کیل دهند. این کنسرسیوم تخمین زده بود که 
مجموع سرمایه گذاری های الزم برای بهره برداری 
از ذخایر نفتی دریای خزر در محدوده ی مورد نظر 
رقمی است بین شش تا هشت میلیارد دالر آمریکا، 
و نیز در نظر گرفته شده بود که ساالنه چهار میلیارد 
بشکه نفت سفید تولید شود. جالب این است که 
شرکت روسی خصوصی شده ی لوک اوپل نیز با 
سهمی 10 درصدی عضو این کنسرسیوم می باشد.

وقتی آذربایجان اعالم کرد که شرکت دولتی نفت 
ایران نیز قرار اس���ت به عضویت کلوب در آید و 
صاحب سهمی 5 درصدی شود، روس ها بر آشفته 
شدند. دلیل پیوستن ایران تنها و تنها اقتصاد ناتوان 

آذربایجان اس���ت، به این دلی���ل آذری ها به ایران 
پیش���نهاد "خرید" یک چهارم سهم خود را دادند 
)جمعاً 20 درصد(. وزیر نفت ایران اعالم کرد که 
ایران بین 300 تا 350 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خواهد کرد. اما آذربایجان تحت فشار آمریکایی ها 
از پیشنهادش منصرف شد و سهمی را که قرار بود 

به ایران واگذار کند، به ترکیه داد.
از ژوئن س���ال 1992 میالدی کنسرسیوم مشابهی 
نیز در ارتباط با ذخایر نفت و گاز قزاقستان به ویژه 
ذخایر قره چگنک تشکیل شده است که بریتیش 
گاز و شرکت ایتالیایی اگیپ به منظور مذاکره با 
شرکت های دیگر در خصوص تولید گاز قزاقستان 
از حقوق یک جانبه برخ���وردار بوده اند. ولی به 
دلیل بروز اشکاالتی در مذاکرات با شرکت روسی 
گازپروم، که تحت کنترل دولت روسیه است، هیچ 
نتیجه ی مثبتی عاید نش���ده اس���ت. قزاقستان که 
نی���ازی مبرم به ارز دارد و قصد دارد ذخایر گازش 
را به بازار جهانی صادر کند، بیش از این نپذیرفت 
که پیشرفت در مذاکرات به تاخیر بیفتد. بنابراین 
نظربایف رییس جمهور وقت قزاقستان در نوامبر 
1994 بریتی���ش گاز و اگی���پ را تهدید نمود که 
چنانچه هر چه زودتر با گازپروم به سازش نرسند، 
حق مذاکره ش���ان را از اعتبار ساقط خواهد کرد. 
این تهدید آش���کارا موثر واقع شد و مذاکرات در 
دسامبر همان سال سر گرفته شد که صحبت بر سر 

یک سرمایه  گذاری شش میلیارد دالری بود.

خطوط لوله 
یک چیز مسلم است: تمام خطوط لوله باید نفت 
و گاز را به بازارهای غ���رب و ژاپن انتقال دهند. 
برای این کار چهار امکان وجود دارد، که هر یک 

مزایا و معایبی دارد. 
راه اول ک���ه بیش از همه م���ورد بحث قرار گرفته، 
کش���یدن خط لوله از میان روس���یه است، هم به 
دلیل اینکه کلیه ی جمهوری های آس���یای میانه و 
قفقاز همراه با روس���یه عضو کش���ورهای مشترک 
المنافع هستند و هنوز با مس���کو روابط نزدیک 
دارند، و هم به این دلیل که قس���متی از لوله های 
مورد نیاز از زمان ش���وروی همچنان پابرجاست. 
نفت آذربایجان را می ت���وان از قلمرو چچن )نه 
چندان دور از گروزنی( به تخورس���ک و از آنجا 
به نووروسیس���ک واقع در س���احل دریای سیاه 
انتقال داد، و نیز چنانچ���ه آذربایجان بخواهد از 
روسیه پرهیز کند، از لحاظ فنی امکانش را خواهد 
داش���ت که نفتش را از میان گرجس���تان به پوتی 
واقع در ساحل دریای سیاه انتقال دهد، و این راه 
کوتاهت���ری خواهد بود. اما به علت درگیری بین 
گرجستان و آبخازیا )که پوتی در آنجا واقع است( 
این راه بنا به مالحظات امنیتی واقع بینانه نیست.

نفت قزاقستان می تواند بسته به محل تولیدش از 
دو راه مختلف انتقال داده شود. نفت پاالیشگاه 
تنگیز را می توان از میان آتیراو و استراخان )واقع 
در تاتارس���تان( به گروزنی منتقل کرد، که از آنجا 
می تواند به لوله ی نفت���ی که از آذربایجان می آید 

وصل شود. راه دیگر نیز این خواهد بود که نفت 
را به طور مستقیم به نووروسیسک منتقل کنند. گاز 
ترکمنستان را می توان از میان قلمرو اوزبکستان و 
قزاقس���تان و در امتداد دریای خزر به روسیه و از 
آنجا به لهستان و س���پس به اروپا منتقل کرد. راه 
ترکیه برای پرهیز از ارمنس���تان، از میان گرجستان 
می گذرد و به بندر ترکی س���یهان واقع در ساحل 
دریای مدیترانه می رس���د. این راه به طور کلی دو 
اشکال دارد، که هر دو از نوع امنیتی هستند. اولین 
اشکال به ارمنستان مربوط می شود که کمابیش در 
حال جنگ با آذربایجان اس���ت. از آنجا که خط 
لوله طبق پروژه باید از امتداد مرز ارمنستان بگذرد، 
این کش���ور می تواند جریان انتقال نفت را تهدید 
کند. همی���ن تهدید در صورتی ک���ه خط لوله از 
آناتولی بگذرد از سوی کردهای ترکیه نیز می تواند 
صورت گیرد، زیرا اکثری���ت عظیم این منطقه را 
کردها تشکیل می دهند، که خواستار خود مختاری 

هستند.

کشمکش های قومی
امکان سوم ایران است، که از لحاظ ژئواستراتژیک 
واجد موضع ممتازی است. در اینجا چند امکان 
وجود دارد. یک امکان این است که خط لوله از 
باکو به قلمرو ایران کش���یده شود و به ترکیه ادامه 
پیدا کند. امکان دیگر انتقال نفت دریای خزر به 
خلیج فارس اس���ت. مزیت این کار در این است 
که جمهوری های حوزه ی دریای خزر از رابطه با 
روسیه پرهیز می کنند و از این راه امکان می یابند 
که خود به طور مس���تقیم با ب���ازار جهانی وارد 
معامله ش���وند. اما ایراد این کار در این اس���ت که 
به جمهوری اسالمی وابسته خواهند شد و عالوه 
ب���ر این، مخارج احداث 1200 کیلومتر خط لوله از 
دریای خزر تا خلیج ف���ارس چنان رقم باالیی را 
تش���کیل می دهد  که این جمهوری ها به دشواری 
قادر به تأمین آن خواهند بود. راه حل جالب توجه 
دیگر آن اس���ت که جمهوری های حوزه ی دریای 
خزر نفت خود را به پاالیشگاه های تهران و تبریز 
انتق���ال دهن���د، در عوض ای���ران آن را از جانب 
این کش���ورها بفروشد. که این به نوعی یک نوع 
مبادله ی نفت محس���وب می ش���ود. چهارمین و 
آخرین راه انتقال، به خصوص در ارتباط با ذخایر 
گاز ترکمنستان و نفت و گاز قزاقستان، راه چین به 

ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی است.
تمامی ای���ن  پروژه ها از لحاظ فن���ی امکان پذیر 
هستند. طبق نظر کارشناس���ان عبور دادن نفت از 
میان ترکیه و ای���ران به لحاظ اقتصادی از همه با 
صرفه تر اس���ت. اما به دلیل مالحظات امنیتی از 
نوع سیاس���ی و نظامی اجرای چنین پروژه ای در 
حال حاضر بعید به نظر می رس���د. دقیقاً به همین 
دالیل روسیه هنوز بهترین برگ بازی را در دست 
دارد. جن���گ گروزن���ی آن گونه که مس���کو ادعا 
می کند جنگی علیه "دستجات اشرار" نیست. این 
جنگ قبل از هر چیز جنگی بود برای دستیابی به 

کنترل بر سومین منبع عظیم نفت دنیا.

دریای نفت
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محصوالت تولیدی پارس خزر دو خدمت بزرگ 
می دارد باید چشم دل باز کرد، آن را دید و با گوش 

جان شنید.
اول ک���ه به ق���ول آن عزیز لر م���ال خومانه = مال 
خودمانه. نامیس���ت آش���نا و مختص ایرانی، اگر 
در پاریس ، لندن، مونی���خ، رم، نیویورک، اوتاوا، 
بارسلون آن را می شناس���ند پسوندی خزر نیست، 
تمام کمال است پارس خزر در کیفیت در کمیت 

در عرضه و در خدمات پس از فروش. 
و دوم  آن اس���ت ک���ه از زب���ان زن کمند  گفتیم و 
نوشتیم دیگر درخت نمی شکنم تا در اجاق برای 
شما کتری گرم کنم شاخه نمی برم تا زمین بروبم ، 
بوته از طبیعت نمی کنم تا کرسی گرم کنم از پارس 
خزر اس���تفاده می کنم تا به طبیعت کمک کنم و 
ما وقتی از زبان مش���هدی ننه این می شنویم باید 
باورمان بشود که هست پارس خزر حاصل مدیران 
کارآفرین دل سوز و ایران شناس بچه مسلمان های 

به پا خواسته با فعل می توانیم.
نمایشگاه لوازم خانگی گویای توانمندی کسانی 
اس���ت که دل در گ���رو مردم دینم���دار می دارند، 
کارآفرینان ، اش���تغال زای���ان، ارزآوران و در تابلو 

جهان نام پارس خزر نشان.
آهس���ته قدم برم���ی دارم آب را گل آلود نمی کنم 
این جا ، اندیشه زنان و مردانی به شکل نشسته که 
خانه به خانه ره یافته دس���ت نوازشگر خانه دار 
بر آن س���اییده ، چنان افتادگ���ی آموخته که طالب 
خلق ش���ده  نام���ش نامیس���ت و قابلیت کاریش 
تحسین برانگیز نمایش���گاه پارس خزر، تفکیک 
خانه و لوازم خانگی از یکدیگر تقریباً امری غیر 
ممکن است و انسان بدون داشتن اسباب زندگی 
نمی تواند در مکانی استقرار یافته و به حیات خود 
ادامه دهد. امروزه شرکت های بزرگ تولید لوازم 
خانگی از حداکثر توان خود برای ایجاد آسایش 
بیشتر برای خریداران لوازم خانگی بهره می برند 
و فن آوری تأثیر زیادی بر تولیدات لوازم خانگی 
داشته و محققان آخرین دس���تاوردهای خود در 

حوزه خانه داری را در دس���ترس سازندگان لوازم 
خانگی قرار می دهند تا آنجا که به استمرار شاهد 
تولید ابزار و لوازم جدید خانگی در سطح جهان 
هس���تیم. از س���وی دیگر تولید کنندگان عالوه بر 
شکل و کارآمدی لوازم تولیدی، موضوع انرژی و 
بهره وری آن را هم در دستور کار خود قرار داده و 
به هر ترتیب تالش می کنند میزان مصرف انرژی 

دستگاه های تولیدی خود را کاهش دهند.
لوازم خانگی به دلیل گس���تردگی موارد مصرف 
آن س���هم قاب���ل توجهی از مص���رف برق بخش 
خانگی را شامل می گردد. در کشور ما نیز مصرف 
ان���رژی به خصوص پس از اجرای طرح هدفمند 
کردن یارانه ها بس���یار مورد توجه قرار گرفته است 
و مشتریان لوازم خانگی با دقت خاصی به دنبال 
تولیدات���ی هس���تند و مصرف ان���رژی در آنها به 
حداقل رسیده است. عملکرد مصرف کننده های 
انرژی با هدف استفاده ی بهینه از منابع انرژی از 
جمله س���رفصل های مهم در تحقیقات محسوب 

می گردد.
گسترش حوزه  نفوذ تولیدات داخلی در بازارهای 
بین المللی مس���أله دیگر در حوزه تولید و توزیع 
لوازم خانگی است. اما این نکته مسلم است که 
جهانی ش���دن و حضور در بازارهای بین المللی، 
مس���تلزم  تولید لوازم خانگی با کیفیت و قیمت 
قابل رقابت در مقی���اس جهانی و افزایش میزان 
تولید فراتر از حداقل الزم جهت مصرف می باشد 
و پارس خزر که س���ر قطار لوازم خانگی کوچک 

در بازارهای جهانی آن را ثابت کرد که می شود.
طب���ق برخی آمار گردش مالی ل���وازم خانگی در 
کش���ور درحدود 2 هزار میلیارد تومان اس���ت که 
حداقل حدود  35 درصد آن سهم واردات است 
اما ضرورت اصلی در این میان رویکرد به توسعه 
صنع���ت لوازم خانگی اس���ت. در این راه به نظر 
می رسد توجه به موارد زیر از سوی تولید کنندگان 
و مس���ئوالن تأثیر خوبی ب���رای افزایش کیفیت و 

صادرات محصوالت خانگی داشته باشد. 

الف- حمایت از تولید کنندگان داخلی با اعطای 
تسهیالت بانکی مدیریت شده.

ب- ایجاد پیوند قوی تر بین صنعت دانش���گاه و 
حمای���ت از مخترعان و مبدع���ان در حوزه تولید 

لوازم خانگی.
ج- حرکت به س���مت ن���وآوری و پرهیز از کپی 

برداری از محصوالت خارجی.
د- حمایت از تولیدات داخلی در برابر تبلیغات 

سنگین محصوالت خارجی در رسانه ها.
ه- حمایت از تولیدکنندگان محصوالت جدید و 

و نوآوری های داخلی.
توس���ط  قاچ���اق  واردات  از  جلوگی���ری  و- 

سودجویان.
ز- تغیی���ر ذهنی���ت مصرف کنندگان نس���بت به 
محصوالت داخلی با تبلیغات مناس���ب و توام با 

حقیقت.
ح – افزایش کیفیت محصوالت داخلی با درنظر 
گرفتن طراحی زیبا و قابل رقابت با محصوالت 

مشابه خارجی.
ط- انجام بازاریابی حرفه ای در سطح کشورهای 

منطقه و همچنین کشورهای اسالمی.
برگزاری یازدهمین نمایش���گاه بین المللی لوازم 
خانگی را که توسط انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران به نحو شایس���ته برنامه ریزی شده است در 
کشور شاهد هس���تیم و در حقیقت برگزاری این 
نمایش���گاه وارد دومین دهه عمر خود شده است 
که این خود نشان از بالندگی و پتانسیل باالی این 

صنعت در رشد و شکوفایی است.
امید است برگزاری چنین نمایشگاه هایی فرصت 
خوبی باش���د برای ایجاد و تبادل اطالعات بین 
تولی���د کنندگان، مصرف کنن���دگان و اهالی فن و 
دانش. همچنین مصرف کنندگان نیز بتوانند ضمن 
بازدید از این نمایشگاه با دستاوردهای جدید این 
حوزه آش���نا ش���ده و به توان خوب تولید کنندگان 
ایرانی در تولید محصوالت کم مصرف ، کارآمد و 

با کیفیت پی ببرند.

در منایشگاه یازدهمین چه خوش درخشید پارس خزر

 خسرو
 امیرحسینی
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'جواد سهامیان مقدم ' به مناسبت بزرگداشت دهه 
فجر در نشستی خبری که در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار ش���د ، با بیان آنکه طرح این نوع 
بیمه آماده ش���ده و مراحل نهایی را می گذراند، 
افزود: این طرح بزودی برای تایید نهایی به بیمه 

مرکزی ارایه خواهد شد.
وی تصریح کرد: بیمه مستمری مادام العمر کارکنان 
برای نخستین بار در آموزش و پرورش به صورت 

آزمایشی عملیاتی می شود.
سهامیان در خصوص حق بیمه این طرح نیز گفت: 
هر کس با توجه به سن و مدت باقیمانده تا زمان 
بازنشس���تگی و با توجه به میزان حقوق دریافتی 
تحت پوشش بیمه مس���تمری عمر صعودی قرار 

می گیرد.
مدیرعامل بیمه ایران اظهار داشت: مفهوم این بیمه 
این اس���ت که در صورت اجرا، کارکنان آموزش و 
پرورش با پرداخت حق بیمه کمی در طول مدت 
خدمت این امکان برایشان فراهم می شود تا زمان 
بازنشستگی حقوقی معادل حقوق بازنشستگی تا 

آخر عمر دریافت کنند.
به گفته  وی حداقل زمان برای پرداخت این حق 

بیمه 5 س���ال و میزان آن تقریب���اً معادل حق بیمه 
تأمین اجتماعی است.

مدیر عامل بیمه ایران گفت: بیمه مستمری مادام 
العمر کارکنان پس از اجرای آزمایشی در آموزش و 

پرورش به سایر کارکنان دولت نیز تسری می یابد.

طرح نوسانات نرخ ارز
وی از ارایه طرح نوس���انات نرخ ارز توسط این 
ش���رکت خبر داد و گفت: همچنی���ن بیمه ارزش 
مضاعف سهام و بیمه درمان نیز ارایه شده است.

به گفت���ه وی طرح بیمه مضاعف س���هام بزودی 
به بیمه مرک���زی برای تایید و دریافت مجوز ارایه 

می شود.
سهامیان مقدم با بیان آنکه 24 شرکت بیمه ای در 
کشور فعال است و بیمه ایران به تنهایی 50 درصد 
سهم بازار را در اختیار دارد ، گفت: این شرکت به 
دلیل تغییر ساختارها ، زیر ساخت های مخابراتی و 
وجود 7 هزار ش���بکه توانسته این سهم از بازار را 

در اختیار بگیرد.
وی تصریح کرد: این شرکت در یک دوره 4 ساله 
14 طرح ساختمانی ، 15 طرح در دست طراحی را 

اجرا کرده و توانسته در بخش توسعه ظرفیت های 
مال���ی در برنام���ه پنجم، مجوز مجل���س را برای 

افزایش سرمایه بگیرد.
به گفته وی سود انباش���ته این شرکت 200 میلیارد 
تومان بوده که به سهامداران پرداخت شده است.

مدیر عامل بیمه ایران اظهار داشت: این شرکت در 
سال 1389 حدود 16 میلیون و 400فقره بیمه نامه 
صادر کرد که یکی از آنها بیمه طالیی فرهنگیان 

است.
وی از پرداخت دو هزار و 200 هزار پرونده توسط 
این ش���رکت به مبلغ 21 هزار میلیارد ریال در سال 
گذشته خبر داد و گفت: حق بیمه تولیدی 9 ماهه 
امسال توسط این ش���رکت به میزان سال 12 ماهه 

سال گذشته بوده است.
س���هامیان مقدم، صدور بیم���ه نامه الکترونیکی ، 
طرح بیمه روستاییان و طرح بیمه مسافران ورودی 
به ایران برای جلب گردشگر و پرداخت خسارت 
س���یار را از طرح های این شرکت نام برد و گفت: 
بیمه ایران توانسته به 20 درصد بازده سرمایه دست 

یابد.

بیمه مستمری مادام العمر برای کارکنان بزودی اعالم می شود
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مدیرعامل گروه خودروس���ازی س���ایپا از برنام���ه ریزی برای 
تش���کیل کمیته تعامل با انجمن قطعه س���ازان در این گروه خبر 
داد و گفت: وجود ارتباط دایمی میان شرکت های قطعه سازی 
و خودروس���ازان با هدف س���اختار س���ازی برای رفع موانع 

اجرایی ضروری است.
مهندس نعمت الله پوس���تین دوز در نشست ماهیانه با اعضای 
هیات مدیره و مدیران عامل انجمن قطعه سازان اظهار داشت: 
با هدف گس���ترش عرص���ه تصمیم گی���ری در صنعت خودرو 
باید از ظرفیت های موجود در خودروس���ازی و قطعه سازی و 

انجمن های خودرویی بیش از پیش بهره  برداری شود.
وی اف���زود: گروه خودروس���ازی س���ایپا برای رف���ع موانع و 
مشکالت صنعت خودرو برنامه ریزی های گسترده ای با هدف 
ایجاد هماهنگی و اتحاد میان خودروس���ازان و قطعه س���ازان 
انج���ام داده و در این راه خود را مدافع حقوق قطعه س���ازان 

می داند.
وی تأکید ک���رد: مهم ترین راهکار برای عملیاتی کردن طرح ها 
و افزایش ش���تاب در روند بازنگ���ری روابط محور قرار دادن 

تحقیق و توسعه و نوآوری است.
پوس���تین دوز تفوی���ض اختی���ارات در حوزه ه���ای طراح���ی 
مهندسی به قطعه س���ازان را ضروری دانست و گفت: افزایش 

سرعت طراحی مهندس���ی در قطعه سازان منجر به ارتقا توان 
انعطاف پذیری آنان خواهد شد.

وی عم���ل به تعهدات را یکی از مهم ترین نیازهای گس���ترش 
اتحاد میان خودروس���ازان و قطعه س���ازان دانس���ت و گفت: 
اقتضایی کردن قراردادها بر حسب گرید  بندی، تحویل به موقع 
تولیدات و وجود ارتباط دایمی با انجمن قطعه سازان موجب 

گسترش روابط خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروس���ازی س���ایپا افزود: ایجاد تحول در 
قیمت گذاری و گس���ترش منابع جدی���د در زنجیره تأمین تحت 
نظارت انجمن قطعه س���ازان موجب ارتقا کیفیت محصوالت 

تولیدی است.
پوس���تین دوز تعام���ل ب���ا سیاس���ت گذاران و قان���ون گذاران 
حوزه های صنعت را منجر به انس���جام در برنامه ها دانس���ت و 
گفت: گس���ترش ارتباطات میان خودروس���ازان و قطعه سازان 
فعال، تأثیر مس���تقیمی در ارتقا جایگاه صنعت خودرو خواهد 

داشت.
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه ابراز امیدواری 
کرد اقدامات مشارکتی با قطعه سازان گسترش یافته و طرفین 
بتوانن���د با انج���ام اقدامات دو جانبه س���طح آگاهی مردم را 

نسبت به دستاوردهای صنعت خودرو ارتقا دهند.

وقتی دفاع محکم شود، پیروزی دور از دسترس 
خنواهد بود
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به ی���ادم آمد  که قصه می گف���ت مرحوم اصغر 
صنوبر برای ما و ساالنه هم از باب این نقل ها 

خرمن جلیک می گرفت.
یکی از این قصه های مرحوم، آن بود که پدری 
به هنگام مرگ  گفت هرگاه خواس���تی خانه را 
بفروشی س���ر در آن را خراب کن و دوباره بساز  
زان پس اگر خواستی بفروش... این مثال بدان 
آوردیم تا از سه بنا که امروز ما می بینیم از دخل 

و خرج آن با ارقام ثبت شده بیاوریم.
یک :راه آهن جنوب به شمال

در اوایل دهه 1300 مس���أله ایج���ادراه آهن بین 
ش���مال ایران و تهران و خلی���ج فارس صحبت 
روز بود. اربابان جراید، وکالی مجلس و اهالی 
تهران و ش���هرهای عمده در بحث راجع به این 
موضوع و مخصوصًا مس���أله تهی���ه منایع مالی 
برای ای���ن پرو ژه ش���رکت می کردند. این گفت 
و  گوها س���رانجام موجب شد که قانون انحصار 
چای و شکر در خرداد 1304 به تصویب مجلس 
برس���د و فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده 
شود و از این زمان است که از سیاست تجارت 
خارج���ی ب���رای احتیاجات توس���عه اقتصادی 

مملکت استفاده شده است.
مهم تری���ن نکات قانون انحصار چای و ش���کر 

عبارت بود از :
1(خرید و فروش و صادرات و واردات چای و 
ش���کر منحصرًا در دست دولت قرار گرفت و به 

انحصار چای و شکر دولت مشهور شد.
2(صادرات و واردات خرید و انبار کردن چای 

و شکر توسط افراد و موسسات قدغن شد.
3(به سازمان انحصار شکر و چای اجازه داده 

ش���د که قیمت ه���ای وارداتی ای���ن کاالها را به 
میزان زیر افزایش دهد.

الف( دو قران به قیمت هر من )97/2 کیلوگرم( 
شکر و فرآورده های شکر.

ب( شش قران به قیمت هر من چای.
4( وصول این عوارض اضافه بر تعرفه گمرکی 

شکر وچای محسوب می شد.
5( کلیه عواید حاصله از انحصار می بایست به 

مصارف زیر برسد:
الف( بازپرداخت س���رمایه جاری که از طرف 
خزانه داری کل به س���ازمان انتحصار ش���کر و 

چای داده شده بود.
ب( تهیه منابع مالی جهت س���اختمان راه آهن 

در کشور.
انتخاب شکر و چای به عنوان موضوع انحصار 
دارای مزایا و محس���ناتی بود. اواًل این دو کاال 
روی ه���م در آن زمان از نظ���ر اهمیت وارداتی 
دومین کاال محس���وب می شدند و واردات آنها 
ب���ه 215میلیون قران با 6/28 درصد کل واردات 
بالغ می شد. ثانیًا ش���کر در کشور تولید نمی شد 
و تولید چای نیز بس���یار جزیی بود. به این دلیل 
انتظار می رفت که عواید مالیاتی وصولی از این 
طریق  به طور کامل قابل توجه باشد و به عالوه 
این احتمال وجود نداش���ت که مردم با جانشین 
ک���ردن محصول داخلی به جای چای و ش���کر 

خارجی، از پرداخت مالیات امتناع کنند.
ع���وارض  و  چ���ای  و  ش���کر  واردات  ارزش 
انحصارات جمع آوری ش���ده و نسبت مالیات 
حاصله را به کل ارزش وارداتی ش���کر و چای 
نش���ان می دهد. ایجاد 2/244 میلی���ون ریال به 

انضمام مع���ادل ارزی 308 میلی���ون ریال )95 
میلیون دالر( شد.

دو:مسجد سپهساالر »مطهری«
الزم اس���ت درباره ی ساختمان معظم و محکم 
مدرسه سپهس���االر بگویم که مهندس سازنده ی 
ای���ن بنا میرزا مه���دی خان ش���قاقی، مهندس 
تحصیل کرده فرانسه بود که گویا با ناپلئون سوم 

هم مالقاتی داشته است. 
او در 1293 ه / 1876 م. برای س���اختن مدرسه 
و عمارت بهارس���تان مامور شد و در 1297 ه / 
1880 م. به کمک استاد حسن معمار قمی آن را 
شروع کرد، و بعد از مرگ سپهساالر – که یک 
س���ال بعد اتفاق افتاد- با نظارت یحیی خان 
مش���یرالدوله برادرش آن کار پای���ان یافت )61 

ذرع طول و 60 ذرع عرض دارد( 
به هر معمار روزی 2 قران اجرت می دادند- و 
هر عمله ده ش���اهی تا دوعباس���ی، و ناوه کش 
چهار عباسی، حدود 240 هزار تومان سپهساالر 
و ب���رادرش پرداختند و چهل ه���زار تومان هم 

متولیان بعدی، تا مدرسه کامل شد. 
سه: سر در دانشگاه تهران

سر در جدید را مهندس کورش فرزامی طراحی 
کرده، و به طور کلی حدود بیس���ت هزار تومان 
مخ���ارج س���اخت آن ش���ده، او در آن روزه���ا 

دانشجو بوده.
و ای���ن مختصر بدان یاد آوردم ک���ه این روزها 
بودج���ه در مجل���س اس���ت و ب���اب هزینه و 
عمران���ی در گفتمان  وکالی مردم. جانم بس���ی 
جن���اب مرحوم اصغر صنوب���ر قصه گویی بیا که 

می خواهم سر در را خراب و آباد  کنم. 

زمانی که پول، پول بود

مهدی خلج
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دکتر فهیمی از جمله مدیران  موفق کش���ور است 
که خیلی خوب زمان و مکان را می شناس���د. در 
محی���ط کاری مدیریتی مدبر و در میان دوس���تان 
کاردانی الیق اس���ت. وقتی کارنامه کاریش را بر 
مجمع نشین ها بازگشود طنین صلوات پی در پی 
به پاس خدمت بایسته اش در فضای تاالر پیچیده 
و عطرآگین کرد. کار مهندس فهیمی را آنجا باید 
س���تود که در همکاری با مهندس ش���افعی چهره 
شاخص دودهه اخیر مدیریت بر صنعت سیاست 
می بوده و تایید این مدعا حاصل 950 ریال سود بر 
یک گردش مالی در سال است و آنجا اعتبار گرفت 
که صاحب نظران پخته و سرد و  گرم  چشیده ای 
چون جناب بدو با بیش از 90 درصد س���هام بر آن 

مهر تائید   گذاردند. با هم بخوانیم: 
مجمع ساالنه شرکت بین المللی توسعه ساختمان 
به ریاس���ت جناب رضا ارش���اد منش و دو ناظر 
جناب���ان مهندس علی محم���د نظرپور و مهندس 
مرتضی سامی با دبیری جناب آقای عبدالمجید 
تدین در حضور 98/2 درصد سهام دار برگزار شد.

مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 
هر سهم 950 ریال به کار خود پایان داد. 

آنچه در پی می آید با هم���کاری مدیریت آگاه و 
کاردان مالی ش���رکت ب���وده که به س���مع و نظر 

خوانندگان می آید.
تاریخچه:

شرکت بین المللی توسعه ساختمان )سهامی عام( 
در تاریخ هشتم بهمن سال 1364 تحت شماره 3552 

و به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان )سهامی 
خاص( در اداره ثبت شرکت های شهرستان تبریز 
به ثبت رسید و س���پس در تاریخ 81/3/26 محل 
قانونی آن از تبریز به تهران منتقل گردید و در تاریخ 
83/3/26 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام و به موجب مصوبه 10 آذرماه 83 نام شرکت به 
شرکت بین المللی توسعه ساختمان )سهامی عام( 

تغییر یافته است.

موضوع فعالیت شرکت :
موضوع فعالیت ش���رکت طبق ماده 3 اساس���نامه 
عبارت اس���ت از: خرید و ف���روش ملک و زمین 
به منظور احداث ساختمان، شهرک، مجتمع های 
س���اختمانی، احداث کارخانجات، مش���ارکت و 
سرمایه گذاری، احداث و اجاره کارخانجات تولید 
مصالح ساختمانی و خرید و فروش و اجاره ابزار 
و ماشین آالت س���اختمانی و راهسازی و مصالح 
س���اختمانی در داخل و خارج کش���ور و تاسیس 
شرکت های جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و 
حقوقی و همچنین پذیره نویسی و خرید و فروش 
س���هام و انجام معامالت مربوط به سهام و سایر 
اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط 

با فعالیت شرکت.

سهامداران شرکت:
ش���رکت س���رمایه گذاری صنای���ع ش���یمیایی با 
49/99درصد س���هام، شرکت صنعتی و بازرگانی 

غدیر با 24/94درصد سهام، شرکت سرمایه گذاری 
صنعت سیمان غدیر با 20/9درصد سهام، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر با 3/38درصد سهام و سایر 
با 0/7درصد س���هام از جمله س���هامداران شرکت 

بین المللی توسعه ساختمان هستند.
عموم���ی  مجم���ع  تصمیم���ات  موض���وع : 
ع���ادی س���الیانه صاحب���ان س���هام برای س���ال 
)دوره( مال���ی منتهی ب���ه 31/06/1390 ش���رکت 
)ثاخ���ت (  توس���عه س���اختمان  الملل���ی  بی���ن 

 اعضای هیات رییسه:
براس���اس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع 
عمومی، اعضای هیات رییسه به شرح ذیل انتخاب 

گردیدند:
آق���ای حمید رضا ارش���ادمنش  به عن���وان رییس 

مجمع.
آقای علی محمد نظرپور  به عنوان ناظرمجمع.

آقای مرتضی سامی  به عنوان ناظرمجمع.
آقای عبدالمجید تدین  به عنوان منشی مجمع.

فعالیت های اجرایی شرکت
پروژه  برج بین المللی تهران

پروژه یاس
پروژه عرفان
پروژه عمار

پروژه سعدی شیراز
پروژه ارومیه

معنی و مفهوم کار مشارکتی با مدیریت مهندس فهیمی

کار نیکو کردن از پر کردن است

حاضرین درجلسه مجمع عمومی : 
درصد  تعداد سهام     اسامی سهامداران     

 
 % 0.24     3598661 سایر سهامداران    

 % 15.24    228634496 شرکت سرمایه گذاری غدیر   
 % 49.82    747350000 شرکت صنایع شیمیایی زرین پرشیا   
 % 24.83    372519999 شرکت صنعتی بازرگانی غدیر   

 % 6.15     92261104 مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 
 % 1.99    29854666 شرکت سیمان سپاهان )سهامی عام(  

  % 98.28    1474218926 جمع     
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مهندس محمد کریمی رییس کل بیمه مرکزی در 
یک نشس���ت خبری خبرهای خوش می داشت، 

از ریال و تومان جایگزین شتر ارزان.
ریل گزاری کریمی به روان س���ازی صنعت بیمه 
در همین چند ماه انتصابش مش���هود اس���ت و 
ما روزی که در خدمت پروفسور مهدوی تقویم 
آموزش���ی پژوهشکده را مش���اهده کردیم بدین 

باور رسیدیم که کریمی بود خبر خوش.
رییس کل بیمه مرکزی از امکان پذیر شدن بیمه 
تکمیلی انفرادی و خانوادگی خبر داد و گفت: 
در گذش���ته ای���ن نوع بیمه به ص���ورت گروهی 

امکان پذیر بود. 
'محمد کریمی' در نشستی خبری به مناسب دهه 
فجر افزود: دستور العمل بیمه تکمیلی انفرادی 
و خانوادگی به شرکت های بیمه ای ابالغ شده 
اس���ت. وی با بی���ان این که، بیمه مس���افران در 
خارج از کش���ور اجباری اس���ت، اظهار داشت: 
این بیمه در ایران اختیاری اس���ت، اما آمادگی 
داری���م این خدمات را ارای���ه دهیم. رییس کل 
بیمه مرکزی از برقراری بیمه مس���تمری خبر داد 
و گفت: در قالب این طرح اش���تغال بخش���ی از 
حق���وق ذخیره می ش���ود و در نهایت به عنوان 
بیمه مس���تمری ارایه می ش���ود. وی با اشاره به 
تدوی���ن و تصویب بیمه نامه های زندگی، اظهار 
داش���ت: همچنین آیین نامه ه���ای صنعت بیمه 
بعد و قبل از انقالب بررس���ی و اصالح ش���د 
و آنچه نیاز به بروز رس���انی بوده انجام ش���ده 
است. کریمی با اش���اره به آزادسازی تعرفه در 
صنعت بیمه نیز گفت: این امر رضایت نسبی را 
ایجاد کرده اس���ت، ضمن آن که توانگری مالی 
ش���رکت های بیمه در دس���تور کار شرکت های 

بیم���ه قرار گرف���ت. وی از در دس���تور کار قرار 
گرفتن الیحه توانگری مالی ش���رکت های بیمه 
خبر داد و اظهار داش���ت: قالب بندی بر حسب 
توان مالی شرکت های بیمه ای است. وی ادامه 
داد: در ارتب���اط با توانگ���ری بحث رتبه بندی 
شرکت های بیمه ای نیز مطرح است که با ایجاد 
چند ش���رکت ارزیاب���ی می توانیم ش���رکت های 
بیم���ه ای را رتبه بندی کنیم و بر همین اس���اس 
ظرف ش���ش ماه آینده بحث ارزیابی بر اساس 

رضایت مشتریان و سایر موارد انجام می شود.

ضریب نفوذ بیمه ســاختمان در تهران تنها 
10 درصد است

کریمی تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه ساختمان 
در تهران تنها 10 درصد اس���ت و برای گسترش 
این ام���ر تمهیداتی اندیش���یده ش���ده و تفاهم 
نامه ای با س���ازمان نظام مهندسی منعقد شد تا 
بیمه نامه حوادث همراه با پروانه ساخت ارایه 

شود.
هدفمند ساز ی یارانه ها

کریمی ادامه داد: در راس���تای هدفمندس���ازی 
یارانه ها نیز طرحی ارایه ش���ده که بر اساس آن 
بخش���ی از یارانه ها در جه���ت عرضه خدمات 

بیمه روستاها و شهر عرضه شود.
تایید صالحیت مدیران شرکت های بیمه ای

کریمی از تایید صالحیت مدیران ش���رکت های 
بیم���ه ای خب���ر داد و گفت: تایی���د صالحیت 
مدیران بیمه ای به عهده بیمه مرکزی است و این 
امر برای نظارت بیش���تر انجام می شود. وی از 
برخورد با مدیران فاقد صالحیت و شرکت های 
دارای تخل���ف خبر داد و گفت: اعضای هیات 

مدیره باید دارای صالحیت های الزم باشند.

نــرخ دیه ســال آینــده تــا پایان بهمــن ماه 
مشخص می شود

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص نرخ دیه سال 
آینده اظهار داش���ت: بعد از تعیین تکلیف نرخ 
دیه در سال 90 از رییس قوه قضاییه درخواست 
کردی���م تا برای س���ال آینده نرخ را مش���خص 
کند. وی ادامه داد: تعیین دیه بر اس���اس قانون 
مجازات اسالمی باید به تایید شورای نگهبان 
برس���د و ق���وه قضاییه به گون���ه ای برنامه ریزی 
می کند که تا پایان بهمن ماه نرخ مشخص شود 
و مردم برای س���ال 91 با مشکلی مواجه نشوند. 
کریمی افزود: نظر ش���ورای بیمه به رییس قوه 
قضاییه در خصوص نرخ دیه ارایه ش���ده که این 
پیش���نهاد بر اساس کمترین نرخ قیمت شتر بوده 

ولی باید بازار و روز را نیز در نظر گرفت.
بیمه نوسانات ارز

کریمی از اجرایی شدن بیمه نوسانات نرخ ارز 
خبر داد و گفت: بیمه مرکزی آیین نامه نوسانات 
نرخ ارز را به ش���رکت های بیمه ای ابالغ کرده 
و بیمه ایران ه���م اکنون آن را اجرایی می کند. 
وی با بیان آن که ای���ن بیمه با توافق بیمه گذار 
و شرکت های بیمه ای اجرایی می شود، تصریح 
ک���رد: این ام���کان وجود دارد ک���ه برخی مابه 
التفاوت نرخ 1226 تومان را نسبت به نرخ بیشتر 
بیمه کنند و یا این که س���ایر موارد مد نظر بیمه 
گذار باشد. به گفته وی، حق بیمه تولیدی در 9 
ماه سال جاری حدود شش هزار میلیارد تومان 
است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

بیش از 40 درصد رشد داشته است.

کریمی بود و خبر خوش
مهران امیرحسینی:



دبیر اجرایی کنگره جهانی دیالیز و پیوند کلیه 
با بیان این که س���االنه دو هزار کلیه در کشور 
پیوند زده می شود، گفت: هم اکنون 40 هزار 
بیمار دیالیزی و نیازمند پیوند در سطح کشور 

وجود دارد.
'محسن نفر' در س���یزدهمین همایش جهانی 
نفرولوژی دیالیز و پیون���د کلیه در یزد افزود: 
از ای���ن تعداد 20 هزار بیمار دیالیزی و مابقی 

نیازمند پیوند کلیه هستند.
وی اظه���ار داش���ت: ب���ا توجه ب���ه آمار رو 
ب���ه افزای���ش بیماری های نارس���ایی کلیوی 
پیش بینی می شود سال آینده پنج هزار نفر به 

آمار بیماران دیالیزی کشور افزوده گردد.
دبیر اجرای���ی کنگره جهان���ی دیالیز و پیوند 
کلیه با بیان این که بیماری های مزمن کلیه از 
ش���ایع ترین بیماری ها در کشور است، ابتال به 
فش���ار خون و بیماری دیابت را از مهم ترین 
دالیل بروز نارس���ایی های کلی���ه بیان کرد و 
گفت: 85 درصد مبتالی���ان به بیماری های 

کلیه مبتال به فشار خون و دیابت اند.
'نفر' تصریح کرد کنترل بیماری فش���ار خون و 

دیابت مانع ابتال به نارسایی کلیه می شود.
این فوق تخصص کلیه با اش���اره به وضعیت 
بسیار خوب کش���ور در پیوند کلیه خاطر نشان 
ک���رد کمبودهای���ی در این زمین���ه داریم که 

امیدواریم مرتفع شود.
وی با ضعی���ف خواندن پژوه���ش در زمینه 
نفرولوژی در کش���ور اظهار امیدواری کرد با 

برگزاری چنین همایش هایی پیشرفت هایی در 
این زمینه حاصل شود.

این ف���وق تخصص کلیه با اش���اره به کمبود 
نفرولوژیست در ایران افزود: اکنون تنها 250 
نفرولوژیس���ت در ایران فعالیت می کنند؛ در 
حالی که کش���ور ما به 700 نفرولوژیست نیاز 

دارد.
دبیر اجرای���ی کنگره جهان���ی دیالیز و پیوند 
کلیه همچنین با تأکید بر اجتناب از استعمال 
دخانیات برای پیشگیری از بروز بیماری های 
نارسایی کلیوی گفت: افراد سیگاری 10 برابر 
س���ایر افراد به بیماری نارسایی کلیوی مبتال 

می شوند.
'نف���ر' یادآور ش���د مطالعات نش���ان می دهد 
قلیان بیش���تر از سیگار می تواند منجر به بروز 

بیماری های نارسایی کلیوی شود.
سیزدهمین کنگره جهانی نفرولوژی، دیالیز و 
پیون���د کلیه از دیروز با هدف ارایه جدیدترین 
مقاالت و مباحث در باره بیماری های مزمن 
و حاد  کلیه، پیون���د کلیه و دیالیز در یزد آغاز 

شده است.
این کنگره که هر دو س���ال یک ب���ار برگزار 
می ش���ود برای سیزدهمین دوره با حضور 25 
مهمان خارجی از کش���ورهای اروپا، آمریکا، 
برزیل، لبنان و 200 متخصص کلیه و دیالیز به 
مدت سه روز در سالن هالل احمر یزد ادامه 

خواهد داشت.

ساالنه دو هزار کلیه در کشور پیوند می شود

بابا گوش به حرف حسابی هم بدهید!

خروج پول از صندوق ها و 
احتمال کاهش 10 درصدی 

قیمت سهام شرکت ها
حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
بحران های مالی کش���ورهای غربی گریبان گیر بورس 
تهران نیز ش���ده، تصریح کرد: در ش���رایطی که وضع 
بورس گذاری در صنعت پتروشیمی ارزنده محسوب 
می ش���ود، با افزایش توجه و تمرکز سرمایه گذاران به 
س���مت بازار ارز و طال و در نتیجه خروج سرمایه از 
بورس به دلیل حضور ریس���ک های متعدد طی سال 
جاری، ضعیف ش���دن بازار س���هام نسبت به قبل به 
چش���م می خورد. موض���وع خروج پ���ول از بازار در 
صندوق های سرمایه گذاری نیز  کاماًل مشهود بوده و 
حجم خروج سرمایه بیش از حجم ورود آن است که 
در این مدت افت قیمت سهم ها را سبب شده است.

حمید اعرابی، کارش���ناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
کاهش قیمت سهام براساس تحلیل فاندامنتال قابل 
توجیه نیس���ت، خاطر نش���ان کرد: با توجه به شرایط 
موجود، صبر پیشه کردن بیشتر از انجام معامله توصیه 
می شود و به نظر نمی رسد خرید با دید کوتاه مدت و 
در بازه یک ماهه در چنین ش���رایطی نتیجه ای در بر 

داشته باشد.
وی نقطه قوت بازار س���هام را افزای���ش قیمت ارز 
دانس���ت و افزود: بخش عمده بازار کشور وابسته به 
دالر است و رشد نرخ این ارز می تواند اثری مثبت بر 

شرکت های بورسی صادر کننده داشته باشد.
وی با اش���اره به اینکه بحران های مالی کش���ورهای 
غربی گریبان گیر بورس تهران شده، تصریح کرد: در 
شرایطی که وضع بورس به همین منوال پیش می رود، 
بازار ارز، طال و نیز اوراق مش���ارکت جذاب به نظر 
می رسد. اما برای دو الی سه ماه آتی سرمایه گذاری 

در صنعت پتروشیمی ارزنده محسوب می شود.
اعراب���ی کاه���ش 10 درصدی قیمت ه���ا را تا دو ماه 
آتی محتمل دانس���ت و  گفت: با اعالم گزارش های 
عملکرد 9 ماهه و نزدیکی به فصل برگزاری مجامع 
در ماه های آتی کم کم شرایط برای خرید سهام مهیا 

می شود.
وی در خاتم���ه با اذعان به اینکه بازار در س���ه ماهه 
چهارم می تواند در وضعیت بهتری قرار گیرد، گفت: 
ش���اخص تا پایان س���ال احتمال کاهش تا محدوده 
23 ه���زار واحدی را نیز دارد و نقطه باالیی برای آن 
متصور نیست. اما از سه ماهه چهارم می تواند روند با 
ثبات تری را به خود گرفته و از حالت رکودی خارج 

شود.
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س���ه س���اعت طول کش���ید تا رو در روی ده ها 
خبرنگار از آنچه بر بانک ملی گذش���ته شفاف  
س���ازی کند و در گفته هایش اعتم���اد و باور را 
می ش���د دید. فرش���اد حیدری از جمله مدیران 
اقتصاد کشور اس���ت که با زیر و بم آن آشناست 
و پذیرفت���ن مدیریت بانکی که خون س���یاوش 
و دس���ت عیار در آن مش���هود است دل بزرگی 
می طلبد. پایان نشست خبری فرا رسید همسفر 
فرش���اد می گفت، بس است رییس جلسه دارد 
و من که شاهد ساکت بودم آخرین شدم با این 
پرسش، جناب حیدری بازار و علم اقتصاد شما 
را به خوبی می شناس���ند با پذیرش پس���ت مدیر 
عامل بانک ملی ریسک خطرناکی نکرده اید؟

راس���ت ایستاد و گفت همه ی اعتبارم را به کف 
دست گذارده و با چشمان باز آمده ام تا اعتماد 
از دس���ت رفته در سیس���تم بانکی را به آن باز 

گردانم.
به راستی که او چنین کرده، خدا کند چنان شود 

که می خواهد.

فرشاد حیدری در نشستی خبری که به مناسبت 
دهه فجر برگزار ش���د، گفت: در گذش���ته شاهد 
پنج نوع نرخ ارز در بازار بودیم که این موضوع 

با تک نرخی شدن ساماندهی شده است.
به گفته وی، هر وارداتی ک���ه از مبادی قانونی 
کشور انجام می شود با نرخ 1226 تومان خواهد 
بود و ب���رای ارز غیر بازرگانی، دانش���جویی و 
عتبات عالیات ارز از ناحیه بانک مرکزی تأمین 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در بررس���ی های انجام ش���ده به 
این نتیجه رس���یدیم که ارز مسافری باید تأمین 
ش���ود، ضمن آن که ارز مورد نیاز در این بخش 

را بانک مرکزی می تواند تأمین کند.
حی���دری حمای���ت از تولی���دات داخ���ل را از 
سیاس���ت های پولی کش���ور اعالم کرد و گفت: 
واردات کش���ور باید برای کاالهای واس���طه ای 

باشد، نه مصرفی.
وی در پاسخ به پرسشی درباره با تغییرات نرخ 
ارز مس���افری ارایه ش���ده در روزهای گذشته به 
مسافران تصریح کرد: بانک مرکزی به بانک ها 

اختی���ار داد  که ب���ا دریافت کارم���زد خدمات 
ارزی را ب���ه مردم ارایه کنند و بر همین اس���اس 
صرافی ها می توانند اسکناس را با یک درصد 
کارم���زد و حواله را با 3 ال���ی 5 درصد کارمزد 

ارایه دهند.
حی���دری تاکید ک���رد: به همین دلی���ل نرخ ارز 
مسافرتی ارایه شده در این روزها بیشتر از 1226 

تومان بوده است.
مدی���ر عامل بانک ملی در پاس���خ به پرس���ش 
مبنی بر دلیل فعالیت صرافی های آزاد با وجود 
سیاس���ت ممنوعیت خرید و ف���روش ارز آزاد، 
گفت: صرافی ها عمدتًا باید کار حواله را انجام 
دهن���د، زی���را دیگر قرار نیس���ت ارز به صورت 

فیزیکی جا به جا شود.
وی در خصوص تعه���دات بانک ملی پس از 
جریان اختالس تصریح کرد: بعد از انتشار کیفر 
خواست، اینجانب به عنوان مسئول بانک برای 
وصول مطالبات، اقامه دعوی خواهم کرد و اگر 
مقام قضایی سوالی را از بنده داشته باشد باید 

پاسخگو باشم.

آمده ام که 
اعتماد را به 
سیستم بانکی باز 
گردامن



خواس���ته انجمن صنفی کار فرمایی تولید 
کنندگان ل���وازم خانگی کوچک در چند 
سطر بدس���تم رسید، نگارش���ی بود ساده 
کوتاه و گویا. تا عزیزان بش���نوند نه از من 
بل از کارفرمایانی که توانستند در میدانی 
حضور داش���ته باشند که بزرگانی در اروپا 
و آمریکا از پای در آمده اند. ولی هستند 
دلس���وختگان آب، خ���اک و طبیعت در 
کشورمان که توانسته اند در برابر اژدها و 
هم پالکی های  فیل و فنجان قد راس���ت 
کنند و س���رافراز کنند که هن���ر نزد ایرانیان 
اس���ت و بس. نمونه آن در شرکت پارس 

خزر: 
- دریافت گواهینامه استاندارد CE اروپا 

برای کلیه مدلهای پنکه و پلوپز.
- دریاف���ت لوح تقدیر جای���زه ملی بهره 
وری در بخ���ش اصل���ی و ویژه س���ومین 

جشنواره ملی بهره وری در سال نود
- تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده 

در سالیان متمادی
خدایش رحمت کند شاعر شهید ساوه را 

که می سرود:
      داد مرا شنو فلکا بر کری مزن

              تو هم شــریک خوردن آبی به 
رودبان

    نان و نبات و شکالت روی میزها
            مــا را چــه حاجــت اســت بر آب 

مزلقان

پی���ش از به وج���ود آمدن مس���ایل ارزی 
جدید، و تفاوت چش���مگیر بین نرخ ارز 
مرج���ع با نرخ های مورد عم���ل در بازار، 
واحده���ای تولیدی براس���اس توافقی که 

ب���ا تأمین کنندگان خارجی م���واد اولیه و 
قطعات خود به عمل می آوردند، درصدی 
از وج���وه کاالی مورد نی���از خود را پس 
از طی تش���ریفاتی قانون���ی از قبیل ثبت 
س���فارش و غیره، از طری���ق صرافی و به 
صورت آزاد ب���رای تأمین کننده مورد نظر 
ارسال و بقیه را حسب میزان اعتبار خود، 
پس از حمل کاال یا ترخیص یا حتی پس 
از مدتی بعد از ترخیص )خرید اعتباری( 

پرداخت می کردند.
ه���م اکنون پرداخت بقیه بهای بس���یاری 
از خریده���ای انجام ش���ده از این طریق 
سر رس���یده ش���ده و خریداران به منظور 
حفظ اعتبار خود بای���د ادای دین نموده 
و بقیه بهای کالی خریداری شده را برای 
تأمین کنندگان خود حواله نمایند، لیکن از 
طرفی ارسال وجه از طریق آزاد غیرقانونی 
اعالم شده و از طرف دیگر تفاوت این دو 
نرخ به اندازه  ای زیاد اس���ت که امکان آن 

برای تولید کننده نمی باشد.
نظر به اینکه روش پرداخت چنین تعهداتی 
در دستورالعمل های بانک مرکزی تعریف 
نشده است، سوال این انجمن صنفی این 

است که: 
تعهدات س���ر رس���یده ش���ده واحدهای 
تولیدی بابت خرید مواد، قطعات، لوازم 
یدکی و ملزومات خود که براس���اس ثبت 
س���فارش صورت گرفته و درصدی از آن 
پیش پرداخت ش���ده و ه���م اکنون تاریخ 
سررس���ید پرداخت بقیه آن فرا رسیده، از 
چه طریقی و با چه نرخی باید انجام شود 
و این دسته از متقاضیان به کدام سازمان و 

نهاد باید مراجعه کنند؟

اجنمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک

سوال از مقامات محترم اقتصادی و بانکی
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وقتی گزارش حس���ابرس را دکتر عباس هوشی 
به سمع و نظر 89/126 درصد سهام دار رساند 
و جن���اب مهندس محصصی مرد کار اندیش���ه 
و ریاس���ت مجمع ش���رکت درباب تایید گذار و 
تمام ش���واهه و عیان دالیل بر آن می داشت که 
مرجان کار همان بود که انتظارش می رفت سود 
یک هزار ریالی برای س���هام داران خوش بود 

خوشحالی می داشت.
مجم���ع با حضور 89/126 درصد س���هام دار به 
ریاس���ت جناب مهندس محصصی و دو ناظر 
جنابان خانم منصف وآقای جواش���ی با دبیری 
جناب آقای مهندس مجی���د فدایی مدیرعامل 

فرهیخته و توانمند شرکت برگزار شد.
مجمع با تصویب صورت های مالی و تقس���یم 
سود هر س���هم یکصد تومان با تقدیر تشکر از 
عملکرد بس���یار عالی مجید خ���ان بکار خود 
پایان داد. آنچه در پی می آید به همت و یاری 
مدیرمالی خوش رو و خوش پوش و همش���هری 

آذریم می باشد  کمال تشکر را می دارم.

