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یادداشت

امـــام صـــادق )علیــه الســام( : چــون گنــاه بنــده فــراوان شــود و عمــل صالحــى نداشــته باشــد كــه جبــران آن گناهــان كند، 
خـــداوند او را بــه غـــم و انـــدوه گرفتــار مى ســازد تــا گناهانــش را پــاك كنــد. )أمالــى مفیــد، مجلــس ســوم، ح ۷، ص ۳۶(

در ایــام فرخنــده مــاه ربیــع االول و هفتــه وحــدت بــه ســر 
ــر  ــال روز والدت پیامب ــز س ــته نی ــد روز گذش ــم و چن بردی
ــر  ــام جعف ــد)ص( و ام ــرت محم ــأن مان حض عظیم الش
صــادق)ع( را پشــت ســر گذاشــتیم کــه منــادی رحمــت و 

مهربانــی و نیــز وحــدت در جهــان بودنــد.
ــش  ــت خوی ــور هدای ــه ن ــریت را ب ــخ بش ــه تاری ــم او ک ه
ــر  ــه در براب ــری ک ــان پیامب ــت. هم ــوده اس ــن نم روش
ــی  ــن اله ــام از فرامی ــا اله ــتاد و ب ــات ایس ــام نامالیم تم

ذره ای در هدایــت مــردم درنــگ نکــرد.
 همچنــان کــه در ســوره هــود، آیــه 112 مــی خوانیــم:
» پس تو چنان که مأموری اســتقامت و پایداری کن و کســی 
کــه بــا همراهــی تو بــه خدا رجــوع کند نیــز پایــدار باشــد.« در 
ایــن میــان یکی از مهمتریــن اصول و ارزشــهای مــورد تأکید 
پیامبــر مهربانی هــا وحــدت امت اســالمی و همبســتگی در 
برابــر دشــمنان مشــترک در پرتــو ایــن وحــدت بــوده اســت. 
ــی)ص( ــد مصطف ــرت محم ــات حض ــتین اقدام  از نخس
بعــد تشــکیل حکومــت در مدینــه، ایجــاد و تقویــت روحیــه 
وحــدت و یگانگی در میان مســلمانان و مشــارکت آنــان بود.
بــا ایــن اوصــاف یکــی از ضــروری تریــن اقدامــات در این 
ایــام و شــرایط دشــواری کــه بــر کشــورمان حاکم اســت، 
ــه تأســی از آن بزرگــوار  اهمیــت تقویــت وحــدت ملــی ب
اســت. در حقیقــت در شــرایط حاضــر می تــوان وحــدت 
را نوعــی نزدیکــی و ایجــاد فضاهای ســالم بــرای گفتگو 
ــای  ــه دیدگاه ه ــدن ب ــک ش ــکان نزدی ــورت ام و در ص
ــف  ــگان تعری ــی بیگان ــه افکن ــا تفرق ــه ب ــل و مقابل مقاب
ــت  ــای آن اس ــه معن ــدت ب ــر وح ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ک
ــای  ــادات و ارزش ه ــر اعتق ــر س ــه ب ــای جامع ــه اعض ک
مشــترک تفاهــم و همــکاری داشــته و فعالیت هــای 
متقابــل در جهــت  پیونــد  و  را در همبســتگی  خــود 

ــد. ــه اهــداف مشــترک انجــام دهن رســیدن ب
ــد وحــدت  اصــوال الزمــه پیشــرفت هــر جامعــه ای را بای
ملــی دانســت و همیــن امر یکــی از مهمتریــن مؤلفه های 
ــی  ــدت مل ــود. وح ــداد می ش ــوری قلم ــر کش ــعه ه توس
امکان رشــد اســتعدادها و قابلیت هــای افــراد و گروه های 
مختلــف جامعــه را در پــی خواهــد داشــت. اهمیــت ایــن 
موضــوع چنــان اســت کــه بارهــا در آیــات قــرآن و احادیث 
ــه ــان شــده اســت و آی ــف بی ــه شــیوه های مختل  نبــوی ب

ــه  ــوا« از جمل ــا و التفرق ــه جمیع ــل الل ــوا بحب »واعتصم
معروف تریــن ایــن آیــات اســت. مــا در طــول دوران 
مختلــف انقــالب اســالمی شــاهد بــروز و ظهــور وحــدت 
ــن  ــه بارزتری ــم ک ــوده ای ــف ب ــای مختل ــی در عرصه ه مل
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــه هش ــوان در تجرب آن را می ت
جســتجو کــرد. در ایــن دوران عــالوه بــر مقولــه جنــگ، 
کشــور مــا بــا تحریم هــای گوناگونــی در عرصه هــای 
ــا ایــن حــال، ملــت ایــران در  ــود. ب ــرو ب مختلــف نیــز روب
ســایه انســجام و وحــدت و بــا تــالش و فعالیــت مضاعــف 
در عرصــه هــای مختلــف نظامــی، اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و تکیــه بــر تــوان داخلــی، توانســت 

از ایــن برهــه ســربلند عبــور کنــد.
امــروز نیــز کشــور و مــردم مــا شــرایط ســختی را تحمــل 
ــل  ــگ قاب ــرایط دوران جن ــا ش ــه ب ــه اگرچ ــد ک می کنن
مقایســه نیســت، امــا مشــکالتی در کشــور ایجــاد شــده 
ــا  ــم. ب ــابه آن را ندیده ای ــته مش ــال های گذش ــه در س ک
ــتگی  ــگ و همبس ــاله جن ــت س ــه هش ــال تجرب ــن ح ای
مــردم مــا در آن ســالها، می توانــد راهگشــای مشــکالت 

پیــش روی کشــور باشــد. 
نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجه کــرد ایــن موضوع اســت 
کــه اگرچــه در کالم بــزرگان مــا و همچنیــن نظریــات برنامه 
ریــزی توســعه تأکیــد زیادی بــر ضــرورت نقش وحــدت ملی 
 در پیشــبرد اهــداف جامعــه و توســعه پذیــری شــده اســت،
ــای  ــع و چالش ه ــا موان ــر ب ــال حاض ــه در ح ــن مقول ــا ای ام
ــه  ــوان ب ــه ایــن چالش هــا مــی ت ــادی روبروســت. از جمل زی
توزیــع ناعادالنــه ثــروت در سیســتم اقتصادی کشــور اشــاره 
کــرد. همچنین ضعف مدیریتی و کارشناســی نیــز مانعی در 
 برابــر تقویــت وحدمــت ملــی یک کشــور بــه حســاب می آید.
از ســوی دیگــر وضعیــت اقتصادی کشــور به گونه ای اســت 

کــه ســبب شــده تــا وحدت ملــی در کشــور تضعیف شــود. 
یکــی از مهمتریــن چالش هــای مــا در ایــن زمینــه عــدم 
مشــارکت صحیــح مــردم در ایــن بخــش می باشــد و الزم 
اســت در ایــن حــوزه تصمیمــات درســتی اتخــاذ گــردد که 
در حــال حاضــر موضــوع بــازار ســرمایه و تولیــد از اولویــت 

هــای اصلــی در ایــن زمینــه اســت.

صادق جایروندی همزمان با میالد پیامبر اکرم )ص( خبر داد:

خطوط تولید چای و حبوبات شرکت توسعه 
صنایع غذایی به پخش به بهره برداری رسید

خطــوط تولیــد و بســته بنــدی چــای ایرانــی بــا برنــد ماســوله 
و حبوبــات و چــای خارجــی بــا برنــد صرفــه، توســط شــرکت 
توســعه صنایــع غذایــی بــه پخــش بــه بهــره بــرداری رســید.

