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پنج فرزند و دو نوه دخرت و پسر جمع خانواده یک بازنشسته از مرکز اسناد و مدارک 
علمی وزارت علوم آموزش عایل است که از لطف یارانه کم بهره و از داشته سهام 

عدالت نیمه محروم با حقوق یک کرور بخوانیدش چه کند؟

پنج فرزند و دو نوه دخرت و پسر جمع خانواده یک 
بازنشسته از یک مرکز که از لطف یارانه کم بهره و از 
داشته سهام عدالت نیمه محروم با حقوق یک کرور 
بخوانیدش چه کند؟!خدا رحمت کند امریکبری را در 
گزارش به پیشگاه همایونی می فرمایند هزینه این کار 
زیر بنایی چند کرور می شود که نه در خزانه کاهی و 
نه در سینه آهی چه باید کرد؟ اگر آن نخست وزیر 
ناصری امروز می بود اولنی کسی که به حضورش 
شرفیاب می گشت بنده بودم با این یک کرور حقوق 
ماهیانه و به عرض می رساندم عالیجناب این یک 
کرور حقوق ماهیانه بنده برو و آن فرمان سلطانی 
را انجام بده و برای من دعای خری که ما را هم نه 
در چنته کاهی و نه در سینه آهی شب پیش نفس 
در سینه به سختی می رفت و می آمد و من در فکر 
امریکبری و یاد و خاطره آن مرد بزرگ که ستایش می 
کنیم به خاطر ریزبینی ها و درایتش در مهم مشکالت 
او را می ستاییم برای شجاعت اش او را ارج می 
نهیم و به خاطر تمام مصائبی که متحمل شد بزرگش 
می پنداریم. جناب مریزاتقی فرزند آشپز باشی ما را 
ببخش که حاکمان آنروز ظرفیت پذیرش سخنان تو 
را نداشت روحت شاد ای بزرگ مرد این نیمه شب 
این تن رنجور و نفس تنگ در سینه به تو و تمام کرده 
هایت از مسند نشینی تا کف حمام فنی سالم و درود 
می فرستم و ای کاش قطره ای از خون تو ذره ای از 
وجود تو می بود .برویم سر اصل مطلب بازنشسته در 
مرکز علمی یعنی هیچ. سازمانی که نه می داند نه می 
خواهد به پیشینیان خود حرمت گذارد و به آنها به 
اندیشد در سازمانی که احسان نراقی، محمد مقدم، 
دکرتاعتماد و در آخر دکرت غریب بدان غنا بخشیده 
اند این نیست که بازنشسته آن، این باشد که هست 
که بازنشسته که حقوق از سازمان بازنشستگی می 
گرید و عمر کاریش هم تمام پس نیست؟!! این یک 
بام چند هوا ما را کشت یک سازمان به بازنشسته 
خود نخود لوبیا می دهد و آن دیگری بن بنشن اعتبار 
و زیارت عتبات در این سازمان هیچ خربی نیست 
که نیست شاید بخت بد من است که پای هیات 
علمی پژوهشگران کتابداران بنام این مرکز که نادرند 
در دوران گرفته باشد این نیز بگذرد و بروم به آن جا 
که باید رفت دید که بر سر حقوقهای یک کروری 

چه می گذرد.
پیشی گرفنت خرج از دخل ، این اتفاقی است که این 
روزها به واسطه نوسانات نرخ ارز و افزایش بیش 
از صددرصدی قیمت ها در جامعه رخ داده و مردم 
را در تنگنای معیشتی قرار داده است. در این آشفته 
بازار اما هستند افرادی که این نوسانات و افزایش 
قیمت ها نه تنها وضعیت اقتصادی آنها را به چالش 
نکشیده است بلکه میزان ثروت آنها با این نوسانات 

رشد کرده است.

)دخل و خرج( دخلی که برای کارگران وابستگی 
باالیی به دستمزدها دارد و خرج هم که این روزها 
سنگینی آن قامت اکثر کارگران را خمیده تر از گذشته 
از  پس  ها  قیمت  چندباره  افزایش  است.  کرده 
هدفمندی و با تاثریپذیری قیمت کاالهای اساسی 
را  سنگینی  این  ارز  نرخ  نوسانات  از  مصرفی  و 
دوچندان کرده است و به نظر می رسد قیمت ها 

دیگر خیال رام شدن ندارند.
خط فقر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی اعالم شده 
)غریرسمی( برای کارگران و به شماره افتادن نفس 
این قشر نیز مفهومی جز اینکه کارگران بازندگان 

اصلی خواهند بود ندارد.
نگاهی به شرایط اقتصادی و سبد هزینه خانوارها در 
شمال و جنوب شهر شاید بتواند تصویر شفاف تری 
از وضعیت این روزهای قشر کارگر و متوسط رو به 

پاینی جامعه ارایه دهد.
براساس این گزارش متوسط قیمت خرید مسکن 
در شمال شهر تهران برای هر مرت مربع هفت میلیون 
تومان است. اگر از شنیدن این قیمت تعجب کردید، 
باید بدانید این روزها در مناطق خوش نشنی شهر 
قیمت ها سر به فلک کشیده اند و در بسیاری از 
موارد قیمت ها توافقی بوده و از منطق پریوی نمی 

کند.
مصالح استفاده شده و امکانات جانبی مهم ترین 
مولفه های تعینی قیمت مسکن در این مناطق هستند؛ 
مناطقی که در آنجا آپارتمان با عمر بیش از ۳۰ سال 

مرت مربعی ۳۵ میلیون ریال قیمت می خورد.
در  ملکی  معامالت  های  اژانس  به  اگر گذرتان 
محمودیه،  فرشته،  نیاوران،  فرمانیه،  کامرانیه، 
مقصودبیک، باغ فردوس با زعفرانیه افتاد. امادگی 
شنیدن ۳۰ میلیون تومان برای هر مرت مربع از یک 
آپارتمان لوکس را داشته باشید. در طرف مقابل و 
مناطق جنوب شهر اما قیمت هر مرت مربع آپارتمان 
نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد می 

شود.
به  است که  هایی  هزینه  از جمله  نیز  خانه  اجاره 
تنهایی قسمت اعظم یا تمام درآمدهای ماهانه را 
می بلعد. متوسط ۱۵ میلیون تومان رهن یک واحد 
6۰ مرتی در جنوب شهر در حایل است که واحدی 
به همنی مرتاژ در شمال شهر ۷۰ میلیون تومان رهن 

داده می شود.
داستان رهن در مناطق خوش نشنی همچون خرید 
است و میزان رهن براساس امکانات طبقه و چشم 
انداز تعینی می شود. با درنظر گرفنت موارد ذکر شده 
برای  تومانی  میلیون   ۷۰ متوسط  توان گفت  می 
رهن یک واحد 6۰ مرتی در شمال شهر تنها برای 

واحدهای معمویل و نوساز است.
براساس این گزارش بررسی ها نشان می دهد اکثر 

خانواده های ساکن در باالی شهر درآمدی بیش 
از هشت میلیون تومان دارند. متوسط درآمد ماهانه 
خانواده  برای  شهر  شمال  در  تومانی  میلیون   ۱2
چهارنفری و با احتساب شاغل بودن یک نفر در 

خانواده است.
نباید فراموش کرد درآمد تمام خانواده های  البته 
ساکن در این مناطق چند میلیونی نیست و خانواده 
های ساکن روستاهای دیروز را که پس از توسعه 
شهر در زمره شمال شهر نشینان قرار گرفته اند، باید از 

این فهرست جدا کرد.
به هر حال درآمد ساالنه یک خانواده چهار نفری 
با احتساب شاغل بودن یک فرد ساالنه به بیش 
از ۱44 میلیون تومان می رسد. درآمد ماهانه یک 
خانواده چهارنفری در پاینی شهر اما به شرط شاغل 
بودن دو نفر در خوشبینانه ترین حالت به ۷۰۰ هزار 

تومان می رسد.
بر همنی اساس درآمد ساالنه یک قشر تنها هشت 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان خواهد بود. بر همنی اساس 
هزینه های بهداشت و درمان از جمله هزینه هایی 
است که می تواند خانواده با درآمد و هزینه متوسط 

را به یکباره به زیر خط فقر سوق دهد.
متوسط هزینه  بهداشت و درمان ساالنه یک خانواده 
چهار نفره در جنوب شهر )هزینه های پزشکی جاری 
و بدون احتساب دندانپزشکی، بیماری های خاص 
و جراحی( نزدیک به یک میلیون تومان است چرا 
که در بسیاری از مواقع افراد به واسطه هزینه های 
سنگنی از مراجعه به پزشک خودداری کرده و به 

خوددرمانی روی می آورند.
متوسط هزینه های درمان خانواده های شمال شهر 
اما صرف نظر از هزینه های دندانپزشکی ، بیماری 
های خاص و جراحی به بیش از ۱۵ میلیون تومان 

می رسد.
تحصیل در تهران اما قیمت هایی به مراتب شنیدنی 
تر دارد. هزینه ۱۸ میلیون تومانی برای تحصیل یک 
اول چندان  نگاه  در  دبریستانی شاید  آموز  دانش 
هم زیاد نباشد ویل زمانی که این میزان هزینه برای 
تحصیل یک دانش آموز )شامل هزینه های سرویس 
رفت و آمد، معلم خصوصی، نوشت افزار و ثبت 
نام( را در کنار هزینه یک میلیون تومانی برای یک 
دانش آموز دبریستانی در جنوب شهر قرار می دهند 
و میزان ورود به دانشگاه های طراز اول و دولتی در 
این مناطق را با هم مقایسه می کنید، این رقم بسیار 

زیاد و آزاردهنده نشان می دهد.
به هرحال چگونه تحصیل کردن در شمال شهر یکی 
از مولفه های مهم محسوب می شود، مولفه هایی که 
موجب ازدیاد مدارس غریانتفاعی و معلم خصوصی 
شده است. بررسی هزینه های تغذیه در مناطق یاد 
شده اما نتایج جالبی دارد شیوه تغذیه در شمال شهر 
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بسیار متفاوت تر از سایر نقاط است.
متوسط هزینه خوراک یک خانواده چهار نفری در 
مناطق خوش نشنی به واسطه شیوه زندگی و برخی 
تجمالت به سه میلیون تومان در ماه می رسد. هفته 
ای چند وعده غذا در رستوران و پرکردن سبد غذایی 
با مواد لوکس از جمله البسرت و خاویار کافی است تا 
ساالنه به طور متوسط ۳6 میلیون تومان هزینه تغذیه 

یک خانواده چهارنفره شود.
این هزینه در شمال شهر برای تغذیه یک خانواده 
چهار نفری در حایل است که این میزان در جنوب 

شهر ماهانه به طور متوسط 6۰۰ هزار تومان است.
خلوت بودن سبد غذایی و حذف آرام گوشت و مرغ 
از آن نیز نتوانسته تاثریی در میزان هزینه ساالنه تغذیه 
یک خانوار چهارنفره بگذارد و در حال حاضر این 

رقم به هفت میلیون و 2۰۰ هزار تومان رسیده است.
برای دگر روز چیزی بنه!

همینطور که عدد تقویم باالتر مریود و به آخر ماه 
خدا  و  میخورد  دیگ  ته  هم  ماه  مریسیم، کفگری 
بی  درگری  تمام شود،  اینکه  از  زودتر  ماهی  نکند 
پویل شوی. دیگر شرایط به گونه ای است که اگر 
حواست به حساب کتاب نباشد، قافیه را باخته ای و 
باید پول قرض بگری و منتظر باشی عدد روی تقویم 
دوباره یک شود. اما بدان که » دست طمع چو پیش 
کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی 

خویش«
برای برنامه ریزی مایل هم هیچ وقت دیر نیست. اگر 
قصد داری با حساب و کتاب خرج کنی تا اندوخته 
ای هم داشته باشی به توصیه های دکرت غالمرضا 

کیامهر، اقتصاددان عمل کن.
وقتی نگاهی به ادبیات کهن میکنیم. با وجود مثالها و 
حکایات بسیار، متوجه میشویم ایرانیها همیشه نگران 
متوازن بودن دخل و خرجشان بودند. شاهدش هم 
کالم سعدی بزرگوار است:« بر احوال آن مرد باید 

گریست که دخلش بود ۱9 خرج 2۰.
این موضوع هم درباره خانوار و هم درباره مملکت 
و خرجش  اگر دخل  بودجه کشور  میکند.  صدق 
نخواند باید از بانک مرکزی قرض بگرید، خانوار 

هم باید دست دراز کند و بدهکار شود.
متعادل بودن درآمد دغدغه ای عمومی است. همه 
خانواده ها دوست دارند درآمدشان به گونه ای باشد 
که چیزی برای روز مبادا کنار بگذارند. منظور از 
مبادا هم اتفاقی است که رخ میدهد اما معلوم نیست 

چه زمانی؟
به هر صورت حیوانات و حشرگان هم در النه و 
و  زمستان  برای  را  آذوقه  از  مقداری  خود  آشیانه 
فصل بی غذایی پس انداز میکنند. بنابراین این امر 
به عنوان یک اصل در آفرینش پذیرفته شده است 
و تکلیف آدمی مشخص است. اما نمیشود نسخه 
واحدی برای تمام خانوارها پیچید تا برای متعادل 
آن  از  انداز کردن  پس  و  و خرجشان  دخل  کردن 

پریوی کنند.
برای تعینی راهکار باید مشخص باشد خانواده در 
چه شهری، چه تعداد افرادی، مستاجر و یا صاحب 
خانه با چه تعریفی از رفاه زندگی میکند. در حال 

دارد  وجود  دنیا  در  زندگی  از  تعریفی که  حاضر 
محدود به رفع نیازهای اولیه نیست و معنای واالتری 

پیدا کرده است.
اما اگر یک خانواده 4 نفره با یک نان آور در کالن 
شهر تهران که خط فقر در خوشبینانه ترین حالت 
را در نظر  ماه است  تومان درآمد در  میلیون  یک 
انواع  با نگاهی به سطح عمومی قیمت  بگرییم، 
گوشت، حبوبات، برنج، روغن و . . . که حاصل 
آن تبدیل به غذا میشود و اتفاقا اجاره نشنی است و 
۵۰۰ هزار تومان هم بابت اجاره خانه میرپدازد، این 
خانواده حداقل به یک میلیون تومان احتیاج دارد تا 

اول ماه را به آخر ماه برساند.
این خانواده باید برای خوراک، گاز، برق، آب، تلفن، 
پوشاک و سقفی برای خواب پول برپدازد. مبلغی را 
هم باید برای هزینههای درمانی پیش بینی نشده کنار 
بگذارد اما در تعریف زندگی امروز باید  در سال یا 
دو سال یکبار یک سفر خارج از کشور داشته باشد تا 
خلقت را ببیند. نگوییم سفر برای پولدارهاست زیرا 
تنها سفری که برای متمولنی واجب شده سفر حج 
است. هر انسانی دوست دارد به سفر برود ویل این 

خانواده نمیتواند مسافرت کند.
برای  هزینه  امروز  زندگی  تعریف  دیگر  در بخش 
فرهنگ است. اما خانواده ای که پویل برای تفریح 
اگر  نمیکند.  فکر  هم  فرهنگی  خرید  به  ندارد، 
فرزندان هم محصل باشند هزینه تحصیل آنان نیز 
اضافه میشود. بنابراین از این خانواده نباید توقع پس 

انداز داشته باشیم.
قناعت توانگر کند مرد را

شخصا به قناعت اعتقاد دارم. اما مطالبات خانوار 
امروز زمنی تا آسمان با اجداد ما فرق دارد. وسایل 
ارتباط جمعی اطالعات را منتقل میکنند و مطالبات 
ایجاد میشود. تبلیغاتی که مطالبات ایجاد میکنند ویل 
ما توان به دست آوردن آنها را نداریم باعث میشود تا 
دچار مشکالت روحی و روانی و اجتماعی شویم. 
پدر و مادر با این شرایط کنار می آیند ویل جوان 
میبیند تفریحات وجود دارد اما درآمد خانواده اجازه 
نمیدهد از این تفریحات استفاده کند. همینطور با 
توجه به تورم، همیشه فاصله ای بنی درآمد خانواده 
و هزینه ها وجود دارد. همانطور که اشاره شد از این 
خانواده نمیتوان انتظار پس انداز داشت. البته در 
شیوه ریاضتی یا زندگی به شکل حذفی، هر سال یا 
هر ماه زیر فشار هزینه ها و تورم مصرف یک چیزی 
را از سبد خذف میکنیم. اما این حذف کردنها خط 
قرمز دارند و نباید به سالمت خانواده ضرر برساند. 
به عنوان مثال مصرف شری را نباید حذف کرد. اما 
اگر هر دو ماه یکبار سینما رفنت 4۰ تا ۵۰ هزار تومان ) 
به عالوه شام و هزینه رفت و آمد( خرج دارد، حذف 
میشود. ویل اینجا ارتباط با فرهنگ قطع میشود. به 

فیلمساز و اقتصاد سینما هم ضربه میخورد.
بیاید،  پاینی  اگر  خانوار  خرید  قدرت  متاسفانه 
و  مصرفی  فرهنگی،  محصوالت  تولیدکنندگان 
درصد   ۷۰ حاضر  حال  در  میکنند.  ضرر  صنعتی 
با  بنابراین  دارند.  پاینی  خرید  قدرت  خانوارها 
نصیحت کردن نمیتوان نسخه عملی تهیه کرد. اما 

این خانواده میتواند چند کار انجام دهد:
صرفه جویی، هزینه برق را کاهش دهید. از المپ و 

وسایل کم مصرف استفاده کنید.
آب را تلف نکنید. 

نمیتوانیم بگوییم گوشت و مرغ نخرید اما میشود 
لباسها را دیر به دیر عوض کرد و لباس نو خرید.

نمیگوید  نکنید. کسی  تحمیل  خودتان  به  هزینه 
قدیمیها  اینکه  کما  بپوشید،  دار  وصله  جوراب 
میپوشیدند اما برای جوان امروز سخت است. اما 

میتوانید قناعت پیشه کنید.
بخورید، بیاشامید ویل اصراف نکنید. درصد باالیی 

از خانوار ایرانی دچار بیماری اصراف هستند.
خانواده باالی خط فقر

روی صحبتمان بیشرت با این دست از خانواده هاست 
که یا 2 نفر نان آور دارد و یا اینکه صاحب خانه 
است. اما متاسفانه این خانواده به راحتی پول بابت 
پیتزا میدهد اما به یک کتاب ۵هزار تومانی میگوید 

گران است.
این خانواده ها با برج زیادی، خود را از لذتهای 
اساسی محروم میکنند. دیگر هزینه هایشان اجازه 
یا تفریح فرهنگی داشته  نمیدهد به سفر بروند و 

باشند. به این دست خانواده ها پیشنهاد میکنم:
درآمد اصلی و حاشیه ای خانواده تان را یادداشت 
اضافه کار،  پاداش،  یعنی  ای  درآمد حاشیه  کنید. 
کمکهای غرینقدی، عیدی و . . .. همچننی اگر از 
سوی محل کارتان کمک غری نقدی دارید آنها را نیز 

در نظر بگریید.
برای خرید کردن باید بدانید چه میزان مصرف دارید. 
چند کیلو میوه در هفته مصرف میکنید؟ بیشرت از آن 
خرید نکنید. بسیاری از خانواده ها آخر هفته یا اول 
ماه خرید کلی میکنند و به دلیل اینکه نمیدانند چقدر 
مصرف دارند، به جای استفاده بهینه، منابع را اتالف 
میکنند. دور ریخنت میوه های کپک زده یعنی دور 

ریخنت اسکناسها.
دیگر نمیشود مثل گذشته بی حساب و کتاب زندگی 
کرد. هزینه هایتان را سرفصل کنید. خورد و خوراک، 
محصوالت  تفریحات،  نقل،  و  حمل  پوشاک، 

فرهنگی و درمان، همه چیز باید مشخص باشد.
اگر این کار را بکنید سایل نسبتا کم تنش خواهید 
داشت. همچننی 2۰ درصد تورم اگر داریم آن را در 
ماه های سال خورد کنید و به هزینه هر ماه اضافه 

کنید. باید نگرش اقتصادی داشته باشید.
دفرتچه یادداشتی داشته باشید و از سری تا پیاز هزینه 

هایتان را یادداشت کنید.
میتوانیم  جویی کنیم  صرفه  اگر  ظریف  موارد  در 
درصدی را برای استفاده بهینه و روز مبادا پس انداز 

کنیم.
فرزندانمان را درست تربیت کنیم. والدین به جای 
اینکه با قرض کردن به زرق و برق خانه شان برسند، 
برای فرزندشان الگو طراحی کنند. از او بخواهید 
بپذیرد شرایط خانواده اش با دوستش متفاوت است
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حضور هشتاد و پنج درصد سهام دار در آخرین 
ماه پائیزی در سال ۱۳9۱ در تاالر باشگاه بانک 
سپه و بودن خربنگاران ارشد حوزه اقتصادی 
نشان از آن می داشت که مجمع عالوه بر دستور 
جلسه از پیش اعالم شده شاهد مسائل دیگری 
بدان  فیلد خرب  تیزبنی  بودکه چشمان  خواهد 
ورود  بدو  در  داشت.  خواهند  بیشرتی  دقت 
به تاالر مثل همیشه جناب مهندس قاری زاده 
به همراه جناب محصص و جناب غنایان که 
جملگی از کارشناسان زبده اقتصادی و شناخته 
شده بازار سرمایه می باشند به مدعوین خوش 
آمد گوئی می داشتند این رفتار حسنه نشان از 
در  اسالمی  ناب  فرهنگ  داشت که  می  آن 

مجموعه سپه در اولویت بوده و هست . 
روز  اند  یافته  در  سپه  سرمایه گذاری  مدیران 
مجمع روز جلسه پشت در بسته گذاشنت بنام 
پیش مجمع و چننی و چنان کردن و در پشت در 

بسته دوخنت و بافنت و نمایش حضور در جمع 
با یک قیام و قیود یک سهام دار عمده کردن 
و فرم کار را بسته و امضاء های از پیش گرفته 
را به مجاری خود بردن را نه می پسندند نه 
انجامش می دهند. مدیران سپه نشان دادند که 
ارزش گذاردن به ارزشمندی حضور سهام دار 
خرد و کالن را به یکسان و به نظر و رای فرد 
فرد آنان اعتبار قائل شدن رفتار حسنه ای است 
که می بایست از مدیریت جدید بابت آن تقدیر 

ویژه به عمل آورد. 
سرمایه  وبرادربزرگوارش  سپه  سرمایه گذاری 
گذاری امید در مسری تحول قرار گرفته و جناب 
سرمایه  شرکت  سابق  مدیرعامل  پور  همایون 
گذاری سپه به سرمایه گذاری امید رفته و سکان 
مدیریت را بدست با کفایت خود گرفته و جناب 
قاری زاده کارشناس ارشد و چهره شناخته شده 
در بازار بورس را در مسند مدیریت سپه گمارده 

در  درخشان  سابقه  زاده  قاری  جناب   . اند 
سرمایه گذاری هایی چون بازنشسته امید داشته 
و استقبال سهام داران از این انتخاب نشان از 
شناخت مثبت اهل بازار از این مدیر مدبر بوده 

است.

تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام( در 
تاریخ ۱۳۷۰/6/2 توسط بانک سپه به صورت 
سال  همان  مهرماه  واز  تاسیس  عام  سهامی 
شرکت   . نمود  آغاز  را  خود  رسمی  فعالیت 
در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱9 در بورس اوراق بهادار 
تاریخ  در  آن  سهام  بار  واولنی  پذیرفته  تهران 
۱۳۷۱/۱2/26 به مبلغ ۱۳۰۰ ریال معامله گردید. 
مرکز اصلی شرکت در تهران- خیابان آفریقا- 

خیابان  آناهیتا پالک ۱۸ می باشد.

سرمایه گذاری سپه هم مصوب افزایش سرمایه گرفت و هم مدیرعامل جدید خود را شناخت

سرمایه و ترکیب سهامداران 
سرمایه

 سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ بیست میلیارد 
ریال بود )شامل تعداد بیست میلیون سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال( بوده که طی 
چند مرحله به مبلغ 2/۳92 میلیون ریال )شامل 
هر  اسمی  ارزش  به  سهم   2/۳92/۰۰۰/۰۰۰ تعداد 
سهم ۱/۰۰۰ ریال ( در پایان سال مایل منتهی به 29 

اسفند ۱۳۸9 افزایش یافته است
 

 خسرو
 امریحسینی
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مدیرعامل: مهندس منوچهر سلطانی ایران آوندفر  
همه اینجا هستیم تا تجلیل کنیم از مردی که بیش از نیم قرن در جهت توسعه صنعت و کارآفرینی 

کشور تالش کرده است مردی که هشتمنی جشنواره به نام او نام گذاری شده است

تاریخچه شرکت ایران آوندفر
شرکت برتر تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی

شرکت ایران آوندفر یکی از ۱۰ شرکت برتر تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی کشور است 
که در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد و فعالیت خود را با مدیریت جدید در سال ۱۳6۵ با تولید دو نوع 
محصول آغاز کرد . کارخانه ایران آوندفر از سال ۱۳۷۰ به دلیل گسرتش سریع فعالیت به زمینی به 
مساحت هفت هزار مرت مربع در شهرک صنعتی سیمنی دشت منتقل شده که با استفاده از انبار جدید 
کاال ۱۰ هزار مرت مربع به آن افزوده شده است.هم اکنون کارخانه ایران آوندفر ساالنه 2۰ هزار تن 
محصول شامل 2۵ نوع شامپوی گوناگون ، مایعات شوینده ظرف و دست ،نرم کننده های پارچه و 
مو ۱۰۰۰ تن انواع کرم ،ژل موی سر و خمری و ژل دندان تولید می کند که محصوالت این شرکت در 
مجموع حدود 2۰۰ فرآورده مختلف را شامل می شود . شرکت ایران آوندفر از اولنی شرکت های 
ایرانی است که توانسته گواهی سیستم مدیریت کیفیت الگوی ایزو 9۰۰۰ در صنایع بهداشتی ، آرایشی 
و شوینده را برای تولید انواع شامپو و مایع ظرفشویی دریافت کند . این گواهی در آذر ماه ۱۳۸2 به 

گواهی ایزو 9۰۰۱ ویرایش سال 2۰۰۰ برای کلیه فرآورده های شرکت ارتقا داده شد

تقدیرنامه ها
    یادبود چهره ماندگار پنجمنی جشنواره قهرمانان صننعت

    تقدیرنامه وزارت صنایع و معادن
    تقدیرنامه مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

    لوح یادبود مدیریت کل نظارت بر مواد غذائی و آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
    تقدیرنامه کارآفرین برتردر بخش صنعت

    تقدیرنامه مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران
    لوح یادبود مدیریت کل نظارت بر مواد غذائی و آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

    تقدیرنامه مدیرکل کار و امور اجتماعی منطقه کرج
    TUV NORD گواهینامه

    لوح تقدیر گرامیداشت روز صنعت معدن
    گواهینامه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

    تقدیرنامه واحد نمونه استان تهران
    لوح تقدیر گرامیداشت روز صنعت و معدن

    تقدیرنامه انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت
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اگر پرتوشیمی را ثمره ارزشمند استفاده بهینه از 
نفت بدانیم قطعا پر بی راهه نرفته ایم خوب به 
یاد دارم در دوره ای که تحصیل می کردم نماینده 
ایران در سازمان ملل به یک مخربی گفته بود هر 
بشکه نفت کمرتاز قیمت یک پیتزای شما می باشد 
انصاف بدهید باید این باشد؟! این چند کلمه در 
آن زمان دل پردرد پری احمد اباد را به درد آورد و 
آن جمله معروف را به کار برد که » ای کاش نفت 

نمی داشتیم..! » 
 تاریخ نفت در ذهن ما به درازا می کشد از آن روزی 
که پیچیدن نمد در بارگاه خلیفه و خرب شعبان الال 
خرکچی طایفه هفت لنگ در نبود تیمار تپه سیاه 
مسجد سلیمان و بردن آن توسط دارسی به ینگه دنیا 
و بسنت قرارداد تا سریع تر ارابه های جنگ جهانی 
به مسلخ انسانها همه و همه از این ماده سیاه رنگ 
بدبو می بوده و ما غافل از آن نعمت که در این مایع 
سیاه رنگ خفته به سال ۱۳۵4 یک شرکت ژاپنی 
پدید آمد و در بندرامام امروز پایه صنعت پرتوشیمی 
را بنا نهاد و امروز پرتوشیمی از صنعت گرفته تا دارو 

و مواد غذائی و... کاربرد دارد و اکنون که ما دانش 
فنی این صنعت را یافته ایم و به فواید آن دست 
یازیده ایم و دهها پرتوشیمی در نقاط مختلف کشور 
به پا کرده ایم و دراین مجال ما یکی ازگل های سر 
سبد این صنعت را یافته و بدان اشارتی داریم و 
آن نامی است آشنا در صنعت پرتوشیمی کشور... 

