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امسال پاييز، بهار است
به استقبال دو عيد بزرگ قربان وغدير خم برويم

پاييز امسال، پاييز نيست. بهار است؛ بهار شوق آفرين و دل انگيز. دو عيد بزرگ مسلمانان، عيد سعيد 

قربان و عيد سعيد غدير خم، در اين فصل قراردارد. اين روزهاي شيرين، فرصتي است كه به«بازانديشي» 

اين  با  باورهاي ديني و مذهبي خود بپردازيم و به «بازآفريني» رفتارها و عادات اخالقي مان همت كنيم و 

رويه ها، به «بازسازي» دنياي معنوي، پويا و با آرامش خود نايل شويم.

به نظر مي رسد، در جهان متحول امروز، درهمه ي حوزه هاي فردي و اجتماعي زندگي، طراحي فرايند سه گانه 

«باز انديشي»، « بازآفريني» و «بازسازي»، الزمة توسعه و پيشرفت همه جانبه و عميق است.

« شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران » در سال 1388- كه  سال اصالح الگوي مصرف ناميده شده است _ بيش 

از هر زمان ديگر، به بازنگري در برنامه ريزي ها و رويه هاي عملياتي نياز دارد تا در پرتو آن و برمبناي رعايت 

ايمني و بهداشت محيط كار، كيفيت مديريت منابع انساني، به  استانداردهاي كيفيت محصول، كيفيت فرايند، 

دريچه هاي جديدي از انگيزه هاي دروني كاركنان (خود انگيختگي)، شيوه هاي كارآمد مديريت و سرپرستي، 

ارتقاي فرهنگ سازماني، افزايش رضايت مشتري با فراهم كردن محصوالتي مطابق با نيازها و انتظارات آنها 

و بهبود مستمر درهمه حوزه ها دست يابد.

تحقق اين اهداف و آرزوها، «شدني» اند؛ اما الزمة آن، استقرار سيستم هاي علمي وهوشمندانة مديريتي و 

سرپرستي است.                                                                                                             
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استاندارد، الزامي براي بهبود كيفيت كار و زندگي
 به مناسب 18 آبان، روز ملي كيفيت 

   تاريخ استاندارد
  استاندارد مفهومي گره خورده با تار و پود تمدن بشري است 
كه از پيدايش تاريخ ثبت شده حيات بشر با زندگي انسان ها همراه 
الگوهاي  به  دستيابي  براي  انساني  جوامع  درحقيقت،  است.  بوده 
برقراري  و  زندگي  در  بيشتر  رفاه  از  برخورداري  براي  مناسبي 
نوعي تعادل در معادالت جاري در زندگي، استفاده از شاخص هاي 

ثابت و تعيين كننده را احساس مي كرده اند. 
 در دوران معاصر و همزمان با توسعة زير ساختارهاي زندگي 
انساني و شكل گيري جريانات تعيين كننده نظير انقالب صنعتي، 
رفاه  براي  اصلي  معيار  به  استاندارد  كاربردي  مفهوم  توسعة 
زندگي در جوامع مختلف تبديل شده است. سر نخ اين رشته در 
گذشته هاي دور از حوادث و بهانه هاي جالب توجهي آغاز مي شود 
به عنوان مثال، هنري اول، پادشاه انگليس، در سال 1120 پس از 
 ell ميالد شاخص هاي ثابتي در اندازه گيري تعيين كرد. او واحد
به عنوان اندازه اي كه در انگليس  نزديك 115 سانتي متر است را 
بنيان نهاد كه تقريبًا معادل طول بازويش بود! اين تحوالت گرچه 
ريشه و بنياني بسيار ناقص وابتدايي داشته اند، اما اكنون پايه هاي 
بسياري از استانداردهاي جهاني كه در عصر حاضر و همزمان با 
توسعه زندگي بشر در عرصه هاي گوناگون فناوري، اقتصادي و 
صنعتي شكل و شمايل پيچيده و جزئي نيز پيدا كرده اند، بر مبناي 

همين تحوالت ابتدايي بنا نهاده شده است. 
كردن  نهادينه  براي  تاريخي  هاي  تالش  نخستين  از  يكي     
استاندارد، طراحي تقويم بوده است. در حقيقت بشر به اين نتيجه 
رسيده بود كه با تعيين چارچوب مشخصي براي معنا دادن به گذر 
زمان ، مي توان طيف گسترده اي از تحوالت بنيادين و تاثير گذار 

در زندگي را تجربه كرد.
و  علوم  توسعه  اساس  و  پايه  عنوان  به  استاندارد  از  امروزه    
كارشناسان  همه  كه  زماني  و  شود  مي  ياد  مختلف  فناوري هاي 
توسعه  فناوري،  توسعه  كه  دارند  تاكيد  نكته  اين  بر  متفق القول 
در  استاندارد  نقش  بر  پيش  از  بيش  دارد،  همراه  به  را  اقتصادي 

ارتقاي كيفيت زندگي امروزي افزوده مي شود. 

   روز جهاني استاندارد
جهاني  «روز  عنوان  به  (22مهرماه)  اكتبر  چهاردهم  ساله  همه   
استاندارد» جشن گرفته مي شود. در حقيقت اين روز بهانه است 
در  مختلف  استانداردهاي  اعمال  كه  حقيقت  اين  بر  تأكيد  براي 
است،  مشتري  خريدارو  حقوق  ضامن  تنها  نه  گوناگون،  صنايع 
بلكه به لطف صرفه جويي و بهره وري هايي كه از اين راه حاصل 
مي شود، توليد كنندگان نيز از مزاياي آن بهرمند مي شوند. پايين 
آمدن هزينه تمام شده توليد، نه تنها موجب رونق توليد مي شود، 
تبليغ  خدمات،  ارائه  و  كاال ها  فروش  قيمت  نسبي  كاهش  با  بلكه 
ناخواسته اي براي جذب مشتري بيشتر است. در دهه هاي گذشته، 
شهري  ساختارهاي  شدن  پيچيده  و  شهرها  توسعه  با  همزمان 
و  فناوري  از  گسترده اي  طيف  به  سازندگان  خودكار  گرايش  و 
ابزارها، كامًال آشكار بود كه تعيين شاخص هاي جهاني براي تامين 

اطمينان خاطر مصرف كنندگان دغدغه اي اساسي خواهد بود.
پاسخي    ،ISO به  استاندارد موسوم  المللي  بين  تأسيس سازمان 
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استاندارد  بين المللي  سازمان  بود.  دغدغه  اين  رفع  براي  مناسب 
كه مقر آن در ژنو سوئيس است، متشكل از 162 كشور جهان از 
جمله ايران است كه شاخص هاي معتبر جهاني را با هدف بهبود و 
ارتقاي كيفيت زندگي مردم تعيين مي كند. اين سازمان ارائه كننده 
تعاريف بسيار زيادي  بين المللي است كه  استاندارد هاي  شاخص 
در خصوص انواع استاندارد ها در مراحل مختلف توليد و خدمات 
با توسعه  اين كه همزمان  توجه  نكته جالب  ارائه مي كند.  رساني 
فناوري ها و به روز شدن ابزار و دستگاهايي كه براي توليد و ارائه 
خدمات به كار گرفته مي شوند، معيار تعيين استاندارد نيز همواره 
 ISOدر حال تغيير و روز شدن هستند. در سال هاي اخير، مفهوم
در بسياري از جوامع در حال رشد از جمله ايران راه يافته است. 
است،  استاندارد  جهاني  سازمان  نام  مخفف  خود  كه  مفهوم  اين 
شامل درجات گوناگون است كه بسته به مراحل مختلف توليد و 
نظارت بر كيفيت خط توليد به سازمان ها و نهادهاي توليد كننده و 