صــادق جایرونــدی بــا اعــالم خبــر فــوق افــزود : پیــش از 
ــع مــی شــد کــه  ــد ماســوله چــای خارجــی توزی ــا برن ــن ب ای
بــا ماهیــت ایرانــی نــام آن منافــات داشــت. بنابرایــن بــرای 
ــن  ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ــن ب ــه و همچنی ــن نقیص ــع ای رف
ــی  ــاد مقاومت ــتای اقتص ــد و در راس ــش تولی ــال جه در س
ــه ارایــه چــای ایرانــی  و تامیــن نیــاز هــای مــردم نســبت ب
بــا برنــد قدیمــی ماســوله بــه ظرفیــت تولیــد دو تــن در هــر 
شــیفت اقــدام کردیــم و بایــد در اینــدا تشــکر ِوزه ای داشــته 
باشــم از مهنــدس مجیــد محســنی مجــد و همچنیــن 
ــور محمــدی کــه بســیار مــا را در عملیاتــی کــردن  دکتــر پ

ــد. ــروژه کمــک کردن ایــن پ
وی اظهــار داشــت : ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور 
همزمــان، خــط تولیــد و بســته بنــدی چــای خارجــی بــا برنــد 
ــد و  ــن در هــر شــیفت و خــط تولی ــا ظرفیــت ســه ت ــه ب صرف
بســته بنــدی حبوبــات بــه ظرفیــت هفــت تــن در هــر شــیفت 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب نیــز ب
ــد در  ــی ص ــای خارج ــون چ ــم اکن ــت : ه ــدی گف جایرون
ــیالن و ارل  ــم س ــه در دو طع ــد صرف ــا برن ــیالن ب ــد س ص
گــری و بــا کیفیتــی متفــاوت وارد ســبد کاالیــی بــه پخــش 
شــد کــه از طریــق فروشــگاه هــای معتبــر در سراســر 

ــردد. ــی گ ــه م ــور عرض کش
وی خاطرنشــان ســاخت : بــا بهــره بــرداری از ایــن خطــوط 
ــن  ــش، ضم ــه پخ ــوالت ب ــل ســبد محص ــا هــدف تکمی و ب
تولیــد و بســته بنــدی بیــش از ۵ هــزار تــن حبوبــات ، 
ــی و بیــش از ۲  ــن چــای ایران ــه یکهــزار و ۵۰۰ ت ــک ب نزدی
هــزار تــن چــای خارجــی در ســال، زمینــه اشــتغال ۴۰ نفــر 

ــز فراهــم خواهــد آمــد. نی

رهبــر معظــم انقالب)مدظلــه( در بیانــات اخیــر خــود نیــز  فرمودنــد: بایــد عــالج کار را در داخــل پیــدا کرد و 
ایــن امــر نیازمنــد تحّرک بیشــتر مســئولین اســت.

مــا نیــز بــه تأســی از دســتورات دیــن مبیــن اســالم و آنچه کــه از قــرآن و  رفتــار ائمــه اطهار)علیهم الســالم( 
بــه مــا رســیده اســت، بایــد عــالوه بــر درک صحیــح از شــرایط کنونــی و بهــره منــدی از راه کارهــای موثــر 
بــرای بــرون رفــت از چالش هــای موجــود، بایــد فضــای گفــت و گــو و نقــد را بیــش از پیــش فراهــم کنیــم. 
ــق  ــرای تحق ــند ب ــا باش ــان م ــاری رس ــد ی ــه می توانن ــی ک ــای هم گروه ــراد و مجموعه ه ــتند اف ــرا هس زی

اهــداف و برنامــه ریــزی هــای از پیــش تعییــن شــده.

عالج عبور از مشکالت
وحدت و مشارکت درون گروهی است

مجید محسنی مجد، مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر :



3 ســطوح آلــوده بعنــوان یکــى از راه هــای انتقــال كوویــد ۱۹ مى تواند بیانگــر آلودگى محیط پیرامون ناشــى از تمــاس با افراد 
باشــد و البته این واقعیت را بیان كند كه ویروس كرونا و ســایر ویروســهای تنفســى مى توانند از این طریق انتقال یابند.

قــدرت رجبــی معــاون اداری و منابــع انســانی و عضــو 
هیــات مدیــره شــرکت بهپــاک اســت . او بــا 34 ســال 
ســابقه جــزو بــا ســابقه تریــن مدیــران ارشــد ایــن مجموعــه 

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ب
 وی دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــته 
ــوزش  ــوزی و آم ــارت آم ــت و مه ــی اس ــات آموزش تحقیق
کارکنــان و کارگــران را یکــی از ویژگــی هــای مهــم بــرای 

داشــتن نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص مــی داننــد.
بــا ایشــان گفــت و گــوی کوتاهــی انجــام دادیــم کــه در ذیــل 

ــی خوانید : م
▪ بــه▪اعتقــاد▪شــما▪مباحــث▪مطــرح▪در▪حــوزه▪منابــع▪	

ــی▪ ــای▪کنون ــزان▪در▪کاهــش▪بحــران▪ه ــا▪چــه▪می انســانی▪ت
ــت؟ ــر▪اس ــا▪موث ــازمان▪ه ــه▪س ــا▪ب مبت

ــه  ــا ک ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ب
تعامــالت انســانی را در همــه جوامــع و رده هــای مختلــف 
تحــت تاثیــر قــرارداده و جامعــه انســانی را کامــال دگرگــون 
ــه  ــوط ب ــث مرب ــت از مباح ــی صحب ــت ، وقت ــاخته اس س
نیــروی انســانی مــی شــود بایــد نــکات زیــادی را مــورد توجه 
قــرار داد کــه در ایــن بیــن افزایــش میــزان رضایت شــغلی و 
بــه تبــع آن افزایــش بهــره وری یکــی از موضوعــات مهــم و 

ــت.  ــرکت ها  اس ــازمان ها و ش ــدی در س کلی
▪ بــه▪طــور▪مشــخص▪بــه▪چــه▪فاکتورهایــی▪در▪ایــن▪حــوزه▪	

چــه▪ بهپــاک▪ مجموعــه▪ در▪ و▪ کــرد▪ اشــاره▪ تــوان▪ مــی▪
ــمار▪ ــه▪ش ــانی▪ب ــع▪انس ــای▪مناب ــت▪ه ــزء▪اولوی ــی▪ج مباحث

ــد؟ ــی▪آی م
ــث  ــادی از حی ــای زی ــوارد و فاکتوره ــوص م ــن خص در ای
معنــوی و مــادی وجــود دارد امــا اهــم و شــاکله ایــن 

ــرد: ــام ب ــن ن ــن چنی ــوان ای ــی ت ــا را م فاکتوره
کارکنــان  بایــد احســاس کننــد کــه بــه آنــان اهمیــت مــی 
دهیــد و بــرای کارشــان ارزش قائــل هســتید . بــه عنــوان 
ــه  ــه ب ــاد و توج ــم اعتم ــد بگوی ــانی بای ــع انس ــاون مناب مع
نگــرش کارکنــان یــک اصــل اســت و متقابــال بــه گونــه ای 
ــران  ــه تصمیمــات مدی ــد عمــل کــرد کــه آن هــا هــم ب بای

ــان داشــته باشــند . اعتمــاد و اطمین
مــا همــواره تــالش کــرده ایــم ارتباطــی صمیمانه بــا کارکنان 
برقــرار کنیــم و قــدردان تــالش هــا و اقدامــات صــورت 
گرفتــه از جانــب یکایــک آنهــا باشــیم. توجــه بــه بهداشــت و 
ســالمت کارکنــان کــه عــالوه بــر حــس اعتمــاد به نفــس در 
افــراد، محیطــی ســالم را بــه بــار خواهــد آورد یکــی دیگــر از 

مــوارد قابــل اعتنــا در معاونــت منابــع انســانی اســت.
ــل  ــوب به عم ــای خ ــت ه ــر از فعالی ــی دیگ ــن یک همچنی

ــورد  ــازی و بازخ ــم س ــان در تصمی ــارکت کارکن ــده،  مش آم
اقدامــات بــه عمــل آمــده اســت کــه  ضمــن خدمــت و انتقال 
دانــش و تجربــه در حیــن کار در توانمندســازی کارکنــان 
نقــش کلیــدی خواهــد داشــت .در کنــار مــوارد ذکــر شــده،  
توجــه بــه نیازهــای مــادی و معنــوی کارکنــان هــم قطعــا در 

ــر اســت. ــان کار و کارآمــدی آن هــا موث ــش راندم افزای
 خوشــبختانه در مجموعــه بهپــاک همــه مباحــث یاد شــده، 
ــرفصل  ــت و در س ــانی اس ــع انس ــای مناب ــت ه ــزء اولوی ج

ضوابــط و تعامــالت درون ســازمانی  قــرار دارد.
▪ چــه▪	 کاری▪ راندمــان▪ و▪ وری▪ بهــره▪ افزایــش▪ بــرای▪

ایــد؟ داده▪ انجــام▪ اقداماتــی▪
 پیــرو مباحــث یــاد شــده بایــد بگویــم در راســتای افزایــش 
ــا شــاید  ــم ام بهــره وری، اقدامــات بســیاری انجــام داده ای
بتــوان گفــت یکــی از شــاخص تریــن آنهــا تشــکیل کمیتــه 
عالــی نظــام پیشــنهادات و زیــر کمیتــه هــای آن در بخــش 
ــه  ــارکت و ارائ ــا مش ــه ب ــت، ک ــرکت اس ــف ش ــای مختل ه
ــه  ــنهادات پذیرفت ــه پیش ــاداش ب ــان و پ ــنهادات کارکن پیش
شــده و نهایتــا بــه« اصــالح و بهبــود فرآینــد موجــود 
می تــوان اشــاره کــرد. ایــن مهــم در افزایــش میــزان 

ــت ــوده اس ــد ب ــیار کارآم ــی بس ــر بخش ــره وری و اث به
▪ بــا▪توجــه▪بــه▪شــرایط▪موجــود،▪چــه▪چشــم▪انــدازی▪بــرای▪	

بهپــاک▪متصــور▪هســتید؟
ــیبی را  ــراز و نش ــر ف ــاک دوران پ ــم بهپ ــد بگوی ــان بای در پای
ســپری کــرده کــه در هــر دوره بــا توجــه بــه مقتضیــات زمــان 
مدیریــت شــده اســت . در شــرایط کنونــی ترســیم چشــم انداز 
ــا آگاهــی و مدیریتــی درســت و  کار ســاده ای نیســت ، امــا ب
بهــره بــردن از افــرادی توانمنــد ، متعهــد، متخصــص و 
ــا، و  ــای آنه ــت ه ــا قابلی ــب ب ــی متناس ــارت در جای ــا مه ب
ــوان  ــگ، می ت ــتمر هلدین ــدی و مس ــت ج ــن حمای همچنی
آینــده و افقــی روشــن را بــرای شــرکت بهپــاک ترســیم کــرد.

