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برگزاری مجمع عمویم ساالنه موسسه ملل
 ۳۱تیر در هتران
مجمـع عمومـی سـاالنه موسسـه ملل  ۳۱تیـر در تهـران برگزار
می شـود.
موسسـه اعتبـاری ملـل در اطالعیـهای از صاحبـان سـهام ایـن
شـرکت بـرای شـرکت در مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه دعوت
کرد.
بدیـن وسـیله از کلیـه صاحبـان سـهام موسسـه اعتبـاری ملـل
(سـهامی عـام) دعـوت به عمـل میآید در مجمـع عمومی عادی
سـاالنه سـال مالی منتهی به  1397/۱۲/29که راس سـاعت ۱۱

صبح روز دوشـنبه  1398/۰۴/31در محل تهران ،خیابان شـیراز
جنوبـی ،نبـش کوچـه رضوان ،سـاختمان موسسـه اعتباری ملل
تشـکیل میگـردد حضـور به هم رسـانند.
اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره ،بررسـی ترازنامـه و صورتهای
مالـی ،انتخـاب بـازرس اصلی و علی البـدل ،تصمیمگیری درباره
میـزان و نحـوه توزیـع سـود سـهام  ۱۳۹۷از جملـه مهمتریـن
مـوارد دسـتور جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه موسسـه
اعتبـاری ملل اسـت.

ترفند پدر صنایع غذایی برای فروش محصول

هرماه اب
کارآفرینان

حتما برای یک بار هم که شده مزه سس مایونز را چشیده اید.
سمیه محمدنیا حنایی
چاشنی خوشمزه ای که به ساالد کاهویمان طعم خوشمزه ای
روزنامه نگار
می دهد .چاشنی که تبدیل به یکی از مواد اصلی ساالد شده
است و تاجایی پیش رفته که دیگر بدون آن ساالد معنایی ندارد .شاید اگر این اتفاق در همین چند
سال پیش در ذائقه مان می افتاد ،خیلی جالب توجه نبود .بدیهی است امروزه ذائقه های ما بسیار
تنوع طلب شده اند و گاهی دورچین غذاهایمان از خو ِد غذا گران تر درمی آید اما جا باز کردن سس
مایونز در سفره های ایرانی در دهه  40تا حد زیادی به یک افسانه شباهت دارد .این که کسی بتواند
بدون داشتن اهرم قوی رسانه و تبلیغات جایی برای سس سفید ماده ای نه خیلی ضروری اما فقط
خوشمزه در سبد خرید خانواده ها باز کند ،جای شگفتی زیادی دارد .شاهرخ ظهیری پدر صنایع
غذایی ایران کسی است که توانست با انواع طعم دهنده ها روی خوشمزه دیگر غذاها را به ما بچشاند
 .در نوشتار امروز تالش داریم تا فقط برههای از زندگی اقتصادی او را بازگو کنیم.
ظهیری در ابتدا به عنوان یک معلم وارد بازار کار شداما به صورت همزمان به تحصیل در رشته حقوق
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حرفهای
مردم
کاربرمصطیفغالیم

تقریبـا چنـد هفتـه اسـت کـه دربـاره بیمـه عمر موضـوع می
نویسـید .امـا به یک سـوال بسـیار مهم پاسـخ نـداده ایـد .آیا از
زمانـی کـه خـود یـا اعضای خانواده مـان را بیمه عمرمی کنیم
زمانـی بـرای تنفـس بـه ما مـی دهند .منظـورم این اسـت که
مثلا اگـر مـن در سـال دوم و یا سـوم به مشـکل مالـی بخورم
و نتوانـم بـرای مدتـی حـق بیمـه را واریـز کنم آیا این شـرکت
هـای بیمـه گـذار بـه من مهلتـی مثال تحت عنـوان تنفس می
دهنـد؟ یاایـن کـه بعـد از چنـد مـاه عـدم پرداخـت بیمه عمر
باطل می شـود؟

کاربر شاهد محریم فر

در هفتـه نامـه تـان از ریزش قیمت خودرو خبـر داده بودید .اما
بایـد گفـت زهـی خیـال باطـل .در این وضع اقتصـادی قیمتی
کـه بـاال رفـت هرگـز پاییـن نمـی آید کـه حتی ممکن اسـت
کـه قیمتـش گـران تـر هم بشـود .در مورد بـازار خـودرو با این
همـه داللـی کـه از تولید کننـده تا فروشـندگان ،نمایندگی ها
و معاملـه گـران خرده پـا وجود دارد آیا بازهـم باید به خبرهای
ایـن چنینـی دلخـوش کرد .لطفـا واقعیت هـا را انعکاس دهید.