بخوانیدش شرکت پرتوشیمی شازند )اراک(
در سایل که از سنگ ناله خیزد این شرکت توانسته 
در ردیف بهرتین صادرکنندگان نمونه و قهرمانان 
صنعت نشسته و ده ها لوح و تقدیرنامه بگرید و 
خربهای خوشی پی در پی برای سهام داران خود 

داشته باشد.
شرکت پرتوشیمی شازند بار دیگر صادرکننده نمونه 

ملی شد . 
در مراسمی که روز شنبه 29 مهر ماه به مناسبت روز 
ملی صادرات در محل سالن همایش های صدا و 
سیما در تهران برگزار شد شرکت پرتوشیمی شازند به 
عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال ۱۳9۱ معرفی 
و با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت. 

برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

نامی بلند آوازه در صنعت پرتوشیمی

مدیرعامل : دکرت رضا رحمانی شرکت پرتوشیمی شازند  
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معاون  رحیمی  محمدرضا  مراسم که  این  در 
نایب  ابوترابی  االسالم  جمهور،حجه  رئیس 
رئیس مجلس شورای اسالمی،مهدی غضنفری 
وزیر اول صنعت،معدن و تجارت ،  نهاوندیان 
رئیس اتاق بازرگانی کشور و سایر مسئولنی و نیز 
مدیران شرکت های صادر کننده حضور داشتند 

از صادر کنندگان نمونه ملی تقدیر شد.
شرکت پرتوشیمی شازند نیز برای چهارمنی سال 
به عنوان صادر کننده نمونه ملی معرفی و مورد 
تقدیر قرار گرفت : پیش از این ، این شرکت در 
سال های ۱۳۸۵ ، ۱۳۸6 و ۱۳۸۸ نیز به عنوان 

صادر کننده نمونه ملی انتخاب شده بود.
شرکت پرتوشیمی شازند تنها شرکت انتخاب 
شده ، بنی صنایع پرتوشیمی کشور و نیز شرکت 

های استان مرکزی بود .
نمونه  صادر کنند گان  انتخاب  معیارهای  از 
کشور در بخش صنایع می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
-   در آمد ارزی حاصل از صادات ) ارزش 
صادرات در سال 9۰ و رشد ارزش صادرات 

طی ۳ سال اخری(
-   حفظ و توسعه بازارهای هدف )گسرتدگی 

بازارهای هدف طی سال 9۰ ،حفظ و ماندگاری 
در گروه کاالیی  ساله   ۳ دوره  طی  بازار  در 
مربوطه و نفوذ به بازارهای جدید طی سال 9۰(
-   سابقه فعالیت صادراتی شرکت )تجربه بنی 

المللی(
در  شرکت  تخصصی  و  فنی  مهارت     -

امرصادرات
-   فعالیتهای بازاریابی و انجام تبلیغات موثر 
المللی  بنی  نمایشگاههای  در  فعال  )حضور 
داخلی و خارجی بعنوان غرفه دار ، حضور در 
هیاتهای بازرگانی و بازاریابی اعزامی به خارج 
از کشور، تبلیغات بنی المللی شامل : - روزنامه 
و مجالت خارجی – تلویزیونهای محلی در 
کشورهای هدف یا ماهواره – تبلیغات محیطی 
در بازار هدف ، داشنت نمایندگیهای فعال یا 

شعبه در کشورهای هدف صادراتی(
-    دارا بودن گواهینامه های معترب بنی المللی 
المللی  بنی  استاندارد  بودن گواهینامه  )دارار 
استاندارد  گواهینامه  بودن  دارا   ، مدیریتی 
بودن گواهینامه  دارا   ، المللی کیفی کاال  بنی 
استاندارد ملی تشویقی ، آزمایشگاه مورد تایید 

سازمان ملی استاندارد ایران(

عضویت در تشکل های صادراتی ) عضویت 
در تشکل های ملی ) تولیدی – صادراتی ( 
 ، استانی  عضویت در تشکل های صادراتی 
استمرار عضویت در تشکل های صادراتی (  

پرتوشیمی شازند در ردیف قهرمان صنعت 
کشور

طی مراسمی که روز دوشنبه مورخ 9۱/9/2۷ در 
محل سالن همایش های صدا و سیما تهران 
برگزار شد از واحدهای نمونه صنعتی کشور با 
عنوان قهرمان صنعت تقدیر شد در این مراسم 
با حضور مهدی غضنفری، وزیر صنعت،معدن 
و تجارت و محمدجواد ایروانی، عضو مجمع 
حسن  محمد  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی و دکرت رضا رحمانی، رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس دکرت جالیل ،رئیس مرکز 
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و مدیران 
و مسئولنی صنایع برگزیده کشور حضور داشتند 
شرکت پرتوشیمی شازند نیز به عنوان قهرمان 
صنعت معرفی و لوح و تندیس آن به آقای دکرت 
رضا رحمانی مدیریت عامل شرکت اهدا شد .

تاریخچه  
طرحهای  از  یکی  شازند  پرتوشیمی  مجتمع 
زیربنایی و مهم کشور می باشد که در راستای 
سیاستهای کلی توسعه صنایع پرتوشیمی و با 
صادرات  و  داخلی کشور  نیاز  تامنی  اهداف 

ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال ۱۳6۳ به تصویب رسید و 
پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، 
فاز اول آن در سال ۱۳۷2 در مدار تولید قرار 
گرفت. در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و 
تولید بیشرت و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع 
تکمیل و واحد اتوکسیالت بعنوان آخرین واحد 
مجتمع در سال ۸2 راه اندازی و در مدار تولید 

قرار گرفت.
از سال ۱۳۷9 همزمان با تکمیل واحدها، طرح 
ظرفیت  افزایش  هدف  با  نیز  مجتمع  توسعه 
در  آن  اول  فاز  رسید که  تصویب  به  واحدها 
مهر ماه ۱۳۸4 و عملیات اجرایی فاز دوم در 
ظرفیت  رسید.  انجام  به  سال۱۳۸6  تابستان 
کامل تولید این مجتمع در حال حاضر حدود 

۱.469.۰۰۰ تن در سال می باشد.

۱۱ اقتــصـاد و بیمه
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بدین مژده گر جان فشانم رواست
که این مژده آسایش جان ماست

در والیت ما ضرب المثلی هست که می گوید:  
یک بام و دو هوا را  قربان بشم خدا را  

حال بخوانید ماجرا را؛
تابستان بود بربام خانه همه خفته ما در خانه 
دل نگران که نباشد گرما و سرما خفتگان بربام 
که همه از عزیزان اونید را ناراحت کند به اولنی 
در  تنگ  پسرش  و  عروس  دید  رسید  جا که 
آغوش هم خفته . عروس را بیدار کرد و گفت 
مگر حس نمی کنی هوا گرم است پسرم را رها 
کن تا نفسی بکشد و آن سوتر دخرتش و داماد 
خانه جدا از هم نفس می کشیدند که مادر به 
دخرت هی زد که شوی تو سرما می خورد تنگ 
در آغوش گری ودر این زمان بود که شعر فوق را 

عروس سرود و این مثال بر ما بماند.
بامدادان زلزله به سال  از  روزگاران برگذشت 
۱۳4۱ در بوئنی زهرا کوچ شهری ما آغازید و 
تهران شد مکان مکنی ما و رنج کار روستا با 
خانه آب و برق ، شوفاژ مقصد با تاکسی باال 
برو میز و صندیل قربان گو به زبان و رسیدن 
سن به مرز افتادن. بازنشسته شدیم هر چه تهران 
بزرگ شد مکان ما کوچک و منزل ما کوچکرت 
از خانه ششصد مرتی آمدیم در اپارتمان 4۵ 
مرتی . بعد از زنگ تلفن صدا و سیما هم ما را 
با خربها آشناتر کرد شدیم یک فرهنگ نامه هر 
روز آفتاب عالم تاب بر دشت و دمن  نتابیده  
ما می دانیم که چه خرب است در کاخ سفید، 

کاخ کرملنی. کلیسای سن پاویل در دمشق. در 
تا  اتومبیل مسی فوتبالیست   از شماره  آنتالیا 
نتیجه بازی لیورپول از محبوبیت رنگ قرمز و 
آبی گرفته تا انتقال بازیکن فجربه پرسپولیس، بر 
سینه نشسته و مثل طوطی بازگو می کنیم از شما 
چه پنهان تنها دردی که ما را هر روز در دادگاه 
زن و بچه به مسلخ تحقری می برد این حقوق 
بازنشسته حقری است که با هیچ طبقه نشینان این 
مجموعه نمی خواند و ما را این پرسش هر ماهه 
می کشد و جوابی نمی داریم و اما آن پرسش 

زین بعد بصورت گفتمان بخوانید . 
عیال: طبقه دومیها رفته اند فروشگاه تعاونی 
شان و یک عالمه خرید کرده اند. سازمانی که 
در آن کار می کردند یک دفرتچه بهشان داده و 
هر برگش نعمت است و عالوه بر ارزان خری 

بعضی از اقالم هم رایگان است. 
من بازنشسته: خوب عیال بما چه ؟!!

عیال: خرب دیگر اینکه روز پیش طبقه چهارمی 
رفته اند و کلی خرت و پرت خریده اند حقوق 

بازنشستگی آنها دو برابر ماست چرا؟ 
من بازنشسته: عیال بما چه؟!!

عیال: طبقه اویل ها رفته اند به مسافرت عتبات 
سازمانشان فرستاده 

من بازنشسته: عیال بما چه؟!!
عیال: بما چه که نشد حرف، بقدر هم سواد 
دارید» از سابقه هم که  بقدر هم سال خدمت 
دارید، چرا آنها حقوق باال ، امکانات بیشرت و 
سفرهای ری به ری می دارند و ما نداریم و 

نمی رویم ؟!! 

من بازنشسته: عیال نمی دانم این پرسش ما هم 
هست. 

عیال: این حرفها بگوش من نمی رود نکند 
کاسه ای زیر نیم کاسه هست؟!!

من بازنشسته: عیال به خدا نه من با تو صادق 
بوده ام این فیش حقوقی این سنوات خدمت 
این سازمان بازنشستگی در میدان فاطمی این 
طبقه سوم اتاق جناب محسنی این اتاق جناب 
مدیرعامل سازمان بازنشستگی ببنی برپس من 

هیچ بیش از این نیستم.
عیال: بابا حسن دائی توی شهرداری سوپور بود 
همینقدر حقوق می گریه که تو با دیپلم می گریی 
او سازمان بازنشستگی داره و هراز گاهی گوشه 

سبیلش را هم چرب می کند اما تو؟!! 
من بازنشسته: بابا حقوق پایه همنی است .

طبقات  است که  سقف کدام  حقوق  عیال: 
دیگر دارند تو نداری ؟!! تو که در یک سازمان 
هان.  ای  شده  بازنشسته  پرکن  دهن  علمی 
گفتم: فرهنگی ها. گفت: خودت را فرهنگی 
ندان در جامعه معلمنی دهها امکان هست تو 
در یک موسسه تحقیقاتی علمی پژوهشی و 
دهها صنعت دیگر بازنشسته شده ای. گفتم: 
مشکل همنی جا است جلو نرو فداتم جلو نرو 
قربانت جلو نرو، چندین سال با دلهره خدمت 
کردم که انگ نچسبانند اخراجم نکنند حال در 
بازنشستگی می خواهی آن مشکل پیش آید 
. این هر روز ما بود تا خرب رسید که جنوب و 

شمال شهر در یک یافته بدین قرار است.

مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی: 
حقـــوق بازنشستـــگان ســال آینده 

 خسرو18درصد افزایش می یابد
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه۱2
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از  تجلیل  مراسم  در  مرتضوی«  دکرت»سعید 
»محسن خلیلی عراقی« پدر صنعت ایران و 
اجتماعی  تامنی  سازمان  امنای  هیات  عضو 
افزود: چنانچه با اعمال افزایش ۱۸ درصدی 
حقوق بازنشستگان، رقم دریافتی این افزایش 
)۱۸ درصد( برای هر بازنشسته به یکصد هزار 
تومان نرسد تالش می کنیم به میزان یکصد 

هزار تومان اضافه پرداخت داشته باشیم.
     وی تاکید کرد این مسئله به آن معنا است 
که حقوق همه بازنشستگان و مستمری بگریان 
تامنی اجتماعی مانند امسال، در سال آینده به 
میزان یکصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

     مدیرعامل سازمان تامنی اجتماعی در بخش 
دیگری از سخنان خود از ابالغ تسویه حساب 
قرارداد  طرف  درمانی  مراکز  و  ها  داروخانه 
امسال  ماه  شهریور  پایان  تا  اجتماعی  تامنی 
خرب داد و گفت: از فردا قرار است حدود ۸۰۰ 
میلیارد تومان به بیمارستان ها، مراکز درمانی 
و داروخانه های طرف قرارداد سازمان تامنی 
اجتماعی که اسناد و فاکتورهای آنان به تایید 
پایان  به  )مربوط  است  رسیده  ما  کارشناسان 
شود.مرتضوی  پرداخت  امسال(،  شهریورماه 
اظهار داشت: بررسی اسناد و فاکتورهای مراکز 
درمانی تحت پوشش سازمان تامنی اجتماعی 
حداقل دو تا سه ماه زمان نیاز دارد و اکنون 
اسنادی که در اختیار ما است تا پایان شهریورماه 

امسال بررسی شده است.
محقق  درباره  سوایل  به  پاسخ  در  وی       
شدن افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری 
بگریان به ۷۰۰ هزار تومان، گفت: سازمان تامنی 
اجتماعی با هیچگونه محدودیتی درخصوص 
حقوق  افزایش  اما  نیست  رو  روبه  بودجه 
بازنشستگان و مستمری بگریان باید در بودجه 
البته این  سال آینده این سازمان دیده شود و 
تصمیم با مشورت هیات امنا صورت می گرید.
مدیرعامل سازمان تامنی اجتماعی، همچننی از 
واگذاری ۵۵ درصد از شرکت هواپیمایی هما 

به تامنی اجتماعی خرب داد و گفت: این میزان 
بدهی  عنوان  به  هواپیمایی  شرکت  واگذاری 

دولت به سازمان تامنی اجتماعی خواهد بود.
     مرتضوی درباره افزایش سن بازنشستگی 
و درج آن در پیش نویس اصالح قانون تامنی 
اجتماعی نیز افزود: ما این مسئله را به تصمیم 
و رای نمایندگان بازنشستگان و تشکل های 
این  داشت:  اظهار  ایم.وی  کارگری گذاشته 
مسئله هنوز به طور کامل در پیش نویس اصالح 

قانون تامنی اجتماعی ذکر نشده است.
     مدیرعامل سازمان تامنی اجتماعی با بیان 
قانون  اصالح  اولیه  نویس  پیش  منت  این که 
تامنی اجتماعی از سوی کارشناسان این سازمان 
از  استفاده  از  پس  است، گفت:  شده  تهیه 
های  تشکل  نمایندگان  و  نظرات کارشناسان 
بازنشستگی و کارگری، این پیش نویس را نهایی 

می کنیم و سپس تبدیل به قانون خواهد شد.
     مرتضوی ادامه داد: دید ما در پیش نویس 
برای  ای  برنامه  هنوز  و  است  ارفاقی  قانون، 

افزایش سن بازنشستگان لحاظ نکرده ایم.

حقوق  پرداخت  احتیاطــی  ذخریه       
مستمری بگریان تامنی اجتماعی

    مدیرعامل سازمان تامنی اجتماعی گفت: به 
صورت مستند اعالم شده است که هم اکنون 
یک سال ذخریه احتیاطی برای پرداخت حقوق 
مستمری بگریان و بازنشستگان تامنی اجتماعی 

در حساب سازمان ذخریه شده است.
     وی افزود: حدود دو ماه پیش در جلسه ای که 
با هیات مدیره و شورای معاوننی سازمان داشتیم 
با معضل و مشکلی مواجه شدیم که از چند سال 
گذشته تاکنون در تامنی اجتماعی وجود دارد 
به عبارتی شش روز آخر ماه که نوبت پرداخت 
حقوق مستمری بگریان و بازنشستگان است با 

کسری ۵۰۰میلیارد تومانی مواجه هستیم.
     مرتضوی گفت: هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان 
در ماه پرداختی به مجموعه مستمری بگریان و 

بازنشستگان تامنی اجتماعی داریم و به لحاظ 
تحریم ها حدود یک میلیون کارگاه از ۵نفر به 
باالحق بیمه به سازمان تامنی اجتماعی پرداخت 

می کنند که این پرداختی ها گاه بموقع نیست.
     مرتضوی با بیان این که سازمان هم اکنون به 
صورت درآمد وهزینه است، گفت: این کسری 
در بودجه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگریان قابل قبول نیست. ما اگر نتوانیم 
امنیت  برخالف  بدهیم  را  بازنشستگان  پول 

پایدار کشور عمل کرده ایم.
     وی افزود: برای حل این مشکل به مجموعه 
تامنی اجتماعی ابالغ شده که به هر شکلی طی 
مستمری  اندازه 6ماه حقوق  به  آینده  ماه  سه 
بگریان و بازنشستگان را در بانک رفاه کارگران، 
ذخریه احتیاطی داشته باشیم تا اگر تحریم ها 
بیشرت شد بتوانیم یک سال بدون هیچ مشکلی 

حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم.
خلیلی  محسن  مراسم  این  در  همچننی       
اجتماعی  تامنی  امنای  هیات  عضو  عراقی، 
که پدر صنعت ایران نیز معرفی شده است در 
مراسمی که سازمان تامنی اجتماعی برای تجلیل 
از وی برگزار کرده بود، اظهار داشت: شرط بنده 
برای حضور سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل 
اجتماعی وصول مطالبات ۳۵  تامنی  سازمان 
هزار میلیارد تومانی است که قول داد نسبت به 

این موضوع اقدام کند.
     وی ادامه داد: اعضای هیات امنا و مدیره 

تامنی اجتماعی نیز در وصول این مطالبات
    کمک کردند.

    پدر صنعت ایران بیان داشت: تامنی اجتماعی 
با احتساب عشایر و روستائیان حدود ۵۰ میلیون 
امنای  نفر را تحت پوشش دارد.عضو هیات 
سازمان تامنی اجتماعی افزود: تامنی اجتماعی 
قوی ترین دستگاه در کشور است و در صورتی 
که این سازمان به مردم کمک کند، مملکت 

پیشرفت می کند.

اجتماعی  تامنی  سازمان  عامل  مدیر 
حقوق  18درصدی  افزایش  اعالم کرد 
تحت  بگریان  مستمری  و  بازنشستگان 
پوشش این سازمان از فروردین ماه سال 

92 اعمال می شود.

۱3 اقتــصـاد و بیمه
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احسان نراقی: مردی برای تمام فصول
با شنیدن خرب درگذشت احسان نراقی، خاطره یکی 
بست.  نقش  چشمانم  جلوی  هایمان  مالقات  از 
روزی که از کوچه های تنگ و سرباالیی به سوی 
میدان اصلی شهر قدیمی ژنو می رفتم و به صدای 
برگهای پاییزی که روی سنگفرش های چند صدساله 

زیر پایم خرد می شدند گوش می دادم.
و  ای  قهوه  و  قرمز  رنگهای  با گشاده دستی  پاییز 
نارنجی را به روی درختان شهر پاشیده بود. جلوی 
خانه ژان کالَون از رهربان نامدار جنبش دین پریایی 
که رسیدم، نیم نگاهی به ساعت کردم. هنوزفرصت 

باقی بود.

پا در میدان قدیمی که دور تا دورش را ساختمانهای 
زیبا و با وقار قرن چهارده گرفته گذاشتم و به سمت 

کافه کلمانس، قدیمرتین کافه شهر، روانه گشتم.
با آنکه زود رسیده بودم، پریمرد را آنجا نشسته دیدم، 
در میان چندین روزنامه. انگار می خواست همه را 

یک جا بخواند.
همانطور که به او نزدیک می شدم ذهن خیال پرداز، 
او را نقش می کرد پنجاه سال جوانرت، نشسته میان 
جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه ژنو. آن طرفرت 
جوانی سیه چرده با گلخنده ای. این یکی دانشجوی 
پزشکی، آن یکی دانشجوی جامعه شناسی و شاگرد 
پیاژه معروف که در وصف کمونیسم داد سخن داده 

احسان نراقـــی 
با احسان نراقی هم کار بودیم او رئیس بود و من کارمندروابط عمومی ، در حیات کاری دولتی 
همواره ایشان را می دیدم و خوش و بش می کردیم او می دانست که من دهاتیم و هیچ گاه خلق و 
خوی روستاییم را فراموش نکرده و نخواهم کرد این داشته بنده نام اشارت همکاران به حقری می 

بود، دهاتی .
دکرت هم هرگاه حقری را می دید می گفت دهاتی چطوره؟

 خسرو
 امریحسینی

و  تحقیقات  موسسه  رئیس  نراقی  احسان  دکرت 
برنامه ریزی علمی آموزشی را آخرین بار در سالن 
روزنامه آسیا دیدم لختی به کنار هم آمدیم و نشست 
و صحبتمان رفت و رفت تا به آن روز پرشور در 
کنفرانس روسای دانشگاه و ساواک سخن به میان 
آمد . احسان خندید و دست به موهای پرپشت برد 
و گفت چه خوب یادت هست من فراموش کرده 

بودم. بیشرت بگو!
نیمه دوم زمستان سال ۱۳۵6 است صبح زود رئیس 
روابط عمومی به حقری که کارمند این اداره کل بودم 
گفت سالن کنفرانس را اماده کنید امروز جلسه مهمی 
خواهد بود و به طبقه هفتم رفت. سالن کنفرانس در 
طبقه هفتم ساختمان شماره یک وزارت علوم می 
بود و این سالن در تاریخ انقالب یکی از محله ای 
بنام و ناشناخته مانده . محل اعتصاب هیات علمی 
دانشگاهها محل شهید شدن استاد نجات الهی و 
جایگاه خرب دانشگاه ها در حمایت از انقالب بود 
و این مختصر بدان جهت بود که یادآور آن نشست 
باشیم و ما هم رفتیم ضبط صوتی را به راه انداختیم 
اندک  اندک  آماده کار  و  شد  جارو  آب  سالن  و 
روسای دانشگاه ها سررسیدند و در پی آن مقامات 

ارشد وزارت علوم .
دفرت  و  خانه  وزارت  در  ساواک  نمایندگی  دفرت 
آن  از  نشان  فعالیت  این  و  بودند  فعال  حفاظت 
داشت که این نشست از باب دیگری است . در 
به  وزارت علوم معاونت دانشجویی بخشنامه ای 
ابالغ  و  عایل صادر  آموزش  و  ها  دانشگاه  تمام 
کرده بود که از دخرتان محجبه به دانشگاه جلوگریی 
کنند. )مامورین امنیتی می گفتند که دخرتان چادری 
اعالمیه های امام و بولنت دکرت شریعتی را زیر چادر 
خود به محوطه دانشگاه وارد کرده و توزیع می کنند.

این بخشنامه اجماع دانشجویان را تعریف کرده و 
هر روز خرب از دانشگاه می آمد و نشست امروز هم 
در توجیه این بخشنامه بود نماینده ساواک شخصی 
بود بنام ثابتی و سخنگوی این نشست در آخرین 
دقایق نشست بود که دکرت احسان نراقی به تندی 
میکروفون را پیش کشید گفت آقایان ظاهرا صدای 
طبل را نمی شنوید آقای معتمدی آقای حسن ..... 
» رئیس دانشگاه رازی و دانشگاه کار« خیلی در 
خواب هستند و از خواب بیدار شده و کیه کیه می 
کنند و مثل دائی جان ناپلئون قاسم تفنگ من کو 
می گویند. من در پاریس خدمت آقا رسیده ام به 
قم رفته و آقایان روحانی را دیده ام به خدمت شاه 
رفته ام و گفتم کشوری می خواهید مثل لبنان و الیاس 
سرکیس. امام انقالب گفت تو اسالم را نمی شناسی 
نه ایران لبنان می شود و نه مسئولنی انقالب الیاس 
سرکیس ایران اسالمی می شود و جمهوری اسالمی 
بر جهان معنی و مفهوم حکومت را تعریف خواهد 
کرد. سعی کنید دستها به خون جوانان آلوده نشود 

عقالنیت را پیشه کنید.
دکرت گفت آن نوار کجاست گفتم همان روز مامورین 
ساواک همه چیز حتما دست نوشته روسای دانشگاه 

را هم جمع کرده بردند .
این مختصر از او بود و من ....

چند روز پیش دکرت احسان نراقی جان به جان آفرین 
تسلیم کرد.   

اقتــصـاد و بیمه۱۴
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بود. 
در  لننی  آن،  از  پیش  سال  چهل  را.  روزگار  بازی 
همنی کافه کلمانس با یاران گرم بحث وگفتگو، که 
خربنگاری سوئیسی ازاو پرسید چه زمانی تحوالت 
دلخواه او در روسیه شکل خواهد گرفت. او پاسخ 
می دهد "نسل آینده"، بی خرب از آنکه دست روزگار 
او را چند ماه بعد رهربانقالب بلشویکی خواهد کرد.

