
 داستان كوره هزارتني 
حسين آقا نامه اي مي نويسد و محمود عاملي را در تـهـران 

مأمور مي كند كه سراغ دوستش حسين اشراقي بـرود او را 

رود نمي يابد سراغ سناتور ضيايي به اطاق صنايع و معادن مي

كند كه و نامه حسين آقا را مي دهد. سناتور ضيايي تعجب مي

تني فرسوده چرا بـا يـك كـوره  300تني و  200خوب اين 

هزارتني بايد عوض شود نه پانصدتني؟ دراينجا مسئله تاميـن 

سيمان كارخانه ذوب آهن و اختالفات با كارخانه سيمـان بـه 

هم گره مي خورد و پاي اشرفي، معاون اداري وزارت اقتصـاد، 

و مهندس نجم آبادي معاون صنعتي و شيرزاد مديركل صنايع 

كشور هم در ميان كشيده مي شود. تا شايد بـتـوانـنـد ايـن 

 موافقت هزارتني را بگيرند.

وزارت اقتصاد به حسين آقا نوشته بود چون كارخانه سيماني از 

سرباره هاي ذوب آهن قرارست ايجاد شود ، با افزايش تولـيـد 

)  حسين آقـا از ايـن 334ب  20/10/48مخالفت مي كند (

تقاضا نامه ها و نامه نگاري ها طرفي نمي بندد و به زيرمـيـز 

از تهران مـي نـويسـد:           9/11/48متوسل مي شود. عاملي در 

تا كه قرار بوده فقط و فـقـط بـراي  15تا بقيه  5...  راجع به 

تـا  50اقدام اوليه به قسمتها داده شود و بعد از درست شدن تا 

تا صادر شده، و ثانياً آنها كه كـار  5به آنها بدهيم . اوالً چك 

خودشان را كردند و حتي اولياء هم كه بنابه دسـتـور قـبـلـي 

مخالف بودند راه مخالفت را براي آنها بستند. كه موافق شدند 

ولي ديگر وقتي شخص شاه مي گويد نه ، چه كار مي تواننـد 

به حسين آقا مي نويسد كـه   بكنند؟ عاملي سه روز بعد مجدداً

مرتب در تعقيب هزارتني است . خدمت سـنـاتـور ضـيـايـي 

شرفياب شده و ضيايي به او گفته با وزير اقتصاد تماس گرفته 

و بعد هم با دكتر شيباني ،مديرعامل ذوب آهن، صحبت كرده 

دهد مياست و همدانيان خودش را به من برساند. عاملي ادامه

كه با [حسين] اشراقي هم تماس گرفته اما به او گفـتـه كـه 

وقت مالقات نيافته اس . عاملي معتقد است كه كـار وزارت 

اقتصاد را درست كرده و ديگراز دست او بـيـرون اسـت و 

استنباطش اين است اگر موافقت دكتر شيباني گرفته شـود و 

دكتر ضيايي هم كه موافق است نظرشان با وزير اقتصاد يكي 

 شود كار درست مي شود.

بـه  حسين آقا در نامه اي با قيد ً خيلي خيـلـي مـحـرمـانـه ً

) كه ديروز يك ساعت با 48/11/13محمودعاملي مي نويسد (

دكتر ضيايي مذاكره حضوري داشته و او به حسين آقا پيشنهاد 

كرده كه تا چهارشنبه جوابش را بدهد . دكتر ضيـايـي بـا مي

دكتر شيباني مذاكرات مفصل كرده و قرار شده، يكصد هزارتن 

سيمان به ذوب آهن بفروشيم به قيمت سد [زاينده رود] و بـه 

او گفته است كه ذوب آهن پاي بند به امضاي خود نيسـت و 

 11/14قرار شد، قرارداد ذوب آهن را برايشان بفرسـتـد. در 

عاملي از تهران مي نويسد كه امروز دومرتبه پيش ازظـهـر و 

بعدازظهر به اتاق صنايع و معادن رفـتـه ولـي نـتـوانسـتـه 

دكترضيايي را ببيند. همان روز پانزدهم به اتـاق صـنـايـع و 

معادن رفته ولي نتوانسته دكتر ضيايي را ببيند . وحسين آقـا 

درجواب مي نويسد مي دانسته كه تا دوشنبه نيست . بـهـتـر 

است از منزلش تلفني وقت مالقات بگيرد و شماره تلفن او را 

نويسد ميهم مي دهد و در نوزدهم همين ماه دوباره به عاملي

كه به سناتور ضيايي گفته است با پيشنهاد ذوب آهن موافقـت 

مي كند(اما سعي كن پنجاه هزار تن بدهيم نه صـدهـزارتـن). 