اعتماد و توجه به نگرش کارکنان یک اصل است
معاون اداری و منابع انسانی بهپاک عنوان کرد:

معاون فروش و بازاریابی شرکت به پخش در گفت و گو با وبشهر :
تولیدکنندگان روغن،

مصرف کنندگان خانگی را در اولویت قرار دهند
تولیدکننــدگان روغــن در تامیــن و توزیــع ایــن کاالی اساســی 

بایــد مصــرف کننــدگان خانگــی را در اولویــت قــرار دهنــد.
توســعه صنایــع  روابــط عمومــی شــرکت  بــه گــزارش 
ــه  ــرکت ب ــی ش ــروش و بازاریاب ــاون ف ــفی مع ــهر، یوس بهش
ــه  ــاس بودج ــر اس ــزود : ب ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــش ب پخ
اعــالم شــده بایــد از طــرف شــرکت مارگاریــن بــه صــورت 
ــل  ــی کام ــبد کاالی ــا س ــن کاال ب ــه ای 750 ت ــوازن هفت مت
ــاز  ــورد نی ــن م ــم روغ ــا بتوانی ــرد ت ــرار بگی ــا ق ــار م در اختی
مصــرف کننــده خــرد را بــه دســت او برســانیم امــا از 
ــا  ــت م ــه دس ــوازن ب ــورت مت ــه ص ــن کاال ب ــه ای ــا ک آن ج
ــد.  ــی آی ــود م ــه وج ــی ب ــع آن نارضایت ــد ، در توزی ــی رس  نم
ــرای  ــش ب ــه پخ ــر ب ــال حاض ــه در ح ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
توزیــع 4 الــی 5 هــزار تــن روغــن پتانســیل کافــی دارد 
ــات  ــدی کارخانج ــن تولی ــش روغ ــا پخ ــت م ــزود: اولوی اف
توســعه صنایــع بهشــهر اســت مگــر ایــن کــه از طــرف ایــن 

ــد. ــا نرس ــت م ــه دس ــی ب ــات محصول کارخانج
یوســفی اظهــار داشــت:قیمت روغــن ، قیمــت مصــوب 
شــورای توزیــع روغــن نباتــی اســت کــه همــه شــرکت هــای 
توزیــع کننــده بــا حاشــیه ســود 4 درصــد آن را توزیــع مــی کننــد 
و افزایــش قیمتــی کــه امــروزه شــاهد هســتیم بــازار ســیاهی 
اســت کــه متاســفانه از کانال نامشــخصی شــکل گرفتــه و این 
محصــول را بــا قیمــت هــای بســیار باالیــی ارایــه مــی کنــد.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در حــال حاضــر 90 درصــد از 
ــادآور  ــاز کشــور از خــارج وارد مــی شــود، ی روغــن مــورد نی
شــد: نیــاز کشــور از دو منبــع ســویا از کشــورهای برزیــل و 
آرژانتیــن و پالــم از مالــزی و اندونــزی و آفتابگــردان و کلــزا 

از کشــورهای اروپایــی شــرقی تامیــن مــی گــردد. 
معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت بــه پخــش خاطرنشــان کرد: 
ــت  ــف و صنع ــش صن ــاز بخ ــورد نی ــن م ــه روغ ــی ک مادام
و بخــش خانــوار از یــک مخــزن مشــترک تامیــن مــی 
شــود، بخــش خانــوار همیشــه مغبــون اســت و آن چــه 
ــه توزیــع  در ایــن میــان اهمیــت دارد ایــن اســت کــه چگون
 عادالنــه ای میــان ایــن دو بخــش انجــام مــی گیــرد.
یوســفی اضافــه کــرد: بــه نظــر مــی رســد در شــرایط کنونــی 
کــه خانــوار بــرای تهیــه ایــن کاال در مضیقــه هســتند بهتــر 
ــش  ــه بخ ــن ب ــه روغ ــردن عرض ــق محدودک ــت از طری اس
ــزو  ــه ج ــوار ک ــاز خان ــورد نی ــن م ــت ، روغ ــف و صنع صن
 مایحتــاج اساســی آن هــا بــه شــمار مــی آیــد، تامیــن گــردد.
وی در پایــان گفــت : میــزان ســرانه ســاالنه مصــرف روغــن 
در بخــش خانــوار 900 هــزار تــن و در بخــش صنــف و 

صنعــت 600 هــزار تــن مــی باشــد.

گفت و گو



وقتى ســهمى را در كف های قیمتى مى خریم اما در اوج نمى توانیم بفروشــیم و ســپس شــاهد رشــد آن ســهم هســتیم كه از 4
دســت داده ایــم، ایــن نشــان مــى دهد كه دایره دید ما به هر دلیل محدود اســت و چشــمان معامله گری خــود را باز نمى كنیم .

گفت و گو

هر کسی در جبهه کار و تولید 
و برای کشور تالش می کند   

 بسیجـی است

 »سید حسین پرورش« در گفت و گو با وبشهر :

ســید حســین پــرورش از خــرداد ســال 
ــته  ــن پیوس ــرکت مارگاری ــه  ش ۱۳۸۰ ب

ــًا  ــی و دقیق ــه از دوران نوجوان ــت. او ک اس
ــت بنیانگــذار انقــالب اســالمی  ــا رحل ــان ب همزم

بســیج  پایــگاه  جــذب  )ره(  خمینــی  امــام  حضــرت 
شــهری در شــهر ری شــده و از ســال ۱۳۸۵ بــه صــورت 
ــه  ــغول ب ــری مش ــیج کارگ ــر بس ــیجی در قش ــال و بس فع
خدمــت اســت ، از ســال ۱۳۹۳ مســئولیت پایــگاه بســیج 
انصارالحســین )ع( شــرکت مارگاریــن را بــه عهــده دارد.

بــه▪طــور▪کلــی▪رســالت▪اصلــی▪بســیج▪کارگــران▪در▪	▪
دارد؟ برعهــده▪ و▪چــه▪وظایفــی▪ کارخانجــات▪چیســت▪
بنــا بــه فرموده رهبــر فرزانــه انقالب امــام خامنه ای »بســیج 
عبــارت اســت از تشــکیالتی کــه در آن افــراد متفــرق و تنها، 
بــه یــک مجموعــه عظیــم و منســجم، بــه یــک مجموعــه 
آگاه و متعهــد و بصیــر و بینــای بــه مســائل کشــور و نیاز ملت 
تبدیــل مــی شــوند، مجموعــه ای کــه دشــمن را بیمنــاک و 

دوســتان را امیــدوار و خاطــر جمــع می کنــد«.
در حــال حاضــر تمامــی مدیــران و کارکنــان خــدوم و 
زحمتکــش در سراســر میهــن اســالمی کــه بــه نوعــی در 
ــت  ــور فعالی ــاد کش ــدن چــرخ اقتص ــد و گردان ــه تولی جبه
ــم هــا و  ــد و در شــرایط جــاری کشــور کــه تحری مــی کنن
بیمــاری کرونــا زمینــه ســاز مشــکالت زیــادی در جامعــه 
ــند . ــیجی می باش ــام کار بس ــال انج ــت ، در ح ــده اس ش

لــذا ماموریــت بســیجیان حــوزه هــای کارگــری در برهــه 
هــای مختلــف متغیــر و در حــال حاضــر کمــک بــه رفــع 
موانــع تولیــد ، افزایــش بهــروری و نــگاه ویــژه بــه مســائل 
فرهنگــی و همچنیــن کمــک در حــوزه مبــارزه بــا بیمــاری 

ــا می باشــد. . منحــوس کرون
بســیج▪کارگــران▪در▪شــرکت▪مارگاریــن▪تــا▪چــه▪انــدازه▪بــر▪	▪

ایجــاد▪روحیــه▪همدلــی▪و▪نزدیکــی▪میــان▪کارکنــان▪موثــری▪
بــوده▪اســت▪؟

بــا  مارگاریــن  شــرکت  کارکنــان  و  مدیــران  ارتبــاط 
ــت  ــوده و هس ــی ب ــیار عال ــال بس ــته و ح ــیج در گذش بس
ــر  ــه هــای بســیج پ ــه همــکاران در برنام و مشــارکت کلی
شــور می باشــد . حضــور حداکثــری همــکاران در مراســم 
ــم  ــهدا ، مراس ــادواره  ش ــون ی ــده همچ ــزار ش ــای برگ ه
برنامــه  صلواتــی،  هــای  ایســتگاه   ، عاشــورا  زیــارت 
ــک  ــفرهای ی ــردی ، س ــت گ ــی و طبیع ــوه پیمای ــای ک ه
ــد و  ــوع می باش ــن موض ــواه ای ــیاحتی گ ــی و س روزه زیارت
اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی در حــوزه هــای مختلــف 
موجــب ایجــاد روحیــه مضاعــف در پرســنل مــی گــردد .

