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سخن نخست

جوانههای دلپذیر

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
در هوای دلپذیر بهمن ،جوانههای برنامة راهبردی هفت سالة گروه خوارزمی سربر میآورند و نوید بهاری شکوفا و پربار را برای گروه سر میدهند.
در ماههای آغازین از سال سوم برنامه ،شرکتی که با ماموریت بزرگ ثروتآفرینی پایدار برای نسلها پای در مسیر دشوار و ناهموار توسعه نهاد و
رشد مستمر را هدف خود قرار داد ،وارد جرگة صد شرکت برتر ایران در رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی (  )100-IMIشد که مرجع رسمی
رتبهبندی شرکتها و معتبرترین آنهاست و در جهشی چشمگیر ،از رتبة یکصدوهفتم در سال گذشته ،به جایگاه هفتادویکم رسید که از این
منظر ،در زمرة ده شرکت پیشرو قرار گرفت .این موفقیت بزرگ  -که دستیابی به آن را بیش و پیش از همه باید به سهامداران ارجمند ،کارکنان
خستگیناپذیر و تمامی ذینفعان راهبردی گروه تبریک گفت ـ عالوه بر فضل الهی و یاری بیحدوحصرش ،دو دلیل عمده دارد؛ برنامۀ محوری
در گروه خوارزمی و جدیت در اجرای برنامه.
سالهایی که بر اقتصاد کشور گذشت ،سالهایی بهغایت دشوار و نفسگیر بود که از همه مهمتر ،رکود بنگاهها ،تنگنای مالی و عدم تعادلهای
جدی ،موجب افت بسیاری از شاخصها ،ازجمله شاخصهای سودآوری ،عملکرد و بورس اوراق بهادار بود که تمامی بنگاهها را تحت تاثیر قرار داد.
اگرچه این وضعیت دشوار ،موجب عدم دسترسی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به برخی از اهداف تعیینشده در برنامة راهبردی شد ،اما باید
باور داشت که اگر برنامة راهبردی نبود و مسیر پیش روی تاریک و مبهم جلوه میکرد و از این روی ،گروه با گامهایی حیران و متزلزل و متغیر،
مسیر نادرستی را طی میکرد ،تا این میزان از موفقیت نیز به دست نمیآمد .همانگونه که در تمامی بازارها بهخوبی میتوان دید ،نداشتن برنامه،
احتمال مخاطره و ریسک را بهشدت باال میبرد و از این نظر ،عدم برنامۀ محوری میتوانست در وضعیتهای ویژة تصمیمگیری ،مدیران گروه را
به اتخاذ تصمیمهایی اشتباه رهنمون کند که گاه جبران آن سالها زمان میبرد .اگر اکنون ،با تمام کاهشی که در بسیاری از سبدهای سهام رخ
داده ،ارزش خالص داراییهای خوارزمی ،همچنان رقم قابل قبول و مناسبی است ،باید ریشهاش را در برنامۀ محوری جست .اکنون ،بعد از گذشت
سه سال ،با تمامی رسیدنها و نرسیدنهایی که در گروه بوده است ،هنوز نمیتوان نشانهای از اینکه باید از صنعتی خاص خارج شد ،یا ازجمله
صنایع برتر و مزیتدار کشور چیزی را به ترکیب سرمایهگذاری اضافه کرد ،یافت نمیشود .تنها دو صنعت مزیتدار در مقیاس بزرگ وجود داشت،
که در ابتدای برنامه ،جایگاهی را در ترکیب سرمایهگذاریهای گروه به خود اختصاص نداده بودند ،که با اتکال به خدای توانا ،در هر دو زمینه،
حرکتهای جدی شروع و گامهای اساسی برداشته شد که عبارتاند از :معدن و نفت ،گاز و پتروشیمی ،که البته به دلیل ماهیت بلندمدتشان،
ثمردهی اساسی خود را از سال نودوهفت به نمایش خواهند گذاشت ،اگرچه در سال جاری نیز عملیات سودآوری را  -ولو در مقیاس کوچک  -آغاز
کردهاند .همگان میدانند که در گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،مهمترین سند باالدستی ،برنامة راهبردی هفت ساله است و از این روی محور تمامی
تصمیمگیریها و رفتارهاست.
تردیدی نیست که تدوین برنامه و رونمایی از آن ،بهتنهایی موفقیت در رشد هیچ شرکتی را تضمین نمیکند .شرط مهم و کافی موفقیت در این
مسیر ،جدیت در اجرای برنامه است که البته دشوارترین بخش است .در این مرحله است که موانع درونسازمانی و برونسازمانی رخ مینمایند که
گاهی فقط یکی از آنها کافی است تا انسان را از مسیر برگرداند یا از پای دراندازد .از این روی ،وجود ایمان و امید و ارادة جدی برای پیش رفتن در
مسیر و از راه برداشتن مانعهای ریز و درشت است که میتواند نوید موفقیت دهد .مهمترین رکن این بخش ،نیروی انسانی صالحیتدار و توانمند
است که میتواند موفقیت یا شکست برنامه را به دنبال داشته باشد .گروه خوارزمی ،با بدنهای قوی از نیروی انسانی ،اعم از ردههای کارشناسی و
مدیریتی ،پای در مسیر اجرای برنامه گذاشت و اگرچه به گفتة حافظ شیراز ،هر دم از نو غمی آمد به مبارک بادش و هر روز با مسئلهای جدید در
محیط اقتصادی و سیاسی روبهرو شد ،اما توانست سربلند از این آزمون بیرون آید و انگیزهای دوچندان پیدا کند تا نیمة خالی لیوان را نیز پر کند.
هنگامی که اقتصاد با مسائل ریز و درشت طاقتفرسا دست به گریبان است ،جدیت در اجرای برنامه ،توانی دوچندان الزم دارد ،درست مانند کسی
که برخالف جریان رود شنا میکند ،یا در توفان پیش میرود .در چنین مسیری باید خستگی نشناخت و درنگ نکرد و عرقریزان روح و جسم را
شرط الزم رسیدن به مقصد دانست .از این روی باید از تمامی مدیران و کارکنان شریف و گرانقدر تمامی شرکتهای گروه خوارزمی سپاسگزار
بود ،که از هیچ تالشی دریغ نکردند.
اگر در درون خوارزمی ،مدیران و کارکنان ارجمند گروه توانستهاند با تسلطی بینظیر بر عوامل قابل کنترل ،اهداف ثروتآفرینی پایدار را محقق
سازند که از آن جمله است افزایش ارزش داراییهای گروه و سود خالص آن و حتی سود تقسیمی در سالهای اخیر ،اما عوامل خارج از کنترل،
گاهی ناکامیهایی را در بیرون از گروه به بار آورده که اگرچه از این باب مسئولیتی قانونی ،حرفهای یا حتی عرفی نمیتواند بهطور مستقیم متوجه
سرمایههای انسانی گروه باشد ،ولی به دلیل قرار داشتن این مدیران و کارکنان در خط اول فعالیتهای گروه ،آنان را مخاطب معترضان به مواردی
مهم مانند قیمت سهام قرار داده است .وضعیت کالن اقتصاد ،نوسانهای مستمر شاخص ،حاکم شدن نگاه بسیار کوتاهمدت در بین بازیگران بازار
سرمایه و چرخش قابل توجه نگاهها از عوامل بنیادی به عوامل تکنیکی و بهویژه آنچه در ماههای اخیر در نظام بانکی و سودآوری آن رخ داد ،از
یک سو و نقدشوندگی سهام وخارزم و حجم باالی سهام شناور شرکت و بنابراین معاملة سهام با قیمتی در حدود نصف ارزش خالص داراییها ،مانع
از آن شده تا شهد شیرین این موفقیتهای چشمگیر در کام سهامداران حقیقی گرانقدر پایدار بماند .با این همه ،مدیران و کارکنان گروه خوارزمی،
بر این باورند که حتی برای فائق آمدن بر این وضعیت باید بیش از پیش در مسیر برنامه تالش کرد تا جوانهها یک یک سر از خاک برآرند و نهال
تنومند خوارزمی به بار سنگین بنشیند .دور نیست که میوة صبر و تالش و امید ،با بهرهبرداری از معادن طالی غنی صدر جهان ،افزایش راندمان
و سودآوری نیروگاه منتظر قائم ،به بار نشستن طرح نیروگاههای مقیاس کوچک در نیروپارسه ،افزایش فروش و سود سینادارو ،ورود به عرصههای
جدید فناوری اطالعات و فعالیتهای اساسی نفت و گاز و پتروشیمی و اصالحات به عمل آمده در بخش ساختمان ،به چشم بیاید و قابل برداشت
شود .مانند هر کار بزرگ دیگری ،موفقیت در این راه تالش درون خوارزمی را میخواهد و حمایت برون آن را.
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ء
مجله اقتصاد و مديريت

تازههای خوارزمی

گروه
خوارزمی
در جمع
 10شرکت
پیشرو
ایران
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
(سهامی عام) در تازهترین رتبهبندی
شرکتهای ایرانی ،در جمع
«10شرکت پیشرو»ی کشور قرار
گرفت .در همین حال ،این شرکت
توانست وارد فهرست  100شرکت
برتر ایران نیز بشود .خوارزمی در سال
 1393در میان شرکتهای ایرانی
جایگاه  107را به خود اختصاص داده
بود ،اما در سال  94با  36پله جهش
در میان  100شرکت برتر کشور به
رتبۀ  71دست یافت.
در رتبهبندی امسال  10شرکت
پیشرو انتخاب شدند .معیار اصلی
در انتخاب شرکتهای پیشرو تغییر
رتبۀ فروش شرکتهای فهرست 100
شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر
است .فهرستی که بر اساس معیار
اصلی ذکرشده تهیه میشود ،با توجه
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به معیارهای دیگری پاالیش میشود.
این معیارها عبارتاند از :وجود اطالعات
شرکت در رتبهبندی  IMI-100برای
حداقل سه سال اخیر ،منفی نبودن
تغییر رتبۀ فروش شرکت در سال اخیر و
زیانده نبودن شرکت.
بر پایۀ این خبر ،شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی در سال  ،1392برنامۀ راهبردی
 7ساله خود را با ماموریت «ثروتآفرینی
پایدار برای نسلها» تدوین کرد.
بر اساس برنامۀ راهبردی شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی ،اين شركت
قرار گرفتن در میان پنج شرکت برتر
سرمايهگذاري و هلدینگهای کشور
را از نظر ارزش جمع داراییها در
ترازنامه ،سرلوحۀ فعالیتهای خود قرار
داده است ،بهطوریکه جمع داراییهای
شرکت در سال ( 1399یعنی در پایان
برنامۀ 7ساله) معادل یک درصد از رقم
تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ
جاری باشد.
سازمان مديريت صنعتي ایران از سال
 1377رتبهبندي شركتهاي برتر
کشور را هر ساله انجام داده است .اين
رتبهبندی با الهام از رسالت این سازمان
با فراهم کردن آمار و اطالعات شفاف و
مفيد در مورد بنگاههاي اقتصادي كشور،
فضاي روشنتري از كسبوكار اقتصادي
كشور ارائه ميدهد و به مديران بنگاههای
اقتصادی ،سياستگذاران و پژوهشگران
ياري ميرساند تا شناخت و درك
دقيقتري از مقياس ،ساختار مالي و
اقتصادي صنايع و بنگاههاي اقتصادي
بزرگ كشور بيابند.
عالوه بر موفقیت شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی(سهامی عام) ،سه شرکت
وابسته به آن نیز موفق به کسب رتبههای
برتر و بهبود رتبۀ چشمگیری شدهاند.
همزمان شرکت توسعۀ برق و انرژی
سپهر و شرکت توسعۀ ساختمان
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تازههای خوارزمی
خوارزمی نیز توانستند از نظر شاخص میزان فروش به ترتیب در رتبههای
 149و  201بایستند .شرکت البراتوارهای سینادارو ،شرکت مدیریت برق
منتظرقائم و شرکت توسعۀ فناوری اطالعات خوارزمی نیز توانستند به ترتیب
رتبههای  414 ، 251و  435را در میان  500شرکت برتر ایران از آن خود
کنند.
همچنین شرکتهای توسعۀ برق و انرژی سپهر و توسعۀ ساختمان خوارزمی از
نظر شاخص رشد سریع ،جزو پنج شرکت برتر در بین  100شرکت دوم و سوم
این لیست شناخته شدند.

شرکت توسعۀ برق و انرژی سپهر

در طبقهبندی  500شرکت برتر ایران پنج شرکت برتر از نظر رشد سریع بین
 100شرکت دوم نیز معرفی شدهاند .معیار اصلی در انتخاب شرکتهای برتر از
نظر رشد سریع ،تغییر رتبۀ فروش شرکتهای فهرست  100شرکت دوم طی
چهار سال اخیر است .بر این اساس ،شرکت برق سپهر با  61رتبه رشد به رتبۀ
 149دست یافته و در میان پنج شرکت برتر از نظر رشد سریع بین  100شرکت
دوم قرار گرفته است .این شرکت در سال  1394نسبت به سال قبل از آن رشد
فروش  148درصدی را تجربه کرده است.

شرکتتوسعۀساختمانخوارزمی

شرکت توسعۀ ساختمان خوارزمی نیز در تازهترین رتبهبندی شرکتها برای
سال مالی  1394که از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران صورت گرفته است،
توانست رتبۀ نخست سومین گروه از مجموعۀ  100شرکت برتر کشور را از آن
خود کند و در رتبۀ  201بایستد .این در حالی است که سه سال پیش ،رتبۀ
شرکت توسعۀ ساختمان خوارزمی در شاخص فروش  442بوده است .شرکت
توسعۀ ساختمان خوارزمی در سال مالی  1394نسبت به سال قبل از آن رشد
 287درصدی را تجربه کرده است.

عاملپیشرفتگروهخوارزمی

بر پایۀ این خبر ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در سال  ،1392برنامۀ

راهبردی  7سالۀ خود را با ماموریت «ثروتآفرینی پایدار برای نسلها» تدوین
کرد.
بر اساس برنامۀ راهبردی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،اين شركت قرار
گرفتن در میان پنج شرکت برتر سرمايهگذاري و هلدینگهای کشور را از
نظر ارزش جمع داراییها در ترازنامه ،سرلوحۀ فعالیتهای خود قرار داده
است ،به طوریکه جمع داراییهای شرکت در سال ( 1399یعنی در پایان
برنامۀ 7ساله) معادل یک درصد از رقم تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ
جاری باشد.
سازمان مديريت صنعتي ایران از سال  1377رتبهبندي شركتهاي برتر کشور
را هر ساله انجام داده است .اين رتبهبندی با الهام از رسالت این سازمان با فراهم
کردن آمار و اطالعات شفاف و مفيد در مورد بنگاههاي اقتصادي كشور ،فضاي
روشنتري از كسبوكار اقتصادي كشور ارائه ميدهد و به مديران بنگاههای
اقتصادی ،سياستگذاران و پژوهشگران ياري ميرساند تا شناخت و درك
دقيقتري از مقياس ،ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاههاي اقتصادي بزرگ
كشور بيابند.

گواهینامۀ ایزوی شرکت توسعۀ فناوری اطالعات خوارزمی تمدید شد

اعتبار گواهینامۀ ایزوی  9001و ایزو  10002شرکت توسعۀ فناوری اطالعات
خوارزمی (مفاخر) تمدید شد.
بر پایۀ این خبر ،فرایند ممیزی اصلی شرکت توسعۀ فناوری اطالعات خوارزمی
بر اساس استانداردهای ایزو  9001و ایزو  10002در روز شنبه  9بهمن ماه سال
جاری توسط ممیزین موسسۀ اسجیاس ( )SGSکشور سوییس برگزار شد و
در پی آن شرکت خوارزمی تاییدیۀ تمدید اعتبار نسخۀ  2015گواهینامههای
مزبور را دریافت کرد.
شرکت توسعۀ فناوری ارتباطات خوارزمی(سهامی عام) یکی از بزرگترین
شرکتهای گروه سرمایهگذاری خوارزمی است که در زمینۀ فناوری اطالعات،
تامین ،بهرهبرداری و پشتیبانی از انواع سختافزار ،نرمافزار ،تجهیزات رایانهای و
مخابراتی ،سختافزارهای تخصصی بانکی و بیمه ،هوش تجاری و هوشمندسازی
ساختمانهای بزرگ فعالیت میکند.

افزایش 200درصدی سرمایۀ سینادارو کلید خورد
مجمع عمومی فوقالعادۀ صاحبان سهام شرکت البراتوارهای
سینادارو برای سال مالی منتهی به  30اسفند  ،1395دوشنبه
 20دی ماه سال جاری در محل این شرکت با حضور بیش از
 90درصد از سهامداران و به ریاست علی دهقان منشادی برگزار
شد و حاضران در این مجمع به افزایش  200درصدی سرمایۀ
این شرکت مشتمل بر  200میلیون سهم  1000ریالی رأی
مثبت دادند.
بر پایۀ این خبر ،نیمی از افزایش  200درصدی سرمایۀ شرکت
سینادارو در سال جاری صورت خواهد گرفت .در همین حال،
هیئت مدیرۀ شرکت سینادارو اختیار دارد تا طی دو سال آینده
نیمۀ دیگر افزایش سرمایه را تحقق بخشد.
این خبر همچنین حاکی است ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
(سهامی عام) بیش از  47درصد از سهام شرکت سینادارو را در
اختیار دارد.
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گزارش «وخارزم» از چند و چون اقدامات انجامشده در زمینه کاهش نرخ تورم

وقتی گرانی از تکاپو میافتد...

کاهش تورم یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم محسوب میشود؛ بااینحال بسیاری از اقتصاددانان
و کارشناسان صاحبنظر در مورد نرخ تورم انتقاداتی را مطرح میکنند .این افراد معتقدند که اثرات
کاهش نرخ تورم در زندگی مردم محسوس نیست و نمیتوان این مورد را یک دستاورد تلقی کرد .اما
علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،دربارۀ کاهش تورم گفته که این واژه به معنای کاهش سطح
عمومی قیمتها نیست و از آنجایی که تورم روند کندتری را نسبت به قبل طی میکند ،قیمتها با رشد
کمتری افزایش مییابند .اما برای اینکه بدانید برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم چه
اقداماتی شده ،بهتر است نگاهی به این گزارش بیندازید.
نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت یازدهم  40ممیز یکدهم درصد بود ،اما این رقم با حدود  30درصد افت
و بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت یازدهم در حال حاضر به  10درصد کاهش یافته است .همزمان
با روی کار آمدن دولت یازدهم ،روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغههای اصلی این دولت تبدیل
شده بود ،بهطوریکه این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد
کشور از آن رنج میبرد ،مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را بیش از پیش
مدنظر قرار دهند .تورم شتابان ،رکود عميق اقتصادي ،بازار متالطم داراييها ،مخدوش بودن جايگاه
و اعتبار دستگاههاي اجرایي و انتظارات بدبينانه درخصوص تحوالت آتي اقتصادي ،همگي وضعيت
دشواري را براي اين دولت رقم زده بود .عالوه بر آن ،دولت با يکي از شديدترين و همهجانبهترين
تحريمهاي بينالمللي مواجه بود که قدرت عمل دستگاههاي سياستي را محدود میکرد .همچنین برخی
مسئوالن دولتی نیز عنوان میکنند که دولت يازدهم رویۀ اصولي و سازگاري را در حوزههاي مختلف
اقتصادي دنبال ميکند .در همين راستا ،رعايت انضباط مالي و تدبير مصارف و مخارج دولت در حد
منابع حاصل ،مهمترين و دشوارترين رويکرد سياستي اتخادشده بوده است .در شرايطي که منابع
دولت به داليل مختلف در تنگنا قرار دارد ،دولت يازدهم منابع بانک مرکزي و پايۀ پولي را خط قرمز
خود میداند.
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اقتصاد
سهراب اکبری

ضرورت کاهش تورم

در سالهای اخیر ،تحریم ،کاهش درآمدهای
نفتی ،وابستگی اقتصاد به نفت و افت
سرمایهگذاری موجب افزایش رکود و کاهش
رشد اقتصادی شده است .درنتیجه از زمستان
سال  90تا پایان سال  92یعنی  9فصل متوالی
اقتصاد کشور دچار رکود شد که آثار آن تا سال
 95باقی خواهد ماند ،اما دولت تالش میکند
اقتصاد را از رکود خارج کند .این مسئله باعث
شد مردم تصور کنند که چشمانداز آیندۀ
اقتصادی کشور مثبت است .در این شرایط
مردمی که میخواستند ارز خریداری و
نگهداری کنند ،به امید اینکه قیمتها افزایش
پیدا کند و آنها منتفع شوند ،تصمیم گرفتند
از این اقدام اجتناب کنند .البته دولت کامال
در موضع سیاستگذاری قرار گرفته است ،ولی
بااینحال ایران همچنان جزو سه تورم بزرگ
دنیا به حساب میآید .برخی مسئوالن دولتی
معتقدند برداشتن التهاب تورم در اقتصاد
کشور یک ضرورت بود ،اگرچه دولت انقباض
پولی ایجاد نکرده ،بلکه انضباط پولی را برقرار

کرده است و تصمیمات دولت سبب شده با قاطعیت تمام وابستگیها به بانک
مرکزی قطع شود.
البته برخی دیگر نیز معتقدند در طرحهای دولت برای خروج بنگاههای تولیدی از
رکود ،بر نقش بنگاههای پیش رو در بازارهای داخلی ،صادرات صنعتی و خدمات
پیمانکاری و مشاورهای به کشورهای همسایه ،گردشگری ،مسکن ،تقویت
سازوکار مالی تجهیز پسانداز یا بازار سرمایه تصریح شده است .باید نقش بورس
در تامین مالی شرکتها بیشتر شود و بانکها نیز نقدینگی را با محوریت توسعۀ
تولید مدیریت کنند.

و اثر تورمی هم کمتر میشود .افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی
و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایۀ پولی کمک میکند
نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعۀ تولید ،به معنی خروج
غیرتورمی از رکود اقتصادی است .تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرایند
خروج از رکود الزم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و تحرک بخشهای
نفت ،گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردشگری و مسکن خواهد
توانست مسیر خروج از رکود اقتصادی را هموار کند .این مسئله اثری مثبت
در دیگر بخشهای اقتصادی دارد و رونق ایجادشده را به دیگر بخشها منتقل
میکند.

یکی از راههای کاهش تورم افزایش قدرت خرید مردم است .دولت یازدهم در
چندین مورد سیستم تحریک تقاضا را تقویت کرد .یکی از اصلیترین موارد
اقداماتی بود که در بخش اعطای تسهیالت برای خرید خودرو صورت گرفت تا هم
مردم بتوانند دارای خودرو شوند و هم چرخ کارخانهها با سرعت بیشتری بچرخد.
در آن زمان قیمت پیشپرداخت هر خودرو آنقدر کم بود که هر خانوادۀ ایرانی
میتوانست برای ثبتنام اقدام کند ،اما بانک مرکزی تنها  110هزار خودرو را
توانست تقبل کند و دیگر این روش با وجود تقاضای بیشتر ادامه نیافت.

تشویق به صادرات و تسهیل آن

تحریکتقاضا

صدور کارت اعتباری خرید

از سوی دیگر ،کارتهای اعتباری خرید برای کاالهای ایرانی صادر شد تا مردم
بتوانند از این کارتها برای خرید کاالهای ایرانی بهره ببرند و چرخ کارخانههای
تولیدی نیز بچرخد .البته این طرح با انتقادات زیادی همراه شد ،اما درنهایت
توانست بخشی از نیاز جامعه را پاسخگو باشد .در همان زمان برخی از کارشناسان
این طرحهای دولت را نوعی تبلیغات تلقی میکردند ،اما درنهایت همین طرحها
موجب شد تا قدرت خرید برخی خانوارها روند صعودی را طی کند.

ارائۀتسهیالتکارتاعتباری

همچنین بانک مرکزی به منظور افزایش قدرت خرید خانوار و تحریک تقاضا
کارتهای اعتباری صادر کرد که سقف آن  50میلیون تومان بود .این کارتها
در سه رقم  30 ،10و  50میلیون تومان صادر شد و بسیاری از بانکها با حداقل
ضمانت به منظور حرکت دادن اقتصاد اقدام به اعطای تسهیالت کردند و توانستند
بخشی از نیاز جامعه را رفع کنند .البته تنها مشکل این بخش نقدشوندگی این
کارتها بود که برخی کارشناسان یکی از عوامل رشد نقدینگی را همین موضوع
میدانند.

توسعۀ تولید صادراتمحور ،تسهیل و تشویق صادرات ،کاهش مالیات و تقویت
رقابتپذیری بنگاههای داخلی با سیاستهای مناسب ارزی میتواند به کشور در
خروج غیرتورمی از رکود کمک کند.
برخی کارشناسان میگویند بهترین کاری که دولت یازدهم انجام داده است،
صلحآمیز کردن روند گفتوگوها با  5+1است که موجب کاهش نرخ دالر شده
است .دولت یازدهم وارث رشد منفی اقتصادی است که از سال  1390در اقتصاد
کشور به وجود آمده است .اگر دولت میخواهد در ارتقای رشد اقتصادی کشور
موثر و موفق باشد ،باید از عملکرد ناموفق دولتهای نهم و دهم درس بگیرد و
در خالف جهت آنها حرکت کند .هدف اقتصاددانان دولت یازدهم باید افزایش
اعتبارات بخش تولید باشد تا این بخش با سرمایهگذاری بیشتر بتواند تولید را
ی یارانهها برگردد.
افزایش دهد و به دوران قبل از هدفمند 
صاحبنظران دیگری نیز اعتقاد دارند راهحل رکود تورمی این است که منحنی
عرضه را به سمت پایین و راست حرکت بدهیم ،زیرا تعادل در قیمت پایین باعث
تولید بیشتر و همچنین کاهش نرخ دالر باعث کاهش تورم میشود .در حال
حاضر بانکها مشکلی در این زمینه ندارند ،مشکل اصلی نظام بانکداری مربوط
به افرادی است که در آن سپردهگذاری میکنند و با وجود تورم  40درصدی سود
 22درصدی میگیرند .یعنی  18درصد کمتر از میزان رشد اقتصادی جامعه .اما
از طرف دیگر افرادی که وام  26درصدی میگیرند ،عالوه بر اینکه میتوانند
نسبت به قبل میزان قیمتها را  40برابر افزایش دهند ،از محل وام هم  12درصد
سود میبرند.

رابطۀ منطقی کاهش تورم و خروج از رکود با
بهرهمندی از بازار سرمایه

کاهشنرخسودتسهیالتمسکن

از سوی دیگر ،یکی از اقدامات دولت در بخش افزایش
قدرت خرید مردم تقویت در بخش مسکن بود که
موتور محرک اقتصاد ایران نام دارد .صندوق پسانداز
مسکن یکم و همچنین افزایش تسهیالت مسکن ازجمله
اقداماتی بود که در دولت یازدهم اتفاق افتاد.

ملزومات رشد اقتصادی و کاهش تورم

یکی از ملزوماتی که باید در اقتصاد رخ دهد ،کاهش
هزینههای اداری و تمامشدۀ تولید است که بهعنوان نیاز
اصلی برای رونق اقتصادی محسوب میشود .ساماندهی
نرخهای مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی هم مدنظر
است تا قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی
بیشتر شود .البته باید توجه داشت اگر رفتار بانکها،
حمایت از تولیدات بهویژه صادراتمحور باشد ،ارزش
افزودۀ بخشهای مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد

افزایش درآمدهای حاصل از
صادرات غیرنفتی و صنعتی و
خدمات فنی و مهندسی در کنار
کنترل پایۀ پولی کمک میکند
نرخ تورم روندی کاهنده داشته
باشد که همراه با توسعۀ تولید،
به معنی خروج غیرتورمی از
رکود اقتصادی است .تجهیز
منابع ارزی و ریالی برای آغاز
فرایند خروج از رکود الزم است تا
نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند

تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید به شکل صندوقهای
سرمایهگذاری و اوراق با درآمد ثابت باشد .عمدتا بورس در
برونرفت از رکود در حوزۀ تامین مالی کمک خواهد کرد
و در کنار آن نیز بانکها برای بنگاههای خرد و کوچک
نقشآفرینی میکنند .همواره پول بانکها و بورس به صورت
خرد بوده و پساندازهای کالن عمدتا سرمایهگذاری شدهاند.
با توجه به دورۀ طوالنی رکود در طرف عرضه ضعف به
وجود آمد که این امر به معنای کاهش درآمدهای مردم و
درنتیجه میزان پسانداز شد .از این جهت پساندازهای خرد
نیز کاهش پیدا کرد .در حال حاضر مردم نسبت به گذشته
امکان پسانداز درآمد ندارند و در این خصوص مهم است
که میزان درآمدهای مردم با وضعیت تورم متناسب باشد.
با تمام این اوصاف ،اکنون میزان تورم در کشور آرام گرفته
و به دنبال آن نیز نرخ سود بانکی کاهش خواهد داشت .در
چنین شرایطی امید آن میرود که نرخ بازده بازار سرمایه
نیز با توجه به این امر منطقیتر بشود و آرامش تا حدی به
فضای اقتصادی کشور برگردد.
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بورس
غزال بابایی

گزارش «وخارزم» از پیشبینی و ارزیابی بازار سرمایه در سال 95

سبز و قرمز ،همچنان در جدال!
بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در چهار سال گذشته فراز و
نشیب زیادی را تجربه کرده است .در ماههای اخیر ،خبرهای به نتیجه
رسیدن یا نرسیدن مذاکرات دائما بر قیمت دالر و بازار سرمایه تاثیر
میگذاشت و زمانی که خبر توافق اعالم شد ،بازار سرمایه از کانال 60
هزار واحد به  90هزار واحد رسید .اما چندی بعد روند نزولی دوباره طی
شد .در همین حال خبرهایی مانند انتخاب شدن ترامپ بهعنوان رئیس
جمهور آمریکا تاثیرات خوبی برای بورس ایران به دنبال نداشت .اکنون
به پایان فعالیت دولت یازدهم نزدیک شدیم و قصد داریم بررسی کنیم
که وضعیت بازار سرمایه در این ماههای اخیر چگونه بوده است.
دولتها در شرایط رکود اقتصادی معموال اقدامات ویژهای را انجام میدهند.
دولت یازدهم در نظر گرفت که کاهش نرخ سود بانکی را عملی کند تا سرمایهها

کاهش سود بانکی به نفع بازار سرمایه نشد

حیدر مستخدمین حسینی ،کارشناس بازار سرمایه ،دربارۀ خروج پول از بانکها
به «وخارزم» گفت :اگر پول خارج شود ،چون دولت بستهای برای بازار سرمایه
در نظر نگرفته ،به سمت بازار سرمایه روانه نخواهند شد .حتی این خطر وجود
دارد که پول از بانکها خارج و به سمت بازارهایی مانند ارز و مسکن و طال
برود .صاحبان سرمایه به دنبال کسب منفعت بیشتر هستند .اگر زمانی به این
نتیجه برسند که بانکها توقعاتشان را برآورده نمیکنند ،به سمت بازارهای دیگر
میروند و در این شرایط بازارهایی مانند مسکن و ارز میتوانند هدف قرار بگیرند
که این برای اقتصاد خوب نیست.
بازار سرمایه پتانسیل جذب پولی را که از بانکها خارج میشود ،دارد .سود
این بازار از تورم باالتر است و جذابیتهای خاص خودش را دارد ،اما مشکل
بازار سرمایه از جای دیگری است .مردم نسبت به این بازار بیاعتماد شدهاند.
نوسانهای زیادی در بورس ایجاد شده که نتیجهاش بیاعتمادی مردم به این
بازار است.
بازار سرمایۀ ما به تبع بیثباتیهای سیاسی ،نوسانات زیادی داشته و به همین
دلیل آنطور که باید ،نتوانسته منابع را جذب کند .اما در هر صورت این بازار هم
جذابیتهای خاص خودش را دارد.