کاربر رفیع پور

در پرونـده کـدام مدرسـه چقـدر پـول؟ نوشـته اید کـه مدارس
هیئـت امنایـی در ابتـدا بایـد وجهـی را دریافـت کننـد .البتـه
مـن خـودم نیـز از والدینـی هسـتم که همیـن وجـه را در قالب
شـهریه هیئـت امنایـی پرداخـت کـردم .اما جالب اسـت بدانید
در مصوبـات وزارت فرهنـگ و آمـوزش بـه صراحـت قید شـده
اسـت کـه مـدارس هیئت امنایی باید به وسـیله جمعـی از افراد
در قالـب هیئـت مدیره اداره شـود .در همین مصوبه اعالم شـده
اسـت کـه هزینـه هـای این نـوع مـدارس از بودجه مصـوب و از
سـوی همیـن وزارتخانـه تامین می شـود .امـا دادن کمک های
داوطلبانه را نیز در قالب کمک به مدرسـه مجاز دانسـته اسـت.
آیـا وجـه هایـی کـه به صـورت اجبـاری از خانواده هـا در حین
ثبـت نـام مـی گیرند همـان کمک هـای داوطلبانه اسـت؟

کاربر صادق مهدوی نژاد

قیمت کاالهای تحریر در بازار با یک رشـد وحشـتناک بسـیار
بـاال رفتـه اسـت .دفترهایـی کـه تـا پارسـال بـا  4هـزار تومان
خریـداری مـی کردیـم االن به  10هزار تومان رسـیده اسـت .با
ایـن شـرایط باید منتظر بسـته های حمایتی دولـت در ابتدای
سـال تحصیلـی باشـیم یـا این که بسـیاری از بچه هـا به خاطر
شـرایط مالی از تحصیل بـاز بمانند.

کاربرمسیهمحمدی

مـن امـروز بـرای خانـه مـان یـک قوطی پنیـر سـاده صبحانه
خریـدم کـه قیمتش مخدوش شـده بـود و فروشـنده آن را 11
هـزار تومـان بـه من فروخـت 11 .هزار تومان بـرای صبحانه ای
کـه بایـد نانش را با قیمـت  2هزار تومان و چایی اش را کیلویی
 80هـزار تومـان و شـکرش را هم کیلویی  6هـزار تومان حاضر
کـرد .تـازه از قیمـت گردو یا سـبزی خوردن فاکتـور گرفتم.

کاربر محدثه دورودی

در تبلیغ انواع کالس های هنری و ورزشـی از بردن نام کالس
هایـی کـه در کانـون هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد دایر می
شـود ،فراموش کرده اید .این کالس ها با توجه به امکاناتشـان
و همچنیـن کیفیـت تدریـس  ،شـهریه مناسـبی دارنـد .البته
سـطح آموزش در این کالس ها به اندازه سـطح آموزش کالس
هـای خصوصـی نیسـت ولی اگـر کمی همت کنید مـی توانید
گام هـای اولیـه یـک هنـر جدید را به خوبـی فراگیرید.

نیز مشغول بود .اما درس دادن و درس گرفتن چیزی نبود که او را خسته کند وی در ادامه کارش
در یکی از فروشگاه های نساجی یزد مشغول کار شد .با اراده ای که از خودش نشان داد ،توانست
پله های ترقی در حوزه فروش و سپس عقد قراردادهای بزرگ را طی کند ،تا جایی که فروشگاه
نساجی برایش خیلی کوچک شد ...او کم کم به حوزه جدید صنایع غذایی عالقه مند شد .در آن
زمان صنایع غذایی ایران در تولید کنسرو ،کمپوت و رب گوجه فرنگی خالصه می شد و این در
حالی بود که طعم های شگفت انگیزی در جهان ابداع شده بودند .بعضی از خانواده های ثروتمند و
خارج دیده با تقاضاهایشان باعث شده بودند که واردات انواع سس از آلمان و آمریکا صورت بگیرد.
ظهیری با مشاهده این اقبال نسبی در اندیشه تولید این محصول به جای وارداتش افتاد .بنابراین
اولین گام هایش را برای ایجاد یک کارخانه با ماشین آالت فرنگی برداشت .او در دومین گام کارخانه
سرکه وردا را با هدف داشتن سرکه مرغوب از صاحبش (پهلوانیان ) به مبلغ  30میلیون تومان خرید
و خط تولید کار خانه اش را با سس مایونز ،سس هزارجزیره ،سس فرانسوی،سس ایتالیایی ،سس
ساندویچ ،سس ماهی و سس کباب به راه انداخت.

