
نوجوانی بودم که برای اولین بار یک زن کهن 
سال ایتالیایی را دیدم، من که تا آن روز فقط چند 
کتاب امیر ارسان، اسکندرنامه، مصیبت نامه، 
قمری، منم نادر و آخرین کتاب را هم روحانی 
بود که هر س���ال برای تبلیغ به والیت می آمد و 
کتاب���ی به من هدیه کرده به ن���ام منتهی االمال.
روزی پدر مرا فرس���تاد تا استاد عرب نجار را 
ف���را خوانم، اس���تاد عرب، نج���ار قابلی بود و 
روی دس���ت او کسی در آن طرف پیدا نمی شد، 
هر محصولی که می س���اخت میخ فلزی به کار 
نمی برد از چوب میخ می س���اخت و س���اخته 
دست او به قول مصرف کننده هایش عمری بود، 
خدایش رحمت کند اخیرًا ش���نیدم به رحمت 
خدا رفته. بعد از صد و اندی سال حاصل استاد 
عرب نج���ار آمد و پدر خواه���ش کرد که یک 
میز یا به عبارت آن روز کرس���ی که منتهی چهار  
پایه اش بلند و مربع ش���کل نباش���د و مستطیل 

شکل باشد را به فوریت بسازد.
اس���تاد عرب حرفهای تازه ش���نیده و با تعجب 
پرس���ید آقای حاجی خان این وسیله به چه کار 
می آی���د؟ و حاجی خان گفت میهمانی دارم از 
فرنگ او باید پشت میز نهار بخورد. استاد عرب 
پرسید و حاجی خان جواب داد، این پرسش و 
پاسخ مرا که کتاب امیر ارسان خوانده و فرنگ 
را با پطرس شاه می دانستم،و مسافر فرنگ هم 
در ذهنم شمس وزیری قمر وزیری بود آن روزها 
ما س���نگ مستراح نمی داش���تیم و اصًا نبود، 
قربانعلی بنا، اس���تاد خداوردی هم چون اوستا 
عرب آمدند و طرح یک مس���تراح ریخته ش���د 
و از من خواس���تند مقداری کاغذ پیدا کنم، در 
حیاط باال پس���تویی بود که پر ب���ود از کاغذ و 
دفتر مدرس���ه. تا یادم نرفته بگویم روس���تای ما 
چهارمین دبستان شهرستان را می داشت، از این 
رو دبستان چون محلی برای خود نداشت، خانه 
به خانه ساالنه می بود و دو سال پیش پی در پی 
در حیاط باال می بود. من رفتم یک بغل کاغذ 
آوردم و این پرسش در ذهنم باقی مانده بود که 

کاغذ باطله به چه کار مستراح می آید. میز و در 
نهایت من هم پرسش���گر و شنیدم که خارجی ها 
خود را با کاغذ خشک می کنند!! این بگذشت 
و سه روز دیگر وس���ایل آماده شد و من منتظر 
دیدن این خانم فرنگی بودم. زنی به سن هفتاد 
پر وزن از جیپ پیاده ش���د، اس���مش را به یاد 
دارم مادام انجیلی، چند ساعتی را در خانه ما 
بود و س���پس رفت به ب���اغ و کنار یک درخت 
گردو، دلر دس���تی ای که همراه داشت را گذارد 
به تنه ی درخت و پیچانه ی این دلر به طول یک 
متر به داخل درخت گ���ردو چرخید و مقداری 
ورقه درون تنه را با خود بیرون کشید، سپس متر 
گذاشت و به قد چند جا عامت گذاری کرد و 
گفت وگویی کرد و رفت. از فردا درخت تنومند 
باغ را کارگران با تبر به زیر کش���یدند و توس���ط 
چند اره ی دو س���ر بزرگ شاخه شاخه شد، تنه 
و چند س���ر شاخه ی قطور عامت گذاری شده 
جدا شد و روز دیگر یک کامیون قوی هیکل با 
س���یم بکسل نعره کنان درخت ما را برد، شنیدم 
که به بندر رفت و به سپس به ایتالیا رسید. این 
عمل یک سالی در والیت بود و هرچه درخت 
کهنسال گردو می بود مادام انجیلی خرید، قطع 
کرد و برد. استاد عرب نجار از مغز درخت گردو 
دروازه ای برای ما ساخت که هنوز پابرجاست.

داس���تان گردو برای من از اینج���ا نبوده، ما را 
آشنایی با این محصول از بدو تولد بوده است. 
درختی که ما هر س���ال در عید س���یزده به در بر 
ش���اخه های آن طناب آوی���زان می کردیم، تاب 
می خوردی���م، دختران روس���تا بر آن نشس���ته و 
آوای دل ب���ه فضا رها می کردن���د، تناب تاب 
بر ش���اخه ی گردو، باغ زر گردو، محصولی که 
عاوه بر رک���ن اقتصادی ی���ک خانوار خود 
درخت گردویی ش���ش دانگ است، مستقل از 
دیگر مایملک. چند روز پیش در مسیر کوچ باغ 
با قاسم کرمی که مشغول آبیاری زمستانی به قول 
معروف یخ آب می داد روبرو شدیم، از هر دری 
سخن گفتیم، او کنار درخت گردو ایستاده دست 

به تنه ی درخت زد و گفت این باغ را به صد و 
پنجاه هزار تومان خریده ام و سال اول و دوم از 

این درخت این مقدار پول را در آورده ام.

ایران مرکز اصلی گردوی جهان
یک پژوهشگر محصوالت کشاورزی می گوید: 
در استان کرمان و در »بافت« درخت گردویی 
است که بیش از ٢ هزار سال قدمت دارد و یکی 
از دانشمندان غربی آن را به طور رسمی اعام 
کرده است و اگر بدانیم که درخت گردو این همه 
سال محصول خواهد داد آن وقت پی به اهمیت 
ویژه این درخ���ت پرفایده خواهیم برد. البته در 
جاهای مختل���ف ایران درخت ه���ای گردویی 
شناس���ایی ش���ده که بیش از هزار سال قدمت 
دارند که ثبت این موارد نیازمند کارشناسی های 
اس���ت. پژوهش���ی  حمایت ه���ای  و  بیش���تر 

 گردو یک محصول مهم و اس���تراتژیک است 
و ای���ران مرکز اصلی گردوی جهان محس���وب 

می شود.
محم���د عل���ی )بهن���ام( نعیم���ی پژوهش���گر 
محصوالت کش���اورزی، متولد ١٣٣7 از جمله 
محققان و پژوهش���گرانی که به طور مس���تمر و 
بی وقفه در جهت شناس���ایی و بررسی ژنتیکی 
درخت���ان گردو، این آفریدگان زیبا و با ش���کوه 
خداون���د ط���ی س���ال های متمادی دس���ت به 
تحقیقات و پژوهش های علمی یازیده اس���ت 
که منجر به جمع آوری و کش���ف اطاعاتی ذی 
قیمت درباره این درخ���ت و میوه پر برکت آن 

شده است.
در گفت و گویی که با او داش���تیم بسیار مشتاق 
بودند که نتایج تحقیقاتش در کتاب رکوردهای 
جهان���ی اخیرات ارایه و معرفی ش���ود و نیز از 
سویی از این که در کش���ور به تحقیقات او بها 
داده نمی شود بس���یار ابراز ناراحتی می کرد و 
از بی مهری های مس���ئوالن امر گایه ها داشت. 
نعیمی از طریق فراخوان علمی »الخیرات« با 
ما آشنا شده بود و طبق قراری که از قبل گذاشته 
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بودی���م با یک کیف که حاوی تعدادی از نمونه ها 
و سایزهای مختلف گردو در مناطق مختلف ایران 

بود به شرح گوشه ای از پژوهش هایش پرداخت.
نعیمی که به »پدر گردوی ایران« نیز معروف است 
صاحب رکوردهای���ی بی نظیر در زمینه پژوهش بر 
روی گردو این نعمت بی نظیر خدادادی است که 

در ایران و جهان حائز باالترین رتبه هاست.
نعیمی چه بس���ا رکورددار بیش���ترین زمان تحقیق 
بر روی درخت گردو با ٣٢ س���ال پژوهش مستمر 
باش���د. عاوه بر این او اولین پیوند زننده درخت 
گ���ردو در ایران )در س���ال ١٣55( و اولین مبتکر 
تغییر تاج درخت های کهن گردو در س���ال ١٣57 
و رکورددار تولید درش���ت ترین سایز میوه گردو در 
ایران با سابقه ٢٨ سال گردشگری در ایران جهت 
یافتن بهترین ژنوتیپ های گردو در ایران است که 
حاصل این گردشگری ها و پژوهش ها یافتن حدود 
چهارص���د ژنوتیپ )اطاعاتی اس���ت که در ژنوم 
هر یک از س���لول های موجودات زنده به صورت 
دی ان ای وج���ود دارد( برتر در ایران اس���ت که 
نژادهایی منتخب با ش���اخص های ویژه ای چون 
پرباری، درش���تی میوه، سفیدی مغز، نسبت باالی 
5٠ درصد مغز به پوس���ت خشک، مقاوم نسبت به 
آفت ها و احیانا سریع الرشد بودن درختان و گاهی 
آپومیکس���ی )خود بارور و بدون سنبله نر( و گاهی 
دیر گل ده و در یک نژاد کامًا ویژه و اس���تثنایی که 
پس از سرمای بهاره به طور مجدد در همان سال 
ش���روع به میوه دهی می کند در نظر گرفته ش���ده 

است.

تنوع ژنتیکی گردو در ایران
گسترش ژنتیکی درخت گردو طی میلیون ها سال 
و از عصر حجر در این سرزمین اتفاق افتاده که در 
اثر ٢ رگ  گیری ها و گرده  افشانی های پی در پی طی 
این دوران ما ش���اهد پیدایش ژنوتیپ های کامًا 
منحصر به فردی در این س���رزمین بوده و هس���تیم 
به طوری که پروفس���ور »ژرمن« سرزمین ایران را 
معدن ژنتیک گردوهای جه���ان معرفی کرده و با 
توجه به گردشگری های انجام شده توسط محقق 
طی ٢٨ س���ال به جرات می توان اذعان داشت 5 
میلی���ون رقم ژنوتیپ گردو در ایران وجود داش���ته 
باش���د که هر ژنوتیپ به نوبه خود نمونه ای مستقل 
با خصوصیات ژنتیکی متفاوت است و به عبارتی 
هر فردی دارای شخصیت ارثی منحصر به فردی 

محسوب می شود.

شــاخص  و  برگزیــده  ژنوتیپ هــای  مقایســه 
کشــورهای آمریکا، فرانســه، ایران گونه های 

منتخب و برگزیده: کشور آمریکا

در کش���ور آمریکا بی���ش از ٣٠٠ گون���ه را می توان 
ارزیاب���ی کرد که در می���ان ای���ن گونه هایی چون 
هارتلی، الرا، چیکو، پدرو، آمیگو، آشلی، ایوریکا 
از برجسته ترین آنها بوده که میانگین عملکرد تولید 
آنها از 4 تا 6 تن در هکتار )درخت ٢٠ تا ٣٠ ساله( 

برآورد شده است.

گونه برگزیده کشور فرانسه
برجسته ترین گونه گردوهای فرانسه گونه ای است 
به نام فرانکت که هم اکنون 65 درصد مساحت زیر 
کشت گردوی فرانسه به این گونه اختصاص داده 
شده است که این گونه در کلکسیون ژنتیکی کشور 
آمریکا نیز مطرح می باش���د ک���ه میانگین عملکرد 
تولید این گونه 4 تن در هکتار )درخت ٢٠ س���اله( 

برآورد شده است.

ژنوتیپ های برگزیده کشور ایران
با وجود اینکه ٩٩ درصد درختان گردوی موجود 
در ای���ران )علی الخصوص درخت���ان بیش از ٢5 
س���ال( بس���یار نامرغوب بوده ولی در عین حال 
ژنوتیپ هایی فوق العاده اس���تثنایی و ارزش���مند و 
جه���ش یافته با ش���اخص ترین ویژگی ها در ایران 
شناس���ایی ش���ده اند که این ژنوتیپ ها را به نوعی 
می ت���وان گونه ه���ای برتر ژنتیکی ای���ران و جهان 
معرف���ی کرد. تعداد این تک درختان بس���یار نادر 
ب���وده که می توان به راحتی از طریق کاش���ت بذر 
و ی���ا پیوند نهال تکثیر ک���رد. ژنوتیپ های منتخب 
و برگزیده با توجه به فاکتورهای ارزش���مندی که 
دارند نه تنها جای هیچ گونه رقابتی از سوی انواع 
ش���اخص کشورهایی چون آمریکا، چین، فرانسه و 
غیره را نداش���ته بلکه بس���یار فراتر از آنها بوده به 
طوری که در بعضی از گونه ه���ا می توان میانگین 
عملکردی معادل با ٢٠ تا ٣٠ تن در هکتار را داشته 

باشند.
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در آغاز سخن باید گفت فروزش فروزان یاد روزت که کار 
را به بسیاری آموزاندی.

روز پیش مسیر س���الن همایش صدا و سیما در چهارراه 
پ���ارک وی تا هتل المپیک را چندی���ن بار طی کردم در 
سالن همایش معاون اول ریاست جمهوری، وزیر صنعت 
تجارت و سایر مقامات دولتی آمده بودند تا دست پیروز 
نماینده زنان و مردانی به سکو رفته  را لوح تقدیر دهند. 
زن���ان و مردانی که ش���بها و روزها نخوابی���ده تا بتوانند 
محصولی با کیفیت و مشتری پسند عرضه کنند و در مقام 
نخس���ت حمایت از مصرف کننده قرار گیرند. در همین 
لحظه و همین ساعت سهام داران شرکت در هتل المپیک 
مجموعه ورزشی آزادی نشسته و گوش به گزارش بازرس 
و حس���ابرس ش���رکت داده که می گوید. شفاف و بدون 
هیچ مش���کل، کوتاه نظری به جناب مهندس رضی زاده 
می دارم و از تاالر بیرون رفته و با خود می اندیشم روزیکه 
می خواستم ترک دیار کنم افروز نه نه مرا به پای تنور آتش 
برد گفت بیا تا لباس���ت را به آتش بتکانم نباشد در الی 
درز لباسهایت شپش مانده باشد. آنروزها کچلی، تراخوم، 
بیداد می کرد و از درو دیوار شپش باال و من عازم شهرم 
قرار است در شرکت صابون سازی کار کنم زلزله آمده بود 
خانه کاشانه خراب کرده و دیگر جایی برای ماندن نبود 
به تیمچه حافظ در سرای بازار تهران هدایت شدم نزد پیر 
روشن ضمیری از دیار کاشان در کنجی نشسته تا مرا مورد 
خطاب قرار دهد آنروز آنجا حاج محمود الجوردی به دو 
نفر دیگر که بعدا شناختم مهندس پیارام و دومی مهندس 
نیک انجام می گفت باید بنایی بسازید هم قطار رو باشه 
هم ماشین رو آنروز صابون سازی در خیابان استاد معین 
امروز بود. مدتی طول کشید تا بنای شرکت در کیلومتر 7 
جاده قدیم گذارده ش���د و پاکسان متولد شد آن روز من 

جمله ای برای صابون عروس بنوشتم که به دلها نشست
     یاگنده اش پاک کن      یا بزنش دست بند

روز ٩٠/١٢/١٢ روز افتخار آفرین بود به آن تصمیمی که از 
تیمچه س���رای حافظ تهران شروع شد. پاکسان غرید ره 
پیمود ایران و آسیای صغیر و خاور میانه را کرد بازار خود 
و می رود در ردیف اولین جهان باشه چون سند حمایت 

از مصرف کننده است و سود حاصله از عملکرد دارد.
پیام هیأت مدیره:

خداوند یکتا را س���پاس که دیگر ب���ار توفیق حضور در 
خدمت س���هامداران ارجمند و ارایه عملکرد یک ساله 
هیأت مدیره را به ما ارزانی داشت و امید که نتیجه تاش 
مجموعه همکاران در شرکت پاکسان مورد رضایت قرار 

گیرد.

مــرور کلی بر وضعیت و تحــوالت صنعت مربوط در 
سال مالی مورد گزارش

در سال گذشته با اجرای مرحله اول هدفمند سازی یارانه 
ها، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت ارز خارج 
از سیس���تم بانکی افزایش تعرفه گمرک���ی برخی از مواد 

اولیه اساس���ی و... کلیه نهاده های تولید افزایش یافت و 
با پیگیریهای مس���تمر متأسفانه با تأخیر چند ماهه موفق 
به اخذ مجوز افزایش قیمت فروش محصوالت آنهم نه 
به طور کامل ش���ده و این در حالیست که به دلیل وجود 
ظرفیت مازاد تولید پودر در حد چند برابر مصرف، رقبا با 
تخفیف های باال و تحمل زیان در قالب سرمایه گذاری 

اقدام به کسب سهم بازار از سایرین نموده اند.

مــرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعــت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

با وجود تمامی مش���کات و محدودیت ها در سالی که 
گذش���ت هیأت مدیره با اتکاء به تاش و کوش���ش کلیه 
مدیران، روس���ا، کارشناس���ان و کارکنان دلسوز و متعهد 
ش���رکت توانست با بهینه س���ازی خطوط تولید، افزایش 
راندمان، تهیه و تدارک ب���ه موقع مواد اولیه و ملزومات 
بس���ته بندی، ارتقا، س���طح کیفی محص���والت و ارایه 
محص���والت جدید به بازار، عاوه بر پوش���ش افزایش 
قیمت نهاده و قیمت تمام شده، نسبت به حفظ سهم بازار 

و روند سودآوری تداوم بخشد.

بیان استراتژی شرکت :
استراتژی شرکت بر پایه نوآوری، ارتقاء فرآیندهای تولید، 
کاه���ش قیمت تمام ش���ده و در نهای���ت تولید و عرضه 
محصوالت با کیفی���ت برتر به منظور ب���رآورد نیازهای 
مشتریان خود بوده به گونه ای که همواره در ذهن مصرف 
کنندگان محصوالت خود یادآور ش���ادابی، س���امتی و 

پاکیزگی باشد.
مرور کلی بر عملکردش���رکت و میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مور گزارش

در سال مالی مورد گزارش حدود ٩١ درصد اهداف مالی 
تعیین شده تحقق یافت و در رابطه با بودجه مقدار تولید 
٩7 درصد و مبلغ فروش ٩٠ درصد محقق گردید. ضمناً در 
رابطه با صادرات مقدار ٢٢.٩7٩ تن انواع محصوالت با 

پوشش ٩٨ درصد از بودجه ریالی محقق گردید.

بیان برنامه ها و چشــم انداز وضعیت شــرکت برای 
سال مالی آتی

سیستم یکپارچه و مکانیزه ERP با تاش کلیه کارکنان 
ش���رکت و تیم مج���ری پیاده س���ازی و از ١٣٩٠.١٠.١ کلیه 
سیس���تمهای مکانیزه قبلی متوقف گردید و امید است با 
بهره برداری بهینه از کلیه منابع س���ازمانی از یکطرف و 
از طرفی با بهینه سازی کیفی و کمی تولیدات، عاوه بر 
کاهش قیمت تمام شده نسبت به سایر رقبا، سهم بازار و 

روند سودآوری شرکت ارتقاء یابد.
خاص���ه فعالیت های انجام ش���ده توس���ط واحدهای 

سازمانی شرکت :
واحد بازاریابی داخلی

مرور کلی بر جایگاه شرکت پاکسان در صنعت

ش���رکت پاکسان به لحاظ تنوع کاال در سبد محصوالت 
خود، همواره جایگاه نخس���ت را در پی داش���ته اس���ت 
ولی چنانچه به تفکیک نوع محصول مقایسه گردد، در 
صابون رتبه اول، در پودرهای شوینده البسه مقام دوم، در 
پودر کفشوی در رتبه اول و در محصوالت صنعتی حائز 

رتبه اول می باشد.
بیــان اســتراتژی واحــد بازاریابی و فروش شــرکت 

پاکسان:
اس���تراتژی واحد بازاریابی و فروش ش���رکت پاکس���ان، 
همانند سالیان گذشته بر پایه نوآوری در ارایه محصوالت 
شوینده و بهداش���تی، ارتقاء و به روز رسانی فرآیندهای 
تولید، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت تولید و عرضه 
محصوالت با کیفیت برتر و قیمت مناس���ب تر بمنظور 
برآورده نمودن نیازهای مشتریان خود بوده بگونه ای که 
همواره در ذهن مصرف کنندگان، محصوالت خود را به 
عنوان محصوالتی جهت حفظ و ارتقای سطح سامتی، 
ش���ادابی و پاکیزگی معرفی می نماید. بدیهی اس���ت در 
استراتژی شرکت پاکسان با توجه به هدف نهایی، یعنی 
افزایش س���طح رضایت مندی مش���تریان از محصوالت 
ش���رکت پاکس���ان، افزایش فروش و افزایش سهم بازار 

محصوالت تولیدی شرکت پاکسان نیز مستتر است.
محیط رقابتی در صنعت شوینده:

صنعت شوینده در س���ال مالی منتهی به ٩٠.٠٩.٣٠ شاهد 
اتفاقات زیادی بوده اس���ت، که برخی از آنها روی بازار 
این محصوالت در داخل کشور تأثیر بسزایی داشته است

واحد بازاریابی خارجی
عملکرد س���ال مالی منتهی به ٩٠.٠٩.٣٠ نس���بت به سال 
گذش���ته از نظر وزن ١7 درصد کاهش و نسبت به برنامه 
س���ال مالی منتهی به ٩٠.٠٩.٣٠، ١7 درصد کاهش نش���ان 
می دهد که از نظر ارزش به دالر به ترتیب ١٣ درصد و ١٠ 

درصد کاهش نشان می دهد.
عل���ی رغم توس���عه فعالی���ت در برخی کش���ورها مانند 
افغانس���تان و تاجیکس���تان عوامل تأثیر گ���ذار بر کاهش 

عملیات صادرات به شرح زیر می باشد:
١- افزایش قیمت تمام شده کاال و تأثیر آن بر قیمت فروش
٢- افزایش هزینه حمل و مشکات تأمین وسیله حمل ریلی
٣- مشکات ناشی از تشتت و عدم هماهنگی استاندارد 
مورد پذیرش کش���ور عراق و اقلیم کردستان عراق و فشار 

وارده به تجارت با ایران
4- تحرک قابل توجه تجار ترک با استفاده از تعرفه های 
ترجیح���ی توافق ش���ده با برخی کش���ورها مانند کش���ور 
گرجس���تان حقوق و عوارض گمرکی ورود کاال از ترکیه 
حدود ١٨ درصد با کاالی وارداتی سایر کشورها تفاوت 

دارد
5- افزایش تعرفه گمرکی برخی از کشورها مانند قرقیزستان 

و قزاقستان

از تیمچ��ه س��رای حاف��ظ 
تهران شروع شد
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 ارغوانی  
رنگ اسرار آمیز و با شکوهی است. رنگ افراد 
عارف و روان گران، رنگ همراهانی خوش ذوق 
و خوش قریحه. دوس���تداران این رنگ پیوس���ته 
مجذوب زیبایی ها و ظرافت ها هستند. نکته  بین و 
با دقت وقایع را تحلیل و ارزیابی می کنند. مغرور 
و اجتماعی هستند. معاشرت با این دسته دلپذیر و 
لذت بخش است. به امور معنوی و ادراکی بیشتر 
می پردازند. فیلس���وفان نیز رنگ مورد عاقه شان 
را بنف���ش یا ارغوان���ی می دانن���د. خصوصیات 
برجسته ش���ان دقیق بودن و ریزبینی آنها اس���ت و 
خصوصیت منفی ایشان بی میلی است که به امور 

دینوی و مادی دارند.

