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خاتمی : اصولگرایان واقعی برای رقابت جانانه 

با اصالح طلبان، وارد میدان شوند

اهدای جسد 

محبی نیا: اصالح مسائل 
مالی کشور از نان شب 

واجب تر است

فیفا ایران را یک میلیارد تومان جریمه کرد
 اتالف از جیب ملت، در هر ۵ میزبانی!
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سال ٨١ کارت اهدای عضو گرفتم؛ خیلی به این کارهای خیرخواهانه عالقه دارم، همسرم 
هم به روحیه من آشناست و می دانم که اگر با او در میان بگذارم، کامال درک می کند و 

از اقدام من ناراحت نمی شود.

جهانگیری :
دولت متعهد به پرداخت 

سود سهام عدالت به 
صاحبان این سهام است

ما  مدرن  ارتباط  نمادهای  یعنی  هوشمند  های  تلفن 
همه جا هستند. به هر جا که نگاه می کنیم افرادی را 
می بینیم که در حال نگاه کردن به صفحه نمایش های 
روشنی هستند و مدام فضای مجازی و ایمیل های خود 
را چک می کنند، مانند حشرات موذی که در یک شب 
تابستانی خود را به یک حباب المپ سخت پرتاب می 

کنند.
اما آیا تلفن های هوشمند در نهایت به سود ما هستند 

یا به ضررمان؟ 
انگیز  شگفت  ها  آن  های  توانایی  از  برخی  شک  بی 
است. خیلی سال پیش، من یکی از اولین کامپیوترها 
را در شرکت RAND دیدم. این کامپیوترها از لوله های 
خالء استفاده می کردند و فضایی بزرگتر از کل خانه و 
تلفن  امروزه  اما  کرد.  می  اشغال  را  من  جلویی  حیاط 
هوشمند من بسیار سریعتر از آن کامپیوتر ابتدایی کار 
می کند، حافظه بسیار بیشتری دارد و در جیب پیراهنم 

جا می شود!
به  که  به من گفت  اخیرا  نویس  فیلمنامه  یک دوست 
لطف برنامه های نرم افزاری جدید می تواند یک فیلم 

بلند کامل را با تلفن هوشمندش تولید کند. با دسترسی 
بنویسد،  را  فیلمنامه  تواند  می  او  افزارها،  نرم  به 
را  فیلم  موسیقی  کند،  ادیت  و  فیلمبرداری  کارگردانی، 
بسازد و آن را به همراه افکت های صدا روی فیلم قرار 

دهد. همه این کارها فقط با استفاده از یک تلفن!
 Texas اخیرا مطالعه ای که در مدرسه بیزینس دانشگاه
McCombs بر روی ۸۰۰ کاربر تلفن انجام شد، نشان 
می  تلفن هوشمند  یک  نزدیکی  یا  تنها حضور  که  داد 
حتی  دهد،  کاهش  را  انسان  شناختی  توانایی  تواند 

زمانی که خاموش باشد.
استادیار “آدرین وارد” می گوید: “تلفن هوشمند مغز را 

خشک می کند.”
محققان  واینستاین”،  “نتا  و  پریبیلسکی”  کی.  “اندرو 
دانشگاه Essex در بریتانیا به کشف اثرات تلفن های 
ها  آن  بودند.  مند  عالقه  شخصی  روابط  بر  هوشمند 
یک سری آزمایش ها را با چندین جفت فرد غریبه در 
موقعیت های مختلف با موضوعات متنوع و مشخص 
مکالمه انجام دادند. در این آزمایش ها گاهی یک تلفن 
حاضر و قابل مشاهده بود و گاهی هم حضور نداشت.

را در  از شرکت کنندگان، پرسشنامه ای  سپس هر یک 
داد. چطور  می  پاسخ  بود  گذرانده  که  ای  تجربه  مورد 
رابطه  یک  بر  توانست  می  تلفن  یک  غیاب  یا  حضور 

اثر بگذارد؟
که  داد  نشان  ها  پرسشنامه  از  آمده  دست  به  نتایج 
در  هوشمند  های  تلفن  که  هنگامی  کنندگان  شرکت 
و  یکدلی  اعتماد،  احساس  داشتند،  قرار  شان  نزدیکی 
وابستگی کمتری می کردند. حتی وقتی که اصال از آن 

استفاده نمی کردند و یا به آن نگاه نمی کردند.
در مقابل، نظر شرکت کنندگان هم این بود که آن ها در 
غیاب تلفن های هوشمند، احساس اعتماد، وابستگی و 

یکدلی بسیار بیشتری داشتند.
بنابراین، در هردوی این ناحیه ها یعنی قابلیت شناختی 
و روابط شخصی، ثابت شده که تلفن های هوشمند اثر 

منفی دارند.
اثرات تلفن های هوشمند

تلفن های هوشمند اثر منفی دارند

اما در مورد خالقیت چطور؟ 
ایده های خالقانه تقریبا همیشه به شکل های تعجب 
آور و غیر منتظره بروز می کنند. “ری بردبری” نویسنده 
داستان های علمی تخیلی یک بار گفت : “ایده ها به 
گربه ها می مانند. نمی توانید آن ها را فرا بخوانید. اگر 

بیایند، این انتخاب خودشان بوده، نه شما”.
افراد  که  محتملی  غیر  های  روش  مورد  در  ها  داستان 
خالق به ایده های خاص خودشان دست پیدا کرده اند 
فراوان است. یکی از اصول رایج داستان های خالقیت، 
این است که ایده ها در طی لحظات آرامش و فراغت 
به ذهن افراد رسیده اند، یعنی زمانی که ذهن بر روی 
چیزی متمرکز نبوده و به عطیه ناخودآگاهی دسترسی 

داشته است.
من این حالت را “زمان رویای دوم” می نامم.

