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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

جوانه های دلپذیر

در هوای دل پذیر بهمن، جوانه های برنامة راهبردی هفت سالة گروه خوارزمی سربر می آورند و نوید بهاری شکوفا و پربار را برای گروه سر می دهند. 
در ماه های آغازین از سال سوم برنامه، شرکتی که با ماموریت بزرگ ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها پای در مسیر دشوار و ناهموار توسعه نهاد و 
رشد مستمر را هدف خود قرار داد، وارد جرگة صد شرکت برتر ایران در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ) IMI-100( شد که مرجع رسمی 
رتبه بندی شرکت ها و معتبرترین آن هاست و در جهشی چشم گیر،  از رتبة یکصدوهفتم در سال گذشته، به جایگاه هفتادویکم رسید که از این 
منظر،  در زمرة ده شرکت پیش رو قرار گرفت. این موفقیت بزرگ - که دست یابی به آن را بیش و پیش از همه باید به سهام داران ارجمند، کارکنان 
خستگی ناپذیر و تمامی ذی نفعان راهبردی گروه تبریک گفت ـ  عالوه بر فضل الهی و یاری بی حدوحصرش، دو دلیل عمده دارد؛ برنامة محوری 

در گروه خوارزمی و جدیت در اجرای برنامه. 
     سال هایی که بر اقتصاد کشور گذشت، سال هایی به غایت دشوار و نفس گیر بود که از همه مهم تر، رکود بنگاه ها، تنگنای مالی و عدم تعادل های 
جدی، موجب افت بسیاری از شاخص ها، ازجمله شاخص های سودآوری، عملکرد و بورس اوراق بهادار بود که تمامی بنگاه ها را تحت تاثیر قرار داد. 
اگرچه این وضعیت دشوار، موجب عدم دسترسی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به برخی از اهداف تعیین شده در برنامة راهبردی شد، اما باید 
باور داشت که اگر برنامة راهبردی نبود و مسیر پیش روی تاریک و مبهم جلوه می کرد و از این روی، گروه با گام هایی حیران و متزلزل و متغیر، 
مسیر نادرستی را طی می کرد، تا این میزان از موفقیت نیز به دست نمی آمد. همان گونه که در تمامی بازارها به خوبی می توان دید، نداشتن برنامه، 
احتمال مخاطره و ریسک را به شدت باال می برد و از این نظر، عدم برنامة محوری می توانست در وضعیت های ویژة تصمیم گیری، مدیران گروه را 
به اتخاذ تصمیم هایی اشتباه رهنمون کند که گاه جبران آن سال ها زمان می برد. اگر اکنون،  با تمام کاهشی که در بسیاری از سبد های سهام رخ 
داده، ارزش خالص دارایی های خوارزمی، هم چنان رقم قابل قبول و مناسبی است، باید ریشه اش را در برنامة محوری جست. اکنون، بعد از گذشت 
سه سال، با تمامی رسیدن ها و نرسیدن هایی که در گروه بوده است، هنوز نمی توان نشانه ای از این که باید از صنعتی خاص خارج شد، یا ازجمله 
صنایع برتر و مزیت دار کشور چیزی را به ترکیب سرمایه گذاری اضافه کرد، یافت نمی شود. تنها دو صنعت مزیت دار در مقیاس بزرگ وجود داشت، 
که در ابتدای برنامه، جایگاهی را در ترکیب سرمایه گذاری های گروه به خود اختصاص نداده بودند، که با اتکال به خدای توانا، در هر دو زمینه، 
حرکت های جدی شروع و گام های اساسی برداشته شد که عبارت اند 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 
کرده اند. همگان می دانند که در گروه سرمایه گذاری خوارزمی، مهم ترین سند باالدستی، برنامة راهبردی هفت ساله است و از این روی محور تمامی 

تصمیم گیری ها و رفتارهاست.
     تردیدی نیست که تدوین برنامه و رونمایی از آن، به تنهایی موفقیت در رشد هیچ شرکتی را تضمین نمی کند. شرط مهم و کافی موفقیت در این 
مسیر، جدیت در اجرای برنامه است که البته دشوارترین بخش است. در این مرحله است که موانع درون سازمانی و برون سازمانی رخ می نمایند که 
گاهی فقط یکی از آن ها 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 مانع های ریز و درشت است که می تواند نوید موفقیت دهد. مهم ترین رکن این بخش، نیروی انسانی صالحیت دار و توانمند 
است که می تواند موفقیت یا شکست برنامه را به دنبال داشته باشد. گروه خوارزمی، با بدنه ای قوی از نیروی انسانی، اعم از رده های 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 مسئله ای جدید در 
محیط اقتصادی و سیاسی روبه رو شد، اما توانست سربلند از این آزمون بیرون آید و انگیزه ای دوچندان پیدا کند تا نیمة خالی لیوان را نیز پر کند. 
هنگامی که اقتصاد با مسائل ریز و درشت طاقت فرسا دست به گریبان است، جدیت در اجرای برنامه، توانی دوچندان الزم دارد، درست مانند کسی 
که برخالف جریان رود شنا می کند، یا در توفان پیش می رود. در چنین مسیری باید خستگی نشناخت و درنگ نکرد و عرق ریزان روح و جسم را 
شرط الزم رسیدن به مقصد دانست. از این روی باید از تمامی مدیران و کارکنان شریف و گران قدر تمامی شرکت های گروه خوارزمی سپاس گزار 

بود، که از هیچ تالشی دریغ نکردند. 
       اگر در درون خوارزمی، مدیران و کارکنان ارجمند گروه توانسته اند با تسلطی بی نظیر بر عوامل قابل کنترل، اهداف ثروت آفرینی پایدار را محقق 
سازند که از آن جمله است افزایش ارزش دارایی های گروه و سود خالص آن و حتی سود تقسیمی در سال های اخیر، اما عوامل خارج از کنترل، 
گاهی ناکامی هایی را  در بیرون از گروه به بار آورده که اگرچه از این باب مسئولیتی قانونی، حرفه ای یا حتی عرفی نمی تواند به طور مستقیم متوجه 
سرمایه های انسانی گروه باشد، ولی به دلیل قرار داشتن این مدیران و کارکنان در خط اول فعالیت های گروه، آنان را مخاطب معترضان به مواردی 
مهم مانند قیمت سهام قرار داده است. وضعیت کالن اقتصاد، نوسان های مستمر شاخص، حاکم شدن نگاه بسیار کوتاه مدت در بین بازیگران بازار 
سرمایه و چرخش قابل توجه نگاه ها از عوامل بنیادی به عوامل تکنیکی و به ویژه آن چه در ماه های 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 دارایی ها، مانع 
از آن شده تا شهد شیرین این موفقیت های چشم گیر در کام سهام داران حقیقی گران قدر 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 جوانه ها یک یک سر از خاک برآرند و نهال 
تنومند خوارزمی به بار سنگین بنشیند. دور نیست که میوة صبر و تالش و امید، با بهره برداری از معادن طالی غنی صدر جهان، افزایش راندمان 
و سودآوری نیروگاه منتظر قائم، به بار نشستن طرح  نیروگاه های مقیاس کوچک در نیروپارسه، افزایش فروش و سود سینادارو، ورود به عرصه های 
جدید فناوری اطالعات و فعالیت های 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 می خواهد و حمایت برون آن را.            



3شماره 36 -  اسفند 95

تازه های خوارزمی

خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
رتبه بندی  تازه ترین  در  عام(  )سهامی 
جمع  در  ایرانی،  شرکت های 
قرار  کشور  پیش رو«ی  »10شرکت 
شرکت  این  حال،  همین  در  گرفت. 
شرکت   100 فهرست  وارد  توانست 
برتر ایران نیز بشود. خوارزمی در سال 
ایرانی  شرکت های  میان  در   1393
جایگاه 107 را به خود اختصاص داده 
بود، اما در سال 94 با 36 پله جهش 
به  کشور  برتر  شرکت   100 میان  در 

رتبة 71 دست یافت.
شرکت   10 امسال  رتبه بندی  در 
اصلی  معیار  شدند.  انتخاب  پیش رو 
تغییر  پیش رو  انتخاب شرکت های  در 
رتبة فروش شرکت های فهرست 100 
شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر 
معیار  اساس  بر  که  فهرستی  است. 
اصلی ذکرشده تهیه می شود، با توجه 

گروه 
خوارزمی 
در جمع 
10 شرکت 
پیشرو 
ایران

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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می شود.  پاالیش  دیگری  معیارهای  به 
این معیارها عبارت اند از: وجود اطالعات 
برای   IMI-100 رتبه بندی  در  شرکت 
نبودن  منفی  اخیر،  سال  سه  حداقل 
تغییر رتبة فروش شرکت در سال اخیر و 

زیان ده نبودن شرکت.
سرمایه گذاری  شرکت  خبر،  این  پایة  بر 
خوارزمی در سال 1392، برنامة راهبردی 
7 ساله خود را با ماموریت »ثروت آفرینی 

پایدار برای نسل ها« تدوین کرد.
شرکت  راهبردی  برنامة  اساس  بر 
شرکت  این  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
برتر  شرکت  پنج  میان  در  گرفتن  قرار 
کشور  هلدینگ های  و  سرمایه گذاري 
در  دارایی ها  جمع  ارزش  نظر  از  را 
قرار  خود  فعالیت های  سرلوحة  ترازنامه، 
داده است، به طوری که جمع دارایی های 
پایان  در  )یعنی  در سال 1399  شرکت 
از رقم  برنامة 7ساله( معادل یک درصد 
نرخ  به  کشور  داخلی  ناخالص  تولید 

جاری باشد. 
سال  از  ایران  مدیریت  صنعتي  سازمان  
برتر  شرکت هاي  رتبه بندي   1377
این  است.  داده  انجام  ساله  هر  را  کشور 
رتبه بندی با الهام از رسالت این سازمان 
با فراهم کردن آمار و اطالعات شفاف و 
مفید در مورد بنگاه هاي اقتصادي کشور، 
فضاي روشن تري از کسب وکار اقتصادي 
کشور ارائه مي دهد و به مدیران بنگاه های 
اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهش گران 
درک  و  شناخت  تا  مي رساند  یاري 
و  مالي  ساختار  مقیاس،  از  دقیق تري 
اقتصادي  بنگاه هاي  و  صنایع  اقتصادي 

بزرگ کشور بیابند.

موفقیت شرکت سرمایه گذاری  بر  عالوه 
شرکت  سه  عام(،  خوارزمی)سهامی 
وابسته به آن نیز موفق به کسب رتبه های 

برتر و بهبود رتبة چشم گیری شده اند.
انرژی  و  برق  توسعة  شرکت  هم زمان 
ساختمان  توسعة  شرکت  و  سپهر 
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تازه های خوارزمی

رتبه های  در  ترتیب  به  فروش  میزان  شاخص  نظر  از  توانستند  نیز  خوارزمی 
برق  مدیریت  شرکت  سینادارو،  البراتوارهای  شرکت  بایستند.   201 و   149
منتظرقائم و شرکت توسعة فناوری اطالعات خوارزمی نیز توانستند به ترتیب 
رتبه های 251 ، 414 و 435 را در میان 500 شرکت برتر ایران از آن خود 

کنند.
هم چنین شرکت های توسعة برق و انرژی سپهر و توسعة ساختمان خوارزمی از 
نظر شاخص رشد سریع، جزو پنج شرکت برتر در بین 100 شرکت دوم و سوم 

این لیست شناخته شدند.

شركت توسعۀ برق و انرژی سپهر
در طبقه بندی 500 شرکت برتر ایران پنج شرکت برتر از نظر رشد سریع بین 
100 شرکت دوم نیز معرفی شده اند. معیار اصلی در انتخاب شرکت های برتر از 
نظر رشد سریع، تغییر رتبة فروش شرکت های فهرست 100 شرکت دوم طی 
چهار سال اخیر است. بر این اساس، شرکت برق سپهر با 61 رتبه رشد به رتبة 
149 دست یافته و در میان پنج شرکت برتر از نظر رشد سریع بین 100 شرکت 
دوم قرار گرفته است. این شرکت در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن رشد 

فروش 148 درصدی را تجربه کرده است.

شركت توسعۀ ساختمان خوارزمی
برای  شرکت ها  رتبه بندی  تازه ترین  در  نیز  خوارزمی  ساختمان  توسعة  شرکت 
سال مالی 1394 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران صورت گرفته است، 
توانست رتبة نخست سومین گروه از مجموعة 100 شرکت برتر کشور را از آن 
خود کند و در رتبة 201 بایستد. این در حالی است که سه سال پیش، رتبة 
بوده است. شرکت  شرکت توسعة ساختمان خوارزمی در شاخص فروش 442 
توسعة ساختمان خوارزمی در سال مالی 1394 نسبت به سال قبل از آن رشد 

287 درصدی را تجربه کرده است.

عامل پيشرفت گروه خوارزمی
برنامة   ،1392 سال  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  خبر،  این  پایة  بر 

راهبردی 7 سالة خود را با ماموریت »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« تدوین 
کرد.

قرار  شرکت  این  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  راهبردی  برنامة  اساس  بر 
از  را  کشور  هلدینگ های  و  سرمایه گذاري  برتر  شرکت  پنج  میان  در  گرفتن 
داده  قرار  خود  فعالیت های  سرلوحة  ترازنامه،  در  دارایی ها  جمع  ارزش  نظر 
پایان  در  )یعنی   1399 سال  در  شرکت  دارایی های  جمع  طوری که  به  است، 
نرخ  به  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  رقم  از  درصد  یک  معادل  7ساله(  برنامة 

جاری  باشد. 
سازمان  مدیریت  صنعتي ایران از سال 1377 رتبه بندي شرکت هاي برتر کشور 
را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت این سازمان با فراهم 
کردن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه هاي اقتصادي کشور، فضاي 
بنگاه های  مدیران  به  و  مي دهد  ارائه  کشور  اقتصادي  کسب وکار  از  روشن تري 
درک  و  شناخت  تا  مي رساند  یاري  پژوهش گران  و  سیاست گذاران  اقتصادی، 
دقیق تري از مقیاس، ساختار مالي و اقتصادي صنایع و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ 

کشور بیابند.

گواهی نامۀ ايزوی شركت توسعۀ فناوری اطالعات خوارزمی تمديد شد
اعتبار گواهی نامة ایزوی 9001 و ایزو 10002 شرکت توسعة فناوری اطالعات 

خوارزمی )مفاخر( تمدید شد.
بر پایة این خبر، فرایند ممیزی اصلی شرکت توسعة فناوری اطالعات خوارزمی 
بر اساس استانداردهای ایزو 9001 و ایزو 10002 در روز شنبه 9 بهمن ماه سال 
جاری توسط ممیزین موسسة اس جی اس )SGS( کشور سوییس برگزار شد و 
در پی آن شرکت خوارزمی تاییدیة تمدید اعتبار نسخة 2015 گواهی نامه های 

مزبور را دریافت کرد.
بزرگ ترین  از  یکی  عام(  خوارزمی)سهامی  ارتباطات  فناوری  توسعة  شرکت 
شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی است که در زمینة فناوری اطالعات، 
تامین، بهره برداری و پشتیبانی از انواع سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات رایانه ای و 
مخابراتی، سخت افزارهای تخصصی بانکی و بیمه، هوش تجاری و هوشمندسازی 

ساختمان های بزرگ فعالیت می کند.

البراتوارهای  شرکت  سهام  صاحبان  فوق العادة  عمومی  مجمع 
سینادارو برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395، دوشنبه 
20 دی ماه سال جاری در محل این شرکت با حضور بیش از 
90 درصد از سهام داران و به ریاست علی دهقان منشادی برگزار 
شد و حاضران در این مجمع به افزایش 200 درصدی سرمایة 
رأی  ریالی   1000 سهم  میلیون   200 بر  مشتمل  شرکت  این 

مثبت دادند.
بر پایة این خبر، نیمی از افزایش 200 درصدی سرمایة شرکت 
سینادارو در سال جاری صورت خواهد گرفت. در همین حال، 
هیئت مدیرة شرکت سینادارو اختیار دارد تا طی دو سال آینده 

نیمة دیگر افزایش سرمایه را تحقق بخشد.
این خبر هم چنین حاکی است، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
)سهامی عام( بیش از 47 درصد از سهام شرکت سینادارو را در 

اختیار دارد.

افزايش 200 درصدی سرمايۀ سينادارو كليد خورد
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اقتصاد
سهراب اكبری

ضرورت كاهش تورم
تحریم، کاهش درآمدهای  اخیر،  در سال های 
افت  و  نفت  به  اقتصاد  وابستگی  نفتی، 
و کاهش  رکود  افزایش  سرمایه گذاری موجب 
رشد اقتصادی شده است. درنتیجه از زمستان 
سال 90 تا پایان سال 92 یعنی 9 فصل متوالی 
اقتصاد کشور دچار رکود شد که آثار آن تا سال 
95 باقی خواهد ماند، اما دولت  تالش می کند  
اقتصاد را از رکود خارج کند. این مسئله باعث 
آیندة  چشم انداز  که  تصور  کنند  مردم  شد 
شرایط  این  در  است.  مثبت  کشور  اقتصادی 
و  خریداری  ارز  می خواستند  که  مردمی 
نگه داری کنند، به امید این که قیمت ها افزایش 
پیدا کند و آن ها منتفع شوند، تصمیم گرفتند 
کامال  دولت  البته  کنند.  اجتناب  اقدام  این  از 
در موضع سیاست گذاری قرار گرفته است، ولی 
بااین حال ایران هم چنان جزو سه تورم بزرگ 
دنیا به حساب می آید. برخی مسئوالن دولتی 
اقتصاد  در  تورم  التهاب  برداشتن  معتقدند 
کشور یک ضرورت بود، اگرچه دولت انقباض 
پولی ایجاد نکرده، بلکه انضباط پولی را برقرار 

وقتی گرانی  از تکاپو می افتد...
گزارش »وخارزم« از چند و چون اقدامات انجام شده در زمينه كاهش نرخ تورم

كاهشتورمیکیازدستاوردهایبزرگدولتیازدهممحسوبمیشود؛بااینحالبسیاریازاقتصاددانان
وكارشناسانصاحبنظردرموردنرختورمانتقاداتیرامطرحمیكنند.اینافرادمعتقدندكهاثرات
كاهشنرختورمدرزندگیمردممحسوسنیستونمیتواناینموردرایکدستاوردتلقیكرد.اما
علیطیبنیا،وزیراموراقتصادیودارایی،دربارۀكاهشتورمگفتهكهاینواژهبهمعنایكاهشسطح
عمومیقیمتهانیستوازآنجاییكهتورمروندكندتریرانسبتبهقبلطیمیكند،قیمتهابارشد
افزایشقدرتخریدمردمچه بدانیدبرایكاهشتورمو اینكه امابرای افزایشمییابند. كمتری

اقداماتیشده،بهتراستنگاهیبهاینگزارشبیندازید.
نرختورمدرآغازفعالیتدولتیازدهم40ممیزیکدهمدرصدبود،امااینرقمباحدود30درصدافت
وبعدازگذشتسهسالازفعالیتدولتیازدهمدرحالحاضربه10درصدكاهشیافتهاست.همزمان
بارویكارآمدندولتیازدهم،روندصعودینرختورمبهیکیازدغدغههایاصلیایندولتتبدیل
شدهبود،بهطوریكهایندغدغهوافزایشروزافزوننرختورمكهالبتهباركودنیزهمراهبودواقتصاد
كشورازآنرنجمیبرد،مرداناقتصادیدولتیازدهمرابرآنداشتتاكاهشآنرابیشازپیش
مدنظرقراردهند.تورمشتابان،ركودعمیقاقتصادي،بازارمتالطمدارایيها،مخدوشبودنجایگاه
وضعیت همگي اقتصادي، آتي تحوالت درخصوص بدبینانه انتظارات و اجرایي دستگاههاي اعتبار و
بایکيازشدیدترینوهمهجانبهترین دشواريرابرايایندولترقمزدهبود.عالوهبرآن،دولت
تحریمهايبینالملليمواجهبودكهقدرتعملدستگاههايسیاستيرامحدودمیكرد.همچنینبرخی
نیزعنوانمیكنندكهدولتیازدهمرویۀاصوليوسازگاريرادرحوزههايمختلف مسئوالندولتی
ومخارجدولتدرحد تدبیرمصارف و مالي انضباط راستا،رعایت دنبالميكند.درهمین اقتصادي
منابع كه درشرایطي است. بوده اتخادشده رویکردسیاستي دشوارترین و مهمترین منابعحاصل،
دولتبهدالیلمختلفدرتنگناقراردارد،دولتیازدهممنابعبانکمركزيوپایۀپوليراخطقرمز

خودمیداند.
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بانک  به  وابستگی ها  تمام  قاطعیت  با  کرده است و تصمیمات دولت سبب شده 
مرکزی قطع شود.

 البته برخی دیگر نیز معتقدند در طرح های دولت  برای خروج بنگاه های تولیدی از 
رکود، بر نقش بنگاه های پیش رو در بازارهای داخلی، صادرات صنعتی و خدمات 
تقویت  مسکن،  گردشگری،  همسایه،  کشورهای  به  مشاوره ای  و  پیمان کاری 
سازوکار مالی تجهیز پس انداز یا بازار سرمایه تصریح شده است. باید نقش بورس 
در تامین مالی شرکت ها بیشتر شود و بانک ها نیز نقدینگی را با محوریت توسعة 

تولید مدیریت کنند.

تحريک تقاضا
یازدهم در  افزایش قدرت خرید مردم است. دولت  راه های کاهش تورم  از  یکی 
موارد  اصلی ترین  از  یکی  کرد.  تقویت  را  تقاضا  تحریک  سیستم  مورد  چندین 
اقداماتی بود که در بخش اعطای تسهیالت برای خرید خودرو صورت گرفت تا هم 
مردم بتوانند دارای خودرو شوند و هم چرخ کارخانه ها با سرعت بیشتری بچرخد. 
در آن زمان قیمت پیش پرداخت هر خودرو آن قدر کم بود که هر خانوادة ایرانی 
را  تنها 110 هزار خودرو  مرکزی  بانک  اما  اقدام کند،  ثبت نام  برای  می توانست 

توانست تقبل کند و دیگر این روش با وجود تقاضای بیشتر ادامه نیافت. 

صدور كارت اعتباری خريد
از سوی دیگر، کارت های اعتباری خرید برای کاالهای ایرانی صادر شد تا مردم 
بتوانند از این کارت ها برای خرید کاالهای ایرانی بهره ببرند و چرخ کارخانه های 
درنهایت  اما  همراه شد،  زیادی  انتقادات  با  این طرح  البته  بچرخد.  نیز  تولیدی 
توانست بخشی از نیاز جامعه را پاسخ گو باشد. در همان زمان برخی از کارشناسان 
این طرح های دولت را نوعی تبلیغات تلقی می کردند، اما درنهایت همین طرح ها 

موجب شد تا قدرت خرید برخی خانوارها روند صعودی را طی کند. 

ارائۀ تسهيالت كارت اعتباری
تقاضا  تحریک  و  خانوار  خرید  قدرت  افزایش  منظور  به  مرکزی  بانک  هم چنین 
کارت های اعتباری صادر کرد که سقف آن 50 میلیون تومان بود. این کارت ها 
در سه رقم 10، 30 و 50 میلیون تومان صادر شد و بسیاری از بانک ها 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 
کارت ها بود که برخی کارشناسان یکی از عوامل رشد نقدینگی را همین موضوع 

می دانند. 

كاهش نرخ سود تسهيالت مسكن
از سوی دیگر، یکی از اقدامات دولت در بخش افزایش 
که  بود  مسکن  بخش  در  تقویت  مردم  خرید  قدرت 
پس انداز  صندوق  دارد.  نام  ایران  اقتصاد  محرک  موتور 
مسکن یکم و هم چنین افزایش تسهیالت مسکن ازجمله 

اقداماتی بود که در دولت یازدهم اتفاق افتاد. 

ملزومات رشد اقتصادی و كاهش تورم
کاهش  دهد،  رخ  اقتصاد  در  باید  که  ملزوماتی  از  یکی 
هزینه های اداری و تمام شدة تولید است که به عنوان نیاز 
اصلی برای رونق اقتصادی محسوب می شود. سامان دهی 
نرخ های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی هم مدنظر 
خارجی  صنایع  با  داخلی  صنایع  رقابت  قدرت  تا  است 
بانک ها،  رفتار  اگر  داشت  توجه  باید  البته  شود.  بیشتر 
ارزش  باشد،  صادرات محور  به ویژه  تولیدات  از  حمایت 
افزودة بخش های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد 

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

می کند.

تشويق به صادرات و تسهيل آن
توسعة تولید صادرات محور، تسهیل و تشویق صادرات،  کاهش مالیات و تقویت 
رقابت پذیری بنگاه های داخلی با سیاست های مناسب ارزی می تواند به کشور در 

خروج غیرتورمی از رکود کمک کند.
است،  داده  انجام  یازدهم  بهترین کاری که دولت  کارشناسان می گویند  برخی   
صلح آمیز کردن روند گفت وگوها با 1+5 است که موجب کاهش نرخ دالر شده 
است. دولت یازدهم وارث رشد منفی اقتصادی است که از سال 1390 در اقتصاد 
کشور به وجود آمده است. اگر دولت می خواهد در ارتقای رشد اقتصادی کشور 
موثر و موفق باشد، باید از عملکرد ناموفق دولت های نهم و دهم درس بگیرد و 
در خالف جهت آن ها حرکت کند. هدف اقتصاددانان دولت یازدهم باید افزایش 
تا این بخش با سرمایه گذاری بیشتر بتواند تولید را  اعتبارات بخش تولید باشد 

افزایش دهد و به دوران قبل از هدفمندی  یارانه ها برگردد.
صاحب نظران دیگری نیز اعتقاد دارند راه حل رکود تورمی این است که منحنی 
عرضه را به سمت پایین و راست حرکت بدهیم، زیرا تعادل در قیمت پایین باعث 
حال  در  می شود.  تورم  کاهش  باعث  دالر  نرخ  کاهش  هم چنین  و  بیشتر  تولید 
حاضر بانک ها مشکلی در این زمینه ندارند، مشکل اصلی نظام بانک داری مربوط 
به افرادی است که در آن سپرده گذاری می کنند و با وجود تورم 40 درصدی سود 
22 درصدی می گیرند. یعنی 18 درصد کمتر از میزان رشد اقتصادی جامعه. اما 
این که می توانند  بر  وام 26 درصدی می گیرند، عالوه  که  افرادی  دیگر  از طرف 
نسبت به قبل میزان قیمت ها را 40 برابر افزایش دهند، از محل وام هم 12 درصد 

سود می برند. 