چهل سال پس از آن درغربت غرب و در همان کافه 
دانشجویان ایرانی همچنان مبهوت آن طمع خام. روز 
قبل که از پاریس تلفنی قرار مالقات را می گذاشتیم 
گفت "غرق درلننی هستم" اما اینبار نه از شیفتگِی 
آن اقبال ناممکن بلکه به قصد نشان دادن اینکه 
ایدئولوژی چه به سر انسان می آورد، چه جانها می 

گرید و چه سبعیتها می آفریند.
به  را   ۱9۱۷ دموکراتیک  انقالب  "لننی  می گفت 
را گرفتار  و نسلها  تبدیل کرد  پرولتاریا  دیکتاتوری 
آن سراب نمود، آنچنان که روسیه امروز به قدری 
مامور سابق  متفکرین خایل شده است که جز  از 
خواهانه  تمامیت  شیوه  همان  به  ک.گ.ب. که 
ایران  در  و  نمانده است  حکومت می کند، کسی 
خشک اندیشان بی آنکه بدانند هنوز بدانسان می 

اندیشند."
و  بود  شناخته  را  بود که کمونیسم  سال  شصت 
برخالف دیگر روشنفکران هم دوره اش در موردش 
نوه  ببنی  پروا سخن می گفت. در ذهنم گفتم  بی 
مالاحمد نراقی که مبتکر تئوری والیت فقیه بود، چه 
سلوکی کرده. کاش اینگونه سلوک همگان را شامل 
شود. آنان که در اندیشه و ایدئولوژهای کهنه خشک 
شده اند جز آنکه دروازه های جهنم را به روی مردم 

بگشایند چه کردند؟
به جلوی میز او رسیدم. بوی قهوه کافه را پر کرده 
و  مو  نشستم.  در کنارش  نراقی".  دکرت  بود."سالم 
پشت  عینکش  دسته  یک  ژولیده،  سپیدش  ریش 
گوش و دیگری معلق در هوا، نشان ارغوانی لژیون 

دونور گوشه کت خاکسرتی.
چند ثانیه ای از ورودم نگذشته بود که به مقاله ای 
در فیگارو اشاره و بحث را آغاز کرد. به بازیگری 
چریه دست می ماند که با حرکات دست و با تغیری 
لحن، تاثری کالم را به اوج می رساند. گاه به قدری 
احساساتی می شد که صدایش را بلند می کرد، چند 
ناسزا به این و آن می گفت و مشتش را روی میز 

می کوبید.
نگران ایران بود. "آقا جان، اینها نمی فهمند. دنیا را 
نمی شناسند... ُمردم اندر حسرت فهم درست...". 
بر  سر  آرامش،  به  شده  عادت  بد  سوئیسی  چند 
گردانده با تعجب به ما نگاه کردند. لحظه ای بعد 
شعری از موالنا خواند ومرغ دلش در دشت وسیع 
فرهنگ ایران بال پرواز گرفت؛ تا کجاها َبَردش آن 

موج طربناک.
پیشخدمت یک فنجان قهوه و یک استکان چای 
روی میز گذاشت. اما من به فکری دیگر بودم. چرا 
اگر  چرا  بود؟  جنجایل  شخصیتی  نراقی  احسان 
دوستانش بی شمار بودند، دشمنانش هم بسیار؟ به 
گمانم علت آن را در شیوه ویژه جهانبینی او باید 

جست.
و  ها  آدمی کاستی  بنی  هر  مثل  نیز  او  شخصیت 
قوت های خاص خود را داشت. ویل نراقی مفهوم 
سیاست را به راستی آموخته و دریافته بود. سیاست 
هرنی است در نوع خود. سیاست یعنی قبول تغیری، 
یعنی  مصالحه،  یعنی  شرایط،  با  خود  دادن  وفق 
منافع  باید  آن  مرام  تنها  تعامل، گاه حتی سازش. 
ملی باشد، نه پول و نه مقام و نه خیال پردازیهای 

آرمانگرایانه.
مگر نه اینکه همنی کشور سوئیس همانند جزیره ثبات 
در جنگ خانمان سوزی که همه اروپا را فراگرفته 
بود خود را با سیاست ورزی و به حیلۀ مصالحه، 
حتی تا چشم پوشی از عبور ارتش نازی از خاک 

جنگ  آتش  از  اطریش،  به  حمله  برای  سوئیس 
محافظت کرد.

درست است که گاه از لحاِظ اصول، سیاست اخالق 
و مرامها را زیر پا می گذارد؛ اما در دنیای امروز چاره 
ای جز واقع بینی نمی ماند و ایدئولوژی حتی از 
نوع لیربالش دیگر راه به جایی نمی برد. متاسفانه 
این قوم استبدادزده برای آنکه رویش زشت نکند 
همیشه از واقعگرایی گریزان بوده و نخبگان واقع بنی 

را نپسندیده است. 
احسان نراقی که از کاخ شاه تا زندان اوین را پیموده 
بود با هر چگونگی می ساخت تا بتواند با عملگرایی 
به منافع ملی در برون مرز خدمت کند و در داخل راه 

را برای به تخت نشاندن آزادی هموار کند.
بی  و  ساده  زندگی  از  شناخت  می  را  او  هر کس 
آالیشش آگاه بود و می دانست هرگز در سر، سودای 
مقام هم نداشت.غرضش ز مسجد و میخانه خدمت 

به میهن بود و بس.
آنان که او را متهم به دورویی می کنند، نمی دانند که 
او چگونه با همنی تیشه شریین کاِر سیاست ورزی، در 

هر دو رژیم منشُا خری بود.
اگر نراقی آنچنانکه آنان می نمایند و می گویند بود 
چگونه می توانست هر سال دو کتاب در ایران منتشر 
کند که در آنها از تمجید از خدمات آخرین شهبانو به 
فرهنگ و هرن گرفته تا یادآوری اهمیت جایزه صلح 
نوبل به رئیس جمهور اصالح طلب سخن بگوید. 
از آیت الله کاشانی خرده بگرید و احمدی نژاد را 

به باد انتقاد.
چگونه می توانست هر سال به دانشگاههای ایران 
سفر کند، با دانشجویان بحث و گفتگو کند و سپس 
در مورد تحوالت جامعه جوان ایران مقاله بنویسد. 
ممکن  دورهم  راه  از  شناسی  جامعه  مگر  اصاٌل 
است؟ کاش می توانستیم قضاوت خود را بر نتیجه و 

حاصل کارافراد استوار کنیم.
شگفت انگیزآنکه امیدش را با همه نامالیمات به 
اصالح هرگز از دست نداد. چه در اوج بحران، شاه 
را به بازگشت به قانون اساسی نصیحت کند؛ چه 
روحانیان حاکم را هشدار دهد که گر حق نیمی از 
جامعه را که زنان باشند ندهند، انفجار را انتظار باید.

برای او مهم این بود که فرد چه می تواند بکند نه 
آنکه کیست و که بوده است؛ به چه گروهی تعلق 
دارد و چه خط فکری را دنبال می کند. چه رئیس 
ساواک باشد و به جای پرونده سازی دریچه ای 
بگشاید و چه روحانی روشنفکری باشد که جلوه 
قدرت در ایران را بشکند. نه اینکه بله قربانگویی 
اویل را نداند و نه آنکه فرصت سوزی دومی را نبیند، 
بودن طریق  از همرهان  ملول  دانست که  ویل می 

کاردانی نیست.
او در هر شری خریی می یافت و به سنت دیرینه 
مشرق زمنی با رندی و زبانی لطیف و قابل درک 
برای تصمیم سازان، آنان را به خری اندرز می داد. این 
مهم البته جز با نزدیکی به قدرتمندان میسر نیست و 

این خود از دیگر دالیل دشمنی با او بود.
اما مگر نه آنکه ولرت، دکارت و لوتر نیز به دربارها راه 
داشتند و نصیحت الملوک بودند. مطمئن هستم که 
نحوۀ بیانشان چون نراقی به نحوی بود که حاکمان را 
به وحشت نمی انداخته است و آنان بدینسان توانسته 
بودند آنچه را در خشت خام دیده بودند به حاکمان 

گوشزد کنند، بلکه موافق تدبری آنان شود تقدیر.
صدای نراقی در گوشم است که می گفت "زندگی 
که با صد یا صفر نیست. زندگی پنجاه است، چهل 
و شش است، سی و هفت است ... جامعه ای که 
پر از آدمهای متعصب است که یک شبه دموکرات 
و آزادی خواه و پریو کانت و اسپینوزا و ولرت نمی 

شود..."
همنی اعتقادش به تغیری آرام و پیوسته و متعادل، مرا 
به یاد این نکته مهم می اندازد که نراقی ذاتاً انقالبی 
نبود. می دانست که هر انقالب فرزندان خود را می 

خورد و نهایتاً به چیزی بدل می شود که برای از بنی 
رفنت آن به وجود آمده است.

او به تحوالت زیربنایی معتقد بود. یاد دارم روزی را 
که ازسفری به قم بازگشته بود و از شادی در پوست 
نمی گنجید که دریافته بود که آن شهر باالترین آمار 

استفاده از اینرتنت را در ایران دارد.
به چشم دیده بود طالبی را که با تسلط به زبانهای 
خارجی دنیا را می شناسند و چه آزاداندیشانه همه 
چیز و همه کس را به نقد می کشند. با شوق می 
گفت "بی شک با نسلهای قبلیشان بسیار متفاوت 
خواهند بود. آنان که نمی آیند و نمی بینند چگونه 

قضاوت می کنند؟ "
بینش او این بود که سه نریوی زنان، جوانان و حوزه 
آینده ایران را دگرگون می کنند و به همنی علت همه 
با  با این سه را حفظ کرده بود.  ارتباط خود  گاه 
جوانانی که چهار پنج دهه با او فاصله سنی داشتند 
به راحتی تعامل می کرد و آینی جوانی را درک می 
کرد. بی جهت نبود که سالها ریاست سازمان جوانان 

یونسکو را عهده دار بود.
رسید.  آمریکا  ایران  معروف  بحث  به  صحبتمان 
یا  و  بود  آمریکا  نوکر  یا  باید  چرا  "دکرت  پرسیدم 
دشمنش. آیا راهی غری از این نداریم؟". پاسخش 
همانگونه که انتظار داشتم با تعادل و آینده نگری 
است " آنها به ما در انقالب مشروطه یاری رساندند، 
مخالف قرارداد وثوق الدوله بودند، آذربایجان را 
نیز شرکت  در کودتا  البته  و   ... مدیونشان هستیم، 
داشتند، به دشمن بعثی هم یاری رساندند و...ویل 
قرار گرفتند؟  آمریکا  ظلم  مورد  ها کم  ژاپنی  مگر 
و غویل  نهادند  به کار کشور  سر  دشمنی  به جای 
بزرگرتین قدرت  با  آخر دشمنی  اقتصادی شدند. 

جهانی چه سودی برای ما دارد؟ ..." 
ارجح  در  او  رویکرد  از  مهمی  بخش  آخر  جمله 
دانسنت منافع ملی بر همه چیز بود. منافع ملی را 
حتی فراتر از غرور ملی می دانست، چه رسیده به 

ایدئولوژی. 

این جامعه شناس کهنه کار هیچ بت ذهنی نداشت 
و با صراحت لهجه مسائل جامعه و وقایع تاریخی 
را تحلیل می کرد. از معدود روشنفکرانی بود که 
قضاوتی دور از احساسات در مورد دکرت مصدق 
داشت و با وجود آنکه او را قهرمان ملی می دانست، 
خطاهایش را نیز می شناخت و قوام را که درحافظه 
می  بزرگ  شده،  عنایت  بی  مخدوم  تاریخیمان 
داشت چرا که خدمت او که با سیاست ورزی و به 
دور از احساسات بود در شرایطی حساس به نتیجه 
رسید و منافع ملی و تمامیت ارضی را محافظت کرد.
در هشتاد سالگی برای بقیه روز چندین مالقات در 
نقاط مختلف شهر در نظر گرفته بود، با افرادی از 
همه طیف و همه گرایش. هر روزش این چننی بود. 
با او تا خیابان اصلی شهر همراه شدم و خداحافظی 

کردم تا به مالقات بعدی اش برود.
هوا کمی خنک شده بود. سر بر گرداندم و پریمرد را 
در منظر نظر دیدم که آرام آرام دور می شود. چند 
بحث ناتمام باقی ماند. می دانستم فردا هفت صبح 
که تلفن به صدا در می آید، از آن سو صدای دکرت 
نراقی را می شنوم که می پرسد "آقا جان، چه خرب 

از ایران ؟" 
ذهن  زد.  نمی  تلفن  دیگر  بود که  سال  دو  یکی 
خارق العاده اش دیگر یاری نمی داد. نمی دانم 
ضربه کاری را از کدام خورد، غم فرزندی که به کام 
دریا رفت و یا درد کشوری که هر روز فاصله اش با 

آرزوهای او بیشرت می شد.
نمی دانم ترجیح داد فراموش کند یا در پی شنیدن 
دادن  ادامه  توان  دیگر  مکرر،  تلخ  های  حکایت 
او شصت سال  ای که  دارم جامعه  امید  نداشت. 
صرف شناختنش کرد، نهایتا روزی او را بشناسد چرا 

که یک ایرانخواه واقعی بود.
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دی ماه 1391



 همانگونه که مدرسه برای نزدیک ساخنت افکار افراد 
در اجتماع عامل موثر است و افراد از ابتدا با یکدیگر 
در مجالس درس و در میدان های بازی انس و خو 
می گریند، نمایشگاه امتعه ایران نیز صحنه ای است 
که تجار ما را از والیات دور و متفرق به هم نزدیک 
برای  و  آورده  هم  به  را  عقایدشان  و  افکار  ساخته، 
ایجاد فکر نوین در امر تجارت راه نزدیک را نشان 
خواهد داد. این جمالتی که خواندید بخشی از مقاله 
ای است که در مجله اتاق تجارت ایران در سال ۱۳۱۳ 

خورشیدی
 و در وصف محاسن برگزاری یک نمایشگاه دائمی 
برای عرضه کاالهای ایرانی به رشته تحریر درآمده بود. 
اش  وجودی  ماهیت  شاید  زمان  آن  نمایشگاهی که 
معنا نداشت اما تجار به روز آن دوره برای ایجادش 
دستورهای  از  تجاری که  داشتند.  اینگونه  تعریفی 
صادر شده مقامات بهرتین استفاده را بردند و درصدد 
برآمدند تا اولنی نمایشگاه کاالهای ایرانی را به صورت 
این  تاریخی در  بررسی  بنیان گذارند. چراکه  دائمی 
موضوع، گویاست که تا پیش از قرن چهاردهم هجری 
خورشیدی نمایشگاه ها در ایران و برخی از کشورهای 
جهان محدود و بسیار ساده بودند و در مقام مقایسه 
جایگاه امروزیشان را نداشته اما اینکه چگونه تجار 
ایرانی موفق به این کارشدند، شاید توجه به اصل این 
موضوع حاوی نکات عربت آموزی برای امروزمان نیز 

باشد.
 ، خواهی  نظر  و  عرضه  چون  باورهایی  به  اعتقاد 
رقابت وتجمیع توان تولیدی و ... در مفاهیم امروزی 
اصلی پذیرفته شده است اما در بافت سنتی آن دوران 
این  در  است که  موضوعی  آن  تکمیل  چگونگی  و 
گزارش قصد پرداخنت به آن را داریم. درست است که 
برای اولنی  بار در سال ۱۸۵۱ میالدی )۱2۳۰ هجری 
خورشیدی( مریزا تقی خان امریکبری غرفه ایران را در 
نمایشگاهی بنی المللی ثبت تاریخی کرده است و با 
تعدادی از بازرگانان ایرانی و صاحبان صنایع کاالهای 
ایران در نمایشگاه بزرگ آثار صنعتی مثل جهان )در 
کریستال پاالس لندن( حضور یافته ، اما هیچگاه ایران 
نمایشگاهی از تولیدات داخلی خود در داخل کشور 
نداشته و این نیاز سال ۱۳۱۳ خورشیدی به ظهور عینی 

نرسید.
اصطالح نمونه خانه امتعه و امتعه خانه تعابری آن دوران 
از نمایشگاه های امروزی است و بد نیست در گزارش 
پیش رو همراه شوید تا از جزئیاتی منتشر نشده و از 
چگونگی شکل گریی اولنی نمایشگاه دائمی کاالی 

ایرانی در ایران مطلع شوید.

اولنی اعالن برای تشکیل نمایشگاه اجناس ایران
بررسی های تاریخی درخصوص برگزاری نمایشگاه 
کاالهای ایرانی گویاست که اولنی خرب در این حوزه 
مربوط به اعالن »مجله اتاق تجارت« است که در 
دوره ۸2 و ۸۳ سالنامه تجارت ایران در آغاز ۱۳۱۳ 
منتشر شده است. در این شماره از مجله اتاق تجارت 
است.  شده  پرداخته   ۱۳۱2 سال  وضعیت  بررسی  به 
در این اعالن که با ادبیات همان دوران تحریر شده 
تصمیم  موجب  به  بود:  آمده  ایران  تجار  به  خطاب 
صادراتی  اجناس  معرفی  برای  دولت  معظم  هیات 
و  یدی  از  اعم  مملکت  مصنوعات  انواع  و  ایران 
کارخانه ، نمایشگاه دائمی به نام نمایشگاه اجناس 
ایران قریبا در طهران )عمارت مقابل درب باغ ملی( 
افتتاح می شود. منظور از این نمایشگاه این است که 

تهیه کنندگان و صادرکنندگان محصوالت صادراتی 
بتوانند  و صاحبان کارخانجات و موسسات صنعتی 
به بهرتین  را  همواره محصوالت و مصنوعات خود 
وجهی به خریداران داخلی و خارجی معرفی نموده 
و در نتیجه اشخاصی که جنس خوب و مرغوب تهیه 
می نمایند اوال توجه دولت را به حمایت محصوالت 
و مصنوعات خود جلب نموده و ثانیا به وسیله جلب 
خریدار و توسعه مقدار فروش از زحمات خود کامال 
بهره مند شده و بیش از پیش به اصالح و بهرت کردن 
محصوالت و مصنوعات مملکتی تشویق و ترغیب 

شود.
بدینگونه  هم  نمایشگاه  شرایط  اعالن  این  ادامه  در 
و  صادرکنندگان  از  یک  هر   « بود:  شده  توصیف 
صاحبان کارخانجات و موسسات صنعتی حق دارند 
به تناسب اهمیت کار خود در نمایشگاه اجناس ایران 
دارای یک یا چند قفسه مخصوص بوده و اجناس خود 
را با رعایت نظامات نمایشگاه در قفسه های مزبور به 
معرض نمایش قرار دهند. تهیه قفسه به عهده نمایش 
دهندگان و متعلق به خود آنها خواهد بود و مطابق 
نمونه مخصوص که در اداره کل تجارت موجود است 
باید ساخته شود. نظر به اینکه نمایشگاه مزبور در اواخر 
و  صادرکنندگان  شود  افتتاح  باید   ۱۳۱۳ اردیبهشت 
صاحبان کارخانجات برای استفاده از مزایا و فواید این 
نمایشگاه باید درخواست های خود را تا آخر فروردین 
افتتاح  برای  مخصوص که  به کمیسیون  تهران  در 
نمایشگاه در اداره کل تجارت تشکیل یافته است تسلیم 
نموده و برای گرفنت دستور تهیه قفسه و حاضر نمودن 
اجناس مستقیما به کمیسیون مراجعه نمایند. رئیس کل 
تجارت وقت در تشریح روند کار برگزاری نمایشگاه 
هم خطاب به تجار اعالن خود را اینگونه به اتمام می 
رساند: تجار و صاحبان کارخانجات و صنعتگران مقیم 
والیات باید درخواست های خود را هر چه سریعرت 
به وسیله پست سفارشی به عنوان اداره کل تجارت 
ارسال دارند و چون ممکن است محل نمایشگاه برای 
نباشد  درخواست کنندگان کافی  تمام  شرکت  قبول 
درخواست های والیات که به موجب مهر پست مبدا 
تا دهم اردیبهشت به دفرت پست تسلیم شده باشد دارای 
حق تقدم هستند.درخواست کنندگان باید در تقاضای 
خود اسم و آدرس کامل خود و انواع اجناسی که می 
معلوم  تصریحا  بگذارند  نمایش  معرض  به  خواهند 
نموده و به عالوه درخواست کنندگان والیات نماینده 
هم از طرف خود معرفی نموده که در تهران به کمیسیون 
افتتاح نمایشگاه مراجعه و موافق دستور کمیسیون تهیه 
قفسه اقدام نموده و هر چه زودتر اجناس خود را حاضر 
نمایند. ضمنا عموم تقاضا کنندگان باید این نکته را در 
نظر داشته باشند که چون به موجب نمونه هایی که به 
است سفارشات  ممکن  می گذارند  نمایش  معرض 
آنها از طرف خریداران  مهمی جهت تهیه جنس به 
داده شود باید کامال دقت نمایند که نمونه هایی که در 
قفسه گذاشته می شود از هر حیث مطابق جنسی باشد 
که نمایش دهندگان به وسیله موسسات خود می توانند 
به مقدار کافی تهیه نموده و در مدت مناسبی به خریدار 

تحویل نمایند. 

فرهنگ سازی برای برگزاری نمایشگاه
نمایشگاه کاالهای  برگزاری  روند  ادامه  بررسی  در 
ایران هم به نکات جالبی می رسیم. روایت مجله اتاق 
تجارت در شماره ۸4 و ۸۵ که در سال ۱۳۱۳ منتشر 
شده است. در این خصوص قابل تامل است که به 

فرهنگ سازی موضوع اقدام می کند. در این شماره 
مطلبی با عنوان »فوائد نمایشگاه امتعه داخلی« منتشر 
می شود که به توضیح مندرجات مجله اتاق تجارت 
برگزاری  درخصوص  توضیحاتی  و  پرداخته  لندن 

نمایشگاه ها داده است.
در این مطلب که با قصد روشنگری در اهداف برگزاری 
نمایشگاه ها ترجمه و چاپ شده است تالش شده تا 
به دالیل موفقیت برخی صنوف در این نمایشگاه ها 
پرداخته شود و اهمیت برگزاری و چگونگی برگزاری 
نمایشگاه برای تجار تشریح شود.در این مطلب با ذکر 
مثال هایی آورده شده است که در بریتانیا غرفه عرضه 
محصوالت شیمیایی به دلیل چاپ بروشوری پنج ورقه 

ای توانسته فروش خود را ارتقا دهد.
در بخش دیگری از این مطلب هم توفیق یک کارخانه 
کیف سازی زنانه که هیچ امیدی به پیشرفت نداشته 
بریون  اعالن  یک  با  توانست  شده که  تشریح  است 
نمایشگاه موفق شود. در آن اعالن گفته شده بوده که 

درون نمایشگاه به پنج زبان تکلم می شود.
به هر حال دنبال کردن این اخبار در تاریخ گویاست که 
ارائه تجارب بنی المللی برای آمادگی تجار ایران در 
نمایشگاه اجناس ایران اتفاقی است که در شماره های 
بعدی مجله اتاق هم دیده شده و به خوبی و تدریجا 

برای تجار ایرانی زمینه سازی شده است.

روش های برگزاری نمایشگاه
اتاق  اردیبهشت ۱۳۱۳ و در شماره ۸6 مجله  اما در 
تجارت که سال پنجم خود را سرپی می کرده است؛ 
در مطلبی با عنوان مرکز نمایش امتعه داخلی از افتتاح 
مرکز نمایش امتعه داخلی در آتیه نزدیک خرب داده شده 
است و گفته شده که نمایشگاه مرکزی برای معامالت 
عمده تجاری برگزار خواهد شد تا بازاری برای معامله 
عمده تجاری کلیه امتعه ایرانی به بهرتین روش ایجاد و 

نمایش گذارده شود.
در این بیانیه آورده شده است که رفته رفته تمام مشرتیان 
داخلی اعم از ایرانی ها و خارجی ها خواهند توانسته 
برای پیدا کردن شیئی به جای زیر پا گذاردن بازار به این 

محل ها مراجعه کنند.
این فکر ، با این روش توضیح داده شده که کاالهای 
عرضه شده به قیمت مقطوع عرضه می شود و شرایط 
عرضه حتی برای اندازه قفسه ها نیز مشخص شده و در 
قفسه های همسان به طول دو و نیم مرت و عرض یک و 
نیم مرت ، که با شیشه های ضخیم پوشش داده می شود 

نمایش داده می شود.
این بیانیه با اشاره به اینکه درخواست عرضه ها فراوان 
بوده است به اختصاص دو سالن بزرگ برای عرضه 
تاکید می کند و اضافه می نماید. این نمایشگاه دائمی 
بدون اخذ دیناری از تجار به این عرضه اقدام کرده 
است و کلیه مراجعه ها هم رایگان است و تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان تنها باید هزینه ساخت قفسه ها را 

برپدازند.
اخطار برای خایل کردن فضای نمایشگاه و کندی 

روند
در ادامه بررسی روند برگزاری این نمایشگاه به ماه 
خرداد ۱۳۱۳ می رسیم که اداره کل تجارت، خرب از 
افتتاح سریعرت این نمایشگاه داده و اخطار کرده که مرکز 
نمایشگاه به دلیل وجود برخی کاالها که برای فروش 
موجود بوده است فضای اشغال شده دارد و باید تا 
شده  خریداری  اجناس  صاحبان  توسط  خرداد  آخر 

خایل شود تا نمایشگاه از اول تری ۱۳۱۳ افتتاح شود.

صدیقهنمایش کاالهای ایران از میدان رزم نظامی تا رزم اقتصادی
سرخوش َلر
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اما نکته جالب در این حوزه این است که در این دوران 
محصوالت  نمایشگاه  برگزاری  پراکنده  صورت  به 
فالحتی و صنعتی والیات مختلف برگزار می شده 
است که مقدمه ای بر نمایشگاه کاالی ایرانی محسوب 
می شود. نمونه ان نمایشگاه آذربایجان است که در 
بهار ۱۳۱۳ برگزار می شود و این تفکر والیتی تدریجا 
توسط دولت آزموده می شود تا تبدیل به نمایشگاهی 

متمرکز و دائمی شود.
هر چند که بررسی ها از این دوره تاریخی گویاست که 
طی شدن مراحل ایجاد اولنی نمایشگاه محصوالت 
وامتعه ایران کند بوده است و این موضوع در صفحه 
9 مجله اتاق تجارت در شماره 9۵ مورد انتقاد قرار 
می گرید. به همنی دلیل مسئوالن با انتشار اعالنی می 
گویند که افتتاح نمایشگاه در عمارت محاذی میدان 
مشق باید به زودی و در یک ماه )یعنی مهر ۱۳۱۳( 

صورت بپذیرد.
در این گزارش که در مجله اتاق تجارت چاپ گردیده ، 
آورده شده است: با تصمیم گرفته شده به دلیل مشکالت 
دوری راه تجار از مرکز و هم بی خربی خارجی ها از 
برگزاری نمایشگاه، یکماه دیگر این افتتاح به تعویق می 
افتد اما ضرورت همکاری همه تجار وجود دارد. در 
این اطالعیه باز هم از اهمیت این نمایشگاه در ترقی 
تجارت یاد می شود و برگزاری آن زمینه ای برای اعالم 

وطن پرستی دانسته می شود.

افتتاح اولنی نمایشگاه دائمی کاالهای ایران
به هرحال با تمام تالش های صورت گرفته و تاخریهای 
رخ داده در نهایت طی شماره 9۸ مجله اتاق تجارت 
)به تارخ ۱۵ ابان ۱۳۱۳ ( عکسی از محل نمایشگاه 
امتعه ایران منتشر می شود تا خرب از افتتاح این نمایشگاه 
در ۳۰ آبان داده شود. اما در حقیقت این نمایشگاه 
از 2۰ آبان ۱۳۱۳ آغاز به کار می کند تا مظهر صنایع 
ایران نامیده شده و اجناس صناعتی و فالحتی ایران 
در آن تمرکز یابد و کلکسیونی از تولید وتجارت ایران 
به معرض نمایش تجار ایرانی و خارجی گذارده شود.