  سبز   
جس���تجوگری طبیعت و کنج���کاوی جالب توجه 

مشخصه ی ایشان است.
رنگ سبز نزدیک به طبیعت و تازگی است. اگر 
به این رنگ عاقه دارید به شما بایستی تبریک 
گفت چرا که زندگی با ش���ما آس���ان است. یک 
مومن قلبی هس���تید نه یک مومن زبانی، با ایمان 
و مخل���ص، نقطه ی اش���تراک فراوان���ی با افراد 

عاقه مند به رنگ پرتقالی دارید.
روابط ش���ما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد 
است. دوست ندارید که در زندگیتان حوادثی غیر 
مترقبه و ناگهانی پیش بیای���د، اما کنجکاوانه به 

ماجراهای زندگی دیگران توجه دارید.

  قرمــــز   
خوش قلبی و خود پرس���تی و مش���خصه ی ایشان 

است. مغرورانی خوش طینت.
این رنگ مظهر ش���دت و زیاده روی اس���ت که 
گاهی در جهت مخالف آن هم می تواند باش���د. 
قرمز رنگ عش���ق و تنفر، فداکاری و خشونت و 
خون و آتش اس���ت. کسی که به این رنگ عاقه 
دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت باشد، 
این گونه اش���خاص تند و سرکش و در عین حال 
فعال و شجاع و به مقدار متنابهی عجول هستند. 
احتمال شکس���ت به خصوص در عشق و روابط 
عاشقانه شان برای آنها فراوان است. قضاوت های 
عجوالن���ه و ناگهان���ی در مورد دیگ���ران اغلب 

آنچه که به مغز انس���ان تصویر را مفهوم می بخش���د معنایش دیده شدن یک 
عینیت با ساح چشم است. آنچه را که ما از درون گودال های چشم می بینیم 
و ب���ر روی مردمک ما تصویر می یابد و با کمک قرنیه و عنبیه و تأثیری که از 
آب درون حدقه های چش���م می گیرد باعث می شود که سیگنال هایی از طریق 
رگ های عصبی پشت چشم با شرح دستور تمایز بین دیده ها از طریق )رنگ، 
حجم، بعد، س���اکن یا در حرکت بودن( این سیستم پیغام هایی به مغز ارسال 

شود که باعث صرف فعل دیدن در کاراکتر ما می شود.
روحی���ات و خصایص ذاتی هر فردی از طریق اجتماع که آن را در عوام خلق 
و خوی ش���خصی می گویند نش���ان دهنده مجموع رفتار و کرداری است که 

شخصی در برابر سیر وقایع »مسیر زندگی« از خود بروز می دهد.
در علم جامعه شناسی این تفاوت ها و اختاف هایی را که سر منشاء آن ها از 
درونیات شخص است در مقام عکس العمل می باشد ناشی از خصوصیات 

شخص خود )شخصیتی( می شناسند.

افراد اجتماع ب���ا توجه به نگرش و دیدگاه خود هر یک دارای انتخاب های 
گوناگون و متنوع هستند که دقت و توجه به این انتخاب ها می تواند گوشه ای 
از درونیات و ذات افراد را مشخص گرداند.به تعبیری دیگر در هر کنش ایجاد 
گردیده که فرد را مختار به یک انتخاب می کند حاصل آن یک واکنش است 

که از روحیات شخصیتی شخص مشخص سر منشاء دارد.
روان شناس���ان و پژوهش���گرانی که در حوزه ی روح و روان انسان مطالعات 
ش���ناختی دارند معتقدند میزان توجه و عاقه ای که افراد نسبت به مفاهیمی 
چون موس���یقی و رنگ و حتی نوع پوش���ش و نحوه ی نوشتن بیان کننده ی 
حاالت و وضعیت روانی هر ش���خصی می باشد. در گفتار زیر نوع عاقه ی 
اف���راد به رنگ دلخواه و تاثیراتی که از روان فرد نش���أت گرفته تا این رنگ 

دلخواه را بر دیگر رنگ ها ارجح بداند توصیف گردیده است.

مهرانشما چه رنگی هستید؟
 امیرحسینی
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س���بب از بین رفتن دوستی هایش���ان می شود. با 
آن که در عش���ق کامًا فداکارن���د، اما اگر روزی 
حوادث بر وفق مرادش���ان نباش���د بدون تفکر و 
جویا شدن علت بیهوده می جنگند، بسیار لجوج 
و ی���ک دنده ب���وده و از مواضع خود کمتر عقب 
می نش���ینند. دو عیب بزرگ خود پرستی و عدم 
کنترل، در نفس آنهاس���ت و دو صفت ممتازشان 
خوش قلبی و حس بزرگ طلبی اس���ت. به طور 
کلی دوس���تداران رنگ قرمز دارای خصوصیات 

متضادی می باشند.

  قهوه ای   
قابل اعتماد، امین و درس���تکار، آدم ربانی و منزه 

از خصوصیات ایشان است.
اگر رنگ قهوه ای را دوست دارید کامًا می توان 
به ش���ما اعتماد کرد و انس���انی هستید که می توان 
روی ش���ما همواره حس���اب باز ک���رد. با ثبات و 
مقدس، شاعر پیشه و کمی فیلسوف ماب هستید. 
ب���ه ندرت تغییر عقیده می دهی���د و با آن که کمتر 
تصمیم می گیرید ام���ا هر بار که تصمیمی بگیرید 
آن را ب���ه مورد عمل می گذارید. ش���ما کامًا در 
نگه���داری پول و اس���رار دیگران قاب���ل اعتماد 
هس���تید رازهای دیگران را هرگز در جهت ضربه 
زدن به افراد و رس���یدن به منافع ش���خصی افشاء 
نمی کنید میل دارید که پیوس���ته در عالم خودتان 
باش���ید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار تند 
و بسا خشونت آمیزی در پیش می گیرید. در عشق 
اما هرگز بدبین و شکاک نبوده و تند و آتشی نیز 

نمی باشید.

  آبـــــی   
اشخاصی که به رنگ آبی عاقه دارند نظم  پذیر، 
با پشتکار و جدیت مثال زدنی و عاشق آرامش و 

تنهایی می باشند.
رن���گ آبی از رنگ هایی اس���ت ک���ه طرفداران 
زی���ادی دارد. اگ���ر به این رنگ عاق���ه دارید، 
کامًا می توانید هوس و احساس���ات و هیجانات 
خ���ود را کنترل کنی���د، ظاهر آرام ش���ما و وقار و 
متانت تان دیگ���ران را وادار می کند که به ش���ما 
احترام بگذارند و دوس���ت دارید پیوس���ته مورد 
احترام و س���تایش دیگران قرار بگیرید. در خرید 

و پوشش لباس قناعت می کنید و به علت شرم و 
حی���ا و گاه غروری که دارید میل دارید اغلب تنها 
باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما را کسل 
می کند. کس���انی که از نظر هوش و فهم بر ش���ما 
برتری دارند ناراحتتان می س���ازند. کارهای خود 
را از روی نظم و ترتی���ب و بر پایه قواعد معینی 

انجام می دهید.
مش���خص ترین صفت آنها پش���تکار و پی گیری 

مستمر شان تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب است.

  سیـــاه   
خوش ذوقی و ظرافت طبع نشانگر روان پاک و 
خوش قریحه ایش���ان است. این رنگ بر خاف 
عقیده ی همگان رنگ نا امیدی و عذا نیس���ت. 
بلکه این رن���گ و طرفداران���ش افرادی خوش 
ذوق و دلپذی���ر با ظرافت طبع و آراس���تگی زیبا 
می باش���ند. دوس���تداران ای���ن رنگ مس���لمًا به 
ش���خصیت اطرافیان خود احت���رام می گذارند و 
برای آنکه دیگران را با ارزش تر و برجسته نشان 
دهند از هیچ گونه کمکی به آنها دریغ نمی کنند. 
یک یاری رس���ان محترم و با شخصیت که هرگز 
خود را به دیگ���ران تحمیل نمی نمایند. همچنین 
عقاید و نظریات دیگران را به آس���انی و سهولت 

می پذیرند.

  خاکستری یا طوسی   
احساس بی نیازی و بزرگ منشی از خصوصیات 

این دسته است.
این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیوی 
است. کسانی که به این رنگ عاقه دارند اغلب 
در زندگی احساس رضایت می کنند، خاکستری 
رنگ عق���ا و اف���رادی ب���ا درک و بینش باال 
می باشد و جوانانی که به این رنگ اظهار عاقه 
می کنن���د در واق���ع خود را هم ش���ان و هم طراز 
اش���خاص جهان دیده و کهنس���ال می دانند و در 
زندگی احساس بی نیازی و سبک بالی می کنند. 
در عشق بر افراد مس���ن تر از خود تمایل دارند و 
اغلب کسانی که از نظر فکر و ایده بر آنها برتری 
دارند خیلی آسان مورد توجهشان قرار می گیرند.

  فیروزه ای    
پر رمز و راز و لجوج، یک دنده و لجباز می باشند.

دوستداران این رنگ افرادی احساساتی و اسرار 
آمیزند و  که کارهای ش���خصی خود را به خوبی 
و درستی اداره می کنند. جدیت شان در کار مورد 
توجه همه قرار می گیرد. پشتکار دارند و با ثباتند 
و البته به نصایح دیگ���ران در مورد کارهای خود 
کمت���ر توجه می کنند. به قولی اگ���ر بگویند مرغ 
خانه ش���ان یک پا دارد باید خیالتان راحت باشد 
که مرغ خانه ی آنها حتمًا یک پا دارد حتی اگر 

دو پا داشته باشد.
رنگ فی���روزه ای معمواًل رنگ م���ورد عاقه ی 
خانم ها بوده اس���ت و در مواردی که کار به چشم 
و هم چشمی می رسد شک نکنید که چشم طرف 

مقابل را در می آورند.
  نارنجی یا پرتقالی   

صداقت آری و هوس���بازی هرگز ش���عار ایش���ان 
است.

پرتقالی رنگی اس���ت ترکیب���ی و آنهایی که این 
را رن���گ دلخواه خود می دانند ب���ا تمام احترام 
می شود گفت متکی به نفس نیستند. به طور مثال 
زدنی بس���یار اجتماعی و خوش خلقند و با مردم 
خوب رفت���ار می کنند. نفوذ در ای���ن گونه افراد 
بسیار مش���کل و سخت است. کس���ی که آنها را 
دوس���ت بدارند می توانند با او به آسانی ازدواج 
کنن���د و مطمئن باش���ند که خیانتی از س���وی او 
نمی بینند. هوس���باز نیستند و اگر با کسی دوستی 
و رفاقت بکنند صداق���ت و فداکاری دو اصلی 
خواهد بود که از جانبش���ان جنبه ی اجرایی پیدا 
می کند. اگر افراد عاقه مند به این دسته رنگ با 
کسی که خصوصیات اخاقی خودشان را داشته 
باشد ازدواج کنند آنچنان سعادتمندی نصیبشان 
می گردد که مورد حسادت و رشک دیگران قرار 

می گیرند.
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه 
گذاری س���په )سهامی عام( ساعت ١٠ صبح مورخ 
١٣٩٠.١٢.٠4 در محل مجموعه بانک سپه با حضور 

٨6.6 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای قاری زاده 
به عنوان رییس مجمع و نظارت آقایان عس���گری 
مارانی و طیاری به دبیری آقای همایون پور )مدیر 

عامل ( کامل شد.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط 
آقای همایون پور )مدیر عامل ش���رکت( و بازرس 

قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

پیام هیأت مدیره:
هیأت مدی���ره امانتدار س���هامداران محترم بوده و 
به منظور حراس���ت و ارتقاء امانت واگذار شده به 
آنها،وظیفه خود می داند که از انجام هیچ کوش���ش 
و تاش���ی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت 
در راس���تای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ 
به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت ش���رکت، در 
س���ال مالی مورد گزارش در جهت اصاح و کاهش 
ریس���ک پرتفوی و همچنین افزودن حجم سرمایه 
گذاری ها و اس���تفاده بهینه ازموقعیت های بازار 
سرمایه، اقدامات اساس���ی به عمل آورده و برنامه 
ریزی های خود را بر اس���اس رضایتمندی و حفظ 
و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش 
حاضر دربرگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت 

نیل به اهداف و استراتژیهای شرکت می باشد.
هی���أت مدی���ره و مدیریت ش���رکت معتقد اس���ت 
موفقیتهای کس���ب شده در س���ایه الطاف خدواند 
متعال و حمایت بی دریغ سهامداران محترم حاصل 
ش���ده است. تعامل مطلوب و اس���تفاده از نظرات 
و بیان انتقادات س���ازنده ش���ما سهامداران محترم 
مطمئناً چراغ راه اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. 
در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای 

ش���ما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب 
جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی 

خود می دانیم.
در آخر الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی 
که با تمامی مشکات و ضیق وقت در این مجمع 
حضور به هم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی 
نماییم. مدیریت ش���رکت بر طبق رسالت و وظایف 
خود در ه���ر زمان با افتخار، پذیرا و پاس���خگوی 
س���هامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که 
بدون ش���ک همراه با خیر و برکت برای ش���رکت 

می باشد، گرامی می دارد

تاریخچه فعالیت:
شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام( در تاریخ 
١٣7٠.6.٢ توسط بانک سپه به صورت سهامی عام 
تأسیس و از مهر ماه همان سال فعالیت رسمی خود 
را آغاز نمود. شرکت در تاریخ ١٣7١.١٠.١٩ در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در 
تاریخ ١٣7١.١٢.٢6 به مبلغ ١٣٠٠ ریال معامله گردید.

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان آفریقا، خیابان 
آناهیتا پاک ١٨ می باشد.

وضعیت معامات و قیمت سهام
شرکت در تاریخ ١٣7١.١٠.١٩ در بورس اوراق بهادار 
تهران در گروه واسطه گری مالی )سرمایه گذاریها(

با نماد وسپه درج شده و سهام آن برای اولین بار در 
تاریخ١٣7١.١٢.6 مورد معامله قرار گرفته است

جایگاه شرکت در صنعت
ش���رکت در صنعت واس���طه گری مال���ی فعالیت 
می کند. س���ود عملیاتی ش���رکت در س���ال مالی 
منتهی به ١٣٩٠.٩.٣٠ نسبت به سال قبل 56 درصد 
افزایش داشته است که این افزایش، ناشی از رشد 
44 درصدی در س���ود حاصل از سرمایه گذاری ها 
و رش���د ١٢5 درصدی در س���ود حاصل از فروش 

سهام بوده است. ش���رکت در بین ١٣ شرکت فعال 
در صنعت واس���طه گری مالی که در بورس پذیرفته 
شده اند با درآمد عملیاتی ٨٠٣.66١ میلیون ریال در 

رده چهارم قرار دارد.

برنامه های آتی شرکت :
• برنامه ها و فعالیتهای شرکت در راستای اهداف 
کان ش���رکت در زمینه های زی���ر طراحی گردیده 

است:
• اصاح مس���تمر پرتفوی س���هام با هدف کاهش 

ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها
• اس���تفاده مطلوب از فرصت های ایجاد شده در 
نتیج���ه اجرای اصل 44 قانون اساس���ی جمهوری 

اسامی ایران
• استفاده از ابزارهای نوین بورس)آتی، بازار پایه، 

صکوک و...(
• پیگیری برای عرضه س���هام های غیر بورسی در 
بورس یا فرابورس بمنظور استفاده از ارزش افزوده 

و همچنین نقدشوندگی آنها
• ا ستفاده از اهرم های مالی )منابع سیستم بانکی 

و غیره( جهت توسعه فعالیت های سرمایه گذاری
• آماده سازی و فروش دارائیهای راکد یا کم بازده 

در جهت تقویت سودآوری شرکت
• ارایه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران 
و س���ایر ذینفعان ش���رکت با هدف افزایش میزان 

رضایتمندی و بهره مندی اطاعات آنان.
• پیگی���ری جدی ب���رای وصول مطالب���ات معوقه 
با اس���تفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه و 

راهکارهای قانونی و اجرایی
• تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده مناسبتر 

از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری 

تقس��یم 380 ریال سود 
نقدی به ازای هر سهم

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره  

رییس هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری امید  محمد کاظم چقازردی  
نایب رییس هیات مدیره سیمان هرمزگان   داوود مددی  

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک سپه   رسول سعدی  
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی سپه  محمد مسعود سمیعی نژاد 

عضو هیات مدیره و مدیر عامل چاپ و نشر سپه   عبدالرحیم همایون پور  

در مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــرکت 
سرمایه گذاری سپه تصویب شد:
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روزیکه کویر گریه کرد

تاریخچه 

ش���رکت توسعه صنابع بهش���هر )سهامی عام( در 
سال ١٣4٩ تحت ش���ماره ١4٣٩٣ در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و 
از سال ١٣5٣ در سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران پذیرفته ش���ده اس���ت. این ش���رکت اولین 
ش���رکتی می باشد که سهام آن در راستای سیاست 
خصوصی س���ازی از س���وی دول���ت جمهوری 
اس���امی ایران ب���ه عموم واگ���ذار گردید. بدین 
جهت عاوه بر اهمیت نس���بی به عنوان یکی از 
بزرگترین قطبهای صنعتی کش���ور، موفقیت آن به 
عنوان اولین تجربه در امر خصوصی س���ازی، از 

اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. 
موضوع شرکت برطبق اساسنامه، سرمایه گذاری 
در سهام ش���رکتها از طریق خرید و فروش سهام 
انها، خرید و فروش اوراق بهادار و مشارکت در 

بانکها و سایر ش���رکتها می باشد. در حال حاضر 
این شرکت به سبب حضور موفق و بلند مدت در 
صنعت محصوالت غذایی و همچنین توانمندی 
محوری خ���ود یعنی توزیع و پخش محصوالت، 
س���رمایه گذاری های خ���ود را در صنعت روغن 
خوراک���ی، صنایع ش���یر، صنعت قن���د و صنعت 
شوینده و بهداشتی متمرکز نموده است که جمعا 
فروش سالیانه ای در حدود ١6 هزار میلیارد ریال 

را در بر می گیرد.
ع���اوه ب���ر صنایع فوق این ش���رکت براس���اس 
ظرفیته���ای مدیریت���ی و تخصص���ی موجود، در 
پورتفوی س���رمایه گذاری ه���ای بلند مدت خود 
طبق استراتژی دیرینه و در راستای ایجاد جریان 
درآمدی بادوام، نس���بت به س���رمایه گذاری در 
صنایع���ی چون بانک���داری، بیمه، س���اختمان و 
شرکتهای س���رمایه گذاری بعنوان مکمل زنجیره 

تأمین فعالیتهای موجود اقدام نموده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه ش���رکت در بدو تاسیس مبلغ ٢5٠ میلیون 
ریال )ش���امل تع���داد ٢5 هزار س���هم، به ارزش 
اس���می هر س���هم ١٠/٠٠٠ ریال( بوده که طی چند 
مرحله به شرح زیر افزایش یافت، سرمایه شرکت 
در تاری���خ ١٣٨٩/٩/٢٨ مبل���غ ٢/١6٠/٠٠٠ میلیون 
ریال)ش���امل تعداد ٢/١6٠ میلیون سهم، به ارزش 

اسمی هر سهم ١/٠٠٠ ریال ( می باشد.
ش���ایان ذکر اس���ت که در مجم���ع عمومی فوق 
العاده صاحبان سهام در تاریخ ٢5 بهمن ١٣٨٩، 
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ٢١6٠ میلیارد ریال 
به ٣٠٢4 میلیارد ریال )معادل 4٠ درصد( از محل 
مطالبات و آورده نقدی س���هامداران به تصویب 

رسید که مراحل آن در دست اقدام می باشد.
    

باورش مش���کل اس���ت ولی آنانکه دیده اند ش���اهدند و بما گفتند که کویر آن روز گریه کرد. نوبت خدمت به سربازی دیگر رسیده و ساخته پرداخته مهندس 
مرتضی داداشی در سیمان کرمان حاصلی در نشست بر دلها داشت و کویر دوست را گرامی می دارد. داداشی از خدمت باز نمی ایستد برایش فرق ندارد در 
یک اتاق کوچک طرح و برنامه بنویس���د یا در یک هلدینگ بزرگ مدیریت کند او عاش���ق است عشق به خدمت از او یک دوست ساخته خیل دوستان او 
در فرهنگ، اقتصاد، سیاست و هنر پرشمارند چند ماهی است در مسند شرکت توسعه صنایع بهشهر نشسته شرکتی که بنیان گذارش حاج محمود الجوردی 
اهل کاش���ان از حجره کوچکی در بازار تهران س���رای حافظ اس���ت او برخواست تا ریش���ه کن کند عفریت عامل کوری، کری، گری، گرسنگی را و بنا نهاد 
صنایع بهداش���تی، ش���وینده و غذایی. کارفرینی که از کشت و داشت و برداشت دست برنداشت و حاصل شد یک مجموعه. مجموعه ای که امروز در جهان 
نامی ش���ده نام آور. داداش���ی خوب می داند که اینجا کجاست و خدمت چه معنی می دارد. پای محکم به زمین گذارده آستین همت باال کشیده و می رود که 

آن کند که باید  کند.
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از دوران اولیه ی تاریخ، زمانی که زندگی در اعماق 
تاریک اقیانوس ها آغاز گشت، حس بویایی از ارکان 
وی���ژه و مه���م زندگانی موجودات زنده محس���وب 
می ش���د و می ت���وان ادعا نمود ک���ه مهم ترین حس 
موجودات اولیه به شمار می رفته است. با به خشکی 
آمدن زندگی و هنگامی که موجودات زنده از دریا به 
روی سطح کره زمین آمدند. نیز حس بویایی همچنان 
اهمیت ویژه ی خود را از دس���ت نداد و انسان های 
اولیه )نئونرتال( از تکامل یافته ترین حس خود یعنی 
حس ش���امه و بویایی کمال استفاده را برای رسیدن 
ب���ه اهداف روزمره ی خود )یافتن غ���ذا و دوری از 

خطرات پیرامونشان( استفاده می نمودند.
ب���ر اثر نتایج حاصل���ه از جدیدتری���ن پژوهش های 
متخصصان، بزرگترین توده ی ژنی که موجب پدید 
آمدن حواس پنج گانه انسان می شود )از جمله حس 
بویایی( بر روی کروموزم X قرار دارد. به همین علت 
نیز می���زان دریافت حس بویایی در زنان و مردان به 
یک اندازه می باشد. اما متأسفانه باید متذکر شویم که 
در پی تکامل یافتن جوامع بشری و در نتیجه تغییرات 
اکولوژی محیط زیست، میزان دریافت حواس  بشر، 
به ویژه حس بویایی و ش���امه بر اثر گذش���ت زمان و 

تاثیرات محیط و اکتسابی کاهش پیدا نموده است.
امروز تنها یک س���وم از ژن های مسئول حس شامه 
ما فعال هس���تند. اما هنوز حس بویایی کمک های 
فراوان���ی به ما نموده و ما را در مقابله با خطرات و 
حوادث ناگهانی محافظت می نماید. مثًا بوی دود 
برای ما به منزله ی آتش س���وزی است و در ذهن ما 
خطر خفگی و احتراق را یاد آور می شود. رایحه ی 
بد مواد غذایی، برای ما نش���انه ی فاسد شدن غذا و 

مصرف آن مساوی با مسمومیت غذایی است.