یک مثال خوب از اینکه زمان رویای دوم چطور کار می 
کند، زندگی پزشک امریکایی، دونالد گلیسر است.

در دهه پنجاه، گلیسر درگیر مطالعه ذرات پرانرژی بود. 
 Wilson Cloud در  شد  می  را  آرام  اتمی  زیر  ذرات 
Chamber )محفظه ابر ویلسون( دنبال کرد. اما تسریع 
کنندگان پرانرژی جدیدا توسعه یافته، ذراتی را آزاد می 
کردند که ۱۰۰۰ برابر سریع تر حرکت می کردند و راهی 
برای مطالعه آن ها یا تعقیب جرکتشان وجود نداشت. 
گلیسر همه راه ها را امتحان کرد، اما مدام به بن بست 

می رسید. این کار غیر ممکن به نظر می رسید.
روزی هنگام ناهاری مفرح، او متوجه حباب هایی شد 
که در یک لیوان آبجو باال می آمدند. پس به این فکر 
افتاد که آیا ممکن است که ذرات فرا پر انرژی را در نوعی 

مایع با استفاده از حباب ها دنبال کرد؟
او سری جدیدی از آزمایش ها را شروع کرد که منجر به 
توسعه یافته های او به Bubble Chamber )محفظه 
گسترده  امکانات  و  شد  حاضر  حال  معروف  حباب( 
برای  را  نوبل  جایزه  که  گشود  تحقیق  برای  را  جدیدی 

گلیسر به ارمغان آورد.
و همه این اکتشاف از لحظه فراغتی می آید که گلیسر 

در زمان رویای دوم به سر برده است.
نحوه ای که بیشتر مردم امروزه از تلفن های هوشمند 
استفاده می کنند، مدام ایمیل هایشان را چک می کنند 
و بی وقفه فضای مجازی را باال و پایین می کنند، به این 
معناست که زمان بسیار کمتری برای لحظات فراغت و 

غیر متمرکز ذهن وجود دارد.
زمان  هوشمند،  های  تلفن  معمول  های  فعالیت  با 
و  دوم  رویای  زمان  برای  کمتری  بسیار  غیرمتمرکز 

خالقیتی که به همراه می آورد در دسترس است.
به  به دستیابی دوباره  برای کمک  اینجا سه توصیه  در 

زمان رویای دوم برای شما مطرح می کنیم: 
دستگاه  تمام  از  پرهیز”  “روز  را  هفته  در  روز  یک 

کنید،  خاموش  را  ها  آن  دهید.  قرار  الکترونیکی  های 
بخصوص تلفن های هوشمندتان را! زندگیتان را اصالح 
کنید! اگر امروز مانند بیشتر مردم بوده اید، واقعا زندگی 
نکرده اید. بلکه تلفن هوشمندتان است که دارد زندگی 
و  کنید  را خاموش  تلفنتان  در هفته  روز  کند. یک  می 

زندگیتان را پس بگیرید.
جریان  دیدن  برای  را  تلفنتان  مدام  دیگر  روزهای  در 
مداوم ایمیل هایی که همیشه می آیند نگاه نکنید. هر 
روز در دو زمان مشخص پیغام های تلفنی تان را چک 
نگاه  تلفنتان  به  دیگری  زمان  بار. هیچ  دو  فقط  کنید. 

نکنید.

اول  دستور  دو  دادن  انجام  به  شروع  اینکه  محض  به 
ریتم  به  و  روزانه”  بندی  “زمان  و  پرهیز”  “روز  یعنی 
زندگی با آنان عادت کردید با رویکرد انتظار خالقانه آرام 
یک  برای  را  ها  دانه  و  داده  ورز  را  خاک  شما  بگیرید. 
محصول زیبا کاشته اید. منتظر خالقیت ها و سپاسگزار 

آنان باشید.
و وقتی زندگی را به روی خود باز کردید و با زمان رویای 
دوم فکر و برنامه ریزی کردید، از اینکه چقدر می توانید 

خالق باشید شگفت زده خواهید شد!
منبع:سپیده دانایی

لطفا زندگی تان را پس بگیرید

تلفن هوشمند مغز را خشک می کند
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جمله  از  را  حجاج«  احترام  و  عزت  امنیت،  »حفظ  اسالمی  انقالب  رهبر 
دل نگرانی های مهم خود خواندند و افزودند: بر اساس گزارش مسئوالن، حجاج 
امسال از حفظ احترام و عزت خود در اغلب موارد راضی بوده اند، اگرچه برخی 