ارائه دهنده خدمات ارائه مي شود. 
در ساختار جهان صنعتي  لحظه  به  لحظه  تغييرات  به  باتوجه    
امروز، استاندارد هاي جديدي كه از آنها به عنوان «مديريت كيفيت» 
و  جهاني  بازارهاي  رونق  در  كننده اي  تعيين  نقش  مي شود،  ياد 
كيفيت  تنها  نه  استاندارد  نوع  اين  در  مي كنند.  ايفا  مشتري  جذب 
محصول نهايي مورد نظر است، بلكه خط توليد آن از ابتدا تا انتها 
زير ذره بين گذاشته مي شود. سيستم هاي استاندارد مديريتي كه 
از طريق سازمان بين المللي استاندارد تعيين شده است، از طريق  
بيش از430 هزار سازمان تابعه در سراسر جهان اعمال مي شود؛ 
تجربه  با خطرات كمتري  را  اميد كه ساكنان زمين زندگي  اين  با 
كنند. در ميان نسل جديد استاندارد ها ISO 9000 وISO 14000 كه 
به ترتيب به مديريت كيفيت و محيط زيست مربوط مي شود، بيشتر 
مي گيرند،  قرار  توجه  مورد  دست  اين  از  سيستم هايي  ساير  از 
به  نزديك تر  براي خريد محصولي  مردم  عموم  آگاهي  ارتقاي  با 
استاندارد تعيين شده، بيشتر توجه مي كنند و رقابتي جهاني ميان 
توليد كنندگان و ارائه دهندگان امور خدماتي درسراسر جهان به 
اين رقابت  افتاده است كه به عقيده كارشناسان برنده اصلي  راه 

مصرف كنندگان خواهند بود.

   انواع استانداردها
  امروز استاندارد هاي موجود در سراسر جهان را در 4 سبد طبقه بندي 
استانداردهاي   ،(Factory Standard) كارخانه  استاندارد هاي  مي كنند: 

 (Regional Standard)استانداردهاي  منطقه اي ،(National Standard)ملي
و استاندارد هاي بين المللي (International Standard) كه البته با توجه 
و  منطقه اي  استاندارد هاي  جهاني،  دهكده اي  به  جهان  شدن  تبديل  به 
كارخانه اي به تدريج جاي خود را به استانداردهاي بين المللي مي دهند. 
استاندارد به معناي مشخصات فني و مدارك قابل دسترسي است كه 
برنتايج پذيرفته شده علم، فن و تجربه مبتني بوده و با هدف ارتقاي 
بهره وري جامعه،  باهمكاري يا توافق ضمني همه دست اندركاران تهيه 
و توسط نهادي معتبر به تصويب رسيده باشد. اين روزها، انتظار مردم 
بيشتر  پذيرفته شده  و  جهاني  نشان هاي  به  ممهور  و خدمات  كاال  از 
اينترنت،  نظير  فناوري هايي  و  مفاهيم  توسعه  به  توجه  با  است.  شده 
ارتباطات ماهواره اي و نظايرآنها، كالس جديدي از استانداردها تعريف 
شده، كالسي كه هدف اصلي آن برهم نخوردن تعادل زندگي بشر در 
كنار نزديك شدن جوامع انساني به يكديگر و تقويت پل هاي ارتباطي 
امسال روز  كه در شعار  توجهي  نكته جالب  اما  عنوان مي شود.  آنها 
جهاني استاندارد ديده مي شود، توجه تصميم گيرندگان جهاني سازمان 
بين المللي استاندارد بر تغييرات جوي شايع در جهان و مقابله با اين 
شعار  است.  جهاني  استانداردهاي  و  معيارها  بر  تكيه  با  شوم  پديده 
سال 2009 روز جهاني استاندارد «مقابله با تغييرات جوي با تكيه بر 
استاندارد» است. براي اين سال، برنامه هاي مختلفي با مضمون اعمال 
از  استفاده  با  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  دولت ها  بر  بيشتر  فشار 
معيارهاي جهاني توليد كاال و ارائه خدمات با راهبرد توجه به محيط 
به عنوان عامل اصلي بروز  از حجم گازهاي گلخانه اي  زيست زمين، 
تغييرات جوي كاسته شود. از آنجا كه حجم گازهاي گلخانه اي روز به 
روز درحال افزايش است، محيط زيست زمين بيش از هر زمان ديگري 
نيازمند به كارگيري ابزارهاي الزم موثر براي مقابله با اين پديده شوم 
است و به نظر مي رسد توجه به استاندارد و كيفيت باالي توليد كاال و 

ارائه خدمات، ابزاري مطمئن در اين زمينه باشد.
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مقدمه
با توجه به پيش بيني هاي انجام شده، قبل از شروع سال جديد و 
خروج چاپ بانك چك ها و ايران چك ها ازگردونة توليدات شركت 
و نيز وضعيت بازار، استراتژي امور بازاريابي و فروش، حول سه 

محور اساسي صورت پذيرفت:                  
_ بسط و توسعة بيشتربا مشتريان فعلي،

_ بازاريابي و جذب مشتريان جديد،
_ بازگشت و جذب مجدد مشتريان قديمي.

نظر به وضعيت بازار كه از همان ابتداي سال از ركود قابل توجهي 
برخوردار است، حفظ مشتريان فعلي و كسب رضايت آنان و ارائه 
اركان  كليه  توجه  كه  است  مهمي  بسيار  نكات  از  مطلوب  خدمات 
شركت بايستي به آن معطوف شود، اين مهم، جز در سايه تالش 
بي وقفه، كاهش ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، توليد محصوالت 

با كيفيت وانجام به موقع نيازمندي هاي مشتريان ميسر نيست.
دراين راستا، فعاليت هاي چشمگيري صورت پذيرفت كه اهّم آنها 

عبارتند از:
  جذب سفارشهاي مربوط به چاپ تعرفه هاي انتخابات كه بالغ 
بر70000000 برگ راي است كه با افتخار در زمان بندي مقرر و 

جلب رضايت مشتري صورت پذيرفت؛ 
  جذب سفارش هاي كليه فرم هاي بانك هاي اقتصادنوين، توسعه 
قرض  تجارت،  بانك  فرم هاي  از  بعضي  و  پاسارگاد  صادرات، 

الحسنه مهر ايران؛ 
درانجام سفارش  مداومت  و   جذب سفارش هاي شركت سايپا 
هاي قبلي كه اثر مطلوب در فعاليت خطوط توليدي بويژه ماشين 

كلبوس داشت؛
فروشگاه هاي  بن  مانند  بهادار،  اوراق  سفارش هاي  جذب   
بيمه  شركت  نامه هاي  بيمه  انواع  و  شهروند  رفاه،  زنجيره اي 

پاسارگاد و بيمه دانا؛
و  مدت  كوتاه  سرمايه گذاري  دفترچه هاي  سفارش هاي  جذب   

پس انداز بانك ها در شمارگان انبوه.    