و یا حت���ی بوی بد گاز که از لوله کش���ی های خراب 
س���اختمان ها به مشام می رسند خطر اشتعال شعله و 

در نتیجه آتش سوزی را به یاد ما می آورند.
حس بویایی، اولین حس���ی است که در جنین پدید 
می آید. نوزادان در روزه���ای آغازین زندگی، مادر 
خود را از طریق حس بویایی تشخیص می دهند و با 

قرار گرفتن در آغوش اوست که به آرامش می رسند.
شاید باور نکردنی باشد که انسان در تمامی مراحل 
زندگ���ی اش از مرحله ی نوزادی ت���ا بلوغ و از بلوغ 
تا پا گذاردن به مرحل���ه ی پیری و کهولت همواره از 
طریق جس بویایی خود هدایت کرده می شود. مثًا 
هنگامی که با شخصی رو به رو می شوید، بدون آنکه 
هیچ شناختی نس���بت به او داشته باشید و یا از قبل 
درباره ی وی مطلبی ش���نیده باشید، تنها با استشمام 
رایحه ای که از او پراکنده ش���ده، با او ارتباط برقرار 
می نماید. چنانچه رایحه ی او برای شما نا مطلوب 
باش���د، تمایلی به برقراری ارتباط با شخص مذکور 
ندارید، حتی اگر حس بینایی و یا شنوایی پیام های 
مثبتی را از ش���خص به شما هدایت نمایند. باز هم 

راغب نیستید که با او ماقاتی دیگر داشته باشید.
باید متذکر ش���د که این خصوصی���ات و ویژگی های 
ناخود آگاهانه ی حس بویایی است که نقش اساسی 
و مهمی را در اصول علم آروماتراپی )رایحه درمانی( 

ایفا می نماید.
حس بویایی و شامه، بنیان و اساس علم آروماتراپی 
یا همان رایحه درمانی است که خود زیر شاخه ای از 

علم فیتوتراپی )گیاه درمانی( می باشد.
فیتوتراپی دارای زیر ش���اخه های متفاوت و متنوعی 
همچ���ون آروماتراپی و هموپاتی دارد اما می توان به 
جرات این نظریه را اع���ام نمود که رایحه درمانی 

تأثیر گذارترین و موثرترین شیوه درمانی است. رایحه 
درمانی از هزاران س���ال پیش ت���ا به حال رایج بوده 
اس���ت. به عنوان مثال مصری���ان در زمان های قدیم 
با آگاهی ب���ر این علم، و با اس���تفاده از تجربیات 
گذش���تگان خود از طیف وسیع ویژگی های درمانی 
آروماتراپی با اطاع بوده و به آن مبادرت می نمودند. 
قدیمی ترین سندی که از روش های بکارگیری رایحه 
درمانی به صورت هدفمند، منظم و روشمند بدست 
آمده است در مصر باستان بوده و به ٢٠٠٠ سال پیش 

از میاد بر  می گردد.
ب���ا آن که رایحه درمانی از هزاران س���ال پیش تا به 
حال مرس���وم بوده، اما پایه و اس���اس این علم هرگز 
دس���ت خوش تغییرات نگشته اس���ت. با آن که هم 
اکنون روش های درمانی علم پزش���کی نس���بت به 
گذش���ته  تکامل یافته تر شده اند، ولی همواره اساس 
علم آروماتراپی همان اصولی می باشد که در گذشته 

به کار گرفته می شده اند.
به همین علت به ج���رات می توان ادعا نمود که تنها 
سیستم درمانی که در زمان های کهن رایج بوده و با 
استوار بودن بر مبنای علوم طبیعی خود به کار گرفته 
می شده آروماتراپی می باشد که نتایج درمانی آن نیز 

همواره مثبت می بوده است.
به ٢ علت اصلی می توان ای���ن ادعا را ثابت نمود: 
اول این که تجربیات حس بویایی انسان کامًا غیر 
ارادی است و این حس به صورت مستقل و ناخود 
آگاه عم���ل نموده و از کنترل تفکر و خواس���ته های 
عقانی انس���ان پی���روی نمی نمای���د. و دوم این که 
اصول علم آروماتراپی بر ویژگی های دارویی گیاهان 
و به خصوص اسانس و روغن های معطر استخراج 
ش���ده از آنان بنیان گذاری شده و از آن جا که قانون 

رایحه درمانی
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طبیعت همواره ثابت است و خواص گیاهان تغییر 
ناپذیر می باش���ند، در نتیج���ه خصوصیات درمانی 

گیاهان همواره ثابت و ماندگار می باشد.
در طول تاریخ مش���اهده ش���ده که بخور روغن های 
معطر، س���وزاندن عود، کندر و... در دربار ساطین 
و در داخل معابر مقدس رایج بوده است. احتمااًل 
این قدیمی ترین گونه ی اس���تفاده از رایحه درمانی 
اس���ت. بخور روغن های معط���ر در محیط هایی که 
بیماری های مسری اپیدمی گشته اند مانند طاعون که 
شیوع آن در اواخر قرن ١٩ سایه بر تمامی کشورهای 
اروپایی انداخته بود، در کنترل عواقب این بیماری 
بس���یار موثر بود. همچنین از گیاهان دارویی معطر 
ویژه ای نیز برای بی���رون راندن ارواح پلید یا طلب 
لطف خدایان  در گوش���ه و کنار اس���تفاده می شده 

است.
س���نت رایحه درمانی از دیرباز در کش���ور عزیزمان 
ایران  نیز رایج بوده و همچنین طرفداران بسیاری نیز 
داشته است. در گذشته هنگامی که شخصی از حال 
می رفت جلوی بینی او مقداری کاهگل می گرفتند 
تا به هوش بیاید و یا هنگامی که کسی دچار سردرد 
می شد با بوییدن سرکه، دردش را تسکین می بخشید، 
و استشمام بوی گاب برای رفع عصبانیت توصیه 

می شده است.
در ایران رایحه ی دلنواز گل رز، به قدری مقدس بوده 
اس���ت که آن را به نام منجی عالم بشریت حضرت 

محمد )ص( نام گذاری نمودند.
برای شستشوی خانه ی خدا، قبله ی مسلمین، مکه ی 
مقدسه از گاب )عصاره گل رز( استفاده می نمایند 
و از مس���تحبات دینی اس���ت که خود را عطر آگین 
نمایی���م. در هنگامی که به نزد پروردگارمان به نماز 

می ایستیم.
رایحه ی گل رز موجب آرامش گشته و تمرکز را باال 
می برد. به همین علت نیز گیاهان با رش���د ریشه های 
خود از خاک، و توس���ط برگ هایشان و جذب نور 
خورشید، انرژی خاک و خورشید را در خود جمع 
آوری می نمایند و به عنوان ارمغان س���بزی آن را به 

انسان هدیه می دارند.
از آن جا ک���ه روغن معطر و اس���انس، روح و روان 
گیاهان شناخته شده است، گیاهان این انرژی های 
نام برده ش���ده را در خود ب���ه صورت نهفته ذخیره 
می نماین���د. در حقیقت اس���انس معطر ه���ر گیاه، 

ویژگی های درمانی طبیعی آن گیاه را در خود 
داراس���ت. رایحه ی هر گیاه مشخصه های 

خاص آن محسوب می شود.
آروماتراپی در کلمه از Aromaبه معنای 

م���اده ی معط���ر و therapy ب���ه معنای 
درمان، تش���کیل ش���ده اس���ت. در گذشته از 

آروما تراپی ع���اوه بر مقاص���د مذهبی برای 
رفع انواع بیماری ها اس���تفاده می شده 
اس���ت. آروماتراپی هنری اس���ت که با 
به کارگیری روغن ه���ای معطر گیاهان، 
حاالت روحی و جس���می ف���رد بیمار 

را به تعادل و همگونی خاصی می رس���اند. حکیم 
ابوبکر محمدبن زکریای رازی مشهورترین پزشکی 
است که در کتاب های فراوانی که در ضمیمه ی طب 
نگاشته اند طرز تهیه ی داروهای بسیاری را از گیاهان 
معرفی نموده اند. همچنین حکیم ابوعلی سینا پدر 
علم طب توصیفات بیشماری از گیاهان دارویی کرده 
و طرز تهیه بسیاری از داروهای طبی را از آنان شرح 
نموده اند. از آن جمله می توان به روغنی های معطر 
گیاهان آشنایی همچون بابونه، کافور و استرخودوس 
اش���اره نمود. همچنین روش های تقطیر با بخار و 
اس���تخراج اس���انس گیاهان را بوعلی سینا اختراع 
نمود که تا به امروز نیز این ش���یوه های اس���تخراج 
روغن های معطر بر همان اساس عملی می گردند. 
ابوعلی سینا اولین پزشک حاذق دنیاست که اسانس 
گیاهان را استخراج نمود و نام آن را جوهر یا گوهر 
نهاد. بعدها فرانس���وی ها و ایتالیایی ها پیرامون این 
علم، پژوهش های گس���ترده ای انجام دادند و علم 
آروماتراپ���ی تا به آن جا پیش���رفت ک���رد و دامنه ی 
شهرتش عالمگیر شد که امروزه به عنوان جایگزینی 
برای طب نوین در درمان بسیاری از بیماری ها و یا 
همچنین به عنوان شیوه مکمل درمانی در بر طرف 
نمودن انواع بیماری ها و عوارض آنان به کار گرفته 

می شود.
امروزه می دانیم که علت بروز انواع بیماری ها تنها 
وجود اختاالت در بعد فیزیکی و جس���مانی بدن 
نمی باشد بلکه بیماری ها منش���اء روحی و روانی 
دارند. به همین سبب در درمان بیماری ها می بایست 
به عل���ل اصلی آنان پرداخت. بیش���تر بیماری های 
روحی و روانی که بش���ر قرن بیس���ت و یکم به آن 
مبتاست و همچنین بیماری های فیزیکی که ریشه ی 
آن اختال در جنبه ی احساسی و روانی وجود دارد 
را می توان ب���ا بهره گیری از فیتوتراپی درمان نمود، 
مصارف داخلی گیاهان دارویی که ش���امل نوشیدن 
انواع چای ها، عرقیات، جوشانده ها و شربت های 
گیاهای است از جمله گزینه های درمانی، روش های 
بکارگیری درمانی این علم )فیتوتراپی( می باشند. 
اس���تعمال خارجی اسانس ها، تنتور و یا روغن های 
معطر برای بخور، استش���مام، ماس���اژ. محلول های 
شستش���و و قرق���ره ده���ان، محلول ه���ای کمپرس، 
شستش���وی موضعی بدن از جمله مواردی اس���ت 
که می توان به درم���ان و رفع بیماری های گوناگون 

جسمی، روحی و روانی مبادرت م ورزید.

تنها حدود ١/٣ از گیاه���ان حاوی روغن های معطر 
می باش���ند اما از تمام این گیاه���ان هم روغن های 
آرومای���ی تهیه نمی ش���ود. از آن جا که عصاره گیری 
و تهیه اس���انس هزینه های بسیار س���نگینی را دارد 
بیش���تر از گیاهانی اس���انس تهیه می شود که حاوی 
مق���دار زیادی روغ���ن معطر می باش���ند. برخی از 
گیاهان که حاوی روغن های معطر هس���تند عبارتند 
از کاج، اکالیپتوس، میخ���ک دارویی، به، زنجبیل، 
هل، اس���توخودوس و بادرنجبویه که هر یک دارای 
خصوصیات و ویژگی ه���ای منحصر به خود بوده و 

در درمان پاره ای از بیماری ها بسیار موثر می باشند.
مصرف روغن های معطر می توانند خوابی راحت، 
آس���وده و عمیق به ارمغان آورند که سبب می شود با 
قدرت جس���می قوی و روحیه ای عالی به وظایف 
خود بپردازیم. روغن های معطر به افرادی که عصبی 
و زود خشم هس���تند کمک می  کند تا آسایش یابند 
و به همین جه���ت از ابتای آن ها به انواع امراض 
عصبی و روانی پیش���گیری می نمایند. افراد س���الم 
نی���ز می توانند از فرآیند های مطب���وع مواد معطر و 
جوهرها بهره مند شوند. برخاف بسیاری از راه های 
پیشگیری از بیماری های جسمی و روحی که اغلب 
پر زحمت هستند و باید از لذایذ زندگی پرهیز نمود، 
استعمال مواد معطر بسیار راحت و خوشایند تر است. 
همه ی این دالیل اهمیت استفاده از مواد معطر و یا 
به طور کلی گیاهان دارویی را در زندگی روز مره ی ما 
نشان می دهد. پیشگیری از ابتا به انواع بیماری ها 
از وظایف مهم رایحه درمانی است. رایحه درمانی 
با این حال در معالجه ی بس���یاری از بیماری ها نیز 
نقش مهمی دارد، دوره ی درمان را کوتاه تر کرده و در 
دوران نقاهات به کنترل سامت بیمار نیز می پردازد.

از آن جا که پیش���گیری همواره بهترین روش درمانی 
اس���ت، توصیه  می شود که در زندگی روزمره ی خود 
از این متاع گران مایه ی هس���تی کمال اس���تفاده را 
نم���وده و از آن چه مادر طبیعت به ما می بخش���د به 
طور مطلوب بهره بگیریم. آروماتراپی نه تنها موجب 
پیش���گیری از ابتا به بسیاری از بیماری ها می شود 
بلکه درمان طیف گسترده ای از مجموعه بیماری های 
جسمانی و همین طور اختاالت روحی و روانی را 
ش���امل می گردد. این روش درمان���ی تنها به از بین 
بردن علل و عوارض بیماری ها، رفع و یا درمان آنان 
نمی پردازد بلکه می تواند با آرامش بخشیدن به ما، 
جامعه ی بش���ری را رستگار ساخته و ما را به ساحل 

آرامش بازگرداند.
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آن روزها ک���ه در والیت به دلیل افزایش جمعیت 
کس���ب و کار کمتر بود مهاجرت آغاز شد. اولین 
مهاج���رت والیت کارکنان فصلی بودند با کار در 
خط راه آهن جنوب - ش���مال که در مسیر قم به 
تهران آغاز ش���د و تعداد انگش���ت شمار جوانان 
به مدت چندین ماه از س���ال رفتند و بازگش���تند. 
دومین مهاج���رت کارگران فصلی به س���ر کوره پز 
خانه ش���د و ای���ن کار در کوره پزخانه ه���ا جاذبه 
داش���ت تا آنجا که در فصل بهار و تابس���تان در 
والیت کس���ی نبود که به امور روس���تا برسد و در 
پاییز و زمس���تان هم که نمی ش���د کار خشت مالی 
به دلیل س���رما و بارندگیانجام شود و کار میدانی 
انجام داد. در نیمه دوم س���ال کارگران والیت به 
روستا باز می گش���تند و سینه آفتاب می نشستند. 
ش���هریان در اواخر ماه زمس���تان تعداد انگشت 
ش���مار  کارگر با دادن مبلغی به عنوان مس���اعده 
جذب نیرو می کردند و فردای س���یزده به در کوچ 
کارگران به س���ر کوره پزخان���ه در دو محل به نام 
نعمت آباد، اسماعیل آباد آغاز می شد در این کار 
نمونه ای می آوریم تا به اصل مطلب این نگارش 

برسیم. یک تیم کاری ترکیب این چنین بود:
 ١-قال���ب زن ٢-چونه گیر ٣-گل درآر 4-خش���ت 
جمع ک���ن، و از اینجا به بعد تی���م دیگری به کار 
می آمد که آنه���ا را آتش کار، بارب���ر، کوره پز و... 

می نامیدن���د. ه���م والیتی ه���ای م���ا در تیم اول 
بودن���د. روزی میرزا آقا گل درآر به قنبر قالب زن 
می گفت: "اگر تن لشت را تکان بدهی می شود 
پنج هزار رد، تکان بخور، مزد به کاره". قرار بین 
کارفرما و کارگر این بود که هر هزار خش���ت پنج 
تومان مزدش هس���ت، چنانچه یک قالب زن پنج 
هزار خشت می زد بیست و پنج تومان مزدی شده 
که ده تومان قالب زن، پنج تومان چونه گیر، هفت 
و نیم تومان گل درآر و بیس���ت و پنج قران خشت 
جمع کن می داش���تند. این جمل���ه ی مزد بکاره ی 
میرزا آقا شده بود تکیه کام حاصل محصول هم 
والیتی ها گاهی در کار مزرع���ه هم این جمله را 

بکار می بردند، مزد به کاره به قول میرزا آقا.
حال برویم به س���راغ ش���نیده ها، این روزها باب 
شده که مسئولین در رده های باال می فرمایند بنده 
در فان پست وزیری، وکیلی و... مزدی دریافت 
نمی کنم، تنه���ا راه درآمد همان فیش حقوقی از 
س���ازمانی است که با آن اس���تخدام شده ام، مثًا 
اگ���ر معلمی ش���ده وکیل مجل���س و اگر مدرس 

دانشگاهی شده وزیر تنها حقوق... 
خدایش رحمت کند مرحوم نظامی گنجوی را که 

می فرمایند:
      گر بدین گفته شاه کار کنی   

خویشتن را بزرگوار کنی  

و حضرت سعدی آن رند قلندر شیراز می فرمایند:

نابرده رنج گنج میسر نمی شود   
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  

حال که ش���اهد از دو بزرگوار آمد این پرس���ش 
مطرح می ش���ود که حضرات لطف می فرمایند و 
خود را بزرگوار نشان می دهند، آیا پست اشتغالی 
آنقدر وقت می دارد که به طور مثال معلم به س���ر 
کاس برود و کنار بچه ها بشیند و الف و ب و ج 
به آنها بیاموزد؟ اگر این وقت هست بقیه خدمت 
مطالعاتی می ماند خان���ه و خانواده آیا این زمان 
اس���ت که به کار ریاس���ت می رود و یا آن مدرس 
محترم دانشگاه که جانم به قربانش شود، تحقیق 
در بتون و کش���ف نا شناخته ها آموختن به دانشجو 
و بهره مند ش���دن جامعه زین دانشگاهی به مقام 
وزارت هم کار می کند که ما بدان نازیم، بابا هنر 
نزد ایرانیان اس���ت و بس، این مختصر بگفتیم و 

برفتیم، به قول میزا آقا  مزد  به کار است.

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 خسرو

 امیرحسینی
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تقسیم بندیهای ربع   مسکون در جهات طولی وعرضی                                                                                                                   
پیش���ینیان سطح ربع مس���کون را به هفت قسمت 
تقس���یم کرده بودن���د یعنی از خط اس���توا به طور 
موازی مداراتی را به س���مت شمال تا مدار 67/5 
درجه ترس���یم کرده بودند واین هفت بخش را که 
هریکی باالی دیگری واقع ش���ده مجموعا هفت 
اقلی���م مینامیدند.گوی���ن اقلی���م از))کلیمیا ((که 
یک کلمه با ریش���ه یونانی است وبه معنای انحنا 
وخمیدگی امده است، چراکه سرزمینهایی که بین 
هرمدارخمیده زمین قرار گرفته باشد را اقلیم گویند.                                                                                                                                           
    اعتماد الس���لطنه گوید : متقدمین ربع مسکون 
را نیمه ای از نصف شمالی کره زمین قرارمیدانند 
ودرجنوب خط اس���توا به وجودیت عمارتی قائل 
نبودن���د و جزیره فارو را مب���دا یا منتهای عمارت 
درغرب می دانس���تند و اززم���ان بطلیموس همان 
جزی���ره را مبدا طول���ی جغرافیای���ی میگرفتند.و 
همچنی���ن ای���ن ناحی���ه را در جه���ت عرض���ی 
))مداری(( به هفت قسمت کردند وطول هر کدام 

از مغرب بود تا به سمت مشرق، وعرض هرکدام را 
چنان اختی���ار کردند که به ترتیب یکی برتالی خود 
نیم ساعت باش���د وهرکدام ازاین هفت قسمت را 
اقلیم���ی  می خواندند.ذکریا بن محمد بن محمود 
قزوینی درکتاب اثار الب���اد از ابوریحان بیرونی 
نقل میکند که: اگر چنین فرض کنیم دایره اس���توا 
کره زمی���ن ما را به دو نیم ک���رده نیمی را جنوب 
مینامیم و آن نیمه دیگر را نیمه ش���مالی میخوانیم 
و همچنی���ن اگر از دو قطب زمین دایره دیگری به 
صورت متقاطع بر دایره اس���توا بگذرانیم که زمین 
را به چهار قفس���مت تقسیم کند دو چهارم جنوبی 
ودو چهارمش ش���مالی است اما تنها یک چهارم 
قسمت شمال مکشوف است که انرا ربع مسکون 
مینامند.ان���گاه قزوینی به نق���ل از ابوریحان طول 
اقلی���م اول را که نزدیک خط اس���توا قرار میگیرد 
٣٠٠٠ فرس���خ ذکر میکند. میدانیم که امروزه محیط 
ک���ره زمین را در ح���دود 4٠٠٠٠ کیلومتر محاس���به 
کرده ان���د که اگ���ر نصف این محی���ط را که برابر 

با ربع طول مس���کون میشود حس���اب کنیم،معادل 
٣٠٠٠ فرس���خ خواهد بود.یعنی همان که ابوریحان 
محاسبه کرده است.اقالیم هفت گانه:اقالیم هفت 
گانه که مابین خط اس���توا ومدار67/5))باالتر از 
این مدارز قطب شمال و غیر قابل زندگی است(( 
ق���راردارد هرکدام س���رزمینی رادرخودجای داده 
اند. مثا امروزه دراقلیم اول میتوانیم کش���ورهای 
غنا، س���ومالی، نیجریه، سیان، مالزی وسومترا را 
قرار دهیم.ودر اقلیم دوم موریتانی، چاد، سودان،  
عربس���تان، هنوس���تان جنوبی، تایلن وفلیپین قرار 
خواهند گرف���ت. در اقلی���م س���وم الجزالیر،لیبی، 
مصر، ش���مال عربستان، جنوب ایرانف پالکستان، 
ش���مال هند وجنوب چین قرار میگیرند. در اقلیم 
چهارم مراکش، اس���پانیا، ترکیه، مرکز ایران وچین 
خواهد بود. همینطور اقالیم پنجم، ششم وهفتم به 
ترتیب ش���مال اسیا واروپا را در بر خواهند گرفت. 
همینطورکه ذکر ش���د جایگاه ایران از لحاظ طول 
وعرض جغرافیایی در این تقس���یم بندی درس���ت 

مهدي خلج
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در مرک���ز جهان یعنی در اقلیم چه���ارم قرار دارد 
که معتدلترین منطقه را ش���امل میش���ود. در طول 
جغرافیایی نیز با احتس���اب جزیره فارو به عنوان 
مبدا صفر درج���ه میبینیم که نصف النهار٩٠ درجه 
درس���ت ازایران واز ناحیه سیستان میگذرد که انرا 

از قدیم الیام نیمروز مینامند.
درممال���ک  ابراهی���م اصطخ���ری  ابواس���حاق  
ومس���الک گوید:اما انچه معمورت���ر وخیر ونیکی 
انبیشتر واستقامت سیاست آن نیکوتر وعمارت در 
آن قائمتر مملکت ایران شهر است.وقطب واصل 

آن اقلیم را مملکت پارس میگویند. 
ابوریح���ان نیز این فرضیه را که ایرانیان جغرافیای 
زندگی خود  را انتخاب کردند قوت می بخش���د و 

در تحدید النهایات می گوید:
"آبادان���ی زمی���ن از جهت سیاس���ت و گس���ترش 
فرمانروایی به 7 پاره تقس���یم شده... و سبب این 
گونه بخش کردن آن اس���ت که پادشاهان بزرگ 
در ایرانش���هر جایگاه داشتند، که عراق و فارس و 
جبال و خراس���ان است و از ایشان بعضی در آغاز 
روزگار و پیش از آنکه مردمان در همه جا پراکنده 
باشند بر همه کشورها چیره بودند و ناگزیر بایستی 
در میانه جای گیرند تا راه رسیدن به کام ها برای 
ایشان هموار شود و آنچه را می خواستند به چنگ 

بیاورند آسان در دسترس داشته باشند..."
دانش���مندان قدیم هرکدام از این هفت اقلیم را به 
سیاره ای نیز نسبت داده بودند یعنی اقلیم اول را 
به ماه، دوم را به عطارد سوم را به زهره، چهارم را 
به خورش���ید، پنجم را به مریخ، ششم را به مشتری 

و هفتم را به زحل مربوط می دانستند.
می بینیم که باز در این میان خورشید را در جایگاه 
ایران یعنی اقلیم چهارم می دانستند. که ریشه های 
آن را می توان در آیین مهرپرستی در ایران باستان 

جستجو کرد.
رصد خانه نیمروز در سیستان:

عامه ذبیح اللخ بهروز که در مورد تقویم و تاریخ 
ایران پژوهش کرده به این نتیجه رس���یده است که 
کهنه ترین رصدخانه در همین ملک نیمروز و در 
شهر زاول برپا گشته بود و جاودان کت نام داشته 

است.
بهروز می نویسد:

دایره نیمروز یا نصف النهار ٩٠ درجه از سیس���تان 
ک���ه آن را ب���ه همین مناس���بت نیم���روز اول هم 

می گفتند می گذشته است.
نام این رصدخانه را جاودان کت یا بهشت گنگ 
یا گنگ دژ یا قبه العرض نوشته اند. زاول به معنی 

ظهر و مزوله که س���اعت آفتابی باش���د که از کلمه 
زاول آمده است. زاول و زابل یک کلمه هستند.