در▪دوران▪کرونا▪بسیج▪چه▪نقشی▪در▪کاهش▪مشکات▪	▪
پیش▪رو▪و▪بحران▪به▪وجود▪آمده▪داشته▪و▪دارد؟

بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بــا توجــه بــه برنامه هــای دقیق 
ــت و  ــی و بهداش ــد ایمن ــکاران در واح ــی هم و کارشناس

ــری از  ــت  جلوگی جه
ــنهادوموافقت  ــه پیش ــا ارائ ــوزه ب ــن ح ــوازی کاری در ای م
مدیرعامــل محتــرم شــرکت، بســیجیان شــاغل نوبــت کار 
در شــیفت اســتراحت و تحــت امــر مدیــران واحــد ایمنــی 
ــی  ــد ایمن ــالش واح ــنل پرت ــا پرس ــگام ب ــت هم و بهداش
ــت  ــه خدم ــری در ارائ ــش موث ــه نق ــک هفت ــدت ی ــه م ب
رایــگان در ایــن زمینــه داشــتند. در همیــن فرصــت از 
ــر مهــدی  ــای دکت ــزی ، آق ــم مهنــدس عزی زحمــات خان
مبــرا و کلیــه همــکاران پرتــالش واحــد ایمنــی و بهداشــت 
قدردانــی مــی کنــم کــه در ایــن ایــام در خــط مقــدم مبــارزه 

ــا بــه نحــو شایســته فعــال بودنــد. بــا کرون
▪ خوشــحال▪مــی▪شــویم▪خاطــره▪ای▪خــوش▪از▪دوران▪	

خدمــت▪شــما▪بشــنویم.
شــرکت  در  خدمــت  ســال  بیســت  بــه  قریــب  دوران 
مارگاریــن بــرای بنــده سرشــار از خاطــره اســت ، امــا 
اتفاقــی کــه همیشــه موجــب خوشــنودی بنــده می باشــد، 
رونمایــی و ســاخت اولیــن یادمــان شــهدای کارگــری 
کشــور در شــرکت مارگاریــن اســت کــه طــرح آن توســط 
بنــده پیشــنهاد و توســط مهنــدس مــوذن تکمیــل و اجــرا 
شــد کــه همــواره ماننــد نگینــی در شــرکت مارگاریــن 
مــی درخشــد و موجــب زدودن زنــگار دلهــای مــا و زنــده 

نگه داشــتن یــاد شهداســت.
ناگفتــه نمانــد کــه لبخنــد رضایت خانــواده معظم شــهدای 
ــن  ــهدای مارگاری ــاد واره ش ــم ی ــان مراس ــرکت در پای ش
ــت توفیــق  ــود و خــدا را باب ــا ارزش ب ــده بســیار ب ــرای بن ب

ــوده ام. ــن حــوزه همیشــه شــاکر ب خدمــت در ای
▪ ــود▪	 ــکاران▪خــود▪جهــت▪بهب ــرای▪هم ــه▪ای▪ب چــه▪توصی

ــد؟▪ ــان▪داری ــان▪کارکن ــط▪می ــرایط▪کاری▪و▪رواب ش

دغدغــه منــد بــودن، پرتــالش و کــم توقــع بــودن ، شــاکر 
ــی  ــتن از ویژگ ــئولیت داش ــاس مس ــودن و احس ــت ب نعم
ــه  ــه در الی ــه چ ــت ک ــن اس ــان مارگاری ــارز  کارکن ــای ب ه
هــای مدیریتــی چــه کارگــری همــواره موجبــات موفقیــت 
ایــن شــرکت را فراهــم نمــوده اســت . بــه نظــر بنــده 
حفــظ ایــن روحیــه موجــب رســیدن بــه اهــداف ســازمان و 

ــه مــردم شــریف میهــن اســالمی اســت. خدمــت ب
▪ بســیج▪کارخانــه▪تــا▪چــه▪حــدی▪حمایــت▪از▪خانــواده▪	

ــا▪چــه▪ ــه▪داشــته▪و▪ی ــران▪را▪در▪برنام معظــم▪شــهدای▪کارگ
برنامــه▪هایــی▪در▪ایــن▪راســتا▪دارد؟

ــر  ــن قش ــز تری ــهدا عزی ــم ش ــواده معظ ــده خان ــر بن ــه نظ ب
جامعــه می باشــند و مســئولین و مــردم مدیــون خــون شــهدا 

و خانــواده 
باشــند. مــی  ایشــان   معظــم 

بــه حمداللــه در شــرکت مارگاریــن موضوع تکریــم و تجلیل 
ــران  ــای مدی ــواره از برنامه ه ــهدا هم ــم ش ــواده معظ از خان
ــکات برجســته  ــوده و هســت . از ن ــن شــرکت ب بســیجی ای
پایــگاه بســیج و مدیــران شــرکت مارگاریــن طــی چنــد ســال 
اخیــر حضــور مدیــر عامــل محترم شــرکت و مســئول بســیج 
ــا  ــص هدای ــرکت و  تخصی ــهدای ش ــزل ش ــه در من کارخان
ــد و شــارژ  ــه خری و ســبد هــای کاال، اختصــاص کارت هدی
ماهیانــه، تخصیــص وام هــای ضــروری بــه خانــواده معظــم  

شــهدا بــوده اســت.
آیــا▪در▪بســیج▪کارگــران▪نیــز▪رویکــردی▪بــه▪بهــره▪گیــری▪	▪

ــا▪چــه▪حــد▪ از▪فضــای▪مجــازی▪وجــود▪دارد▪و▪ایــن▪فضــا▪را▪ت
در▪بهبــود▪اطــاع▪رســانی▪موثــر▪مــی▪دانیــد؟

بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب : فضــای مجــازی بــه 
انــدازه انقــالب اســالمی اهمیــت دارد و عرصــه فرهنگــی 

عرصــه جهــاد اســت.
اگــر از فضــای مجــازی غافــل شــویم اگــر نیروهــای 
ــا  ــد مطمئن ــی کنن ــدان را خال ــن می ــی ای ــن و انقالب مؤم

ضربــه خواهیــم خــورد.
ــد در  ــر خــود بای ــوان و هن ــدازه وســع و ت ــه ان هــر کــس ب

ــد. ــدان حضــور یاب ــن می ای
همان گونــه کــه اســتفاده از ایــن فضــا مهم می باشــد بــه مراتب 

آمــوزش در خصــوص فضــای مجــازی مهم می باشــد .
اگــر بــا اطالعــات کافــی و آشــنایی بــا مزایــا ومعایــب 
موجــود در ایــن فضــا وارد عرصــه شــویم قطــع بــه یقیــن در 
کســب اطالعــات و انقــال آن  موثــر و کارآمــد خواهــد بــود .

ــر▪ســخن▪خاصــی▪	▪ ــان▪اگ ــن▪تشــکر▪از▪شــما▪،▪در▪پای ضم
ــد. ــد▪بفرمایی داری

کســب افتخــار پیاپــی پنــج ســال پایــگاه نمونــه بســیج در 
ــگاه  ــوان پای ــی عن ــال پیای ــتان ری و دوس ــطح شهرس س
ــت  ــل عنای ــران حاص ــتان ته ــطح اس ــه در س ــیج نمون بس
ــائل  ــه مس ــران ب ــژه مدی ــگاه وی ــاعدت و ن ــد ، مس خداون
شــرکت  در  اجتماعــی  هــای  مســئولیت  و  فرهنگــی 
مارگاریــن و تــالش بــرادران بســیجی خصوصــا اعضــای 
شــورای پایــگاه بســیج در انجــام ماموریــت هــای محولــه 
در حــوزه بســیج کارگــری مالــک اشــتر ری بــوده اســت .
انشــالله کــه همــواره توفیــق خدمــت بــه خانــواده شــهدا را 

داشــته و ادامــه دهنــده راه شــهدا باشــیم.



5 در واقــع راه هــای نفــوذ شــیطان بــرای هــر شــخصى متفــاوت اســت، بــه عبارتــى ســاده تر طناب هایــى كــه شــیطان بــرای اســیر 
كــردن افــراد بــه كار مى گیــرد بــا یکدیگــر بســیار متفــاوت بــوده در هــر كســى از راه نقطــه ضعفــى كــه دارد نفــوذ مى نمایــد .