کاهش نرخ سود بانکی ،بهترین رویکرد مثبت دولتمردان

فردین آقابزرگی ،کارشناس بازار سرمایه ،دربارۀ کاهش نرخ سود بانکی و اثرگذاری
آن بر بازار سرمایه ،گفت :بدون تردید آثار مثبت این تصمیم بر وضعیت شاخص و
قیمتهای بورس نمایان خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه ساماندهی سیاستهای اقتصادی فینفسه بهترین رویکرد
مثبت دولتمردان برای بازار سرمایه تلقی میشود ،افزود :مدتها بود اهالی بازار
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از بانکها به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند .اما برخی کارشناسان در این
زمینه انتقاداتی داشتند و اظهار میکردند کاهش سود بانکی نهتنها موثر و
مفید نیست ،بلکه حتی مضر هم هست .آنها معتقد بودند دولت باید قبل
از کاهش سود بانکی بستهای برای تقویت و راهبری بازارهایی مانند بازار
سرمایه ،بازار پول و بازار کاال در نظر بگیرد .بخش تولید نیاز به تسهیالت
بانکی دارد ،اما قیمت واقعی پول در اقتصاد باالتر از این ارقام است .پرداخت
بانکها هم بر اساس اعتبارسنجی نیست و درنتیجه رانت جدیدی به وجود
میآید و آنهایی به منابع بانکی دسترسی پیدا خواهند کرد که رابطه دارند.
درنتیجه دولت باید بستهای برای سایر بازارها در نظر میگرفت تا کاهش
نرخ سود بانکی را همزمان با این بستهها اعمال کند .برای همین است که
شاهد گشایشی ویژه در این حوزه نیستیم.

سرمایه نسبت به باال بودن سود سپرده و تسهیالت و رقابت بازدهی بازار پول و
بازار سرمایه گالیه داشتند و انتقاد میکردند .حال با تحقق این خواسته ،به نظر
میرسد حجم ورود نقدینگی به بازار سهام بیش از پیش شده و به مرور زمان در
سال  95افزایش یابد.
با توجه به تالقی مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت که مهمترین آن کاهش
نرخ سود بوده ،با اخبار موجود در حوزۀ سیاسی درخصوص رفع برخی از تحریمها،
پیشبینی میشود چشمانداز روشنی پیش روی بازار سرمایه قرار بگیرد.

همه چیز سیاسی شده است

در همین حال غالمحسین دوانی ،کارشناس بازار سرمایه ،دربارۀ تاثیر انتخابات
ریاست جمهوری بر بازار سرمایه میگوید :اقتصاد ایران مانند یک کشتی بدون
قطبنماست و معلوم نیست به کدام جهت میرود .با توجه به مشکالت ساختاری
اقتصاد کشور ،ظاهرا امید چندانی به اینکه افراد متفرقه بتوانند کاری انجام دهند
نیست ،مضاف بر اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور به مسائل سیاسی منطقه
نیز گره خورده و چنانچه نتوانیم خود را از این گلوگاه سیاسی خارج کنیم،
ممکن است وضعیت اقتصادی از این هم نامساعدتر شود .بنابراین برخالف سنوات
ل آینده مسائل سیاسی بسیار
گذشته که مسائل سیاسی خیلی پررنگ نبود ،در سا 
پررنگ خواهد شد .درنتیجه کسانی میتوانند اقتصاد کشور را بهبود بخشند که در
برنامۀ خود ،حلوفصل مسائل سیاسی کشور را در اولویت قرار دهند.

حرکت به سمت صنایع سودآور بازار

حامد فالح ،کارشناس بازار سرمایه ،درخصوص پیشبینی صنایع سودآور در بازار
عنوان کرد که اگر در اصالحیۀ بودجه به پرداخت بدهی پیمانکاران و بانکها
توجه ویژهای شود ،ما شاهد سودآوری صنایع مختلفی در کوتاهمدت هستیم.

سیاست پرداخت بدهیهای دولت خوب و کارآمد است و میتواند بر بازار تاثیر
مثبت داشته باشد ،به این صورت که توسعۀ بازار بدهی میتواند به بازار سرمایه در
واقعی کردن نرخ بهرۀ بانکی و کاهش آن کمک کند و پرداختهای بیمهای دولت
به بانکها نیز کاهش یابد .با این تفاسیر در کوتاهمدت به جز سودآوری صنعت
خودرو و پاالیشگاه ،به سودآوری باقی صنایع چندان امیدوار نیستم.
صنعتی که با کاهش نرخ بهره زودتر میتواند به سودآوری برسد ،صنعت خودرو
است و در کنار آن صنعت قطعهسازی است که اگر فعال شود و مدیران این
بخش سیاستهای بهتری را برای فروش محصوالت خود اتخاذ کنند ،میتواند به
سودآوری قابل توجهی دست پیدا کند .البته گفتنی است که چشماندازی برای
نفت وجود ندارد ،اما دولت میتواند در این حوزه سیاستهایی را در پیش گیرد
که به سودآوری منجر شود ،مانند پروژههای عمرانی که دولت امسال اجرا کرد.
یکی دیگر از سیاستهایی که امسال دولت باید حتما آن را انجام دهد ،سیاست
تک نرخی کردن ارز است .این سیاست میتواند برای صنعت پاالیش نفت مفید
باشد .اما در هر صورت اقتصاد کشور ما همچنان اقتصاد دولتی است و نقش
سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه تعیینکننده است.
همچنین صنایع جانبی نفت همانند تجهیزکاران و پیمانکاران نفتی نیز میتوانند
با این سیاست به سوددهی برسند .در کوتاهمدت پیشبینی خاصی در این مورد
نمیتوان کرد ،اما در بلندمدت با اجرای این سیاست ،این حوزه ،حوزۀ خوبی
برای سرمایهگذاری است .بعضی از صنایع دیگر مانند پتروشیمی نیز میتوانند
از سیاست تک نرخی کردن ارز استفاده کنند و به سوددهی برسند .همچنین
صنایع تجهیزات نفت و برق نیز در بلندمدت آیندۀ خوبی دارند .از سوی دیگر ،در
سال جاری به دلیل آنکه دولت هنوز بدهیهای خود را درخصوص اوراق خزانۀ
اسالمی پرداخت نکرده است ،بعید به نظر میرسد که وضعیت توام با رشدی
داشته باشند.

دعواهایبورسی

اما فعاالن صنعت پتروشیمی در مورد سودآور بودن صنعتی که در آن فعال
هستند ،نقطه نظراتی دارند .شورای رقابت عرضۀ محصوالت پتروشیمیها در
بورس کاال را تصویب کرد ،اما با اعتراض فعاالن این صنف مواجه شد .احمد
مهدوی ابهری ،دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،گفت :این مصوبه از
نظر پتروشیمیها ایرادهای اساسی دارد و از نظر ما این مصوبه قابل اتکا نیست.
درحالیکه خوراک بین مجتمعها همیشه از طریق خط لوله انجام نمیشود ،در
این مصوبه گفته شده که مواردی برای عرضۀ خارج از بورس کاال مجاز هستند که
انتقال از طریق خط لوله باشد .محصوالتی مانند نفتا با تانکر بین مجتمعها حمل
میشود .بنابراین خوراک بین مجتمعی نباید مشمول عرضۀ مستقیم در بورس
کاال شود .از نظر ما این کار ایرادهایی دارد.
وقتی تعداد مصرفکنندههای محصوالت پتروشیمی محدود است و یک واحد
تولیدی نیازمند محصولی مثل پلیپروپیلن است ،باید بتواند این محصول را خارج
از بورس کاال معامله کند .در بعضی موارد ،فروش محصوالت در بورس کاال
مثل این است که بخواهید لقمه را دور سرتان بچرخانید .طبق تفاهمنامهای
که اخیرا با اتحادیۀ سراسری صنایع پایین دستی داشتهایم ،باید  ۳۰درصد از
مواد تولیدی مجتمعهای باالدستی جهت حمایت از واحدهای تولیدی متوسط و
کوچک پاییندستی بهطور مستقیم به این بخش داده شود ،اما با مصوبۀ جدید
شورای رقابت این وضعیت هم دچار ابهام شده است.
با تمام این اوصاف ،در حال حاضر آیندۀ بازار سرمایه در صنایع و بخشهای
مختلف چندان قابل پیشبینی نیست و الزم است در مدت زمان کوتاه باقیمانده
از عمر دولت ،برای این بخش چارهجوییهای اساسی و عمیق شود تا سهامداران
با مشاهدۀ اثرات این اقدامات ،بیش از پیش به سرمایهگذاری در این بازار ترغیب
شوند.
شماره  - 36اسفند 95

9

نگاهیبهنقشابزارهایبازاریابی
بینالمللیدرافزایشصادرات

گپ
امیر کاکایی

دیگر زمان آن گذشته که برندها با اتکا بر کانالهای توزیع سنتی
محصوالت خود را به کشورهای منطقه صادر کنند .بازیها تغییر کرده
و به همین میزان ،بازیگران نیز باید فعالیتهای خود را دستخوش
تغییراتی قرار دهند تا از این طریق بتوانند خود را با تغییرات جهانی
همگام سازند .تجربه نشان داده که برندهایی که همگام با تغییرات
بازار فعالیتهای خود را بهروزرسانی نمیکنند ،محکوم به شکست
و فراموش شدن هستند .در چند سال گذشته نیز نام بسیار از این
برندهای ایرانی را شنیدهایم که زمانی محصوالت خود را به کشورهای

دالیل روی آوری به بازاریابی بینالملل

نبودن فرصتهای کافی در بازارهای داخلی ،برندها را وادار به روی آوردن به
بهرهگیری از فرصتهای مناسب موجود در بازارهای خارجی کرده و به همین
میزان نیز این برندها ناگزیر به استفاده از تکنیکهای بازاریابی بینالمللی هستند.
برخی از بازارهای خارجی میتوانند ظرفیت تولید بیشتر و به نسبت منافع بهتری
را دربر داشته باشند .در این میان برندها از طریق بازاریابی بینالمللی میتوانند
مشتریان جدیدی را برای سازمان جذب کنند و مشتریان قبلی خود را نسبت به
برند سازمان وفادار سازند .این موضوع تکرار خرید را برای سازمان به همراه دارد
و به همان میزان نیز سازمان از تکرار خرید مشتریان منتفع خواهد شد.

لکنترلوغیرقابلکنترل
عواملقاب 

برای اینکه سازمانها به استراتژی بازاریابی بینالمللی سفارشیسازیشدهای
برای خودشان دست پیدا کنند ،باید عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل خود
را شناسایی کرده و بر این اساس بهترین استراتژی بازاریابی بینالمللی را اتخاذ
کنند .به صورت کلی سازمانها با چهار عامل قابل کنترلی که در  4pآمیخته
بازاریابی وجود دارند ،مواجه هستند .این عوامل شامل استراتژی قیمتگذاری،
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مختلف صادر میکردند ،اما حاال عدم همگامسازی فعالیتهای این
برندها با تغییرات بازار باعث اتمام فعالیتهای آنها شده است .این
واقعیت وجود دارد که در بازارهای جهانی برندهایی میتوانند سهم
مناسبی را کسب کنند که استراتژیهای بازاریابی بینالمللی مناسبی
را اتخاذ کنند و نسبت به تغییرات بازار واکنش مناسبی داشته باشند.
در ادامه به باید و نبایدهای تدوین استراتژیهای بازاریابی بینالمللی
و تصمیمهای عمدهای که هلدینگهای تجاری باید بگیرند ،اشاره
خواهیم کرد.
فعالیتهای ترویجی ،توزیع و خود محصول است؛ به این معنا که سازمانها
میتوانند این عوامل را کنترل کنند و بهترین استراتژی را برای هر یک از
این عوامل تدوین کنند .اما برخی از عوامل مانند عوامل اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،تکنولوژیک ،رقابتی و جغرافیایی غیرقابل کنترل هستند و
برندهای ایرانی برای صادرات محصوالت خود به کشورهای منطقهای باید به این
عوامل توجه ویژهای داشته باشند .بهعنوان نمونه عوامل فرهنگی باعث میشود
ورود برخی از محصوالت به برخی از کشورها و فرهنگها امکانپذیر نباشد؛ به
این معنا که فرهنگ آن جامعه نسبت به محصوالت گارد میگیرد و محصول در
یک جامعۀ خاص مورد پذیرش قرار نمیگیرد ،یا حتی مردم این جامعه نحوۀ
استفاده از محصوالت را بلد نیستند .در مابقی عوامل غیرقابل کنترل نیز میتوان
مثالهای اینچنینی را مطرح کرد ،اما موضوعی که بسیار دارای اهمیت است،
استفاده از ابزارهای تحقیقات بازار برای شناسایی این عوامل است که بسیار
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

ارزیابی محیط بازار هدف

سازمانها برای دست یافتن به بهترین استراتژی بازاریابی بینالمللی باید ارزیابی
ویژهای را از محیط بازاری که قرار است محصوالت خود را به آن صادر کنند،

انجام دهند؛ به این معنا که باید سیستم بازرگانی
کشور مقصد ،مورد ارزیابی قرار گیرد و مواردی مانند
تعرفۀ گمرکی ،سهمیهها ،سیاستهای کنترل ارز،
محدودیتهای غیرتعرفهای و ...را مورد بررسی قرار
دهند تا از این طریق تا حد ممکن ریسکهای صادرات
را به حداقل برسانند .در کنار این موضوع ،بررسی
عوامل اقتصادی به معنای شناسایی ساختار صنعتی و
چگونگی توزیع درآمد نیز بسیار دارای اهمیت است و
بر اتخاذ بهترین استراتژی بازاریابی بینالمللی تاثیرگذار
خواهد بود .وضعیت سیاسی بازار هدف نیز از مواردی
است که باید از منظر واکنش بازار و دولت نسبت
به خریدهای خارجی ،ثبات سیاسی ،مقررات پولی،
چگونگی بروکراسی دولتی و ...مورد ارزیابی قرار گیرد،
چون بهعنوان نمونه نبود ثبات سیاسی در بازارهای
بینالمللی ریسک سرمایهگذاری را برای برندها به
دنبال دارد و کمتر برندی ترغیب به سرمایهگذاری در
این بازارها میشود.

پیمان استراتژیک و سرمایهگذاری مستقیم در بازارهای
هدف ورود پیدا کنند.

برای دستیابی به مشتریان به
نحو بهتر و موثرتر از رقبا باید
ابزارها و تاکتیکهای مناسب
داشت ،چون این واقعیت وجود
دارد که بازارها متفاوت هستند
و اتفاقا تفاو تهای بسیار زیادی
هم با یکدیگر دارند .امروزه دیگر
نمیتوان برای تمام بنگا ههای
اقتصادی یک نسخۀ واحد
پیچید ،دوران شا هکلید به سر آمده
است

انتخاب بازار هدف

پس از اینکه محیط بازارهای هدف مورد بررسی قرار گرفت ،سازمانها باید بر
اساس وسعت و رشد بازار ،هزینهها ،ریسک ،رقابت و ...بازار هدف خود را انتخاب
کنند .در چنین شرایطی سازمانها با بررسیهایی که انجام میدهند ،به این
جمعبندی میرسند که ریسک سرمایهگذاری آنها چقدر است و در کدام بازارها
میتوانند با سودآوری مناسبی همراه شوند.

استراتژی ورود به بازار

استراتژی ورود به بازار سازمان باید بر اساس پتانسیل بازار و موقعیت شرکت در
آن ،توانایی سازمان ،قوانین کشور خارجی و میزان ریسک و سود و زیان تعیین
شود .از این طریق سازمان میتواند سه استراتژی توسعه ،انطباق و ابداع را دنبال
کند .در استراتژی توسعه ،توسعۀ محصول مدنظر قرار میگیرد؛ به این معنا که
سازمان محصوالت خود را با همان ویژگی و استانداردی که در بازار داخل تولید
میکند ،به بازار هدف خارجی نیز ارائه دهد .در این استراتژی ،خط مشی سازمان
تغییر نمیکند ،اما در استراتژی انطباقی ،برخی تغییرات طبق نیازهای بازار هدف
روی محصوالت اعمال میشود و سازمان محصولی را منطبق با نیازهای آن بازار
عرضه میکند .این در حالی است که در استراتژی ابداع ،هنگامی که قدرت خرید
برای کاالیی وجود نداشته باشد ،بعضی از شرکتها برای ابداع یک محصول جدید
اقدام میکنند ،یا با طراحی مجدد محصول اصلی با پیچیدگی کمتر ،آن را به بازار
جدید عرضه میکنند .درنتیجه ،کاالی ارزانتر موجب خرید بیشتر میشود.

چگونگی ورود به بازار هدف

پس از شناسایی و انتخاب بازار ،سازمانها باید در مورد چگونگی ورود به بازار
هدف ،تصمیم بگیرند؛ به این معنا که این سازمانها میتوانند به صورت صادرات
مستقیم یا غیرمستقیم ،همکاری مشترک ،فرانچایز ،سرمایهگذاری مشترک،

تدوین برنامۀ بازاریابی برای بازار هدف

در این مرحله سازمان برای دست یافتن به استراتژی
بازاریابی بینالملل باید برنامۀ بازاریابی را بر اساس
عوامل قابل کنترل که پیشتر مطرح شد ،تدوین کند؛
به این معنا که بر اساس  4pآمیخته بازاریابی ،به برنامۀ
بازاریابی مناسبی در خصوص بازار هدف دست پیدا کند.
بهعنوان نمونه باید مشخص شود که چه محصولی و با چه
بستهبندی برای بازار هدف تولید میشود و این محصوالت
تا چه اندازه متناسب با فرهنگ آن بازار است و قدرت
پذیرش دارد .استراتژی قیمتگذاری نیز در این موضوع
باید کامال مشخص شود .بهعنوان نمونه سازمان تصمیم
میگیرد استراتژی قیمتگذاری نفوذی را در بازار اتخاذ
کند و در بازار دیگر نیز چون محصوالت منحصربهفردی
را تولید میکند ،استراتژی قیمتگذاری باال را مدنظر قرار میدهد .مشخص شدن
استراتژی قیمتگذاری بر اساس فرایندهای تحقیقات بازار امکانپذیر است .از
طرفی نوع و دورۀ پرداخت مشتری نیز باید در این قسمت کامال مشخص شود.
فعالیتهای ترویجی نیز باید بر اساس بازار هدف مشخص شود .بهعنوان نمونه
ممکن است در بازاری ،تبلیغات محیطی بسیار تاثیرگذار باشد ،اما در بازار دیگر
تمرکز بر رسانههای اجتماعی تاثیرگذار است ،یا در بازاری دیگر ،فروش شخصی
و حضوری جوابگوست و در بازار دیگر تمرکز روی کمپینهای روابط عمومی.
درنهایت در این بخش کانالهای توزیع باید مشخص شود .این موضوع بر اساس
محصولی که سازمان تولید میکند ،تعیین میشود ،چون ممکن است در بازاری
کانالهای توزیع سنتی قوی باشند و سازمانها بتوانند از آنها استفاده کنند ،اما
در بازاری دیگر شرایط به گونهای دیگر رقم خورده باشد .در این میان چگونگی
لونقل و انبارداری نیز باید در این قسمت کامال تعیین شود.
حم 

انتخابنوعسازمان

پس از مشخص شدن برنامۀ بازاریابی ،باید نوع سازمان نیز تعیین شود .بهعنوان
نمونه برای بازار منطقهای تاسیس شرکت چندملیتی جوابگوست و در بازار دیگر
ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان کفایت میکند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که برای دستیابی به مشتریان
به نحو بهتر و موثرتر از رقبا باید ابزارها و تاکتیکهای مناسب داشت ،چون این
واقعیت وجود دارد که بازارها متفاوت هستند و اتفاقا تفاوتهای بسیار زیادی هم
با یکدیگر دارند .امروزه دیگر نمیتوان برای تمام بنگاههای اقتصادی یک نسخۀ
واحد پیچید ،دوران شاهکلید به سر آمده است .برای توفیق در هر بازار متناسب با
نوع صنعت و توان و قابلیتهای بنگاه اقتصادی باید آمیزۀ بازاریابی یا تاکتیکهای
خاص آن را طراحی و اجرا کرد .بازاریابی بینالمللی زمینه را برای شرکتهای
فعال در صنعت فراهم میآورد ،اما شرکتها باید فرصتها را بهدرستی شناسایی
کنند و با توجه به نقاط ضعف و قدرت خود و با شناسایی راهکار مناسب و
استراتژی هدفدار وارد بازار شوند.
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نگاهی به پنج پرسش مهم
برایارزیابیتفکرسازمان

مدیریت
هدیرضایی

کارشناسارشدمدیریتاجرایی

اگر از موفقترین رهبران کسبوکار دنیا بپرسید که «استراتژیک بودن»
یعنی چه؟ فکر میکنید با چه تعداد پاسخ مختلف مواجه خواهید شد؟
به این رقم توجه کنید 115 :میلیون! این تعداد پاسخ آنها در یک
پرسشنامۀ آنالین در مورد مدیریت استراتژیک است .دلیل این اتفاق
روشن است؛ استراتژی چیز پیچیدهای است .به نظر میرسد مدیران
سراسر دنیا چهارچوبهای پیچیدۀ طراحیشدهای را برای سروکار
داشتن با استراتژیها در سطح انتزاعی ایجاد کردهاند .اما حقیقت این
است که پیشرفت یا شکست استراتژی بر این مبناست که تا چه اندازه
مدیران در هر سطح سازمان ممکن است تفکر استراتژیک یکپارچه در

 .1امروز چه کاری برای انجام دادن داریم؟

گاهی اوقات مدیران از میزان ناآگاهی خود در مورد کاری که زیردستانشان
انجام میدهند ،شگفتزده میشوند .جواب این مسئله اینجاست که در طول
زمان ،سازمانها تعداد بیشتری تیم و کارمند به مجموعۀ خود اضافه میکنند.
درحالیکه رهبران و اعضای تیم بیشتر در مورد ابتکارات و خالقیتهای
جدید صحبت میکنند ،کمتر بر هویت کاری که در حال انجامش هستند،
تمرکز میکنند .در چنین حالتی ،مدیران دیدگاهی در مورد زمانی که افراد
برای رسیدگی به اولویتهای خود سرمایهگذاری میکنند ،ندارند .پرسیدن
چنین سوالهایی این فکر را به ذهن متبادر میسازد که مدیران از آنچه در
حال انجام است ،آگاه نیستند ،یا زمان زیادی برای انجام آن میطلبند .شما
نمیتوانید بدون دانستن پاسخ این سوال با دقت کافی ،به سمت استراتژیک
بودن قدم بردارید.

 .2چرا در حال انجام این فعالیت هستید؟

بعد از اینکه از جزئیات کاری که زیردستان شما در حال انجام آن هستند مطلع
شدید ،قدم بعدی بررسی اهمیت این کار و چرایی این اهمیت از دیدگاه تیم
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عملیات روزانۀ خود داشته باشند .این موضوع بیش از هرچیز در مورد
تمرکز بیشتر بر عملیات و تمرکز کمتر بر پیچیدگی است.
حال سوال اینجاست که از نظر شخصیتی چگونه میتوانید مدیری
استراتژیکتر باشید؟ از خود و تیمتان پنج سوال زیر را بپرسید تا میزان
دقت ،هماهنگی و دیدگاه استراتژیک شما مشخص شود .هر کدام از این
پرسشها بر مبنای دیگری ساخته شده است و دیدگاهی هماهنگشده
دارد .اگر شما این پنج پرسش را بخشی از دیالوگ روزانهتان میدانید،
بهطور اجتنابناپذیری رهبری استراتژیکتر و موفقتر برای تیمتان
هستید.
شماست .احتماال شما و تیمتان پرده از موقعیتهایی که در آن عدم اطمینان
یا عدم توافق وجود دارد ،برمیدارید .این کار محرک مکالمات مهمی با تیمتان
در مورد انتخابها ،منابع و تجارت خواهد شد .ثانیا ،شما فرصتی برای ارزش
و مفهوم بخشیدن به کاری دارید که تیمتان در حال انجامش است .هر کسی
دوست دارد به این تفکر اعتقاد داشته باشد که کار آنها از بقیه مهمتر است.
این وظیفۀ شماست که از اهمیت کار هر یک از بخشها در سازمان آگاه باشید.
تنها راهی که میتواند شما را به این هدف برساند ،بررسی موشکافانه است .این
بررسی نهتنها در وظایف کارمندان ،بلکه در درجۀ اول در مورد مسائل مهم
مدیریتی باید اعمال شود .درواقع پایههای مدیریت استراتژیك بر اساس میزان
دركی است كه مدیران از شركتهای رقیب ،بازارها ،قیمتها ،عرضهكنندگان
مواد اولیه ،توزیعكنندگان ،دولتها ،بستانكاران ،سهامداران و مشتریانی كه در
سراسر دنیا پراكندهاند ،دارند و این عوامل ،تعیینكنندۀ موفقیت تجاری در دنیای
امروز است .پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمانها برای حصول موفقیت
در آینده میتوانند از آن بهره گیرند ،مدیریت استراتژیك خواهد بود.
مشخصۀ یک استراتژی خوب قابل فهم ساختن شرایط پیچیده است و نشانۀ یک

استراتژی بد ،پیچیدگی بیدلیل آن .بهراحتی میتوان استراتژی خوب را از بد
تشخیص داد .استراتژی بد ،پرشاخوبرگ است و با استفاده از کلمات سنگین در
پی این است که بیمحتوایی خود را پنهان کند .اما درواقع استراتژیهای مدیر
میتواند در داشتن یک پلتفرم تجارت الکترونیکی ،در رأس بودن و فراگیر بودن
خالصه شود.

 .3تا چه اندازه کار را متناسب با هدف بزرگمان انجام میدهیم؟

هیچگاه قدرت کسب آگاهی در مورد مسئولیتهای خود را دست کم نگیرید و
چگونگی هماهنگی کارتان با اهداف بزرگتر سازمان را بسنجید .در اینجا بحثی
در خصوص شکافها و نقاط پرت به وجود میآید .اگر تیم شما در حال کار روی
چیزی است که با هدف بزرگتر و کالنتر سازمان شما هماهنگی ندارد ،وظیفۀ
شما به چالش کشیدن ارزش آن کار است .شما باید این کار را انجام دهید ،حتی
اگر تیم شما معتقد باشد که وظیفهشان بامفهوم و دارای اهمیت است .باید از خود
بپرسید که آیا انجام این وظیفه ارزشی به مشتری اضافه میکند؟ آیا این کار به
اولویتهای اصلی کسبوکار شما مرتبط است؟ بهتر است روی مزایایی کار کنید
که هم از نظر مشتری و هم برای کسبوکار شما منفعت تلقی شود .اگر شکافی
را پیدا کردید که تا کنون مورد بررسی قرار نداده بودید ،مباحثات استراتژیک
بیشتری مورد نیاز است .آیا شما واقعا در حال کار روی وظایفی هستید که به
سازمان شما منفعت میرساند؟

 -4موفقیت از دید تیم شما چه شکلی است؟

شانس یکی از معیارهایی است که دیگران برای ارزیابی موفقیت شما به کار
میبرند .آیا آنها داستانی گفتهاند دربارۀ اینکه موفقیت از نظر تیم شما شبیه
به چیست؟ اگر شما از اعضای تیمتان بخواهید که به صورت فردی و تیمی،
موفقیت را توصیف کنند ،آیا آنها میتوانند یک پاسخ صریح به آن دهند؟ بهترین
متفکران استراتژیک زمانی را در این خصوص سرمایهگذاری میکنند که دریابند
در قالب فعالیتها ،رفتارها ،روابط و نتایج استراتژیک چه چیزی واقعا موفقیت
نامیده میشود .هر چه شما بیشتر قادر به هماهنگی تیمتان با دیدگاهی قوی
در خصوص موفقیت باشید ،احتمال دستیابی به آن را باال خواهید برد .یکی از
بهترین نشانههای بارز و چشمگیر موفقیت ،داشتن انتظاری مثبت از خود است
که درونمان را از یک خوشبینی کامل پر میکند .به مشکالت بهعنوان فرصتی
برای کسب تجربه و بهکارگیری خالقیت و مهارتمان نگاه کنیم .چنانچه یک
هدف مشخص را تعریف کنید و مقیاسی برای نشان دادن میزان پیشرفت در

مسیر این هدف داشته باشید ،به نتایج شگفتانگیز و دیدگاه مثبتی در مورد
موفقیت خواهید رسید .البته یافتن یک هدف مشخص و مقیاس صحیح برای
برآورد پیشرفت ،سخت و دشوار است .زیرا اگر این موضوع ساده بود ،همۀ افراد
دنیا تبدیل به شخصیتهای موفق میشدند.