موارد تخلف نیز گزارش شده که باید پیگیری شود. 
به گزارش نامه نیوز حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
ابراز  با  امسال  ایرانی، مسئوالن و دست اندرکاران حج  دیدار سرپرست حجاج 
خرسندی از بازگشت همراه با سالمت و عزت حجاج ایرانی، به وجود یک جبهه 
خاطرنشان  و  اشاره  اسالمی  جمهوری  مقابل  در  تبلیغاتی  عظیم  و  بین المللی 
کردند: راه مقابله با این جبهه خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و 

تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از همه دست اندرکاران برگزاری حج، گفتند: 
روز بازگشت حجاج با سالمت و عافیت، برای ما همچون یک روز عید و روز 

جشن است.
جمله  از  را  حجاج«  احترام  و  عزت  امنیت،  »حفظ  اسالمی  انقالب  رهبر 
دل نگرانی های مهم خود خواندند و افزودند: بر اساس گزارش مسئوالن، حجاج 
امسال از حفظ احترام و عزت خود در اغلب موارد راضی بوده اند، اگرچه برخی 

موارد تخلف نیز گزارش شده که باید پیگیری شود.

انواع  به  و مجهز  فعال  و  بسیار خطرناک  به وجود یک جبهه  اشاره  با  ایشان 
اسالمی  نظام  گفتند:  اسالمی،  جمهوری  مقابل  در  تبلیغاتی  امکانات  و  وسائل 
ظرفیت و توان فراوانی برای ایستادگی و تهاجم علیه این جبهه دارد و فرصت 
حج بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط گرفتن با مردم دنیا و خنثی کردن تبلیغات 

طرف مقابل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران 
با مردم در حج همچون دعای کمیل، مراسم برائت، اجتماعات و همایش های 
تبلیغی را ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسالمی خواندند و افزودند: امروز 
از زبان  از نخبگان مایل به شنیدن حقیقت  در دنیای اسالم، تعداد بی شماری 
جمهوری اسالمی هستند، بنابراین باید مسائل مهمی همچون استکبارستیزی، 
افشای ماهیت غرب، برائت از دشمنان اسالم و مضامین بلند دعای کمیل را با 
ادبیات نافذ، لحن خوب و استدالل عمیق از طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی به 

مخاطبان منتقل کنید.
علیه  منفی  تبلیغات  انبوه  اثر حجم  در  در ذهن مخاطبان  ابهام  ایشان، وجود 
کشورمان را طبیعی خواندند و خاطرنشان کردند: در زمان برگزاری حج، مسئوالن 
سعودی با وقاحت و بی حیایی تمام در تلویزیون ظاهر شدند و علیه جمهوری 
اسالمی، حرف زدند و طبیعی است که این حرف ها در مردم عادی سایر کشورها 
ابهام آفرین است، اما باید با ارتباط با مردم، ابهامات را رفع کنید و حصار طرف 

مقابل را بشکنید.
رهبر انقالب اسالمی همچنین بر انتقال اقالم مصرفی زائران از ایران تا حدامکان 
این  اگر  افزودند:  ایرانی،  بازارگردی حجاج  تأکید کردند و در خصوص کاهش 

گزارش بر اساس بررسی های دقیق باشد، جای خوشوقتی است.
انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر  از سخنان رهبر  پیش 
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با بیان گزارشی از فعالیت های انجام 
گرفته، شعار حج امسال را »حج، معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسالمی« 
خواند و گفت: با زحمات شبانه روزی تالش شد تا امنیت و عزت حجاج ایرانی 

تامین شود و آنان با رضایت به کشور برگردند.
به  اشاره  با  گزارشی  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  محمدی  آقای  همچنین 
معنویت و نظم حجاج ایرانی، گفت: »هماهنگی بعثه و سازمان حج«، »تدوین 
ساختار ویژه مدیریت بحران«، »برپایی خیمه های جدید در عرفات«، »مدیریت 
کارگزاران و  زائران«، »آموزش  امنیت و تغذیه  به  منظم حمل و نقل«، »توجه 

اقدامات ویژه پزشکی« از جمله نقاط قوت حج امسال بود.

نظام  پایه های  تحکیم  گفت:  بودجه مجلس  و  برنامه  کمیسیون  نایب رییس 
در داخل به تامین معیشت، رفاه و آسایش مردم بر می گردد که در آن ضعف 
اساسی داریم، بیکاری به شکل جدی پابرجاست و هنوز باعث شرمندگی است. 
گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  دستور  میان  نطق  در  محبی نیا  جهانبخش 
را تجربه می کند و حیات در چنین  جهان به طرز وحشتناکی دوران سردرگمی 

وضعیتی به قمار شباهت دارد.
نسل کشی  کودتا،   اتمی،  انفجارات  گفت:  مجلس  در  میاندوآب  مردم  نماینده 
بین المللی  آشوب  پر  و  مبهم  موقعیت های  حاصل  جهان  جغرافیای  تغییر  و 
است. با این فرض فراست،  دانایی، ذکاوت و تدبیر فوق العاده، زمرد رفع و دفع 
از  بانک ها  نجات  و  اقتصاد  توانمندسازی  و  امور  بهتر  اداره  جهت  اژدهاست. 