رابطۀ منطقی كاهش تورم و خروج از ركود با 
بهره مندی از بازار سرمايه

تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید به شکل صندوق های 
سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت باشد. عمدتا بورس در 
برون رفت از رکود در حوزة تامین مالی کمک خواهد کرد 
و کوچک  بنگاه های خرد  برای  بانک ها  نیز  آن  و در کنار 
نقش آفرینی می کنند. همواره پول بانک ها و بورس به صورت 
خرد بوده و پس اندازهای کالن عمدتا سرمایه گذاری شده اند. 
به  عرضه ضعف  در طرف  رکود  دورة طوالنی  به  توجه  با 
وجود آمد که این امر به معنای کاهش درآمدهای مردم و 
درنتیجه میزان پس انداز شد. از این جهت پس اندازهای خرد 
نیز کاهش پیدا کرد. در حال حاضر مردم نسبت به گذشته 
امکان پس انداز 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 می رود که نرخ بازده بازار سرمایه 
نیز با توجه به این امر منطقی تر بشود و آرامش تا حدی به 

فضای اقتصادی کشور برگردد.

از  افزایش درآمدهای حاصل 
و  و صنعتی  صادرات غیرنفتی 

خدمات فنی و مهندسی در کنار 
می کند  کمک  پولی  پایۀ  کنترل 
تورم روندی کاهنده داشته  نرخ 
تولید،  توسعۀ  با  باشد که همراه 

از  به معنی خروج غیرتورمی 
تجهیز  است.  اقتصادی  رکود 
منابع ارزی و ریالی برای آغاز 

فرایند خروج از رکود الزم است تا 
بیشتر کند را  اقتصادی  نرخ رشد 
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بورس
غزال بابايی

كاهش سود بانكی به نفع بازار سرمايه نشد
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بازار سرمایه، دربارة خروج پول از بانک ها 
به »وخارزم« گفت: اگر پول خارج شود، چون دولت بسته ای برای بازار سرمایه 
در نظر نگرفته، به سمت بازار سرمایه روانه نخواهند شد. حتی این خطر وجود 
و طال  و مسکن  ارز  مانند  بازارهایی  به سمت  و  بانک ها خارج  از  پول  که  دارد 
برود. صاحبان سرمایه به دنبال کسب منفعت بیشتر هستند. اگر زمانی به این 
نتیجه برسند که بانک ها توقعاتشان را برآورده نمی کنند، به سمت بازارهای دیگر 
می روند و در این شرایط بازارهایی مانند مسکن و ارز می توانند هدف قرار بگیرند 

که این برای اقتصاد خوب نیست.
دارد. سود  بانک ها خارج می شود،  از  که  را  پولی  پتانسیل جذب  بازار سرمایه   
اما مشکل  دارد،  را  و جذابیت های خاص خودش  است  باالتر  تورم  از  بازار  این 
بازار بی اعتماد شده اند.  این  به  از جای دیگری است. مردم نسبت  بازار سرمایه 
نوسان های زیادی در بورس ایجاد شده که نتیجه اش بی اعتمادی مردم به این 

بازار است.
 بازار سرمایة ما به تبع بی ثباتی های سیاسی، نوسانات زیادی داشته و به همین 
دلیل آن طور که باید، نتوانسته منابع را جذب کند. اما در هر صورت این بازار هم 

جذابیت های خاص خودش را دارد.

كاهش نرخ سود بانكی، بهترين رويكرد مثبت دولت مردان
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، دربارة کاهش نرخ سود بانکی و اثرگذاری 
آن بر بازار سرمایه، گفت: بدون تردید آثار مثبت این تصمیم بر وضعیت شاخص و 

قیمت های بورس نمایان خواهد شد.
او با تاکید بر این که سامان دهی سیاست های اقتصادی فی نفسه بهترین رویکرد 
مثبت دولت مردان برای بازار سرمایه تلقی می شود، افزود: مدت ها بود اهالی بازار 

سبز و قرمز،  همچنان در جدال!
و فراز گذشته سال چهار در كه است بازارهایی از یکی سرمایه بازار
نتیجه به نشیبزیادیراتجربهكردهاست.درماههایاخیر،خبرهای
تاثیر سرمایه بازار و دالر قیمت بر دائما مذاكرات نرسیدن یا رسیدن
میگذاشتوزمانیكهخبرتوافقاعالمشد،بازارسرمایهازكانال60
هزارواحدبه90هزارواحدرسید.اماچندیبعدروندنزولیدوبارهطی
شد.درهمینحالخبرهاییمانندانتخابشدنترامپبهعنوانرئیس
جمهورآمریکاتاثیراتخوبیبرایبورسایرانبهدنبالنداشت.اكنون
بهپایانفعالیتدولتیازدهمنزدیکشدیموقصدداریمبررسیكنیم

كهوضعیتبازارسرمایهدراینماههایاخیرچگونهبودهاست.
دولتهادرشرایطركوداقتصادیمعموالاقداماتویژهایراانجاممیدهند.
دولتیازدهمدرنظرگرفتكهكاهشنرخسودبانکیراعملیكندتاسرمایهها

ازبانکهابهسمتبازارسرمایهسوقپیداكنند.امابرخیكارشناساندراین
زمینهانتقاداتیداشتندواظهارمیكردندكاهشسودبانکینهتنهاموثرو
مفیدنیست،بلکهحتیمضرهمهست.آنهامعتقدبودنددولتبایدقبل
ازكاهشسودبانکیبستهایبرایتقویتوراهبریبازارهاییمانندبازار
سرمایه،بازارپولوبازاركاالدرنظربگیرد.بخشتولیدنیازبهتسهیالت
بانکیدارد،اماقیمتواقعیپولدراقتصادباالترازاینارقاماست.پرداخت
بانکهاهمبراساساعتبارسنجینیستودرنتیجهرانتجدیدیبهوجود
میآیدوآنهاییبهمنابعبانکیدسترسیپیداخواهندكردكهرابطهدارند.
درنتیجهدولتبایدبستهایبرایسایربازارهادرنظرمیگرفتتاكاهش
نرخسودبانکیراهمزمانبااینبستههااعمالكند.برایهمیناستكه

شاهدگشایشیویژهدراینحوزهنیستیم.

گزارش »وخارزم« از پيش بينی و ارزيابی بازار سرمايه در سال 95
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سرمایه نسبت به باال بودن سود سپرده و تسهیالت و رقابت بازدهی بازار پول و 
بازار سرمایه گالیه داشتند و انتقاد می کردند. حال با تحقق این خواسته، به نظر 
می رسد حجم ورود نقدینگی به بازار سهام بیش از پیش شده و به مرور زمان در 

سال 95 افزایش یابد.
 با توجه به تالقی مجموعه سیاست های اقتصادی دولت که مهم ترین آن کاهش 
نرخ سود بوده، با اخبار موجود در حوزة سیاسی درخصوص رفع برخی از تحریم ها، 

پیش بینی می شود چشم انداز روشنی پیش روی بازار سرمایه قرار بگیرد.

همه چيز سياسی شده است
در همین حال غالمحسین دوانی، کارشناس بازار سرمایه، دربارة تاثیر انتخابات 
ریاست جمهوری بر بازار سرمایه می گوید: اقتصاد ایران مانند یک کشتی بدون 
قطب نماست و معلوم نیست به کدام جهت می رود. با توجه به مشکالت ساختاری 
اقتصاد کشور، ظاهرا امید چندانی به این که افراد متفرقه بتوانند کاری انجام دهند 
نیست، مضاف بر این که در حال حاضر اقتصاد کشور به مسائل سیاسی منطقه 
کنیم،  خارج  سیاسی  گلوگاه  این  از  را  خود  نتوانیم  چنان چه  و  خورده  گره  نیز 
ممکن است وضعیت اقتصادی از این هم نامساعدتر شود. بنابراین برخالف سنوات 
گذشته که مسائل سیاسی خیلی پررنگ نبود، در سال  آینده مسائل سیاسی بسیار 
پررنگ خواهد شد. درنتیجه کسانی می توانند اقتصاد کشور را بهبود بخشند که در 

برنامة خود، حل وفصل مسائل سیاسی کشور را در اولویت قرار دهند.

حركت به سمت صنايع سودآور بازار
حامد فالح، کارشناس بازار سرمایه، درخصوص پیش بینی صنایع سودآور در بازار 
عنوان کرد که اگر در اصالحیة بودجه به پرداخت بدهی پیمان کاران و بانک ها 
هستیم.  کوتاه مدت  در  مختلفی  صنایع  سودآوری  شاهد  ما  شود،  ویژه ای  توجه 

سیاست پرداخت بدهی های دولت خوب و کارآمد است و می تواند بر بازار تاثیر 
مثبت داشته باشد، به این صورت که توسعة بازار بدهی می تواند به بازار سرمایه در 
واقعی کردن نرخ بهرة بانکی و کاهش آن کمک کند و پرداخت های بیمه ای دولت 
به بانک ها نیز کاهش یابد. با این تفاسیر در کوتاه مدت به جز سودآوری صنعت 

خودرو و پاالیشگاه، به سودآوری باقی صنایع چندان امیدوار نیستم.
 صنعتی که با کاهش نرخ بهره زودتر می تواند به سودآوری برسد، صنعت خودرو 
این  مدیران  و  شود  فعال  اگر  که  است  قطعه  سازی  آن صنعت  کنار  در  و  است 
بخش سیاست های بهتری را برای فروش محصوالت خود اتخاذ کنند، می تواند به 
سودآوری قابل توجهی دست پیدا کند. البته گفتنی است که چشم اندازی برای 
نفت وجود ندارد، اما دولت می تواند در این حوزه سیاست هایی را در پیش گیرد 

که به سودآوری منجر شود، مانند پروژه های عمرانی که دولت امسال اجرا کرد.
 یکی دیگر از سیاست هایی که امسال دولت باید حتما آن را انجام دهد، سیاست 
تک نرخی کردن ارز است. این سیاست می تواند برای صنعت پاالیش نفت مفید 
نقش  و  است  دولتی  اقتصاد  هم چنان  ما  کشور  اقتصاد  هر صورت  در  اما  باشد. 

سیاست گذاران و قانون گذاران  در این حوزه تعیین کننده است.
 هم چنین صنایع جانبی نفت همانند تجهیزکاران و پیمان کاران نفتی نیز می توانند 
با این سیاست به سوددهی برسند. در کوتاه مدت پیش بینی خاصی در این مورد 
خوبی  حوزة  حوزه،  این  سیاست،  این  اجرای  با  بلندمدت  در  اما  کرد،  نمی توان 
از صنایع دیگر مانند پتروشیمی نیز می توانند  برای سرمایه گذاری است. بعضی 
ارز استفاده کنند و به سوددهی برسند. هم چنین  از سیاست تک نرخی کردن 
صنایع تجهیزات نفت و برق نیز در بلندمدت آیندة خوبی دارند. از سوی دیگر، در 
سال جاری به دلیل آن که دولت هنوز بدهی های خود را درخصوص اوراق خزانة 
رشدی  با  توام  وضعیت  که  می رسد  نظر  به  بعید  است،  نکرده  پرداخت  اسالمی 

داشته باشند.

دعواهای بورسی
فعال  آن  در  که  صنعتی  بودن  سودآور  مورد  در  پتروشیمی  صنعت  فعاالن  اما 
در  پتروشیمی ها  محصوالت  عرضة  رقابت  شورای  دارند.  نظراتی  نقطه  هستند، 
احمد  شد.  مواجه  صنف  این  فعاالن  اعتراض  با  اما  کرد،  تصویب  را  کاال  بورس 
از  این مصوبه  انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، گفت:  ابهری، دبیر  مهدوی 
نظر پتروشیمی ها ایرادهای اساسی دارد و از نظر ما این مصوبه قابل اتکا نیست. 
درحالی که خوراک بین مجتمع ها همیشه از طریق خط لوله انجام نمی شود، در 
این مصوبه گفته شده که مواردی برای عرضة خارج از بورس کاال مجاز هستند که 
انتقال از طریق خط لوله باشد. محصوالتی مانند نفتا با تانکر بین مجتمع ها حمل 
می شود. بنابراین خوراک بین مجتمعی نباید مشمول عرضة مستقیم در بورس 

کاال شود. از نظر ما این کار ایرادهایی دارد.
 وقتی تعداد مصرف کننده های محصوالت پتروشیمی محدود است و یک واحد 
تولیدی نیازمند محصولی مثل پلی پروپیلن است، باید بتواند این محصول را خارج 
کاال  بورس  در  محصوالت  فروش  موارد،  بعضی  در  کند.  معامله  کاال  بورس  از 
تفاهم نامه ای  طبق  بچرخانید.  سرتان  دور  را  لقمه  بخواهید  که  است  این  مثل 
از  باید 30 درصد  پایین دستی داشته ایم،  اتحادیة سراسری صنایع  با  اخیرا  که 
مواد تولیدی مجتمع های باالدستی جهت حمایت از واحدهای تولیدی متوسط و 
کوچک پایین دستی به طور مستقیم به این بخش داده شود، اما با مصوبة جدید 

شورای رقابت این وضعیت هم دچار ابهام شده است.
بخش های  و  صنایع  در  سرمایه  بازار  آیندة  حاضر  حال  در  اوصاف،  این  تمام  با 
مختلف چندان قابل پیش بینی نیست و الزم است در مدت زمان کوتاه باقی مانده 
از عمر دولت، برای این بخش  چاره جویی های اساسی و عمیق شود تا سهام داران 
با مشاهدة اثرات این اقدامات، بیش از پیش به سرمایه گذاری در این بازار ترغیب 

شوند.
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داليل روی آوری به بازاريابی بين الملل
به  به روی آوردن  را وادار  برندها  بازارهای داخلی،  نبودن فرصت های کافی در 
بهره گیری از فرصت های مناسب موجود در بازارهای خارجی کرده و به همین 
میزان نیز این برندها ناگزیر به استفاده از تکنیک های بازاریابی بین المللی هستند. 
برخی از بازارهای خارجی می توانند ظرفیت تولید بیشتر و به نسبت منافع بهتری 
را دربر داشته باشند. در این میان برندها از طریق بازاریابی بین المللی می توانند 
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.

عوامل قابل  كنترل و غيرقابل  كنترل
سفارشی سازی شده ای  بین المللی  بازاریابی  استراتژی  به  سازمان ها  این که  برای 
برای خودشان دست پیدا کنند، باید عوامل قابل  کنترل و غیرقابل کنترل خود 
را شناسایی کرده و بر این اساس بهترین استراتژی بازاریابی بین المللی را اتخاذ 
کنند. به صورت کلی سازمان ها با چهار عامل قابل کنترلی که در 4p آمیخته 
بازاریابی وجود دارند، مواجه هستند. این عوامل شامل استراتژی قیمت گذاری، 

سازمان ها  که  معنا  این  به  است؛  محصول  خود  و  توزیع  ترویجی،  فعالیت های 
از  یک  هر  برای  را  استراتژی  بهترین  و  کنند  کنترل  را  عوامل  این  می توانند 
اجتماعی،  اقتصادی،  مانند عوامل  از عوامل  برخی  اما  تدوین کنند.  این عوامل 
و  هستند  کنترل  غیرقابل  جغرافیایی  و  رقابتی  تکنولوژیک،  فرهنگی،  سیاسی، 
برندهای ایرانی برای صادرات محصوالت خود به کشورهای منطقه ای باید به این 
عوامل توجه ویژه ای داشته باشند. به عنوان نمونه عوامل فرهنگی باعث می شود 
ورود برخی از محصوالت به برخی از کشورها و فرهنگ ها امکان پذیر نباشد؛ به 
این معنا که فرهنگ آن جامعه نسبت به محصوالت گارد می گیرد و محصول در 
یک جامعة خاص مورد پذیرش قرار نمی گیرد، یا حتی مردم این جامعه نحوة 
استفاده از محصوالت را بلد نیستند. در مابقی عوامل غیرقابل کنترل نیز می توان 
مثال های این چنینی را مطرح کرد، اما موضوعی که بسیار دارای اهمیت است، 
بسیار  که  است  عوامل  این  شناسایی  برای  بازار  تحقیقات  ابزارهای  از  استفاده 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ارزيابی محيط بازار هدف
سازمان ها برای دست یافتن به بهترین استراتژی بازاریابی بین المللی باید ارزیابی 
ویژه ای را از محیط بازاری که قرار است محصوالت خود را به آن صادر کنند، 

سنتی توزیع كانالهای بر اتکا با برندها كه گذشته آن زمان دیگر
محصوالتخودرابهكشورهایمنطقهصادركنند.بازیهاتغییركرده
دستخوش را خود فعالیتهای باید نیز بازیگران میزان، همین به و
باتغییراتجهانی بتوانندخودرا ازاینطریق تغییراتیقراردهندتا
تغییرات با برندهاییكههمگام دادهكه همگامسازند.تجربهنشان
شکست به محکوم نمیكنند، بهروزرسانی را خود فعالیتهای بازار
این از بسیار نام نیز گذشته سال چند در هستند. شدن فراموش و
برندهایایرانیراشنیدهایمكهزمانیمحصوالتخودرابهكشورهای

این فعالیتهای همگامسازی عدم حاال اما میكردند، صادر مختلف
برندهاباتغییراتبازارباعثاتمامفعالیتهایآنهاشدهاست.این
سهم میتوانند برندهایی جهانی بازارهای در كه دارد وجود واقعیت
مناسبی بینالمللی بازاریابی استراتژیهای كه كنند راكسب مناسبی
رااتخاذكنندونسبتبهتغییراتبازارواكنشمناسبیداشتهباشند.
درادامهبهبایدونبایدهایتدویناستراتژیهایبازاریابیبینالمللی
اشاره بگیرند، باید تجاری هلدینگهای كه عمدهای تصمیمهای و

خواهیمكرد.

نگاهی به نقش ابزارهای بازاريابی 
بين المللی در افزايش صادرات

گپ
امير كاكايی
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بازرگانی  سیستم  باید  که  معنا  این  به  دهند؛  انجام 
مانند  مواردی  و  قرار گیرد  ارزیابی  کشور مقصد، مورد 
ارز،  کنترل  سیاست های  سهمیه ها،  گمرکی،  تعرفة 
قرار  بررسی  مورد  را  و...  غیرتعرفه ای  محدودیت های 
دهند تا از این طریق تا حد ممکن ریسک های صادرات 
بررسی  موضوع،  این  کنار  در  برسانند.  حداقل  به  را 
عوامل اقتصادی به معنای شناسایی ساختار صنعتی و 
چگونگی توزیع درآمد نیز بسیار دارای اهمیت است و 
بر اتخاذ بهترین استراتژی بازاریابی بین المللی تاثیرگذار 
بازار هدف نیز از مواردی  خواهد بود. وضعیت سیاسی 
نسبت  دولت  و  بازار  واکنش  منظر  از  باید  که  است 
پولی،  مقررات  سیاسی،  ثبات  خارجی،  خریدهای  به 
چگونگی بروکراسی دولتی و... مورد ارزیابی قرار گیرد، 
بازارهای  در  سیاسی  ثبات  نبود  نمونه  به عنوان  چون 
به  برندها  برای  را  سرمایه گذاری  ریسک  بین المللی 
دنبال دارد و کمتر برندی ترغیب به سرمایه گذاری در 

این بازارها می شود.

انتخاب بازار هدف
پس از این که محیط بازارهای هدف مورد بررسی قرار گرفت، سازمان ها باید بر 
اساس وسعت و رشد بازار، هزینه ها، ریسک، رقابت و... بازار هدف خود را انتخاب 
این  به  می دهند،  انجام  که  بررسی هایی  با  سازمان ها  شرایطی  چنین  در  کنند. 
جمع بندی می رسند که ریسک سرمایه گذاری آن ها چقدر است و در کدام بازارها 

می توانند 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 می تواند سه استراتژی توسعه، انطباق و ابداع را دنبال 
کند. در استراتژی توسعه، توسعة محصول مدنظر قرار می گیرد؛ به این معنا که 
سازمان محصوالت خود را با همان ویژگی و استانداردی که در بازار داخل تولید 
می کند، به بازار هدف خارجی نیز ارائه دهد. در این استراتژی، خط  مشی سازمان 
تغییر نمی کند، اما در استراتژی انطباقی، برخی تغییرات طبق نیازهای بازار هدف 
روی محصوالت اعمال می شود و سازمان محصولی را منطبق با نیازهای آن بازار 
عرضه می کند. این در حالی است که در استراتژی ابداع، هنگامی که قدرت خرید 
برای کاالیی وجود نداشته باشد، بعضی از شرکت ها برای ابداع یک محصول جدید 
اقدام می کنند، یا با طراحی مجدد محصول اصلی با پیچیدگی کمتر، آن را به بازار 

جدید عرضه می کنند. درنتیجه، کاالی ارزان تر موجب خرید بیشتر می شود.

چگونگی ورود به بازار هدف
پس از شناسایی و انتخاب بازار، سازمان ها باید در مورد چگونگی ورود به بازار 
هدف، تصمیم بگیرند؛ به این معنا که این سازمان ها می توانند به صورت صادرات 
مشترک،  سرمایه گذاری  فرانچایز،  مشترک،  همکاری  غیرمستقیم،  یا  مستقیم 

پیمان استراتژیک و سرمایه گذاری مستقیم در بازارهای 
هدف ورود پیدا کنند.

تدوين برنامۀ بازاريابی برای بازار هدف
استراتژی  به  یافتن  دست  برای  سازمان  مرحله  این  در 
اساس  بر  را  بازاریابی  برنامة  باید  بین الملل  بازاریابی 
کند؛  تدوین  پیش تر مطرح شد،  کنترل که  قابل  عوامل 
به این معنا که بر اساس 4p آمیخته بازاریابی، به برنامة 
بازاریابی مناسبی در خصوص بازار هدف دست پیدا کند. 
به عنوان نمونه باید مشخص شود که چه محصولی و با چه 
بسته بندی برای بازار هدف تولید می شود و این محصوالت 
و قدرت  بازار است  آن  با فرهنگ  متناسب  اندازه  تا چه 
پذیرش دارد. استراتژی قیمت گذاری نیز در این موضوع 
باید کامال مشخص شود. به عنوان نمونه سازمان تصمیم 
می گیرد استراتژی قیمت گذاری نفوذی را در بازار اتخاذ 
کند و در بازار دیگر نیز چون محصوالت منحصربه فردی 
را تولید می کند، استراتژی قیمت گذاری باال را مدنظر قرار می دهد. مشخص شدن 
از  است.  امکان پذیر  بازار  تحقیقات  فرایندهای  اساس  بر  قیمت گذاری  استراتژی 
طرفی نوع و دورة پرداخت مشتری نیز باید در این قسمت کامال مشخص شود. 
فعالیت های ترویجی نیز باید بر اساس بازار هدف مشخص شود. به عنوان نمونه 
ممکن است در بازاری، تبلیغات محیطی بسیار تاثیرگذار باشد، اما در بازار دیگر 
تمرکز بر رسانه های اجتماعی تاثیرگذار است، یا در بازاری دیگر، فروش شخصی 
و حضوری جواب گوست و در بازار دیگر تمرکز روی کمپین های روابط عمومی. 
درنهایت در این بخش کانال های توزیع باید مشخص شود. این موضوع بر اساس 
محصولی که سازمان تولید می کند، تعیین می شود، چون ممکن است در بازاری 
کانال های توزیع سنتی قوی باشند و سازمان ها بتوانند از آن ها استفاده کنند، اما 
در بازاری دیگر شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده باشد. در این میان چگونگی 

حمل و نقل و انبارداری نیز باید در این قسمت کامال تعیین شود.

انتخاب نوع سازمان
پس از مشخص شدن برنامة بازاریابی، باید نوع سازمان نیز تعیین شود. به عنوان 
نمونه برای بازار منطقه ای تاسیس شرکت چندملیتی جواب گوست و در بازار دیگر 

ایجاد بخش صادراتی در داخل سازمان کفایت می کند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که برای دست یابی به مشتریان 
به نحو بهتر و موثرتر از رقبا باید ابزارها و تاکتیک های مناسب داشت، چون این 
واقعیت وجود دارد که بازارها متفاوت هستند و اتفاقا تفاوت های بسیار زیادی هم 
با یکدیگر دارند. امروزه دیگر نمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی یک نسخة 
واحد پیچید، دوران شاه کلید به سر آمده است. برای توفیق در هر بازار متناسب با 
نوع صنعت و توان و قابلیت های بنگاه اقتصادی باید آمیزة بازاریابی یا تاکتیک های 
خاص آن را طراحی و اجرا کرد. بازاریابی بین المللی زمینه را برای شرکت های 
فعال در صنعت فراهم می آورد، اما شرکت ها باید فرصت ها را به درستی شناسایی 
و  مناسب  راه کار  شناسایی  با  و  خود  قدرت  و  ضعف  نقاط  به  توجه  با  و  کنند 

استراتژی هدف دار وارد بازار شوند.