  بازاريابي و جذب مشتريان جديد:
روش هاي  و  ها  سيستم  تغيير  و  آمده  به وجود  ركود  به  توجه  با 
ارائه خدمات بويژه در حوزة خدمات بانكي كه از روش هاي سنتي 

به روش هاي مكانيزه والكترونيكي تبديل شده و افت قابل توجهي 
در حوزة فرم هاي چاپي به روش سنتي به وجود آورده، فعاليت هاي 
گروه  كه  هدف  بازار  ترسيم  و  مهم  اين  به  تمركز  با  بازاريابي 
بانك ها، قرض الحسنه ها و بيمه را در بر مي گيرد و با به كارگيري 
روش هاي نوين بازاريابي و تدوين برنامه كوتاه مدت و بلند مدت به 

نحوچشمگيري صورت پذيرفت، كه اهم آنها عبارتند از :

   فعاليت هاي انجام شده در حوزة كارت:
  با توجه به فعاليت هاي محدود در حوزة كارت در سال گذشته 
كه بيشتر به بانك ملي اختصاصي پيدا كرده بود، در سال جديد 
با رويكرد و ايجاد تنوع و تعدد مشتريان غير بانكي اين فعاليت ها 
به نحو گسترده اي ادامه يافت و موفقيت هاي زيادي در اين حوزه 
افتخار اعالم مي نماييم،  با  اكنون  به دست آمد. به طوري كه  هم 
پست بانك،  مسكن،  سرمايه،  اقتصادنوين،  پاسارگاد،  بانك هاي 
صادرات، تجارت، سامان، قرض الحسنه مهر، پارسيان و مؤسسه 
مالي و اعتباري قوامين و شركت پارس كامتل درفايل مشتريان 
ما قرار دارند و اين افتخاري است  كه در اين مدت كوتاه نصيب 
شركت شده و بايستي اهميت آن را قدر بدانيم. اين اهميت بيشتر 
مانند  تنها مشتريان جديدي  نه  كه  است  توجه  قابل  اين جهت  از 
مهرايران،  قرض الحسنه  بانك، سرمايه،  پست   ، بانك هاي سامان 
مسكن، اقتصادنوين،  موسسه مالي و اعتباري قوامين و شركت 
پارس كامتل، به جرگة مشتريان ما پيوستند، بلكه ميزان فروش نيز 
نسبت به سال گذشته از رشدي بالغ بر 35 / 44درصد. در حوزة 

مشتريان غير بانك ملي برخوردار است. 

  جدول و نمودار مربوط به شرح زير است:
تعداد كارت فروش رفته شش ماهة اول سال 1378 

 3/643/757
 تعداد كارت فروش رفته شش ماهة اول سال 1388

5/259/936
ميزان درصد رشد    

44/35
فعاليت هاي بازاريابي انجام شده در حوزة جذب فرم ها و مطبوعات 
عادي دراين راستا، فعاليت هاي قابل توجهي صورت پذيرفت كه 

عملكرد شش ماهه اول  امور بازاريابي و 
(ISO) فروش و كميته مديريت كيفيت

عملكرد شش
رضا اميري مهر

(ISO) دبير كميته مديريت كيفيت
مهر اميري رضا
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اهم آنها عبارتند از:
قوامين،  پارسيان،  تجارت،  بانك هاي  دفترچه هاي  جذب   
اقتصادنوين، مولي الموحدين، توسعه تعاون، قرض الحسنه و مسكن؛
  جذب فرم هاي شركت تهران دارو، بيمه پاسارگاد و شركت سايپا.

  فعاليتهاي انجام شده در حوزة جذب اوراق بهادار: دراين راستا، 
تالش درجهت جذب سفارش هاي بهادار كه از اهميت و سودآوري 
قابل توجهي برخورداراست، به نحو قابل توجهي صورت پذيرفت. 

به طوري كه موارد زير انجام شد: 
 MICR چاپ دسته چك هاي بانك ملت با درج چك ديجيت و  

براي اولين بار؛
  جذب اوراق مشاركت سازمان توسعه منابع آب و نيروي ايران، 
سياه بيشه، سازمان توسعه برق ايران، سازمان توسعه و عمران 

قم و پاسارگاد؛
  جذب انواع بن هاي فروشگاهي؛

و  دانا،  پاسارگاد،  بيمه  شركت هاي  نامه هاي  بيمه  جذب     
پارسيان؛

   جذب گواهي سپرده سرمايه گذاري بانك پارسيان.
فعاليت هاي انجام شده با شركت ها و سازمان ها و روابط عمومي ها

درضمن با بانك هاي دي، كارآفرين، سينا، صنعت و معدن، رفاه، 
سرمايه، *تعاوني شهر و مؤسسه اعتباري توسعه * كشاورزي، 
آن  نتايج  آتي  ماه هاي  در  كه  پذيرفته،  متعددي صورت  مذاكرات 
مشخص خواهد شد. همچنين با بيمه هاي رازي، سامان، معلم، ملت 
از  استفاده  به  توجه  با  كه  شده  انجام  مذاكراتي  نيز  وكار آفرين 

كاغذهاي واترمارك در آينده زمينة همكاري فراهم خواهد شد. 
امور  با سازمان  متعددي  مذاكرات  انجام  راستا، ضمن  در همين 
كشور،  وحرفه اي  فني  سازمان  كشتيراني،  سازمان  مالياتي، 
خودرو  سازمان  اتمي،  انرژي  سازمان  حسابرسي،  سازمان 
ديزل،  سايپا  سايپا،  رايان  بهمن،  سازي  خودرو  گروه  سازي، 
ايران خودرو ديزل، زامياد، گروه خودرو سازي مرتب، خودرو 
سازان فتح، پارس خودرو، ايران خودرو، شهاب خودرو، تام ايران  
خودرو، سازه گسترسايپا، نيروي انتظامي، راهنمايي و رانندگي، 
شركت ملي فرآورده هاي نفتي ايران، سازمان اتوبوس راني، صدا 
اجتماعي،  تامين  سازمان  پست،  شركت  مترو،  شركت  سيما،  و 
ارج،  زيارت، شركت  و  حج  سازمان  حيان،  جابربن  سازي  دارو 
پگاه تهران، رايان فن گستر، پاك، شركت ساسان، صنايع بهشهر، 
خودرو تاپكو، الكترو پمپ رايان، سازمان بهزيستي، سازمان حمل 
شركت  خصوصي سازي،  سازمان  پخش،  دارو  شركت  نقل،  و 
طرفه، تبليغاتي رسانه، مؤسسه برهان، شركت آبفر، شركت نفت 
سپاهان، شركت پتروشيمي و ... و گفت وگوهاي حضوري و ارائه 
انواع بروشورهاي تبليغاتي جهت آشنايي با قابليت هاي اين شركت، 

در آينده شاهد سرفصل تازه اي براي همكاري ها خواهيم بود.

  شركت در مناقصه ها:
كه  داشته ايم  شركت  مناقصه  فقره   8 در  تاكنون  سال  ابتداي  از 

عبارتند از:
تهران  شهري  آهن  راه  شركت  بليط  كارت  ميليون  دو  مناقصه 
وحومه(مترو)، مناقصه چهار ميليون كارت ATM بانك صادرات، 
فرم هاي كميته  مناقصه  بانك مسكن،  فرم هاي  مناقصه 53 مورد 
مناقصه  كارآفرين،  بانك  فرم هاي  مناقصه  خميني،  امام  امداد 
فرم هاي  پست بانك، مناقصه فرم هاي امور مالياتي شهر تهران و 

مناقصه تعاوني اعتباري ثامن االئمه.   

   بازگشت و جذب مشتريان قبلي:
دراين خصوص، فعاليت هاي متعددي صورت پذيرفته كه برخي از 

آن ها عبارتند از:
  مذاكره با شركت دشت مرغاب با توجه به داشتن سفارش هاي 

چهاررنگ  و مناسب براي ماشين هاي چهاررنگ و شش رنگ؛
  مذاكره با شركت پست درجهت انجام سفارش هاي مورد نياز،
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كه    مذاكره با سازمان اتكا در خصوص نيازمند يهاي چاپي _ 
نمونه مربوط اخذ و منتظر سفارش هستيم؛

  مذاكره با شركت داده ورزي سداد _ كه قرار شد كليه مطبوعات 
چاپي درصورت آمادگي به اين شركت ارائه شود؛

  مذاكره با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران_ كه قرار 
شد اوراق مشاركت و نيازمندي هاي چاپي را ارائه دهند؛

كه قرار شد كليه     مذاكره با سازمان فني و حرفه اي كشور_ 
گواهي نامه ها با طراحي جديد از سوي شركت صورت پذيرد.