کهنگی و شاداب کردن تولید ناگزیر از مراوده با جهان هستیم.
از یک سو و پرهیز  از وابستگی و مزدوری  را فرار  وی طراز دیپلماسی خارجی 
از ستیزه و پرخاش از سمت دیگر دانست و افزود: وابستگی و پرخاشگری چاه 
و چاله خودکشی در نظام جهانی است. اشتباه استراتژیک و غیرقابل برگشت 
سلطه جهانی، که مرتجعین منطقه به شکل ناشیانه ای در حال تجربه آن است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نخبگان و مدیران 
با شالق  آنان  داد:  ادامه  ندارند،  را  با معضالت کالن  روبرو شدن  روحیه  ارشد 
مداخله خویشتن را مطرودان عرصه خدمت می دانند. مدیران ارشد و نخبگان 
به علت نداشتن اختیار کافی و نافذ و زندگی اداری همراه خوف، خود را درگیر 
کار و حل مسئله نمی کنند به همین دلیل بهره وری، روان سازی تولید و خالقیت 

قفل می شود و اختالل در امر مدیریت نمایان می شود.
محبی نیا خاطرنشان کرد: کسانی برای بخش های کالن و سیاستهای راهبردی، 
فنی و حرفه ای نقشه راه تهیه می کنند که با الفبای آن آشنایی ندارند. افرادی در 
مصادر کالن کشور قرار می گیرند که در بین فرزندانشان ُعرضه تربیت یک خادم 
برای انقالب و کشور طی 40 سال گذشته را نداشته اند و برخی از موالید آنان 
دالل حرفه ای تحریف و تنظیم امور شدند و هیچ کسی قدرت و اختیار نظارت بر 

آنان و جواب خواستن از آنان را ندارد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: متاسفانه متملقان و چاپلوسان کذاب 

در تمامی امور و پست ها، مزایده شرف برگزار می کنند و کشور و نظام را از وجود 
بر  َپست  پرروهای  این  و  می کنند  دلسوز محروم  و  توانمند  نیروهای مخلص، 

مصدر و صدارت می رسند، امری که نگرانی پیامبر را هم برانگیخته است.
قانون  و دخالت،  نظارت  مراکز  تداخل  و  قدرت  داد: سندرم سایش  ادامه  وی 
اساسی را به حاشیه می برد و این میثاق ملت را کم رنگ می کند، هرچند که فصل 
البته این امر با اذن و صالحدید مقام  اصالح قانون اساسی فرا رسیده است. 

معظم رهبری انجام شدنی است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعادل طبقاتی در جامعه 
ما ظهور ندارد و اگر به آن توجه نشود، انفجار طبقاتی رخ می دهد. اگر طبقات 
سیاسی، علمی و فرهنگی متعادل پیش نرود با بحران روبرو می شویم. کشور از 
نان شب واجب تر به اصالح مسائل مالی نیاز دارد. جابه جایی در اعتبارات خارج 
از مجوز پارلمان تمامی امید نیروهای دلسوز را بر باد می دهد. برای نجات کشور 
از دعواهای سیاسی، مشکالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراتر از موافققت ها 

و مخالفت ها،  به شناخت دردهای کشور نیازمند هستیم.
 

محبی نیا  پس از اتمام نطقش با این بیان جمله که »کسی به این مطالب توجه 
نمی کند و گوش نمی دهد« کاغذهای نطق خود را  پاره کرد و در جایگاه هیات 

رییسه قرار داد.

نماینده ارومیه با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت سپرده گذاران موسسات 
مالی و اعتباری خطاب به الریجانی گفت: شما به خاطر تعامل با دولت خودکشی سیاسی هم می کنید که 

دولت زیر سوال نرود.
 به گزارش  ارمغان به نقل از انتخاب ، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز )سه شنبه( مجلس با استناد به اصل 
۳ و ماده ۲۱۲ آیین نامه در اخطار و تذکری گفت: براساس اصل ۸۸ قانون اساسی در صورتی که حداقل یک 

چهارم کل نمایندگان بخواهند از رئیس جمهور سوالی بپرسند باید آن موضوع اعالم وصول شود.
پزشکیان  آقای  دادید  دستور  شما  که  بود  اعتباری  و  مالی  موسسات  وضعیت  درباره  ما  سوال  افزود:  وی 

جلساتی را برگزار کنند. به همین دلیل جلسه با رئیس بانک مرکزی برگزار شد و بر حل مشکل تاکید شد.
نماینده ارومیه اضافه کرد: متاسفانه امروز این موضوع از حوزه کاری بانک مرکزی خارج شده. شاهد تجمع 
سپرده گذاران در مقابل مجلس، قوه قضائیه و استانداری خراسان رضوی بودیم که به نظر می رسد عده ای آنها 

را برای تجمع تحریک می کنند.
مجلس  وظیفه  و  برسند  پول هایشان  به  که  است  این  گذاران  سپرده  حق  گفت:  حال  عین  در  قاضی پور 
تا  کنیم  اعالم وصول  را  امروز سوال  ما می خواهیم همین  الریجانی  آقای  است.  این وضعیت  پیگیری  نیز 
رئیس جمهور به ما توضیح دهد. البته شما به خاطر تعامل با دولت خودکشی سیاسی هم می کنید تا دولت 

زیر سوال نرود.