به  مشتریان  به  دست یابی  برای 
باید  رقبا  از  موثرتر  و  بهتر  نحو 

مناسب  تاکتیک های  و  ابزارها 
وجود  واقعیت  این  چون  داشت، 

هستند  متفاوت  بازارها  که  دارد 
زیادی  بسیار  تفاوت های  اتفاقا  و 
دیگر  امروزه  دارند.  یکدیگر  با  هم 
بنگاه های  تمام  برای  نمی توان 

واحد  نسخۀ  یک  اقتصادی 
آمده  سر  به  شاه کلید  دوران  پیچید، 

ست ا
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مديريت

1. امروز چه كاری برای انجام دادن داريم؟ 
زیردستانشان  که  کاری  مورد  در  ناآگاهی خود  میزان  از  مدیران  اوقات  گاهی 
انجام می دهند، شگفت زده می شوند. جواب این مسئله این جاست که در طول 
زمان، سازمان ها تعداد بیشتری تیم و کارمند به مجموعة خود اضافه می کنند. 
خالقیت های  و  ابتکارات  مورد  در  بیشتر  تیم  اعضای  و  رهبران  درحالی که 
هستند،  انجامش  حال  در  که  کاری  هویت  بر  کمتر  می کنند،  صحبت  جدید 
افراد  که  زمانی  مورد  در  دیدگاهی  مدیران  در چنین حالتی،  تمرکز می کنند. 
پرسیدن  ندارند.  می کنند،  سرمایه گذاری  خود  اولویت های  به  رسیدگی  برای 
چنین سوال هایی این فکر را به ذهن متبادر می سازد که مدیران از آن چه در 
انجام آن می طلبند. شما  برای  یا زمان زیادی  انجام است، آگاه نیستند،  حال 
استراتژیک  به سمت  با دقت کافی،  این سوال  پاسخ  دانستن  بدون  نمی توانید 

بودن قدم بردارید.
2. چرا در حال انجام اين فعاليت هستيد؟ 

بعد از این که از جزئیات کاری که زیردستان شما در حال انجام آن هستند مطلع 
از دیدگاه تیم  این اهمیت  این کار و چرایی  شدید، قدم بعدی بررسی اهمیت 

شماست. احتماال شما و تیمتان پرده از موقعیت هایی که در آن عدم اطمینان 
یا عدم توافق وجود دارد، برمی دارید. این کار محرک مکالمات مهمی با تیمتان 
ارزش  برای  ثانیا، شما فرصتی  و تجارت خواهد شد.  منابع  انتخاب ها،  در مورد 
و مفهوم بخشیدن به کاری دارید که تیمتان در حال انجامش است. هر کسی 
دوست دارد به این تفکر اعتقاد داشته باشد که کار آن ها از بقیه مهم تر است. 
این وظیفة شماست که از اهمیت کار هر یک از بخش ها در سازمان آگاه باشید. 
تنها راهی که می تواند شما را به این هدف برساند، بررسی موشکافانه است. این 
مهم  مسائل  مورد  در  اول  درجة  در  بلکه  کارمندان،  وظایف  در  نه تنها  بررسی 
مدیریتی باید اعمال شود. درواقع پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان 
قیمت ها، عرضه کنندگان  بازارها،  رقیب،  از شرکت های  مدیران  که  است  درکی 
مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانکاران، سهام داران و مشتریانی که در 
سراسر دنیا پراکنده اند، دارند و این عوامل، تعیین کنندة موفقیت تجاری در دنیای 
امروز است. پس یکی از مهم ترین ابزارهایی که سازمان ها برای حصول موفقیت 

در آینده می توانند از آن بهره گیرند، مدیریت استراتژیک خواهد بود. 
مشخصة یک استراتژی خوب قابل فهم ساختن شرایط پیچیده است و نشانة یک 

هدی رضايی
كارشناس ارشد مديريت اجرايی

نگاهی به پنج پرسش مهم 
برای ارزيابی تفكر سازمان

اگرازموفقترینرهبرانكسبوكاردنیابپرسیدكه»استراتژیکبودن«
خواهیدشد؟ مواجه مختلف پاسخ تعداد چه با میكنید فکر چه؟ یعنی
یک در آنها پاسخ تعداد این میلیون! 115 كنید: توجه رقم این به
پرسشنامۀآنالیندرموردمدیریتاستراتژیکاست.دلیلایناتفاق
مدیران میرسد نظر به است. پیچیدهای چیز استراتژی است؛ روشن
سروكار برای را طراحیشدهای پیچیدۀ چهارچوبهای دنیا سراسر
داشتنبااستراتژیهادرسطحانتزاعیایجادكردهاند.اماحقیقتاین
استكهپیشرفتیاشکستاستراتژیبراینمبناستكهتاچهاندازه
مدیراندرهرسطحسازمانممکناستتفکراستراتژیکیکپارچهدر

مورد در ازهرچیز بیش اینموضوع باشند. داشته روزانۀخود عملیات
تمركزبیشتربرعملیاتوتمركزكمتربرپیچیدگیاست.

مدیری میتوانید چگونه شخصیتی نظر از كه اینجاست سوال حال
استراتژیکترباشید؟ازخودوتیمتانپنجسوالزیررابپرسیدتامیزان
دقت،هماهنگیودیدگاهاستراتژیکشمامشخصشود.هركدامازاین
پرسشهابرمبنایدیگریساختهشدهاستودیدگاهیهماهنگشده
دارد.اگرشمااینپنجپرسشرابخشیازدیالوگروزانهتانمیدانید،
تیمتان برای موفقتر و استراتژیکتر رهبری اجتنابناپذیری بهطور

هستید.
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از بد  استراتژی بد، پیچیدگی بی دلیل آن. به راحتی می توان استراتژی خوب را 
تشخیص داد. استراتژی بد، پرشاخ وبرگ است و با استفاده از کلمات سنگین در 
پی این است که بی محتوایی خود را پنهان کند. اما درواقع استراتژی های مدیر 
می تواند در داشتن یک پلتفرم تجارت الکترونیکی، در رأس بودن و فراگیر بودن 

خالصه شود.

3. تا چه اندازه كار را متناسب با هدف بزرگمان انجام می دهيم؟
هیچ گاه قدرت کسب آگاهی در مورد مسئولیت های خود را دست کم نگیرید و 
چگونگی هماهنگی کارتان با اهداف بزرگ تر سازمان را بسنجید. در این جا بحثی 
در خصوص شکاف ها و نقاط پرت به وجود میآید. اگر تیم شما در حال کار روی 
چیزی است که با هدف بزرگ تر و کالن تر سازمان شما هماهنگی ندارد، وظیفة 
شما به چالش کشیدن ارزش آن کار است. شما باید این کار را انجام دهید، حتی 
اگر تیم شما معتقد باشد که وظیفه شان بامفهوم و دارای اهمیت است. باید از خود 
بپرسید که آیا انجام این وظیفه ارزشی به مشتری اضافه می کند؟ آیا این کار به 
اولویت های اصلی کسب وکار شما مرتبط است؟ بهتر است روی مزایایی کار کنید 
که هم از نظر مشتری و هم برای کسب وکار شما منفعت تلقی شود. اگر شکافی 
بودید، مباحثات استراتژیک  نداده  تا کنون مورد بررسی قرار  را پیدا کردید که 
بیشتری مورد نیاز است. آیا شما واقعا در حال کار روی وظایفی هستید که به 

سازمان شما منفعت میرساند؟ 

4- موفقيت از ديد تيم شما چه شكلی است؟ 
کار  به  شما  موفقیت  ارزیابی  برای  دیگران  که  است  معیار هایی  از  یکی  شانس 
میبرند. آیا آن ها داستانی گفته اند دربارة این که موفقیت از نظر تیم شما شبیه 
تیمی،  و  فردی  به صورت  که  بخواهید  تیمتان  اعضای  از  شما  اگر  به چیست؟ 
موفقیت را توصیف کنند، آیا آن ها می توانند یک پاسخ صریح به آن دهند؟ بهترین 
متفکران استراتژیک زمانی را در این خصوص سرمایه گذاری می کنند که دریابند 
در قالب فعالیت ها، رفتار ها، روابط و نتایج استراتژیک چه چیزی واقعا موفقیت 
با دیدگاهی قوی  نامیده می شود. هر چه شما بیشتر قادر به هماهنگی تیمتان 
در خصوص موفقیت باشید، احتمال دست یابی به آن را باال خواهید برد. یکی از 
بهترین نشانه  های بارز و چشم گیر موفقیت، داشتن انتظاری مثبت از خود است 
که درونمان را از یک خوش بینی کامل پر می کند. به مشکالت به عنوان فرصتی 
نگاه کنیم. چنان چه یک  و مهارتمان  به کارگیری خالقیت  و  برای کسب تجربه 
در  پیشرفت  میزان  دادن  نشان  برای  مقیاسی  و  کنید  تعریف  را  هدف مشخص 

مورد  در  مثبتی  دیدگاه  و  نتایج شگفت انگیز  به  باشید،  داشته  این هدف  مسیر 
برای  و مقیاس صحیح  یافتن یک هدف مشخص  البته  موفقیت خواهید رسید. 
برآورد پیشرفت، سخت و دشوار است. زیرا اگر این موضوع ساده بود، همة افراد 

دنیا تبدیل به شخصیت  های موفق می شدند. 

5. چه كاری بايد انجام دهيد تا بيشتر، بهتر و سريع تر به اهداف 
برسيد؟ 

تواناییشان  دادن  نشان  خواستار  سوال  این  مستقیم  پرسیدن  با  مدیران  بیشتر 
تمرکز  این پرسش  پاسخ  اندازة کافی روی  به  اگر  بودن هستند.  استراتژیک  در 
آمد،  خواهد  سرتان  بر  چه  که  نیست  مهم  برایتان  انگار  گفت  باید  نکرده اید، 
زمان  کوتاه ترین  و  بهترین  در  که  را  کاری  انجام  توانایی  شما  به هرحال  چراکه 
شما را به موفقیت برساند، نخواهید داشت. اما اگر بتوانید به این پرسش پاسخ 
دهید، ممکن است روش های جدید و بهتری برای به کارگیری اهداف گسترده تر 
شرکتتان شناسایی کنید. به عنوان مثال، شما ممکن است این مسیر را انتخاب 
کنید که تغییر مسیر منابع از کار جاری، اهمیت کمتری در مقایسه با پرداختن 

به موقعیت های جدید داشته باشد. 
پرسش آخر مهم ترین پرسش در میان این پنج پرسش است، چراکه هر مدیر بزرگی 
نیازمند به چالش کشیدن اعضای تیمش برای کار بیشتر، بهتر و سریع تر در طول زمان 
است. البته اگر خواستار ایجاد بهترین دیدگاه استراتژیک هستید، این پرسش نیز به طور 
جدایی ناپذیری به پرسش های قبلی مرتبط است. در این بخش بایستي شما تصوري از 
آیندة ایده آل داشته باشید که براي رسیدن به آیندة ایده آل الزم است آیندة ایده آل را 
براي خود خلق کنید. اگر همیشه همان کاري را که انجام داده اید، تکرار کنید، همیشه 
همان را به دست خواهید  آورد که تاکنون به دست آورده اید. وقتي به قدر کافي به تصویر 
آیندة ایده آل خود فکر کردید، مي توانید نظرات خود را با گروه کوچک چهار تا پنج نفره 
یا مستقیما با تیم اصلي برنامه ریزي در میان بگذارید. هدف از انجام این مهم دست یابي 
به اتفاق نظر در مورد تبیین آیندة ایده آل است. اغلب الزم است که ابتدا نکات و نظرات 
مقبول گروه را تک تک روي کاغذ بیاورید و سپس به تبیین نهایي تصویر خود که کوتاه، 

مثبت و الهام بخش است، مبادرت ورزید.
در آخر به عنوان جمع بندی؛ برای این که مدیری استراتژیک باشید، این پنج پرسش 
را از خود و اعضای تیمتان بپرسید. در این حالت دیدگاه مناسبی دربارة توانایی 
شایستگی  هرچه  میآورید.  دست  به  بودن  استراتژیک  برای  تیم  اعضای  جمعی 
بیشتری در پاسخ به این سوال ها پیدا کنید، در موقعیت بهتری برای پیشرفت و 

سوق دادن تیم و سازمانتان به سمت هدف قرار می گیرید. 

مدیران سینادارو در یک صبحانة کاری در بیمارستان طرفه، محصوالت و داروهای 
چشمی خود را برای رئیس، استادان و رزیدنت های حاضر در این نشست تشریح 

کردند و به سواالت آن ها پاسخ دادند.
بر پایة این خبر، در ابتدای این جلسه که مقارن با ورود به سومین روز از حادثه 
بیمارستان طرفه و دکتر  بود، دکتر فقیهی ریاست  دل خراش ساختمان پالسکو 
محمدحسن واصفی مدیرعامل شرکت سینادارو با زنده نگه داشتن یاد و خاطرة 

جان باختگان، برای بازماندگان طلب صبر کردند.
دکتر واصفی در ادامة این نشست با معرفی مختصر شرکت البراتوارهای سینادارو 
و فعالیت های آن، هم گام شدن با تکنولوژی جهانی را یادآور شد. ایشان با اشاره ای 
گذرا به گروه های مختلف محصوالت در شرکت سینادارو و تولید 360 میلیون واحد 
دارو در سال، سینادارو را یکی از فعال ترین شرکت های داروسازی معرفی کرد. دکتر 
واصفی تولید قطره های چشمی سینالون ادونسد، لووفلوکساسین و سیکوپنتولیت 

را نوید داد.
در این نشست هم چنین پروسة احداث پروژة خط تولید قطره های سینگل دوز از 
ابتدا تا بهره برداری و هم چنین نحوة تولید قطرة اشک مصنوعی سینالون توسط دکتر 
آل نبی، معاون طرح و نوسازی شرکت سینادارو، تشریح و در پایان به سوال های 

حاضران پاسخ داده شد.
از تولید محصوالت جدید به صورت  با استقبال  پایان، استادان چشم پزشکی  در 
نیاز  از محصوالت فوق تخصصی و مورد  تولید برخی  سینگل دوز، پیشنهادهای 

بیماران، به ویژه قطره های چشمی آنتی گلوکوم را به صورت سینگل دوز مطرح 
کردند. 

مدیرعامل سینادارو نیز تولید محصوالت جدید را به تعداد درخواست، شرایط بازار 
و صرفة اقتصادی منوط کرد. 

شرکت البراتوارهای سینادارو یکی از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی )سهامی عام( است.

نشست علمی مديران سينادارو با پزشكان بيمارستان طرفه
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بانکداری
محمدحسين علی اكبری

بهبود سياست گذاری در بخش پولی كشور
با روی کار آمدن دولت یازدهم، انجام اقداماتی در جهت بهبود سیاست گذاری در 
حوزة پول و بانک مورد توجه قرار گرفت. ازجمله اقداماتی که در این دولت اتفاق 
افتاد، اصالح سیاست  های پولی و بانکی، حرکت به سوی انضباط پولی، کنترل 
رشد پایة پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی، سالم سازی 

منابع  از  استفاده  در  بودجه ای  تکالیف  کاهش  مهر،  مسکن  طرح  مالی  تامین 
بانکی، بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده های مدت دار، 
تالش در جهت سامان دهی مطالبات غیرجاری شبکة بانکی و سامان دهی بازار 
عرضة  و  متمرکز  بانک داری   سامانة  استقرار  برای  تالش  پولی،  غیرمتشکل 
خدمات الکترونیکی در حوزة نظام های پرداخت و بانک داری الکترونیک، ترویج 

نظام بانکی زیر تیغ تیز جراحی 
گزارش »وخارزم« از مهم ترين تحوالت نظام بانكی در دولت يازدهم

و اقتصادی تحول طرح كه بود دولتهایی ازجمله یازدهم دولت
سیاستگذار جهتگیری كلی بهطور گرفت. پیش را بانکی نظام
بانکی نرخهایسود كاهشدستوری بر 80 دهۀ دوم نیمۀ در پولی
از فارغ بانکی، نظام منابع محل از اقتصاد مالی تامین افزایش و
بهطوریكه بود؛ استوار كشور، اقتصادی واقعیتهای و تحوالت
تامین هزینههای دستوری كاهش بر اصرارسیاستگذار با همزمان
شدت تسهیالت اعطای برای بانکها بر فشار اعمال اقتصاد، مالی
نرخهای كاهش درخصوص سیاستگذار رویکرد گرفت. بیشتری
سودبانکیدرسال89البتهباشدتكمترادامهیافت.بااینوجود،
كاهش هدف با ،90 سال در بانکی سود نرخهای كاهش سیاست
هزینۀتولیدكنندگانكماكاندردستوركارسیاستگذارقرارداشت.
مجموعۀ در سود نرخهای موجود، فنی و قانونی الزامات وجود با
سیاستهایپولی،اعتباریونظارتینظامبانکیكشوردرسال90
باهدفكاهشهزینههایتولید،كاهشیافت.باتشدیدتحریمهای

پولی، سیاستهای مجموعۀ ارز، نرخ نوسانات افزایش و خارجی
افزایش درجهت 90 درسال بانکیكشور نظام نظارتی و اعتباری
مجموعۀ گرفت. قرار بازبینی مورد پول، بازار ابزارهای جذابیت
90 سال ماه دی بیستم در نظارتی و اعتباری پولی، سیاستهای
بهتصویبشورایپولواعتباررسید.رویکردبازبینینرخهایسود
بر دوره، این در مركزی بانک جدید پولی سیاستهای در سپرده
آزادسازیبانکهادراعالمایننرخهاوهمزمانتعیینسقف،برای
پولی، سیاستهای مجموعۀ بود. استوار بانکی تسهیالت سود نرخ
زمان تا و 93 ماهسال تیر تا كشور بانکی نظام نظارتی و اعتباری
سال تیرماه )مصوب اعتباری و پولی سیاستهای مجموعۀ ابالغ
1393شورایپولواعتبار(ازسویبانکهاالزمالرعایهبود.عالوه
محل از طرح این مالی تامین و مهر مسکن طرح اجرای این، بر
تعیینكنندهای نقش 89-92 سالهای طول در مركزی بانک منابع

درجهتدهیبهمتغیرهایپولیواعتباریایفاكرد.
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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 
بانک ها، توسعة بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و 
تامین مالی بانک ها و تالش برای بهبود نسبت های ترازنامه ای بانک ها و موسسات 

اعتباری بود.

مسكن مهر پرچالش 
از بزرگ ترین بیماری های  اقدام دیگری که می توان به آن به عنوان درمان یکی 
اساس  بر  بود.  مهر  مسکن  طرح  مالی  تامین  سالم سازی  برد،  نام  ایران  اقتصاد 
مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 92 یک دورة تنفس سه ساله برای 
بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد منابع  به  بانک مسکن  بازپرداخت بدهی 
حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در چهارچوب طرح مسکن مهر به تداوم 
تامین مالی این طرح و تکمیل پروژه های ناتمام موجود اختصاص یابد. با اتخاذ 
این تصمیم، عالوه بر اصالح رویة ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی 
برای تامین مالی طرح مسکن مهر، زمینة تداوم تامین مالی و تکمیل این طرح 
نیز فراهم شد. در کنار این اقدامات کاهش تکالیف بودجه ای در استفاده از منابع 
بانکی در رأس تصمیمات دولت قرار گرفت تا قدری از فشار روی نظام بانکی و 
کاهش منابع که طی سال های گذشته رقم خورده بود، کاسته شود.  با این حال 
بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده های مدت دار نیز از 
گرفت.  قرار  کشور  اقتصادی  متولیان  کار  دستور  در  بالفاصله  که  بود  اقداماتی 
بازار  بانکی و سامان دهی  تالش در جهت سامان دهی مطالبات غیرجاری شبکة 
غیرمتشکل پولی و موازی با آن تالش برای  استقرار سامانة بانک داری  متمرکز 
و عرضة خدمات الکترونیکی در حوزة نظام های پرداخت و بانک داری الکترونیک 
نیز از دیگر اقدامات عاجلی بود که برای شفاف سازی و تسریع در امور نظارت و 

پی گیری به نهاد حاکم بر بازار پول ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

تقويت بانک ها 
نظام مالی کشور در گذشته به خاطر نوع نگاه دولت به تدریج با دارایی های منجمد 

از  نتواند  بانکی  نظام  شده  موجب  که  شده  مواجه 
قدرت مالی خود در راستای اعطای تسهیالت استفاده 
جاری  سال  ماه  تیر  بیستم  در  حال  همین  در  کند. 
تقویت  طرح  اجرای  از  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
ارائة  برای  بانک ها  تقویت  او  نظر  از  داد.  بانک ها خبر 
طرح  اصلی  هدف  تولیدی  بنگاه های  به  تسهیالت 
به  دولت  بدهی  پرداخت  و  است  بانکی  نظام  اصالح 
را  اقتصادی  رونق  بهادار،  اوراق  طریق  از  پیمان کاران 
بانکی، آغاز  تضمین می کند. مسلما طرح تحول نظام 
و  دولت  مالی  پولی، صورت  انضباط  در  فرایند مهمی 
شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است و به این 
در مسیر  این سه عرصه،  قبلی  پیچیدگی های  ترتیب 
گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع 
از بخش های تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت. 
پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عمال 
روند بازگشت وام ها از سوی وام گیرندگان را متوقف و 

شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شکل دیگری 
یافت، چراکه نرخ ارز نیز یک باره با جهش مواجه و عمال  سه برابر شد و در چنین 
فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانک ها 

بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
از  و  بانکی  نظام  در  تحوالت جدید  بروز  با  معتقدند  اقتصاد  صاحب نظران حوزة 
آن جا که بازارهای مالی در کشور به بلوغ کافی نرسیده اند، کماکان بازار پول در 

حوزة تامین مالی بنگاه های اقتصادی درکشور حرف اول را می زند که مصداق آن 
اعطای تسهیالت حدود 420هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که حدود 

30درصد تولید ناخالص داخلی بود.

طرحی بانكی در مجلس 
همگن  مرکزی  بانک  قانون  الیحة  و  ربا  بدون  بانک داری  قانون  الیحة  اعطای 
شدن نرخ سود بانکی در عقود مبادله ای و مشارکتی، هموار سازی مسیر خروج 
انتظارات تورمی، بستر سازی  از پدیدة سرکوب مالی در حوزة پولی با مدیریت 
تک نرخی کردن نرخ ارز، تشکیل شورای فقهی مبنی بر استفاده از شرع مقدس 
تحوالت  واژه های  کلید  ازجمله  مرکزی،  بانک  در  ابالغی  مقررات  و  ضوابط  در 
بانکی اقتصاد ایران است که باعث تحوالتی گسترده در نظام بانکی ایران خواهد 
همواره  موجود،  سیاست های  هم چنین  و  تحوالت شکلی  این  کنار  در  اما  شد. 
باید از اثر تخریبی تزریق فراوان نقدینگی بدون تناسب با بهره وری و کارایی و 
جذب منابع در مسیر تولید، پرهیز شود و منابع بانکی به شرط بهبود تولید و 
فروش، اشتغال زایی، صادرات و اصالح ساختار به واحدهای اقتصادی و تولیدی 

پرداخت شود.

برجام و بانک داری
در همین حال برخی مقامات دولتی عملکرد نظام بانکی را بعد از برجام موفق 
می دانند. برخی از آن ها معتقدند با گذشت یک سال از برنامة جامع اقدام مشترک 
)برجام( می توان گفت که یخ تحریم ها به تدریج شکسته شده است و بانک های 
البته  هستند.  بین المللی  بانکی  نظام  با  ارتباط گیری  حال  در  به تدریج  ایرانی 
بازگشت به ارتباطات بانکی پیش از تحریم ها امری زمان بر است و نمی توان انتظار 
داشت بانک های مختلف دنیا بتوانند اتصال مجدد را برقرار کنند. اکنون بانک های 
بانکی  نظام  با  را  کار  تجربة  گذشته  در  که  بانک هایی  نیز  و  متوسط  و  کوچک 
بزرگ  بانک های  و  آغاز کرده اند  ایران  با  را  ارتباطات مجدد خود  ایران داشتند، 
نیز به تدریج وارد خواهند شد. برای ارتباط مجدد با بانک های خارجی ما نیز باید 
در داخل آمادگی الزم را برای ارتباطات پیدا کنیم که محور اصلی این آمادگی، 
شفافیت در عملکرد مالی بانک هاست. در گام نخست باید 
صورت های مالی نظام بانکی ایران شفاف شود که در این 
راستا بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته صورت های مالی 
جدید را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و انتظار 
بر  مالی  صورت های  بانک ها،  عمومی  مجامع  در  می رود 
اساس شکل جدید آن بررسی و تصویب شود. صورت های 
مالی جدید 80 درصد با استانداردهای بین المللی انطباق 
دارد و از این رو نهادهای خارجی می توانند درک بهتری از 

صورت های مالی نظام بانکی ایران پیدا کنند.
از شفاف سازی صورت های مالی، نوبت به رتبه بندی  پس 
که  می رسد  بین المللی  موسسات  توسط  ایرانی  بانک های 
تفاهم  برای  را  الزم  اقدام های  باید  بانک ها  راستا  این  در 
نهمین  برگزاری  جریان  در  کنند.  آغاز  موسسه ها  این  با 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که 20 تا 23 تیر در تهران 
برگزار شد، نمایندگانی از موسسات بین المللی رتبه بندی 
رتبه بندی  دربارة  را  مذاکراتی  تا  یافتند  حضور  ایران  در 

بانک ها و شرکت های ایرانی انجام دهند.
در سایة این رایزنی ها، قرار بر این شد که موسسه های معتبر رتبه بندی در ایران 
حضور یابند و کار رتبه بندی بانک ها را برای تسهیل ارتباطات بین المللی آن ها آغاز 
کنند. برای استفاده از فضای به وجودآمده پس از برجام باید با جدیت بیشتری کار 
رتبه بندی شرکت ها و بانک های ایرانی پی گیری شود تا بتوان از شرایط جدید بهرة 

الزم را برای اقتصاد ایران برد.