 .5چه کاری باید انجام دهید تا بیشتر ،بهتر و سریعتر به اهداف
برسید؟

بیشتر مدیران با پرسیدن مستقیم این سوال خواستار نشان دادن تواناییشان
در استراتژیک بودن هستند .اگر به اندازۀ کافی روی پاسخ این پرسش تمرکز
نکردهاید ،باید گفت انگار برایتان مهم نیست که چه بر سرتان خواهد آمد،
چراکه بههرحال شما توانایی انجام کاری را که در بهترین و کوتاهترین زمان
شما را به موفقیت برساند ،نخواهید داشت .اما اگر بتوانید به این پرسش پاسخ
دهید ،ممکن است روشهای جدید و بهتری برای بهکارگیری اهداف گستردهتر
شرکتتان شناسایی کنید .بهعنوان مثال ،شما ممکن است این مسیر را انتخاب
کنید که تغییر مسیر منابع از کار جاری ،اهمیت کمتری در مقایسه با پرداختن
به موقعیتهای جدید داشته باشد.
پرسش آخر مهمترین پرسش در میان این پنج پرسش است ،چراکه هر مدیر بزرگی
نیازمند به چالش کشیدن اعضای تیمش برای کار بیشتر ،بهتر و سریعتر در طول زمان
است .البته اگر خواستار ایجاد بهترین دیدگاه استراتژیک هستید ،این پرسش نیز بهطور
جداییناپذیری به پرسشهای قبلی مرتبط است .در اين بخش بايستي شما تصوري از
آيندۀ ايدهآل داشته باشيد كه براي رسيدن به آيندۀ ايدهآل الزم است آيندۀ ايدهآل را
براي خود خلق كنيد .اگر هميشه همان كاري را كه انجام دادهايد ،تكرار كنيد ،هميشه
همان را به دست خواهيدآورد كه تاكنون به دست آوردهايد .وقتي به قدر كافي به تصوير
آيندۀ ايدهآل خود فكر كرديد ،ميتوانيد نظرات خود را با گروه كوچك چهار تا پنج نفره
يا مستقيما با تيم اصلي برنامهريزي در ميان بگذاريد .هدف از انجام اين مهم دستيابي
به اتفاق نظر در مورد تبيين آيندۀ ايدهآل است .اغلب الزم است كه ابتدا نكات و نظرات
مقبول گروه را تكتك روي كاغذ بياوريد و سپس به تبيين نهايي تصوير خود كه كوتاه،
مثبت و الهامبخش است ،مبادرت ورزيد.
در آخر بهعنوان جمعبندی؛ برای اینکه مدیری استراتژیک باشید ،این پنج پرسش
را از خود و اعضای تیمتان بپرسید .در این حالت دیدگاه مناسبی دربارۀ توانایی
جمعی اعضای تیم برای استراتژیک بودن به دست میآورید .هرچه شایستگی
بیشتری در پاسخ به این سوالها پیدا کنید ،در موقعیت بهتری برای پیشرفت و
سوق دادن تیم و سازمانتان به سمت هدف قرار میگیرید.

نشستعلمیمدیرانسیناداروباپزشکانبیمارستانطرفه
مدیران سینادارو در یک صبحانۀ کاری در بیمارستان طرفه ،محصوالت و داروهای
چشمی خود را برای رئیس ،استادان و رزیدنتهای حاضر در این نشست تشریح
کردند و به سواالت آنها پاسخ دادند.
بر پایۀ این خبر ،در ابتدای این جلسه که مقارن با ورود به سومین روز از حادثه
دلخراش ساختمان پالسکو بود ،دکتر فقیهی ریاست بیمارستان طرفه و دکتر
محمدحسن واصفی مدیرعامل شرکت سینادارو با زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ
جانباختگان ،برای بازماندگان طلب صبر کردند.
دکتر واصفی در ادامۀ این نشست با معرفی مختصر شرکت البراتوارهای سینادارو
و فعالیتهای آن ،همگام شدن با تکنولوژی جهانی را یادآور شد .ایشان با اشارهای
گذرا به گروههای مختلف محصوالت در شرکت سینادارو و تولید  360میلیون واحد
دارو در سال ،سینادارو را یکی از فعالترین شرکتهای داروسازی معرفی کرد .دکتر
واصفی تولید قطرههای چشمی سینالون ادونسد ،لووفلوکساسین و سیکوپنتولیت
را نوید داد.
در این نشست همچنین پروسۀ احداث پروژۀ خط تولید قطرههای سینگل دوز از
ابتدا تا بهرهبرداری و همچنین نحوۀ تولید قطرۀ اشک مصنوعی سینالون توسط دکتر
آلنبی ،معاون طرح و نوسازی شرکت سینادارو ،تشریح و در پایان به سوالهای
حاضران پاسخ داده شد.
در پایان ،استادان چشمپزشکی با استقبال از تولید محصوالت جدید به صورت
سینگل دوز ،پیشنهادهای تولید برخی از محصوالت فوق تخصصی و مورد نیاز

بیماران ،بهویژه قطرههای چشمی آنتی گلوکوم را به صورت سینگل دوز مطرح
کردند.
مدیرعامل سینادارو نیز تولید محصوالت جدید را به تعداد درخواست ،شرایط بازار
و صرفۀ اقتصادی منوط کرد.
شرکت البراتوارهای سینادارو یکی از شرکتهای وابسته به شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی (سهامی عام) است.
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بانکدا ری
محمدحسین علیاکبری

گزارش «وخارزم» از مهمترین تحوالت نظام بانکی در دولت یازدهم

نظامبانکیزیرتیغتیزجراحی

دولت یازدهم ازجمله دولتهایی بود که طرح تحول اقتصادی و خارجی و افزایش نوسانات نرخ ارز ،مجموعۀ سیاستهای پولی،
نظام بانکی را پیش گرفت .بهطور کلی جهتگیری سیاستگذار اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال  90در جهت افزایش
پولی در نیمۀ دوم دهۀ  80بر کاهش دستوری نرخهای سود بانکی جذابیت ابزارهای بازار پول ،مورد بازبینی قرار گرفت .مجموعۀ
و افزایش تامین مالی اقتصاد از محل منابع نظام بانکی ،فارغ از سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی در بیستم دی ماه سال 90
تحوالت و واقعیتهای اقتصادی کشور ،استوار بود؛ بهطوریکه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید .رویکرد بازبینی نرخهای سود
همزمان با اصرار سیاستگذار بر کاهش دستوری هزینههای تامین سپرده در سیاستهای پولی جدید بانک مرکزی در این دوره ،بر
مالی اقتصاد ،اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیالت شدت آزادسازی بانکها در اعالم این نرخها و همزمان تعیین سقف ،برای
بیشتری گرفت .رویکرد سیاستگذار درخصوص کاهش نرخهای نرخ سود تسهیالت بانکی استوار بود .مجموعۀ سیاستهای پولی،
سود بانکی در سال  89البته با شدت کمتر ادامه یافت .با این وجود ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور تا تیر ماه سال  93و تا زمان
سیاست کاهش نرخهای سود بانکی در سال  ،90با هدف کاهش ابالغ مجموعۀ سیاستهای پولی و اعتباری (مصوب تیرماه سال
هزینۀ تولیدکنندگان کماکان در دستور کار سیاستگذار قرار داشت 1393 .شورای پول و اعتبار) از سوی بانکها الزمالرعایه بود .عالوه
با وجود الزامات قانونی و فنی موجود ،نرخهای سود در مجموعۀ بر این ،اجرای طرح مسکن مهر و تامین مالی این طرح از محل
سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال    90منابع بانک مرکزی در طول سالهای  89-92نقش تعیینکنندهای
با هدف کاهش هزینههای تولید ،کاهش یافت .با تشدید تحریمهای در جهتدهی به متغیرهای پولی و اعتباری ایفا کرد.

بهبود سیاستگذاری در بخش پولی کشور

با روی کار آمدن دولت یازدهم ،انجام اقداماتی در جهت بهبود سیاستگذاری در
حوزۀ پول و بانک مورد توجه قرار گرفت .ازجمله اقداماتی که در این دولت اتفاق
افتاد ،اصالح سیاستهای پولی و بانکی ،حرکت به سوی انضباط پولی ،کنترل
رشد پایۀ پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی ،سالمسازی
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تامین مالی طرح مسکن مهر ،کاهش تکالیف بودجهای در استفاده از منابع
بانکی ،بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپردههای مدتدار،
تالش در جهت ساماندهی مطالبات غیرجاری شبکۀ بانکی و ساماندهی بازار
غیرمتشکل پولی ،تالش برای استقرار سامانۀ بانکداری متمرکز و عرضۀ
خدمات الکترونیکی در حوزۀ نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک ،ترویج

استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید مانند صکوک اسالمی در بازار پول ،اولویت
دادن به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری
بانکها ،توسعۀ بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و
تامین مالی بانکها و تالش برای بهبود نسبتهای ترازنامهای بانکها و موسسات
اعتباری بود.

مسکن مهر پرچالش

اقدام دیگری که میتوان به آن بهعنوان درمان یکی از بزرگترین بیماریهای
اقتصاد ایران نام برد ،سالمسازی تامین مالی طرح مسکن مهر بود .بر اساس
مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال  92یک دورۀ تنفس سه ساله برای
بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد منابع
حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در چهارچوب طرح مسکن مهر به تداوم
تامین مالی این طرح و تکمیل پروژههای ناتمام موجود اختصاص یابد .با اتخاذ
این تصمیم ،عالوه بر اصالح رویۀ ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی
برای تامین مالی طرح مسکن مهر ،زمینۀ تداوم تامین مالی و تکمیل این طرح
نیز فراهم شد .در کنار این اقدامات کاهش تکالیف بودجهای در استفاده از منابع
بانکی در رأس تصمیمات دولت قرار گرفت تا قدری از فشار روی نظام بانکی و
کاهش منابع که طی سالهای گذشته رقم خورده بود ،کاسته شود .بااینحال
بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپردههای مدتدار نیز از
اقداماتی بود که بالفاصله در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گرفت.
تالش در جهت ساماندهی مطالبات غیرجاری شبکۀ بانکی و ساماندهی بازار
غیرمتشکل پولی و موازی با آن تالش برای استقرار سامانۀ بانکداری متمرکز
و عرضۀ خدمات الکترونیکی در حوزۀ نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک
نیز از دیگر اقدامات عاجلی بود که برای شفافسازی و تسریع در امور نظارت و
پیگیری به نهاد حاکم بر بازار پول ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

حوزۀ تامین مالی بنگاههای اقتصادی درکشور حرف اول را میزند که مصداق آن
اعطای تسهیالت حدود 420هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که حدود
30درصد تولید ناخالص داخلی بود.

طرحی بانکی در مجلس

اعطای الیحۀ قانون بانکداری بدون ربا و الیحۀ قانون بانک مرکزی همگن
شدن نرخ سود بانکی در عقود مبادلهای و مشارکتی ،هموارسازی مسیر خروج
از پدیدۀ سرکوب مالی در حوزۀ پولی با مدیریت انتظارات تورمی ،بسترسازی
تک نرخی کردن نرخ ارز ،تشکیل شورای فقهی مبنی بر استفاده از شرع مقدس
در ضوابط و مقررات ابالغی در بانک مرکزی ،ازجمله کلید واژههای تحوالت
بانکی اقتصاد ایران است که باعث تحوالتی گسترده در نظام بانکی ایران خواهد
شد .اما در کنار این تحوالت شکلی و همچنین سیاستهای موجود ،همواره
باید از اثر تخریبی تزریق فراوان نقدینگی بدون تناسب با بهرهوری و کارایی و
جذب منابع در مسیر تولید ،پرهیز شود و منابع بانکی به شرط بهبود تولید و
فروش ،اشتغالزایی ،صادرات و اصالح ساختار به واحدهای اقتصادی و تولیدی
پرداخت شود.

برجام و بانکداری

در همین حال برخی مقامات دولتی عملکرد نظام بانکی را بعد از برجام موفق
میدانند .برخی از آنها معتقدند با گذشت یک سال از برنامۀ جامع اقدام مشترک
(برجام) میتوان گفت که یخ تحریمها بهتدریج شکسته شده است و بانکهای
ایرانی بهتدریج در حال ارتباطگیری با نظام بانکی بینالمللی هستند .البته
بازگشت به ارتباطات بانکی پیش از تحریمها امری زمانبر است و نمیتوان انتظار
داشت بانکهای مختلف دنیا بتوانند اتصال مجدد را برقرار کنند .اکنون بانکهای
کوچک و متوسط و نیز بانکهایی که در گذشته تجربۀ کار را با نظام بانکی
ایران داشتند ،ارتباطات مجدد خود را با ایران آغاز کردهاند و بانکهای بزرگ
نیز بهتدریج وارد خواهند شد .برای ارتباط مجدد با بانکهای خارجی ما نیز باید
تقویت بانکها
نظام مالی کشور در گذشته بهخاطر نوع نگاه دولت بهتدریج با داراییهای منجمد در داخل آمادگی الزم را برای ارتباطات پیدا کنیم که محور اصلی این آمادگی،
مواجه شده که موجب شده نظام بانکی نتواند از
شفافیت در عملکرد مالی بانکهاست .در گام نخست باید
قدرت مالی خود در راستای اعطای تسهیالت استفاده
صورتهای مالی نظام بانکی ایران شفاف شود که در این
کند .در همین حال در بیستم تیر ماه سال جاری
راستا بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته صورتهای مالی
عنوان
ه
ب
آن
به
توان
ی
م
که
دیگری
اقدام
حسن روحانی رئیس جمهور از اجرای طرح تقویت
جدید را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و انتظار
درمان یکی از بزرگترین بیمار یهای
بانکها خبر داد .از نظر او تقویت بانکها برای ارائۀ
میرود در مجامع عمومی بانکها ،صورتهای مالی بر
اقتصاد ایران نام برد ،سالمسازی تامین
تسهیالت به بنگاههای تولیدی هدف اصلی طرح
اساس شکل جدید آن بررسی و تصویب شود .صورتهای
مالی طرح مسکن مهر بود .بر اساس
اصالح نظام بانکی است و پرداخت بدهی دولت به
مالی جدید  80درصد با استانداردهای بینالمللی انطباق
مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن
پیمانکاران از طریق اوراق بهادار ،رونق اقتصادی را
دارد و از اینرو نهادهای خارجی میتوانند درک بهتری از
ماه سال  92یک دورۀ تنفس سه ساله
تضمین میکند .مسلما طرح تحول نظام بانکی ،آغاز
صورتهای مالی نظام بانکی ایران پیدا کنند.
برای بازپرداخت بدهی بانک مسکن
پس از شفافسازی صورتهای مالی ،نوبت به رتبهبندی
فرایند مهمی در انضباط پولی ،صورت مالی دولت و
به بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد
بانکهای ایرانی توسط موسسات بینالمللی میرسد که
شفافیت و نظمدهی به بدهیهای دولت است و به این
منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت
در این راستا بانکها باید اقدامهای الزم را برای تفاهم
ترتیب پیچیدگیهای قبلی این سه عرصه ،در مسیر
اعطایی در چهارچوب طرح مسکن
مهر به تداوم تامین مالی این طرح
گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع
با این موسسهها آغاز کنند .در جریان برگزاری نهمین
و تکمیل پروژ ههای ناتمام موجود
از بخشهای تولیدی و اشتغالزا قرار خواهند گرفت.
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه که  20تا  23تیر در تهران
اختصاص یابد
پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم ،عمال
برگزار شد ،نمایندگانی از موسسات بینالمللی رتبهبندی
در ایران حضور یافتند تا مذاکراتی را دربارۀ رتبهبندی
روند بازگشت وامها از سوی وامگیرندگان را متوقف و
شرایط پیچیدهای را ایجاد کرده بود .این روند با تشدید تحریمها شکل دیگری بانکها و شرکتهای ایرانی انجام دهند.
یافت ،چراکه نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عمال سه برابر شد و در چنین در سایۀ این رایزنیها ،قرار بر این شد که موسسههای معتبر رتبهبندی در ایران
فضایی بدهکاران بانکی اگر هم میخواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها حضور یابند و کار رتبهبندی بانکها را برای تسهیل ارتباطات بینالمللی آنها آغاز
کنند .برای استفاده از فضای بهوجودآمده پس از برجام باید با جدیت بیشتری کار
بپردازند ،از آن توانمندی برخورد نبودند.
صاحبنظران حوزۀ اقتصاد معتقدند با بروز تحوالت جدید در نظام بانکی و از رتبهبندی شرکتها و بانکهای ایرانی پیگیری شود تا بتوان از شرایط جدید بهرۀ
آنجا که بازارهای مالی در کشور به بلوغ کافی نرسیدهاند ،کماکان بازار پول در الزم را برای اقتصاد ایران برد.
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گفت وگوبادکترابن الرسول ،معاون طرح و برنامه گروه خوارزمی :

برنامه استراژیک؛ از ایده تا عمل

دکتر سیداصغر ابنالرسول مسئولیت معاونت طرحوبرنامۀ شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی را به عهده دارد .او در مصاحبه با «وخارزم»
در مورد معاونت طرحوبرنامه و اهمیت و نقش آن در گروه خوارزمی
میگوید .سال  1351به دانشگاه علم و صنعت راه یافت.درمبارزات
منتهی به پیروزی انقالب اسالمی درکناردیگرفعاالن آرمانخواه اسالمی
تالش کرد .در سال  63درحالیکه مشغول به کار بوده ،تحصیالت خود
را نیز ادامه میدهد تا در سال  65مدرک مهندسی خود را دریافت
میکند .پس ازاخذ فوقلیسانس مدیریت از دانشگاه تهران عضو
هیئت علمی دانشگاه میشود .مدتی بعد نیز از دانشگاه علم و صنعت
مدرک دکتری خود را دریافت میکند .استادیار دانشگاه شده و نویسندۀ
چهار عنوان کتاب و دهها مقاله است و دستکم راهنمای بیش از 30
پایاننامه بوده است  .از سال  ، 88به بخش خصوصی آمده است .در
سال  89بهعنوان رئیس هیئتمدیرۀ بیمۀ کوثر مشغول به کار میشود.
در حال حاضر نیز بهعنوان عضو هیئت مدیرۀ بیمۀ کوثر فعالیت میکند.
در سال  90تا اردیبهشت  93بهعنوان عضو هیئت مدیرۀ شرکت صنایع
و معادن غدیر فعالیت دشاته است .از اوایل اردیبهشت  93نیز معاون
طرحوبرنامۀ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است.
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یکی از وظایف معاونت طرحوبرنامه آنطور که دکتر ابنالرسول
میگوید ،کنترل و پایش شرکتهای زیرمجموعۀ خوارزمی است .حوزه
طرح وبرنامه باهمکاری معاونت های تخصصی ستادی ومشارکت
مدیران اجرایی برای تمامی شرکتهای زیرمجموعه هدفگذاری
میکند و چشماندازی را برای شرکتها در نظر میگیرد .در مرحلۀ بعد
برای تحقق این چشمانداز ،برنامهریزی استراتژیک توسط شرکتها
تهیه و از سوی معاونت طرحوبرنامه نهایی میشود .البته برنامهریزی
بدون کنترل رها نمیشود ،بلکه شرکتها با سیستمی مشخص پایش
و کنترل میشوند .طرح وبرنامه  از جداول  BSCبرای پایش شرکتها
استفاده میکند .بر اساس این جدولها ،عملکرد هر شرکت به صورت
سهماهه مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
او در مصاحبه با «وخارزم» از چگونگی فعالیت واحد طرحوبرنامه در
سازمانهای دولتی و خصوصی میگوید و سپس فعالیتها و چگونگی
مدیریت مسائل از سوی این واحد را در شرکت خوارزمی مطرح
میکند .دکتر ابنالرسول از اهداف بلند درگروه خوارزمی برای سال
 99میگوید و توضیح میدهد که چگونه برای تحقق آن برنامه ریزی
راهبردی صورت گرفته است.

از وظایف واحد طرحوبرنامه شروع کنیم .این واحد در سازمانهای چند اداره داشتهباشد .این روند را تا سطح نفر ادامه دادهایم و مشخص کردهایم
کاری کسبوکارهای مختلف ،چه که هر اداره چند نفر را داشتهباشد .پس تنظیم ساختار سازمانی و حتی جداول
مختلف با توجه به حوزههای
ِ
سازمانی با واحد طرحوبرنامه است .این روند در همۀ سازمانها به همین صورت
وظایفی دارد؟ و چه اهدافی را دنبال میکند؟
طرحوبرنامه کال در همۀ سازمانها چه دولتی ،چه عمومی و چه خصوصی است .حتی در ارتش نیز واحد طرحوبرنامه مشخص میکند که مثال یک دسته،
مجموعهای از وظایف را به عهده دارد که با توجه به زمانی که داریم ،آنها را چند نفر باشد و هر یک از افراد چه وظایفی را بر عهده دارند .وقتی اینها را روشن
مطرح میکنم .یک وظیفۀ اصلی این است که برای سازمان هدفگذاری کند .کردیم ،نوبت به شرح وظایف میرسد.
یعنی مشخص میکند که این سازمان قصد دارد پنج سال دیگر یا  10سال شرح وظایف اجزای مختلف سازمان از معاونت گرفته تا اداره و نفر را مشخص
دیگر به چه مقصدی برسد .پس هدف یا چشماندازی را تعریف میکند .مث ً
ال میکنیم .به دنبال آن شرایط احراز را تعیین میکنیم .شرایط احراز ،یعنی
این سازمان میخواهد در سال  1404کجا باشد؛ مثل سند چشمانداز جمهوری شخصی که میخواهد شغلی را انجام بدهد ،باید چه صالحیتهایی داشتهباشد؛
اسالمی ایران ،هر سازمان یا شرکتی هم باید هدفی داشته باشد .اصوال سازمان از تحصیالت گرفته تا سوابق کاری و مهارتهای مختلف .این شرایط را هم واحد
بدون هدف معنایی ندارد و قابل تصور نیست .پس نخستین وظیفۀ این واحد ،طرحوبرنامه مشخص میکند .این واحد حتی تا طبقهبندی مشاغل نیز پیش
هدفگذاری و تعیین چشمانداز است .در مرحلۀ بعد این هدف باید در هیئت میرود ،یعنی حتی حقوق هر طبقۀ شغلی باید در این واحد مشخص شود.
مدیره به تصویب برسد و سپس بر مبنای آن برنامهریزی صورت گیرد .یعنی البته ما در خوارزمی هنوز این کار را انجام ندادهایم ،اما این کار جزو وظایف
با چه استراتژی قرار است شرکت ،چشمانداز خود را محقق کند؛ به این کار طرحوبرنامه است .اضافه بر اینها ،سیستمها را هم این واحد مشخص میکند؛
تهیۀ برنامهریزی استراتژیک میگویند .درنتیجه طرحوبرنامه در هر سازمان ،برنامۀ از سیستم مالی گرفته تا سیستم اتوماسیون اداری و سیستمهای مدیریتی که
مورد استفاده قرار میگیرد .ما  BIیا همان  Intelligent Businessرا داریم
استراتژیک را تهیه میکند.
برنامهریزی استراتژیک یک سازمان باید تمامی مسائل داخلی سازمان یعنی نقاط راهاندازی میکنیم ،یعنی هوش تجاری که در آن هر مسئولی متناسب با حوزۀ
قوت و نقاط ضعف سازمان را در بر بگیرد .بهعالوه باید تمامی مسائل محیطی تصمیمگیریاش ،اطالعات الزم را بهموقع دریافت میکند .این شبیه به داشبورد
سازمان یعنی فرصتها و تهدیدها را برای آینده بررسی و ارزیابی کند .یعنی اگر ماشین است .تمامی اطالعات در اختیار مسئول قرار میگیرد تا بتواند در حوزۀ
افق هشت ساله یا ده ساله دارد ،باید در همان افق همۀ این مسائل پیشبینی شود .خودش بهدرستی تصمیمگیری کند .اینها از قبل تنظیم شده که این فرد چه
سپس بر مبنای اینها ،استراتژی مشخص میشود و در مرحلۀ بعد این استراتژی تصمیماتی میگیرد ،به چه اطالعاتی نیاز پیدا خواهد کرد و این اطالعات از کجا به
را برای تمامی اجزای سازمان تشریح میکند .به این کار آگاهسازی استراتژیک دست خواهد آمد .همۀ اینها تنظیم شده و در یک انبار داده جمعآوری میشود،
سپس بین افراد توزیع میشود .ما در حال حاضر سعی داریم این کار را در
میگویند .تمامی بدنۀ سازمان باید این را بهخوبی درک کنند.
خوارزمی پیاده کنیم .اضافه بر اینها ،سیستم پایش داریم .هدف بدون برنامهریزی
این فرایند آگاهسازی معموال به چه صورت انجام میشود؟
بخشی از این کار با همایشها ،سخنرانیها یا مقالههایی که در مجالت نوشته محقق نمیشود و هیچ برنامهای به مرحلۀ اجرا نمیرسد ،مگر با کنترل و پایش.
میشود ،انجام میشود .مثال در مجلۀ «وخارزم» تا کنون چندین مقاله در پس باید پایش کنیم.
مورد برنامهریزی استراتژیک و پایش استراتژیک نوشته شده است .بهعالوه در بهترین سیستمهای پایش در جهان  BSCیا ( card score Balanceسیستم
همایشهای مختلف این مطالب ارائه شد ه است .گاهی نیز جلسات مشترکی با کارت امتیازی متوازن) است .من در رسالۀ دکتری خود بهعنوان نخستین نفر
در کشور به این مسئله پرداختم .حاال در خوارزمی
سازمانها داشتهایم که در آن با یکدیگر مبادلۀ اطالعات
پیادهسازی  BSCرا آغاز کردهایم .یعنی پس از ابالغ
داشتهایم و بسیاری از موارد را با هم بحث کردهایم .گاهی
برنامهریزی استراتژیک ،یک برنامۀ هفت ساله برای
چندین بار یک طرح بین ما و شرکت زیرمجموعه مبادله
شده و مورد اصالح قرار گرفته تا به شکل نهایی درآمده برنامهریزی استراتژیک یک سازمان
خوارزمی مشخص شده است .در این برنامه مشخص
است .اما بعد از برنامهریزی استراتژیک نوبت به تعیین باید تمامی مسائل داخلی سازمان
شده که در سال  1399به کجا میرسیم ،چه سود و چه
یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف
دارایی خواهیم داشت .وقتی این را روشن کردیم ،آن را
ساختار سازمان میرسد .فرض کنید ما یک برنامه داریم و
میخواهیم آن را محقق کنیم ،اما با چه وسیلهای میتوان سازمان را در بر بگیرد .بهعالوه باید
به صورت خردتر در سالهای  97 ،98تا  92مشخص
تمامی مسائل محیطی سازمان
کردیم .به اینترتیب دارایی و سود را از سال  92تا
این کار را انجام داد؟ اگر بخواهید از اینجا به مقصد
یعنی فرصتها و تهدیدها را برای
 99کامال مشخص کردهایم .بعد این را در سطح همان
بندرعباس حرکت کنید ،باید وسیلۀ سفر را مشخص
آینده بررسی و ارزیابی کند .یعنی
پورتفویی که به آن اشاره کردم ،خرد کرده و درصدها
کنید .آن بستری که شما را به مقصد میرساند ،باید
اگر افق هشت ساله یا ده ساله
را مشخص کردهایم .مثال درنهایت به شرکت برق سپهر
مشخص شود .در سازمانها این بستر درحقیقت ساختار
دارد ،باید در همان افق همۀ این
ابالغ کردیم که در سال  92تا  99باید این سود و دارایی
سازمانی است.
مسائل پیشبینی شود.سپس بر
را داشتهباشید .سپس آن شرکت بر اساس این اهداف،
پس ما ساختار سازمانی را از کل به جزء روشن میکنیم.
مبنای اینها ،استراتژی مشخص
برنامهریزی استراتژیک خود را تهیه کرده و ما آن را
یعنی پورتفو تنظیم کردهایم .برای مثال در برنامهریزی
میشود و در مرحلۀ بعد این
کنترل کردهایم .درنهایت بعد از رفت و برگشتها این
استراتژیک شرکت خوارزمی اعالم شده است که بر
استراتژی را برای تمامی اجزای
برنامه تایید شده و آن را ابالغ کردهایم .مرحله بعدی
فرض از کل اهداف15 ،درصد به برق مربوط میشود،
سازمان تشریح میکند .به این کار
این است که در جدولی اینها را به صورت مستمر رصد
یا 10درصد به  ITمربوط میشود .اینها باید این هدف
آگاهسازی استراتژیک میگویند.
کنیم.
را محقق کنند .البته این ساختار کلی است؛ در کنار آن
تمامی بدنۀ سازمان باید این را
به اینترتیب ما یک جدول  BSCبه شرکتها دادهایم.
ساختار جزئی را نیز ارائه کردهایم .ساختار سازمانی داخل
بهخوبی درک کنند
این جدول در وجوه مختلف تدوین شدهاست؛ وجه مالی،
گروه را هم این واحد مشخص میکند .یعنی ما مشخص
وجه مشتری ،وجه فرایندها و وجه یادگیری و رشد .در
کردهایم که خوارزمی باید چند معاونت ،چند مدیریت و
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وجه مالی میزان دارایی ،میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه را روشن کردهایم .در
وجه مشتری ،سهم بازار آن شرکت را مشخص کردهایم .در فرایندها ،اصالحات
را به آنها گفتهایم .پس هر وجه چند معیار دارد و هر معیار ،یک هدف دارد.
درنتیجه کامال مشخص شده که در وجه مالی معیار ،مثال سود است و مقدار
آن نیز برای هر سال روشن شده است .آن شرکت هم با توجه به رقبای خود
و امکاناتی که در اختیار دارد ،برنامهای را مشخص کرده است .به این ترتیب،
جدول برای پایش به صورت رسمی از سوی واحد طرحوبرنامه به سازمانها ابالغ
میشود .بنابراین پایش ،به صورت گزارشهای سه ماهه یا فصلی از شرکتها
دریافت میشود .در جدول سه رنگ سبز ،زرد و قرمز داریم؛ اگر شرکت هدف
خود را محقق کردهباشد ،به رنگ سبز درمیآید ،اگر در آستانۀ تحقق باشد ،به
رنگ زرد ،و اگر خیلی عقب باشد ،به رنگ قرمز درمیآید.
عالوه بر همۀ اینها بحث فناوری اطالعات را در همۀ سازمانها داریم .در
گذشته که هنوز  ITمطرح نبود ،در سازمانها بخش آمار و اطالعات وجود
داشت .اما در عصر جدید از آمار و اطالعات دستی به سمت آمار دیجیتال حرکت
کردیم .حتی در گذشته از فوقلیسانسهای آمار و اطالعات استفاده میشد ،اما
اکنون از متخصص  ITاستفاده میشود .این کار  ITاست که تمامی مسائل آن
به واحد طرحوبرنامه مربوط میشود .اینها وظایف کلی طرحوبرنامه در سازمان
به شمار میآیند.
مدیریت سازمانها چطور بر عملکرد واحد طرحوبرنامه نظارت
میکنند؟
بهطور کلی ،وظایف و مأموریتی بر عهدۀ سازمان است .اگر دانشگاه در نظر
بگیرید ،ماموریت آن آموزش و پژوهش است .ولی این کار در سطح دانشکدهها
خرد میشود ،مثال دانشکدۀ صنایع که آموزش و پژوهش در این رشته را بهعنوان
ماموریت اصلی خود به عهده میگیرد .یعنی ماموریت اصلی سازمان در سطح
دانشکده خرد میشود ،اما وظیفۀ مدیر اصلی سازمان ،هدفگذاری ،برنامهریزی،
سازماندهی ،هدایت و کنترل است .یعنی مدیرعامل یک شرکت یا مدیر یک
سازمان یا وزیر یک وزارتخانه در یک جمله این وظیفه را دارد« :هدفگذاری،
برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل» .این وظیفه در سطح معاونتهای
ستادی خرد میشود .یعنی مثال در دانشگاه ،اجرای آموزش به عهدۀ دانشکده
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است ،اما هماهنگیها و برنامهریزیهای آموزشی به عهدۀ معاون آموزش ،مسائل
پژوهشی به عهدۀ معاون پژوهشی است و آن کسی که مدیر است ،همۀ اینها
را در رأس کنترل میکند .به اینترتیب ،در یک شرکت هم وظیفۀ مدیرعامل
در سطح معاونتها خرد میشود .برای مثال در این سازمان ،من به نیابت از
مدیرعامل ،برنامهریزی میکنم و وظایف او را انجام میدهم.
نقشی که واحد طرحوبرنامه در سازمانهای دولتی ایفا میکند ،چه
تفاوتی با نقش آن در سازمانهای خصوصی دارد؟ آیا اصال الزاما
تفاوتی در این زمینه وجود دارد؟
سازمانهای دولتی اصوال ماموریتگرا هستند .اساس آنها ماموریتگرایی است؛
یعنی ماموریت آنها ایجاب میکند که کاری را انجام بدهند .مثال ماموریت یک
دانشگاه آموزش و پژوهش است .کاری به سود آن ندارد ،ماموریت خود میداند
که این کار را انجام بدهد .ارتش برای خود به دنبال سود نیست ،بلکه وظیفه
یا ماموریتش را انجام میدهد و همۀ آن هزینه است .در همۀ سازمانهای
دولتی به همین شکل است و طرحوبرنامه بر اساس همین مورد تعریف میشود.
یعنی برنامهریزی و هدفگذاری برای همان ماموریت انجام میشود .ما در
سازمان خصوصی به دنبال سود هستیم ،اما آنها به دنبال سود نیستند .پس
در سازمانهای دولتی ،واحد طرحوبرنامه بر اساس ماموریت آن سازمان وظیفه
خود را انجام میدهد .ولی ما اینجا بر اساس سود برنامهریزی میکنیم و وظیفۀ
خود را انجام میدهیم .ما اگر یک زمینه را شروع کردیم و احساس کردیم ضرر
داریم ،خیلی راحت میتوانیم از آن بیرون بیاییم .یعنی خیلی راحت از یک
صنعت بیرون میآییم و وارد یک صنعت دیگر میشویم که سود داشته باشد.
اما آموزشو پرورش نمیتواند این کار را انجام بدهد .یا ارتش نمیتواند چنین
کاری را انجام بدهد .پس طرحوبرنامه در این سازمانها بر اساس ماموریت کارش
را انجام میدهد ،اما در سازمانهای خصوصی بر اساس چشماندازی که تعیین
کردهایم ،کار را پیش میبریم .ما میزان مشخصی دارایی و میزان مشخصی سود
باید داشت ه باشیم .طرحوبرنامه در سازمان خصوصی به سودآوری اجزای خود
نگاه میکند .اما در سازمانهای دولتی ،طرحوبرنامه این مسئله را بررسی میکند
که آیا آنها ماموریت خود را بهخوبی انجام میدهند یا خیر.
در بخشی از صحبتهای خود به پایش اشاره کردید .در مورد