از اجرایی نشدن قانون برنامه ششم توسعه گفت: نمونه آن موضوع کسری  وی در تذکر دیگری با انتقاد 
خدمت ایثارگران است که ستاد کل نیروهای مسلح آن را اجرا نمی کند. درخواست ما برگزاری جلسه ای با 
کمیسیون امنیت ملی برای حل این مشکل است چون مردم از ما مدام می پرسند چرا ستاد کل این قانون 

را اجرایی نمی کند.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نسبت به ضرب و شتم کارگران کارخانه آذراب و هپکوی اراک تذکر 
داد و گفت:  وزرای صنعت و اقتصاد باید درباره چرایی پرداخت نشدن حقوق کارگران توضیح دهند. این 

حق کارگران است که پولشان را بگیرند نه اینکه با آنها برخورد شود.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: جلساتی با ستاد کل برگزار شده و پیگیری ها 

صورت می گیرد تا نظرات تامین شود.
وی در مورد موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. همان زمان 
که شما و دوستانتان این موضوع را پیگیری می کردید آقای پزشکیان نیز جلساتی برگزار کردند که معلوم 
شد بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه باید هماهنگی هایی به وجود آید تا با دستور قاضی اموال 
آزاد شده که بتوانند بدهی ها را پرداخت کنند. جلسات برگزار شده به فرمولی رسیده اند که نشان می دهد 

کار در حال انجام است.
رئیس مجلس در پایان گفت: ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم تا اشکاالت رفع شود.

محمدرضا خاتمی گفت: عده ای اصولگرای بدلی خودشان 
را در دل این جریان جا زده اند در حالیکه باید اصولگرایان 

واقعی محور شوند. 
به گزارش ارمغان به نقل از ایلنا ،سید محمدرضا خاتمی 
درباره حواشی پیرامون شب اول عزاداری حسینه جماران 
علی  و  خاتمی  محمد  سید  هم نشینی  عکس  انتشار  و 
الریجانی گفت: وقتی در کشورمان سازمان ها و تشکیالت 
حزبی قوی نداریم سیاست حول افراد می چرخد و طبیعی 
است آنان هم سعی می کنند در بروز خودشان در صحنه، 
جلب نظر کنند و نظرات اقشار مختلف را به سوی خود 

بکشانند.
وی خاطرنشان کرد: اصالح طلبان در طول ۲۰ سال گذشته 
کلمه  نفوذ  و  اجتماعی  اخیر قدرت  در ۸ سال  بخصوص 

خودشان را نشان دادند.
پایگاه  به  اشاره  با  ششم  مجلس  دوم  رئیس  نائب 
اجتماعی اصالح طلبان در جامه عنوان کرد: همه می دانند 
اگر بگذارند اصالح طلبان می توانند چه کارهای بزرگی را 
انجام دهند و حتی چهره هایی را که مطرح نیستند پیروز 

میدان کنند؛ نمونه اش را ما در انتخابات مجلس شورای 
جمهوری  ریاست  و  روستا  و  شهر  شوراهای  اسالمی،  

مشاهده کردیم.
وی تاکید کرد: با وجود این که اصالح طلبان اصلی در این 
میدان ها خیلی امکان بروز نداشتند اما باز هم آن قدرت 

نفوذ اصالح طلبان در جامعه کار خودش را کرد.
معاون وزیر بهداشت و درمان در دولت اصالحات با بیان 
هر  می دانند  و  هستند  هوشیار  بسیار  ما  مردم  که  این 
اظهار های  این  صرفا  گفت:  دارد،  مواضعی  چه  شخص 
را که  کنند چهرهایی  فکر  مردم  نمی شود  باعث  مقطعی 
دارند، یک  تفکری  و می دانند چه طرز  تا حاال شناختند 

موضع یا چهره دیگری را به خود گرفته اند.
وی تاکید کرد: آن چیزی که باعث شد اصالح طلبان در 
بین مردم مقبولیت داشته باشند، صداقت و ایستادگی بر 
مواضع شان است. البته این به آن معنا نیست که اشتباه 
ندارند، چرا اشتباه هم کردند اما در پذیرش اشتباهاتشان  

هم صداقت به خرج می دهند.
خاتمی ادامه داد: مهم آن است اشخاصی که می خواهند 
بدانند که  قرار دهند،  آرای مردم  در معرض  را  خودشان 
باید با مردم صادق باشند. هر آن چه که در دلشان هست 
با مردم در میان بگذارند و کارهایی که واقعا می توانند 

انجام دهند بر زبان بیاورند.
اظهارنظرهای  و  دادن  شعار  تبلیغات،  کرد:  تاکید  وی 
موضعی و مقطعی، توفیقی نخواهد داشت. ما به عنوان 
اصولگرایی  جریان  می کنیم  استقبال  اصالح طلبی  جریان 
برخیراصولگرایان  کند.  پیدا  را  خودش  واقعی  هویت 
بدلی خودشان را در دل این جریان جا زده اند در حالیکه 
باید اصولگرایان واقعی محور شوند تا یک رقابت جانانه 

داشته باشیم.
خاتمی در خاتمه عنوان کرد: اصال اصالح طلبان هنوز وارد 
مصادیق و برنامه های خودشان برای انتخابات نشده اند.