موارد  رعايت  با  مگر  يافت،  نخواهد  تحقق  مهم  اين  به  دستيابي 
زير:

  جلوگيري از بروز تأخير در چاپ و تحويل به موقع مطبوعات 
مشتريان  جرگة  به  كه  جديدي  مشتريان  بويژه  نياز  مورد  چاپي 
شركت اضافه شده اند، از قبيل: بانك توسعه تعاون، بانك قرض 
الحسنه مهر ايران، وزارت نيرو، شركت پارس كامتل، موسسه مالي 
و اعتباري قوامين، بانك سامان، موسسه مولي الموحدين، شركت 

داروسازي تهران دارو و ....
  تأمين مواد اوليه متناسب با جذب سفارش و نيازهاي فوري 
اين  در  تأخير  ايجاد  از  و جلوگيري  ممكن  زمان  در حداقل  توليد 

زمينه؛
 تالش مضاعف و اعمال كنترل هاي الزم در ايستگاه هاي توليد 
جهت جلوگيري از چاپ و تحويل كارهاي ناقص و با كيفيت پايين 

به مشتريان بويژه مشتريان جديد.
  اقدامات ضربتي در جهت كاهش و كنترل ضايعات چاپي.

  پيچيده كردن فرايند چاپ نمونه بانك ها و استفاده از پارامترهايي 
ماندگاري  نبوده و ضمانت  انجام  قابل  چاپخانه ها  ديگر  براي  كه 

مشتري را تضمين كند.
 ،1388 سال  ابتداي  از   (ISO) كيفيت  مديريت  راهبري   كميتة 
انجام رسانده كه  اقدامات گسترده اي در حوزه هاي مختلف به 
در روند انجام امور و عملكرد بهينه واحدها آثار مثبتي به وجود 

آورده است.

 اهم فعاليت ها به شرح زير است:

  تدوين اهداف كيفي:
از سياست هاي كالن شركت  متأثر  كيفي  اهداف  تدوين  ضرورت 
به تمامي واحدها در ابتداي سال تأكيد شد و مقرر گرديد تا كليه 
قبيل  از  مهمي  موضوعات  نمايند.  تدوين  را  خود  اهداف  واحدها، 
حداقل ها و مجموعه اقداماتي كه مي بايستي براي رسيدن به هدف 

مورد نظر در يك زمان مشخص صورت پذيرد را در بر دارد. 
اهداف  ارزيابي تحقق  به زمان مورد نظر،  با توجه  بر آن،  عالوه 
نتيجه نرسيده و راهكار  به  صورت مي پذيرد و علت مواردي كه 

براي تحقق موارد خواسته شده ارائه شود.
در  شده  انجام  تغييرات  با  متناسب  هاي  دستورالعمل  تدوين 
و  روش ها  در  تغييرات  به  توجه  با  توليد  مختلف  حوزه هاي 
تدوين  در جهت  موثري  اقدامات  توليدي  واحدهاي  شرح وظايف 

دستورالعمل صورت پذيرفت كه اّهم آنها عبارتند از:
 تدوين دستورالعمل اوراق بهادار؛

 تدوين دستورالعمل واحد كارت و شخصي سازي؛
 تدوين دستورالعمل حفاظت.

بازنگري در فرم هاي در گردش و نظام مند كردن آنها با توجه به 
فعاليت هاي محدود سال گذشته در جهت يكپارچه سازي فرم هاي 
در گردش، در شش ماه اول سال 88 ، فعاليت هاي گسترده اي در 

اين خصوص صورت پذيرفت.
كليه فرم هاي در گردش جمع آوري و مواردي كه گردش كاري 

نداشت از ليست حذف شد؛
فرم هاي فعال در واحد هاي توليدي با تغييرات الزم طراحي و به 

تأييد مسئوالن مربوطه رسيد؛
فرم هاي هر واحد در سه نسخه تهيه و با ممهور نمودن به مهر 
جديدي  فرم  هيچ گونه  مقررشد  و  گرفت  قرار  كنترل  تحت   QC
بدون رعايت حساسيت هاي تعريف شده در خصوص جلو گيري 

از تعدد فرم ها و كار آمدي مورد انتظار طراحي نشود.
  اقدامات اصالحي و پيشگيرانه:

با توجه به تجربةكاري ساليان گذشته و تالش هاي انجام شده در 
جهت طبقه بندي آنها در حوزه هاي مختلف، خوشبختانه اقدامات 
واحدها  عمليات  گردش  در  مطلوبي  اثرات  پيشگيرانه  و  اصالحي 
جهت  از  بهتري  هماهنگي  توليد  واحد  كه  نحوي  به  است،  داشته 
نيازسنجي سفارش هاي در جريان توليد و پيش از توليد با واحد 

تداركات داشته است.              
پيش بيني اقالم مصرفي از سير بهتري نسبت به گذشته برخوردار 
نياز سنجي  لوازم التحرير  مورد  در  حتي  كه  نحوي  به  مي باشد، 
خريد،  ماموران  مراجعه  تعدد  از  آن،  تبع  به  و  شده  ساليانه 

جلوگيري شده است.
روش هاي توليدي با توجه به تجهيزات موجود در شركت متناسب 
توليدي  خطوط  و  كرده  حركت  بهينه  جهت  در  مشتريان  نياز  با 
جديدي به جهت جلوگيري از اشكاالت گذشته تعريف شده است. 
به طور مثال، استفاده از ماشين نيپسون در درج اطالعات متغير و 

چاپ توسط ماشين هاي رول از موارد قابل اشاره است.
دربخش كارت، به سبب تعريف شيف هاي كاري متناسب با نياز، 
ضمن جلوگيري از ضايعات، شاهد نتيجة خوب و عملكرد منطقي 

متناسب با ظرفيت توليد و نياز مشتريان هستيم.
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  تجزيه و تحليل آماري:
باتوجه به تجربه هاي به دست آمده، اكنون كمتر واحدي است كه 
عملكرد خود را بدون ارائه آمار و رسم نمودار تجزيه و تحليل آنها 
درمقايسه با زمان هاي مشابه قبل ارائه ننمايد كه اين جاي بسي 
اميدواري است؛ چرا كه ارزيابي عملكرد واحدها تنها با  كلي گويي 
امكان پذيرنيست. به منظور بررسي و تحليل نقاط قوت و ضعف 
عملكرد آنها، دسترسي به آمار و ارقام واقعي، ضروري است  و 
اين مهم، در راستاي اهداف  ISO  و استانداردهاي تعريف شده 

صورت پذيرفته است.  
  كنترل نقاط بحراني:

شايد مهم ترين فعاليتي باشد كه هر واحد در راستاي بهبود مستمر 
آن  به  احتمالي  بحران  گونه  هر  از  جلوگيري  و  خود  فعاليت هاي 
نياز دارد. آن بايستي در سرلوحة كاري خود قرار گرفته و كليه 

فعاليت ها و گلوگاه ها و نقاط بحراني در فرايند عمليات، شناسايي 
و رفع شود.