مزه ها در حد استاندارد جهانی بودند اما مشکل بزرگ تری که
کارخانه ظهیری را تهدید می کرد ناشناخته بودن محصوالت
جدید برای عامه مردم بود .او دست به ابتکار جالبی زد،
ظهیری درباره آن چنین توضیح می دهد «:روزها کارمان
این بود که کامیون های پخش محصوالت مهرام را به پیچ
شمیران می فرستادیم .بالفاصله افراد آموزش دیده ای را نیز به عنوان مشتری به مغازه های
پیچ شمیران می فرستادیم و هرکدام انواعی از محصوالت مهرام را خریداری می کردند .مغازه دار
هم که می دید برای محصوالت ما آن همه مشتری پیدا شده ،رفته رفته میل بیشتری به خرید از
ما پیدا می کرد .به این ترتیب فروش محصوالت مهرام در مدت کوتاهی رونق گرفت » .رفته رفته
محصوالت مهرام جای خودش را در قفسه فروشگاه ها باز کرد و با بیشتر دیده شدن محصول در
مغازه ها مردم نیز به یک بار امتحان کردن آن رضایت دادند و محصوالت مهرام به یکی از چاشنی
های محبوب تبدیل شد.

بررسی زوایای پیدا و پنهان حرفه آتش نشانی

ققنوس وار به دل آتش زدن
گاهـی پـول در آوردن بـرای معیشـت بـه آسـانی نیسـت و دسـت روزگار شـما را در جایـی قـرار مـی دهـد که نـان تان را باید از وسـط آتـش دربیاورید! احتمـاال با خودتان فکـر کنید که
سمیه محمدنیا حنایی
ایـن هفتـه مـی خواهیـم دربـاره شـغل نانوایـی صحبـت کنیم.امـا بایـد خدمتتـان عـرض کنم که خیـر! ذره بیـن کسـب و کار این هفته به بررسـی زوایای شـغلی مـی پردازد که پوشـیدن
روزنامهنگار
لباسـش نـه تنهـا مهـارت و قـوت بدنـی زیـادی را مـی طلبـد ،بلکـه جرئـت زیـادی هم می خواهد .این هفته ما به سـراغ شـغل سراسـر خطر و فـداکاری آتش نشـانی می رویم تا اگر شـما
نیـز خواسـتار پیوسـتن بـه ایـن خانـواده سـخت کوش هسـتید بتوانیـد از چگونگی وارد شـدن به ایـن حرفه مقدس با خبر شـوید.

آتش نشان کیس است که...

کلیـه اقداماتـی که افراد متخصص برای اطفای حریق و جلوگیری
از گسـترش آن را انجام می دهند ،در حیطه مسـئولیت های یک
آتـش نشـان قـرار مـی گیرد .آتش نشـانان موظف اند تـا جایی که
مـی تواننـد آتـش را خاموش یا محدود کنند و جـان و مال مردم و
همچنیـن محیـط زیسـت را از خطر دور کننـد .البته تمام اقدامات
آتـش نشـانان بـه آتش محـدود نمی شـود ،تقریبا می تـوان گفت
در هـر حالـت اورژانسـی کـه خود افـراد قادر به نجات جـان و مال
خـود نیسـتند ،تلفـن هـای ایـن سـازمان بـه صـدا در می آیـد .با
ایـن توضیـح ابتدایـی مـی تـوان گفت کار یـک آتش نشـان در دو
بخـش اطفـای حریق و عملیات نجات خالصه می شـود .در حیطه
عملیـات نجـات تمام کارهایی که آتش نشـان برای نجـات افراد از
معـدن های فرو ریخته،آسانسـور های قفل شـده ،زیـر آوار مانده و
حتی دچار مسـمومیت شـده اند ،شـامل می شـود.