گفت و گو

▪ کمبــودی▪کــه▪بــه▪یــک▪بــاره▪طــی▪هفتــه▪گذشــته▪و▪	
روزهــای▪اخیــر▪شــاهد▪هســتیم،▪واقعــی▪اســت▪یــا▪کمبــود▪
خودخواســته▪اســت؟همان▪طــور▪کــه▪مســتحضرید▪بعضــًا▪
تولیــد▪کننــدگان▪بــه▪عمــد▪کمبــودی▪را▪در▪بــازار▪ایجــاد▪
می▪کننــد▪بــرای▪اینکــه▪قیمــت▪را▪افزایــش▪دهنــد.▪نظرتــان▪

ــاره▪چیســت؟ ــن▪ب در▪ای
ــا  ــه م ــید ک ــته باش ــر داش ــه را در نظ ــن نکت ــد ای اول بای
 هــم اکنــون در شــرایط جنــگ قــرار داریــم و بحــث
تحریــم هــای ظالمانــه ای کــه امــروز در مــورد ایــران 
ــرار داده  ــاده ای ق وجــود دارد مــا را در وضعیــت فــوق الع
ــی  ــه همدل ــتیم ک ــد آن هس ــز نیازمن ــر چی ــل از ه ــه قب ک
و وفــاق کاملــی در کشــور داشــته باشــیم و از فعالیــت 

جزیــره ای خــودداری کنیــم .
دربحــث تولیــد روغــن همــواره نیازمنــد روغــن خــام 
هســتیم و ایــن روغــن خــام هــم توســط کارخانجاتــی 
ــام ــی را انج ــای روغن ــه ه ــی دان ــا روغن کش ــل م ــه مث  ک

می دهند، تامین می شود. 
حــال  در  کشــور  در  بهپــاک  کشــی  روغــن  میــزان 
در  و  هســت  تــن  هــزار   400 و  میلیــون   5 حاضــر  
باالتریــن ســطحی کــه تــا بــه حــال انجــام شــده، ســال 
ــوده ، در ســال 99 /2  ــن ب ــزان 110هــزار ت ــه می 97 ب
میلیــون تــن ثبــت ســفارش دانه هــای روغنــی داشــتیم 
اســت. شــده  وارد  آن  تــن  هــزار   700 امســال   کــه 
ــم 540  ــم بگویی ــی توانی ــی م ــورت عملیات ــه ص ــه ب البت
هــزار تــن آن بــه طــور واقعــی انجــام شــده و ایــن 
روغنــی  دانه هــای  واردات  کاهــش  دهنــده  نشــان 
شــود. مــی  تولیــد  خــام  روغــن  آن  از  کــه   اســت 
در نتیجــه همیــن مســئله موجــب افزایــش تقاضــا شــده 
و بــه طبــع آن قیمت هــا افزایــش پیــدا مــی کنــد. البتــه 
ــاورزی  ــاد کش ــت، وزارت جه ــات وزارت صم ــا زحم م
الحــق  و  گیریــم  نمــی  نادیــده  را  مرکــزی  بانــک  و 
بــه  و  زیــادی کشــیدند  امســال زحمــات  واالنصــاف 
خصــوص در چنــد روز اخیــر جلســات متعــددی برگــزار 
 شــد و مشــکالت تــا حــد زیــادی در حــال رفــع اســت .
ــص ارز را از  ــر تخصی ــه اگ ــم ک ــه کنی ــد توج ــال بای ح
بــه ســمت مــواد  روی محصــول نهایــی برداشــته و 
ــم ،  ــت کنی ــت هدای ــی هس ــای روغن ــه دانه ه ــه ک اولی
می توانیــم هــم اشــتغال زایــی را در کشــور افزایــش 
دهیــم و هــم ضریــب وابســتگی مــان را بــه واردات 
ــی را در  ــت غذای ــم و امنی ــم کنی ــی ک ــول نهای و محص

ــم . ــود بیاری ــه وج ــور ب کش

▪ در▪حــوزه▪پدافنــد▪غیرعامــل▪همان▪طــور▪کــه▪اشــاره▪	
کردیــد،▪امنیــت▪غذایــی▪یکــی▪از▪موضوعــات▪محــوری▪
اســت▪و▪حــاال▪روغــن▪هــم▪می▪توانــد▪در▪حــوزه▪امنیــت▪
غذایــی▪بســیار▪مهــم▪باشــد،▪بفرماییــد▪مــا▪چقــدر▪در▪ایــن▪

زمینــه▪خودکفــا▪هســتیم؟▪
بخاطــر کمبــودی کــه در بحــث غــذای دام و طیــور 
داشــتیم، مجبــور شــدیم بــه جــز بحــث دانه هــای روغنــی 
ــت  ــن حرک ــا واردات روغ ــه و ی ــمت واردات کنجال ــه س ب
کنیــم و اگــر ایــن حرکــت را بــه ســمت دانه هــای روغنــی 
تغییــر بدهیــم، 25 کارخانــه فعــال روغن کشــی در کشــور 
ــند.  ــور باش ــن  کش ــاز روغ ــده کل نی ــن کنن ــد تامی می توانن
ــای  ــد نیازه ــا بای ــد م ــش تولی ــال جه ــال در س ــر ح ــه ه ب
ــورمان در  ــی کش ــاز واقع ــم  نی ــم و ببینی ــان را بیابی خودم
چــه ابعــادی و بــه چــه شــکلی اســت و آن را برطــرف 
کنیــم. در حــال حاضــر ایــن همدلــی میــان صنعــت 
روغن کشــی، صنعــت روغــن نباتــی و وزارت جهــاد و 
ــث  ــا در بح ــه م ــت، البت ــی اس ــاق خوب ــت اتف وزارت صم
ــود  ــت نب ــه عل ــع ب ــی مواق ــم بعض ــن ارز و واردات ه تامی
ارز مجبوریــم از ارزهــای نامرغــوب هــم اســتفاده بکنیــم 
کــه انشــاال بــا پیگیــری کــه در وزارت امورخارجــه و بانــک 
ــه داده  ــاعدی ک ــای مس ــده و قول ه ــام ش ــزی انج مرک

ــن موضــوع هــم برطــرف خواهــد شــد. شــده ای
ــای  ــدا قرارداده ــرکت های روغن کشــی جدی از ســویی ش
ــاورزان در خصــوص زیرکشــت  ــی را بــا کش ــیار خوب بس
ــا در  ــرده ی ــد ک ــور منعق ــی در کش ــای روغن ــردن دانه ه ب
ــد کــه ایــن اتفــاق بســیار  خوبــی اســت  حــال انعقــاد دارن
کــه بتوانیــم مــواد اولیــه را از خــود کشــاورزان تامیــن 
نیازمنــد حمایــت جــدی  ایــن هــم  البتــه  کــه  کنیــم 
دولــت از بخشــی اســت کــه در ایــن زمینــه در حــال 
ســرمایه گذاری هســتند و هــم از کشــاورزان کــه و بــه 
اعتقــاد بنــده بخشــی اعظمــی از نیــاز کشــور را حداقــل بــه 
میــزان 30 درصــد می توانیــم از ایــن راه، برطــرف کنیــم.

▪ آیــا▪افزایــش▪قیمــت▪بخاطــر▪افزایــش▪قیمــت▪قوطــی▪	
حلبــی▪روغــن▪نباتــی▪هــم▪هســت▪؟

ــودی  ــال کمب ــد و مث ــود می آی ــه وج ــایعه  ب ــک ش ــی ی وقت
در حــال شــکل گیــری اســت ، بعضــی از دالل هــا و 
واســطه ها یــک ســری احتــکار انجــام مــی دهنــد و ایــن 
ــال االن  ــت، مث ــده نیس ــن کنن ــرکت های تامی ــاص ش خ
کنجالــه را مــا در ســامانه بازاریــاب  وزارت جهــاد دو هــزار 
ــازار  و 700 تومــان عرضــه می کنیــم در صورتــی کــه در ب
آزاد چندیــن برابــر بــه فــروش مــی رســد. یعنــی ایــن پــول 

بــه جیــب تولیــد کننــده نمــی رود و مصــرف کننــده نهایــی 
هــم آن را بــه قیمــت باالیــی دریافــت مــی کنــد.