کلیات :
تاریخ تاسیس: 1360,1,20

شماره ثبت :   1156
مرکز اصلی شرکت :

گرگان خیابان ش���هید بهشتی روبروی اداره کل 
راه و ترابری طبقه فوقانی بانک ملت 

فعالیت اصلی :
تولید بلوک سقفی و تیغه های دیواری سفالی

واردات و صادرات کلیه لوازم ، وسایل، ماشین 
آالت، لوازم یدکی و م���واد اولیه و انجام کلیه 
امور بازرگانی و تجاری، مش���ارکت در س���ایر 
ش���رکت ها، مبادرت به کلیه عملیات و معاالت 
مالی تجاری و صنعتی، شرکت از منظر بورس 
اوراق به���ادار، ش���رکت در تاری���خ 88,5,18 
در هی���ات پذیرش فرابورس ای���ران در بخش 
” س���اخت س���ایر محصوالت کانی غیر فلزی“ 

گروه و طبقه “ س���اخت کاالی سیمانی، بتنی و 
گچی ” با ک���د ”01-95-26“ با نماد ”کمرجان“ 
پذیرفته ش���ده و س���هام آن ب���رای اولین بار در 
تاریخ 1388,7,6مورد معامله قرار گرفته است.

طرح های آتی شرکت
طرح توسعه سفال بام :

س���فال بام محصولی اس���ت که در سقف های 
شیب دار ساختمان ها به جای ورق گالوانیزه یا 
قیرگونی و آسفالت و یا به جای انواع آزبست 
استفاده می شود. اس���تفاده از این محصول در 
غالب س���اختمان های اروپایی مرسوم است و 
اس���تفاده از آن در کشور مانیز در حال افزایش 

است.

طرح های در دست اقدام شرکت
این طرح ها ش���امل دو طرح توس���عه خط تیغه 
سفالی و ایجاد خط تولید خرپا و تیرچه بلوک 

می باشد .
-خط تولید تیغه در حال راه اندازی آزمایشی 

می باشد .
-خط تولید تیرچه تاکنون حدود 92% پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
طرح توسعه تیغه سفالی

ش���رکت مرجان کار با بکارگیری امکانات بال 
اس���تفاده خود )کوره هوفمن و سوله موجود( 
قصد توس���عه و افزایش ظرفیت تولید خود را 
درنظردارد . این ش���رکت پس از بررس���ی های 
الزم با انتخاب سیس���تم جابجایی خشک کن 
س���ینی و با اس���تفاده ازماش���ین آالت ساخت  
کش���ور ترکیه تالش دارد تا با اجرای این طرح 
و باحدود 40% افزایش میزان تولید، سهم بازار 

خود را در منطقه افزایش دهد.

تأثیــر هدفمند کــردن  یارانه ها بــر فعالیت 
شرکت:

• ب���ا اجرای ط���رح هدفمند ک���ردن یارانه ها و 

آزادسازی قیمت حامل های انرژی، قیمت تمام 
ش���ده در تاریخ 1389،9،28محصوالت برای 

کارخانجات تولید کننده افزایش یافته است.
• با توجه به این ش���رایط مالحظه می گردد  که 
علیرغم افزایش قیمت تمام ش���ده ،اجرای این 
قانون نوعی فرصت برای ش���رکت مرجان کار 

می باشد.
• با توجه ب���ه افزایش قیمت های س���وخت و 
انرژی ، رقبایی که از سوخت گازوییل و مازوت 
اس���تفاده می نماین���د در صورت ع���دم تغییر 
سوخت خود به گاز )که سرمایه بر است(عماًل 

از  گردونه بازار خارج خواهند شد . 
• همچنین با توجه به اینکه ش���رکت مرجان کار 
از مع���دود کارخانج���ات منطقه اس���ت که از 
تکنولوژی ک���وره تونلی اس���تفاده می نماید که 
دارای باالترین راندمان انرژی در این صنعت 
می باشد لذا در هر واحد محصول خود انرژی 
کمتری مصرف نموده و درنتیجه با قیمت های 
رایج در بازار،نسبت به سایر تولیدکنندگان که از 
کوره هوفمن استفاده می نمایند از حاشیه سود 

مناسب تری برخوردار خواهد بود.

محصوالت شرکت 
• ای���ن واحد صنعتی تولی���د کننده انواع تیغه و 

بلوک سفالی به شرح ذیل می باشد: 
•  تیغه سفالی 10 سانتیمتری
• تیغه سفالی 15 سانتیمتری
• تیغه سفالی 20 سانتیمتری

• بلوک سفالی سقف 20 سانتیمتری
• بلوک سفالی سقف 25 سانتیمتری

•  خرپا و تیرچه فلزی 

مرجان کار همان بود که انتظارش می رفت
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آرتیمس اولین زن 
فرمانده نیروی دریایی

آرتیمس نخس���تین زن نیروی دریایی است 
که در حدود 2480 س���ال پیش، فرمان دریا 
س���االری خویش را از س���وی خشایار شاه 
هخامنش���ی دریاف���ت کرد و اولی���ن بانویی 
می باش���د ک���ه در تاریخ دریان���وردی جهان 
Artemis آرتیم���س در جایگاه فرماندهی 
دریایی قرار گرفته است. در سال 484 پیش 
از میالد، هنگامی که فرمان بس���یج دریایی 
ب���رای ش���رکت در جنگ یونان از س���وی 
خشایار شاه صادر ش���د، آرتیمس فرماندار 
سرزمین کاریه با پنج فروند کشتی جنگی که 
خود فرماندهی آنها را در دس���ت داشت به 

نیروی دریایی ایران پیوست.
در این جنگ ک���ه ایرانیان موفق به تصرف 
آتن ش���دند، نیروی زمینی ایران را 800 هزار 
پیاده و 80 هزار س���واره تش���کیل می داد و 
نیروی دریایی ایران ش���امل 1200 ناو جنگی 
و 300 کش���تی ترابری بود. همچنین که بین 
نی���روی دریایی ای���ران و یون���ان در گرفت 
ش���رکت داش���ت و دالوری های بسیاری از 
خود نش���ان داد و با س���تایش دولت و آشنا 
روبرو ش���د Salamine آرتیمس در سال 
480 پیش از میالد در جنگ س���االمین او 
در یکی از دش���وارترین ش���رایط در جنگ 
س���االمین، با دلیری و بی باک���ی کم مانند 
توانست بخشی از نیروی دریایی ایران را از 

خطر نابودی نجات دهد و به همین دلیل به 
افتخار دریافت فرمان دریاس���االری از سوی 
خشایار شاه رسید. او به خشایار شاه پیشنهاد 
ازدواج نیز داد که به دالیلی این پیوند صورت 
نگرفت. در س���ال های دهه شصت میالدی 
)دهه چهل خورشیدی( نیروی دریایی ایران، 
برای نخس���تین بار ناوشکن بزرگی را به نام 
ی���ک زن نام گذاری ک���رد و او »آرتیمس« 

بود. ناوش���کن آرتیمس سال ها بر روی آب های 
خلیج فارس پاسدار سواحل ایران بود. ای کاش 
همیش���ه نام هایی ایرانی و پارس���ی زینت بخش 
جنگ افزارها، کش���تی ها و هواپیماهای نظامی 
ای���ران می بود تا یاد س���رداران این مرز و بوم در 

خاطره ها جاودانه بماند.
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باور کنید در این چند س���ال اخی���ر هرگاه به 
صنعت قند و ش���کر می رس���یدیم اش���ک در 
چشمان جمع می شد از اینکه دلم می سوخت 
آری آنان ک���ه همچو کاتب این س���طور لذت 
کش���ت و داشت و برداشت را داشته و فرزند 
روس���تا مزرعه است اشک شوق غم را خوب 
حس می کند. چرا غم چندین س���ال در سینه 
می داش���تم، بگذاری���د بی پ���رده بگویم مگر 
می شود آب سرکش آبشار و رودخانه زمزیران 
را در دش���ت مرغ���وب منطقه کش���ت کنید و 
وقتی به پای برداشت می رسد کارخانه نتواند 
محص���ول را ج���ذب کند چون س���لطان حره 
ب���ازار مصرف کننده را با تش���کر وارداتی پر 
ک���رده و تو باید تولید کن���ی در انبار هر روز و 
شب در تش���ویش که نکند کیسه ها فرو ریزد و 
جان کارکنان را بگیرد قندی که توانس���ته راه 
آهن جنوب ش���مال را در زمانی بکشد  که نه 
ش���تر و نه قاطر و نه جاده ابریشم می داشتیم 
هم���ت زنان و مردان ک���ه از ریال به ریال قند 
می بود دل کوهها شکافته بر روی رودخانه پل 
گذارده و از پس���تی و بلند س���رفرازانه گذشته 
و خط جنوب ش���مال را احداث کرد چگونه 
اس���ت که امروز قند و شکر دست غم به بغل 
فشارند و سود آنرا آقازاده ها و برون مرزی ها 
نوش جان کنند و مزرعه دار آذربایجان غربی، 
همدان، قزوین، اصفهان و ... در افس���وس آه 
بماند. در این مختصر گفتیم که چه بر سر این 
صنعت آورده ان���د، روز پیش وقتی به مجمع 
ش���رکت فرآورده های غذایی و قند پیرانش���هر 

س���هامی عام رس���یدم ذهنم پر بود از دست 
دالالن ش���کم ورقلمبی���ده از پول های مفت 
بدس���ت آمده و چه���ره برافروخته کش���ت گر 
مزرعه چغندر قن���د. در اولین برخورد جوان 
آراس���ته و خوش چهره طالبیان مرا از آن حال 
و هوا جدا کرد و بولتن چند ورقه ای به دس���تم 
داد، دل شاد ش���دم گزارش حسابرس خبر از 
حساب های ش���فاف و بدون بند می دانست 
به صورت س���ود و زیان چش���م دوختم سود 
ناخالص 99892 نس���بت به سال پیش 23080 

تفاوت چهاردرصد افزایش نشان می داد.
تعدیل هزینه س���ال 6169 نسبت به سال پیش 

 7582
س���ود عملیات 90952 نس���بت به سال پیش 

 15498
و در نهایت س���ود خالص 86837 نسبت به 
س���ال پیش که رقم 6325 این اعداد نشان از 

آن می داشت که قند ، قند است.
آنکه طالبیان میاندوآب از محصول زمین های 
پیرانش���هر تولید کرده است، خس���ته نباشید و 
دمت���ان گرم . وقتی دل در گرو خدمت باش���د 
کارنام���ه کاری ممت���از می ش���ود باورم ش���د 
ای���ن فرزند زمی���ن دل در خدمت می دارد در 
زمانی که بس���یاری از دل ها شکسته شادی و 
سود از کاری که به جز خدمت خلق نیست دل 
را آرام می دارد دست علی)ع( به همراهتان. 
جناب جالل���ی زاده طالبیان جناب طالقانی 
جناب استکی الیوند، اردالن، فربود، اخباریه 

و پورجهان آبادی.       

مجمع عمومی عادی س���االنه صاحبان سهام 
در اج���رای مفاد م���اده 232 اصالحیه قانون 
تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 
قانون بازار اوراق بهادار بدینوس���یله گزارش 
درباره فعالیت و وضع عمومی ش���رکت برای 
دوره مال���ی منته���ی ب���ه 1390/4/31 برپای���ه 
سوابق ، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به 

شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گ���زارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های 
س���االنه هیات مدی���ره به مجم���ع، مبتنی بر 
اطالع���ات ارایه ش���ده در صورت های مالی 
ب���وده و اطالعات���ی را درخص���وص وض���ع 
عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم 

می آورد. 
به نظ���ر اینجانبان اطالع���ات مندرج در این 
گزارش که درباره عملی���ات و وضع عمومی 
ش���رکت می باش���د. با تاکید بر ارایه منصفانه 
نتای���ج عملکرد هی���ات مدی���ره و در جهت 
حف���ظ منافع ش���رکت و انطباق ب���ا مقررات 
قانون���ی و اساس���نامه ش���رکت تهی���ه و ارایه 
گردیده اس���ت. این اطالع���ات هماهنگ با 
واقعیت های موجود ب���وده و اثرات آن ها در 
آینده تا حدی ک���ه در موقعیت فعلی می توان 
پی���ش بینی نمود. به نحو درس���ت و کافی در 
این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که 
عدم آگاهی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و 
در تاری���خ 1390/07/30 به تایید هیات مدیره 

رسیده است.

آنکه طالبیان میاندوآب از محصول زمین های پیرانشهر تولید کرده است

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره  
رییس هیات مدیره و عضو غیرموظف شرکت صنایع تبدیلی گلستان   اسفندیار استکی الیوند  

نائب رییس وعضو عغیرموظف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران  محمدحسین طالقانی  
مدیرعامل و عضو موظف شخص حقیقی    رحیم طالبیان میاندوآب  

قائم مقام مدیرعامل و عضو موظف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران   عباسقلی اردالن  
عضو غیرموظف هیات مدیره شخص حقیقی    میرداود فربود  

قند، قند است
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در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم،این 

سؤال سؤالی است که همه به نوعی با آن روبه رو 

می شوند: »با پولت می خواهی چکار کنی؟ چکار باید 

بکنی تا از طریق پس اندازهایت و استفاده بهینه 

از دارایی هایت، بتوانی بیشترین بازدهی را داشته 

باشی؟«

بعد از یازده س���پتامبر، با توجه به تغییرات گس���ترده 
قیمت کاالهای جهانی، این س���ؤال و پاس���خ به آن 
جایگاه مهم تری هم پیدا کرده اس���ت. نفت از بیست 
دالر به صدوچهل دالر، طال از سیصد دالر به هزار 
و هشتصد دالر، مس از هزار و پانصد دالر به نه هزار 
دالر رسیده و همین طور افزایش حبابی قیمت ملک 
در آمریکا و بعد کاهش آن، بحران های اقتصادی که 
در اروپا و آمریکا ش���اهد آن هستیم همه و همه یک 
چیز را نشان می دهند و آن اینکه اگر افراد خودشان 
را برنامه ریزی نکنند، در آینده برایشان مشکالتی به 

وجود می آید.
یعن���ی هر فرد، خانواده، ش���رکت،کمپانی و مملکت 
موظف است بودجه ریزی درستی داشته باشد. آنچه 
االن در اروپا تحت عنوان ریاضت اقتصادی مطرح 
می شود، به این دلیل است که نتوانسته اند در گذشته 
خودشان را مدیریت کنند که االن مجبور شده اند، به 
خود ریاضت بدهند. انس���ان ها ه���م در گذر زندگی 
ش���ان دایم باید این را مدنظرشان داشته باشند. آنها 
نباید دایم به این فکر کنند که در کشورهایشان آرامش 

برقرار است، تورم همیشه همین است،تعداد بچه ها و 
خرج زندگیشان همین است.

آنها باید بدانند که  مصادیق زندگی انس���ان در گذر 
زندگ���ی خیل���ی تغییر می کند. من ک���ه االن نزدیک 
به ش���صت س���ال دارم، در جاهای مختلفی زندگی 
کرده ام، انقالب را دیدم، جنگ را دیدم، سختی ها، 
فشارها و شرایط مختلف اقتصادی را دیده ام و آنچه 

می گویم نتیجه تجربیات زندگی من است.
صورت مس���أله ما این است که یک فرد چگونه باید 
زندگ���ی و خانواده اش را مدیری���ت کند تا هر چه به 
پایان عمرش نزدیک تر می شود، مشکالت زندگیش 
کمتر ش���ود. نکته کلیدی این است که شما هر چقدر 
س���نتان باالتر م���ی رود، علی رغم آنک���ه تجربه تان 
باالتر رفته اس���ت، توان فیزیکی تان کمتر می ش���ود. 
هر چقدر که س���نتان باالتر می رود ریسک پذیری تان 
کمتر می ش���ود. در جوانی ش���ما خانه تان را راحت 
می فروش���ید و یک جای دیگر خانه می خرید اما در 
پیری کمتر این کار را انجام می دهید چون در صورت 

اشتباه فرصت جبران تان کمتر است.

چگونه پولتان را خرج کنید؟
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در دنیا ادبی���ات زندگی مردم ب���ه نوعی پیش 
رفته که وارد مراحل تازه ای شده اند که مردم ما 
هم بای���د آن را یاد بگیرند. آنه���ا در این مورد 
دو س���ه تا کار کردند: یکی اینک���ه به مردم در 
دوره حقوق بگیری ش���ان معافیت های مالیاتی 
می دهند به ش���رطی که آن دارایی ها را در دوره 
بازنشستگی ش���ان نگه دارن���د. در آمریکا اگر 
کس���ی برود واحد صندوق های بازنشستگی را 
از بورس بخ���رد، از در آمد مش���مول مالیاتش 

حذف می شود.
یعنی اگر یک حقوق بگیر برود در صندوق های 
مش���اع س���رمایه گذاری کند، مالیات نمی دهد. 
این موضوع باعث می ش���ود ک���ه او در دوران 
کاری اش میل به مصرفش را پایین بیاورد و میل 
ب���ه پس اندازش را باال ببرد و به این ترتیب در 
دوران بازنشستگی کمتر به دولت فشار می آورد 
و توقعش کمتر اس���ت چون در دوران زندگی، 
خودش را ب���رای آینده تربی���ت و تقویت کرده 
اس���ت. پس در این مورد ما دو مس���أله داریم: 
یکی اینکه مردم چکار باید بکنند و دیگر آنکه 

دولت ها چگونه باید از آنها حمایت کنند.
دولت ها وظیفه دارند شرایطی را فراهم بیاورند 
که ابزارهای مشتقه ای با ضمانت کافی در بازار 
به وجود بیاورند که هر کس���ی با هر پس اندازی 
بتوان���د در آن حض���ور پیدا کن���د. بگذارید در 
ای���ن مورد بیش���تر توضیح بدهم. ش���ما ممکن 
اس���ت طال بخرید، اما این ط���ال را چگونه در 
خانه تان نگه می دارید؟ ه���ر کس که نمی تواند 
یک صندوق بخ���رد و طالهایش را در آن نگه 
دارد. بای���د اوراق طال وجود داش���ته باش���د و 
خری���د و فروش های طال در آن سیس���تم انجام 

شود. در دنیا ابزارهای ثانویه و بورس ها را رشد 
می دهند ب���رای اینکه مردم بتوانند پس اندازها 

و سرمایه گذاری شان را به آن سمت می برند.
 درص���د  کمی از  کس���انی ک���ه وضعیت مالی 
خوبی دارند، با ارث به آن س���طح رس���یده اند. 
آنهایی که از این طریق پولدار می شوند معمواًل 
بعد از مدتی آن را به باد می دهند، چون روش 
نگهداری آن را بلد نیس���تند. عمده کس���انی که 
دارای ث���روت و مکنتی هس���تند چند خصیصه 
اصلی دارند: اول آنکه ریس���ک پذیرفتند،دوم 
آنکه تالش کرده اند و سومین نکته مهم هم این 
اس���ت که برای پس انداز اولیه ش���ان که سرمایه 
اصلی آغاز به کارش���ان بود،میل به مصرف شان 
را کاه���ش دادن���د و میل به پس ان���داز را باال 

بردند.
یعن���ی یک کارمن���د به جای آنک���ه حقوق اش 
را بگی���رد، به مس���افرت های آنچنان���ی برود و 
ماش���ین اش را گران تر کند، زندگیش را در یک 
شرایط عادی نگه داشته و میل به پس اندازش 
را ب���اال برد. من قب���ل از  کار بورس اولین کار 
سرمایه گذا ر ی ام را در قبل از انقالب این گونه 
ش���روع کردم. هفت هشت سال قبل از انقالب 
یک ماشین برای خودم خریده بودم. رفته بودم 
پی���ش یکی از دوس���تانم، او به م���ن گفت این 
ماشینت را به صورت اجاره در یک شرکت در 
اهواز بگذار. جوان بودم و هر جوانی دوس���ت 
دارد برای خودش ماش���ین داشته باشد اما من 

به جای استفاده از ماشین، آن را اجاره دادم.
بعد از یک سال، با حقوقم و اجاره ای که از آن 
ماش���ین و ماشین های بعدی می گرفتم، توانستم 
هفت هش���ت تا ماشین داش���ته باشم و  کم کم 

هم یک شرکت حمل و نقل داشتم. آن شرایط 
صرفًا به این خاط���ر برایم پیش آمده که از میل 
به مصرفم کم کرده، می���ل به پس اندازم را باال 
بردم. من ی���ک آدم تحصیل کرده بودم، حقوق 
و مزایایم خوب بود و روزی هجده ساعت هم 
کار می کردم، یعنی پایه کاری من درس���ت بود 
ام���ا اصل آن بود که میل ب���ه پس اندازم را باال 

برده بودم.
نکته مهم دیگر این اس���ت ک���ه از پس اندازی 
که جمع کرده اید درس���ت استفاده کنید و آن را 
در جایی بکار ببرید  که درس���ت ترین و بهترین 
بازده را داش���ته باشید. در هر سن و سالی باید 
با اص���ول سرمایه گذاری،س���رمایه گذاری کنید 
و پذیرش ریس���ک را هم داش���ته باشید. اینکه 
اصول س���رمایه گذاری چیس���ت و چگونه باید 
س���رمایه گذاری کرد، ادبی���ات و مجالی دیگر 
می طلب���د. وظیفه دولت ها این اس���ت که کاری 
کنند  که اگر کس���ی نخواس���ت شرکت تأسیس 
کند، بتواند س���رمایه اش را به ش���کل درست و 

مطمئن وارد بازار کند.
توصیه م���ن به مردم عادی ک���ه می خواهند در 
دوران بازنشس���تگی راحت تر باشند این است 
که میل به پس انداز را در خودش���ان نگه دارند 
حتی اگر حداقل دستمزد را می گیرند. کسی که 
االن برای ما چای آورد، شاید حداقل دستمزد 
را می گیرد اما میل به پس انداز دارد. من به او 
توصیه کردم که این میل را داش���ته باشد و اگر 
مثال چهار ص���د هزارتومان می گیرد، کاری کند 
پنج���اه هزار تومان برایش باقی بماند، نه اینکه 

برود  کل چهارصد هزار تومان را خرج کند.
البته بعضی ها هم هس���تند که با چهارصد هزار 
توم���ان حقوق، شش���صد ه���زار توم���ان خرج 
می کنند و دویس���ت هزار تومان هم بدهی باال 
می آورند، خرج تمامی ندارد. همیش���ه و در هر 
شرایطی، ش���رایط برای عده ای سخت بوده و 
خواهد بود. مهم این اس���ت که در همان دوران  
ه���م  میل به پس انداز داش���ته باش���ید. میل به 

پس انداز و کاهش میل به مصرف.

سرقفلی تان را بشناسید
اعتقادم این اس���ت که هر کسی در هر جایی که 
کار کرده باشد، یک سرقفلی دارد. یک روز با 
کس���ی صحبت می کردم که در یک فروش���گاه 
صنایع دس���تی کار می کرد و نمی دانست چکار 
بای���د انجام ده���د. به او  گفتم ف���رق تو با من 
این است که تو می دانی این صنایع دستی را از 
کجا می آورند، چه کس���انی آن ها را می سازند، 
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چگونه پولتان را

چه جنس���ی را بهتر می خرند، چه جنس را بدتر 
می خرند و... این سرقفلی توست. آیا تا به حال 
به این موضوع توجه ک���رده بودی؟ گفت: نه. 

گفتم این سرمایه توست.
ت���و االن داری به عن���وان یک فروش���نده کار 
می کنی ام���ا آیا این توان را ن���داری که بروی 
در منب���ع، این اجن���اس را پی���دا کنی،ارزان تر 
بخری و رابط تولیدکننده و فروش���نده بشوی و 
جنس را به صاحب مغازه ات با قیمت مناسبتر 
بفروش���ی؟ آیا نمی توانی به دنبال صادر کردن 
این جنس باش���ی؟ آیا نمی توانی برای خودت 
در یک ج���ای دیگر، یک فروش���گاه کوچک 
تأس���یس کنی؟ هر کس���ی در هر جایی هر کاری 
کرده باش���د، ناخواسته برایش سرقفلی درست 
ش���ده است. ش���ما اگر س���ر یک چهار راه هم 
بایستید، بعد از شش ماه می بینید  که یک سری 
آدم های تکراری از آنجا رد می ش���وند و ش���ما 
نسبت به این موضوع، اطالعات پیدا می کنید. 
به این می گویند سرقفلی. هر کس باید سرقفلی 
خودش را بشناسد.یک نفر در وزارت نیرو کار  
می کند و بازنشسته می ش���ود. او اطالعات آن 
صنعت را دارد. یکی در صنعت فوالد اس���ت، 
یکی در صنعت سیمان است، یکی در آموزش 
پرورش اس���ت و دیگ���ران در جاه���ای دیگر. 
باید  هم���ه 
قفلی  س���ر
 ، ن شا د خو
دوران  در 
خدمتشان را بشناس���ند و در صورتی که از نظر 
قانونی و امانت داری، مانعی وجود نداش���ت 
با رعایت اصول و اخالقیات از این س���رقفلی 

استفاده کنند.

به دنبال خبر بروید
اگر کس���ی وقت���ی به بازنشس���تگی می رس���د 
کمبودهایی دارد، وق���ت دارد جبران کند. اگر 
فک���ر می کند برای کاری ک���ه می خواهد انجام 
زبانش ضعیف اس���ت، می توان���د برود زبانش 
را ق���وی کند. برای یک کار ممکن اس���ت نیاز 
به مطالعه داشته باشد، باید مطالعه کند یا یک 

صنع���ت و حرفه را اضافه تر ی���اد بگیرد. او هر 
روز هم  بای���د با توجه ویژه به اخبار گوش کند. 
خبر یعنی خب���ر خوب، خبر بد. هر خبری برای 
یک نف���ر خوش خبری اس���ت و برای دیگری 

بدخبری.
وقتی قیمت طال باال می رود، برای شما که طال 
دارید، این خوش خبری اس���ت و برای من که 
فرص���ت خرید آن را از دس���ت دادم، خبری بد 
است. باید طوری تحلیل کنید که در روز دیگر، 
وقتی خبرها را می ش���نوید، بیش���ترین خبرهای 
خوش را داش���ته باش���ید. همین تحلیل خبر هم 
برای اس���تفاده کردن از ثروتتان مهم است. باید 
عادت کنید با گوش کردن به خبرهای رادیو هم 
برای خودتان و خانواده تان کسب و کار درست 

کنید و راه گشا باشید. باید خبر را دنباله کنید.
االن شما می شنوید قیمت طال دارد باال می رود 
یا پایین می آید؛ از من سوال می کنید. من یک 
چیزی می گویم و دیگری یک چیز دیگر. کسی 
که ده درصد از زندگیش در بازار طالست، باید 
روزی س���ه چهار س���اعت در مورد طال مطالعه 
کند نه اینکه بایس���تد به امی���د خدا تا ببیند چه 

می شود.
من در م���ورد طال اعتقاد متفاوت���ی با دیگران 
دارم و معتق���دم بح���ران بی اعتم���ادی باعث 
ب���اال رفتن قیمت طال ش���ده و به نظرم اگر این 
اعتماد برگردد، قیمت ط���ال پایین می آید. البته 
در اینج���ا نمی خواه���م راجع ب���ه این موضوع 
صحبت کنم. صاحب نظران دیگری هم هس���تند 
ک���ه نظرات دیگری دارند و اگر کس���ی مطالعه 
کند به نظرات همه واقف می ش���ود و براساس 
آنچه که می آم���وزد و  با تحلیل خودش تصمیم 
می گی���رد. گول نخورید، ه���ر دارایی مثل یک 
کبریت افروخته است و شما کبریت افروخته را 

در آخر سوختن آن به دست تان نگیرید.
 

بهینه و درست زندگی کنید
در گذش���ته ادبیات س���رمایه گذاری ما این بود 
که یک مال ک���ه می خریدیم  آن را، آنقدر نگه 
می داشتیم تا به وارث برسد و هیچ موقع به این 
فکر نمی کردیم ک���ه مثاًل این خانه را بکوبیم و 

بسازیم. یا از این محله به محله دیگری برویم و 
ملک بهتری بخریم. ادبیات زندگی نود درصد 
م���ردم اینگونه بود اما االن ش���رایط فرق کرده 

است.
در ش���رایطی که تورم باالتر از ده درصد است، 
مردم باید ط���وری زندگی کنند که بتوانند با این 
تورم مقابله کنند و ارزش ثروتش���ان پایین نیاید. 
شما یک خانه دارید که در آن کمدی گذاشته اید 
که یک متر مربع از فضا را اش���غال کرده و شما 
در آن کمد یک س���ری کریس���تال بی مصرف را 
گذاش���ته اید که سال تا س���ال هم از آن استفاده 
نمی کنی���د در حال���ی که آن یک مت���ر مربع که 
بی مصرف مانده، قیمت���ش چهارمیلیون تومان 
است. شما برای این متراژ اضافه پول شارژ هم 
می دهید در حالی که اگ���ر همین چهار میلیون 
را در بانک بگذارید، بهره بانکی اش کلی پول 
می ش���ود اما ش���ما این کار را نمی کنید و دلتان 
خوش است که آپارتمان شما به جای صد متر، 

صد و یک متر است.
بهینه و درس���ت زندگی کردن، درست مصرف 
کردن آب، برق، گاز و هم���ه چیز زندگی یعنی 
کاهش مصرف و این کاری است که باید انجام 
دهید. کاهش مصرف و افزایش سرمایه گذاری 
چیزی اس���ت که در ادبیات هم���ه ادیان مورد 
احترام اس���ت. ای���ن کار به خانواده، به رش���د 
جامعه، به توس���عه، به اشتغال زایی و به مملکت 
کم���ک می کند و ما اگ���ر آن را یاد بگیریم هم 
خودمان را پوش���ش می دهیم و هم به جامعه ای 

که در آن زندگی می کنیم کمک می کنیم.

دولت ها باید حمایت کنند
همان طوری که قباًل ه���م عرض کردم، دولت ها 
موظفند عمده س���رمایه گذاری ها را در راستای 
اوراقی ببرند  که در بورس ها قابل معامله باشد. 
االن اوراق س���کوکات آمده، اوراق طال آمده و 
شما می توانید در بازار کاال خرید و فروش کنید 
و این بای���د ادامه پیدا کن���د. دولت ها موظفند 
همه دارایی های واقعی که در جامعه هس���ت را 
به بورس ها بیاورند تا مردم بتوانند هر س���هم یا 
کاال و اوراق مال���ی را که می خواهند بخرند و 
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خرج کنید؟

در موقع لزوم بفروشند.
یعنی ش���ما یک خانه ده میلیاردی را می بینید و 
طبیعی است که پولش را ندارید که آن را بخرید، 
ام���ا دولت ها باید فضای���ی را فراهم کنند که آن 
خانه تبدیل به واحدهای ده هزار تومانی ش���ود 
و شما بروید با پولی که دارید، سهم خودتان را 
بخرید و سرمایه گذاری کنید. خوشبختانه االن 
بورس ما به اینجا رس���یده است. یعنی شما به 
جای آنکه مس بخری���د و در زیرزمین خانه تان 
انبار کنی���د، می توانید به بازار بورس کاال بروید 
و هر مقدار  ک���ه می خواهید اوراق مس بخرید 
و هر روز که  خواستید آن را بفروشید. یعنی این 
امکانپذیر اس���ت و فقط بای���د آموزش ببینید و 

بلد باشید.

از آموختن نترسید
ب���رای  به خص���وص  دنی���ا،  ج���ای  هم���ه  در 
بازنشستگان کالس های آموزشی می گذارند اما 
در مملکت ما ش���اید این آموزش وجود نداشته 
باشد، با این حال مشکلی نیست. خیلی راحت 
می توانی���د خودتان این فض���ا را برای خودتان 
ایج���اد کنید. اگر کامپیوتر بلد نیس���تید می توانید 
یاد بگیرید. خجالت ندارد اگر ش���ما زبان بلد 
نباشید می توانید بروید یاد بگیرید. شاید شما 
ای���ن را ندانید  که من بینای���ی اندکی دارم اما 
این ناتوانی من مانع از  کار کردن من در دوران 
بازنشس���تگی ام نش���د. هر کس وقتی بازنشسته 
می شود قدرت ریسک پذیری اش پایین می آید 
و توانایی اش کم می ش���ود اما چیزهای دیگری 
در او رش���د می کن���د و ه���ر کس بای���د از این 

خصوصیاتی که رشد پیدا کرده استفاده کند.
فرق یک جوان با یک آدم مس���ن این اس���ت 
که یک ج���وان ممکن اس���ت نه س���اعت در 
روز بخوابد اما یک آدم مس���ن ممکن اس���ت 
چهار پنج س���اعت هم برایش کافی باشد و او 
می تواند از این وقت اضافه بهره بگیرد. جامعه 
به یک آدم مس���ن احترام بیش���تری می گذارد 
و اس���تفاده ک���ردن از منابع ب���رای او راحت تر 
اس���ت. مزایای دیگ���ری مثل تجرب���ه و میزان 
اعتماد افراد هم هس���ت. یعنی این طور نیس���ت 

که یک آدم بازنشس���ته اگر قرار باش���د  کار کند 
مجبور باش���د فقط یک سری کارهای فیزیکی 
انج���ام بدهد. البت���ه آن کار هم کار اس���ت اما 
ش���اید او بتواند قابلیت بیش���تری را در خودش 
پی���دا کن���د و کاره���ای بزرگتری انج���ام دهد. 

برای بازنشستگی برنامه ریزی داشته باشید
باید از قبل هم برنامه ریزی کرد. کس���ی که پنج 
س���ال دیگر می خواهد بازنشسته شود، اگر فکر 
می کند هنوز برای خود آن س���رقفلی را ایجاد 
نک���رده باید با مطالعه، تحقی���ق و هر راهی که 
فکر می کند برای خودش ایجاد س���رقفلی کند. 
یک انسان همیشه برای خودش ایجاد سرقفلی 
می کند. شما وقتی در محله ای زندگی می کنید 
همین ک���ه می دانی���د بقالی کجاس���ت،خرازی 
کجاس���ت،کجای ای���ن محله مجوز س���اخت 
س���اختمان سه طبقه می دهند و کجای آن مجوز 
چهار طبق���ه و هر ک���دام از خانه ه���ای آن چه 
شرایطی دارند و شناختی که از آن محله دارید، 
این سرقفلی تان است. سرقفلی شما اطالعات 
شماست. شما وقتی از این محله به محله دیگر 
می روید تا بفهمید کدام مغازه ارزان می فروشد 
و کدام گران، مقدار زیادی کاله سرتان می رود. 
س���رقفلی در هر ش���رایطی برایتان وجود دارد. 
مهم این اس���ت که ش���ما چگونه از آن استفاده 

می کنید.

شناخت سرقفلی های خودتان یک هنر است
ما می گوییم ش���ناخت حق و اس���تفاده کردن از 
آن در بخش توس���عه یک راه است و در اینجا 
می گویم شناخت س���رقفلی های خودتان یک 
هنر اس���ت. بعضی ه���ا برای آنکه ب���ه دیگران 
چیزهای���ی بفهمانن���د، زب���ان خوب���ی دارند. 
بعضی ها صبورند، ب���ه جاهایی می روند و پنج 
ساعت بد و بیراه می شنوند اما می توانند تحمل 
کنند، این س���رقفلی آنهاس���ت. یکی هست که 
می تواند فروش���نده خوبی باشد. یکی هست که 

خوش تیپ است.
در آمریکا رییس جمهوره���ا را هم از بین افراد 
خوش تی���پ انتخاب می کنند چ���ون گروهی از 

اقش���ار جامعه به آنه���ا رأی می دهند. این هم 
سرقفلی آنهاس���ت. خداوند یک تیپ خوب به 
آنها داده و از آن استفاده می کنند. بنابراین همه 
آدم ها سرقفلی شان را دارند و باید از آن استفاده 
درس���ت کنند. یک نفر هس���ت که خانواده اش 
شهرت خوبی دارند و او می تواند از این حسن 

شهرت، به نفع کار خودش استفاده کند.

سرقفلی  من  توانایی هایی  بود  که  داشتم
پانزده سال پیش وقتی من بازنشسته شدم، هنوز 
کار می کردم اما در خانه بودم. تلفن هایم زنگ 
می خورد، کارهایم س���رجایش بود و صبح زود 
هم بیدار می ش���دم. چ���ون در دوران کارمندی 
س���اعت ش���ش و نیم، باید در اداره پشت میزم 
ب���ودم. بنابراین عادت داش���تم ه���ر روز صبح 
س���اعت پنج و نیم بیدار شوم و حاال در دوران 
بازنشس���تگی هم ای���ن کار را می ک���ردم. بیدار 
می شدم و در آش���پزخانه این طرف و آن طرف 
می رفتم در حالی که همس���ر و بچه هایم خواب 

بودند.
خالص���ه آنک���ه خانم���م گفت یا ج���ای تو در 
اینجاس���ت ی���ا جای م���ن، بنابر ای���ن من دفتر 
گرفتم و  کارم را آغاز کردم. من نمی توانس���تم 
در خانه بمانم و فقط یک بازنشس���ته باش���م. 

سرقفلی من توانایی هایی 
بنابراین  داش���تم  بود که 
برای خ���ودم کار تعریف 
و  پذیرفتم  کردم،ریسک 
کار را آغاز کردم. انسان 

همیشه با این شرایط مواجه است و باید ریسک 
بپذیرد و ریسک هایی بکند  که با شرایط زندگی 

و سنش همخوانی داشته باشد.
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آنان که مس���افر دیار  دوس���ت هس���تند در  کیلومتر 50 
چشمشان به یک س���ازه بزرگ بر می خورد  که  گویی 
مانی نقاش نقش بر آن گذارده، ش���وق دیدن آن ما را با 
این تن علیل بر آن داش���ت تا راه بدان یابیم و از بخت 
خوش مجمع ساالنه ش���رکت بین المللی پارس در آن 

واقع شد.
در فضای وس���یع و سوله های پرجنب و جوش و تسمه 
نقاله های پر رفت و آمد تنوره های استوانه شکل در ابعاد 
بزرگ و محصولی که سالمت به ارمغان می آورد چنان 
ب���ه وجد آمده بودم که یک لحظ���ه از فالش دوربین و 
گردش نوار ضبط غافل نمی شدم. جوانی نیکوسیرت 
خوش گفتار به نرمی می گفت از  کوچ جاده مخصوص 
کرج به جنت آباد در  کیلومتر 50 ش���ریف آباد از  کشت 
نهالی که سر به سود گذارده و اشتغال آفرینی که صدها 
س���فره نعمت گس���ترده. نامی به نیک پویی قاسملو و 
عرفانی ، الوانکار مرزبان، دوستان هم دل که دل در گرو 

ایرانی آباد آزاد نهاده اند. با هم بخوانیم :
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت بین المللی محصوالت پارس )سهامی عام(
در اجرای مف���اد ماده 232 اصالحی���ه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق 
بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی 
ش���رکت برای دوره مالی منتهی ب���ه 1389/6/31 برپایه 
سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل 

تقدیم می گردد. 
گ���زارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های س���االنه 
هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارایه شده در 
صورت های مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص وضع 
عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. 

ب���ه نظر اینجانب���ان اطالعات من���درج در این گزارش 
که درباره عملیات و وضع عمومی ش���رکت می باشد با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در 
جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و 
اساسنامه شرکت تهیه و ارایه 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 درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده 

و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی 
استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در 

تاریخ 1390/10/8 به تایید هیات مدیره رسیده است.
پیام هیات مدیره

ش���رکت در سال های مالی گذش���ته موفق شد به لحاظ 
سودآوری و کسب EPS به عدد 1240 ریال به ازای هر 
سهم برس���د که این عدد باالتر از پیش بینی 1150 ریال 
به ازای هر سهم بوده اس���ت.با اتمام پروژه تولید پودر 
لباسش���ویی به ظرفیت 195000 تن در س���ال و نیز سدیم 
سیلیکات آلکاالین به ظرفیت 71000 تن در سال تا پایان 
بهم���ن 89 موفق به دریافت پروانه به���ره برداری برای 
این دو واحد از س���ازمان صنایع اس���تان سمنان شدیم. 
در س���ال مالی گذش���ته علی رغم مش���کالت مختلف 
مالی و مش���کالت ناشی از تش���دید تحریم ها، شرکت 
موفق شد وضعیت نسبی خود در مقایسه با کل صنعت 
پودر شوینده را به میزان 6 درصد بهبود بخشد. شرکت 
قصد دارد در س���ال مالی جاری با افزایش توان تولید 
تنوع بسته بندی و بهبود کیفیت ، جایگاه نسبی خود را 
در صنعت ش���وینده بهبود بخشد. از طرفی دیگر با راه 
اندازی واحد 71 هزار تنی س���دیم سیلیکات ، تا تاریخ 
ارایه گزارش نه تنها نیازی به خرید این ماده اولیه داخلی 
ندارد بلکه خود به یکی از تأمین کنندگان این محصول 
تبدیل می شود. از طرف دیگر در حوزه افزایش تجاری 
و تنوع بخشیدن به تولید محصوالتی با درجه بندی های 
مختلف کیفی بصورت فعال وارد عمل خواهد ش���د. 
در حوزه محصوالت سلولزی نیز پس از  کسب تجربه 
موفق با روش برون سپاری قصد گسترش کمی و افزایش 
تنوع محصوالت سلولزی و حضور با کیفیت درجه یک 

وجود دارد.
ریسک های عمده: 

-تشدید تحریم ها در عرصه بین المللی
-تغییر فاحش نرخ ارز

-تغییرات پیش بینی نشده در سیستم تسهیالت بانکی
-ع���دم کمک موث���ر دول���ت در کاهش آث���ار قانون 
هدفمندس���ازی یارانه ها  که باعث افزایش قیمت تمام 
شده محصوالت در اثر باال رفتن قیمت نهاده های حامل 

انرژی نظیر گاز، گازوئیل، برق، بنزین و... می شود.
-سیاست تثبیت قیمت محصوالت شوینده همزمان با 

شروع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
تاریخچه   

ش���رکت در تاریخ 31 تیرماه 1342 با نام شرکت سهامی 
پراکتر ان���د گمبل ایران و تحت ش���ماره 8791 در اداره 
ثبت ش���رکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده 
اس���ت. در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1347 » نام شرکت 
به شرکت سهامی بین المللی محصوالت پارس« و در 
تاریخ 12 اسفندماه 1351 انواع آن از سهامی به سهامی 
خ���اص و در تاریخ 4 بهمن ماه 1355 به س���هامی عام 
تبدیل و در تاری���خ 1370 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده است. به موجب مصوبات مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1377/10/23 صاحبان سهام اساسنامه 
جدید شرکت مشتمل بر 77 ماده و 16 تبصره جایگزین 
اساس���نامه قبلی گردیده اس���ت .  فعالیت عمده شرکت 
طبق ماده 2 اساس���نامه عبارتس���ت از تولید و ساخت و 
خرید و فروش اجن���اس و معامالت مربوط به اجناس 
مورد اس���تفاده ش���خصی، خانگی، صنعتی و از جمله 
محصوالت پاک کننده و شستشو دهنده مانند مواد پاک 
کننده مصنوعی و صابون توالت و محصوالت بهداشتی 
مخص���وص توالت، م���واد غذایی و همچنی���ن انجام 
عملیات مالی و بازرگانی صنعتی و س���ایر عملیاتی که 
بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به موضوعات باال 
می باش���د. توضیح  اینکه فعالیت شرکت در سال مالی 
منتهی به 1390/6/31 تولید پودر لباسش���ویی ) دستی و 
ماشینی(و مایع ظرفشویی و اسید سولفونیک بوده است.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
هیات مدیره ضمن تصویب تراز و صورت سود و زیان، 
س���ود)زیان انباشته( س���ال مالی منتهی به 1390/6/31 
پیشنهاد می نماید با توجه به مشکالت نقدینگی و نیاز 
به وجوه الزم جهت خرید مواد اولیه به منظور استفاده از 
حداکثر ظرفیت کارخانه جدید شرکت در شهرک صنعتی 
جنت آباد از محل سود جاری پس از کسر اندوخته های 
قانونی، بمیزان 25/5% درصد معادل 30/000/000/000 ریال 
)بازاء هر سهم 300 ریال( براساس ماده 90 قانون تجارت 
بحساب تقسیم س���ود و مبلغ 91/773/329/643 ریال 
بحساب سود س���نواتی منظور و حداکثر در تیرماه سال 

آینده به حساب شبای سهامداران محترم واریز نماید.

در شرکت بین املللی محصوالت پارس

سمت   نماینده      عضو هیات مدیره  
 

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سپهر )سهامی خاص(  سید مصطفی مقدسی  
نایب رییس و مدیرعامل شرکت پخش بین المللی محصوالت پارس  نیکپوی قاسملو  

عضو هیات مدیره شرکت بوژان )مسئولیت محدود(    علی صادقی ضمیر  
عضو هیات مدیره شرکت پخش پارس کندر )سهامی خاص(  سید مصطفی الوانکار   
عضو هیات مدیره شرکت کندر )سهامی خاص(    فیض اله محمدخانی  
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فرامرز با لبخندی همیش���گی در خیابان ولیعصر ایستاده است، 
سبزه  روس���ت و دندان های سفید و محکمی دارد و نه سال از 
عمرش می گذرد، دو ساله بوده که از کرمان به تهران آورده شد. 
او تصمی���م گرفته بار زندگی را خود به دوش بکش���د، هنوز در 
رویاه���ای کودکانه اش غوطه ور بود ک���ه چنگالی بی رحم او را 
بیرون کشیده بود. دو خواهرش در خانه ای در جنوب تهران در 
زیرزمینی اجاره ای و نمور همیش���ه در انتظار نان آور خانه شان 

هستند.
پدرش خس���رو تا یک سال پیش به شغل بنایی مشغول بود ولی 
از هم���ان زمان تا به امروز که قلبش را عمل کرده و خانه نش���ین 

شده درگیر اعتیاد است.
مادرش تا دو سال پیش از کودکان خود دوری می کرد و با تمام 
عش���قی که به فرزندانش داشت جرأت در آغوش گرفتنشان را 
نداشت، شهر بانو زنی بود که فرامرز عاشقانه دوستش داشت و 
او را از دس���ت داد. شهربانو به علتی که هنوز برای اطرافیانش 
مش���خص نشده ایدز گرفته بود و چند سالی را در غربت به سر 

کرده و در تنهایی جان داد.
در یکی از بعد از ظهرهای گرفته زمستانی که هوا کم کم تاریک 
می شد، فرامرز از ضربه های سخت سرما لبه کاپشن قرمز رنگش 

را باال کشید و به گوشه ای خزید.
فکرش به ش���دت مش���غول بود در ذهنش کنکاش می کرد که 
چگونه ب���دون این که حتی یکی از این اس���کاچ ها را فروخته 
باش���د به خانه باز گردد، یاد آوری ش���رایط س���خت خانه شان، 
خواهرانش که هرش���ب منتظر نان آور کوچک خانه ش���ان بودند 

سخت او را آزرده می کرد.
با چش���مانی خیره و صورت رنگ پریده در گوشه ای از خیابان 
نشس���ته اس���ت و محو در افکار  خود بود که فکری در ذهنش 
جوان���ه زد، تصمی���م گرفته خوش���بختی را یک ش���به تحویل 

خواهرانش بدهد.
عزمش را جزم کرده، قدم هایش را تندتر بر می داش���ت ضربان 

قلبش باال رفته بود تا این که به در گیم نتی که گهگاهی از س���ر 
ذوق کودکانه در آن بازی می کرد رس���ید در میدان تجریش دم 
در با مکث ایس���تاد از ترس به خود می لرزید، از پش���ت شیشه 
جوان الغر اندامی را دید که پش���ت دخل نشسته است، ناگهان 
پاره آجری به سمت شیشه مغازه پرتاب کرد صدای محیبی آمد 
و تمام خرده شیش���ه ها مثل قطرات باران ب���ه زمین ریختند او 
خود را س���ریع در میان جمعیت گم کرد و لحظاتی بعد برگشت 
و در میان جمعیتی که اطراف مغازه جمع ش���ده بودند خود را 
به داخل رس���انید نفسش بند آمده بود کف دستانش عرق کرده 
چشمانش دو دو می زد. خوب دقت کرد جوان الغر  اندام پشت 
دخل نبود او س���رگرم صحبت با جماعت���ی بود که بیرون جمع 
شده بودند آهس���ته و پاورچین خود را به دخل رساند صندوق 

باز بود و اسکانس های سبز رنگ به او چشمک می زدند.
دل کوچک���ش پر از آش���وب بود و دس���تانش می لرزید ولی تا 
توانس���ت پول ها را مچاله در جیب هایش جا داد و به س���رعت 
خواست که خارج شود. به بیرون در که رسید شروع به دویدن 
کرد ، جوان الغر اندام پش���ت س���رش فریاد زد: "اوه وایس���ا، 
کجا داری فرار می کنی" کودک ترس���ید گام هایش را س���ریع تر 
برداشت، از هجوم جمعیت پیاده رو به سمت خیابان دوید  که 
ناگهان نیس���ان آبی رنگی در جلوی چشمان معصومش ظاهر 
شد و در یک چشم به هم زدن فرامرز نقش زمین شد، پول های 
مچاله ش���ده در دس���تانش در اطرافش پخش شد، خون گرمی 
از زیر سرش مثل چش���مه  آبی شروع به روانه شدن کرد. جسد 
کوچ���ک و بی جانش بر روی آس���فالت ضمخت و تیره رنگ 
بی حرکت افتاده بود انگار سال هاست که به خواب رفته است 
و اطراف سرش را گلبرگ های قرمز رنگی فرا گرفته دیگر برای 
همیشه آس���وده خاطر اس���ت. در اطرافش همه بهت زده چند 
لحظه ای را متأثر می ش���وند و دوباره به راه خود ادامه می دهند 

و دیگر کسی این کودکان را به خاطر نمی آورد.