براساس اسناد موجود، مراسم افتتاحیه 2۰ آبان ۱۳۱۳ 
ساعت سه و نیم بعد از ظهر با حضور اعضای هیات 
دولت و کلیه مقامات ارشد کشور و مجلس نشینان و 
اعیان و تجار آغاز می شود تا پس از یک دوره برگزاری 
های نمایشگاه های فالحتی و صنعتی در تهران، مشهد 
و تربیز ، بزرگرتین نمایشگاه کشور به صورت دائمی 

افتتاح شود.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ، مسئوالن وقت با 
تاکید بر اینکه باید همه ساله کاالهای تازه تری به این 
مجموعه اضافه شود از تجار می خواهند که تالش خود 
برای به روزسازی این نمایشگاه را انجام دهند و آن را 

سرمایه ای ملی تلقی کنند.
اما در این حوزه نگاهی دقیق تر به اولنی نمایشگاه 
اقتصادی کاالهای ایرانی هم خارج از لطف نیست. 
نگاهی به چگونگی برگزاری این نمایشگاه گویاست که 
تنوع کاالها و شکل برگزاری این نمایشگاه هم برای آن 
دوران مطلوب بوده و به رغم نبود تجربه قبلی نظمی 

خاص را در خود داشته است.
بررسی جزئیات اولنی نمایشگاه کاالهای ایران

بررسی جزئی این نمایشگاه نشان می دهد که در طبقه 
فوقانی در سالن های وسط، تابلوهای عدیده و گرافیک 
های مخصوصی که شئون تجاری ایران را نشان می داد 

به نمایش گذارده شده بوده است.
در این سالن انواع محصوالت کارخانه های ریسمان 
تابی شاهی ، صنیع الوله، سمنان و غریه از یک طرف 
و از طرف دیگر نمونه های صنایع ظریفه تابعه اداره 
کل صناعت و محصوالت کارخانه کشباف مرکز ارائه 

شده بود.
سهامی  به شرکت  شرقی  در سمت  هم  غربی  سالن 

های  غرفه  به  سالن  جنوب  سمت  در  و  تجارتی 
مخصوص تجارتخانه ها اختصاص یافته بود در سمت 
غربی سالن هم غرفه شرکت سهامی تجاری ایران و 
سوئد قرار داشت که انواع محصوالت داخلی خشکبار 
بود. خشکبار و محصوالت جوراب  را عرضه کرده 

بافی مرکز هم دیگر محصوالت این سالن بود.
در این نمایشگاه غرفه هایی نیز از صنایع دستی اصفهان 
و میناکاری و انواع صنایع دستی و ظریفه ایران روی 
فلزهای مختلف به عرضه گذارده شد و در سالن شرقی 
طبقه فوقانی نیز محصوالت توتون و سیگارت ایران 
و در سمت غرب کربیت های داخلی که در تربیز و 
همدان ساخته می شد به نمایش گذارده شد؛ کشباف و 

عطریات هم دیگر محصوالت این بخش بود.
اما طبقه زیرین نمایشگاه در قسمت غربی هم با جعبه 
های آیینه ای محصوالت فوالدی، فلز تراشی و کاشی 
سازی را به نمایش گذارده بود. بخش دیگری هم به 
محصوالت شرکت نفت ایران اختصاص یافته بود که 
در کنار سمنت سازی و اجر نسوزهای یاران و صنایع 
دیگر خودنمایی می کرد. یراق بافی، گرامافون ساخت 
ایران، ریزه کاری روی تخته، چرمسازی ، میوه جات، 
نوشیدنی ها و شریینی ها، شیالت، تجهیزات صیادی 
و انبوهی دیگر از کاالها که از والیات و تجار صادر 
کننده معترب داخلی وجود داشت در جای جای سالنها 
والیات کرمان،  از  این کاالها  می کرد.  خودنمایی 
 ، رشت  مازندران،  اصفان،  خراسان،  تربیز،  بوشهر، 
همدان و .... گردآوری شده بود و در یک بخش دیگر 
این نمایشگاه نیز سالن پذیرایی دیده می شد که با چند 

قایل ممتاز ایرانی و تابلوهای نقاشی آراسته شده بود.

پوست اندازی نمایشگاه و تغیرینام
اما پس از آغاز به کار، این نمایشگاه هم توسعه می 
یابد و تولیدکنندگان دیگری هم به مجموعه اضافه می 
شدند و ارزش نمایشگاه را بیشرت از قبل می کنند.این 
روند باعث شد تا در فروردین ۱۳۱۵ پوست اندازی 
دوباره نمایشگاه امتعه کاالی ایران صورت گرید و به 
نمایشگاه کاالی ایران تغیری نام یابد تا تفاوت های 

ماهیتی نیزپیدا کند.
براساس راهربد تعریف شده، مقرر بود هر شش ماه و 
حداکثر در هر سال این تغیریات محسوس باشد که در 
نهایت در این زمان باعث شد تا توسعه تنوع کاالیی 
و تعداد شرکت ها رخ دهد. در سال ۱۳۱۵ تعداد ۸۰ 
شرکت در نمایشگاه دائمی کاالی ایران حضور یافتند تا 
بخشی از هدف ترقی صادرات و پیدا کردن بازارهای 

جدید کسب شود.
یکی دیگر از اقدامات تازه در این سال توزیع گواهی 
نامه هایی بود که همراه با مدال هایی به ۷۵ شرکت و 2۱ 

موسسه و شخص شرکت کننده در نمایشگاه داده شد. 
چرا که یکی از دستاوردهای این تجمیع نمایشگاهی 
آن بود که تجارت فردی به داد و ستدهای شرکت های 
سهامی تغیری شکل داد و تعداد شرکت های کشور به 

بیش از ۱۸۵۰ شرکت افزایش یافت.
و سرمایه در گردش شرکت ها متجاوز از یک میلیارد 

ریال شد.

رسالتی که آغاز شد و پایانی ندارد
اما این پایان کار نبود و برگزاری اینگونه ای نمایشگاه 
که ادامه نیز داشت زمینه ای شد تا چند سال بعد، بحث 
بعدی در این حوزه شکل گرید که می بایست پس از 
افتتاح این نمایشگاه باید اشکاالت نمایان شده در 

عرصه تولید و تجارت کشور حل شود.
در این دوره بود که در میان تجار بحثی باال گرفت که از 
ارتقای سطح فالحت یا کشاورزی کشاورزان ایران یاد 
می کرد و می گفت باید اشکاالت این حوزه رفع شود.

به گفته مسئوالن وقت، چیز خوب در ایران زیاد پیدا می 
شد اما مشکل عمده انبوه جور کردن و ترتیب آنها مسئله 
ای است که باید حل شود. بر این اساس پس از دو 
سال برگزاری نمایشگاه بود که وظیفه تازه تجار شکلی 
افتتاح و شروع  از این  ملموس به خود گرفت. پس 
فعالیت ها به تجار این رسالت سرپده شد که استحصال 
کنندگان را تشویق کنند تا چیزهای خوب بیشرتی برای 

عرضه تدارک ببینند.
وظیفه ای که باغدار را ترغیب می کرد که مغز بادامی 
درشت و خایل از تلخه عرضه کند و به تجار می گفت 
تولید کننده  از  ایشان  توسط  مشکوک  جنسهای  که 
خریداری نشود تا تولید دست چنی روندی معمول شود 

و در نهایت به رشد تجارت ایران منجر شود.
رسالتی که از آن سالها شروع شده وامروز هم ادامه 
 -2 )کمیت(  صادرات  برای  بیشرت  تولید   -۱ دارد. 

صادرات محصوالت با کیفیت)کمیت(.
در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که برسی 
چگونگی شکل گریی اولنی نمایشگاه صنعتی در ایران 
از آن جهت امروز مهم است که به جرات می توان آن 
را زمینه برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در سالهای 
بعد دانست که به تدریج رشد یافت و تفکری بزرگرت را 
ساخت. تفکری که در سال  ۱۳4۷ خورشیدی باعث 
شد تا نمایندگان اقتصادی 4۰ کشور با حضور مقام های 
ایرانی نشستی در ایران تشکیل دهند و برای تشکیل 
نمایشگاه صنعتی جهانی به تبادل نظر برپدازند و محل 
فعلی نمایشگاه های بنی المللی تهران برای این هدف 
ساخته شود. نمایشگاهی که از راهی دور آمده و راه 

درازی را پیش رویمان قرار می دهد.

۱۹ اقتــصـاد و بیمه
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برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

در پشت تریبون دو سال پیش حاج میثم 
عصارزاده گان گفت ما آمده ایم تا اشتغال 
ایجاد کنیم و از برکت این اشتغال توانمندی 
های  جوانان کشورمان را به عرصه گیتی به 

نمایانیم.
هنوز صدای آن گفته در گوشم می پیچد و 
تنوره های کارخانه در چرخش مدور تائیدیه 
ای بر  آن مدعاست که با هدف مرد روشن 
ضمری این مجموعه در شبی که وزیر وکیل 
می بایست زنگ و صلوات را به احرتام 

قهرمانان صنعت طالب و خواستار باشند.
باشد که چننی باشد به احرتام مرد بزرگ آرد 

جرعه مدیر پیشگام و محرتم تراز پیش .
تولید آرد مرغوب متناسب با نوع نان 

آرد جرعه که از شرکت های صاحب نام و 
موفق در صنعت آردسازی کشور است و 
برنده تندیس بلورین اقتصاد سبز در سال 
۱۳۸4 در بنی ۳۰۰۰ شرکت تولیدی داخلی و 
خارجی ، هم اکنون با ظرفیت تولید ساالنه 
۱۸۰ هزار تن آرد در انواع مختلف معمویل، 
ستاره، قنادی، ماکارون یکی از بزرگرتین 
می  محسوب  آردسازی کشور  واحدهای 

گردد.
شرکت تولیدی آرد جرعه که در کیلومرت 2۵ 

جاده اصفهان – تهران واقع شده، با رعایت 
مسائل و استانداردهای زیست محیطی در 
به  مطلوب  خدمات  ارایه  و  تولید  روند 
مشرتیان و تولید محصوالت مرغوب در حد 
استانداردهای ملی و بنی المللی و استفاده 
بهینه از نریوی متخصص و کارشناسان زبده 
و کارآمد در زمینه تولید آرد و سبوس و بهره 
امر کیسه گریی  در  اتوماسیون  از  برداری 
آرد و تخلیه و ذخریه سازی گندم، توانسته 
است ایده آل های یک شرکت پیشرفته را 
در سطح بنی المللی به واقعیت عینی مبدل 

سازد. 

آرد جرعه نامی است که باید از آن اعتبار گرفت

مدیرعامل: مهندس میثم عصارزاده گان گروه صنایع غذایی جرعه  
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برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

پاالیشگاه برتر ایران در زمینه تولید انواع روغن با بیش از ۵۰ سال سابقه

به  پارس  نفت  مسند  داشتیم که  می  خرب 
و  شده  سرپده  توانیم  می  قبیله  از  جوانی 
بدین مژده من افتان و خیزان ره به سوی 
جاده  سنگی  کاروانسرای  در  پاالیشگاه 
آن  بود که  سایل  سی  سرپدم.  تهران کرج 
راه را نرفته بودم، در تاالر بزرگی که نشان 
از پرییش می بود بر روی صندیل های با 
دست چیده که همه ناگفته ها را در خود 
عالوه  به  و  خرب  های  بچه  داشت  می 
بازاریابهای مجامع در صف منتظرین و من 
در کنار دو پری کهن سال از زمان های گذشته 
و بچه های خوب استان همدان که جوانی 
را در تاسیس کارخانه کنار  گذاشته و موی 
سپید را در تحول آن می داشتند و من همه 

گوش، گوش به خاطره آنها و همه چشم، 
چشم به دنبال جوانی که از قبیله می توانیم. 
مجمع به پایان رسید و مهندس جوان به 
میان خربنگاران جراید آمد و گفت دیگر 
شما پشت در اتاق نمی مانید و به نشانه 
تائیدیه گفته خود تلفن همراه اش را خواند.
در اندک زمان از کارش صفحه اطالعات 
بورسی به مثبت ها رسید و صف فروش به 
صف خرید تبدیل شد. گرچه عملکردش 
جای هیچ پرسش نمی داشت و نیاز به تلفن 
همراه نمی بود. ویل برای همچو منی که 
شاهد انقالب و جنگ تحمیلی و سازندگی 
اطالعات و اصول گرایی می بوده دیدن 
خواسنت  تبار  از  جوانی  جوان،  مهندسی 

ها امید به زندگی می دهد و در آن پشت 
جایگاه قهرمانان صنعت مهندس خوب ما 
جناب علی صادقی بر تارک صنعت نشست 
و به حرمت خدمت کاریش وزیر و وکیل و 
روحانی به پا ایستادند و کاله از سر برداشته 

و زنگ صلوات هدیه کردند 
تاریخچه :

شرکت در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۳۷ تحت 
و  شرکتها  ثبت  اداره  در   6۳۸۸ شماره 
و  رسیده  ثبت  به  تهران  صنعتی  مالکیت 
بشماره  شده  اصالح  برداری  بهره  پروانه 
با   ۱۳۷۸/۱۰/2۰ مورخ   4۳94۱۱۷۵۰۱4
ظرفیت تولیدی بشرح زیر از سوی وزارت 

صنایع صادر گردیده است.

مدیرعامل: مهندس علی صادقی نفت پارس  
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شرکت  سهامداران  سود  پرداخت  عاملیت 
صادرات  بانک  توسط  ثمر  میثاق  تعاونی 

ایران
سود نقدی سهامداران اشخاص حقیقی شرکت 
تعاونی میثاق ثمر، توسط شعب بانک صادرات 

ایران پرداخت می شود.
و   بانک  این  بنی  آمده  به عمل  توافق  براساس 
شرکت تعاونی میثاق ثمر ، سود نقدی سهامداران 
حقیقی این شرکت از تاریخ ۱۰ دی ماه سال جاری 
از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران قابل 
سهامداران  رابطه  دراین  می باشد.  پرداخت 
حقیقی شرکت یاد شده می توانند با ارایه مدارک 
هویتی نظری کارت ملی، شناسنامه و برگه سهام 
شرکت به شعب این بانک مراجعه و سود متعلقه 
خود را دریافت نمایند و یا به سایر حساب های 

خود انتقال دهند.
شایان ذکراست که بانک صادرات ایران صرفًا 
سهامداران  و  بوده  مذکور  سود  پرداخت  عامل 
رفع  و  بیشرت  اطالعات  برای کسب  می توانند 
-22 تلفن های  شماره  با  احتمایل  مشکالت 
4462۰2۱-۰4۱۱ امور سهام شرکت یاد شده تماس 

بگریند.
گفتنی است این بانک با برخورداری از ۳ هزار 
شعبه دراقصی نقاط کشور ، افتتاح 4۷ میلیون 
وراه  نصب  هموطنان،  برای  سپهری  حساب 
اندازی ۳9۰ هزار دستگاه پایانه فروش و نصب 
۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودپرداز سهم بسزای در 

توسعه و آبادانی کشور دارد.

زندانیان  آزادی  در  تجارت  بانک  مشارکت 
بدهکار دیه استان قزوین

از بدهی  با پرداخت بخشی  بانک تجارت 
استان  دیه  بدهکار  زندانیان  از  نفر  هفت 

قزوین مقدمات آزادی آنها را فراهم آورد.
این بانک در راستای انجام وظایف انسان دوستانه 
بیش  پرداخت  با  خود،  اجتماعی  تعهدات  و 
از  نفر  آزادی هفت  ریال، مقدمات  از 2میلیارد 

زندانیان دیه استان قزوین را فراهم کرد.
 ۳۸ بیش  تخصیص  با  تاکنون  تجارت  بانک 
میلیارد و پانصدمیلیون ریال از محل حساب های 
از  نفر   ۱96 آزادی  موجب  خود،  قرض الحسنه 

مددجویان زندانی بدهکار دیه شده است.
با  تاکنون  همچننی  تجارت  بانک  گفتنی است 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۵۱2 از  بیش  پرداخت 
قرض الحسنه، زمینه آزادی بیش از ۳۷۰۰ نفر از 
زندانیان نیازمند و مشمول جرایم غری عمد معرفی 
شده از سوی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و 
کمک به زندانیان نیازمند در استان های مختلف 

کشور را فراهم آورده است.

ایران عزیز کانون صلح و صفای تمام ادیان 
الهی است

به مناسبت سالروز والدت حضرت عیسی مسیح 
)ع( و فرا رسیدن ایام سال نو میالدی دکرت فالح 
مدیر عامل بانک تجارت با جمعی از همکاران 

مسیحی بانک تجارت دیدار و گفت و گو کرد.
دکرت فالح در این دیدار با تربیک میالد پیامرب 
و  )ع(  عیسی مسیح  حضرت  دوستی  و  صلح 
همچننی فرا رسیدن سال نو میالدی به همکاران 
مسیحی گفت: ایران عزیز کانون صلح و صفای 
تمام ادیان الهی است و ایرانیان فرهیخته با ادیان 
گوناگون و مرام های متفاوت همچون برادر در 

اخبار
بانک ها 

فهیمه
افشار

صلح و آشتی درکنار یکدیگر زندگی می کنند و این 
خصوصیت منحصر به فرد میهن عزیزمان است.

پایان فرارسیدن روزهای آغاز سال  دکرت فالح در 
میالدی نو و جشن های زایش حضرت عیسی مسیح 
، پیام آور مهر و برابری را به کلیه هم میهنان عزیز 
مسیحی تربیک گفته و آرزو کرد سال 2۰۱۳ ، سال 

دستیابی به بهرتین آرزوهایشان باشد.

خانواده  عضو  یک  جهانی  افتخار  کسب 
اقتصادنوین

خانواده  عضو  یک  جهانی  افتخار  کسب 
اقتصادنویندر ادامه افتخارآفرینی اعضای خانواده 
بزرگ اقتصادنوین یکی از همکاران بانک موفق 
شده عنوان نایب قهرمان بیست و چهارمنی دوره 
مسابقات بنی المللی تکواندو جام فجر را کسب کند.

نمایندگان کشورهای  مسابقات  از  دوره  این  در 
افغانستان،  ارمنستان،  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تونس، سنگال، صربستان، عراق و کرواسی حضور 
مسابقات  این  در  تیم   ۳ ایران  از کشور  داشته که 

شرکت کرده بود.
در این رقابت ها تیم های ایران، افغانستان و ارمنستان 
به مقام های اول تا سوم دست یافتند که غالمحسنی 
فقیهی همکار مدیریت بانکداری اختصاصی شعبه 
نایب  عنوان  به  توانست  هوایی  نریوی  دوم  فلکه 

قهرمانی این مسابقات جهانی دست یابد.
بیست و چهارمنی دوره مسابقات بنی المللی تکواندو 
جام فجر ۱ و 2 دی ماه در خانه تکواندو تهران اتمام 

رسید.

راه اندازی سامانه پرسش و پاسخ
www. با توجه به نیاز بازدیدکنندگان محرتم سایت
kosarfci.ir به سامانه ای برای پرسش و پاسخ 
اندازی  راه  به  اقدام  اعتباری کوثر  ، موسسه مایل 

سامانه پرسش و پاسخ نموده است .
کاربران و بازدیدکنندگان محرتم می توانند پرسش 
های خود را در این سامانه ثبت و  پاسخ مربوطه را 

دریافت نمایند.

ملی  جایزه  سیمنی  تندیس  پاسارگاد  بانک  
مدیریت مایل ایران را دریافت کرد

بانک پاسارگاد موفق شد تندیس سیمنی جایزه ملی 
مدیریت مایل ایران را از آن خود کند.

طبق ارزیابی  به عمل آمده توسط کمیته داوری سومنی 
دوره جایزه ملی مدیریت مایل ایران، بانک پاسارگاد 
حائز امتیاز الزم جهت دریافت تندیس سیمنی جایزه 
ملی مدیریت مایل ایران شده و لوح تقدیر و تندیس 

این جایزه را دریافت کرد.
گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت مایل ایران از 
سال ۱۳۸9 بسرتساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت 
های  سازمان  و  ها  شرکت  در  اقتصادی  و  مایل 
شرکت کننده گردیده است. این جایزه به شرکت های 
برتر در پنج سطح تقدیرنامه زرین، سیمنی، بلورین، 

تقدیرنامه و گواهینامه اهداء می شود.
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نود و دومنی جلسه مالقات مردمی مدیرعامل 
بانک کشاورزی برگزار  شد  

 
مردمی دکرت طالبی  و دومنی جلسه مالقات  نود 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی 
روز یک شنبه ۱۰ دی ماه سال جاری در تهران 

برگزار شد.
بانک،  عامل  مدیر  بر  عالوه  جلسه که  این  در 
و  حقوقی  اداره کل  رییس  نژاد  هجینی  خانم 
مهندس سریتی معاون اداره کل وصول مطالبات 
مشکالت  و  داشتند،مسائل  حضور  نیز  اجرا  و 
تولیدی در  از مشرتیان بانک و طرح های  ۱۰نفر 

سراسر کشور مورد بحث و رسیدگی قرار  گرفت.
صورت  به  جلسات  این  می شود،  نشان  خاطر 
ماهانه برگزار می شود و بانک با هدف حمایت 
از تولیدات بخش کشاورزی، از تمام ظرفیت های 
مشکالت  و  موانع  رفع  برای  و اعتباری  قانونی 

مشرتیان استفاده می کند.

انجماد  و  تولید  مرکز  طرح  از  برداری  بهره 
اسرپم گاوی در استان تهران با تسهیالت بانک 

کشاورزی
 با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی استان 
تهران طرح مرکز تولید و انجماد اسرپم گاوی در 

استان تهران به مرحله بهره برداری رسید.
طرح  تهران،  استان  عمومی  روابط  به گزارش 
مرکز تولید و انجماد اسرپم گاوی با ظرفیت ۱۰۰ 
روستای دهنی  در  نجاتی  توسط  نر که  راس گاو 
شهرستان فریوزکوه به اجرا درآمده بود، با سرمایه 
ای بالغ بر 26 میلیارد ریال و تسهیالتی بالغ بر 
۷ میلیارد ریال از محل اعتبار طرح توسعه بخش 

کشاورزی به مرحله بهره برداری رسید.
برداری کامل  بهره  با  افزاید،  می  این گزارش 
تولید  اسرپم  دوز   ۱,4۰۰,۰۰۰ سالیانه  طرح  ازاین 
و زمینه اشتغال ۱۷ نفر بطور مستقیم فراهم می 

شود.

بانک  عملکرد  از  سمنان  استاندار  قدردانی 
کشاورزی    

بخش  توسعه  ستاد  کارگروه  پنجمنی  و  بیست 
بخش کشاورزی استان سمنان به میزبانی بانک 
کشاورزی با حضور دکرترهی استاندار سمنان و 

کلیه اعضاء روز شنبه نهم دی ماه تشکیل شد .
در این جلسه استاندار سمنان از زحمات مدیریت 
اعتبار  جذب  در  بانک کشاورزی  و کارکنان  و 
مذکور قدردانی و تاکید کرد: کلیه دستگاه های 
اجرایی باید همکاری کنند تا این کار بزرگ که 
توسعه بخش کشاورزی را بدنبال خواهد داشت 

به احسن وجه انجام شود .
سمنان  استان  در  بانک  شعب  مدیر  حاتمی 
ارتقاء رتبه استان را به رتبه شانزدهم کشوری و 
روزی  شبانه  تالش  بیانگر  را  اعتبار  جذب%4۳ 
کارکنان بانک کشاورزی و همسویی و همکاری 
موصوف  طرح  با  مرتبط  اجرایی  دستگااهای 
فرمانداران   ، بخصوص سازمان جهاد کشاورزی 
و سایر اعضائ کارگروه بخش کشاورزی دانست.

 

جذب بیش از 547 میلیارد ریال تسهیالت طرح 
توسعه بخش کشاورزی در استان بوشهر  

ابتدای  از  بوشهر  استان  بانک کشاورزی  شعب 
ریال  میلیارد   ۵4۷ از  بیش  کنون  تا   9۱ سال 
را  توسعه بخش کشاورزی  تسهیالت طرح های 
به تصویب نهایی رساندند که این رقم ۷۱درصد 

از اعتبار ابالغی است .
بانک  شعب  مدیر  شکن  کشمری  مهندس 
موضوع  این  بیان  با  بوشهر  استان  کشاورزی 
های کالن  سیاست  اجرای  راستای  در  گفت: 
زایی،  اشتغال  از  حمایت  راستای  در  و  کشور 
به  اقدام  بوشهر  استان  بانک کشاورزی  شعب 
بررسی و تصویب تعداد ۵۸9 طرح بالغ بر ۵4۷ 
میلیارد ریال کردند که از این تعداد 4۱۵ طرح به 
است  شده  قرارداد  عقد  ریال  میلیارد   ۳۰۱ مبلغ 
.وی اضافه کرد: این طرح ها در زمینه های دام ، 
طیور، زراعت ،باغبانی ، صنایع تبدیلی و شیالت 

هستند.
 

2000 طرح توسعه کشاورزی در استان کردستان 
موفق به دریافت تسهیالت شدند   

کردستان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
 2۰۰۰ تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت: 
متقاضی طرح های توسعه کشاورزی این استان 
توسعه  های  طرح  تسهیالت  دریافت  به  موفق 

کشاورزی شدند.
داشت:  اظهار  ویسی  جمیل  محمد  مهندس 
تاکنون 4۰۰۰ پرونده به بانک کشاورزی کردستان 
معرفی شدند و ازاین تعداد ۳۰۰۰متقاضی واجد 
متقاضی   2۰۰۰ بود که  تسهیالت  دریافت  شرایط 
موفق به دریافت تسهیالت طرح توسعه کشاورزی 

شدند.
وی مبلغ تسهیالت پرداختی به متقاضیان را 6۵۰ 
میلیارد ذکر کرد وگفت: عمده تسهیالت پرداخت 
شده به مجریان طرح ها را در بخش دام، توسعه 

باغات، احداث و توسعه صنایع تبدیلی است.

بااستفاده ازتسهیالت بانک کشاورزی به بهره 
برداری رسید :بهره برداری ازیک طرح گلخانه 

ای دراستان همدان    
طرح  بانک کشاورزی  تسهیالت  از  استفاده  با 
گلخانه پالستیکی سبزه زار الوند به بهره برداری 

رسید 
طرح گلخانه پالستیکی سبزه زار الوندبه مدیریت 
مریم احیایی ازطرح های خوب بانک کشاورزی 
است که با مساحت ۱۰۰۰۰مرتمربع درشهر قهاوند 
به مرحله بهره برداری رسید وزمینه اشتغال 6نفر 

را به صورت مستقیم فراهم کرد .
براساس این گزارش ، هزینه اجرای طرح بیش از 
۵2۷۰میلیون ریال است که از این مبلغ 4۵6۰میلیون 
از طریق تسهیالت بانک کشاورزی استان  ریال 
همدان وازمحل سرفصل اعتبارات بند ط تبصره 
۳سال ۸۱ تامنی وپرداخت ومبلغ ۷۱۰میلیون ریال 

نیز توسط متقاضی سرمایه گذاری شد.

ازدانش آموزان استان  از 4000نفر  شرکت بیش 
قم در طرح بانک پذیری کودک ونوجوان 

 

در  قمی  آموزان  دانش  از4۰۰۰نفراز  بیش  رداد 
و  کودک  پذیری  بانک  آموزشی  های  دوره 

نوجوان بانک کشاورزی شرکت کردند .
بانک کشاورزی  اجتماعی  رسالت  به  توجه  با 
ونوجوانان  به کودکان  نهادن  ارزش  هدف  وبا 
ساده  مفاهیم  و  بانک  با  آنان  آشنایی  و 
انداز،مفهوم سرمایه گذاری  اقتصادی،رفتار پس 
پذیری  بانک  طرح  بانکی،  نوین  خدمات  و 
ها  استان  سایر  با  همزمان  نوجوان  و  کودک 

درسال ۱۳۸9دراستان قم رسما به اجرا درآمد .
بر اساس این گزارش،درراستای اجرای این طرح 
آموزشی  ۱4۰دوره  از  بیش  تاکنون  تا  ابتدا  از 
طرح بانک پذیری دراستان برگزار شد که طی آن 
درمقاطع  ونوجوان  از کودکان  از46۵2نفر  بیش 
تحصیلی ابتدایی وراهنمایی دردوره های مذکور 
شرکت کردند و برای فراگریان گواهینامه آموزشی 

نیز صادر شد.
های  مدیریت  دربنی  قم  استان  است  بذکر  الزم 
ستادی در کشور عملکرد بسیار مطلوبی در طرح 

مذکور را داشت.
 