قرارداد كوره يك هزارتني و فروش سيمان بــه ذوب آهـن 

بايد باهم و همزمان نوشته و امضا شود. به همين تاريخ، يعني 

، عاملي به حسين آقا مي نويسد كه حسين اشراقي مي 11/29

گويد كار خيلي مشكل است و فعالً ناامـيـد اسـت. ضـمـنـاً 

مديركل صنايع و وزير اقتصاد رفتند هند. اما حسين آقا دسـت 
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شود و ايـن،  ، باب يازدهم كتاب امامت نگاشته مي»َحسَــن«با نام 

اي است براي ما كه چيزي به كليّت روشني نمانده است. چـيـزي مژده

 نمانده به سر زدنِ يگانه گوهر عشق و اتمام حجت.

 از هم اكنون، دنيا چشمان پرفروغش را به انتظار مي نشيند. 

ميالد يـازدهمين حجت خـداوند، پيـام آور آيينه و روشني، امام حسـن 

 عسگري (عليه السالم)  بر رهروان صديقش مبارك باد.

 نكات مهم در مورد 
 بيماري ديابت

 فوايد كنترل بـودجه 2
 در شركتها 
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 نامه بنيانگذاران موسسهزندگي 

در راستاي فعاليتهاي فرهنگي امور خيرات، با عنايت به 

شناسايي و تشويق دانش آموزان ممتاز ممتاز و ايـجـاد 

انگيزه جهت انجام امور مذهبي، فرهنگي و تحصـيـلـي 

ايشان، اين واحد پس از كسب اطالعـات مـربـوط بـه 

  92-91نمرات و معدل دانش آموزان در سال تحصيلي 

بوده انـد  17به دانش آموزاني كه داراي حداقل معدل 

اقدام به اهداء جوايز تحت عنوان كارت هديه بـانـك و 

 همچنين تقديرنامه نمود.

 ادامه از شماره قبلي نشريه... 
 اهــداء جوايــز به
 دانش آموزان ممـتاز 

مددجويان تحت پوشش 

 ادامه در شماره بعدي نشريه

 دهـه فجـر مبـارك بـاد
سالم بر تو اي مطلعِ فجر. اي سپيده سحر، اي انفجـار 

نور، خوش آمدي. خوش آمدي كه با آمدنت زنجيرهاي 

سنگي از گردنمان گسيخت، كمرهاي خمـيـده مـان 

راست شد، بر لب هاي پژمرده مان شكوفه هاي تبسـم 

نشست، در قلب هاي سوخته مان گلبوته هاي عشق و 

اميد روييد و بر گونه هاي زردمان گلخنده هاي شادي 

نمودار شد. خوش آمدي كه با مقدمت، عطر آزادي بـه 

جاي بوي باروت در فضاي ميهن اسالمي مان پيچيد و 

قفس ها شكسته شد. خوش آمدي كه با آمدنت، سـوز 

و سرما از شهر و ديارمان گريخت. خوش آمـدي اي 

فجر پيروزي. تو طلوع آزادي وطن، بارش مهتاب، ترانه 

عشق، نردبان عروجي. مقدمت را گرامي مي داريـم و 

 پيامت را پاسداري مي كنيم. 

را امام رضا(ع) به خواهر خود عطا فرمـود:  لقب معصومه

هركس معصومه را در قم  آن حضرت در روايتى فرمود: 

زيارت كند،مانند كسى است كه مرا زيارت كرده اسـت. 

اين لقب، كه از سوى امام معصوم به اين بانوى بزرگـوار 

 داده شده، گوياى جايگاه واالى ايشان است.

امام رضا(ع) در روايتى ديگر مى فرمايد: هركس نتوانـد 

 به زيارت من بيايد، برادرم را در رى يا خواهرم را در قم

 زيارت كند كه ثواب زيارت مرا در مى يابد.

اسـت.  لقب ديگر حضرت معصومه(س) كريمه اهل بيت

اين لقب نيز بر اساس رؤياى صادقانه يكى از بزرگان، از 

سوى اهل بيت به اين بانوى گرانقدر داده شـده اسـت. 