سمیرا داخته

فرامرز



 تجارت چیست ؟
 تعریف استاندارد آن در زمان و شرایط عادی ، 
چیزی جز یک فعالیت ساده که شامل تبادل کاال 
وخدمات باش���د ، نیست. چنین مبادالت کاال و 
خدمات می تواند بین دوبخش متفاوت باشد . 
تج���ارت دوجانبه ،  نیازمند طول زمان اس���ت ؛  
درحالی که تجارت چن���د جانبه ،  زمانی اتفاق 
می افتد که بیش از دوبخش درگیر معامله باشند .

اگر م���ا به کتاب های تاری���خ نگاهی بیفکنیم ، 
تجارت در واقع در ش���کل داد و ستد کاال -  که 
درآن کاال و ارز رد و ب���دل می ش���د -  بصورت 
سیس���تمی نبود . کاالهایی که ارزشش برابر و به 
همان اندازه مطل���وب هر دو طرف بود ،  مبادله 
می ش���د  ؛  پول به عنوان وسیله مبادله ، در سیستم 

داد و ستد نقشی نداشت .
دراصطالح تجارت ، در جهان نو امروزی ،  پول 

اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است . 
زندگی را ب���دون مفهوم تج���ارت تصور کنید ! 
مطمئنًا آن را به صورت جذاب امروزی نخواهید 
یافت و اهمیت نیاز به تجارت در زمان حاضر ،  

قابل درک خواهد بود.

در طول زمان های گذش���ته ، افراد ابتدا تجارت 
بین خود را شروع کردند و سپس سرمایه گذاری 
در روستاها، و ش���هرها و حتی کشورهای دیگر 

آغازشد . 
زمان���ی که  مردم دنبال ی���ک محل جدید برای 
س���رمایه گذاری بودند ، حتی بسیاری از آنان از 
راه های دور ، کشور هند را برای سرمایه گذاری 
انتخ���اب کردن���د. این موضوع موجب ش���د که 
سرمایه گذاران به بسیاری از کشورهای ناشناخته 
س���فر کنند . افرادی چ���ون مارکوپولو، کلمبوس ، 
واسکودگاما و غیره ، قطعًا نشانه  هایی برجسته ،  

در حلقه های زنجیر تجارت جهان هستند .
تج���ارت به عنوان یک کل نه تنها پیچیده ، بلکه 
هیجان انگیز نیز هس���ت . مطمئنًا ت���ا زمانی که 
در روی س���یاره زمین ، موجودی به اس���م انسان 
وجود دارد ،  تجارت نیز وجود خواهد داش���ت . 
مفهوم تجارت در سراسر فعالیت عادی کاالها 
و یا خدمات بروز می یابد . این مبادالت ممکن 
است یکی از راه های س���اده در فضای بین دو 

طرف باشد.
تجارت ساده ، که بین دوطرف صورت می گیرد ، 

به عنوان تجارت دوجانبه ش���ناخته می ش���ود . 
این مب���ادالت نیز ممکن اس���ت بین دو طرف 
یا بیشتر باش���د . در اینصورت به عنوان تجارت 
چند جانبه ، قلمداد می شود . به صورت معتبر و 
اصلی ، تجارت در داد و ستد کاال و تبادل کاال و 
خدمات مورد استفاده قرار داده و با ارزش برابر 
به رسمیت شناخته شده می باشد که بطور مساوی 

مورد مطلوب هر دو طرف است.
سیس���تم داد و س���تد کاال، البت���ه در حال حاضر 
منقرض ش���ده ومعامله م���درن معمواًل از طریق 
مذاکره و بطور کلی از طریق مبادله ارز صورت 

می گیرد .
با اختراع پول و متعاقب آن اس���تفاده از مفاهیم 
اعتب���اری پول کاغ���ذی و غی���ر فیزیکی ، نقش 
محوری در تس���هیل و ترویج توسعه تجارت را 
سبب شده است ؛ اکثر اقتصاد دانان براین باورند 
و قب���ول دارند که منافع تج���اری هر دو طرف و 
معامله در تجارت دخیل اس���ت و مفهوم خاص 
خ���ود را دارد که عمدت���ًا به دلی���ل تفاوت در 
هزینه های تولید ، ب���رِخ از کاالهای قابل معامله ، 

در مکان های مختلف بسیار آشکار است .

جتارت چیست؟

حیدر پشمی :
کادمی علــوم  آ دکتــری  دوره  دانشــجوی 

جمهوری آذربایجان ،  ورودی ژانویه 2008

از کلمه ی تجارت همواره به عنوان یک کلمه عمومی استفاده 
می شــود و تالش در جهت رمز گشایی معنای این کلمه ، تنها 
توســط اقتصا د دانان و مردم کســب و کار صــورت می گیرد . 
همــه ی مردم از زمانی که این کلمه را شــنیده اند، مفهوم آن 

را درک کرده اند . 
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چرا تجارت :
نظری���ه Heckscher-ohlin توضیح می دهد که 
چرا کش���ورها به تجارت کاال و خدمات با یکدیگر 
می پردازند . زیرا  ش���رایط دسترس���ی ب���ه منابع در 
کش���ورهای مختلف متفاوت می باش���د ؛  بعضی از 
کش���ورها منابعی را در دس���ترس دارند ؛  بعضی از 
کشورهای دیگر، سرمایه ی انسانِی زیاد، در دسترس 
دارن���د و برای اس���تفاده از هر دو منابع ، کش���ورها 
مجبور به تجارت کاال وخدمات هستند . با توجه به 
تئوریHeckscher-ohlin کشوری که تخصص 
در تولی���د کاالهای���ی را دارد ، و به ویژه کاالهایی که 
برای تولید مناس���ب می باشد و کش���ورهایی که در 
آن س���رمایه های فراوان وکارگران متخصص در آن 
تولید را دارند و نیازمند س���رمایه هستند ، بایستی با 
کش���ورهای دارای س���رمایه تبادل کاال و خدمات 

داشته باشند .

چرا تجارت کشورها :
دلیل تجارت هر کش���ور با کشور دیگر ، چیزی است 
که کشور مقابل نیاز دارد و برای آن دالیل مختلفی 
وجود دارد که چرا یک کش���ور ممکن است چیزی 
از کش���ور دیگر بخواه���د . کش���ورها می توانند در 
موقعیت یکسان باشند ولی شاید یک کشور قادر به 
تولید یک کاالیی نباش���د ؛  مثاًل مردم یک کشوری 
می خواهند اتومبیل خاصی داش���ته باش���ند ولی در 
کشورش���ان تولید آن وجود ندارد ؛  تجارت باعث 
به ارمغان آوردن آن به کشور می شود یعنی با انجام 
تجارت بین دوکش���ور ، کاالی مورد نیاز مردم کشور 

مقابل از این طریق برآورده می شود .
گاهی اوقات یک کش���ور به خاطر چیزهایی مانند 
آب و هوا و عوام���ل دیگر ،  تولید بعضی از چیزها 
برای آن گران تمام شود و این مستلزم سرمایه گذاری 
زیاد ، وقت و انرژی زیادی می باش���د و به این دلیل 
ب���ه تولید آن اقدام نمی کن���د و خرید آن را به صرفه 

وصالح خود می داند .
مثاًل در کش���ور کانادا موز می تواند با ایجاد شرایط 
گرمس���یری و نور مصنوعی و آب رشد کرده و تولید 
ش���ود . با این شرایط بعید است که با توجه به اینکه 
موز در کش���ورهای گرمس���یری و جایی که در آنجا 
س���ریع و بهتر رش���د و تولید می ش���ود و به راحتی 
می توان آن را به کش���ور وارد کرد  ؛ ب���رای تولید آن 
س���رمایه گذاری زیادی کرد و اگ���ر ما تجارت بین 
المللی کانادا را بررسی کنیم ، این موضوع به راحتی 
قابل درک می باش���د . گاهی اوقات حتی واردات 
بعض���ی از محصوالت از قیمت تولیدی در کش���ور 
خ���ود ارزان تر تمام ش���ود و این هیچ موقع به صرفه 
وصالح کش���ور نیست که با س���رمایه گذاری کالن 

برای تولید کاال یا خدماتی بپردازد که قیمت داخلی 
آن از قیمت وارداتی بیشتر باشد. و برای آن انرژی 

و هزینه زیادی صرف کنند.
برخی از کش���ورها که قادر به تولید عوامل بیشتری 
نیس���تند ، درای���ن ص���ورت آنها خواه���ان واردات 
محصوالت بیش���تری از کاالهای م���ورد نیاز خود 
می باشند وکش���ورهای صادر کننده از طریق بخش 

بزرگی از بازار جهانی را به دست می آورند.
گاه���ی اوقات یک کش���ور با عملیات س���اخت و 
تولید مقدار زیادی از یک جنس یا کاالی خاص ،  
تجارت بیشتری می کند و از این محل سود کالنی 
را عاید کشورخود می سازد و با توجه به تولید انبوه 
هزینه کاالی تولیدی کاهش پیدا می کند و زمانی که 
سیاس���ت نیز در تجارت نفوذ می  کند ، این موضوع 
مقرون به صرفه است ؛ به عنوان  مثال گروه هایی که 
به دنبال منافع خاص خود می باشند ، ممکن است 
با فشار به دولت قوانین خاصی مربوط به واردات 

و صادرات کاال را به تصویب برسانند.
تج���ارت بین کش���ورها نه مزیت مطلق اس���ت و نه 
مزیت نس���بی ؛  بلکه می تواند به طور کامل آنها را 
توضیح ده���د. ما درحال حاض���ر می بینیم که یک 
کشور ممکن است حتی در زمانی که یک محصول 
مزیت مطلق در تولید آن نسبت به یک کشور مشابه 
را دارد و حت���ی زمانی تولید آنها مزیت نس���بی را 
در کش���ور دارد ، وارد می کند. به عنوان مثال آلمان ، 
ژاپن و ایالت متحده که دارای مزیت نسبی قوی در 

ساخت فناوری هستند؛ با این حال تجارت 
بین این کشورها وجود دارد . این کشورها 
همچنین ب���ا همدیگر تجارت محصوالت 
مش���ابه مانند اتومبیل و ی���ا چیزهای دیگر 
دارند ؛  دراین ش���رایط س���ه دلی���ل که چرا 
تجارت ممکن اس���ت وجود داشته باشد ،  

بیان می شود :
1-اقتصاد مقیاس          2 -فش���ار البی گری 

3- رقابت ناقص

چرا تجارت ملل
گیدی���اب در 9 اگوس���ت 2006 در ق���رون 16 و17 
تجارت مل���ل ، به عنوان یکی از ش���کل های اولیه 
سیاست های اقتصادی و موازنه بازرگانی کشورها ، 
شناخته شد و این با فرض سیاست موازنه بازرگانی 
کش���ور به افزایش قدرت دولت ها و ترویج وحدت 
ملی کمک می کرد . طال ونق���ره ، بیان کننده ثروت 
دولت ها بود ، کش���ورهایی که غنی از معادن طال و 
نق���ره بودند ، از طریق ص���ادرات آنها تجارت خود 
را کنترل می کردند . آدام اسمیت که توسعه تجارت 
آزاد را با اشاره به قوانین دولتی در تجارت بررسی 
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می ک���رد ، اعالم ک���رد که قوانی���ن دولتی ثروت 
دولت ها را کاهش می دهد. با استفاده از تجارت 
آزاد هر کش���ور می تواند ثروت خود را با تولید 
و ص���ادرات کاالهای ارزان قیم���ت و واردات 
کاالهای مورد نیاز خ���ود را به قیمت ارزان از 
کش���ورهای دیگر افزایش دهد . نظریه تجارت 
کالس���یک او این بود که هر کشور می تواند با 
تخصص ، مزیت نسبی خود در تولید و صادرات 

آن کاال را ، کاماًل حفظ کند .
تفاوت نظریه ی تجارت مدرن امروزی ،  به طور 
عمده با تجزیه و تحلیل از اساس برای تجارت 
و حس���ابداری برای مزیت نسبی است . اقتصاد 
دانان قرن بیستم اش���اره می کنند که تفاوت در 
قیمت کااله���ای نهایی تمایل ب���رای منعکس 
ک���ردن، تفاوت ها در  بهره وری از منابع وتوزیع 
نابرابر فناوری و کار در میان ملت هایی که تحت 
نظریه های کالسیک فکر می کنند ، نیست ؛  بلکه 
تفاوت در قیمت ها و در دس���ترس بودن منابع 
مولد می باشد . اس���تدالل آنها برای کشورهایی 
س���ت که منابع طبیعی در دس���ترس دارند و به 
تولید و صدور کاالهای مورد نیاز به مقادیر زیاد ، 
می پردازند و در منابعی که کمبود دارند کاالهای 
مورد نیاز خود را وارد می کنند؛  اگرچه تاکنون 
معدودی از کش���ورهای جهان ،  در تجارت آزاد ، 

مورد پذیرش واقع شده اند .
بعض���ی از کش���ورها تنها به فکر گس���ترش بازار 
داخل���ی خود و یا در پی کم���ک به جاهایی که 
مش���کالتی در اقتصاد خود و یا وابس���تگی به 
تجارت در درآمد ملی خود دارند می باش���ند . با 
این حال رش���د تج���ارت در اقتصاد بین المللی 
ضروری اس���ت . ازس���ال 1960 به بعد ،  تجارت 

رشد زیادی کرده است.
تجارت به رش���د کشورها کمک می کند و اجازه 
می دهد خانواده ها در سراسر جهان بهتر زندگی 
کنند . توازن تجارت یک���ی از اهداف هر ملتی 
اس���ت ؛ یعنی در صادرات و واردات در تعادل 
باش���ند . تجارت باعث می ش���ود هر کشوری که 
به مصرف کاالهای خاصی نیازداش���ته باشند ، 
آن کش���ور قادر به تولید آن کاالخواهد بود واین 

اندازه گیری قدرت ملی است.
هرگون���ه بحث در مورد تجارت بین المللی باید 
بر اس���اس پیچیدگی سیاست و تأثیر آن به عمل 
باش���د ؛ بعضی ها ممکن است اس���تدالل کنند 
که تجارت بین المللی و سیاس���ت یکی هستند . 
سیاس���ت های فعلی تج���ارت خارجی بیش���تر 
انگیزه های سیاسی دارند و برای ارزیابی اثرات 
سیاس���ت بر تجارت بین المللی ، مسایل مربوطه 
ش���امل تجارت خارجی دوس���تانه ، تحریم های 
تجاری ، سیاس���ت های خود در داخل کش���ور و 

آینده جهانی شدن می پردازند  . 
در بی���ن نظری���ه پ���ردازان در م���ورد رابطه بین 
تجارت بین المللی و سیاس���ت از مدت ها قبل 
بحث وج���ود دارد . آلبرت هی���س من، یکی از 
اقتصاددانان ، تجزیه و تحلیل توانائی یک کشور 
مس���تقل را برای تنظیم جریان ه���ای تجاری به 
عنوان یک جزو کلیدی از سیاس���ت های قدرت 
ملی خ���ود می داند . او به تج���ارت بین المللی 
ب���ه تنهایی  به عنوان مزای���ای اقتصادی میان دو 
کش���ور بلکه از نظر کس���ب ق���درت یک دولت 
نس���بت به دیگری قاب���ل توصی���ف نمی داند . 
اقتصاد دانان ممکن اس���ت آرامش در ایده های 
آلبرت هیسمن از واردات را ، از دست دادن یک 
منبع اقتصادی بدانند . برخالف انتظار به عنوان 
منافع اقتصادی با عرضه فراوان کاال یا کاالهای 
جایگزی���ن منافع حاصل از تج���ارت ، همراه با 
توانایی دول���ت برای تنظیم تجارت در مرزهای 
خود را با کاالهای بیشتر را می خواست . ایجاد 
شرایط برای استفاده از روابط تجاری به عنوان 
ابزار قدرت ملی اس���ت و آن برای ایجاد روابط 
تجاری یا مالی با هرکشور در نظر گرفته می شود 
و به عن���وان یک ویژگی از حاکمیت ملی ش���ده 
اس���ت که علت ریشه ای موقعیت یا قدرت نفوذ 
آن کشور در کشورهای دیگر را به دست می آورد. 
درست مثل آن است که علت ریشه ای وابستگی 
به تجارت بدون در نظ���ر گرفتن وضعیت فعلی 
ص���ادرات خالص به عنوان ی���ک منبع قدرت 

بزرگ مشاهده شود .
افزایش تجارت بین المللی سطح زندگی مردم را 
بهبود می بخشد و همچنین عامل ترویج روابط 
دوستانه با کش���ورهای دیگر است . یک چهارم 
از واردات ایاالت متحده آمریکا از کش���ورهای 
هم مرز آن است . اوایل قرن نوزدهم دوران آغاز 
حرکت مردم به س���مت بازار آمریکای شمالی و 

در نتیجه رشد روابط مرزی می باشد .
ابت���کار دولت آمری���کا در توافق کان���ادا برای 
از بین ب���ردن تعرفه  ها و موان���ع غیرتعرفه ای در 
س���ال 1998 می باش���د . دولت آمری���کا در این 
تالش ها ب���ا توافقنامه تج���ارت آزاد آمریکای 
شمالی )NAFTA( را با مکزیک ادامه دارد.    
)NAFTA تواف���ق نامه ای اس���ت که درس���ال 
1992 بین س���ه کش���ور آمریکا، کانادا و مکزیک 
انجام ش���ده است ( . وآن توافق نامه ای است که 
به آزادسازی تجارت در کاال وخدمات ، سرمایه 
گ���ذاری خارجی ، حمایت از مالکیت معنوی و 

حل و فصل اختالفات را بیان کرده است.
از نظر سیاس���ی این موافقت نامه گامی  به سوی 
روابط بهتر اقتصادی می باشد . عوارض جانبی 
شامل کسری رو به رشد تجارت و از دست دادن 

ش���غل درایاالت متحده اس���ت . آینده تجارت 
جهانی وابس���ته به سیاس���ت بین المللی دارد . 
تجارت آزاد و جهانی شدن برنامه های در دست 
عمومی  بیش ازتجارت بر محور مسایل مربوط 
به محیط زیس���ت  ، حقوق بشر و استانداردهای 
کار می باش���د. منتق���دان از رویدادها موجی از 
اختالف نظر در مورد سیاست  های تجاری کشور 
اشاره کرده اند . در تاریخ وجود دارد که تجارت 
زمانی بی���ن المللی بوده و به س���ادگی موضوع 
تعرفه ها و سهمیه بندی در آمریکا همانند نقاط 

دیگر آن را صادر می کردند. 

سیستم های اقتصادی:
نوع سیس���تم اقتصادی کش���ور چرا و چگونگی 
معام���الت را تح���ت تأثی���ر خود ق���رار داده و 
انتخاب چگونگی اس���تفاده از منابع محدود در 
کش���ور نیاز به در نظر گرفتن هزینه های فرصت 
می باشد. سیس���تم اقتصادی کشور باید تصمیم 
بگیرد چه چیزی تولید کن���د ، چگونه آن را تولید 
کند ، این نوع تصمیم گیری که چه چیزی در آن 
محل ساخته شود وابسته به سیستم اقتصادی آن 

منطقه می باشد.
دریک سیستم اقتصادی س���نتی ، سنت تصمیم 
می گیرد ، مردم چه کاری انجام دهند و چگونه 
آن را انجام دهند. درکش���ورهای با سیستم های 
س���نتی تولید کاالها و خدمات در همان مسیری 
اس���ت که گذش���تگان آنان آن را انجام داده اند . 
سیستم اقتصادی سنتی در بخش هایی از جنوب 

آمریکا، آسیا و آفریقا یافت می شود.
در ی���ک اقتصاد باز تصمیم���ات مصرف کننده 
تعیین کنن���ده ن���وع تولید و فروش می باش���د . 
کش���ور کانادا دارای یک سیستم اقتصادی باز 
می باشد ، افراد تصمیم می گیرند که چه شغلی را 
انجام دهند و آنچه که مورد نیازاست . تقاضای 
مصرف کنندگان تعیین می کند که آیا کس���انی که 
به تولی���د کاالهایی می پردازند آنها را می توانند 

بفروشند .
از  درسیس���تم فرمانده���ی اقتصادی بس���یاری 
تصمیم گیری های اقتصادی را دولت می گیرد، 
دولت تصمیم گیر فروش کاال و خدمات است و 
تصمیم می گیرد که چه کاالها وخدماتی تولید 

خواهد شد.

یک نظریه اقتصادی چیست ؟
در واق���ع می توان یک تئ���وری اقتصادی را با 
یک نقش���ه بیش از یک قطعه زمی���ن را با هم 
مقایس���ه کرد . یک نقش���ه زمین ایده ای از آنچه 
ی���ک قطعه خاصی از زمین به نظر می رس���د را 
ارایه می دهد . حتی اگر ماهیت آن بسیار پیچیده 
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باشد به طور کلی آن را توصیف می کند درحالی 
که نقشه زمین ناش���ناخته می تواند به درک ما 
کمک کند. نظریه  های اقتصادی به عنوان مثال 
تجارت بین افراد و کشورها با یکدیگر در تولید 
کاالها وخدمات  و سرمایه وکارگران مورد نیاز 
مهم تلقی می ش���ود . برخی از کاالهایی که نیاز 
به س���رمایه و تجهیزات فنی و ماشین آالت و... 
دارد سرمایه فشرده نامیده می شوند نمونه هایی 
از این کااله���ا ، اتومبیل ، کامپیوت���ر و تلفن های 

همراه است.
برخی کاالهای دیگر نی���از به تجهیزات کمتری 
برای تولید و تکیه بیشتر بر تالش کارگران است 
که به این ها کار فش���رده می گویند. نمونه هایی 
از این کاالها ،کفش و محصوالت نساجی مانند 

شلوار جین می باشد.

منافع حاصل از مبادله:
کش���ورهایی را که برای افزایش درآمد از طریق 
تولی���د توس���ط متخصصان خ���ود و تجارت با 
کشورهای دیگر اقدام می کنند ، گرچه کشور به 
عنوان یک نف���ع کل از تخصص و تجارت بین 
المللی همه گروه ها در جامعه ، کارگران و سرمایه 
 Heckscher-ohlin داران با توجه به تئوری
را به دست نمی آورند ، تجارت بین المللی کشور 
منجر به تخص���ص در تولید کاالهایی که نیاز به 
تعداد زیادی از کارگران و سرمایه اندکی ، ازجمله 
تخصص و دستمزد ) که به نفع کارگران است ( را 
افزایش می دهد و عامل کاهش درآمد صاحبان 
س���رمایه است . اما افزایش منافع کل کارگران در 
کشور بهتر از دست دادن منافع بیشتر  صاحبان 

سرمایه است.
Heckscher-ohlin نظریه تجارت

این نظریه می گوید که دوکشور به تجارت کاال با 
یکدیگر ) و در نتیجه آن رسیدن به رفاه اقتصادی 

بیشتر( با رعایت مفروضات زیر می باشد:
- عوامل اصلی تولید ، یعنی نیروی کار و سرمایه 
در همان نسبت در هر دوکشور د ردسترس نیست .

- هزینه های مرتبط با حمل ونقل بین دور کشور 
وجود دارد.

- کار و س���رمایه بین دوکش���ور در حال حرکت 
می باشد.

- شهروندان دو کش���ور تجاری دارای نیازهای 
مشابه هستند.

کسب بزرگ- تفاوتهای بزرگتر
ش���رایط فوق از فرض های مهم است که سرمایه 
و نیروی کار در همان نس���بت در دوکش���ور در 
دس���ترس نیس���ت . این وضع ، منجر به تخصص 
است . کش���وری با سرمایه به نسبت بیشتر دارای 

تخصص بیش���تر ام���ا نه به طور کام���ل در تولید 
س���رمایه بر ) که در آن کااله���ای صادراتی در 
ازای کار فش���رده( درحالی که کشوری با سرمایه 
به نسبت کم و تخصص پایین در تولید کاالهای 
کارفشرده ) صادرات در مقابل کاالهای سرمایه 

بر(
با توجه به نظریه های مختلف در مورد نس���بت 
س���رمایه بر کار بیش���تر اقتصادی به دست آوردن 

تخصص و تجارت است.
در سال 2005 کشورهای آلمان و ایاالت متحده 
بزرگترین کش���ورهای صادرکننده پس از چین و 

ژاپن بودند.

به عنوان مثال:
دوکش���ور تولید کننده جی���ن و تلفن های همراه 
در جهان را در نظر بگیرید که هردو با اس���تفاده 
از یک ف���ن آوری مش���ابه آن را تولید می کند که 
یکی از آنها دارای س���رمایه زیاد و کارکنان کم و 
دیگری کارکنان بیش���تر و سرمایه کمتر آنرا تولید 
می کند .کش���وری با سرمایه بیش���تر و کارگر کمتر 
تولید بیش���تری از تلفن همراه را انجام می دهد 
اما تعداد کمتری ش���لوار جین تولید می کند زیرا 

برای تولید تلفن همراه سرمایه فشرده الزم است 
و برای تولید ش���لوار جین کار فشرده مورد نیاز 
اس���ت. اما در مقابل یک کش���ور با سرمایه کم 
تعداد ش���لوار جین بیش���تر و تلفن همراه کمتری 

تولید می کند.
با توجه به نظریه Heckscher-ohlin امکان 
تجارت برای هر کشوری در مورد کاالی خاصی 
وجود دارد . زیرا کش���وری وجود دارد که سرمایه 
بیش���تری دارد ولی نی���روی کار کمتر و درمقابل 
کشوری وجود دارد که نیروی کار بیشتری دارد 
ولی س���رمایه کمتر دارد. و در این حالت هر دو 
کش���ور فوق می توانند از تجارت بهره بیشتری 
ببرند. به طور مثال  در تجارت بین دوکشور هند 
) با تعداد نی���روی کار زی���اد( و ایاالت متحده 
آمری���کا ) با س���رمایه زی���اد ( ک���ه در آن تفاوت 
دستمزد بین دوکشور وجود دارد را ساموئلسون 
توانست به کمک فرمول های ریاضی نشان دهد 
که تفاوت دستمزد اولیه و تجارت بین دوکشور 
 Heckscher-ohlin به دلیل تجارت در مدل
ناپدید می ش���وند ک���ه این نتیجه به ن���ام تصفیه 

فاکتور برابری قیمت بیان می شود.
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  بیان مسأله
محیطهای تولیدی در کالس جهانی در دو مش���خصه عمومی با هم اشتراک دارند. 
آنها از داده ها اس���تفاده کرده و بوسیله تیمهای رهبری چند تخصصه دارای اشتراک 
مساعی، هدایت میشوند. پس اندازه گیری و بکاربردن صحیح پارامترهای کلیدی برای 
موفقیت در رس���یدن  به بهره وری باالتر برای محیطهای کاری در کارخانجات امری 

مؤثر و کارا میباشد.
یکی از این روشها محاسبه شاخص  اثر بخشی کلی تجهیزات  یا OEE   میباشد که 

میتواند در مواقع زیر مفید واقع شود
•ظرفیت تولید و ظرفیت پنهان سیستم 

•میزان اثر بخشی محیط تولیدی 
•تعیین آنچه باعث محدود شدن اثر بخشی بهتر شده است 

•یک سیستم در گذشته چقدر تولید داشته است
کم���ک میکند و بزرگتری���ن درس آن درک اهمیت حداکثر نم���ودن بازده کارخانه 

   Overall   که مخف���ف   OEEبدون اس���تفاده از اضافه کاری اس���ت. ش���اخص
Equipment   Effectiveness  به معنی اثر بخش���ی کلی تجهیزات اس���ت و 
ش���اخصی است که عملکرد تجهیزات در سه حوزه زمان تولید، میزان تولید و کیفیت 

تولید را در سازمانهای تولیدی مورد بررسی قرار میدهد.
زمان تولید  یا  قابلیت دسترسی  )=  Availabilityزمان کارکرد واقعی در مقابل زمان 

برنامه ریزی شده (
 میزان تولید یا  نرخ س���رعت   )= Performanceمیزان واقعی سرعت در مقابل 

نرخ سرعت ایده آل (
 کیفی���ت تولید  یا  ن���رخ کیفی���ت  )=  Quality محصوالت س���الم در مقابل کل 

محصوالت (
شاخص OEE، فاکتورهای قابلیت دسترسی، سرعت و کیفیت را در هم ضرب میکند. 
نتیجه با درصد اثربخشی که بطور مستقیم با بازده حقیقی کارخانه وابسته میباشد،  قابل 
بیان است و میزان آن میتواند  به 100 درصد برسد. بعد از تجزیه و تحلیل تمام فرایندهای 

آنچه را که نمیتوانیم توصیف کنیم، نمیتوانیم بسنجیم
آنچه را که نمیتوانیم بسنجیم، نمیتوانیم مدیریت کنیم 

       )دیوید نورتن  و  رابرت کاپالن  (

اثر بخشی کلی جتهیزات 

مقدمه
 امروزه در بازارهای جهانی تنها ســازمان هایی امکان بقا دارند که دارای انعطاف پذیری باال و توانایی تطبیق ســریع با شرایط 
جدید محیط خود را داشته باشند. بدین منظور در سازمانهای امروزی استفاده از تجهیزات اتوماسیون و تکنولوژی پیشرفته به 

صورت یک هدف در آمده است که بموجب آن درآمد، کیفیت فرآیند، کیفیت محصول و...  را تحت تأثیر قرار می دهد.
 برای قابل رقابت شدن محصول، سازمان باید امکان دست یابی به حداکثر بهره وری سیستم های فنی و ماشین آالت را داشته 
باشد. نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی تولید در یک واحد تولیدی دارای اهمیت کلیدی بوده و قوت و ضعف این بخش مستقیما 

در بهره وری و سود دهی تولید تأثیر گذار میباشد. 
در این راستا و بدلیل درگیر شدن کارخانجات با مباحثی چون کاهش هزینه ها، توان رقابت باال، بهبود مستمر، افزایش کیفیت، 
افزایــش کمیــت محصول، کمبود منابع طبیعی و انرژی و... انجام ماموریت نت را  بدون اســتفاده از برنامه ها و متدولوژیهای 
مؤثر و در حقیقت صرف درســت منابع و هزینه ها با هدف کســب حداکثر بهره وری امکان پذیر نمیسازد. مسلما توقف ماشین 
آالت به دلیل انجام عملیات نگهداری و تعمیرات، باعث کاهش تولید وکاهش راندمان می گردد، لذا یکی از اهداف هر سیستم 
نت کاهش زمان توقف ماشین آالت می باشد و سعی در کمینه کردن این زمان از طریق فعالیتهای برنامه ریزی شده و همچنین 
کاهش زمان خرابی های برنامه ریزی نشده دارد. بعبارت دیگر کاهش زمان رفع خرابی ها یکی از اهداف هر واحد نگهداری و 
تعمیرات می باشد. این زمان از عوامل متعددی تشکیل شده است که از زمان بروز خرابی تا زمان رفع کامل خرابی و آغاز به کار 

مجدد ماشین معیوب طول می کشد.
 خرابی های ایجاد شده در فرایندهای سازمانها باعث دوباره کاری، اتالفات، هزینه و نیروی انسانی اضافی می شود. متمرکز 

کردن عمده تالش ها بر روی کاهش خرابی ها عالوه بر کاهش دوباره کاری، هزینه انجام فرآیندها را نیز کاهش می دهند. 
متدولوژی های ارایه شده در این مقاله به شرکت هایی که سعی دارند  در سطح کیفیت جهانی فعالیت  کنند و به دنبال بهبود 

مستمر هستند کمک می کند که به سطح باالتر رضایت مشتری دست یابند.

کورش عرفانی
مدیر کارخانه شرکت محصوالت پارس

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
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اصلی و سیس���تمهای ماشین آالت مهم برای هر مکان کارخانه، نتایج را بصورت زیر 
خالصه میکنیم.

•کمتر از   65 %    غیر قابل قبول. سرمایه های از دست رفته.
•فیما بین 75 %  -  65 %   قابل قبول تنها وقتی که سیستم در حال پیشرفت باشد.

•فیما بین 85 %  -  75 %  بسیار خوب، اما  توقف نکند و به سمت کالس جهانی به 
حرکت خود ادامه دهد.

•باالتر از 85 %  برای فرایندهای دسته ای
•باالتر از 90 %  برای فرایند های تولید پیوسته –  کسسته

•باالتر یا مساوی 95 %  برای فرایندهای پیوسته
جمع آوری اطالعات و داده های مربوط به ش���اخص OEE، تهیه آنالیز گزارش���ات و 
تعیین مس���یر اصلی برای بهبود اثربخش���ی تجهیزات با حذف اتالف���ات مربوط به 
تجهیزات اصلی همراه است  و مسیر شناسایی و حذف ریشه علل را آشکار می نماید  و 

تالش های مضاعف برای حذف اتالفات اصلی را برطرف می نماید.
اس���تفاده از ش���اخصOEE    و استقرار یک سیس���تم گزارش دهی منظم عملکرد 
تجهیزات و ماشین آالت به هر سیستم صنعتی کمک خواهد کرد تا بر پارامترهای بهبود 
که برای موفقیت الزم میباشد، متمرکز شود. اکثر این بهبود ها غالباً از پروژه های غیر 
سرمایه ای ایجاد میشود و تغییر در رویه های اصلی غالباً گلوگاهها را کاهش میدهد و 
از همه مهم تر،  بهبود قابل توجه در قابلیت اطمینان ماشین آالت میتواند با تغییر در 
روشهای نگهداری و تعمیرات یا تعویض قطعات مختلف با مرکزیت قابلیت اطمینان 

میتواند افزایش زیادی در زمان کارکرد بوجود آورد.

تعریف
 Overall Equipment Effectiveness(  اثربخش���ی جامع تجهی���زات  ی���ا

OEE( ( چیست؟
OEE یک اب���زار اندازه گیری جام���ع از تجهیزات تولیدی کارخانه می باش���د.که 
متدولوژی کاهش مشکالت ماشین آالت تولیدی و اجرای بهبود مداوم تولید را به کار 
گرفته و در ابتدا از اقدامات اصالحی به بهترین وجه در جهت محدود کردن تجهیزاتی 
که تأثیر منفی بر تولید داش���ته باشند استفاده می کند و در انتها اقدامات اصالحی به 

دیگر قسمت های کارخانه بسط داده می شود.
  در ه���ر فرآیند تولید، ش���ش نوع ضایعات وجود دارد که باعث کاهش اثربخش���ی 

ماشین آالت می شود، جدول زیر این شش نوع ضایعات را نشان می دهد: 

نوع ضایعات/ اتالف ها  را می توان در سه دسته کلی جای داد: 
 * نرخ در دسترس بودن یا نسبت دسترسی حداکثر 90 %

Availability  =  )ات���الف زم���ان خرابیهای اضطراری ( / )زمان آماده س���ازی و 
تنظیم  (

*نرخ عملکرد  یا نسبت عملکرد حداکثر 95 %
Performance  =  )حرکت بدون تولید ( / )کاهش سرعت (

*ضریب کیفیت یا نسبت کیفیت حداکثر 99 %
Quality  =  )ضایعات کیفیت محصول و دوباره کاری  ( / )ضایعات آغاز تولید  (

شاخص OEE با ضرب سه عامل موثر بر اثربخشی تجهیزات که در باال به آنها اشاره 
شد بر حسب درصد محاسبه می شود:

     )نرخ کیفیت محصوالت تولید ش���ده × نرخ عملکرد ماش���ین ×  نرخ دردسترس 
  OEE =  )بودن ماشین

 )  OEE = )Availability ( × )Performance  ( × )Quality 
%85   =   ) %99(  ×  ) %95(  ×  ) %85(   =   WORD  CLASS 

در کالس جهانی به اثبات رسیده است که کارخانجات پیشرو صنعت نتوانسته اند از 
این مقادیر فراتر بروند.

مثال
در خط تولید کارخانه پارامترهای یک شیفت تولیدی به شرح زیر ثبت شده است

-مدت زمان کل شیفت   8 ساعت = 480 دقیقه
-مدت زمان تعویض شیفت     2 مدت زمان 15 دقیقه ای =  30 دقیقه
-مدت زمان نهار کارگران   یک مدت زمان 30  دقیقه ای = 30  دقیقه

-افت سرعت دستگاه    جمعاً در طول کل شیفت 47 دقیقه
-سرعت ایده آل دستگاه   60 قطعه در دقیقه

-کل قطعات تولید شده معادل  19271  قطعه
-کل قطعات برگشتی از تولید 423  قطعه

محاسبات 
 مدت زمان قابل دسترس    دقیقه  420 =  30  –  30  -  480

دقیقه 373  =  47  -  420 مدت زمان موثر اپراتوری     
تعداد قطعه سالم تولید شده    قطعه  18848  =  423  -  19271

تعداد قطعات تولید شده در هر دقیقه   51/6 = )373 ÷  19271 ( 
Availability   =  نرخ قابلیت دسترسی   =   88 % =   0/88 =   )420  ÷   373    (
Performance =    نرخ قابلیت عملکرد =  86/11 % =   0/8611 =  60  ÷   51/6

Quality    =  نسبت کیفیت   =  97 %  = 0/9780 =   19271  ÷   18848 

OEE   =   % 97    ×    %  86/11   × %  88    = % 74/79

 یعنی در این شیفت کاری به اندازه 74/79 درصد از تجهیزات کارخانه استفاده موثر 
گردیده است.

   منابع :
شیر محمدی، علی )1383 ( برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، انتشارات غزل – تهران
جمعی از نویسندگان )1384 ( اثر بخشی جامع تجهیزات، امور تضمین کیفیت شرکت 

ساپکو
رابرت.س���ی. هنس���ن – ترجمه مهندس حامد احمدی )1387 ( –اثربخش���ی کلی 

OEE تجهیزات

,OEE Pocket guide .)2007( .Verne Industries, Inc
www.oee.ir & www.tpm.blogfa.com
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نوع ضایعات مشکل ایجادشده

1- خرابی و ازکارافتادگی هدر رفتن زمان )کاهش زمان 
2- زمان انتظاردر دسترس ماشین آالت(

3- توقف های کوتاه مدت  کاهش سرعت )کاهش نرخ
4- کاهش سرعت)عملکرد ماشین آالت

5- ضایعات
کاهش سطح کیفی محصوالت

6- دوباره کاری



اس���اس یک جامعه بر پایه مس���ایل اجتماعی، 
اقتصادی و سیاس���ی آن جامعه اس���توار بوده و 
همکاری و همبس���تگی این سه رکن همیشه در 
س���یر تکامل یک جامعه الزم و ملزوم یکدیگر 
است و بایستی در یک جامعه پیشرفته و مترقی 
تعاون بین ارکان مزبور برقرار باش���د و چنانچه 
تزل���زل و یا نقصی در یکی از آنها بوجود بیاید 
اوض���اع آن جامع���ه از حال���ت طبیعی خارج 
شده و بیمار می ش���ود و بحران های اجتماعی 
و اقتص���ادی و سیاس���ی بوج���ود می آید. این 
حقیق���ت در جوامع بزرگ مانند یک کش���ور، 

جوام���ع کوچک مثل یک کارخانه یا موسس���ه 
دولتی امری مس���لم اس���ت و همواره مصداق 
پیدا می کن���د. همانطوری که رهبر یک ملت در 
خط تعادل ارکان مذکور پیوسته می کوشد، رهبر 
ی���ا مدیر یا فرمانده یک مؤسس���ه نیز همانند او 
بایستی از تدابیر و دانش های رهبری و مدیریت 
چنان آگاهی داشته باشد که بتواند موسس خود 
را چ���ه انتفاعی و چه غی���ر انتفاعی از ابتدا به 
هرگونه بیماری محفوظ نگاه داش���ته و آن را به 
هدف نهایی و س���ر منزل مقصود برس���اند در 
این جاس���ت که روابط عمومی چه قبل از وقوع 

بیماری و چه بعد از وقوع آن مانند یک پزشک 
ماهر با تکنیک های ویژه خود به کمک مدیریتی 
که در حال احتضار است می شتابد و آن را شفا 
می بخشد. قبل از اینکه به مطلب بپردازیم باید 

بدانیم که مدیریت چیست و اداره یعنی چه؟
از آنجایی ک���ه فرد در اجتماع زندگی می کند و 
هدف های فرد تحق���ق نمی یابد مگر به کمک 
و ی���اوری اجتماعی، پ���س گروه های اجتماعی 
هس���تند  که برای رسیدن به هدف یا هدف های 
ش���ناخته ش���ده و معینی کوش���ش دسته جمعی 
می کنند در این کوشش دسته جمعی هم آهنگی 

نقش روابط عمومی در امر مدیریت

اقتــصـاد و بیمه34
دی  و بهمن ماه  1390

امیر حسینی



وجود دارد و این یکنواختی موجب می ش���ود 
که کاری اداره بش���ود و هدفی بدس���ت بیاید. 
طرح ری���زی ای���ن هم���کاری و هماهنگی آن 
همان مدیریت اس���ت که با نظم و ترتیب امور و 
استفاده از نیروی انسانی و نیروی مادی کاری 
انجام می دهد. پس مدیریت عبارت  اس���ت از 
هم آهنگ ساختن نیروهای اجتماعی بسیار )که 
بسیار متضادند( در یک س���ازمان به طوری که 
همه به صورت یک واحد و یا همکاری آگاهانه 
برای رسیدن به هدف نهایی و مقاصد مشترک 
عمل نمایند. واژه اداره و مدیریت معمواًل برای 
یک مفهوم به کار م���ی رود ولی برای تفکیک 
آن ها از یکدیگر، عده ای از دانش���مندان معنی 
مدیری���ت را گس���ترش داده و عقی���ده دارند که 
اداره، اساسمندی روش و هدف های پیش رو و 
یا به عبارتی، اداره جاده ای است که مدیریت بر 
روی آن ماشین خود را می راند تا به ایستگاهی 

که اداره تعیین کرده است برسد.
این جاس���ت که یک مدیر باید مراقبت نماید تا 
در این جاده دچار سانحه و حادثه نشود و بیمار 
نگردد و با دس���تیابی به اصول روابط عمومی 
جاده را برای رس���یدن به مقصد هموار سازد و 
چنانچ���ه دچار حادثه گردید ب���ا ابزار و دانش 

روابط عمومی خود در رفع آن بکوشد.
کارش���ناس روابط عموم���ی در امر مدیریت در 
حکم پزشک ماهری می باشد  که مرتبًا حرکات 
و رفت���ار بیمار خود را زیر نظر دارد و داروهای 
الزم را ب���ه موقع به مریض خود می دهد و برای 
جلوگیری از بروز بیماری مختلف، انواع طرق 

پیش گیری  ها را انجام می دهد.
تکنیک های روابط عمومی ابزار کار مدیر برای 
رسیدن به هدف اس���ت و مدیر جدید به تنهایی 
نم���ی تواند بدون اس���تمداد از آن ها به وظایف 
خود به نحو احسن عمل نموده و به هدف خود 
برسد مدیریت صحیح در یک  سازمان، روابط 
عموم���ی را کلید درهای بس���ته می داند و برای 
جلب افکار همگان به طرف خود، متوس���ل به 
آن می ش���ود و متوجه این نکته است که قدرت 
شغلی به خودی خود وظیفه رهبری و مدیریت را 
انجام نمی دهد بلکه اعمال قدرت با شخصیت 
مدیر بستگی دارد، مدیر با شخصیت هیچ وقت 
خ���ود را در س���ازمان قادر مطل���ق نمی داند و 
ضرورت نیروی انس���انی و احت���رام به نیازهای 
م���ادی و معنوی آن ب���رای او محرک واقعی و 
یاور خوب در رس���یدن به ایستگاه نهایی است 
که اداره تعیین کرده اس���ت، و در همه حال از 

مشاورت کارشناس���ان روابط عمومی استفاده 
می نماید و ب���ه تجویزات آنها عمل می کند. در 
غیر اینصورت دچار امراض گوناگون مدیریت 
می ش���ود که دیگر معالجه آنها خیلی مش���کل 
بلکه غیر ممکن خواهد ش���د. مدیریت صحیح 
بای���د مفهوم روابط عموم���ی را در چهارچوب 
علم���ی و عملی آن دریافته باش���د. به طور کلی 

مفهوم روابط عمومی عبارتست از:
ایجاد حس���ن تفاه���م دوطرفه بی���ن مدیران و 
کارمن���دان از یک طرف و مدی���ران با جامعه 
)public( از طرف دیگر، مدیر دانا ابتدا باید 
در داخل س���ازمان روح رواب���ط عمومی را در 
کالب���د  کارمندان و قلم���رو مدیریت خود بدمد 
و آن���گاه به اجتماع توجه کن���د. یعنی از درون 
به برون نف���وذ کند زیرا چنانچه درختی خود از 
داخل بپوس���د دیگر شکوفه نمی دهد تا میوه ای 
به بار آورد مدیریت نی���ز مانند درخت چنانچه 
مورد حمله عوام���ل و میکروب های مخرب در 
داخل س���ازمان قرار بگیرد و اعمال و رفتارش 
مثل انگل���ی آن را از داخل بپوس���اند دیگر در 
اجتم���اع طرفدار و خواهانی نخواهد داش���ت 
کارشناس���ان رواب���ط عمومی هس���تند که مدیر 
گاه می س���ازد که از اختی���ارات خود به طرز  را آ
منطقی و صحیح استفاده کرده و طوری اعمال 
قدرت نماید که از کارمن���دان و همکاران خود 
انتظار معجزه نداش���ته باش���د توج���ه به افکار 
عمومی چ���ه در قالب خود س���ازمان و چه در 
قال���ب جامعه م���ورد نظر، یک���ی از موارد مهم 

دست یابی به هدف های تعیین شده می باشد.
بیماری های���ی که در یک س���ازمان، مدیریت را 
تهدید می کن���د و باعث ب���روز نارضایتی های 
وحش���تناک و عصیان های خطرناک می شوند 

عبارتند از: 
خش���ونت و چوب به دس���تی، دو پهلویی مدیر، 
مقرراتی خش���ک، همه کاره ب���ودن، ناواردی 
و غافل ب���ودن، جهالت و بی خب���ری، نزدیک 
بینی، خوش خیالی، س���اعتی بودن، تشریفاتی، 
ریاس���ت مابی تک���روی و تمایل ب���ه مافوق و 
فراموشی زیردس���تان و یکطرفه بودن، عقده دار 
بودن، بی غمی و عدم احس���اس مس���ئولیت در 
برآوردن نیازهای ش���خصی، پاک باختگی و... 
این بیماری ها در صورتی در یک سازمان رشد 
ک���رده و باع���ث اضمحالل آن خواهد ش���د که 
مدیر یا رییس با فرمانده آن س���ازمان قباًل آنها 
را واکس���ینه نشده باشد. یک مدیر با برخوردار 
بودن از دانش روابط عمومی، موظف است که 

اقدامات پیشگیری را انجام دهد و در صورت 
بروز بیماری راه عالج آن را پیش���نهاد نماید تا 
هرچه زودتر و قب���ل از همه گیری بیماری آن را 
ریشه کن س���ازد با توجه باینکه امروز مدیریت 
باید همگام با اصول روابط عمومی پیش برود 
و همانند یک روح در دو جس���م  باشد. روابط 
عمومی با استفاده از تکنیک های خود چراغ و 

رهنمون خوبی برای مدیریت خواهد بود.
به هنگام طرح برنامه ها و تعیین خط مشی یک 
س���ازمان چنانچه مدیر آش���نایی به فن مدیریت 
علمی داشته باشد به لزوم و ضرورت کارشناسان 
روابط عمومی و استفاده از پیشنهادات و برنامه 
آنها آگاهی دارد. برنامه های مؤسس���ه را چه از 
نظر خدمات و س���رویس برای م���ردم و چه در 
داخل س���ازمان از نظ���ر تقوی���ت روحیه برای 
بهره گیری بیش���تر، مانند پدری دلسوز به کمک 
مأموران روابط عموم���ی تنظیم و اجرا می کند 
و به نظرات اصالحی آنها ترتیب اثر می دهد و 
تکنیک های روابط عمومی، )قبل از تشکیالت 
س���ازمان( برنامه های تحقیقاتی خود را بوسیله 
سازمانی بدست آورده و با یک تجزیه و تحلیل 
آماری، نتیج���ه را در اختیار مدیران می گذارند 
و ب���رای تحقق هدف ه���ا و برنامه ها روش های 
صحیح را پیشنهاد و در اجرا آن نظارت می کنند 
گاه  کارشناس���ان روابط عمومی، مدی���ران را آ
می کنند که هدف موسسه چه در حالت انتفاعی 
و چه در حالت خدمات و سرویس عمومی باید 
ابتدا ب���ر روی روحیه و رف���اه پی ریزی گردد و  
تحقق آن ضمانت اجرایی پیدا کند بدین معنی 
که از داخل س���ازمان شروع شود و  کارکنان از 
کلی���ه موهبات زندگی به  فراخور شایس���تگی و 
مس���ئولیت خود بهره مند باشند تا بتوان از نتایج 
دلگرم���ی و عالقه مندی آنها به ه���دف نهایی 
مؤسس���ه نزدیک شد. به  عبارت دیگر ارتباط با 
خارج و انجام خدمت برای جامعه بدون عالقه 
و دلسوزی و همکاری کارکنان داخلی سازمان 

غیرممکن خواهد بود.
برای ایجاد حسن ارتباط دوجانبه و تماس های 
ش���خصی بین کارکنان و مدیران موسسه مسئول 
روابط عمومی برنامه های���ی مفصل تنظیم و به 
مدیران موسسه پیشنهاد و در اجرای آنها نظارت 
می نماید و با دست یابی به وسایل ارتباط جمعی 
)انواع نش���ریات- بولتن تابلو آگهی- فیلم و 
عکس- انواع شعارها و پوس���ترها و غیره( و 
ترویج سیاس���ت درهای باز، در داخل سازمان 
کنش ه���ا و واکنش های کارکنان را نس���بت به 
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خط مشی و هدف سازمان و چگونگی برآورده 
شدن نیازهای ش���خصی آنان را مورد مطالعه و 
بررسی قرار داده و به اطالع مدیران می رساند، 
زی���را که کلی���ه کارکنان تش���نه بدس���ت آوردن 
اطالع���ات الزم درباره هدف ه���ا و چگونگی 
رس���یدن به آنها و باالخره انداره بهره وری خود 
می باشند. مس���ئول روابط عمومی منتج به این 
اصل است که هیچ سازمانی نمی تواند مقبولیت 
مطل���وب را در جامعه بدس���ت آورد مگر اینکه 
خادمین و کارکنان آن ب���ا طرز عمل و خدمات 
خود موسسه را آن طور که هست به جامع نشان 
دهند و این کامیابی در صورتی حاصل می شود 
که کارکنان خواسته هایشان و نیازهای شخصی 
)م���ادی و معنوی( خ���ود را در اث���ر اقدامات 
روابط عمومی بدس���ت آورده باشند. با آگاهی 
به این امر که هر فرد خود را جزیی از س���ازمان 
یا گروه���ی می داند و می خواه���د در منافع آن 
سازمان شریک باشد و همکاری با یک موسسه 
برای او س���ود داشته باش���د و با توجه به اینکه 
رفتار فرد در خط مش���ی سازمانی موثر است و 
هدف های سازمان و چگونگی حصول آنها از 
همکاری و عالقه من���دی و طرز عمل یک یک 
افراد متأثر است، مسئول روابط عمومی بایستی 
مدیر موسس���ه را ملزوم توجه نیازهای شخصی 
مانند، نیاز تعلق داشتن نیاز به پیشرفت و  کسب 
گاه  م���ال، نیاز به امنیت، نی���از به خالق بودن آ
کرده و در برنامه های موسسه منظور و پیش بینی 
نماید، برنامه های روابط عمومی در س���ازمان، 
محیطی بوجود خواهد آورد که مملو از حس���ن 
مس���ئولیت و ف���داکاری و صداق���ت و امانت 
دلسوزی و عالقه مندی باشد، در چنین محیطی 
نیازهای معنوی و مادی کارکنان برآورده شده و 
در نتیجه آهنگ پیش���رفت به سوی هدف اداره 
سریع تر می گردد. چنانچه در اجرای برنامه ها و 
تکنیک های روابط عمومی و رعایت اصول آن 
نظارت دقیق به عمل آید، می تواند از بس���یاری 
بیماری های یک سازمان پیشگیری کند و حتی 
در صورت وجود یک بیماری آن را درمان کند. 
به طور مث���ال مدیری عادت دارد که درهای او 
به  روی کارکنان و جامعه بس���ته باش���د و از این 
روش احس���اس آرامش می کن���د، در حالی که 
ای���ن مد نه فقط محبوب نیس���ت بلکه منفور و 
ناموف���ق نیز می باش���د، زیرا که نداش���تن رابطه 
مستقیم و شخصی با کارکنان باعث می شود که 