پرواربندی  جدید  2طرح  از  برداری  بهره 
بااستفاده از تسهیالت بانک کشاورزی دراستان 

کرمانشاه 
روابط عمومی بانک کشاورزی دراستان کرمانشاه 
از بهره برداری 2 طرح جدید پرواربندی گوساله 
بانک  از تسهیالت  بااستفاده  دراستان کرمانشاه 

کشاورزی خربداد .
مذکور  های  طرح  افزاید؛  می  گزارش  این 
راسی   2۰۰ پرواربندی گوساله  طرح  یک  شامل 
باالدربند کرمانشاه  آبادبخش  حسنی  درروستای 
اسالم  شیان  درروستای  راسی   ۱۰۰ طرح  ویک 
آبادغرب است که بانک برای اجرای طرح های 
مذکور ۳۷۰۰ میلیون ریال تسهیالت پرداخت کرد.

الزم به ذکر است بابهره برداری ازاین طرح ها 
زمینه اشتغال مستقیم 9نفر ازهموطنانمان فراهم 

شد.

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی صورت 
بندی  بسته  طرح  از  برداری  بهره  گرفت: 

خشکبار در استان آذربایجان شرقی  
  

طرح  بانک کشاورزی،  تسهیالت  از  استفاده  با 
بسته بندی خشکبار رضا مرادی با ظرفیت بسته 
خشک  های  میوه  انواع  خشکبار  ۳۰۰تن  بندی 
انگور،آلو،زردآلو وغریه درروستای علویان  مانند 
شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی به مرحله 

بهره برداری رسید.
بانک  تبدیلی  صنایع  های  طرح  جزء  طرح  این 
کشاورزی  بانک  توسط  که  است  کشاورزی 
و  رسید  برداری  بهره  مرحله  به  مراغه  شهرستان 
فراهم  مستقیم  بصورت  را  2۵نفر  اشتغال  زمینه 

کرد.
هزینه  با صرف  طرح  می افزاید؛این  این گزارش 
بهره  مرحله  به  ریال  میلیارد  حدود۳/۱۰۵  ای 
هزینه  از  ریال  مبلغ 2/۳میلیارد  رسید که  برداری 
های آن از محل تسهیالت بانک کشاورزی تامنی 

شد.
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برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

بانک صادرات ایران به عنوان بانک پیشتاز بازار درحوزه خدمات بانکداری معرفی شد

از سوی  ارزیابی صورت گرفته  اساس  بر 
هیأت داوران و کمیته علمی جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت بانک صادرات ایران به 
عنوان بانک پیشتاز بازار در حوزه بانکداری 
معرفی و با اهدای لوح و تندیس ویژه مورد 

تقدیر قرار گرفت .
بانک صادرات ایران، در هشتمنی جشنواره 
ملی قهرمانان صنعت ایران که در 2۷ آذر ماه 
سالجاری و با حضور دکرت غضنفری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، حجت االسالم 
رؤسای  مجلس،  رئیس  نایب  ابوترابی 
معدن  و  صنایع  پژوهش،  ها  کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی و جمع کثریی از 
صنعت گران و فعاالن اقتصادی در حوزه 

های مختلف، کارشناسان و صاحب نظران 
در سالن همایش های صدا و سیما برگزار 
عنوان  به  ایران  صادرات  بانک  گردید، 
بانک پیشتاز در حوزه خدمات بانکداری 

معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
شایان ذکر است  کلیه بخش های تولیدی ، 
اقتصادی و تولیدی به ۱4 گروه دسته بندی 
خدمات  در گروه  بانک  این  بودند  شده 
و  داوران  هیأت  اساس گزارش  بر  بانکی 
کمیته علمی جشنواره  که سه معیار کیفیت 
حسن  و  نوین  خدمات  ارایه   ، خدمات 
بودن ضمن  داده  قرار  نظر  مد  را  شهرت 
انجام نظرسنجی از مردم و استفاده کنندگان 
اینرتنتی و  خدمات بانکی با  نظرسنجی 

پیامکی در کل کشور و ارزیابی از میان کلیه 
بانکهای کشور علمی جشنواره این بانک را 
به  به عنوان بانک پیشتاز در حوزه خدمات 

بانکی معرفی نمود.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران با 
در اختیار داشنت ۳ هزار واحد بانکی فعال 
عالوه بر کسب عناوین و افتخارات متعدد 
نیز  سال 2۰۱2  در  داخل کشور  مجامع  در 
برای سومنی سال متوایل با کسب رتبه 2۵9 
در بنی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان از سوی نشریه 
معترب بنکر به عنوان برترین بانک ایرانی 

معرفی گردید.

بانک صادرات برترین بانک ایرانی با 6 دهه فعالیت در حوزه بانکی و دارای گسرتده ترین شبکه شعب
مدیرعامل: مهندس محمدرضا پیشرو

اقتــصـاد و بیمه2۴
دی ماه 1391



برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

شرکت صنایع گلدیران یکی از شرکتهای زیر مجموعه 
Holding  بزرگ گلدیران است. 

 این شرکت در سال ۱۳۸4 با اهداف ذیل تاسیس 
گردیده است: 

توسعه فضای کسب و کار گلدیران
مشارکت در توسعه تولید داخلی و سهیم شدن در 

توسعه کشور
کار آفرینی برای جوانان و سهیم شدن در عزم ملی 

برای کاهش نرخ بیکاری
کسب و انتقال تکنولوژی روز دنیا و بومی کردن آن 

به منظور ایجاد دانش فنی بنیادی 
تالش برای صادرات کاالهای تولید داخلی و سهیم 

شدن در بهبود تراز تجاری کشور. 
به کارگریی کارکنان  با     شرکت صنایع گلدیران 
متخصص خارجی و داخلی ، اهداف برنامه ریزی 
شده ای را برای حفظ و بهبود کیفیت محصوالت 
خود و نیز رشد و شکوفایی صنعت کشورتعینی و 

دنبال نمود. 
 هم اکنون این شرکت دارای  ۷۵۰ نفر پرسنل مستقیم 

می باشد.
مهندس  آقای  مدیریت  با  صنایع گلدیران  شرکت 
علریضا خزاعی به مرحله ای  از شکوفایی رسیده 
است . ایشان لیسانس فیزیک قبل از انقالب و فوق 
لیسانس مدیریت بعد از انقالب ، سابقه 2۸ سال 
مدیریت در عرصه تولید  لوازم صوتی و تصویری 
را دارا می باشند همچننی مدیر و عضو هیات مدیره 
شرکت شهاب، مدیر عامل شرکت صنایع الکرتونیک 
پاریز) تلویزیونهای تامسون و تلفنکن ( مدیر ارشد 

آزمایشگاه تلویزیون دیجیتال شرکت صنایع گلدیران) 
شرکت  عامل  مدیر  استاندارد(و  و   IRIB همکار

صنایع گلدیران در حال حاضر می باشند.
از جمله دستاوردهای شرکت صنایع گلدیران می 

توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱-گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه تلویزیون 

دجیتال از مرکز ملی تایید صالحیت ایران 
 2- گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار از 

سازمان استاندارد ملی ایران 
۳- عضویت در آزمایشگاه تلویزیون همکار توسط 
انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیرباسیون 

سازمان  از  تشویقی  استاندارد  4-پروانه کاربرد   
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

۵- پروانه کاربرد استاندارد اجباری از سازمان  ملی 
استاندارد 

6- گواهینامه تایید صالحیت پروانه کاربرد عالمت 
نشان  دارندگان  انجمن  از  ایران  ملی  استاندارد 

استاندارد 
۷- دریافت تندیس قهرمانان صنعت ۱2 دی ۱۳9۰

مصرف  حقوق  رعایت  دریافت گواهینامه   -۸  
کنندگان 9 اسفند ۱۳9۰ 

9- بهرتین محصول دیجیتال کشور سال 2۰۱۱ 
۱۰- دریافت نشان استاندارد به عنوان واحد تولیدی 
نمونه از  اداره کل  استاندارد استان کرمان مهر ماه 

۱۳9۱
۱۱- دریافت نشان محصول ایرانی ، تکنولوژی و 

استاندارد جهانی 6 آبان ۱۳9۱
۱2- دریافت تندیس تعایل نشان برگزیده ضمانت 

کیفیت و اصالت کاال ۱4 آذر ماه ۱۳9۱
۱۳-دریافت تندیس قهرمانان صنعت 2۷ آذر ۱۳9۱ 

شرکت گلدیران
شرکت گلدیران نماینده رسمی محصوالت خانگی 
)ساید بای ساید، لباسشویی، ظرفشویی، یخچال، 
مایکروفر، جارو برقی و کولر گازی(، انواع تلویزیون 
 ،)Plasma  ،LED  ،LCD(تخت های صفحه 
ضبط  خانگی،  )سینمای  تصویری  و  صوتی 
صوت، DVD Player(، نمایشگرهای تجاری، 
محصوالت سالمتی، روشنایی و سیستم های تولید 
و  بوده  ایران  در  جی  ال  شرکت  خورشیدی  برق 
عالوه بر ارائه محصول نهایی، راهکارهای تجاری 
را عرضه می نماید. گلدیران فعالیت خود را از سال 
۱۳۷6 آغاز و با هدف افزایش رضایت مشرتیان تنها 
اقدام به واردات کاالهای طراز اول شرکت ال جی 
نموده و این کاال ها را با قیمتی مناسب و غری قابل 
رقابت در نمایشگاه های متعدد خود به مشرتیان 
ارائه می کند. از طرف دیگر، وجود بیش از ۱۰۰۰ 
به همراه ضمانت  مرکز سرویس در سراسر کشور، 
معترب و خدمات پس از فروش گسرتده، این شرکت 
را بعنوان یک پیشگام در ارائه خدمات و سرویس 
های ویژه به مشرتیان خود، به همگان معرفی نموده 
و  نوین  ارائه کاالهای  با  شرکت گلدیران  است. 
خدمات برتر و با پریوی از سیاست جهانی شرکت 
از خانواده  بعنوان عضوی   ، را  ال جی، مشرتیان 
بزرگ ال جی به شمار آورده و همواره سعی نموده 
است تا شعار نوآوری در خدمت ارزش های انسانی 

را تحقق بخشد.

مدیرعامل: مهندس علریضا خزاعی شرکت صنایع گلدیران  
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و  الضرب(  )امنی  مهدوی  های  خانواد  از  مادرم  بله، 
بوشهری بود. پدرشان رحیم بوشهری و مادرشان خانم 
خانومای مهدوی بودند که هر دو در زمره بنیان گذاران 
اتاق بازرگانی قرار داشتند. معنی التجار بوشهری با ایت 
الله مدرس در جریان مشروطیت همکاری نزدیکی داشتند. 
پدرم محمد خسروشاهی نیز از تجار بزرگ ایرانی بودند که 
بیشرت عمرشان را در آلمان سرکردند و از تجار معروف و 
فعال شهر هامبورگ بودند. پدرم قبل از جنگ جهانی دوم 
انحصار صادرات پنبه ایران به المان را در اختیار داشت. 
عموی بزرگ من حاج ابراهیم خسروشاهی نیز از افراد 

سرشناس بازار بود.
پنبه چطور در اختیار پدرتان قرار  انحصار واردات 

گرفت؟
پدرم پس از گذراندن دوره 2 ساله درمان بیماری سل در 
سوئیس ، در 2۰ سالگی برای تجارت به آلمان رفت. در 
آنجا متوجه شد پنبه ایران از طریق ترکیه به مصر و از آنجا به 
عنوان پنبه مصری به المان صادر می شود. پدرم با برادرش 
، حاج ابراهیم که در بازار تهران تاجر بزرگی بود، تماس 
می گرید و درخواست می کند یک عدل پنبه برایش به 
آلمان بفرستد وقتی این محموله به پدرم می رسد، آن را با 
نام پنبه ایران می فروشد که مورد استقبال زیادی قرار می 
گرید. به این طریق انحصار واردات پنبه ایران به آلمان در 
اختیار پدرم قرار می گرید. در مورد نحوه آشنایی با مادرم 
هم باید بگویم آقای رضا بوشهری و امری همایون بوشهری 
پدر و عموی مادرم مرتب برای انجام کارهای تجاری به 
هامبورگ می رفتند. یکی از دفعاتی که به آلمان می روند، 
مادر )صغری مهنی بانو بوشهری ( و مادربزرگم را همراه 
خودشان بردند و در آنجا پدر و مادرم با یکدیگر آشنا 

شدند و در همان جا ازدواج کردند.
درتجارت پدرتان مشارکت داشتید؟

من از 6 تا ۱9 سالگی در سوئیس و بعد آمریکا بودم. سپس 
به ایران آمدم وکارخانه شیشه آبگینه را تاسیس کردم و در 
این بنی هیچ گاه فرصت کافی برای این که فارسی را به 

درستی یاد بگریم نداشتم.
دو برادرم در المان متولد شدند. قبل از جنگ جهانی دوم، 
پدر و مادرم به تهران آمدند و وقتی جنگ شروع شد، دو 

برادرم را پرستار بچه ها از طریق روسیه به ایران آورد.
در زمان جنگ جهانی دوم خیلی از مسئوالن از کشور فرار 
کردند و از پدرم که در ایران بود خواهش کردند نماینده 
مجلس شود تا به سهم خودش بتواند کشور را حفظ کند. 
پنجم،  ، در دوره  اشتباه نکنم  اگر  پدرم  به همنی علت 
نماینده مجلس شد. البته انگلیسی ها پدرم را خیلی اذیت 
کردند چون در آلمان تجارت می کرد، حتی چند بار پدرم 
را بازجویی کردند و منزل مان را گشتند چرا که تصور می 
کردند پدرم آلمانی ها را در منزل مان واقع در باغ فردوس 
پنهان می کند. به علت همنی آزار و اذیت ها پدرم من 
، مادرم، دو برادر و خواهر کوچکم را از طریق عراق به 
آمریکا فرستاد ویل در میانه راه موفق به ادامه مسری نشدیم 
و به فرانسه رفتیم. از آنجا در سال ۱946 به سوئیس رفته 
و در آنجا ماندیم تا من دیپلم را گرفتم و بعد برای ادامه 

تحصیل به آمریکا رفتم.
من هیچ وقت ایران نبودم. در 2۰ سال گذشته هم فقط 2 
بار به ایران آمدم ویل همگی خانواده بسیار وطن دوست 
بودیم و بعد از تحصیالت به جای اقامت به اروپا به ایران 

آمدیم.
گویا قبل از پدرتان، به عمویتان پیشنهاد ریاست اتاق 

بازرگانی داده شد، اینطور است؟
بله ، در سال ۱۳4۰ که بازار دچار بحران شده بود تجار در 
ابتدا از عمویم حاج ابراهیم که تاجر بنامی بود، خواستند 
رئیس اتاق بازرگانی شود و وقتی ایشان قبول نکردند، 
پیشنهاد شد که محمد خسروشاهی یعنی پدرم از آلمان 
بیاید. پدرم قبول کردند و از سال 42 تا 4۷ رئیس اتاق 

بازرگانی بودند و در سال 4۸ به المان بازگشتند.
من در دوره ای که ایشان رئیس اتاق بازرگانی بودند چون 

لیسانس مهندسی صنعتی و فوق لیسانس مدیریت داشتم، 
با طرح تاسیس کارخانه شیشه آبگینه به ایران بازگشتم.    

)دوره  اقتصاد  وزارت  در  عنوان کارشناس  به  سال   2
وزارت دکرت عالیخانی( و در وزارت بازرگانی و صنایع 
)در دوره وزارت دکرت یگانه ( مشغول به کار شدم ودر این 
مدت طرح تاسیس کارخانه را کامل کردم و کارخانه شیشه 
آبگینه را با مشارکت شرکت فرانسوی بئسه ژروه دنون، 
مشارکت اقای برخوردار ، بانک توسعه صنایع و معادن 
و با مشارکت آقای یاسینی )که یک عمده فروش شیشه 
بود( تاسیس کردم. در ایامی که من مدیرعامل آبگینه بودم 
آقای یاسینی پیش من آمد و گفت که این صندیل ات را 

چند به من می فروشی.
آبگینه مصادره شد

آبگینه مصادر شده اما قبل اش ما کارخانه را فروخته بودیم. 
من بعد از واگذاری سهام آبگینه از ایران رفتم . اول برای 
یونیدو ماموریت داشتم، بعد برای بانک جهانی ، بعد 
برای یو ان دی پی ، بعد برای سازمان ملل متحد ماموریت 
های مختلفی داشتم که هر کدام دو تا پنج سال طول کشید. 
۱2 سال پیش به ایران برگشتم. چند سایل است یک شرکت 

انرژی خورشیدی تاسیس کرده ام.
سایر اموال چطور؟

زمان  آن  در  شهدای کنونی که  میدان   ، اهواز  شهر  در 
اسمش میدان معنی بود چون تمامی مغازه های اطراف 
آن از امالک پدربزرگم یعنی معنی التجار بوشهری بود و 
یک چهارم آن که شامل ۱۳ مغازه، یک بانک و تعدادی 
ساختمان بود به مادرم رسید که همگی مصادره شده است. 
در تهران هم، در خیابان سعدی کوچه بوشهری که هنوز 
هم اسمش بوشهری است، بانک سپه از اموال مادرم بود 
که مصادره شد و بنیاد به بانک سپه فروخت. اتفاقا معنی 

التجار موسس بانک سپه هم بوده است.
من شنیدم که یک ساختمان تاریخی و مفصلی هم در 
التجار بوده و هنوز هم  اهواز هست که متعلق به معنی 

هست.
منزل تهران که متعلق به معنی التجار بوده، مالکیت 

اش االن دست کیست؟
شهربانی  به  را  آن  انقالب  از  قبل  اقوام گویا  از  یکی 
فروخت و االن مالکیت اش دست بنیاد تعاون ناجاست. 
این خانه از مجلل ترین خانه های تهران است و تابلوهای 
نقاشی روی گچ آن نیز منحصر به فرد است. معماری این 
خانه قرینه معماری اروپایی – ایرانی خانه قوام السلطنه در 

خیابان سی تری است.
یعنی جزو مصادره ای ها نیست؟

نه، اگر بتوانم اموال مصادره ای مادرم را پس بگریم حتما 
مرمت اش می کنم.

آشنایی معنی التجار بوشهری و حاج محمد حسن 
امنی الضرب از کجا شروع شد؟

معنی التجار بوشهری تاجری بود که یک خط کشتریانی 
هم بنی ایران و چنی داشت واز این طریق با امنی الضرب 
آشنا شدند چون ایشان هم تاجر بنی المللی بودند و در 
اهواز فعالیت های زیادی داشتند. مثل این که حتی قصد 
داشتند یک خط راه آهن بنی آبادان و اهواز تاسیس کنند 
برای سهولت نقل و انتقال محموله های تجاری. حتی می 
گویند چون شهر اهواز مار زیاد داشت و به نوعی برای کار 
تجارت ایجاد مزاحمت می کرد، معنی التجار به هر کسی که 

یک مار مرده برایش می آورد، یک سکه پاداش می داد.
اسنادی که مربوط به تجارت معنی التجار و فرزندانش 

باشد االن موجود است؟
کپی وصیتنامه معنی التجار را دارم اما مثل امنی الضرب 

اسناد تجارت نگهداری نشده است.
در مورد ارتباط اشرف پهلوی با خانواده معنی التجار 

بگویید. این ارتباط از چه طریق بود؟
معنی التجار سه پسر داشت: آقا رضا، رحیم و جواد آقا. 
یکی از این پسرها به اسم آقا رضا بود که زنی روسی 
داشت و دو پسر به اسم مهدی و پرویز می داشت. مهدی 

بوشهری که نوه معنی التجار بود، شوهر اشرف بود.
در مورد ساخت مسجد هامبورگ بگویید. در اتاق 
آقای  حضور  زمان  به  مربوط  صورتجلسه  دو  ایران 
شریف در اتاق ایران هست که نشان می دهد آقایی 
به نام »ابونصر عضد« بخشی از هزینه های ساخت 
مرحوم  می کنند. گویا  تقبل  را  هامبورگ  مسجد 
الله بهشتی هم در ساخت مشارکت  پدرتان و آیت 

داشتند....
آقای بهشتی امام جماعت مسجد هامبورگ بود و حتی 
برادرم فرید دلیل این که فارسی اش از من بهرت است، 
این است که آیت الله بهشتی در مسجد هامبورگ به او 

بصورت خصوصی فارسی درس می دادند.
در آن زمان اکثر تجار مقیم هامبورگ برای ساخت این 
مسجد کمک کردند. دو تا محمد خسروشاهی همان موقع 
در هامبورگ بودند، یکی پدر من ، یکی برادر کاظم آقا 
بازرگانی  وزیر  و  دارو  تولید  بنیانگذار  خسروشاهی که 
دولت آموزگار بودند. اینها از جمله تجاری بودند که در 

ساخت مسجد هامبورگ کمک کردند.
خاطرتان هست چقدر کمک مایل کردند؟

نه یاد ندارم
بقیه خانواده چه فعالیتی داشتند؟

اداره می کردم  را  وآبگینه  تهران کارخانه شیشه  در  من 
زن دکرت  داشتند. خواهرم  تجاری  م شرکت  برادر  دو  و 
عبدالحسنی سمیعی شد که وزیر علوم شد.بیمارستان میالد 
همان مرکز تحقیقات پهلوی یا همان تحقیقات بیوکلینیک 
بود. تقریبا ساختش به اتمام رسیده بود که انقالب شد و 
متوقف ماند.قرار بود در ۱۱ استان ساخته شود و در هر 
بیمار سرپایی مداوا  این مراکز روزانه ۱2 هزار  از  کدام 
شوند. مرحوم دکرت سمیعی خدمات شایانی را برای علم 
پزشکی کشور انجام داد. ایشان شاگرد اول دانشگاه کرنل 
و هاروارد بودند و بنیانگذار بیمارستان پارس در بلوار 

کشاورز بودند.
می گویند ساختمان فعلی اتاق ایران که دوره ریاست 
دکرت خسروشاهی بر اتاق ساخته شد، توسط هوشنگ 

سیحون طراحی شده است....
بازرگانی  اتاق  رئیس  پدرم  وقتی  نیست.  ایشان  نه کار 
شد ساختمان اتاق در پائنی شهر در خیابان جامی، کوچه 
کسری بود. تجار جمع شدند، پول گذاشتند و ساختمان 
فعلی را ساختند. البته در ابتدا فقط چند اتاق ساخته شد 
یعنی ساختمان پشتی ساختمان اصلی، دفرت پدرم هم آنجا 

بود. بعد به مرور زمان تکمیل شد.
اتفاقا یکی از دالیل مصادره اموال پدرم این بود که ایشان 
در همان ساخت این ساختمان، به شاه نامه نوشتند و زمینی 

را برای ساخت این مکان درخواست کردند.
البته شاه کمکی نکرد و این زمنی را از آقای ناصر قندی 
یکی از تجاری که کارخانه قندسازی داشت سه هزار مرت 
زمنی را مرتی ۸۰۰ تومان و در مجموع دو میلیون و 4۰۰ 
هزار تومان خریدند و در ضلع شمایل ساختمانی ساختند 
که بعدها دکرت بنک دار ساختمان شمایل را مرکز آموزش 
کردند قبل از خرید زمنی از ناصر قندی، این مکاتبات 

انجام شده بود.
پدرتان خاطراتشان را به رشته تحریر درنیاوردند؟

های  در شلوغی  اما  بودند  نوشنت کرده  به  چرا، شروع 
ابتدای انقالب به خانه اقدسیه ریختند و صندوقچه ای 
ایشان هم چون  بود گم شد،  آن  در  پدرم  که خاطرات 
مشکل ریه داشتند دیگر نتوانستند نوشنت را ادامه دهند. 
پدرم بعد از ریاست اتاق بازرگانی ، اکثرا آلمان بودند. 

گفت و گو با کامران خسروشاهی »نتیجه« معین التجار بوشهری

از موتور برق خیابان امریکبری تا کیت های خورشیدی
آقای خسروشاهی ، خاندان بوشهری و امنی اضرب از طریق ازدواج پدربزرگ و مادربزرگ مادر تان با هم 

فامیل شدند؟

مهدی خلج
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بعد از انقالب مدتی که در مونیخ بود سعی کردند دوباره 
بنویسند، بخشی اش را هم نوشت که این نوشته ها پیش 
من  از  سال  است که ۱4  رحمانی  طناز  خواهر کوچکم 
کوچکرت است من و خواهرم شهال در تهران به دنیا آمدیم 
اما دو برادر و خواهر کوچکم در المان متولد شدند. خواهر 
کوچکم طناز در مدرسه ای که شهال باتمانقلیچ ساخته بود 
درس می داد بعد از مدتی به آمریکا رفت و در دانشگاه 
یک  بود.  خارجی  دانشجوهای  مدیرمسئول  پنسیلوانیا 
شوهر بنگالدشی کرد و االن در واشنگنت در یک شرکت 
آمریکایی ترجمه آلمانی انجام می دهد. خواهر بزرگم که 
همسر عبدالحسنی سمیعی بودند فوت کردند، همسرشان 

هم فوت شدند.
پدرتان کی فوت کردند؟

سال 64 البته بهرت است بگوییم دق کردند. برادرم متنی در 
تمام این سال ها در ایران دنبال پس گریی اموالمان بودند 
که هیچ نتیجه ای نگرفتند و متاسفانه ایشان هم در سال 

۱۳66 فوت کردند.
کل اموالتان مصادره شده است؟

بله تمامی اموال
خودتان اقدامی برای بازپس گریی اموالتان انجام 

داده اید؟
بله نامه ای به مجلس نوشتم و دائم پیگریی می کنم تا ارثیه 

مادری ام را پس بگریم.
شما با کاظم آقا خسروشاهی ارتباطی داشته اید؟

خری فقط هم نام بودیم. البته امکان دارد جدهایمان یکی 
باشد چون همه از خسروشاه آمده اند اما تا جایی که به 

نسل ما مربوط می شد، ارتباط نزدیک فامیلی نداشتیم.
سکونت  در کانادا  خسروشاهی که  حسن  آقای  با 

دارند و داماد ایروانی هستند چه طور؟
خری ایشان پسر علی خسروشاهی صاحب کارخانه مینو 
هستند که همسرش پری ایروانی دخرت آقای ایروانی است. 
علی خسروشاهی با کاظم خسروشاهی پسرعمو هستند. 
کاظم اقا چهار تا برادر بودند. یکی نصرالله که در آمریکا 
بود، یکی محمد که در هامبورگ بود دوتای دیگر هم در 

تهران بودند.
شاید اگر حاکمیت شرکتی و سهامی را تدوین می 
کردند تا یک مدیر حاکم هم تلقی نشود، مثل شیوه 
آقای برخوردار که 60 درصد شرکت متعلق به خودش 
و 40 درصد متعلق به لگراند فرانسه بود، به طور یقنی 
ایستادگی بهرتی در اقتصاد ایجاد می شد و نگاه ضد 

سرمایه داری بوجود نمی آمد.
آبگینه،  مثال  به طور  است  متفاوت  از جهات مختلف 
اول  از  خانواده خسروشاهی  ویل  بودم  آن  موسس  من 
فقط 2۰ درصد سهام داشت و بعدها که به دلیل کمبود 
نقدینگی قرار شد افزایش سرمایه بدهد، چون پول نداشتیم 
بدهیم، سهم مان به ۱4 درصد کاهش پیدا کرد. حدود ۱۰ 
تا سهامدار کوچک داشتیم. فرانسوی ها هم مثل ما سهام 
شان افت کرد و حدود ۱4 درصد شد.بعد هم که انقالب 
شد، ۷۵ درصد متعلق به موسسه غدیر بانک صادرات 
و ۱۵ درصد سهم امام شدو ۱۰ درصد هم در اختیار بقیه 
سهام دارهای کوچک قرار گرفت. پس این که می گویند 
به کارهای خود نمی رسیدید و فقط به فکر منافع خود 
بودند، درست نیست. در زمانی که من مدیر کارخانه آبگینه 
بودم 6۵۰ خانواده به طور مستقیم از آبگینه تان می بردند. 
در زمان جشن های 2۵۰۰ ساله ۵۰ هزار مدرسه ساخته شد 

که هزینه آن توسط کارخانه دارها از جمله ما تامنی شد.
مهدی سمیعی برادر عبدالحسنی سمیعی بودند؟

خری اما همه سمیعی ها فامیل هستند. حاج سمیع بزرگ که 
زمان شاه عباسی زندگی می کرد، در آن زمان شاه عباس 
بسیاری از این فامیل بزرگ را به گیالن کوچ داد و بعدها 
این منطقه به کوچ اصفهان معروف شد. حاج سمیع ۷ فرزند 

داشت که هر کدام از ما شاخه ای از آن ۷ فرزند هستیم.
فامیل  می کند ویل  را کور  شاه، حاج سمیع  قادر  البته 
 ۳۷ حاضر  حال  در  است.  مانده  باقی  آنها  از  بزرگی 
پزشک سمیعی در تهران داریم که تخصص های گوناگون 
دارندو پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب از 

معروفرتین آنها است.
پروفسور سمیعی هم اکنون بیمارستانی در ایران در منطقه 
22 تهران می سازند که قرار است ۱26 اتاق عمل داشته 

باشد که بزرگرتین بیمارستان خاورمیانه خواهد شد.
بزرگی  و کار  انقالب هر صنعت  از  پیش  می گویند 

در صورتی به سرانجام می رسید که بخشی از سهام 
کارخانه به نام خاندان پهلوی یا نزدیکانشان شود.