به عنوان  آن  به  می توان  که  دیگری  اقدام 
بیماری های  بزرگ ترین  از  یکی  درمان 

تامین  سالم سازی  برد،  نام  ایران  اقتصاد 
اساس  بر  بود.  مهر  مسکن  طرح  مالی 
بهمن  در  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه 
تنفس سه ساله  دورۀ  92 یک  ماه سال 
مسکن  بانک  بدهی  بازپرداخت  برای 

شد  مقرر  و  گردید  لحاظ  مرکزی  بانک  به 
تسهیالت  بازپرداخت  از  حاصل  منابع 
مسکن  طرح  چهارچوب  در  اعطایی 
طرح  این  مالی  تامین  تداوم  به  مهر 
موجود  ناتمام  پروژه های  تکمیل  و 

یابد اختصاص 
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شركت طرحوبرنامۀ معاونت مسئولیت ابنالرسول سیداصغر دكتر
با»وخارزم« اودرمصاحبه بهعهدهدارد. را سرمایهگذاریخوارزمی
درگروهخوارزمی آن ونقش اهمیت و معاونتطرحوبرنامه درمورد
یافت.درمبارزات راه علموصنعت دانشگاه به میگوید.سال1351
منتهیبهپیروزیانقالباسالمیدركناردیگرفعاالنآرمانخواهاسالمی
تالشكرد.درسال63درحالیكهمشغولبهكاربوده،تحصیالتخود
دریافت را خود مهندسی مدرک 65 سال در تا میدهد ادامه نیز را
عضو تهران دانشگاه از مدیریت فوقلیسانس ازاخذ پس میكند.
هیئتعلمیدانشگاهمیشود.مدتیبعدنیزازدانشگاهعلموصنعت
مدرکدكتریخودرادریافتمیكند.استادیاردانشگاهشدهونویسندۀ
چهارعنوانكتابودههامقالهاستودستكمراهنمایبیشاز30
پایاننامهبودهاست.ازسال88،بهبخشخصوصیآمدهاست.در
سال89بهعنوانرئیسهیئتمدیرۀبیمۀكوثرمشغولبهكارمیشود.
درحالحاضرنیزبهعنوانعضوهیئتمدیرۀبیمۀكوثرفعالیتمیكند.
درسال90تااردیبهشت93بهعنوانعضوهیئتمدیرۀشركتصنایع
ومعادنغدیرفعالیتدشاتهاست.ازاوایلاردیبهشت93نیزمعاون

طرحوبرنامۀشركتسرمایهگذاریخوارزمیاست.

ابنالرسول دكتر كه آنطور طرحوبرنامه معاونت وظایف از یکی
میگوید،كنترلوپایششركتهایزیرمجموعۀخوارزمیاست.حوزه
ومشاركت ستادی تخصصی های معاونت باهمکاری وبرنامه طرح
هدفگذاری زیرمجموعه شركتهای تمامی برای اجرایی مدیران
میكندوچشماندازیرابرایشركتهادرنظرمیگیرد.درمرحلۀبعد
برایتحققاینچشمانداز،برنامهریزیاستراتژیکتوسطشركتها
تهیهوازسویمعاونتطرحوبرنامهنهاییمیشود.البتهبرنامهریزی
بدونكنترلرهانمیشود،بلکهشركتهاباسیستمیمشخصپایش
وكنترلمیشوند.طرحوبرنامهازجداولBSCبرایپایششركتها
استفادهمیكند.براساساینجدولها،عملکردهرشركتبهصورت

سهماههموردبررسیوارزیابیقرارمیگیرد.
در واحدطرحوبرنامه فعالیت ازچگونگی »وخارزم« با مصاحبه در او
سازمانهایدولتیوخصوصیمیگویدوسپسفعالیتهاوچگونگی
مطرح خوارزمی شركت در را واحد این سوی از مسائل مدیریت
سال برای خوارزمی درگروه بلند اهداف از ابنالرسول دكتر میكند.
99میگویدوتوضیحمیدهدكهچگونهبرایتحققآنبرنامهریزی

راهبردیصورتگرفتهاست.

گفت وگوبادكترابن الرسول، معاون طرح و برنامه گروه خوارزمی :

برنامه استراژیک؛ از ایده تا عمل

گپ
نسيم بنايی
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اين واحد در سازمان های  از وظايف واحد طرح وبرنامه شروع كنيم. 
چه  مختلف،  كسب وكارهای  كارِی  حوزه های  به  توجه  با  مختلف 

وظايفی دارد؟ و چه اهدافی را دنبال می كند؟
خصوصی  چه  و  عمومی  چه  دولتی،  چه  سازمان ها  همة  در  کال  طرح وبرنامه 
را  داریم، آن ها  زمانی که  به  توجه  با  به عهده دارد که  را  از وظایف  مجموعه ای 
کند.  سازمان هدف گذاری  برای  که  است  این  اصلی  وظیفة  یک  می کنم.  مطرح 
سال   10 یا  دیگر  سال  پنج  دارد  قصد  سازمان  این  که  می کند  مشخص  یعنی 
مثاًل  می کند.  تعریف  را  چشم اندازی  یا  هدف  پس  برسد.  مقصدی  چه  به  دیگر 
این سازمان می خواهد در سال 1404 کجا باشد؛ مثل سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی ایران، هر سازمان یا شرکتی هم باید هدفی داشته  باشد. اصوال سازمان 
واحد،  این  نیست. پس نخستین وظیفة  قابل تصور  و  ندارد  معنایی  بدون هدف 
هیئت   در  باید  هدف  این  بعد  مرحلة  در  است.  تعیین چشم انداز  و  هدف گذاری 
یعنی  صورت  گیرد.  برنامه ریزی  آن  مبنای  بر  سپس  و  برسد  تصویب  به  مدیره 
کار  این  به  کند؛  محقق  را  خود  چشم انداز  شرکت،  است  قرار  استراتژی  چه  با 
تهیة برنامه ریزی استراتژیک می گویند. درنتیجه طرح وبرنامه در هر سازمان، برنامة 

استراتژیک را تهیه می کند. 
برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان باید تمامی مسائل داخلی سازمان یعنی نقاط 
باید تمامی مسائل محیطی  بر بگیرد. به عالوه  نقاط ضعف سازمان را در  قوت و 
سازمان یعنی فرصت ها و تهدیدها را برای آینده بررسی و ارزیابی کند. یعنی اگر 
افق هشت ساله یا ده ساله دارد، باید در همان افق همة این مسائل پیش بینی شود.

سپس بر مبنای این ها، استراتژی مشخص می شود و در مرحلة بعد این استراتژی 
را برای تمامی اجزای سازمان تشریح می کند. به این کار آگاه سازی استراتژیک 

می گویند. تمامی بدنة سازمان باید این را به خوبی درک کنند. 
اين فرايند آگاه سازی معموال به چه صورت انجام می شود؟

نوشته  مقاله هایی که در مجالت  یا  با همایش ها، سخنرانی ها  کار  این  از  بخشی 
در  مقاله  چندین  کنون  تا  »وخارزم«  مجلة  در  مثال  می شود.  انجام  می شود، 
در  به عالوه  است.  نوشته شده  استراتژیک  پایش  و  استراتژیک  برنامه ریزی  مورد 
با  ارائه شده  است. گاهی نیز جلسات مشترکی  همایش های مختلف این مطالب 

سازمان ها داشته ایم که در آن با یکدیگر مبادلة اطالعات 
داشته ایم و بسیاری از موارد را با هم بحث کرده ایم. گاهی 
چندین بار یک طرح بین ما و شرکت زیرمجموعه مبادله 
شده و مورد اصالح قرار گرفته تا به شکل نهایی درآمده 
تعیین  به  نوبت  استراتژیک  برنامه ریزی  از  بعد  اما   است. 
ساختار سازمان می رسد. فرض کنید ما یک برنامه داریم و 
می خواهیم آن را محقق کنیم، اما با چه وسیله ای می توان 
مقصد  به  این جا  از  بخواهید  اگر  داد؟  انجام  را  کار  این 
مشخص  را  سفر  وسیلة  باید  کنید،  حرکت  بندرعباس 
باید  می رساند،  مقصد  به  را  شما  که  بستری  آن  کنید. 
مشخص شود. در سازمان ها این بستر درحقیقت ساختار 

سازمانی است. 
پس ما ساختار سازمانی را از کل به جزء روشن می کنیم. 
برنامه ریزی  در  مثال  برای  تنظیم کرده ایم.  پورتفو  یعنی 
بر  که  است  شده  اعالم  خوارزمی  شرکت  استراتژیک 
می شود،  مربوط  برق  به  15درصد  اهداف،  کل  از  فرض 
یا 10درصد به IT مربوط می شود. این ها باید این هدف 
را محقق کنند. البته این ساختار کلی است؛ در کنار آن 
ساختار جزئی را نیز ارائه کرده ایم. ساختار سازمانی داخل 
گروه را هم این واحد مشخص می کند. یعنی ما مشخص 
کرده ایم که خوارزمی باید چند معاونت، چند مدیریت و 

چند اداره داشته  باشد. این روند را تا سطح نفر ادامه داده ایم و مشخص کرده ایم 
که هر اداره چند نفر را داشته  باشد. پس تنظیم ساختار سازمانی و حتی جداول 
سازمانی با واحد طرح وبرنامه است. این روند در همة سازمان ها به همین صورت 
است. حتی در ارتش نیز واحد طرح وبرنامه مشخص می کند که مثال یک دسته، 
چند نفر باشد و هر یک از افراد چه وظایفی را بر عهده دارند. وقتی این ها را روشن 

کردیم، نوبت به شرح وظایف می رسد. 
اداره و نفر را مشخص  تا  از معاونت گرفته  شرح وظایف اجزای مختلف سازمان 
یعنی  احراز،  شرایط  می کنیم.  تعیین  را  احراز  شرایط  آن  دنبال  به  می کنیم. 
شخصی که می خواهد شغلی را انجام بدهد، باید چه صالحیت هایی داشته  باشد؛ 
از تحصیالت گرفته تا سوابق کاری و مهارت های مختلف. این شرایط را هم واحد 
پیش  نیز  مشاغل  طبقه بندی  تا  حتی  واحد  این  می کند.  مشخص  طرح وبرنامه 
شود.  مشخص  واحد  این  در  باید  شغلی  طبقة  هر  حقوق  حتی  یعنی  می رود، 
وظایف  جزو  کار  این  اما  نداده ایم،  انجام  را  کار  این  هنوز  خوارزمی  در  ما  البته 
این واحد مشخص می کند؛  این ها، سیستم ها را هم  بر  طرح وبرنامه است. اضافه 
اداری و سیستم های مدیریتی که  اتوماسیون  تا سیستم  مالی گرفته  از سیستم 
مورد استفاده قرار می گیرد. ما BI یا همان Intelligent Business را داریم 
راه اندازی می کنیم، یعنی هوش تجاری که در آن هر مسئولی متناسب با حوزة 
تصمیم گیری اش، اطالعات الزم را به موقع دریافت می کند. این شبیه به داشبورد 
ماشین است. تمامی اطالعات در اختیار مسئول قرار می گیرد تا بتواند در حوزة 
خودش به درستی تصمیم گیری کند. این ها از قبل تنظیم شده که این فرد چه 
تصمیماتی می گیرد، به چه اطالعاتی نیاز پیدا خواهد کرد و این اطالعات از کجا به 
دست خواهد آمد. همة این ها تنظیم شده و در یک انبار داده جمع آوری می شود، 
در  را  کار  این  داریم  سعی  حاضر  حال  در  ما  می شود.  توزیع  افراد  بین  سپس 
خوارزمی پیاده کنیم. اضافه بر این ها، سیستم پایش داریم. هدف بدون برنامه ریزی 
محقق نمی شود و هیچ برنامه ای به مرحلة اجرا نمی رسد، مگر با کنترل و پایش. 

پس باید پایش کنیم.
بهترین سیستم های پایش در جهان BSC یا card score Balance )سیستم 
نفر  نخستین  به عنوان  دکتری خود  رسالة  در  است. من  متوازن(  امتیازی  کارت 
خوارزمی  در  حاال  پرداختم.  مسئله  این  به  کشور  در 
ابالغ  از  پس  یعنی  کرده ایم.  آغاز  را   BSC پیاده سازی 
برای  هفت  ساله  برنامة  یک  استراتژیک،  برنامه ریزی 
مشخص  برنامه  این  در  است.  شده  مشخص  خوارزمی 
شده که در سال 1399 به کجا می رسیم، چه سود و چه 
دارایی خواهیم داشت. وقتی این را روشن کردیم، آن را 
تا 92 مشخص  به صورت خردتر در سال های 98، 97 
تا   92 سال  از  را  سود  و  دارایی  این ترتیب  به  کردیم. 
99 کامال مشخص کرده ایم. بعد این را در سطح همان 
پورتفویی که به آن اشاره کردم، خرد کرده و درصدها 
را مشخص کرده ایم. مثال درنهایت به شرکت برق سپهر 
ابالغ کردیم که در سال 92 تا 99 باید این سود و دارایی 
را داشته  باشید. سپس آن شرکت بر اساس این اهداف، 
را  آن  ما  و  کرده  تهیه  را  خود  استراتژیک  برنامه ریزی 
این  از رفت  و برگشت ها  بعد  کنترل کرده ایم. درنهایت 
بعدی  مرحله  کرده ایم.  ابالغ  را  آن  و  تایید شده  برنامه 
این است که در جدولی این ها را به صورت مستمر رصد 

کنیم. 
به این ترتیب ما یک جدول BSC به شرکت ها داده ایم. 
این جدول در وجوه مختلف تدوین شده  است؛ وجه مالی، 
وجه مشتری، وجه فرایندها و وجه یادگیری و رشد. در 

سازمان  یک  استراتژیک  برنامه ریزی 
سازمان  داخلی  مسائل  تمامی  باید 

ضعف  نقاط  و  قوت  نقاط  یعنی 
باید  به عالوه  بگیرد.  بر  در  را  سازمان 
سازمان  محیطی  مسائل  تمامی 

برای  را  تهدیدها  و  فرصت ها  یعنی 
یعنی  کند.  ارزیابی  و  بررسی  آینده 

ساله  ده  یا  ساله  هشت  افق  اگر 
این  افق همۀ  در همان  باید  دارد، 
بر  شود.سپس  پیش بینی  مسائل 

مشخص  استراتژی  این ها،  مبنای 
این  بعد  مرحلۀ  در  و  می شود 

اجزای  تمامی  برای  را  استراتژی 
کار  این  به  می کند.  تشریح  سازمان 

می گویند.  استراتژیک  آگاه سازی 
را  این  باید  سازمان  بدنۀ  تمامی 

کنند درک  به خوبی 
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وجه مالی میزان دارایی، میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه را روشن کرده ایم. در 
وجه مشتری، سهم بازار آن شرکت را مشخص کرده ایم. در فرایندها، اصالحات 
را به آن ها گفته ایم. 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، برنامه ای را مشخص کرده  است. به این ترتیب، 
جدول برای پایش به صورت رسمی از سوی واحد طرح وبرنامه به سازمان ها ابالغ 
می شود. بنابراین پایش، به صورت گزارش های سه ماهه یا فصلی از شرکت ها 
دریافت می شود. در جدول سه رنگ سبز، زرد و قرمز داریم؛ اگر شرکت هدف 
خود را محقق کرده  باشد، به رنگ سبز درمی آید، اگر در آستانة تحقق باشد، به 

رنگ زرد، و اگر خیلی عقب باشد، به رنگ قرمز درمی آید. 
در  داریم.  سازمان ها  همة  در  را  اطالعات  فناوری  بحث  این ها  همة  بر  عالوه 
وجود  اطالعات  و  آمار  بخش  سازمان ها  در  نبود،  مطرح   IT هنوز  که  گذشته 
داشت. اما در عصر جدید از آمار و اطالعات دستی به سمت آمار دیجیتال حرکت 
کردیم. حتی در گذشته از فوق لیسانس های آمار و اطالعات استفاده می شد، اما 
اکنون از متخصص IT استفاده می شود. این کار IT است که تمامی مسائل آن 
به واحد طرح وبرنامه مربوط می شود. این ها وظایف کلی طرح وبرنامه در سازمان 

به شمار می آیند. 
نظارت  طرح وبرنامه  واحد  عملكرد  بر  چطور  سازمان ها  مديريت 

می كنند؟
نظر  در  دانشگاه  اگر  است.  سازمان  عهدة  بر  مأموریتی  و  وظایف  کلی،  به طور 
بگیرید، ماموریت آن آموزش و پژوهش است. ولی این کار در سطح دانشکده ها 
خرد می شود، مثال دانشکدة صنایع که آموزش و پژوهش در این رشته را به عنوان 
ماموریت اصلی خود به عهده می گیرد. یعنی ماموریت اصلی سازمان در سطح 
دانشکده خرد می شود، اما وظیفة مدیر اصلی سازمان، هدف گذاری، برنامه ریزی، 
سازمان دهی، هدایت و کنترل است. یعنی مدیرعامل یک شرکت یا مدیر یک 
سازمان یا وزیر یک وزارت خانه در یک جمله این وظیفه را دارد: »هدف گذاری، 
برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل«. این وظیفه در سطح معاونت های 
ستادی خرد می شود. یعنی مثال در دانشگاه، اجرای آموزش به عهدة دانشکده 

است، اما هماهنگی ها و برنامه ریزی های آموزشی به عهدة معاون آموزش، مسائل 
پژوهشی به عهدة معاون پژوهشی است و آن کسی که مدیر است، همة این ها 
را در رأس کنترل می کند. به این ترتیب، در یک شرکت هم وظیفة مدیرعامل 
از  نیابت  به  این سازمان، من  برای مثال در  در سطح معاونت ها خرد می شود. 

مدیرعامل، برنامه ریزی می کنم و وظایف او را انجام می دهم. 
نقشی كه واحد طرح وبرنامه در سازمان های دولتی ايفا می كند، چه 
الزاما  اصال  آيا  دارد؟  در سازمان های خصوصی  آن  نقش  با  تفاوتی 

تفاوتی در اين زمينه وجود دارد؟ 
سازمان های دولتی اصوال ماموریت گرا هستند. اساس آن ها ماموریت گرایی است؛ 
یعنی ماموریت آن ها ایجاب می کند که کاری را انجام بدهند. مثال ماموریت یک 
دانشگاه آموزش و پژوهش است. کاری به سود آن ندارد، ماموریت خود می داند 
که این کار را انجام بدهد. ارتش برای خود به دنبال سود نیست، بلکه وظیفه 
سازمان های  همة  در  است.  هزینه  آن  همة  و  می دهد  انجام  را  ماموریتش  یا 
دولتی به همین شکل است و طرح وبرنامه بر اساس همین مورد تعریف می شود. 
در  ما  می شود.  انجام  ماموریت  همان  برای  هدف گذاری  و  برنامه ریزی  یعنی 
سازمان خصوصی به دنبال سود هستیم، اما آن ها به دنبال سود نیستند. پس 
در سازمان های دولتی، واحد طرح وبرنامه بر اساس ماموریت آن سازمان وظیفه 
خود را انجام می دهد. ولی ما این جا بر اساس سود برنامه ریزی می کنیم و وظیفة 
خود را انجام می دهیم. ما اگر یک زمینه را شروع کردیم و احساس کردیم ضرر 
یک  از  راحت  یعنی خیلی  بیاییم.  بیرون  آن  از  می توانیم  راحت  داریم، خیلی 
صنعت بیرون می آییم و وارد یک صنعت دیگر می شویم که سود داشته  باشد. 
اما آموزش  و پرورش نمی تواند این کار را انجام بدهد. یا ارتش نمی تواند چنین 
کاری را انجام بدهد. پس طرح وبرنامه در این سازمان ها بر اساس ماموریت کارش 
را انجام می دهد، اما در سازمان های خصوصی بر اساس چشم اندازی که تعیین 
کرده ایم، کار را پیش می بریم. ما میزان مشخصی دارایی و میزان مشخصی سود 
باید داشته  باشیم. طرح وبرنامه در سازمان خصوصی به سودآوری اجزای خود 
نگاه می کند. اما در سازمان های دولتی، طرح وبرنامه این مسئله را بررسی می کند 

که آیا آن ها ماموریت خود را به خوبی انجام می دهند یا خیر. 
مورد  در  كرديد.  اشاره  پايش  به  خود  صحبت های  از  بخشی  در 

گپ
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سازمان ها  نظارت  و  عملكرد  پايش  جديد  سيستم های  و  شيوه ها 
معايبی  چه  و  مزايا  چه  شيوه ها،  اين  از  كدام  هر  بدهيد.  توضيح 

دارند. 
به صورت کلی در دنیا سیستم های مختلفی برای پایش وجود دارد. سیستمی 
در اروپا وجود دارد که به آن EFQM می گویند. این سیستم درحقیقت نوعی 
بر  بین شرکت هاست.  مسابقه  ایجاد  آن  روش  یعنی  می دهد.  ترتیب  را  مسابقه 
اساس یک سری آیتم ها، شرکت برتر معرفی می شود. تندیسی که به آن ها داده 
می شود، مثال برای اهتمام به کیفیت است. به این ترتیب اساس آن »کیفیت« 
است. پس همه  چیز بر مبنای کیفیت سنجیده می شود. در ایران، سازمان مدیریت 
صنعتی هر سال 005 شرکت برتر کشور را تعیین می کند. شرکت خوارزمی نیز 
این همایش اخیر شرکت داشته که رتبة 17 را به دست آورده  است. سال  در 
 EFQM است.  »فروش«  اساس  بر  رتبه  این  بود.   701 این شرکت  رتبة  قبل 
معیارهایی دارد که از رهبری گرفته تا بسیاری از مسائل دیگر مورد بررسی قرار 
آن ها که  این بخش  در  توانمندسازهاست.  معیارها جزو  از  می گیرد. یک بخش 

باعث پیروزی هستند، مشخص می شوند. در بخش دیگر 
برای  می شوند.  در شرکت ها مشخص  نتایج،  معیارهای 
توانمندسازها مجموعه ای از معیارها وجود دارد و برای 
دیگری  روش  دارد.  وجود  دیگری  معیارهای  هم  نتایج 
می گویند.   SMART روش  آن  به  که  دارد  وجود  نیز 
در این روش هم شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می گیرند. در آمریکا روشی به نام مالکوم بالدریج و در 
نیز 14  این روش  در  دارد.  دمینگ وجود  ژاپن چرخة 
تعیین  برتر  آن شرکت  اساس  بر  که  دارد  وجود  معیار 
مشخص  برتر  شرکت   BSC روش  در  اما  می شود. 
نمی شود. هر شرکتی نسبت به خودش ارزیابی می شود، 
مثال عملکرد آن نسبت به سال قبل ارزیابی می شود. به 
این ترتیب رشد شرکت سنجیده می شود. مبنای آن نیز 
استراتژی شرکت است. شعار BSC این است که شما 
باید  اما  استفاده کنید،  استراتژی که می خواهید  از هر 
مواردی را که ما به شما می گوییم، رعایت کنید تا آن 
استراتژی محقق شود. به عبارتی تضمین می کند که آن 
استراتژی محقق شود. اما در روش EFQM هر شرکتی 
نسبت به دیگری سنجیده می شود. اما ما به دنبال این 
هستیم که نسبت به گذشتة خودمان بهبود پیدا کنیم 
تضمین   BSC که  است  به همین خاطر  برویم.  و جلو 

می کند این استراتژی و هدف محقق شود. 
بدهيد.  توضيح  زيرمجموعه  واحدهای  كار  بر  نظارت  نحوۀ  مورد  در 

اين نظارت از چه سازوكاری پيروی می كند؟
همان طور که پیشتر عرض کردم، ما جدولی با عنوان BSC طراحی کرده ایم. در 
این جداول همه چیز را برای شرکت ها روشن کرده ایم. آنها هم موارد را در هیئت 
مدیرة خود تصویب کرده اند. حدود 10 تا 12 معیار مشخص کرده ایم و برای همة 
آنها نیز هدفگذاری کرده ایم. بر اساس نگرش BSC اگر نیروی باانگیزه و توانمند 
باانگیزه  و  توانمند  نیروی  داشت.  خواهد  اصالح  حتما  فرایندها  باشید،  داشته 
می تواند روزبه روز کار را بهبود ببخشد. وقتی فرایندها اصالح شوند، کیفیت باال 
وقتی  تمام شدة محصول کاهش می یابد.  قیمت  و  می رود، ضایعات کم می شود 
هزینة تمام شده پایین بیاید، مشتری نیز راضی خواهد بود. به این ترتیب، شرکت 
به سود بیشتری دست پیدا میکند. درحقیقت همة آنها که می گویند ما عاشق 
به دنبال سود خود هستند.  آنها درحقیقت  مشتری هستیم، راست نمی گویند، 
آنها می دانند که از کانال رضایت مشتری می توانند به سود خود دست پیدا کنند. 