اکثر کارکنان ) به اس���تثنای عده معدود( از ابزار 
افکار و عقاید و ایده های خود که ممکن است 

برای یک مدیر مفید باشد محروم بشوند.
مس���ئول روابط عمومی پیوس���ته با به کار بستن 
اصول تخصصی خود و ب���ا اجرای برنامه های 
روابط انسانی پیوس���ته به رییس تک رو، سخن 
"س���مبون بولیوار" س���ردار نام���ی و آزاد کننده 
آمریکای التین گوش���زد می کند  که "نخس���تین 
ش���رط الزم برای موفقیت فرماندهی، آن است 
ک���ه فرمانده در کار خود تبحر داش���ته باش���د، 
دومین ش���رط الزم، وف���اداری و حس احترام 
نسبت به زیر دستان اس���ت". کارشناس روابط 
عمومی به عنوان مشاور پیوسته به مدیر یادآوری 
می کند که مدی���ر وقتی کارمن���دان خوب را از 
دست می دهد که نتواند در موسسه در زمینه های 
تقس���یم کار، عالقه به کار، عالقه به تحصیل و 
مطالعه، قبول مسئولیت ابتکار و نوآوری، تحمل 
مش���کالت، خصوصیات اخالقی، مداومت در 
کار را به وجود بیاورد. توجه به نیازهای معنوی 
و مادی کارکنان متضمن ایجاد زمینه های مذکور 
می باش���د. ناگفته نماند که کارش���ناس روابط 
عمومی همانطور که می کوشد ارتباط دوجانبه 
را از طرف مدیر و مس���ئوالن سازمان نسبت به 
کارکنان بوجود بیاورد، بایستی در مورد کارکنان 
نیز چنین عمل نماید بدین صورت که امکانات و 
مقدورات سازمان را طی کنفرانس ها و جلسات 
عمومی و سخنرانی ها و غیره به اطالع کارکنان 
برس���اند و آنها را همیش���ه در مس���یر تحوالت 
و دگرگونی ه���ا و تصمیم���ات مرب���وط به آنها 
بگذارد، به طوری که کارکنان بیش از حد قدرت 
و توانایی موسسه، توقعات بی جا از آن نداشته 
باشند، و همچنین مس���ئول روابط عمومی باید 
کاری کند که کارکنان فکر نکنند روابط عمومی 
به عنوان پوش���ش و استتاری است که در لفاف 
آن مدیران موسسه هر کاری که دلشان می خواهد 
می کنند. به عبارت دیگر بایس���تی برنامه های 
موسسه را منعکس سازد و مأمور روابط عمومی 
ضمن اینکه باید خود را به مدیران موسس���ه به 
قبوالنند بایستی نشان دهند که حامی و پشتیبان 
کارکنان نیز می باش���ند. اما موضوعی که پیش 
می آید این اس���ت که کارشناس روابط عمومی 
ممکن اس���ت با دو نوع مدیر روبرو شود، مدیر 
ممکن است شخصی باشد که موافق برنامه های 
روابط عمومی باشد و مسئول روابط عمومی را 

در اجرای کارهایش با کمک ها و موفقیت های 
خود پش���تیبانی نماید که در چنین حالتی نتیجه 
بدس���ت آمده ایده آل و ممت���از خواهد بود. اما 
ممکن اس���ت مدیر، مدیری باش���د ک���ه چندان 
معتقد ب���ه روابط عمومی نباش���د و این همان 
مدیر اس���ت که هر لحظ���ه احتمال می رود ابتال 
به بیماری ها و نارسایی های مدیریت پیدا کند. 
این جاست که مس���ئولیت روابط عمومی بسیار 
مشکل خواهد بود او بایستی با صبر و حوصله 
نق���اط ضع���ف و ن���ا هماهن���گ خصوصیات 
اخ���الق مدیر را در یک زم���ان معین با اصول 
و تکنیک ه���ای روابط عموم���ی تطبیق داده و 
بررس���ی های الزم را به عمل آورد، تا بتواند راه 
گریزی برای اجرای برنامه های روابط عمومی 
پیدا ک���رده و در قلب مدیر جا ب���از کند و روح 
روابط عمومی را به م���رور در محیط کار زنده 
کند، به طوری که مدی���ر در برابر کارهای انجام 
ش���ده روابط عمومی قرار گیرد. آن وقت اس���ت 
که مدیر از نتایج بدست آمده در اثر برنامه های 
روابط عمومی به ضرورت و لزوم آن در موسسه 
خود آماده می گردد. امروزه با پیش���رفت علم و 
تکنولوژی به ویژه در کش���ورهای در حال توسعه 
در موسسات دولتی و خصوصی و کارخانجات 
و مراک���ز علم���ی و فرهنگی ض���رورت اجرای 
برنامه ه���ای روابط عمومی که می ش���ود گفت 
مس���یر خ���ود را به طرف کمال ط���ی می کند تا 
به ص���ورت علم���ی جداگان���ه در ردیف علوم 
دیگر اجتماعی در بیاید ش���ناخته ش���ده است. 
کشورهای پیش���رفته جهان هستند که این راه را 
پیموده اند و در ح���ال حاضر روابط عمومی به 
معنی توجه به اف���کار عمومی جدا از مدیریت 
نیس���ت و کاروان تمدن کش���ورها را متناسب با 
فرهنگ و ش���عور اجتماعی آنها برای رس���یدن 
مقص���ود نهایی همراه���ی می نماید و هر لحظه 
مواظب لغزش ه���ا و ناتوانی های مدیریت بوده 
و ش���فابخش بیماری های آن است در دهه های 
اخیر قرن  حاضر مس���ئولین امور در کش���ورهای 
در ح���ال توس���عه هنگام طرح خط مش���ی ها و 
برنامه ه���ای عمرانی خ���ود توجه ب���ه روابط 
عموم���ی را فرام���وش نکرده و جه���ت تعمیم 
ارزش های فرهنگی و صنعتی محلی در س���تون 
طرح ها و برنامه ها برای روابط عمومی در نظر 
می گیرند و به منزله مش���عل راهنمایی به دست 

مدیران می سپارند.
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وقتی وارد سالن شدم باورم نمی شد که در یک 
جمع هشت نفره گردش س���رمایه 26 میلیاردی 
بتواند چنین درخش���ان آن ه���م در روزی که از 
س���نگ ناله خیزد با دس���ت پر و پرتقوی عالی 
به مجمع نشیند . راز سیر تا پیاز اطالعات مالی 
س���االنه را به تصویر نمودار نوش���تار  کش���د از 
حق���وق ماهیانه تا حق حض���ور هیات مدیره با 
درجه دکترا به ماه���ی 360 هزار تومان مهندس 
مجتبی تقی پور عضو هیات مدیره و مدیرعامل 
ش���رکت از خیل جوانان کشور است که اعداد و 
ارقام را خوب می شناسد و کاری به قول خودش 
در این س���رمایه گذاری نقلی کرده که از عهده 
دیگر بزرگان که یک تریلی نام و نشانش���ان را 
نمی کش���د برنیامده است مجتبی در خبررسانی 
مق���ام اول و در صداقت به باور همه رس���یده 
و آنچه روز پیش در مجمع س���االنه به ریاست 
جناب آق���ای محمدتقی جمالی���ان و دو ناظر 
جنابان نامداری و تیموری با دبیری جناب آقای 
امیری مدیرارشد مالی شرکت که حساب کتابش 
حتی یک بند حس���ابرس هم نمی داشت برگزار 
و مجم���ع با تصویب صورت های مالی و تقدیر 
تش���کر از مدیرعامل و مدیرمالی با تصویب 60 

ریال سود هر سهم بکار خود پایان داد.

پیام هیات مدیره
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض س���الم و 
خیر مقدم حضور یکایک س���هامداران محترم، 
گزارش هیات مدیره ب���ه مجمع عمومی عادی 
صاحبان سهام شرکت س���رمایه گذاری پردیس 
)س���هامی عام( را برای سال مالی منتهی به 30 

آذر ماه 1390 به استحضار می رساند.

ش���رکت س���رمایه گذاری پردیس ششمین سال 
فعالیت خود را به عنوان یک ش���رکت سرمایه 
گ���ذاری در فضایی پرتحول س���پری نمود . در 
حالی که در ماه های ابتدای س���ال مالی، دالیل 
مختل���ف از جمله افزایش امی���دواری به بهبود 
وضعی���ت اقتص���اد جهانی ، افزای���ش قیمت و 
فلزات اساس���ی ، اجرای مرحل���ه ای و تدریجی 
طرح هدفمن���دی یارانه ه���ا، رک���ود بازارهای 
جایگزی���ن ب���ورس و افزای���ش ورود نقدینگی 
به ب���ورس و تح���رکات س���هامداران عمده در 
جابجای���ی عم���ده س���هام باعث رون���ق قابل 
مالحظه و رشد مناسب شاخص های عملکردی 
بورس ش���ده بود در ماه ه���ای پایانی به دالیلی 
متفاوت از جمل���ه بروز بحران بدهی در غرب ، 
افت قیمت ها در بازارهای جهانی، چالش های 
اقتص���اد داخلی، افزایش تحریم ها علیه کش���ور 
و رش���د قیمت ارز و طال در ب���ازار داخل و در 
نتیجه خروج بخش���ی از نقدینگ���ی از بورس، 
دوره رکودی همراه با افت شاخص ها در بورس 
حاکم ش���د.در فضای یاد شده، هیات مدیره و 
کارکنان ش���رکت س���رمایه گذاری پردیس تمام 
تالش خود را به کار گرفتند تا با توجه به شرایط 
متغی���ر بهتری���ن اقدامات را در راس���تای بهبود 
عملکرد شرکت به انجام برسانند. انجام مرحله 
اول افزایش سرمایه، پیگیری استراتژی فعال در 
معامالت بورس���ی و ثبت رکوردهای جدید در 
ای���ن زمینه ، جایجایی به موقع و مناس���ب منابع 
در ابزارهای مختلف س���رمایه گذاری به منظور 
کسب بازدهی مناسب و  کنترل ریسک شرکت، 
سرمایه گذاری در ابزارهای جدید، تحقق سود 
پیش بینی شده شرکت، افزایش انضباط مالی و 

گزارشگری و کسب رتبه نخست اطالع رسانی 
به بورس در بین ش���رکت های سرمایه گذاری از 
جمله ره آوردهای هیات مدیره و کارکنان شرکت 

برای سهامداران گرامی بوده است.
این ش���رکت امیدوار اس���ت با انج���ام مراحل 
بعدی افزایش س���رمایه، تکمیل و تقویت کادر 
کارشناس���ی، بهره گیری هرچه بیش���تر از توان 
تخصص���ی کارکنان و ت���داوم اس���تراتژی های 
مناس���ب خود در سایه حمایت های سهامداران 
محترم ش���اهد تداوم رشد عملکرد در سال های 

آتی باشد.
همچنی���ن با ب���رآورد 104 میلی���ارد دالر ذخیره 
ارزی، از ای���ن منظر در رتبه س���وم کش���ورهای 

منطقه قرار می گیرد.

تاریخچه   
شرکت س���رمایه گذاری پردیس )سهامی عام( 
در تاری���خ 1335/6/4 با نام جنرال پالس���تیک 
به صورت ش���رکت س���هامی خاص تأسیس و 
طی ش���ماره 5335 در اداره ث�بت ش���رکت ها و 
مالکیت صن�عتی تهران به ثبت رس�ید ،  براساس 
مصوب���ه مجم���ع عمومی ف���وق الع���اده مورخ 
1362/8/28 نام ش���رکت به عایق پالس���تیک 
تغییر یافت ، در تاریخ 1377/7/15 به ش���رکت 
س����هامی عام تبدیل و از تاری���خ 1377/11/28 
در ب���ورس اوراق به�ادار تهران پذیرفته ش���ده 
اس���ت . براس���اس مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1384/6/27 نام ش���رکت از عایق 
پالس���تیک به سرمایه گذاری پردیس تغییر یافته 
و مرک���ز اصلی ش���رکت واقع در ته���ران ، بلوار  

آفریقا است .

شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به مجمع نشست

سمت   نماینده      عضو هیات مدیره  
رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر    محمد تقی جمالیان  

نایب رییس هیأت مدیره شرکت ایران و شرق     ناصر ساالر  
عضو هیأت مدیره شرکت تولید وصادرات ریشمک     رسول سعدی  

مدیرعامل وعضو هیأت مدیره  شرکت سرمایه گذاری پویا     مجتبی تقی پور  
عضو هیأت مدیره  شرکت کشاورزی مدبرکشت توس    پرویز جمعلی نتاج  

پردیس باغ بسیار خرم
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شـــرکت ســرمــایه گـذاری صنعت و معدن

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت به منظور حفظ حراست 
و ارتقای امانت واگذار ش���ده، وظیفه خود می داند که 
از انجام  هیچ کوشش و تالشی در این راه دریغ نورزد. 
در راستای  تحقق این هدف و تداوم پویایی و موفقیت 
ش���رکت،  هیات مدیره ب���ا اعتقادی راس���خ در جهت 
اصالحات اساس���ی و بهینه سازی سرمایه گذاری ها با 
توجه  به شرایط سیاس���ی و اقتصادی کشور و استفاده 
بهینه از موقعیت های بازار س���رمایه، اقدامات اساسی 
الزم را بعمل آورده و برنامه ریزی های خود را براساس 
رضایتمندی ، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران 

بنا  نهاده است.
در سال مالی منتهی به 1390/6/31 شاخص کل بورس 
اوراق به���ادار از 18/673 واح���د ب���ه 26/962 واحد 
افزایش یافت که معادل رش���د 44/4 درصدی اس���ت. 
ارزش کل شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز با 72 
درصد افزایش به 1/539/848 میلیارد ریال رس���ید. در 
سال مالی مورد گزارش، جمع درآمدهای شرکت با رشد 
120 درصدی نسبت به بودجه اولیه به 608 میلیارد ریال 
بالغ گردید و س���ود هر سهم ش���رکت که در اولین پیش 
بینی، 180 ریال اعالم شده بود، با تعدیل 125 درصدی 
به 406 ریال افزایش یافت که با توجه به س���ود س���ال 
گذشته، حاکی از پایداری و ثبات سود شرکت در یک 

سطح نسبتاً مناسب می باشد.
هیات مدیره ش���رکت معتقد است تمامی افتخارات و 
موفقیت های کسب ش���ده، در سایه حمایت بی دریغ با 
پشتوانه س���هامداران محترم حاصل شده است. تعامل 
مطلوب اس���تفاده از نظرات و بیان انتقادات س���ازنده 
ش���ما سهامداران محترم مطمئنا چراغ راه و اهداف ما 
در آینده نیز خواهد بود. در این راس���تا ، بهره مندی از 
نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را 
بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و 

برنامه ریزی خود می دانیم.

تاریخچه
ش���رکت س��رم��ایه گ�ذاری صنعت و م���عدن )سهامی 
ع�����ام ( در تاری���خ 1362/7/2 تحت ن���ام »ش���رکت 
المپ البرز � س���هامی خاص« در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکی���ت صنعتی ته���ران ب�ه ثبت رس���ید ودرتاریخ 
1375/3/12 نام ش���رکت به " ش���رکت س���رمایه گذاری 
صنعت و معدن )سهامی عام ( " تغییر یافت . تقاضای 
پذیرش شرکت در س���ازمان بورس اوراق بهادار تهران 
در تاری���خ 1376/12/25 مورد تأیید هیات پذیرش قرار 
گرف���ت و از تاری���خ 1377/6/31 اولین معامله بر روی 

سهام شرکت انجام گردید .

موضوع فعالیت
بر اس������اس آخ��رین تغییرات انجام شده در اساسنامه 
ش���رکت درمجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، 
موضوع فعالیت ش���رکت طبق ماده2 اساسنامه عبارت  

است از:
» س���رمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و مجتمع ها 
و طرح ه���ا و واحدهای تولیدی وصنعت���ی بازرگانی ، 
خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی ، پولی و 

بازرگانی و نیز خرید وفروش کاال و سهام« می باشد.
ب���ا توجه به درصد مالکیت ش���رکت س���رمایه گذاری 
صنعت و معدن در شرکت های سرمایه پذیر، این شرکت 
در 29 م���ورد از ش���رکت های زیرمجموعه دارای عضو 
هیات مدیره می باشد.شرکت س���رمایه گذاری صنعت 
و معدن با در اختیار داش���تن 49 عض���و هیات مدیره 
در ش���رکت های زیرمجموعه ، بر 1.594 میلیارد ریال از 

سرمایه گذاری های خود کنترل مدیریتی دارد.
س���هم کنترل مدیریتی ازکل س���بد س���هام شرکت های 
بورس���ی مع���ادل 43 درصد و در س���بد ش���رکت های 
غیربورس���ی معادل 64 درصد می باشد )49 درصد کل 

سرمایه گذاری ها(.

جایگاه شرکت در صنعت
ش���رکت س���رمایه گ���ذاری صنعت و معدن براس���اس 
طبقه بندی س���ازمان بورس اوراق به���ادار در صنعت 
سرمایه گذاری قرار  گرفته که در بین شرکت های حاضر 
در صنعت به لحاظ میزان س���رمایه و ارزش بازار در 31 

شهریور ماه 1390 در رتبه ششم قرار گرفته است.

برنامه های آتی و استراتژی هیات مدیره
ش���رکت س���رمایه گذاری صنعت و معدن ب���ا توجه به 
ش���رایط حاکم بر فضای کسب و کار و با در نظر گرفتن 
فرصت ها و تهدی���دات موجود در بخش های مختلف 
اقتصادی، ضمن تعیین اهداف استراتژیک خود اقدام 
به تدوین یک برنامه جامع نموده که به تصویب هیات 
مدیره رسیده است. این برنامه براساس ارزیابی عملکرد 
ش���رکت در گذشته و حال و همچنین تحلیل روند بازار 
س���رمایه و در نظر گرفتن س���ایر فرصت های موجود در 

عرصه های دیگر تعیین گردیده است.
4 حیطه متفاوت برنامه هاتی آتی به شرح ذیل می باشد:

1- بازار ثانویه بازار سرمایه

2- بازار اولیه بازار سرمایه، نهاد سازی مالی و طراحی 

محصوالت مالی

3- بازار سرمایه کاالیی

4- شرکت داری

پیشنهاد تقسیم سود
هیات مدیره ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم 
در این مجم���ع و قدردانی از رهنمودهای ارایه ش���ده 

تقاضا دارد مراتب ذیل را تصویب نمایند:
الف( تصویب صورتهای مالی

ب( تصویب معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت
ج( تصویب تقس���یم سود نقدی پیشنهادی )به ازاء هر 

سهم 150 ریال( 

سمت   نماینده      عضو هیات مدیره  
 

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند   ایوب قنبری   
نایب رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن    قربان دانیالی   

عضوهیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه   غالمرضا مصطفی پور  
عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت  رضا نجات بخش اصفهانی 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن   حسین زارعی  
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مدیر عامل نیرو نشان داد که کارش برازنده نامش است

39 اقتــصـاد و بیمه
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ش���رکت س���رمایه گذاری نیرو س���هامی عام در 
تاری���خ 31 خرداد ماه 1375 تاس���یس و تحت 
ش���ماره 12447 در اداره ثب���ت ش���رکت ها و 
مالکیت صنعت تهران به ثبت رس���یده اس���ت. 
شرکت سرمایه گذاری نیرو به منظور تجهیز منابع 
کوچک مردمی و اس���تفاده از آن جهت اجرای 
طرح های بزرگ و س���ازنده ی کشور با اهداف 

تعالی کش���وری در تاریخ تم���دن گهواره جنبان 
جهان اس���ت و روز مجمع س���االنه نش���ان داد 
مدیریتی دارد که توانس���ته نیرویی نشان دهد که 

برازنده ی نامش است.
مجمع ب���ا حضور 67/58 درصد س���هام دار به 
ریاست جناب آقای خرقانی و دو ناظر جنابان 
محرم رزمجوی���ی و ابولفضل ملک محمدی با 

دبی���ری جناب آقای محمد علی وطن دوس���ت 
برگزار گردید.

مجم���ع با تصویب صورت های مالی و با تقدیر 
و تشکر سهامداران از عملکرد تحسین برانگیز 

هیات مدیره به کار خود پایان داد.
صورت سود )زیان( با توجه به مصوبات مجمع 

به شرح ذیل می باشد:

شرح
 واقعی 

سال مالی منتهی به 
)31/06/1390میلیون ریال(

درصد نسبت به جمع درآمدها

31/06/1390

4,734100سود حاصل از سرمایه گذاری

47,3731,001سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

3938سود حاصل از سایر فعالیتها

52,5001,109جمع درآمدها

)860()40,713(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

93720خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

12,724269سود )زیان( عملیاتی

)172()8,149(هزینه های مالی

26,362557خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه, اثرات 
30,937654انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

اقالم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول 
00و روشهای حسابداری و مالیات

30,937654سود )زیان( قبل از کسر مالیات

00مالیات

30,937654سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

53سود عملیاتی هر سهم )ریال(

129سود هر سهم قبل از کسر مالیات )ریال(

129سود هر سهم پس از کسر مالیات )ریال(

240,000سرمایه



سالهاس���ت شرکت س���رمایه گذاری صنعت بیمه را 
می شناس���م از آن روز ک���ه پرت���و گردان هایش نامی 
بودند نامی ت���ا زمانی که به مق���ام منزلت در بیمه 
مرکزی یافتند. ش���رکت به دلیل فرهنگ پایه اش در 
حوزه مدیریت خود تأثیر گذار بود تا آنجا که کس���ب 
مقام های اولی در همه س���طوح به خود اختصاص 
می داد. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سال ها 
در اطالع رس���انی مقام اول را می داش���ت ارتباط 
رس���انه ای و دادن گزارش بموقع عاملی بود بر این 
کارنامه اگر یکی دو سالی این مرتبه را سمت یافت 
عاملیت آن در عدم باور نشریات اقتصادی در مدیر 
مدیر آن ب���ود و الغیر . بحمدالله روز مجمع با یک 

نگاه می شد به معنی و مفهوم شعر سعدی پی برد:
        چو باز آمدم کشور آسوده دیدم

پلنگان رها کرده خوی پلنگی   
حاصل کار در تائید س���هامداران با طنین صلوات و 

فضای عطرآگین زین تقدیر از مدیران بود. 
تاریخچه فعالیت شرکت 

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه )سهامی عام ( 
در تاریخ 1375/3/9 تحت شماره 121918 در اداره 
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

تقاضای پذیرش شرکت در س���ازمان بورس اوراق 
بهادار تهران در جلس���ه م���ورخ 1377/10/9 هیات 
پذیرش اوراق بهادار به تصویب رس���ید و از تاریخ 
1378/2/5 نام ش���رکت در گروه سرمایه گذاری ها و 
واس���طه گری های مالی و با نم���اد و بیمه به عنوان 
دویست و هش���تاد و هفتمین ش���رکت در فهرست 

نرخ های بورس درج شد.
موضوع فعالیت شرکت 

موضوع فعالیت ش���رکت طبق ماده 4 اساسنامه به 
شرح زیر می باشد:

الف – انجام معامالت کلیه س���هام و اوراق بهادار که 
طبق قانون و مقررات کشور قابل خرید و فروش باشند 
چه از طریق بورس اوراق بهادار تهران و چه از طرق دیگر.

ب - س���رمایه گ���ذاری، اداره، ایج���اد، توس���عه و 
تکمیل ان���واع کارخانج���ات و واحدهای تولیدی 

در بخش ه���ای مختلف اقتصادی از جمله صنعت ، 
معدن ، کشاورزی ، خدمات و انجام هرگونه اموری که 
به نحوی از انحا با فعالیت های فوق در ارتباط باشد.

ج - انجام کلیه معامالت و عملیات تجاری موضوع 
قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور 
اعم از بازرگانی داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز 

و در جهت نیل به اهداف شرکت. 
د - انجام مطالعات و بررسی های فنی ، اقتصادی ، 
مال���ی و مدیریت���ی و نظ���ارت و پیگی���ری اجرای 
طرح های س���رمایه گ���ذاری در کلی���ه فعالیت های 
اقتصادی و یا ایجاد شرکت ها و موسسات مطالعاتی 

فنی و مهندسی ذی ربط .
ه�  - استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها 

و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی . 
و - ایجاد موسس���ه کارگزاری ی���ا اخذ نمایندگی 
کارگزاری در س���ازمان بورس اوراق بهادار پس از 

اخذ مجوزهای الزم .
ز - مب���ادرت ب���ه کلیه امور و عملیات���ی که به طور 
مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت 
الزم و مفی���د بوده و یا در جه���ت اجرای موضوع 

شرکت ضرورت داشته باشد.
سرمایه و سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ 45,000میلیون ریال منقسم 
به 45 میلیون س���هم یک هزار ریالی با نام بوده که 
تاکنون طی 7 مرحله به شرح جدول زیر افزایش یافته 
و در حال حاضرسرمایه شرکت مبلغ 750,000میلیون 

ریال می باشد.
اقدامات انجام شده

مجموعه اقداماتی که در س���ال مورد گزارش انجام 
گرفته و یا در حال انجام اس���ت را می توان به شرح 

زیر طبقه بندی کرد:
1- اقدامات معطوف به سازماندهی داخلی شرکت

راه ان���دازی سیس���تم اتوماس���یون اداری ، با هدف 
کارآمدت���ر و اثربخش تر ک���ردن فعالیت بخش های 
مختلف ش���رکت با اس���تفاده از آخرین روش ها و 
سیستم های اتوماس���یون اداری. اصالح روش ها و 

ش���رکت  رویه های 
اصالح  طری���ق  از 
این  در  فرآینده���ا، 
از  پ���س  زمین���ه 
مطالعات  انج���ام 
مربوط به رویه های 
در  س���ازمانی 
بخش های مختلف 

سرمایه گذاری، امور مجامع، امور مالی، امور سهام، 
امور اداری و پش���تیبانی و ام���ور مربوط به جذب، 
آموزش و نگهداش���ت نیروی انس���انی ، توسط تیم 
متخصص و با کمک همکاران ش���رکت در سطوح 
مختلف و پیاده سازی آن، اجرای عملی این رویه ها 

در شرکت آغاز شده است. 
2- اقدامات معطوف به مدیریت س���رمایه گذاری های 
شرکت، در پی اصالحات انجام شده طی سال های 
مال���ی منته���ی ب���ه 1388/6/31 و 1389/6/31 در 
پرتفوی بورسی شرکت، که با هدف ایجاد تنوع در 
سهام و کاهش تمرکز بر سهام صنایع خاص و افزایش 
تمرکز بر س���هام با نقدشوندگی باال انجام شده، در 
س���ال مالی منتهی به 1390/6/31 معامالت س���هام 
در بورس با س���هولت بیشتر و نقدشوندگی باالتری 
صورت گرفته اس���ت. همچنین ، سیاست سال  های 
گذش���ته در این خصوص که میزان سرمایه گذاری 
ش���رکت در سهام هر یک از شرکت های بورسی از 
2 درصد س���رمایه شرکت بیشتر نشود، در سال مالی 
مورد گزارش هم ادامه یافته اس���ت.برای استفاده از 
فرصت های ایجاد ش���ده ناشی از رونق نسبی بازار 
سهام در نیمه دوم س���ال 1389 و سه ماهه نخست 
سال 1390 ، برای انجام معامالت سوداور در سهام 
و کسب بازده قیمتی مناسب تالش قابل توجهی به 
عمل آمده است.مشارکت در پروژه های تجاری- 
اداری گلس���تان خیام منطقه 22 با مجموع سرمایه 
گ���ذاری 672/5 میلیارد ریال و مجتمع مس���کونی 
دریادیم رامسر با مجموع سرمایه گذاری 66 میلیارد 
ریال، که س���هم ش���رکت در این دو پروژه به ترتیب 

حدود 57 و 50 درصد است، تداوم یافته است.

حساب ها شفاف، عملکرد عالی

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره  

رییس هیات مدیره اقای میرعلی یاری   بیمه مرکزی ایران   
عضو هیات مدیره  آقای علی جباری      شرکت سهامی بیمه ایران 

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره  آقای مهدی اخالقی فیض آثار  صندوق تأمین خسارت های بدنی 
عضو هیات مدیره  آقای حسن خوشپور   شرکت سهامی بیمه آسیا 
عضو هیات مدیره آقای سید رسول تاجدار  شرکت سهامی بیمه البرز 

دکرت مهدی اخالقی تعریفی دیگر از صنعت بیمه می داشت
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از ننه سارا بیاموزیم که نان را چگونه باید پخت
ش���اطر عباس چنانکه از نامش پیداست شغل 
نانوایی داش���ته است و می گویند لوطی مسلک 
ب���وده و از آنج���ا که برای رفته ب���ه زورخانه که 
با منزل���ش فاصله زیادی داش���ت صبح زود از 
خانه خارج می ش���د و عشق و عالقه وافری به 
ه���وای لطیف بامدادی داش���ت او را صبوحی 
می نامیدن���د. خدای���ش رحمت کن���د گویند به 
هن���گام خمیرگی���ری وقتی ش���صت بر می زد از 
صدای حق ح���ق او بطری های س���رکه فروش 
همسایه در قفسه ها به زمین می ریخت، همواره 
همسایه سرکه  فروش به نانوایی می آمد، گله  مند 
از ورز خمیر و شصت بر شاطر که در و دیوار را 
به لرزه در می آورد. شاطر عباس این بین شعر را 
که در جوانی سروده حفظ می داشت و همواره 

زمزمه می کرد:

من اگر رندم کالشم که درویشم
هرچیم مایل رخسار تو کافر کیشم  

دست کوتاه از آن زلف سیاهت نکشم
   گر زند عقربه به جداره هزاران نیشم

ش���اطرها در صنف نانوایی ها از مقام و منزلت 
باالیی برخوردارند و دعای خیرش���ان راکبان 
بسیار می دارد و از این رو شنیده ها بر آن است 
ه���رگاه نان ب���اب میل مردمی نب���وده گله از آن 
ش���اطر می شد و چه بسا حاکمان شاطر را برای 
عبرت دیگران به آتش کوره می کشیدند. روزی 
از روزگاران گذشته در جمع مدیران که بر مسند 
دولت نشس���ته اند و هر یک ن���ام معاون وزیر و 
پسوندی بدین مظمون می دارند، رییس هیات 

مدیره و مدیر عامل بازرگانی دولتی ایران.
مرور می کنم تا برس���یم به اص���ل موضوع این 

مقال.
سخن به نان رس���ید، رییس گفت شما دیگر در 
کوچه ب���ازار نان خش���کی نخواهید دید چون 
به طرف پخت ب���ا کیفیت می روی���م، ودر این 
باب س���خن گش���ود و ما که هر روز یا در صف 
نانوایی ه���ا جا خ���وش کرده یا اینکه کیس���ه به 
دس���ت منتظر خری���دار باز مان���ده از آن خرید 
هس���تیم چیز دیگری می دانیم. ب���ه یادم آمد که 

اسماعیل چنین نقل می کرد:
"آق���ا مهم���ان داش���ت و در قله آق���ا چند نوکر 
تنبل، آقا به نوکر می گفت به طویله اس���ب های 
مهم���ان بروید و یونجه جو به اس���ب ها بدهید. 
نوکرها می گفتند بله قربان، چند روزی گذشت 
میهمانان آقا که خواستند بروند رفتند سر طویله 
و دیدند که اس���ب ها از تشنگی و گرسنگی مرده 
بودند! آقا پرس���ید به این ها چه ش���ده؟ نوکرها 
گفتند این ه���ا بس که بله قربان خوردند مردند. 
آقا گفت اگر بله قربان جان می گیرد پس ش���ما 
چ���را زنده اید یک���ی از نوکرها گف���ت آقا این 

پرسش ماست!

خبرشود از نمکی ها تا شاطرها
در تاالر س���اختمان یک وزارت صنعت، معدن 
و تج���ارت جمع���ی از خبرن���گاران جمعی از 
خبرنگاران به دعوت روابط عمومی خوش فکر 
و تالش���گر حضور می داش���تند، ت���ا گفتمان با 
معاون وزی���ر صنعت، معدن و تجارت داش���ته 
باش���ند. کار خوب روابط عموم���ی که  می باید 
سرمشق بسیاری از مدیران روابط عمومی قرار 
گیرد که ش���غل و وظیفه این واح���د را به گونه 
دیگ���ری می دانن���د گفت وگو ب���ا اصحاب خبر 
و مطلع ش���دن آهاد م���ردم از وظیفه و عملکرد 
حوزه ی کاری، و از طرفی دیگر آگاهی مدیران 
از مردم و مقبولیت کاریشان است. این نشست 
از آن مع���اون وزی���ر و رییس هی���ات مدیره و 
مدیرعام���ل بازرگانی دولتی ایران می بود.طول 
زم���ان این گفتمان به س���ه س���اعت انجامید و 
برای خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات این 
نشس���ت از نادر نشس���ت هایی بود که رو در رو 
بدون حاجب دربان به چالش کش���یده ش���دند. 
جنس خب���ر از نوع همگانی ب���ود، بدین معنا 
که خبرنگار هم س���هم روزان���ه از نان و ارزاق 
می دارد. به جاس���ت که از مسئول برگزاری این 
برنامه که نظم خاصی می داش���ت س���پاس گزار 

باشیم.
خبرنگاری پرسید: آقای مهندس من لختی پیش 
از کشاورز بودم، اما به دلیل عدم صرفه نتوانستم 
زمین های  گندم و جو را به کاش���ت برم، میزان 

تولید دیمی در اس���تان مرک���زی 500 کیلو در هر 
هکتار اس���ت. هزینه تخم و ش���خم و برداشت 
به ع���الوه حمل و نقل برابر درآمد اس���ت. آیا 
به تولید گر به قدر سوبس���ید نانوا س���همی قایل 

هستید؟
از این گونه پرس���ش ها چه بسیار بود و پاسخ ها 

شنیدنی تر.
ام���روز به برک���ت تکنولوژی دیگ���ر از هیزم و 
نش���خوار حیوانات در تون خبری نیست، شده 
یک پیس���وره و یک المنت، چ���ه گازی و چه 
نفت���ی، المنت و یا تن���ور، آن هم چ���ه تنوری! 
یک چرخه ی دوار و از ورز و خمیر ش���صت بر 
خمیر گیر پنجه های نقش کننده بر صحنه ناله بند 
که بومی س���اخته از خم���ره نانواخانه، دیگر از 
کوسو )بر هم زننده ی آتش در تنور( کولبله )راه 
هواکش انتهای تنور( خبری نیس���ت که نیست. 
فن های ساخته و پرداخته ی چینی ماچینی بوی 
نان را از مشام ما گرفته و عطر بیک نشانده، ننه 
س���ارا خانم می گفت: "باالم گندم را به آسیای 
آتش���ی مبر که مغز س���وز می ش���ود. ببر آسیاب 
درویش علی در باغ زر، بگو آسیابان دریچه ی 
تندوره را ورکش���د تاهزار چرخه سنگ آسیاب 
تند بچرخد، به خصوص این که تازگی ها اوستا 
اکبر آمده و سنگ ها را آجین کرده، آن وقت آرد 
را بیاور قالج، قالج نان در بیاورم بخور، نوش 

جانت بشه، قوت بگیری."
ننه سارا خانم درد را شناخته بود که امروز ده ها 
دکتر و مهندس نتوانس���ته اند آن را بدانند و این 
نداس���ته با خود نمکی س���اخته و در چرخه ی 
مواد غذایی نشسته و بالیی بر سر مصرف کننده 
آورده که دیگر در تخت س���الن بیمارستان های 
عری���ض و طویل جای���ی برای مداوا نیس���ت! 
راستی این هم شده یک پرسش، از طرفی آن قدر 
پزشک تربیت کرده که جای جذب نداریم و از 
طرف دیگر در راهروهای بیمارستان ها، بیماران 

از نبود پزشک رنج می برند.
حال بر آن ش���دیم که ن���ان را به گونه ای پخت 
کنی���م که صن���ف نمکی ها یا به عب���ارت قول 
داده ها نان خشکی ها دیگر اثر وجودی نداشته 

باشند.

صدیقه سرخوش
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مجمع ساالنه شرکت پتروشیمی پردیس به ریاست جناب 
اقای مهندس مرتضی عزیزی مرد خس���تگی ناپذیر در 
صنعت و استاد احمد مهجوری ناظر و جناب نظر پور در 
حضور 80 درصد سهام دار در تاالر بزرگ رازی برگزار 
شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر تشکر 
از مدیرعامل فرهیخته و توانمند ش���رکت و تقسیم سود 
سایر دستور جلسه مجمع به کار خود پایان داد. کاتب این 
سطور شاهد و ناظر تولد تا خط تولید این شرکت بوده و 
روز پیش وقتی به تاالر بزرگ میالد رازی رسیدم چهره 
محبوب و شناخته شده جناب مهندس زمانی را به هنگام 
گزارش از پش���ت تریبون دیدم نه دفتری در پیش خوان 
تریبون داشت و نه موش���ک رایانه دست مردانه به کمر 
زده و به حاضرین می گفت با اعتقاد بر ضرورت اطالع 
رسانی سریع و جامع و شفاف برآنیم که شما سهام داران 
را در زیر بم کار آنالین قرار دهیم و امروز با گردش مالی 
که حاصل سود 6/059/029 ریال و هر سهم 8/693 نسبت 

به سال پیش چهارصد درصد است ایستاده ام.
پتروشیمی پردیس در گزارش عملکرد ساالنه برای سال 
مالی منتهی به 90.09.30، سود خالص خود را با سرمایه 
1000 میلیارد ریال مبلغ 6062 ریال محقق کرده که نسبت 
به پیش بینی قبلی خود بیش از 22 درصد از مبلغ 4963 

ریال افزایش یافته است.
ش���رکت در گزارش عملکرد ساالنه خود نسبت به پیش 
بینی سال، درآمد فروش خود را با 105 درصد پوشش و 
بهای تمام شده را با 101 درصد پوشش اعالم کرد که در 
نهایت سود ناخالص با 107 درصد تحقق حاصل شد. 
هزینه های اداری تش���کیالتی نیز در گزارش حسابرسی 
شده پایان دوره مالی با 100 درصد پوشش ایجاد شد  که 
در کنار تحقق 561 میلیون ریال سایر درآمدهای عملیاتی 
به جای پیش بینی 105 میلیون ریالی، توانس���ت س���ود 

عملیاتی را با 107 درصد پوشش به دست آورد.
در بخش مالی نیز شرکت با پوشش 85 درصدی هزینه 
مالی در کنار تحقق 33 میلی���ارد ریال درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری ها و کسب 224.6 میلیارد ریال درآمد متفرقه 
به جای پیش بینی 489 میلیارد ریالی هزینه متفرقه، سود 
قبل از کسر مالیات را با 123 درصد پوشش اعالم کرد. در 
این گزارش مالیات نیز مبلغ 40 میلیارد ریال برای پرداخت 
در نظر گرفته شد در حالی که در پیش بینی مبلغی منظور 
نشده بود. در نهایت سود خالص با 122 درصد پوشش 

)رشد 22 درصدی نسبت به پیش بینی( به دست آمد.
هیات مدیره مجمع با تصویب سود هر سهم 5600 ریال 
کاری کرد کارستان. همچنین علت افزایش مبلغ فروش 
بابت افزایش مق���داری فروش آمونی���اک معادل 696 
هزار تن مربوط به  بهره برداری کامل فازدوم و همچنین 
افزایش جهانی نرخ فروش اوره و آمونیاک بوده است. 
همچنین با توجه به صادارت 58 درصدی و محاس���به 
تس���عیر 11880 ریالی دالر، در صورت رشد 5 درصدی 

نرخ دالر، 4 درصد به س���ود قبل از کسر مالیات شرکت 
افزوده خواهد شد.

ب���ا توجه به این موضوع که ش���رکت گزارش پیش بینی 
بودجه س���ال 91 خود را در تاری���خ 91.09.19 اعالم کرده 
و مبلغ 5039 ریال پیش بینی کرده، در صورت رش���د 5 
درصد نرخ ارز، خواهد توانست 5 درصد بر سود قبل از 
کس���ر مالیات خود بیافزاید. بر این اساس، و با توجه به 
رشد نرخ ارز و فعال شدن فاز دوم عملیات تولید شرکت، 

احتمال تعدیل سود برای سال جدید نیز محتمل است.
همچنین سود انباشته شرکت معادل 2193.8 میلیارد ریال 
بیش از دو برابر سرمایه است که این موضوع یا باید در 
تقس���یم سود یا در افزایش سرمایه آتی لحاظ شود. رشد 
تولید تا سقف رسیدن به ارزش اسمی هم می تواند عامل 
دیگری برای رشد درآمد و در نهایت سود شرکت باشد.

ش���رکت بازرگانی پتروش���یمی با بیست س���ال تجربه، 
بزرگترین عرضه کننده محصوالت پتروشیمی ایران در 
بازارهای جهانی و یکی از بزرگترین ش���رکتهای خاور 
میانه می باشد که به امر بازاریابی و فروش محصوالت 
پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی اشتغال دارد. 
تالش جهت گس���ترش حضور در بازار از طریق ارتقاء 
کیفیت محصوالت و ارایه خدم���ات بعد از فروش به 
مش���تریان و جلب رضایت آنان از اه���داف اصلی این 
شرکت می باشد. شرکت بازرگانی پتروشیمی در تاریخ 
88/8/10 با واگذاری 55% سهام به بخش خصوصی به 
عنوان یک شرکت خصوصی و شریک تجاری شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی فعالیت های خود را اغاز نموده 

است.
تاریخچه 

همسو با سیاست های توس���عه ای کشور در حوزه نفت، 
گاز و پتروشیمی و در چارچوب اقدامات صورت گرفته 
توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی / انرژی پارس جنوبی، احداث فاز اول و 
دوم مجتمع پتروشیمی پردیس به ترتیب در سالهای 1380 
و 1383 توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 
صورت پذیرفته است. همچنین س���اخت فاز سوم این 
مجتمع با پیش بینی ظرفیت تولید، خطوط و دستگاهها 
بصورت مش���ابه و معادل فازهای اول و دوم، از ابتدای 

سال 1389 آغاز گردیده است.
در ابت���دای س���ال 1389 و در جه���ت هماهنگ���ی با 
سیاس���ت های اجرای اصل 44، کلیه سهام شرکت ملی 
صنایع پتروش���یمی در این ش���رکت، از طریق ساز و کار 
فرابورس واگذار شد و شرکت پتروشیمی پردیس عماًل و 
100% خصوصی گردید. سهام داران شرکت به شرح ذیل 

می باشند:
شرکت گسترش صنعت نفت و گاز پارسیان

شرکت بازرگانی پتروشیمی
سهام ترجیحی کارکنان

موقعیت جغرافیایی

مجتمع پتروش���یمی پردیس در منطق���ه ویژه اقتصادی/ 
انرژی، در شهر عسلویه و به فاصله 270 کیلومتری جنوب 
شرقی بندربوشهر واقع گردیده است. مساحت کل مجتمع 
ش���امل فاز اول، دوم و س���وم جمعا حدود 64/5 هکتار 

می باشد مشتمل بر:
مساحت فاز اول: 34 هکتار 
مساحت فاز دوم : 17 هکتار

مساحت فاز سوم : 13/5 هکتار
خوراک مجتمع

خوراک هر فاز مجتمع، گاز طبیعی به میزان 670 میلیون 
نرمال متر مکعب در سال است که از محل فازهای گازی 
پارس جنوبی و یا مجتمع پتروشیمی پارس تأمین می شود.

سرویس های جانبی
مصارف آب، برق، س���رویس های جانبی و پش���تیبانی 
کارخان���ه، از مجتم���ع س���رویس های متمرک���ز مجاور 

»پتروشیمی مبین« تأمین می شود.
حجم تولید محصوالت

در حال حاضر ظرفیت اس���می ف���از اول و دوم مجتمع 
ساالنه مجموعاً حدود 2/150/000 تن اوره )کود شیمیایی( 
عمدتا قابل صادرات و 1/360/000 تن آمونیاک می باشد 
که از این میزان آمونیاک، حدود 150/000 تن مازاد بر نیاز 
خطوط تولید آوره بوده و جهت فروش و صادرات عرضه 

می گردد. 
انبارها و بارگیری محصول

تاسیسات انبارها ی ذخیره سازی محصول، بسته بندی و 
کیسه پرکنی و اسکله صادرات مجتمع عبارتند از: 

سه مخزن ذخیره س���ازی محصول آمونیاک، هریک به 
ظرفیت 20/000 تن

سه انبار ذخیره سازی محصول اوره، هر یک به ظرفیت 
50/000 تن

چهار خط کیسه پرکنی محصول اوره، هر یک به ظرفیت 
50 تن در س���اعت جمعا شامل 4000 کیسه 50 کیلویی در 

ساعت
گال���ری نقاله متحرک به طول 1/6 کیلومتر جهت انتقال 
محصول اوره عمدتاً بصورت فله از انبار به اس���کله )با 

ظرفیت محدود حمل بسته بندی و کیسه(
جایگاه بارگیری زمینی محصول اوره با کامیون

اس���کله اختصاصی صادرات محصول اوره با ظرفیت 
1200 تن در ساعت )بصورت فله( و یا 100 تن در ساعت 
)بصورت بسته بندی و کیسه های 50 کیلویی( با بازوی 

متحرک تلسکوپی جهت بارگیری کشتی.  
طرح های توسعه مجتمع

شرکت پتروش���یمی پردیس در راستای حفظ و ارتقای 
کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی خود، طرح توسعه 
مجتمع به س���ه فاز را در دست اقدام دارد که پیش بینی 
می شود این طرح نیز تا پایان سال 1393 به مرحله تولید 

برسد.