اینطور نیست در آبگینه هیچکدام از خاندان پهلوی سهام 
نداشتند و تا وقتی هم که من آنجا بودم یک شاهی رشوه 

به کسی ندادم.
شما چه عواملی را در جهش اقتصاد در دهه 40 و 50 
موثر می دانید؟ جهشی که متاسفانه ادامه پیدا نکرد 
و اگر تداوم می یافت االن جایگاه ایران بسیار برتر از 

کشورهایی مثل کره و مالزی بود.
من تجربه شخصی ام را می گویم. در دهه 4۰ و ۵۰ وقتی 
قرار شد وارد صنعت شیشه شوم ، تکنولوژی را از بلژیک 
که در صنعت شیشه صاحب نام است خریدم، و تحقیقات 
زیادی انجام دادم . به طور مثال من وقتی تصمیم به راه 
اندازی کارخانه آبگینه گرفتم . 2 سال طول کشید ساختمان 
های آبگینه را بسازم. در این 2 سال 24 کارمند، ۳ مهندس، 
2 نریوی اداری و ۸ تکنسنی استخدام کردم و ۱۰ نفر را 
برای تعلیم به کارخانه شیشه بلژیک فرستادم تا این صنعت 
را یاد بگریند هم برای کوره، هم برای شیشه تلقی اتومبیل 
وقتی  ساختمانی.  و  اتومبیل  نشکن  شیشه  برای  وهم 
کارخانه راه افتاد یک تکنسنی، 2 مهندس و یک تکنسنی 
کنرتل کیفیت از بلژیک آوردم و 2 سال اینجا بودندو کار 

زیر نظر آنها انجام شد.
در شرایطی که کشور ما طی سه دهه با شدیدترین 
بحث  است  بوده،طبیعی  رو  روبه  ها  تحریم 

خودکفایی اهمیت زیادی پیدا کند...
بحث من کلی است. طبیعتا هر شرایطی اقتضائاتی دارد. 
عالوه بر نکاتی که گفتم، خصوصی سازی هم درگذشته به 
این معنی بود که کسانی که بازار را می شناختند کاال تولید 
کنند ویل در حال حاضر خصوصی سازی بیهوده است 

و معنی ندارد.
خصوصی سازی به معنای خرید کارخانه نیست، باید اجازه 
داده شود بخش خصوصی ابتکار به خرج بدهد و بانک 
ها متناسب با ارزش طرح، وام بدهند. نه با رابطه. بانک 
توسعه صنعتی دو سال طرح آبگینه را بررسی کرد . تمام 
جزئیات را بررسی کرد تا مطمئن شود توجیه اقتصادی 
دارد و نتیجه آن شد که آبگینه به بزرگرتین کارخانه شیشه 

خاورمیانه تبدیل شد.
من 2 سال زحمت کشیدم و توانستم ثابت کنم که با وجود 
کارخانه شیشه قزوین ، تقاضا و بازار برای محصوالت 
من هم وجود خواهد داشت یعنی تقاضا افزایش پیدا می 
کند بنابراین یا باید شیشه قزوین توسعه پیدا می کرد یا 
کارخانه جدیدی تاسیس می شد. یا مثال شیشه اتومبیل 
را فقط مریال تولید می کرد که خوب هم کار می کرد اما 
چون صنعت خودروی کشور در حال توسعه بود نیاز بود 
که این هم توسعه پیدا کند. یعنی فکر رقابت بودم ویل 

رقابتی متناسب با پیش بینی درست از درخواست بازار.
درحال حاضر چقدر پروانه می دهند اما کسی انجامش 

نمی دهد و می ماند.
وقتی من 2 سال اول در وزارت اقتصاد کارشناس بودم با 
حسنی معادی که بعدا قائم مقام کاظم خسروشاهی شد، هم 
اتاق بودم و روی آینده بازار کشور، رشد کشور و نیازمندی 
هایی که متناسب با این رشد نیاز بود کار می کردیم و 

براساس همنی مولفه ها، پروانه فعالیت صادر می کردیم.
آن زمان اقتصاد با مشکالت کنونی رو به رو نبود به 
طور مثال فروش نفت و فضای کار بیشرت بود و در 
حوزه بنی الملل هم کشورمان این اندازه تحت فشار 

قرار نداشت...
من درحوزه سیاسی وارد نیستم و فکر نمی کنم اقتصاد با 
سیاست رابطه ای داشته باشد. فکر می کنم در گذشته بنی 
بانک ها و دیگر دستگاه ها مثل سازمان برنامه هماهنگی 

وجود داشت ویل االن اینگونه نیست.
من دربخش انرژی خورشیدی ۷ سال مطالعه کردم و االن 
چهار سال است شرکت را تاسیس کرده ام. در این مدت 

همش ضرر بوده است.
دستی  صنایع  شیوه  به  ای  عده  یک  االن  بینم که  می 
پنل های  اتوماتیک،  تکنولوژی  از  استفاده  بدون  یعنی 
خورشیدی می سازند. در ۱2 ماه اخری ۱6 تا از بزرگرتین 
کارخانه های تولید پنل های خورشیدی در دنیا ورشکست 
شدند. ما چرا باید پنل را با صنایع دستی بسازیم وقتی 
که قیمت بنی المللی در دو سال اخری ۷۰ درصد کاهش 
یافته است؟ حاال چون یک نفر در ایران هوس کرده با 

صنایع دستی پنل خورشیدی بسازد عوارض گمرکی را از 
4 درصد به 2۰ درصد افزایش داده اند. ما بازار نریوی 
خورشیدی در کشور نداریم که گمرکی را باال بیاورند و 

فشار آورند که اینجا پنل ساخته شود.
خودتان چرا وارد این حوزه شدید؟

عالقه شخصی بود. چون جدم امنی الضرب اولنی کارخانه 
راه  برق  چراغ  تری  خیابان  راهی  سه  در  را  برق کشور 
انداختند. اسم این خیابان هم به همنی خاطر تری چراغ 

برق شد چون اولنی تری برق در آنجا نصب و روشن شد.
یعنی توجیه اقتصادی اش برایتان مهم نبود؟

نه ، هرچه داشتم نقد کردم تا شرکت را نگه دارم. این 
ماموریت هایی که برای سازمان ملل متحد می رفتم، به 
خصوص در کامبوج و هائیتی، یا در آفریقای جنوبی که 
برای انتخابات نلسون ماندال یکسال انجا بودم، باعث شد 
متوجه ارزش آب و برق شوم. آنها آب و برق نداشتند. 
خاطراتی زیادی از این سفرها دارم و آینده درخشانی در 
پمپ های خورشیدی برای کشاورزی می بینم. اتفاقا یکی 
را در دانشگاه کرج به صورت آزمایشی انجام می دهم. 
چند هفته قبل هم رفته بودم برای چهار تا روستای ایالم، 

برق خورشیدی راه اندازی کنم.
االن نریوگاه خورشیدی داریم؟

یک نریوگاه در شریاز پیاده کردند که خوب کار نمی کند . 
پارسال هم بعد از این که سازمان توسعه برق ایران و مشانری 
بعد از پنج سال که دنبال تکنولوژی می گشتند، سراغ من 
آمدند و من تکنولوژی را از ایتالیا برایشان آوردم برای 
یک نریوگاه ۱۷ مگاوات. آقای احمدی نژاد شش ماه 
قبل رفت افتتاحش کرد که اصال فعال وجودیت ندارد. من 
شش ماه زحمت کشیدم خرج کردم طرح را برایشان آوردم، 
مپنا که مقاطعه کار اصلی وزارت نریوست، مناقصه را بهم 
زد، طرح فنی و مایل اش در زمینه اقتصادی را هم داده 

بودیم اما بهم زد .
تهران روی چراغ  پنل های خورشیدی که در  این 

های راهنمایی نصب شده، ساخت داخل است؟
نه ساخت داخل نیست . اینها اکثرشان کار نمی کنند . پنل 
ها نیاز به بازدیدهای دوره ای دارند و باید چک شوند 
که مثال پرندگان آلوده نکرده باشند، باتری هاشان از کار 
نیفتاده باشد، المپ نگهداری این سیستمی که نصب کرده 
اند خیلی بیشرت از برقی است که تولید می کند. اینها بیشرت 

فرهنگسازی است.
اقتصادی  توجیه  خورشیدی  انرژی  شود  می  مگر 
نداشته باشد؟ خودتان االن اشاره کردید کشور ما هم 
دیر یا زود باید به سمت استفاده از انرژی خورشیدی 

برود...
در جایی که سیم کشی برق وجود دارد، صرف اقتصادی 
ندارد. در نقاطی که کابل کشی برق گران تمام می شود 
را  افتاده ای که بخش عمده سال  مثل روستاهای دور 
نور خورشید دارند، صرف اقتصادی دارد و خیلی خوب 
است. یا مثال در همنی شهر تهران، به جای این که هر چراغ 
را یک پنل و یک باتری بگذارند، مثال در میدان ونک که 
یک پارکینگ تاکسی ها هست، می توانند روی پارکینگ 
را پنل های خورشیدی بگذارند و تمام برق چراغ های 
اطراف را از آن تامنی کنند. اینجوری صرف دارد نه این 
که روی هر چراغ یک پنل و باتری مجزا نصب کنند. البته 
ناگفته نماند که این ریزگردهای عربی برای این پنل بسیار 

مسئله ساز است. 
استاد از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاردید 

کمال تشکر را دارم.
خواهش می کنم و موفق باشید
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حضور سهامداران در یک روز پائیزی در مجمع فوق 
العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشان از آن می 
داشت که شرکت پارس پامچال ریشه در دلها دارد و 

اعتباری بیش از حد تصور.
جناب  چشیده  و گرم  سرد  مرد  با  مجمع  ریاست 
مهندس حسینی مغزی و دبریی مجمع به عهده سعید 
رزمی می بود. حاج آقای مغزی ارزش قلم را می 
داند و حرمت بیش از جد به انتصاب قلم ما را بدان 
داشت که سپاس همه بچه های اقتصاد و بیمه را به 

آن موی سپید صنعت بداریم.
سرمایه اسمی شرکت پارس پامچال با اعمال افزایش 
تومان  میلیارد   ۳ به  تومانی  میلیون   ۵۵۰ سرمایه 

می رسد.
تولید کنندگان  از  یکی  پامچال که  پارس   شرکت 
از سال  دریایی کشور  و  اصلی رنگ های صنعتی 
۱۳4۸ تاسیس  و از سال 69 در بورس پذیرفته شده، 
در صدد افزایش سرمایه برآمده و در تاریخ 9۱/9/22 

مصوب مجمع فوق العاده را گرفت..
مبلغ این افزایش سرمایه ۵۵۰ میلیون تومان بوده که 
از محل آورده نقدی سهامداران و با هدف اصالح 
ساختار مایل انجام می شود. با این اتفاق سرمایه 

اسمی پارس پامچال به ۳ میلیارد تومان رسید.
این شرکت درحایل تا پیش از این با سرمایه یک 
در جمع شرکت های  تومانی  میلیون  و ۵۰  میلیارد 
بورسی قرار دارد که مرداد ۸9 با موافقت مجمع فوق 
العاده، سرمایه اسمی آن از محل آورده نقدی به 2 

میلیارد و 4۵۰ میلیون تومان افزایش یافته بود.
تاریخچه فعالیت

شرکت در تاریخ ۱۳4۸/2/29 تحت شماره ۱۳۱64 
به  پارس  شیمیایی  خاص  سهامی  شرکت  نام  به 
ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق 
سهامی  به  شرکت  نوع   ۱۳۵۵/6/6 مورخ  العاده 
عام و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۵6/4/۵ نام شرکت به شرکت سهامی عام 
شیمیایی پارس سادولنی و باالخره بموجب مصوبه 
نام  العاده مورخ ۱۳62/۱۱/۱2  مجمع عمومی فوق 
شرکت به شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال 
تغیری یافته و در سال ۱۳69 در بورس اوراق بهادار 
در  اصلی شرکت  مرکز  است.  شده  پذیرفته  تهران 
تهران و کارخانه های تولید رنگ و رزین آن در شهر 

صنعتی الربز قزوین می باشد

موضوع فعالیت
پامچال  پارس  شیمیایی  شرکت  اساسنامه  مطابق 
سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می 

باشد:
تهیه و تولید و ساخت رنگ و رزینهای صنعتی و 

مواد جوهری
واردات هر نوع ماشنی آالت و تجهیزات و لوازم 
و نیز ورود اجناس و مواد اولیه آن برای مصارف 

تولیدی و فروش
انجام  و  جوهری  مواد  و  رزین  و  رنگ  صادرات 

معامالت مربوط به آنها
تاسیس و ایجاد کارگاه و هر نوع ساختمان که برای 

عملیات فوق الذکر باشد.
سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 24/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال منقسم به 24/۵۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریایل می باشد.

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
به  سرمایه  افزایش  درخصوص  مدیره  هیات 

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال

اصالحیه   161 ماده   2 تبصره  مفاد  اجرای  در 
قانون تجارت مصوب سال 1347

گزارش توجیهی مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳9۱ هیات 
مدیره شرکت سهامی عام شیمیایی پارس پامچال 
درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 24/۵۰۰ 
میلیون ریال به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیون ریال مشتمل بر 
صورتهای مایل فرضی که پیوست می باشد ، طبق 
مایل  اطالعات  به  رسیدگی  حسابرسی  استاندارد 
 . این موسسه قرار گرفته است  آتی مورد رسیدگی 

مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 
تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده ۱6۱ قانون 
تجارت و با هدف تسویه قسمتی از تسهیالت مایل 
شرکت از محل آورده نقدی سهامداران پیشنهاد شده 
است. دوره بازگشت سرمایه به مدت چهارسال سود 
آوری عملیات جاری محاسبه گردیده و مستندات 
بینی  الزم در خصوص محقق شدن فروش پیش 
این گزارش  است.  نشده  ارائه  ها  هزینه  برآورد  و 
توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی و برآورد هزینه ها ارائه نشده است. این گزارش 
توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت 
تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب 

نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق پیش بینی های صورت گرفته ، این 
موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
، مبنایی معقول برای تهیه  شود مفروضات مزبور 

گزارش توجیهی فراهم نمی کند.
طبق  شده  بینی  پیش  رویدادهای  اگر  حتی   -
مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ         دهد 
نتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد 
بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه 
ای مورد انتظار رخ نمی دهد وتفاوتهای حاصل می 

تواند با اهمیت باشد.

پارس پامچال 
افزایش سرمایه خود را 

مصوب کرد

سمت     نام نماینده      
موظف حسنی مغزی   رئیس هیات مدیره          

غریموظف مریم صدوقیان زاده  نایب رئیس هیات مدیره        
موظف عبداله مسائلی  عضو هیات مدیره   شرکت کوشان اتصال )سهامی خاص(   
موظف عضو هیات مدیره        علی قدیری       شرکت پارس الوان شیمی )سهامی خاص(        
موظف مدیرعامل و عضو هیات مدیره    روزبه معزی   شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور )سهامی خاص( 

مهدی خلج
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جامعه  را  ابراهیمی  ابوالفتح  مهندس 
این  و  بخوبی می شناسند  کشاورزان کشور 
آفریقا  در  بلکه  ایران  در  فقط  نه  شناخت 
و  دارد  وسعت  اروپا  و  جنوبی  آمریکای  و 
نام آوری را نمی شناسم که در وسعت دلها 
در  خان  ابوالفتح  باشد  داشته  جای  اینقدر 
دامن دشت و کوه در دستان پربرکت مادری 
که زمنی و دام را خوب می شناخت پرورش 
یافته و در صنعت آن خوانده و آن کرده که ره 

به دلها و سفره ها می دارد.

نان تازه تنور داغ زمنی پربازده از محصول 
به  سر  یاران  و  ابراهیمی  مهندس  ساخت 

دارش است و بس.
به  چشمها  سیما  و  صدا  بزرگ  تاالر  در 
ردیفی بود که نیم مدیریتی تراکتور سازی بر 
آن جلوس کرده و ادب بچه ها جاذبه ای بود 
که به سوی خود می کشید دوربنی و ضبط 
چهره  این  لختی  را که  پرتالش  خربنگاران 

محبوب را آرام نگذاردند.
و کانال  داشت  نمی  اذری گله  خوب  بچه 

های صوتی و تصویری هر شبکه و صفحات 
خربی هر نشریه خرب تازه تری از مدیرعامل 
تراکتورسازی می داشت و من در  فرهیخته 
کنجی تا زنگ و صلوات مرشد برآزاد مرد 
یار ستارخان به صدا درآید و چو آمد دیدم 
چهره خندان مسئولنی کشور از این نام از این 
مادران  دل  نباشید که  خسته  خندان.  آورده 
شما کارکنان  رنج  از  پدران  ذخریه  کندوی 
پرتالش صنعت تراکتورسازی ایران پر و دل 

خوش می باشد.  

برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

تولید کننده برتر ایران در زمینه تولید تراکتور در ایران

مدیرعامل:مهندس ابوالفتح ابراهیمی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران  

دستاوردهای مهم در سال 1390
تحقق ۱۰۱درصدی برنامه و رشد ۱4/۷ درصدی تعداد تولید نسبت به سال قبل	 
تحقق ۱۰2 درصدی برنامه و رشد ۱۸ درصدی تعداد فروش نسبت به سال قبل	 
رشد ۱۸ درصدی مبلغ فروش نسبت به سال قبل	 
تحقق ۱4۵ درصدی برنامه و رشد ۱9۷ درصدی تعداد صادرات نسبت به سال قبل	 
تحقق ۱۳6 درصدی برنامه و رشد ۱۱۷ درصدی مبلغ صادرات نسبت به سال قبل	 
تولید انبوه اکسل محرک جلو تراکتورهای سری 2۰۰	 
 	 ITM470 رونمایی تراکتور
دریافت تندیس و لوح تقدیر صادرکننده نمونه و برتر استان آذربایجان شرقی 	 
دریافت تقدیرنامه سومنی جشنواره ملی بهره وری	 
دریافت مجوز و شماره گذاری )نصب پالک( برای ۱۸ نوع از تراکتورهای تولیدی	 
تولید انبوه تراکتورITM 1050  ) در دو نوع تک و دو دیفرانسیل(	 
 	ITM285NEW ,ITM485,ITM475 رونمایی و معرف ی سه نوع تراکتور جدید پرقدرت و کم مصرف
افتتاح و بهره برداری از خط تولید جدید تراکتور در کشور ونزوئال	 
تقدیر از انتخاب گروه کاری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان گروه کاری برتر و نمونه در سطح استان آذربایجان شرقی 	 

توسط استاندار و در سطح کشور توسط مقام محرتم ریاست جمهوری
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برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

خط مشی کیفیت
به  چرم  نوین  ای  زنجریه  های  فروشگاه 
عنوان پیشرو در صنعت چرم و یکی از اولنی 
محصوالت  فروش  ای  زنجریه  مجموعه 
سازی  پیاده  راستای  در  ایران،  در  چرمی 
مدیریت کیفیت  المللی  بنی  استانداردهای 
با  میالدی(   2۰۰۸ سال  )ویرایش   9۰۰۱ ایزو 
استعانت از خداوند متعال رئوس خط مشی 
کیفیت خود را به شرح ذیل اعالم می نماید:
اینکه  و  به اصل مشرتی مداری  اعتقاد   -۱
ارائه  طریق  از  ماست   نعمت  ویل  مشرتی  
قیمت  و  باال  با کیفیت  متنوع  محصوالت 
از شبکه خدماتی   برخورداری  و  قبول  قابل 
دیده  آموزش  و  گسرتده  فروش  از  پس 

متناسب با حجم فعالیت های شرکت.
2-اعتقاد به نریوی انسانی به عنوان اصلی 

ترین سرمایه سازمان و تالش در جهت حفظ 
کرامت این سرمایه از طریق بکارگریی اصول 
به  پایبندی  و  انسانی  منابع  توسعه  راهربدی 
نظم و انضباط به عنوان شاخص ترین ویژگی 

شرکت .
عنوان یک  به  سازمان  تحکیم جایگاه   -۳
جهت  در  مستمر  تالش  و  معترب  شرکت 

دستیابی به بازارهای جهانی.
با  توسعه  و  فعالیت های تحقیق  انجام   -4
 ، جدید  محصوالت  ارائه  و  نوآوری  هدف 
های  هزینه  و کاهش  نقص  بدون  خدمات 

عملیات.
طریق  از  مداوم  بهبود  در  راسخ  عزم   -۵
استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع با الگو 

گریی از مدلهای تعایل سازمان.
رعایت  با  تولید محصوالتی  و  6- طراحی 

دهنده   نشان  المللی که  بنی  استانداردهای 
فرهنگ غنی ایرانی اسالمی باشد .

مشی  خط  و  اهداف  اشاعه  و  درک   -۷
تمام  توسعه  و  سطوح  تمامی  در  کیفیت 

کارکنان سازمان و پایبندی به اجرای آن.
۸- توجه متوازن به نیازها و انتظارات کلیه 

ذینفعان شرکت.
و  مناسب  بسرتی  ایجاد  با  شرکت  مدیریت 
روحیه  حفظ  جهت  در  پویا  فعالیت  محیط 
را  خود  همکاران،  توسط  سازمان  برتری 
به کلیه اهداف و اصول فوق دانسته  متعهد 
و همواره فعالیت ها و اسرتاتژی های نیل به 
اهداف فوق توسط همکاران را، مورد کنرتل 

و بازنگری قرار میدهد.

یکی از پیشتازان بازار در حوزه محصوالت چرمی

شرکت نوین چرم   مدیرعامل: آقای مهدی یوسفی فر
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برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

پیشکسوت صنعت ساخت ماشنی االت صنعتی

کارخانه صنعتی تولیدی تکنو تک با هدف 
ارایه خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن و 
تاسیسات شن و ماسه به بخش های خصوصی 
و دولتی تاسیس  گردیده  است. این شرکت 
تجربه مفید و موثری در زمینه طراحی و تولید 
انواع سنگ شکن های مخروطی و فکی ... 

دارد.
صنعتی  تولیدی  کارخانه  مشی  خط 

تکنوتک
صنعتی  تولیدی  کارخانه   ارشد  مدیریت 
تکنوتک ؛ طراحی و تولید کننده سنگ شکن 
های فکی و مخروطی کارخانه را با پیاده سازی 
اساس  بر  مدیریت کیفیت  سیستم  استقرار  و 
استاندارد ISO 9۰۰۱-2۰۰۰ و تحت نظارت آن 

پذیرفته و تعهد خود را نسبت به برآورده کردن 
کلیه الزامات و خواسته های مشرتیان و همچننی 
بهبود مستمر اثر بخشی سیستم طرح ریزی شده 

اعالم می دارد.
اهداف سازمانی کارخانه تکنوتک عبارتست 

از :
* افزایش اعتماد و سطح رضایت مشرتیان

* افزایش کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی
* آموزش مستمر پرسنل موثر بر کیفیت

* تالش در جهت تحویل به موقع محصوالت
* تالش در جهت ورود به بازارهای خارجی 

و صادرات
به منظور دستیابی به اهداف فوق کلیه پرسنل 
کارخانه متعهد به رعایت الزامات و اتخاذ و 

اقدامات  و  اصالحی  اقدامات  به کارگریی 
اثر بخشی و  ارتقاء  پیشگریانه الزم به منظور 
کارایی فرآیند های موجود در سیستم مدیریت 

کیفیت می باشند .
این خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت 
در دوره های یک ساله مورد بازنگری قرار می 

گرید .

محصوالت
ماسه شور سنگ شکن هیدروکن 

سزند سنگ شکن فکی 
فیدر سنگ شکن کوبیت 

نوار نقاله سنگ شکن سوپریور 

مدیرعامل: مهندس محمود دنیانور شرکت تکنوتک  
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دکرت مهدی غضنفری عالوه بر پست وزارتی 
ایران  اقتصادی  نظران  صاحب  از  یکی 
نامی  علمی  سطوح  در  است که  جهان  و 
دانشجوی  وقتی  مهدی  حاج  آشنا  است 
تولید صنعتی  کارشناسی مهندس صنایع – 
را در دانشگاه علم و صنعت پی می گرفت 
در پستی نشسته بود که گهواره جنبان جنگ 
تحمیلی بود. مدیریت تعمریات و نگهداری 
اداره لجستیکی ستاد مشرتک سپاه پاسداران 
برادر مهدی کارشناسی ارشد مهندس صنایع 
– تحلیل سیستمها دانشگاه صنعتی امریکبری 
و  دانشگاه  علمی  هیات  های  پست  در  را 

اجرائی داشته است.
با  در سال ۱۳۷۵  مهندس مهدی غضنفری 
در  اسرتالیا   NSW دانشگاه  از   A درجه 
رشته مهندس صنایع موفق به اخذ دکرتا می 

شود و مقاالت علمی در معتربترین نشریات 
علمی  عملکردهای  با  و  منتشر کرده  جهان 
با  نامی شده  و عملی در حوزه های کاری 
با  صنعت  قهرمانان  نشینی  شب  در  اعتبار. 
چند رقم صاحبان صنایع را با واقعیتها آشنا 

کرد و  گفت:
 4۳ صادرات  دالر  میلیارد   6۰ واردات 
اولویت  هر  اولویت که  ده  در  دالر  میلیارد 
می  میلیاردی  شش  تقریبی  اعتبار  دارای 
حل  برای  مانده  ده  اولویت  باشد.و حذف 
مشکل ما که دیگر چشم به چاه نفت نداشته 
 ۱۷ عدد  چون  باشد  می  میلیارد   ۱۷ باشیم 
میلیارد در دست صنعت گر می تواند سر به 
سر شود: مثل طرح لوازم خانگی که آمده و 
گفته اند قیمت و کیفیت با ما و بازار ارائه 
از شما و با این کار توانسته اند حل مشکل 

ارزی خود بکنند از باور بود که در گفتمان 
خودمان با یک صنعت گر لوازم خانگی که 
سر  مشکالت  خوان  هفت  در  هم  توانسته 
اژدها را برکند و از دالالن تاریک بخشنامه 
و  ها  تعرفه  واردات گمرکات  و  صادرات 
تعزیرات به سالمت و پریوز بگذرد همنی نام 
آشنا و پرخواهان پارس خزر خودمان است.