ماجراى اين رؤياى صادقانه بدين شرح است : مـرحـوم 

آيت اللّه سّيد محمود مرعشى نجفى، پدر بزرگوار آيـت 

اللّه سيد شهاب الدين مرعشى(ره) بسيارعالقه مند بـود 

كه محل قبر شريف حضرت صدّيقه طاهره (س) را بـه 

دست آورد. ختم مجرّبى انتخاب كرد و چهل شب به آن 

پرداخت. شب چهلم پس از به پايان رساندن خـتـم و 

كرد. در عالم رؤيا به محضر مقدّس توّسل بسيار، استراحت 

 حضرت باقر (ع) و يا امام صادق (ع) مشرّف شد.

 امام به ايشان فرمودند: به دامان كريمه اهل بيت چنگ بزن.

ايشان به گمان اينكه منظور امام (ع) حضرت زهرا(س) است، 

عرض كرد: قربانت گردم، من اين ختم قرآن را براى دانستن 

محل دقيق قبر شريف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زيارتـش 

امام فرمود: منظور من، قبر شـريـف حضـرت  مشرّف شوم.

به دليل مصالحى خداوند  سپس افزود:  معصومه در قم است.

مى خواهد محل قبر شريف حضرت زهرا (س) پنهان بماند از 

اين رو قبر حضرت معصومه (س) را تجلّى گاه قبـر شـريـف 

حضرت زهرا (س) قرار داده است. اگر قـرار بـود قـبـر آن 

حضرت ظاهر باشد و جالل و جبروتى براى آن مـقـدّر بـود، 

خداوند همان جالل و جبروت را به قبـر مـطـهّـر حضـرت 

مرحوم مرعشى نجفى هنگامى كـه  معصومه (س) داده است.

از خواب برخاست، تصميم گرفت رخت سفر بر بندد و به قصد 

زيارت حضرت معصومه (س) رهسپار ايران شـود. وى بـى 

درنگ آماده سفر شدو همراه خانواده اش نجف اشرف را بـه 

 ترك كرد.قصد زيارت كريمه اهل بيت 

 (سالم اهللا عليها)جايگاه حضرت فاطمه معصومه

... خدايا! كژي فتنه ها، ما را در برگرفت و سرپوش حيرت بر 

ما چيره گشت و فرومايگان و حقيران، ما را درهم كوفتند و 

آنان كه در دين تو به ايشان، اطمينان نبود، بر ما حاكم شدند 

و آنكه حكم تو را معطل گذارد، كارهاي ما را به ستم ربود و 

 در نابودي بندگانت و تباه ساختن ديارت كوشيد.

خدايا! براي ستم پشتوانه بر جاي مگذار مگر كه ويرانش 

سازي، و سپري بر جاي منه مگر كه آن را بدري، و وحدت 

كلمه اي قرار مده مگر كه پراكنده اش كني، و لشكري 

مجهز براي آن مگذار مگر كه خوارش كني، و ستوني بر قرار 

مدار مگر كه آن را فرو 

ريزي، و باال برنده درفشي 

براي آن باقي مگذار مگر كه 

سرنگونش سازي،و سرسبزي 

قرار مده مگر كه خشكش 

گرداني. خداوندا! حق را 

آشكاري ده، و تاريكي فراگير 

 ستم و سياهي حيرت را به او روشن و نوراني كن.

خداوندا! دل هاي مرده را بدو جان بخش، و خواسته هاي 

گوناگون و آراي پراكنده را به او جمع كن، و حدود ضايع 

شده و احكام وانهاده دينت را بدو بر پاي دار، و شكم هاي از 

گرسنگي برآمده را بدو سير كن، و بدن هاي ناتوان و خسته 

 را بدو راحتي بخش.

پروردگارا! بهترين يقين ها را درباره او براي ما (به ارمغان) 

آور، اي آنكه تحقق بخشنده گمان هاي نيكي و تصديق 

 كننده آرزوهاي به تأخير افتاده اي.