پس ما هم در واحد خود به دنبال این رضایت مشتری هستیم. پس این طور شد 
که نیروی انسانی باانگیزه باعث بهبود فرایند می شود و بهبود فرایند باعث کاهش 
قیمت و افزایش کیفیت می شود. درنهایت نیز به رضایت مشتری می رسیم که 
باعث کسب سود بیشتر می شود. ما هم وضعیت خود را بر همین اساس بررسی 

می کنیم. 
در مورد برنامه های راهبردی اين واحد توضيح بدهيد. اين برنامه ها 

چگونه عملياتی می شوند؟
در مرحلة اول باید هدفگذاری انجام شود. هر فرد یا هر سازمان در حیات خود 
باید هدفش را مشخص کند و بداند که به کجا میخواهد برسد. دانشجویی که وارد 
دانشگاه می شود و می گوید هدف من این است که 20سال دیگر استادتمام باشم، 
باید در مسیر چشم اندازی که تعیین کرده حرکت کند. در سازمان هم ما مشابه 
این کار را انجام داده ا یم. قرار است گروه خوارزمی در تاریخ 1399/3/31، 33هزار 
میلیارد تومان دارایی داشته باشد. البته رقم دقیق آن 10میلیارد دالر است. پس 
ما قرار است در آن تاریخ مشخص در خوارزمی این مقدار دارایی داشته باشیم. 
25درصد از این رقم ، معادل 8هزار و 500میلیارد تومان 
به عنوان سود در نظر گرفته شده است. بر مبنای این رقم، 
اهداف سال های 98 و 97 تا امروز را نیز مشخص کرده ایم. 
یعنی سهم  را خرد کردهایم.  این  دوباره  بعد  در مرحلة 
از این 33هزار میلیارد تومان  هر شرکت را در هر سال 
مشخص کرده ایم. پس هر شرکتی می داند که از آن 8هزار 

و 500 میلیارد تومان سود، چقدر سود باید کسب کند.
ابالغ  آنها  به  خودشان  با  رايزنی  با  كه  رقمی  اگر 
می شود، از سوی يكی از شركتها محقق نشود، چه 

كار می كنيد؟
را  موثر  عوامل  کنیم،  بررسی  خودشان  کمک  با  باید 
فرایندهای  برنامه ها،  در  اصالحاتی  سپس  و  شناسایی 

کاری و تصمیم گیری ها اعمال کنیم. 
معاونت طرح وبرنامه چگونه مديريت نوآورانه را در 

دستور كار خود قرار می دهد؟
به  نوآوری داریم،  با  رابطه  نخستین مسئله  ای که ما در 
توانمندی نیروی انسانی و به روز بودِن آن مربوط می شود. 
یعنی نیرو باید اطالعات به روز داشته و با تمامی مسائل 
آشنایی کافی داشته  باشد. برای این که به روز باشیم، تدابیر 
مختلفی اتخاذ کرده ایم. مثال با مطالعة مقاالت جدید و 
شرکت در همایش هایی که برگزار می شود، خود را به روز 
می کنیم. در مرحلة اجرا نیز ما هر روز در محل کار خود جلسة داخلی داریم و 

مسائل مختلف را بررسی و راه کارهای جدید برای حل مسائل مطرح می کنیم.
بگوييد.  خوارزمی  گروه  در  طرحوبرنامه  واحد  مديريت  مورد  در 

تاكنون چه چالش ها و دستاوردهايی داشته است؟
ما در سه سال گذشته به لطف خدا برنامة راهبردی خوارزمی را مشخص و به 
همة  برای  کرده اند.  تهیه  را  خود  برنامة  هم  ها  شرکت  کرده ایم.  ابالغ  شرکتها 
آنها BSC را مشخص کرده ایم. تمام فرم هایی که در خوارزمی توزیع می شود، 
کد  ما  این که  مگر  نمی شود  توزیع  فرمی  هیچ  یعنی  کدینگ شده،  ما  از سوی 
بدهیم. سامانة پایش استراتژیک دایر کرده ایم و شرکت ها تمامی معیارهایی را که 

گذاشته ایم، در جداول پر می کنند و برای ما می فرستند. 
شرح وظایف و ساختار معاونت ها و ادارات گروه را تهیه کرده ایم و با امضای مدیر 

عامل محترم ابالغ شده است. BI در حال پیاده سازی است.
 در پایان از شما و نشریة »وخارزم« تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار بنده 

گذاشتید.

پایش  برای  مختلفی  سیستم های  دنیا  در 
دارد  اروپا وجود  در  دارد. سیستمی  وجود 

سیستم  این  می گویند.   EFQM آن  به  که 
ترتیب  را  مسابقه  نوعی  درحقیقت 

مسابقه  ایجاد  آن  روش  یعنی  می دهد. 
یک سری  اساس  بر  شرکت هاست.  بین 
می شود.  معرفی  برتر  شرکت  آیتم ها، 

مثال  می شود،  داده  آن ها  به  که  تندیسی 
این  به  است.  کیفیت  به  اهتمام  برای 

پس  است.  »کیفیت«  آن  اساس  ترتیب 
سنجیده  کیفیت  مبنای  بر  چیز  همه  
مدیریت  سازمان  ایران،  در  می شود. 

را  کشور  برتر  شرکت   500 سال  هر  صنعتی 
در  نیز  خوارزمی  شرکت  می کند.  تعیین 
رتبۀ  که  داشته  شرکت  اخیر  همایش  این 

رتبۀ  آورده  است. سال قبل  را به دست   71
اساس  بر  رتبه  این  بود.   107 این شرکت 

است »فروش« 
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در ایام مبارک دهة فجر، هم زمان با روزهاي وارد مدار شدن 
واحد 2 بخار نیروگاه در سال 1350، براي نخستین بار از 
مهندس اعطایي، مدیر پروژة ساخت نیروگاه و اولین مدیر 
مجموعه، و سایر مدیران و مدیران عامل مجموعه، از ابتداي 
تاسیس تا امروز، دعوت به عمل آمد تا از نیروگاه بازدید به 
عمل آورند. مهندس اعطایي که از سال 1347 تا وارد مدار 
شدن واحدهاي چهارگانة بخار نیروگاه به عنوان مدیر پروژه 
در مراحل احداث نیروگاه فعالیت داشت، پس از راه اندازي 
منتظرقائم  شهید  نیروگاه  مدیر  اولین  به عنوان  واحدها 

)شهریار( در مجموعه به فعالیت خود ادامه داد.
در این دیدار، مهندس دهنوي، مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق منتظرقائم، ضمن تقدیر از قبول دعوت نیروگاه 
از سوي مهمانان حاضر و قبول رنج راه، این روز را روزي 
از  »مجموعه  گفت:  و  دانست  نیروگاه  تاریخ  در  خاص 
انرژي گرفته و سعي  حضور شما پیش کسوتان گران قدر 
خواهد کرد تا ادامه دهندة الیقي در مسیر خدمت به مردم 

کشور اسالمي که توسط شما ترسیم شده، باشد.«
مجموعة  در  که  برق  صنعت  مهم  اتفات  از  ادامه  در  او 
یاد کرد و  نیروگاه شهریار )شهید منتظرقائم( واقع شد، 
گفت: »نخستین نیروگاه بزرگ خاورمیانه، این نیروگاه بود 
و بعد از انقالب اسالمي و بحث توسعة تاسیسات صنعت 
ساخته شده  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  نخستین  نیز  برق 
توسط سازندگان داخلي )شرکت مپنا(، در این مجموعه 
احداث گردید که درواقع ادامة روند و مسیري بود که با 
این  گذاشتید.  بنا  قبل،  سال ها  از  عزیزان  شما  زحمات 

مجموعه همیشه، در ردة اولین ها بوده و امیدواریم بتوانیم 
این روند را هم چنان حفظ کنیم.

شهریار  نیروگاه  ساخت  پروژة  مدیر  اعطایي،  مهندس 
)شهید منتظرقائم(، مطالبي را دربارة تحویل زمین محل 
کار  شرایط  و  نیروگاه  احداث  پیمان کار  نیروگاه،  احداث 
به  و  گفت  و...  امکانات  کمبود  لحاظ  به  سال ها  آن  طي 
کارهایي که در زمینة محصور کردن ملک اختصاص یافته 
به این مهم، احداث رستوران ـ کانتیني که هنوز نیز در 
انبار،  ساخت  محوطه سازي،  و  ـ  است  بهره برداري  حال 
دفاتر کار در سایت مجموعه و ... انجام شده، اشاره کرد 
و ادامه داد عملیات فضاسازي و دفاتر کاري و سایر ابنیه 
هم زمان با راه اندازي واحد اول نیروگاه سبب شد ما به طور 
مشغول  و  حاضر  نیروگاه  احداث  محل  در  شبانه روزي، 

فعالیت باشیم.
مهندس اعطایي، در ادامه از اتفاقات تلخ و شیرین زمان 
احداث و افتتاح نیروگاه و دستگیر شدنش توسط ساواک 
مهندس  مرحوم  آقایان  دربارة  هم چنین  و  گفت  سخن 
به لحاظ همراهي ها و تالش ها و راي زني هاي  خانسفید، 
آن  در  کرج  برق  مدیر  سماواتي،  مهندس  و  کارسازشان 
مقطع، مطالبي را بیان داشت و از این نکته یاد کرد که در 
آن مقطع، هر کسي مهندس و مسلمان بود، توسط ساواک 
دستگیر می شد. او از شهید منتظرقائم و فعالیت هاي آن 
او و  اقدامات ساواک جهت دستگیري  شهید گران قدر و 
حمایت هاي همکاران و مدیران با هدف شکست ساواک 

در دستگیري منتظرقائم، یاد کرد.

يک روز با پيشكسوتان در نيروگاه شهيد منتظرقائم 

تازه های خوارزمی

کارکنان مجموعة نیروگاهي شهید منتظرقائم)عج( 
در حرکتي نمادین، ساعت 7 صبح 29 دی ماه، روز 
ملي هواي پاک، حدود پنج کیلومتر از مسیر رسیدن 
به نیروگاه را پیاده طي کردند. البته این نیروگاه که 
تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی)سهامی 
عام( قرار دارد، در عمل اقدامات متنوعی برای حفظ 
محیط زیست انجام داده است. گازسوز کردن نیروگاه 
  )On Line(و هم چنین نصب سیستم پایش مستمر

ازجمله این اقدامات به شمار می رود.
شرکت  برنامه ریزي  معاون  بخششي،  فاضل  بابک 
مدیریت تولید برق منتظرقائم)عج( یکي از حاضران 
در این حرکت نمادین، گفت: »هدف ما از این حرکت 
با جامعه در حفظ محیط  اعالم همراهي و هم دلي 

زیست است؛ الزم است با همگاني سازي فرهنگ حفظ 
با شیوه هاي مختلف ازجمله آموزش  محیط زیست 
وظایف  به  عمل  درنهایت  و  نمادین  حرکت هاي  و 
اجتماعي به قدر توان در حفاظت از محیط زیست 
دست اندرکاران  می کنیم  پیشنهاد  شویم.«  سهیم 
درسي  زنگ  جامعه،  علمي  تربیت  زحمت کش 
نظام  در  را  آن  با  مرتبط  مسائل  و  زیست  محیط 
آموزشي بگنجانند تا از همان روزهاي نخست، این 
حساسیت و توجه به حفظ سالمت محیط زیست 

در تفکر فرزندان این آب و خاک، نهادینه  شود.«
او هم چنین ضرورت توجه به مسیر در طول سفرهاي 
کوتاه و بلند، با هدف درک میزان آالیش ایجادشده 
در زمین و ... را الزم دانست و افزود: »توزیع لوازم و 
تجهیزات جمع آوري زباله بین مردم و تشویق آنان 
به جمع آوري زباله، از دیگر راه کارهاي عملي توجه 

و حفاظت از محیط زیست است.«
مدیریت  شرکت   HSE امور  مدیر  محمدي،  سعید 
تولید برق منتظرقائم)عج(، از دیگر حاضران در این 
نیروگاه  انجام شدة  اقدامات  دربارة  نمادین،  حرکت 
و  حاضر  حال  گذشته،  در  منتظرقائم)عج(  شهید 

برنامه هاي آینده با موضوع بحث هاي زیست محیطي 
سخن گفت و با اشاره به ضرورت همراهي و همکاري 
اشاعة  راستاي  در  و...  استان  اجرایي  دستگاه هاي 
مختلف  فعالیت هاي  زیست،  محیط  حفظ  فرهنگ 
آموزشي و... نیروگاه را برشمرد و افزود: »فعالیت هاي 
در جامعه  زیست  سازمان حفاظت محیط  آموزشي 
در اشکال مختلف براي مخاطبان مختلف اثربخشي 

ویژه اي خواهد داشت.«
او هدف از این حرکت نمادین را اعالم همراهي کارکنان 
نیروگاه با جامعه در پاسداشت محیط زیست بیان کرد 
و افزود: »الزم است جامعه بداند سهم واقعي آالیندگي 
نیروگاه در آالیش محیط زیست چه میزان است و 
تالش مجدانة مجموعه در راستاي انجام حرکت هاي 
مثبت مجموعة نیروگاهي شهید منتظرقائم)عج( در 
و  دریابند  را  زیست  محیط  سالمت  حفظ  راستاي 
بدانند که ما نیز طرفدار سالمت محیط زیست هستیم 
و تالش حداکثري خود را به کار می بندیم تا در حفظ 
سالمت محیط زیست اداي دین کنیم. محیط زیست 
امانتي الهي در دست ماست که بایستي در حفظ آن 

به درستي بکوشیم و پاک تحویل آیندگان دهیم.«

اهتمام كاركنان نيروگاه شهيد منتظر قائم به حفظ محيط زيست

در  کیش  ایران  اعتباری  کارت  شرکت 
هشتمین مسابقة ملی بهره وری، موفق به 
اول در شاخص حاشیة سود  رتبة  کسب 
کیش،  ایران  اعتباری  کارت  شد.  خالص 
شرکت  به  وابسته  شرکت های  از  یکی 
عام(  )سهامی  خوارزمی  سرمایه گذاری 

است.
اساس  بر  رتبه  این  خبر،  این  پایة  بر 
به  منتهی  شرکت ها  مالی  صورت های 
تعلق  کیش  ایران  به   94 سال  پایان 
بزرگ  مزیتی  آن   و کسب  است  گرفته 
ایران کیش است. رتبة نخست در  برای 
شاخص حاشیة سود خالص، بیان گر آن 
لحاظ  از  توانسته  شرکت  این  که  است 
درآمدزایی و افزایش درآمد ها و از طرفی 
کاهش هزینه ها بهترین شرکت خدمات 

پرداخت الکترونیکی در کشور باشد.
ایران کیش در سایر شاخص های هشتمین 
مسابقة ملی بهره وری نیز میانگینی باالتر 
از میانگین گروه شرکت های پرداخت را 

کسب کرده است.
شاخص های  در  کیش  ایران  هم چنین 
بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل 

نیز نامزد دریافت جایزه شد.

ايران كيش و كسب مقام در 
جشنوارۀ ملی بهره وری
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 دربارۀ تفاوت راهبری و مديريت برايمان توضيح بفرماييد.
برنامه ریزی، سازمان دهی،  پنج وظیفه، شامل  از  و مفهوم مدیریت متشکل  سمت 
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 
می کند. 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 
او  وظیفة  و  مدیریت مي کند  را  توسعه یافته  فرایندي  یا  مدیر، سیستم  باشد. یک 
کسب اطمینان از پیشرفت صحیح این فرایند هاست. رهبر شخصي است که ایده ها 
و فرایند ها را براي اولین بار ایجاد مي کند. درواقع رهبر فردي مبتکر است. راهبری 
فرایند اثرگذاری در اشخاص است، به طوری که افراد با میل و خواسته خود درجهت 
نیل به اهداف گام بردارند.  تفاوت عمدة دیگر این است که مدیر در سازمان منصوب 
مي شود و موظف به انجام وظایف شغلي خود است. نکتة قابل توجه این است که 
مدیران هیچ گاه لزوما یک رهبر نیستند و دارا بودن این ویژگي بیشتر به خصوصیات 
فردي آنان بستگي دارد.  مدیران همیشه کارکناني در اختیار دارند، اما رهبران از 
طریق سبک فعالیت خود پیرواني را به دست مي آورند. تشویق اطرافیان، یکي از 
روش هایي است که رهبران از آن براي جذب افراد پیرامون خود استفاده مي کنند. 
به بیان کلي، رهبر سازمانی خوب همواره به فکر توسعة امور است و یک مربي است، 
اما در مقابل مدیر انتقاد مي کند و همیشه نکاتي را به اطرافیان خود متذکر مي شود 
تا به این ترتیب کارکنان با سیستم مطابقت پیدا کنند. راهبری  بر توانایی نفوذ مدیر 
در انگیزش کارکنان به منظور دست یابی به اهداف سازمانی داللت دارد،  و از طریق  
هدایت، انگیزش و برقراری ارتباطات صورت می گیرد. ولی مدیریت به فراهم کردن 
امکانات و تنظیم امور عادی و جاری سازمان که از قبل تعیین شده است، می پردازد. 
مدیریت قانون گرا و راهبری مصلحت گراست. مدیریت حالتی سنتی یا کالسیک دارد و 
تصمیم ها و رفتار خود را براساس قانون  به شکل ثابتی تنظیم می کند، ولی تصمیم ها 
و رفتار راهبری بر پایة ضرورت های زمانی و اقتضائات محیطی است. باید گفت که 
سازمان ها به هر دو سبک نیاز دارند، اما در این میان، فقط رهبران سازمانی هستند 
که مورد قدرداني قرار مي گیرند. دلیل قدرداني از آنان وجود مهارت برقراري ارتباط 
در آنان است. مهم ترین عامل این است که رهبران سازمانی همواره شنوندگان خوبي 
براي پیروان خود هستند. تفاوت اصلي در این است که یک مدیر  برای اطمینان از 
این که امور سازمان به راحتي قابل تغییر نیست، از شخص دیگري کمک مي گیرد 
تا شنوندة نظرات کارکنان باشد. تمایل به تغییر، خصیصة اصلي افرادي است که 
مهارت رهبري دارند. رهبران سازمانی به جاي احساس محدودیت، فعاالنه به دنبال 

فرصت هایي هستند تا تغییرات مثبتي ایجاد کنند. در مقابل مدیران به مراتب از وضع 
موجود خشنود هستند و به دنبال راه هایي هستند تا سیستم موجود کارآمدتر شود. به 
این ترتیب، مي توان چنین استدالل کرد که یک مدیر مقلد است، در حالي که یک رهبر 
سازمانی بیشتر فردي مبتکر است. این نکته نه تنها براي یک سیستم صادق است، بلکه 
در سبک هاي مدیریتي و رهبري نیز به  کار گرفته مي شود. یک مدیر در رویارویي با 
هر موقعیتي بیشتر به دنبال این است که بداند هر یک از فعالیت ها چگونه و در چه 
زماني باید تکمیل شوند. اما یک رهبر سازمانی تمایل دارد از چرایي انجام همان فعالیت 
اطالع داشته باشد. گرایش به تفکر خالق دلیل اصلي تفاوت بین مهارت هاي مدیریتي 
و رهبري است. اگرچه در هر موقعیتي نمي توان مهارت هاي رهبري را به  کار بست، اما 
داشتن تفکري خالق جهت توسعه، امري حیاتي به نظر مي آید. بدیهي است هر چه 
تفکر بسته و محدود باشد، تمایل به تغییر کمتر است. حتي بهترین رهبران سازمانی 
نیز با افتادن در این دام، به راحتي به مدیري ساده تبدیل خواهند شد. آخرین تمایز 
بین مدیر و یک رهبر این است که مدیران سعی می کنند کارها را به طور صحیحی 
انجام دهند، ولي رهبران کارهاي صحیحی انجام مي دهند. انجام وظایف رسمي موجب 
ایجاد محدودیت در انعطاف پذیري و توسعه مي شود و رهبراني که به اندازة کافي شجاع 

هستند، سعي در تشویق خالقیت و نوآوري دارند.

خصوصيات رهبر خصوصيات مدير

ابداع می کند اداره می کند

یک اصل است یک رونوشت است

بهبود می بخشد نگه داری می کند

روی افراد تمرکز دارد روی سیستم تمرکز دارد

اعتماد می پراکند نظارت می کند

دیدگاه وسیعی دارد دیدگاه محدودی دارد

چه چیز و چرا را می پرسد چگونه و چه وقت را می پرسد

چشم به افق دارد نظر به انتهای خط دارد

سرچشمه می گیرد پیروی می کند

با وضع موجود در جدال است وضع موجود را می پذیرد

آدم خودش است سرباز قدیمی خوبی است

کارهای درست انجام می دهد کارها را درست انجام می دهد

گپ
نرگس فرجی 

گفت وگو با دكتر حسين رضوی، عضو هيئت علمی 
دانشگاه و مشاور مديريت

مدیریت یا راهبری 
مسئله این است!
سازمانهایتجاریبهكشتیهاییمیمانندكهبایدتوسطیکكاپیتانكههمانمدیرانهستند،
هدایتشوند.اگرمدیرتواناییهدایتدرستسازمانرانداشتهباشد،كشتیدرمیانامواجپرتالطم
بازارازبینخواهدرفت.مدیرانعالوهبرویژگیهایمدیریتیبایدرهبرانخوبینیزبرایسازمانشان
باشند.درگفتوگوبادكترحسینرضوی،عضوهیئتعلمیدانشگاهومشاورمدیریت،بهبررسی
تفاوتهایمبحثمدیریتوراهبریپرداختهایم.
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 از ميان مديريت و راهبری كدام يک در سازمان بر ديگری اولويت 
دارد؟

از آن چه در قبل گفته شد، می توان دریافت که برای موفقیت یک سازمان، باید به 
هر دو مقولة »مدیریت« و »راهبری« توجه داشت؛ هر چند یک مدیر موفق می تواند 
با توجه به مهارت ها و وظایفی که برای او برشمرده شد، سازمان را به سوی اهداف 
خود پیش ببرد، اما این مهارت های مدیریتی برای موفقیت در جهان صنعتی امروز 
کافی نیست. از سوی دیگر، در طول تاریخ ثابت شده است که موفقیت یا شکست 
جنگ ها، امور تجاری، مسابقه های ورزشی و گروه های معترض سیاسی تا حدود زیادی 
به راهبری آن ها مربوط می شود، به گونه ای که بنیس، در اهمیت »راهبری« معتقد 
است: »برای بقا در قرن بیست ویکم ما نیازمند نسل جدیدی از رهبران هستیم.« بهتر 
است یک مدیر روی خود مدیریت داشته باشد و روی سازمان راهبری. ترکیبی از این 
دو همیشه مورد نیاز است. اگرچه همة مدیران به طور ضروری رهبر نیستند. بیشـتر 
مدیران فعال در بلندمدت رهبر به حساب می آیند. مدیران جدید باید شناختی اساسی 
از تفاوت میان مدیریت و راهبری داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای 
تحقق موفقیت سازمان باید با هم ترکیب شوند. معموال مدیر از اجرای یک شغل 
اطمینان حاصل می کند، درحالی که رهبر مراقب فردی است که آن شغل را اجرا 
می کند و به او توجه دارد. برای ترکیب مدیریت و راهبری مدیران جدید باید توجهی 
حساب شده و منطقی به فرایندهای سازمانی نشان دهند )مدیریت( و به کارکنان 

به عنوان افراد انسانی توجه واقعی داشته باشند )راهبری(.
رهبران سازمان بايد چه ويژگی هايی داشته باشند؟

مهم ترین ویژگیهای یک رهبر در سازمان به این صورت است: یک؛ ارتباطات. ارتباطات 
یک عنصر کلیدی در تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ به حساب می آید، دلیلش هم 
ساده است؛ اگر فردی همة ویژگی های دیگر را داشته باشد ولی در امر برقراری ارتباط 
با شکست مواجه شود، شانس کمی برای یک رهبر خوب بودن خواهد داشت. ارتباطات 
به تبادل اطالعات ارزشمند، انگیزه، انتقادهای موثر و باالتر از همة این ها یک اعتقاد 
روشن در مورد آن چه تیم به دنبال آن است، کمک می کند. دو؛ اعتمادبه نفس. رهبران 
اعتمادبه نفس را در خیلی از کارهای ساده ای که انجام می دهند، نشان می دهند، مثل 
سخنرانی هایی که ارائه می دهند، یا وقتی که با تکبر راه می روند. این خصیصه احتماال 
بارزترین ویژگی فرد رهبر در گروه است. حقیقت جالب در این مورد این است که 
این اعتمادبه نفس به تدریج در میان سایر اعضای گروه هم سرایت خواهد کرد. سه؛ 

او  است.  صداقت  رهبر،  یک  دارایی  باارزش ترین  صداقت. 
باید با هر دو گروه پیروان و هم قطاران خود به طور یکسان 
صادق باشد. این ویژگی به اخالقیات و درایت فرد مرتبط 
است. درواقع زمانی که فرد اخالقیات را به طور کامل در نظر 
نگیرد، صداقت خود را از دست داده است. شاید به همین 
دلیل است که اخالقیات و انصاف، صفت قابل تحسین تری 
است. بنابراین رهبران باید صداقت را در اولویت کارهای 
خود قرار دهند. چهار؛ آینده نگری. ویژگی های راهبری برای 
فرق  یکدیگر  با  و پست های مختلف سازمانی  موقعیت ها 
می کنند. برای مثال یک مدیرعامل باید توانایی پیش بینی 
را  بر کسب وکار خود  آن ها  تاثیر  و  آتی صنعت  روندهای 
داشته باشد. یک رهبر باید همواره در نظر داشته باشد که 
اکنون کجاست و در آینده به کجا می خواهد برود. او باید از 
آینده نگری خود استفاده کند و شرکت خود را به پیش ببرد 

و به راستی چنین توانی، یک مهارت بسیار کمیاب است. پنج؛ تصمیم گیری. اگرچه 
مشاوران و تحلیل گران بسیاری هستند که می توانند با اطالعات ارزشمند خود به 
رهبر در جهت تعیین اموری که باید انجام شود، کمک  کنند، اما درنهایت کشتی در 
دستان کاپیتان است، این رهبر است که باید تصمیم بگیرد مخالف یا موافق برنامه ای 
هست یا نه. ورق دست رهبر است و اوست که می تواند بین تحسین و زخم زبان یکی 

را انتخاب کند. درنهایت همه چیز پس از تصمیم گیری رهبر اتفاق می افتد. شش؛ 
انگیزش. یک رهبر خوب باید همواره هم تیمی های خود را برای عملکرد مناسب و 
خلق محیط کاری سالم برانگیزاند. در زمان های بحران، روحیة افراد بسیار آسیب پذیر 
است و این وظیفة رهبر است که به تیم کاری خود در جهت مقابله با موانع و مشکالت 
انگیزه بدهد. هفت؛ ثبات راهبری. اثربخشی بدون ثبات امکان پذیر نیست. هر راهبری 
یک رویکرد منحصربه فرد برای خودش دارد. سبک خود را اساسا تغییر ندهید، چراکه 
این سبک شماست که شما را به راهبری که اکنون هستید، تبدیل می کند. روی 
مشکالت خود کار کنید، اما مراقب باشید با نشان دادن تناقض و بی ثباتی از خود، 
کارکنان خود را گیج نکنید. انتظارات شما باید در عین مواجهه با نیازهای تغییرناپذیر، 
تا حد امکان ثابت باقی بمانند. هشت؛ مدیریت انتقادات. هرچه شما بیشتر در مسیر 
موفقیت قدم برمی دارید، انتقادات نسبت به شما هم بیشتر خواهد شد. با علم به این که 
همواره افرادی هستند که تصمیمات شما را مورد نقد قرار دهند، آرامش خود را حفظ 
کنید. این افراد بیشتر مشکالت را شناسایی می کنند تا حل کنند. مهارت های خود را 
برای پاسخ گویی به چنین انتقاداتی تقویت کنید، به نحوی که به آن ها اجازه ندهید 
اعتمادبه نفس و اشتیاق شما را تقلیل کنند. از طرف دیگر، ضروری است که بازخورد 
سازنده از خود نشان دهید. شاید بخش هایی در سازمان شما نیاز به بهبود و رسیدگی 
بیشتر داشته  باشند. به یاد داشته باشید که به انتقادات همیشه با یک دید مثبت نگاه 
کنید، چراکه آن ها نشان می دهند که هستند افرادی که به شما توجه می کنند. نُه؛ 
گوش دادن.  برخالف عقیدة عموم، راهبری تنها دستور دادن به بقیة افراد نیست، بلکه 
رهبر فردی است که باید شنوندة خوبی هم باشد. تنها زمانی که شما شنوندة خوبی 
باشید، می توانید موقعیت خود را بهتر ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنید و با همکاران و 
زیر دستانتان بهتر ارتباط برقرار کنید و این ارتباطات هستند که به شما امکان یکی 
شدن با دیگران را فراهم می کنند. ده؛ صبوری. آخرین و البته نه کم اهمیت ترین ویژگی 
یک رهبر، صبوری است. هرچه در مورد اهمیت این فضیلت بگوییم، باز هم کم است. 
صبوری، یک ویژگی اساسی است که دست در دست همة ویژگی هایی دارد که در باال 
ذکر شد. یک رهبر خوب باید با زیر دستان و همکاران خود صبور باشد تا بتواند مسیر 