در  دست  جوانان  خزر  پارس  شرکت  در 
دست کهن ساالن دل سوخته و آگاه به علم 
باز  آغوش  مردم  در خدمت  و  نشسته  عمل 
منتظر، به دفرت خدمات پس از فروش رفتم 
با دست اندرکاران آن به گفتمان نشستیم و 
پرسش اولنی ها این بود که چه کرده ایم که 
باور مردم را با کاالی پارس خزر عرضه شده، 
یکجا  را  مشرتی  هوش  و  عقل  دین  و  دل 

برده اید. 

شب نشینی قهرمانان صنعت
مهران

امریحسینی

شاید در گذشته و با ورود  واژه خدمات پس 
از فروش به عرصه تجارت، این واژه به عنوان 
یک مزیت نسبی محسوب می شد ویل امروزه 
به عنوان یک الزام در کنار کاال دیده می شود. 
این امر در کشور های توسعه یافته مدت هاست 
که به عنوان پدیده ای ضروری جایگاه اصلی 
خود را پیدا کرده و دیگر خدمات پس از فروش 
یا همان گارانتی و یا وارانتی به عنوان ابزاری 
برای فروش بهرت مطرح نیست بلکه شرکت های 
پیش رو با ارائه خدمات بهرت و متفاوت تر از رقبا 
در پی گسرتش بازار و جلب رضایت مشرتیان 

خود هستند.

امروزی،  وکار  پرشتاب کسب  بازار  در  قطعا 
عنصر "رقابت" به عنوان یک واقعیت اجتناب 
ناپذیر به عنوان موتور محرک شرکت های موفق 
نقش آفرینی می کند، چنانچه نهایتا این موفقیت 
مرهون احرتام به خواسته مشرتی وجلب رضایت 
امر مستثنی  این  از  نیز  ما  وی خواهد بود که 
نیستیم. همان طور که عنوان گردید در دنیای 
از فروش نه  ارائه خدمات پس  رقابتی امروز 
تنها مزیت محسوب نمی شود بلکه کوچکرتین 
کم کاری و بی توجهی به مشرتی ضربات جربان 
ناپذیری به برند، سهم بازار، وفاداری مشرتی و 
فاکتور های عدیده دیگری که در تجارت امروز 

نقش اساسی دارند خواهد زد.
 ما در ایران هنوز گارانتی را جزو مزیت های 
رقابتی یک شرکت یا فروشنده کاال می دانیم، 
این امر باعث شده که شرکت ها به طور سلیقه 
ای با این امر برخورد کنند و در برخی موارد 
هرگز  هایی که  وعید  و  وعده  دادن  با  حتی 
نتوانسته اند به طور کامل و مناسب به آن ها 
عمل کنند، باعث تخریب جایگاه گارانتی در 
ذهن مشرتی ایرانی شوند، که بازسازی این اثر 
منفی بر روی ذهن مشرتی توان وانرژی بسیاری 
را از شرکت هایی که قصدشان ارائه خدمات 

واقعی به مشرتی است می گرید. 

ارائه خدمات گسترده و اثر بخش  راز ماندگاری برند پارس خزر

اقتــصـاد و بیمه32
دی ماه 1391



دهد  می  انجام  خریدی که  ازای  در  مشرتی 
انتظاراتی از شرکت فروشنده دارد. شرکت هایی 
دارند،  توجه  مشرتیان  وفاداری  ایجاد  به  که 
اهمیت حفظ مشرتی را در ماورای هر خرید 
در نظر می گریند. آنها مشرتیان را دارایی های 
ارزشمندی می دانند و از تمام کارمندان خود 
در  و  داشنت  نگه  راضی  برای  می خواهند که 
انجام  هر کاری  آنان،  ماندن  وفادار  نتیجه 
ممکن  مشرتیان  به  خدمات  ارائه  دهند. 
است هزینه های بازاریابی و فروش را به طور 
چشمگریی به سه دلیل کاهش دهد. اول این 
که هزینه به دست آوردن یک مشرتی جدید 
می تواند تا پنج برابر هزینه حفظ یک مشرتی 
کنونی باشد. چون برای حفظ مشرتی کنونی 
می پذیرد.  انجام  فروش کمرتی  فعالیت های 
دوم این که مشرتیان راضی می توانند به علت 
توصیه به فامیل، دوستان و همسایگان بهرتین 
منبع آگهی باشند، زیرا تأثری تبلیغ مشرتیان بسیار 
بیشرت از تبلیغاتی است که شرکت ها بابت آنها 
پول می پردازند. دلیل سوم برعکس دلیل قبلی 
است. مشرتیان ناراضی می توانند یک کسب و 
کار را نابود کنند. مشرتیانی که از محصوالت 
راضی  شده  ارائه  خدمات  یا  شده  خریداری 
نیستند، تجربه خود را به دیگران منتقل می کنند. 
محصوالت  به  راجع  بالقوه ای که  خریداران 
نامرغوب یا ارائه خدمات نامطلوب به مشرتیان 
مطالبی می شنوند، دالیل کافی دارند، تا دیگر 
محصوالت آن شرکت را نخرند. ارائه خدماتی 
مشرتی  یک  برای  زمان  طول  در  با کیفیت، 
ایجاد ارزش می کند و منجر به رضایتمندی و 
را  او می گردد. رضایتمندی مشرتی  وفاداری 

این گونه تعریف کرده اند: 
»حالتی که در آن نیاز ها، خواسته ها و انتظارات 
به  منتج  شده که  برآورده  آن  از  پیش  مشرتی 
او  وفاداری  دوباره،  خرید  لذت،  احساس 

می شود و او را مبلغی برای شر کت می سازد.«
فضاهای  و  تکنولوژی  افزون  روز  با گسرتش 
متعددی  همواره گزینه های  مشرتیان  تولیدی، 
برای خرید، از بنی محصوالت مشابه موجود، 
دارند. و شاید تنها راه حلی که می تواند در این 
زمان مفید واقع گردد ارائه خدماتی است که 
عالوه بر نیازهای عملکردی، نیازهای انگیزشی 
جذابیت  برایشان  و  بپوشاند  هم  را  مشرتیان 
ایجاد نماید. خدماتی که برای شرکت در بنی 
رقبا ایجاد تمایز کند و دلیلی باشد برای انتخاب 
شما توسط مشرتی و در نهایت وفادار کردن آنها 

و سودآوری سازمان.
مشخصا خدمات پس از فروش به مجموعه ای 
از فعالیت ها اطالق می شود که بتواند نیاز های 
مشرتی را پس از خرید کاال مرتفع کند. این نیاز 
ها می تواند با اطالع رسانی، آموزش، تعمری، 
تعویض، ارتقا و عملیاتی از این دست مرتفع 

می شود.
فروش  از  پس  خدمات  بهرتین  توصیف  در 
عوامل متعددی دخیل هستند که کیفیت باالی 
سرویس و سرعت سرویس دهی؛ پاسخگویی 

سریع، تسلط به دانش و فناوری روز، مشرتی 
به حقوق مشرتی، دسرتسی  احرتام  و  مداری 
سریع به خدمات از طرف مشرتی، اطالع رسانی 
به موقع به مشرتی و هزینه مناسب ارائه سرویس 

از جمله این موارد هستند
شرکت صنعتی پارس خزر با حساسیت خاص 
نسبت به کل عوامل فوق و به خصوص ارج 
همانا  خود که  سرمایه  به گرانبهاترین  نهادن 
و  سرویس  باشد  سعی کرده  می  مشرتیانش 
خدماتی مناسب و در خور شان  مشرتیان و 

مصرف کنندگان خود ارائه دهد .
شرکت صنعتی پارس خزر با قدمت بیش از 4۰ 
سال تجربه تولید ، بزرگرتین تولید کننده لوازم 
 . باشد  می  ایران  در  خانگی کوچک  برقی 
ماموریت این شرکت ، تولید لوازم خانگی برقی 
در مدل های متنوع ، با کیفیت و مرغوبیتی منطبق 
با استانداردهای جهانی ، با قیمت مناسب و 
قابل رقابت در بازارهای داخل و خارج کشور 
برای  فروش گسرتده  از  ارائه خدمات پس  با 

افزایش رضایتنمدی مشرتیان است .
با توجه به اسرتاتژی شرکت مبتنی بر پشتیبانی 
محصوالت برند پارس خزر و برند سایا ، برای 
پاسخگویی سریع به نیاز مشرتیان به منظور تامنی 
قطعات یدکی و رفع مشکالت فنی ایجاد شده 
در محصوالت ، برای دسرتسی سریع مشرتیان ، 
نزدیک به 4۰۰ مراکز خدمات پس از فروش در 

2۵2 شهر و ۳۱ استان دایر کرده است .
کلیه محصوالت برند پارس خزر و برند سایا  ، 
دارای 2۵ ماه ضمانت می باشد که این مدت 
شامل 2 ماه تعویض پس از تایخ خرید محصول 
به دلیل نقص فنی ناشی از تولید و 2۳ ماه تعمری 
رایگان در صورت استفاده درست از محصول 

توسط مشرتی می باشد .
تعویض محصوالتی که در دوره وارانتی ) 2 
ماه از تاریخ خرید ( دچار نقص فنی شده اند 
به دو صورت انجام می پذیرد : روش اول از 
طریق فروشگا های اختصاصی پارس خزر ، 
نمایندگی های فروش و فروشگاه های زنجریه 
ای که محصول از آنجا خریداری شده است و 
روش دوم توسط مرکز ارتباط با مشرتیان شرکت 
ولیعصر  میدان  در  مستقر  پارس خزر  صنعتی 

صورت می پذیرد .
تعمری محصوالت این شرکت از طریق مراکز 
خدمات پس از فروش انجام می گردد . چنانچه 
مدت  شدن  سرپی   ( ماه   2۵ از گذشت  پس 
گارانتی ( ، محصول دچار نقص گردد برای 
جلب رضایت مشرتی قطعات یدکی به مدت 

۱۰ سال تامنی می گردد . 
برخورد  و  عملکردخوب  از  اطمینان  برای 
مناسب نمایندگان خدمات پس از فروش ، با 
مصرف کنندگان مراجعه کننده به مراکز تماس 
گرفته می شود و میزان رضایت مندی ایشان از 
نحوه تعمری و برخورد نماینده خدمات سنجیده 
می شود و نظرات مصرف کنندگان در بهبود 
فرآیند ارائه خدمات پس از فروش به کار گرفته 

می شود .

مشرتی  صدای  واحد  استقرار  با  شرکت  این 
اطالعات  ولیعصر  فروشگاه  فوقانی  در طبقه 
مورد نیاز مشرتیان را در اختیار آنها قرار داده 
و نظرات و پیشنهادات مشرتیان را دریافت می 
نماید  و کلیه مشرتیان می توانند در تمام ساعات 
شبانه روز از طریق شماره تلفن های پیام گری و 
یا تلفن گویای شرکت و یا مراجعه به سایت 
شرکت اطالعات مورد نیاز خود را کسب و یا 
پیشنهادات و انتقادات و مشکالت خود را به 

اطالع مسئولنی شرکت برسانند .
صدای  واحد  های  فعالیت  از  ای  خالصه   
مشرتی شرکت صتعتی پارس خزر به شرح زیر 

می باشد :
۱- این واحد پل ارتباطی میان مصرف کنندگان 
،فروشندگان و خدمات پس از فروش با مدیران 
شرکت و واحد های مختلف کارخانه از جمله 
واحد طراحی و توسعه، مهندسی،  کیفیت جامع 

و تولید میباشد.
2- ارائه خدمات در دوره وارانتی برای کلیه 

مشرتیان سراسر کشور .
به سئواالت مشرتیان شامل  پاسخگویی   -۳
فنی،نحوه  سئواالت   ، محصول  اطالعات 
استفاده ،راهنمایی مراکز فروش و خدمات پس 

از فروش و...
و شکایت  انتقادات  پیشنهادات،  4-دریافت 
و  ها  فرم  قالب  در  انها  انعکاس  و  مشرتیان 
گزارش های مصوب به واحد های مربوطه در 
سازمان و پیگریی شکایات تا زمان رفع مشکل 

و جلب رضایت مشرتیان.
با متنوع شدن محصوالت و خدماتی که هر 
روزه وارد بازارهای جهانی می شوند مصرف 
کنندگان قادر به تشخیص و انتخاب مناسب 
خدمات  ارائه  با  مگر  باشند  نمی  ترین کاال 

مناسب قبل و حنی فروش محصوالت.
از  پس  خدمات  بحث  اهمیت  بر  عالوه  لذا 
و  مدیران  پرنگ  و  موثر  بسیار  نقش  فروش 
کارکنان سازمان بازاریابی و فروش به عنوان 
بسیار  فروش  و حنی  قبل  نمایندگان خدمات 

حائز اهیمت می باشد.
در انتها الزم می دانیم از زحمات کلیه مدیران 
و همکاران سازمان بازاریابی و فروش پارس 
خزر و به خصوص همکاران فروشگاه مرکزی 
واحد  همکاران  دوشادوش  ولیعصر که  شعبه 
صدای مشرتی در جهت پاسخگویی به مشرتیان 
و جلب رضایت آنها همکاری و همراهی می 

نمایند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم .
و  مشرتی  صدای  همکاران  مجموعه  هدف 
درخواست  انجام  صرفاً  ولیعصر  فروشگاه 
مشرتیان و حل شکایات و مشکل آنها نیست 
، بلکه هدف جلب رضایت مشرتیان و دادن 
اطمینان خاطر به مشرتیان عزیز پارس خزر می 

باشد .

با تشکر
صنعتی  شرکت  مشرتیان  با  ارتباط  مرکز 

پارس خزر
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در  خواهیم  می  همتا  بی  ایزد  لطف  به  بعد  به  ماه  این  از 
مورد روستای ویدر مطالبی بسیار جالب و شریین و شنیدنی 
و خواندنی برای شما بنویسیم. برای شما از همه فصول و 
ماهها آداب و رسوم وسنت های ویدر بنگاریم. و اینکه مردم 
روستا چه می کنند و چگونه امورات می گذرانند و اینکه ویدر 
چگونه روستایی است که ما تقریبا هر ماه با شور و اشتیاق 
فراوان در موردش می نویسیم که چنانچه شما نتوانستید به 
روستا بیائید و از این فضا و مکان و محیط غریقابل وصف 
استفاده کنید حداقل از خواندن این مطالب لذت بربید ودقایق 

هر چند کوتاه با ما همراه شوید.
همراهان به شما خواهیم گفت زمستان ، تابستان ، پائیز و بهار 
در ویدر چگونه می گذرد. حتما توضیح خواهیم داد که ویدر 
در کدام نقطه از این سرزمنی پهناور قرار دارد و مسری رسیدن 
به ویدر چگونه است و چقدر زمان برای رسیدن به این مکان 
الزم است. مردم قدیم و امروز روستا چه می کنند و چه می 
خورند و به کدام لهجه سخن می گویند. یک روز آخر هفته و 
تعطیل در ویدر چه شوری برپاست و چه میهمانان ناخوانده 
ای که به اینجا سر می زنند البته این روستا به مانند روستاهای 
شهرهای شمایل کشور توریستی نیست و کامال محیطی منحصر 
به خود را دارد و بیشرت قومی و قبیله ای است و تقریبا غریبه 
ها به قول معروف خیلی با محلی ها هم خونی ندارند ملک و 
امالک ویدر بیشرت موروثی و بومی است و خالصه تا آنجا که 
ممکن باشد و در توان ما، شما را که دارای سلیقه ای خاصی 

هستید با خود همراه خواهیم کرد.
براتون می نویسم که اکنون پائیز است و پائیز رنگ به رنگ 
چگونه همه درختان و سبزینه ها را تسلیم خود کرده . همه با 
غمها و غصه ها با صدها رنگ لباس از رنگنی کمان برتن 
کردند و چشم از دیدن آن همه تغیری رنگ و زیبایی خریه 
مانده است و قلم از توصیف آن عاجز . پائیز ویدر هم مثل 
جاهای دیگر گرچه غم انگیز جلوه می کند اما روح خواص 
در آدمی می دمد و به اصالح در عنی غم انگیز ی بسیار 
دل انگیز است. می نویسیم که چطور کالغ های مهاجر دسته 
دسته برآسمان باغهای طالئی پرواز می کنند و بر روی نوک 
بلندترین در ختان گردو می نشیند و دانه دانه گردوهایی را 
که از چوب مالک گردو به 

هنگام ریخت درآخرین ماه تابستان درامان مانده است با نوک 
تیز کالغی به ناگزیر بر پائنی سقوط می دهند،. می نویسیم که 
دخرتان و زنان در دسته های چند نفری به باغها سری می زنند 
تا ته مانده گردوها و بادامها که به وسیله باد به زمنی افتاده اند 
را جمع آوری کنند و به اصالح ویدری ها پوشه چنی کنند. 

حتما در مورد پوشه چینی توضیح خواهیم داد و در ادامه ....
برای شما دوستان از تابستان می گیم که چطور در یک غروب 
تابستان گله های بزرگ گاو و گوسفندان با خستگی فراوان و 
با آواز زنگوله های برگردن آویخته وارد ده می شوند. میش ها 
با پستانهای پر شری بی قرار و پرشتاب برای دیدار بره های خود 
به سمت خانه های روستایی در حال حرکت هستند و این که 
چگونه هر حیوان خانه صاحب خود را می شناسد و به خانه 
هیچ غریبه ای نمی رود توصیف می کنیم که چگونه به آنها می 
رسند و شری تازه و گرم را که آمیخته به انواع ویتامنی ها و عطر 
و بوی حاصله از یک چرای سالم است را به بره های نازننی 
خود هدیه می دهند و با زیرکی تمام مقداری از آن شری درون 
سینه پنهان شده در نهایت نصیب صاحبانشان خواهند شد و ...
از داستانهای عشق و عاشقی جوانان قدیم ویدر حتما خواهیم 
نوشت. آدمها از بدو تولد با غریزه ای ذاتی متولد می شوند 
چه  و  قرار گرفته  نهادشان  در  خالق  فرمان  به  ای که  غریزه 
بخواهند و چه نخواهند در دوران هایی از زندگی با آن مواجه 

خواهند شد و جوانان ویدر نیز از این قصه مستثنی نبودند.
براتون می گیم که دم غروب دخرتان و پسران جوان روستا بعد 
از کار در باغات و قصبات حاال فرصتی برای دیدار یکدیگر 
پیدا می کنند . دخرتان به بهانه پرکردن کوزه های آب بر سر 
چشمه وسط ده )بوالغ( می روند و بارها و بارها کوزه های 
پر از آب را روی زمنی خایل می کنند و برای دیدار جوان مورد 
عالقه خود بازمی گردند پسری که مدتها در محله )سرقیا( بی 
تابانه ثانیه ها را می شمارد و به هنگام گذر محبوبه خود نگاهی 
همراه با غرور مردانه به قد وباالی دخرت می اندازد و دخرت 
نیز در کمال شرم و حیاء نیم نگاهی هر چند کوتاه که دنیایی را 
کامال می فهمد سنگ ریزه ای به پشت سر یارش پرتاب می 
کند سنگ ریزه ای که به کوزه دخرت خواهد خورد و وی را آواز 
می کند آوازی به بلندای آوازه عشق که ما نمی توانیم فریاد بلند 
درون او را آرام کنیم و به هیچ طریقی نمی شود آن را مخفی 
کرد و سرانجامی است که انجامش می تواند آغاز پیوندی 

مبارک باشد.  

ویدر

اعظم
ماریل
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از مریآبها و ریش سفیدان ده  تا فراموش نکردیم 
برایتان داستانها خواهیم گفت ریش سفیدان همیشه و 
همیشه دارای احرتام خاصی از جانب مردم بودند و 
بزرگان و عالمان ده هم مسئولیتهای متقابلی در برابر 
مردم داشتند. همه چیز با صلح و آرامش حل و فصل 
می شد در آن روزگار مردم برای حل مشکالتشان به 
ندرت به نزد دادگاهها و قضات می رفتند و معموال 
همه چیز به سادگی و ریش سفیدی حل می شد. 
همینطور بزرگان آبادی برنامه خاصی داشتند تقریبا 
هر رو به هنگام غروب زمانی که گله های گوسفندان 
و گاوها به ده می رسیدند آنها در محله پائنی ده گرد 
هم جمع می شدند تا تاریخ آب و آبگریی باغات 
هرکسی را مشخص کنند تا مبادا حقی ناحق شود 
آن بزرگان در مورد مسائل مربوطه به ده صحبت و 
تبادل نظر می کردند در مورد مسائل مهمرت به شور 
و مشورت می پرداختند و در نهایت نظر تائید شده 
به وسیله بزرگان توسط فردی که دارای صدای بلند 
و خوش آهنگ بود بر روی بلندترین خانه آبادی به 
گوش مردم می رسید و به اصطالح )جار( زده می 
شد حتما برای شما توضیح می دهیم که چگونه و با 
چه کلماتی و با چه لحنی این پیامها به مردم ابالغ 
می شد و به گوش اهایل می رسید. و ای کاش حاال 
آن زمان بود و خود در این آبادی می شنید که چقدر 

جالب این اطالعیه ها به سمع شما می رسید.
از ویدر خواهیم  براتون  باز هم  همراهان وعزیزان 
بازارچه سیار ویدر خواهیم گفت  از ورود  نوشت 
فعال همنی قدر بدانید که این بازارچه سیار تشکیل 
شده بود از یک پریمرد سالخورده و 2 یا ۳ جوان 
دراز گوش که تقریبا همه مایحتاج خانمهای ده را به 
همراه داشت از پارچه و پرده و ملحفه گرفته تا مس 
و پالستیک و انواع ظروف شکستنی و چینی. و دوا 
و دارو و انواع خوراکی ها برای بچه ها. از منتخب 
ترین ابزار مانند بیل و کلنگ و دسته بیل تا ظریفرتین 
آنها مثل شیشه چراغ گردسوز که همیشه خریداران 

بسیار داشت.
و اما از رشته و رشته بری خواهیم گفت ، از گندم و 
آسیاب از بلغور و جو از شسنت گندم ها که چگونه 
خانواده  یک  قرق  روز  یک  در  ده  وسط  چشمه 
می شد برای شسنت گندم های زرد و طالیی . از 
اینکه چگونه آن روز هیچ کس حق نداشت باالتر از 
گندم شورها بنشیند و کاسه های پر چرب آبگوشت 
را درون آب فرو کند یا اینکه لباسهای چرک را آن 
باال دست چشمه بشوید و هر چیز قانون و حرمت 
خود را داشت همچننی نظم خاصی برقرار بود تا 
خدای ناکرده دانه گندمی با بی حرمتی شسته نشود. 
در مورد خشک کردن و پهن کردن آن گندم های با 
پارچه های بزرگ دست دوز مادران  برکت روی 

)چهل تکه ها( هم حتما خواهیم گفت.
خالصه از خیلی مطالب جالب و شنیدنی و خواندنی 

دیگر خواهیم نوشت.
و حاال فهرست از آنچه در مطالب بعدی و در پی 
داستان ویدر خواهید خواند را برای شما می نویسم.

»زمستان« 

نهادن کرسی    
شب نشینی های متداول در شبهای زمستان 

هنگامه تولد بره ها و خوردن مایع غلیظ درون پستان 
میش ها )آغوز( 

بافتنی بافنت های خانم های با سلیقه روستا در شب 
نشینی ها  

اسرتاحت های کشاورزان – خیساندن انواع گالبی 
و برگه های آلو و زردآلو و سیب و خوردن آنها در 

شب نشنی ها )تور شاله(  
درست کردن سجوق

زمستان  برای  شده  پروار  گوسفندان  سربریدن 
)اتلیک(

پخنت نان و کیک صبحانه و درنهایت استفاده از 
سیب  و  چغندر   ، پخنت کدو  و  برای کرسی  آتش 
زمینی(  )نان سیب  پرلما(  )نان  تنور  درون  زمینی 

پخنت شریینی عید )یوخا( 
برف پارو کردن پشت بامها و کوچه ها و محل گذر

آماده شدن برای ورود به بهار
بو دادن انواع خشکبار ، بادام گردو ، شاه دانه و گندم 

و مغز هسته زردآلو
انگور  از  پر  پرجنی  ، گرفنت  پاک کردن کشمش 

خشک شده )سایه خشک( 
اندودکردن خانه ها و مطبخ ها، ربودن غبار از روی 

همه چیز    
رفنت پدران و مادران به شهر برای دیدار فرزندان و 

نوه ها و اقوام شهر نشنی )گروم(

»بهار«

عید و عید دیدنی  تخم مرغ بازی و کفش و لباس 
نو، سالم به بهار 

هموار کردن زمینی ها برای انواع کشت ها، شروع 
کار و فعالیت

کود دادن، دانه، کاشنت و انواع تخم سبزها.
رسیدگی کردن به خاک گلدانها ونهال های درون 

باغچه های حیاط 
کاشنت انواع نشاء بادمجان، گوجه فرنگی و فلفل.

وجنی کردن پیازچه ها و لوبیاها و هویج ها و ....
بریدن شاخه ها و قیچی کردن سر موهای انگور

رفنت خانم ها بر روی کوه های اطراف ده و چیدن 
انواع گیاهان دارویی و معطر و خشک کردن آنها.

خشک کردن انواع برگه های سیب و گالبی و آلو و 
زردآلو و هلو برای زمستان

برداشت گندم و جو در آخرین ماه بهار و یا ابتداء 
تابستان

حاال دیگر شهر نشنی ها آرام آرام وارد ده می شوند 
و ییالق در ویدر آغاز می شود.

»تابستان« 
سالم تابستان ، آمدن فرزندان شهر نشنی به ده و کنار 

پدران و مادران 
شسنت و خشک کردن گندم ها

زدن مشک و خشک کردن کشک و گرفنت سرشری و 
خشک کردن آن )قیماق(

رشته بریدن ، بلغور پخنت ، گندم آرد کردن ، جوآرد 
کردن، گرفنت ابغوره

رسیدگی به باغات و قصبه ها و آرام آرام برداشت از 
باغات چیدن انگور

برداشت بادام و بعد از اندکی در انتهای تابستان و 
ابتداء پائیز برداشت گردوها  و پاک کردن بادام ها و 

گردوها و خشک کردن آنها.
خشک کردن کشمش درون باغ )تیزآب و بارگاه( به 

کمک همسایه ها و اقوام
زدن پرچنی در شب های تابستان

آنها در صبح  چیدن پشم گوسفندان، همراه کردن 
هنگام با بقیه دام ها برای چرا.