اگر زمان انتظارمشتري و يا تهيه مواد اوليه و خدمات بيروني و 
بايستي  نماييم،  تلقي  مهمي  دغدغه هاي  عنوان  به  را  كيفي  كنترل 
واحدهاي مرتبط با آن، مانند بازاريابي و فروش، توليد، تداركات 
و فني با تدوين برنامه ريزي الزم و كنترل نقاط بحراني در واحد 
خود، همگام با ساير واحدها در جهت انجام اين مهم همكاري الزم 

را معمول دارند.
بازنگري  توليد،  ماهيانه  برنامه  بودجه،  پيش بيني  راستا،  اين  در 
سفارش، برگه هاي اولويت روزانه و برنامه ريزي PM با هماهنگي 

واحد توليد انجام مي شود.
  نتيجه گيري 

شده   تعريف  استانداردهاي  از  واحدها  تأثيرپذيري  طريق،  هر  به 

ISO و لزوم كنترل نقاط بحراني، مطلوب بوده و فعاليت هاي انجام 
شده در كميته راهبردي ISO  را مي توان در جهت بهبود فرآيندها 
و ارتقاي سطح عملكرد واحدهاي عملياتي به وضوح مشاهده كرد، 

به نحوي كه موارد مهم در هر واحد مورد توجه قرار مي گيرد: 
برنامه ريزي درحد قابل قبول براي انجام امور صورت مي پذيرد؛

اولويت ها از راه هاي گوناگون تاكيد مي شود؛
فعاليت ها به اشكال گوناگون ارزيابي مي گردد؛  

عملكرد كميته ها در راستاي خط مشي كلي شركت در دوره هاي 
سه ماهه ارزيابي و به مديريت گزارش مي شوند، كه اهم موارد را 

گزارش مي دهد.
ارزيابي عملكردها و نتيجه ها معناي واقعي تري به خود گرفته و در 

مسير پويايي عملكرد واحدها صورت مي پذيرد.
چك ليست هاي مختلف در جهت بهبود فرايندها استفاده مي شود 

و از كيفيت بهتري نسبت به گذشته برخوردار است. به نحوي كه 
حتي بازديدهاي انجام شده تجزيه و تحليل مي گردد و براساس 

چك ليست هاي تعريف شده، عملكرد هر واحد ارزيابي مي شود؛
فعاليت هاي  بازخورد  از  اطالع  به سبب  مشتريان  از  نظر سنجي 

واحدهاي مختلف صورت مي پذيرد؛
برنامة زماني خرابي ماشين آالت و موارد مهمي كه مي بايستي در 
مورد  ليست هاي  و چك   PMدربرنامة مانيتور شود،   PMبرنامة

نظر مورد توجه قرارمي گيرد؛
كارهاي گروهي در شركت از قوت بيشتري برخوردار شده و اين 

مهم اثر مطلوبي در عملكرد واحدها داشته است؛
در مجموع مي توان فعاليت هاي انجام شده را در مسير خواستة 
ايزو و درسطح مطلوب ارزيابي كرد، اما استمرار اين وضعيت در 

گرو همكاري وهماهنگي همة واحدهاي عملياتي است.
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نهمين  »  در  ايران  ملي  بانك  « شركت چاپ و نشر  توليدات 
جشنواره صنعت چاپ، در سه حوزه، حائز دريافت لوح تقدير 

شناخته شد:
ملي چك بانك ملي ايران،  رفاه چك و نمونه كارت ملي هوشمند به سفارش وزارت كشور،  محصوالتي بودند كه با نظرهيأ  ت داوران به سبب 

كيفيت محصول و خالقيت درتوليد، شايسته ي دريافت لوح تقدير شناخته شدند.
در اين ميان، در گروه مشترك اوراق بهادار و كارت هاي اعتباري 
شركت  محصوالت  به  جشنواره  زرين  تنديس   ،ID هوشمند  و 

چاپ و نشر بانك ملي ايران تعلق گرفت.
ماه)، طي  آبان   17) يكشنبه  مذكور، روز  نامه هاي  تقدير  و  تنديس 

نخبگان  و  بزرگان  كشوري،  مقامات  حضور  با  كه  مراسمي 
ادارات  و  ها  سازمان  نمايندگان  و  هنر  اهالي  چاپ،  صنعت 
به  بود.  شده  برگزار  تهران  نياوران  فرهنگسراي  در  مختلف 
مهندس رضا منصوري، مدير عامل شركت چاپ و نشر بانك 

ملي ايران اهدا گرديد. 
واحد  توليدات  كه  است  پياپي  سال  دومين  اين  است،  گفتني 
به خاطر  ايران  ملي  نشربانك  و  كارت هوشمند شركت چاپ 
برتري هاي كيفي موفق به كسب مقام اول جشنواره  شده است 
و اين در حالي است كه فقط دو سال از آغاز فعاليت اين واحد 

مي گذرد.
در  چاپي  محصول  برترين  ايران،   ملي  بانك  چك  ملي    

حوزه ي اوراق بهادار 
ايران  ملي  بانك  چك  ملي  چاپ،  صنعت  جشواره  درنهمين 
كه تمامي مراحل طراحي و توليد آن در شركت چاپ و نشر 
و  خالقيت  لحاظ  به  است،  رسيده  انجام  ايران،  به  ملي  بانك 
كيفيت درتوليد، برترين محصول چاپي در حوزه اوراق بهادار 
اين  نخست  رتبه ي  و  افتخار  لوح  كسب  به  موفق  و  شناخته 

جشنواره شد.

بانك ملي در  برتر شركت چاپ و نشر    كسب سه مقام 

نهمين جشنواره صنعت چاپ 

برتر شركت چاپ   كسب سه مقام 

چاپجشنواره صنعت چاپ  نعت ه ا جشن ججننهمين

ين 
ير 

ر

ري 
كت 

طي 

ان 
ت 
به 
نك 

حد 
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  مسابقات ورزشي

  رشتة شنا 

از  با حضور 12نفر  تير 88،   تاريخ 13  السالم) در  (عليه  امام علي  به مناسبت ميالد  بدني و  تربيت  به همت واحد 
كاركنان، مسابقه ي شنا برگزار شد.

دراين مسابقه آقايان بابك مظفريان، شهرام اماني و خواجه پرپين،  به ترتيب رتبة اول تا سوم را كسب نمودند.

  رشتة فوتسال

به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان، مسابقات فوتسال باحضور 7 تيم برگزارشد.
اين مسابقات در دو گروه 3 و 4 تيمي برگزارشد و در پايان، تيم هاي زير، رتبه اول تا سوم را كسب كردند:

رتبه اول، تيم « شهيد نادر ارجمندي»  متشكل از: علي عظيمي، بهبود ارجمندي، جعفر جمالزاده، علي حامدي،  بابك مظفريان و 
محمدرضا صبور.

رتبه دوم، تيم «اميد»  متشكل از: احمد حاتمي، علي كريم زاده، رضا بني اسد، ابوالقاسم كديور، مصطفي خانلو و ابوالفضل انوري.
رتبه سوم، تيم «پارسيان»  متشكل از: رضا شيرزادي، محمود فخرايي، خواجه پرپين، داود جليلوند، احسان زرگري 

و مهدي خداپرست.

ا ا ( ال ال ل ) ل ا ا ال ا
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  سفر به خانة دوست 
خانه  زيارت  شفقي،  مهدي  و  كامران شمس  گرامي،  همكاران    

معبود (مكه مكرمه) و نوشيدن از چشمه زالل واليت(كربالي معلي) 

گواراي وجودتان باد!

  آري،  زندگي زيباست
  دراين روزهايي كه گذشت، همكاران عزيز، رضا بني اسد، نيما 

منبري، مرتضي نوروز پور، بهرام ناجي، هادي حسن زاده و سعيد 

صفي خاني، شاهد روزهاي خوش تولد فرزندشان بوده اند.

صميمانه ترين تبريك ها را به آن ها تقديم مي كنيم.

   روز وصل دوستداران ياد باد 
مجيد  علياري،  مهدي  نظرعليپور،  مرتضي  ارجمند،  همكاران    

عليجاني، خليل قطبي و ابوالفضل انوري شروع زندگي مشترك تان 

مبارك باد!