خدايا! آنكه به تو مي خواند، و بنده تو كه به قسط قيام    

كند (مهدي عليه السالم) محتاج رحمت توست و نيازمند مي

ياري تو بر طاعت؛ چون آغاز نعمت خويش بودي بر او، و 

جامه هاي كرامت خويش را تو خود بر قامت او پوشاندي، و 

محبت طاعت خويش را بر او افكندي، و از محبت خود گام 

هايش را در دل ها استواري دادي، و او را بر كارهايي كه 

اهل زمانش از آنها چشم پوشيده، توفيق عمل ارزاني كردي، 

و او را فريادرس بندگان ستمديده قرار دادي، و ياور كساني 

كه جز تو ياري نيافتند و زنده كننده احكام وانهاده از كتابت 

كه  -و برافرازنده پرچم هاي دينت و سنّت هاي پيامبرت 

 -سالم و صلوات و رحمت و بركات تو بر او و خاندانش باد 

 قرارش دادي.

خداوندا! حق را آشكاري ده، 

و تاريكي فراگير ستم و 

سياهي حيرت را به او روشن 

و نوراني كن. خداوندا! دل 

هاي مرده را بدو جان 

بخش، و خواسته هاي 

گوناگون و آراي پراكنده را 

به او جمع كن، و حدود ضايع شده و احكام وانهاده دينت را 

 بدو بر پاي دار.

پروردگارا! به واسطه آنها (قائم و ياوران او) سراسر آفاق و 

اقطار جهان را از عدل و داد و رحمت و فضيلت آكنده فرما و 

مطابق كرم و بخشش خود تالش آنها را پاس بدار، از همان 

سپاسي كه به بندگانت كه به عدل و داد و قيام كردند، 

ارزاني داشتي و از پاداش خويش آن را برايشان ذخيره فرما 

تا به واسطه آن مراتبشان واال گردد كه تو هر كار كه خواهي 

   و هر چه خواهي، حكم دهي... .

فرازهايي از دعايي كه امام حسـن 
   به اهل قم آموختعليه السالم عسـكري 

 را تسليت عرض مي نمائيم. (سالم اهللا عليها)وفات حضرت معصومه 



 ارتباط با نشريه 
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 دعوت به همكاري: 
گـشـا و مطالـب پيشـنهادي خود را لطفـاً نظـرات راه

    هاي بعدي براي ما ارسال فرمائيد.جهت درج در شمـاره

 30002666600012سامانه پيامكي: 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 سوره رعد: 11آيه 

 إِنَّ اللَّهَ ال ُيغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى ُيغَيِّرُوا ما ِبأَنُْفسِهِمْ  
 

خدا حال هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا 
 زماني كه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند.

 اي ترجمه استاد الهي قمشه

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

هـا  تواند سـال يك بيمار ديابتي با كنترل و درمان مناسب مي

يك زندگي طبيعي از نظر كمي و كيفي داشته باشد ولي اگـر 

بيماري به حال خودش رها شود،بيماردچارعوارضي خواهدشد 

 كند. كه بالفاصله ظاهر نشده ودر طول سالهاي آينده بروزمي

هاي قلبـي و كلسترول و همچنين ناراحتي افزايش چربي،  -

عروقي، چشمي، كليوي ، عصبي، زخم پا و ... از عـوارض 

ديابت است كه رژيم غذايي سـالـم، 

حفظ وزن در محدوده نرمال، فعاليت 

ورزشي، ترك سيـگـار و كـاهـش 

استرس از مهمترين اقدامات بـراي 

 كنترل بيماري ديابت است.

افت قند خون تقريبـا در هـمـه  -

افـتـد، لـرزش،  ها اتفاق مـي ديابتي

سرگيجه، تعريق، گرسنگي زياد،رنگ 

تشنج و تغيـيـر  پريدگي، حواس پرتي، مورمورشدن دوردهان،

 خلق و خو از جمله عالئم افت قند خون است.

هاي غـذايـي بـا فـاصـلـه  استفاده از داروي ديابت، وعده -

هاي قند باال و ابـتـال بـه  طوالني، مصرف غذاهايي با نمايه

اي از جمله عواملي است كه باعث افت قند  هاي زمينه بيماري

 شود. خون در بيماران ديابتي مي

ورزش از جمله عوامل موثر در درمان افت قند خون است.  -

ميلي گـرم  50دقيقه ورزش روزانه، قند خون به ميزان  45با 

يابد، عالوه بر آن ورزش در كاهش وزن و كاهش  كاهش مي

نياز به داروهاي ديابتي نيز موثر است كه موجب بهبود جريان 

 شود. خون، روحيه و افزايش اعتماد به نفس مي

ريسك ابتال به ديابت در افرادي كه پدر و مادر مبتـال بـه  -

ديابت دارند باالتر است. بهترين راه پيشگيري از ابـتـال بـه 

ديابت براي افرادي كه پدر و مادر ديابتي دارند اين است كـه 

كيلوگرم كاهش وزن،  8وزن خود را در حد نرمال نگه دارند. 