روحیه مناسب برای آتش نشاین چیست؟

شـاید با خودتان بگویید که توجه به روحیات و سـبک زندگی در
انتخاب شـغل اصال مهم نیسـت ،مهم داشـتن درآمد ماهانه اسـت
و بـس! امـا واقعیـت ایـن اسـت که هر چه شـغل انتخابی شـما
بـا روحیـات تان سـازگارتر باشـد هـم خودتان احسـاس
رضایـت از زندگـی مـی کنیـد و هـم در آن شـغل
موفـق تـر خواهید بود .در مورد آتش نشـانی این
مسـئله مهـم تـر نیـز جلـوه مـی کنـد .چرا
کـه موفقیـت یـک آتش نشـان بـه معنای
نجـات جـان یـک انسـان از مهلکـه خطر
مـی باشـد .برهمیـن اسـاس بـه بعضـی
از ویژگـی هـای شـخصیتی متناسـب با
حرفـه آتش نشـانی اشـاره مـی کنیم.
یـک آتـش نشـان بایـد دارای حافظـه
قوی بـا مهارت پردازش اطالعات گذشـته
بـرای حـل مسـائل جاری باشـد تـا بتواند در
بحبوحـه حادثـه بـه راه حـل بهتری دسـت یابد.
همچنیـن بایـد به صورت مادرزادی شـخصیت فداکارانه و نجات
دهنـده ای داشـته باشـد و از انجـام کارهـا به صـورت گروهی و
سـازماندهی شـده لذت ببرد و در عین حال توانایی اسـتقالل
عمل در شـرایط خاص را نیز داشـته باشـد .سرعت در تصمیم
گیـری و در عمـل ،حـرف اول را در حرفـه آتش نشـانی می
زنـد ،پـس آتش نشـان هـا بایـد در صحنه حادثه بـا تجربه
ظاهـر شـوند .آتـش نشـان هـا افرادی بـا روابـط عمومی باال
هسـتند کـه بـه راحتی مـی توانند با هر فردی و در هر شـرایطی
ارتباط برقرار کنند .در نهایت آتش نشـان ها اهل خطر هسـتند
و آسـتانه ترس شـان باالتر از نردبان های مخصوص اطفای حریق
می باشـد.

چگونیگ ورود به حرفه آتش نشاین

بـرای ورود بـه ایـن حرفـه بایـد اولیـن گام های تان را از سـال نهم
تحصیـل برداریـد .بـه این معنی که در مدارس کار و دانش ،رشـته
ایمنی و آتش نشـانی را انتخاب کنید .شـما می توانید تحصیالت
خـود را در دوره هـای کاردانـی (گرایش های نجات ،اطفای حریق،
ایمنی و حفاظت سـاختمان های بلند) ،کارشناسـی (گرایش های
مدیریت عملیات ،پیشـگیری) و کارشناسـی ارشـد (گرایش ایمنی
و مدیریـت) ادامـه دهیـد .حـاال بایـد منتظر خبرهای اسـتخدامی
از سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری هـای کشـور باشـید .ایـن
فراخـوان تقریبـا هـر سـال بـه منظـور تکمیـل کادر آتش نشـانی
انجام میشـود
آزمـون اسـتخدامی در دو مرحلـه علمـی و عملـی برگـزار مـی
شـود .سـواالت آزمون علمی براسـاس شـغل پیشـنهادی شـما و
مـدرک تـان طبقـه بنـدی شـده اسـت .امـا آزمـون عملـی تقریبا

دارای آیتمهـای یکسـانی بـرای همه شـامل مراحلـی مانند پرش
طـول ،دوی  4×9متـر ،دوی  45متـر ،دوی  540متر ،درازنشسـت،
بارفيكـس يـا كشـش از ميلـه ،اسـت .ارزيابـي تخصصـي در سـه
مرحلـه شـامل حمـل دو عـدد خامـوش كننده آتش با وزن شـش
كيلوگـرم در مسـير  2×50متـر ،حمـل دو عـدد لولـه نـواري دو و
نيـم اينـچ در مسـير  50متـر مسـتقيم و حمـل نردبـان  3متـري
آلومينيومي در مسـير  45متر مسـتقيم مي باشـد .این به معناست
و دانشـجوی ممتـاز بـودن کافـی
که تنها شـاگرد
بایـد از تـوان بدنـی خوبـی
نیسـت و
برخـوردار باشـید .بعد از
پشـت سـر گذاشـتن
ایـن آزمـون
هـا شـما بـا
یـک قـرارداد
پیمانـی و البته
تعهـد محضـری
مبنـی بـر عـدم

برای ورود به این
حرفه باید اولین
گام های تان
را از سال نهم
تحصیل بردارید.
به این معنی که
در مدارس کار و
دانش ،رشته ایمنی
و آتش نشانی را
انتخاب کنید