  دريغا گل سرخ را باد برد
پور،  ياوري  هوشنگ  محترم،  همكاران  گذشت،  كه  فصلي  در    

داود محمدي تبار و سيد كمال ميرنوري، در فقدان عزيزان خود 

براي  و  شكيبايي  آنان،   براي  بزرگ  خداي  از  نشستند.  به سوگ 

رفتگان،  سعادت ابدي و آرامش در جوار حضرت حق آرزومنديم.

  همكارجديد
  همكارمحترم، بهنام خليلي، حضورت را در واحد «مالي» شركت، 

گرامي مي داريم.

   خداحافظي با همكار قديمي
تالش  ازسال ها  پس  كه  اكنون  ميرزايي،  رضا  قديمي،  همكار    

صادقانه، دوره ي مأموريت خود را در شركت به پايان رسانده، به 

بانك ملي ايران باز مي گرديد، مراتب قدرشناسي ما را بپذيريد.

  امور رفاهي
  واريز كمك هزينه تأمين البسه.

  واريز علي الحساب عيدي ساالنه در شهريور ماه.

  واريز كمك هزينه تحصيل به 161 نفراز كاركنان.

  تحويل سهميه برنج و روغن شش ماهه اول و دوم كاركنان.

  مسابقه ي احكام روزه در ماه مبارك رمضان
مبارك  ماه  مناسبت  به  كه  روزه  احكام  مسابقه ي  كشي  قرعه    

درنمازخانه   (88/7/5) يكشنبه  روز  در  بود،  برگزارشده  رمضان 

شركت انجام شد.

دراين مراسم به 20 نفر از 106 نفري كه به سؤاالت پاسخ صحيح 

داده بودند، بن  20/000 توماني اهدا گرديد.
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  اسامي برندگان مسابقه ي احكام روزه :
1. عباس محمدي

2. علي فالح 

3. منصور رزاقي

4. مهدي شهرابي 

5. محمد رسول رضاپناه

6 . حسين فرخي

7. حبيب حسابي 

8. بهبود ارجمندي 

9. محمد رضا صبور

10. نادر صفاوردي

11. حميد زلفي

12. محمد رضا  پرويني نيا

13. ناصر چرخگرد

14. حسينعلي نوروزي

15. قاسم ثقفي

16. بهروز تيموري

17. وحيد فتحعلي بگلو

18. جمشيد مهرآور

19. حسنعلي ترابي

20. مهدي تختي

.   دوره هاي آموزشي

درفصلي كه گذشت،  به همت واحد اموركاركنان، دوره هاي آموزشي 

زير، طبق جدول آموزش ساالنه برگزار شد:

  طبقه بندي مشاغل(2 نفر)

  آموزش انتظامي بانك ها(2 نفر)

  سامانه هاي جاسوسي در  صنعت و سازمان هاي  ايران (2 نفر)

  آمادگي ُمنجيان غريق (2 نفر)

  ماشين مولرمارتيني (7 نفر)

  بهداشت عمومي (2 نفر)

  اولين كنفرانس ملي مديريت كيفيت در چاپ (10 نفر)

  اصول مديريت و سرپرستي (پيشرفته) (28 نفر)

  اصول مديريت و سرپرستي (واحدهاي توليدي) (3نفر)

  آموزش توجيهي و تخصصي اطفاي حريق (53 نفر)

  مديريت انگيزش (24 نفر)

مجموعه اين دوره ها،  به ميزان 2784 نفر ساعت براي كاركنان بوده است.

  مسابقه علمي پژوهش                 
پژوهشي  علمي  مسابقه  كيفيت،  ملي  روز  آبان،   18 مناسبت  به    

ويژه مديران، سرپرستان، مهندسان و كارشناسان شركت برگزار 

شد. در اين مسابقه، پاسخ آقاي احسان غالمي به عنوان كامل ترين 

پاسخ،  برگزيده شد.     
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  عليرضا حيدري
كاپيتان تيم ملي كشتي آزاد و مرد شش طاليي كشتي ايران

اين ها فقط تلقين است!
و  خبريم  با  سيگار  مضرات  از  وقتي  نظرم  به  «سيگارنمي كشم. 
. بعضي ها  به رو هستيم  با مشكل رو  يعني  سراغ آن مي رويم، 
فكرشان  مي كنند،  پيدا  آرامش  مي كشند  سيگار  وقتي  كه  معتقدند 
آسوده مي شود اما اينها فقط تلقين است. شايد با حمام كردن يا 
ورزش هايي مانند شنا به مراتب آرام تر شويم. مجبور نيستيم كه 

سالمت خود را به خطر بيندازيم. سيگار دشمن 
ما  به  شويم  متوجه  اينكه  وبدون  است  سالمت 
آسيب مي رساند. از همه بدتر، حس وابستگي آن 
از  ايجاد شد، جدا شدن  است و متاسفانه وقتي 

اين استوانه كوچك خيلي سخت مي شود.»
  هادي ساعي

دارندة مدال برنز بازي هاي المپيك 2000 سيدني 
و قهرمان المپيك 2004 آتن

هنوز بايد فرهنگ سازي شود
«يك جايي مطالعه كردم كه همه نوع دودي مضر 
و  گازوئيل  تا  گرفته  عود  و  اسفند  ازدود  است، 
حتي  است.  دخانيات  مضرتر  ازهمه  اما  بنزين. 
وقتي روي پاكت اين محصول هم نوشته كه از 

به سراغ آن برويم؟ هم  بايد  كشيدن سيگار خودداري كنيد، چرا 
سالمت خودمان را به خطر مي اندازيم و هم اطرافيان مان را. من 
من  و  نيستند  سيگاري  هم  دوستان  نمي كشم.خوشبختانه  سيگار 
از در معرض دود سيگار قرار گرفتن هم مصون شده ام. كشيدن 
از بزرگ ترين عادت هاي اشتباه زندگي است. سيگار  سيگار يكي 
كشيدن از خيلي از عادات بدي كه در جامعه رواج دارد، بدتر است 
متاسفانه در دهه قبل سيگار كشيدن نشانه باوقار بودن و بزرگ 

شدن بود. حتي در فيلم هاي سينمايي هم، بازيگر نقش اول سيگار 
دست مي گرفت. خوشبختانه امروز اين فرهنگ اشتباه تصحيح شده 
به فرهنگ سازي احساس  نياز  با دخانيات  بازهم براي مبارزه  اما 

مي شود.»
  حميد سوريان 

نابغه كشتي فرنگي ايران و دارنده سه مدال طالي جهاني و عنوان دار 
قهرمان قهرمانان سال 86

صددرصد با سيگار مخالفم
دليل  به  مخالفم.  صددرصد  سيگار  پديده  «با 
و  بيني  شكستگي  با  كشتي  سنگين  تمرينات 
در  كشيدن  نفس  حتي  و  شدم  مواجه  پوليپ 
مي كند.  ناراحتم  دارد  سيگار  دود  كه  فضايي 
سيگار  كسي  وقتي  است  محال  علت،  همين  به 
مي كشد كنارش بمانم اگر دوست صميمي باشد، 
از او مي خواهم اين كار را نكند و اگر بزرگ تر 
باشد و ناآشنا، محيط را ترك مي كنم. بدن به 
اكسيژن نياز دارد اما وقتي سيگار مي كشيم به 
جاي اين گاز حيات بخش، چندين نوع ماده دود 
يك  و  هزار  ريه هايمان مي شود.  وارد  مسموم 
نوع بيماري سراغ آدم مي آيد. به نظر من خدا 
بدن سالم به ما داده و وظيفه ما اين است كه از 

آن مواظبت كنيم .»
  علي انصاريان 

ملي پوش سابق
در خانواده ما هيچكس سيگار نمي كشد

«نه خودم و نه خانواده ام هيچ كدام سيگاري نيستيم. بعضي ها فكر 
چشم  به  هم  ديگر  بعضي هاي  و  است  مسكن  يك  سيگار  مي كنند 
حالل مشكالت به آن نگاه مي كنند. اما كشيدن سيگار فقط يك عادت 