بنابرایــن اگــر بــه ایــن اتفــاق نظمــی داده شــود، هــم 
تامیــن کننــده مــی توانــد نفــع ببــرد و هــم مصرف کننــده 

ــد. ــه کن ــری آن را تهی ــی پایین ت ــت خیل ــه قیم ب
▪ کارخانه▪هــای▪	 از▪ یکــی▪ کــه▪ دارد▪ صحــت▪ خبــر▪ ایــن▪

گــروه▪ بــه▪ متعلــق▪ کــه▪ الدن▪ اســم▪ بــه▪ روغــن▪ تولیــد▪
 صنعتــی▪بهشــهر▪هســت▪چنــد▪وقتــی▪اســت▪کــه▪تعطیــل

می▪باشد؟
مــن شــنیدم مشــکل برطــرف شــده ، علتــش را هــم ظاهــرا 

عــدم تامیــن روغــن یــا مــواد اولیــه اعــالم کردنــد. 
ــن  ــی از بزرگتری ــن، یک ــد مارگاری ــم مانن ــرکت ه ــن ش ای
ــع  ــه توســعه صنای ــق ب شــرکت های کشــور هســت و متعل
بهشــهر اســت کــه بــا رفــع مشــکل خــود، هــم چنــان بــا 

ــت اســت. ــت در حــال فعالی جدی
▪ ــرای▪ســاماندهی▪اوضــاع▪و▪بازگشــت▪	 در▪حــال▪حاضــر▪ب

بــه▪وضعیــت▪ســایق▪تولیــد،▪بزرگتریــن▪مســئله▪ســاماندهی▪
بحــث▪واردات▪اســت.▪شــما▪بــا▪ایــن▪مبحــث▪موافقیــد؟

ــادر  ــا ق ــم واقع ــه بروی ــواد اولی ــمت واردات م ــه س ــر ب اگ
خواهیــم بــود ســر و ســامان جــدی بــه ایــن بــازار بدهیــم 
ــه  ــه ک ــواد اولی ــر م ــه اگ ــدم ک ــم معتق ــاز ه ــن ب ــی م یعن
دانه هــای روغنــی اســت بــه انــدازه مــورد نیــاز وارد کشــور 
ــم  ــد و ه ــاف بده ــد کف ــه را می توان ــن پای ــم روغ ــود ه بش
ــر  ــانی را و اگ ــویای انس ــور و س ــذای دام و طی ــه غ کنجال
ــم و ارزهایــی کــه در کشــور  ــو بروی ــه ایــن شــکل جل مــا ب
ــاز  ــم کل نی ــر می کن ــم، فک ــمت ببری ــن س ــه ای ــم ب داری
ــم. ــرف کنی ــم برط ــی را می توانی ــرکت های روغن کش ش

▪ بســیاری▪از▪شــرکت▪های▪تولیــد▪روغــن▪طــی▪یــک▪دوره▪	
غیرتراریختــه▪بــودن▪خــود▪را▪تبلیــغ▪مــی▪کردنــد▪امــا▪بعــد▪
از▪مدتــی▪ایــن▪کلمــه▪از▪روی▪محصوالتشــان▪برداشــته▪شــد.▪

اساســا▪آیــا▪ایــن▪موضــوع▪کا▪منتفــی▪شــد▪؟
وارد کشــور  بــه  کــه  دانه هایــی  و  روغن هــا  از   برخــی 
مــی شــود تراریختــه هســتند. خــود محصــوالت تراریختــه 
هــم چنــد نــوع دارد. بــه هــر حــال مــواردی کــه بــه کشــور 
وارد مــی شــود از نظــر وزارت بهداشــت مــورد تاییــد اســت 
و آنهایــی کــه تراریختــه هســتند حتمــا بــر روی آنهــا 
ــه خصــوص  قیــد مــی شــود. ولــی بخــش دیگــری کــه ب
از کشــور روســیه وارد مــی شــوند غالبــا غیرتراریختــه 
هســتند و از ایــن بابــت موضــوع خیلــی شــفاف و مشــخص 

ــدارد. اســت و مشــکل خاصــی وجــود ن

ــی ــای روغن ــن دانه ه ــرای تامی ــص ارز ب تخصی
امنیــت غذایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت

امیرحمزه توسلی مدیرعامل شرکت بهپاک در گفت و گو با برنامه »پارک شهر« رادیو :       



ولتر : انسان در همان لحظه كه تصمیم مى گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است.6
اسکاروایلد : وظیفه چیزی است كه از دیگران انتظار انجامش را داریم.

پرونـده

افزایش سرمایه سنگین »ساینا« به تایید حسابرس رسید

افزایــش ســرمایه 7۵0درصــدی صنایــع بهداشــتی ســاینا از محــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران ،سودانباشــته 
بــه تاییــد حســابرس رســید.

افزایش سرمایه »تنوین«

بازدید مدیرعامل شرکت به پخش
از مرکز پخش گیالن

افزایش ده درصدی روزانه تولید پودر لباسشویی در مروارید هامون

رشد بیش از 2۰ درصدی نرخ محصوالت پودری پاکسان

ــرکت  ــاده ش ــی فوق الع ــع عموم ــا، مجم ــزارش بیدن ــه گ ب
تامیــن ســرمایه نویــن روز شــنبه مــورخ 1399/۰۸/10 بــا 
ــا  ــوار آفریق حضــور ۷۶ درصــد از ســهامداران در محــل بل

برگــزار شــد.
مجمــع  جلســه  در  به عمل آمــده  رأی گیــری  براســاس 
مجمــع،  رئیــس  به عنــوان  ســعیدی  علــی  عمومــی، 
به عنــوان  فــرزاد جعفــری  و  باقــری طــادی  همایــون 
ناظــران مجمــع و داوود رزاقــی به عنــوان منشــی مجمــع 

انتخــاب شــدند.
ــت  ــه قرائ ــع ب ــدای مجم ــرکت در ابت ــن ش ــل ای مدیرعام
ــه ســواالت اکثــر  گــزارش عملکــرد شــرکت پرداخــت و ب

ــخ داد. ــهامداران پاس س
همچنیــن در ایــن مراســم اعضــاء بــا افزایــش ســرمایه 
معــادل ریــال  میلیــون  مبلــغ ۶.۰۰۰.۰۰۰  بــه   شــرکت 

۶۷ درصد ازمحل مطالبات و اوردۀ نقدی موافقت کردند.

پورمحمــدی مدیــر عامــل  بهــروز  بیدنــا،  بــه گــزارش 
هلدینــگ بــه پخــش، در راســتای نظــارت و بازدیــد میدانــی 
ــع و خدمــات رســانی از مرکــز پخــش اســتان  و نحــوه توزی
گیــالن بازدیــد بعمــل آورد و از نزدیــک رونــد اجــرای توزیــع 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــتان را م ــن اس در ای
و  کارکنــان  کلیــه  بــا  صمیمــی  نشســت  ضمــن  وی 
ــن شــعبه از مراکــز پخــش و انبار شــرکتهای  کارمنــدان ای
ــل آورد. ــد بعم ــز بازدی ــش دارو نی ــه پخ ــش و ب ــن پخ زری

بــه گــزارش بیدنــا، شــهریار محمــدی راد ضمــن اعــالم ایــن 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــه از س ــالی ک ــزود: در س ــر اف خب
ــد  ــده،  مرواری ــذاری ش ــد نام گ ــش تولی ــام جه ــه ن ــالمی ب اس
هامــون ســعی در تحقــق عملیاتی این شــعار داشــته و بــا ایجاد 
تغییراتــی در فراینــد فنی تولیــد پودر لباسشــویی،  ظرفیت تولید 
ایــن محصــول را از ۱۰۰ تــن بــه ۱۱۰ تــن در روز افزایــش داد.
مدیرعامــل مرواریــد هامــون درادامــه گفــت: مرواریــد هامــون 
ایــن روزهــا در حــال فراهــم کــردن مقدمــات ورود شــرکت بــه 
بــورس اســت و بــا توجــه بــه افزایــش ســرمایه مصوب شــده در 
حــال انجــام تغییــرات در فرآینــد تولیــد از جمله مکانیــزه کردن 
خطــوط تولیــد، ســاخت ســوله بــه مســاحت ۳۰۰۰ متــر مربع و 

همچنیــن تکمیل ســبد محصــوالت خــود می باشــد.

وی ضمــن تشــکر از هیئــت مدیــره و پرســنل مرواریــد هامــون 
از حمایــت هــای مدیریــت شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر و 

هلدینــگ شــوینده قدردانــی کــرد.