 آورد. گرم پايين مي ميلي 20ميزان قند خون را تا

كاهش بسيار زياد و به صفر رساندن مصرف نشاسـتـه در  -

افراد ديابتي پايه و اساس علمي ندارد، عدم مصرف نشاسـتـه 

كيلوگرمـي  70ها مطلوب نيست و يك فرد متوسط  در ديابتي

 اي مصرف كند. گرم مواد نشاسته 600تواند به ميزان  مي

نان باگت و سيب زميني كه نمايه قندي بااليي دارند، قنـد  -

دهند ولي نان سـنـگـگ جـزء  خون را با سرعت افزايش مي

 اي براي افراد ديابتي هستند. بهترين مواد نشاسته

گـرم در روز،  5نظر به اهميت كاهش مصرف نمك به  -

كاهش مصرف چربي به ويـژه 

هاي حيواني و مصـرف  چربي

حداقل پنج وعده سبزيجات در 

روز از نكاتي است كه بيـمـاران 

 ديابتي بايد به آن توجه كنند.

بيماران ديابتي مـنـعـي در  -

مصرف برنج ندارند ولي بـايـد 

گـرم  100ميزان مصرف را به 

 در روز براي يك فرد متوسط كاهش دهند.

با تاكيد بر اينكه افراد ديابتي بايد سبزيجات بـيـشـتـري   -

مصرف كنند، و اين بيماران بايد از مصرف مواد پـرچـرب و 

 روغن حيواني دوري كنند.

مواد غذايي كه به اسم غذاي ديابتي رواج پيدا كرده اسـت  -

مثل بيسكويت و شريني ديابتي در حقيقت براي اين بيماران 

خوب نيست. در تهيه اين نوع غذاها، از مواد شيرين كننده به 

شود، طعم بد و تـلـخـي دارنـد لـذا  جاي شكر استفاده مي

تر شدن غـذا از  كنندگان اين غذاها بايد براي خوشمزه تهيه

 مواد چربي استفاده كنند.

از آن جايي كه كمبود بعضي از ويتامين ها باعث تشـديـد  -

بيماري ديابت مي گردد، بايد سعي كرد تا مقادير مـتـنـاسـب 

ويتامين ها از طريق موادمغذي دريافت شـونـد. بـه دلـيـل 

افزايش نياز به ويتامين ها در اين بيمـاران بـايـد مـكـمـل 

ويتاميني مصرف شود، ولي براي جـلـوگـيـري از عـوارض 

 مصرف بيش از حد آنها با متخصص تغذيه مشورت كنيد.

ثانيه دو نفر به مبتاليان به اين بيماري افـزوده  10در هر  -

 گردد. مي

 نكات مهم درمورد  بيماري ديابت
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 شماره بيست و نهم

 خـواص دارويـي
 

 شـلـغم
 

 

 ) شلغم مقوي است.1

 ) شلغم اشتها آور است.2

 كند.كرده و اسپرم را زيادمي) شلغم ضعف جنسي را درمان3

 ) شلغم سرفه را تسكين مي دهد.4

) ترشي شلغم بهترين نوع ترشي است زيرا مقوي معده و 5

 روده ها و اشتها آور است.

 ) آب شلغم قند خون را پائين مي آورد.6

) تخم شلغم را اگر سرخ كرده و بخوريـد بـراي ضـعـف 7

 جنسي موثر است.

 ) اگر گلو درد داريد آب پخته شلغم را قرقره كنيد.8

 ) خوردن آب شلغم درمان كننده جوش صورت است.9

) آنهايي كه حافظه ضعيف دارند حتما بايد شلغم بخورنـد 10

 زيرا ثابت شده است كه شلغم حافظه را تقويت مي كند.

 ) شلغم شب كوري را درمان مي كند.11

 عالج كم خوني است. B1) شلغم بعلت داشتن ويتامين12

) شلغم براي رشد و نمو استخوانها مفيد است بنـابـرايـن 13

 زنان باردار و شيرده حتما بايد از آن استفاده كنند.