این رصدخانه در عرض ٣٣/5 درجه و درس���ت 
در وسط ش���رق و غرب جهان واقع است. سبب 
انتخاب این نقطه برای رصدخانه این است که هر 
وقت در نیمروز ظهر است همه جای دنیای قدیم 

روز است. یا پیش از ظهر یا بعد از ظهر.
اینکه عرض در رصدخان���ه را ٣٣/5 درجه گرفته 
بودند ب���رای این بوده که تا ع���رض 67/5 درجه 
ش���مالی روی کره زمین قابل آبادی بوده است )و 
بعد از آن قطب می باش���د که غیر مس���کون بوده( 
و برای اینکه رصدخانه درس���ت در وسط آبادی 
جهان )قلب ایران آن روز( قرار گیرد این عرض را 

برای رصدخانه در نظر گرفته بودند.
دکتر مانوی���ل بربریان در ادامه تحقیقات اس���تاد 
بهروز در کتاب جستاری در پیشینه دانش کیهان و 

زمین در ایرانویچ صفحه 6٩ می نویسد:
بعدها نصف النهار نیمروز به پاریس و س���پس در 
س���ال ١٩١٢ به شهر گرینویچ در نزدیکی لندن برده 
شد. )منظور مبداء ساعت بین المللی است یعنی 
س���اعت بین المللی در زمان های باستان با مرکز 
جه���ان که ایران بوده و آن در سیس���تان یا نیمروز 
قرار داش���ته است محاسبه می شده است و این نیز 
برای این بوده که ایران ش���اهراه تجاری و مس���یر 
جاده ابریش���م ب���وده و آن روزگاران چون اروپای 
امروز پل ارتباطی جهان محسوب می شده است(.

اکنون که تا اندازه ای با جغرافیای باس���تان آشنا 
ش���ده ایم برای حسن ختام این گفتار می توانیم به 
یکی از راه های س���اده که گذش���تگان با آن قطر 
کره زمین را اندازه گیری می کردند اشاره کنیم تا 

اهمیت کارهای دریایی مشخص تر شوند. 
ابتدا ٢ نقطه شاخص در دریا روی خط استوا یا با 
یافتن مختصات توسط اسطرالب در خارج خط 
استوا )در عرض های دیگر( بین ٢ جزیره و یا بین 
یک جزیره و یک کشتی ثابت )لنگر انداز( فاصله 
آن از مبداء توس���ط گره اندازی با طناب های گره 
دار یا روابط مثلثاتی و هندس���ی مشخص شده را 

در نظر می گرفتند.
هن���گام طلوع ی���ا غروب آفت���اب در جزیره اول، 
بافاصل���ه بر فراز کوه���ی یا ب���رج دریایی آتش 
فراوان روشن می کردند )بعدها با تلگراف طلوع 
و غروب گزارش می شد( و در دور دست و نقطه 
مقابل اهل کشتی یا جزیره دوم آن نور را می دیدند 
و س���اعت را تنظیم می کردند و منتظر می شدند تا 

آفتاب به سراغ آنها بیاید.

به هر حال بعد از به طور مثال 4 دقیقه خورشید به 
جزیره دیگر یا جایی که کش���تی ایستاده می رسیده 
و آنجا طلوع می کرده اس���ت )مثا خورش���ید ١ 
درجه یا نزدی���ک ١١٠ کیلومتر حرکت کرده( حال 
با دانس���تن این مس���افت و زمانی که خورشید در 
4 دقیق���ه برابر با ١ درجه را ط���ی کرده به راحتی 
مس���افت سیر خورش���ید در ٢4 س���اعت )یا ٣6٠ 
درجه( بدس���ت می آمده که مساوی با محیط کره 

زمین در خط استوا بوده است.
ابوریح���ان ه���م روش ه���ای بس���یاری را برای 
محاس���بات جغرافیایی مانند محاسبه محیط زمین 
نام می برد که یافتن اختاف ارتفاع مداری ستاره 
قطبی یا خورش���ید در ١ درجه و اندازه گیری این 
مس���افت در زمین و ضرب آن در ٣6٠ از آن جمله 
اس���ت. او بی���ش از ١١٣ کتاب و رس���اله در اکثر 
زمینه های علمی آن روز نگاش���ته که اکنون بیش 

از ٢5 اثر باقی نمانده است.
لتصحیح  االماک���ن  النهای���ات  )تحدی���د  کتاب 
المسافات المس���اکن( کتابی است که وی در آن 
انواع و اقسام مسافت یابی، تعیین محیط و طول 
و ع���رض جغرافیای���ی زمین و تعیی���ن ارتفاعات 
قلعه ها و کوه ها با روابط هندس���ی )مانند تشابه 
دو مثل���ث( را ذکر کرده و همچنین گزارش���اتی از 
نیریزی- فرغانی- پس���ران  رصدهای مع���روف 

موسی و خاقانی را ارایه داده است.
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آکادمی المپیک ش���اهد این گفتار مدیرعامل فرهیخته 
شرکت گلتاش بود که در جمع کارکنان شرکت بی سواد 

نداریم.
این گفته سند معتبر کاریست که جهانیان باید بدان آگاه 
باشند. مجمع ساالنه شرکت است رسم گزارشگری بر 
این است که از س���ود حاصله پیش بینی ارزش دفتری 
ارزش واقع���ی و این قبیل مس���ایل گفت م���ا را بدین 
معاف دارید آنچه کوتاه گویاست همت راست قامتانی 
که توانس���ته اند افریت بی سوادی را از پای درآورند و 
دانش بنیان کنند ش���رکتی را که از آن خبر سود حاصل 

دیگری نباشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت گلتاش )سهامی عام( 

در اج���رای مفاد ماده ٢٣٢ اصاحی���ه قانون تجارت، 
مصوب اس���فندماه ١٣47 و ماده 45 قانون بازار اوراق 
بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی 
ش���رکت برای س���ال مالی منتهی به ١٣٩٠/٩/٣٠ بر پایه 
سوابق، مدارک و اطاعات موجود تهیه و به شرح ذیل 

تقدیم می گردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های س���الیانه 
هی���ات مدیره به مجمع مبتنی بر اطاعات ارایه ش���ده 
در صورت های مالی بوده و اطاعاتی را درخصوص 
وضع عمومی ش���رکت و عملکرد هی���ات مدیره فراهم 

می آورد.
ب���ه نظر اینجانب���ان اطاعات من���درج در این گزارش 
که درباره عملیات و وضع عمومی ش���رکت می باش���د 
با تاکید ب���ر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه ش���رکت تهیه و ارایه گردیده است. 
ای���ن اطاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده 
و اث���رات آنها در آینده تا ح���دی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این 
گزارش ارایه گردیده اس���ت و هیچ موضوعی که عدم 
آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، 
از گزارش حذف نگردی���ده و در تاریخ ١٣٩٠/١١/٢5 به 

تایید هیات مدیره رسیده است. 

پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را سپاس���گزاریم که بار دیگر توفیق ارایه 
عملکرد یک س���اله هیات مدی���ره و همکارانمان در 
شرکت گلتاش به محضر س���هامداران ارجمند را به ما 
ارزانی داشت و امیدواریم که نتیجه یکسال تاش این 
مجموعه مورد رضایت پروردگار یکتا و شما سهامداران 
عزیز ق���رار گیرد اطمینان داریم که ش���ما س���هامداران 
گرامی بر اوضاع فعلی اقتصادی کشور و مشکات و 

معضات پیش روی صنعت به خوبی آگاهید.
افزایش هزینه های تولید ناشی از هدفمندی یارانه ها، 
افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده های آن، افزایش 
قیم���ت ارز و نابس���امانی در واردات کاال و افزای���ش 
تعرفه گمرکی برخی از مواد اولیه اساس���ی تنها بخشی 
از مشکات صنعت در س���ال مالی مورد گزارش بوده 
اس���ت که شرکتهای آرایش���ی و بهداشتی نیز از این امر 
مس���تثنی نبوده اند. عاوه بر آن به دلیل رقابت شدید 
در این صنعت و استفاده برخی از رقبا از حربه تخفیف 
مازاد برای گرفتن سهم بیشتر بازار نیز بر مشکات فوق 

می افزود.
با این وجود علیرغم همه سختی ها و مشکات هیات 
مدیره با اس���تفاده از تاش و کوش���ش بی دریغ تمامی 
مدیران روس���ا و کارشناسان متخصص و کارگران دلسوز 
و متعهد شرکت، توانست با اس���تفاده بهینه و افزایش 
بهره وری منابع تولید )سرمایه، انرژی، نیروی کار و...( 
زمینه مس���اعدی برای ادام���ه رقابت فراه���م آورد، از 
س���وی دیگر اصاح فرآیندهای تولید، ارتقای س���طح 
اتوماس���یون و افزایش سرعت ماشین آالت، اصاح و 
نوسازی سالنهای تولیدی وسرمایه گذاری در زمینه تولید 
برخی از مواد اولیه و لوازم بسته بندی منجر به کاهش 
قیمت تمام شده و جبران بخشی از هزینه های ناشی از 
افزایش قیمت نهاده های تولید گردید که شرکت از نتایج 

آن در سال آتی نیز بهره مند خواهد شد.
همچنین ب���ا توجه به نوع محصوالت و جایگاه آن در 
سبد خانوار، تاش برای بهبود مستمر کیفیت و نوآوری 
در محصول به عنوان هدف اصلی در دستور کار شرکت 
بوده و به یاری حضرت حق در سال آتی نیز با جدیت 

تمام آن را ادامه خواهیم داد.

در سال مالی مورد گزارش میزان تولید با هشت درصد 
افزای���ش از مرز ٣٢/6٠٠ تن و فروش خالص با افزایش 
بیست و چهار درصد از مرز 5٩4 میلیارد ریال گذشت که 
در تاریخ فعالیت گلتاش یک رکورد محسوب می شود.

در پایان بر خود الزم می دانیم مراتب قدردانی و تشکر 
خ���ود را از تمامی همکارانی که ما را در این راه پرفراز 
و نشیب یاری و همراهی نموده و می نمایند. ابراز و از 
درگاه ایزدمنان تندرستی و توفیق همگان را خواستاریم.

تاریخچه تاسیس:
شرکت در تاریخ ١٣6١/5/١٠ تحت شماره ٣6٠١ در اداره 
ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده و برابر صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7٨/١٠/٢٠ نوع شرکت 
از س���هامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. شرکت 
گلتاش در مورخه 7٩/١١/٢4 در هیات پذیرش سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران بطور مشروط پذیرفته شد و 
در تاریخ ٨٠/4/١6 اولین معامله بر روی سهام این شرکت 

با نرخ 4/٢٢١ ریال انجام گرفت.
سرمایه

سرمایه ش���رکت در بدو تاس���یس مبلغ ده میلیون ریال 
)ش���امل تعداد ده هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
هزار ریال( بوده به مبلغ 45 میلیارد ریال )شامل تعداد 
45 میلیون س���هم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال( 
در پایان س���ال مالی منتهی به ١٣٩٠/٩/٣٠ افزایش یافته 

است.
برنامه های آینده شرکت

براس���اس مجوز طرح توس���عه صادره توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در پایان سال 
١٣٨6 سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و پشتیبانی 
ظرف مدت ٣ سال با س���رمایه 45 میلیارد ریال انجام 
شده که باعث افزایش تولید محصوالت گردیده است. 
و تولید ادوات بس���ته بندی م���ورد نیاز محصوالت در 
برنام���ه قرار گرفته تا بتوان با کاهش قیمت تمام ش���ده 

تولیدات توان رقابتی شرکت افزایش داد.
در ضمن تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز در سالهای 
١٣٨٩ و ١٣٩٠ انجام شده و این روند تداوم داشته، بهینه 
سازی خطوط تولید و همچنین ایجاد ظرفیتهای الزم نیز 

در دست اقدام می باشد. 

گلتاش
 بی سواد ندارد

سمت   نماینده        عضو هیات مدیره 

رییس هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(    مرتضی رضی زاده 
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر)سهامی خاص(   حبیب همدانی رجا 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام(  علی صفوی نژاد 
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران)سهامی عام(  مهرداد نجمی 
عضو هیات مدیره شرکت به پخش      بهروز پورمحمدی 

21 اقتــصـاد و بیمه



مجمع س���االنه شرکت س���رمایه گذاری مسکن 
درحضور ٨٨ درصد سهام دار به ریاست جناب 
دکتر سهائی و دو ناظر جنابان حقیقی و کوچکی 

با دبیری جناب مهندس نیلی برگزار شد.
شرکت سرمایه گذاری مسکن با مهندس علیرضا 
نیلی چنان کار نیکو از خود نشان داد که برازنده 
بلند آسمان جایگاه من است می باشد آری باید 

پذیرفت هرگاه در این سرزمین آریایی.
ما با مشکل روبرو شدیم. ناجی از فعل خواستن 
چونان حل آن کرد این ش���هادت تاریخ ماس���ت 
که مسکن و مشکات بر سر آن بر کسی پوشیده 
نیس���ت و امروز اگر امیدواری���م از خیل چونان 
اس���ت که می توانند و در راس آن می بینیم باورم 

شد. با هم می خوانیم.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت خوراک دام پارس )سهامی عام( 

در اج���رای مفاد م���اده ٢٣٢ اصاحی���ه قانون 
تج���ارت، مصوب اس���فندماه ١٣47 و ماده 45 
قان���ون ب���ازار اوراق بهادار بدینوس���یله گزارش 
درب���اره فعالیت و وضع عمومی ش���رکت برای 
س���ال مالی منتهی به ١٣٩٠/٩/٣٠ بر پایه سوابق، 
مدارک و اطاعات موجود تهیه و به شرح ذیل 

تقدیم می گردد.
گ���زارش حاضر به عنوان یک���ی از گزارش های 
س���الیانه هی���ات مدی���ره ب���ه مجم���ع مبتنی بر 
اطاعات ارایه شده در صورت های مالی بوده 
و اطاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت 

و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.
به نظ���ر اینجانب���ان اطاعات من���درج در این 
گ���زارش که درب���اره عملی���ات و وضع عمومی 
شرکت می باشد با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج 
عملکرد هیات مدی���ره و در جهت حفظ منافع 
ش���رکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه 

شرکت تهیه و ارایه گردیده است. این اطاعات 
هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات 
آنه���ا در آینده ت���ا حدی ک���ه در موقعیت فعلی 
می ت���وان پیش بین���ی نمود، به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده اس���ت و هیچ 
موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی 
اس���تفاده کنندگان می ش���ود، از گ���زارش حذف 
نگردی���ده و در تاریخ ١٣٩٠/١١/5 به تایید هیات 

مدیره رسیده است. 

پیام هیات مدیره
م���رور کلی ب���ر وضعی���ت و تح���والت صنعت 

ساختمان
پس از پش���ت سر گذاشتن ش���رایط خاص بازار 
مس���کن در فاصله س���ال های ١٣٨6 تا ١٣٨٨، 
طی سالهای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ با شروع پیاده سازی 
طرح عظیم تحول اقتصادی )زمس���تان ١٣٨٩(، 
بازار مس���کن با تغییرات جدی روبرو ش���ده و 
مدله���ای رونق و رک���ود در این ب���ازار با تغییر 
ماهیت روبرو ش���دند و وضعیت بازار مس���کن 

تقریبًا نوعی رونق تورمی را تجربه نمود.
از ط���رف دیگر با س���رمایه گ���ذاری دولت در 
پروژه عظیم و ملی مسکن مهر، تولید واحدهای 
مسکونی در کشور با افزایش روبرو شد و شرکت 
نیز س���عی نمود تا از ای���ن فرصت  حداکثر بهره 
ب���رداری ممکن را نموده و جای���گاه خود را به 
عنوان یکی از بزرگترین ش���رکتهای تولید کننده 

مسکن تثبیت نماید.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت
ب���ا توجه به ط���رح عظیم مس���کن مه���ر میزان 
ساخت و ساز در کشور از روند صعودی مناسبی 
برخوردار ش���ده است ش���رکت نیز سعی نمود تا 
میزان س���اخت و س���از خود را متناسب با رشد 

بازار توسعه دهد. با توجه به این امر، میزان سهم 
بازار ش���رکت در سال ١٣٩٠ بالغ بر ٠/65 درصد 
از ساخت واحدهای شهری را شامل شده است 
که رش���د 4١ درصدی را در س���ال ١٣٩٠ تجربه 

نموده است.
برنامه استراتژیک شرکت 

برنامه استراتژیک ش���رکت، با توجه به تغییرات 
ایجاد ش���ده در شرایط بازار، با استفاده از مدل 
تجزی���ه و تحلی���ل و عوامل محیط���ی درونی و 
بیرونی، در سال ١٣٩٠ مورد بازنگری قرار گرفته 
به تصویب هیات مدیره رسید. در این بازنگری 
سعی شد تا با استفاده از تجربیات حاصل، مسیر 
و انتخاب مناسبتری برای شرکت صورت گیرد.

چشم انداز شرکت 
پیش���تاز بودن در بازار مس���کن ایران و حضور 
اثرگ���ذار در س���ایر بازارهای���ی که ب���ه آن وارد 

می شویم، بر بستر ارزش های بنیادین شرکت.
استراتژی های شرکت

١-پیشرو بودن در بازار مسکن
٢-اس���تقرار نظ���ام جامع مدیری���ت بازاریابی و 

فروش
٣-متوازن سازی سبد کسب و کار و درآمد

4-متنوع سازی روش های تأمین مالی و سرمایه 
گذاری

5-ارتقای سرمایه انسانی در سبد دارایی شرکت
اهداف کان شرکت

١-افزایش حج���م فروش )از طریق فعالیت های 
جاری و فعالیت های متوازن ساز( و قرار گرفتن 

در فهرست ١٠٠ شرکت برتر ایران
٢-افزایش س���وددهی فعالیت ه���ای جاری  )از 
طریق اس���تفاده از منابع خارج از شرکت، بهبود 

گردش دارایی ها و افزایش حاشیه سود(
٣-پایداری سود )از طریق فعالیت های متوازن ساز( 

ش��رکت گروه س��رمایه گ��ذاری 
مس��کن با مهندس علیرضا نیلی 

می سراید
  بلند آمسان جایگاه من است

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره  

رییس هیات مدیره آقای قدرت اله شریفی   بانک مسکن   
نایب رییس هیات مدیره آقای ایوب قنبری   گروه سرمایه گذاری بانک مسکن 

عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل صومعلو   کارگزاری بانک مسکن   
عضو هیات مدیره آقای سید احمد مقیمی   عمرانی مسکن گستر  
عضو هیات مدیره آقای اسفندیار برومند   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 

مدیرعامل   آقای علیرضا نیلی      
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با اینکه جای خالی را حس می کردم ولی کار در دس���ت 
گروه کاردان بود می باید رفت

کیلومتر ده جاده مخصوص کرج درب کارخانه خوراک دام 
پارس می ایستم یکی از بچه های خوب حراست مودبانه 
پیش می آید و ما را به داخل پارکینگ هدایت می کند لختی 
بعد خود قبول می کند تا محلی برای راکب ما بیابد ما که 
سحرخیز نبودیم پس می باید انتظار کشیم تا محلی پیدا شود 
از پارکینگ خود رویم پیاده به طرف محل مجمع می روم 
سرمای جان س���وز زمستانی و تن رنجور ما هیچ گاه رابط 
معقول نمی داش���تند و ندارند. ساختمان کارخانه از تاریخ 

تولیدش می گوید ١٣45.  بقول حضرت حافظ:
         سحرکه ره روی در سرزمین

همی گفت این معما با قومین  
        که ای صدفی شراب آن که دستور صاف 

که در شیشه برآرد اربعین  
آهسته قدم برمی دارم با این موسسه آشنایی دیرینه دارم 

آنروزها که جوجه را آخر پائیز می شمارند معنی و مفهومی 
داش���ت هر خانه چند مرغ و خروس نگاه می داشت وقتی 
مرغ کوک می ش���ود ده عدد تخم م���رغ در النه روی کاه 
گذارده و مرغ روی آن می خوابید مرغ مادر و س���ینه گرم 
خود را آنقدر در طول روزها بدین تخم ها می مالید تا درون 
زرده سفیده تبدیل به جوجه می شده و جوجه را مرغ مادر 

رفتن می آموخت نگهبانی می کرد.
باد و باران گربه، سگ،کاغ و دهها آفت دیگر از روی آن 
می گذشت تا اینکه پائیز برسد و آنگاه به شمارش می آمد 
که چند مرغ برای تخم گذاری و چند خروس از شام شب 
عی���د گرفته تا طبخ به ژاندارم و هدیه به خان در دهه چهل 
و پنجاه بود که دانش آموخته گان آنس���وی مرزها به درون 
حجره سرکش���یدند از آنجا به دفت���ر کوچیدند و صنعت را 
تعریف دیگر آمد تا آنروز ما بودیم و پتک آهنگر و صدای 
بکوب بکوب دالج و بگرد بگرد بازار مسگرها در گوشه 

کنار خیمه های خروش گلدان کوزه تنگ.
تحصیل در دنیای مدرن بچه هایی که شیر از مادر خورده و 
دل در گرو دین ملک می داشتند و بنای صنعت گذاردند از 
جمله بود تولید مارکیان و این بنا ساخته شد تا صنعت مدرن 
بخدمت آید و ما دیگر منتظر آخر پائیز بر شمارش نباشیم 
روزیکه به مجمع خوراک دام پارس می رفتم چهل پنج سال 
از تاسیس را بیاد می داشتم و شعر حضرت حافظ بدان حال 
و هوا بود و امروز فصلهای سال تبدیل شده به روزهای ماه 
از آغاز جوجه کشی تا فریزی اگر به چهل روز برسد می باید 
در مدیریت تجدید نظر کرد و یا در هزینه شد کیفیت دانه به 
عبارت دیگر خوراک این مطلب بدان آوردم که اعتبار این 
بنا محصول آنرابقدر جای در صفحه یادآور باشیم شرکت 

خوراک دام پارس خدایش قوت از خوراک مار، خرگوش 
تا موش آزمایشگاهی طوطیان شکرشکن محصول خوراکی 
تولید می کنند در منطقه مرکزی تهران مجمع ساالنه شرکت 
در حضور ٩٢ درصد سهام دار به ریاست جناب مشیریان و 
دو ناظر جنابان رمضانی و شاهسون با دبیری جناب آقای 
مهندس حسن زاده برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای 

مالی و تقسیم سود بکار خود پایان داد.