کاری خود را هموار سازد.
آيا راهبری در سازمان در شكل گيری فرهنگ سازمانی يا رفتار سازمانی 

درست تاثيرگذار است؟
فرهنگ و سازمان اشاره به آن عناصری از گروه دارد که بیشترین ثبات و کمترین 
فرایند  یک  نتیجة  فرهنگ  دارد.  تغییر  و  انعطاف پذیری 
تحت  تا حدی  تنها  که  است  گروهی  یادگیری  پیچیدة 
بسیاری  پژوهش گران  می گیرد.  قرار  رهبر  رفتار  تاثیر 
بیان  را  موفق  سازمان های  ویژگی های  کوشیده اند  که 
کنند، به  طور مکرر بر تاثیر راهبری بر فرهنگ و قدرت و 
سرایت ارزشهای معنوی، عقاید و فرضیاتی تاکید کرده اند 
که نیروی کاری سازمان به آن ها بستگی دارند. محققان 
دانشگاهی نیز رمز موفقیت ژاپنیها را در فرهنگ سازمانی 
می دانند. به  طوری  که معتقدند فرهنگ سازمانی قوی قادر 
است به میزان قابل توجهی بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و 
استحکام رفتار آنان را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین 
و مقررات رسمی باشد و حتی موثرتر از سیستم کنترل 
و  قوی  فرهنگ  کند. درصورتی که  رسمی سازمان عمل 
مثبت بر اساس سبک راهبری موثر شکل بگیرد، باعث 
می شود افراد دربارة آن چه انجام می دهند، احساس بهتری داشته باشند و امور را به 

نحو احسن انجام دهند.
در یک سازمان فرهنگ نقشهای متفاوتی ایفا می کند. از آن جمله، یک؛ فرهنگ 
سازمانی به کارکنان سازمان هویتی سازمانی می بخشد: آن چه سازمان های موفق 
را برجسته می سازد و آن ها را از دیگران متمایز می کند، توانایی آن ها در جذب، 

نمي توان  موقعیتي  هر  در  اگرچه 
را به  کار بست،  مهارت هاي رهبري 

اما داشتن تفکري خالق جهت 
به نظر مي آید.  امري حیاتي  توسعه، 

بسته  تفکر  بدیهي است هر چه 
تغییر  به  تمایل  باشد،  و محدود 

رهبران  بهترین  حتي  است.  کمتر 
سازمانی نیز با افتادن در این دام، 
تبدیل  به مدیري ساده  به راحتي 

شد خواهند 

گپ
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پرورش و نگه داری کارکنان بااستعداد و خالق است و کارکنان نیز به نوبة خود 
وابستگی عمیقی نسبت به سازمان پیدا خواهند کرد. دو؛ فرهنگ سازمانی تعهد 
گروهی را آسان می سازد: در سازمان هایی که دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، 
کارکنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می کنند. 
منظور از تعهد سازمانی، پیوند و وابستگی روانی به سازمان است که در آن احساس 
درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش های سازمانی جای دارد. سه؛ فرهنگ 
سازمانی ثبات نظام اجتماعی را ترغیب می کند: سازمان های توانمند، معروف به 
داشتن معیارهای سخت کاری و کنترل های دقیق هستند. برای نمونه کارکنان باید 

معیارهای نظافت و آراستگی را رعایت کنند و ضوابط 
انجام دادن وظیفه به طور مشخص تعیین شده است. بدین 
ترتیب فضای آکنده از تعهد و هیجان و سخت کوشی در 
سازمان به وجود می آید. چهار؛ فرهنگ سازمانی به شکل 
فرهنگ  یا  کارکنان کمک می کند: سازمان  رفتار  دادن 
با کمک کردن به اعضای خود برای پی بردن به  قوی 
بنابراین  می دهد.  شکل  را  آنان  رفتار  خود  کار  محیط 
سازمان های موفق زمینه ای را فراهم می آورند تا کارکنان 
برای آشنایی به تمام ابعاد سازمانی و مشکالت آن، شغل 
خود را از پایین ترین مرتبه آغاز کنند تا با اصول بنیادی 
کار آشنا شوند. پنج؛ فرهنگ سازمانی بر وظایف و نحوة 
عملکرد مدیریت تاثیر می گذارد: فرهنگ سازمانی با ایجاد 
محدودیت هایی برای مدیریت بیان می کند که مدیر چه 
کاری می تواند انجام دهد و چه کاری را نمی تواند. هر 
عمل مدیر باید مورد تایید فرهنگ سازمان قرار گیرد. 

در غیر این  صورت مطابق با ارزش ها نخواهد بود و از سوی اکثریت اعضای سازمان 
مورد تایید قرار نخواهد گرفت. از آن جایی که وظیفة تصمیم گیری در تمام وظایف 
مدیریت ازجمله برنامه ریزی، سازمان دهی، تامین نیروی انسانی و هدایت و کنترل 
جاری است، عامل فرهنگ سازمانی نقش عمده ای را در نحوة عملکرد مدیریت و 
نوع انجام دادن وظایف آن ایفا می کند. بنابراین فرهنگ قوی و مقتدر، تاثیر بسزایی 

در عمل تصمیم گیری مدیریت در تمام زمینه ها دارد.
راهبری مناسب در سازمان ها چه تاثيری بر عملكرد كاركنان خواهد 

داشت؟
با چالش  راهبری هنگامی که سازمان  رفتارهای موثر  مطالعات نشان داده اند که 
مواجه می شود، می تواند بهبود عملکرد را تسهیل کند. درنتیجه موجب عملکرد بهتر 
و بهره وری بیشتر می شود. بهره وری را نمی توان در قوانین و مقررات مدون و مکتوب 
جست وجو کرد، بلکه میتوان راهبری مناسب را از مهمترین عوامل شکلگیری موثر 
در فرهنگ، شرایط اجتماعی، نگرشها، طرز تلقی و نظام ارزشها دانست. از سوی 
دیگر، عملکرد کارکنان، به عنوان یک نگرش، فرهنگ و یک برداشت ذهنی از کار و 
زندگی به شمار می آید که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیت ها برای دست یابی به 
زندگی بهتر و متعالی است. در بهره وری، بهبود عملکرد 
از دیدگاه کارایی و رسیدن به اهداف سازمانی از دیدگاه 
اثربخشی مدنظر است و کل این رویداد به سطح مطلوب 
بهره وری منجر می شود. مکانیسم اساسی افزایش بهره وری 
در ارزش های مشترک و تعهد به ارزشهای فرهنگی نهفته 
است. به طوری که می توان با استفاده از نظام تعهد باال که 
با سبک راهبری مناسب شکل گرفته است، به عملکرد 
خوب دست یافت. برای ایجاد چنین سیستمی، ارزش های 
فرهنگی مهم ترین عامل هستند و در این میان رهبران 
عملکرد  بهبود  زیرا  می کنند.  ایفا  را  نقش  حساس ترین 
کارکنان در حیطة مسئولیت رهبران است. افزایش عملکرد 
سازمانی نشئت گرفته از بهبود عملکرد کارکنان، منجر به 
بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی کارکنان نیز 
خواهد شد. در عین حال زندگی بهتر باعث رشد فکری و 
افزایش توان اندیشه ای و کاری انسان می شود. با توجه به 
مطالب فوق با القای هر ارزشی نظیر بهره وری و بهبود عملکرد در سازمان، الزم است 
تغییرات مناسب نیز در فرهنگ سازمان ایجاد شود تا به  صورت یک فرهنگ سازگار 
با مقتضیات سازمانی جدید درآید. از این رو رهبران باید فرهنگ موجود در سازمانهای 
خود را تجزیه و تحلیل کنند، سازمان مطلوب و مورد نظر خود را تعریف کرده و 
فرهنگ و ارزشهای مناسبی که اهداف آن ها را حمایت کند، مشخص و سپس ایجاد 
کنند و درمواقع مورد لزوم برای طرد یا اصالح بعضی از فرهنگ های رایج سازمانی 

راه حل های مناسبی را انتخاب کنند.

در  بهره وری  افزایش  اساسی  مکانیسم 
ارزشهای  به  و تعهد  ارزش های مشترک 

به طوری که  است.  نهفته  فرهنگی 
باال که  از نظام تعهد  با استفاده  می توان 
گرفته  راهبری مناسب شکل  با سبک 
یافت.  به عملکرد خوب دست  است، 

ارزش های  سیستمی،  چنین  ایجاد  برای 
در  و  هستند  عامل  مهم ترین  فرهنگی 
را  این میان رهبران حساس ترین نقش 

می کنند ایفا 

پنجمین کنفرانس مهندسی مالی ایران با همکاری 
 5 عام(  )سهامی  خوارزمی  گذاری  سرمایه  شرکت 

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

داخلی و بین المللی برگزار می شود.

بر پایه این خبر، موضوع »مهندسی مالی و مدیریت 
ریسک مالی« محور اصلی و موضوع های »مهندسی 
»مهندسی  مالی«،  ریسک سنجی  ابزارهای  و  مالی 
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  حاشیه  در  است،  حاکی  همچنین  خبر  این 
مالی«،  ریسک  تخصصی  »کارگاه  کنفرانس، 
»جشنواره  و  سال«،  کتاب  تخصصی  »نمایشگاه 
مالی  برتر  رساله  و  نامه  پایان  انتخاب  تخصصی 

ایران« نیز برگزار خواهد شد.

برگزاری پنجمين كنفرانس مهندسی مالی ايران با همكاری »خوارزمی«
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محل بحثی به نام مدرسه
تقریبا همة کودکان به نوشتن داستان عالقه دارند، آن ها قوة تخیل بسیار قوی ای 
و  لذت می برند. گاهی شلوغ کاری می کنند  و غریب  کارهای عجیب   از  و  دارند 
گاهی با نقاشی یا موسیقی، نبوغ و خالقیت خود را به نمایش می گذارند. گاهی 
گاهی  و  می کنند  خلق  ساده  کودکانة  نمایشنامه  یک  برای  را  کاراکترهایی  نیز 
هم موجوداتی واقعی اما از جنس خاک و چوب خلق می کنند. همة این ها یک 
احساس ذاتی است که در دوران کودکی در آن ها وجود دارد، اما وقتی قدم به 
مدرسه می گذارند، گویی باید همة این خالقیت را رها کنند و به درس بپردازند. 

به نظر می رسد بزرگ ترها مانع شکوفایی این استعداد ذاتی می شوند و همانند 
سدی در برابر طبیعت آن ها عمل می کنند. کارشناسان مدت هاست که از الزام 
نوعی انقالب برای آموزش صحبت می کنند. مدرسه سال هاست که محلی برای 

بحث کارشناسان است. 
تبدیل کند.  به محیطی خالقانه  را  دارد که می تواند مدرسه  راه هایی وجود  اما 
علمی  بررسی های  است.  مدرسه  از محیط  بیرون  در  کردن  بازی  آن ها  از  یکی 
نشان می دهد بازی کردن یک راه طبیعی و اثرگذار برای یادگیری کودکان است. 
هر  آن  از طریق  می توانند  کودکان  که  است  راهی  ابتدایی ترین  این  درحقیقت 

دستشرازیرچانهاشزدهوچشمانشبهگوشهایخیرهشدهكهناگهان
معلمباعصبانیتگچرابهطرفشپرتابمیكندومیگوید:»تویكدوم
باغی؟بیاسركالس!«اینتجربهایاستكهخیلیازكودكانونوجوانان
كه بودند كسلكننده و ماللآور آنقدر كالسها داشتهاند. گذشته در
ازگچ امروزشایددیگرخبری دانشآموزدربحرفکرغوطهورمیشد.
كه كنند ادعا نمیتوانند مدرسهها هم هنوز اما نباشد، عصبانی معلم و

برای جایی تنها مدرسه دارند. دانشآموزان برای نشاطآوری محتوای
چیزی مهمترین و است همراه آن با نیز پرورش بلکه نیست، آموزش
كهبایددرمدرسهپرورشدادهشود،قوۀتخیلدانشآموزهاست.اماآیا
واقعامدارسباعثپیشبردقوۀتخیلكودكانمیشوند؟بسیاریازافراد
افزایشخالقیت به ادعامیكنندكهآموزشهایمدرسهایهیچكمکی
دانشآموزاننمیكندودربرخیمواقعحتیخالقیتآنهارامیُكشد.

تخیل در حصار مدرسه
آيا مدارس قدرت تخيل كودكان را می كشند؟

آموزش

خانواده و  مجله فرهنگ 
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به  و  برای رشد سالم کودکان ضروری است  بازی کردن  بگیرند.  یاد  را  چیزی 
پیشرفت آن ها کمک می کند. از آن جا که مغز کودکان به صورت مستمر در حال 

رشد و توسعه است، بازی می تواند بسیار موثر و کمک کننده باشد. 
مسئوالن در مدرسه ها باید به کودکان اجازه بدهند که بدون هیچ قید و بندی، 
به صورت آزادانه بازی کنند. آن چه آن ها در بازی های آزادانه به دست می آورند، 
که  می دهد  را  اجازه  این  کودکان  به  کردن  بازی  می کند.  شگفت زده  را  همه 
مهارت های اجتماعی مهم را کشف کنند و از تخیل خود به بهترین شکل ممکن 
استفاده کنند. کودک در بازی یاد می گیرد که هر چیزی را خودش مدیریت کند 

و به صورت عینی آن را به انجام برساند. 

بازی ها هدف دارند
با وجود همة مزایایی که بازی می تواند برای کودکان به همراه داشته  باشد، اما 
باز هم از سوی مسئوالن مدرسه ها و نهادهای آموزشی و پرورشی نادیده گرفته 
اهداف  نمی توانند  و  می دانند  بی ثمر  و  بیهوده  را  بازی  حتی  بسیاری  می شود. 
مسئوالن  میان  در  تمایل  نوعی  که  است  خاطر  همین  به  کنند.  درک  را  آن 
را  بازی ها  در  کودکان  درگیری  میزان  می خواهند  که  می شود  دیده  مدرسه ها 
به حداقل برسانند. جالب این جاست که این دخالت ها به مدرسه ختم نمی شود 
محدود  نیز  را  خانه  در  کودکان  کردن  بازی  که  می کنند  تالش  حتی  آن ها  و 
از  برخی  نیست. در  بیهوده  بازی، یک زمان  این است که زمان  واقعیت  کنند. 
به  که  است«  خوب  هم  »کثیفی  نام  با  افتاده  راه  کمپینی  خارجی  کشورهای 
در  شوند.  سرگرم  و  کنند  بازی  گل آلود  محیط های  در  می دهد  اجازه  کودکان 
حال حاضر بسیاری از والدین بر این باورند که کودکان زمان بسیار کمی را صرف 
بازی می کنند، درحالی که در گذشته این طور نبود. به عالوه الزم است کودکان در 

محیطی بیرونی مشغول بازی شوند، اما این روزها اگر 
بازی هم باشد، زیر سقف هاست که نوعی محدودیت 
کشورهای  در  مسئله  این  می کند.  ایجاد  آن ها  برای 

توسعه یافته بسیار قابل لمس است. 
آن ها  است؛  والدین  روی  زیادی  بسیار  فشار  امروزه 
و  است  گران قدر  بسیار  زمان  که  می کنند  تصور 
به  مسئله  این  داد.  هدر  را  آن  کردن  بازی  با  نباید 
چالشی بزرگ برای آن ها تبدیل شده  است. از طرفی 
کودکان تمایل دارند گاهی نیز با پدر و مادر خود وقت 
اما گرفتاری های دنیای مدرن  بگذارند و بازی کنند، 
از  این فرصت را برای آن ها فراهم نمی کند. بسیاری 
والدین نیز نه تنها بیرون از خانه، بلکه داخل منزل نیز 
این  و  ندارند  با کودک خود  بازی کردن  برای  زمانی 

مسئله بسیار مخرب است. 
از هر 10 کودک،  امروز  که  نشان می دهد  بررسی ها 
به  همه  البته  می کنند.  زندگی  شهرها  در  نفر  هفت 
همه  دارند.  دسترسی  تفریحی  اماکن  و  پارک ها 
بازی  زمین های  از  و  بروند  باز  فضای  به  می توانند 
ساخته  شهرها  در  بزرگی  پارک های  کنند.  استفاده 
می شود که به کودکان اجازة آزادانه دویدن و شیطنت 
می توانند  پارک ها  این  در  آن ها  می دهد.  را  کردن 
خالقیت خود را نشان بدهند و تخیل خود را در کنار 

دیگر کودکان تقویت کنند. 
محیط های  به  کودکان  است  الزم  گاهی  نیستند.  کافی  به تنهایی  پارک ها  اما 
طبیعی بروند. این کاری است که اگر والدین هم نتوانند به صورت مستمر انجام 
اردوهایی را ترتیب بدهند و کودکان  باید  بتوانند. یعنی  باید  بدهند، مدرسه ها 
آن ها  به  در دل طبیعت  این طریق  از  و  ببرند  در دل طبیعت  به سفرهایی  را 

برای  زندان هایی  به  کودکستان ها  و  مدرسه ها  امروزه  هرچند  بدهند.  آموزش 
تخیل کودکان تبدیل شده اند، اما هنوز عده ای هستند که مدرسه های طبیعت 

را اداره می کنند. 

مدرسۀ طبيعت
ایدة مدرسة طبیعت نخستین بار در کشورهای دانمارک و سوئد و در دهة 50 
میالدی مطرح شد. البته برخی به مدرسة طبیعت، کودکستان طبیعت، مدرسة 
باران و خورشید یا مدرسة جنگل نیز می گویند. در ایران این مدارس با عنوان 
»مدرسة طبیعت« رایج هستند و نخستین آن ها در مشهد راه اندازی شده  است. 
عبدالحسین وهاب زاده نخستین ایده پرداز مدرسة طبیعت در ایران بوده  است. 
اما چرا این مدارس یک باره در مرکز توجه جهانیان قرار گرفتند؟ نخستین دلیل 
این است که پژوهش ها نشان می دهد فعالیت های کودکان در رابطه با طبیعت 
فعالیت  متوسط  آمریکا  متحدة  ایاالت  در  مثال  برای  رسیده  است.  حداقل  به 
که همین  است  در حالی  این  است.  تنها 30دقیقه  خانه  از  بیرون  در  کودکان 
برابر  را در  از زمان خود  به طور متوسط هفت ساعت  آمریکایی روزانه  کودکان 
صفحة نمایش تلویزیون و با بازی های رایانه ای می گذرانند. اما دلیل دیگری که 
مدارس طبیعت را توجیه می کند، این است که کودکان به دلیل کم تحرکی با 
معضل چاقی روبه رو شده اند. مدرسة طبیعت نوعی پویایی به کودک می بخشد و 
او را وادار به حرکت می کند. نرخ چاقی در کودکان هر روز در حال افزایش است 
و تنها یک راه برای مقابله با آن وجود دارد؛ »تحرک«. البته عدم تحرک عالوه 
بر چاقی مشکالت دیگری مانند کندذهنی نیز برای کودک ایجاد می کند. کسانی 
بدشکل تر  روز  هر  کودکان  اندام  می گویند  هستند،  طبیعت  مدارس  مدافع  که 
می شود و تحرک بخشی از طریق مدرسة طبیعت تنها راه مقابله با آن است. در 
نیستند  مدارس  این  موافق  نیز کسانی که چندان  مقابل 
و رابطة خوبی با محیط  زیست ندارند، معتقدند راه های 
و  دارد  وجود  کودکان  به  تحرک بخشی  برای  بسیاری 
الزامی به راه اندازی این مدارس نیست. به هرحال با وجود 
همة انتقادات، تعداد این مدارس هر روز بیشتر می شود 
و مورد استقبال افراد بسیاری قرار گرفته  است. در تهران 
مدرسه هایی  مانند  طبیعت  مدرسة  به زودی  بناست  نیز 
دارد،  وجود  کرمانشاه  و  شیراز  اصفهان،  مشهد،  در  که 
قدرت  تقویت  به  می توانند  مدارس  این  شود.  راه اندازی 

تخیل کودکان کمک بزرگی کنند. 
اهمیت  و  بیایند  خودشان  به  باید  مسئوالن  همة  شاید 
بگیرند.  جدی  یادگیری  امر  در  را  طبیعت  و  بازی 
تخیل  زندان،  مانند  که  کودکستان هایی  و  مدرسه ها 
روشنی  آیندة  نمی توانند  می برند،  یغما  به  را  کودکان 
پرکار  والدین  که  دنیایی  در  بسازند.  بشریت  برای 
هستند،  نان  لقمه ای  دنبال  به  روز  و  شب  و  شده اند 
وظیفة آموزش صحیح کودکان و پرورش ذهن و تخیل 
آن ها بدون تردید با مدرسه هاست. الزم است که آن ها 
از زندانی به نام مدرسه رها شوند و آزادانه به کشف و 
شهود بپردازند. در بسیاری از کشورها مدرسه هایی آغاز 
به آن ها »مدرسه های خالق« گفته  به کار کرده اند که 
می شود. هدف از این مدارس این است که دانش آموزان 
تئوری های  از  خبری  مدارس  این  در  کنند.  کار  خود  خالقیت  و  تخیل  روی 
نمی روند که  عالم هپروت  به  دانش آموزان هم  نیست؛  و خسته کننده  سنگین 
با  کودکان  آن،  به جای  کند.  پرتاب  آن ها  به سمت  را  مجبور شود گچ  معلم 
و  کنند  کار  تخیل خود  روی  که  یاد می گیرند  ممکن  روش های  خالقانه ترین 

برای بهبود آیندة جهان به صورت خالقانه ایده پردازی کنند. 

که  مزایایی  همۀ  وجود  با 
به  کودکان  برای  می تواند  بازی 
هم  باز  اما  داشته  باشد،  همراه 
و  مدرسه ها  مسئوالن  سوی  از 
پرورشی  و  آموزشی  نهادهای 

بسیاری  می شود.  گرفته  نادیده 
بی ثمر  و  بیهوده  را  بازی  حتی 
اهداف  نمی توانند  و  می دانند 

همین  به  کنند.  درک  را  آن 
تمایل  نوعی  که  است  خاطر 
مدرسه ها  مسئوالن  میان  در 

می خواهند  که  می شود  دیده 
در  کودکان  درگیری  میزان 

برسانند حداقل  به  را  بازی ها 



شماره 36 -  اسفند 95 26

گردشگری

مقصدسفرمعموالجذابترازمسیرسفراست؛كمتركسیبراینشستن
درهواپیمایاطیكردنجادهبهسفرمیرود.اغلبافرادمقصدیراانتخاب
برسند، مقصد آن به راه سریعترین از میكنند وسپسسعی میكنند
موردسفرهایجادهای در اما است. اغلبجانكاه وجاده چراكهمسیر
مقصد از كه دارند وجود دنیا در جادههایی نیست. اینطور هم همیشه
سفرخیلیجذابترهستند.گاهیهوایتازه،گاهیچشماندازیرویایی
رالمسمیكند آزادكهچهارچرخماشینآن و وگاهیجادهایوسیع
زیباترین بررسی به گزارشی در سیانان میبرد. لذت آن از وچشم

خبرگزاری این بررسیهای پرداختهاست. دنیا جادههای جذابترین و
نشانمیدهدبیشاز64میلیونكیلومترجادهدرسرتاسردنیاوجوددارد.
اماازمیاناینهمهجاده،تعدادكمیهستندكهچشمازدیدنآنهالذت
میبردومسافرراوادارمیكندبهجایفکركردنبهمقصد،وقتبیشتری
رادرجادهومسیربگذراند.برخیازاینجادههابادرختودریاتزیین
شدهاندوبرخیدیگررنگخاكیصحراوبیابانرابهخودگرفتهاند؛برخی
هنگامغروب،مسافررادامنگیرمیكنندوبرخیدیگردرطلوعآفتابدل

رامیبرند.امااینجادههادركجایدنیاقراردارند؟

جاده هایی که مقصد هستند
زيباترين جاده های دنيا از نگاه سی ان ان را بشناسيد

جادۀ ترانسفاگاراسان، رومانی 
Transfagarasan Road, Romania

مسافت: 116کیلومتر
متوسط زمان در جاده: 100دقیقه

کسانی که به تونل های تاریک و طوالنی عالقه دارند، حتما از این جاده لذت می برند. به عالوه 
از زیباترین  این جاده بسیار پرپیچ وخم است. در همین پیچ وخم های جذاب می توان یکی 
آبشارها را نیز دید؛ جایی بسیار دیدنی که مردم بومی آن را دیدنی تر کرده اند. آن ها غذاهای 

خانگی را در این منطقه به مسافران ارائه می دهند و اوقاتی خوش برای آن ها می سازند. 