رییس جمهور با حضور سرزده در منزل شهیدان غضنفری، 
در فضای صمیمی با والدین این شهدای عالیقدر دوران 

دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد.
حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
ایثار،  از  تجلیل  با  دیدار  این  در  روحانی چهارشنبه شب 
آنان اظهار کرد:  صبر و فداکاری شهدا و خانواده معظم 
مردم عزیز ایران به خوبی قدردان شهدا و خانواده  معظم 
شهدا هستند و امروز نیز با حضور پرشور و باشکوه خود 
حججی  محسن  شهید  مطهر  پیکر  تشییع   مراسم  در 

نشان دادند که قدرشناس شهیدان هستند.
 رییس جمهور تصریح کرد: عزت، استقالل و سربلندی ما 

مرهون فداکاری ها وایثارگرهای شهیدان است.
 روحانی همچنین با گرامی داشت ایام عزای سرور و ساالر 
شهیدان امام حسین )ع( گفت: هر چه داریم از اباعبداهلل 
الحسین علیه السالم است و امیدواریم امام حسین)ع( 

در آخرت شفیع ما باشند.
اظهار  با  غضنفری  شهیدان  مادر  و  پدر  دیدار،  این  در 
فرزندان  از  جمهور  خاطراتی  رییس  دیدار  از  خوشحالی 

شهید خود و نحوه شهادت آنان بیان کردند.
عباس غضنفری سال ۶۵ و در سن ۲۸ سالگی در منطقه 
شلمچه، مهدی غضنفری سال ۶۳ در سن ۱۹ سالگی در 
منطقه  در   ۶۲ سال  غضنفری  اسداهلل  و  دوکوهه  منطقه 
پنجوین به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. دو فرزند دیگر 
این خانواده نیز از جانبازان دوران دفاع مقدس هستند.

شهیدی  المسلمین  و  االسالم  حجت  که  دیدار  این  در 
امور  و  شهید  بنیاد  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون 
ایثارگران نیز حضور داشت، لوح تقدیری به رسم یادبود 
از سوی روحانی به خانواده این شهیدان واالمقام تقدیم 

شد.

رهبر انقالب:حج فرصتی برای خنثی کردن فعالیت تبلیغاتی دشمن 
است /تاکید بر کاهش »بازارگردی« حجاج ایرانی

محبی نیا: اصالح مسائل مالی کشور از نان شب واجب تر است

قاضی پور به الریجانی: برای تعامل با 

دولت خودکشی سیاسی هم می کنید

خاتمی : اصولگرایان واقعی برای رقابت 
جانانه با اصالح طلبان، وارد میدان شوند

روحانی: مردم امروز نشان دادند قدرشناس 
شهدا هستند
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یک کارشناس بازار مسکن گفت: سوداگری زمین طی سال های ۷۰ تا 
۹۰ آسیب های بسیاری به صنعت ساختمان وارد کرد؛ به طوری که طی 
این ۲۰ سال قیمت مسکن بیش از ۹۰ برابر شد و این در حالی اتفاق 

افتاد که کیفیت رشد قابل توجهی را تجربه نکرد. 
عباس شوکتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نبود مدیریت در صنعت 
ساختمان باعث شد هر کس که سرمایه ای داشته باشد، وارد عرصه 
ساخت و ساز شود و یک شبه راه صد ساله را در آشفته بازار مسکن 

طی کند.
وی با بیان اینکه ما از نظر تعداد فارغ التحصیالن رشته های مهندسی 
در دنیا جایگاه دوم را در اختیار داریم، ادامه داد: در حال حاضر حدود 
این  قطعا  که  مهندسی هستند  نظام  مهندس عضو سازمان  ۴۰۰ هزار 
با  است.  و سازهای کشور  تمام ساخت  نیاز  از  بیشتر  برابر  تعداد سه 
این وجود شاهدیم که ساختمان ها توسط افراد فاقد صالحیت ساخته 

می شود و نظارت قابل قبولی هم بر آنها اعمال نمی شود.

شوکتی در ادامه با انتقاد از افزایش ۶۰ درصدی قیمت برخی مصالح 
ساختمانی گفت: متاسفانه نهادهایی که با ساخت وساز مرتبط هستند 
مشکالت  به  نسبت  می شود،  نصیبشان  بخش  این  از  درآمدهایی  و 
موجود بی توجه هستند. به طور مثال بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری 
از محل صدور پروانه هاست و باید برای کمک به سازندگان امتیازاتی 
قائل شود اما شاهدیم که همواره شهرداری عوارض صدور پروانه را چند 
برابر تورم عمومی افزایش داده است. امیدواریم با سوابقی که از آقای 

نجفی سراغ داریم، به حل این چالش کمک کند.
و  راه  وزیر  مدیریت  از  خرسندی  ابراز  با  مسکن  بازار  کارشناس  این 
شهرسازی در بخش زمین و مسکن افزود: امروز از یک طرف شاهد روند 
آرام و طبیعی بازار مسکن به دور از هیجانات گذشته هستیم و از طرفی 
سازندگان  مساله  این  که  است  افزایش  حال  در  مصالح  برخی  قیمت 
از  و  می دهد  قرار  کیفیت  کاهش  یا  ها  قیمت  افزایش  دوراهی  در  را 
جز  چاره ای  سازنده  ندارد،  را  قیمت  افزایش  کشش  بازار  که  آنجایی 