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت خوراک دام پارس )سهامی عام( 

در اجرای مفاد ماده ٢٣٢ اصاحیه قانون تجارت، مصوب 
اس���فندماه ١٣47 و م���اده 45 قانون ب���ازار اوراق بهادار 
بدینوس���یله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت 
برای سال مالی منتهی به ١٣٩٠/٩/٣٠ بر پایه سوابق، مدارک 

و اطاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.
گ���زارش حاضر به عن���وان یکی از گزارش های س���الیانه 
هی���ات مدیره به مجمع مبتنی بر اطاعات ارایه ش���ده در 
صورت های مالی بوده و اطاعاتی را درخصوص وضع 

عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.
به نظر اینجانبان اطاعات مندرج در این گزارش که درباره 
عملیات و وضع عمومی شرکت 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 اطاعات هماهنگ با واقعیت های 
موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این 
گزارش ارایه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی 
از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش 
حذف نگردیده و در تاریخ ١٣٩٠/١١/5 به تایید هیات مدیره 

رسیده است. 

پیام هیات مدیره
با سام

در آغاز حمد و س���پاس خداوند س���بحان که کائنات عالم 
از ش���مارش نعماتش عاجز است و درود خداوند بر پیامبر 
ختمی مرتبت حضرت محمد )ص( و ائمه اطهار )علیهم 
الس���ام( و درود و سام به ارواح پاک شهدا و امام )ره( 
و آرزوی س���امتی و طول عمر با عزت برای رهبر انقاب 
که سال ١٣٩٠ را سال جهاد اقتصادی نامگذاری نموده اند 
بر عموم ملت ایران اس���امی علی الخصوص سهامداران 
گرامی و کارکنان زحمتکش ش���رکت پیام هیات مدیره این 

شرکت بعرض می رسد.
صنعت کش���اورزی ش���اخه دامپروری همانند سایر صنایع 

از تاثیرات مس���ایل اقتصادی جهان و کش���ور مصون نبوده 
و همواره مس���ایل مذکور و وضع مقررات و قوانین جدید 

موجب تأثیر در سودآوری شرکت بوده است.

چالش های پیش روی صنعت 
-نوسانات نرخ مواد اولیه 

-افزایش رقبا در تولید خوراک دام و طیور و کاهش سهم 
بازاربا توجه به فعالیت 6٠٠ کارخانه

-توزی���ع م���واد اولیه )ذرت، س���ویا، گندم، جو( توس���ط 
اتحادیه های تعاونی روستایی به مرغداران و دامداران

-نوسانات شدید نرخ ارز)٨٠ درصد مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت وارداتی می باشند(

-اعتباری ب���ودن فرش محصوالت ک���ه منجر به کاهش 
نقدینگی می گردد.

-آسیب پذیری مراکز پرورش دام و طیور
-نوسانات شدید نرخ قیمت جوجه یکروزه و مرغ زنده و 

تخم مرغ و شیر
-ماشین االت فرسوده

پشت سر قراردادن چالشها
ش���رکت با ملحوظ داشتن ش���رایط بازار و استفاده تولید 
بر مبنای س���فارش مش���تری اقدام به خرید مواد اولیه در 
دوره های زمانی مناسب نموده تا حدی بتواند از زیانهای 

ناشی از تغییر قیمت پیشگیری نماید.
-درخصوص آس���یب پذیری مراکز پ���رورش دام و طیور 
واس���تفاده مرغداران و دامپروران از سیستم های سنتی که 
موجب آلوده ش���دن فارمهای تولید گردیده که تهدیدهای 
محیطی را پیش روی ش���رکت قرار می دهد که این شرکت 
مطابق با اس���تانداردهای کیفیت از نظر بهداشت که بطور 
مستقیم با سامت جامعه در ارتباط است توانسته محصولی 

مطمئن تحویل استفاده کنندگان آن قرار دهد.
-شرکت درخصوص جایگزینی ماشین االت فرسوده اقدام 
به ایجاد ی���ک خط تولید با تکنولوژی روز صنعت نموده 
که پیش بینی می گردد در اوایل ماههای سال آتی به بهره 

برداری برسد.
چشم انداز وضعیت ش���رکت برای سال مالی آتی بدنبال 
توس���عه و افزایش س���هم بازار می باش���د، کلیه پرس���نل، 
کارشناس���ان و مدیریت شرکت س���عی در ایجاد بازارهای 
جدید و تولید محصوالت متنوع براساس سلیقه مشتری و 
ایجاد شبکه های ارتباطی با مشتریان می باشند که با تقویت 
شایستگی های خود هدف راهبردی و درک نیاز مشتریان را 

هر چه بیشتر درسرلوحه اهداف شرکت قرار می دهد.

خوراک دام پارس برای مار، ماهی، موش آزمایشگاهی تا طوطیان شکرشکن خوراک تولید  می کند

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره   

رییس هیات مدیره محمدرضا جهانسوز    شرکت سرمایه گذاری بوعلی  
نایب رییس هیات مدیره علی رحیمیان اصفهانی   بیمارستان خیریه رحیمیان   

عضو هیات مدیره طیب موسوی هومونلو   شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  
عضو هیات مدیره ژاله خوشخو    سازمان اقتصادی کوثر   
عضوهیات مدیره اصغر تفضلی هرندی   شرکت سرمایه گذاری ملی ایران   

مدیرعامل مسعود سن زاده        
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آمده بود لوح تقدیر از مشتری مداری به شهادت سازمان حمایت 
از مصرف کنن���دگان را دریافت کند در صنعت مواد غذایی به 
او گفته می ش���ود سرباز صنعت، در خط مقدم تولید عرضه در 
طول سال نامش در صادر کننده ی نمونه با کیفیت ترین قهرمان 

قهرمانان 
و  صنع���ت 

حمایت 
از مص���رف 
کننده بوده دست نیاز به هیچ بنی آدم دراز نکرده و در مقابل 
گردن کش���ان قد علم می دارد، باورتان شود به ایتالیا محصول 
تولیدش را می برد و س���همی از بازار آن کش���ور که مادر تولید 
ماکارونی اس���ت را به تولید خود اختصاص داده، نامش زر 
ماکارون و سلطانی مدیری دیگر از خیل جوانان، نام آوران و 
دل سوختگان، کسی که فعل خواستن را خیلی خوب بلد است 
صرف کند. از معتبرترین دانش���گاه اروپا دانش که آموخت به 
صف کار آمد. آنروز را خوب به یاد دارم. به اتاقی وارد ش���د 
که موس���س شرکت نامی، اعتباری کس���ب کرده و خسته از نا 
مایمتی  و کم توان برای س���نگینی بار کار، موس���س تجربه را 
با خود برد و نام و نش���ان را جا گذارد. آنانکه دستی در آتش 
می داشتند کمتر باورشان بود که این کاروان به سر منزل مقصود 
برس���د. تنها کسی که کمر را به خدمت بسته بود آن جوان بود. 
وقتی به عنوان یک روزنامه نگار پیر پرس���یدم چه خواهید کرد، 
رو کرد و محکم گفت: مردان کنند و گویند. بازگشتم در کمین 
انتظار. در اولین فصل گردش کاری عملکرد را بازبینی کردم، 
اعداد و ارقام نش���ان از آن می داشت که جوان خوش نشسته. 
در اولین س���ال مال���ی نقش جوان در ش���رکت و عملکردش 
درخشان بود. دو بال سود س���هم چهره ی خندان سهام داران 
را چون س���فره ی پر دیدم و جوان آهس���ته گفت: "چه دیدی" 
و من فردا نوش���تم او می تواند. سالی دیگر و میدانی وسیع تر 
رفت، رفت تا در ویترین بزرگترین فروشگاه های اروپا، کانادا، 
آمریکا محصول مهرام نشست. جوان از کار باز نماند و میدان 
ورزش را به مجموعه ی کاریش افزود و به س���کوی اول آسیا 
نشس���ت. مهندس امیر محمد گنجی می رفت که از قله ی رفیع 
اورس���ت جهان را به آغوش بچه های سرفراز بسکتبال ایران 
بکش���د، در کوچه بازار مثلی است معروف: "چو دخلت بود 

نوزده خرج بیست، به احول آن فرد باید گریست".
جهان جهانیان گردان سر ناسازگاری با ملک و ملت ما گذارد 
و عقای ما به جای رفع مش���کل در ایجاد مشکل ره پیمودند. 

هزینه ش���د یا قیمت تمام شده ی یک محصول بیست شده و 
فروش همان محصول با جبر باید بش���ود نوزده. این مختصر 
گفتیم تا سینه ی پردرد دو مدیر مدبر و کار آفرین گردن فراز را 
باز گفته باش���یم. چگونه است محصولی در ایران قیمت تمام 
ش���ده با همان محصول در فان کش���ور برابری نمی دارد؟! 
صنعتگری می گفت: من اجازه ندارم حقوق دستمزد کارکنانم 
را معل���وم کنم. اجازه ندارم کارگری که کار نمی کند را اخراج 
کنم، من اج���ازه ندارم در آمد با هزینه را برابر کنم، من اجازه 
ندارم بازار خود را شناس���ایی کنم، اجازه ی تشویق نمی دارم، 
آنق���در هزینه اضافه بر گردنم گذارده اند، از مرغ و گوش���ت و 
برنج و ای���ام تعطیل و... همه ی ابزار کاری���م را گرفته اند و از 
طرفی اج���ازه می دهند رقیب جهانی من در بازار کش���ور من 
عرض���ه ی محصول کند ک���ه نه در کیفیت ن���ه در کمیت با من 
برابری نمی کند. بنجل آورده رنگ کرده، قناری مرا گنجشک 
کرده و گنجش���ک خود را با همین رسانه ی ملی کشورم کرده 

قناری.
او می گفت س���ود بانکی او 4 درصد و مال من ٢١ درصد...، 
می گفت س���ربار او صفر و س���ربار من ١٠٠ است، او می گفت 
مالی���ات او نمی ده���د و م���ن می دهم، می گف���ت او گمرکی 

نمی دهد و من می دهم.
او می گف���ت و می گف���ت همین چهار قل���م را اگر یک عدد 
متوس���ط ١٠ بگذاریم قیمت تمام ش���ده در این سنجش برای 
اول می ش���ود 4 و برای من می شود پنجاه و یک. او می گفت 
می خواهی بیش���تر بگویم و من گفتم ش���نیدم. مهرام را دیدم، 
زر م���اکارون را دیدم و ت���وی صنع���ت الکترونیک را حال 
چه باید کرد؟ هر س���ه خود جوش و هم ص���دا گفتند بگذارید 
خودمان کارمان را مدیریت کنیم تا مش���خص شود از چه و از 

که می گوییم.
وقتی مهرام بر قله رفیع آسیا نشست وقتی چندین سال متوالی 
قهرمان���ی ایران را به ویترین باش���گاه خود برد، دکتر احمدی 
نژاد در یک گفتمان سیمایی برنامه ی مدیریت بر ورزش را یاد 
آور شد که باید مثل مهرام برای ورزش مدیریت کرد تا قهرمان 

شویم و چشم جهانیان را به خود بازگردانیم.
همین پارس خزر خودمان در کیفیت برترین. در آنچه آورده اند 
بهتری���ن، نیکوتری���ن در ویترین خانه، ح���ال ببینید قاچاق در 
همین خیاب���ان جمهوری، ب���ازار امین حضور چ���ه می کند. 
خری���دار اروپایی به دنبال پارس خزر و ویترین بازار تهرانی پر 

از محصوالت زیر پله ای خاور دور...

بگذارید کار خودمان را خودمان بکنیم

 خسرو
 امیرحسینی
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پاییز س���ال ١٣4١ چندین نفر زوار کرب���ا بودند از آن 
جمله لیاکتو، مش���هد لیا که خود می گفت یک من 
دو تومان سال ١٣٠٠. پسرش قربان چماق را آمده بودند 
ببرند اجباری، با اینکه هنوز سجل نمی داشتیم اجباری 
پای ملک بود در سال ١٣٠٨ توی خانه ی حاجی خان 
آمدند و به مردم سجل دادند. بیست سال پیش هم در 
ایستگاه پیک سوار قطار شدیم، رفتیم قم پس از زیارت 
حضرت معصومه )س( از گاراژ میرزا عباس قمی سوار 
اتول ماشاالله خان شدیم و رفتیم پابوس حضرت رضا 
)ع( و شدیم مش���هد لیا، ماش���االله خان شوفر یک 
ماشین بنز دماغ دار داشت، صندلی هایش مثل ننو نرم 
و راحت بود. سه ش���بانه روز طول کشید تا رسیدیم از 
قم به مشهد، چند جا ماش���ین پنچر شد، دو جا پلوس 
برید، یک جا رادیاتور س���وراخ ش���د. خدا قوت بده 
ماش���الله خان را یک شاگرد داشت به نام سید احمد، 
ش���یر بود، ایکی ثانیه با قره قوروت س���وراخ رادیاتور 
را گرف���ت. جک می زد چرخ در می آورد و با چس���ب 
وصله پنچری را می گرفت و تلمبه می زد تا الستیک با 
باد پر شود، من  هم یادم است تلمبه زدم. توی شاهرود 
پل���وس از بش���قاب بری���ده را جوش دادن���د، آوردند 
توی راه بین دامغان-ش���اهرود س���وار ماشین کردند.

طایقه بنی هندل در گذشته اعتباری داشتند، تا کسی از 
آنها تصدیق پایه یک می گرفت منسوب می شد به خان. 
مثًا تا دیروز که شاگرد بود اسم مبارک می داشت ولی 
شاگرد حاال می ش���د ولی خان شوفر. این طایفه یک 
جعبه به قدر صندوق جهیزیه می داشتند. از جک گرفته 
تا تای لیورد، انواع کوچک و بزرگ آچار، پیچ و مهره، 
چس���ب وصله و بقیه ی چیزها حت���ی آفتابه هم در آن 
می بود، پنچری که سرشاخش از وصله کردن رادیاتور، 
باک سوخت، جوش بشقاب سرپلوس، بندزدن قوری 
چای، چراغ خور خوری، فتیل���ه چراغ، جانم برایتان 
بگوید اص���واًل همه چیز. مرحوم علی خان س���بیل با 
روی گیوه کاسه نمد می ساخت و مرحوم استاد حسین 
خان هدایت توی راه با اره چوب بری پیچ س���ندلبرد 
را می بری���د و فنرها را تک و جفت می کرد. این دوره 
زمانه را ما دیده ایم حال که در دستان مهندس جوانی 
که عش���ق و عقل را در آمیخته و هن���ر را در آن به کار 
ب���رده. میدان تجارت را از بنز آلم���ان ربوده و بهترش 
کرده و به میدان فرس���تاده. تا یادم نرفته از هنر بچه ها 
بگویم، تازه ایتالیایی ه���ا آمده بودند با مینی، اتوبوس 
او.ام، و در همین محل کارخانه ماشین س���ازی شهاب 
خودرو و بچه های دروازه خراس���ان اوس عباس اینها 
را ه���م جذب کرده بود و یک دو طبقه هم س���اختند، 
ماش���ین های موتور وس���ط اتوبوس بو ژینگ تعدادی 
هم به لوان تور فروخته بودن���د. مینی بوس ها به دلیل 
کوتاه بودن فنر جلو در جاده می کوبیدند. س���ید احمد 
به تقی خان ش���وفر گفت عاج کار را با بلند کردن فنر 
چ���اره بکنید، خدا رحمت کند اوس���تا حس���ین آهنگر 

گاراژ ش���اپور بافاصله این خب���ر را عمل کرد و یک 
دست فنر بلند در جلوبندی مینی بوس به کار گذارد و با 
جابجاکردن قفل بست شد ماشین سرویس توریست ها. 
این توانمندی در بچه های س���رزمینی که گهواره جنبان 
تمدن بش���ری اس���ت بوده و هس���ت و مهندس جوان 
جناب یکه زارع که توانسته از این قبیله است، که فعل 
خواستن را خوب صرف می کند و به فرموده ی کاروان 
س���االر انقاب این جوان ها می توانند. در محوطه ی 
کارخانه تا چش���م کار می ک���رد در یک و چند ردیف 
حاصل محصول بچه های ای���ن مهندس جوان بود که 
داش���تن هر یک از اینها کوه را جابج���ا می کند. با او 
آش���نایی دارم که هیات علمی کشور است، هرگاه یک 
کامیون ١٩٢١ بنز را می بیند چنان با حسرت به آن نگاه 
می کن���د که گویی کوه نورد به قله. دوس���تان این جناب 
دکت���ر خوب می دانند که او عاش���ق چیس���ت، هر که از 
دیده ی خود نقلی بدان می کند و او حض خبر می برد.
مش���هد لیا که می رفت کربایی بش���ود نقل بسیاری 
داش���ت از ماش���ین دودی زیارت حضرت عبدالعظیم 
تا س���ید نصرالدی���ن. یک ش���بانه روز پ���ای حرفش 
می نشستی خس���ته نمی شدی، از مسافرت با شتر عشق 
علی شاهس���ون خان آبادی تا ماش���ین دودی، از بنز با 
دماغ ماشاالله خان شوفر تا نوزده بیست چهار کمپرسی 
مع���دن پودر س���فید و من در حیرت ک���ه چقدر از این 
شاهد زنده در سال ١٣4٠ مسافر کربا لیاکتو این نقل 

را این جا بگذارم، به آن در پی خواهیم رسید.
تلفن همراه زنگ زد و آن س���و جوانی مودب پرس���ید 
"وقت دارید ساعت سه و نیم بعد از ظهر روز پنج شنبه 
نشس���تی با جناب مهندس یکه زارع داش���ته باشید؟" 

و من با خوش دلی پذیرفتم و خوشحال زمزمه کردم: 
بدین مژده گر جان فشانم رواست   

این مژده آسایش جان ماست  
یکه زارع از جمله مدیرانی اس���ت که فعل خواستن را 
ص���رف می کند و از قبیله ی جوان���ان پرتاش و مبتکر 
کش���ور اس���ت. در محوطه کارخانه ایران خودرو دیزل 
رس���یدم، نگهبان به  من گفت "این خ���ط قرمز را بگیر 
برو تا به س���اختمان مدیریت برسی". عقربه ی ساعت 
درس���ت به سه و نیم نشس���ته بود که در دفتر محل قرار 
بودم، چند دقیقه منتظر نوبت نشس���تم و ذهن پرسشگر 
م���ن ب���ه گاراژ اتوعدل در جنب می���دان گمرک رفت، 
همان ماش���ین بنز دماغ دار و ماش���االله خان ش���وفر، 
س���ید احمد شاگرد و دیگر بنز های با دماغ و بی دماغ 
موت���ور جلو در گاراژ عدل و چن���د قدم باالتر گاراژ اتو 
توکل و سرویس���های پرش���مار اتو توکل که در روزهای 
نخست واحد رقیب سرس���ختی در ترانسپورت شهری 
به خصوص خط گمرک مولوی، میدان راه آهن انقاب 
می داشت. ده شاهی ، یک قران تا رسید به سی شاهی، 
همین که واحد رفت دوطبقه لیانه آورد اتو توکل پا را 
از ش���هر بیرون کشید و رفت به سمت شهریار و ورامین 

و دماون���د، کرج و... از آنجا به قهوه خانه مس���یب در 
پاسگاه نعمت آباد آنجا که بچه های شوفر کوره پزخانه ها 
می بودند و از آنجا به گاراژ خرم باری هایی که بندر به 
بندر، شهر به ش���هر از گردنه ها از افتادن بال کشیدن از 
سپرنویسی تا اتاق سازی میدان خراسان سه راه آذری، 
از لیان���ه داف، انترناش، ماک، پرکنز، جمس، ولوو و 
در نهایت عروس جاده ها بنز، بنز صد و هفتاد و شش، 
صد و هشتاد سواری کرایه، صد و نود سواری سیاسی 
تشریفات کوی سبقت را از همه ربوده. وقتی ماشاالله 
خان به قهوه خانه می رسید صلوات بلند باال می داشت 
و اژدر قهوه چی اس���تکان نعلبکی به هم می زد. بنز به 
اضافه ی ماش���االله خان اعتباری بود، شعبان الال نقال 
قهوه خانه می گفت: "بنز یعنی پل اورس���ک، بنز یعنی 
ساختمان راه آهن، بنز یعنی ساختمان عدلیه، بنز یعنی 
ماش���االله خان" سوت، صلوات، خنده، در این حال و 
ه���وا بودم که مدیر دفتر نام مرا خواند و به اتاق رییس 

هدایتم کرد.
مهن���دس یکه زارع را می ش���ناختم، سال هاس���ت در 
صنعت خودرو نامی ش���ده و کارش تحس���ین بر انگیز 
اس���ت. به استقبالم می آید و با لبخند سامی می دهد، 
می گوید همواره شما را دیده بودم که با دوربین شیک 
پوش���ی، مطلب اخیر ش���ما درباره ی فراز را خواندم و 
دلم خواس���ت ش���ما را ببینم و حالی بپرسم. خجل از 
این لطف او گفتم م���ن فراز را بر فراز دیدم این هیاهو 
بر چیس���ت، و او گفت برای اینکه بنز می سازیم. گفتم 
بن���ز برند خودرو و صاحب دارد، گفت بنز س���ی مورد 
با ما دارد آنها را حل کند تا به س���ی و یکم که مربوط 
به اوس���ت برس���یم. گفتم در تحریم نگ���ذارد. نیم خیز 
ش���د و گفت چرا تحریم از قطع���ات بنز چیزی از آنها 
نمی خریم، از میل لنگ تا ش���اتون از پیس���تون تا دنده 
فرامیل از پمپ تا یاطاقان از بلبرینگ تا الستیک اتاق 
را خودمان می س���ازیم، تازه آنها را ما می توانیم تحریم 
کنیم. نیرو محرکه، محورس���ازان، رینگ سازی مشهد، 
ریخته گ���ری آهنگری تبریز، از ابتدا تا انتها را خودمان 
می س���ازیم، از قطعه فوالدی تا تراشه الکترونیکی، ما 
بنز می سازیم. ما سالهاس���ت بنز می سازیم و به جهان 
عرض���ه می داری���م. او می گفت و من به س���ال ١٣4١ 
بازگش���تم، از میدان ش���اه به میدان ش���وش تا دروازه 
خراس���ان توی اوراقی ها به دنبال یک میل س���وپاپ 
تا بتوانیم روی ش���ورلت اتاق چوبی ی���ک موتور بنز 
٩٠٨ بگذاریم، جور نمی ش���د که نمی شد. خدا رحمت 
کن���د یونان ارمنی که آمد یک موتور ١٩٠ را برداش���ت 
آخر دنده فراویل یک ش���فت جوش داد و به گیربکس 
دوج ٣ تن گذارد. آن روزها بنزین 4 ریالی شده بود ده 
ریال. در بازگش���ت ردیف خودروهای آماده به تحویل 
از خاور تا یدک کش بنز مرا به باور نشاند که یکه زارع 

توانسته! و معنی تیتر فراز بر فراز شایسته ی او بود.

ایران خودرو دیزل پیشگام در صنعت خودرو

 خسرو
 امیرحسینی
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27 اقتــصـاد و بیمه

ایران خودرو دیزل 11 محصول جدید به بازار عرضه می کند

ایران خودرو دیزل موفق شد تولید محصوالت خود را در سال جاری ٢5درصد افزایش دهد.
هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو دیزل، با بیان مطلب باال در همایش نمایندگی های مجاز ایران خودرو دیزل گفت: با توجه به 
شرایط موجود و برنامه ریزی صورت گرفته موفق شدیم در سال جاری بیشترین افزایش تولید را در بین خودروسازان به دست آوریم.