تيكليو پاس، پرو
Ticlio pass, Peru

مسافت: 132کیلومتر
متوسط زمان در جاده: سه ساعت )بدون توقف(

یکی  و  شده  ساخته  دریا  سطح  باالی  877متر  و  چهارهزار  جاده  این 
پیشنهاد کرده  است.  را  آن  بوده، ساخت  آدرنالین  از کسانی که عشق 
حاال این یکی از جذاب ترین جاده های آمریکای جنوبی به شمار می آید. 
منظره ای که در این جاده به چشم می آید، در کمتر جاده ای در دنیا به 
چشم خواهد آمد. درواقع این یکی از مرتفع ترین جاده های دنیا به شمار 
بزرگ  دارند، همگی کوه های  قرار  منطقه  این  در  می آید. کوه هایی که 
معدن به شمار می آیند و این جاده نیز برای انتقال همین مواد معدنی 

ساخته شده، اما اکنون به یک جاذبة توریستی نیز تبدیل شده  است.

جادۀ ميلفورد، نيوزيلند
Milford Road, New Zealand

مسافت: 120کیلومتر
متوسط زمان در جاده: 90دقیقه

این جا به جای این که جاده باشد، یک منظرة چشم نواز است. کسی که 
زیادی داشته   باید دل  و جرئت  رانندگی کند،  این جاده  می خواهد در 
باشد، چراکه باید از دل کوه ها عبور کند، اما به جای آن می تواند پاداش 
صخره های  می بیند.  را  فراموش نشدنی  منظره ای  کند؛  دریافت  بزرگی 
عظیم در این منطقه یک جاذبة بصری باورنکردنی دارند. در این منطقه 
قرار  اطراف  روستاهای  در  که  کافه هایی  و  زیباست  چشم  به  همه چیز 
دارد، آن را به جایی خاص تبدیل کرده  است که هیچ مسافری فراموش 

نخواهد کرد. 
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جادۀ ساحلی آمالفی، ايتاليا 
Amalfi Coast Road, Italy

مسافت: 56کیلومتر
متوسط زمان در جاده: 75دقیقه

از  یکی  بزنند.  جاده  این  به  باید سری  تاریخی حتما  کلیساهای  و  قدیمی  روستاهای  به  عالقه مندان 
زیباترین جاده های ساحلی دنیا که می تواند سفر جاده ای را برای مسافر جذاب کند، در تابستان نیز 
بهترین تجربه برای هر کسی خواهد بود. آبی که از باالی این جاده دیده می شود، زیر نور خورشید 

می درخشد و منظره ای خیره کننده را ایجاد می کند. 

جادۀ اقيانوس بزرگ، استراليا 
Great Ocean Road, Australia

مسافت: 253 کیلومتر
متوسط زمان در جاده: چهار ساعت

کسانی  که دوست دارند با خودروهای خود در جاده ای آرام سفر کنند و بدون هیجان تنها از منظره 
لذت ببرند و آرامش بگیرند، حتما این جاده را دوست خواهند داشت. این جا همان جایی است که کوه ها 
از فیلم ها نیز  اقیانوس ها پیوند خورده اند و صخره ها منظره ای زیبا ساخته اند. این محیط در خیلی  با 

به عنوان لوکیشنی زیبا به کار رفته  است، پس حتما ارزش دیدن دارد. 

جادۀ آتالنتيک، نروژ
The Atlantic Road, Norway

مسافت: هشت کیلومتر
متوسط زمان در جاده: کمتر از 30 دقیقه )بدون توقف(

این جا هشت کیلومتر رویایی با غروبی دل انگیز است 
پل ها  قدیمی ترین  و  زیباترین  روی  از  می توانید  که 
عبور کنید و از آن لذت ببرید. گاهی نیز توفان هایی 
در این جاده می آید که باعث می شود شکل جذاب تری 
به خود بگیرد. البته کسانی که در این جاده رانندگی 
می کنند، باید خود را برای دیدن پرنده های غیرمعمولی 
شنا  وال ها  نیز  جاده  کنار  دریای  در  کنند.  آماده  نیز 
از  می توانید  باشید،  داشته  هم  توقفی  اگر  می کنند. 
غروب آفتاب لذت ببرید. این جاده رقص کنان شما را 
به مقصد می رساند، درحالی که از دور یکی از زیباترین 
کوه ها را به شما نشان می دهد. در این مسیر می توانید 
نیز  محلی  پنیر  و  ماست  مربا، شربت،  محلی  افراد  از 
تهیه کنید که بسیار لذیذ هستند. درواقع بسیاری از 
این  به  محلی  خوراکی های  همین  به خاطر  تنها  افراد 

جاده هشت کیلومتری می آیند. 

جبل هفيط، امارات متحدۀ عربی 
Jebel Hafeet, united Arab Emirates

مسافت: 11.7کیلومتر
متوسط زمان در جاده: حدود 30دقیقه )بدون توقف(

جایی  به  را  مسافران  که  باشد  جاده ای  تنها  شاید  این 
نمی رساند و درواقع مقصدی ندارد به جز کاخ های شخصی 
تا  شده  ساخته  جاده  این  درواقع  انحصاری.  هتل های  و 
تفریحی شان  اماکن  به  را  منطقه  این  مقیم  میلیاردرهای 
ساخته  کویر  میانة  در  که  جاده ای  کنید  تصور  برساند. 
شده باشد. هرچند مارها در آن پرسه می زنند، اما گشتی 
با خودرو در این جاده حتما ارزشش را دارد. اکثر عرب ها با 
خودروهای لوکس و گران قیمت خود به این جاده می آیند 
البته در  و در آن می تازند تا هیجان خود را تخلیه کنند. 
تابستان گرمای این جاده به بیش از 45درجه سانتی گراد 
می رسد، اما برای کسی که در ماشین میلیاردی نشسته و 
کولر آن را روشن کرده، چه فرقی می کند بیرون چه دمایی 
دارد؛ او فقط از منظره لذت می برد. درنهایت نیز این جاده 
به هتل هایی می رسد که جزو مجلل ترین هتل های دنیا به 

شمار می آیند. 

جادۀ 62، آفريقای جنوبی
Route 62, south Africa

مسافت: 748کیلومتر
متوسط زمان در جاده: 9 ساعت  و نیم )بدون توقف(

بیش از 65 کارخانة تولید نوشیدنی در این مسیر جذاب 
قرار دارد که هوش از سر مسافران می برد، تا جایی  که 
عابر  راننده،  به جای  آرزو می کنند کاش  آن ها  همة 
پیاده بودند و می توانستند بیشتر از منظره لذت ببرند. 
جابه جایی هایی  مسیر،  این  در  مسافران  اوقات  اکثر 
انجام می دهند تا بیشتر از مناظر جذاب آن لذت ببرند. 
از صخره ها گرفته تا رودخانه ها، دشت ها و دره ها همگی 
به جذابیت بصری این جاده کمک کرده و باعث شده 
از یک جادة معمولی به یک محل توریستی و دیدنی 
تبدیل شود. البته ناگفته نماند که اگر با این جاده آشنا 
شوید، می توانید نقاط جذاب تری نیز در آن پیدا کنید. 
در این مسیر، جایی برای آب تنی نیز وجود دارد که 
رانندگان  تن  از  را  بهار می تواند خستگی  در فصل 
بیرون کند. اگر هم اهل آب تنی نباشید، می توانید 
خون  گردش  به  و  کنید  انتخاب  را  کوه پیمایی 
بانمک ترین  حتما  راه  در  کنید.  کمک  خود  بدن 
الک پشت ها را هم خواهید دید. کشاورزان محلی در 
این جاده به جذابیت آن کمک کرده اند و محصوالت 

اورگانیک بسیار خوبی نیز برای فروش دارند. 
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فريد دانش فر 

تبليغ های خالقانه عليه سيگار 

درحالدانلودسرطان...
سالهایسالاستكهآدمهاسیگارمیكشندوسالهایسالاست
مصرف این عواقب از كارشناسان و پزشکان و رسانهها روز هر كه
تشویق نادرست عادت این كردن ترک به را آنها و میزنند حرف
خطراتی از مصرفكنندهها بیشتر گفت میشود دیگر حاال میكنند.
این از نیستند قادر یا بااینحال باخبرهستند، تهدیدشانمیكند، كه
در كه سیگاری پاكتهای به اگر نمیخواهند. یا بکشند، دست كار

سالم كلیه دو آن عکس حتما باشید، كرده نگاهی هست، كشورمان
شخص كردن منع البته و هشدار قصدش كه دیدهاید را ناسالم و
مصرفكنندهازاینكاراست.طراحانخالقدركشورهایدیگربرای
تبلیغعلیهدخانیاتدستبهخلقپوسترهاوتبلیغاتمحیطیجذابو
رابهخودشجلبمیكند.چند فوقالعادهایزدهاندكهنظرهركسی

نمونهازاینایدههاینابراباهممرورمیكنیم.

در برخی از كشورها اتاق های ساخته شده كه مخصوص سيگاری هاست و صرفا جهت اين است كه در آن جا سيگار كشيده شود. 
يک فرد خوش ذوق روی سقف اتاق اين طرح عالی را زده. طرح كامال واضح و مشخص است؛ كشيش و جمعيتی باالی سر فرد 

ايستاده اند كه برای شخص مرگ را تداعی می كند. 

سالمت
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اين بار ايده روی پاكت سيگار پياده شده. البته خبری از كليه 
سالم و ناسالم نيست و اتفاقا چهره يک خانم خوش چهره كشيده 
شده. اما نکته و خالقيت ايده وقتی مشخص می شود كه يکی از 
سيگارها را برداريد. آن وقت متوجه می شويد سيگار با دندان 

شما چه كار می كند! 

در اين طرح به وجه ديگر مصرف دخانيات اشاره شده. دودی كه مانند يک نايلون روی 
صورت كودكی كشيده شده، گويای اين حرف است كه سيگار تنها به فرد مصرف كننده 

ضرر نمی زند و روی اطرافيان و به ويژه كودكان تاثير منفی دارد. 

يک عکس ساده، با جمله ای بسيار ساده. خالقيت ايده پرداز اين بار روی نوشتن متمركز شده. در اين پوستر پسر می گويد: »می پرسيد 
من چه وقت اولين سيگار را كشيدم؟ نمی دانم، بايد از پدرم بپرسم.« اين طرح هم در راستای اين حرف است كه ضرر سيگار تنها برای 

مصرف كننده نيست. 

احتماال بيشتر شما با تصويری مشابه اين روبه رو شده ايد؛ مثل زمانی كه فايلی را دانلود 
می كنيد، يا در حال نصب برنامه ای روی رايانه هستيد. اين بار طراح به جای آن نوار خالی 
كه معموال با مربع های سبز پر می شود، شکل يک سيگار را نقش كرده و پايين آن نوشته 

شده: در حال دانلود سرطان. كه به سرطان زا بودن سيگار اشاره دارد. 
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گذری بر زندگی 
هیچ  بدون  هم  آن  زن،  یک  است  سخت  کردنش  باور  مردم  از  بسیاری  برای 
مناسبی،  روحی  شرایط  و  داشت  خوبی  مالی  اوضاع  نه  درحالی که  پشتوانه ای، 
توانسته با نوشتن کتاب به شهرت جهانی برسد. اما رولینگ سختی های بسیاری 
اولین  است،  رولینگ  جوآن  اصلی اش  نام  که  او  برسد.  نقطه  این  به  تا  کشید 
گام هایش را برای نویسندگی در سن 25 سالگی برداشت، هرچند در عمل اتفاقی 
برایش  وضعیت  اما  رسید.  ذهنش  به  سال ها  آن  در  نوشتن  ایدة  اما  نداد،  رخ 
آن قدرها راحت و مناسب نبود تا به نوشتن بپردازد. در آن روزها درگیر بیماری 
مدتی  از  پس  بگذارد.  داستان  روی  را  توانش  تمام  نمی توانست  و  بود  مادرش 
مادرش که یک سال از بیماری ام اس رنج می برد، از دنیا رفت. درگذشت مادرش 
تاثیر بدی بر روحیه اش گذاشت. بعد از این اتفاق او به پرتغال می رود و به کار 
معلمی مشغول می شود. در آن جا 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. 

ايدۀ اوليه 
به  پاتر  داستان هری  ایدة خلق  که  باری  اولین  اما  برسد،  نظر عجیب  به  شاید 
از منچستر به لندن نقل مکان  ذهن رولینگ رسید، در قطار بود. وقتی داشته 
می کرده، طرح اولیة داستان در ذهنش شکل می گیرد. جالب این که در آن لحظه 
که  بوده  این  از  خجالتی تر  می گوید  خودش  و  نداشت  نوشتن  برای  خودکاری 
درگذشت  از  پیش  و  قبل  او سال ها  البته  کند.  قرض  از کسی خودکار  بخواهد 
مادرش به نوشتن داستان فکر کرده بود، اما مشکالت مختلف باعث شده بود از 
قصه و داستان فاصله بگیرد. خانم نویسنده که در رشتة زبان و ادبیات فرانسه 
در دانشگاه اکستر انگلستان تحصیل کرده بود، همواره مطالعه می کرد و آن طور 
دربارة  بود. خودش  تالکین  و  دیکنز  آثار  روی  تمرکزش  می گوید،  استادش  که 
این موضوع می گوید: »من از سن شش سالگی تقریبا به طور مستمر چیزهایی 
می نوشتم، ولی هرگز عالقه ای آن چنانی به خلق یک ایده نداشتم. در خالل چهار 
ساعت تاخیر قطار، به سادگی نشستم و به فکر فرورفتم، همة جزئیات در ذهنم 
به  عینکی  پرکالغی که  موهای  با  نحیف،  و  تصویر پسرکی الغر  گرفتند،  شکل 

مديريت
فريد دانش فر 

درباره جی.كی.رولينگ، 
ثروتمندترين نويسنده زن جهان 

جادوی 
هری پاتر 

وقتیبهادبیاتكالسیکجهاننگاهیبیندازید،باتعدادزیادیمردهای
مواجه دارند، فراوان ریش اغلب كه جدی بسیار چهرههای با متفکر
مردها بخش هر در داستان، یا شعر ندارد هم فرقی چندان میشوید.
موضوع اینكه نه البته میكردند. یکهتازی و بودند كرده قبضه را آن
ناخوشایندیباشد،نه؛فقطجایخالیبخشدیگرجامعهدیدهمیشد.

متفاوتی نگاه نوع و زدند آن به رنگدیگری ادبیات، در باحضور زنان
بهتازگیاسامیقدرتمندترینچهرههای ارائهدادند. بهجامعهوجهان
سینمایبریتانیااعالمشدهكهدرصدراینفهرستیکنویسندهقرار
دارد،آنهمیکبانوینویسنده؛جی.كی.رولینگ؛نامیكهبرایهواداران

مجموعهفیلمهایهریپاتركامالآشناست.
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چشم دارد و هیچ نمی داند که یک جادوگر است، برای من بیشتر و بیشتر، شکل 
واقعیت به خود می گرفت.« 

گنج در سختی 
جو روزگار سختی را گذراند. بیماری مادرش و رسیدگی به او، درگذشت مادرش، 
اخراج از کار، جدایی از همسرش، اتفاق هایی بودند که یکی پس از دیگری برایش 
با دختر  تلخ،  تجربة  از یک  بعد  او  بدتر شد.  روز وضعیتش  به  روز  و  آمد  پیش 
کوچکش به لندن برگشت، آن هم درحالی که نه پولی داشت و نه کاری. در این 
شرایط او دچار افسردگی شد و حتی دست به خودکشی زد. اوضاعش آن قدر بد 
شد که کارش به بستری شدن در درمانگاه کشید. در این وضع او به فکر نوشتن 
داستانش افتاد. در سال 1995 اولین دست نویس کتاب را تمام کرد و پیش ناشر 
برد تا به چاپ برسد، اما هیچ کدام از این رمان استقبال نکردند. جو رمان را پیش 
انتشارات  بعد  سال  یک  سرانجام  شنید.  رد  جواب  تمامشان  از  و  برد  ناشر   12
بلومزبری چاپ کتاب را قبول کرد و پیش پرداخت هزار و پانصد پوندی به رولینگ 
با  نمی تواند  چون  نکند،  توجه  چندان  دستمزد  این  به  خواست  او  از  البته  داد. 
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 خانوادگی اش روی کتاب منتشر می شود. ناشر که به نظر چندان 
تیراژ  با  را  آن  نداشت،  جادو«  سنگ  و  پاتر  »هری  رمان  موفقیت  برای  امیدی 
هزار نسخه راهی بازار کتاب کرد. استقبال کتاب خوان ها و همین طور منتقدان و 
کارشناسان از این اثر باعث شد که راه موفقیت برای رولینگ باز شد. جایزه های 
ادبی که به این کتاب تعلق گرفت، چشم انداز خوبی را به ناشر و نویسنده نشان 
می داد؛ اتفاقی که برای خود رولینگ هم باورنکردنی بود. خودش تعریف می کند 
وقتی خبر اعطای حق انتشار صد و پنج  هزار دالری کتاب به ناشر آمریکایی را 

شنیده، »تقریبا به حال مرگ افتاده« است. 

باران موفقيت 
نوشتن  به  دست  او  و  شد  ناشران  و  مخاطب  باعث جذب  رمان  اولین  موفقیت 
انتشار  بین  که  کوتاهی  زمانی  فاصله  زد.  پاتر  هری  مجموعة  از  قسمت  دومین 
کتاب ها وجود دارد، هم نشان از ذوق و اشتیاق رولینگ برای نوشتن دارد و هم 
نیاز شدید بازار کتاب. به طوری که در کمتر از سه سال، چهار جلد از این مجموعه 
در دست مخاطبان قرار داشت. در سال 1999 فصل دیگری برای خانم نویسنده 
رقم می خورد؛ 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 داستان های 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 
پرفروش  فیلم   50 بین  در  و  کرد  پیدا 
گرفت.  قرار  جدول   20 ردة  در  تاریخ، 
همان طور که کتاب ها یکی پس از دیگری 
می رسیدند،  چاپ  به  و  می شدند  نوشته 
فیلم های هری پاتر هم ساخته و نمایش 
داده می شدند. رولینگ طی همین مدت 
زمان کم، نه تنها کتاب هایش چاپ و مورد 
فراوانی  ثروت  به  که  شدند،  واقع  توجه 
شناخته  جهان  سرتاسر  در  نامش  رسید، 
دست  به  هم  ادبی  جایزه های  و  شد 
جایزة  به  می توان  او  جوایز  ازجمله  آورد. 
ادبی  جایزة  بریتانیا،  سال  کودک  کتاب 
و هانس  بریتانیا  بوک، کتاب سال  کاستا 

کریستین اندرسن اشاره کرد. او تا سال 2008 عالوه بر کامل کردن هفت جلد 
مجموعه، چهار کتاب دیگر هم در رابطه با هری پاتر نوشته و منتشر کرد. دربارة 
پاتر همین بس که در سال 2012، هشت گانة  میزان محبوبیت مجموعة هری 
فیلم های هری پاتر به پرفروش ترین سری فیلم های تاریخ با فروشی بالغ بر بیشتر 
از 7.7 میلیارد دالر رسید. پیش از آن، سری فیلم های جیمز باند با فروشی حدود 
ثروتمندترین  به  تبدیل  رولینگ  داشت.  قرار  اول  جایگاه  در  دالر  میلیارد  شش 
نویسندة زن جهان شد؛ زنی که روزگاری آخرین سکه های جیبش را خرج خرید 
این فکر می کرد که فردا را چطور  به  برای دختر هفت ساله اش کرد و  خوراک 

باید سپری کند. 

منهای هری پاتر 
گرفت  تصمیم  دیگر،  کتاب  چهار  انضمام  به  جلد  هفت  نوشتن  از  بعد  رولینگ 
دست از سر هری پاتر بردارد و برای یک بار هم شده برود سراغ موضوعی متفاوت. 
برای مخاطب  اثرش  اولین  را می نویسد که  در سال 2012 رمان »خأل موقت« 
بزرگ سال به حساب می آید. فضای داستان با کتاب های قبلی او کامال فرق دارد 
ناگهانی یکی  و بیشتر واقع گرا و تا حدودی سیاسی است. داستان دربارة مرگ 
از مقامات شهر خیالی پگ فورد است که با مرگ این شخص، افراد زیادی برای 
رسیدن به جای خالی میز او در شهرداری تالش می کنند. انتشار این اثر، واکنش ها 
و انتقادهای مختلفی را در نشریات معتبر در پی داشت که البته بیشترشان نگاه 
مثبتی به رمان نداشتند. با این وجود، به دلیل آن که نویسندة کتاب جی. کی. 
نویسنده  محبوبیت  کشاند.  خود  طرف  به  را  بسیاری  مخاطبان  است،  رولینگ 
و  بازخوردهای کارشناسان  به  توجه  بدون  تهیه کننده ها  زیاد است که  به حدی 
منتقدان، به سمت داستان هایش می روند. به این ترتیب سریالی بر اساس همین 

رمان ساخته شد که بیننده های بسیاری را هم جذب کرد. 
بعد از این کتاب او دست به نوشتن رمان دیگری می زند، اما این بار با نامی دیگر. 
رولینگ روی جلد کتاب از نام رابرت گالبریث استفاده می کند و بعد از انتشار اثر، 
در ابتدا کسی متوجه موضوع نمی شود. وقتی فاش می شود نویسندة اصلی کسی 
نیست جز رولینگ، فروش کتاب چندین و چند برابر می شود و در حرکتی برق آسا 
در صدر جدول پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار می گیرد. »نوای فاخته« یک 
رمان پلیسی دربارة  کهنه سرباز مجروح شده در جنگ افغانستان است که اکنون 

به عنوان کارآگاه خصوصی روی پروندة  خودکشی یک مدل کار می کند.
سومین رمان بزرگ سال با نام »کرم ابریشم« در سال 2014 یک 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، ادامة رمان قبلی است. 

رولينگ و سياست 
تا  جمهوری خواه  حزب  نامزد  به عنوان  ترامپ  شدن  انتخاب  زمان  از  رولینگ 
واکنش های  سفید،  کاخ  به  رسیدنش 
البته  که  داد،  نشان  او  به  نسبت  تندی 
کاربران  از  برخی  اعتراض  موضوع  این 
مخالفان  داشت.  دنبال  به  را  توییتر 
چه  آمریکا  جمهوری  ریاست  می گفتند 
دارد.  انگلیسی  نویسندة  یک  به  ربطی 
اعتراض ها  از همین  یکی  به  پاسخ  در  او 
است  ناآگاه  این قدر  مردی  »وقتی  گفت: 
تا  بازی دادنش آسان است،  و فردی که 
نوک دماغش به کدهای هسته ای نزدیک 
این مسئله به همه ربط دارد.«  می شود، 
نامزد  ترامپ  وقتی  این که  جالب  نکتة 
با  را  او  رولینگ  شد،  جمهوری خواهان 
داستان های  منفی  شخصیت  ولدمورت، 

جادوگری »هری پاتر«، مقایسه کرد. 



شماره 36 -  اسفند 95 32

يک فنجان چای

11 سه شنبه27اسفند 1392، سال نوزدهم،شماره 3095جدول

افقي :
  1 - خدمتگـزار 7 - اسـب زورو 12 - اديـت 
-14 همسـر خسـرو 17 - ويـران كننده 19 - 
جيره غذايى روزانه 21 - واحد سـطح، پسوند 
فاعلـى 23 - كيـف سـفرى 24 - فارسـى 
باسـتان، نوعى كبك 26 - اى دل 27 - قرقى 
29 - امتيـاز قدر تمندان شـوراى امنيت 30 - 
كارها، دسـتورات، رود آسـيايى 31 - سختى 
33 - زنـدان 35 - جنبـش 36 - داالن 38 - 
در توضيح كالم اسـتعمال مى شود 40 - بانگ 
نزديـك، بانـگ چوپـان، ضميـر عربـى 41 - 
خانـدان 43 - عضـو پرواز، انـدام پرواز پرنده 
44 - كامل كننده مرد 47 - در حال شيون 50 
- پسر 52 - مادر عرب، عزيز تازى 54 - ولرم 
56 - سسـتى 57 - جالل، بزرگى 59 - آسان 
61 - ناپيـدا، مفقـود 62 - بسـيار گريه كننده 
63 - مجلـس اعيان 64 - نماد روشـنى 66 - 
خانه محقر روسـتايى 67 - ستاره متحرك 69 
- بيمارى يرقان 71 - گياه مرداب، سـاز موالنا، 
ساز شـاكى 72 - ميوه رسيده 74 - عنكبوت 

77 - حداد، آهنگر 78 - پشت سر هم

عمودي :
 2 - جهـت، ديـد چشـم، نـور انـدك 3 - 
واحدشمارش فشـنگ، ماه پرتابى، انداختنى با 
كمـان 4 - حيـوان باركـش 5 - پايين كوه 6 - از 
گلهـاى زينتى 8 - گريزحيوان، مركز ايتاليا 9 - 
مالطفـت 10 - واى درهـم 11 - پشـت سـر هم، 
پـى در پـى 13 - فتنـه، بـدى 15 - شـهرى در 
اصفهان 16 - سـور . كرنا 18 - مخالف خوبتر 20 
- نشسـتن 22 - مظهر حيله 25 - ملخ دريايى، 
ميگو 28 - نوعى پرنده شكارى، پرنده ترازو 29 
- پنـدار، گمـان وخيال 30 - مـرد خميده 32 - 
طايفه ايرانى، قوم غيور 34 - كفش اسـب 37 - 
بلندمرتبـه، برتـر 39 - شـوهر خواهـر 42 - از 
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جدول كلمات متقاطع

جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.