شیوهها و سیستمهای جدید پایش عملکرد و نظارت سازمانها پس ما هم در واحد خود به دنبال این رضایت مشتری هستیم .پس اینطور شد
توضیح بدهید .هر کدام از این شیوهها ،چه مزایا و چه معایبی که نیروی انسانی باانگیزه باعث بهبود فرایند میشود و بهبود فرایند باعث کاهش
قیمت و افزایش کیفیت میشود .درنهایت نیز به رضایت مشتری میرسیم که
دارند.
به صورت کلی در دنیا سیستمهای مختلفی برای پایش وجود دارد .سیستمی باعث کسب سود بیشتر میشود .ما هم وضعیت خود را بر همین اساس بررسی
در اروپا وجود دارد که به آن  EFQMمیگویند .این سیستم درحقیقت نوعی میکنیم.
در مورد برنامههای راهبردی این واحد توضیح بدهید .این برنامهها
مسابقه را ترتیب میدهد .یعنی روش آن ایجاد مسابقه بین شرکتهاست .بر
چگونه عملیاتی میشوند؟
اساس یکسری آیتمها ،شرکت برتر معرفی میشود .تندیسی که به آنها داده
میشود ،مثال برای اهتمام به کیفیت است .به این ترتیب اساس آن «کیفیت» در مرحلۀ اول باید هدفگذاری انجام شود .هر فرد یا هر سازمان در حیات خود
است .پس همه چیز بر مبنای کیفیت سنجیده میشود .در ایران ،سازمان مدیریت باید هدفش را مشخص کند و بداند که به کجا میخواهد برسد .دانشجویی که وارد
صنعتی هر سال  005شرکت برتر کشور را تعیین میکند .شرکت خوارزمی نیز دانشگاه میشود و میگوید هدف من این است که 20سال دیگر استادتمام باشم،
در این همایش اخیر شرکت داشته که رتبۀ  17را به دست آورده است .سال باید در مسیر چشماندازی که تعیین کرده حرکت کند .در سازمان هم ما مشابه
قبل رتبۀ این شرکت  701بود .این رتبه بر اساس «فروش» است EFQM .این کار را انجام داد هایم .قرار است گروه خوارزمی در تاریخ 33 ،1399/3/31هزار
معیارهایی دارد که از رهبری گرفته تا بسیاری از مسائل دیگر مورد بررسی قرار میلیارد تومان دارایی داشته باشد .البته رقم دقیق آن 10میلیارد دالر است .پس
میگیرد .یک بخش از معیارها جزو توانمندسازهاست .در این بخش آنها که ما قرار است در آن تاریخ مشخص در خوارزمی این مقدار دارایی داشته باشیم.
25درصد از این رقم  ،معادل 8هزار و 500میلیارد تومان
باعث پیروزی هستند ،مشخص میشوند .در بخش دیگر
بهعنوان سود در نظر گرفته شده است .بر مبنای این رقم،
معیارهای نتایج ،در شرکتها مشخص میشوند .برای
اهداف سالهای  98و  97تا امروز را نیز مشخص کردهایم.
توانمندسازها مجموعهای از معیارها وجود دارد و برای
در مرحلۀ بعد دوباره این را خرد کردهایم .یعنی سهم
نتایج هم معیارهای دیگری وجود دارد .روش دیگری
در دنیا سیستمهای مختلفی برای پایش
وجود دارد .سیستمی در اروپا وجود دارد
هر شرکت را در هر سال از این 33هزار میلیارد تومان
نیز وجود دارد که به آن روش  SMARTمیگویند.
که به آن  EFQMمیگویند .این سیستم
مشخص کردهایم .پس هر شرکتی میداند که از آن 8هزار
در این روش هم شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار
درحقیقت نوعی مسابقه را ترتیب
و  500میلیارد تومان سود ،چقدر سود باید کسب کند.
میگیرند .در آمریکا روشی به نام مالکوم بالدریج و در
میدهد .یعنی روش آن ایجاد مسابقه
اگر رقمی که با رایزنی با خودشان به آنها ابالغ
ژاپن چرخۀ دمینگ وجود دارد .در این روش نیز 14
بین شرکتهاست .بر اساس یکسری
میشود ،از سوی یکی از شرکتها محقق نشود ،چه
معیار وجود دارد که بر اساس آن شرکت برتر تعیین
آیتمها ،شرکت برتر معرفی میشود.
کار میکنید؟
میشود .اما در روش  BSCشرکت برتر مشخص
تندیسی که به آنها داده میشود ،مثال
باید با کمک خودشان بررسی کنیم ،عوامل موثر را
نمیشود .هر شرکتی نسبت به خودش ارزیابی میشود،
برای اهتمام به کیفیت است .به این
شناسایی و سپس اصالحاتی در برنامهها ،فرایندهای
مثال عملکرد آن نسبت به سال قبل ارزیابی میشود .به
ترتیب اساس آن «کیفیت» است .پس
کاری و تصمیمگیریها اعمال کنیم.
این ترتیب رشد شرکت سنجیده میشود .مبنای آن نیز
همه چیز بر مبنای کیفیت سنجیده
معاونت طرحوبرنامه چگونه مدیریت نوآورانه را در
استراتژی شرکت است .شعار  BSCاین است که شما
میشود .در ایران ،سازمان مدیریت
دستور کار خود قرار میدهد؟
از هر استراتژی که میخواهید استفاده کنید ،اما باید
صنعتی هر سال  500شرکت برتر کشور را
نخستین مسئلهای که ما در رابطه با نوآوری داریم ،به
مواردی را که ما به شما میگوییم ،رعایت کنید تا آن
تعیین میکند .شرکت خوارزمی نیز در
این همایش اخیر شرکت داشته که رتبۀ
بودن آن مربوط میشود.
توانمندی نیروی انسانی و بهروز
استراتژی محقق شود .به عبارتی تضمین میکند که آن
ِ
 71را به دست آورده است .سال قبل رتبۀ
یعنی نیرو باید اطالعات بهروز داشته و با تمامی مسائل
استراتژی محقق شود .اما در روش  EFQMهر شرکتی
این شرکت  107بود .این رتبه بر اساس
آشنایی کافی داشتهباشد .برای اینکه بهروز باشیم ،تدابیر
نسبت به دیگری سنجیده میشود .اما ما به دنبال این
«فروش» است
مختلفی اتخاذ کردهایم .مثال با مطالعۀ مقاالت جدید و
هستیم که نسبت به گذشتۀ خودمان بهبود پیدا کنیم
شرکت در همایشهایی که برگزار میشود ،خود را بهروز
و جلو برویم .به همین خاطر است که  BSCتضمین
میکنیم .در مرحلۀ اجرا نیز ما هر روز در محل کار خود جلسۀ داخلی داریم و
میکند این استراتژی و هدف محقق شود.
در مورد نحوۀ نظارت بر کار واحدهای زیرمجموعه توضیح بدهید .مسائل مختلف را بررسی و راهکارهای جدید برای حل مسائل مطرح میکنیم.
در مورد مدیریت واحد طرحوبرنامه در گروه خوارزمی بگویید.
این نظارت از چه سازوکاری پیروی میکند؟
تاکنون چه چالشها و دستاوردهایی داشته است؟
همانطور که پیشتر عرض کردم ،ما جدولی با عنوان  BSCطراحی کردهایم .در
این جداول همه چیز را برای شرکتها روشن کردهایم .آنها هم موارد را در هیئت ما در سه سال گذشته به لطف خدا برنامۀ راهبردی خوارزمی را مشخص و به
مدیرۀ خود تصویب کردهاند .حدود  10تا  12معیار مشخص کردهایم و برای همۀ شرکتها ابالغ کردهایم .شرکت ها هم برنامۀ خود را تهیه کردهاند .برای همۀ
آنها نیز هدفگذاری کردهایم .بر اساس نگرش  BSCاگر نیروی باانگیزه و توانمند آنها  BSCرا مشخص کردهایم .تمام فرمهایی که در خوارزمی توزیع می شود،
داشته باشید ،فرایندها حتما اصالح خواهد داشت .نیروی توانمند و باانگیزه از سوی ما کدینگ شده ،یعنی هیچ فرمی توزیع نمیشود مگر اینکه ما کد
میتواند روزبهروز کار را بهبود ببخشد .وقتی فرایندها اصالح شوند ،کیفیت باال بدهیم .سامانۀ پایش استراتژیک دایر کردهایم و شرکتها تمامی معیارهایی را که
میرود ،ضایعات کم میشود و قیمت تمامشدۀ محصول کاهش مییابد .وقتی گذاشتهایم ،در جداول پر میکنند و برای ما میفرستند.
هزینۀ تمامشده پایین بیاید ،مشتری نیز راضی خواهد بود .به این ترتیب ،شرکت شرح وظایف و ساختار معاونتها و ادارات گروه را تهیه کردهایم و با امضای مدیر
به سود بیشتری دست پیدا میکند .درحقیقت همۀ آنها که میگویند ما عاشق عامل محترم ابالغ شده است BI .در حال پیادهسازی است.
مشتری هستیم ،راست نمیگویند ،آنها درحقیقت به دنبال سود خود هستند .در پایان از شما و نشریۀ «وخارزم» تشکر میکنم که این فرصت را در اختیار بنده
آنها میدانند که از کانال رضایت مشتری میتوانند به سود خود دست پیدا کنند .گذاشتید.
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تازههای خوارزمی

اهتمامکارکناننیروگاهشهیدمنتظرقائمبهحفظمحیطزیست

كاركنان مجموعۀ نيروگاهي شهيد منتظرقائم(عج)
در حركتي نمادين ،ساعت  7صبح  29دی ماه ،روز
ملي هواي پاك ،حدود پنج كيلومتر از مسير رسيدن
به نيروگاه را پياده طي کردند .البته این نیروگاه که
تحت مالکیت شرکت سرمایهگذاری خوارزمی(سهامی
عام) قرار دارد ،در عمل اقدامات متنوعی برای حفظ
محیط زیست انجام داده است .گازسوز کردن نیروگاه
و همچنین نصب سيستم پايش مستمر()On Line
ازجمله این اقدامات به شمار میرود.
بابك فاضل بخششي ،معاون برنامهريزي شركت
مديريت توليد برق منتظرقائم(عج) يكي از حاضران
در اين حركت نمادين ،گفت« :هدف ما از اين حركت
اعالم همراهي و همدلي با جامعه در حفظ محيط

ایران کیش و کسب مقام در
جشنوارۀملیبهرهوری

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در
هشتمین مسابقۀ ملی بهرهوری ،موفق به
کسب رتبۀ اول در شاخص حاشیۀ سود
خالص شد .کارت اعتباری ایران کیش،
یکی از شرکتهای وابسته به شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام)
است.
بر پایۀ این خبر ،این رتبه بر اساس
صورتهای مالی شرکتها منتهی به
پایان سال  94به ایران کیش تعلق
گرفته است و کسب آن مزیتی بزرگ
برای ایران کیش است .رتبۀ نخست در
شاخص حاشیۀ سود خالص ،بیانگر آن
است که این شرکت توانسته از لحاظ
درآمدزایی و افزایش درآمدها و از طرفی
کاهش هزینهها بهترین شرکت خدمات
پرداخت الکترونیکی در کشور باشد.
ایران کیش در سایر شاخصهای هشتمین
مسابقۀ ملی بهرهوری نیز میانگینی باالتر
از میانگین گروه شرکتهای پرداخت را
کسب کرده است.
همچنین ایران کیش در شاخصهای
بهرهوری سرمایه و بهرهوری کل عوامل
نیز نامزد دریافت جایزه شد.
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زيست است؛ الزم است با همگانيسازي فرهنگ حفظ
محيط زيست با شيوههاي مختلف ازجمله آموزش
و حركتهاي نمادين و درنهايت عمل به وظايف
اجتماعي به قدر توان در حفاظت از محيط زيست
سهيم شويم ».پيشنهاد میکنیم دستاندركاران
زحمتكش تربيت علمي جامعه ،زنگ درسي
محيط زيست و مسائل مرتبط با آن را در نظام
آموزشي بگنجانند تا از همان روزهاي نخست ،اين
حساسيت و توجه به حفظ سالمت محيط زيست
در تفكر فرزندان اين آب و خاك ،نهادينه شود».
او همچنين ضرورت توجه به مسير در طول سفرهاي
كوتاه و بلند ،با هدف درك ميزان آاليش ايجادشده
در زمين و  ...را الزم دانست و افزود« :توزيع لوازم و
تجهيزات جمعآوري زباله بين مردم و تشويق آنان
به جمعآوري زباله ،از ديگر راهكارهاي عملي توجه
و حفاظت از محيط زيست است».
سعيد محمدي ،مدير امور  HSEشركت مديريت
توليد برق منتظرقائم(عج) ،از ديگر حاضران در اين
حركت نمادين ،دربارۀ اقدامات انجامشدۀ نيروگاه
شهيد منتظرقائم(عج) در گذشته ،حال حاضر و

برنامههاي آينده با موضوع بحثهاي زيستمحيطي
سخن گفت و با اشاره به ضرورت همراهي و همكاري
دستگاههاي اجرايي استان و ...در راستاي اشاعۀ
فرهنگ حفظ محيط زيست ،فعاليتهاي مختلف
آموزشي و ...نيروگاه را برشمرد و افزود« :فعاليتهاي
آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست در جامعه
در اشكال مختلف براي مخاطبان مختلف اثربخشي
ويژهاي خواهد داشت».
او هدف از اين حركت نمادين را اعالم همراهي كاركنان
نيروگاه با جامعه در پاسداشت محيط زيست بيان كرد
و افزود« :الزم است جامعه بداند سهم واقعي آاليندگي
نيروگاه در آاليش محيط زيست چه ميزان است و
تالش مجدانۀ مجموعه در راستاي انجام حركتهاي
مثبت مجموعۀ نيروگاهي شهيد منتظرقائم(عج) در
راستاي حفظ سالمت محيط زيست را دريابند و
بدانند كه ما نيز طرفدار سالمت محيط زيست هستيم
و تالش حداكثري خود را به كار میبنديم تا در حفظ
سالمت محيط زيست اداي دين كنيم .محيط زيست
امانتي الهي در دست ماست كه بايستي در حفظ آن
بهدرستي بكوشيم و پاك تحويل آيندگان دهيم».

یکروزباپیشکسوتاندرنيروگاهشهيدمنتظرقائم

در ايام مبارك دهۀ فجر ،همزمان با روزهاي وارد مدار شدن
واحد  2بخار نيروگاه در سال  ،1350براي نخستين بار از
مهندس اعطايي ،مدير پروژۀ ساخت نيروگاه و اولين مدير
مجموعه ،و ساير مديران و مديران عامل مجموعه ،از ابتداي
تاسيس تا امروز ،دعوت به عمل آمد تا از نيروگاه بازديد به
عمل آورند .مهندس اعطايي كه از سال  1347تا وارد مدار
شدن واحدهاي چهارگانۀ بخار نيروگاه بهعنوان مدير پروژه
در مراحل احداث نيروگاه فعاليت داشت ،پس از راهاندازي
واحدها بهعنوان اولين مدير نيروگاه شهيد منتظرقائم
(شهريار) در مجموعه به فعاليت خود ادامه داد.
در اين ديدار ،مهندس دهنوي ،مديرعامل شركت مديريت
توليد برق منتظرقائم ،ضمن تقدير از قبول دعوت نيروگاه
از سوي مهمانان حاضر و قبول رنج راه ،اين روز را روزي
خاص در تاريخ نيروگاه دانست و گفت« :مجموعه از
حضور شما پيشكسوتان گرانقدر انرژي گرفته و سعي
خواهد کرد تا ادامهدهندۀ اليقي در مسير خدمت به مردم
كشور اسالمي كه توسط شما ترسيم شده ،باشد».
او در ادامه از اتفات مهم صنعت برق كه در مجموعۀ
نيروگاه شهريار (شهيد منتظرقائم) واقع شد ،ياد كرد و
گفت« :نخستين نيروگاه بزرگ خاورميانه ،اين نيروگاه بود
و بعد از انقالب اسالمي و بحث توسعۀ تاسيسات صنعت
برق نيز نخستين نيروگاه سيكل تركيبي ساختهشده
توسط سازندگان داخلي (شركت مپنا) ،در اين مجموعه
احداث گرديد كه درواقع ادامۀ روند و مسيري بود كه با
زحمات شما عزيزان از سالها قبل ،بنا گذاشتيد .اين

مجموعه هميشه ،در ردۀ اولينها بوده و اميدواريم بتوانيم
اين روند را همچنان حفظ كنيم.
مهندس اعطايي ،مدير پروژۀ ساخت نيروگاه شهريار
(شهيد منتظرقائم) ،مطالبي را دربارۀ تحويل زمين محل
احداث نيروگاه ،پيمانكار احداث نيروگاه و شرايط كار
طي آن سالها به لحاظ كمبود امكانات و ...گفت و به
كارهايي كه در زمينۀ محصور کردن ملك اختصاصيافته
به اين مهم ،احداث رستوران ـ كانتيني كه هنوز نيز در
حال بهرهبرداري است ـ و محوطهسازي ،ساخت انبار،
دفاتر كار در سايت مجموعه و  ...انجام شده ،اشاره كرد
و ادامه داد عمليات فضاسازي و دفاتر كاري و ساير ابنيه
همزمان با راهاندازي واحد اول نيروگاه سبب شد ما بهطور
شبانهروزي ،در محل احداث نيروگاه حاضر و مشغول
فعاليت باشيم.
مهندس اعطايي ،در ادامه از اتفاقات تلخ و شيرين زمان
احداث و افتتاح نيروگاه و دستگير شدنش توسط ساواك
سخن گفت و همچنين دربارۀ آقايان مرحوم مهندس
خانسفيد ،به لحاظ همراهيها و تالشها و رايزنيهاي
كارسازشان و مهندس سماواتي ،مدير برق كرج در آن
مقطع ،مطالبي را بيان داشت و از اين نكته ياد كرد كه در
آن مقطع ،هر كسي مهندس و مسلمان بود ،توسط ساواك
دستگير میشد .او از شهيد منتظرقائم و فعاليتهاي آن
شهيد گرانقدر و اقدامات ساواك جهت دستگيري او و
حمايتهاي همكاران و مديران با هدف شكست ساواك
در دستگيري منتظرقائم ،ياد كرد.

گپ
نرگس فرجی

گفتوگو با دکتر حسین رضوی ،عضو هیئت علمی
دانشگاهومشاورمدیریت

مدیریتیاراهبری
مسئلهایناست!

سازمانهای تجاری به کشتیهایی میمانند که باید توسط یک کاپیتان که همان مدیران هستند،
هدایت شوند .اگر مدیر توانایی هدایت درست سازمان را نداشته باشد ،کشتی در میان امواج پرتالطم
بازار از بین خواهد رفت .مدیران عالوه بر ویژگیهای مدیریتی باید رهبران خوبی نیز برای سازمانشان
باشند .در گفتوگو با دکتر حسین رضوی ،عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت ،به بررسی
تفاوتهای مبحث مدیریت و راهبری پرداختهایم.
دربارۀ تفاوت راهبری و مدیریت برایمان توضیح بفرمایید.
سمت و مفهوم مدیریت متشکل از پنج وظیفه ،شامل برنامهریزی ،سازماندهی،
نیروگماری ،هدایت ،نظارت و کنترل است که برای هر سمت مدیریتی ،از سرپرستی
گرفته تا مدیریت میانی و مدیریت ارشد سازمان در حیطه و حدود مشخصی صدق
میکند .درواقع ،مدیریت به رتبه و سمت سازمانی بستگی دارد و بر اساس ساختار
سازمانی برای بخش مشخصی از سازمان و کارکنان به هر مدیر تفویض اختیار شده
است .این در حالی است که راهبری یک ویژگی رفتاری و یکی از وظایف مدیریت
است و ممکن است فردی که در سازمان دارای سمتی نیست ،دارای این ویژگی
باشد .يك مدير ،سيستم يا فرايندي توسعهيافته را مديريت ميكند و وظيفۀ او
كسب اطمينان از پيشرفت صحيح اين فرايندهاست .رهبر شخصي است كه ايدهها
و فرايندها را براي اولين بار ايجاد ميكند .درواقع رهبر فردي مبتكر است .راهبری
فرایند اثرگذاری در اشخاص است ،بهطوریکه افراد با میل و خواسته خود درجهت
نیل به اهداف گام بردارند .تفاوت عمدۀ ديگر اين است كه مدير در سازمان منصوب
ميشود و موظف به انجام وظايف شغلي خود است .نکتۀ قابل توجه این است كه
مديران هيچگاه لزوما يك رهبر نيستند و دارا بودن اين ويژگي بيشتر به خصوصيات
فردي آنان بستگي دارد .مديران هميشه كاركناني در اختيار دارند ،اما رهبران از
طريق سبك فعاليت خود پيرواني را به دست ميآورند .تشويق اطرافيان ،يكي از
روشهايي است كه رهبران از آن براي جذب افراد پيرامون خود استفاده ميكنند.
به بيان كلي ،رهبر سازمانی خوب همواره به فکر توسعۀ امور است و يك مربي است،
اما در مقابل مدير انتقاد ميكند و هميشه نكاتي را به اطرافيان خود متذكر ميشود
تا به اين ترتيب كاركنان با سيستم مطابقت پيدا كنند .راهبری بر توانایی نفوذ مدیر
در انگیزش کارکنان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی داللت دارد ،و از طریق
هدایت ،انگیزش و برقراری ارتباطات صورت میگیرد .ولی مدیریت به فراهم كردن
امكانات و تنظیم امور عادی و جاری سازمان كه از قبل تعیین شده است ،میپردازد.
مدیریت قانونگرا و راهبری مصلحتگراست .مدیریت حالتی سنتی یا كالسیك دارد و
تصمیمها و رفتار خود را براساس قانون به شكل ثابتی تنظیم میكند ،ولی تصمیمها
و رفتار راهبری بر پایۀ ضرورتهای زمانی و اقتضائات محیطی است .باید گفت که
سازمانها به هر دو سبك نياز دارند ،اما در اين ميان ،فقط رهبران سازمانی هستند
كه مورد قدرداني قرار ميگيرند .دليل قدرداني از آنان وجود مهارت برقراري ارتباط
در آنان است .مهمترين عامل اين است كه رهبران سازمانی همواره شنوندگان خوبي
براي پيروان خود هستند .تفاوت اصلي در اين است كه يك مدير برای اطمينان از
اينكه امور سازمان بهراحتي قابل تغيير نيست ،از شخص ديگري كمك ميگيرد
تا شنوندۀ نظرات كاركنان باشد .تمايل به تغيير ،خصيصۀ اصلي افرادي است كه
مهارت رهبري دارند .رهبران سازمانی به جاي احساس محدوديت ،فعاالنه به دنبال

فرصتهايي هستند تا تغييرات مثبتي ايجاد کنند .در مقابل مديران به مراتب از وضع
موجود خشنود هستند و به دنبال راههايي هستند تا سيستم موجود كارآمدتر شود .به
اين ترتيب ،ميتوان چنين استدالل كرد كه يك مدير مقلد است ،درحاليكه يك رهبر
سازمانی بيشتر فردي مبتكر است .اين نكته نهتنها براي يك سيستم صادق است ،بلكه
در سبكهاي مديريتي و رهبري نيز بهكار گرفته ميشود .يك مدير در رويارويي با
هر موقعيتي بيشتر به دنبال اين است كه بداند هر يك از فعاليتها چگونه و در چه
زماني بايد تكميل شوند .اما يك رهبر سازمانی تمايل دارد از چرايي انجام همان فعاليت
اطالع داشته باشد .گرايش به تفكر خالق دليل اصلي تفاوت بين مهارتهاي مديريتي
و رهبري است .اگرچه در هر موقعيتي نميتوان مهارتهاي رهبري را ب ه كار بست ،اما
داشتن تفكري خالق جهت توسعه ،امري حياتي به نظر ميآيد .بديهي است هر چه
تفكر بسته و محدود باشد ،تمايل به تغيير كمتر است .حتي بهترين رهبران سازمانی
نيز با افتادن در اين دام ،بهراحتي به مديري ساده تبديل خواهند شد .آخرین تمايز
بين مدير و يك رهبر اين است كه مديران سعی میکنند كارها را بهطور صحيحی
انجام دهند ،ولي رهبران كارهاي صحيحی انجام ميدهند .انجام وظايف رسمي موجب
ايجاد محدوديت در انعطافپذيري و توسعه ميشود و رهبراني كه به اندازۀ كافي شجاع
هستند ،سعي در تشويق خالقيت و نوآوري دارند.
خصوصیات مدیر