وی با تاکید براینکه این ش���رکت موفق ش���د از تحریم سربلند بیرون بیاید، گفت: هر شرکتی موفق شد بیش از ٢٠هزار خودروی سنگین 
تولید کند، آینده خوبی در اننظار این شرکت خواهد بود.

او در زمینه کامیون هوو گفت: در ١٠ ماهه امس���ال خودرو هوو در بین ٩ برند از نظر تصادف دارای رتبه 5 بود، ولی بیش���ترین تبلیغات 
منفی علیه این خودرو شده است.

یکه زارع با تاکید بر اینکه ارتباط با نمایندگی ها باید ساده و آسان باشد، گفت: شرکت گواه باید روند ارتباط با نمایندگی ها را تسهیل 
کند تا ارایه خدمات نمایندگی ها به مشتریان سریع انجام شود.

وی دسترس���ی نمایندگی ه���ا به قطعات یدکی را مهم ارزیابی کرد و گفت: از دیگر م���واردی که باید مورد توجه قرار گیرد، تهیه و توزیع 
قطعات یدکی اس���تاندارد در بین نمایندگان اس���ت که این کار س���بب خواهد شد مش���تری قطعات یدکی را در کوتاه ترین زمان ممکن 

دریافت کند.
یکه زارع تاکید کرد: شرکت گواه با توجه به سابقه چندین ساله خود باید رهبری بازار قطعه خودروهای تجاری را به دست گیرد و از 

ورود قطعات یدکی تقلبی و بی کیفیت به شبکه جلوگیری کند.
او به برنامه های تولیدی ش���رکت ایران خودرو دیزل در س���ال آینده اشاره کرد و گفت: در سال آینده چهار نوع کشنده، سه نوع خودرو 

باری از جمله سهند، آریا و یک خودرو دیگر تولید خواهد شد.
وی به دیگر برنامه های این شرکت در سال آینده اشاره کرد و گفت: خودرو پیکاب از اول مهرماه سال آینده در دو مدل بنزینی و یزلی 

با تیراژ ١5٠٠ دستگاه تولید و روانه بازار می شود.
یکه زارع در ادامه گفت: با توجه به سیاست ایران خودرو دیزل در خصوص تولید اتوبوس های درون شهری، سه نوع اتوبوس ١٢متری، 

١٨متری و ٢4 متری در سال آینده تولید خواهیم کرد.
وی یادآور شد: در خصوص اتوبوس های بین شهری با یک شرکت ایتالیایی در حال مذاکره هستیم که امید است این اتوبوس در سال 

آینده به تولید رسد. همچنین مینی بوس کروز از مرداد سال آینده تولید خواهد شد.
یکه زارع رابطه بین فروش و تعداد نمایندگان را منطقی دانس���ت و گفت: سیاس���ت ایران خودرو براساس فروش محصوالت تولیدی 

است و برهمین اساس جهت رسیدن به این هدف تعدادی نمایندگی مجاز فروش احداث خواهد شد.
وی ب���ه توان خرید نمایندگی ها اش���اره کرد و گف���ت: اگر نمایندگانی به تنهایی قادر به خرید خودرو نباش���ند، می توانند در قالب یک 

کنسرسیوم اقدام به خرید خودرو کنند.



فراری
 چهارده روز اس���ت که دخترکی در کنار کارتن ها و موش ها شب ها را می گذراند. چهارده روز، 
دقیقًا چهارده روز است که دخترک در خیابان های شهر ولگا سرگردان است و از دست پلیس ها 
فرار می کند. ش���هر ولگا یک شهر ساحلی کوچک است با اس���کله ای زیبا و دریایی زیباتر، با 
قایق های ریز و درش���ت و مردمی فقیر که بیش���تر آنها صیاد و ماهی گیر هس���تند و خوب، درآمد 

آن چنانی هم ندارند. پدر دخترک بیچاره هم از این دست ماهی گیر ها بود...
 اما حاال جس���د پدر او در گودالی تاریک و س���رد که سنگی بر روی آن قرار داده شده شب ها و 
روزه���ا را می گذراند. مادرش هم نیز به دلیل بیماری ناش���ناخته ای در زمان های دور، آن زمان 
که او تنها ش���ش سال داشت دست از این دنیا کشیده بود. حاال او دختری یازده ساله است که 

دقیقًا چهارده روز است پدرش را از دست داده است.
تنها چیزی که در این ش���هر کوچک  و در این کره خاکی برایش باقی مانده اس���ت یک دوست 
اس���ت. دوس���ت، چیزی که برای دخترک معنایی بیش���تر از یک کلمه دارد. دوست او مثل همه 
دوس���ت های دیگر نبود چرا که دوست او تنها یک درخت بود. یک درخت پر از محبت که به 
نظر او س���خن می گوید و احساس شاعرانه و لطیفی دارد. پدرش همیشه آن را یک درخت تنها 
خطاب می کرد، اما همین درخت تنها ، غذای چهارده روز دخترک را تأمین کرده بود و آن تنها 
سرپناه و پناهگاه دخترک در برابر هجوم سرما و باد و هجمه پلیس ها بود. پلیس ها می خواستند 
تنها چیزی که ش���خصا برایش باقی مانده اس���ت را نیز از او بگیرند، آزادی را. ))آزادی(( تنها 
چیزی که برایش باقی مانده اس���ت. دخترک یازده س���اله اما شجاع است و نمی گذارد آزادیش 
را ی���ا بهتر بگوییم تک درختش را از او بگیرند  و ش���یرین آن که دخترک تنها در برابر پلیس ها 
موف���ق می ش���ود  و... حاال دیگر از این دخت���رک تنها و پلیس ها و درخت تنها خبری نیس���ت.                                                                                                                             
این داس���تان را در میان روزنامه های قدیمی مادر بزرگم می یابم و وقتی از مادربزرگم راجع به 
این داستان می پرسم در حالی که به عکس دخترک خبره می شود می گوید: در جوانی هایم زیبا 

بودم زیبا، اینطور نیست؟؟ آن دخترک مادربزرگ من است.

آنیتا كرباسي
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لوح سپاس سومین دوره جشنواره ملی بهره وری به شرکت پتروشیمی شازند رسید

س���ومین جش���نواره ملی به���ره وری با حمای���ت اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران در تاریخ ١١ / ١١ / ١٣٩٠ 

در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.
توسعه نظام جامع سنجش و اندازه گیری بهره وری در 
کش���ور، ایفای نقش پیش برنده در افزایش بهره وری 
س���ازمان ها و شرکتهای کشور، تش���ویق بنگاه ها برای 
اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ش���اخص های بهره وری 
و انج���ام پروژه ه���ای بهبود ب���ا بهره گی���ری از مدل 
مدیریت بهره وری سرآمد، افزایش توان رقابت پذیری 
سازمان ها و شرکت هایایران در محیط کسب و کار بین 
المللی و همچنین افزایش س���ازگاری آنها با بازارهای 
جهانی،ایجاد زیر س���اختار اطاعاتی مناس���ب جهت 
توس���عه فعالیت های بهینه کاوی در سطح ملی و بین 
المللی و شناسایی و تجلیل از بهره ورترین و پر تاش 
ترین س���ازمان ها، شرکت ها و مدیران کشور از اهداف 

این جشنواره اعام شد.
همچنین در راس���تای برگزاری س���الیانه جشنواره ملی 
بهره وری، اولین سامانه آناین داوری به منظور انتخاب 
برترین های به���ره وری در صنایع مختلف و معرفی و 
تقدیر از شرکت هایمنتخب در این جشنواره راه اندازی 
شده است نخس���تین سامانه داوری آناین به تفکیک 
هر صنعت درکش���ور، انتخ���اب برترین های بهره وری 
توسط ١6٠٠ نفر از متخصصین صنایع مختلف و ایجاد 
شبکه ای از متخصصین در صنایع مختلف جهت تبادل 
نظر و همفکری در ارتباط ب���ا موضوعات بهر ه وری 
از مشخصات این سامانه است. باالبودن سطح کیفی 
نسبت به میانگین صنعت، رش���د روزافزون و پایداری 
در رشد از اهداف برنامه توسعه چهارم از شروط اصلی 

جشنواره برای منتخبین بوده است.
عام���ل  مدی���ران  حض���ور  ب���ا  جش���نواره  ای���ن 
شرکت هایبرگزیده،مس���وولین اتاق بازرگانی و فعالین 
اقتصادی کش���ور در حالی برگزار گردید که ٨٩٠ شرکت 
در طول شش ماه از بین شرکت هایبورسی- فرابورسی، 
ش���رکتهای دارای رتبه بندی باالی کارت بازرگانی و 

شرکت هایمستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
محورهای اصلی اعطای نشان جشنواره ملی بهره وری 
در این دوره ش���اخص بهره وری نیروی کار، ش���اخص 
بهره وری سرمایه، شاخص بهره وری کل عوامل، شاخص 
فروش و سودآوری،شاخصهای بهره وری مواد، کارآیی 
فرآیند، شاخص های قیمت تمام شده کاال و خدمات 
و محوریت ش���اخص به���ره وری انرژی بوده اس���ت.

بر اساس این گزارش، لوح سپاس سومین جشنواره ملی 
بهره وری توسط دکتر نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و 
صنایع معدنی ایران در گروه تولیدات پتروشیمی، برنده 
برتر بخش ویژه به مهندس محسن پورمحمد مدیر توسعه 

استراتژیک و نماینده شرکت پتروشیمی شازند اهدا شد.
این مراس���م با س���خنرانی دکتر محمدی، رییس کمیته 
راهب���ری پیرامون ض���رورت اندازه گی���ری و تجزیه و 
تحلی���ل بهره وری آغ���از گردید. پ���س از وی، مهندس 
فرش���ید شکرخدایی، دبیر جش���نواره گزارش کاملی از 
عملکرد دبیرخانه در سه دوره جشنواره ملی بهره وری 

و دستاورد های سومین دوره ارایه نمودند.
وی اف���زود: بی���ش از 55 درص���د تولی���د ناخال���ص 
مل���ی)GDP(در بخ���ش صنعت و مع���دن و بیش از 
٨٠ درصد بخش خدمات موسس���ات مالی و پولی در 
سامانه ملی انداز ه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای 

بهره وری محاسبه شده است.
شکر خدایی سپس در رابطه با تغییرات ارزش افزوده، 
عوامل تولید و بهره وری در صنایع با ارزش افزوده باال 

توضیحاتی ارایه نمود.
وی از س���النامه آم���ار به���ره وری ب���ه عن���وان یک���ی 
خروجی های جشنواره نام برد و با ارایه فهرست ارزش 
افزوده گروه های حاضر در جش���نواره و فهرس���ت ٢٠ 
ش���رکت اول در تولید ارزش افزوده به نرخ ثابت سال 
١٣٨٣ از تهیه و انتشار رتبه بندی بیش از 5٠٠ شرکت بر 
اساس شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری در ٨ 

مجلد تحت عنوان R4B 5٠٠ خبر داد.
نظر نماینده شرکت پتروش���یمی شازند را درخصوص 

جشنواره جویا شدیم که اظهار نمودند:
بایس���تی توج���ه مضاعفی به بخش ه���ای تولیدی که 
جهادگران واقعی اقتصادی هس���تند نموده به طور یکه 
انگیزه س���رمایه گ���ذاران برای حض���ور در این بخش 
افزایش یابد یقینا رش���د تولید در هر جامعه به صورت 
واقعی سبب افزایش سطح شاخصهای بهره وری در آن 
جامعه می گردد و در نتیجه وضعیت درآمد سرانه ملی، 

بهبود خواهد یافت.
- نکته مهم دیگر به نظر بنده این است که تنها شاخص 
اقتص���ادی نمی تواند نش���ان دهنده به���ره وری یک 
مجموعه باشد زیرا ش���اخص های اقتصادی در واقع 
ش���اخص های تاخیری و یا پیش رو هستند به عبارت 
دیگر ش���اخص های دیگر از قبیل رضایت مش���تری و 
قبل از آن فرآیندهای پویا و توانمند و ریشه واقعی همه 
اینها انسان هایی توانمند هستند که در یک مجموعه به 
کار مشغولند به عبارت دیگر بهتر است وضعیت توسعه 
منابع انسانی و نیز فرآیندها و مشتریان سازمان مباحث 
مربوطه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در ضمن تنها فروش 
بیش تر نمی تواند نش���ان دهنده موفقیت یک شرکت 

باشد زیرا:
١- باید سودآوری یعنی نسبت سود یا در آمد به سرمایه 

گذاری انجام شده مورد محاسبه قرار گیرد

٢- شرکت ها در سطوح یکسان مورد ارزیابی قرار گیرند 
نه اینکه یک شکت بس���یار کوچک در مقابل شرکت 

بسیار بزرگ مورد ارزیابی واقع شود
٣- ش���رایط ش���رکتها از نظر دولتی و خصوصی بودن 
نیز باید یکس���ان باشد، مشخص است که یک شرکت 
دارای سوبسیدهای دولتی هرگز قابل مقایسه با شرکت 
خصوص���ی که باید بدون هر گونه سوبس���ید )یارانه(به 

حیات خود ادامه دهد، نخواهد بود.
از ایشان سوال شد چه تجربه موفقی برای بردن »جایزه 

بهترین تجربه بهبود بهره وری « موثر بوده است؟
برای »جایزه بهترین تجربه بهبود بهره وری « به نظر این 
جانب، باید تمرکز روی چگونگی تأمین خوراک اصلی 
شرکت یعنی نفتاباشد تا مشخص گردد که مدیریت ارشد 
سازمان با چه تاش���ی توانسته است این شرکت را در 

زمره شرکت هایسودده حفظ نماید.
چشم انداز و برنامه های آتی شرکت برای سال آینده:

همانگونه که در ارزش های مشترک این سازمان تعریف 
ش���ده برای ادامه حیات و بقا باید به »توس���عه مستمر 
« فکر کنیم که در این راس���تا نی���ز اقداماتی در جریان 
است. همزمان فعالیت هایی در راستای نشاط سزمانی 
در حال وقوع اس���ت این دو موضوع مهم بتواند برای 
بهبود فرآیندها و در نتیجه رضایت بیش تر مش���تریان 
مفید باشد که این امر در نهایت به نفع تمامی ذی نفعان 
سازمان خواهد بود. به عبارت دیگر چشم انداز شرکت 
موفقیت بر اساس هم سویی و مشارکت کارکنان با تکیه 

بر ارزش های مشترک سازمانی می باشد.
پیام ش���رکت پتروشیمی شازند برای برگزیدگان دهمین 

جشنواره تولید ملی افتخار ملی سال آینده )٩١(:
تولید ملی ضرورت نقش جدی تر تولیدکننگان در قالب

تش���کل هایی مثل ش���بکه خانه ه���ای صنعت، معدن 
و تج���ارت به منظور حضور در مب���ادی قانونگذاری، 
اجرایی و پیگیری حقوق تولیدکنندگان در این راس تا 
ضروری است در اسرع وقت نشریه ای رسمی، سایتی 
فع���ال و گروه ه���ای کاری در زمینه های مختلف برای 
پیگیری مطالبات و ایجاد تعامل س���ازنده با گروه های 
تصمیم گیری ایجاد گردد چرا که تعامل سازنده موجب 

توافق، تفاهم و تکامل خواهد شد.
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مدیرعامل نبود از مدیران فنی آورده بودند تا افزایش 
سرمایه را توصیه کنند. جناب علی اکبر خان طاهری 
نژاد خود یک مجموعه دانش اس���ت اما با ریاست 
جناب بیگدلی و دو ناظر جنابان گودرزی و سرکار 
خانم رضایی در حضور 7٨ درصد سهامدار افزایش 

سرمایه مصوب شد.
در گفت و شنود مجمع معاونت شرکت به پرسشگری 
گفت روزی ناصرالدین شاه از عمله طرب خواست 
بنوازند و آنها از سرش���ب تا صبح بدین کار همت 
گماشتند مس���ئول طرب صبح از محضر شاه پرسید 
چگونه بود طرب و شاه گفت ماهور و مسئول طرب 
گفت از سرشب ماهور بود تا صبح و افزایش سرمایه 
ش���رکت نفت بهران مصوب مجمع ش���د هم چون 

نوازنده ماهور.

دالئل توجیهی لزوم و پیشنهاد افزایش سرمایه
طرح از نوع توسعه )تکمیلی / بازسازی و نوسازی( 

می باشد.
ابعاد فنی اجرای طرح:

با توجه به رون���د بازار داخلی و نتایج مطالعه بازار 
توسط واحد فروش شرکت و همچنین هدف گذاری 
کمی و کیفی با توجه به ش���ناخت بازار روانکار در 
ایران، افزایش سهم بازار روانکار برای شرکت نفت 
بهران در کشور از ٣5 درصد فعلی به 57 درصد طی 
١٠ س���ال آینده و همزمان با تغییر کیفی محصوالت 

نتایج زیر را بدست می دهد.
الف- در سال گذش���ته در حدود ٢55 میلیون لیتر 
انواع روانکار توسط شرکت نفت بهران تولید شده 
ک���ه ٣6 درصد از مجموع ح���دودا 7٠٠ میلیون لیتر 

پتانسیل بازار روانکار در ایران را شامل می شود.
ترکیب روغن پایه مصرفی در تولید محصوالت به 
لحاظ گروه بندی در سال گذشته شامل ١٩٠ میلیون 
لیت���ر روغن پایه گروه I و 65 میلیون لیتر روغن های 
پایه گروه II و III یوده که به عبارتی دیگر در س���ال 
گذشته ٢5 درصد از روغن پایه مورد نیاز شرکت از 

گروه II و III  بوده و از منابع خارجی تأمین گردیده 
است.

ب- پیش بینی روند ده ساله فروش نشان می دهد 
که در سال ١٣٩٨ شرکت نفت بهران می بایست در 
مجموع حدود 47٠ ه���زار تن محصول روانکار با 
احتس���اب 57 درصد از کل ٨٢٠ هزار تن سهم بازار 
کشور را تولید نماید. با توجه به برنامه آتی نیاز بازار 
که در باال توضیح داده ش���ده است. شرکت برنامه 
ریزی الزم را برای دستیابی به اهداف استراتژیک 
در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت، به ش���رح زیر 

تدوین نموده است.

اهداف کوتاه مدت :
اجرای پروژه تعریف شده فعلی )فاز چهارم توسعه 

واحد عملیاتی ام- ای- ک(
اج���رای این طرح و بوجود آمدن انعطاف عملیاتی 
الزم، متناسب با تأمین خوراک هدف، امکان مانور 
عملیاتی برای تولید بیشتر روغن پایه گروه را بوجود 
آورده و منج���ر به تأمین مقدار روغن پایه کمتری از 
کشورهای خارجی )با هزینه های باال( خواهد شد 
و از طرف���ی امکان تولی���د واکس های کم روغن و 
روغن های پایه نیز به میزان بیش���تری فراهم خواهد 

شد.

اهداف بلند مدت :
١-فاز اول : ایجاد یک واحد تکمیلی برای اصاح 
خواص خ���وراک ورودی ب���ه واحدهای عملیاتی 

فعلی
٢-ف���از دوم : اص���اح ظرفیت واح���د فعلی برای 
اصاح مشخصات محصوالت نهایی روغن های 

پایه 
٣-ف���از س���وم : احداث ی���ک پاالیش���گاه تولید 

 III/II روغن های پایه گروه
از آنجاییکه هدف، توس���عه واح���د عملیاتی فعلی 
بوده بنابراین فقط تجهیزات مشابه به سیستم اضافه 

می گردد. تکنولوژی موجود به لحاظ ماهیتی تغییری 
نداشته ولی چگونگی به کارگیری بهینه آن بستگی 
به تجربه و مهارت نفرات عملیاتی خواهد داشت که 
از این حیث با توجه به وجود تجربه 4٢ ساله، شرکت 
نفت بهران در مقایس���ه با رقبا از ضریب بهره وری 
باالتری برخوردار می باش���د. لذا با توجه به عنوان 
طرح، روش���ن اس���ت که تجربه کافی برای اجرای 
طرح وجود داشته و استفاده از خدمات مشاوره ای 

)داخلی / خارجی( ضرورت نخواهد داشت.

ابعاد اقتصادی اجرای طرح:
با توجه ب���ه توضیحات مندرج در بن���د ١- 5 طرح 
توسعه )تکمیلی / بازسازی و نوسازی ( می باشد و 
جهت اجرای آن نیاز به جذب دانش فنی خارجی 
و یا داخلی جدیدی نیست و شرکت بر حسب تجربه 
گذشته می تواند آن را اجرا نماید و با توجه به روند 
ف���روش کنون���ی و افزایش ظرفیت تولید ناش���ی از 
اجرای طرح تعریف شده، فروش شرکت نفت بهران 
در سال ١٣٩٣ )اولین س���ال بهره برداری از طرح( 

بالغ بر ١١/6١٠/٣٩5 میلیون ریال خواهد شد.

تاریخچه فعالیت
ش���رکت نفت بهران )س���هامی عام( در سال ١٣45 
با س���رمایه ٢٢5 میلیون ریال تاسیس و به نام شرکت 
تولید و تصفیه روغن )سهامی عام( به شماره ١٠٨44 
در اداره ثب���ت ش���رکت هایتهران به ثبت رس���ید. تا 
زمان پیروزی انقاب این شرکت محصوالت خود 
را تحت برن���د Esso و با نامهای تجاری کمپانی 
Exxon ب���ه بازار عرضه می نم���ود و در پی قطع 
رابطه با آمریکا مدیریت ش���رکت در اختیار کارکنان 
ایرانی قرار گرفت و در تاریخ ١٣6٣/٩/١٢ نام شرکت 
به پاالیش روغن تهران )سهامی عام( تغییر نموده 
و مج���دداً برابر صورتجلس���ه مجمع عمومی مورخ 
١٣7٠/٢/4 نام ش���رکت به نام فعلی آن یعنی شرکت 

نفت بهران سهامی عام تغییر یافت. 