درخواسـت انتقـال ماموریـت به سـایر شـهرداری ها و سـازمانهای
وابسـته و سـایر دسـتگاه های اجرایی تا  7سـال ،به خدمت سـازمان
آتـش نشـانی درمـی آییـد .فـرد تـازه وارد در ایـن حرفـه  ،براسـاس
مـدرک تحصیلـی اش کارش را از رده هـای پاییـن تـر و اجرایـی تـر
( نزدیـک تریـن حلقـه بـه حادثـه) شـروع مـی کنـد و بـا بـاال رفتن
سـابقه کاریـش بـه درجه هـای باالتر ارتقـا می یابد .بـه صورت کلی
این سـیر ارتقای شـغلی عبارت از مامور آتش نشـان ،راننده  ،معاون
شـیفت ،فرمانـده شـیفت ،رئیس ایسـتگاه ،معاون عملیاتـی و معاون
امور ایسـتگاه هاسـت و چنان چه فرد مدرک باالی تحصیلی داشـته
باشـد می تواند حتی تا سِ ـمت افسـر آتش نشـان ،افسـر ارشـد آتش
نشـان و رئیـس ایمنـی و آتـش نشـانی هـم ارتقـا پیـدا کنـد.

صالحیت های الزم برای آتش نشان شدن

صالحیـت داشـتن بـرای ایـن شـغل ماننـد هـر حرفه قـراردادی-
دولتـی ،نیازمنـد الزاماتـی از قبیـل تابعیـت ایرانی ،داشـتن کارت
پایـان خدمـت ،داشـتن گواهـی نامـه پایـه  ۲یا  ،۳نداشـتن سـوء
پیشـینه و داشـتن تـوان جسـمانی متناسـب اسـت که ایـن مورد
آخـر بایـد بـه تاییـد پزشـک معتمـد برسـد .امـا ایـن تمـام ماجرا
نیسـت ،بـرای آتـش نشـان شـدن باید شـرایط جسـمانی تان هم
مناسـب باشـد یعنـی قدتـان بایـد از  170سـانتی متـر کوتـاه تـر
نباشـد .برای ورود به این حرفه شـرایط سـنی نیز مهم اسـت و این
شـرایط از حداقل  17سـال و حداکثر  25سـال ( بنا به شـرایطی
ممکـن اسـت تـا  32سـال هم برسـد) می باشـد.

حقوق و مزایای آتش نشاین

واقعیـت ایـن اسـت کـه آتـش نشـان هـا در هـر حادثـه ای جـزو
کسـانی هسـتند کـه بـه جای فرار یـا نجات خـود در دل خطر می
رونـد .بنابرایـن در معرض خطر بودن همیشـگی یکـی از اقتضائات
شـغلی آن هاسـت .حتـی با صحبـت با یکی از ایـن خدمت گزاران
عزیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره کردند که همیشـه قبـل از وارد شـدن
بـه صحنـه خطـر اشـهد خـود را مـی گویند! مسـمومیت بـا انواع
دودهـا و گازهـای شـیمیایی کـه خطـر ابتلا بـه بیماری هـا را در
آن هـا زیـاد مـی کنـد از دیگـر نـکات منفی این شـغل اسـت .این
هـا در کنـار عـدم تامیـن کافـی خسـارات و آسـیب دیدگـی
هـای آتـش نشـان هـا توسـط مسـئوالن در صـورت بروز
حادثـه ،کار را بـرای آن هـا سـخت تر نیـز می کند .البته
خوشـبختانه بـه تازگـی در کشـور بـه صـورت رسـمی
شـغل آتـش نشـانی جزو مشـاغل سـخت و زیـان آور
قـرار گرفتـه اسـت و این به این معنی اسـت که آتش
نشـانان می توانند با داشـتن  ۲۰سـال سـابقه کار و
 ۵۰سـال سـن ،بازنشسـته شـوند .اما متاسـفانه با
آن کـه آتـش نشـانان در بیشـتر مواقع جان شـان
را بـرای نجـات مـال و جان شـهروندان به
خطـر میاندازنـد ،دارای درآمدهای
آن چنانـی نیسـتند .حتی گاهی
پوشـشهای بیمـه ای ایـن
امدادگـران شـریف تـا حـدی
ناکافـی اسـت کـه کفـاف آسـیب
هـای جانـی وارد شـده در حیـن
کار را نمـی دهـد .ایـن را نیـز اضافـه
کنیـد کـه بخـش وسـیعی از آسـیب
هـای ایـن شـغل در حـوزه روان و اعصـاب آتـش
نشـانان اتفـاق مـی افتـد کـه با هیـچ پـول و بیمه ای
جبران نخواهد شـد .درآمد ماهانه یک آتش نشـان
تـازه وارد چیـزی حـدود دو میلیـون و  ۵۰۰هـزار
تومـان اسـت کـه پـس از  ۲۵سـال کار با مدرک
کارشناسـی ارشـد سـقف حقوق وی به بیش از
 ۹میلیـون تومـان نمیرسـد.