توامنندی های شرکت پتروشیمی پردیس را باید باور داشت چون ثابت کرد
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عصای پیریم افتاد و برای برداش���تن آن می باید س���ر فرود آورم، 
ما را هم قسمت ش���د تا از پی کاری ره به سازمانی بسپریم. با 
با اینکه سال هاست در کنج عزلت سر در جیف تفکر فرو برده و 

عالم گذشته دل مشغول می داریم و هر آنچه بر ما می گذرد فی مثل عصای 
پیریم افتاد و برای برداشتن آن می باید سر فرو آورم، به گذشته باز می گردم 

به قول شاعر آن روزهایی که جوانی شاد بودم.
خبری از والیت رسید که چه نشسته اید، قرار است پدرتان را در میان آبادی 
سیلی زنند و دست بسته به ژاندارمری ببرند. چون معدن پودر سنگ محلی 
که قباًل دست معدن کاران قمی به نام آقا علی اکبر شیخان بود، پسر تیمسار 
اویس���ی به نام امیرخان گرفته و هی���چ حق حقوقی به اهالی نمی دهد، پدر 
بنده که معتمد مردم بود گله مند زین عمل امیر اویس���ی و روزی چند نفر از 
روستاییان این گله مندی را به گوش امیر اویسی می رسانند و او به روستاییان 
می گوید روز بعد به داخل روس���تا می آیم و در میان مردم چنان به س���یلی 
به بناگوش حاج روح الله می زنم که برق از چش���م در آید و دست بسته و 
قپانی می دهم ببرندش پاسگاه ژاندارمری و... خبر مثل توپ صدا کرده و 
به گوش ما هم رسید سه برادر بر آن شدیم که فردا به روستا رفته و زین عمل 
جلوگیری کنیم. پدر معتمد محل بود و شخصی آبرومند و ریش سفید، روی 
آن برازنده ی سیلی نبود. برادرها هم قسم شدیم تا کنار جاده با اتوبوس و از 
آنجا به بعد با یک جیپ اجاره ای به طرف روستا در حرکت. در طول جاده 
در محل آسیاب پایین جاده تنگ می ش���د، دو طرف جاده دیوار باغ بود 
و س���اختمان آسیاب آبی. دو اتومبیل در یک زمان نمی توانستند از کنار هم 
بگذرند، پایین گردنه ما بودیم و باالی گردنه یک سواری مشکی پونتیاک. 
رو در روی ه���م قرار گرفتیم، در جیپ من به همراه برادرانم و در پونتیاک 

امیر اویسی و دو نفر دیگر قرار داشتند.
خدنگ مارکش با مار شد جفت  

قضا هم خنده زد هم آفرین گفت   
سرنشینان هر دو خودرو پیاده شدیم و رو در روی هم قرار گرفتیم. ما برادران 

گفتیم که پسران حاج روح الله هستیم و آماده تا سیلی زن را مشت زنیم.
هر که بر گوشم زند محکم به گوشش می زنم    

               ریش آن کس را که می خندد به ریشم می کنم
پند عیسی را شنیدن تا همین االن بسه

               حرمت بیهوده بر ریش بز چوپان بسه
یکی از همراهان امیر اویس���ی بانگ زد که این آقا زاده است و پوست از 

سرتان می کند و ما گفتیم اگر به فردا که می گویی  رسیدیم آن شود. 
در نهایت زبان چرب و نرم گش���ودند و انگش���ت لرزان و ترسان به نقطه 
ضعف ما گذاردند و گفتند تش���نه ایم و گرسنه، ما را آب و نانی می دهید در 
خانه و کاش���انه ی پدر؟ این مختصر را به یاد آوردم تا آن س���ر فرود آوردن 
را معنی کنم. این بگذش���ت تا روزی که اویسی شد فرمانده نظامی تهران، 
خویش���ان از من خواس���تند تا دم پر این بی پدر نباش���م و ما آن روز عهد 
می داشتیم که نه از کشتن و نه از بستن نداریم هیچ پروایی، من آن روزی که 

اینجا پا نهادم ترک سر کردم.
خدا را شکر آن هم بگذشت و ذهنم زین رخداد نیم قرن ُپر است، آن چنانکه 
هرگاه نام امیر تیمسار می شنیدم به یاد قدر قدرت های آن دوره ی طاغوت 
می افتادم. این بار گره ی کار در دست امیری بود از جنس دیگر، از قبیله ی 
دوس���ت مردم. دو دل بودم که بروم یا نه، ولی باید رفت. در تاالر بزرگ 
نیروی زمینی ارتش چند ده نفر قبل از من آمده و نشسته بودند. در کنجی 
نشس���تم تا چه اتفاق افتد، منتظر بودم. ش���خص میان س���الی آمد و خیلی 
مودبانه پرس���ید به چه کار آمده اید، عرض شد فرزندی دارم که عصای روز 
پیریم بود، درس و مش���ق از دانشگاه رها کرد تا در خدمت پدر سینه دریده 
و از پای افتاده باش���د و همین که خدمت اجباری شد به آن همت گماشت 
و اکنون در پادگان عجب شیر مشغول به خدمت است. او بنوشت و لختی 

بعد ما را به خدمت امیر برد.
عالمی خواهم از این عالم به در  

تا به کام دل کنم سیر دگر     
امیری به غایت موقر و مودب از جا برخاست و در کنار خود یک صندلی 
گذارد و خود را در اختیار خواسته من قرار داد، دهانم از تعجب باز مانده 
و چنان تحت تأثیر قرار گرفته بودم که الم تا کام نمی توانستم بگویم. مطلب 
بنوش���ته را خواند، دستور داد و من خداحافظی کردم و تفاوت از زمین تا 
آس���مان را دیدم. به یاد آوردم که موالیم به کار گزارش چه گفت و دیدم که 
کارگزار که همین امیر بود چگونه مردم داری کرد که دگر اندیشی چون من 
بدان تحس���ین کردم. امیر یادت به یاد، عم���رت دراز، خدمتت پایدار، ای 
فرزند برومند ایران اسالمی سالمت باد، نیک بدان خدمت تو عین عبادت 

و قطعًا مقبول درگاه حق تعالی است.
در حیات 70 س���اله ی خ���ود هیچ گاه باور نداش���تم صاحب منصبی بدین 
افتادگی و بدین مردم داری. هرچه از خود می پرسم که به چه کسی بگویم که 

خوب باشد کسی را نیافتم پس "به خود و قلمم می گویم تا بماند یادگار"

تفاوت
به خود و قلم می گویم

 تا مباند یادگار

خسرو امیر حسینی
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گزارش فعالیت هیات مدیره ش���رکت س���رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کش���ور با اعداد ارقام مثبت آذین 
ش���ده و هر آنچه دیدیم و ش���نیدیم خوش بود. نزدیک 
به دو دهه اس���ت که به افتخار بازنشستگی نائل شده و 
غریب سی سال اس���ت که گزارش ساالنه این مجموعه 
را می نگاریم هیچگاه چنین دل خوشی نمی داشتم و از 
همین باب بود که تیتر مطلب را گذاردم سفره بازنشسته ها 
رنگین ش���د با این سودآوری آنانکه کاتب این سطور را 
می شناس���ند خوب می دانند از چ���ه واز که می گویم. 
خداقوت خسته نباشید. جناب بهروز خان مرادی رویین 
تنی و همکاران صدیق صندوق مجمع ساالنه به ریاست 
دکتر اسکندری و دو ناظر جنابان کیانی و میرمحمد در 
حضور 95 درصد سهام دار با دبیری جناب آقای عرب 
برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر 

تشکر از عملکرد شرکت بکار خود پایان داد.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

ش���رکت س���رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
)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 ش���رکت برای دوره مالی منتهی به 1390/06/31 
برپایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح 

ذیل تقدیم می گردد. 
گ���زارش حاض���ر مبتنی ب���ر اطالعات ارایه ش���ده در 
صورت های مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص وضع 
عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. 
به نظ���ر اینجانب���ان اطالعات من���درج در این گزارش 
که درباره عملیات ووضع عمومی ش���رکت می باشد. با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در 
جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و 
اساسنامه شرکت تهیه و ارایه 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 درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده 
و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی 
استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در 

تاریخ 1390/09/19 به تائید هیات مدیره رسیده است.
پیام هیات مدیره

با عرض سالم و خیرمقدم به سهامداران و اعضاء محترم 
سرمایه گذاری  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
عام(، گزارش  )سهامی  بازنشستگی کشوری  صندوق 
عملکرد هیات مدیره شرکت در طی سال مالی منتهی به 
1390/6/31 که حاصل تالش و فعالیت یکسال مدیران و 
کارکنان شرکت بوده و همچنین خالصه عملکرد یکساله 
شرکت های گروه و برنامه ها و سیاست های کالن شرکت 
را تقدیم داشته و از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام 
تقاضا می نماید با رهنمودهای خود، هیات مدیره را در 
انجام وظایف محوله یاری و با حمایت های بی دریغ 

خود راه نیل به اهداف تعیین شده را هموار نمایند.
امید است که با توسل به ذات اقدس باریتعالی و فعالیت 
مستمر کلیه کارکنان و برنامه ریزی های اصولی، شاهد 
مالی  سال  برای  شده  تعیین  برنامه های  دقیق  اجرای 
آینده باشیم. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
دارایی های  از  بخشی  مدیریت  ه��دف  با  کشوری 
دارای��ی  اف��زای��ش  و  بازنشستگی ک��ش��وری  ص��ن��دوق 
بازنشستگان محترم این صندوق تاسیس شد. رسالتی 
که بردوش این شرکت در قبال بازنشستگان محترم قرار 
گرفت باعث شد که تصمیم گیران، مدیران و کارشناسان 
این شرکت را بر آن داردتا با انجام بررسی های جامع 
و دقیق سرمایه های در اختیار را به سمت حوزه های 
دارای حاشیه سود مطلوب سوق دهند. از سوی دیگر 
در  پایین  س��ود  حاشیه  با  شرکت های  برخی  وج��ود 
پرتفولیو شرکت که در سال های گذشته تحصیل شده بود 
ضرورت انجام اقداماتی برای بهبود پرتفولیو را نشان 
می داد، موارد مذکور نیاز به یک برنامه جامع و مدون 

برای نحوه عملکرد شرکت را الزامی می نمود.
بازنشستگی کشوری  صندوق  سرمایه گ��ذاری  شرکت 
حضور فعال در صنایع دارای مزیت نسبی در کشور را 
در اولویت فعالیتهای خود قرار داده است. بر این اساس 
و با توجه به بهره مندی کشورمان از منابع غنی نفت و 
گاز و معادن مختلف و نیز دانش کافی در این صنایع، 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی در 
اولویت فعالیت های سرمایه گذاری این شرکت قرار گرفته 
و خوشبختانه با بهره گیری از مطالعات کارشناسی و 

نگاه استراتژیک، این شرکت توانسته است موقعیت های 
نماید.سرمایه  سرمایه گذاری  و  شناسایی  را  مطلوبی 
گذاری در صنعت فوالد پتروشیمی و صنعت بانکداری 
خصوصی، افزایش سرمایه گذاری در صنایع الستیک و 
پالستیک واسطه گیری های مالی و کانی فلزی من جمله 
شرکتهای ایران یاسا و تایر و رابر، بانک اقتصاد نوین و 
به خصوص شرکت سنگ آهن گل گهر با توجه به نیاز 
مجتمع های فوالد سازی در دست احداث به سنگ 
آهن به سرعت بخشی به تکمیل پروژه از جمله اقدامات 
مهم این شرکت در سال اخیر بوده است. هم اکنون آنچه 
مشخص است تدارک مجموعه سرمایه گذاری مناسب 
در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، 
می تواند نوید بخش آینده ای درخشان و سودآوری مناسب 

برای سهامداران این شرکت در آینده ای نزدیک باشد.
تاسیس شـرکت : 

در ت�اریخ 1367/04/25 شرکت سرمایه گ�ذاری صندوق 
بازنشس����تگ�ی مستخدمین مش���م��ول قان�ون استخدام 
کش����وری در قالب شرکت سهامی خاص تحت شماره 
70513 در اداره ثب��ت ش�����رکت های ت��هران ب��ه ثب��ت 
رس���ید و در ت��اریخ 1378/03/26 با تصویب اساسنامه 
جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محت�رم 
س���هام، نام شرکت به شرکت س���رمایه گذاری صن�دوق 
بازنشستگی کشوری )سهامی ع�ام ( تب�دیل گردید و در 
تاریخ 1379/06/31 در س��ازم��ان ب��ورس اوراق به�ادار 

ته�ران پذیرفت��ه شده است.
 مــوضــوع فعــالیت شــرکت : 

فعالیت ش���رکت س���رمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کش����وری )س���هامی عام ( طبق ماده )3( اساس���نامه 
عبارت است از: س���رمایه گذاری ومشارکت درشرکتها، 
طرحها، واحدهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی 
وخرید وفروش س���هام اینگونه شرکتها وانجام عملیاتی 
که بصورت مستقیم ویاغیرمستقیم با فعالیتهای مذکور 
ارتباط داشته باشد ویا اجرای آنها را تسهیل نماید ونیز 
اداره آن قس���مت از ام�وال، م�وسس���ات و شرکت های 
مرب�وط به تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کش�ور 
و س����ایر ام�وال و مؤسس���ات و شرکت هایی که توس�ط 
صندوق ب�ازنشس���تگی کش���وری در اختیار این شرکت 

گذاشته می شود.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور

سمت   نماینده      عضو هیات مدیره  

رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی  محمد ابراهیمی  
نایب رییس هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی بهور   علی ربیعی موغاری  

عضو هیات مدیره شرکت آزاد راه امیرکبیر    علی حیدری   
عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری  محمد امین علینقی لنگری 

مدیرعامل وعضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری   بهروز مرادی روئین تنی  

سفره بازنشسته ها رنگنی شد با این سودآوری 
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سال ها طول کش���ید تا بخش خصوصی به این 
آدم ها بفهماند که بابا، با مردم س���ر و کار داشتن 
یعنی چه. منظورم را می دانید، این تلفن همراه 
را می گویم، وقتی در دست پر برکت جنابان که 
هنوز در آن  جا خوش کرده و در گرما از خنکای 
کول���ر و در س���رما از هوای گرم ف���ن کول بهره 
وافی می برند بود و هس���ت مردم را به انتظار و 
چه بازی خطرناک از نوع قمار وا می داش���تند 
اجازه دهید با مثال روشن و به یاد همه بعرض 
برس���انم فردی می رف���ت و ثبت ن���ام می کرد 
ه���زار تا برای تلفن همراه هم���ان دقیقه پول به 
حساب پست بانک می ریخت و منتظر می ماند 
زمانی که مسئولین خوش خواب بیدار می شدند 
و اعالم دو رقم آخر س���ه رقم اول می کردند آن 
فرد ثبت نام کرده به چهار برابر پولش می رسید 
و در والی���ت م���ا به این می گوین���د قمار یکی 
بزار چهار تا بس���تان. تا اینجا بگذش���ت تا سر 
محله بخش خصوصی پیدا ش���د گفت بیا بروز 
بس���تان و به چند ده تومان و این خبر خفتگان 
را بیدار کرد ولی خ���واب آلوده به قول حضرت 
حافظ خرقه تر دامن س���جاده به می آلوده. روز 
پی���ش در خبر نشس���ت که جناب ح���اج ناصر 
قدیر کاش���انی مدیر عامل شرکت خدمات اول 
می خواه���د بفرمایی���د علت تاخی���ر در پخش 
قبوض همراه اول چه و از کجاس���ت. ما هم که 
نان از اشاعه خبر می خوریم رفتیم و رفتیم تا به 
خیابان ونک رس���یدیم، از هرکه پرسیدم گوش 
شنوا نبود. نیم خفته ای گفت: "برو ته راهرو ما 
را از طبیب گذر ره نمودند"  هرچه گش���تیم در 
ته راهرو محلی نیافتیم بازگشتیم، گفتیم نبود که 
نب���ود، به ما چه و ما باز آمدیم دس���ت بردیم به 
همین گوشی تلفن مش���کی که از عهد ناصری 
بر این منیر چوبی مانده، آنس���وی س���یم شماره 
کارشناس���ی به عدد 2409 فرمودن���د مصاحبه 
برای افراد خواص اس���ت تو ک���ه در باغ مصفا 

آب زالل ننوش���یده و از برکت همراه اول بهره 
نبرده و ما را س���جاده به می آلوده پنداری ره به 
آن نمیداری و ما گفتیم: "باش���د که چنین باشد" 
و باز به حافظ رس���یدیم که بنوشته: " بی تو در 
کلبه گدایی خوی���ش.." و قلم از کار افتاد یعنی 
جوهر تمام کرد قلمی دیگر و نفس���ی چاق تر به 
صفحه نوش���تن آغازیدم تا بشنود یار غار، رفیق 
ش���فیق، مدیر مدبر، جن���اب مهندس صدیق که 
خدمت او در س���رزمین فارس به عالمیان رسید 
و بخشی از دوست دشمن بلند شد. حال که در 
کاخ بلند همراه اول در ونک تهران نشسته، آیا 
زان اعتبار چیزی هس���ت که بدان بگوییم خسته 
نباشید. جاییکه مصاحبه می گذارند و خبرنگار 
ورود ممنوع اس���ت چگونه به درب خانه هزینه 

شد باید رسد؟ الله اعلم.
تغییر ناگهان���ی مرجع پخش کننده، علت تأخیر 

پخش قبوض همراه اول بود
مدیرعامل شرکت خدمات اول، علت تأخیر در 
پخش قبوض همراه اول را توضیح داد و گفت: 
در دوره اخی���ر 20 درصد قب���وض همراه اول به 
مقصد نرس���ید که دلیل آن تغییر ناگهانی مرجع 

پخش کننده قبوض بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، "ناصر قدیر کاشانی" 
روز س���ه شنبه در نشستی خبری که در ساختمان 
مرکزی ش���رکت خدمات اول برگزار شد، اظهار 
داش���ت: پخش قبوض همراه اول از ماه گذشته 
به یکباره به شرکت خدمات اول واگذار شد و 
بدلیل عدم آمادگ���ی الزم، در جریان پخش با 

مشکالتی روبرو شدیم.
ب���ه گفته وی در این دوره 80 درصد مش���ترکان 
هم���راه اول در تهران قبوض خ���ود را به موقع 
دریافت کردند، اما 20 درصد با مش���کل روبرو 

شدند.
وی در خصوص دالیل این امر افزود: ش���رکت 
پست جمهوری اس���المی ایران که پیش از این 

پخش قبوض را به عهده داشت با همراه اول به 
نتیجه نرسید، و کار پخش قبوض به این شرکت 
که زیر مجموعه ش���رکت ارتباطات سیار است، 

واگذار شد.
قدیر کاش���انی گف���ت: قب���وض، اعالمیه بدهی 
مش���ترکان حساب می شود و همراه اول تصمیم 
گرفته پخش اعالمیه بدهی مش���ترکان خود را 

انجام دهد.
به گفت���ه وی همراه اول برای اینکه مش���ترکان 
متضرر نش���وند، زمان پرداخت قبوض این دوره 
را افزایش داده و مهلت پرداخت را تمدید کرده 

است.
مدیرعامل ش���رکت خدمات اول تصریح کرد که 
پانزده���م ماه  های فرد، قب���وض برای پخش به 
ش���رکت تحویل می شود و تا بیست و پنجم ماه 

باید به دست مشترکان برسد.
قدیر کاش���انی با اشاره به اینکه شرکت خدمات 
اول فعالیت خود را از س���ال گذش���ته با پخش 
قب���وض مش���ترکین پرمصرف ته���ران آغاز کرد، 
افزود: در هر دوره 18 تا 25 هزار قبض مشترک 

پرمصرف به این شرکت واگذار شد.
قدیر کاش���انی گفت: با توجه به گس���ترده شدن 
فعالیت ش���رکت خدم���ات اول، در آینده ضمن 
ایجاد پنج دفتر جدید در ش���رق و غرب تهران 

به تعداد کارکنان خود نیز اضافه خواهیم کرد.
وی اف���زود: تمام اف���رادی که قب���وض همراه 
اول خ���ود را دریافت نکرده ان���د برای پیگیری 
می توانند با شماره 1868 داخلی 2222 تماس 
بگیرند و از این طریق نسبت به آدرس، اصالح 
آدرس یا کد پس���تی و یا مغای���رت آدرس با کد 

پستی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت خدمات اول در پایان گفت: 
برای مش���ترکانی ک���ه بدهی آنها زیر س���ه هزار 

تومان است، قبض چاپ نمی شود.

عجب خبری بود خبر!

مهدی خلج
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وقتی از خانه کمند بیرون شدیم به یاد  گذشته ها 
افتادم در س���ره، محلی اس���ت بین جیرین مله و 
چاله مله در گذش���ته های دور اجاقی بود که در 
آن آش درو می پختن���د و اس���ب عروس را برای 
س���الم به امام زاده به انجام���ی بردند و چندین 
خرمن گاه هم بود که خوش���ه گن���دم و جو در آن 
جنجل می شد، سره یک دالونک هم می داشت 
که دش���ته بان ها ت���وی آن ب���رای نگهبانی از دو 
قصبه عبدالمومین و جبرین قصبه، می نشس���تند 
دو طرف س���ره سر باال و سر پایین بود که بچه ها 
برای هنر دوچرخه س���واری قدرتی به آنجا برای 
مسابقه می رفتند در س���ره هر سال ششم محرم 
علم پیغمبر به گردش در می آمد و در خانه مرحوم 
مش���هد عبدالله حاج چراغ علی برای مراس���م 

روضه خوانی شام جلوس می کرد.
سره را داستانی اس���ت بس خواندنی و مردانی 
مرد که در سینه ی آنان پر بود از شاه پریان تا تنوره 
الحاک دیو در گذر از س���ره ش���اهد آن بودم که 
مردی با عصای دستی به آرامی قدم بر می دارد 
و هرچند قدم می ایستد نفسی تازه می کند، خود 
هم بدین س���ان هس���تم ولی پای بدون عصا را 
تندتر تا به او رس���م ش���اید از مردان سره باشد و 
سینه به بدین قلم بازگشاید نزدیک تر شدم بانگ 
زدم:"س���الم علیکم" او ایس���تاد عصا بر زمین 
محکم کرد، گردن چرخاند و گفت سالم علیکم 
چطوری هر دو هم دیگر را شناختیم در کنجی از 
دیوار قمر حسن آقا نشسته و به روزگاران گذشته 

بازگشتیم و از اینجا شروع شد.
چند هفته پیش نشریه ای به دستم رسید  که مطلبی 
از آن به دو کهنه سرباز منصوب بود آن مطلب را 
چندین بار خواندم یکی از آن دو کهنه سرباز را 
می ش���ناختم، از دویدن پشت شترهای  کربالیی 
بیرام شاهسون، از ش���هر تا روستا، از دویدن در 
کوچه باغ ها و کوه دره های روستا از زیر درخت 
بید خانلوق درس خواندن تا س���پاهی شدن در 
بی جی گرد، از مدرسه کوچ تا تخته قاپوی خان 
آب���اد از حضور در دانش���گاه تهران دانش���کده 
ادبیات رش���ته ی معقول منقول و استادی چون 
فروزانفر مطهری، باس���تانی پاریزی، دکتر کرجی 
آیت الله محمدی و... دانش آموخته دانش���گاه 
تهران ورود به دانش���گاه افس���ری و خدمت در 
ارتش به یادم آمد، روزی که رادیو بغداد در سال 
1973 یا 1974 می گفت: تیمسار دیوانه ای به نام 
یزدان ستاه گروهانی را به فرماندهی افسری به نام 
عباس ش���ریعت به عمق 24 کیلومتری خاک ما 
ورود کرده به یاد دارم در جنگ ظفار تنها افسری 
بودی که غار معروف کمونیس���ت ها را کشف و 
منفجر کردی و روزی که مأمور ش���دی تا پرونده 
افسری را که با شمشیر بر چشم تصویر شاه که به 
دیوار بود فرو کرده... آهسته به متهم گفتی من یار 
تو ام و بدین ش���جاعت و مردانگی ات گزارشی 
تهی���ه می کنم  که به نفع تو باش���د و به یاد دارم 
زخم جنگ در بدنت نشست، و تو هیچ نگفتی، 
حال می نویس���ی کهنه سرباز؟ مگر نشنیده ای هر 

چیزی نو ش خوبه مگر دوست که کهنه اش خوب 
است.

امی���ر بنویس و بگو ک���ه فردای جوان���ان از این 
نوش���ته ها و گفته ه���ای همچون تویی ک���ه بر کوه 
ساران معلم بودی و در میادین افسر دبیر جنگی 

و امروز قصه گوی تشنگان دانستن.

سرباز بگیری...
خوانن���ده ی محترم قطع���اً از مطالعه مطالبی که 
خواهن���د خوان���د خاطراتی در ذهن���ش متبادر 

خواهد شد.
بگذار اول از خودم بگویم... س���ال های عمر را 
پشت س���رنهاده و در دورانی از عمرم هستم که 
برابر ضوابط و مقررات ج���اری حکومتی، "نه 
می توانم وام بگیرم تازه اگر بتوانم، باز پرداخت 
آن نمی تواند دراز مدت باش���د" و نه می توانم 
ضمانت کس���ی را بکنم، نه می توانم از بعضی 
امکان���ات موجود مثل همه مردم عادی بهره مند 
شوم، آخر من جز متولدین بعد از شهریور بیست 
و پایان جنگ جهانی دوم هستم، تو خود حدیث 

مفصل بخوان از این مجمل...
عنوانی را که در صدر گفتار نوش���ته ام دو بخش 
را ش���امل خواهد ش���د. بخش نخس���ت مرتبط 
اس���ت با زمانی که حاصل ش���نیده هایم از زبان 
پیر دوران جوانی و نوجوانی من است و بخش 
دوم مش���اهدات عینی و حس���ی شخصی خودم 
می باش���د، از آن جهت این موضوع را انتخاب 

امیر من سخن بگو،
تو سرداری نه کهنه سرباز
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کرده ام که یقین دارم با تکنولوژی موجود همه آن 
مطالبی را که خواهم نوشت فراموش خواهد شد 
اگر چه در صورت فراموش شدن هم تاثیری زیاد 
در اصل قضیه نخواهد داشت، اما در هر صورت 
تاریخ اس���ت و تاریخ را هم باید نوش���ت تا در 
اذهان بماند و از نسلی بر نسل دیگر منتقل گردد 
و همی���ن صفحات کم رنگ و ش���اید بی رنگ 
کتاب تاریخ را قط���ور نیز خواهد کرد و احتمااًل 

خوانندگان از مطالعه آن لذت خواهند برد...
اما بعد در روس���تای زادگاه م���ن پیرمرد خوش 
صحب���ت و خوش اخالق و م���ردم داری بود که 
پای پیاده به مش���هد مشرف ش���ده بود و به قولی 
حدود بیش از ه���زار کیلومتر رفته و همین مقدار 
هم برگش���ته بود به نام مش���هدی مراد علی که در 
این اواخ���ر عمر به عل���ت کهولت س���ن به کار 
کش���اورزی رغبتی نداشت و بعد از ظهرها روی 
س���کوی درب ورودی خانه اش می نشست و با 
هم س���ن و س���ال های خود گپی می زد و چپقی 
چاق می کرد و دودش را به هوا می فرستاد و بقیه 
هم به صحبت هایش گوش می دادند جوان ها و 
نوجوان ها ه���م که عالقه مند بودند پای صحبت 

در گرداگر محل می نششتند و گوش می کردند.
یکی از آنها هم من بودم او تعریف می کرد، قبل 
از روی کار آمدن حکومت پهلوی اواخر سلطنت 
مظفرالدین ش���اه و اوایل حکومت احمد ش���اه 
قاجار جهت انجام خدمت اجباری و یا به قولی 
س���ربازی احضار ش���ده بود، البته نحوه خدمت 
بدی���ن ترتیب بود ک���ه مردم متناس���ب با عواید 
و درآم���د حاصل از ملک و ب���اغ و زمین که در 
روستا داش���تند طبقه بندی می شدند و نحوه این 
طبقه بندی بدین صورت بود که می گفتند فالن 
ش���خص از نظر مرتبه مالکیت ی���ک و یا دو و 
بیشتر سرباز بده مالک است و این مطلب بدان 
منظور بود که فی المثل مقدار مالیات را مشخص 
می کرد بر اس���اس هزینه ای که برای یک سرباز 
در طول خدمت معین می ش���د و پدر من در آن 
دوران سه سرباز بده مالک بود در حقیقت یکی 
از فرزندانش که من باش���م بایستی جهت انجام 
خدمت س���ربازی و به فوج ملحق ش���وم و لهذا 
مأمورین حکومتی به روستای ما آمده و حدودًا 
چند نفری که شاید هشت نفر بودیم را احضار و 
ابالغ که باید باتفاق جهت انجام خدمت همراه 

آنان باشیم.
چاره ای ج���ز اجرای امر نب���ود. الجرم به اتفاق 
بقیه نفراتی که از روستاهای هم جوار به کاروان 
ما افزوده شده راهی شیراز شدیم. چون خواسته 
دولت بر این بود که مشمولین این منطقه به شیراز 
بروند و در پادگان و یا به قولی س���رباز خانه آنجا 
خدم���ت کنند. آن زمان مث���ل امروز نبود که همه 
ش���هرهای بزرگ و کوچک سربازخانه و پادگان 

داشته باش���ند. با فرصتی که دادند ابزار و لوازم 
س���فر آماده ش���د لباس و حتی وسیله پخت و پز 
و خواب و هر دو نفری که می توانس���تند با هم 
باش���ند یک اس���تر که در آن زمان االغ بود و در 
یکی از روزهای اواخر تابستان بود که به سمت 
ش���یراز حرکت کردیم و سفرمان یک ماه به طول 
انجامید، خاطرم نمی آید که چند فرسخ راه رفتیم 
هنگام ورود ما را به محلی بردند که در اطرافش 
دیوار بود و تا چشم کار می کرد به صورت بیابان 

که می گفتند اینجا سرباز خانه است.
پس از ورود محلی را ب���رای ما پیش بینی کرده 
بودن���د که به آنج���ا رفتی���م و االغ هایمان را هم 
به اصطب���ل نزدیک محل زندگی ب���رده و کاه و 
یونجه ای که بود دادیم و خبر نداشتیم اولین روز 
پذیرایی اس���ت و پس از جابجایی و مش���خص 
ش���دن محل خود و االغ که معلوم ش���د که باید 
خرج خودم���ان را خودمان فراهم کنیم آن هم با 
کار کردن در ش���هر و از حاصل در آمد هم مبلغی 
به عن���وان کمک هزین���ه به مس���ئولین بپردازیم. 
آزادمان گذاش���تند که روزها کار کنیم و ش���ب ها 
برگردیم ما هم که کاری بل���د نبودیم و جایی را 
نمی شناختیم تنها راه حل را رفتن به صحراهای 
اطراف و جمع آوری هی���زم و هیمه و فروش آن 
در شهر را وس���یله امرار معاش دانستیم. فرمانده 
فوج یا قش���ونی که ما سرباز او بودیم خودش از 
مالکی���ن منطقه بود و علی الظاهر ما که س���رباز 
بودی���م در حقیق���ت حافظ منافع ش���خصی او 
قلمداد می ش���دیم و افرادی عامی و بی سواد و 
از هم���ه جا بی خبر... که فک���ر می کردیم برای 

مملکت خدمت می کنیم...
چند ماهی گذش���ت کارمان شده بود کارگری و 
خدمت برای ارباب یکی از شب ها متوجه سر و 
صدا ش���دیم دیدیم که از در و دیوار همان سرباز 
خانه عش���ایر منطقه وارد ش���دند و سر و صدا و 
به بند صدای فری���اد و ما هم از همه جایی خبر 
معلوم ش���د مخالفان فرمانده خواس���ته اند چشم 
زخم بگیرند ه���م والیتی های من که با هم آمده 
بودیم دور هم جمع ش���ده و با هم مشورت کرده 
که برای چه از فاصله دوری برای منافع شخصی 
فردی که اصاًل او را نمی شناسیم و هیچ رابطه ای 
هم با او نداریم هم خودمان و هم وسیله شخصی 
امان را در اختیار گذاشته و جانمان نیز در معرض 
خطر قرار بگیرد و در حالی که هیچ دستمزدی از 
او دریاف���ت نمی کنیم، تصمیم گرفتیم از فرصت 
استفاده کرده و فرار کنیم، البته کار آسانی نبود اما 

اتفاق افتاد.
در یکی از روزهای اس���فند م���اه بود که باز هم 
ب���رای کار کردن و ن���ان در آوردن و باج دادن از 
س���رباز خانه خارج شدیم با استفاده از فرصت، 
فرار را برقرار ترجیح داده و از راه های کوهستانی 

که قباًل با اس���تفاده از اطالعات داده ش���ده از 
طرف بومیان محلی آگاه بودیم س���رباز خانه را 
ترک کردیم ناگفته نگذاریم در طول مدتی که در 
ش���یراز بودیم االغ هایمان را به علت نداشتن کاه 
و علوفه با قیمت ارزان فروخته بودیم و به ناچار 
پای پیاده به کوه زدیم... می رفتیم و پش���ت س���ر 
نگاه می کردیم کس���ی را در تعقیب خود ندیدیم 
ظاهرًا فرمانده از رفتن ما خیلی هم ناراحت نشده 
بود چون احس���اس کرده بود که قادر به پرداخت 
هزینه ی س���ربازی ما نیس���ت هیچ نوع تعلیم و 
آموزشی هم که الزمه دانستن یک سرباز بود فرا 
نگرفتیم چون هم���واره در حال کارگری بودیم و 
دلمان خوش بود که ناممان کبوتر حرم است یعنی 
سربازیم و قشونی هستیم... حتی لباس یکنواخت 
و همرنگ هم نداشتیم... همان تنبان های گشاد 
و بن���د تنبان و آرخالوق ه���ای بافت و دوخت و 
الیت و گیره های تختی که تخت هایش���ان از کهنه 
پارچه های کرباس و هرم تهیه شده بود و رویه اش 
از نخ بافته. در پا و جوراب های پشمی که بافت 
آن را خواهران و مادرانمان بر عهده داشتند... که 
در این فاصله زمانی هم تا حدودی پاره هم شده 
بودن���د... در بین راه به دزدان هم برخورد کردیم 
وقتی دیدند آهی در بساط نداریم و سرباز فراری 
از جور فرمانده هستیم کاری به کارمان نداشتند و 

رهایمان کردند...
بعد از گذش���ت ش���ش ماه���ی از حضورمان در 
شیراز وارد والیت شدیم بدون اینکه حتی کسی 
س���راغمان را بگی���رد... در آن دوران مثل امروز 
نبود که حکومت مرکزی واحدی باش���د هر یک 
از مناطق ایران را یکی از شاهزاده ها و ارباب ها 
به صورت تیول اداره می کردند و از مالیات های 
مأخوذه از رعایا ضمن هزینه های خود مبلغی را 
به عنوان پیشکش���ی به حضور ش���اه وقت ارسال 
می داش���تند و بقیه را خرج خ���ورد و خوراک و 
عیاش���ی ها و هزینه نیروهایش���ان می کردند و با 
ش���الق و تهدید و ارعاب از رعایا باج و خراج 
می گرفتند و برای منطقه اس���تحفاظی خود هم 
حدود و ثغ���وری را معین ک���رده بودند و وقتی 
هم کس���ی از منطقه ای عبور می ک���رد مجبور به 
پرداخت حق العبور هم ب���ود. اگر چه ما در این 
وضعیت از مسیر اصلی حرکت نکرده و از بیراهه 
آمده بودیم بعد از گذش���ت بی���ش از یک ماه و 
نی���م و با حالتی ن���زا و تنی ضعیف که حاکی از 
بی خوابی های ممت���د و راه پیمایی های روزانه و 
شبانه بود به والیت رسیدیم و مشغول کشاورزی 
و دامداری شدیم... و ادامه زندگی دادیم و فعال 
همین هستیم که می بینید.. و این بود قصه آن مرد 
بلند قامت اس���تخوان دار خوش لحجه و خوش 

بیان که گذشت.
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وقتی تالوت قرآن کریم و س���رود جمهوری اس���المی 
سروده شد چهره آشنای مطبوعات جناب مهندس سید 
اس���فندیار صالحت پور به پش���ت میکروفون آمد و با 
همان ادبیات پسندیده و تحسین برانگیز از جمع حاضر 
بخصوص حضور ارباب جراید تقدیر تشکر نمود. سید 
خوب خوبتر می داند که پل ارتباطی س���ازمان و مردم 
در همین جا است والحق توانست در کوتاه کالم جان 

سخن را پیاده کند و بابی شود بر دیگر سخنوران.
ما را بر آن نیس���ت که مارون و پیش���ینه تاریخی آنرا به 
اس���ب قلم س���پاریم ولی بر این باور هس���تیم که آغاز 
سلسله ساس���انی با پیروزی اردشیر بر اردوان اشکانی 
پایه گذاری ش���د آنجا که حکیم ابوالقاس���م فردوسی 

می سراید من زاده آن اردشیر قهرمانم. 
مختصر مارون آن است که مارون یکی از رودخانه های 

جنوب غربی ایران است.
مارون که طاب هم نامیده می ش���د سرحد جغرافیایی 
فارس و خوزستان بوده و امروز از میانه خاک کهکیلویه 
و س���پس بهبهان گذر می کند. مارون در جایی به نام 
جم حبی وارد دشت خوزس���تان می شود. این دشت 
کوهپایه ای در قدیم هرمزگان نامیده می ش���د و همان 
جایی اس���ت که اردشیر ساس���انی در نبردی بر اردوان 
اشکانی پیروز شد سدی نیز بر روی رودخانه مارون زده 

شده به نام سد مارون.
تاالر س���وره در مجموعه حوزه اندیش���ه شاهد حضور 
بی شمار از فعاالن بازار بورس و کارگزاران اندیشمندان 
اقتصاد کشور بود باید شهادت دهیم تاکنون این شمار 

جمعیت در هیچ سازمان، شرکت مشاهده نشده بود.
ترکیب پانل معرفی شرکت پتروش���یمی مارن به شرح 

ذیل :
جناب دکتر حمیدرضا اسکندری رییس جلسه و رییس 
هیات مدیره جناب مهندس ش���ریف موسوی مرد کار 
اندیشه تالشگر با سابقه درخشان در کارهای بنیادی و 
تولیدی از زبده کارشناسان نفت جناب احمدزاد مدریر 
ارشد مالی، مدیری که حساب کتاب شفاف او زبان زد 
همگان بخصوص در رشته مالی است و مهندس افشین 

کارشناس پخته و زبده صنعت پتروشیمی. 
در ذیل آنچه در مارون هس���ت با همت روابط عمومی 
پرکار به رشته تحریر درآمد ولی آنچه شرکت کنندگان به 

رقم این س���طور گفتند باب نیکویی بود که از دو رکن 
اعتبار می گرفت اول مدیریت آگاه و کاردان ش���رکت 

دوم محصول و توانمندی شرکت با هم بخوانیم:
مقدمه:

کیمیاگری و جستجوی اکثیری که ماده کم ارزش مانند 
مس را به ماده ارزشمند مانند طال تبدیل کند، تاریخی 
به درازای عمر انسان دارد. آرزویی که هیچگاه برآورده 
نخواهد شد، لیکن صنعتی شدن جهان را رنگ و بویی 
دیگر بخشید. صنعت پتروشیمی به طور عام و شرکت 
پتروش���یمی مارون ب���ه طور خاص کان���ون تحقق این 
خواسته دیرین انسان می باشد که در آن مواد کم ارزش 
به مواد ارزش���مندی تبدیل می شوند که در جای جای 
زندگی انسان مدرن امروز، چنان نقش اساسی دارد که 

بدون آنها زندگی تقریباً غیرممکن است.      
شرکت پتروشیمی مارون 

شرکت پتروش���یمی مارون در تاریخ 1377/11/01 برای 
اجرای الفین هفتم تاسیس گردید. با اجرای این طرح 
که یا ظرفیت تولید سالیانه 1/1 میلیون تن پلی اتیلن در 
زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشد، برای اولین 
بار در کش���ور +2C )اتان ( از گاز طبیعی اس���تحصال 
ش���ده، طی فرآیندهایی به مواد الفین���ی، فرآورده های 

پلیمری و شیمیایی تبدیل می شود. 
موقعیت جغرافیایی  

شرکت پتروش���یمی مارون در زمینی به مساحت 102/5 
هکت���ار و در دو منطقه جغرافیایی زیر احداث گردیده 

است. 
1( منطقه کریت کمپ اهواز 

واحد بازیابی اتان در زمینی به مساحت 9/5 هکتار در 
کلیومتر 15 جاده اهواز – ماهشهر احداث شده است. 
در این واحد خوراک واحد الفین تولید و با خط لوله 
به طول 95 کیلومتر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

ارسال می شود. 
2( منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

واحد الفین به همراه واحد های پلی اتیلن سنگین، پلی 
پروپیلن، اتیلن اکساید و اتیلن گالیکول و سرویس های 
جانبی و آفس���ایت در زمینی به مساحت 93 هکتار در 
س���ایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروش���یمی بندر امام 

خمینی )ره ( احداث شده است.

زمینه فعالیت شرکت
شرکت پتروش���یمی مارون در تاریخ 77/11/01 تأسیس 
گردید،در س���ال 1385 به بهره برداری رسید و در سال 

1387 به بخش خصوصی واگذار شد.
شرکت پتروشیمی مارون با دارا بودن کارخانه بازیابی 
ات���ان، با بازیافت ات���ان از گاز طبیعی آن را برای تولید 

محصوالت شیمیایی و پلیمری به کار می برد.
این شرکت با توانایی تولید س���االنه 1100000تن اتیلن، 
200000 تن پروپیلن، 300000 تن پلی اتیلن سنگین، 300000 
تن پلی پروپیل���ن و بیش از 443000تن انواع گالیکول 
یکی از بزرگترین ش���رکت های پتروشیمی در ایران و 

جهان می باشد.
خطی و مشی شرکت

مدیری���ت انرژی و اس���تفاده بهین���ه از منابع طبیعی و 
مدیریت پس���امدها و پسابهای صنعتی، کنترل و حذف 
ریسکهای خطر و جنبه های زیست محیطی مرتبط با 

شرکت  
اس���تفاده بهینه از امکانات موجود، اختصاص منابع 
مورد نی���از جهت تحقق اهداف، و گس���ترش فرهنگ 

ایمنی، محیط زیست و بهداشت
رعای���ت و متابعت کامل از الزامات، قوانین و مقررات 

مرتبط با محصوالت و فعالیتهای شرکت
واکاوی ارزش ه���ای نیروی انس���انی، ارتقاء س���طح 

آموزش، مهارت کارکنان و ترویج فرهنگ کاری 
نهادینه کردن بهبود مستمر کیفیت محصوالت به منظور 

افزایش رضایتمندی مشتریان
کارخانه بازیابی اتان

کارخانه بازیابی اتان به عنوان نخستین واحد تولیدی 
در زنجیره تولیدات شرکت پتروشیمی مارون به عنوان 
تأمین کننده خوراک اصلی واحد الفین می باشد. در 
این کارخان���ه با بکارگیری آخرین تکنولوژی های روز 
 ،NGL دنیا، پس از دریافت گاز طبیعی از واحدهای
با جداکردن اتان و گازهای سنگین تر از گاز طبیعی، که 
تا قبل از این تنها به عنوان س���وخت استفاده می شد، 
محصولی به حجم 908720 تن در سال با ارزش افزوده 
بس���یار باال برای تولید مواد ارزشمند پتروشیمیایی به 

واحد الفین ارسال می شود.

پتروشیمی مارون به دلها نشست

سمت عضو هیات مدیره     

رییس هیأت مدیره   آقای حمید رضا اسکندری    
 آقای دکتر حسین نقره کار شیرازی     نایب رییس هیأت مدیره
عضو اصلی هیأت مدیره   آقای علیرضا صابر کوچک سرایی   

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل   آقای مهندس سید رحیم شریف موسوی  
آقای دکتر عباس عصاری     عضو اصلی هیأت مدیره          
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قاصدک ! هان، چه خبر آوردی ؟
از کجا وز که خبر آوردی ؟

خوش خبر باشی، اما، اما   
گرد بام و در من    

بی ثمر می گردی   
انتظار خبری نیست مرا     

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری    
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با  َکس      

برو آنجا که تو را منتظرند      
قاصدک   

در دل من همه کورند و کرند   
دست بردار ازین در وطن خویش غریب   

قاصد تجربه های همه تلخ     
با دلم می گوید     

که دروغی تو، دروغ      
که فریبی تو.، فریب      

قاصدک هان، ولی... آخر... ای وای     
راستی آیا رفتی با باد ؟    

با توام، ای! کجا رفتی ؟ ای    
راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟    

مانده خاکستر گرمی، جایی ؟    
در اجاقی طمع شعله نمی بندم خردک شرری هست هنوز ؟    

قاصدک!   
ابرهای همه عالم شب و روز   

در دلم می گریند   

شعر قاصدک 
 مهدی اخوان ثالث
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باید خسته نباشید به این مدیر و تیم همکارانش 
گفت در کوران خبر اقتصادی کش���ور که بقول 
حاج محمد ویدری کی به کیه می رفت اعتماد 

از مدیران اقتصادی برداش���ته ش���ود  و هر چه 
می ش���نیدی از این ور مرزیه���ا و آن ور مرزیها  
ای���ن بود  ک���ه کی برد  و  کی خ���ورد توی این 

گیردار لیستی به دستمان رسید بدین شرح :

خسرو امیر حسینی

تا آنجا که وقت ایجاب می کرد خود و اگر خود 
نم���ی بودم از همکاران خواهش درخواس���ت که 
بروید و بشنوید بپرس���ید و بدانید. عقربه ساعت 
روی 11/55 دقیقه صبح روز 19 بهمن نشس���ته بود 
که جناب دکتر طالب���ی مدیرعامل بانک محترم 
کشاورزی پایان مصاحبه را اعالم کرد. دو اتفاقی 
که در این نشستها در میان ارباب جراید و مخبرین 
افتاد پرسیدن و جواب شنیدن از مدیران اقتصادی 
از س���یر تا پیاز  گردش اقتصاد کشور می بود و در 
این فاصله 9 روز کش���ور در ت���اب و تب دهه فجر 
و ب���ردن الیحه بودجه، انتخابات هش���تمین دوره 

مجلس ش���ورای اسالمی و برگزاری دو کنفرانس 
بیداری اس���المی در منطق���ه و خطبه های زعیم 
عالیقدر حض���رت آیت الله امام خامنه ای، اخبار 
این نشس���ت ها در تیترهای اول جایی نگذاشت. 
ولی حاصل کار در آینده و نگارش���ها در اصحاب 
قلم جایی به نیکو خواهد داشت. این نهال پربار 
را جن���اب عزیزی مدیر ارش���د رواب���ط عمومی 
وزارت اقتصاد و دارائی و همکاران مش���ارالیه در 
حوزه های بانک، بیمه، بورس، مالیات حوزه های 
معاونتی وزارت غرص شد. اولین باریست که مدیر 
روابط عمومی توانس���ته از قدرت مدیریت حوزه 

خود بخوبی بهره برده و این س���اختمان شیشه ای 
را به طرفین باز کند.

 باید اذعان داش���ت کار جن���اب عزیزی مدیریت 
ارش���د وزارت اقتصاد و دارایی ب���ه کمال بود و 
شناخت مشارالیه از حوزه کاریش تحسین بر انگیز.
از طرف دیگر حضور پرشمار اصحاب رسانه بدین 
امر گوی���ای تایید آن بود. در ای���ن چند روز نقش 
مدیریت در روابط عمومی در شرکتها نشان از فراز 

و فرود  کاریشان هم بود.
رییس خسته نباشید
همیشه  خندهایتان برل����ب

سمتنامتاریخردیف 

شنبه 18
جناب آقای دکتر عسکری/90/11

معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
محل برگزاری : سازمان امور مالیاتی کشور

2
3

یک شنبه
جناب اقای دکتر صالح ابادی90/11/9

جناب آقای سهامیان مقدم

رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 
محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد مدیرعامل محترم بیمه ایران

محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

4
5

سه شنبه
جناب آقای کریمی90/11/11

جناب اقای حیدری

رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

مدیرعامل محترم باینک ملی ایران
محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

6
چهارشنبه 

جناب آقای دانیالی90/11/12
مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن

محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

7
شنبه 

جناب آقای دکتر علیشیری90/11/15
معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

محل برگزاری : سازمان سرمایه گذاری

8
یکشنبه

جناب آقای دکتر معمار نژاد90/11/16
رییس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران

محل برگزای: سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

9
10

دوشنبه
90/11/17

جناب آقای پاشایی فام
جناب آقای محمدی

مدیرعامل محترم بانک سپه
محل برگزاری: سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

مدیرعامل محترم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

11
12

سه شنبه
90/11/18

جناب آقای مصطفی پور
جناب آقای وکیلی

مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران
محل برگزاری : سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات
محل برگزاری: سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد 

13
14

چهارشنبه
جناب آقای سهیلی پور90/11/19

جناب آقای دکتر طالبی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره محترم سازمان حسابرسی
مدیر عامل محترم بانک کشاورزی

محل برگزاری: سالن شهید مطهری وزارت اقتصاد

کار خوب از مدیری که باید الگو شود
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هرچن���د یکب���ار، ایمیل های���ی درب���اره ایران 
می گیری���م که عکس���های خنده دار را نش���ان 
 only می ده���د و موضوع آن فقط در ایران یا

in Iran است
این ایمیل ها اگرچه خنده به لب می نش���اند و 
بعدی از ابعاد جامعه ایران را نش���ان می دهد، 
اما در ایران چیزهایی هم هس���ت که س���اده از 

کنارشان می گذریم.
اگر مدتی از ایران دور باش���ید، این نکات زیبا 

بیشتر خود را نشان می دهند.
امروز با همسرم به کوهپیمایی در دارآباد رفتیم

نیمه های راه گروهی زن و مرد با سن های کم 
و زیاد نشسته بودند.

مردی با موهای س���پید و صدایی بس���یار زیبا، 
داشت ترانه می خواند و بقیه هم با او دم گرفته 

بودند.
آنقدر جو گیرنده ای بود که ما هم نشس���تیم و با 

خواننده دم گرفتیم.
وقتی ترانه ش���ادتر شد، جوانی خوش تیپ بلند 

شد و شروع کرد به رقصیدن.
خواس���تم فیلمی بگیرم، فکر کردم شاید دوست 

نداشته باشند.
در ای���ن حال فکر می ک���ردم کجای دنیا چنین 

حالت و جوی را می شود دید؟
برگشتیم در قهوه خانه ساده باالی کوه، سفارش 

املت دادیم.
کنار دس���ت فروش���نده نوش���ته بود: م���ا را در 

Facebook مالقات کنید.
باز فکر کردم در کجای دنیا می ش���ود اینچنین 
امل���ت خوش���مزه و نان لواش���ی پی���دا کرد که 

فروشنده اش هم تا این حد به روز باشد؟
چ���ون من تا حدی دنیا دیده هس���تم، به تجربه 

می گویم: هیچ کجا.
هنگام برگش���تن خانمی با مانتو و روس���ری و 

ظاهری مرتب در حال فروختن گل بود.
آنقدر ظاهر با کالسی داشت که برای خرید گل 

پنجره را باز کردیم.
شخصیت باوقاری داشت.

وقتی گفتیم به ش���ما نمی آید گل بفروش���ید، با 
کالمی تکان دهنده گفت:

بی کس هستم، اما ناکس نیستم. زندگی را باید 
با شرافت گذروند.

کج���ای دنیا می توان این س���طح از فلس���فه و 
حکمت را، در کالم یک گلفروش یافت؟

به خانه که رسیدیم همسرم یادش افتاد چیزهایی 
را نخریده است.

به س���وپری نزدیک خانه رفت���م و خرید کردم. 
دست کردم کیفم همراهم نیست.

گفتم ببخش���ید پول نیاوردم، میروم بیاورم و در 
حالیکه مبلغ کاالیی که خریده بودم کم هم نبود.

مغ���ازه دار با اصرار گفت نه آقا قابل ش���ما رو 
نداره و با کالم���ی جدی و قاطع کاال را به من 

داد.
تش���کر کردم و در راه خانه فکر کردم کجای دنیا 

چنین اعتمادی به یک غریبه وجود دارد؟
تازه پ���ول را هم که آوردم فروش���نده با تعجب 

گفت آخه چه عجله ای بود؟
ش���ب در حالیکه پش���ت لپ تاپم داش���تم کار 
کاردئون یکی از  می ک���ردم، یکباره ص���دای آ

ترانه های خاطره انگیز را سر داد.
در کوچ���ه نوازنده ای ب���ا زیباتری���ن حالت و 

مهارتی خاص می نواخت.
به دنبال صدا رفتم و پنجره را باز کردم.

یکی آمد و به او نزدیک ش���د و گفت از طبقه 
هش���تم آمدم پایی���ن فقط بخاطر ای���ن ملودی 

قشنگی که میزنی.
با رضایت پولی به زور داد و رفت... حس���اب 
کردم دیدم پولی که در این کوچه گرفت را اگر 

در ده کوچه گرفته باش���د، درآمد ماهانه خوبی 
دارد.

در کج���ای دنیا کس���ی می توان���د در کوچه ای 
سرودی را سر دهد؟ من جایی ندیده ام.

می توان همه رخدادهای باال را منفی دید.
چرا باید خانمی با وقار گل بفروشد...؟

چرا فردی که به کامپیوتر وارد است باید باالی 
کوه املت درست کند...؟

چرا باید نوازنده ای ماهر در کوچه بنوازد....؟؟ 
و از این دس���ت نگاههای منف���ی که خیلی ها 

دارند.
اما هیچ راه حلی هم ندارند که مثال این رد اگر 

در کوچه ننوازد، چه مشکلی حل خواهد شد؟
و آیا نگاههای منفی ما کمکی به حل مشکالت 

دنیا می کنند؟
من هرچه را دیدم مثبت می دیدم.

بعضی از ما چیزهای���ی را برای خودمان ذهنی  
ح���ل ک���رده ای���م در حالیکه در عم���ل وجود 

ندارند....
و آنچه را نیز که وجود دارد، چش���م ما نمی بیند 

و ذهن ما درک نمی کند.
مثال آدمها را به دو گروه با کالس و بی کالس 

تقسیم کرده ایم...!
ماکسیما، برادو و بنز با کالس، و پیکان و پراید 

بی کالسند.
حاال در جاده گیر کنید، به هر دلیل...، چه تمام 

شدن بنزین، چه خرابی ماشین....
امتحان کنید حتی یک ماکس���یما و برادو و بنز 

بخاطر کمک به شما توقف نمی کند.
و اگر کس���ی به کمکتان بیای���د یا پیکان دارد یا 

وانت... کدام با کالس ترند؟
می توانید به رخدادهای یکروز عادی از زندگی 
فکر کنید، در آن تلخ و شیرین بسیار وجود دارد.  

این یادنوشته
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در دوره جوانی بود که نقاشی از نقاش معروف سبک 
قهوه خانه قریلر آغاس���ی را دیدم که ذیل آن این ش���عر 

را بنوشته:
     محمل لیلی به سرعت می رواند ساربان   

            گر بداند حال مجنون ناقه را پی می کند
روز مجمع ش���رکت موتوژن در کنجی نشس���ته و نقش 
ذهنم که همان کاروان ساربان ناقه بود در حال احوالی 
دیگر به سر می بردم طنین صلوات کالم قرآن کریم مرا 
به خود آورد و در پشت تریبون جناب نجم الدین استاد 
باقی ن���ژاد را دیدم بقول عاش���قلر آذری زبانان دلیلر. 
آنانکه صدای دردمندان را بخوبی می شنوند و به آب 
و آتش می زنند تا ظلم از ظالم ستانند داستان خوبیست 
این قصه کوراوغلی با س���از عاشقلر، فضای ذهنیم در 
اس���طوره ها می چرخد اصاًل به اعداد و ارقام نگاهی 
نمی دارد. در ش���غل خبریم هر چه شنیده ام آمار ارقام 

بوده که بقول امین مردم کذب است و الغیر.
این باب مرا خوش نیس���ت. بگذار آوای س���یم چکور 
و انگش���تان آموخته در گام ها در یک مس���یر رفت و 
برگشت دیلم، دیلم، دیلم کند و آوای بش، بش دیر اون 
بش، اون بش باغشالر را سر دهه داستان کچل حسن 
و قیرآت قهر پری تنهایی کوراوغلی و س���از آوای آن، 
هی کجا می روی مجمع موتوژن است از او بگو بخود 
شدم. مهندس باقی نزاد پیام خوش می داشت سود 800 
ریال افزایش سرمایه 50درصد و این بود که تیتر مطلب 
را بگذاری���م محمل ران موتوژن ب���ر دلها خوش راند.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت س���رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 

)سهامی عام(
در اج���رای مفاد ماده 232 اصالحی���ه قانون تجارت، 
مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق 
بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی 
ش���رکت برای دوره مالی منتهی به 1390/09/30 برپایه 
سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل 

تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش���های س���االنه 
هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارایه ش���ده 
در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص 
وضع عمومی ش���رکت و عملکرد هیات مدیره فراهم 

می آورد. 