) زن حامله اي كه در مدت بارداري شلغم خورده بـاشـد 14

بچه اش زودتر رشد كرده، زودتر حرف مي زند و حتي زودتر 

راه مي افتد و در مقابل امراض مقاومت بيشتـري خـواهـد 

 داشت.

) آنهايي كه غده تيروئيدشان كم ترشح مي كـنـد بـايـد 15

حتما شلغم بخورند زيرا شلغم بعلت داشـتـن يـد فـراوان 

 ترشحات غده تيروئيد را تنظيم مي كند.

) شلغم مهمترين گياه ضد سرطان است و حتي گسترش 16

 سرطان را متوقف مي كند.

 ) شلغم درمان بسياري از بيماريهاي پوستي است.17

 ) شلغم پخته بهترين دارو براي برونشيت است.18

 نماز قضا
موسي زاهدي مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستـنـد  

كمتر از آن خورد كه ارادت او بود و چون به نماز برخاستـنـد 

بيش از آن كرد كه عادت او تا ظن صالحيـت در حـق او 

  زيادت كنند.

چون به مقام خويش آمد سفره خواست تا تناولي كند. پسري 

صاحب فراست داشت گفت : اي پدر بـاري بـه مـجـلـس 

سلطان در طعام نخوردي؟ گفت : در نظر ايشـان چـيـزي 

نخوردم كه بكار آيد . گفت : نماز را هم قضا كن كه چيـزي 

 گلستان سعدينكردي كه بكار آيد.                              

 حكايت نامه 

كنترل بودجه، فرآيند دستيابي به كنترل مالي در درون شركت 

است. اين فرآيند مستلزم تهيه چند بودجه در موضوع درآمد و 

هزينه و مقايسه آنها با نتايج واقعي براي تشخيص انحرافات 

شود. مي باشد.اين انحرافات، مغايرت (واريانس) ناميده مي

نمايد كه اقدامات محاسبه مغايرت به شركتها كمك مي

اصالحي الزم را اعمال نمايند. نظام كنترل بودجه در تنظيم 

 اهداف و دستيابي به آنها براي شركتها سودمند است.

 افزايش حداكثري سودها
كنترل بودجه در هر سازمان باعث افزايش حداكثري سودها 

مي شود. اين امر مستلزم تنظيم بودجه هاي مختلف در 

ارتباط با مصارف و مخارج سرمايه اي و درآمدي است. 

بنابراين كاركنان را در سازمان نسبت به هزينه ها و عملكرد 

آگاه و هوشيار مي نمايد. پول در فعاليت هاي مهم متحمل 

زيان و خسارت مي شود و منابع اگر بصورت مطلوب بكار 

 برده شوند باعث افزايش حداكثري سود مي گردد.

 برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت صحيح
كنترل بودجه بر برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت صحيح در 

سازمان متمركز است. لذا استاندارد هزينه ها را تنظيم و آن را 

با نتايج واقعي مقايسه مي نمايد. هر انحرافي بين ارقام بودجه 

شود. يك و عملكرد واقعي به عنوان مغايرت شناخته مي

مغايرت منفي به معني آن است كه هزينه واقعي از هزينه 

بودجه بندي شده تجاوز مي كند. اين يك وضعيت 

هشداردهنده براي مديريت است.مديريت، از طريق كنترل 

گردد و بودجه در باره عملكرد تشكيالت اقتصادي آگاه مي

اقدامات اصالحي الزم را اعمال مي نمايد.كنترل بودجه، 

هماهنگي صحيح و مناسبي در ميان قسمتهاي مختلف 

 كند.سازمان براي دستيابي به اهداف بودجه ايجاد مي

 استفاده از تكنيك هاي پيش بيني كننده
تكنيك كنترل بودجه در استفاده از تكنيك هاي پيش بيني 