IOS 7 نارضايتى برخى كاربران آى فون از آپديت
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افقي :
  1 - خدمتگـزار 7 - اسـب زورو 12 - اديـت 
-14 همسـر خسـرو 17 - ويـران كننده 19 - 
جيره غذايى روزانه 21 - واحد سـطح، پسوند 
فاعلـى 23 - كيـف سـفرى 24 - فارسـى 
باسـتان، نوعى كبك 26 - اى دل 27 - قرقى 
29 - امتيـاز قدر تمندان شـوراى امنيت 30 - 
كارها، دسـتورات، رود آسـيايى 31 - سختى 
33 - زنـدان 35 - جنبـش 36 - داالن 38 - 
در توضيح كالم اسـتعمال مى شود 40 - بانگ 
نزديـك، بانـگ چوپـان، ضميـر عربـى 41 - 
خانـدان 43 - عضـو پرواز، انـدام پرواز پرنده 
44 - كامل كننده مرد 47 - در حال شيون 50 
- پسر 52 - مادر عرب، عزيز تازى 54 - ولرم 
56 - سسـتى 57 - جالل، بزرگى 59 - آسان 
61 - ناپيـدا، مفقـود 62 - بسـيار گريه كننده 
63 - مجلـس اعيان 64 - نماد روشـنى 66 - 
خانه محقر روسـتايى 67 - ستاره متحرك 69 
- بيمارى يرقان 71 - گياه مرداب، سـاز موالنا، 
ساز شـاكى 72 - ميوه رسيده 74 - عنكبوت 

77 - حداد، آهنگر 78 - پشت سر هم

عمودي :
 2 - جهـت، ديـد چشـم، نـور انـدك 3 - 
واحدشمارش فشـنگ، ماه پرتابى، انداختنى با 
كمـان 4 - حيـوان باركـش 5 - پايين كوه 6 - از 
گلهـاى زينتى 8 - گريزحيوان، مركز ايتاليا 9 - 
مالطفـت 10 - واى درهـم 11 - پشـت سـر هم، 
پـى در پـى 13 - فتنـه، بـدى 15 - شـهرى در 
اصفهان 16 - سـور . كرنا 18 - مخالف خوبتر 20 
- نشسـتن 22 - مظهر حيله 25 - ملخ دريايى، 
ميگو 28 - نوعى پرنده شكارى، پرنده ترازو 29 
- پنـدار، گمـان وخيال 30 - مـرد خميده 32 - 
طايفه ايرانى، قوم غيور 34 - كفش اسـب 37 - 
بلندمرتبـه، برتـر 39 - شـوهر خواهـر 42 - از 
زبان هـاى كهـن 45 - كبـود رنـگ 46 - محرم 
اسـرار 48 - بـال 49 - تازه بنا شـده 50 - واحد 
پول تايلند 51 - حالت بين نشسـته و برخاسته 
53 - رنـگ سـياه 55 - شـهر مذهبـى، مـن 
تبريزى، بركت برنج 58 - شهرى در آذربايجان 
شـرقى 60 - رديـاب 63 - شـريك 65 - صفت 
سـيب زمينـى، بـى غيـرت، بى تعصـب 68 - 
خرسـندى، لقب امام هشتم 70 - برهنه، همسر 
اسـكارلت 73 - پادگان تهـران، اصفهان قديم 

75 - همراه لرز، نشانه بيمارى 76 - رمق آخر

افقي :
  1 - قدرت و توانايى - از گازهاى آلى - همراه خم 2 - 
نيروها - بار بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سخن چين 
3 - پايتخت چين - زن پرهيز كار - كاشـف واكسن 
آبلـه 4 - قـوم مغول - اهلى، مطيـع - حرف فاصله، 
خميدگى كاغذ 5 - سـفره چرميـن - نغمه، صداى 
آهنگين، وسايل زندگى - مدل وارونه 6 - از قومهاى 
ايرانى - مخفف بدتر - قوت اليموت، بركت سـفره، 
محصول خبازى 7 - سوسن زرد - سگ انگليسى - 
بانگ و آواز - نشاط، شادمانى 8 - قفل لباس - مخفف 
تباه - كمتر، كمترين اندازه - پسوند شباهت 9 - در 
مقابل - لون، فام - رنگ دريا، رنگ آرامش، از رنگهاى 
اصلـى 10 - زنگ كاروان، زنگ گردن چهار پا - جاده، 
طريق، خوشى - نپخته 11 - ميوه، خشكى - سرزمين 
بلقيس - از انواع ريواس 12 - شـهر بادگيرها، استان 
كويـرى - صداهـا - ظـرف روغـن 13 - نام كوچك 
آرمسترونگ در NBA - عميق - رگ گردن 14 - ست 

وارونه - سعى، كوشش - رودى در يونان

عمودي :
 1 - مـردن ازغصـه - قرارگاه جـوان - خانه هاى 
شـعرى، چند بيت 2 - غذاى مريض - سزاى عمل 
- گل سرخ، درخت انگور 3 - شيوه جنگى - پيش 
- وحشى، حيوان وحشى 4 - نالوطى - رود مرزى، 
سد آذربايجان شرقى - برآمدگى ته كفش، دندانه 
سوهان 5 - آب بند - نقطه بيگانه - توضيح ندارد 
-6 دست دراز كردن - آتش پرست، پيرو زرتشت 
- مقابل فرعى، بنيادى و اساسى، حقيقى و واقعى 7 
- وسيله رفت وروب - كار ماندگار، فعاليت ابتكارى 
8 - مركز يونان، شهر المپيكى - جاى ماشين 9 - 
آسمان غرنبه، رعد - باالپوش بلند - توضيح ندارد 
10 - مهلـت دادن، فرصـت دادن - عنوان مردانه، 
سيد - نت چهارم 11 - رمق آخر - شهرها - تبسم 
12 - جـم وارونـه - خزنده متنفر از پونه - مراسـم 
بزرگداشـت 13 - يادداشـت، الفباى موسـيقى - 
مردم قرآنى، سـوره آخر - هدايت كردن 14 - آهو 

- اطرافيان - زدنى در بازى، كشمكش و نزاع

افقي
  1 - مـاده اى اسـت كـه از درخت بلوط بدسـت 
مى آيد - برادر حضرت موسـى - بسـيار سـخن 
چين 2 - زيبا و نيك - از دوران زمين شناسـى - 
گوسـفند 3 - دفاع فوتبال - برزن - عدد بلبل - 
محل ورود، مرواريد درشت 4 - يك بار، آفريدگار 
- سـخنور و شـاعر نابينـاى يونـان 5 - كفـش 
پاشـنه دار، پنجره رو به حياط - پيامبر - پارساى 
دير نشـين 6 - جامه - منحرف - دام خرد 7 - بار 
بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سالم تلفنى، ميوه 
تابستانى، شعله آتش - فرو بردن غذا - خر تازى 
8 - پول ژاپن، پول آسيايى، پول قدرتمند آسيا - 
نوعى پارچه - شـهر بادگيرها، اسـتان كويرى - 
ضمير اشـاره، اشاره به دور، از خواهران برونته 9 - 
خـواب، نـام مرغـى، نيـاز و حاجـت - رودى در 
يوگسالوى - شهر آذربايجان غربى - چه كسى 10 
- بزرگان - خندان لب - نوعى شنا 11 - باز دارنده 
- پست - جوهر مازو 12 - دوزخ - مطالعه اجمالى 
13 - سـطح، چهـره، مايه پيشـرفت بعضى ها - 
نزديك شده - دعاى صبح جمعه - حرف مشايعت 
14 - قرقى - كشـورى داراى تكنولوژى پيشرفته 
- سـريش 15 - وسيله برقى اتومبيل - آزمايش، 

امتحان - سنبله نورسيده ذرت

عمودي
 1 - كنـده كارى روى چـوب - كشـاورز - 
آرامـگاه 2 - غربـال، سـرند، مو بيـز - باال بر 
برقى - جنبيدن 3 - باد سـرد - سـوره قرآن 
- بافنـده - ترديـد، دو دلـى، از مبطالت نماز 
-4 نوار ضبط صوت - اسـب سـياه 5 - هيئت 
منصفـه - الفت، خو گرفتن، همنشـين جن - 
سيمرغ 6 - آدم خبرچين - گلرنگ - چاشنى 
صبحانه 7 - وسـيله درودگرى - رشد كردن، 
گواليـدن - ميـخ - زراعـت، قـد و قامت 8 - 
نشـانه مفعولى - نخوت - ريسـمان، مفصل - 
شـهر مذهبى، شهر سـوهان 9 - چوب دستى 
- امـر بـه يافتن - حقارت و پسـتى - امر نهى 
از دويدن 10 - سـالح جنگجوى قديم - گازى 
در خورشـيد - جديـد و امـروزى 11 - روكش 
لباس - نـام بتى - خاك گور، خاك، مقبره 12 
- خاكسـتر - آهنگـر انقالبى 13 - پيشـواى 
زرتشـتى - گروگـذارى - گوشـه ورزشـى - 
همـراه خل 14 - قطـب مثبت، عدد مجهول - 
حملـه هوايـى - چـه بسـيار 15 - گوهـرى 
سـبزرنگ - جـوى مصنوعـى، ترعه - سـيم 

ضخيم، پايتخت افغانسـتان

جدول كلمات متقاطع

جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.
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افقي :
  1 - خدمتگـزار 7 - اسـب زورو 12 - اديـت 
-14 همسـر خسـرو 17 - ويـران كننده 19 - 
جيره غذايى روزانه 21 - واحد سـطح، پسوند 
فاعلـى 23 - كيـف سـفرى 24 - فارسـى 
باسـتان، نوعى كبك 26 - اى دل 27 - قرقى 
29 - امتيـاز قدر تمندان شـوراى امنيت 30 - 
كارها، دسـتورات، رود آسـيايى 31 - سختى 
33 - زنـدان 35 - جنبـش 36 - داالن 38 - 
در توضيح كالم اسـتعمال مى شود 40 - بانگ 
نزديـك، بانـگ چوپـان، ضميـر عربـى 41 - 
خانـدان 43 - عضـو پرواز، انـدام پرواز پرنده 
44 - كامل كننده مرد 47 - در حال شيون 50 
- پسر 52 - مادر عرب، عزيز تازى 54 - ولرم 
56 - سسـتى 57 - جالل، بزرگى 59 - آسان 
61 - ناپيـدا، مفقـود 62 - بسـيار گريه كننده 
63 - مجلـس اعيان 64 - نماد روشـنى 66 - 
خانه محقر روسـتايى 67 - ستاره متحرك 69 
- بيمارى يرقان 71 - گياه مرداب، سـاز موالنا، 
ساز شـاكى 72 - ميوه رسيده 74 - عنكبوت 

77 - حداد، آهنگر 78 - پشت سر هم

عمودي :
 2 - جهـت، ديـد چشـم، نـور انـدك 3 - 
واحدشمارش فشـنگ، ماه پرتابى، انداختنى با 
كمـان 4 - حيـوان باركـش 5 - پايين كوه 6 - از 
گلهـاى زينتى 8 - گريزحيوان، مركز ايتاليا 9 - 
مالطفـت 10 - واى درهـم 11 - پشـت سـر هم، 
پـى در پـى 13 - فتنـه، بـدى 15 - شـهرى در 
اصفهان 16 - سـور . كرنا 18 - مخالف خوبتر 20 
- نشسـتن 22 - مظهر حيله 25 - ملخ دريايى، 
ميگو 28 - نوعى پرنده شكارى، پرنده ترازو 29 
- پنـدار، گمـان وخيال 30 - مـرد خميده 32 - 
طايفه ايرانى، قوم غيور 34 - كفش اسـب 37 - 
بلندمرتبـه، برتـر 39 - شـوهر خواهـر 42 - از 
زبان هـاى كهـن 45 - كبـود رنـگ 46 - محرم 
اسـرار 48 - بـال 49 - تازه بنا شـده 50 - واحد 
پول تايلند 51 - حالت بين نشسـته و برخاسته 
53 - رنـگ سـياه 55 - شـهر مذهبـى، مـن 
تبريزى، بركت برنج 58 - شهرى در آذربايجان 
شـرقى 60 - رديـاب 63 - شـريك 65 - صفت 
سـيب زمينـى، بـى غيـرت، بى تعصـب 68 - 
خرسـندى، لقب امام هشتم 70 - برهنه، همسر 
اسـكارلت 73 - پادگان تهـران، اصفهان قديم 

75 - همراه لرز، نشانه بيمارى 76 - رمق آخر

افقي :
  1 - قدرت و توانايى - از گازهاى آلى - همراه خم 2 - 
نيروها - بار بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سخن چين 
3 - پايتخت چين - زن پرهيز كار - كاشـف واكسن 
آبلـه 4 - قـوم مغول - اهلى، مطيـع - حرف فاصله، 
خميدگى كاغذ 5 - سـفره چرميـن - نغمه، صداى 
آهنگين، وسايل زندگى - مدل وارونه 6 - از قومهاى 
ايرانى - مخفف بدتر - قوت اليموت، بركت سـفره، 
محصول خبازى 7 - سوسن زرد - سگ انگليسى - 
بانگ و آواز - نشاط، شادمانى 8 - قفل لباس - مخفف 
تباه - كمتر، كمترين اندازه - پسوند شباهت 9 - در 
مقابل - لون، فام - رنگ دريا، رنگ آرامش، از رنگهاى 
اصلـى 10 - زنگ كاروان، زنگ گردن چهار پا - جاده، 
طريق، خوشى - نپخته 11 - ميوه، خشكى - سرزمين 
بلقيس - از انواع ريواس 12 - شـهر بادگيرها، استان 
كويـرى - صداهـا - ظـرف روغـن 13 - نام كوچك 
آرمسترونگ در NBA - عميق - رگ گردن 14 - ست 

وارونه - سعى، كوشش - رودى در يونان

عمودي :
 1 - مـردن ازغصـه - قرارگاه جـوان - خانه هاى 
شـعرى، چند بيت 2 - غذاى مريض - سزاى عمل 
- گل سرخ، درخت انگور 3 - شيوه جنگى - پيش 
- وحشى، حيوان وحشى 4 - نالوطى - رود مرزى، 
سد آذربايجان شرقى - برآمدگى ته كفش، دندانه 
سوهان 5 - آب بند - نقطه بيگانه - توضيح ندارد 
-6 دست دراز كردن - آتش پرست، پيرو زرتشت 
- مقابل فرعى، بنيادى و اساسى، حقيقى و واقعى 7 
- وسيله رفت وروب - كار ماندگار، فعاليت ابتكارى 
8 - مركز يونان، شهر المپيكى - جاى ماشين 9 - 
آسمان غرنبه، رعد - باالپوش بلند - توضيح ندارد 
10 - مهلـت دادن، فرصـت دادن - عنوان مردانه، 
سيد - نت چهارم 11 - رمق آخر - شهرها - تبسم 
12 - جـم وارونـه - خزنده متنفر از پونه - مراسـم 
بزرگداشـت 13 - يادداشـت، الفباى موسـيقى - 
مردم قرآنى، سـوره آخر - هدايت كردن 14 - آهو 

- اطرافيان - زدنى در بازى، كشمكش و نزاع

افقي
  1 - مـاده اى اسـت كـه از درخت بلوط بدسـت 
مى آيد - برادر حضرت موسـى - بسـيار سـخن 
چين 2 - زيبا و نيك - از دوران زمين شناسـى - 
گوسـفند 3 - دفاع فوتبال - برزن - عدد بلبل - 
محل ورود، مرواريد درشت 4 - يك بار، آفريدگار 
- سـخنور و شـاعر نابينـاى يونـان 5 - كفـش 
پاشـنه دار، پنجره رو به حياط - پيامبر - پارساى 
دير نشـين 6 - جامه - منحرف - دام خرد 7 - بار 
بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سالم تلفنى، ميوه 
تابستانى، شعله آتش - فرو بردن غذا - خر تازى 
8 - پول ژاپن، پول آسيايى، پول قدرتمند آسيا - 
نوعى پارچه - شـهر بادگيرها، اسـتان كويرى - 
ضمير اشـاره، اشاره به دور، از خواهران برونته 9 - 
خـواب، نـام مرغـى، نيـاز و حاجـت - رودى در 
يوگسالوى - شهر آذربايجان غربى - چه كسى 10 
- بزرگان - خندان لب - نوعى شنا 11 - باز دارنده 
- پست - جوهر مازو 12 - دوزخ - مطالعه اجمالى 
13 - سـطح، چهـره، مايه پيشـرفت بعضى ها - 
نزديك شده - دعاى صبح جمعه - حرف مشايعت 
14 - قرقى - كشـورى داراى تكنولوژى پيشرفته 
- سـريش 15 - وسيله برقى اتومبيل - آزمايش، 

امتحان - سنبله نورسيده ذرت

عمودي
 1 - كنـده كارى روى چـوب - كشـاورز - 
آرامـگاه 2 - غربـال، سـرند، مو بيـز - باال بر 
برقى - جنبيدن 3 - باد سـرد - سـوره قرآن 
- بافنـده - ترديـد، دو دلـى، از مبطالت نماز 
-4 نوار ضبط صوت - اسـب سـياه 5 - هيئت 
منصفـه - الفت، خو گرفتن، همنشـين جن - 
سيمرغ 6 - آدم خبرچين - گلرنگ - چاشنى 
صبحانه 7 - وسـيله درودگرى - رشد كردن، 
گواليـدن - ميـخ - زراعـت، قـد و قامت 8 - 
نشـانه مفعولى - نخوت - ريسـمان، مفصل - 
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از دويدن 10 - سـالح جنگجوى قديم - گازى 
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ضخيم، پايتخت افغانسـتان

جدول كلمات متقاطع

جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.

IOS 7 نارضايتى برخى كاربران آى فون از آپديت
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جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.

IOS 7 نارضايتى برخى كاربران آى فون از آپديت
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افقي :
  1 - خدمتگـزار 7 - اسـب زورو 12 - اديـت 
-14 همسـر خسـرو 17 - ويـران كننده 19 - 
جيره غذايى روزانه 21 - واحد سـطح، پسوند 
فاعلـى 23 - كيـف سـفرى 24 - فارسـى 
باسـتان، نوعى كبك 26 - اى دل 27 - قرقى 
29 - امتيـاز قدر تمندان شـوراى امنيت 30 - 
كارها، دسـتورات، رود آسـيايى 31 - سختى 
33 - زنـدان 35 - جنبـش 36 - داالن 38 - 
در توضيح كالم اسـتعمال مى شود 40 - بانگ 
نزديـك، بانـگ چوپـان، ضميـر عربـى 41 - 
خانـدان 43 - عضـو پرواز، انـدام پرواز پرنده 
44 - كامل كننده مرد 47 - در حال شيون 50 
- پسر 52 - مادر عرب، عزيز تازى 54 - ولرم 
56 - سسـتى 57 - جالل، بزرگى 59 - آسان 
61 - ناپيـدا، مفقـود 62 - بسـيار گريه كننده 
63 - مجلـس اعيان 64 - نماد روشـنى 66 - 
خانه محقر روسـتايى 67 - ستاره متحرك 69 
- بيمارى يرقان 71 - گياه مرداب، سـاز موالنا، 
ساز شـاكى 72 - ميوه رسيده 74 - عنكبوت 

77 - حداد، آهنگر 78 - پشت سر هم

عمودي :
 2 - جهـت، ديـد چشـم، نـور انـدك 3 - 
واحدشمارش فشـنگ، ماه پرتابى، انداختنى با 
كمـان 4 - حيـوان باركـش 5 - پايين كوه 6 - از 
گلهـاى زينتى 8 - گريزحيوان، مركز ايتاليا 9 - 
مالطفـت 10 - واى درهـم 11 - پشـت سـر هم، 
پـى در پـى 13 - فتنـه، بـدى 15 - شـهرى در 
اصفهان 16 - سـور . كرنا 18 - مخالف خوبتر 20 
- نشسـتن 22 - مظهر حيله 25 - ملخ دريايى، 
ميگو 28 - نوعى پرنده شكارى، پرنده ترازو 29 
- پنـدار، گمـان وخيال 30 - مـرد خميده 32 - 
طايفه ايرانى، قوم غيور 34 - كفش اسـب 37 - 
بلندمرتبـه، برتـر 39 - شـوهر خواهـر 42 - از 
زبان هـاى كهـن 45 - كبـود رنـگ 46 - محرم 
اسـرار 48 - بـال 49 - تازه بنا شـده 50 - واحد 
پول تايلند 51 - حالت بين نشسـته و برخاسته 
53 - رنـگ سـياه 55 - شـهر مذهبـى، مـن 
تبريزى، بركت برنج 58 - شهرى در آذربايجان 
شـرقى 60 - رديـاب 63 - شـريك 65 - صفت 
سـيب زمينـى، بـى غيـرت، بى تعصـب 68 - 
خرسـندى، لقب امام هشتم 70 - برهنه، همسر 
اسـكارلت 73 - پادگان تهـران، اصفهان قديم 

75 - همراه لرز، نشانه بيمارى 76 - رمق آخر

افقي :
  1 - قدرت و توانايى - از گازهاى آلى - همراه خم 2 - 
نيروها - بار بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سخن چين 
3 - پايتخت چين - زن پرهيز كار - كاشـف واكسن 
آبلـه 4 - قـوم مغول - اهلى، مطيـع - حرف فاصله، 
خميدگى كاغذ 5 - سـفره چرميـن - نغمه، صداى 
آهنگين، وسايل زندگى - مدل وارونه 6 - از قومهاى 
ايرانى - مخفف بدتر - قوت اليموت، بركت سـفره، 
محصول خبازى 7 - سوسن زرد - سگ انگليسى - 
بانگ و آواز - نشاط، شادمانى 8 - قفل لباس - مخفف 
تباه - كمتر، كمترين اندازه - پسوند شباهت 9 - در 
مقابل - لون، فام - رنگ دريا، رنگ آرامش، از رنگهاى 
اصلـى 10 - زنگ كاروان، زنگ گردن چهار پا - جاده، 
طريق، خوشى - نپخته 11 - ميوه، خشكى - سرزمين 
بلقيس - از انواع ريواس 12 - شـهر بادگيرها، استان 
كويـرى - صداهـا - ظـرف روغـن 13 - نام كوچك 
آرمسترونگ در NBA - عميق - رگ گردن 14 - ست 

وارونه - سعى، كوشش - رودى در يونان

عمودي :
 1 - مـردن ازغصـه - قرارگاه جـوان - خانه هاى 
شـعرى، چند بيت 2 - غذاى مريض - سزاى عمل 
- گل سرخ، درخت انگور 3 - شيوه جنگى - پيش 
- وحشى، حيوان وحشى 4 - نالوطى - رود مرزى، 
سد آذربايجان شرقى - برآمدگى ته كفش، دندانه 
سوهان 5 - آب بند - نقطه بيگانه - توضيح ندارد 
-6 دست دراز كردن - آتش پرست، پيرو زرتشت 
- مقابل فرعى، بنيادى و اساسى، حقيقى و واقعى 7 
- وسيله رفت وروب - كار ماندگار، فعاليت ابتكارى 
8 - مركز يونان، شهر المپيكى - جاى ماشين 9 - 
آسمان غرنبه، رعد - باالپوش بلند - توضيح ندارد 
10 - مهلـت دادن، فرصـت دادن - عنوان مردانه، 
سيد - نت چهارم 11 - رمق آخر - شهرها - تبسم 
12 - جـم وارونـه - خزنده متنفر از پونه - مراسـم 
بزرگداشـت 13 - يادداشـت، الفباى موسـيقى - 
مردم قرآنى، سـوره آخر - هدايت كردن 14 - آهو 

- اطرافيان - زدنى در بازى، كشمكش و نزاع

افقي
  1 - مـاده اى اسـت كـه از درخت بلوط بدسـت 
مى آيد - برادر حضرت موسـى - بسـيار سـخن 
چين 2 - زيبا و نيك - از دوران زمين شناسـى - 
گوسـفند 3 - دفاع فوتبال - برزن - عدد بلبل - 
محل ورود، مرواريد درشت 4 - يك بار، آفريدگار 
- سـخنور و شـاعر نابينـاى يونـان 5 - كفـش 
پاشـنه دار، پنجره رو به حياط - پيامبر - پارساى 
دير نشـين 6 - جامه - منحرف - دام خرد 7 - بار 
بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سالم تلفنى، ميوه 
تابستانى، شعله آتش - فرو بردن غذا - خر تازى 
8 - پول ژاپن، پول آسيايى، پول قدرتمند آسيا - 
نوعى پارچه - شـهر بادگيرها، اسـتان كويرى - 
ضمير اشـاره، اشاره به دور، از خواهران برونته 9 - 
خـواب، نـام مرغـى، نيـاز و حاجـت - رودى در 
يوگسالوى - شهر آذربايجان غربى - چه كسى 10 
- بزرگان - خندان لب - نوعى شنا 11 - باز دارنده 
- پست - جوهر مازو 12 - دوزخ - مطالعه اجمالى 
13 - سـطح، چهـره، مايه پيشـرفت بعضى ها - 
نزديك شده - دعاى صبح جمعه - حرف مشايعت 
14 - قرقى - كشـورى داراى تكنولوژى پيشرفته 
- سـريش 15 - وسيله برقى اتومبيل - آزمايش، 

امتحان - سنبله نورسيده ذرت

عمودي
 1 - كنـده كارى روى چـوب - كشـاورز - 
آرامـگاه 2 - غربـال، سـرند، مو بيـز - باال بر 
برقى - جنبيدن 3 - باد سـرد - سـوره قرآن 
- بافنـده - ترديـد، دو دلـى، از مبطالت نماز 
-4 نوار ضبط صوت - اسـب سـياه 5 - هيئت 
منصفـه - الفت، خو گرفتن، همنشـين جن - 
سيمرغ 6 - آدم خبرچين - گلرنگ - چاشنى 
صبحانه 7 - وسـيله درودگرى - رشد كردن، 
گواليـدن - ميـخ - زراعـت، قـد و قامت 8 - 
نشـانه مفعولى - نخوت - ريسـمان، مفصل - 
شـهر مذهبى، شهر سـوهان 9 - چوب دستى 
- امـر بـه يافتن - حقارت و پسـتى - امر نهى 
از دويدن 10 - سـالح جنگجوى قديم - گازى 
در خورشـيد - جديـد و امـروزى 11 - روكش 
لباس - نـام بتى - خاك گور، خاك، مقبره 12 
- خاكسـتر - آهنگـر انقالبى 13 - پيشـواى 
زرتشـتى - گروگـذارى - گوشـه ورزشـى - 
همـراه خل 14 - قطـب مثبت، عدد مجهول - 
حملـه هوايـى - چـه بسـيار 15 - گوهـرى 
سـبزرنگ - جـوى مصنوعـى، ترعه - سـيم 

ضخيم، پايتخت افغانسـتان

جدول كلمات متقاطع

جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.

IOS 7 نارضايتى برخى كاربران آى فون از آپديت