هم صدايي چهره هاي هنري و ورزشي عليه سيگار
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نادرست است. هيچ دودي نمي تواند نجات دهنده باشد و معجزه 
مشكل  كشيدن  سيگار  با  نبايد  كه  آمد  پيش  مشكلي  وقتي  كند. 
ديگري را ايجاد كرد. خدا به انسان عقل و شعور داده و عقل هم 

حكم مي كند سراغ چيزي كه براي ما مضر است، نرويم.»
  محمد نصرتي

دفاع ملي پوش تراكتور سازي
با سيگاري هاي همسن خودم شديدًا برخورد مي كنم

به  هم  را  سيگار  كشيدن  و  هستم  بزهكاري  سرسخت  «مخالف 
نوعي بزه مي دانم. رفتن به سراغ سيگار مي تواند تفكر حرفه اي يك 
ورزشكار را به خطر بيندازد و تمركز محصالن و دانشجويان را 
خدشه دار كند و يك جوان را به گمراهي بكشاند. سيگار نمي كشم 
و به شدت با افراد سيگاري هم سن و سال خودم برخورد مي كنم. 
عوارض سيگار بسيار زياد است كه كمترين آن، مشكالت تنفسي 
است و مي تواند در نهايت به بيماري هاي خطرناكي مانند سرطان 
ريه منجر شود. هفته مبارزه با دخانيات فرصتي است كه بايد از 
كشيدن  به  است  ممكن  كه  را  جواناني  و  برد  بهره  خوبي  به  آن 

سيگار فكر كنند، آگاه كرد.»
  محرم نويدكيا  

كاپيتان تيم فوتبال سپاهان اصفهان 
سيگار شروع اعتيادهاي ديگراست

او  كردم.  مي  صحبت  سيگار  درباره  پزشكي  با  پيش  سال  «چند   
بود،  وحشناك  خيلي  كه  داد  نشانم  سيگاري  فردي  ريه  از  عكسي 
درست مانند بخاري نفتي هاي قديم، تمام ريه را دود و عفونت گرفته 
بود. از همان روز نگران پدرم شدم كه سيگاري است. خيلي سعي 
كردم كه ترك كند اما نكرد. آن تصوير امروز پس از گذشت سالها 
هنوز هم به يادم است و نمي توانم فراموشش كنم. به نظر من بيشتر 
شايد  مي شود.  شروع  سيگار  از  جامعه  جوانان  امروز  مشكالت 
كه سيگار شروع  مي گويم  هم  باز  من  اما  باشد  تكراري  اين جمله 
اعتيادهاي ديگر است. متاسفانه كمتر شخص سيگاري پيدا مي شود 
كه به اين حرفها گوش بدهد. اما تو را به خدا اين مطالب را حداقل 

براي جوان هايي كه هنوز سراغ سيگار نرفته اند، چاپ كنيد.»

  جهانگير كوثري
تهيه كننده و مفسر فوتبال

ازسيگار مي ترسم!
و  دارد  جالبي  تعبير  مي كشند،  سيگار  كه  كساني  درباره  كوثري 
در  را  سيگار  او  هستند.»  نابالغي  آدمهاي  «سيگاري ها  مي گويد: 
فضاي  در  كردن  كار  درباره  و  مي داند  ورزش  فضاي  با  منافات 
سينما كه سيگاري هايش كم نيستند مي گويد: «متاسفانه در اين فضا 
آدمهاي سيگاري زيادند اما من تا مجبور نباشم با سيگاري ها كار 
نمي كنم. در خانواده ما هم هيچ سيگاري وجود نداشته و ندارد. بد 
نيست بدانيد كوثري درباره بازي باران _دخترش_ در صحنه هايي 
از فيلم خون بازي و كشيدن سيگار در آن نقش گفت:«اين صحنه ها 
عذاب  بسيار  ابن صحنه ها  ديدن  از  من  و  بگيريم  بوديم  را مجبور 

مي كشيدم و اذيت مي شدم.»
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  توجه به شيوه ي اماليي واژه ها
هر فارسي زبان در دوران تحصيل خود با شيوه ي امالي واژه ها 
آشنا شده و  نادرست واژه ها را ديده است و بر ميزان تحصيل و 

مطالعه ي خود اندوخته ي واژگاني و اماليي دارد. 
نادرستي  ببرد،  بهره  از واژه هاي آشناي خود  نويسنده،  اگر هر 
بر  زيادي  موارد  به  نامه ها  بررسي  در  اما  دارد،  كمتري  اماليي 
اين  مي نويسند.  نادرست  را  واژه ها  نويسندگان  كه  مي خوريم 
افراد يا كم دقتي مي كنند يا واژه هايي را مي نويسند كه به خاطر 
ندارند. در اين موارد از خود مي پرسند آيا «آذوقه» درست است 
كرده ام»يا  تسويه  را  «حسابم  «توفان»،  يا  «طوفان»  «آذوغه»،  يا 

«تصفيه كرده ام»، او دچار«غيض»شده يا «غيظ» و... .
آقاي ابوالحسني نجفي در كتابي به نام «غلط ننويسيم» تمام موارد 
اين چنين را به ترتيب الفبا، فراهم كرده و توضيحات خوبي براي هر 

مورد آورده است.
اين درس را با كمي تغييراز اين كتاب گرفته ايم؛ پيداست كه موارد 
ياد شده فقط اندكي از آن همه نكته هايي است كه ايشان گرد آورده و 
تنها براي آشنايي با اين كتاب است. اميد است ما چنان كه در پوشيدن 
لباس و آراستگي ظاهر تالش و دقت داريم، با داشتن وخواندن اين 
گونه كتاب ها در نوشتن نيز دقت بيش تر به كار ببريم و بدانيم كه 
درست نويسي هم بيانگر شخصيت و آراستگي نويسنده است و هم 

در نگهداري زبان ملي و يكسان سازي آن به ما كمك مي رساند. 
  آج/ عاج

فارسي  واژه ي  «آج»  كاربرد.  به  هم  جاي  به  نبايد  را  كلمه  دو  اين 
است به معناي «برجستگي هاي منظم بر سطح يك شيء مانند سطح 
به معناي «ماده ي ظريف و  سوهان»؛ ولي «عاج» كلمه عربي است 
فيل و بعضي  بدنه ي اصلي دندان  به رنگ سفيد شيري كه  سختي 
ديگراز جانوران را تشكيل مي دهد»؛ بنابراين «الستيك آجدار»درست 

است، نه «الستيك عاجدار».
  آگاه/ آگاه به

مي برند  كار  به  چيزي  از  ساده  آگاهي  معناي  به  را  اولي  امروزه 
«معرفت  و  مترادف «شعور»  و  آگاهي عميق تر  معناي  در  و دومي 

جامع»به كار مي رود .
   آن را/ تو را 

«را»نشانه ي مفعول است و واژه ي مستقلي است و بايد جدا نوشته 
شود. هم چنين است در كلمه هاي «اين را، ايشان را »و... .