به نظر اینجانب���ان اطالعات من���درج در این گزارش 
که درباره عملیات ووضع عمومی ش���رکت می باشد. 
ب���ا تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساس���نامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده 
و اث���رات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و کافی در این 
گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی 
از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان می ش���ود از 
گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1390/10/10 به تائید 

هیات مدیره رسیده است.
پیام هیات مدیره

م���رور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت الکتروموتور 
در سال مالی مورد گزارش:

ش���رکت موتوزن بعنوان بزرگترین تولی���د کننده انواع 
الکتروموتورها در خاور میانه می باشد در حال حاضر 
این شرکت طیف وسیعی از الکتروموتورهای خانگی 
و صنعتی را در دورها و توانهای مختلف با بهره گیری 
از تکنولوژی روز تولی���د در بازارهای مصرف اعم از 
بازارهای  داخلی و برخ���ی بازارهای خارجی عرضه 
می کند که در س���ال مالی مورد گزارش باالترین میزان 
تولی���د را از نظر کمیت بیش از دو میلیون دس���تگاه و 
همچنین باالترین می���زان ف���روش الکتروموتور را در 
طول 38 س���ال فعالیت داشته است به تبع آن باالترین 
س���ود حاصل گردید گردیده اس���ت. می ت.ان گفت 
موتوژن هر س���ال رکورد جدی���دی در تولید و فورش 
و س���ود محصوالت خود کس���ب می کند. در س���ال 
مالی گذش���ته ش���رایط حاکم بر جهان در زمینه های 
اقتصادی و صنعتی و تاثیرات آن در کش���ور خصوصا 
در ش���رکت، از جمله بی ثباتی قیمته���ای مواد اولیه و 
قطع���ات در بازارهای داخلی و خارجی از طرفی باال 
بودن نرخ تورم اقتصادی، باال بودن بهره بانکی عدم 
وجود سیاس���تهای اثر بخش بر تعرفه ه���ای واردات 
الکتروموتور، ورود الکتروموتورهای بی کیفیت و ارزان 
و وجود رقبای داخلی و خارجی متعدد، موتوژن را در 
شرایط س���خت قرار داده بود که کوچکترین لغزش در 
تصمیمات مدیریتی می توانست برای شرکت بحران زا 
باش���د. اما با تالش مجموعه پرسنل موتوژن و هیات 

مدیره آن خصوصا حمایتهای بی دریغ شرکت سرمایه 
گذاری غدیر به عنوان سهامدار عمده شرکت توانست 
خودش را از شرایط سخت عبور داده و هر سال نسبت 
به گذشته شاهد موفقیت جدیدی می باشیم. از طرفی 
همچنان سیاس���ت اصالح ساختار سازمانی و افزایش 
به���ره وری و تعریف پروژه های پای���دار و جدید جزء 

سیاستهای اصلی شرکت موتوژن می باشد. 
مرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :
شرکت موتوژن بعنوان بزرگترین و خوشنام ترین تولید 
کننده انواع الکتروموتوره���ای خانگی و صنعتی در 
ایران، سیاس���ت های اصلی و ذاتی خ���ود را در زمینه 
تولی���د و ف���روش همواره ب���ر حفظ و ارتق���اء کیفیت 
محص���والت تولیدی خود و ارتباط موثر با مش���تریان 
متمرکز کرده اس���ت. لذا توانس���ته جای���گاه خود را در 
صنعت الکتروموتورسازی هر روز مستحکم تر نماید. 
هر چند الکتروموتورهایی در تمامی تیپ ها و توانهای 
مشابه تولیدات موتوزن به وفور وادر بازار ایران شده و 
تهدید بزرگی برای موتوژن محس���وب می شود اما با 
کمال خوشبختی کیفیت محصوالت تولیدی موتوژن 
مش���تریانی را که برنامه ری���زی طوالنی مدت دارند به 

خود جلب کرده است.
ع���الوه ب���ر آن سیاس���تهای مدیریتی، توس���عه تنوع 
محصوالت، شناخت بازار و مشتریان از طریق برگزاری 
س���مینارهای مختلف برای مصرف کنن���دگان عمده 
الکتروموتور، ش���رکت در همایش���ها و نمایشگاه های 
مختلف، عرصه رقابت را برای الکتروموتورهای چینی 
و سایر رقبا تنگ تر شده است. طوریکه در کارخانجات 
تولید کننده ل���وازم خانگ���ی، الکتروموتورهای تولید 
موتوژن از نظر تعداد فروش و کیفیت و رضایت مندی 
مشتریان، درصدر تولید کنندگان داخلی و خارجی قرار 
دارد. درخصوص الکتروموتورهای صنعتی نیز به لحاظ 
باال بودن کیفیت همت���راز الکتروموتورهای اروپائی و 
پایین بودن قیمت فروش درح���دود 20 الی 25 درصد 
الکتروموتورهای اروپایی توان رقاب���ت الزم را دارد. 
بطوریکه س���هم فروش الکتروموتوره���ای صنعتی در 
رقابت با سالهای قبلی از رشد قابل مالحظه برخوردار 

می باشد. 

محمل ران موتوژن بر دلها خوش راند

سمت نماینده      عضو هیات مدیره  

شرکت سیمان سپاهان )سهامی عام(   رییس هیات مدیره  جواد نجم الدین  
نائب رییس هیات مدیره  شرکت صنعتی بازرگانی غدیر )سهامی خاص(  بهزاد گودرزیان 

عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری آذر )سهامی خاص(  محمد زرین کار 
عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا )سهامی خاص(  بشیر ابراهیمی 

عضو هیات مدیره و مدیر عامل        شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(  ناصر باقی نژاد  
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خسرو امیر حسینی:

تب و شب
خدا رحم���ت کند ارباب فتح الله را که همیش���ه 
این بیت را به بچه ها می گفت: "به حس���ن نه ناز 
که به تب���ی بنده، به مال نه ناز که به ش���بی بنده" 
ارباب فتح الله توی محله ش���اد قلی خان نزدیک 
باغ پنبه خانه ای داشت و پشت پل آهن چی یک 
کاروانسرا. اصل و نصبش بچه ی فردو و شنوه از 
روستاهای خوش آب  و هوای شهر قم بود و امین 
محله مسکونی اش در قم. این روزها صدای بلند 
جارچی ها در کوی برزن البته پس از نوای طبل و 
نقاره از آن اس���ت که چه حسنی دارد نگار و چه 

مالی دارد ارباب.
چند روز اس���ت ک���ه صبح مس���ئول دفتر مطبوع 
اینجان���ب ی���ک برنام���ه ی کاری رو در روی ما 
می گذارد و ما هم مثل یک اس���ب اس���اری که 
دور ی���ک مح���ور می گردد می باید ب���ه دور این 
دستورالعمل بگردیم. این عادت چنان در رگ و 
پی ما رخنه کرده که اگر روزی نباشد یک ُچرت 
خماری سر تا پای ما را می گیرد و قدرت، ابتکار، 

اندیشه گویی در ما خشکیده می شود.
صبح در برنامه مان بود که به س���اختمان خیابان 
نادری در بلوار کشاورز بروید و در مصاحبه با فالن 
معاون وزارت تجارت و صنعت چه سنگین و چه 
س���بکش که از نان خشکی گرفته تا شهرک سازی 
س���خن می رانند و ابتدا و انتها از حس���ن و مال 

سخنرانی می کردند والغیر.
هفته ی دیگرش باز در سایه این دست مرقوم شده  
بود که به خیابان ناصریه کاخ دارایی طبقه س���وم 
بروید و از بانک و بیمه و مالیات و گمرک بشنوید 
که آنها هم از حسن و مال سخن به وفور خواهند 
داشت. تا یادم نرفته شهادت بدهم ابتکار جالبی 
بود از طرف روابط عمومی در وزارت که جمال 
بی مثال مدیران را به ما و صف نوشته بنمایانند، و 
اما حاصل، برای سن و سال کسی همچون من که 
دیگر از دوره امالء نوش���تنش گذشته و در خوش 
نویسی برای پست و مقام هم وقتی نمانده. اما مال 
و منال هم که دزد شبی آمده و همه را برده و حسن 
جمال هم پس از تبمان رفته الجرم، دیگر باید از 

دیده ها و تجربه ها گفت و شنید.
جناب سرهنگ گاگارین سوار بر راکب فضایی 
ش���د )س���فینه ی آپولو( رفت و رف���ت به باالی 
جو زمی���ن، همان جا که ش���اهان ق���در قدرت و 
جهان گش���ای ما با عقاب گوش���ت خوارش���ان 
نتوانسته اند بروند. این رفته در ابتدای هوا و کشف 

اقیانو س ه���ا در انتها با زی���ر دریایی و اژدر و حد 
فاصل ابتدا و انتها بر روی زمین هم موشک قاره 
پیما و ما حصل می شد کالم در دهان گشاد ژنرال 
استالین باز که بس���راید این همه قدرت از قدرت 

اتحاد است.
بلی اتحاد داس و چک���ش و دو زبانی که هر دو 
برن���ده و کوبنده فریاد را بر س���ر جهانیان می زد و 
خوب یادمان هس���ت که به قبل���ه ی او رییس جز 
دکمه تا زیر گلو بس���ته نمی ایستد و گذراند زمان تا 
رسید به ینگی دنیا )ایاالت متحده امریکا( که آنها 
فضا را باالتر در نور دیدند و با آپولو به سطح ماه 
نشس���تند و زرادخانه زمینی و هوایی و دریایی را 

به گونه ای آراستند که به قول شاعر بزرگ ما:
      گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد 

        جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست
و ای���ن را هم دیدیم که بین بلوک ش���رق و غرب 
در تالطم جنگ س���رد کشورهای ثالث برای قدر 
قدرت ه���ا به نیمه و دو طرف م���ردم کره، ویتنام، 
آلمان و یمن، ش���رقی و غربی و شمالی و جنوبی 
ش���دند و آن رف���ت که هم���ه ش���نیده و دیده اند، 
اندک زمان رفت تا رس���ید به دکترین  پروتولیای 
گورباچف و توپ و تانک و بوش پدر و پس���ر که 
هر دو گرفتار و تب و ش���ب شدند و خدا رحمت 

کند ارباب فتح الله را که چه خوب می گفت!
حال که گوش شنوای دیروز و کر شده ی امروز ما 
و چشم های پر نور دیروز و نیمه کور امروز ما آنچه 
ش���نیده و دیده همه و همه حاصل در یک کالم 
اس���ت برادر، بدین دست نوشته ی رهبر باز نگر و 
دوب���اره و دوباره بخوان و خ���وب به یاد بیاور که 

قرن ها پیش ما سروده ایم: 
        نام نیکو گر بماند ز آدم 

      به کزو ماند سرای زرنگار
نه نام س���رهنگ گاگارین نه نیل آرمسترانگ و نه 
ژنرال اس���تالین و نه بوش پسر هیچ یک نماند و 
این تب این شب بر همه هست تا یاد به یاد بماند.

مق���ام معظم رهب���ری در بازدید از کاخ گلس���تان 
نوش���ته ای را مرقوم فرموده اند ک���ه بازخوانی آن 
روشنی بخش مسیر مسئوالن در ادامه مسیر عبرت 
آموزی و تاکید بر توجه بیش���تر مردم به شناخت 
و تدبیر در آثار و موزه های باقی مانده از گذش���ته 

میهن مان است.

متن کامل این دست نوشته از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم
س���اعاتی در ای���ن محوطه چش���م و دل ن���واز و 
حیرت انگیز به دیداری فراموش نشدنی گذشت. 
تاریخ محنت بار و پر ماجرای ایران در این تاالر ها 
و مقصوره ه���ا و ایوان ها چه روزهای حس���اس و 
چه لحظات تعیین کننده ای را گذرانده است، چه 
سیاست ها گذشته و چه تصمیم هایی گرفته شده، 
چه سرنو ش���ت ها برای مردم و کش���ور رقم خورده 
و چه ش���ادی ها و غم ه���ا و جنگ ها و صلح ها و 

حادثه ها و ماجراها آفریده شده است.
اینک همه  آن گذشته، افسانه ای و خاطره ای بیش 

نیست.
انس���ان ها در جنگ آنچه برای خود و مردم رقم 
زده ان���د در نزد خدا گرفتارند و از آن همه کبریا و 
جبروت به رنج به دست آمده و آن همه عشرت و 
رفاه به زور تحصیل شده، تنها یادگاری برای مردم 

این زمان باقی مانده است.
تاریخ م���ا در دوران س���لطنت قاج���ار و پهلوی 
روزهای دشواری را گذرانیده است و ملت ما در 
آن دو قرن، روزگار س���یاهی را ب���ه خود دیده، ما 
اکن���ون برای امروز و آینده به ش���ناخت و تدبر و 
عبرت آموزی از آن دوران محتاجیم و چش���م دل 
نافذی که در ورای ظاهر، حقایق را ببیند محتاج تر.

باری حفظ این آثار الزم و وظیفه حتمی ما است. 
در این راه تالش دلسوزانه و عاشقانه ای محسوس 
است که انجام ش���ده. الزم می دانم به برادران و 
خواهران دست اندرکار به خاطر تالش موفق شان 
تبریک و نیز دست مریزاد بگوییم و مسئوالن را به 

توجه بیشتر و اهتمام جدی تر توصیه کنیم.
آنچ���ه در کنار این همه خ���ود را از هزاران روزن 
می نماید و به هزار زبان می س���تاید، هنر ش���یوا و 
عالی و برجسته و چشمه ساز ذوق جوشانی است 
که در سرتاسر این بنا و در هر سقف و در و دیوار 
و نقش و ن���گار و تابلو و آرایش آن مانند روحی 
در تن جاری و س���اری است. هزاران آفرین از دل 
انسان برمی خیزد، وقتی این همه نشان های استعداد 
و ذوق و هنر ایرانی را مشاهده می کند. از این نظر 
نیز این گنجینه ها است که باید با وسواس و دقتی 

هرچه بیشتر مورد توجه و مراقبت قرار می گیرد.
سید علی خامنه ای
1367/9/18

53 اقتــصـاد و بیمه
دی  و بهمن ماه  1390



در حــال حاضــر بــورس اوراق بهــادر چــه 
وضعیتی را تجربه می کند؟

ش���اخص های مختلفی ب���رای عملکرد بورس ها 
در کش���ور وجود دارند. یکی از آنها ارزش بازار 
است که در ابتدای سال 115 تریلیون تومان بود و 
در حال حاضر به رقم 118 تریلیون تومان رس���یده 

است.
ارزش اس���می بازار نیز از 33 تریلیون تومان در 
ابتدای س���ال به رقم 41 تریلی���ون تومان در حال 
حاضر شد داش���ته که این رش���د عمدتًا به دلیل 
افزایش س���رمایه شرکت ها حاصل شده است. در 

هش���ت ماهه ابتدای سال جاری حدود 5 تریلیون 
توم���ان افزایش س���رمایه ایجاد ش���ده، در حالی 
که این رقم برای کل س���ال گذش���ته 3 تریلیون و 
800 میلیارد تومان بوده اس���ت. اگر نسبت ارزش 
جای بازار به ارزش اسمی را نیز در نظر بگیریم، 
این نس���بت از 3/4 در ابتدای س���ال به 2/8 در 
ح���ال حاضر کاهش یافته که این به معنی افزایش 
پتانسیل های رشد بازار سرمایه است. نسبت قیمت 
به عایدی )P/E( در همین مدت از 7/7 به 6/5 
کاهش یافته، ضمن اینکه عملکرد )س���وددهی( 
ش���رکت ها نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد 

حتلیل بطنی بورس در ایران
تلخ و شیرین

مصاحبه با دکتر حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران.
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ارتقا یافته اس���ت. حت���ی در حوزه ی معامالت 
نیز رش���د 54 درصدی را نسبت به سال گذشته 
شاهد هستیم. بنابراین بازار وضعیتی مناسبی را 
تجربه می کند. از منظر شاخص کل که بازدهی 
سرمایه گذار را منعکس می کند در حال حاضر، 
ش���اخص به 24 هزار و 294 واحد بود. بنابراین 
بازده���ی بورس اوراق بهادار تهران نس���بت به 
ابتدای سال بر خالف اکثر بورس های جهانی 
روند مثبتی را در پیش گرفته اس���ت؛ اگر چه با 
وجود رشد بورس ایران هنوز با استانداردهای 

جهانی فاصله داریم.

کارشناســان می گویند بورس کشور ما دچار 
حباب است، آیا این درست است؟

شناسایی حباب در بورس ایران احتیاج به یک 
متدولوژی و مدل علمی دارد، اما از دیدگاه یک 
حرفه ای در بازار س���رمایه، وقتی نسبت P/E و 
Q توبی���ن )Tobin( کاهش یافت���ه و افزایش 
شاخص به دلیل افزایش سودهای تقسیمی )نه 
به دلیل افزایش قیمت( اتفاق افتاده، نمی توان 

گفت بازار سرمایه بازاری حبابی است.

سرمایه گذاری های خارجی در بورس های 
کشور چه وضعیتی دارند؟

در ای���ن زمینه کارهای خوبی انجام ش���ده اند. 
برای مث���ال آیین نامه س���رمایه گذاری خارجی 
اصالح شده اس���ت. هم اکنون سرمایه گذاری 
خارجی در بورس ایران صورت گرفته اس���ت. 
صندوق های���ی وج���ود دارن���د ک���ه در اختیار 
س���رمایه گذاران خارجی اند، اما بورس جدا از 
کل اقتصاد کش���ور نیس���ت. ما جلساتی را برای 
س���رمایه گذاران خارجی برگزار کردیم تا بورس 
ای���ران را به آنها معرفی کنیم. در این جلس���ات 
متوجه شدیم که بورس ایران برای آنها جذابیت 
دارد، اما بحث اصلی بر سر ورود سرمایه گذار 
به کشور اس���ت. تبلیغات منفی که در دنیا علیه 
کش���ورمان وجود دارند این ورود را با مشکل 

مواجه کرده است.

آیا اصاًل بــورس ایران با بورس های جهانی 
مانند بورس ُدبی قابل مقایسه اند؟

ارزیاب���ی عملکرد هر بخش���ی ب���ه مقیاس ها و 
خط کش های متفاوتی نیازمند است. برخی از 
این مقیاس ها به عملکرد گذش���ته آن بخش باز 
می گردند و برخی دیگر به مقایسه با بخش های 

مشابه.
امکان هر دو نوع مقایس���ه وجود دارد. ساختار 
بورس های کش���ورهای در حال توس���عه عمدتًا 
مش���ابه اس���ت، اما این حقیقت وج���ود دارد 
ک���ه نقش بورس ما در اقتصاد کش���ور همچنان 
کمرنگ اس���ت، اگر چه رشد صورت گرفته در 
این زمینه مثبت اس���ت. در حال حاضر، نسبت 
ارزش ب���ورس ب���ه محصول ناخال���ص داخلی 
حدود 26 درصد اس���ت، در حالی که این آمار 
در س���ال 87 حدود 19 درصد بوده اس���ت. از 
لح���اظ اس���تحکام و تن���وع، بورس ای���ران در 
مقایسه با منطقه قابل اطمینان اند. در برخی از 
بورس های منطقه، جز دو یا سه صنعت خاص، 
صنعت دیگری را مشاهده نمی کنیم، در حالی 
که در بورس ما بالغ بر 38 صنعت مش���غول به 

فعالیت اند.

آیــا وضعیت شــفافیت اطالعــات در بورس 
ایران مناسب است؟

قانون بازار س���رمایه که در سال 84 به تصویب 
رس���ید و متمم آن به نام قانون توسعه نهادها و 
ابزارهای مالی جدید در راس���تای اصل 44 که 
در سال 88 تصویب ش���د، دست نهاد ناظر را 
باز گذاشته اس���ت. دستورالعمل افشا، آیین نامه 
انضباطی ناش���ران و انتش���ار صورت های مالی 
ش���فافیت اطالعات را بهبود بخش���یده است. 
این قوانین، بورس را به ش���فاف ترین بازارهای 
کشور تبدیل کرده اند. ما سال ها بر روی راهبری 
یا حاکمیت ش���رکتی جهت بهبود کنترل داخلی 
در ب���ورس کار کرده ایم و آیین نامه ای را در این 
زمینه به س���ازمان ب���ورس پیش���نهاد نموده ایم. 
س���ازمان نیز تالش می کند که ای���ن آیین نامه را 
در اصالحیه قانون تجارت بگنجاند. اگر کنترل 

و حس���ابداری داخلی تقویت ش���ود و مدیران 
ملزم به پاس���خگویی و مسئولیت پذیری گردند، 
شفافیت در ش���رکت ها افزایش می یابد. این ها 
خالءهایی هس���تند که در قانون بازار س���رمایه 

وجود دارد و در حال برطرف شدن هستند.

مدتــی اســت کــه از واگــذاری و خصوصی 
سازی در بورس خبری نیست. آیا این امر بر 

عملکرد بازار تأثیری داشته است؟
این واگذاری ها هم به بورس تنوع می بخش���ند 
و هم سرمایه گذاران جدیدی را به طور مستقیم 
وارد بورس می کنند. امسال عمده واگذاری ها 
مرب���وط به ش���رکت های غیر اص���ل 44 )مانند 
بانک های پاسارگاد و انصار( بوده است. بالغ 
بر 80 درص���د واگذاری های دولت���ی از طریق 
بورس بوده که این امر رش���د بورس را به همراه 
داشته اس���ت. هنوز ش���رکت هایی وجود دارند 
ک���ه در بورس قابل واگذاری هس���تند و باید با 
پیگیری جدی مقدمات واگذاری آنها را فراهم 
کنیم. واگذاری پاالیش���گاه ها از جمله مسایلی 

است که در دست اقدام است.

اگــر بخواهیــد بــه طــور کلــی مشــکالت 
بورس هــا را بیــان کنیــد، بــه چه مــواردی 

اشارده خواهید کرد؟
نسبت ارزش بازار به محصول ناخالص داخلی 
)GDP( بس���یار پایی���ن اس���ت. میانگین نقد 
ش���وندگی )نس���بت حجم معامالت به ارزش 
بازار( بورس ها در دنیا حدود 100 درصد است، 
به این معنی که سرمایه در سال یک بار به طور 
کامل به گ���ردش در می آید. در کش���ور ما این 
نس���بت حدود 20 درصد اس���ت که با افزایش 
سهام شناور آزاد می توان این نقیصه را برطرف 
کرد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که 
تأمین مالی در کش���ور عمومًا از طریق بانک ها 
انجام می شود. بنابراین شرکت ها نیازی به ارایه 
س���هام احساس نمی کنند. اگر نظام تأمین مالی 
مدرن شود، عرضه در بازار سرمایه افزایش پیدا 

خواهد کرد.
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هفتمین جش���نواره قهرمان���ان صنعت و اقتصاد 
جمهوری اس���المی، در تاریخ 12 دی ماه سال 
ج���اری در مرکز همایش ه���ای بین المللی صدا 
و س���یما با حضور آقای مهن���دس با هنر نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی، دکتر غضنفری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشمی 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس���المی و اس���دالله عس���گر اوالدی از اتاق 

بازرگان���ی و صنایع و معادن ته���ران برگزار و 
طی آن شرکت صنعتی بهپاک به عنوان قهرمان 
صنع���ت انتخاب ش���د و تندی���س زرین و لوح 
تقدیر ویژه جش���نواره به دکتر علیرضا ش���ریفی 

مدیر عامل شرکت اهدا گردید.
بهپاک برترین ش���رکت روغن کش���ی و بهترین 
تولیدکننده پروتیین بافت دار سویا در خاورمیانه

س���ی و هفتمین کنوانس���یون بین المللی کیفیت 

آلمان، در تاریخ 6 تیرماه 1390 در فرانکفورت با 
حضور مدیران صنایع 50 کشور جهان برگزار شد. 
در این مراسم که آقای دکتر شریفی مدیرعامل و 
آقای مهندس نجفی معاون بهره برداری شرکت 
حضور داش���تند، تندی���س بین الملل���ی دروازه 
طالیی اروپا به شرکت صنعتی بهپاک به عنوان 
برترین شرکت روغن کشی و بهترین تولید کننده 

پروتیین بافت دار سویا در خاورمیانه اهدا شد.

بهپاک: قهرمان صنعت
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نیمه گمشده
سالله زنی است 35 ساله که در همسایگی ماست، او بیش از اندازه معمولی و ساکت است. ولی از زمانی که 

ما به این خانه آمده ایم چیزی مرا آزار می دهد، هر روز زمان غروب صدای گریه های زنی را می شنوم.
که به تازگی و کنجکاوی فراوان فهمیدم که صدای سالله است.

کم کم این وضعیت مرا می ترس���اند، هر روز صدای ضجه های زنی را می ش���نوی که در آن طرف دیوار خانه تو 
زندگی می کند، خیلی سعی کردم با او ارتباط برقرار کنم ولی او اصاًل به اطرافش اعتنایی نداشت. تا یک روز 

به بهانه نذری شب جمعه به در خانه شان رفتم.
در خانه باز ش���د، خانه بس���یار تاریک و وهم انگیز بود بوی عجیب و نا آشنایی به مشام می خورد، آنقدر محو 
تماش���ای داخل خانه بودم که متوجه او که در چارچوب در منتظر بود نش���دم،رنگش پریده بود چش���مانش را 
می دزدید تا نگاه هایمان گره نخورد، انگار روح در کالبدش وجود نداشت او خیلی سریع ظرف نذری را گرفت 

خالی کرد و برایم آورد و معمای او هنوز ادامه داشت.
از وقتی که ما به این جا آمده بودیم ش���وهرش را ندیدم ولی متوجه ش���دم که قباًل شوهرش را همسایه ها دیده اند 
و گهگاهی صدای دعواهای آن ها را می ش���نیدند. ولی چند وقتی بود که انگار خبری از این مش���اجرات نبود. 
س���کوت این زن و گریه های هر بعد از ظهرش مثل یک کابوس ش���ده بود که ذره ذره داش���ت وجودم را 
می خورد. دیگر نمی توانستم ترسم را پنهان کنم ولی این موضوع را برای هر کس که تعریف می کردم 

برایش مضحک و خنده آور بود.
تا این که یک روز در آش���پزخانه مشغول کار بودم. پنجره های آشپزخانه من و سالله روبروی هم 
باز می شد در آن لحظه پنجره باز بود که ناگهان متوجه نگاه سنگینی شدم، دیدم زنی در تاریکی 
آشپزخانه با موهای مشکی خیره به من نگاه می کند، از ترس نفسم بند آمد می خواستم جیغ بکشم 

که دستش را به عالمت این که به پیشش بروم تکان داد.
با خودم این پا و آن پا کردم مردد بودم که بروم یا نه ولی این کنجکاوی عطش انگیز امانم را بریده 

بود آماده شدم برای رفتن و یک کارد کوچک میوه خوری نیز با خودم بردم.
در زدم، انگار که می دانست که می آیم در خانه باز بود، در را هل دادم و به جلو رفتم. خانه مرتب و تاریک 

است فقط از پنجره تراس نور ضعیفی از غروب داخل می زد.
لحظه ای بعد دستی را بر روی کتفم احساس کردم از جا پریدم ولی ترسم را فرو بردم سعی کردم خودم 
را عادی جلوه بدهم، هیچ صدایی نمی آمد هیچ حرفی زده نمی شد دستم را کشید و صدا به سمت اتاق 
خوابی برد که همیش���ه صدای گریه اش ش���نیده می شد در اتاق خواب که باز شد بوی تعفنی به صورتم 

زد که حالم را به هم می زد. اتاق خواب خالی و آبی رنگ بود فقط وان حمامی در آن بود که پر از یخ 
شده بود، یخ ها را کنار زد و من جسد مردی را که پر از ضربه های چاقو بود دیدم از ترس در جایم میخ کوب 

شدم. توانایی این که حتی دهانم را باز کنم را نداشتم. صدای ضعیف و لرزانی به گوشم رسید. باورنکردنی است 
س���الله حرف زد و چند جمله کوتاه گفت: " او خودش مقصر بود، مدام مرا تحقیر می کرد، من عاش���ق او بودم 
ولی او مرا تحقیر می کرد" بعد دست مرا گرفت و به بیرون اتاق برد دستانش آن قدر سرد بود که گویی در وجود 
خس���ته اش روحی وجود نداشت. مرا به سمت در خروجی کشاند ناگهان درنگی کرد. انگشتش را بر روی لب 
و بینی من گذاش���ت و با نگاهی ملتمس���انه از من خواست که این راز بین خودمان بماند، من سریع خارج شدم 
وحشت سراسر وجودم را احاطه کرده بودم این موضوع را هیچ کس نگویم زیرا او معمولی تر از آن چیزی است 

که شما فکر می کنید او ممکن است در قسمت گمشده ای از وجود شما باشد.

سمیرا داخته
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قم دروازه ای به بهشت

آخرین باری که به قم پیش از انقالب رفته بودم روز 19 دی ماه 
سال 1356 بود آن روز جمعیت زیادی جمع شده و بر مطلبی که 
روزنام���ه اطالعات در روز 17 دی چاپ ش���ده معترض بودند. 
حقیر نزدیک طلبه ی جوانی ایس���تاده ب���ودم و جمالت به کار 
برده ی این طلب���ه ی جوان برایم جالب بود، می گفت: “مواظب 

باشید، دژخیمان تا دندان مسلح بر ما خواهند تاخت.”
آن روز ط���ول خیابان را ب���ا جمعیت طی کردیم، ش���عار دادیم 
»حک���م جهادم دهد« و باز گش���تیم. بار دوم پ���س از انقالب 
ب���ه همراه اوریانا فاالچی برای تهی���ه مصاحبه به قم رفتیم. این 
بگذش���ت تا اینکه دو هفته ی پیش ب���رای تدفین خاله خانم به 
قم رفتم به ق���ول بچه ها من هم نیمه  قمی هس���تم. مادرم قمی و 
پدرم از روستاهای شهرس���تان ساوه است. خاله خانم کوچک، 
چند روز پیش تس���لیم حق ش���د و هرچه از خانه و کاشانه گرفته 
تا زر و زیوری که می داش���ت به مس���جد درخت پیر در محله ای 
به همین نام در قم هدیه کرد، این ش���هر ق���م که من دیدم با آن 
ش���هری که در کنار رودخانه خشک قرار گرفته، و هزار و سیصد 
سال پیش، یعنی زمان حجاج ابن یوسف ثقفی )99 ه/177 م( 
وقتی طوایف عرب اش���عری- به آن دی���ار روی نهادند، حاکم 
قم-که باید زرتش���تی بوده باشد، به اسم یزدان فار- به عنوان 
پیشکش به فرمانده عرب، احوص، »هدیه ها و حلواها و شراب 

قریه میم، فرستاد«.
آری کار به آنجا رس���ید که هزار و س���یصد سال بعد، قم با همین 
لوله آب باریک ش���ور، کادر روحانیت مملکت را سیراب کرد. 
آری، از ش���راب یزدانفر، تا این شراب روحانی، هزار و سیصد 

سال فاصله است.
در والیت قم که 444 امام زاده یا به قول غالمحسین خان افضل 

الملک کرمانی:
باشد چهارصد، چهل و چار از شرف

اوالد مرتضی علی، آن شاه لو کشف
مدفون به امر حق، همه چون ُدر درین صدف

       فرقی مدان میان قم و کعبه و نجف
خوش دل کسی که دفن شود در مزار قم  

       روزی که ظلم در همه جا باب می شود
رحم از میان خلق چو نایاب می شود   

       روی زمین چو کوره سیماب می شود
ظالم به دشت قم چو نمک، آب می شود  

این بار که به قم رفتم، شهر مادری را نشناختم. آن قدر شهر تغییر 
کرده که گویی قم، شهر چهارصد و چهل و چهار از شرف، شده 
ش���هر اتوبان ها و پارک ها و س���اختمان ها پر از برج و باغ ویال. 
خب، وقتی جایی را نمی شناسی می باید پرسید و پرسید. پرسان 
و پرسان رفتیم و رفتیم تا مسجد غدیر محل مراسم خاله خانم را 
یافتیم. در آغازین نگاه به مسجد، در صدر سالن چشمم به یک 
َعلم 17 تیغه ای دسته های سینه زنی و در و دیوار مسجد که سراسر 
پر بود با شعارهای عاشورایی و چند عکس شهید دفاع مقدس. 
از خود بی خود بودم، چرا نمی توانم قبول کنم. العالج به حرم 
رفتم در بدو ورود حرم دو طلبه نشسته و پاسخ گوی مسایل مردم 
پرسش���گر می بودند، لختی کنار آنها ایستادم که روح پرسشگری 
مرا وسوسه کرده نزدیک آن دو رفتم و پرسیدم: صحابه اکبر در 
باور شما جایش کجاس���ت؟ طلبه جوان گفت: عملکرد بعد از 

پیامبر آنها و گفتیم گفت تا خسته شدیم و باز گشتم.
در مسیر بازگشت به یادم آمد در سال 1336 به همراه پدر رفتیم 
خدمت حضرت آیت الله عظم���ی بروجردی برای معرفی یک 
طلبه که از روستا ی محل تولدم همراه ما بود آن دیدار برایم روح 
بود جان بود و امید و روزی که از قم باز گشتم آنچه دیدم پرسش 
در همی���ن ذهنیت بودم که عیال نهی���ب زد خود باش و باور از 
امین داش���ته باش و روح شیطانی که در قالب عقل در تو رخنه 
می کند، جدا شو، گرچه معنی کار عیال را نفهمیدم ولی اطاعت 

کردم و آهسته نوشتم: قم دروازه ای به بهشت.
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سرمایه گذاری رنا پلی به صنعت متعالی
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 وقتی پانل هیات رییسه مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری رنا با اکثریت آرا به حاضرین انتخاب شد و جلوس کردند، باورم شد که سرمایه گذاری رنا
 پلی به صنعت متعالی است. زنان و مردانی که این وظیفه ملی دینی را به عهده گرفته در کشور شناخته شده و مورد قبول همگان در صداقت، درستی
 و آگاهی می باش���ند. رنا خش���ت بنای اولیه اش در تعالی صنعت ملی خودرو و توان مالی بخش���یدن به این نهاده شده، الحق که خوب و عالی توانسته

.که در این میدان بتازد
 مجمع ساالنه شرکت در حضور 87/16 درصد سهام دار به ریاست جناب آقای دکتر جمشید ایمانی و دو ناظر جنابان دکتر علی شیخی و مختار غیاثی
گاه و فهیم شرکت و  و با دبیری جناب آقای احمد منصوریان کاش���انی برگزار ش���د. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تش���کر از مدیریت آ

.تصویب سود هر سهم به کار خود پایان داد

شرح
 واقعی 

سال مالی منتهی به 
31/06/1390)میلیون ریال(

درصد نسبت به جمع درآمدها

1390/06/31

894,683100سود حاصل از سرمایه گذاری

793,24889سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

00سود حاصل از سایر فعالیتها

1,687,931189جمع درآمدها

)3()26,546(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

)1()8,866(خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

1,652,519185سود )زیان( عملیاتی

)51()458,867(هزینه های مالی

3,9900خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه, اثرات 
1,197,642134انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

اقالم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول 
00و روشهای حسابداری و مالیات

1,197,642134سود )زیان( قبل از کسر مالیات

00مالیات

1,197,642134سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

1,033سود عملیاتی هر سهم )ریال(

749سود هر سهم قبل از کسر مالیات )ریال(

749سود هر سهم پس از کسر مالیات )ریال(

1,600,000سرمایه



نق���ل ذیل از این باب اس���ت که نتوانس���ته ایم 
از اب���زار به دلیل نداش���تن فرهنگ آن به خوبی 
استفاده کنیم. یک صد س���ال است که اتومبیل 
وارد این کش���ور ش���ده و اکنون هزاران کیلومتر 
اتوبان می داریم و صنعت خود را از پیچ جلو ی 
س���پر گرفته تا پیس���تون و میل لنگ می سازیم. 
کتابچ���ه چندین ص���د صفح���ه ای از قوانین و 
مق���ررات راهنمایی رانندگ���ی می داریم و یک 
س���ازمان بزرگ و به نس���بت مفی���د در اعمال 
قوانین راهنمایی و رانندگی به کار بسته ایم ولی 
هن���وز باالترین آمار تص���ادف و تلفات جانی 
را در جه���ان می داریم، و با اینکه توانس���ته ایم 
با خروج اتومبیل های فرس���وده و اس���قاطی در 
عوض س���االنه یک میلیون خودرو نو به سطح 
جاده ه���ا و خیابان  ه���ا بیاوری���م ول���ی به دلیل 
نداش���تن فرهنگ درست خودرو نشینی امروزه 
برای نبس���تن کمربن���د چندین ه���زار جریمه ی 

چن���د ه���زار تومانی بدس���ت م���ردم می دهیم. 
در روزگاری ک���ه در هر روس���تا از نعمت برق، 
آب، گاز و تلفن برخورداریم به دلیل نداش���تن 
فرهنگ کاربری دچار همان حوادثی می شویم 
که در خودرو یک صد ساله می داریم، در نقل 
ذیل عمو کمند روستانش���ین که در طول عمرش 
ی���ک بار هم به یک ش���هر نرفته، در تمام طول 
حیاتش چوپان بوده و علی میر آب هم به همان 
منوال از وس���ایلی صحبت می کند که آپارتمان 

نشین فالن برج و فالن نقطه ی تهران.... 
مش���هد باجی در اطراف خود چای ساز، پلوپز، 
بخاری برقی و بخارپز و... می دارد، و استکان 
چای می گذارد جلوی مهمان و از طرفی تفاوت 
کپن و یارانه را بدین راحتی به تفسیر می کشد، 
باید دس���ت از فریب و تزوی برداش���ت و نگاه 
مدیریتی به کمال باور اعمال کرد تا نگویند این 
جماعت نه با دوس���تان مروت می دارد و نه با 

دشمنان مدارا.
می باید چش���م دل باز کنیم و کمند و کمندها را 

باور کنیم.
کمن���د علی خدا قوتش بده س���المت باش���ه، 
خب آدم که س���ن و س���الی ازش گذش���ت کم 
توان می ش���ود و ب���رای انج���ام کارهایی که در 
تخصصش ه���م بوده عاجز می ماند، حاج علی 
میرآب در مس���جد ُاو باال می گفت شب پیش 
سرمای س���ختی بود تا گلو رفته بودم زیر کرسی 
تلفن زنگ زد گوشی را برداشتم شماره غریب 
بود توی مانیتور گوش���ی نامش ثبت نشده بود، 
اول خواس���تم جواب ندهم ول���ی دوباره پیش 
خودم گفتم ش���اید خبری باش���د ک���ه من باید 
مطلع ش���وم، دو دل بودم ک���ه کیلیک کنم یا نه، 
ما روس���تاییان هر چه ش���هری بش���ویم باز هم 
در ت���ه دلمان آن همت و همدلی هس���ت، آخه 
توی زبان مکالمه ای ما نام���ی از تلفن همراه، 

کمند و کمندها را باور کنیم

خسرو امیر حسینی
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Sms، کلیک، ارود نیست پس با آنکه دوست 
نمی داری���م به جز زبان آبا و اج���دادی با زبان 
دیگری با هم والیتی ها گفت و ش���نودی داشته 
باش���یم به ناچار همان می شود که گفتم، خدا از 
این ش���ورا نگذرد عالوه ب���ر این که هیچ کاری 
 Sms نکرده نام جایگزینی هم نذاش���ته که به
به زب���ان محلی چه بگوییم. قمرباجی می گفت 
»باواج ُاتو« یعنی دیدن و فهمیدن. حال بیایید 
این گفته قمرباجی توی محله ی داالنک حسن 
کچل برود باید نوح نبی باش���ی با آن سال های 
عمر، خب برویم س���ر مس���أله گوشی، گوشی را 
برداش���تم تلفن همراه من َاِپل )apple( است، 
چند روزی می ش���ود که خریده ام قباًل با نوکیا، 
امرسان، صا ایران، کارکرده بودم حاال این َاِپل 
خیلی چیزها دارد که ی���اد نگرفته ام هنوز، علی 
میرآب می گفت جواب زنگ های پی در پی را 
داده عم���و علی کمند بود، گفت خودت را زود 
به خانه ی ما برسان که آب خانه ام را برداشت، 
خرابی به بار می آورد. من هم تا از زیر کرس���ی 
داغ بیرون شده و شلوارک را درآورده و شلوار 
و پالتو بپوشم کلی وقت می برد، یک چادر شب 
روی کرس���ی را برداشتم به س���ر کشیدم و پریدم 
پش���ت پراید به ط���رف منزل کمند ک���ه ته آبادی 
روی تپه اس���ت، همین که در را زدم در باز شد 
کمند خودش را به لحاف کرس���ی پیچیده یک 
کپنک روی آن انداخته بود و به چوب دس���تی 
خود تکیه داده بود، گفتم: "کجا آب..." حرفم 
هنوز تمام نشده بود که او با نوک چوب دستی 
دستش���ویی را نش���ان داد و من دیدم که از شیر 
دستش���ویی آب می آید، فلکه آن را بستم و آب 
بند آم���د، به خودم گفتم کمند عقل کرده ش���یر 
آب را باز گذاش���ته تا فش���ار آب در آن نقطه کم 
ش���ود با چراغ قوه ش���روع کردیم به پیدا کردن 
مش���عل، کمند س���ر از زیر پوش���ش خود بیرون 
کرد و گفت: مش���هد باجی آمد دست زد به شیر 
دیگر نتوانس���تیم آب را بند بیاوریم. گفتم: پس 
آب از کج���ا می رود که نیمه ش���ب زنگ زدی؟ 
گفت: همان ج���ا که تو بس���تی. گفتم: خودت 
هم می توانس���تی ببندی! گفت: دستم گیر نداره  
گفتم تو این چوب دس���تی را به صدها متر آن 
طرف تر پرتاب می کردی در برابر سنگ ذوپان 
)ق���الب( تو ق���وچ، میش صح���را، کبک کوه، 

می افتاد حال قدرت بس���تن یک شیر دستشویی 
را نم���ی داری؟ گفت: پدر پیری بس���وزد که چه 
زود پیر ش���دیم، وقتی به مانیتور گوش���ی نگاه 
ک���ردم تا نام تو را پیدا کن���م و به تو زنگ بزنم 
باور کن چشم هایم هم نمی دید. حاال که آمدی 
ی���ک نگاهی هم به ترموس���تات بخاری بکن، 
فک���ر می کنم اتوماتیک آن مش���کل پیدا کرده، 
المنت یکسره روشن است. می ترسم سیم کشی 
ساختمان طویله و انبار بسوزد. آنجا هم پر است 
با کاه و ینجه، چند تا گوس���فند مرغ و خروس. 
دو روزی اس���ت که آیف���ون در تصویر بیرون را 
خوب نشان نمی دهد، ببین چقدر مشکل داریم 
تازه دو روز دیگه هم نوبت گوس���فندم اس���ت. 
تازه باید بروم بانک یارانه را هم بگیرم. همین 
که اس���م یارانه آمد مشهد باجی با صدای بلند 
گفت: کمند کفر نگو قبل از یارانه پولش خیلی 
بیش���تر تو  کوپن بود، می رفتی���م دکان کوپن را 
می دادیم برنج می خریدیم. شماره 342 می دادم 
مرغ می خری���دم، بی���ن 215 را می دادیم قند و 
ش���کر می گرفتیم وده ها چیز دیگر، تا صابون و 
برف سپید تفاوت قیمت فقط همین برنج چهل 
تومان بود. حاال هر کی از راه می رسد می گوید 
دیدید من کردم آن کرس���ی قادر به انجام نبود، 
بابا اول انقالب که این جغله ها هنوز شیر نسله 
می خوردن���د، تو کمند من مش���هد نه نه با چوب 
چادر به جنگ رفتیم از جنگ طاغوت تا صدام 
حسین کافر، از آمریکای جنایت کار تا انگلیس 

روباه پیر.
حال که ش���ده ایم کهن س���ال نه، بازنشسته قادر 
به بس���تن شیر آب هم نیس���تیم و اگار نبود این 
وس���ایل ش���رکت معظم و محترم پ���ارس خزر 
از چ���ای س���از پلوپ���ز، از جاروبرقی ت���ا میوه 
خش���ک کن، از بخارپز تا همین بخاری برقی، 
کی می توانس���تیم ب���ا اجاق هیزم چ���وب و کپر 
چهار پا به پخت و پز برس���یم. اگر می گویم کلید 
را بزن تا حاج علی بی چایی نصفه ش���ب نرود 
از لطف صنعت گران خوب پارس خزر این دل 
باختگان به خدمت اس���ت. روز پیش رفته بودم 
پران  چورا پایین محله ی پایین ده، داش���تند آب 
سر راست می کردند. آب های قنوات ده خورده 
شریک اس���ت، در یک دانگ که از این آفتاب 
درآمده تا آن آفتاب در آمدن را می گویند دانگ 

از صبح تا ش���ب را می گویند نیم دانگ نصف 
روز را می گویند ته س���و و یک نیم س���اعت را 
می گویند ِجو و به همین منوال، نیم جو، خورده 

مرجولک به دقایق.
ه���ر روز صاحبان دانگ در مح���ل پران چورا 
جمع ش���ده و تقس���یم آب به وقت س���اعت در 
روز و ش���ب می کنند و میرآب آن دانگ شب و 
روز را به دو قس���مت مساوی می دارد. چنانچه 
روزهای تابس���تان بلند باشد مقدار اضافه را به 
سر ساعت ش���ب می گذارند و به همین ترتیب 
در روزهای پاییز ساعات اضافه شده را به روز 
می دهند و میزان دس���ت ساعت است که با آن 
کوک می شود. به عبارت روشن تر می گویند دو 
ساعت از دسته رد شدن و یا دو ساعت به دسته 
ماندن، در روستا یازده روز گردش آب است که 

هر روز نامی دارد. 
اولین روز آب را جل���و خانلو می نامند، دومین 
روز قلیچ خانلو، سومین روز عباس لو، چهارمین 
روز حس���ین جانلو، پنجمین روز حاج اسماعیل 
خان، ششمین روز خورده شریک، هفتمین روز 
نبی خانی اول، هش���تمین روز نبی خانی دوم، 
نهمین روز محمد کاظم خانی اول، دهمین روز 
محمد کاظم خانی دوم و یازدهمین روز سه تسو 
می باشد. اما قنوات دیگر که به باغ های خان ها 
و دادکل باغ ه���ا و کون���و می رود ن���ام دیگری 
دارد، که عبارتن���د از: 1- عبدالعلی خانی اول، 
2- عبدالعل���ی خان���ی دوم، 3- نبی خانی اول، 
4- نب���ی خان���ی دوم، 5و6- محمد کاظم خانی 
اول و دوم، 7- حاج اسماعیل خان، 8- گدای، 
9- جلو خانلو، 10- کورچی، 11- میان آب. نقل 
این معماری آبیاری بسیار است چون واره شهر، 
چون نوبت یاری گوسفند، همه اتحاد و هم دلی 
بوده تا همه از نعمت های الهی بهره مند ش���وند 
این قوانین دوس���تی و همدل���ی می آورد. وقتی 
تو بانی ش���ریک آبی شریک گوسفندی شریک 
واره ش���یری باید هر روز هم را ببینیم و در داد 
و س���تد کارمان گفتمان داشته باشیم، چون سود 
برابر می بریم پس جای قهر و کج رویی نیست، 

دل ها صاف و نعمت برای همه...
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هرکس که س���یمان داراب و مهندس مجید پور 
را بشناس���د، می دان���د که او چق���در در کیفیت 
محصول س���خت گیر و ب���ا دقت اس���ت. این 
س���خت گیری و دقت هم سبب ش���ده است تا 
س���یمان داراب تا کنون 61 گواه���ی کیفیت از 
مراجع داخلی و خارج���ی دریافت کند. از این 

رو محصول س���یمان داراب یک برند منطقه ای 
ش���ده اس���ت که همگان آن را به کیفیت باال و 
خوش نامی می شناس���ند. مهندس مجیدپور در 
س���ال های اخیر تالش زیادی را برای رساندن 
سطح سیمان داراب به سطح بین المللی صورت 
داده و همین امر موجب شد تا کسی با دریافت 

لوح کیفیت و تقدیر توسط مهندس مجیدپور از 
وزیر صنعت و مع���دن و تجارت تعجب نکند. 
کیفیت عالی و ارایه محصول درجه یک سبب 
شده است محصول س���یمان داراب گزینه اول 
س���یمان در استان فارس، استان های همجوار و 

کشور عراق باشد.

سیمان داراب قهرمان صنعت شد
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شرکت توسعه صنایع بهشهر

تاریخچه و فعالیت شرکت
ش���رکت توسعه صنایع بهش���هر در تاریخ 14 دی ماه 1349 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره 14393 در اداره ثبت 
ش���رکت ها و مالکیت  صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت در تاریخ 14/12/1352 به سهامی عام تبدیل و از سال 1353 در 

سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت به موجب مفاد ماده 3 اساسنامه، سرمایه گذاری در شرکت ها از طریق خرید و فروش سهام آنها و خرید 
و فروش اوراق مش���ارکت و اوراق بهادار، مش���ارکت در بانک ها و سایر شرکت ها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معامالت 

مجاز بازرگانی مربوط به موضوع اساسنامه شرکت می باشد.

سایر اطالعات:
 1( ش���رکت پیش بینی س���ود هر سهم سال مالی منتهی به 89/12/29 شرکت اصلی را با سرمایه 160ر2 میلیارد ریال در  تاریخ 88/12/01 
مبلغ 260 ریال، در تاریخ های 89/03/01 و 89/03/02 مبلغ 284 ریال، در تاریخهای 89/04/30 و 89/06/23 مبلغ 310 ریال، در تاریخ 
89/07/27 مبلغ 312 ریال، در تاریخ 89/11/02 مبلغ 310  ریال، در تاریخ 89/11/18 )حسابرسی شده( مبلغ 312 ریال و با سرمایه 024ر3 
میلیارد ریال در تاریخ های 89/11/26  و 89/12/08 مبلغ 222 ریال اعالم نموده بود که مطابق با صورت های مالی حسابرس���ی ش���ده 

مبلغ 255 ریال محقق گردیده  است.   

 2( شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به 89/12/29 را با سرمایه 160ر2 میلیارد ریال در تاریخ های 89/07/27 و 
89/11/18 )حسابرسی شده( مبلغ 399 ریال و با سرمایه 024ر3 میلیارد ریال در تاریخ 89/12/8 مبلغ 285  ریال اعالم نموده بود. الزم 
به ذکر است مطابق با صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده سال مالی 89، سود هر سهم تلفیقی   413 ریال محقق گردیده است.   

 3( پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 90/12/29 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی 89 به ترتیب سود حاصل از  سرمایه گذاری 
16 درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری 2.8 برابر افزایش، سود عملیاتی 17 درصد افزایش  و سود پس از کسر مالیات 

26 درصد افزایش نشان می دهد.   

 4( ش���رکت پیش بینی س���ود هر سهم س���ال مالی منتهی به 90/12/29 شرکت اصلی را با س���رمایه 024ر3 میلیارد ریال در  تاریخ های 
89/11/26، 89/12/89،22/12/08 )حسابرس���ی ش���ده( و در تاریخ 90/05/02 مبلغ 300 ریال و در تاریخ 90/07/30 مبلغ 320 ریال اعالم 

نموده است.   

5( ش���رکت پیش بینی سود هر س���هم تلفیقی س���ال مالی منتهی به 90/12/29 را در تاریخ های 89/12/08، 12/22/ 89 مبلغ 425 ریال 
اعالم نموده بود.   