کاهش کیفیت ساخت نخواهد داشت.
است،  ناپذیر  انکار  ضرورت  یک  سازی  صنعتی  اینکه  بیان  با  شوکتی 
کیفیت  افزایش  باعث  اینکه  بر  عالوه  صنعتی سازی  کرد:  خاطرنشان 
قیمت ها  کاهش  در  و  داده  ارتقاء  را  کیفیت  می شود،  ساز  و  ساخت 

بسیار تاثیرگذار است.
 وی به ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره 
کرد و گفت: سرمایه عظیمی از نیروی انسانی بیکار در صنعت ساختمان 
لذا  نیست،  کشور  داخل  در  آنها  اشتغال  برای  ظرفیتی  که  دارد  وجود 
این  در  گیرد؛  قرار  دولت  مدنظر  باید  مهندسی  فنی  خدمات  صادرات 
در  اشتغال زایی  برای  خوبی  پتانسیل  خاورمیانه  بازارهای  خصوص 

صنعت ساختمان است.
جهانگیری :  دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به صاحبان 

این سهام است
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر 

امروز )دوشنبه( به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 
پراهمیت  طرحی  را  عدالت  سهام  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق   
بهترین  از  تعدادی  بر اساس طرح سهام عدالت،  ارزیابی کرد و گفت: 
و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص 
داده شده اند و عماًل مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به 

نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل 
و  اقتصادی  امور  وزیر  از  عدالت،  سهام  طرح  ساماندهی  روی  پیش 
ظرف  حداکثر  مرتبط،  های  دستگاه  با  جلساتی  طی  خواست  دارایی 
یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و 

راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی 
ارائه کنند.

جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش 
سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی 
از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، 
گفت: الزم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطالع رسانی شود 
مبلغ  الباقی  تمایل  در صورت  بتوانند  عدالت  سایر مشمولین سهام  تا 

سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.
سود  پرداخت  به  متعهد  دولت  کرد:  تاکید  جمهور  رییس  اول  معاون 
سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد.

جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد 
واگذاری ها از سال ۱۳۸۰ تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: 
اساس  بر  شده،  واگذار  های  بنگاه  اگر  شده،  انجام  های  واگذاری  در 
عملکرد  وری  بهره  و  گذاری  سرمایه  اشتغالزایی،  نظیر  هایی  شاخص 
موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما 
اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد الزم است آسیب شناسی 
صورت گرفته و روند کار اصالح شود اما در هر صورت هیچ تردیدی در 

اصل واگذاری ها وجود ندارد.

در این جلسه که وزرای امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان 
بازرسی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از نحوه واگذاری ها از سال 
مورد  شده  واگذار  های  بنگاه  وضعیت  آخرین  و  ارائه   ۱۳۹۶ تا   ۱۳۸۰

بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست گزارشی نیز از طرح ساماندهی سهام عدالت ارائه 
از ۴۹ میلیون نفر  شد و رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که 
مشمولین طرح سهام عدالت، پس از فراخوان، حدود ۳۸ میلیون نفر 
به سامانه مراجعه و صورتحساب خود را دریافت کردند اما از این تعداد 

بخش اندکی موفق به واریز نقدی باقی مانده سهام خود شدند.
در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مهلت پرداخت 
به  عدالت  سهام  طرح  مشمولین  یافته  تخصیص  سهام  الباقی  نقدی 
مدت یک ماه دیگر تمدید شود و در این مدت وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در جلساتی با حضور دستگاه های ذیربط مسائل حقوقی و موانع 
قانونی پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت را بررسی و راهکارهای 
ارائه  الزم را تدوین و به جلسه آینده شورای عالی برای تصمیم گیری 

نمایند.

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
ریاست  به  امروز )دوشنبه(  اساسی ظهر  قانون   ۴۴

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 
عدالت  سهام  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق   
بر  گفت:  و  کرد  ارزیابی  پراهمیت  طرحی  را 
و  بهترین  از  تعدادی  عدالت،  سهام  طرح  اساس 
به  کشور  های  کارخانه  و  ها  شرکت  سودآورترین 
این طرح اختصاص داده شده اند و عماًل مشمولین 
نسبت  به  و  واریزی  مبلغ  نسبت  به  عدالت  سهام 
سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند 

شد.
به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  از  عدالت،  سهام 
مرتبط،  های  دستگاه  با  جلساتی  طی  خواست 
حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های 
دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای 
شورای  آینده  جلسه  به  و  تدوین  موانع  این  حل 

عالی ارائه کنند.
واریز  زمان  یافتن  پایان  به  اشاره  با  جهانگیری 
یافته  اختصاص  سهام  ارزش  التفاوت  مابه  مبالغ 
اندکی  بخش  اینکه  و  عدالت  سهام  مشمولین  به 

از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ 
مهلت  است  الزم  گفت:  اند،  شده  التفاوت  مابه 
به مردم اطالع رسانی شود  و  تمدید  تعیین شده 
تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت 
را  خود  یافته  تخصیص  سهام  مبلغ  الباقی  تمایل 