  ابزار/ افزار
و  دارند  يكسان  ارزش  جمله  در  و  هستند  همگون  واژه  دو  اين 
مي توانند جانشين يكديگر شوند مگر در بعضي از تركيب ها كه يكي 

اهميت درست نويسي
را  نوشته  است  بهتر  نامه،  امضاي  و  تايپ  از  پيش 
بخوانيم و نادرستي هاي اماليي و انشايي آن را از بين 
نكنيم،  ويراستاري  را  آن  خودمان  اگر  كه  چرا  ببريم؛ 
ديگران به انتقاد از نوشته ي ما خواهند پرداخت و ما 

را به بي سوادي و ناداني، متهم خواهند كرد.
و  نگارش  الفباي  با  بايد  مردم،  همة   اساس،  براين 
نياز هاي  بتوانند  تا  باشند  داشته  آشنايي  ويرايش 
اداري و شخصي خود را به درستي و زبيايي بنويسند 

و با افتخار آن را پيش چشم ديگران بگذارند.
واژه ي ويرايش، به معناي پاكيزه كردن و دور كردن 
نوشته از   نادرستي هاي اماليي، انشايي، واژگاني و 
زباني است. آن چه در ويرايش نوشته هاي اداري در 

نظر مي گيريم، عبارت است از:
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از اين دو بيش تر كاربرد دارد؛ مثًال مي گوييم «ابزار فروشي» نه 
«افزار فروشي» و يا نوشت افزار» نه «نوشت ابزار».

   اتاق/ اطاق
اين كلمه تركي است و در تركي مخرج «ط» وجود ندارد، بنابراين 
بهتر است كه به صورت «اتاق» نوشته شود. هم چنين است واژه ي 

غير عربي چون: «اتو، توس، تهران، باتري، بليت و ...».
   اثاث/ اساس

اين دو كلمه را نبايد با هم اشتباه كرد. «اثاث»به معناي لوازم خانه 
است، اما «اساس» به معناي «پي، پايه و بنياد» است.

  َاْثنا/ ِاْثنا
«اِثنا»  اما  ميان،  و  وسط  معناي  به  است،  عربي  «اَثنا»واژه اي 
درفارسي تنها در تركيب «اِثنا عشر»به معناي دوازده كاربرد دارد. 
امامي»،  اثنا عشري» يعني «شيعه ي دوازده  در عبارت « شيعه ي 

«اِثنا» به شكل دوم درست است.
   َاْحَسْنت/ َاْحَسن

به  «احسان»  مصدر  از  ماضي  مخاطب  مفرد  صيغه ي  «احسنت» 
معناي «نيكو كردي» يا «نيكو گفتي» و اصطالحًا به معناي«آفرين» 
است، اما«احسن» صفت تفضيلي به معناي «نيكوتر يا نيكوترين» و 

«زيبا يا زيبا ترين» است و نبايد به جاي هم به كار روند.
  َاخبار/ِاخبار 

اول  به كسر  «اِِخبار»  ولي  «خبر»است،  اول، جمع  فتح  به  «اَخبار» 
اخبار»  «آگاه كردن» است. عبارت «زنگ  يا  به معناي «خبردادن» 
را معموًال به فتح اول تلفظ مي كنند، اما درست آن كسر اول يعني 

«اِخبار» است.
  ازدحام/ ازدهام

«ازدحام» به معناي « بسياري و انبوهي (جعميت)»و امالي آن به 
همين صورت درست است. 

   است
درتلفظ، همزه ي «است» مي افتد وبه كلمه ي پيش از خود مي چسبد. 
مثًال گفته مي شود «صبحست»به جاي «صبح است» و «نورانيست» 
«نوراني  است»و  «صبح  مي نويسيم  اما  است»،  «نوراني  جاي  به 

[u] «و» به  [a]يا  «آ»  به  آن  از  پيش  كلمه ي  كه  هنگامي  مگر  است»، 
ختم شود،در اين صورت همزه در نوشتن و خواندن مي افتد؛مانند: 

داناست، نيكوست و ... .

  استعفا/ استيفا
اين كلمه با فعل «كردن» به كار مي رود، نه با فعل «دادن»، بنابراين 
استعفا كردن درست است. استعفا «درخواست كناره گرفتن ازكار 
طور  به  حق  يا  مال  گرفتن  «بازپس  معناي  به  «استيفا»  اما  است» 

كامل»است؛ اين دو كلمه را نبايد با هم اشتباه كرد.

  اسير/ اثير/عصير
«اين سه كلمه در گفتار يكسان، اما در نوشتار و معني متفاوت هستند. 
«اسير» يعني «كسي كه در جنگ به دست طرف گرفتار شود». «اثير» 
در نزد قديمي ها، «طبقه اي در آسمان در باالي جو زمين، متشكل از 
عنصري رقيق، بي وزن و آتش گون» است و «عصير» عبارت است 
از «عصاره شيره ي هر چيز» و اصطالحًا به «شيره ي انگور»يعني 

شراب گفته مي شود.

ِ  پرتقال/پرتغال
نام يكي ازمركبات و نيز نام كشوري در اروپاي غربي. معموًال نام 

ميوه را «پرتقال» و نام كشور را «پرتغال» مي نويسيم.

  تعويض/تعويذ
اين دو كلمه را نبايد با هم اشتباه كرد. «تعويض» به معناي « عوض 
اما «تعويذ» به «دعايي كه براي نگهداري و محافظت  كردن» است، 

مي نويسند و به بازو يا گردن مي آويزند» اطالق مي شود.

  تلگرافات
عربي  «ات»  به  آن  بستن  جمع  و  است  فرانسوي  «تلگراف»  واژه 

صحيح نيست و بايد گفت: «تلگراف ها».

  تلگرافًا/ تلفنًا
اين دو واژه فرانسوي است و همراه كردن آن ها با تنوين قيد ساز كه 
مخصوص واژه هاي عربي است، درست نيست. به جاي آن دو مي 
توان گفت «تلگرافي» و «تلفني». تنوين قيد ساز را در واژه فارسي نيز 
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صحيح، بجا و مناسب» به كار مي رود. 
  جذر/جزر

اين دو كلمه را نبايد با هم اشتباه كرد. «جذر» به معناي«ريشه» 
است، اما «جزر» (درمقابل «مّد») «فرو نشست آب دريا براثرحركت 

ماه» است. 

  چون... لذا
واژه ي «چون» براي بيان علت به كار مي رود. هم چنين واژه ي 
«لذا» نيز براي بيان علت  مي آيد. بنابراين همراه آوردن اين دو در 

يك جمله يا عبارت نادرست است.

  حيات / حياط
اين دو كلمه را نبايد با هم اشتباه كرد. «حيات» به معناي «زندگي» 
و «حياط» به معناي«فضاي سرگشوده ي درون خانه كه اطرافش 

ديوار يا اتاق است».

نبايد به كار برد. واژه هايي چون دومًا، سوما،ً جانا،ً گاهًا، ناچاراً و 
نظاير اين ها غلط هستند.

  تهويه ي هوا
تهويه خود به معناي «عوض كردن هوا» يا «هوا دادن» است و نياز 
به كلمه ي هوا ندارد. بنابراين، تركيب «دستگاه تهويه هوا» اشتباه 

است و بهتر است به جاي آن گفت و نوشت:«دستگاه تهويه».

  ثمر/ سمر
متفاوت  معني  و  نوشتار  در  اما  يكسان،  گفتار  در  كلمه  دو  اين 
هستند. «ثمر» به معني «ميوه، حاصل و نتيجه» است، «سمر» يعني 

«افسانه و حكايتي كه زبان زد مردم باشد».

   ثواب / صواب
به  و  است  اسم  «ثواب»  كرد.  اشتباه  باهم  نبايد  را  كلمه  دو  اين 
اما «صواب» صفت است و به معناي «درست،  معناي «پاداش»، 

پرهيزكار باش كه هرگز هيچ پرهيزكاري از درستي نمي ميرد.
(غزالي طوسي)

اميد در زندگاني بشر آنقدر اهميت دارد كه بال براي پرندگان.
(ويكتور هوگو)

وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد.
(امرسون)

به جاي اين كه سعي كنيد مرد موفقيت باشيد، سعي كنيد مرد ارزش ها باشيد.
(آلبرت انيشتين)