6( مزید اطالع، مطابق با اطالعات دریافتی هیات مدیره درنظر دارد مبلغ 200 ریال به ازای هر سهم جهت تقسیم بین  سهامداران به 
مجمع عمومی عادی سال مالی90 پیشنهاد نماید. 
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در قلب جابه جایی و نقل و انتقال کاال کش���ور 
و در میان تمامی فع���االن این صنعت یک نام 
حرف آخر را می زند. الس���تیک کرمان، شرکتی 
که با نام بارز س���همی اساسی در حمل و نقل 
کشور دارد.برای تمامی فعاالن صنعت حمل و 
نقل کیفیت الس���تیک بارز چیز دیگری است. 
این جای���گاه مدیون تالش های ش���بانه روزی 
مهندس عباس عباس���ی ابیانه اس���ت، کسی که 

در روزهای س���خت واردات کاالهای خارجی 
چراغ این ش���رکت عظیم را روشن نگاه داشته 
اس���ت. عباس���ی ابیانه 25 س���ال اس���ت که در 
الستیک کرمان مش���غول به کار است و در این 
سال ها نس���لی متخصص و کارآزموده را تربیت 
کرده است. الستیک کرمان با تالش این نسل 
تربیت ش���ده و در س���ایه مدیریت عباسی ابیانه 
به شایس���تگی لوح تقدیر کیفی���ت را از آن خود 

کرد. امسال مراسم اهدای لوح کیفیت نماینده 
شایس���ته دیگری نیز از مش���هد داشت. شرکتی 
ک���ه تولیداتش برای مص���ارف طبی و صنعتی 
کیفیتی عالی دارد. ش���رکتی که محصولش هم 
عامل تداوم حیات و نجات بخش بیماران و هم 

جریان بخش تولید و صنعت کشور است.

روز ملی کیفیت در برج میالد
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مجمع عمومی عادی فوق العاده افزایش س���رمایه 
شرکت باما روز شنبه مورخ 90/11/15 با حضور بیش 
از 81 درصد از س���هامداران در اتاق بازرگانی واقع 
در خیابان طالقانی به ریاس���ت آقای حسین زاده و 
نظارت آقایان اروند و آقا لطفی و دبیری آقای هومن 

تفضلی )مدیرعامل شرکت( برگزار شد.
در این مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات 
مدیره توسط آقای تفضلی و گزارش بازرس قانونی 
افزایش سرمایه 151 درصدی سرمایه شرکت معادل 
مبلغ 120/464 میلیون ریال که از محل س���ود انباشته 
و مطالبات حال شده سهامداران تأمین می گردد به 

تصویب کلیه سهامداران رسید.
خالصه مدیریت

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی نیازمند تأمین مالی 
اولیه بعنوان موتور محرک اینگونه فعالیتها می باشد. 
برای اینکه سرانجام فعالیت اقتصادی به اهداف و 
نتایج از پیش تعیین ش���ده منجر گردد تناسب تأمین 
مالی انجام شده با حجم فعالیت و برنامه اقتصادی 
مورد نظر از ضروریات آن خواهد بود. بعبارت دیگر 
فارغ از س���ایر متغیرها و پارامترهای موثر در نیل به 
نتایج از پیش تعیین ش���ده در هر برنامه اقتصادی، 
تأمین مالی و کفایت و تناس���ب می���زان آن با برنامه 
ش���روط الزم و کافی در به ثمر رسیدن طرح و برنامه 

می باشد.
در ط���رح جاری تأمی���ن مالی مورد نظ���ر مبتنی بر 
تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه است که حسب 
ض���رورت طرق مختل���ف تأمین آن از محل س���ود 
انباشته، مطالبات و آورده نقدی مد نظر ارایه کنندگان 
می باش���د. طرح مذکور همانند س���ایر برنامه های 
مدیریتی ش���رکت بر محور ت���داوم و افزایش حجم 
فعالیت های تولیدی به منظور افزایش سودآوری و 
بکارگیری کلیه منابع در اختیار و قابل دسترس جهت 
ایج���اد حداکثر منافع و بطور کل���ی ایجاد حداکثر 
ثروت و سود و به بیان بهتر سهامدار محور می باشد.

در سالهای اخیر تغییرات حاصله در بازارهای مالی، 
سیاستهای پولی، حجم فعالیت، تغییرات حاصله در 

برنامه های فروش، تاثیرات ناشی از عوامل بیرونی 
خارجی و نوسانات اقتصادی بین المللی و تغییرات 
ض���روری در برنامه اس���تخراجی و تولیدی موجب 
گردیده اس���ت که ش���رکت باما برای ادامه فعالیت 
پویا، خود را با شرایط جدید تطبیق و در این جهت 
اجرای برنامه های مطروح���ه در این گزارش را در 
دستور کار قرار دهد که این مهم مستلزم تأمین منابع 

جدید از طریق افزایش سرمایه می باشد.
الزام به تغییر در طرحهای اس���تخراج ماده معدنی:

با توجه به برداشت و اتمام ماده معدنی در سطوح 
باالتر معادن و الزام به برداش���ت م���اده معدنی از 
سطوح پایین تر ناگزیر به تغییر طرحهای استخراجی 
از استخراج روباز به حفر تونل و استخراج زیرزمینی 
می باشیم. این امر نیازمند سرمایه گذاری جدید در 
حفر تونلهای مورد نظر بوده و عالوه برآن ماش���ین 

آالت زیرزمینی مربوطه نیز می بایست تأمین گردد.
الزام به بازسازی و توسعه ظرفیت واحدهای

تامین مالی جهت تجهیز ناوگان ماشین آالت معدنی 
:

افزایش دامنه فعالیتهای معدنی اعم از راه س���ازی، 
اکتشاف، باطله برداری و استخراج نیازمند دارا بودن 
ناوگان مناسبی از ماشین آالت مربوطه می باشد. در 
بخش اکتشاف جهت تأمین ماده معدنی مورد نیاز 
کارخانه بدلیل وطعت محدوده اکتش���افی، تکمیل 
اکتش���افات از ضروریات فعلی بوده و پایین بودن 
تعداد و کیفیت مورد نیاز دس���تگاهها و تس���ریع در 
اکتش���افات التزام ش���رکت را به تجهیز این بخش 
دو چندان نموده اس���ت. که این امر یا می بایست 
بصورت مس���تقیم از طریق خرید ماشین آالت و یا 
بصورت غیر مستقیم از طریق خرید سهام مدیریتی 
شرکتهای ماش���ین آالتی موجود در منطقه صورت 

پذیرد.
تاریخچه فعالیت:

طبق گزارش���ات موجود، اولین عملیات اکتش���افی 
سیستماتیک بین س���الهای 1313 لغایت1318، در 
معدن ایرانکوه توسط دولت انجام گرفته و دو دهنه 

تونل اکتش���افی در شمال منطقه ایرانکوه، محل تپه 
سرخ فعلی حفر گردیده، که آثار آن تاکنون باقیست. 
لیکن ب���ه دلیل ش���روع جنگ جهان���ی، عملیات 
اکتشافی س���رب و روی متوقف گردید و بعدها نیز 

موضوع پیگیری نشده است.
در آغاز ش���روع بهره برداری در این معدن عملیات 
اکتش���اف واس���تخراج به صورت همزم���ان انجام 
می گرفت، به این طریق که با حفر تونل و احداث 
کارگاههای اس���تخراج کلیه اطالعات رگه معدنی 
برداشت می گردید و نمونه گیریهای الزم و آزمای 
نمونه ها نیز صورت می پذیرف���ت، لذا با توجه به 
اطالعات و مدارک موجود عملیات اکتشاف و بهره 

برداری افق های دیگر برنامه ریزی می شود.
ش���رکت باما )س���هامی عام( در تاریخ 1330/9/27 
تحت شماره 434 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی شهرستان اصفهان به ثبت رسیده و در تاریخ 
1334/11/9 ش���روع به بهره برداری نموده است. به 
استناد مجمع عمومی فوق العاده، مورخ 1353/10/7 
دفتر مرکزی ش���رکت، از اصفهان به تهران منتقل و 
تحت شماره 22680 مورخ 53/11/26 در اداره ثبت 
ش���رکت های تهران ثبت گردید. مجدداً به اس���تناد 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1370/1/25 محل 
شرکت از تهران به اصفهان منتقل و طی شماره 8221 
مورخ 70/2/18 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به 
ثبت رسیده است. براساس قانون حفاظت و توسعه 
صنایع ایران، شکت های مشمول بند )ب( و )ج( 
قانون مذکور گردید و در س���ال های 1375 و 1376 
عمدتا سهام شرکت به گروه صنعتی و معدنی امیر، 
شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم )ایرامکو( و کارکنان 
ش���رکت باما منتقل گردیده است و بعد از آن هیات 
مدیره منتخب مجامع، اداره امور آن را به عهده گرفته 

است.
سهام ش���رکت در تاریخ 1380/6/10 به سهامی عام 
تبدی���ل و در تاری���خ 1382/12/23 در بورس اوراق 

بهادار تهران پذیرفته شد.

افزایش سرمایه شرکت باما برای دستیابی به اهداف آینده

نماینده   سمت      نام   

علیرضا صدر رییس هیات مدیره – غیرموظف   شرکت صنعتی آراسته معدن  
غالمجسن تقی نتاج نایب رییس هیات مدیره- غیرموظف  شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس 

سید جواد مجرد ویشکایی عضو هیات مدیره- غیرموظف   شرکت مبین متین آسیا   
بهنام حسین زاده ظروفچی عضو هیات مدیره – غیرموظف   شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر  

هومن تفضلی مطیع عضو هیات مدیره و مدیرعامل   شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب 
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غالمرض���ا مصطفی پور' در نشس���تی خبری به 
مناس���بت دهه فجر که در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار ش���د، گفت: برنامه کلی اجرای 
طرح عرضه 'کارت میزان'، بهره مندی 2 میلیون 
کارگر از آن اس���ت، اما قرار است 100 هزار کارت 
در طرح پایلوت ب���ه گروه های مختلف کارگری 
و کارخانجات���ی که از س���وی وزارت کار و امور 

اجتماعی مشخص شده اند، ارایه شود.
به گفت���ه ی وی قرار اس���ت کارت میزان در این 
مرحله به کارگران معدن ذغال س���نگ کرمان و 

برخی از گروه های معدنی ارایه شود.
وی مبل���غ ای���ن کارت را 15 میلی���ون ریال )1.5 
میلیون تومان( اعالم کرد و گفت: تسهیالت این 

کارت با کارمزد چهار درصد ارایه می شود.
به گفته ی وی ، 50 هزار کارت توسط بانک قرض 
الحس���نه مهر ایران ، 25 هزار کارت توسط بانک 
توسعه تعاون و 25 هزار کارت دیگر توسط بانک 

رفاه کارگران ارایه می شود.
مصطفی پور در ادامه منابع بانک قرض الحسنه 
مه���ر ایران را بیش از 10 هزار میلیارد ریال با 700 
هزار نفر سپرده گذار اعالم کرد و گفت: 400 هزار 
پرونده تسهیالت با 29هزار میلیارد ریال تشکیل 

شده است.
وی ادامه داد: این بانک فاقد مطالبات مشکوک 
الوصول، معوقه و سررس���ید گذش���ته اس���ت، به 

نحوی که نسبت آنها به کل تسهیالت کمتر از نیم 
درصد است.

وی با اش���اره به دس���تور س���ه ماه گذشته رییس 
جمه���وری مبنی بر ادغام بانک قرض الحس���نه 
مهر ایران و صندوق مه���ر امام رضا )ع( اظهار 
داش���ت: بر همین اساس موازی کاری ها حذف 
و شعب بانک قرض الحسنه افزایش می یابد، به 
نحوی که پس از ادغام پیش بینی می شود تعداد 
شعبه ها به 450 شعبه افزایش یابد و امیدواریم تا 

پایان سال رکورد 500 شعبه نیز زده شود.
وی با بیان آنکه تعداد چک های برگش���تی این 
بانک به نسبت بقیه بانک ها کمتر است ، گفت: 
مشتریان این بانک برای صدور چک ، انتخاب 

شده هستند.
وی تاکید کرد: سپرده گیری و دریافت تسهیالت 
در قبال ارایه تسهیالت در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران تخلف اس���ت و در هر ش���عبه ای این 
اتفاق بیافتد با کارکنان آن برخورد و قرار دادشان 

تمدید نخواهد شد.
به گفته ی وی، س���قف تس���هیالت ب���رای رفع 
نیازهای ض���روری 2.5 میلیون تومان، اش���تغال 
انفردای پنج میلیون تومان و اش���تغال گروهی 10 

میلیون تومان است.
وی از 110 هزار شغل ایجاد شده از ابتدای سال 
جاری تا آخر دیماه ازس���وی این بانک خبر داد 

و گفت: س���رانه هر اشتغال 10 میلیون تومان بوده 
است.

به گفته ی وی کل اش���تغال ایجاد شده از سوی 
صن���دوق مهر امام رضا )ع( از س���ال 1385 نیز 

بیش از 450 هزار مورد بوده است.
وی در خص���وص وضعی���ت مناب���ع این بانک 
گفت: رشد منابع قرض الحسنه هم اکنون نسبت 
به پایان اس���فند بیش از 155 درصد اس���ت که 
امیدواریم این میزان تا پایان س���ال به 170درصد 

برسد.
وی گفت: ب���ا ادغام صن���دوق و بانک، برنامه 
ریزی های���ی ب���رای ایج���اد اش���تغال خانگی و 
انف���رادی داریم و امیدواریم بی���ش از 120 هزار 

شغل سال آینده ایجاد کنیم.

مصطفی پور تصریح کرد: صندوق مهر امام رضا 
)ع( دارای 20هزار متقاضی دریافت تس���هیالت 
برای اشتغال بوده است که پس از ادغام قرار شد 
تأمین مالی این تقاضاها انجام ش���ود و تاکنون 
بی���ش از پنج هزار متقاضی تس���هیالت خود را 

دریافت کرده اند.
وی در پایان س���قف تس���هیالت بان���ک را 100 
میلی���ارد ریال اع���الم کرد و گفت: درخواس���ت 
افزایش تسهیالت به 250میلیون ریال را به بانک 

مرکزی ارایه کرده ایم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد:
ارائه 100 هزار کارت میزان به کارگران تا پایان سال جاری
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خس���تگی عاملی است که وا می دارد انسان تن به مسأله ای بدهد که اصاًل در حال و هوای خوش 
نفسی بدان تن در نمی دهد.

خستگی بعضی اوقات از پرکاری، گاهی از فضای تنفسی، گاهی از محیط است و گاهی از ده ها 
و صدها گاهی دیگر.

پس باید چه کرد تا خس���تگی در تو برای آری گفتن اثر نگذارد. چند کارگر ساختمان در نزدیکی 
خانه مسکونی ما برای صرف ساعت نهاری دورهم نشسته بودند و چند قرص نان مقداری حلوا 
و یک پارچ آب همه ی داشته ی سفره آنها بود. پس از صرف آن یکی از کارکنان به دیگری گفت 

چند بیتی بخوان تا خوش باشیم و آن عزیز زد زیر آواز:
خوشا کسی که بر او نقش بی ریا افتد لباس تنت به خاری نصیب هر کس نیست  

هی هه هه، امان امان، داد داد و… ساعت نهاری به پایان رسید و همه کارکنان چندین نفر بودند 
با چهره ی خندان و ش���کم سیر به کار باز گشتند یکی بیلی به دست، سیمان و ماسه به هم می زد، 
آن دیگری با چرخ باری را حمل می کرد، و دیگری آجر می آورد، و به این تربیت هر کدام مشغول 
به کاری بودند. من از پش���ت پنجره بازگشتم روی مبل لمیده و شروع کردم به تغییر کانال سیما تا 
کجا باشد. خسته از نشستن، خسته از دیدن، خسته از خوابیدن. افتان و خیزان رفتم سر کمد و دو 
عدد بالش برداش���ته و در کنجی از این تیر و تخته ی چیده شده گذاردم و استکانی چای آورده و 
تکی���ه به بالش، زدم زیر آواز. بروید ای عزیزان نمی آورید او را… نمی دانم نیم بیت بود یا اصاًل 
ش���کر بود. برخواسته و به کتابخانه ی منزل رفتم تا از دیوان شمس چیزی برای خواندن پیدا کنم. 
حافظ، س���عدی، شاه نامه، در برابرم صف کشیده بود و من در فکر آن بودم که از کدامین بهار گلی 
بردارم. سراغ بابا طاهر را گرفتم و دو بیتی از آن ترسم  که قافل پا نهم یا نشیند خار مژگانش به 
پایم. دوباره خیام را دیدم، از بابا طاهر گذر کردم و در حال و هوای آن این بودم که کلید چرخید 
و در باز ش���د، عیال وارد شد و نگاهی از آن نگاه ها به سطح خانه انداخت و لبی در هم کشید و 
گفت: "مهمان داش���تی؟" با لکنت زبان گفتم: "نه، آره." و عیال گفت: "این بالش، این چای کو 
بقی���ه اش؟" گفتم عیال بقیه ندارد آن وقت ها که ج���وان بودیم دمی دودی که مقصر اصلی ذغال 
سرخ بود بردی تن از آن زدودی حال دکتر گفته سیگار هم نکش. عیال دستی زد به کمر و گفت: 
"دم خروس یا قس���م حضرت عباس )ع(، این یعنی چه" گفتم: "حال دل را و گش���ت و گذار در 
قفس���ه ی کتابخانه". عیال اخم در هم کش���ید و گفت: "عقلت هم که گم شده دروغ را با سند رد 
می کنی. باش���د برو جعبه ی قرص ها را بیاور" لختی بعد به مطب دکتر رفتیم که میزان عقلمان در 

اندازه هست یا خیر. در بازگشت با خود می اندیشیدم که جای ما کجاست؟
افروز ننه می گفت وقتی رسیدی به هفتاد با خود بخوان که افتاد و من هر روز این جمله را تکرار 
می کنم و معنی آن را نمی دانم. انس���ان در حیات زندگی می دارد، دس���ت، پا، چشم، عقل، زبان و 

گوش و امروز هم که رقم به باالی 7 میلیارد رسیده است.
راس���تی در روز حساب کتاب عمل انسان به حساب نامه یا اینکه از ماست، مو حساب در کشند. 
دوس���تی می گفت به گوشه ی مس���جد می رفتم، عبادت می کردم، گوش به سخن می دادم. روزی 
خطیب گفت سخن را پاس دارید، تو که گوش شنوا نداری و عمل به نشنیده هم نمی کنی چرا جا 
را به شنوا تنگ کرده ای؟ دانستم که آن منم به راستی من جای تنگ کرده ام، یا اینکه از خستگی 

این فضا بگویم آری.

بگویم ٓاری

خسرو امیر حسینی
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وقتی وارد سالن تالش شدم از تعجب خشکم 
زد، س���رمای زیر صفر درجه آن هم برای همچو 
من���ی که نه تاب گرما دارد نه طاقت س���رما، در 
گرمایش تاالر آبرومند کهن تالش گر خش���ک 
نشوی نش���ان از توان توست. بش���نو از نی در 
ردیف جل���و جنابان اس���تکی زمان���ی، رباب 
اس���ماعیلی، کیان���ی این عزی���زان در ده پانزده 
س���ال اخیر مدیریت غدیر را می  داشتند و امروز 
ب���رای معرفی ش���رکت نفت و گاز پارس���یان به 
ب���ازار در این مکان دور هم با صفا و صمیمیت 
نشس���ته اند، برویم س���راصل مطلب سال هاست 
درد من بلدم او نمی داند، نمی دانس���ت به جان 
مال ما افت���اده تو گویی ناق���الن آثار نه طوطی 

ش���کر ش���کن اند نه حامل قند پارسی این بال 
در جانمان هس���ت که تو می بینی اسبق  و سابق 
در دس���ت هم ایران را آب���اد آزاد با تکمیل هم 
محق���ق کرده اند بنایی را ک���ه از گزند باد باران 
در امان اس���ت. در پانل هی���ات معرف جناب 
مهندس مرتضی عزیزی، استاد احمد مهجوری، 
سرکار خانم مینا رحمانی مدیرارشد مالی، امین 
فی���روزی نژاد، علی محمد نظ���ر پور، غالمعلی 
کیانی، سعید صادقی و فریبرز کریمانی جلوس 
کرده و بلفور دو ریالی افتاد که این عزیزی عزیز 
اس���ت که خنده را نه از لب خ���ود و نه از لب 
مس���تمع دور نمی دارد. اگر امروز غدیر س���ر به 
آستان می دارد به همت بلند قامتان سرفرازانی 

اس���ت که نه از باد و نه از ب���اران گزند ندیده، 
معرفی چند پتروش���یمی و ام���روز نفت و گاز از 
طرف س���رمایه گذاری غدیر روزی روزگاری در 
آرزوها و قصه های خوب ملک جمش���ید ملک 
ابراهیم م���ادر بزرگ ها خفته بود و ما را زمزمه 
و رطل زنان دخل والی���ت برند، پیر زنان را به 
جنایت برن���د. آنان که در ت���االر بزرگ تالش 
حضور داشتند دو خوش���حالی می داشتند اول 
آن که حضور زن���ان و مردان اقتصاد کش���ور از 
بدو تاسیس را دور هم و عرضه ای را می دیدند 
که ب���رآورد آرزوی یک ملت بوده که دارس���ی 
انگلیس���ی حذف تپه سیاه در مس���جد سلیمان 
می دانستند و تیمار زخم کمر حمار انگلیسی ها 

نفت و گاز پارسیان را عزیزی عزیز داشت
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و حال شده انرژی یا طالی سیاه. روزی بشکه 
به یک نماز می بردند و امروز می باید دو صف 
ملتمس���ین بازارش بایستند، این بار از این نهال 
سر به فلک کشیده از مرزبانان بزرگ همدالن ، 
همسنگران راس���تین از جنابان استکی تا رباب 
اس���ماعیلی و مهن���دس خوب و خ���وش نیت 
خودمان جناب کیانی با هم به آنچه عرضه شد 

بخوانیم.

مقدمه
مزیت اقتصادی قاب���ل مالحظه ای که به دلیل 
وج���ود ذخائر عظی���م گازی کش���ور در صنعت 
پتروشیمی وجود دارد. این بخش را به یکی از 
موتورهای قدرتمند رشد و توسعه اقتصاد کشور 
تبدیل نم���وده. به گونه ای ک���ه در حال حاضر 
بیش از 45% صادرات غیرنفتی کشور به صنعت 

پتروشیمی اختصاص دارد.
در همین راس���تا و به منظور بهره مندی از این 
مزیت اقتصادی ش���رکت گس���ترش نفت و گاز 
پارس���یان از س���ال 1387 فعالیت خ���ود را در 
راس���تای یک نگاه حرفه ای ب���ه صنعت گاز و 
پتروشیمی و در قالب یک هلدینگ تخصصی 
در ای���ن حوزه آغاز نمود و در این مدت با بهره 
یری از یک مجموعه کاماًل تخصصی توانست 
به ترکیب بهینه ای از مش���ارکتها که متناسب با 
شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد پتروشیمی کشور 

است دست یابد.
این هلدینگ در س���ال 1389 تمامی توان خود 
را به تسعه سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و 
پتروش���یمی معطوف نمود و در حال حاضر نیز 
با ادامه روند توسعه خود، به دنبال حضور هرر 
چه موثرتر در بازار سرمایه کشور برای دستیابی 
به اه���داف بلند مدت خود و تبدیل ش���دن به 
بزرگترین هلدینگ غی���ر دولتی فعال در حوزه 
مذکور است خوشبختانه مجموعه اقدامات این 
شرکت از بدو تاسیس تا کنون، در سایه عنایات 
الهی و هم���ت مدیران ونیروه���ای متخصص، 
منجر به ش���کوفایی هرچه بیشتر آن در صنعت 
پتروشیمی کش���ور و حتی بازارهای بین المللی 

گشته است.
لیزینگ هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان از 
یک طرف با در اختیار داش���تن شرکتهایی نظیر 
پتروشیمی پردیس و کرمانش���اه بزرگترین تولید 

کننده محصوالت استراتژیک اوره و آمونیاک 
در سراس���ر خاور میانه محسوب می گردد و از 
طرف دیگر از طریق شرکت پتروشیمی زاگرس، 
بزرگتری���ن مجتمع تولید متان���ول دنیا را تحت 

مدیریت خود دارد.
حوزه فعالیت ها

در حال حاضر با توس���عه روزافزون این شرکت 
ح���وزه فعالیته���ای آن نی���ز گس���ترش یافته، به 
گونه ای که مجموعه شرکتهای تحت پوشش آن 
طیف وسیعی از محصوالت اولیه، واسطه ای و 

نهایی حوزه پتروشیمی را در بر می گیرد.
تولید س���االنه 2/800/000 ت���ن اوره، 1/760/000 
تن آمونیاک، 3/300/000 ت���ن متانول و 500/000 
تن اتیل���ن در اختیار این هلدین���گ قرار دارد. 
امروزه هلدینگ گس���ترش نفت و گاز پارس���یان 
عالوه ب���ر محص���والت عمده و اس���تراتپیک 
پتروشیمیایی، گستره فعالیتهای خود را در حوزه 
انرژی، س���اخت و مهندسی صنایع نفت، حمل 
و نقل ریلی)محصوالت( و همچنین بازرگانی 
محصوالت پتروشیمی نیز گسترش داده است و 
به این ترتیب م���ی رود تا چرخه کامل تولید در 
این حوزه را از ابتدا تا انتها تحت مدیریت خود 

در آورد.

جایگاه فعلی در صنعت پتروشیمی 
در حال حاضر ش���رکت گس���ترش نف���ت و گاز 
پارسیان، با توجه به مشارکتهای خود در صنعت 
پتروش���یمی و همچنین اقدام���ات موثری که در 
این حوزه به انجام رس���انیده، توانسته است به 
تعامالت سازنده و کارآمدی با ارگان حاکمیتی 
)NPC( و اجرایی این صنعت اعم از سرمایه 
گ���ذاران و دس���تگاههای دولت���ی وغیردولتی 
مرتبط دس���ت یابد. از ای���ن رو در حال حاضر 
جای���گاه این ش���رکت در بین س���رمایه گذاران 
داخل���ی و خارجی و نیز نهادها و مراجع دولتی 
و غیردولتی این حوزه، جایگاه ویژه ای اس���ت 
که در سیاس���ت ها و تصمیم سازی های حوزه 
کالن این صنعت و ترس���یم چشم انداز آن تأثیر 

گذار است.

اهداف سیاستها و راهکارها 
مهمتری���ن هدف بلند مدت ش���رکت گس���ترش  
نفت و گاز پارس���یان، تبدیل شدن به بزرگترین 

هلدین���گ غیردولتی فعال ایران در حوزه نفت، 
گاز و پتروش���یمی تا س���ال 1394 است که البته 
این هدف در حوزه پتروش���یمی محقق گش���ته 
اس���ت. به منظور دستیابی به این ارمان بزرگ، 
سیاست ها و راهکارهای این شرکت حول پنج 
محور اساسی ذیل مش���خص و بطور جدی در 

دستور کار مدیران آن قرار گرفته است.
توسعه سرمایه گذاری و حضور فعال در صنایع 
باال دس���تی با اتکاء بر مزیتهای نس���بی موجود 

در کشور.
فراهم نمودن مقدمات الزم برای حضور فعال 

شرکت در بازار سرمایه کشور
توجه ویژه به س���رمایه های انسانی موجود در 
این صنعت وجذب آنها ب���ه منظور ارتقاء بهره 

وری سرمایه 
توس���عه فعالیته���ا در ح���وزه تولی���د برخی از 
محص���والت اس���تراتژیک، به منظ���ور ارتقاء 

ضریب نفوذ و تأثیر در بازارها
حضور پر رنگ و فعال در عرصه بین المللی و 

جذب مشارکتهای خارجی    
برنامه های آتی 

حضور موثر در بازار سرمایه کشور
اجرای طرح های توس���عه و تکمیلی در حوزه 

آمونیاک، اوره، متانول و اتیلن
مشارکت در هلدینگ بزرگ خلیج فارس

توس���عه س���رمایه گذاری در صنایع باال دستی 
نفت و گاز از طریق سرمایه گذاری در دکل های 
حفاری، پاالیشگاه ها و اجرای فازهای پارس 

جنوبی
توس���عه س���رمایه گذاری در صنایع پایین دستی 

دارای مزیت اقتصادی
س���رمایه گ���ذاری و مش���ارکت در واحده���ای 

یوتیلیتی مورد نیاز شرکت های گروه
سازماندهی ساختار بازرگانی مناسب به منظور 
ارایه خدمات بازرگانی به شرکت های تولیدی

س���ازماندهی شبکه مناسب حمل و نقل ریلی و 
اتصال شرکت های گروه به سواحل دریا

اس���تمرار توسعه سرمایه گذاری همزمان با سایر 
برنامه های شرکت

قرار گرفتن در لیست 100 شرکت برتر پتروشیمی 
جهان در سال 2012      
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ایران سرزمین فرهنگ های گونه گون، سرزمین 
همزیستی فرهنگ ها، سرزمین کثرت و وحدت 
است. ایران به لحاظ گس���تردگی قلمرو و قرار 
گرفت���ن در موقعیت جغرافیای���ی خاص دچار 
گس���تردگی و پراکندگی فرهنگ���ی و در نتیجه 
برخورد این فرهنگ ها دارای فرهنگی پویا، رو 

به گسترش و در مسیر تحول بوده است.
صرف نظر از تغییراتی که به دلیل ظهور و سقوط 
حکومت ه���ای گوناگون و ب���روز جنگ های 
مختلف در فرهنگ م���ردم ایران به وجود آمد، 

ایران و ایرانی هم���واره دارای جایگاه خاصی 
در عرص���ه جهانی ب���وده اس���ت.تعدد عناصر 
فرهنگی در ایران فرصت مناس���بی را در اختیار 
پژوهشگران می گذارد تا در این میدان تحقیق 
به وس���عت ایران زمین به بررسی ابعاد مختلف 
این عناصر و سیر تحول و تغییرات آن بپردازند.

یکی از این عناصر ارزش���مند فرهنگی تعزیه و 
ش���بیه خوانی است که طی سالیان جایگاه خود 

را در فرهنگ ایرانیان حفظ کرده است.
تعزیه )یا ش���بیه خوانی(، نوعی نمایش مذهبی 

و سّنتی ایرانی ش���یعی، عمدتًا درباره شهادت 
ام���ام علی و امام حس���ین )ع( و مصائب اهل 

بیت است.
واژه تعزیه/ تعزیت در اصل به معنای توصیه به 
صبر کردن، تسّلی دادن و پرسش از بازماندگاِن 
درگذش���تگان و در برخی مناطق ایران مثاًل در 
خراس���ان به معنای »مجلس ترحیم« است. در 
میان ش���یعیان غیر ایرانی )در عراق و شبه قاره 
هند( لف���ظ تعزیه با وجود ارتباط با ش���هادت 
حضرت علی )ع( و یا مصائب ش���هدای کربال 

تعزیه استقبال هنر 
ایران از اسالم

کربال تنها یک مکان نیســت، کربال به واســطه ی عاشورای حســینی است که کربال می شود 
و بــاز به خاطر وی اســت که فرهنگ تعزیه ی عاشــورایی ادامه پیدا می کنــد. بی گمان از 

ریشه دارترین مناسک مذهبی و فرهنگی ما دهه ی اول محرم است.

خسرو امیر حسینی
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به معنای »شبیه خوانی« به کار نمی رود، بلکه 
آنان تعزیه را به مراسمی نمادین اطالق می کنند 
که در آن دس���ته های عزاداری در طول مراسم، 
ش���بیه ضریح یا تابوت ائمه )علیه السالم( را بر 
دوش می کش���ند و هم در پایان روز عاش���ورا، 

اربعین و... آن را به خاک می سپارند.
»آنه ماری ش���یمل« در کتاب خود دراین باره 
می نویس���د: در قرن سیزدهم/ نوزدهم در قلمرو 
س���لطنت َاَوده در لکهنوی هن���د، تعزیه به منزله 
یکی از تماش���ایی ترین نمایش ها، در حضور 

سالطین برگزار می شد.
به نوشته این کتاب : در ناحیه کارائیب، مثاًل در 
»جزیره ترینیداد ” نیز تعزیه به مراس���می نمادین 
اطالق می ش���ود که به آن »َتَجه« می گویند. 
این قبیل مراسم نمادین در نواحی دیگر جهان، 
از جمل���ه در اندونزی نیز ب���ا عنوان »تابوت« 

برگزار می شود.
برخی محققان، پیش���ینه تغزیه را به آیین هایی 
چون مصائب میترا، سوگ س���یاوش، و یادگار 
زریران ب���از می گردانند و برخ���ی پدید آمدن 
آن را متأثر از عناصر اس���اطیری بین النهرین و 
آناتولی و مصر، و کس���انی نیز مصائب مسیح و 
دیگر افس���انه های تاریخ���ی در فرهنگ های 
هن���د و اروپایی و س���امی را در پیدایی آن مؤثر 
دانس���ته اند. اما در هر حال از برپایی مجالس 
تعزیه ب���ه معنای امروزین آن ت���ا پیش از پایان 
دوره صفویه اطمینان نداریم؛ تنها نکته آش���کار 
این است که از زمان تس���لط عرب ها بر ایران، 
ایرانیان همیش���ه فرصتی می جستند تا خود را 
از آن س���لطه رها کنند. پیدای���ش نهضت های 
مقاومت و فرقه های ایرانی که دشمنان دستگاه 
مرک���زی قلمروی عربی اموی و بعدها عباس���ی 
بودن���د، از نتیجه های این کوش���ش بود. یکی 
از ای���ن مخالفت ها موض���وع غصب خالفت 
توس���ط افرادی بود که از خاندان پیامبر )ص( 
نبودن���د. ایرانیان در برابر این خلف���ا، از افراد 
خاندان پیامبر)ص( و فرزندانشان حمایت کرده 
و باعث رشد و رونق همه ساله مجالس تعزیه و 
دسته های عزاداری در کشور شدند. اگر چه که 
بدیهی است تعزیه به معنای نمایشی امروزه آن 
طی زمان و به تدریح بر پایه پذیرش ش���رایط و 
مردمان به وجود آمده اس���ت و نه یک شبه و به 

امر و دستور یک نفر.
به این ش���کل که ابتدا تنها دسته هایی به کندی 

از برابر تماش���اگران می گذشتند و با سینه زدن 
و زنجیر زدن و کوبیدن سنج و نظایر آن و حمل 
نشانه ها و علم هایی که بی شباهت به افزارهای 
جنگ���ی نبود و نیز هم آواز ی و همس���رایی در 
خواندن نوحه، ماجرای کربال و ش���هادت امام 
حس���ین )ع( و گاهی نیز ام���ام علی )ع( را به 
مردم ی���ادآوری می کردن���د. در مرحله بعدی 
آوازهای دسته جمعی کمتر شد و نشانه ها بیشتر 
و یکی دو واقعه خوان نیز به آنان اضافه شدند 
که واقعه را برای تماش���اگران نقل کرده و سنج 
و طبل و نوحه آن ها را همراهی می کرده است. 
چن���دی بعد به جای نقاالن، ش���بیه چند تن از 
ش���هدا را به مردم نشان دادند که با شبیه سازی 
و نش���انه های نزدیک به واقعیت می آمدند و 
مصائب خود را ش���رح می دادن���د. مرحله بعد 
گفت و ش���نید شبیه ها بود با هم و بعد پیدایش 

بازیگران.
تاورنیه – tavernier – یکی از مراحل تحول 

را در یادداشت هایش نشان داده است :
» در محرم 1046 خورش���یدی در حضور ش���اه 
صفوی دوم در اصفهان ش���اهد مراسمی بوده 
است که پنج س���اعت پیش از ظهر آغاز شده و 
تا ظهر ادامه داش���ته اس���ت. گفته او با مدرکی 
درشبیه سازی تمام می شود : در بعضی از این 
عماری ها طفل هایی شبیه نعش خوابیده بودند 
و آن هایی که دور عماری را احاطه کرده بودند 
گری���ه و نوح���ه و زاری می کردند. این طفالن 
ش���بیه دو طفل امام حس���ین )ع( هستند که بعد 
از ش���هادت امام، خلیفه بغداد آنها را گرفت و 

به قتل رسانید.«
اوج تکام���ل تعزی���ه در دوره ناصرالدین ش���اه 
)1264- 1313( ب���ود. چرا که ب���ه تعزیه عالقه 

فراوانی داشت.
تکیه دولت، که به دستور ناصرالدین شاه ساخته 
ش���د، در ترویج تعزیه بس���یار مؤثر ب���ود. تعزیه 
خواناِن آن جا که در حقیقت تعزیه خواِن دولتی 
بودند زیر نظ���ر "ُمعین الُبکا" در برابر ش���اه و 

درباریان تعزیه می خواندند.
صرف نظر از تعزیه هایی که موضوع و محتوای 
آن ها ب���ه زنان مربوط می ش���د مث���ل مجلس 
بی بی ش���هربانو، در دوره قاجار مجالس تعزیه 
زنانه نیز برپا می ش���د. که همه تعزیه خوانان و 

تماشاگران، زن بودند.
تعزیه زنان، به س���بب تنگناهای عرفی، گسترش 

نیاف���ت و به من���ازل ثروتمندان و ش���اهزادگان 
محدود شد.

تعزیه های درب���اری در زمان قاجاریان، به ویژه 
در دوره ناصرالدین ش���اه، از یک س���و شاه را 
س���رگرم می کرد و از س���وی دیگر سبب عوام 
فریب���ی و دین دار نمایی او می ش���د و ش���اید 
به همین دلیل اس���ت ک���ه از دی���دگاه تاریخی 
ش���کوفایی تعزی���ه در ای���ن دوران تنها مرهون 
توجه ش���اه و اشراف به تعزیه نبوده است، بلکه 
بیش���تر مدیون وجود تعزیه گردانهایی است که 
با ابتکار و خالقیت خ���ود لباس تازه ای را به 
قامت تعزیه دوختن���د؛ بدون آنکه در اصول آن 
تغییری ایجاد کنند. »خواجه حس���ینعلی خان« 
معاصر »فتحعلی شاه« و »محمد شاه«، »میرزا 
محمد تقی« تعزیه گردان دوران »محمد شاه« 
و »ناصرالدین ش���اه« و پس���رش »میرزا باقر« 
ملقب به »معین البکا« و فرزند »معین البکا«، 
»ناظ���م البکا« از تعزی���ه گردانانی بودند که در 

این دوره معروف بودند.

در ای���ن میان »میرزا محمد تقی« تعزیه گردان، 
رکود و یکنواختی را که تعزیه با آن مواجه شده 
ب���ود، از آن گرفت و ب���ه آن جنبه ای از تفنن و 

نمایش بخشید.
پس���رش »معین البکا« در ادامه راه پدر، سطح 
اجرایی تعزیه را باال برد و تعزیه جدیدی را پی 

ریزی کرد.
او به همراه پسرش دسته های بزرگ تعزیه را با 
اقتدار رهبری می کردند و با اشارات و حرکات 
خود ب���ر همه عوام���ل اجرایی صحنه تس���لط 
داشتند.براساس مدارک موجود معلوم است که 
در دهه اول ما ه های مح���رم عهد ناصرالدین 
شاه تقریبًا س���یصد مجلس » شبیه خوانی « د 
ر نمایش خانه های موقت و دائم یعنی تکیه ها 
و حس���ینیه ها برپا می شد. اما اوضاع به همین 

ترتیب باقی نماند.
ب���ا اف���ول س���لطنت قاج���ار و روی کار آمدن 
ب���ه  »رضاخ���ان میرپن���ج« )1304-1320ش(، 
ویژه در دهه دوم س���لطنتش، دوران شکوفایی 
تعزیه هم به س���ر آمد. سوگواری های ماه محّرم 
محدود شد و ممنوعیت های متعددی به وجود 
آمد و به تدریج برگزاری رس���می مجالس تعزیه 
متوقف شد، اما اجرای آن در روستاها کمابیش 
ادامه یافت. رضاخان به دالیل سیاسی و شاید 
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کینه ای که به سنت های مذهبی ایران داشت، 
برگزاری تعزیه و هر نوع مراس���م مذهبی را در 
ایران ممنوع اعالم کرد تا تعزیه از تکیه دولت و 
دیگر حسینیه ها و نمایشخانه هایی با آن عظمت 
و ش���کوه به پهنه روس���تاها و شهرهای کوچک 

رانده شود.
در دوره پهل���وی دوم )1320-1357ش(، پرویز 
صی���اد از 1338ش ت���ا 1349ش چند مجلس 
تعزیه را بر روی صحنه نمایش )تئاتر( آورد. در 
1355ش، »مجمع بین المللی تعزیه«، با شرکت 
و سخنرانِی بس���یاری از صاحب نظران و تعزیه 
شناس���ان ایرانی و خارجی در شیراز برگزار شد 
و در آن مجمع، تعزیه هایی نیز به اجرا در آمد.

تعزیه نامه )یا »مجلس«، »نسخه«، »شبیه 
نامه«، »نسخه تعزیه«(:

ص���رف نظ���ر از کتاب ه���ای تاری���خ و َمقَتل، 
منظومه های حماسی – مذهبی درباره شهادت 
ام���ام علی، امام حس���ین و مصائ���ب اهل بیت 
)علیهما السالم(، از مهم ترین منابع تعزیه نامه 
هاست. برخی از منظومه های مهم حماسی – 

مذهبی را می توان نسخه های زیر نا م برد:

1( خاوران نامه از ابن حسم قهستانی خوسفی 
که سرودن آن در 830 خاتمه یافت است،

2( حمله حیدری سروده میرزا محمد رفیع خان 
باذل مشهدی )متوفی 1124(،

3( سروده های مذهبی محتشم کاشانی، وصال 
شیرازی شمس الدین محمدکاتبی.

ظاهرًا مهم تری���ن منبع تعزیه نامه ها کتاب منثور 
روضة الش���هداء نوش���ته کمال واعظ کاش���فی 
س���بزواری )متوفی 910( اس���ت، زی���را مطالب 
برخی از تعزیه نامه ها ش���باهت های فراوانی با 

مطالب این کتاب دارد.
تعزی���ه نویس ها در آغ���اِز کار اش���عار تعزیه را 
در "بیاض ” می نوش���تند. هر دفتر ش���امل یک 
یا چن���د "مجل���س" تعزیه بود. تعزی���ه خوانان 
معمواًل به تناس���ب ایام برای هر روز موضوع و 
مجلس ویژه ای داشتند. در بعضی نقاط، برای 
امامزاده های محلی نیز مجالس تعزیه نوش���ته 
و اجرا می ش���ده اس���ت. تعزی���ه گردانان برای 
اجرای تعزیه، مت���ن هر یک از تعزیه خوانان را 
در نسخه ای جداگانه می نوشتند. این نسخه ها 

را ” فرد ” نیز گفته اند.

در نس���خه های تعزیه، گاه شیوه گفتگو و نحوه 
ورود و خ���روج تعزیه خوانان ب���ه میدان تعزیه 

مشخص شده است.

کاتب���ان تعزیه نامه ه���ا معمواًل نس���خه ها را با 
التم���اس دعا و طلب فاتح���ه از تعزیه خوان به 
پایان می رساندند. گاه تعزیه نویس نام خود را 
بعد از عباراتی چون ” س���گ درگاه سیدالشهدا 
)علی���ه الس���الم( "، "کلب آس���تان علی)علیه 
َرُه..." و  الس���الم("، "کات���ب الحروف"، "َح���رَّ

"َرَقَم…" می نوشت.
تعزیه نامه ها منظوم بوده و اشعار آن ها در انواع 
قالب های شعری و بیشتر وزن های عروضی و 
به ندرت بحر طویل، سروده شده اند. در آغاز، 
زبان این مت���ون گاه عامیانه و محاوره ای بود، 

اما به تدریج ارزش های ادبی یافت.
اروپایی  نمایندگان دولت های  خاورشناسان و 
در ایران، بیش���ترین س���هم را در شناس���ایی و 

گردآوری تعزیه نامه ها داشته اند.
برخ���ی احتمال داده اند که "ُجنگ ش���هادت" 
قدیم���ی ترین تعزیه نامه تاریخ دار اس���ت. اگر 
تاریخ مکتوب برخی از نسخ تعزیه نامه ها قابل 
اعتماد باش���د، می توان گف���ت که یکی از کهن 
ترین نمونه های آن ها در 1133 نوش���ته ش���ده 

است.

تعزیه و موسیقی:
چون ش���یوه بیان ح���وادث در تعزی���ه مبتنی بر 
آواز بود، معم���واًل تعزیه خوانان ب���ا مقام ها و 
گوش���ه های موسیقی ایرانی آش���نایی داشتند.
از ای���ن رو تعزیه را یکی از مه���م ترین عوامل 
حفظ بخشی از نغمات موسیقی ایرانی دانسته 
اند. در هر تعزیه ممکن بود اش���عار در گوشه ها 
و دس���تگاه های متعددی خوانده شود، البته در 
س���ؤال و جواب ها الزم بود که تناسب مقام ها 

رعایت شود.
ارتب���اط میان تعزیه و موس���یقی تنه���ا از طریق 
آواز نبوده اس���ت، بلکه س���ازهای موسیقی نیز 
در مجالس تعزیه به کار می رفت، چنان که گاه 
پی���ش از آغاز تعزیه و به جای ” پیش خوانی ” با 
نواختن برخی سازها، مانند شیپور، طبل، ُدُهل، 
کَرنا، ُسرنا، نی لبک، نی، قره نی، نقاره و ِسنج، 
تماش���اگران را برای شنیدن و دیدن تعزیه آماده 

می کردند.

در صحنه های فاقد گفتگ���و، مثل صحنه های 
مس���افرت یا نبرد ی���ا در وقفه های میان جریان 
نمایش )آکس���یون ها(، نیز از س���از اس���تفاده 
می ش���د. در تعزیه معمواًل هر یک از س���ازها 
کارب���رد خاصی داش���تند، مثاًل هن���گام ورود 
اش���خاص و ش���روع جنگ ها طبل می زدند و 
هنگام وقوع صحنه های حزن آلود شیپور و قره 

نی می نواختند.
موس���یقی تعزیه موجب حفظ و تداوم بسیاری 
از نغمه ها و قطعات موس���یقی سازی و آوازی 
ایران ش���د و از سوی دیگر، این موسیقی را در 
مراتب مختلف تحت تأثیر عمیق موسیقی تعزیه 

وجود دارد.

غم نامه تعزیه :
اگر تعزیه غمنامه باشد، این است غمنامه تعزیه، 
که به س���یر عامیانه و مذهبی خود برگشت. در 
دوران »محمد رضا شاه« نیز اگر چه تعزیه باز 
به میان ش���هرهای بزرگ بازگش���ت، ولی هرگز 
نتوانست جایگاه از دس���ت رفته ی خود را باز 

یابد.
»تکیه دولت« در پی بازی های سیاسی، ویران 
ش���ده بود و مردم گرفتار س���رگرمی های تازه و 
پر هیاهو ش���دند و دیگر تعزی���ه را از یاد بردند 
و اگرچ���ه پ���س از پیروزی انقالب اس���المی، 
اندکی تالش برای اج���رای این نمایش ها، در 
گوش���ه و کنار شهر به چش���م می خورد اما هرگز 
تعزی���ه به جایگاه بلند و ش���کوهمند گذش���ته ی 
خود بازنگشت. تعزیه خوان ها، یک به یک در 
تنهایی و فراموش ش���دگی و از همه مهم تر فقر 
شدید مالی، دار فانی را وداع می گویند و تنها 
خاطره ای از گذشته های تاریخی این هنر اصیل 
و روحانی آن در ذهن ها باقی می گذارند. زیرا 
که به گفته ی معین البکاء تعزیه ی ایران، مرحوم 
هاش���م فیاض: »این حقیقت تلخی اس���ت که 

خارجی ها بیشتر به ما اهمیت می دهند.
در این ج���ا گویی تعزیه خوانان دش���من دارند. 
تع���دادی می خواهند این هنر بوم���ی را از بین 
ببرند و کوچکترین غفلتی باعث از دست رفتن 

آن خواهد شد«.
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'محمد طالبی' در نشستی خبری که به مناسبت 
ایام دهه فجر در مح���ل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار ش���ده بود، گف���ت: در مرحله 
نخس���ت اجرای هدفمند ک���ردن یارانه ها برای 
حمایت از تولیدات کشاورزی یک هزار و 600 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که به بانک 

کشاورزی پرداخت شد.
وی با بی���ان اینکه ت���ا 13 بهمن ماه امس���ال، 
67درصد از این تسهیالت پرداخت شده است، 
اظهار داش���ت: تس���هیالت یاد ش���ده در قالب 
طرح های جامع حفاظتی- نظارتی ، طرح های 
اصالح سیس���تم های حرارتی گلخانه و فعالیت 

دام و طیور پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک کشاورزی با اشاره به عملکرد 
این بانک گفت: مجموعه سرمایه ثابت بخش 
کشاورزی قبل از انقالب 34هزار میلیارد ریال 
بود که در سال 1386 به 117 هزار میلیارد ریال 

رسید که حدود 2.5 برابر شده است.
وی با بیان آنکه میزان تولید محصوالت زراعی 
در س���ال 1356 برابر ب���ا 19.5 میلیون تن بوده 
اس���ت ، گفت: این رقم در سال 1386 به 73.2 

میلیون تن رسیده است.
وی حجم کلی تولید محصوالت باغی در سال 
1356 را 500 هزار تن و در س���ال 1386 برابر با 
16.5 میلیون تن اعالم کرد و اظهار داش���ت: در 

بخش دام نیز این رقم در س���ال 1356 برابر با 
3.5 میلیون تن و در س���ال 1386 برابر با 11.5 

میلیون تن بوده است.
مدیر عامل بانک کش���اورزی می���زان تولید در 
بخ���ش آبزی���ان را در س���ال 1356، 50هزار تن 
اعالم کرد که در س���ال 1386 به 563 هزار تن 

رسیده است.
طالبی در خصوص عملکرد بانک کشاورزی در 
سال جاری نیز گفت: این بانک تا دی ماه امسال 
107 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده 
بود که این رقم در 10ماهه سالجاری معادل کل 

پرداختی های سال گذشته بوده است.
وی با بی���ان آنک���ه بانک کش���اورزی در 300 
س���رفصل تس���هیالت ارایه کرده است ، گفت: 
تس���هیالت بخش آب و خ���اک دو هزار و 900 
میلیارد ریال، تس���هیالت حوزه تجهیز چاه 668 
میلی���ارد ریال و تس���هیالت در ح���وزه زراعت 
)دانه های روغنی( هفت ه���زار و 362 میلیارد 

ریال بوده است.
به گفته وی، تسهیالت کاشت گندم هشت هزار 
میلیارد ریال در قالب 192 هزار فقره تسهیالت و 
به بخش باغداری پنج هزار و 397 میلیارد ریال 

در قالب 110 هزار فقره پرداخت شده است.
مدی���ر عام���ل بان���ک کش���اورزی گف���ت: در 
بخش دام���داری نی���ز 14ه���زار و 800 میلیارد 

ری���ال تس���هیالت در قالب 195 فق���ره و برای 
مرغداری ه���ا نیز هفت هزار و 111 میلیارد ریال 

تسهیالت، پرداخت شده است.
وی از پرداخت بیش از هشت هزار میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه خبر داد و گفت : بیشتر 
این محصوالت به ص���ورت یارانه ای پرداخت 

شده است.
وی با اشاره به نحوه اجرای بند 28 بودجه سال 
90 ، افزود: بر اساس این بند از قانون تسهیالت 
و مانده بدهی بدهکاران باید پنج ساله تقسیط 
ش���ود که بر این اس���اس 16 ه���زار میلیارد ریال 
تس���هیالت کش���اورزان در قالب بند 28 تعیین 

تکلیف شد.
وی از اجرای نظام نظارت به طرح ها در بانک 
کش���اورزی خبر داد و گفت: بر همین اس���اس 
47هزار طرح در سیس���تم مکانیزه نظارت شده 
اس���ت که این امر کمک به طرح های نیمه راکد 

می کند.
طالبی ادامه داد: صندوق توس���عه ملی در سال 
ج���اری 12هزار میلیارد ریال به حس���اب بانک 
کش���اورزی واری���ز کرده که در بودجه س���ال 91 
رقم تخصیصی از 10درصد در س���ال جاری به 

20درصد افزایش یافته است.