بــه گــزارش بیدنــا بــه نقــل از بــورس 
نیــوز، شــرکت پاکســان در مهــر مــاه 
موفــق بــه ثبــت فــروش ۳۵ هــزار و ۸۷۱ 

ــت. ــده اس ــی ش ــارد ریال میلی
ــه  ــرکت ب ــه ش ــروش ۷ ماه ــع کل ف جم
بیــش از ۱۷۷ هــزار و ۲۹۵ میلیــارد ریــال 
ــا  ــه ب ــروش در مقایس ــن ف ــه ای ــیده ک رس
مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش ۶۰ 

ــد. ــان می ده ــدی را نش درص
محصــوالت  تمامــی  فــروش  نــرخ 
شــرکت رشــد خوبــی را در مهــر مــاه 
تجربــه کردنــد. نــرخ محصــوالت پــودری 
رشــد ۲۰ درصــدی را نســبت بــه شــهریور 

ــت. ــرده اس ــت ک ــاه ثب م
ــد  ــا ۳.۳ درص ــون ب ــرخ صاب ــن ن همچنی
بــه ۲۱۵ میلیــون ریــال بــه ازای هــر تــن 
رســیده و نــرخ ســایر محصــوالت نیــز 
بــه طــور متوســط ۱۱ درصــد افزایــش را 

نشــان می دهــد.
در نمــودار زیــر رونــد فــروش ماهیانــه 
شــرکت در ۶ ماه گذشــته ارائه شــده اســت.
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هــر دوســت كــه دم زد ز وفــا دشــمن شــد *** هــر پاكــروی كــه بــود تردامــن شــد
دیوان حافظ - رباعى سیزدهمگوینــد شــب آبســتن و ایــن اســت عجــب *** كاو مــرد ندیــد از چــه آبســتن شــد

دالیل تالش برای تأسیس کارخانه ی پلی اکریل در ایران
... گاهــی از مــن مــی پرســند: حاصــل ایــن همــه زحمــت کــه در ایجــاد کارخانــه در ایــران 
کشــیده ایــد چــه بــود؟ بــه عنــوان یــک صاحــب صنعــت ، از ایجــاد ایــن صنعــت  نــه تنهــا 
ســودی نبــرده ایــد، بلکــه ضررهــای بســیاری را هم متحمل شــده اید. پاســخ من همــواره ای 
بــوده کــه هــدف مــن افزایــش تــوان صنعتــی ایــران بــوده اســت. )البتــه تــا حــد توانایی خــودم( 
جمــع ســرمایه گــذاری بــرای تأســیس کارخانــه ی الیاف مصنوعــی ۴۵۰ میلیــون دالر بــود. از 
ایــن مبلــغ: وام بانــک های بیــن المللی ۲۰۰ میلیــون دالر ســهامدار نبودنــد(، وام بانک های 
ایرانــی ۱۵۰ میلیــون دالر )ســهامدار نبودنــد( و ۱۰۰ میلیون دالر باقیمانده را هم ســهامداران 
ســرمایه گــذاری کردنــد. ایــن ســهامداران عبــارت بودنــد از: شــرکت دوپــان ۴۰ درصــد یعنــی 
۴۰ میلیــون دالر ســرمایه گــذاری کــرد. بقیــه ۶۰ میلیــون دالر را هــم ســرمایه گــذاران ایرانــی 

پرداخــت کردنــد. خانــواده ی مــا ۲۳ میلیــون دالر ســرمایه گــذاری کــرد و نقــدا پرداخــت.
خــوب، چــرا مــا چنین مبلــغ زیــادی را بــرای این کار عظیــم و پرهزینه ســرمایه گــذاری کردیم 
؟ چــرا مــا بــه یــاری مهنــدس شــیدانی و ده هــا همــکار دیگــر مــدت ســه ســال بطــور مــداوم 
روی ایــن پــروژه کارکردیــم ؟ چــرا بــا آن کــه آن اواخــر، بــوی انقــالب بــه مشــام هرانســان 
عــادی مــی رســید، مــا بــه جــای بیــرون فرســتادن ســرمایه ی خــود از کشــور، از ایجــاد ایــن 
کارخانــه، کــه مــادر صنایــع نســاجی کشــور شــد، دســت نکشــیدیم و بــه کار خــود ادامــه مــی 

دادیــم ؟ آیــا بــرای مــا خــارج کــردن ســرمایه مــان در آن اوضــاع بحرانــی دشــوار بــود؟
اما برگردیم به همان سؤال اول:

چــرا ایــن همــه کوشــش و مــرارت بــرای بنیانگــذاری یکــی از بنیــادی تریــن مــواد صنعــت 
ــن اســت کــه: مــن همیشــه فکــر  ــه کار گرفتیــم؟ پاســخ اش ای نســاجی در کشــورمان را ب
میکــردم چــرا مــا نفــت خــام خــود را بــه آلمانــی هــا و ژاپنــی هــا بدهیــم و آن هــا محصــول 
همیــن نفــت مــا را بــه صــورت الیــاف مصنوعــی بســازند و بــا قیمــت بســیار زیــاد بــه خــود مــا 

بفروشــند. ایــن فکــر ســال هــا مــرا بــه خــود مشــغول داشــته بــود.
مــا در کارخانــه هــای نســاجی خــود احتیــاج مبــرم به پلــی اســتر و اکریل داشــتیم کارخانــه های 
پلــی اســتر و اکریــل در جهــان، یــک ظرفیــت اقتصــادی دارنــد. ظرفیــت اقتصــادی هــم در آن 
زمــان ایــن بــود کــه هرچــه کارخانــه را بــزرگ تــر تأســیس مــی کردنــد، اقتصــادی تــر مــی شــد.

امــا مشــکل کارخانــه هــای بــزرگ کشــورهای تولیــد کننــده ایــن مــواد، ایــن بــود کــه معمــوال 
هــر ۷-۸ ســال یــک بــار، اضافــه محصــول داشــتند.

ــا و امریــکا کــه صاحــب ایــن کارخانــه هــای بــزرگ هســتند، نمــی توانســتند ایــن  در اروپ
اضافــه محصــول را در کشــور خودشــان بفروشــند، چــون بــه علــت عرضــه ی زیــاد، قیمــت 
هــای تعییــن شــده ی آنــان شکســته مــی شــد و نمــی خواســتند ایــن وضــع پیــش بیایــد. 
ایــن بــود کــه مــی آمدنــد اضافــه محصــول خودشــان را در کشــورهایی کــه بــازار طبیعــی 
شــان نبــود، مثــل ایــران، ارزان مــی فروختنــد. مثــال در آلمــان کــه کیلویــی ۴ دالر قیمــت 
گذاشــته بودنــد، همــان محصــول را در ایــران بــه قیمــت خیلــی کــم تــر مــی فروختنــد. امــا 
وقتــی بــازار داخلــی آنــان رونــق داشــت، حتــی اگــر مــا و دیگــر مصــرف کننــدگان ایرانی می 
خواســتیم ۴ دالر بخریــم نمــی فروختنــد. چــون مدیــران شــرکت هــای آنــان گفتــه بودنــد 
کــه اول شــما بایــد کارخانــه هــای مملکــت خودتــان را )مثــل آلمــان، ژاپــن و غیــره( تغذیه و 

تقویــت بکنیــد و بعــد اضافــه تولیــد را بفروشــید.
بــه ایــن لحــاظ هــر چنــد ســال یــک بــار اغلــب کارخانــه هــای نســاجی ایــران، بــه علــت عــدم 
دسترســی بــه مــواد خــام )کــه از همیــن نفــت خودمــان تهیــه می شــد( بــه تنگناهایــی گرفتار 

مــی شــدند. ایــن ســیر دایــره ای )ســیرکل( هــر ۸-۷ ســال یــک بــار تکــرار مــی شــد.
مــا بــرای خریــد ایــن مــواد خــام گاهی حتی به وســایلی متشــبث مــی شــدیم تــا مقــداری از آن را 
بــه مــا بفروشــند. مثــال همــان طــور کــه پیش تــر گفتــم، در یــک مــورد از آقــای حســن  تفضلی 
خواهــش کردیــم از ژاپــن بــرای مــا کمــی مــواد خــام پلــی اســتر و اکریــل بخــرد. او به ژاپــن رفت 
و چــون او را مــی شــناختند بــرای ایــن کــه دســت خالی برنگــردد، فقــط 50 تن جنس پلی اســتر 
بــه او فروختنــد . یــا مــورد دیگــر کــه آقــای داریــوش انصــاری، بــا چنــد قالیچــه گــران قیمــت به 
آلمــان رفــت و بــا خواهــش و تمنــا مقــداری از ایــن جنــس را از آنــان خرید و بــه ایران حمــل کرد.
بــا ایــن توضیــح، مــی توانــم بگویــم کــه تأســیس کارخانــه ی پلــی اکریــل در واقــع ایجــاد یــک 

صنعــت مــادر بــرای کلیــه ی کارخانه های نســاجی ایــران بود و کشــور مــا را بکلــی از وارد کردن 
مــواد خــام آن بــی نیــاز مــی کــرد.