نوازنده ماهور در بهران خوش 
نواخت

افزایش س��رمایه نف��ت بهران 
مصوب مجمع گرفت

سمت   نماینده     عضو هیات مدیره    

رییس هیات مدیره علی محمد حریری   بنیاد مستضعفان     
نایب رییس هیات مدیره غالمرضا موذنی    شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره حجت الله امانی دولت سرا  انرژی گستر سینا    
عضو هیات مدیره هوشنگ کمانی عسگری   بانک سینا     
عضو هیات مدیره محمد حسین حزین   مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا  
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پتروشیمی شازند برای پنجمین سال متوالی به عنوان تولید کننده برتر کشور شناخته شد

مراسم نهمین دوره جشنواره تولید ملی  افتخار ملی با عنوان 
اصلی»جهاد اقتصادی با تولیدات صادرات گرا در فضای 
رقابت���ی « در تاری���خ دهم بهمن م���اه ١٣٩٠ در محل مرکز 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد.
ش���بکه خانه های صنعت و معدن طی این مراسم رسماً به 
خان���ه صنعت،معدن و تجارت ایران تغیی���ر نام داد و تمبر 
یادبود مراسم نیز با حضورمقامات حاضر در جلسه آقایان: 
غضنفری(وزیر صنعت و معدن و تجارت)هاشمی(رییس 
کمیسیون صنایع و معادن)محجوب(نماینده مجلسو رییس 
خانه کارگر)برزگری()رییس سازمان ملی استاندارد( ابطال 

شد.
دراین مراس���م همچنین به پاس خدمات و تعامل سازنده و 
باالی دکتر مهدی غضنفری با بخش خصوصی، لوح تقدیر 
جشنواره توس���ط رییس خانه صنعت، معدن و تجارت به 

نمایندگی از اعضا به وی اهدا شد.
تقدیر از 54 ش���رکت صنعتی، صادراتی و خدماتی توسط 
وزی���ر صنعت،معدن و تج���ارت از دیگ���ر برنامه های این 

جشنواره بود.
دکتر مهدی غضنفری با ارایه چند پیش���نهاد در جمع خانه 
صنعت، معدن و تجارت حضور یافته بود، از اباغ مصوبه 
جدید ش ورای پول و اعتبارتوس���ط بانک مرکزی مبنی بر 

فعال شدن بانک ها برای اجرای ال سی ریالی خبرداد.
وزیر صنعت، مع���دن و تجارت با تاکید براینکه اجرای ال 
س���ی ریالی ازاعتقادات این وزارتخانه بوده و آن را به طور 
جدی در ش���ورای پول و اعتبارپیگیری کرده است، افزود: 
براس���اس اباغ رییس کل بانک مرک���زی از این پس این 

خدمت بانکی همچون گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین در این مراسم با قدردانی از حضور سیدحسین 
هاشمی،رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رییس و 
هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، محمدرضا 
محج���وب، نماینده مجلس و فع���االن بخش خصوصی، 
خطاب به شرکت کنندگان گفت: همه شماافتخاری هستید 
برای ما، دفاع از تولید و خودکفایی، خوداتکایی،استقال 
صنعتی را مطرح و پشتیبانی کردید و برای برداشتن گام های 

مهم افسران این میدان شدید.
در این مراسم شرکت پتروشیمی شازند برای پنجمین سال 
متوال���ی به عنوان تولی دکننده برتر معرفی ش���د و مهندس 
غامعب���اس رمضانی قائ���م مقام برنامه ری���زی و کنترل به 
نمایندگی از طرف این ش���رکت لوح تقدیر و تندیس واحد 

نمونه و منتخب کشوری را دریافت کرد.
در ل���وح اهدای���ی به این ش���رکت آمده است:بخش���ی از 
دستاوردهای شرکت پتروشیمی شازند در ٣ سال گذشته به 

شرح ذیل است:
تولید گرید PE٨٠ درواحد پلی اتیلن سنگین و گرید لوله سبز 
در واحد پل یپروپیلن در سال ١٣٨7- تولید گریدهای باک 
خودرو، س���پر خودرو و پزشکی (سرنگ و....)در واحد پل 
یپروپیلن- ثبت آزمایش���گاه مرکزی در لیست مراجع مورد 
تایید موسسه اس���تاندارد و راه اندازی سیستم نر م افزاری 

ISO١7٠٢5) ) برای اخذاستاندارد
- صادرات بنزین به بازارهای افغانستان وعراق

- شروع استقرار سامانه نرم افزاری مدیریت دارایی های 
EAM((سازمان

- دریافت گواهی کیفیت و نش���ان اس���تاندارد ملی برای 
٩ محصول در س���ال ١٣٨7بخشی از دستاوردهای شرکت 

پتروشیمی شازند:
دارنده لوح تقدیر صنعت س���بز ایران از س���ازمان حفاظت 
محیط زیس���ت به خاطر احداث بالغ بر ٢٠٠ هکتار فضای 

سبز در سال ١٣7٨
- دارنده رتبه س���وم تحقیقات در س���یزدهمین جش���نواره 
خوارزمی به دلیل جایگزینی حال مضر بنزن با تولوئن در 

سال ١٣7٨
- دارنده گواهینامه ISO٩٠٠١ از سال ١٣77

- دارنده گواهینامه ISO١4 ٠٠١ از سال ١٣7٨
- دارنده گواهینامه OHSAS١٨٠٠١ از سال ١٣٨١

- دارنده جایزه کیفیت و بازاریابی از ش���رکت GQM در 
سال ١٣٨٠

- دارنده رتبه س���وم تحقیقات در چهاردهمین جش���نواره 
خوارزمی به دلیل تولید مستقیم CAC از کلریناسیون اسید 

استیک در سال ١٣7٩
- مجتمع نمونه ایمنی در مجموعه صنایع پتروش���یمی در 

سال ١٣7٩
 QUALITY & MASTER تندی���س  -دارن���ده 

MARKETING AWARD در سال ١٣7٩
- مجتم���ع نمونه در تحقیق و توس���عه در مجموعه صنایع 

پتروشیمی در سال ١٣7٨
- دومین شرکت برجسته در زمینه نوآوری در سال ١٣٨١ - 
کسب لوح تقدیر و تندیس از سوی ریاست محترم جمهوری 

به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سال ١٣٨6
- ثبت اختراع تولید پلی پروپیلن شفاف از رندوم کوپلیمر 

پروپیلن در سال ١٣٨6
- قرار گرفتن در ردیف شرکت هایبرتر بورس در سال ١٣٨5

- دریافت تندیس و لوح تقدیر از جشنواره تولید ملی طی 
سال ١٣٨5 تا سال ١٣٩٠

- کسب مقام سوم توس���عه در جشنواره خوارزمی در سال 
١٣٨5

- کس���ب مقام صادرکننده نمونه کش���ور از سوی سازمان 
توس���عه تجارت ایران و دریافت لوح تقدیر از مقام محترم 

ریاست جمهوری در سال ١٣٨5
- حفظ مقام برتر بین شرکت هایپتروشیمی در زمینه ایمنی 

در سال١٣٨6 و ١٣٨7.
- صادرکننده نمونه کشوری سال ١٣٨7

- حفظ مقام برتر بین شرکت هایپتروشیمی در زمینه ایمنی 
در سال١٣٨6 و ١٣٨7.

- صادرکننده نمونه کشوری سال ١٣٨7
- کس���ب لوح تقدیر و تندیس از س���وی ریاس���ت محترم 

جمهوری به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سال ١٣٨6

- ثبت اختراع تولید پل یپروپیلن شفاف از رندوم کوپلیمر 
پروپیلن در بخش پلیمریزاسیون و اکستروژن، ویژه مصارف 
تزریقی، ترموفرمینگ و تزریقی، کشش���ی و بادی در سال 

١٣٨6
- قرار گرفتن در ردیف شرکت هایبرتر بورس از نظر شفافیت 

اطاعات و اطاع رسانی در سال ١٣٨5
- دریافت تندیس و لوح تقدیر از جشنواره تولید ملی طی 

سال ١٣٨5 تا سال ١٣٩٠
- کسب مقام سوم توس���عه در جشنواره خوارزمی در سال 

١٣٨5
- کس���ب مقام صادرکننده نمونه کش���ور از سوی سازمان 
توس���عه تجارت ایران و دریافت لوح تقدیر از مقام محترم 

ریاست جمهوری در سال ١٣٨5
- ثبت اختراع س���نتز لیگاند بیس فسفیت جهت انتخاب 
کاتالیست مناسب به منظور باالبردن نسبت نرمال بوتانل به 
ایزو بوتانول و افزایش سود آوری واحد دو اتیل هگزانول ها 

در سال ١٣٨7
- ثب���ت اختراع رن���دوم کوپلیم���ر پروپیل���ن (گرید لوله 
سبز)درفرآیند تکLoop افرپیول ویژه مصارف انتقال آب 

سرد و گرم در سال ١٣٨7
- دارنده تندیس و تقدیرنامه صادر کننده نمونه سال استان 

مرکزی درسال ١٣٨7
- دریافت لوح جشنواره مدیریت انرژی صنایع پتروشیمی 

در سال١٣٨٨
- معرفی شرکت به عنوان صادرکننده خوشنام از سوی ستاد 

مبارزه با قاچاق ارز وکاال در سال ١٣٨٨
- کسب رتبه چهل و هفتم در بین یکصد شرکت برتر کشور 

با 4 پله صعود در سال ١٣٨٨
- اخذ گواهینامه کیفیت از موسسه اروپایی EXOVA برای 
 HDPE ٨٠ واحد PE و P.P واحد RP٢7محصوالت ٠

در سال ١٣٨٩
- دس���تیابی به دانش فنی تولید کاتالیست کوبالت اکتوئید 
برای واحد PBRو تولید صنعتی این ماده و ثبت اختراع به 

نام شرکت در سال ١٣٨٩
 Food Grade دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی -
از موسس���ه بین المللی Pira برای محصوالت پلیمری در 

سال ١٣٨٩
 Food Grade دریافت گواهی پروانه ساخت (گواهی -

در سال ١٣٨٩
- دریافت تندیس و لوح نهمین جشنواره تولید ملی در سال 

١٣٩٠
- دریافت تندیس و لوح جشنواره صادرکننده نمونه استان 

تهران در سال ١٣٩٠
- دریافت لوح از سومین جشنواره ملی بهره وری در بخش 

ویژه جشنواره در سال ١٣٩٠
- کسب مقام سوم پژوهش های توسعه ای در سال ١٣٩٠.
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سود 5١٠ ریالی غدیر وتسریع درتوزیع آن به سهامداران
ش����رکت سرمایه گذاری غدیر در س����ال مالی منتهی به 
١٣٩٠.٩.٣٠ نس����بت به س����ال مالی قبل ب����ا ١4٢ درصد 
افزایش ارزش بازار در بین شرکتهای سرمایه گذاری در 

مقام اول قرار گرفت.
خبری که امسال سهامداران شرکت سرمایه گذاری غدیر 
را بیش از پیش خوشحال کرد برگزاری مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت، دو ماه جلوتر از از سالهای گذشته 
بود. مجمع شرکت سرمایه گذاری غدیر در آخرین روز 
بهمن ماه ٩٠ با حضور بیش از ٩٠.4 درصد از سهامداران 
در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد و حاضرین در جلسه، 
پس از اس����تماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 
شرکت با تقسیم مبلغ 5١٠ ریال به ازای هر سهم به عنوان 
س����ود نقدی موافقت کردند. به گفته "مهندس کیانی" 
مدیرعامل این شرکت، پرداخت این مبلغ به سهامداران 
حقیقی از تاریخ دهم اسفند ماه و از طریق شعب بانک 
صادرات آغاز ش����ده اس����ت. کیانی اعتق����اد دارد این 
موضوع که یک شرکت چند رشته ای تنها دو ماه پس از 
پایان سال مالی بتواند مجمع خود را برگزار نماید یک 
رکورد محسوب می شود. مدیرعامل غدیر برگزاری زود 
هنگام مجمع را حاصل تاش و فعالیت ش����بانه روزی 
همکاران خود در ستاد، هلدینگ ها و شرکتهای تابعه 
عنوان کرد و معتقد اس����ت که این موضوع نشان دهنده 

اهمیت سهامداران برای این شرکت است.
کیانی با بیان تاریخچه مختصری از ش����رکت س����رمایه 
گذاری غدیر گفت: این ش����رکت در تاریخ ٢4.7.١٣7٠ 
تأس����یس و در تاریخ ١٣74.١٢.٢6 با سرمایه ١٠٠ میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار کشور پذیرفته شده و سرمایه 
فعلی این شرکت مبلغ ١٢ هزار میلیارد ریال می باشد که 
در آینده ای نه چندان دور به حدود بیست هزار میلیارد 

ریال خواهد رسید.
وی در خصوص ترکیب س����هامداران ش����رکت سرمایه 
گذاری غدیر گفت: سهامداران این شرکت را همچنان 
ساتا با 5١.٢6 درصد، بانک صادرات با ٢7.١4 درصد، 
شرکتهای سرمایه گذاری با 6.54 درصد، سایر اشخاص 
حقوقی با ١٠.٩ درصد و اشخاص حقیقی با 4.١6 درصد 

تشکیل می دهند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر در ادامه جلسه با 
اشاره به ترکیب نیروی انسانی فعال در این شرکت گفت: 
شرکت سرمایه گذاری غدیر با در اختیار داشتن 46 نفر 
نفر نیروی شاغل در ستاد و 5١ نفر مدیران عامل و ١54 
نفر عضو هیأت مدیره منصوب شده توسط شرکت، در 
سال مالی منتهی به ١٣٩٠.٩.٣٠ توانسته است برای بیش 
١٠ هزار و 7١4 نفر به صورت مس����تقیم و برای 5٠ هزار 

و ١١4 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی نماید.
مهندس کیانی با اشاره به هلدینگ های زیر مجموعه 
غدیر افزود: شرکت سرمایه گذاری غدیر فعالیت های 
اصل����ی خود را بر روی هف����ت هلدینگ "نفت و گاز و 
پتروشیمی"، "ساختمان و عمران"، "سیمان"، "صنعت 
و معدن"، "خدمات مال����ی و تجاری"، "حمل و نقل" 
و "ب����رق و انرژی" متمرکز کرده اس����ت ک����ه در ادامه به 
صورت مختصر توضیحاتی در خصوص هر کدام از این 

هلدینگ ها ارایه می شود.
وی در خصوص هلدینگ نفت و گاز 
و پتروش����یمی گفت: این هلدینگ، 
بزرگتری����ن هلدینگ نف����ت و گاز و 
پتروشیمی خصوصی کشور و دارای 
١7 ش����رکت زیر مجموعه می باش����د 

که اخیراً در بورس کش����ور با نام نفت و گاز پارس����یان 
پذیرفته شده اس����ت و از برترین آنها می توان به شرکت 
پاالیش نفت تبریز، شرکت پتروشیمی پردیس و شرکت 

پتروشیمی زاگرس اشاره کرد.
مدیرعام����ل غدیر در خصوص هلدینگ س����اختمان و 
عمران به عنوان یک����ی از هلدینگ های زیر مجموعه 
این ش����رکت گفت: این هلدینگ با ١٠ شرکت داخلی و 
خارجی به عنوان بزرگترین شرکت ساختمانی بورسی 
کشور بوده و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه، 
ش����رکت آ.س.پ و ش����رکت توس����عه هتل و ساختمان 
نارنجستان گس����تر از برترین ش����رکتهای این هلدینگ 

می باشند.
وی با اش����اره به هلدینگ س����یمان غدی����ر گفت: این 
هلدینگ با ١٠ ش����رکت زیر مجموع����ه به عنوان دومین 
هلدینگ بزرگ س����یمانی کش����ور بیش از ١١ درصد از 
تولید س����یمان کش����ور و بیش از ١7 درصد از صادرات 

سیمان کشور را بر عهده دارد.
مهندس کیانی در خصوص هلدینگ صنعت و معدن 
گفت: ای����ن هلدینگ با حضور در بخش های معدن، 
فوالد، مس، طا و تیتانیوم به یک حوزه اس����تراتژیک 
ورود ک����رده اس����ت و دارای پنج پروژه توس����عه ای در 

مراحل مطالعه و ثبت تفاهم نامه اولیه می باشد.
وی افزود: از دیگر هلدینگ های زیر مجموعه غدیر، 
هلدینگ حمل و نقل اس����ت که با س����ه شرکت ایران 
مارین سرویس����ز، دریابان جنوب ای����ران کیش و ریلی 
نی����رو در بخش های مختلف دریای����ی، ریلی و هوایی 
فعالیت داشته و در حال مطالعه پروژه های توسعه ای 
در حوزه های حفاری، ش����ناورهای دریایی و راه آهن 

می باشد.
مدیرعامل غدیر در مورد هلدین����گ برق و انرژی این 
شرکت گفت: این هلدینگ در مدیریت نیروگاه سیکل 
ترکیبی گی����ان، نیروگاه های س����یکل ترکیبی المرد، 
نیروگاه های س����یکل ترکیبی لوش����ان و نیروگاه های 
سیکل ترکیبی میانه فعالیت داش����ته و در حال مطالعه 
س����اخت و احداث سه نیروگاه سیکل ترکیبی جدید با 

نرخ بازده مطلوب می باشد.
وی در خصوص حوزه فعالیت هلدینگ خدمات مالی 
و تجاری گفت: خدم����ات بازرگانی، لیزینگ، بیمه و 
کارگزاری از جمله بخش های مختلف مالی و تجاری 
است که هلدینگ خدمات مالی و تجاری با دارا بودن 

٢5 شرکت زیر مجموعه در آن فعالیت دارد.
مهندس کیانی با بیان مطالبی در خصوص سبد پرتفوی 
گروه غدیر گف����ت: از کل ارزش بازار )دارایی های( در 
تاریخ ١٣٩٠.٩.٣٠ معادل 6 درصد آن در بخش سیمان، 
معادل 74 درصد آن در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، 
معادل ٨ درصد آن در بخش ساختمان، معادل ٣ درصد 

آن در بخ����ش صنایع و معادن، مع����ادل 5 درصد آن در 
بخش خدم����ات مالی و تجاری و 4 درصد در س����ایر 

بخش ها می باشد.
وی در ادامه با اعام مهمترین فعالیت هایی که غدیر در 
طول سال ٩٠ به دنبال انجام دقیق آن بوده است گفت: 
استقرار نظام هلدینگ مداری، بورسی شدن شرکتهای 
گروه غدیر، بهینه سازی دارایی ها، مدیریت قیمت تمام 
شده، افزایش س����رمایه و ارتقای کیفیت سهام غدیر از 
مهمترین فعالیت هایی است که می توان به آن اشاره کرد.

مدیرعامل غدیر در این خصوص افزود: فعالیت های 
انجام ش����ده توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر نسبت 
به سال مالی منتهی به ١٣٨٩.٩.٣٠ منتج به افزایش ٩٨ 
درصدی س����رمایه، افزایش ٢٣ درصدی قیمت س����هم، 
افزای����ش ١4٢ درص����دی MV، افزای����ش 7٢ درصدی 
NAV و افزایش ١١١ درصدی سود خالص این شرکت 
ش����ده و ارزش بازار ش����رکت را به رقم 5٨ هزار و ٨٢4 

میلیارد ریال رسانده است.
وی با اش����اره به جایگاه غدیر در بازار س����رمایه گفت: 
ش����رکت سرمایه گذاری غدیر در س����ال مالی منتهی به 
١٣٩٠.٩.٣٠ نس����بت به س����ال مالی قبل ب����ا ١4٢ درصد 
افزایش ارزش بازار در بین شرکتهای سرمایه گذاری در 
مقام اول قرار گرفت. وی افزود: از نظر مقایس����ه ارزش 
بازار نیز این ش����رکت در رتبه چهارم در بین ١٠ شرکت 
برتر بورس کش����ور ق����رار داش����ته و از لحاظ معامات 
تعداد سهام نسبت به سرمایه نیز جایگاه دوم را به خود 

اختصاص داده است.
مهندس کیانی در ادامه جلسه، به مهمترین راهبردهای 
شرکت سرمایه گذاری غدیر برای سال ١٣٩١ اشاره کرد 
و گفت: بهینه سازی سبد پرتفوی، توسعه همکاری های 
بین المللی، ارتقای ش����فاف س����ازی و پاس����خگویی، 
افزایش سودآوری و افزایش ارزش بازار شرکت اشاره 
کرد. همچنین شناس����ایی و ورود به حوزه های نوین با 
مزیت نسبی و نرخ بازدهی باال، تأکید و توجه ویژه به 
حقوق انسانی – شرعی و قانونی سهامداران، توجه و 
تأکید بر سرمایه انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه 
گروه، اس����تقرار نهادهای نظارتی حین اجرا و چابک 
سازی، کارآمدی و هوشمندی سیستم و نظامات گروه 
غدیر، از دیگر راهبردهای محوری این شرکت در سال 

١٣٩١ می باشد.
براس����اس رأی گی����ری به عمل آمده در جلس����ه مجمع 
عمومی، اعضای هیات رئیس����ه به شرح ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای حسین دقیقی کاشانیان به عنوان رییس مجمع

آقای مسعود غنی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای مرتضی سامی به عنوان ناظر مجمع
آقای افشین بنایی به عنوان منشی مجمع

در مجم��ع امس��ال مهن��دس کیان��ی مدیریت 
سرمایه گذاری غدیرهمه را خوشحال کرد
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چهاردهمی���ن دوره معرف���ی ش���رکت های برت���ر ای���ران 
)IMI-١٠٠( ب���ا حضور وزرای صنع���ت، معدن و تجارت

و ارتباط���ات و فناوری اطاعات، معاونان وزرا و مدیران 
بنگاه ها و ش���رکت هایمختلف کشور با معرفی 4٠٠شرکت 

بزرگ و ١٠٠ شرکت برتر ایران برپا شد.
مهم ترین اهداف رتبه بندی شرکت های برتر ایران را

ایجاد یک فضای شفاف و مقایس هایي برای کسب و کار، 
ارایه اثرگذاری بنگا ههای اقتصادی در روند فعالیت های 
کشور، ایجاد رقابت بین بنگاه ها و شرکت ها و در نهایت 
تحلیل روند اقتصادی و تشخیص جهت حرکت درکسب 
و کارهای اقتصادی اعام ش���ده اس���ت. پنج شرکت اول 
رتبه بندی شرکت هایبرتر ایران ش���امل ایران خودرو، نفت 

سپاهان، سایپا، ساپکو و بانک صادرات می باشند.
١٠ شرکت ابتدای فهرست امسال فروشی برابر 5/ ١7

برابر فروش ١٠ شرکت انتهای فهرست شرکت های
برتر ایران دارد و فروش شرکت اول فهرست نسبت

به فروش شرکت صدم، ٣٢ برابر بزرگ تر است. ١6
شرکت باالی فهرس���ت حدود 5٠ درصد جمع فروش١٠٠ 
ش���رکت را شکل می دهد که نش���ا ن دهنده درجهت مرکز 
در وضع ش���رکت های بزرگ ایران است. درچهاردهمین 
دوره رتبه بندی شرکتهای برتر ایران از بین ١٠٠ شرکت برتر 
ایران ١٠ شرکت اول هر گروه و ١٠ شرکت پیشرو معرفی شد. 
همچنین امسال برای ایجاد رقابت بیشتر پنج شرکت اول 
١٠٠ شرکت دوم و ١٠٠ شرکت سوم نیز که سریع ترین رشد را 

داشته است معرفی شدند.
براساس این گزارش در سال ٨٨، فروش مجموع ١٠٠

شرکت برتر معادل یک میلیون و 5٢١ هزار و 65٣ میلیارد 
ریال فروش داشته اند و این در حالی است که

این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل
7/ ٣ درصد رشد نشان می دهد.

براساس فهرست برترین های فروش سال ٨٨ فروش
صدمین ش���رکت بالغ بر ٣هزار و ١75 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
بر این اساس ١٠ شرکت ابتدای فهرست فروش معادل

5/ ١٨ برابر فروش ١٠ شرکت انتهای فهرست دارند
و ١6 شرکت باالی فهرست حدود 5١ درصد جمع

فروش صد شرکت را شکل میدهند.
از نکات قابل توجه رتبه بندی شرکت هایسال ٨٨

صعود ١5٢ رتبه های شرکت آهن و فوالد لوشان است که 
از رتبه ٢٢٨ درسال مالی ٨7 به رتبه 76 در سال مالی ٨٨ 
ارتقا یافته است. در این رتبه بندی، بانک صادرات با دو 
پله ارتقا، در س���کوی پنجم شرکتهای برتر ایران قرار گرفته 
است، فروش این بانک از 4٨ هزار و 54٣ میلیارد و 4٠٠ 
میلیون ریال در س���ال ٨٨ به 6٩ هزار و ٨54 میلیارد و ٢٠٠ 
میلیون ریال در سال ٨٩ افزایش یافته است. پس از بانک 
صادرات، بانک پارسیان با فروشی معادل 6٣ هزار و ١6٩ 

میلیارد و ٩٠٠ میلیون ریال روی پله هفتم قرار گرفته است.