خصوصیات رهبر

اداره میکند

ابداع میکند

یک رونوشت است

یک اصل است

نگهداری میکند

بهبود میبخشد

روی سیستم تمرکز دارد

روی افراد تمرکز دارد

نظارت میکند

اعتماد میپراکند

دیدگاه محدودی دارد

دیدگاه وسیعی دارد

چگونه و چه وقت را میپرسد

چه چیز و چرا را میپرسد

نظر به انتهای خط دارد

چشم به افق دارد

پیروی میکند

سرچشمه میگیرد

وضع موجود را میپذیرد

با وضع موجود در جدال است

سرباز قدیمی خوبی است

آدم خودش است

کارها را درست انجام میدهد

کارهای درست انجام میدهد
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از میان مدیریت و راهبری کدامیک در سازمان بر دیگری اولویت را انتخاب کند .درنهایت همه چیز پس از تصمیمگیری رهبر اتفاق میافتد .شش؛
انگیزش .یک رهبر خوب باید همواره همتیمیهای خود را برای عملکرد مناسب و
دارد؟
از آنچه در قبل گفته شد ،میتوان دریافت که برای موفقیت یک سازمان ،باید به خلق محیط کاری سالم برانگیزاند .در زمانهای بحران ،روحیۀ افراد بسیار آسیبپذیر
هر دو مقولۀ «مدیریت» و «راهبری» توجه داشت؛ هر چند یک مدیر موفق میتواند است و این وظیفۀ رهبر است که به تیم کاری خود در جهت مقابله با موانع و مشکالت
با توجه به مهارتها و وظایفی که برای او برشمرده شد ،سازمان را به سوی اهداف انگیزه بدهد .هفت؛ ثبات راهبری .اثربخشی بدون ثبات امکانپذیر نیست .هر راهبری
خود پیش ببرد ،اما این مهارتهای مدیریتی برای موفقیت در جهان صنعتی امروز یک رویکرد منحصربهفرد برای خودش دارد .سبک خود را اساسا تغییر ندهید ،چراکه
کافی نیست .از سوی دیگر ،در طول تاریخ ثابت شده است که موفقیت یا شکست این سبک شماست که شما را به راهبری که اکنون هستید ،تبدیل میکند .روی
جنگها ،امور تجاری ،مسابقههای ورزشی و گروههای معترض سیاسی تا حدود زیادی مشکالت خود کار کنید ،اما مراقب باشید با نشان دادن تناقض و بیثباتی از خود،
به راهبری آنها مربوط میشود ،به گونهای که بنیس ،در اهمیت «راهبری» معتقد کارکنان خود را گیج نکنید .انتظارات شما باید در عین مواجهه با نیازهای تغییرناپذیر،
است« :برای بقا در قرن بیستویکم ما نیازمند نسل جدیدی از رهبران هستیم ».بهتر تا حد امکان ثابت باقی بمانند .هشت؛ مدیریت انتقادات .هرچه شما بیشتر در مسیر
است یک مدیر روی خود مدیریت داشته باشد و روی سازمان راهبری .ترکیبی از این موفقیت قدم برمیدارید ،انتقادات نسبت به شما هم بیشتر خواهد شد .با علم به اینکه
دو همیشه مورد نیاز است .اگرچه همۀ مدیران بهطور ضروری رهبر نیستند .بیشـتر همواره افرادی هستند که تصمیمات شما را مورد نقد قرار دهند ،آرامش خود را حفظ
مدیران فعال در بلندمدت رهبر به حساب میآیند .مدیران جدید باید شناختی اساسی کنید .این افراد بیشتر مشکالت را شناسایی میکنند تا حل کنند .مهارتهای خود را
از تفاوت میان مدیریت و راهبری داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای برای پاسخگویی به چنین انتقاداتی تقویت کنید ،به نحوی که به آنها اجازه ندهید
تحقق موفقیت سازمان باید با هم ترکیب شوند .معموال مدیر از اجرای یک شغل اعتمادبهنفس و اشتیاق شما را تقلیل کنند .از طرف دیگر ،ضروری است که بازخورد
اطمینان حاصل میکند ،درحالیکه رهبر مراقب فردی است که آن شغل را اجرا سازنده از خود نشان دهید .شاید بخشهایی در سازمان شما نیاز به بهبود و رسیدگی
میکند و به او توجه دارد .برای ترکیب مدیریت و راهبری مدیران جدید باید توجهی بیشتر داشتهباشند .به یاد داشته باشید که به انتقادات همیشه با یک دید مثبت نگاه
حسابشده و منطقی به فرایندهای سازمانی نشان دهند (مدیریت) و به کارکنان کنید ،چراکه آنها نشان میدهند که هستند افرادی که به شما توجه میکنند .ن ُه؛
گوش دادن .برخالف عقیدۀ عموم ،راهبری تنها دستور دادن به بقیۀ افراد نیست ،بلکه
بهعنوان افراد انسانی توجه واقعی داشته باشند (راهبری).
رهبر فردی است که باید شنوندۀ خوبی هم باشد .تنها زمانی که شما شنوندۀ خوبی
رهبران سازمان باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟
مهمترین ویژگیهای یک رهبر در سازمان به این صورت است :یک؛ ارتباطات .ارتباطات باشید ،میتوانید موقعیت خود را بهتر ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنید و با همکاران و
یک عنصر کلیدی در تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ به حساب میآید ،دلیلش هم زیردستانتان بهتر ارتباط برقرار کنید و این ارتباطات هستند که به شما امکان یکی
ساده است؛ اگر فردی همۀ ویژگیهای دیگر را داشته باشد ولی در امر برقراری ارتباط شدن با دیگران را فراهم میکنند .ده؛ صبوری .آخرین و البته نه کماهمیتترین ویژگی
با شکست مواجه شود ،شانس کمی برای یک رهبر خوب بودن خواهد داشت .ارتباطات یک رهبر ،صبوری است .هرچه در مورد اهمیت این فضیلت بگوییم ،باز هم کم است.
به تبادل اطالعات ارزشمند ،انگیزه ،انتقادهای موثر و باالتر از همۀ اینها یک اعتقاد صبوری ،یک ویژگی اساسی است که دست در دست همۀ ویژگیهایی دارد که در باال
روشن در مورد آنچه تیم به دنبال آن است ،کمک میکند .دو؛ اعتمادبهنفس .رهبران ذکر شد .یک رهبر خوب باید با زیردستان و همکاران خود صبور باشد تا بتواند مسیر
اعتمادبهنفس را در خیلی از کارهای سادهای که انجام میدهند ،نشان میدهند ،مثل کاری خود را هموار سازد.
آیا راهبری در سازمان در شکلگیری فرهنگ سازمانی یا رفتار سازمانی
سخنرانیهایی که ارائه میدهند ،یا وقتی که با تکبر راه میروند .این خصیصه احتماال
درست تاثیرگذار است؟
بارزترین ویژگی فرد رهبر در گروه است .حقیقت جالب در این مورد این است که
این اعتمادبهنفس بهتدریج در میان سایر اعضای گروه هم سرایت خواهد کرد .سه؛ فرهنگ و سازمان اشاره به آن عناصری از گروه دارد که بیشترین ثبات و کمترین
انعطافپذیری و تغییر دارد .فرهنگ نتیجۀ یک فرایند
صداقت .باارزشترین دارایی یک رهبر ،صداقت است .او
پیچیدۀ یادگیری گروهی است که تنها تا حدی تحت
باید با هر دو گروه پیروان و همقطاران خود بهطور یکسان
تاثیر رفتار رهبر قرار میگیرد .پژوهشگران بسیاری
صادق باشد .این ویژگی به اخالقیات و درایت فرد مرتبط
اگرچه در هر موقعيتي نميتوان
که كوشیدهاند ویژگیهای سازمانهای موفق را بیان
است .درواقع زمانی که فرد اخالقیات را بهطور کامل در نظر
مهارتهاي رهبري را به كار بست،
كنند ،بهطور مكرر بر تاثیر راهبری بر فرهنگ و قدرت و
نگیرد ،صداقت خود را از دست داده است .شاید به همین
اما داشتن تفكري خالق جهت
سرایت ارزشهای معنوی ،عقاید و فرضیاتی تاكید كردهاند
دلیل است که اخالقیات و انصاف ،صفت قابل تحسینتری
توسعه ،امري حياتي به نظر ميآيد.
كه نیروی كاری سازمان به آنها بستگی دارند .محققان
است .بنابراین رهبران باید صداقت را در اولویت کارهای
بديهي است هر چه تفكر بسته
دانشگاهی نیز رمز موفقیت ژاپنیها را در فرهنگ سازمانی
خود قرار دهند .چهار؛ آیندهنگری .ویژگیهای راهبری برای
و محدود باشد ،تمايل به تغيير
میدانند .بهطوریكه معتقدند فرهنگ سازمانی قوی قادر
موقعیتها و پستهای مختلف سازمانی با یکدیگر فرق
كمتر است .حتي بهترين رهبران
است به میزان قابل توجهی بر تعهد كاركنان اثر بگذارد و
میکنند .برای مثال یک مدیرعامل باید توانایی پیشبینی
سازمانی نيز با افتادن در اين دام،
استحكام رفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین
روندهای آتی صنعت و تاثیر آنها بر کسبوکار خود را
بهراحتي به مديري ساده تبديل
و مقررات رسمی باشد و حتی موثرتر از سیستم كنترل
داشته باشد .یک رهبر باید همواره در نظر داشته باشد که
خواهند شد
رسمی سازمان عمل كند .درصورتیكه فرهنگ قوی و
اکنون کجاست و در آینده به کجا میخواهد برود .او باید از
مثبت بر اساس سبک راهبری موثر شکل بگیرد ،باعث
آیندهنگری خود استفاده کند و شرکت خود را به پیش ببرد
و بهراستی چنین توانی ،یک مهارت بسیار کمیاب است .پنج؛ تصمیمگیری .اگرچه میشود افراد دربارۀ آنچه انجام میدهند ،احساس بهتری داشته باشند و امور را به
مشاوران و تحلیلگران بسیاری هستند که میتوانند با اطالعات ارزشمند خود به نحو احسن انجام دهند.
رهبر در جهت تعیین اموری که باید انجام شود ،کمککنند ،اما درنهایت کشتی در در یك سازمان فرهنگ نقشهای متفاوتی ایفا میكند .از آن جمله ،یک؛ فرهنگ
دستان کاپیتان است ،این رهبر است که باید تصمیم بگیرد مخالف یا موافق برنامهای سازمانی به كاركنان سازمان هویتی سازمانی میبخشد :آنچه سازمانهای موفق
هست یا نه .ورق دست رهبر است و اوست که میتواند بین تحسین و زخم زبان یکی را برجسته میسازد و آنها را از دیگران متمایز میكند ،توانایی آنها در جذب،
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پرورش و نگهداری كاركنان بااستعداد و خالق است و كاركنان نیز به نوبۀ خود
داشت؟
وابستگی عمیقی نسبت به سازمان پیدا خواهند كرد .دو؛ فرهنگ سازمانی تعهد مطالعات نشان دادهاند که رفتارهای موثر راهبری هنگامی که سازمان با چالش
گروهی را آسان میسازد :در سازمانهایی كه دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند ،مواجه میشود ،میتواند بهبود عملکرد را تسهیل کند .درنتیجه موجب عملكرد بهتر
كاركنان نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت میكنند .و بهرهوری بیشتر میشود .بهرهوری را نمیتوان در قوانین و مقررات مدون و مكتوب
منظور از تعهد سازمانی ،پیوند و وابستگی روانی به سازمان است كه در آن احساس جستوجو كرد ،بلكه میتوان راهبری مناسب را از مهمترین عوامل شکلگیری موثر
درگیر بودن شغلی ،وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد .سه؛ فرهنگ در فرهنگ ،شرایط اجتماعی ،نگرشها ،طرز تلقی و نظام ارزشها دانست .از سوی
سازمانی ثبات نظام اجتماعی را ترغیب میكند :سازمانهای توانمند ،معروف به دیگر ،عملکرد کارکنان ،بهعنوان یك نگرش ،فرهنگ و یك برداشت ذهنی از كار و
داشتن معیارهای سختكاری و كنترلهای دقیق هستند .برای نمونه كاركنان باید زندگی به شمار میآید كه هدف آن هوشمندانه كردن فعالیتها برای دستیابی به
معیارهای نظافت و آراستگی را رعایت كنند و ضوابط
زندگی بهتر و متعالی است .در بهرهوری ،بهبود عملكرد
انجام دادن وظیفه بهطور مشخص تعیین شده است .بدین
از دیدگاه كارایی و رسیدن به اهداف سازمانی از دیدگاه
ترتیب فضای آكنده از تعهد و هیجان و سختكوشی در
اثربخشی مدنظر است و كل این رویداد به سطح مطلوب
مكانیسم اساسی افزایش بهرهوری در
سازمان به وجود میآید .چهار؛ فرهنگ سازمانی به شكل
بهرهوری منجر میشود .مكانیسم اساسی افزایش بهرهوری
ارزشهای
به
تعهد
و
مشترك
های
ش
ارز
دادن رفتار كاركنان كمك میكند :سازمان یا فرهنگ
در ارزشهای مشترك و تعهد به ارزشهای فرهنگی نهفته
طوریكه
ه
ب
است.
نهفته
فرهنگی
قوی با كمك کردن به اعضای خود برای پی بردن به
است .بهطوریكه میتوان با استفاده از نظام تعهد باال که
میتوان با استفاده از نظام تعهد باال که
محیط كار خود رفتار آنان را شكل میدهد .بنابراین
با سبک راهبری مناسب شکل گرفته است ،به عملكرد
با سبک راهبری مناسب شکل گرفته
سازمانهای موفق زمینهای را فراهم میآورند تا كاركنان
خوب دست یافت .برای ایجاد چنین سیستمی ،ارزشهای
برای آشنایی به تمام ابعاد سازمانی و مشكالت آن ،شغل
فرهنگی مهمترین عامل هستند و در این میان رهبران
است ،به عملكرد خوب دست یافت.
خود را از پایینترین مرتبه آغاز كنند تا با اصول بنیادی
حساسترین نقش را ایفا میكنند .زیرا بهبود عملکرد
برای ایجاد چنین سیستمی ،ارزشهای
كار آشنا شوند .پنج؛ فرهنگ سازمانی بر وظایف و نحوۀ
کارکنان در حیطۀ مسئولیت رهبران است .افزایش عملکرد
فرهنگی مهمترین عامل هستند و در
عملكرد مدیریت تاثیر میگذارد :فرهنگ سازمانی با ایجاد
سازمانی نشئتگرفته از بهبود عملکرد کارکنان ،منجر به
این میان رهبران حساسترین نقش را
چه
محدودیتهایی برای مدیریت بیان میكند كه مدیر
بهبود سطح زندگی و كیفیت بهتر زندگی کارکنان نیز
ایفا میكنند
كاری میتواند انجام دهد و چه كاری را نمیتواند .هر
خواهد شد .در عین حال زندگی بهتر باعث رشد فكری و
عمل مدیر باید مورد تایید فرهنگ سازمان قرار گیرد.
افزایش توان اندیشهای و كاری انسان میشود .با توجه به
در غیر اینصورت مطابق با ارزشها نخواهد بود و از سوی اكثریت اعضای سازمان مطالب فوق با القای هر ارزشی نظیر بهرهوری و بهبود عملکرد در سازمان ،الزم است
مورد تایید قرار نخواهد گرفت .از آنجایی كه وظیفۀ تصمیمگیری در تمام وظایف تغییرات مناسب نیز در فرهنگ سازمان ایجاد شود تا ب ه صورت یك فرهنگ سازگار
مدیریت ازجمله برنامهریزی ،سازماندهی ،تامین نیروی انسانی و هدایت و كنترل با مقتضیات سازمانی جدید درآید .از اینرو رهبران باید فرهنگ موجود در سازمانهای
جاری است ،عامل فرهنگ سازمانی نقش عمدهای را در نحوۀ عملكرد مدیریت و خود را تجزیه و تحلیل كنند ،سازمان مطلوب و مورد نظر خود را تعریف كرده و
نوع انجام دادن وظایف آن ایفا میكند .بنابراین فرهنگ قوی و مقتدر ،تاثیر بسزایی فرهنگ و ارزشهای مناسبی كه اهداف آنها را حمایت كند ،مشخص و سپس ایجاد
در عمل تصمیمگیری مدیریت در تمام زمینهها دارد.
کنند و درمواقع مورد لزوم برای طرد یا اصالح بعضی از فرهنگهای رایج سازمانی
راهبری مناسب در سازمانها چه تاثیری بر عملکرد کارکنان خواهد راهحلهای مناسبی را انتخاب کنند.

برگزاریپنجمینکنفرانسمهندسیمالیایرانباهمکاری«خوارزمی»
پنجمین کنفرانس مهندسی مالی ایران با همکاری
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) 5
اسفند  1395در تهران برگزار می شود.
در پی تعامل دو نهاد علمی و حرفه ای «انجمن
مهندسی مالی ایران» و «شرکت سرمایه گذاری
خوارزمی» در مسیر ارتقای دانش نظری و عملی
مخاطبان بازار پول و سرمایه کشور ،برای اولین بار
پنجمین کنفرانس مهندسی مالی ایران با موضوع
تخصصی «مدیریت ریسک مالی» با همکاری این
شرکت از ساعت  8تا  17و  30دقیقه پنجشنبه 5
اسفند  1395در محل دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران ،با حضور و سخنرانی استادان برجسته
داخلی و بینالمللی برگزار می شود.

بر پایه این خبر ،موضوع «مهندسی مالی و مدیریت
ریسک مالی» محور اصلی و موضوع های «مهندسی
مالی و ابزارهای ریسک سنجی مالی»« ،مهندسی
مالی و ریسک بازار و بحران های مالی»« ،مهندسی
مالی و مقررات مدیریت ریسک مالی»« ،مهندسی
مالی و ریسک های اعتباری و نکول» ،و «مهندسی
مالی و ریسک های تامین مالی» محور های پنجمین
کنفرانس مهندسی مالی ایران خواهد بود.
این خبر همچنین حاکی است ،در حاشیه این
کنفرانس« ،کارگاه تخصصی ریسک مالی»،
«نمایشگاه تخصصی کتاب سال» ،و «جشنواره
تخصصی انتخاب پایان نامه و رساله برتر مالی
ایران» نیز برگزار خواهد شد.
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تخیلدرحصارمدرسه
آیا مدارس قدرت تخیل کودکان را میکشند؟

دستش را زیر چانهاش زده و چشمانش به گوشهای خیره شده که ناگهان
معلم با عصبانیت گچ را به طرفش پرتاب میکند و میگوید« :توی کدوم
باغی؟ بیا سر کالس!» این تجربهای است که خیلی از کودکان و نوجوانان
در گذشته داشتهاند .کالسها آنقدر ماللآور و کسلکننده بودند که
دانشآموز در بحر فکر غوطهور میشد .امروز شاید دیگر خبری از گچ
و معلم عصبانی نباشد ،اما هنوز هم مدرسهها نمیتوانند ادعا کنند که

محتوای نشاطآوری برای دانشآموزان دارند .مدرسه تنها جایی برای
آموزش نیست ،بلکه پرورش نیز با آن همراه است و مهمترین چیزی
که باید در مدرسه پرورش داده شود ،قوۀ تخیل دانشآموزهاست .اما آیا
واقعا مدارس باعث پیشبرد قوۀ تخیل کودکان میشوند؟ بسیاری از افراد
ادعا میکنند که آموزشهای مدرسهای هیچ کمکی به افزایش خالقیت
دانشآموزان نمیکند و در برخی مواقع حتی خالقیت آنها را می ُکشد.

تقریبا همۀ کودکان به نوشتن داستان عالقه دارند ،آنها قوۀ تخیل بسیار قویای
دارند و از کارهای عجیب و غریب لذت میبرند .گاهی شلوغکاری میکنند و
گاهی با نقاشی یا موسیقی ،نبوغ و خالقیت خود را به نمایش میگذارند .گاهی
نیز کاراکترهایی را برای یک نمایشنامه کودکانۀ ساده خلق میکنند و گاهی
هم موجوداتی واقعی اما از جنس خاک و چوب خلق میکنند .همۀ اینها یک
احساس ذاتی است که در دوران کودکی در آنها وجود دارد ،اما وقتی قدم به
مدرسه میگذارند ،گویی باید همۀ این خالقیت را رها کنند و به درس بپردازند.

به نظر میرسد بزرگترها مانع شکوفایی این استعداد ذاتی میشوند و همانند
سدی در برابر طبیعت آنها عمل میکنند .کارشناسان مدتهاست که از الزام
نوعی انقالب برای آموزش صحبت میکنند .مدرسه سالهاست که محلی برای
بحث کارشناسان است.
اما راههایی وجود دارد که میتواند مدرسه را به محیطی خالقانه تبدیل کند.
یکی از آنها بازی کردن در بیرون از محیط مدرسه است .بررسیهای علمی
نشان میدهد بازی کردن یک راه طبیعی و اثرگذار برای یادگیری کودکان است.
درحقیقت این ابتداییترین راهی است که کودکان میتوانند از طریق آن هر

محل بحثی به نام مدرسه
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چیزی را یاد بگیرند .بازی کردن برای رشد سالم کودکان ضروری است و به
پیشرفت آنها کمک میکند .از آنجا که مغز کودکان به صورت مستمر در حال
رشد و توسعه است ،بازی میتواند بسیار موثر و کمککننده باشد.
مسئوالن در مدرسهها باید به کودکان اجازه بدهند که بدون هیچ قید و بندی،
به صورت آزادانه بازی کنند .آنچه آنها در بازیهای آزادانه به دست میآورند،
همه را شگفتزده میکند .بازی کردن به کودکان این اجازه را میدهد که
مهارتهای اجتماعی مهم را کشف کنند و از تخیل خود به بهترین شکل ممکن
استفاده کنند .کودک در بازی یاد میگیرد که هر چیزی را خودش مدیریت کند
و به صورت عینی آن را به انجام برساند.

آموزش بدهند .هرچند امروزه مدرسهها و کودکستانها به زندانهایی برای
تخیل کودکان تبدیل شدهاند ،اما هنوز عدهای هستند که مدرسههای طبیعت
را اداره میکنند.

مدرسۀطبیعت

ایدۀ مدرسۀ طبیعت نخستین بار در کشورهای دانمارک و سوئد و در دهۀ 50
میالدی مطرح شد .البته برخی به مدرسۀ طبیعت ،کودکستان طبیعت ،مدرسۀ
باران و خورشید یا مدرسۀ جنگل نیز میگویند .در ایران این مدارس با عنوان
«مدرسۀ طبیعت» رایج هستند و نخستین آنها در مشهد راهاندازی شدهاست.
عبدالحسین وهابزاده نخستین ایدهپرداز مدرسۀ طبیعت در ایران بوده است.
اما چرا این مدارس یکباره در مرکز توجه جهانیان قرار گرفتند؟ نخستین دلیل
بازیها هدف دارند
با وجود همۀ مزایایی که بازی میتواند برای کودکان به همراه داشته باشد ،اما این است که پژوهشها نشان میدهد فعالیتهای کودکان در رابطه با طبیعت
باز هم از سوی مسئوالن مدرسهها و نهادهای آموزشی و پرورشی نادیده گرفته به حداقل رسیده است .برای مثال در ایاالت متحدۀ آمریکا متوسط فعالیت
میشود .بسیاری حتی بازی را بیهوده و بیثمر میدانند و نمیتوانند اهداف کودکان در بیرون از خانه تنها 30دقیقه است .این در حالی است که همین
آن را درک کنند .به همین خاطر است که نوعی تمایل در میان مسئوالن کودکان آمریکایی روزانه بهطور متوسط هفت ساعت از زمان خود را در برابر
مدرسهها دیده میشود که میخواهند میزان درگیری کودکان در بازیها را صفحۀ نمایش تلویزیون و با بازیهای رایانهای میگذرانند .اما دلیل دیگری که
به حداقل برسانند .جالب اینجاست که این دخالتها به مدرسه ختم نمیشود مدارس طبیعت را توجیه میکند ،این است که کودکان به دلیل کمتحرکی با
و آنها حتی تالش میکنند که بازی کردن کودکان در خانه را نیز محدود معضل چاقی روبهرو شدهاند .مدرسۀ طبیعت نوعی پویایی به کودک میبخشد و
کنند .واقعیت این است که زمان بازی ،یک زمان بیهوده نیست .در برخی از او را وادار به حرکت میکند .نرخ چاقی در کودکان هر روز در حال افزایش است
کشورهای خارجی کمپینی راه افتاده با نام «کثیفی هم خوب است» که به و تنها یک راه برای مقابله با آن وجود دارد؛ «تحرک» .البته عدم تحرک عالوه
کودکان اجازه میدهد در محیطهای گلآلود بازی کنند و سرگرم شوند .در بر چاقی مشکالت دیگری مانند کندذهنی نیز برای کودک ایجاد میکند .کسانی
حال حاضر بسیاری از والدین بر این باورند که کودکان زمان بسیار کمی را صرف که مدافع مدارس طبیعت هستند ،میگویند اندام کودکان هر روز بدشکلتر
بازی میکنند ،درحالیکه در گذشته اینطور نبود .بهعالوه الزم است کودکان در میشود و تحرکبخشی از طریق مدرسۀ طبیعت تنها راه مقابله با آن است .در
محیطی بیرونی مشغول بازی شوند ،اما این روزها اگر
مقابل نیز کسانیکه چندان موافق این مدارس نیستند
بازی هم باشد ،زیر سقفهاست که نوعی محدودیت
و رابطۀ خوبی با محیط زیست ندارند ،معتقدند راههای
برای آنها ایجاد میکند .این مسئله در کشورهای
بسیاری برای تحرکبخشی به کودکان وجود دارد و
توسعهیافته بسیار قابل لمس است.
الزامی به راهاندازی این مدارس نیست .بههرحال با وجود
امروزه فشار بسیار زیادی روی والدین است؛ آنها
همۀ انتقادات ،تعداد این مدارس هر روز بیشتر میشود
با وجود همۀ مزایایی که
و مورد استقبال افراد بسیاری قرار گرفتهاست .در تهران
تصور میکنند که زمان بسیار گرانقدر است و بازی میتواند برای کودکان به
نباید با بازی کردن آن را هدر داد .این مسئله به
نیز بناست بهزودی مدرسۀ طبیعت مانند مدرسههایی
همراه داشته باشد ،اما باز هم
که در مشهد ،اصفهان ،شیراز و کرمانشاه وجود دارد،
چالشی بزرگ برای آنها تبدیل شده است .از طرفی
از سوی مسئوالن مدرسهها و
راهاندازی شود .این مدارس میتوانند به تقویت قدرت
کودکان تمایل دارند گاهی نیز با پدر و مادر خود وقت
نهادهای آموزشی و پرورشی
تخیل کودکان کمک بزرگی کنند.
بگذارند و بازی کنند ،اما گرفتاریهای دنیای مدرن
نادیده گرفته میشود .بسیاری
شاید همۀ مسئوالن باید به خودشان بیایند و اهمیت
این فرصت را برای آنها فراهم نمیکند .بسیاری از
ثمر
ی
ب
و
بیهوده
را
بازی
حتی
بازی و طبیعت را در امر یادگیری جدی بگیرند.
والدین نیز نهتنها بیرون از خانه ،بلکه داخل منزل نیز
میدانند و نمیتوانند اهداف
مدرسهها و کودکستانهایی که مانند زندان ،تخیل
زمانی برای بازی کردن با کودک خود ندارند و این
آن را درک کنند .به همین
کودکان را به یغما میبرند ،نمیتوانند آیندۀ روشنی
مسئله بسیار مخرب است.
خاطر است که نوعی تمایل
برای بشریت بسازند .در دنیایی که والدین پرکار
بررسیها نشان میدهد که امروز از هر  10کودک،
در میان مسئوالن مدرسهها
شدهاند و شب و روز به دنبال لقمهای نان هستند،
هفت نفر در شهرها زندگی میکنند .البته همه به
دیده میشود که میخواهند
وظیفۀ آموزش صحیح کودکان و پرورش ذهن و تخیل
پارکها و اماکن تفریحی دسترسی دارند .همه
آنها بدون تردید با مدرسههاست .الزم است که آنها
میتوانند به فضای باز بروند و از زمینهای بازی
میزان درگیری کودکان در
از زندانی به نام مدرسه رها شوند و آزادانه به کشف و
استفاده کنند .پارکهای بزرگی در شهرها ساخته
باز یها را به حداقل برسانند
شهود بپردازند .در بسیاری از کشورها مدرسههایی آغاز
میشود که به کودکان اجازۀ آزادانه دویدن و شیطنت
به کار کردهاند که به آنها «مدرسههای خالق» گفته
کردن را میدهد .آنها در این پارکها میتوانند
میشود .هدف از این مدارس این است که دانشآموزان
خالقیت خود را نشان بدهند و تخیل خود را در کنار
روی تخیل و خالقیت خود کار کنند .در این مدارس خبری از تئوریهای
دیگر کودکان تقویت کنند.
اما پارکها بهتنهایی کافی نیستند .گاهی الزم است کودکان به محیطهای سنگین و خستهکننده نیست؛ دانشآموزان هم به عالم هپروت نمیروند که
طبیعی بروند .این کاری است که اگر والدین هم نتوانند به صورت مستمر انجام معلم مجبور شود گچ را به سمت آنها پرتاب کند .به جای آن ،کودکان با
بدهند ،مدرسهها باید بتوانند .یعنی باید اردوهایی را ترتیب بدهند و کودکان خالقانهترین روشهای ممکن یاد میگیرند که روی تخیل خود کار کنند و
را به سفرهایی در دل طبیعت ببرند و از این طریق در دل طبیعت به آنها برای بهبود آیندۀ جهان به صورت خالقانه ایدهپردازی کنند.
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گرد شگری
زیباترین جادههای دنیا از نگاه سیانان را بشناسید

جادههاییکهمقصدهستند

مقصد سفر معموال جذابتر از مسیر سفر است؛ کمتر کسی برای نشستن
در هواپیما یا طی کردن جاده به سفر میرود .اغلب افراد مقصدی را انتخاب
میکنند و سپس سعی میکنند از سریعترین راه به آن مقصد برسند،
چراکه مسیر و جاده اغلب جانکاه است .اما در مورد سفرهای جادهای
همیشه هم اینطور نیست .جادههایی در دنیا وجود دارند که از مقصد
سفر خیلی جذابتر هستند .گاهی هوای تازه ،گاهی چشماندازی رویایی
و گاهی جادهای وسیع و آزاد که چهار چرخ ماشین آن را لمس میکند
و چشم از آن لذت میبرد   .سیانان در گزارشی به بررسی زیباترین

و جذابترین جادههای دنیا پرداخته است .بررسیهای این خبرگزاری
نشان میدهد بیش از 64میلیون کیلومتر جاده در سرتاسر دنیا وجود دارد.
اما از میان این همه جاده ،تعداد کمی هستند که چشم از دیدن آنها لذت
میبرد و مسافر را وادار میکند به جای فکر کردن به مقصد ،وقت بیشتری
را در جاده و مسیر بگذراند .برخی از این جادهها با درخت و دریا تزیین
شدهاند و برخی دیگر رنگ خاکی صحرا و بیابان را به خود گرفتهاند؛ برخی
هنگام غروب ،مسافر را دامنگیر میکنند و برخی دیگر در طلوع آفتاب دل
را میبرند .اما این جادهها در کجای دنیا قرار دارند؟

تیکلیوپاس،پرو

Ticlio pass, Peru

مسافت132 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده :سه ساعت (بدون توقف)
این جاده چهارهزار و 877متر باالی سطح دریا ساخته شده و یکی
از کسانی که عشق آدرنالین بوده ،ساخت آن را پیشنهاد کرده است.
حاال این یکی از جذابترین جادههای آمریکای جنوبی به شمار میآید.
منظرهای که در این جاده به چشم میآید ،در کمتر جادهای در دنیا به
چشم خواهد آمد .درواقع این یکی از مرتفعترین جادههای دنیا به شمار
میآید .کوههایی که در این منطقه قرار دارند ،همگی کوههای بزرگ
معدن به شمار میآیند و این جاده نیز برای انتقال همین مواد معدنی
ساخته شده ،اما اکنون به یک جاذبۀ توریستی نیز تبدیل شدهاست.