صدای همیشگی آسیاب درون ده
شب های پرستاره و پرهیاهوی ویدر خوابیدن روی 

پشت بام کاه گلی خانه در تابستان.

»پاییز«
 

و اما پائیز با شکوه، پائیز تن طالیی ، پائیز رویایی ، 
سالم کالغهای مهاجر

هر آنچه که خشک شده حاال باید به منزل آورد و 
جمع آوری شوند.

شریه انگور جوشانده شود )از ته مانده انگورهای 
باغ(

جوشاندن رب گوجه فرنگی
برداشت نخود و لوبیا و عدس و خشک کردن و 
جابجا کردن آنها برای ذخریه و استفاده »زمستان« 
و  سوزاندن  برای  زده  خزان  برگهای  جمع کردن 

خوراک دامها
مغز کردن گردو و بادامها ، پوشه جنی کردن آنها جمع 

آوری نهایی باغات )پوشه چینی( 
نخ کردن گردوها برای درست کردن )سجوق( 

پهن کردن و بنا کردن کرسی در اواخر مهرماه
ها  وخانواده  خوشحایل کشاورزان  نهایت  در  و 
از فروش محصوالت و بدست آوردن پویل برای 

گذراندن زمستان سرد.
حاال همه خانه های ده پر است از انواع محصوالت 
، محصوالتی که با زحمت بسیار طی زمان شاید 6 

ماه تالش بدست آمده است.
با ما در مطالب ماهنامه های اینده همراه شوید تا 

تک تک این موضوعات را با هم مرور کنیم.
و اما در آخر.

طول و عرض مسافت منطقه چغرافیایی مساجدها و 
امام زادگان ، حمام ها، چشمه ها، معادن، امکانات، 
و  آب  موقعیت  سکنه  و  جمعیت  لهجه،  و  زبان 
هوایی ، همجواری با همسایگان . نزدیکی به کدام 

شهرستان و در نهایت ویدر قدیم و ویدر جدید.
با ما همراه شوید.کاستی ها را ببخشید و چنانچه به 

ذوق آمدید بدانید که آرزوی ما را برآورده کرده اید.
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پیشتاز بازار در حوزه بانکداری، بانکی که بیشرتین سهم بازار را در ارزیابی جشنواره 
بدست آورده است

صنعت  قهرمانان  ملی  جشنواره  هشتمنی  در 
ایران از بانک تجارت با اهداء لوح تقدیر و 

تندیس طالیی تقدیر به عمل آمد.
صنعت  قهرمانان  ملی  جشنواره  هشتمنی  در 
رییس  نایب  ابوترابی  حضور  با  ایران که 
شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  و 
و  معدن  صنعت،  وزیر  غضنفری  اسالمی، 
صنعت  فعاالن  از  زیادی  تعداد  و  تجارت 

تندیس  و  تقدیر  لوح  شد،  برگزار  کشور 
طالیی جشنواره به بانک تجارت به عنوان 
این  عامل  مدیر  فالح  دکرت  بازاربه  پیشتاز 

بانک اهدا شد.
سازمانهایی که  به  جایزه  این  است  گفتنی 
ارزیابی  و  ها  نظرسنجی  از  شدند  موفق 
بیشرتین  کنندگان  مصرف  از  شده  انجام 
پیشتازان  عنوان  به  و  را کسب کرده  امتیاز 

بازار شناخته شوند، اهدا شده است.
از  ایران  صنعت  قهرمانان  ملی  جشنواره 
جوایزی است که در عرصه تجلیل از برترین 
از  و  برگزار  ساله  هر  ایرانی  های  شرکت 
تجلیل  ها  و سازمان  ها  این شرکت  مدیران 

به عمل می آید.

مدیرعامل:مهندس محمدرضا رنجرب فالح بانک تجارت   
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سیما،  و  صدا  بزرگ  تاالر  مدعوین  همه 
برنامه  تا مجری  پا خواسته  به  بدین حرمت 
مراسم  این  برگزیدگان  از  صنعت  قهرمانان 
بر  را  افتخار  حمایل  تا  آورد  بعمل  دعوت 
دوش رادمردی که توانسته در ردیف بهرتین 
ها باشد در برابر دیدگان پرشمار خربنگاران 
و عکاس و فیلمربدار و صحابه خرب و مقامات 
برگزیده  اقتصادی  مدیران  و  دولتی  ارشد 

قدم  بیاویزند.  ملی  صنعت  داوران  رای  در 
های شمرده جناب مهندس ابراهیم فروزنده 
ایران  روی  معادن  توسعه  شرکت  مدیرارشد 
به سوی سکوی افتخارات با تشویق صدها 
میهمان فضای را طوری عطرآگنی ساخته که 
می کند.  برابر  صد  را  خدمت  شوق  اشک 
از  ایران چه خوب  براستی مردم قدرشناس 
عامالن نیک اندیش و درست کار قدر می 

نهند و آن را در شب قهرمانان صنعت به عینه 
دیدیم و این روز در تاریخ صنعت به یادگار 
خواهد ماند که مردی از یاد راست قامتان و 
دل سوختگان با فعل خواسنت توانسته معنی 
و مفهوم معادن کانی را به دست آورد تا من 

و توی ایرانی بدان ببالیم.

واحد برگزیده اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تولید و تغلیظ مواد معدنی 

مدیرعامل: مهندس محمد ابراهیم فروزنده شرکت توسعه معادن روی ایران   
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شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین
ابتدای   ، ولیعصر  خیابان   ، تهران  در  واقع 

خیابان شهید مطهری ،
ساختمان   ،  4۷ پالک   ، منصور  خیابان 

فاطمی
و  واردات  شرکت  این  فعالیت  های  زمینه 
تولید تجهیزات سیستم های نظارت تصویری 
و طراحی و تجهیز مکان های امنیتی و سیستم 
طراحی  و   ACCESS CONTROL
و  داخلی  دکوراسیون  اجرای  و  مشاوره   ،
اندازی سیستم های  راه  ، نصب و  خارجی 
ارتباطی ، شبکه ، سیستم های اعالم سرقت ، 
اعالم حریق و اطفاء حریق ، صنایع و ماشنی 

آالت غذایی و . . . می باشد.

تقدیر نامه ها     
تقدیر نامه صدا و سیما

تقدیر نامه سینمایی هفت
شرکت یادمان سازه ) برج میالد(

شرکت فرودگاه های کشور
آسایشگاه معلولنی و سالمندان کهریزک

سازمان  مجازی  رسانه  معاونت  نامه  تقدیر 
صدا و سیما

تقدیر نامه کمیته امداد امام خمینی

  تفاهم نامه ها
    تفاهم نامه مگفا

    توسعه اقتصادی چنی
    مسجد امام صادق

نماینده انحصاری
سازنده  سوئیس،   Ghielmetti کمپانی 
انواع کانکتور های تخصصی جهت صنایع 

مخابرات، رسانه ای و ...
انواع  سازنده  سوئیس،   Neutrik کمپانی 
مخابرات،  های  تخصصی صنایع  کانکتور 

صدا و سیما و ...
انواع  تولید کننده  چنی،   D-Link کمپانی 

تجهریات شبکه ارتباطی و...
و   Linksys، Micronet های  کمپانی 
SMC تولید کننده تجهیزات حرفه ای شبکه 

و مخابراتی
اعالم  های  سیستم  اندازی  راه  و  نصب 
و  سیم  بی  انواع  و  حریق  اعالم  سرقت، 

آیفون تصویری
نصب و راه اندازی انواع سیستم های کنرتل 
تردد، حضور غیاب و درب های کنرتیل اثر 

انگشتی RFID و ...
آالت  ماشنی  تجمیع  و  فوق  امکانات  تنوع 
صنعتی و خط تولید و پتانسیل موچود و در 
مجرب  مهندسان  داشنت کارشناسان،  اختیار 
و خدمات  ارزنده  ارائه کارهای  و  متعهد  و 
های  فعالیت  زمینه  در  مطلوب  شده  انجام 
اشاره شده، توانسته است. گروه صنایع بعثت 
را در نزد مدیران متعهد و بلند نظر، توانمند 

و جدی معرفی نماید.

برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

واحد برتر در زمینه طراحی، ساخت و تجهیز سالن های همایش چند منظوره و 
دکوراسیون داخلی

خانم مهندس شریف کاظمی گروه فاطمی  
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تند شدن جریانی که هر روز خرب از ظهور می دهد و ارائه 
تئوریهای جدید که بیش از هر چیز، بافتنِی عده ای تحصیل 
ناکرده و بیشرت منربی است، فضای فکر دینی کشور را رو به 

انحطاط و سطحی نگری می برد.
حجت االسالم و المسلمنی رسول جعفریان، ضمن انتقاد 
به  رسمی  تریبونهای  در  افراد که  برخی  سخنان  از  شدید 
می  دامن  مهدی)عج(  حضرت  ظهور  درباره  خرافات 
زنند، دستگریی برخی از این افراد و تشویق برخی دیگر را 

برخوردی دوگانه خواند.
متاسفانه به جای آن که متفکران و اندیشمندان از روحانی 
و دانشگاهی، رشته فکر را در دست گرفته و باب اندیشه و 
اندیشیدن را باز نگاه دارند، قریب هشت سال است که در 
این کشور مشتی روضه خوان و مداح ـ با همه ارزشی که از 
باب مرثیه خوانی برای اباعبدالله)ع( قائلیمـ  سردمدار فکر 
و اندیشه شده اند. آن روز که آن مداح معروف - که حاال 
هم عوارض حمایت های سیاسی بی دلیل خود را مشاهده 
می کند- ، علیه مرجعیت دینی بلندپایه حوزه که به روضه 
خوانان نصحیت کرده بود، حرف زد و آن سخن زشت را 
بر زبان آورد، باید حدس می زدیم این ماجرا چند سال بعد 
به کجا می انجامد. وقتی چند مرکز روضه خوانی و مداحی 
برای سیاست کشور تعینی تکلیف کرد، روشن بود که ماجرا به 

کجا ختم می شود؟
با اشاره به این که نوعی انحطاط فکری کشور را فراگرفته 
علوم  و  فنون  همه  در  این که کسانی  باید گفت:  است، 
اظهارنظر کرده، کشور را با الطائالت به ظاهر دینی خود که 
هیچ سنخیتی با افکار اصیل شیعی ندارد و مراجع دینی هم 
آنها را تایید نمی کنند، پر کرده اند، و سیما هم به آنها میدان 
داده، همه اینها نشان می دهد که ما در حال فرو رفنت در 
باتالقی از انحطاط فکری هستیم که به سادگی از آن بریون 
نخواهیم آمد. داستان تفکر طوری است که جامعه دیر و در 
یک تدریج طوالنی وارد آن می شود؛ اما وقتی در جامعه 
جاگری شد، عوارض و تبعاتش تا دیرهنگام حتی تا قرنها 
خواهد بود و جامعه را از جاده علم و دانش و پیشرفت و 

نوعی تمدن اسالمی به روز باز می دارد.
با این شکل که آقای  باید توجه داشت که داستان ظهور 
پناهیان و امثال ایشان طرح می کنند، ریشه در آموزه های 
شیعی ندارد و بیشرت نشأت گرفته از ذهن خالق خودشان 
و عالمه  و شیخ طوسی  مفید  است، همان طور که شیخ 
حلی نشان دادند، جامعه شیعه و دنیای تشیع را باید با فقه 

و شریعت زنده نگاه داشت و از اخالق و عرفان سالم هم 
به عنوان وسیله ای برای ایجاد مناسبات نرم میان مردم باید 
استفاده کرد. ظهور هم که نوعی انتظار مثبت است، جای 
خود را دارد، اما نه بافتنی هایی که به اسم ظهور وجود مقدس 
حضرت مهدی)عج(، صدها بار در تاریخ دور و نزدیک ما 
به عنوان تفکر متمهدی های دروغنی طرح شده و به جایی 
نرسیده است و هر بار به باورهای مردم هم ضربه و صدمه 

زده است.
یک نگاه ساده ای به گذشته بکنید و ببیند چند بار حرف 
»ظهور نزدیک است« زده شده و با افتضاح ماجرا خاتمه 
یافته است. با این حرفها که نمی شود برای کشور راهربد 
درست کرد و آینده نگری کرد. اینها مشتی بافتنی است که به 
درد اداره مملکت نمی خورد؛ حتی اگر همه اش با کلمات 
و ترکیبات تازه بیان شود. کشور نیاز به اسرتاتژیست هایی 
دارد که دنیا را بشناسند، کشور محتاج دانشمندانی است که 
علم حقوق را بدانند و راه تحقق حقوق مردم را یاد بدهند. 
وقتی شما ذهن و عقل مردم را با همنی حرفهای بی پایه و 
پرطمطراق مثل قواعد ظهور پر کردید، دیگر کدام سخن علمی 
مقبول واقع خواهد شد؟ یک قوم ساده و سطحی خواهید 
داشت که بی دلیل جوش می آورد و بی گدار به آب می زند 

و بعد هم زحمات چند نسل را به باد می دهد.
قاعده درست  آن  برای  باره ظهور که  در  افکار  قبیل  این 
می کنند و نمودار می کشند و وقت ظهور تعینی می کنند 
و هشدارباش آمادگی برای همنی نزدیکی ها می دهند، در 
حایل که نه علم غیب دارند و نه دانش درست دینی و نه 
شرایط عالم را می شناسند، به راحتی می تواند زمینه ظهور 
فرقه هایی شبیه بابیت را در ایران فراهم کنند. این اشخاص 
تصور می کنند که بحث ظهور، غیب است که پیشگویی کنند 
یا علم است که از روی قواعد علم تجربی مثل خسوف و 
کسوف حدس بزند؟  اگر ادعای علم غیب دارند که وانفسا! 
اگر ادعای علمیت دارد که هم در موضوع و هم محمول و 
هم حامل همه محل تردید است. اگر به روایات هم عمل 
می کنند، هر کسی پیش بینی وقت ظهور را کرد باید تکذیبش 
کرد و ما ترجیح می دهیم این کار را بکنیم. اینها هر روز 
اصطالح جدیدی می سازند و مرتب بر حجم مذهب می 
افزایند و فاصله اش را با مسلمانان دیگر بیشرت و بیشرت می 
کنند. آیا این طور تبلیغ مذهب می شود تا آن را منزوی تر و 
منفردتر و دور از جمع مسلمانان کنند که وحدتی که میان آنها 
آرزوی امام و رهربی و انقالب بوده و هست اینگونه باشد؟

قریب هشت سال است مشتی روضه خوان، 
سردمدار فکر و اندیشه دینی کشور شده اند
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همراه اول نمونه بارز یک شرکت
اسالمی  ایران  در  ناپذیر  و خستگی  برجسته  مدیران 
شعاری متفاوت با دیگر مدیران جهانی می دارندآنچه 
شده لطف خدا بود و بس. ما وظیفه می دانیم، خدا 
کند مقبول افتد و این گفتار  افتادگی و فروتنی مدیرانی 
است که در مکتب بسیج و رشد کرده و معنی و مفهوم 
خدمت را دریافته اند. مدیریت در همراه اول از جمله 
مدیرانی است که در تعریف مکتب بسیج می نشیند ، 
به یاد آوریم همچننی چندی پیش تلفن همراه بود و 
نوبت گذاری و انتظار. انتظار تا داشته ای بنام همراه 
تارک  بر  دولتی  مدیران  بخت  همای  باشید،  داشته 
برابر قد علم کردند،  در  نشست و بخش خصوصی 
بخش خصوصی دغدغه آنجا مرو و هزار داالن تو در 
توی گریو گور زنجری در پای نمی داشت هر جا سود را 
می دید و لمس می کرد قدم برمی داشت این عامل 
نریوی حرکت را به جان مدیران دربند حاکمیت قوائد 
دولت می داشت انداخت، و از این میدان افرادی قد 
برافراشته اند که ذات وجودی خود را در کوره بسیج 
بود که  همان  اول  همراه  در  مدیریت  و  آبدیده کرده 
شد و اکنون همراه اول در صف برترینها در بورس 
در قهرمانان صنعت و دیگر ارزیابیها نشسته و این اثر 
وجودی را می باید به تیمی که هم زبان بازاریابی هم 
مشرتی مداری و سودآوری را بخوبی دانسته و به منصه 
حضور رسانه خسته نباشید این نام در صنعت ارتباطات 
می ماند مهندس صدوقی اولنی نامی که توانست از 
خصوصی  سودآور  شرکت  یک  دولتی  بنگاه  یک 

بسازد.
فناوری های جدید در دو دهه اخری تأثریات بسیاری بر 
زندگی داشته اند و تا حد زیادی سبک زندگی ما را تغیری 
داده اند. تلفن همراه از پدیده هایی است که زندگی 
جوامع بشری را تحت الشعاع قرار داده است. در همنی 
راستا، نخستنی مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه 
در سال ۷۳ با ظرفیت سازی برای 92۰۰ شماره در شهر 
تهران آغاز شد . در ۱9مردادماه همان سال با واگذاری 
4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولنی بار 
عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد. بنابراین 
با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیت 

هایی متناسب با جهت گریی جهانی برای توسعه شبکه 
تلفن همراه در اهداف عایل مجموعه مخابرات کشور 
صورت گرفت. در پایان سال ۸2، این شبکه دارای ۳ 
میلیون و4۵۰ هزار مشرتک بود که این تعداد به حدود 
۵۷ میلیون شماره در حال حاضر )توسط همراه اول( 
رسیده است. هم اکنون شبکه همراه اول عالوه براین 
افزایش، بیش از 6۷ هزار کیلومرت جاده و ۱۱6۷ شهر را 

تحت پوشش دارد.
برنامه سوم، 4 میلیون و ۵9۰  این اساس در طول  بر 
شماره تلفن همراه واگذار شد که با 9۳4.۸ درصد رشد 
رو به رو بوده است و ضریب نفوذ تلفن همراه از ۰/۷۸ 
درصد در ابتدای برنامه سوم به ۷.۵۰ درصد در انتهای 
برنامه افزایش پیدا کرد و سه استان اول از نظر ضریب 
نفوذ در پایان برنامه سوم تهران، اصفهان و یزد و نیز از 
نظر عملکرد واگذاری تلفن همراه تهران، اصفهان و 

فارس اول بودند .
هیئت وزیران درجلسه مـورخ ۱4/۵/۸۳ بنا بــه پیشنهــاد 
شماره ۱۳۸9۷/۱۰۰ مورخ ۱4/۵/۸۳ وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و به استناد مواد 2و4 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
شماره  مصوبه  و   ۱۳۷9 مصوب   – ایران  اسالمی 
اداری  عایل  شورای   24/4/۸2 مورخ   ۱9۰۱/۷6۰۱6
با تجدید  در اجرای بند ب ماده ۱ قانون مذکور - 
سازمان و تغیری نام و اصالح اساسنامه مرکز سنجش 
از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار، اساسنامه شرکت 
و کلیه  نمود  تصویب  ریال  2۰۰۰میلیارد  سرمایه  با  را 
ایران  ارتباطات سیار شرکت مخابرات  امور  وظایف 
به شرکت ارتباطات سیار واگذار شد. با جدی شدن 
اهمیت  و  مخابرات کشور  صنعت  خصوصی سازی 
از سال  این شرکت  تجاری،  رقابت  بازار  در  حضور 
۱۳۸6، دارای »نام«، »نشان«، »رنگ« و »شعار« 
از  تجاری وی ژه خود شد. همچننی در سال ۸9 پس 
خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از 

سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.
سرویس های ویژه ای که هم اکنون مشرتکنی همراه اول 
از آن بهره مند هستند شامل انتقال و انتظار مکالمه ، 
 ،  FDN ،سرویس  مکالمه گروهی  نمایشگر شماره ، 

محدودیت مکالمه، اتصال به نمابر و دیتا، پیام کوتاه، 
و  ای  رسانه  چند  پیام  همراه،  اینرتنت  صوتی،  پیام 

سرویس رومینگ بنی الملل  می باشد.

منشور اخالقی
با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع 
سرمایه  مشرتیان که  رضایتمندی  و  سازمانی  و  ملی 

واقعی ما می باشند ، به رعایت اصول ذیل معتقدیم :
۱- حضور به موقع در محل کار و وقت شناسی در 

ارتباط با همکاران و ارباب رجوع .
2- خوشرویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان .
۳- راهنمایی و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع 
در اسرع وقت و تالش جهت تأمنی نیازهای منطقی و 

رضایتمندی آنان .
انجام  همکاران جهت  به  الزم  اطالعات  ارائه   -4
خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب .

۵- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با 
سرعت و دقت و منطبق با قواننی و مقررات سازمانی .
6- پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خربچینی و 
هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف 

نماید .
مدارک  و  اسناد  افشاء  از  و خودداری  رازداری   -۷

محرمانه و اسرار و اطالعات مشرتیان .
فرهنگ  و  با عرف  مناسب  پوشش  از  استفاده   -۸

جامعه .
9- جلوگریی از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و 

اموال سازمان .
و  شغلی  زندگی  بنی  توازن  و  اعتدال  رعایت   -۱۰

خانوادگی .
۱۱- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی .

۱2- درک صحیح اهداف سازمان و همسو نمودن 
اهداف فردی با آن .

۱۳- احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع
۱4- کوشش در جهت افزایش دانش و مهارت های 

شغلی .

پیشتاز بازار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اپراتور تلفن همراه

مدیرعامل: مهندس وحید صدوقی شرکت همراه اول  

اقتــصـاد و بیمه۴0
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برگزیده هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

نام شرکت طیور  اخری       همواره طی 2.۵ دهه 
برکت بعنوان یکی از بزرگرتین تولید کنندگان جوجه 
یکروزه تخمگذار در سطح صنعت مرغ تخم گذار 
مطرح بوده است . با توجه به افت و خیزهایی که 
همواره در سطح مدیریت پیش آمده است شرکت 
توانست به تولید جوجه یکروزه تخمگذار در همان 
سطح برپدازد وهمواره سعی داشته است که در این 
زمینه صنعت را با تازه های مرغ تخم گذار از نظر 
نژادهای مختلف  مرغ  لگهورن آشنا سازد و به این 
ترتیب به میزان اطالعات و آگاهی مرغداران در این 
زمینه بیفزاید و صنعت را از حالت انحصاری در این 
زمینه خارج نماید و با ایجاد یک رقابت سالم به 
اعتالی صنعت در زمینه آشنایی با علم روز مرغداری 
نژادهای مطرح مرغ تخم گذار کمک نماید و در این 
نظر میتوان گفت که به این صنعت خدمات ارزنده 
ایی ارائه نموده است .  در همنی راستا با تجزیه و 
تحلیل شرایط مدیریت و ساختار بنیادی مرغداری 
ایران در زمینه پرورش مرغ تخم گذار به وارد نمودن 
نژادهای بونز-هایسکس و LSL پرداخت تا بسرتی 
فراهم گردد که مرغ تخم گذار ایران بتواند به تولید 
و  یابد  دست  پرورش  دوره  پایان  در  قبویل  قابل 

مرغدار هم از زحمات خود سودی برده باشد.
مدیریت جدید شرکت طیور برکت درحال حاضر 
با انگیزهای بیشرتی این هدف را دنبال می کند تا 
همواره بتواند با عرضه یکی از بهرتین نژادهای مرغ 
تخم گذار مطرح دنیا به صنعت مرغ تخمگذار و 

اعتالی بیشرت آن صنعت کمک نماید
ترین  مطرح  از  یکی   LSL نژاد  حاضر  حال  در 
نژادهای پر تولید امروز جهان توسط شرکت طیور 

برکت تولید وجوجه یکروزه و پولت 9۰ روزه آن با 
کیفیت بسیار باال وقابل قبول به بازار تولید عرضه 

میگردد.
   L.S.L نژاد  

در نتیجه تحقیقات گسرتده علم ژنتیک و رقابت 
کمپانی های مختلف برای تولید تخم مرغ بیشرت ، 
نژاد لنگهورن سفید به کارخانه ای برای تولید تخم 
مرغ تبدیل شده است . مهمرتین زمینه ای که امروزه 
در این کمپانی های اصالح نژاد بر روی آن کار می 
کنند ، تولید سرانه با باالترین مقدار تخم مرغ و 
تخم  دوره  پایان یک  در   ، مناسب  تبدیل  ضریب 

گذاری می باشد.
بصورتی که مرغ لگهورن مورد نظر آنها بتواند در 
یک زمان مساوی با ضریب تبدیل بهرت نسبت به 

سایر سویه ها تخم مرغ بیشرتی تولید کند..
یکی از مهمرتین فاکتورهایی که باعث آشکار شدن 
توانایی های ژنتیکی بالقوه در عرصه تولید می گردد 

، دوران پرورش بسیار خوب و موفق آن است.
وزن  به  رسیدن   ، باشید  می  مطلع  همانگونه که 
مطلوب در ۵ و ۱۳ هفتگی و یکنواختی مناسب 
در ۱۸ هفتگی پایه های اصلی دوران تولید را می 

سازند.
نژاد L.S.L  با تکیه بر ظرفیت ژنتیکی خود حتی 
های  سنت  ایران که  مرغداری  معمول  شرایط  در 
خاص و نحوه نگرش ویژه به پرورش پولت در زمینه 
های تراکم ، فضای دانخوری و آبخوری ، نور ، 
تغذیه و ... دارد به راحتی به کلیه اهداف وزنی و 
دوران  دلیل  همنی  به    ، رسد  می  خود  یکنواختی 
تولید موفقی را پیش رو خواهد داشت و بر همنی 

اساس مرغدارانی که طی یکسال اخری L.S.L  را 
انتخاب کرده  ایران  تخمگذار  مرغ  صنعت  برای 
است ، تا تالش و زحمت مرغداران به یک دوره 
تخمگذار با تولید بیشرت و سود آوری مناسب همراه 
باشد و از آنجا که تجربیات فکری و عملی صنعت 
در ارتباط با پرورش و نگهداری نژادهای پر تولید به 
چند سال اخری محدود می شود ،  شرکت طیوربرکت 
با همکاری کارشناسان شرکت لهمن آلمان آمادگی 
تولید در جهت  و  پرورش  زمینه نحوه  را در  خود 
پیشگریی از بروز مشکالت احتمایل ناشی از عدم 
آشنایی صنعت با نژاد های پر تولید اعالم می دارد 
و حاضر به هرگونه همکاری کارشناسانه در این زمینه 

با مرغداران مهرتم می باشد.
نژاد  از  روزه   9۰ پولت  و  یکروزه  جوجه  اکنون 
)L.S.L(  Mg  منفی و با کیفیت عایل از طرف 

این شرکت عرضه و در دسرتس شما می باشد.
 عملکرد تولیدی L.S.L تا پایان 80 هفتگی

۱-      حداکثر تولید )پیک تولید( تا %9۵
2-      ماندگاری در تولید 9۰% و باالتر

ü      2۰ هفته ،.)بر اساس مرغ موجود در شروع 
تخمگذاری(

ü      2۳ هفته ،.)بر اساس مرغ موجود در روز 
تولید(

۳-      وزن هر کارتن تخم مرغ در 2۱ هفتگی 9- 
9/۵ کیلوگرم

4-      وزن تخم مرغ تولید سرانه تا ۸۰ هفتگی 
2۰/9 – 2۱/9 کیلوگرم

۵-      ضریب تبدیل دان به تخم مرغ 2/۱- 2/2
6-      توان ماندگاری گله در دوران تولید %9۵

بزرگرتین تولیدکننده مرغ و تخم مرغ کشور

مهندس عراقی زاده شرکت طیور برکت 

۴۱ اقتــصـاد و بیمه
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