ختصیص 1600 میلیارد ریال یارانه به بخش کشاورزی
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روز پیش مجمع ساالنه شرکت ایرانیت بود و کم و بیش 
آنچه بر این صنعت گر گذشته دل سوخته می داشتم. با 
آنکه معلوم و مش���خص بود که چه خواهند گفت و چه 
خواهد ش���د ولی با این باور که هنر در پویا کردن است 
نه از بن کندن به اتاق بازرگانی رفتم. بی تعارف شرکت 
بزرگی که می تواند و می توانس���ت سر در افتخارات 

کشور و کارآفرینی داشته است.
در گیرودار بروکراسی اداری همان جمله معروف جناب 
دکتر احمدی نژاد در دوره اول کاندیداتوری خود گفت 
که تصمیم گیی شهامت می خواهد و جرات که در دایره 
بی انتهای اداری بنری، مدیرعامل شرکت می گوید سه 
س���ال است برای گرفتن پول یک معامله که بخوانیدش 
سیپورکی و اینجا و مشکل در فروش از طرف فروشنده 
م���ی روم تا حقوق بده���م و در نهایت جل���و تولید را 
گرفته اند که فالن می ش���ود بدون راه حل در نتیجه آن 

می شود که شاعری گفت:
           تو را تیشه دادم که هیزم کنی 

                                   ندادم که بنیاد مردم زنی
این مختصر گفتم و بدین وضع اگر بگذرد چون داستان 
مادربزرگ ها، دختری را پس���ری می خواس���ت و پدر 
دختر از پسریک خانه خراب می طلبد و در آن شهر خانه 
خراب نبود تا اینکه مدیری بر شهر گماشتند و طرف پسر 
به صاحبان دختر گفتند اگر این شاه باشد بجای یک ده 
خانه خراب می دهیم. تا در بدین پاشنه بچرخد دوصد 

خرابه می دهم من جهاز.
مجمع درحضور 62 درصد سهام دار به ریاست جناب 
غفاری و دو ناظر جنابان رسته و وفائی با دبیری باقری 

برگزار شد.
پیام هیات مدیره

ضمن عرض سالم و احترام و ادب خدمت سهامداران 
محترم ش���رکت، گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی 
عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1390/6/31 را به 

استحضار می رساند:
همانطور که در پیام سال قبل وعده داده بودیم، علیرغم 
تمام کاستی ها و مشکالت موجود در سال مورد گزارش 
امور ش���رکت بهبودی نس���بی یافته بود و به آرامی و به 

تدریج روبه ساحل آرامش و سکون اقتصادی در حرکت 
بود، زیان پیش بینی شده در بودجه رو به تقلیل نهاده و 

تولید و فروش از بودجه افزون گشته بود.
البته به نظر نمیرسد که به جهت ماده اولیه مورد مصرف 
در محص���والت و با توجه با تبلیغ���ات منفی در مورد 
آزبست در کشور و جهان، شرکت ایرانیت و شرکت هائی 
با تولید مشابه ایرانیت دوباره به روزهای اوج شکوفائی 
خود برس���ند ولی س���عی وافر در بهبود وضع حاکم در 

ایرانیت داشتیم.
اقدامات مسئالت و مکاتبات ایشان نیز برای ادامه تولید 
ما را در مسر حرکت خود امیدوارتر و مستحکمتر می نمود.
متاسفانه در اقدامی ناباورانه و در تاریخ 1390/3/10 یکی 
از مدیران کل سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه 
ش���ماره 90/10143 به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و 
واردات س���ازمان توس���عه و تجارت ورود آزبست را به 
کشور ممنوع اعالم و مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران 
طی نام���ه ش���ماره 82/83/879/113/52178/54323 

مورخ 1390/3/18 به گمرکات کشور ابالغ نمود.
از آن زمان و به جهت کمبود مواد اولیه و در نتیجه توقف 
سریع تولید مکاتبات و مذاکرات و جلسات با  مسئوالن 
کشور شروع ش���د و بیش از یکصد نامه و دادخواهی 
ارس���ال گردید که حاصلی در بر نداشت و هردو کارخانه 

ری و باغ ابریشم از 1390/4/1 کاماًل متوقف شدند.
پیگیریه���ا تا تاریخ قرائت این گ���زارش نتیجه ای در بر 
نداشته و با دستورالعملی که معاون اول محترم ریاست 
جمهوری اس���المی ای���ران در تاری���خ 90/7/17 صادر 
فرمودند تولیدات آزبس���ت – س���یمان را ممنوع اعالم 
کردند. برای تولید با شروطی غیرقابل دسترسی تا تاریخ 
1391/6/31 مهلت داده اند که عماًل این شرکت و سایر 
شرکتهای عضو انجمن صنفی با تعطیلی مواجه شده و 
خواهند شد. شرکت های خریدار لوله تولیدی نیز با توجه 
به این بخش���نامه نوع خرید خود را به انواع دیگر لوله 

تغییر دادند.
طرح تغییر س���اختار اقتصادی به وزارت کار برای تولید 
ورق بدون آزبست داده شد که در دست بررسی می باشد 
و اجرای آن منوط به تأمین منابع مالی می باشد در سال 

مورد گزارش به وضعیت بدهیهای شرکت به وزارت امور 
اقتصادی و دارائی و سازمان تأمین اجتماعی سرو سامان 
داده شد و از این نظر وضعیت نسبتاً مطلوبی وجود دارد.
با عنایت به مطالب مطروحه و شمول این شرکت به ماده 
141 قانون تجارت، خدمتگزاران ش���ما در هیات مدیره 
پیشنهاد زیر را جهت اخذ تصمیم صاحبان محترم سهام 

تقدیم می دارد.
تجدی���د ارزیابی داراییها )موضوع بخش���نامه 189120 
م���ورخ 1390/9/27 ( و خ���روج از مفاد ماده 141 قانون 
تجارت و تصویب ط���رح توجیهی ایجاد خطوط ورق 
بدون آزبس���ت و تأمین منابع مالی م���ورد نیاز از محل 

افزایش سرمایه و فروش اموال غیرمولد.
بدیهی است پیشنهادات قابل دسترسی و انجام از طرف 
سهامداران گرامی به سرعت مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت و از آن استقبال می کنیم.
در خاتمه از اینکه چنین خبر ناخوشایندی را که البته در 
کدال بورس اعالم شده بود اطالع دادیم اظهار تأسف 
نموده و از اینکه با سعه صدر به گزارش هیات مدیره و 
بازرس قانونی توجه و عنایت می فرمایند کمال تشکر و 

سپاس را داریم. 
تاریخچه

شرکت س���هامی عام ایرانیت در تاریخ 10 تیر ماه 1335 
تاسیس و تحت ش���ماره 5310 اداره کل ثبت شرکتها و 
مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت 
در تاریخ 1369/03/26 جزء ش���رکتهای پذیرفته شده در 
س���ازمان بورس اوراق بهادار ق���رار گرفت. مرکز اصلی 
شرکت در تهران می باشد. شرکت دارای دو کارخانه در 
شهرری و باغ ابریشم اصفهان می باشد. بهره برداری از 
کارخانه تهران در سال 1337 و کارخانه اصفهان در سال 
1354 آغاز گردید. ظرفیت اسمی ابتدائی شرکت ساالنه 
30000 تن تولید لوله و ورق آزبس���ت س���یمانی بوده که 
بتدریج با طرحهای توسعه و متعدد در سالهای مختلف 
این ظرفیت اکنون ب���ه 100000 تن لوله و 125000 تن ورق 

حمعا به میزان 225000 تن افزایش یافته است.

هنر در پویا کردن است نه از بن کندن

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره  
 

رییس هیات مدیره – غیر موظف آقای علیرضا افتخا عمرانی   گروه تولیدی مهرام   
نایب رییس هیات مدیره- موظف آقای علی اصغر محمد ابراهیم غفاری  شرکت سالمت جویان تهران  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حسینعلی باقری   شرکت دنیای فن آوران پویا  
عضو هیات مدیره- غیرموظف آقای محمدرضا وفایی   شرکت سرمایه گذاری کامیار 
عضو هیات مدیره- غیرموظف آقای سهراب رسته   شرکت دنیای سبز پرتو   
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مجمع ساالنه شرکت سیمان آرتا اردبیل سهامی 
عام درحضور 96 درصد س���هامدار به ریاس���ت 
استاد احمد مهجوری و دو ناظر جنابان نجمی و 
شجاعی با دبیری مهندس علی امینی مدیرعامل 

فرهیخته برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی وتقس���یم سود 
هر سهم 1600 ریال و التحان هیات مدیره حقوقی 
با تقدیر تش���کر از عملکرد ش���ایانتوجه مهندس 
امینی و همکاران صدیق شرکت بکار خود پایان 
داد. اس���تاد احمد مهجوری ریاست مجمع که با 
دو زبان فارس���ی و انگلیس���ی و اشراف کامل به 
عملکرد شرکت توانست حق مطلب به کار نیکوی 
مهندس امینی این مدیر دل سوخته و کاردان بجا 
گذارد. در تیم مدیریتی مهندس امینی بچه های 
خوب پاک و یک دله چه بس���یار و می بودند که 
نام نیکو در ذهن خبرنگاران می داشت آنچه در 
پی می اید به همت یکی از همین راست قامتان 

عرصه کار و خدمت است با هم می خوانیم.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

ش���رکت س���یمان آرتا اردبیل )س���هامی عام(در 
اجرای مف���اد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت برای دوره مالی منتهی به 
1390/9/30 برپایه س���وابق، مدارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گ���زارش حاضر به عن���وان یکی از گزارش���های 
ساالنه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات 
ارایه شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی 
را درخصوص وضع عمومی ش���رکت و عملکرد 

هیات مدیره فراهم می آورد. 
ب���ه نظ���ر اینجانب���ان اطالعات من���درج در این 
گزارش که درباره عملیات ووضع عمومی شرکت 
می باشد. با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد 
هی���ات مدیره و در جهت حفظ منافع ش���رکت و 

انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه 
و ارایه گردیده اس���ت. این اطالعات هماهنگ 
با واقعیت های موجود ب���وده 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 
ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از 
آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از 
گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1390/10/29 

به تائید هیات مدیره رسیده است.
پیام هیات مدیره 

با ذکر یاد و نام پروزدگار یکتا و با عرض سالم و 
خیر مقدم حضور سهامداران گرانقدر و حاضرین 
در جلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه شرکت 
س���یمان آرتا اردبیل و قدردانی از کلیه همکاران 
محترم ش���اغل در ش���رکت که در طی سال مالی 
منتهی به 90/9/30 با تالش و کوش���ش مضاعف 
س���الی توام با موفقیت و س���ودآوری پش���ت سر 
گذاش���ته شد.س���یمان یکی از پرمص���رف ترین 
محصوالت در دنیا بوده و بیش���ترین میزان تولید 
را در بین محصوالت صنعت���ی در جهان را دارا 
است. گستردگی دامنه تولید و مصرف آن یکی از 

شاخص های رشد وتوسعه هر کشور است.
پتانسیل های صادراتی، مصرف داخلی، حداقل 
ارزبری و تقسیم به موقع سود موجب شده است تا 
فعاالن بازار با توجه به این نکته که شرکت های 
س���یمانی جریان طبیعی بنگاه داران را در درون 

خود دارند، به این صنعت توجه نشان دهند.
صنعت س���یمان از جمله صنایعی اس���ت که در 
ش���رایط خاص به دلیل دارا بودن مزایای نسبی 
ص���ادرات، مص���رف داخلی و حداق���ل ارزبری 
وهمچنین اندازه گیی میزان ریس���ک در شرایط 
متفاوت از س���وی کارشناسان و فعاالن بازار، هر 
چند که این صنعت نیز تحت تأثیر تبعات ناش���ی 
از تحی���م اقتصادی اجرای ط���رح هدفمند کردن 

یارانه ها می باشد.

با توجه به اج���رای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
و اصالح قیمت انرژی در کشور، صنعت سیمان 
ب���ه لحاظ نوع تولیدات خ���ود و به تبع آن میزان 
مصرف باالی انرژی شدیدًا تحت تأثیر مستقیم و 
غیرمستقیم این قانون قرار گرفته بطوریکه با توجه 
به هزینه بر ب���ودن مصارفی همچون گاز، مازوت 
و ب���رق در کارخانجات، عم���اًل هرگونه افزایش 
نرخی قیمت تمام شده س���یمان تولیدی شرکتها 
را دستخوش رشد غیرمنتظره می نماید. با توجه 
به س���هم 35 درصدی انرژی در قیمت تمام شده 
س���یمان به همان نسبت یا بیشتر قیمت تمام شده 
تولیدات افزای���ش یافته بنابراین واحدهای تولید 
کننده س���یمان، زمانی توانایی تطبیق با ش���رایط 
جدید را خواهند داشت که با حذف یارانه های 
انرژی امکان افزایش قیمت ها نیز به تناسب میسر 

باشد.
مدیریت و کارکنان ش���رکت سیمان آرتا اردبیل بر 
این باورند که این شرکت توانایی تعریف و اجرای 
پروژه جامع بهینه سازی را با استفاده از متدولوژی 
ابزار  مجدد)re-engineering(و  مهندس���ی 
کنترل���ی کارت ارزیاب���ی مت���وازن در تمام���ی 
سطوح سازمانی داش���ته و مصمم بر ارایه مدلی 
برای تحول س���ازمان می باش���ند. به گونه ای که 
فرآیندهای س���ازمان را در تمام���ی زمینه ها و در 
جهت اثر بخشی هر چه بیشتر در برآورده ساختن 

نیاز تمامی گروههای ذینفع، بهینه سازی نمایند.
گزارش پیوس���ت با ذکر رئوس و س���رفصل های 
کاری انج���ام یافته و برنامه های آتی ش���رکت، 
تصویری گویا از وضع عمومی شرکت و چگونگی 
فعالیت های موثر در کسب موفقیت های حاصله 
می باش���د که بدین وس���یله به حضور سهامداران 
محت���رم تقدیم می گردد.امید اس���ت با تصویب 
عملکرد س���ال مالی منتهی ب���ه 30 آذرماه 1390، 
کماکان از رهنمودهای ارزش���مند و تصمیمات 
قاطع صاحبان محترم سهام همانند قبل بهره مند گردیم.

سیمان آرتا اردبیل 1600 ریال سود داد

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره   
رییس هیات مدیره پییرفرانسوا هسلر    شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار 
رییس هیات مدیره فریبرز مقیمی       
عضو هیات مدیره علی نجفی    شرکت سیمان اکباتان   
عضو هیات مدیره رحمت اله روستاپور   شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
عضو هیات مدیره بهمن امیرعلی اصغرزاده  شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

مدیرعامل )خارج از هیات مدیره( علی امینی         
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بیش���تر موارد خواب رفتگی دست و پا ناشی از 
فش���ار روی یک یا چند عصب اس���ت و اغلب 
چند دقیقه بعد از حذف فشار از بین می رود. در 
واقع حس و تحریکات حسی دست و پا از طریق 
سلول های عصبی به نام نرون از مسیر نخاع وارد 
مغز می ش���ود و هرگونه اخت���الل در عملکرد این 
مسیر به طوری که نتواند پیام حسی را به خوبی به 

مغز منتقل کند به بروز پارستزی می انجامد.

خواب رفتگی اندام نشانه ی بیماری است؟
به طور معمول پارس���تزی زمان���ی رخ می دهد که 
مثال در اثر بد نشستن یا نشستن طوالنی مدت به 
صورت دو زانو و یا چهار زانو پاها دچار خواب 
رفتگی ش���وند ولی اگر خ���واب رفتگی اندام به 
ص���ورت روزمره یا مداوم یا خود به خود و بدون 
فشار خارجی روی عصب باشد، می تواند نشانه ی 
یک اختالل یا بیماری زمینه ای در بدن باش���د. 
طیف وسیعی از بیماری ها و اختالالت می توانند 

به عصب آسیب بزنند.
ب���ا تکان دادن دس���ت خواب رفتگ���ی آن کمتر 
می ش���ود. به طور معمول اولین تشخیص مطرح 
»نشانگان تونل کارپ« اس���ت مگر خالف آن 
ثابت شود، عالوه بر انجام کارهای زیاد با دست، 
گاهی این نش���انگان در زمین���ه ی یک بیماری 
رخ می دهد مانن���د رماتویید، آرتری���ت، دیابت، 
آکرومگال���ی یا در دوران بارداری مش���ابه همین 
حالت ممکن اس���ت در مچل پا رخ دهد که آن را 

»نشانگان تونل تارس« می گویند.
در ای���ن حالت فرد به دنبال ایس���تادن طوالنی یا 
راهپیمایی دچار کرختی، خواب رفتگی و درد در 
قس���مت داخل کف پا یا کف پاشنه می شود که با 
بیرون آوردن کفش و اس���تراحت کاهش می یابد، 
عموم���ا تروما »ضربه«، چاقی و تورم مفصل مچ 
پا از علل آن است و گاهی هم علت خاصی برای 

آن نداریم.
برخی اوقات عالمت گیر افتادن عصب )عصب 
تیبال( در ناحیه ی مچ پا ش���بیه عالمت خارپاشنه 

است که باید آنها را از هم افتراق داد.
از دیگر علل خ���واب رفتگی اندام ها، کم خونی 
از نوع کمبود ویتامین B12، مسمومیت با فلزات 
سنگین نظیر سرب و ارس���نیک، التهاب نخاع، 

ایسمکی موقت مغز، س���کته های مغزی و گاهی 
تومورهاست ولی هر فردی با خواب رفتگی دست 
و پا نباید تا زمان بررسی آن به وسیله ی پزشک به 
خود برچسب بیماری خاص یا خطرناکی را بزند. 
در هر فرد علت خواب رفتگی دست و پا به محل 

و همراهی با سایر عالیم بستگی دارد.
در مواردی خواب رفتگی اندام نشانه ای از یک 
بیماری مهم اس���ت که بررسی سریع را می طلبد. 
گاهی هم می تواند عالمت عارضه دار شدن یک 
بیماری زمینه ای باش���د مثال در بیماران دیابتی. 
دیاب���ت به خصوص اگر کنترل نش���ده باش���د به 
اعصاب حسی یا حرکتی محیطی آسیب می رساند 
که این جزو شایع ترین عوارض این بیماری است 
و عالیم آن به نوع آس���یب بستگی دارد ولی در 
اکثر موارد اولین نش���انه ی آن احس���اس خواب 
رفتگی، گزگز و مورمور شدن در انگشتان پا و در 

موارد طول کشیده در انگشتان دست است.
این عالیم معمواًل در طول شب تشدید می شود. 
میزان شیوع این نوع آسیب در بیماران دیابتی 20 
تا 30 درصد گزارش ش���ده است که البته احتمال 
آن با توجه به س���ن بیماری و طول مدت ابتال به 
دیابت، همراهی با پرفشاری و چربی خون باال یا 
سیگار کشیدن فرد افزایش می یابد. کنترل مناسب 
قند خون تا حدود زیادی از احتمال بزور پارستزی 

می کاهد.
گاهی اولین عالمت بیماری گیلن باره احس���اس 
خواب آلودگی و گزگز در انگش���تان پاس���ت که 
متعاق���ب آن ضعف پیش رونده ایجاد می ش���ود. 
تعدادی از بیماران مبت���ال به کم کاری تیروئید از 
پارستزی دس���ت و پا همراه با عدم تحمل سرما 

شکایت دارند.
عالوه بر فش���ارهایی که ذکر شد، در صورتی که 
خواب رفتن در دس���ت و پا محدود به انگش���ت 
خاص ی���ا محل خاصی از دس���ت و پا باش���د، 
آسیب های دیسک و آرتروز ستون فقرات، گردن 
یا کمر از جمله مواردی هس���تند که باید آنها را در 
نظر داشت که معمواًل در این افراد شکایت از درد 
کمر و گردن )خفیف یا ش���دید( یا سابقه ی قبلی 

آن وجود دارد.
پارستزی و خواب رفتگی می تواند یکی از عالیم 
شایع بیماری »ام اس« )MS( باشد. حدود 80 

درصد بیماران، درجاتی از این اختالل حسی را 
در مقاطعی ار س���یر بیماری خود تجربه می کنند. 
گاهی خواب رفتگی یکی از نش���انه های اولیه ی 
بیماری است. اگر پارستزی چند روز یا چند هفته 
طول بکشد، به خصوص اگر قسمت های وسیع یا 
پراکن���ده از بدن را گرفتار کند، باید آن را پیگیری 
و بررس���ی کرد. باید توجه داش���ت که بسیاری از 
بیماری های دیگر هم در تش���خیص افتراقی »ام 
اس« مطرح می شوند که عالیم مشابه دارند. »ام 
اس« طبق معیارهای خ���اص بالینی و تصویری 
و نظر متخصصان مغز و اعصاب تشخیص داده 
می ش���ود و هر بیماری با ای���ن عالیم لزوما مبتال 
ب���ه »ام اس« نیس���ت. به طور مث���ال مبتدیان به 
»فیبرومیالژی« با عالیم خس���تگی و درد منتشر 
عضالنی مراجعه می کنند ک���ه انواع اختالالت 
حسی نظیر سوزن س���وزن شدن و خواب رفتگی 
اندام می تواند از تظاهرات آن باشد. بیشتر بیماران 
با »فیبرومیال���ژی« اختالل خ���واب دارند یا از 
درجاتی از مس���ایل روانی نظیر افس���ردگی رنج 

می برند.

شایع ترین علت خواب رفتگی دست و پا
گیر افتادن و تحت فش���ار ق���رار گرفتن موضعی 
اعصاب محیطی از ش���ایع ترین علل احس���اس 
خواب رفتگی دست و پاست زیرا این اعصاب در 
طول مسیر خود در محل های به خصوصی مستعد 
گیر افتادن یا آسیب های فشاری هستند. ناحیه ی 
پشت و داخلی آرنج، ناحیه مچ و دست، قسمت 
خارجی زیر زانو یا قسمت داخلی مچ پا از جمله ی 
این محل هاست. به طور مثال آنچه تحت عنوان 
»نشانگان تونل کارپ« شناخته می شود، به دلیل 
گیر افتادن و فشار روی عصبی به نام »مدین« در 
ناحیه ی مچ دست اتفاق می افتد. این ناحیه )تونل 
مچ( ش���ایع ترین محل گیر افتادن عصب اس���ت. 
افراد مبتال معمواًل خانم های خانه دار بین سنین 30 
تا 40 س���ال، کاربران رایانه، مکانیک های خودرو 
یا شاغالنی که با دست زیاد کار می کنند، هستند.

در صورت آسیب عصب، بیماران از گزگز و خواب 
رفتگی یا درد در انگشت نشانه یا میانی و شست 
در طول شب شکایت دارند و در موارد شدیدتر، 

این خواب رفتن در روز هم احساس می شود. 

حتما بارها برای شما پیش آمده که دچار خواب رفتگی دست و پا شوید و گزگز و سوزش ناشی از آن شما 
را آزار دهد. راه رفتم با پایی که خواب رفته کار دشواری است وتنها راه حل شل گذاشتن اندام است تا 
آرام آرام به حالت طبیعی باز گردد. احساس خواب رفتگی در اندام ها یا هر قسمتی از بدن یک احساس 
غیرطبیعی و همراه با س�ایر شکایات حسی نظیر س�وزن سوزن شدن، گزگز و مورمور شدن یا احساس 
سوزش است که به اصطالح آن را »پارستزی« می نامند. این حالت ها می تواند به صورت موقت یا مزمن 

روی دهد.

چرا دست و پا خواب می رود؟

صدیقه سرخوش
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مجمع عادی بطور فوق العاده ش���رکت سیمان 
ارومی���ه به ریاس���ت جناب س���ید ش���فیع و دو 
ناظ���ر و دبیری جن���اب مهندس مجی���د باقری 
فرد مدیرعام���ل فرهیخته و آش���نا به صنعت و 
از چهره های مان���دگار در صنعت کانی برگزار 
شد مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره 
و بازرس قانونی افزایش س���رمایه ش���رکت را 

مصوب کرد.
" تاریخچه فعالیت شرکت 

کلیات 
شرکت س���هامی عام س���یمان ارومیه در تاریخ 
1353/2/10 بم���دت ن���ا محدود تاس���یس و به 
ش���ماره 263 بتاریخ 1354/1/18 در اداره ثبت 
شرکت های شهرستان ارومیه با سرمایه گذاری 
اولیه جمعی از مردم منطقه به ثبت رس���یده در 
تاریخ 1359/8/8 نام ش���رکت بر اساس مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده از ش���رکت س���هامی 
عام س���یمان رضائیه به ش���رکت س���هامی عام 
س���یمان ارومیه تغییر یافت. و بر اساس مصوبه 
ش���ورای اقتص���اد. بانک صنع���ت و معدن به 
عنوان س���هامداران عمده. مس���ئولیت مدیریت 
و تأمین منابع مالی طرح س���یمان ارومیه را در 
چارچ���وب طرحهای مهم انتق���الب عهده دار 
گردید. عملیات احداث ساختمانها، تاسیسات 
جنب���ی و مطالعات مربوط به انتخاب ماش���ین 
آالت و طراحی س���اخت داخل از سال 1360 و 
عملیات اجرائی در مجاورت روستای رشکان 
واق���ع در کیلومتر 35 ج���اده ارومیه – مهاباد با 
احداث ساختمانهای خط تولید و نصب ماشین 
آالت از س���ال 1364 آغاز شد که عمدتًا بوسیله 
پیمانکاران و نیروهای متخصص داخلی انجام 
گرفت. کارخانه س���یمان ارومی���ه در یازدهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی )بهمن 1368( 
با تولید آزمایشی کلبنکر )ماده آماده شده جهت 
تولید سیمان( راه اندازی گردید و از اردیبهشت 
س���ال 1369 تولید و عرضه سیمان به بازارهای 
داخلی کش���ور را به موجب پروانه بهره برداری 
ش���ماره 75002-442003 بتاریخ 11/6/71 که از 
ط���رف وزارت صنای���ع صادر ش���ده با ظرفیت 

روزان���ه 2300 تن کلبنکر )س���الیانه 690000 ( و 
سالیانه 717600 تن س���یمان آغاز نمود. پروانه 
تاس���یس ش���رکت به ش���ماره 5330505-1283 

بتارخ 1370/4/19 صادر گردیده است.
در اج���رای سیاس���تهای مصوب بودجه س���ال 
1371 مبنی بر سرمایه گذاری مستقیم در صنایع 
از محل ذخایر س���ازمان تأمی���ن اجتماعی نزد 
بانکها، موضوع خرید سهام شرکت سهامی عام 
س���یمان ارومیه متعلق به بانک صنعت و معدن 
مورد مذاک���ره قرارگرفته و س���هام مزبور نهایتًا 
از محل مطالبات س���ازمان تأمین اجتماعی از 
بابت اصل و سود س���پرده های سرمایه گذاری 
از بان���ک صنع���ت و معدن به س���ازمان تأمین 

اجتماعی منتقل گردید.

فعالیت اصلی شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3  اساسنامه 
عب���ارت اس���ت از تاس���یس، اح���داث و بهره 
برداری از کارخانه ها و معادن، به منظور تولید 
و  فروش سیمان و س���ایر مصالح ساختمانی و 
کارهای مرتبط ش���امل خرید و واردات مواد، 
ماشین آالت و تجهیزات، لوزم یدکی و مصرفی 
و انج���ام س���ایر فعالیتهای مج���از بازرگانی و 
تولیدی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
و سرمایه گذاری در ارتباط با موضوعات فوق 

الذکر.
فعالیت اصلی شرکت تولید کلینکر و سیمانهای 
تیپ یک و پوزوالن���ی، در بازارهای داخلی و 

خارجی می باشد.
فروش س���یمان و س���ایر مصالح س���اختمانی و 
کارهای مرتبط ش���امل خری���د و واردات مواد 
ماشین آالت و تجهیزات لوازم یدکی و مصرفی، 
و انج���ام س���ایر فعالیتهای مج���از بازرگانی و 
تولیدی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
و سرمایه گذاری در ارتباط با موضوعات فوق 

الذکر.
سیمان ارومیه از بدو تاس���یس مدیران برجسته 
بخود دیده تا آنجا که کاتب این س���طور به یاد 
می دارد جنابان علی مستشاری از بدو تاسیس 

بمدت 5 س���ال داریوش خان حمید بمدت ده 
سال اقا سید محمد سید یونسی بمدت سه سال 
جناب دانش���گر، پدی���دار عبدالحمید صالحی 
استاد گرانقدر جناب دکتر محمد مسعود سمیعی 
نژاد دوس���ت مهربان و میهمان دیار ما س���اوه 
جناب مهندس عبدالرضا شیخان و امروز استاد 
گرانقدر جناب مهندس مجید باقری فرد فرزند 
سرفراز داالهو که توانسته در برترین های خبری 

شرکت را داشته باشد.  
 مأموریت سازمان 

گس���تره مأموریت س���یمان ارومیه به شرح زیر 
تعیین و تعریف می گردد:

•    اقدام به کس���ب و کار با س���ودآوری مطمئن 
در زمینه تولید و فروش انواع س���یمان براساس 
نیازها و انتظارات مشتریان در بازارهای داخلی 

و خارجی
•    ه���واداری از محیط زیس���ت با پیش���گیری 
از آلودگ���ی و نابودی منابع زیس���ت محیطی و 

استفاده از مواد اولیه و منابع انرژی
•    ایف���ای نقش شایس���ته در ارایه مس���ئولیت 
اجتماع���ی در راس���تای مناف���ع و مصالح کلیه 

ذینفعان سازمان

 بعد از اتمام دانش���کده فنی دانش���گاه تهران , 
همفکرانی که در اجرای کارخانجات س���یمان 
تهران , س���یمان سفید دماوند , سیمان شمال و 
گچ تهران , و برج های سامان با هم همکاری 
داش���تند , با هدفی که میتوان آنرا عرق ملی نام 
نهاد به تاسیس شرکت س���اختمانی بتن شانتیه 
در س���ال 1351 مبادرت ورزیدند. در این راستا 
ش���رکت س���اختمانی بتن ش���انتیه با مدیریت و 
اجرای پروژه های زیربنایی کشور , توانایی های 
خود را در عرصه سازندگی میهن عزیز خویش 
به کار گرفت. این شرکت با برخورداری از کادر 
ثاب���ت و مدیریت های پروژه ای کارشناس���ان 
طراز اول کش���ور همگام با آخرین دستاوردهای 
علمی راه و ساختمان میتوان گفت به اهداف از 
پیش تعیین ش���ده خویش نزدیک شده و جهت 

نیل به آن همواره کوشا بوده است.

افزایش سرمایه سیمان ارومیه تصویب مجمع گرفت
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عملکرد هوش���مندانه هیات مدیره ب���ه همراه مدیریت 
عالِی "عالی" مدیرعامل سیمان هرمزگان سبب شد که 
س���هامداران به اتفاق آرا بر عملکرد سال مالی گذشته 
شرکت صحه بگذارند و لبخند رضایت بر لبانشان نقش 

ببندد.
جلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه شرکت سیمان 
هرمزگان )س���هامی عام( در ساعت 09:30 صبح مورخ 
90.10.25 در محل باشگاه بانک سپه با حضور بیش از 

99 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیس���ه مجم���ع با حضور آق���ای حامد 
داودی���ان به عن���وان ریی���س مجمع و نظ���ارت آقای 
محصص و خانم منصف و به دبیری آقای خانی )مدیر 
مالی( کامل ش���د.همچنین نماینده س���ازمان بورس و 
نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

پیام هیأت مدیره : 
هیأت مدیره این ش���رکت با بررسی کارشناسی و نگاه 
راهبردی، استاندارد سازی در مصرف انرژی، افزایش 
میزان ص���ادرات، فروش در بورس کاالیی و ش���روع 
عملیات اجرایی پروژه افزایش ظرفیت را در سال آینده 

مورد تأکید قرار داده است.
علیرغم افزایش هزینه های تولید در سال جاری ناشی 
از افزایش قیم���ت حامل های انرژی این ش���رکت از 
ایفاء مس���ئولیت اجتماعی خود در قبال محیط زیست 
و جوامع محل���ی غافل نبوده، همچنی���ن توجه به این 
مناطق و اش���تغالزایی را در رئوس برنامه های خود در 
نظر گرفته، ارتقاء تعامل منطقی با ذی نفعان بخصوص 
سازمانهای مرتبط را نیز مورد توجه قرارداده است، هر 
چند در این مسیر با مسایل و مشکالتی نیز روبرو بوده 

و خواهد بود.
آنچه مهم اس���ت این اس���ت که فعالیت ش���بانه روزی 
مجاهدان عرصه تولید در شرکت سیمان هرمزگان نوید 
بخش آینده ای درخش���ان برای توسعه پایدار منطقه و 

سودی مناسب برای سهامداران محترم می باشد.
کلیاتی درباره شرکت سیمان هرمزگان

شرکت س���یمان هرمزگان در تاریخ 61/10/27 بصورت 
س���هامی خاص در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت 
رس���یده و در تاریخ 1378/4/26 به سهامی عام تبدیل 

شده است.
کارخانه این ش���رکت در 80 کیلومت���ری جنوب غربی 
بندرعب���اس و در نزدیکی بندر خمی���ر و کرانه آبهای 

نیلگون خلیج فارس واقع گردیده است.
تاسیس این شرکت با س���رمایه 100 میلیون ریال توسط 
شرکت احداث صنعت به س���ازمان توسعه و نوسازی 
صنایع ایران صورت گرفته و س���هام عمده آن از س���ال 
83 تاکنون در تملک ش���رکت مدیریت سرمایه گذاری 
امید )س���هامی عام( وابسته به بانک س���په بوده و در 
حال حاضر بیش از 82 درصد سهام این شرکت تحت 

مالکیت شرکت مزبور می باشد.
ش���رکت در تاریخ 82/12/16 در سازمان بورس اوراق 
بهادار پذیرفته ش���ده و سهام آن با نماد سهرمز در گروه 
صنایع سیمان، آهک و گچ از تاریخ 83/9/15 از طریق 
سازمان بورس اوراق بهادار عرضه گردیده و همچنین 
در سال مورد گزارش در بورس کاال و فلزات نیز پذیرفته 
شده اس���ت. فاز اول تولید شرکت در خرداد ماه 76 با 
ظرفیت اس���می روزانه 3000 تن و فاز دوم نیز با همین 
مقدار ظرفیت از ش���هریور 78 به بهره برداری رس���یده 
اس���ت. این ش���رکت در میان 66 واحد تولیدی فعال 
در صنعت سیمان کش���ور، با ظرفیت تولید ساالنه 1/8 
میلی���ون تن در رتبه نهم و از لحاظ میزان تولید واقعی، 
جایگاه هفتم کل کشور را بخود اختصاص داده است 
و در مجموع 303% بازارهای مصرف داخلی کشور را 

در اختیار دارد. 
برنامه های آتی شرکت :

1- گسترش بازارهای مصرف داخلی و خارجی 
· عرضه سیمان در بورس کاال

· افزایش میزان صادرات
· افزایش عرضه سیمان پاکتی با توجه به میزان باالی 

تقاضا از 3.000 تن فعلی به 5.000 تن
· بررس���ی امکان عرضه و توزیع انواع دیگر تیپ های 

سیمان )تیپ5، 425-1 پرتلند پوزوالنی و ویژه (
2- سرمایه گذاری در سیر صنایع سودآور:

· ب���ا توجه به مناب���ع مالی در اختیار مق���رر گردیده که 
از طریق مش���ارکت با س���هامدار عمده شرکت، سرمایه 
گذاری ه���ای الزم در س���هام برخ���ی صنای���ع نظیر 
نیروگاهها بعمل آید و در این خصوص در اولین مرحله 
5 درصد از اموال و س���هام نیروگاه گیالن و ش���رکت 
مدیریت تولید برق گیالن )از طریق ش���رکت مدیریت 

توسعه گوهران امید( تحصیل گردیده است.
3- تکمیل طرحهای افزایش ظرفیت خطوط:

· ب���ا توجه به موارد مطروح���ه در بند 13 گزارش فوق، 
برنامه ریزیهای مدون جهت تکمیل طرحهای افزایش 

ظرفیت خطوط کارخانه صورت گرفته است.
4- بررسی تولید و بازاریابی انواع تیپ سیمان:

· تنوع محصوالت ش���رکت به دو صوت پاکتی و فله 
می باشد با توجه به نیاز بیشتر مشتریان به محصوالت 
پاکتی ش���رکت اقدام به خرید یکدستگاه پکر ده شیره 
جدید جهت بس���ته بندی س���یمان به ص���ورت پاکتی 
نموده که پس از نصب افزایش میزان تحویل س���یمان 
پاکتی از 3.000 تن به 5.000 تن روزانه خواهد ش���د این 
شرکت با توجه به پتانسیل های موجود، امکان تولید و 
عرضه س���یمانهای متنوع تیپ 425-1 و پوزوالنی ویژه 
و تیپ 5 را دارا می باش���د که در صورت نیاز می تواند 
نس���بت به تولید انبوه آن اقدام نماید ضمناً با توجه به 
نیاز بازار به انواع تیپ های سیمان، برنامه های مدون 

جهت بررسی توان تولیدی، میزان حاشیه سود هر یک 
از انواع تیپ های تولیدی و بررس���ی کش���ش بازار و 
مش���تریان محصوالت جدید، تعیین راه کارهای توسعه 
بازار، تعیین بازارهای ه���دف جدید و افزایش مزیت 

رقابتی در حال تدوین و اجرا می باشد.
5- بررسی تولید محصوالت جانبی : 

· جهت بهره برداری از کلیه منبع در اختیار مقرر گردیده 
بررس���ی های الزم جهت تولید و فروش محصوالت 
جانبی نظیر گچ و بررس���ی اقتصادی و شرایط بازار آن 
بعمل آید. )با توجه به صنایع پایین دستی نیز در برنامه 

وجود دارد (.
برنامه های اجرایی سال آتی در حوزه تولید : 

ال���ف : بهره مندی از الگوی عملی برای افزایش بهره 
وری در کلیه قراینه ها از طریق : 

· استقرار سیس���تم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 
 ) HSE( زیست

· استقرار مدل مدیریت بهداشت سبز با استفاده از مدل 
)EFQM( سرآمدی

· اس���تقرار الگوی جامع ارزیابی و ارتقای سالمت و 
ایمنی محیط کار )مدل کار سالم ( 

· تدوین و پیاده سازی مدیریت استراتژیک 
· اجرای طرح مدیریت پروژه ای 

ب- اتمام بررس���ی های کارشناس���ی اج���رای پروژه 
افزایش ظرفیت )از 6.000 تن فعلی به 8.000 تن در روز (

ج- اقدامات عملیاتی در محیط زیست از طریق : 
· امحاء پسمانده های صنعتی از طریق سوزاندن در کوره 
· خرید بک دس���تگاه جاروی صنعتی جهت برگشت 

مواد نشتی به سیستم 
 Onlain Monitoring اجرای برنامه ·

· برنامه ریزی جهت آبیاری کامل فضای س���بز کارخانه 
به صورت قطره ای 

· افزای���ش بهرهوری در مصارف وی���ژه کوره از جمله 
مصرف آجر، مصرف لوازم و قطعات یدکی

د- افزای���ش کارای���ی در بخ���ش معدن )اکتش���اف، 
استخراج و...( 

ذ- افزایش تنوع تولید سیمان های پوزوالنی و آمیخته 
ر- بهره برداری از پکر و آسیاب مواد خام 
ز- افزایش کارایی سیستم تعمیر و نگهداری

س- مطالعه جهت پیاده سازی و زنجیره ارزش تأمین 
کنندگان 

ش- استفاده از فن آوری به زور با هدف :
- کاهش مصرف انرژی الکتریکی در دپارتمان های 

آسیاب مواد و آسیاب سیمان
- استفاده کارایی سیستم انتقال برق کارخانه و تغذیه 

برق و مصارف مختلف آن 
- افزایش بهره وری سیستم انتقال آب به کارخانه 

مدیریت موفق، عملکرد عایل 

سیمان هرمزگان 2200ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد
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تاالر ب���زرگ هتل تهران دو در خیابان اس���تاد نجات 
الهی شاهد حضور بیش از هشتاد درصد که به ریاست 
جناب مهندس ش���یرکانی از بنی���اد و دو ناظر جنابان 
س���رکار خانم مهندس س���یاح و مهندس اصفهانی با 
دبی���ری جناب آقای دکتر مهدی یزدان ش���ناس برگزار 
شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود هر 
سهم 9500 ریال در میان طنین صلوات بر تائید عملکرد 
تیم مدیریت شرکت از سوی حاضرین بکار خود پایان 
داد. روز مجمع من به گذش���ته بازگشتم به سال پیش و 
پیش���تر آنجا که جوانی آراسته و پر تالش در برابر سهام 
داران خرد و کالن قد راست کرد و گفت می توانم چون 
فعل خواستن را صرف کرد باورم شد. سال پیش شاهد 
بودم که نجواهایی از حلقوم اندک سهامدار پرگو بیرون 
شد که شایسته و بایسته جوان اراسته شرکت نمی بود و 
ما که به س���ن هر دو گوینده شنونده اسب قلم می تازیم 
از تعجب وا ماندیم و به تهیه گزارش���ی کوتاه گفتیم که 
بایسته نیس���ت بر این نو خواسته هایی که در کمالشان 
پی���ر جماران فرمودن���د آنها می تواننداین س���ینه جرم 
ما ش���د و جریمه شدیم و ما ندانس���تیم بکدامین جرم 
و بای ذنب قتلت. رس���م بر این بود که امس���ال نرویم 
ننویسیم ولی شنیده ها و دیده های چون حقیر در طی 
نیم قرن آن م���ی دارد که میدان کاری را به اندک بینی 
نسپارد به یاد غزو خندق افتادم میدان از آن عبدود بود 
حریف می طلبد عمریل یل عرب بود و آوازه ای بلند 
باال می داش���ت موالی ما بخدمت یامبر )ص( رسید 
رخصت طلبید حضرت فرمود علی جان عبدود است 
و موال فرمود من هم علی ام اس���ب بتاخت و آن ش���د 
که هم���ه زان مطلعیم و این مثال بدان آوردم که میدان 
را حرمت گذاریم قبل از رس���میت مجمع هر چه چشم 
گرداندم آن س���خره را ندیدم و بخدمت جوان وارسته 
رفتم و گفتم خسته نباشید آمدم این قوت قلب را بدهم 
خداحافظ. در بازگش���ت به صورته���ای مالی که نگاه 
می کردم بیاد حس���ابگر آگاه مطلع خبره در کار جناب 
منتظری افتادم که توانس���ته صورته���ای مالی را چنان 
ش���فاف و بدون بند حسابرسی داشته باشد که تحسین 
هم���گان را برانگیزد. تیم مدیریتی ش���رکت عبارتند از 
آقایان دکتر اس���پندیاری، غفاری، نظ���ری، صادقیان و 
جناب دکتر یزدان ش���ناس که به همه آنها خسته نباشید 

گفته و می نگارم.
برخورد صحیح با هر پدیده ای،چه بومی و چه برگرفته 
از دیگران، نیازمند شناخت و آگاهی کامل از فرهنگ 
مرتبط با آن پدیده است. بازار سرمایه که در صد سال 

اخیر، به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد 
بین الملل شناخته می شود، چند دهه است که در کشور 
ما نیز در حال رش���د و بالندگی اس���ت. در سال های 
اخیر، این رش���د با شتاب افزون تری ادامه یافته است. 
ضمنا چشم انداز پیش روی، اقبال ناگزیر عامه مردم به 
آن را، به عنوان یکی از سالم ترین بازاهای اقتصادی، 
قابل تصور کرده اس���ت، با تمام این تفاسیر نیاز واقعی 
فعاالن بازار بورس، شناخت هر چه بیشتر صحیح ترین 
نوع استراتژی هایی اس���ت که موجب کسب موفقیت 
بلند مدت در این بازار می شود. از سوی دیگر، ما نیز 
که سال ها در بورس تهران مشغول سرمایه گذاری بوده 
و هس���تیم، همچون شاگردی در پی استاد، عالقمند به 
مطالعه و یادگیری ظرایف و ریزه کاری های شخصیتی 
افراد موفق در این حوزه ایم، چنان که بیشتر هم بوده و 

در آینده هم خواهیم بود.
دکتر یزدان ش���ناس عالوه بر سود 950 ریال شرکتی را 
به خط تولید رسانده که قدمت نیم قرن داشته و ماشین 
آالت آن دیگر به آن بازدهی پاسخ نمی داد ولی امروز 
نوین ترین ماشین آالت از پیشرفته ترین کشورها و تولید 
با کیفیت در سطوح جهانی با استاندارد نامی در بازار 

با اعتبار همان فعل خواستن و جمله می تواند است.
تاریخچه

شرکت گلوکوزان)سهامی عام ( اولین و بزرگترین تولید 
کنن���ده محصوالت متنوع از ذرت در ایران، در س���ال 
1349 در زمینی به مس���احت 40000 متر مربع در ش���هر 
صنعتی البرز قزوین با هدف تولید گلوکوز و نشاس���ته از 
ذرت آغاز به کار نموده است. دید سرمایه گذاران این 
مجموعه تولید محصوالت با بهترین کیفیت و باالترین 
کمیت در س���طح ایران و تأمین بخش عمده نیاز بازار 
بود که از ابتدای فعالیت تا به امروز به طور کامل محقق 
شده است.مش���تقات این فرآیند از جمله روغن ذرت، 
چس���ب ورق کارتن و انواع خوراک دام نیز با بهترین 
ویژگیها در حال تولید است. تقاضای روز افزون بازار 
داخلی سبب شده است ظرفیت تولید به صورت قابل 
مالحظه ای افزایش یافته و محصوالت متنوع تر گردد. 
کارشناسان متعهد و مجرب گلوکوزان همواره در مسیر 
ارتق���اء کیفیت محصوالت گام ب���ر می دارند که نتایج 
این اقدامات در ویژگی های کیفی و کمی محصوالت 
کاماًل مشهود اس���ت.گفتنی است این شرکت در حال 
حاضر یکی از موفق ترین شرکتهای عضو بورس ایران 

است.
گلوکز

گلوکز محلول قندی تصفیه ای ش���ده ای ازچند ماده 
اساس���ی گلوکز،دکستروز و مالتوز میباشد که با هیدرولیز 
کردن پلی ساکارید نشاس���ته توسط اسید و با آنزیم و 
تحت ش���رایط کنترل شده بدس���ت آمده و با درجات 
مختلف ش���یرینی که در صنایع غذای���ی کاربرد فراوان 
دارد. این ماده را میتوان بهترین جایگزین شکر دانست.
ش���ربت گلوکوز قن���دی تصفیه ش���ده ای از چند ماده 
اساسی گلوکز، دکستروز و مالتوز می باشد که با هیدرولیز 
کردن پلی ساکارید نشاسته توسط اسید یا آنزیم و تحت 
شرایط کنترل ش���ده بدست آمده و با درجات مختلف 
شیرینی تولید می گردد که در صنایع غذایی کاربرد فراوان 
دارد. این ماده را می توان بهترین جایگزین شکر دانست. 
حفظ سالمتی مصرف کننده به دلیل قند پایین و ویژگی 
منحصر به فرد ذرت  از مزایای اصلی گلوکوز ش���رکت 
گلوکوزان می باش���د. گلوکوز ضمن تنظیم میزان شیرینی 
در حد مطلوب و ایجاد قوام و طعم مناس���ب و تعدیل 
نمودن واکنش قهوه ای شدن،از ایجاد شکرک خشک 
و بیات ش���دن محصول جلوگیری کرده و ماندگاری را 
افزایش می دهد. گلوکوز منبع غن���ی هیدروکربنهایی با 
قابلیت هضم آس���ان است که سبب اس���تفاده گسترده 
از این ش���ربت در فرموالس���یون غذاهای کودک شده 
است. اس���تفاده از گلوکوز در بستنی موجب یخ بستن 
س���ریع و دیر ذوب شدن،کشدار ش���دن بستنی ایجاد 
کریس���تالهای ریز و جلوگیری از رشد ذرات درشت یخ 
می شود. بهبود کیفیت خمیر و رنگ محصول و قابلیت 
نرم کنندگی از دیگر مزایای مصرف گلوکوز در کیک و 
کلوچه است.ماده مذکور در صنایع داروسازی از جمله 
تهیه شربت های مخصوص سرفه و ویتامینه و ساخت 

قرصها و پوشش قرصها کاربرد دارد.
موارد مصرف 

1.      ش���کالت،تافی، آبنبات،گز، بن بن،نوقا،حلوا و 
قنادی ها

2. ژله ها و صمغ ها، محصوالت ژالتینی، پاستیل
3. انواع ماالشعیر و نوشیدنی های میوه ای

4. سس های امولسیون شده و کچاپ
5. بستنی شیری و یخی

6. بیسکویت، اسنک، کیک و کلوچه و نان
7. آدامس سازی

8. دسرهای لبنی و ماست
9. صنایع دارو سازی

10. مربا،کمپوت،کنسرو.

دکتر یزدان شناس جوانی که فعل می تواند را خوب صرف کرد در شرکت گلوکوزان
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درباب س���مند آن خوش خرام به دایره اقتصاد، آن تیز تک عرصه دادستد 
آن سروده، تا زمان بیندیش دایم هوشیار گاه بر شبدیز و گاهی بر سمند.

گاه که در بند بند مش���کالت دیده چون دریا وس���عت چون  س���مند آن آ
اقیانوس می داردو بد و خوب را می شناس���د به فرموده قرآن کریم نحن 

اعلم بما یقولون
سمند، دالورترین اسبان کمیت است و با هنرتر.

زپشت سمندش بیازید دست  
بپرسیدن مرد یزدان پرست   

و مختصری از س���مند که در میدان اقتصاد کش���ور توانسته صنعت ملی را 
سری دهد سامانی و روزی به بنیان این بزرگ گفتم تا کجا تازی گفت:

 کمند اندازیم تا سمندش چو آن زشت پتیاره دید  
شهید و هراسید اندر دمید
مختصری در مورد شرکت:

ش���رکت سرمایه گذاری س���مند )س���هامی خاص( در 26 مرداد 1383 به 

صورت سهامی خاص تاسیس شد و تحت شماره 228430 در اداره ثبت 
ش���رکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رس���ید. هدف از تاس���یس این 
شرکت به عنوان یکی از ش���رکتهای وابسته به گروه صنعتی ایران خودرو، 
شناس���ایی فرصتهای سرمایه گذاری، تحلیل و ارزیابی بازار سهام، حضور 

موثر در بازار سهام و ایجاد درآمد برای سهامداران بوده است. 
برخی زمینه های فعالیت شرکت عبارتند از :

خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار 
تشکیل، تاسیس و مش���ارکت در سرمایه انواع شرکتها، موسسات، طرحها 

و پرو ه ها
تامین س���رمایه شکتها از طریق 1ذیره نویسی و عرضه عمومی و خصوصی 
س���هام و اوراق مش���ارکت به اش���خاص حقیقی وحقوقی معتبر داخلی و 

خارجی 
ارائه تس���هیالت مالی و اعتباری بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی
بازارسازی و بازارگردانی سهام شرکتهای تابعه گروه صنعتی ایران خودرو 

و سایر شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری مسند

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره   

نایب رییس هیات مدیره- غیرموظف نماینده شرکت گسترش   جواد صبوری    
مدیرعامل- موظف نماینده شرکت ایران خودرو دیزل  علی شیخی    

رییس هیات مدیره – غیر موظف نماینده شرکت ایران خودرو  جواد نجم الدین    
عضو هیات مدیره – غیرموظف نماینده شرکت ایساکو    علیرضا فاطمی   

عضو هیات مدیره - غیرموظف  نماینده شرکت ساپکو   رضا رحمانی   
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