جادۀمیلفورد،نیوزیلند

Milford Road, New Zealand

مسافت120 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده90 :دقیقه
اینجا به جای اینکه جاده باشد ،یک منظرۀ چشمنواز است .کسی که
میخواهد در این جاده رانندگی کند ،باید دل و جرئت زیادی داشت ه
باشد ،چراکه باید از دل کوهها عبور کند ،اما به جای آن میتواند پاداش
بزرگی دریافت کند؛ منظرهای فراموشنشدنی را میبیند .صخرههای
عظیم در این منطقه یک جاذبۀ بصری باورنکردنی دارند .در این منطقه
همهچیز به چشم زیباست و کافههایی که در روستاهای اطراف قرار
دارد ،آن را به جایی خاص تبدیل کردهاست که هیچ مسافری فراموش
نخواهد کرد.
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جادۀترانسفاگاراسان،رومانی

Transfagarasan Road, Romania

مسافت116 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده100 :دقیقه
کسانی که به تونلهای تاریک و طوالنی عالقه دارند ،حتما از این جاده لذت میبرند .بهعالوه
این جاده بسیار پرپیچوخم است .در همین پیچوخمهای جذاب میتوان یکی از زیباترین
آبشارها را نیز دید؛ جایی بسیار دیدنی که مردم بومی آن را دیدنیتر کردهاند .آنها غذاهای
خانگی را در این منطقه به مسافران ارائه میدهند و اوقاتی خوش برای آنها میسازند.

جادۀساحلیآمالفی،ایتالیا
Amalfi Coast Road, Italy

مسافت56 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده75 :دقیقه
عالقهمندان به روستاهای قدیمی و کلیساهای تاریخی حتما باید سری به این جاده بزنند .یکی از
زیباترین جادههای ساحلی دنیا که میتواند سفر جادهای را برای مسافر جذاب کند ،در تابستان نیز
بهترین تجربه برای هر کسی خواهد بود .آبی که از باالی این جاده دیده میشود ،زیر نور خورشید
میدرخشد و منظرهای خیرهکننده را ایجاد میکند.

جادۀاقیانوسبزرگ،استرالیا

Great Ocean Road, Australia

مسافت 253 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده :چهار ساعت
ی که دوست دارند با خودروهای خود در جادهای آرام سفر کنند و بدون هیجان تنها از منظره
کسان 
لذت ببرند و آرامش بگیرند ،حتما این جاده را دوست خواهند داشت .اینجا همانجایی است که کوهها
با اقیانوسها پیوند خوردهاند و صخرهها منظرهای زیبا ساختهاند .این محیط در خیلی از فیلمها نیز
بهعنوان لوکیشنی زیبا به کار رفتهاست ،پس حتما ارزش دیدن دارد.

جبلهفیط،اماراتمتحدۀعربی

Jebel Hafeet, united Arab Emirates

جادۀآتالنتیک،نروژ

The Atlantic Road, Norway

مسافت :هشت کیلومتر
متوسط زمان در جاده :کمتر از  30دقیقه (بدون توقف)
اینجا هشت کیلومتر رویایی با غروبی دلانگیز است
که میتوانید از روی زیباترین و قدیمیترین پلها
عبور کنید و از آن لذت ببرید .گاهی نیز توفانهایی
در این جاده میآید که باعث میشود شکل جذابتری
به خود بگیرد .البته کسانی که در این جاده رانندگی
میکنند ،باید خود را برای دیدن پرندههای غیرمعمولی
نیز آماده کنند .در دریای کنار جاده نیز والها شنا
میکنند .اگر توقفی هم داشته باشید ،میتوانید از
غروب آفتاب لذت ببرید .این جاده رقصکنان شما را
به مقصد میرساند ،درحالیکه از دور یکی از زیباترین
کوهها را به شما نشان میدهد .در این مسیر میتوانید
از افراد محلی مربا ،شربت ،ماست و پنیر محلی نیز
تهیه کنید که بسیار لذیذ هستند .درواقع بسیاری از
افراد تنها بهخاطر همین خوراکیهای محلی به این
جاده هشت کیلومتری میآیند.

مسافت11.7 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده :حدود 30دقیقه (بدون توقف)
این شاید تنها جادهای باشد که مسافران را به جایی
نمیرساند و درواقع مقصدی ندارد به جز کاخهای شخصی
و هتلهای انحصاری .درواقع این جاده ساخته شده تا
میلیاردرهای مقیم این منطقه را به اماکن تفریحیشان
برساند .تصور کنید جادهای که در میانۀ کویر ساخته
شده باشد .هرچند مارها در آن پرسه میزنند ،اما گشتی
با خودرو در این جاده حتما ارزشش را دارد .اکثر عربها با
خودروهای لوکس و گرانقیمت خود به این جاده میآیند
و در آن میتازند تا هیجان خود را تخلیه کنند .البته در
تابستان گرمای این جاده به بیش از 45درجه سانتیگراد
میرسد ،اما برای کسی که در ماشین میلیاردی نشسته و
کولر آن را روشن کرده ،چه فرقی میکند بیرون چه دمایی
دارد؛ او فقط از منظره لذت میبرد .درنهایت نیز این جاده
به هتلهایی میرسد که جزو مجللترین هتلهای دنیا به
شمار میآیند.

جادۀ ،62آفریقای جنوبی
Route 62, south Africa

مسافت748 :کیلومتر
متوسط زمان در جاده 9 :ساعتو نیم (بدون توقف)
بیش از  65کارخانۀ تولید نوشیدنی در این مسیر جذاب
ی که
قرار دارد که هوش از سر مسافران میبرد ،تا جای 
همۀ آنها آرزو میکنند کاش به جای راننده ،عابر
پیاده بودند و میتوانستند بیشتر از منظره لذت ببرند.
اکثر اوقات مسافران در این مسیر ،جابهجاییهایی
انجام میدهند تا بیشتر از مناظر جذاب آن لذت ببرند.
از صخرهها گرفته تا رودخانهها ،دشتها و درهها همگی
به جذابیت بصری این جاده کمک کرده و باعث شده
از یک جادۀ معمولی به یک محل توریستی و دیدنی
تبدیل شود .البته ناگفته نماند که اگر با این جاده آشنا
شوید ،میتوانید نقاط جذابتری نیز در آن پیدا کنید.
در این مسیر ،جایی برای آبتنی نیز وجود دارد که
در فصل بهار میتواند خستگی را از تن رانندگان
بیرون کند .اگر هم اهل آبتنی نباشید ،میتوانید
کوهپیمایی را انتخاب کنید و به گردش خون
بدن خود کمک کنید .در راه حتما بانمکترین
الکپشتها را هم خواهید دید .کشاورزان محلی در
این جاده به جذابیت آن کمک کردهاند و محصوالت
اورگانیک بسیار خوبی نیز برای فروش دارند.
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سال مت
فرید دانشفر

تبلیغهای خالقانه علیه سیگار

در حال دانلود سرطان...
سالهای سال است که آدمها سیگار میکشند و سالهای سال است
که هر روز رسانهها و پزشکان و کارشناسان از عواقب این مصرف
حرف میزنند و آنها را به ترک کردن این عادت نادرست تشویق
میکنند .حاال دیگر میشود گفت بیشتر مصرفکنندهها از خطراتی
که تهدیدشان میکند ،باخبر هستند ،بااینحال یا قادر نیستند از این
کار دست بکشند ،یا نمیخواهند .اگر به پاکتهای سیگاری که در

کشورمان هست ،نگاهی کرده باشید ،حتما عکس آن دو کلیه سالم
و ناسالم را دیدهاید که قصدش هشدار و البته منع کردن شخص
مصرفکننده از این کار است .طراحان خالق در کشورهای دیگر برای
تبلیغ علیه دخانیات دست به خلق پوسترها و تبلیغات محیطی جذاب و
فوقالعادهای زدهاند که نظر هر کسی را به خودش جلب میکند .چند
نمونه از این ایدههای ناب را با هم مرور میکنیم.

در برخی از کشورها اتاقهای ساختهشده که مخصوص سیگاریهاست و صرفا جهت این است که در آنجا سیگار کشیده شود.
یک فرد خوشذوق روی سقف اتاق این طرح عالی را زده .طرح کامال واضح و مشخص است؛ کشیش و جمعیتی باالی سر فرد
ایستادهاند که برای شخص مرگ را تداعی میکند.
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اینبار ایده روی پاکت سیگار پیاده شده .البته خبری از کلیه
سالم و ناسالم نیست و اتفاقا چهره یک خانم خوشچهره کشیده
شده .اما نکته و خالقیت ایده وقتی مشخص میشود که یکی از
سیگارها را بردارید .آن وقت متوجه میشوید سیگار با دندان
شما چه کار میکند!

در این طرح به وجه دیگر مصرف دخانیات اشاره شده .دودی که مانند یک نایلون روی
صورت کودکی کشیده شده ،گویای این حرف است که سیگار تنها به فرد مصرفکننده
ضرر نمیزند و روی اطرافیان و بهویژه کودکان تاثیر منفی دارد.

احتماال بیشتر شما با تصویری مشابه این روبهرو شدهاید؛ مثل زمانی که فایلی را دانلود
میکنید ،یا در حال نصب برنامهای روی رایانه هستید .اینبار طراح به جای آن نوار خالی
که معموال با مربعهای سبز پر میشود ،شکل یک سیگار را نقش کرده و پایین آن نوشته
شده :در حال دانلود سرطان .که به سرطانزا بودن سیگار اشاره دارد.

یک عکس ساده ،با جملهای بسیار ساده .خالقیت ایدهپرداز اینبار روی نوشتن متمرکز شده .در این پوستر پسر میگوید« :میپرسید
من چه وقت اولین سیگار را کشیدم؟ نمیدانم ،باید از پدرم بپرسم ».این طرح هم در راستای این حرف است که ضرر سیگار تنها برای
مصرفکننده نیست.
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مدیر یت
فرید دانشفر

دربارهجی.کی.رولینگ،
ثروتمندتریننویسندهزنجهان

جادوی
هریپاتر
وقتی به ادبیات کالسیک جهان نگاهی بیندازید ،با تعداد زیادی مردهای
متفکر با چهرههای بسیار جدی که اغلب ریش فراوان دارند ،مواجه
میشوید .چندان فرقی هم ندارد شعر یا داستان ،در هر بخش مردها
آن را قبضه کرده بودند و یکهتازی میکردند .البته نه اینکه موضوع
ناخوشایندی باشد ،نه؛ فقط جای خالی بخش دیگر جامعه دیده میشد.

گذری بر زندگی

برای بسیاری از مردم باور کردنش سخت است یک زن ،آن هم بدون هیچ
پشتوانهای ،درحالیکه نه اوضاع مالی خوبی داشت و شرایط روحی مناسبی،
توانسته با نوشتن کتاب به شهرت جهانی برسد .اما رولینگ سختیهای بسیاری
کشید تا به این نقطه برسد .او که نام اصلیاش جوآن رولینگ است ،اولین
گامهایش را برای نویسندگی در سن  25سالگی برداشت ،هرچند در عمل اتفاقی
رخ نداد ،اما ایدۀ نوشتن در آن سالها به ذهنش رسید .اما وضعیت برایش
آنقدرها راحت و مناسب نبود تا به نوشتن بپردازد .در آن روزها درگیر بیماری
مادرش بود و نمیتوانست تمام توانش را روی داستان بگذارد .پس از مدتی
مادرش که یک سال از بیماری اماس رنج میبرد ،از دنیا رفت .درگذشت مادرش
تاثیر بدی بر روحیهاش گذاشت .بعد از این اتفاق او به پرتغال میرود و به کار
معلمی مشغول میشود .در آنجا با یک خبرنگار آشنا شد و ازدواج کرد .ولی بعد
از به دنیا آمدن فرزندش ،از همسرش جدا شد تا روزهای سختی را تجربه کند.
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زنان با حضور در ادبیات ،رنگ دیگری به آن زدند و نوع نگاه متفاوتی
به جامعه و جهان ارائه دادند .بهتازگی اسامی قدرتمندترین چهرههای
سینمای بریتانیا اعالم شده که در صدر این فهرست یک نویسنده قرار
دارد ،آن هم یک بانوی نویسنده؛ جی .کی .رولینگ؛ نامی که برای هواداران
مجموعه فیلمهای هری پاتر کامال آشناست.

ایدۀاولیه

شاید به نظر عجیب برسد ،اما اولین باری که ایدۀ خلق داستان هری پاتر به
ذهن رولینگ رسید ،در قطار بود .وقتی داشته از منچستر به لندن نقل مکان
میکرده ،طرح اولیۀ داستان در ذهنش شکل میگیرد .جالب اینکه در آن لحظه
خودکاری برای نوشتن نداشت و خودش میگوید خجالتیتر از این بوده که
بخواهد از کسی خودکار قرض کند .البته او سالها قبل و پیش از درگذشت
مادرش به نوشتن داستان فکر کرده بود ،اما مشکالت مختلف باعث شده بود از
قصه و داستان فاصله بگیرد .خانم نویسنده که در رشتۀ زبان و ادبیات فرانسه
در دانشگاه اکستر انگلستان تحصیل کرده بود ،همواره مطالعه میکرد و آنطور
که استادش میگوید ،تمرکزش روی آثار دیکنز و تالکین بود .خودش دربارۀ
این موضوع میگوید« :من از سن شش سالگی تقریبا بهطور مستمر چیزهایی
مینوشتم ،ولی هرگز عالقهای آنچنانی به خلق یک ایده نداشتم .در خالل چهار
ساعت تاخیر قطار ،بهسادگی نشستم و به فکر فرورفتم ،همۀ جزئیات در ذهنم
شکل گرفتند ،تصویر پسرکی الغر و نحیف ،با موهای پرکالغی که عینکی به

چشم دارد و هیچ نمیداند که یک جادوگر است ،برای من بیشتر و بیشتر ،شکل
واقعیت به خود میگرفت».

گنج در سختی

جو روزگار سختی را گذراند .بیماری مادرش و رسیدگی به او ،درگذشت مادرش،
اخراج از کار ،جدایی از همسرش ،اتفاقهایی بودند که یکی پس از دیگری برایش
پیش آمد و روز به روز وضعیتش بدتر شد .او بعد از یک تجربۀ تلخ ،با دختر
کوچکش به لندن برگشت ،آن هم درحالیکه نه پولی داشت و نه کاری .در این
شرایط او دچار افسردگی شد و حتی دست به خودکشی زد .اوضاعش آنقدر بد
شد که کارش به بستری شدن در درمانگاه کشید .در این وضع او به فکر نوشتن
داستانش افتاد .در سال  1995اولین دستنویس کتاب را تمام کرد و پیش ناشر
برد تا به چاپ برسد ،اما هیچکدام از این رمان استقبال نکردند .جو رمان را پیش
 12ناشر برد و از تمامشان جواب رد شنید .سرانجام یک سال بعد انتشارات
بلومزبری چاپ کتاب را قبول کرد و پیشپرداخت هزار و پانصد پوندی به رولینگ
داد .البته از او خواست به این دستمزد چندان توجه نکند ،چون نمیتواند با
نوشتن داستان خرج خود را دربیاورد .ناشر در کنار این توصیه ،از او خواست تا
نام دیگری برای خود انتخاب کند؛ چون به گفته او اگر نوجوانان ببینند نویسنده
زن است ،از اثرش استقبال نخواهند کرد .به این ترتیب اسم نویسنده با دو حرف
اختصاری و نام خانوادگیاش روی کتاب منتشر میشود .ناشر که به نظر چندان
امیدی برای موفقیت رمان «هری پاتر و سنگ جادو» نداشت ،آن را با تیراژ
هزار نسخه راهی بازار کتاب کرد .استقبال کتابخوانها و همینطور منتقدان و
کارشناسان از این اثر باعث شد که راه موفقیت برای رولینگ باز شد .جایزههای
ادبی که به این کتاب تعلق گرفت ،چشمانداز خوبی را به ناشر و نویسنده نشان
میداد؛ اتفاقی که برای خود رولینگ هم باورنکردنی بود .خودش تعریف میکند
وقتی خبر اعطای حق انتشار صد و پنج هزار دالری کتاب به ناشر آمریکایی را
شنیده« ،تقریبا به حال مرگ افتاده» است.

بارانموفقیت

موفقیت اولین رمان باعث جذب مخاطب و ناشران شد و او دست به نوشتن
دومین قسمت از مجموعۀ هری پاتر زد .فاصله زمانی کوتاهی که بین انتشار
کتابها وجود دارد ،هم نشان از ذوق و اشتیاق رولینگ برای نوشتن دارد و هم
نیاز شدید بازار کتاب .بهطوریکه در کمتر از سه سال ،چهار جلد از این مجموعه
در دست مخاطبان قرار داشت .در سال  1999فصل دیگری برای خانم نویسنده
رقم میخورد؛ خرید امتیاز داستان برای تبدیل شدن به فیلم سینمایی .در این
زمان با شرکت بزرگ برادران وارنر به توافق رسید و قرارداد یک میلیون یورویی را
امضا کرد .با ساخته شدن اولین قسمت از مجموعه داستانهای هری پاتر ،شهرت
رولینگ بیشتر و بیشتر شد و نگاه تمام مردم جهان را به خود جلب کرد .فیلم
«هری پاتر و سنگ جادو» در مجموع به
فروش نهصد و هفتاد میلیون دالری دست
پیدا کرد و در بین  50فیلم پرفروش
تاریخ ،در ردۀ  ۲۰جدول قرار گرفت.
همانطور که کتابها یکی پس از دیگری
نوشته میشدند و به چاپ میرسیدند،
فیلمهای هری پاتر هم ساخته و نمایش
داده میشدند .رولینگ طی همین مدت
زمان کم ،نهتنها کتابهایش چاپ و مورد
توجه واقع شدند ،که به ثروت فراوانی
رسید ،نامش در سرتاسر جهان شناخته
شد و جایزههای ادبی هم به دست
آورد .ازجمله جوایز او میتوان به جایزۀ
کتاب کودک سال بریتانیا ،جایزۀ ادبی
کاستا بوک ،کتاب سال بریتانیا و هانس

کریستین اندرسن اشاره کرد .او تا سال  2008عالوه بر کامل کردن هفت جلد
مجموعه ،چهار کتاب دیگر هم در رابطه با هری پاتر نوشته و منتشر کرد .دربارۀ
میزان محبوبیت مجموعۀ هری پاتر همین بس که در سال  ،۲۰۱۲هشتگانۀ
فیلمهای هری پاتر به پرفروشترین سری فیلمهای تاریخ با فروشی بالغ بر بیشتر
از  7.7میلیارد دالر رسید .پیش از آن ،سری فیلمهای جیمز باند با فروشی حدود
شش میلیارد دالر در جایگاه اول قرار داشت .رولینگ تبدیل به ثروتمندترین
نویسندۀ زن جهان شد؛ زنی که روزگاری آخرین سکههای جیبش را خرج خرید
خوراک برای دختر هفت سالهاش کرد و به این فکر میکرد که فردا را چطور
باید سپری کند.

منهایهریپاتر

رولینگ بعد از نوشتن هفت جلد به انضمام چهار کتاب دیگر ،تصمیم گرفت
دست از سر هری پاتر بردارد و برای یک بار هم شده برود سراغ موضوعی متفاوت.
در سال  2012رمان «خأل موقت» را مینویسد که اولین اثرش برای مخاطب
بزرگسال به حساب میآید .فضای داستان با کتابهای قبلی او کامال فرق دارد
و بیشتر واقعگرا و تا حدودی سیاسی است .داستان دربارۀ مرگ ناگهانی یکی
از مقامات شهر خیالی پگفورد است که با مرگ این شخص ،افراد زیادی برای
رسیدن به جای خالی میز او در شهرداری تالش میکنند .انتشار این اثر ،واکنشها
و انتقادهای مختلفی را در نشریات معتبر در پی داشت که البته بیشترشان نگاه
مثبتی به رمان نداشتند .با این وجود ،به دلیل آنکه نویسندۀ کتاب جی .کی.
رولینگ است ،مخاطبان بسیاری را به طرف خود کشاند .محبوبیت نویسنده
به حدی زیاد است که تهیهکنندهها بدون توجه به بازخوردهای کارشناسان و
منتقدان ،به سمت داستانهایش میروند .به این ترتیب سریالی بر اساس همین
رمان ساخته شد که بینندههای بسیاری را هم جذب کرد.
بعد از این کتاب او دست به نوشتن رمان دیگری میزند ،اما اینبار با نامی دیگر.
رولینگ روی جلد کتاب از نام رابرت گالبریث استفاده میکند و بعد از انتشار اثر،
در ابتدا کسی متوجه موضوع نمیشود .وقتی فاش میشود نویسندۀ اصلی کسی
نیست جز رولینگ ،فروش کتاب چندین و چند برابر میشود و در حرکتی برقآسا
در صدر جدول پرفروشترینهای نیویورک تایمز قرار میگیرد« .نوای فاخته» یک
رمان پلیسی دربارۀ کهنهسرباز مجروحشده در جنگ افغانستان است که اکنون
بهعنوان کارآگاه خصوصی روی پروندۀ خودکشی یک مدل کار میکند.
سومین رمان بزرگسال با نام «کرم ابریشم» در سال  2014یک بار دیگر با نام مستعار
رابرت گالبریث به چاپ رسید .این کتاب که با محوریت کارآگاه خصوصی ،کورمورن
استرایک (شخصیت اصلی رمان «نوای فاخته») بوده ،ادامۀ رمان قبلی است.

رولینگوسیاست

رولینگ از زمان انتخاب شدن ترامپ بهعنوان نامزد حزب جمهوریخواه تا
رسیدنش به کاخ سفید ،واکنشهای
تندی نسبت به او نشان داد ،که البته
این موضوع اعتراض برخی از کاربران
توییتر را به دنبال داشت .مخالفان
میگفتند ریاست جمهوری آمریکا چه
ربطی به یک نویسندۀ انگلیسی دارد.
او در پاسخ به یکی از همین اعتراضها
گفت« :وقتی مردی اینقدر ناآگاه است
و فردی که بازی دادنش آسان است ،تا
نوک دماغش به کدهای هستهای نزدیک
میشود ،این مسئله به همه ربط دارد».
نکتۀ جالب اینکه وقتی ترامپ نامزد
جمهوریخواهان شد ،رولینگ او را با
ولدمورت ،شخصیت منفی داستانهای
جادوگری «هری پاتر» ،مقایسه کرد.
شماره  - 36اسفند 95
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ﻛﺮﻩﺗﺤﻮﻝ ﺳــﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ - 75ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻟﺮﺯ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ  - 76ﺭﻣﻖ ﺁﺧﺮ
ﻛﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ
ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﻡ
ﭼﻬﺮﻩ
ﺟﺪﻳﺪ
ﺩﻭﻟﺖ
ﺁﻣﺪﻥ
ﺑﺎ
ﻛﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ
ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻼ
ﻣﻌﻨﺎﺩﻫﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ
ﺍﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺒـﻮﺩﺩﺍﻧﻢ
ﺭﻭﻯ45ﻛﺎﺭ-ﻧﻤﻰ
ﻧﻴﺰ
ﻛﺎﺭ
ﻣﺤﺮﻡ
- 46
ﺭﻧـﮓ
ﻛﻬـﻦ
ﻫـﺎﻯ
ﺯﺑﺎﻥ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻧﺨﻮﺍﺳــﺖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺷﻴﻮﻥ 50
ﻧﻜﺮﺩ47ﻭ  -ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻣﺮﺩ
ﺍﻳﻦﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻛﺎﻣﻞ
- 44
ﻛﻪ
ﻛﺸـﻮﺭ
ﺧﻠـﻖ
ﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻋﺎﻟـﻰ
ﺍﻧﺪ .ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎﻥ
ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﻧﻤﻰ
ﻣﺎ
ﻭ
ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﺯﮔﺸــﺘﻪ
ﺧﻮﺩ
ﻛﺎﺭ
ﺑﻪ
ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﭼــﻮﻥ
ﻭﺍﺣﺪ
50
ﺷـﺪﻩ
ﺑﻨﺎ
ﺗﺎﺯﻩ
49
ﺑـﻼ
48
ﺍﺳـﺮﺍﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ
ﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺎﺯﻯ
ﻣﻌﻨﺎﻯﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﻢ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
 - 54ﻫﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﻢ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﻫﺪﻑ ﺷﺎﻥ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
ﺗﺎﺯﻯ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻋﺰﻳﺰ
ﻋﺮﺏ،
ﻣﺎﺩﺭ
ﻧﻬـﺎﺩ-
ﭘﺴﺮ 52
.ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻋﺎﻟﻰ-
ﭼﻮﻥ
ﻫﺎﻳﻰ
ﻭﻟﺮﻡﺩﺭﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ
ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺍﺷﺖ:
ﺷﻮﺩ.ﻭﻯ
ﻫﻴﭻ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷــﻜﺎﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﻛﺎﺭ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻪ
ﭼﻨﻴﻦ100ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ
ﺪﻩ  2ﺳـﻴﻤﺮﻍ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺎ
ﻧﺸﺴــﺖ
ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺑﻴﻦﻫﺎ
ﺳــﺎﻝ
ﻃﻮﻝ-ﺍﻳﻦ
ﻟﻄﻤﻪ ﺩﺭ
ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﻭ
ﻧﺸﺴـﺘﻪ
ﺣﺎﻟﺖ
51
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﭘﻮﻝ
ﺷﺪ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ
ﺁﺭﺍ
ﺩﺭﺻﺪ
ﻛﺴﺐ
ﺑﺎ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻰ
ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﺁﺭﺯﻭﻯ
ﺑﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﺑﺎ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺳــﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻪ
ﺁﺳﺎﻥ
59
ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﺟﻼﻝ،
57
ﺳﺴـﺘﻰ
56
ﺩﭼﺎﺭﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻳﺮﺍﻥﻫﺎ ﭼﻪ
ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻧﻜﺮﺩ ﻭﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﻢ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ
ﻫﺎﻯ 86ﻭ
ﺍﻫﻴﻢﺳـﺎﻝ
ﺮ ﺩﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰﺯﻳﺮﺍ
53ﺷﻮﺩ
ﺍﻭﻥﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺟﻠﻴﻠﻰ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻭ
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺑﺤﺮﺍﻥﺍﺳﺖ.ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻼ
ﺟﻮﻧﮓﻧﻴﺰ
ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭ
ﺩﺳﺖ
ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،ﻣﻰ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ
ﺑﻴﻦ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ
ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ
ﻗﺒﻞ61ﺍﺯ
ﻣﺬﻫﺒـﻰ ،ﻣـﻦ
ﺷـﻬﺮ
ﺁﺭﺯﻭﻳﻢ-
ﺳـﻴﺎﻩ 55
 ،79ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ
ﻧﺨﻮﺍﺳــﺖﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﺭﻧـﮓﮔﻔﺖ:
ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ-ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﻴﻢﺍﻳﻦ
ﺑﺴـﻴﺎﺭﻏﻴﺮ
ﺑﻴﺎﻭﺭﻳــﻢ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺗﻮﻗﻌــﺎﺕ
ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﮔﺮﻳﻪ
62
ﻣﻔﻘـﻮﺩ
ﻧﺎﭘﻴـﺪﺍ،
ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺭ
ﺣﺘﻰ
ﻭ
ﻣﺮﻭﺯ
ﭼﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﻢ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﻫﺪﻑ ﺷﺎﻥ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻫﺎﻳﻰ
ﭼﻬﺮﻩ
ﺑﺎﻳﺪ-ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺩﺍﺷﺖ:
ﺗﺒﺮﻳﺰﻯ،ﻛﻪﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺷﻮﺩ.ﻭﻯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:
ﻣﺠﺮﻯ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺍﺯ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻯ
58
ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﭼﻮﻥ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ
ﻛﺸﻮﺭﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺎﻯﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻰ
ﻛﺎﺭﻯ
ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﭻ
ﻭ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ
ﺍﺻﻼﺡ66
ﺭﻭﺷـﻨﻰ
ﻧﻤﺎﺩ
64
ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻣﺠﻠـﺲ
63
ﻛﻨﻴﻢ -ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ
ﻧﺎﻣﺰﺩﺍﮔﺮ ﻣﻰ
ﺁﻗﺎﻯﮔﻔﺖ:
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ،
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻠﻮﺭﻳﻦﺻﻔﺖ
ﺷـﺮﻳﻚ - 65
ﺭﺩﻳـﺎﺏ 63
ﺷـﺮﻗﻰ 60
ﻛﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺪﻩ-ﺩﻭ ﺳﻴﻤﺮﻍ
ﭘﻴﺪﺍ-ﻧﻤﻰ
ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﻨﺎ
ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ
ﻣﺠﺮﻯ:ﺑﺎ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ69 .
ﻣﻰﻣﺘﺤﺮﻙ
ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻰ 67
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮ
-17ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻚ
ﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﭼــﻮﻥﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ
ﻣﻴﺎﻥ- 68
ﺗﻌﺼـﺐ
ﻗﺼﺪﺑﻰ
ﻏﻴـﺮﺕ،
ﺯﻣﻴﻨـﻰ ،ﺑـﻰ
ﺳـﻴﺐ
ﺑﺎﺯﮔﺸــﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻛﺎﺭ ﻭﺧﻮﺩ
ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ ﺑﻪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﺍﻭﻥ!
ﺩﺭﺻﺪ
100
ﻣﻮﻻﻧﺎ،
ﺳـﺎﺯ
ﻣﺮﺩﺍﺏ،
ﮔﻴﺎﻩ
71
ﻳﺮﻗﺎﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﺒـﺮ
ﻧﺎﻣﺰﺩ.
ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺘﺸﻜﺮﻳﻢ
ﻣﺠﺮﻯ:
ﺩﺍﺷﺖ:
ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻣﺎﻡﻛﻨﻨﺪ،
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺷــﻜﺎﻑ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ ﺩﺭ -ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺸﺴــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﻰ ﻧﻪ
ﻭﺍﻗﻌﺎﻫﻤﺴﺮ
ﺑﺮﻫﻨﻪ،
- 70
ﻫﺸﺘﻢ
ﻟﻘﺐ
ﺧﺮﺳـﻨﺪﻯ،
ﻣﻮﻧﺪﻩ!
ﺣﺮﻓﺎﻡ
ﺑﺎﻗﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ:
ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﻋﻨﻜﺒﻮﺕ
74
ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻣﻴﻮﻩ
72
ﺷـﺎﻛﻰ
ﺳﺎﺯ
ﺠﻤﻊ
ﺗﻬـﺮﺍﻥ،ﭼﻮﻥ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻫﻢ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ
ﺍﺳـﻜﺎﺭﻟﺖﺍﻳﻦ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺍﺻﻼﻗﺪﻳﻢ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ
- 73
ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ
ﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ
ﺭﻫﺒـﺮ
ﻧﺨﻮﺍﺳــﺖﺍﻭﻥ،
ﻛﻴـﻢ ﺟﻮﻧـﮓ
ﺑﺎﺯﻡ
ﺩﺍﺭﻳﻦ.
ﻭﻗﺖ
ﺷﻤﺎ
ﺍﻇﻬﺎﺭ-ﺑﻠﻪ
ﻣﺠﺮﻯ:
ﺳﺮ
ﭘﺸﺖ
78ﺍﺯ-
ﺁﻫﻨﮕﺮ
ﺣﺪﺍﺩ،
77
ﻫﺪﻑ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﺩﺍﻧﻢ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻤﻰ
ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﻢ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﻤﺎ ﻭ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.ﭼﻮﻥ
ﻫﺎﻳﻰ
ﭼﻬﺮﻩ
ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺩﺭﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺍﺷﺖ:
ﺷﺎﻥﺁﺧﺮ
ﺭﻣﻖ
- 76
ﻫﻤﺮﺍﻩﺭﺍﻟﺮﺯ،
ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﻯ - 75
ﻣﺠﻤﻊ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻛﻪﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺷﻮﺩ.ﻭﻯ ﻛﺮﻩ
ﺍﺯ
ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﻫﺎﻯ
ﻋﻜﺲ
ﺑﺎ
ﺭﺃﻯ
ﺍﺧﺬ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ:ﻣﺤﻮﻃــﻪ
ﺭﻭﺯ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺸـﻮﺭ ﻛﻪ
ﺧﻠـﻖ ﺍﻳﻦ
ﻋﺎﻟـﻰ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺟﻠﻴﻠﻰ
ﺩﺍﻭﺩﻯ ﻭ
ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺭﺍﺍﺭﻯ
ﺗﺮﻳﻦﻭ ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﺷــﺪﻩ
»ﺍﻭﻥ«
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺯﻯ
ﻧﻬـﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ
ﻋﺎﻟﻰ
ﺭﻭﻯﺷﺪ.
ﺐ  100ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯ
ﻟﻴﺴﺖ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ
ﺑﺮﭼﺴﺐﺑﺎ»ﺍﻭﻥ«
ﺑﺎﺯﻭﻯ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺧﻮﺩ
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ.
ﺍﻧﺪ.ﺁﺭﺍ
ﺩﺭﺻﺪ
ﻛﺴﺐ 100
ﺧﻮﺩﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻣﺤﺴﻮﺏ

ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻰ :ﺁﺭﺯﻭﻳﻢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺳﺖ

ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

یک فنجان چای

ﻭﻳﻢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺳﺖ

ﻥ!

ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﺭﺯﻭﻳﻢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺳﺖ

ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﺍﻭﻥ
ﺟﻮﻧﮓ
ﺍﻳﻦﺷﺪﻩ
ﻧﺼﺐ
ﺍﺧﺬ
ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﻇﺮﻩﺩﺭ
ﺳﺎﺑﻖ(
)ﺑﻴﻠﺒﻮﺭﺩ
ﺩﺭﺷﺖ
ﺷﻜﻞ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﮔﻔﺖ :ﺁﺭﺯﻭﻳﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ،79ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ
ﻏﻴﺮ
ﺩﺭ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺗﻮﻗﻌــﺎﺕ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻢﺑﻪﺑﺎﻳــﺪ
ﺟﻮﻧﮓ ﺍﻭﻥ
ﺭﺃﻯﻛﻴﻢ
ﺑﻴﺎﻭﺭﻳــﻢﺑﻴﻦ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﺍﺑﺘﺪﺍﺍﺯ
ﻗﺒﻞ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺖ:
ﭼﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺭﺃﻯ
ﺍﺧﺬ
ﻫﺎﻯ
ﺑﺮﮔﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.ﻭﻯ
ﻣﺠﺮﻯﻛﺎﺭﻯ
ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﭻ
ﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺳﺖ.ﻭ
ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺭﺃﻯ
ﺍﻭﻥ
ﺩﻫﻴﻢ
ﻣﻰ
ﺭﺃﻯ
ﺍﻭﻥ
ﺑﻪ
ﻣﺎ
ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﻭ ﺳﻴﻤﺮﻍ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ
ﻳﻴﺪ.ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ
ﺖ :ﺍﻳﻦ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺠﺮﻯ:ﺑﺎﺁﻗﺎﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻳﻰ
ﻧﺎﻣﺰﺩﺁﻣﺪﻥ
ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ
ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﻳﺎ
ﺍﻭﻥ
ﻳﺎ
ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ
ﭘﻴﺪﺍ
ﺍﻭﻥ
ﺍﺯ
ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﺴﻰ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ .ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻯ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻦ
 17ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻰ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻚ
ﭼــﻮﻥﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺑﺎﺯﮔﺸــﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻛﺎﺭﻭﺧﻮﺩ
ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ ﺑﻪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﺩﻗﻴﻘﻪﻛﺎﺭﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
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ﺖ
ﺩﻳﺎﻟﻮگ
ﻧﺎﻣﺰﺩ.ﻧﺸﺴــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷــﻜﺎﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﺩﺭ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺘﺸﻜﺮﻳﻢ
ﻣﺠﺮﻯ:
ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ.
ﺪ ﺁﺭﺍ
ﻧﺎﻣﺰﺩ.
ﺳﻮﺍﺩ:
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰﺑﻪ
ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻼ
ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ
ﺖ
ﻣﻮﻧﺪﻩ!
ﻧﺨﻮﺍﺳــﺖﺑﻰﺣﺮﻓﺎﻡ
ﺑﺎﻗﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ:
ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ
ﺭﺃﻯﻭ
ﻧﻜﺮﺩ
ﺍﻭﻥ
ﺟﻮﻧﮓ
ﻛﻴﻢ
ﺑﻴﻦ
ﺩﻫﻴﺪ؟
ﻣﻰ
ﺭﺃﻯ
ﺍﻭﻥ
ﺑﻪ
ﻫﻢ
ﺷﻤﺎ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.ﭼﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻓﻬﻤﻢ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﻫﺪﻑ ﺷﺎﻥ
ﻣﻮﻧﺪﻩ!
ﻓﺎﻡ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
ﻭ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺮ
ﺑﺎﺯﻡ
ﺩﺍﺭﻳﻦ.
ﻭﻗﺖ
ﺷﻤﺎ
ﺑﻠﻪ
ﻣﺠﺮﻯ:
ﺷﻮﺩ.ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻛﺮﻩ
ﺭﺃﻯ
ﭘﺲ ﻭﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ
ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ
ﺑﺰﺭﮔﻰﺍﺯﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﻢ
ﻴﻨﻤﺎ
ﻋﻜﺲ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺑﺎ
ﮔﻴﺮﻯ،ﺭﺃﻯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ:ﻣﺤﻮﻃــﻪ ﺍﺧﺬ
ﺭﻭﺯ
ﻫﺎﻯﺍﻳﻦ
ﺯﻳﺮﺍ
ﺭﺍﺩﻳﻮﺷﻮﺩ
ﺟﻠﻴﻠﻰ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺩﺍﻭﺩﻯ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺭﻳﻦ.ﺭﺍﺑﺎﺯﻡ
ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﻩ
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰ
ﺷــﻤﺎﻟﻰ! ﺑﺎﺯﻫﻢ
»ﺍﻭﻥ«ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺮﻩ
ﻣﺠﺮﻯ:
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻰ
ﺷﻜﻞ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﭘﺮﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ
ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ
ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ
ﺭﺃﻯ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺧﺬﻣﻰ
ﻴﻘﻪ
ﻟﻴﺴﺖﻛﺮﻩ
ﺍﻧﺪ .ﻣﻠﺖ
ﻛﺮﺩﻳــﺪ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﻫﺒﺮﻣــﺎﻥ
ﭼﺮﺧﻴــﺪ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ
ﺑﺮﭼﺴﺐﺭﺍ»ﺍﻭﻥ«
ﺑﺎﺯﻭﻯﻭﺧﻮﺩ
ﺷــﻤﺎﺭﻭﻯ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻰ
ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ
ﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻭ
ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻛﺮﻩ
ﭼﺸﻢ
ﺑﺸﻪ
ﻛﻮﺭ
ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷــﻤﺎ
ﺷــﻤﺎﻟﻰ،
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﺭﺷﺖ )ﺑﻴﻠﺒﻮﺭﺩ ﺳﺎﺑﻖ( ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭﺃﻯ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺒﺎﺭﻙ
ﺷﻤﺎ.
ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﻭﻥ«ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ.ﻟﻴﺴﺖ
ﺧﺠﺴﺘﻪ.ﺍﺳﺖ:
ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺍﻳﻦﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺍﺧﺬﺑﺎﺩﺭﺃﻯ
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺖ.
ﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ:
ﺳﺎﻋﺖ
ﺩﻭ
ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻛﺮﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻧﺼﺐﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﻖ( ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭﺃﻯ -
ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺷﺪﻩﺍﻭﻥ ﺭﺃﻯ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ  -ﺍﻭﻥ ﺭﺃﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺎﺳﺖ ﺍﻓﻘﻲ
ﺍﺯ
ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﻫﺎﻯ
ﻋﻜﺲ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ،
ﭘﻴﺪﺍﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻪ
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ﮔﻴﺮﻯﺍﻭﻥ ﻳﺎ
ﺭﺍﻯ  -ﻳﺎ
ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪﻛﺴﻰ
ﺭﺍﻯ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺖ:ﺑﺎ -
ﻫﻴﭽﻜﺲ - 1ﻣـﺎﺩﻩﺍﻯﺍﺳـﺖﻛـﻪﺍﺯﺩﺭﺧﺖﺑﻠﻮﻁﺑﺪﺳـﺖ
 - 1ﻛﻨـﺪﻩ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﻭﻯ ﭼـﻮﺏ  -ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ -
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻰ
ﺷﻜﻞ
ﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﻫﺖ ﺗﺮﻳﻚ ﻛﺮﺩﻳﺪ)!( ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﻳﺎﻟﻮگ
ﻣﻰﺁﻳﺪ  -ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳـﻰ  -ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺳـﺨﻦ ﺁﺭﺍﻣـﮕﺎﻩ  - 2ﻏﺮﺑـﺎﻝ ،ﺳـﺮﻧﺪ ،ﻣﻮ ﺑﻴـﺰ  -ﺑﺎﻻ ﺑﺮ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻧﺪ.
ﺪﻩ
ﺷﺪ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ
ﺁﺭﺍ
ﺩﺭﺻﺪ
ﻛﻴــﻢﻣﺎﺳﺖ
ﻢ  -ﺍﻭﻥ ﺭﺃﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺭﺃﻯﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ
ﺟﻮﻧــﮓﺑﻪﺍﻭﻥ،
ﺁﺭﺍءﺳﻮﺍﺩ:
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻰ
ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ
ﭼﻴﻦ  - 2ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻧﻴﻚ  -ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻰ  -ﺑﺮﻗﻰ  -ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ  - 3ﺑﺎﺩ ﺳـﺮﺩ  -ﺳـﻮﺭﻩ ﻗﺮﺁﻥ
ﻧﺼﺐﻳﺎﺷﺪﻩ
ﻞ ﺍﺧﺬ
ﺍﻭﻥ
ﺟﻮﻧﮓ
ﻮﻧﻰ ﺑﻴﻦ
ﺁﻗﺎﻯ
ﺁﺭﺍﻯ
ﺩﺭﺻﺪ
ﻧﻴﺴــﺖ.
ﻣﺸــﺨﺺ
ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ:
ﺁﺭﺍﻯ
ﺍﻭﻥ ﻳﺎ
ﺭﺃﻯﻛﻴﻢ-
ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ
ﻫﻴﭽﻜﺲﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺃﻯ ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ؟
ﺷﻤﺎ
ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  - 3ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ  -ﺑﺮﺯﻥ  -ﻋﺪﺩ ﺑﻠﺒﻞ  - -ﺑﺎﻓﻨـﺪﻩ  -ﺗﺮﺩﻳـﺪ ،ﺩﻭ ﺩﻟـﻰ ،ﺍﺯ ﻣﺒﻄﻼﺕ ﻧﻤﺎﺯ
ﺍﺳﺖ:
ﺰﻳﻨﻪ
ﺍﻭﻥ  100ﺩﺭﺻﺪ.
ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺃﻯ ﮔﻴﺮﻯ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻛﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭﺷﺖ  - 4ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ،ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ  4-ﻧﻮﺍﺭ ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺕ  -ﺍﺳـﺐ ﺳـﻴﺎﻩ  - 5ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺭﺃﻯ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻭﻥ
ﻣﺠﺮﻯ :ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺮﻩﺷــﻤﺎﻟﻰ! ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﻩ -ﺳـﺨﻨﻮﺭ ﻭ ﺷـﺎﻋﺮ ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻯ ﻳﻮﻧـﺎﻥ  - 5ﻛﻔـﺶ ﻣﻨﺼﻔـﻪ  -ﺍﻟﻔﺖ ،ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻫﻤﻨﺸـﻴﻦ ﺟﻦ -
ﺳﻮﺍﺩ:
ﻣﻰ
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ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﺩﻗﻴﻘﻪﻳﺎ
ﺑﻰﺍﻭﻥ
ﻳﺎ
ﻓﻀﺎﻯ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺑــﺮﺍﻯ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﺳــﺎﻳﺮ
ﺍﺯ
ﻣﺘﺸــﻜﺮﻡ.
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺮﺩﻡ،
ﺷــﻤﺎ ﭼﺮﺧﻴــﺪ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻳــﺪ .ﻣﻠﺖ ﻛﺮﻩ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﭘﺎﺷـﻨﻪﺩﺍﺭ ،ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ  -ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ  -ﭘﺎﺭﺳﺎﻯ ﺳﻴﻤﺮﻍ  - 6ﺁﺩﻡ ﺧﺒﺮﭼﻴﻦ  -ﮔﻠﺮﻧﮓ  -ﭼﺎﺷﻨﻰ
.ﻫﻴﺪ؟
ﺷــﻤﺎﻟﻰ ،ﺷــﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ .ﻛﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ« ﺭﺍ ﺩﻳﺮ ﻧﺸـﻴﻦ  - 6ﺟﺎﻣﻪ  -ﻣﻨﺤﺮﻑ  -ﺩﺍﻡ ﺧﺮﺩ  - 7ﺑﺎﺭ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  - 7ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻯ  -ﺭﺷﺪ ﻛﺮﺩﻥ،
ﻧﺪﻩ!ﮔﻴﺮﻯ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻛﺮﻩﻣــﻦ
ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻯ
ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻤﺎ .ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺠﺴﺘﻪ.
ﺯﻡ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ .ﺷــﻤﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻭ ﻧﻮﻛﺮ ،ﺟﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﻚ  -ﺳﻼﻡ ﺗﻠﻔﻨﻰ ،ﻣﻴﻮﻩ ﮔﻮﺍﻟﻴـﺪﻥ  -ﻣﻴـﺦ  -ﺯﺭﺍﻋـﺖ ،ﻗـﺪ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ - 8
ﺑﻌﺪ:
ﺳﺎﻋﺖ
ﺩﻭ
ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻛﺮﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ،
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰﺍﺯﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﻩ
ﺑﺎﺯﻫﻢ
ﺍﻓﻘﻲﺷﻌﻠﻪ ﺁﺗﺶ  -ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ  -ﺧﺮ ﺗﺎﺯﻯ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻋﻤﻮﺩﻱ
ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ
ﻰ!ﺑﺎ
ﻯ
ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻛﺮﻩ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ  -ﻧﺨﻮﺕ  -ﺭﻳﺴـﻤﺎﻥ ،ﻣﻔﺼﻞ -
ﻣﺮﺩﻡ
ﮔﻴﺮﻯﻭ
ﻧﻴﺴــﺖ
ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﻛﺮﻩ
ﻣﻰ7ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻨﻜﻪﺩﻧﻴﺎ
ﺷﻤﺎﻟﻰﺑﺰﺭﮔﻰ ﺟﺎﻫﺎﻯﺑﺎﺩﻳﮕﺮ
ﻣﺎﻧﺪﻩ،
ﺑﺎﻗﻰ
ﺭﺍﻯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺳــﺎﻋﺖ
ﻫﻨﻮﺯ
ﺁﺳﻴﺎ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﭘﻮﻝ
ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ،
ﭘﻮﻝ
ژﺍﭘﻦ،
ﭘﻮﻝ
8
ﻛﺮﻩ
ﻣﻠﺖ
ﻛﺮﺩﻳــﺪ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﺍ
ﻥ
ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ -
ﭼـﻮﺏ -
ﻛﺎﺭﻯ ﺭﻭﻯ
ﻛﻨـﺪﻩ
- 1ﻣـﺎﺩﻩﺍﻯﺍﺳـﺖﻛـﻪﺍﺯﺩﺭﺧﺖﺑﻠﻮﻁﺑﺪﺳـﺖﺷـﻬﺮ - 1
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻰ
ﺷﻜﻞ
ﺑﻪ
ﺪﮔﺎﻥ
ﮔﺮﺩﻩ
ﺭﻭﻯ
ﻮﻛﺮﺍﺳﻰ
ﭼﻮﺏ ﺩﺳﺘﻰ
ﺳـﻮﻫﺎﻥ - 9
ﺷﻬﺮ
ﻣﺬﻫﺒﻰ،
ﻣﺮﺩﻡﭼﺮﻧﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﺳﺖ.ﺭﺍ ﻫﺖ ﺗﺮﻳﻚ ﻛﺮﺩﻳﺪ)!( ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺁﺯﺍﺩﺷﻤﺎ
ﻛﻮﻳﺮﻯ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺩﮔﻴﺮﻫﺎ،
ﺷـﻬﺮ
ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﻧﻮﻋﻰ
ﺳـﺨﻦ
ﺑﺴـﻴﺎﺭ
ﻣﻮﺳـﻰ
ﺣﻀﺮﺕ
ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺁﻳﺪ
ﻣﻰ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮ
ﺑﻴـﺰ -
ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻭﺳـﺮﻧﺪ،
ﻳﺎﻓﺘﻦ--ﻏﺮﺑـﺎﻝ،
ﺁﺭﺍﻣـﮕﺎﻩ 2
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ
ﻟﻴﺴﺖﻛﺮﻩ
ﺍﻧﺪ.ﻣﻠﺖ
ﻛﺮﺩﻳــﺪ.
ﺏ
ﻧﻬﻰ
ﭘﺴـﺘﻰﻣﻮ -ﺍﻣﺮ
 ﺍﻣـﺮ ﺑـﻪﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ
ﺳﺎﻋﺖﺑﺎ 9ﺷﺐ
ﻛﺮﻩ،
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
ﺟﻮﻧــﮓ ﺍﻭﻥ،
ﺪ .ﻛﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﻛﺮﻩ ﻛﻴــﻢ
ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺰﺍﻥﺿﻤﻴﺮ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ،ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ،ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ- 9
ﮔﺎﺯﻯﻗﺮﺁﻥ
ﺳـﻮﺭﻩ
ﺳـﺮﺩ -
ﺳـﻼﺡ - 3ﺑﺎﺩ
ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ
ﭼﻴﻦ  - 2ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻧﻴﻚ  -ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻰ -ﺍﺯ ﺑﺮﻗﻰ
ﺷﺪﻩ
ﻧﺼﺐ
ﺭﺃﻯ
ﺍﺧﺬ
ﻣﺤﻞ
ﻭ
ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻛﺮﻩ
ﭼﺸﻢ
ﻪ
ﻗﺪﻳﻢ -
ﺟﻨﮕﺠﻮﻯ
ﺩﻭﻳﺪﻥ - 10-
ﺷــﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍ
ﻫﻨﻮﺯﮔﻴﺮﻯ،
ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ:ﺭﺃﻯ
ﺁﺭﺍﻯﺍﺯ ﭘﺎﻳــﺎﻥ
ﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺠﺴﺘﻪ .ﭘــﺲ
ﺩﺭﺻﺪﺩﺭﺁﺭﺍﻯ
ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﻴﺴــﺖ.
ﻣﺸــﺨﺺ
ﺗﻤﺎﻡﺁﻗﺎﻯﺧـﻮﺍﺏ ،ﻧـﺎﻡ ﻣﺮﻏـﻰ ،ﻧﻴـﺎﺯ ﻭ ﺣﺎﺟـﺖ  -ﺭﻭﺩﻯ ﺩﺭ
ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻬﺎﺭ
ﺧﺠﺴﺘﻪ.
ﺭﻭﻛﺶﻧﻤﺎﺯ
- 11ﻣﺒﻄﻼﺕ
ﺩﻟـﻰ ،ﺍﺯ
ﺗﺮﺩﻳـﺪ،ﻭ ﺩﻭ
ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ  - 3ﺩﻓﺎﻉ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ  -ﺑﺮﺯﻥ  -ﻋﺪﺩ ﺑﻠﺒﻞ -ﺩﺭ -
ﺍﻣـﺮﻭﺯﻯ
ﺑﺎﻓﻨـﺪﻩ--ﺟﺪﻳـﺪ
ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ
ﺩﺭﺻﺪ.ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺪ:
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ
ﺍﻭﻥﺑﻪ
ﺍﺳﺖ:ﺑﻌﺪ :ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ
10
ﻛﺴﻰ
ﭼﻪ
ﻏﺮﺑﻰ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺷﻬﺮ
ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻯ
100
ﺳﺎﻋﺖ
ﺩﻭ
ﻰ
ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭﺷﺖ - 4
ﺑﻌﺪ:
ﺖ
ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺭﺃﻯ
ﺍﻭﻥ
ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺍﻓﻘﻲ
ﻫﻴﺌﺖ
ﺳـﻴﺎﻩ 5
ﺍﺳـﺐ
ﺿﺒﻂ -ﺻﻮﺕ
ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ،ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭﻟﺒﺎﺱ-4-ﻧﻮﺍﺭ
ﻣﻘﺒﺮﻩ12-
ﺧﺎﻙ،
ﺧﺎﻙ-ﮔﻮﺭ،
ﻧـﺎﻡ ﺑﺘﻰ
ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍ 100 ،ﺩﺭﺻﺪ.
ﺍﻭﻥ:
ﺟﻮﻧﮓ
ﻛﻴﻢ
ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺍﻓﻘﻲ
ﺍﻭﻥ
ﭘﻴﺎﻡ
ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺯ
11
ﺷﻨﺎ
ﻧﻮﻋﻰ
ﻟﺐ
ﺧﻨﺪﺍﻥ
ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﻣﺎﻧﺪﻩ،
ﺑﺎﻗﻰ
ﮔﻴﺮﻯ
ﺭﺍﻯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺑﻪ
 ﺳـﺨﻨﻮﺭ ﻭ ﺷـﺎﻋﺮ ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻯ ﻳﻮﻧـﺎﻥ  - 5ﻛﻔـﺶﻣﺎﻧﺪﻩ،
ﺑﺎﻗﻰ
ﮔﻴﺮﻯ
ﻯ
ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﻳﺎ
ﺍﻭﻥ
ﻳﺎ
ﻢ
ﺟﻦ -
ﻫﻤﻨﺸـﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﺧﻮ
ﺍﻟﻔﺖ،
ﻣﻨﺼﻔـﻪ
ﭘﻴﺸـﻮﺍﻯ
- 13
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ
ﺁﻫﻨﮕـﺮ
ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ
ﺑﺪﺳـﺖ
ﺑﻠﻮﻁ
ﺩﺭﺧﺖ
ﺍﺯ
ﻛـﻪ
ﺍﺳـﺖ
ﺍﻯ
ﻣـﺎﺩﻩ
1
ﭘﺎﺭﺳﺎﻯﺭﻭﻯ ﭼـﻮﺏ  -ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ -
ﻛﺎﺭﻯ
ﻛﻨـﺪﻩ
ﺩﻭﺯﺥ --
ﻫﻨــﻮﺯ
ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ
ﺍﻳﻨﻜــﻪ
ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ
ﮔﻔﺘﻨﻰ
ﺑﺪﺳـﺖ
ﺑﻠﻮﻁ
ﺩﺭﺧﺖ
ﻛـﻪﺍﺯ
ﺍﺳـﺖ
ﻣﺮﺩﻡ،ﺍﻯ
ﻣـﺎﺩﻩ
-1
ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ
ﭼـﻮﺏ -1
ﺭﻭﻯ
ﻛﺎﺭﻯ
ﺑﺮﺍﻯ 1
ﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎﺯﻭ
ﻛﻨـﺪﻩ-
ﻓﻀﺎﻯ -ﭘﺴﺖ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺑــﺮﺍﻯ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ
ﺳــﺎﻳﺮ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺯ
ﻣﺘﺸــﻜﺮﻡ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ--
ﺣﻴﺎﻁ -
12ﺭﻭ -ﺑﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺩﺍﺭ،
ﭘﺎﺷـﻨﻪ
ﺗﺮﻳﻚﻧﺎﻣﺰﺩ
ﻳﺪ)!( ﻭ
ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﻛﺮﺩﻳﺪ)!(
ﭼﺎﺷﻨﻰ
ﮔﻠﺮﻧﮓ -
ﺧﺒﺮﭼﻴﻦ -
ﺳﻴﻤﺮﻍ - 6-ﺁﺩﻡ
ﻭﺭﺯﺷـﻰ -
ﮔﻮﺷـﻪ
ﺯﺭﺗﺸـﺘﻰ
ﺳـﺨﻦﺑﺮﺍﻋﻼﻡ
ﺯﻭﺩﻯ
ﺑــﻪ
ﺩﻗﻴــﻖ ﺭﺍ
ﻋﺪﺩ
ﺣﻀﺮﺕﺍﻧﺪ،
ﻧﺸــﺪﻩ
ﺑــﺎﺯ
ﺷــﻤﺎﺭﺵ
ﺑﺴـﻴﺎﺭ
ﻣﻮﺳـﻰ -
ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺁﻳﺪ -
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻣﻰ
ﺑﺮ
ﺑﺎﻻ
ﺑﻴـﺰ
ﻣﻮ
ﺳـﺮﻧﺪ،
ﻏﺮﺑـﺎﻝ،
2
ﺁﺭﺍﻣـﮕﺎﻩ
ﻫﺎ
ﺑﻌﻀﻰ
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ
ﻣﺎﻳﻪ
ﭼﻬـﺮﻩ،
ﺳـﻄﺢ،
13
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺳـﺨﻦ
ﺑﺴـﻴﺎﺭ
ﻣﻮﺳـﻰ
ﺣﻀﺮﺕ
ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺁﻳﺪ
ﻣﻰ
ﻫﺎﻯ
ﺷﺎﻧﻪ
ﺭﻭ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺭ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﺯ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.
ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺮ
ﮔﺮﻭﮔـﺬﺍﺭﻯ -ﺑﺎﻻ
ﺑﻴـﺰ -
ﺳـﺮﻧﺪ ،ﻣﻮ
ﻏﺮﺑـﺎﻝ،
2
ﺁﺭﺍﻣـﮕﺎﻩ
ﺩﻳﺮ ﻧﺸـﻴﻦ  - 6ﺟﺎﻣﻪ  -ﻣﻨﺤﺮﻑ  -ﺩﺍﻡ ﺧﺮﺩ  - 7ﺑﺎﺭ
ﺍﺩ:
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺷــﺪﻧﺪ.
ﺨﺎﺏ
ﻛﺮﺩﻥ،
ﻋﺪﺩ -ﺭﺷﺪ
ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻯ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 7
ً
ﻣﺠﻬﻮﻝ -
ﻭﺳـﻴﻠﻪﻣﺜﺒﺖ،
 --14ﻗﻄـﺐ
ﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺧﻞ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺷــﺪﻧﺪ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺁﺭﺍء
ﻳﺖ
ﺷﻨﺎﺳـﻰ
ﺯﻣﻴﻦ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﺯ
ﻧﻴﻚ
ﻭ
ﺯﻳﺒﺎ
2
ﭼﻴﻦ
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﻫﺎ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺷﺎﺩﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺎ
ﻟﻄﻔ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻰ
ﺣﺮﻑ
ﺟﻤﻌﻪ
ﺻﺒﺢ
ﺩﻋﺎﻯ
ﺷﺪﻩ
ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﻗﺮﺁﻥ
ﺳـﻮﺭﻩ
ﺳـﺮﺩ
ﺑﺎﺩ
3
ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ
ﺑﺮﻗﻰ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺑﺎ
7
ﺑﻪ
ﺖ6
ﺭﺍ
»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ«
ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ
ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﻳــﻦ
ﺩﺭ
ﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻳﺪ
ﻣــﻦ
ﺟﺎﻯ -
ﺷﻨﺎﺳـﻰ
ﭼﻴﻦ  - 2ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻧﻴﻚ  -ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ
ﺑﺮﻗﻰ--ﺳﻼﻡ ﺗﻠﻔﻨﻰ،
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﻚ
ﺑﺮ ﻭ ﻧﻮﻛﺮ،
ﻗﺮﺁﻥ
ﺳـﻮﺭﻩ
ﮔﻮﺍﻟﻴـﺪﻥ-
ﺣﻤﻠـﻪﺳـﺮﺩ
ﻣﻴﻮﻩ -ﺑﺎﺩ
ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ 3
ﺖ .ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﺍﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﮔﻮﻫـﺮﻯ - 8
ﻗـﺪ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ
ﺯﺭﺍﻋـﺖ،
ﻫﻮﺍﻳـﻰ--ﻣﻴـﺦ
- 15
ﭼـﻪ-ﺑﺴـﻴﺎﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ:
ﻓﺮﺩﺍﻯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻭﻝ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻠﺒﻞ
ﻋﺪﺩ
ﺑﺮﺯﻥ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺩﻓﺎﻉ
3
ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﻗﺮﻗﻰ -
ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ .ﺷــﻤﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ-ﻣﺮﺩﻡ- 14
ﺩﺍﺭﺍﻯﺍﺯ
ﻛﺸـﻮﺭﻯﺩﻟـﻰ،
ﺗﺮﺩﻳـﺪ،
ﺑﺎﻓﻨـﺪﻩ -
ﻧﻴﺴــﺖ.ﻭﻟﻰ
ﺺ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ
ﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺁﻗﺎﻯ
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﺍﻯ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺎﺯﻯ
ﻧﻤﺎﺯﺧﺮ
ﻣﺒﻄﻼﺕﻏﺬﺍ -
ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ
ﺷﻌﻠﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ،
ﺩﻭ-
ﺑﻠﺒﻞ
ﻋﺪﺩ
ﺑﺮﺯﻥ -
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴــﺖ-
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺩﻓﺎﻉ
ﻳﻚ-
3
ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ
ﺮﻯ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻛﺮﻩ
ﻣﺒﻄﻼﺕ
ﺩﻟـﻰ ،ﺍﺯ
ﺗﺮﺩﻳـﺪ ،ﺩﻭ
ﺑﺎﻓﻨـﺪﻩ -
ﺁﺗﺶ --
ﻣﻔﺼﻞ -
ﻧﺨﻮﺕ -
ﺟـﻮﻯ-
ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ
ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ
ﻛﺮﻩﺑﺎﺭ،
ﮔﻮﻳﻨﺪ-
ﺩﺭﺷﺖ 4
ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ
ﻭﺭﻭﺩ،
ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ
ﺑــﺎ
ﻣﻠــﻰ
ﻗﻬﺮﻣــﺎﻥ
ﺍﻭﻥ
ﺗﺮﻛﺎﻧﺪﻧــﺪ،
ﻣــﺮﺩﻡ
ﺭﻳﺴـﻤﺎﻥ،ﺳـﻴﻢ
ﻧﻤﺎﺯ ﺗﺮﻋﻪ -
ﻣﺼﻨﻮﻋـﻰ،
ﻧﺸـﺎﻧﻪ-
ﺳـﺒﺰﺭﻧﮓ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ،
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺑﺮﻗﻰ
ﻭﺳﻴﻠﻪ
15
ﺳـﺮﻳﺶ
ﻫﻴﭻ
ﻫﺎ
ﮔﻮﺷــﻰ
ﺭژ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻭ
ﻧﻴﺴــﺖ
ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﺩﺭ
ﻣﻰ
ﺩﻧﻴﺎ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺟﺎﻫﺎﻯ
ﻫﻴﺌﺖ
5
ﺳـﻴﺎﻩ
ﺍﺳـﺐ
ﺻﻮﺕ
ﺿﺒﻂ
ﻧﻮﺍﺭ
4 - 8ﭘﻮﻝ ژﺍﭘﻦ ،ﭘﻮﻝ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ،ﭘﻮﻝ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺁﺳﻴﺎ -
ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ
ﺑﺎﺭ،
ﻳﻚ
ﺩﺭﺷﺖ - 4
ﻭﺭﻭﺩ،
ﻣﺤﻞ
ﺳـﻮﻫﺎﻥ  - 9ﭼﻮﺏ ﺩﺳﺘﻰ
ﺷﻬﺮ
ﺷـﻬﺮ
ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻛﻔـﺶ
ﻳﻮﻧـﺎﻥ - 5
ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻯ
ﺷـﺎﻋﺮ
ﺟﻬﺎﻧﻰ100:ﻭ
ﺳـﺨﻨﻮﺭ
ﻫﻢ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﺭﻭﻯ ﮔﺮﺩﻩ-
ﺍﻭﻥ!
ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺻﻮﺕ--ﺿﺨﻴﻢ،
ﺫﺭﺕ
ﻧﻮﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺳﻨﺒﻠﻪ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺬﻫﺒﻰ- 5 ،
ﺳـﻴﺎﻩ
ﺍﺳـﺐ
ﺿﺒﻂ
ﻧﻮﺍﺭ
4ﺍﺳﺖ.
ﭼﺮﻧﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺁﺯﺍﺩ
ﺟﻦ
ﻫﻤﻨﺸـﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﺧﻮ
ﺍﻟﻔﺖ،
ﻣﻨﺼﻔـﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ  -ﺷـﻬﺮ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮﻫﺎ ،ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﻮﻳﺮﻯ
ﻛﺮﺩﻳــﺪ.
ﺘﺨﺎﺏ
ﻓﻀﺎﻯ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ
 ﺍﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ  -ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﺴـﺘﻰ  -ﺍﻣﺮ ﻧﻬﻰﭘﺎﺭﺳﺎﻯ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ -
ﺣﻴﺎﻁ -
ﺭﻭ ﺑﻪ
ﻣﻠﺖ ﻛﺮﻩﭘﺎﺷـﻨﻪﺩﺍﺭ،
ﻛﻔـﺶ
ﺿﻤﻴﺮ-
ﻳﻮﻧـﺎﻥ5-
ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻯ
ﺷـﺎﻋﺮ
ﺳـﺨﻨﻮﺭ ﻭ
ﭘﻨﺠﺮﻩ-
ﺷﺐ
ﺳﺎﻋﺖ 9
ﻛﺮﻩ،
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
ﭼﺎﺷﻨﻰ
ﮔﻠﺮﻧﮓﺍﺯ -
ﺧﺒﺮﭼﻴﻦ
ﺁﺩﻡ
ﺳﻴﻤﺮﻍ 6
ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ- 9
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ
ﺍﺷﺎﺭﻩ-ﺑﻪ ﺩﻭﺭ،
ﺍﺷـﺎﺭﻩ،
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻫﻤﻨﺸـﻴﻦ ﺟﻦ -
ﺍﻟﻔﺖ،
ﻣﻨﺼﻔـﻪ -
ﻭ
ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻛﺮﻩ
ﭼﺸﻢ
ﺑﺸﻪ
ﻫﺎﻯ
ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﺮ
ﺭﻭ
ﻓﻀﺎﻯ
ﺭﺎﻳﺮ
ﺧﺮﺩ 7
ﺩﺍﺭ -،ﺩﺍﻡ
ﻣﻨﺤﺮﻑ
ﻧﺸـﻴﻦ 6
ﻟﻴﺖﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﻳﺮ
ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺪﻥ  - 10ﺳـﻼﺡ ﺟﻨﮕﺠﻮﻯ ﻗﺪﻳﻢ  -ﮔﺎﺯﻯ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺷــﻤﺎﺭﺵﺑﺎﺭﺁﺭﺍ ﺩﺭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﻴﺮﻯ،
ﺟﺎﻣﻪ -ﺭﺃﻯ
ﺍﺯ-ﭘﺎﻳــﺎﻥ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘــﺲ
ﻛﺮﺩﻥ،
ﺭﺷﺪ
ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻯ -
ﻭﺳـﻴﻠﻪ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ - 7
ﭘﺎﺭﺳﺎﻯ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ -
ﺣﻴﺎﻁ -
ﺭﻭ-ﺑﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﭘﺎﺷـﻨﻪ
ﺭﻭﺩﻯ ﺩﺭ
ﺣﺎﺟـﺖ -
ﻧﻴـﺎﺯ ﻭ
ﻣﺮﻏـﻰ،
ﺧـﻮﺍﺏ ،ﻧـﺎﻡ
ﺧﺠﺴﺘﻪ.
ﺨﺎﺏ
ﺭﺍ
»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ«
ﺁﺯﺍﺩ
ﺕ
ﭼﺎﺷﻨﻰ
ﮔﻠﺮﻧﮓ
ﺧﺒﺮﭼﻴﻦ
ﺁﺩﻡ
6
ﺳﻴﻤﺮﻍ
ﺗﻠﻔﻨﻰ ،ﻣﻴﻮﻩ
ﺍﻋﻼﻡ-ﻭﺳﻼﻡ
ﺷﺮﺡﺗﺎﺭﻳﻚ
ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻧﻮﻛﺮ،
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ 10ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ  -ﺟﺪﻳـﺪ ﻭ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻯ  - 11ﺭﻭﻛﺶ
ﻧﻬﺎﻳﻰ-ﺷﺪ:
ﺟﺎﻯﺍﻳﻦ
ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺩﻡﺭﻭ ﺑﺮﺑﺮﻭﺷﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺭ
ﻗﺎﻣﺖ- 8-
ﺯﺭﺍﻋـﺖ ،ﻗـﺪ
ﻣﻴـﺦ
ﺩﺍﻡ-
ﮔﻮﺍﻟﻴـﺪﻥ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥﻭﻏﺮﺑﻰ
ﺷﻬﺮ
ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻯ--
ﺑﺎﺭ
7
ﺧﺮﺩ
ﻣﻨﺤﺮﻑ
ﺟﺎﻣﻪ
6
ﻧﺸـﻴﻦ
ﺩﻳﺮ
ﺑﻌﺪ:
ﺎﻋﺖ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺍﺩﻳﺪ
ﺎﻥ
ﺧﺮ ﺗﺎﺯﻯ
ﻏﺬﺍ -
ﺑﺮﺩﻥ
ﺟﻮﻧﮓﺁﺗﺶ
ﺍﻓﻘﻲﺷﻌﻠﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ،
ﻛﺮﺩﻥ،
ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻯ -
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﮔﻮﺭ ،ﺧﺎﻙ ،ﻣﻘﺒﺮﻩ 12
ﺭﺷﺪ ﺧﺎﻙ
ﻧـﺎﻡ ﺑﺘﻰ -
ﻭﺳـﻴﻠﻪ ﻟﺒﺎﺱ -
ﺩﺭﺻﺪ.
100
ﻓﺮﻭﺁﺭﺍ،
ﺍﻭﻥ- :ﻫﻤﻪ
ﻛﻴﻢ
ﻣﻔﺼﻞ---ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
ﺷﻨﺎ117
ﺧﻨﺪﺍﻥ -ﻟﺐ  -ﻧﻮﻋﻰ
ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺭﻳﺴـﻤﺎﻥ،
ﻧﺨﻮﺕ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ
ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﺭﺍ
»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ«
ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ
ﺪ
ﺑﺎﻗﻰ
ﺍﺩﻯﺭﺍﻯ
ﺎﻥ
ﻣﺮﺩﻡ
ﮔﻴﺮﻯﻭ
ﻧﻴﺴــﺖ
ﻣﻴﻮﻩ
ﺗﻠﻔﻨﻰ،
ﺑﺪﺳـﺖ-
ﺗﺎﺭﻳﻚ
ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺟﺎﻯ
ﻧﻮﻛﺮ،
ﺍﻯﺑﺮ ﻭ
ﺁﺳﻴﺎ -
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ،
ﭘﻮﻝ
ژﺍﭘﻦ،
ﺩﺭﺧﺖ
ﭘﻮﻝﺍﺯ
ﻛـﻪ
ﺍﺳـﺖ
ﻣـﺎﺩﻩ
ﭘﻮﻝ-
ﻣﺎﻧﺪﻩ1 - 8،
ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯ -
ﺩﻭﺯﺥ-
ﭼـﻮﺏ
ﺭﻭﻯ
ﻛﺎﺭﻯ
ﺳﻼﻡ--
ﺷـﻬﺮ 1
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ  - 13ﭘﻴﺸـﻮﺍﻯ
ﻗـﺪ-ﻭﺁﻫﻨﮕـﺮ
ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ -
ﻫﻨــﻮﺯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﻠﻮﻁﻫﺎ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻳﻨﻜــﻪ
ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ
ﮔﻔﺘﻨﻰ
ﻗﺎﻣﺖ - 8
ﺯﺭﺍﻋـﺖ،
ﻣﻴـﺦ -
ﮔﻮﺍﻟﻴـﺪﻥ -
ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ
ﺷــﺮﻛﺖ
ﻚﺍﻳــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﻮﺏ-
ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎﺯﻭ
ﻛﻨـﺪﻩ-
ﭘﺴﺖ
ﺩﺳﺘﻰ
ﺳـﻮﻫﺎﻥ--912
ﺷﻬﺮ
ﻣﺬﻫﺒﻰ،
ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻳﺪ)!(
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺍﺩﻳﺪ
ﻧﺸــﺎﻥ
ﺷــﻤﺎ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺷـﻬﺮ
ﺗﺎﺯﻯ
ﺁﺭﺍﻣـﮕﺎﻩ 2ﺧﺮ
ﻏﺬﺍ--
ﺑﺮﺩﻥ
ﻛﻮﻳﺮﻯ--ﻓﺮﻭ
ﺁﺗﺶ
ﺷﻌﻠﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ،
ﺑﺴـﻴﺎﺭ
ﻣﻮﺳـﻰ -
ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﭘﺎﺭﭼﻪ-
ﺍﺩﻋﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻮﻋﻰﻣﻰﺁﻳﺪ
ﻧﻬﻰﺑﺎﻻ
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ-
ﺑﻴـﺰ
ﺳـﺮﻧﺪ،
ﻏﺮﺑـﺎﻝ،
ﺑﺮﻫﺎ  -ﺯﺭﺗﺸـﺘﻰ  -ﮔﺮﻭﮔـﺬﺍﺭﻯ  -ﮔﻮﺷـﻪ ﻭﺭﺯﺷـﻰ -
ﺳـﺨﻦ-ﺍﻋﻼﻡ
ﺯﻭﺩﻯ
ﺑــﻪ
ﺩﻗﻴــﻖ ﺭﺍ
ﺑﺎﺩﮔﻴﺮﻫﺎ،ﻋﺪﺩ
ﺣﻀﺮﺕﺍﻧﺪ،
ﻧﺸــﺪﻩ
ﺷــﻤﺎﺭﺵ-ﺑــﺎﺯ
ﭼﻬـﺮﻩ ،ﻣﺎﻳﻪ
ﺳـﻄﺢ،
13
ﻧﺸـﺎﻧﻪﺍﻣﺮ
ﭘﺴـﺘﻰﻣﻮ-
ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻭ
ﻳﺎﻓﺘﻦ--
ﺍﻣـﺮ ﺑـﻪ
ﺑﻌﻀﻰ -ﻧﺨﻮﺕ  -ﺭﻳﺴـﻤﺎﻥ ،ﻣﻔﺼﻞ -
ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺭﺍءﺩﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
9
ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ
ﺍﺯ
ﺩﻭﺭ،
ﺑﻪ
ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺍﺷـﺎﺭﻩ،
ﻣﺮﺩﻡ
ﺿﻤﻴﺮﻣﻰﻭ
ﻧﻴﺴــﺖ
ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﺷﻨﺎﺳـﻰ
ﺯﻣﻴﻦ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻧﻴﻚ
ﻭ
ﺯﻳﺒﺎ
ﭼﻴﻦ 2
ً
ﻗﺮﺁﻥ
ﺳـﻮﺭﻩ
ﺳـﺮﺩ
ﺑﺎﺩ
3
ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ
ﺑﺮﻗﻰ
ﮔﺎﺯﻯﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺧﻞ  - 14ﻗﻄـﺐ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ -
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﭘﻮﻝﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ
ﺷﺎﺩﻯ
ﭘﻮﻝﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻟﻄﻔﺎ-ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﺳﻴﺎ -
ﭘﻮﻝ
ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ،
ژﺍﭘﻦ،
ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺮﺩﻡ 8
ﺟﻤﻌﻪ-ﺣﺮﻑ
ﺻﺒﺢ
ﺩﻋﺎﻯ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺷﺪﻩ-
ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺭﺻﺪﺩﺭﺑﺎ
ﺁﺭﺍ7
ﻛﺮﻩﺑﻪ
ــﻤﺎﺭﺵ6
ﺁﭘﺪﻳﺖ
ﻗﺪﻳﻢ
ﺟﻨﮕﺠﻮﻯ
ﺳـﻼﺡ
10
ﺩﻭﻳﺪﻥ
ﺍﺯ
ﺁﻗﺎﻯ
ﺁﺭﺍﻯ
ﺴــﺖ.
ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﺳﺘﻰ
ﺳـﻮﻫﺎﻥ - 9
ﺷﻬﺮ
ﺷـﻬﺮ
ﻋﺪﺩﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ-:ﺭﻭﺩﻯ
ﺑﺮﺯﻥ-
ﺣﺎﺟـﺖ
ﻧﻴـﺎﺯ ﻭ
ﻣﺮﻏـﻰ،
ﻧـﺎﻡ
ﺧـﻮﺍﺏ،
ﺑﻠﺒﻞ -
ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ -
ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻭﻝ- 3
ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ
ﻣﺬﻫﺒﻰ،ﻧﻤﺎﺯ
ﻣﺒﻄﻼﺕ
ﺍﺯ
ﺩﻟـﻰ،
ﺩﻭ
ﺗﺮﺩﻳـﺪ،
ﺑﺎﻓﻨـﺪﻩ
ﺑﺴـﻴﺎﺭ  - 15ﮔﻮﻫـﺮﻯ
ﭼﻮﺏﭼـﻪ
ﻫﻮﺍﻳـﻰ -
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﻤﻠـﻪ
ﻓﺮﺩﺍﻯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻛﺸـﻮﺭﻯ
ﻗﺮﻗﻰ
14
ﻭﻟﻰ
ﺷﻮﻳﻢ
ﻣﻰ
ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺪ:ﻫﺎ
ﻛﻮﻳﺮﻯ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺩﮔﻴﺮﻫﺎ،
ﺷـﻬﺮ
ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﻧﻮﻋﻰ
ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻯ  -ﺷﻬﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ  -ﭼﻪ ﻛﺴﻰ 10ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ  -ﺟﺪﻳـﺪ ﻭ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻯ  - 11ﺭﻭﻛﺶ
ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ
ﺑﺎﺭ،
ﻳﻚ
ﺩﺭﺷﺖ - 4
ﻭﺭﻭﺩ ،ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ
ﻣﺤﻞ
ﺟـﻮﻯﺍﻣﺮ ﻧﻬﻰ
ﭘﺴـﺘﻰ -
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ،ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻭ
ﻫﻴﺌﺖ-
ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﺑـﻪ
ﺍﻣـﺮ
5
ﺳـﻴﺎﻩ
ﺍﺳـﺐ
ﺻﻮﺕ
ﺿﺒﻂ
ﻧﻮﺍﺭ
4ﻣﺤﺒﻮﺑﻴــﺖ
ﺑــﺎ
ﻣﻠــﻰ
ﻗﻬﺮﻣــﺎﻥ
ﺍﻭﻥ
ﺗﺮﻛﺎﻧﺪﻧــﺪ،
ﻣــﺮﺩﻡ
ﻣﺼﻨﻮﻋـﻰ ،ﺗﺮﻋﻪ  -ﺳـﻴﻢ
ﺳـﺒﺰﺭﻧﮓ -
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺑﺮﻗﻰ
ﻭﺳﻴﻠﻪ
15
ﺳـﺮﻳﺶ
ﻫﻴﭻ
ﻫﺎ
ﮔﻮﺷــﻰ
ﺷــﺎﺭژ
ﺷﺐ
ﺧﺎﻙ ﮔﻮﺭ ،ﺧﺎﻙ ،ﻣﻘﺒﺮﻩ 12
ﻧـﺎﻡ ﺑﺘﻰ -
ﺩﻭﺭ ،ﺍﺯﻟﺒﺎﺱ -
ﺑﺮﻭﻧﺘﻪ- 9
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺿﻤﻴﺮ
ﺻﺪ.
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺯ
ﺍﺷـﺎﺭﻩ- 11،
ﺷﻨﺎ
ﻧﻮﻋﻰ
ﺩﺭﺻﺪ-
ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻟﺐ
ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ -
ﻛﻔـﺶ
ﺍﺷﺎﺭﻩ- 5
ﻳﻮﻧـﺎﻥ
ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻯ
ﺷـﺎﻋﺮ
ﺟﻬﺎﻧﻰ 100:ﻭ
ﺳـﺨﻨﻮﺭ
 -ﺍﻭﻥ!
ﺟﻦ -
ﻫﻤﻨﺸـﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﺍﻟﻔﺖ،
ﻣﻨﺼﻔـﻪ--
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺳـﻼﺡ ﺿﺨﻴﻢ،
ﺫﺭﺕ
ﻧﻮﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺳﻨﺒﻠﻪ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ-
ﮔﺎﺯﻯ
ﻗﺪﻳﻢ -
ﺟﻨﮕﺠﻮﻯ
ﭘﻴﺸـﻮﺍﻯ-
10
ﺩﻭﻳﺪﻥ
ﺧﻮﺍﻧﻘﻼﺑﻰﺍﺯ
- 13
ﺁﻫﻨﮕـﺮ
ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ
ﻓﻀﺎﻯ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺑــﺮﺍﻯ
ﺰﺩﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﺭ
ﺁﺭﺍ
ﺷــﻤﺎﺭﺵ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻯ،
ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻨــﻮﺯ
ﻫﺎ
ﺪﻭﻕ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺩﻭﺯﺥ
12
ﻣﺎﺯﻭ
ﺟﻮﻫﺮ
ﭘﺴﺖ
ﺭﻭﺩﻯ ﺩﺭ
ﭘﺎﺭﺳﺎﻯﻭ ﺣﺎﺟـﺖ
ﻣﺮﻏـﻰ ،ﻧﻴـﺎﺯ
ﺧـﻮﺍﺏ ،ﻧـﺎﻡ
ﺣﻴﺎﻁ  -ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ -
ﭘﺎﺷـﻨﻪﺩﺍﺭ ،ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﮔﻠﺮﻧﮓ -
ﺧﺒﺮﭼﻴﻦ -
ﺳﻴﻤﺮﻍ - 6--ﺁﺩﻡ
ﻭﺭﺯﺷـﻰ
ﮔﻮﺷـﻪ
ﮔﺮﻭﮔـﺬﺍﺭﻯ -
ﻫﺎ - -7ﺑﺎﺭﺯﺭﺗﺸـﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﻭ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭼﺎﺷﻨﻰﺟﺪﻳـﺪ ﻭ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻯ  - 11ﺭﻭﻛﺶ
ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ- -
ﺩﺭ
ﺷﺪ:ﺑﺮﺍﻋﻼﻡ
ﺯﻭﺩﻯ
ﻖﻭﺭﺍ ﺑــﻪ
ﺑﻌﻀﻰ
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ
ﺳـﻄﺢ،
ﺧﺮﺩ
ﺩﺍﻡ
ﻣﻨﺤﺮﻑ
ﻣﺎﻳﻪ-
ﭼﻬـﺮﻩ،ﺟﺎﻣﻪ
ﻧﺸـﻴﻦ - 6
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﻯ- 13ﺩﻳﺮ
10
ﻛﺴﻰ
ﭼﻪ
ﻏﺮﺑﻰ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺷﻬﺮ
ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻯ
ﻛﺮﺩﻥ،
ﻋﺪﺩ  -ﺭﺷﺪ
ﺩﺭﻭﺩﮔﺮﻯ
ﻭﺳـﻴﻠﻪ
- 14
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ 7
ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﻣﺜﺒﺖ،
ﻗﻄـﺐ
ﺧﻞ
ﻫﻤـﺮﺍﻩ
ﺭﺍ
»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ«
ﺁﺯﺍﺩ
ﻪﺎﺑــﺎﺕ
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﻫﺎ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺸﺎﻳﻌﺖ
ﺣﺮﻑ
ﺟﻤﻌﻪ
ﺻﺒﺢ
ﺩﻋﺎﻯ
ﺷﺪﻩ
ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺑﺮ ﻭ ﻧﻮﻛﺮ ،ﺟﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﻚ  -ﺳﻼﻡ ﺗﻠﻔﻨﻰ ،ﻣﻴﻮﻩ
ﺑﺘﻰ - -ﺧﺎﻙ ﮔﻮﺭ ،ﺧﺎﻙ ،ﻣﻘﺒﺮﻩ 12
ﻗـﺪ ﻭﻧـﺎﻡ
ﻟﺒﺎﺱ -
 100ﺩﺭﺻﺪ.
ﺍ،
ﻗﺎﻣﺖ 8
ﺯﺭﺍﻋـﺖ،
ﺑﺎﺯ--ﻣﻴـﺦ
ﮔﻮﺍﻟﻴـﺪﻥ
ﺷﻨﺎ - 11
ﻧﻮﻋﻰ
ﻟﺐ -
ﺧﻨﺪﺍﻥ
شماره-
ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﻗﺮﻗﻰ- -
95
اسفند
- 36
ﮔﻮﻫـﺮﻯ
- 15
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ-ﺑﺴـﻴﺎﺭ
ﭼـﻪ
ﻫﻮﺍﻳـﻰ
ﺣﻤﻠـﻪ
32
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ
ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻛﺸـﻮﺭﻯ
ﺕ:ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ- 14
ﺗﺎﺯﻯ
ﺧﺮ
ﻏﺬﺍ
ﺑﺮﺩﻥ
ﻓﺮﻭ
ﺁﺗﺶ
ﺷﻌﻠﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ،
ﺁﻫﻨﮕـﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ  - 13ﭘﻴﺸـﻮﺍﻯ
ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ
ﻣﻔﺼﻞ -
ﺭﻳﺴـﻤﺎﻥ،
ﻧﺨﻮﺕ -
ﺟـﻮﻯ -
ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ
ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﻫﻨــﻮﺯ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺩﻭﺯﺥ -
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ-،
12
ﺟﻮﻫﺮ-ﻣﺎﺯﻭ
ﺑﺮﻗﻰ-
ﭘﺴﺖ
ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ
ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﺮﻩــﻰ ﺑــﺎ
ﺳـﻴﻢ
ﻣﺼﻨﻮﻋـﻰ ،ﺗﺮﻋﻪ -
ﻧﺸـﺎﻧﻪ-
ﺳـﺒﺰﺭﻧﮓ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﺑﺮﺍﻯ -
15
ﺳـﺮﻳﺶ
ﺁﺳﻴﺎ -
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ،ﭘﻮﻝ
ژﺍﭘﻦ-،ﭘﻮﻝ
ﭘﻮﻝ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴــﺖﻣﺮﺩﻡ- 8 -

ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﭼﻮﺏ-ﺩﺳﺘﻰ
ﺳـﻮﻫﺎﻥ - 9
ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﺷﻬﺮ
ﺷـﻬﺮ
ﮔﺮﻭﮔـﺬﺍﺭﻯ  -ﮔﻮﺷـﻪ ﻭﺭﺯﺷـﻰ -
ﺯﺭﺗﺸـﺘﻰ
ﺍﻋﻼﻡ
ﻋﺪﺩ ﺩﻗﻴــﻖ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺯﻭﺩﻯ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﻛﻮﻳﺮﻯ -ﺿﺨﻴﻢ،
ﻧﻮﺭﺳﻴﺪﻩﺫﺭﺕ
ﺳﻨﺒﻠﻪ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ-
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ -
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ
ﭼﻬـﺮﻩ ،ﻣﺎﻳﻪ
ﺳـﻄﺢ،
ﭘﺎﺭﭼﻪ - 13-
ﺑﺎﺩﮔﻴﺮﻫﺎ ،ﺍﺳـﺘﺎﻥ
ﺷـﻬﺮ
ﻧﻮﻋﻰ
ﻧﻬﻰ
ﺍﻣﺮ
ﭘﺴـﺘﻰ
ﻭ
ﺣﻘﺎﺭﺕ
ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﺑـﻪ
ﺍﻣـﺮ
ﺟﻤﻌﻪ--ﺣﺮﻑﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺧﻞ  - 14ﻗﻄـﺐ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ -
ﺻﺒﺢ- 9
ﺩﻋﺎﻯﺑﺮﻭﻧﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ
ﺍﺯ
ﺩﻭﺭ،
ﺑﻪ
ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺍﺷـﺎﺭﻩ،
ﺿﻤﻴﺮ
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
ﺠﺎﻡ ﺷﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ
ﻧﺰﺩﻳﻚﺷﺪﻩ-
ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺪﻥ  - 10ﺳـﻼﺡ ﺟﻨﮕﺠﻮﻯ ﻗﺪﻳﻢ  -ﮔﺎﺯﻯ