در ای���ن راس���تا مصاحب���ه ای داش���تیم ب���ا عل���ی امین 
تفرشی،مدیرعامل شرکت شرکت س���رمایه گذاری پارس 

آریان.
لطفا خودتان را معرفی نمایید و گزارش مختصری

از فعالیت شرکت ارایه کنید؟
من علی امین تفرش���ی دارای مدرک کارشناسی ارشد در 
رشته مدیریت مالی و حسابداری از دانشکده حسابداری 
و علوم مالی ش���رکت ملی نف���ت و دارای نزدیک به ٣٠ 
سال س���ابقه مدیریت در س���مت های مختلف به عنوان 
مدیرعام���ل، عضو هیات  مدیره، مدیر حسابرس���ی، مدیر 
سیس���تم و برنامه ریزی ب���وده و دوره های متعدد داخلی و 
بین المللی را در زمینه های مدیریت استراتژیک، مدیریت 
بازرگانی، مدیریت مالی و بانکی در کش���ورهایی ازجمله 
ژاپن، انگلیس، فرانسه و ایتالیا گذراند ه ام و از سال ١٣٨4 
جزو موسس���ان گروه مالی پاس���ارگاد و بانک پاسارگاد و 
از آن س���ال تاکنون در س���مت عضو هیات مدیره بانک 
پاسارگاد، مدیرعامل و عضو هیات  مدیره شرکت سرمایه 
گذاری پارس آریان به عنوان هلدینگ گروه مالی پاسارگاد 

انجام وظیفه کرده ام.
ایده تاسیس ش���رکت سرمایه گذاری پارس آریان)سهامی 

عام(به عنوان هلدینگ گروه مالی پاسارگاد
توس���ط راهبران فک���ری و اجرایی بانک پاس���ارگاد به 

موسسان بانک پاسارگاد ارایه و در تیرماه سال ١٣٨4
این شرکت با سرمایه اولیه ١٠٠٠ میلیارد ریال تاسیس

و در اولین گام با مشارکت موسسان اولیه بانک پاسارگاد، 
بانک مزبور را در ش���هریورماه ١٣٨4 تاس���یس کرد. الزم 
به ذکر اس���ت که در زمان تاسیس با اخذ مجوز از بانک 
مرکزی معادل ٣٠ درصد از س���هام بانک پاسارگاد توسط 
شرکت س���رمایه گذاری پارس آریان خریداری گردید. از 
آن سال تاکنون شرکت سرمایه گذاری پارس آریان عاوه 
بر مشارکت و حضور موثر در تاسیس زنجیره شرکت های 
تابعه و وابسته گروه مالی پاس���ارگاد،فعالیت های جدی 
دیگ���ری را در بازار س���رمایه و مش���ارکت در طرح ها و 

پروژه ها، فعالیت های بازرگانی و ساختمانی
انجام داده و با سرمایه ای بالغ بر ٢٨٠ / ٨ میلیارد ریال

در رده ١٢ شرکت بزرگ ایران قرار دارد.
عوامل تاثیرگذار در ارتقای سطح کیفی و کمی شرکت را 

بیان نمایید؟
اندیشه تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری هلدینگ

قبل از تاسیس بانک پاس���ارگاد، از همان بدو امر توسط 
رهبران گروه مالی پاسارگاد در طرح تجاری اولیه تاسیس 
بانک لحاظ ش���ده بود و به همین لحاظ رش���د و توسعه 
پایدار ش���رکت س���رمایه گذاری هلدینگ پارس آریان در 
چارچوب برنامه ریزی استراتژیک جهت تشکیل یک گروه 
مالی موفق و خلق زنجیره ای از ارزش های به هم پیوس���ته 
تحقق یافت. مدیریت شرکت با درک صحیح از اهداف 
اصلی تاسیس ش���رکت همواره خود را متعهد به ارتقای 

س���طح کیفی و کمی خدمات ارایه شده و انجام صحیح و 
مطلوب مس���وولیتهای محوله دانسته و به منظور دستیابی 
ب���ه این اه���داف متعالی، خود را مجهز ب���ه دانش روز و 
بهره گیری از متخصصان و کارشناسان با تجربه و مدیران 
فرهیخته بازار سرمایه و سایر بازارهای پولی و مالی کرده 
اس���ت. آیا تاکنون در دوره های قبل شرکت شما به عنوان 

شرکت برتر معرفی شده است.
ش���رکت سرمایه گذاری پارس آریان ظرف چند سال اخیر 
همواره در بین یک صد ش���رکت برتر ایران حضور داشته 
و هرس���اله رتبه ش���رکت روندی جهشی و صعودی داشته 
اس���ت. به عاوه شرکت در سال ١٣٨٩ برای دومین سال 
متوالی رتبه اول را بین گروه شرکت های سرمایه گذاری و 

واسطه گری مالی به دست آورده است.
عوامل موثر در معرفی شرکت به عنوان شركت برتر را بیان 

نمایید؟
همانطور که اشاره شد رشد و توسعه کمی و کیفی

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در بستر یک برنامه ریزی 
استراتژیک به عنوان هلدینگ گروه مالی پاسارگاد صورت 
پذیرفته و شرکت در راه تحقق اهداف و برنامه های کان 
خ���ود از دانش و تجربه مدیران کار آزم���وده بازار پول و 
س���رمایه کش���ور و همچنین رهنمودهای داهیانه راهبران 
فکری و اجرایی گروه مالی پاسارگاد بهره برده و با تمرکز 
بر اصل شایسته ساالری فعالیت های خود را در  چارچوب 

یک مدل از پیش طراحی شده، متمرکز کرده است.
امسال رتبه ش���رکت نسبت به سال گذشته چه میزان تغییر 

کرده است؟
امسال رتبه شرکت  در بین صد شرکت برتر و بزرگ ایران 
از رتبه ١6 به رتبه ١٢ ارتقا یافته است و همانطور که اشاره 
ش���د همانند سال گذش���ته رتبه اول بین شرکت هایسرمایه 
گذاری و واس���طه گری مالی نیز نصیب این شرکت شده 

است. عنایت می فرمایید
که در رده های باالتر جدول یک صد شرکت برتر، صعود 
چهارپله ای نیز به دلیل رقابت فشرده در باالی جدول، یک 

جهش فوق العاده محسوب می شود.
توصیه شرکت ش���ما به عنوان یک ش���رکت موفق برای 

ارتقای شرکت ها را بیان کنید؟
موفقیت تابعی از عوامل مختلف اس���ت که در درجه اول 
ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و نیت صادقانه در خدمت 
به مردم و جامعه و در درجات بعدی کوش���ش در جهت 
راستی و سامتی فعالیتها و کسب موفقیت براساس بهره 
گیری از دانش روز، شایسته ساالری و تمرکز بر خاقیت و 

نوآوری و بهبود مستمر کیفیت خدمات استوار است.

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان رتبه دوازدهم ۱00 شرکت برتر را کسب کرد

در چهاردهمین سال رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر
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شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

ش���رکت  س���رمایه گذاری اقتصاد نوین )سهامی 
عام( درتاریخ ١٣٨5/٠١/٢٠تحت شماره ٢67٢٣٣
و درقالب ش���رکت س���هامی ع���ام دراداره ثبت 
ش���رکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رس���یده و 

شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است.
 فعالیت های شرکت به شرح زیر است :

• جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور 
مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری در هر نوع 
فعالیت اقتصادی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی 
در داخ���ل و خارج از کش���ور و ارای���ه خدمات 
مدیریت جهت ارتقا و بهره وری ش���رکت ها در 

کلیه زمینه ها
• مطالعه و تهیه طرح ه���ای اقتصادی به منظور 
س���رمایه گذاری ویا ارایه جهت س���رمایه گذاری 

سایر اشخاص
• ارای���ه خدمات مورد نیاز به شرکت هایس���رمایه 

گذار و سایر شرکت ها
• ایجاد بس���تر الزم جهت جذب سرمایه گذاری 

سایر اشخاص در طرح های مورد نظر شرکت
• مب���ادرت به کلیه عملی���ات بازرگانی و مالی و 
سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم به موضوع 

شرکت مرتبط باشد
• س���رمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار، 
بورس فل���زات، بورس کاال، س���ایر بورس های 

رسمی کشور و همچنین بورس های بین المللی
• اخذ تس���هیات مالی و اعتباری از بانک های 
دولتی و غی���ر دولتی اعم از داخلی و خارجی و 

سایر موسسات مالی و اعتباری
سرمایه شرکت : 

س���رمایه ش���رکت ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال منقسم به 
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم با نام  یک هزارریالی که تماما 

پرداخت گردیده است.

اهداف:
١-حضور فع���ال در بازار س���رمایه وشناس���ائی 

فرصتهای سرمایه گذاری
٢-    ایج���اد جری���ان در آم���دی با ثب���ات برای 

سهامداران
٣-   کمک به توسعه بازار سرمایه از طریق جذب 
منابع داخلی وخارجی وهدایت آن به فعالیتهای 

مولد اقتصادی
4-توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

5-اس���تفاده از دان���ش وفنون س���رمایه گذاری 
ونهادینه نمودن آنها

6-ارائه واس���تفاده از محص���والت متنوع٬نوین 
وقابل اطمینان مالی

7-بازار سازی سهام ش���رکت مادر درزمان های 
مورد نیاز

برنامه ها :      
١-مدیریت س���بد سرمایه گذاری اعم از شرکتهای 

بورسی وغیربورسی
٢-استفاده از ابزارهای مالی وسرمایه گذاری در 

بازارهای مالی داخلی وخارجی
٣-امکان س���نجی وارزیابی طرح های س���رمایه 

گذاری
4-ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

5-مشارکت در طرح های سرمایه گذاری
6-ارائه خدمات مدیریت دارائیهای مالی

موضوع فعالیت )براساس اساسنامه(:
-جذب سرمایه ها و تجهیز پس انداز ها به طور 
مس���تقیم و غیر مستقیم و س���رمایه گذاری در هر 

گونه فعالیت 
اقتصادی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی در داخل 
و خارج از کشور و ارایه خدمات مدیریت جهت 

ارتقاء و بهره وری شرکت ها در کلیه زمینه ها.
-مطالعه و تهیه طرح ه���ای اقتصادی به منظور 
س���رمایه گذاری و یا ارایه جهت سرمایه گذاری 

سایر اشخاص
-ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت هایس���رمایه 

پذیر و سایر شرکت ها.
-ایجاد بس���تر الزم جهت جذب سرمایه گذاری 

سایر اشخاص در طرح های مورد نظر شرکت.
-مبادرت ب���ه کلیه عملی���ات بازرگانی و مالی 
و س���ایر فعالیت هایی که به طور مس���تقیم و غیر 

مستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد.
-س���رمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، بورس 
فلزات،بورس کاال، س���ایر بورس های رس���می 

کشور و همچنین بورس های بین المللی.
-اخذ تسهیات مالی و اعتباری از بانک های 
دولتی و غی���ر دولتی اعم از داخلی و خارجی و 

سایر موسسات مالی و اعتباری.

هیات مدیره   

آقای سید عبدالحسین ثابت به نمایندگی از بانک اقتص�اد نوین عضو هیات مدیره
آقای سیدحسین سیدشفیعی به نمایندگی ازسرمایه گ�ذاری ساختمان ایران عضو هیات مدیره

آقای دکتر ابراهیم بهادرانی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر عضو هیات مدیره
آقای حمید رضا رفیعی کشتلی به نماین�دگی از سرمایه گ�ذاری تابان نوین عضو هیات مدیره

آقای سعید یاسینی به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین عضو هیات مدیره ومدیرعامل
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب 

گردیدند :
آقای مجتبی شیروانی هرندی به عنوان رییس مجمع

آقای حمید مقیم زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع

آقای سعید یاسینی به عنوان منشی مجمع
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پیام هیات مدیره:

درراستای سیاستهای کان اقتصادی دولت 
جمهوری اس���امی ایران مبنی برگس���ترش 
و توس���عه کمی وکیفی بازار سرمایه،شرکت 
س���رمایه گذاری دانایان پارس )سهامی عام(
ازفرصتهاومزیت های  اس���تفاده  منظ���ور  به 
صنعت س���رمایه گذاری وایفای نقش فعال 
دربازاره���ای مال���ی ومدیری���ت حرف���ه ای 
وتخصص���ی برس���رمایه گذاری ه���ای انجام 
ش���ده تاس���یس گردیده و با هدف پیشتازی 
در ب���ازار س���رمایه بوی���ژه درب���ورس اوراق 
بهادارته���ران مب���ادرت به انج���ام فعالیت 
حرفه ای دراین زمینه صنعت نموده اس���ت.
شرکت سعی دارد با گسترش فعالیتهای خود 
و تعامل با سایر ش���رکتها و همچنین ارتباط 
ب���ا جامعه به توس���عه فرهنگ س���هامداری 
بپردازد. در راس���تای چنین برنامه ای پذیرش 
در ب���ورس اوراق به���ادار ته���ران یکی از 
برنامه های ش���رکت می باشد.باتوجه به اینکه 
جزءس���ازمانهای  س���رمایه گذاری  شرکتهای 
 )Knowledge Oriented(دانش محور
می باش���ند در نتیج���ه داده ه���او اطاعات 
بایستی براساس یک فرایند علمی و با توجه 
به ش���رایط روز گردآ وری گ���ردد. با عنایت 
ب���ه ضرورت تخصص و تحقی���ق در اجرای 
اهداف،واح���د تحقیق و توس���عه ش���رکت 
ب���ه این امر مب���ادرت ورزیده وب���ه حمایت 
علمی سایر سطوح و بخش���ها می پردازد. با 
اینحال اذع���ان دارد که ت���داوم موفقیتهای 
فعالیت شرکت جز با اس���تعانت از خداوند 
متع���ال، بهره گیری از ت���وان تخصصی افراد 
خبره وشایسته، حمایت اصولی از اقدامات 
انجام ش���ده،اتخاذ تصمیم���ات راهبردی و 
تاش و کوشش مس���تمرکارکنان شرکت اعم 
از مدی���ران، کارشناس���ان  و س���ایر کارکنان 
میس���ر نخواه���د بود.ش���ایان ذکر اس���ت به 
فعالیتهای  درب���اره  رس���انی  منظوراط���اع 

گاه���ی از سیاستها،اس���تراتژیها،  ش���رکت، آ
اهداف و برنامه های شرکت و نیزبهره گیری 
و  اس���اتید  راهنماییه���ای  و  نظ���رات  از 
س���ایت  امرس���رمایه گذاری،  متخصصی���ن 
دانایان  س���رمایه گذاری  شرکت  اختصاصی 
اس���ت.مدیریت  راه ان���دازی گردیده  پارس 
ش���رکت آم���اده ی دریاف���ت هرگون���ه نظر 
از کلی���ه صاحبنظران می باش���ند.  اصاحی 
امید اس���ت با ارایه دیدگاههای صاحبنظران 
عرصه س���رمایه گذاری، شرکت بتوانددر نیل 
به اه���داف و آرمانهای خود ازآنها بهره مند 

شود. 

در خاتم���ه از مدی���ران عامل قبلی ش���رکت 
جناب آقایان دکتر سیدجال صادقی شریف 

و بهروز امیدعلی، تشکر و قدرانی می شود.

تاریخچه شرکت:

پ���ارس  دانای���ان  ش���رکت س���رمایه گذاری 
 ١٣٨٣/٠5/١١ تاری���خ  در  )س���هامی عام( 
به صورت س���هامی عام تأس���یس و با انتقال 
مالکیت س���هام آن به بانک انصار، فعالیت 

رسمی خود را آغاز نمود.
مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد.

٢( موضوع فعالیت
موض���وع فعالی���ت ش���رکت طبق م���اده ٣ 

اساسنامه بشرح زیر است:
-خرید،ف���روش و پذی���ره نویس���ی س���هام 
بازرگان���ی و خدماتی  تولیدی،  ش���رکتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج 

از بورس.
-س���رمایه گذاری و خری���د س���هام ان���واع 
شرکتهای داخلی و خارجی، واگذاری سهام 

شرکتها، خرید اوراق مشارکت. 
-آماده سازی شرکتهای مورد سرمایه گذاری 

جهت ورود به بورس اوراق بهادار. 
-اس���تفاده از تس���هیات مال���ی و اعتباری 

بانکها، ش���رکتهای بیمه و مؤسسات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی.

-انج���ام فعالیته���ای بازرگان���ی و تجاری 
داخل���ی و خارج���ی، واردات و ص���ادرات 
ان���واع کاالهای بازرگان���ی مجاز و توزیع و 

تولید آنها.
و  مزای���دات  و  مناقص���ات  در  -ش���رکت 
عقد ق���رارداد با کلی���ه س���ازمانها، نهادها، 
وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

اعم از داخلی و خارجی.
-  ارایه خدمات مش���اورهای در زمینه تولید، 

سرمایه گذاریهای جدید، توسعه و تکمیل
 و... 

-انج���ام کلیه ام���ور و فعالیتهای���ی که بطور 
مستقیم یا غیرمس���تقیم مرتبط با موارد فوق 

می باشد. 

اعضای هیات رئیسه:

براس���اس رأی گیری به عمل آمده در جلس���ة 
مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح 

ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  غامحس���ن تقی نتاج ملکشاه  

به عنوان رییس مجمع.
آقای/ خان���م  آیت اله ابراهیم���ی  به عنوان 

ناظرمجمع.
آق���ای/ خان���م  یحی���ی فروت���ن  به عن���وان 

ناظرمجمع.
آق���ای/ خانم  اردش���یر مردانپ���ور پینوندی  

به عنوان منشی مجمع.

دانایان پارس
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صديقه 
سرخوش

53 اقتــصـاد و بیمه

سال مالی اخیر در حالی سپری شد که بحران 
اقتصادی در اغلب کشورهای صنعتی ادامه 
پی���دا کرد و کش���ورهایی چون یون���ان تا مرز 
ورشکس���تگی کامل پیش رفتن���د، بر عکس 
آمری���کا عایم مثبتی از اقتص���اد خود را با 
کاهش ن���رخ بیکاری نش���ان داد، همچنین 
بحران مالی سیستم بانکی اروپا را فرا گرفت 
و رشد اقتصادی در مناطق شرق آسیا، چین 

و هند کند تر از گذشته بود.
افزای���ش قیم���ت ان���رژی و ع���دم ثب���ات 
سیس���تم های مالی ضربه دیگ���ری بر پیکره 
اقتصاد غرب که کم کم خود را آماده خروج 
از رکورد اقاص���ادی نموده بود، وارد نمود. 
در واقع عدم تعادل و توزیع نامناس���ب رشد 
اقتص���ادی، نگرانی از تورم جهانی و جنگ 
ارزی، نوس���انات رو به باالی شدیدی را در 
قیمت های طا ایجاد نم���ود که حکایت از 
عدم اطمینان سرمایه گذاران به آتیه اقتصاد و 

بازار سرمایه داشت.
از جمله مس���ایل بس���یار مهم و تأثیر گذار در 
روند اقتص���ادی ایران در س���ال مالی مورد 
گزارش، سیاست خارجی و داخلی دولت و 
به دنبال آن اجرای مرحله اول طرح هدفمند 
کردن یارانه ها بوده اس���ت که اجرایی شدن 
این طرح در س���ه ماهه آخر سال ١٣٨٩، تأثیر 
بس���زایی بر تمامی صنایع، بخصوص صنایع 
انرژی بر همچون فوالد، س���یمان، معدنی ها 
و... گذاش���ت. لیکن از ابتدای س���ال ٩٠ با 
اعمال سیاست های حمایتی دولت از صنایع، 
همانند تسهیات با س���ود پایین و همچنین 
افزایش منطقی قیم���ت محصوالت، بخش 
عمده ای از اثرات افزایش قیمت حامل های 

انرژی قابل کنترل به نظر می رس���ید. اما عدم 
پرداخت س���هم تولی���د از یارانه ها و افزایش 
نس���بی قیمت محصوالت بنگاه ها در س���ر 
جمع تأثیر بلند مدت مناسبی بر بدنه تولید و 

صنایع ایجاد ننمود.
در ادامه سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود 
س���پرده بانکی همزمان ب���ا افزایش تورم به 
ب���االی ٢٠%، بازار کاذب ارز و به تبع آن طا 
را به تاطم شدید کش���اند و مقادیر متنابهی 
از مناب���ع بازار س���رمایه را ب���ه خود جذب 
نمود. عمًا نس���بت سپرده ها به نقدینگی نیز 
کاهش یافت و متعاقب آن در ماههای اخیر 
 P/E با افزایش سود سپرده بانکی و کاهش
بازار پول، P/E بازار سرمایه نیز رو به افول 

گذاشت.
در س���ال مالی مورد گزارش در س���طح بین 
المللی، با تشدید عایم رکود اقتصاد جهانی، 
تنش های ش���دید بین الملل���ی و عدم وجود 
نش���انه های بهبود و افزای���ش قیمت جهانی 
فلزات و به همراه آن در سطح داخلی، کندی 
سیاس���ت های خصوصی س���ازی بنگاه های 
بزرگ دولتی در راستای اصل 4٢، الزام ثبت 
همه شرکت های سهامی عام در بازار سرمایه، 
تقویت بازار فرابورس و ورود ش���رکت های 
جدید با ارزش باال، ارزش کل بازار سرمایه 
٩٩٢.١٢١ ریال در ابتدای س���ال مالی شرکت 
)٨٩/١٠/١( ب���ه ١.4٣١.544 میلیارد ریال در 

انتهای سال مالی )١٣٩٠/٩/٣٠( رسید.
البته باید گفت که حدود نیمی از ارزش بازار 
سرمایه همچون گذش���ته متعلق به ١٠ شرکت 
اول از لحاظ ارزش بازار می باش���د. الزم به 
ذکر اس���ت که ش���اخص کل بازار ثانویه در 

طی س���ال مالی شرکت از ١٨.٣٩٩ واحد در 
ابتدای سال مالی به ٢4.4٩4 واحد در پایان 
س���ال مالی رسید که افزایش���ی معادل ٣٣% 
را تجربه نمود، که عمده افزایش ش���اخص 
تا مقطع ش���روع س���ال ٩٠ صورت پذیرفت. 
شاخص در ابتدای سال ١٣٩٠ )١٣٩٠/٠١/٠6( 
به ٢٣.756 واحد رس���ید و در ش���هریور ماه 
سال ١٣٩٠ نیز باالترین رقم خود در این سال 

یعنی رقم ٢7٠٩٩ واحد را تجربه نمود.
در سالی که گذشت فراز و فرودهای بسیاری 
در ش���رکت ها دیدیم. آنان که میدان کاری را 
ندیده و س���ختی راه را نکش���یده بودند و با 
واسطه گری این و آن مسندی را تسخیر کرده 
بودند در عمل فرو ریختند و ما بس���یاری را 
دیدیم و انگشت ش���مار مدیران کار آزموده 
ادعای حق ثابت کردن���د زنان و مردان روز 
سختی هس���تند. اگر امروز س���تاره ی پارس 
خزر می درخشد، برندی ش���ده در جهان که 
نام آوازه ی خود را در میدانی یافته که اژدها 
در آن کمی���ن کرده. چه خوش س���رود حافظ 

شیرازی:
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
س���تاره ی درخش���ان پارس خزر در سالی که 
گذشت توانست با کارکنان پرتاش، مدیران 
مدبر و آش���نا به امور به عنوان یک برند ملی 
شناخته شود و در بازارهای جهانی به نام نامی 
پ���ارس خزر در ویترین بنش���یند و افتخارات 
عدیده به کف آورد، به عن���وان نمونه در ١٩ 
اسفند ماه توانست برای چندمین بار متوالی 
در س���کوی افتخارات حقوق مصرف کننده 

لوح تقدیر بستاند.

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
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