ســاخت و تولیــد کارخانــه ی اکریــل پیــش از انقــالب به پایان رســیده و بهــره برداری آزمایشــی 
آن هــم انجــام یافتــه بــود، ولــی هنــوز افتتــاح آن رســمی نشــده بــود و قــرار بــود شــاه بیاینــد و 

افتتــاح کننــد کــه شــلوغی انقــالب پیــش آمد.
کارخانــه پلــی اســتر اصفهــان در واقــع دو کارخانــه بــود: یکــی تولید پلی اســتر و دیگــری تولید 

اکرلیــک. ایــن هــا بــا هم فــرق میکننــد. در واقــع مــواد شــیمیایی اینها متفاوت هســتند.
هــر دو کارخانــه از مــواد نفتــی، الیــاف مصنوعــی می ســازند، امــا کارخانه اکرلیک الیاف پشــم 
مصنوعــی تولیــد مــی کنــد و در کارخانــه ی پلــی اســتر ابریشــم مصنوعــی تولیــد مــی شــود. 
مــا در هــر دوی ایــن مــواد شــروع بــه کار کردیــم. ولــی یکــی از آنهــا کــه دی ام تــی و در واقــع 

کارخانــه پلــی اســتر بــود، بعــد از انقــالب کار گذاشــته شــد.
وقتــی کارخانــه ی اصفهــان پیــش از انقــالب بــرای تولیــد اکرلیــک ) پشــم مصنوعی( بــه راه 

افتــاد. هنــوز مــی بایســت از خــارج »آکریلونیتریلــی« )مــواد اولیه تولیــد اکرلیــک( وارد کنیم.
برنامــه هایــی کــه در ایــران بــود بــدون ایــن کارخانــه نمــی توانســت رشــد مطلوب داشــته باشــد. 
صنایــع نســاجی ایــران بــدون ایــن صنعت مادر همیشــه وابســته به خــارج باقــی می مانــد. بدون 
داشــتن صنایــع الیــاف مصنوعــی، ممکن نبود صنایع نســاجی ما مســتقل و بدون وابســتگی به 

خــارج عمــل کنــد. ماننــد صنعــت ذوب آهن بــرای صنایع اتومبیل ســازی اســت.
ایــن نظــر شــخصی مــن بــود و هیــچ یــک از بــرادر زاده هایــم در ایــن کار دخالــت نداشــته انــد. 
منطقــی هــم بــود کــه دخالت نداشــته باشــند، زیــرا در گروه صنعتی بهشــهر مدیریــت همه ی 
کارخانــه هــای نســاجی مــا بــر عهــده من بــود. فقــط من بــودم کــه میدیــدم در موقع ضــروری 

تــا چــه حــد از نبــود مــواد خــام زجر میکشــیم.
وقتــی بــه علــت نبــود مــواد خــام کارخانــه هــای پارچــه بافــی مــا، کــه مــن مســئول آن بــودم  
مــی خوابیــد و حــدود ۶ هــزار نفــر کارگــر، بیــکار مــی شــدند و مــا می بایســت پــول کارگرهــا را  

بپردازیــم، بیشــتر مــن بــودم کــه احســاس ناراحتــی مــی کــردم.
 بــا ایــن حــال، طبــق محاســبات مــن، ریســک ایــن کار کــم بــود. تمــام کارخانجــات آن زمــان 
بــه ایــن مــواد اولیــه نیــاز داشــتند. آن موقــع در ایــران حــدود ۲۰۰ کارخانــه مختلــف نســاجی 
مشــغول بــه تولیــد بودند. کارخانجات نســاجی مــا فقط حــدود ۱۰ درصد محصوالت نســاجی 
ایــران را تولیــد مــی کردنــد. بــه ایــن جهــت، تأســیس ایــن کارخانــه عظیــم، از نظــر اقتصادی 
ریســک درســتی بــود امــا از نظر سیاســی گرفتــاری پیــش آمــد. در ســال ۱۳۵۳ ) ۱۹۷۴م( که 

مــا قــرارداد ایــن کارخانجــات را بــا شــرکت دوپــان بســتیم، مــن در امریــکا بــودم.
همــان وقــت، مــن بــه دیــدن پســرهایم کــه مشــغول تحصیــل در دانشــگاه بودنــد رفتــم و بــا 
شــوق و ذوقــی بــی حــد، بــه آنــان گفتــم: مــا قــرارداد را امضــا کردیــم و تمــام شــد. بــه زودی 
ســاختمان و تأســیس نهایــی ایــن کارخانجــات تمــام می شــود و ما مــی توانیــم از ســال ۱۳۵۷ 
)۱۹۷۸م( بــه بهــره بــرداری برســیم. امــا ۴ ســال پــس از اولیــن تولیــد، طــول مــی کشــد کــه 
دیگــر ضــرر نکنیــم. حــاال بچــه هــا ! زود دانشــگاه را تمــام کنیــد و بیایید کــه خیلــی کار داریم.
پســرهایم بــا شــک و تردیــد بــه مــن نــگاه کردنــد و گفتنــد: پدر شــما مطمئن هســتید کــه کار 
درســتی مــی کنیــد؟ مــا اکنــون در امریــکا تالطــم سیاســی و اجتماعــی ایــران را مــی بینیــم. 
مفســرین سیاســی اینجــا مــدام از ناپایــداری حکومــت ایــران حــرف مــی زننــد. در یــک چنیــن 

شــرایط نامطمئــن، شــما چطــور ایــن تعهــد بــزرگ را بــرای خانــواده بــه عهــده مــی گیریــد؟
همــان موقــع پاســخ مــن یــک جملــه بــود: مــن بــرای پــول درآوردن ایــن کار را نمــی کنــم. 
مــی دانــم کــه تــا چندیــن ســال پــول ســرمایه ی مــا بــر نمــی گــردد. امــا مــن مــی خواهــم 
اگــر یــک روز خارجــی هــا بــه مــا نــخ نفروشــند، مــا بتوانیــم نفــت خودمــان را تبدیــل بــه نــخ 
خودمــان بکنیــم ، تــا کارخانــه هــای کشــور نخوابنــد. مــی خواهــم کشــور مــا از نظــر مــواد 
اصلــی نســاجی مســتقل باشــد. چشــم بــه کشــورهای دیگــر نــدوزد. از نفــت خــود صنعــت 
نســاجی خــود را تغذیــه کنــد. مصــدق نفــت را ملــی کــرد، بــرای ایــن کــه مــا فرزنــدان او 
بتوانیــم از نفــت ملــی شــده، فــراورده هــای آن را تهیــه کنیــم کــه در همهــی زمینه هــای 

محصــوالت نفتــی خودکفــا بشــویم. ... 
       ) برگرفته از کتاب 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر (
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بازدید معاون فروش و بازاریابی به پخش از فروشگاه شهروندفعالیت پرسنل انبار شرکت به پخش برای توزیع روغن در تهران
جلسه یوسفی، معاون فروش و بازاریابی به پخش با

کریمی، مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای شهروند

تکریم و معارفه مدیر عامل زرین ذرت شاهرود

بــه گــزارش روابط عمومی گروه توســعه  صنایع بهشــهر، پس از 
اســتعفای محمد بهرامی از هدایت شــرکت زرین ذرت شاهرود 
صادق جایروندی مدیر عامل شــرکت توســعه صنایــع غذایی به 
 پخــش به عنــوان مدیر عامــل زرین ذرت شــاهرود معرفی شــد.
در ایــن مراســم کــه بــه ریاســت علی ملکــی عضو هیئــت مدیره 
و معــاون امــور شــرکت هــای گروه بهشــهر و با حضــور برخی از 
مدیــران وبشــهر و هیئــت مدیــره زریــن ذرت برگزار شــد  حجت 
الــه صحــرادی از هیئــت مدیــره شــرکت زریــن ذرت خــارج و به 

ســمت قائــم مقــام این شــرکت منصوب شــد.

علــی ملکــی معــاون امــور شــرکت هــا، بــا تشــریح تغییــرات 
صــورت گرفتــه در زریــن ذرت شــاهرود، جدایــی از بهرامــی 
را بــه عنــوان یــک مدیــر متخصــص، متعهــد و الیق ســخت 
ــای  ــت: آق ــود و گف ــوان نم ــی عن ــل باطن ــم می ــی رغ و عل
بهرامــی از مدیــران کاردان و ســالمت گــروه توســعه  صنایــع 
بهشــهر بودنــد که منشــأ خیــر و برکــت و تصمیمات بــه موقع 
ــا  و حیاتــی در شــرکت هــای تحــت مدیریتشــان شــدند؛ و ب
وجــود تاکیــد و درخواســت مــا مبنــی بــر ادامــه همــکاری بــا 
ایشــان بــا توجــه بــه حضــور در مجموعــه ای دیگــر امــکان 

ادامــه همــکاری بــا آقــای بهرامــی میســر نبــود.
ملکــی در ادامــه بــا ذکــر ســوابق اجرائــی آقــای جایرونــدی 
در شــرکت توســعه صنایــع غذایــی بــه پخــش گفــت: آقــای 
جایرونــدی از مدیــران جــوان پــر انــرژی و پرتــالش هســتند 
و انشــاالله در زریــن ذرت هــم بــا انــرژی بیشــتر و بــا کمــک 
و همــکاری هیئــت مدیــره و خصوصــا آقــای صحــرادی که 
از بنیانگــذاران و متخصصــان زریــن ذرت  هســتند عملکرد 

مثبــت و قابــل قبولــی داشــته باشــند.