كننده به مديريت كمك مي نمايد. براي برآورد و پيش بيني 

قيمت و هزينه، سه قسمت در سازمان با يكديگر همكاري 

كنند: قسمت حسابداري، داده هاي سنوات قبلي را تهيه مي

نمايد؛ قسمت آمار، ابزارها و تكنيك هاي پيش بيني را مي

سازد و قسمت مديريت، طرحهاي آتي درآمدها و فراهم مي

كند. كنترل بودجه، به اين قسمتها در هزينه ها را محاسبه مي

ها كمك نموده و براي نظارت بهتر بر ريزي بودجهبرنامه

 سازد.عمليات و فعاليتها آنها را با هم هماهنگ مي

 كاربرد اثر بخش منابع شركت
كنترل بودجه، سوء استفاده از پول و سرمايه شركت را كاهش 

هاي متنوع مي دهد. كنترل بودجه، مستلزم تنظيم بودجه

است و در اين صورت، موارد اختالف ظاهر مي شوند و فرد 

مسئول، پاسخگوي عمل خود خواهد بود. به عنوان مثال، يك 

ميليون دستگاه  4شركت فروشنده تلفن هاي همراه، فروش 

را هدف قرار داده است. اين هدف پس از رايزني با مدير 

فروش اتخاذ گرديده است. پس از يك سال، اگر فروش فقط 

ميليون دستگاه باشد، مدير فروش بايد دالئل افت تعداد  1

ها دربازار درحدّي پايينتر ازسطح بودجه فروش دستگاه

 راتوضيح دهد.

 الگوهاي انگيزشي و تشويقي براي كاركنان

سيستم هاي كنترل بودجه، انگيزه هاي مالي و غير مالي 

متنوعي را براي باالبردن سطح عملكرد بودجه اي كاركنان 

فراهم مي نمايند.مقليسه عملكرد بودجه اي و واقعي، استفاده 

 از اينگونه الگوها را آسان مي سازد.

 Singh, Shilpi (2013).What Are the Benefits ofمنبع : 

Budgetary Control?.www.ehow.com 

 فوايد كنترل بـودجه در شركتها 
 مترجم: سيد رسول ديباجي 

 خواص مواد غذايي 

 كـاريكـاتور  

 حساب و كتاب نگه نداشتن – 7
دولت ها معموال آخر هر سال، بودجه سال بعد را تنظيم 

چيست   شان براي يك سالمي كنند تا بدانند كه تكليف

و چقدر درآمد داشته و چقدر خرج و هزينه دارند. شما، هم 

بايد بودجه بندي ساالنه داشته باشيد، هم بودجه بندي 

ماهانه. باالخره بايد بدانيد كه تكليفتان چيست. يك 

جورهايي، بايد حسابداري خرج و دخلتان را انجام بدهيد و 

حواستان بايد كه چيزي اين ور و آن ور نشود. جز اين اگر 

باشد، بدون اينكه متوجه شويد، پول كم مي آوريد.      

مي گويند، پول قطره قطره به دست مي آيد، اما سطل 

سطل از دست مي رود. سررسيد براي اين كار خيلي خوب 

 است.

 قاطي شدن نيازها و خواسته ها – 8

جنس موردنياز، چيزي است كه واقعا الزمش داريد، مثل 

مواد و مقدمات شام شب. اما خواسته ها، آرزوها و هوس 

هاي ما را تشكيل مي دهند، مثل قاشق و چنگال و 

بشقاب هاي تزييني كه توي خانه گذاشته ايم و زيباست و 

سالي، چندبار به مناسبت ميهماني از آنها استفاده         

 كنيم؛ شايد هم فقط جنبه زينتي داشته باشد.مي

 آنتي خريدكردن – 9

البته اين، بيشتر عادت مردهاست كه وقتي براي خريد به 

جايي مي روند، چيزهاي ديگري هم مي خرند. شكل 

ديگر اين قضيه، آن است كه از چيزهايي كه خانواده نياز 

دارند، بيشتر از حدي كه نياز خانواده است، خريداري مي 

كنند؛ بدون حساب اين كه چقدر هزينه داشته و ممكن 

 است خراب شود و... .

 عادت هاي مالي غلط
 خانواده هاي ايراني 

 ادامه از شماره قبلي نشريه... 

 گرانقدر جنابان آقايانهمكاران

 حسين جوادي و احمد مهرانپور

بدينوسيله ، پايان خدمت پربار و ارزشمندتان را ، بـه 

 حضورتان تبريك عرض نموده.

سعادت و سربلندي شما عزيز گرامي را در تـمـامـي 

 شئون زندگي از خداوند متعال خواستاريم.
 

 روابط عمومي و ارتباطات
 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تقدير و تشكر 