پرداخت کنند.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد 
و  است  مردم  به  عدالت  سهام  سود  پرداخت  به 

قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد.
سازمان  رئیس  گزارش  همچنین  جهانگیری 
سال  از  ها  واگذاری  عملکرد  از  سازی  خصوصی 
ارزیابی و خاطرنشان کرد:  ۱۳۸۰ تا کنون را مثبت 
در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار 
اشتغالزایی،  نظیر  هایی  شاخص  اساس  بر  شده، 
سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته 
موفق  سازی  که خصوصی  معناست  بدین  باشند، 
نامناسب  عملکرد  بیانگر  ها  شاخص  اگر  اما  بوده 
باشد الزم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند 
کار اصالح شود اما در هر صورت هیچ تردیدی در 

اصل واگذاری ها وجود ندارد.
دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزرای  که  جلسه  این  در 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، 

سازمان  رئیس  سازی،  خصوصی  سازمان  رئیس 
بورس و اوراق بهادار، رئیس کل دیوان محاسبات 
حضور  نیز  کشور  بازرسی  سازمان  رئیس  و  کشور 
داشتند، گزارشی از نحوه واگذاری ها از سال ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۹۶ ارائه و آخرین وضعیت بنگاه های واگذار 

شده مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست گزارشی نیز از طرح ساماندهی 
سهام عدالت ارائه شد و رئیس سازمان خصوصی 
مشمولین  نفر  میلیون   ۴۹ از  که  کرد  اعالم  سازی 
 ۳۸ حدود  فراخوان،  از  پس  عدالت،  سهام  طرح 
میلیون نفر به سامانه مراجعه و صورتحساب خود 
اندکی  بخش  تعداد  این  از  اما  کردند  دریافت  را 
موفق به واریز نقدی باقی مانده سهام خود شدند.

در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر 
تخصیص  سهام  الباقی  نقدی  پرداخت  مهلت  شد 
یک  مدت  به  عدالت  سهام  طرح  مشمولین  یافته 
امور  وزیر  مدت  این  در  و  شود  تمدید  دیگر  ماه 
دستگاه  حضور  با  جلساتی  در  دارایی  و  اقتصادی 
های ذیربط مسائل حقوقی و موانع قانونی پیش 
و  بررسی  را  عدالت  سهام  طرح  ساماندهی  روی 
راهکارهای الزم را تدوین و به جلسه آینده شورای 

عالی برای تصمیم گیری ارائه نمایند.

 ۱۳۹۷ بودجه  الیحه  تدوین  روند  از  خبرها  آخرین 
حاکی از آن است که بخشنامه بودجه در سازمان 
در  امروز  احتماال  و  شده  نهایی  بودجه  و  برنامه 
رئیس جمهوری  امضای  به  اقتصادی  ستاد  جلسه 

خواهد رسید.
 با شروع پاییز، سازمان برنامه و بودجه با وضعیت 
باید  که  زمانی  می شود.  مواجه  متفاوت تری 
آماده  بعد  بودجه سال  تدوین الیحه  سازوکارهای 
مالی یک ساله خود  و دستگاه ها پیش بینی  شده 
را آماده و در اختیار  این سازمان  قرار دهند تا در 
مجموع الیحه بودجه تدوین و در ۱۵ آذرماه توسط 

رئیس جمهوری به مجلس برود.
روند تهیه و  با  رابطه  آخرین اطالعات دریافتی در 
تدوین الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ از این حکایت دارد 
که بخشنامه بودجه آماده و امروز یکشنبه در ستاد 

اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
رئیس جمهوری  امضای  به  نهایی  تایید  صورت  در 
دستگاه ها  به  آینده  روز  دو  یکی  طی  و  می رسد 
چارچوب  بودجه  بخشنامه  در  شد.  خواهد  ابالغ 
از  دولت  اهداف  و  مصارف  و  منابع  پیش بینی 
تهیه بودجه سال بعد مشخص شده و سازمان ها 
انجام  را  بر اساس آن پیش  بینی مالی سال خود 

می دهند.
دولت،  اقتصادی  ستاد  در  است  قرار  همچنین 
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره چارچوب کلی 
بودجه سال آینده از جمله سقف منابع و هزینه ها 
ظاهرا  کنند.  ارائه  توضیحاتی  آنها  فرضیات  و 
کار  دستور  در  هزینه ای  اعتبارات  در  صرفه جویی 

دولت خواهد بود.
 در حالی طبق قانون دولت باید تا ۱۵ آذرماه الیحه 

بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند که ظاهرا 
طبق زمان بندی انجام شده از سوی سازمان برنامه 
و بودجه قرار است برای سال جاری الیحه بودجه 
در تاریخ ۱۲ آذرماه یعنی سه روز زودتر از موعد نیز 

به مجلس تقدیم شود.
این موضوع مورد توجه  با بودجه ۱۳۹۷  رابطه  در 
در  عملکرد  بر  مبتنی  بودجه ریزی  باید  که  است 
دستور کار قرار داشته باشد چرا که طبق بند )پ( 
ماده )۷(قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در 
هر سال ۲۰ درصد از بودجه دستگاه ها را براساس 
کند  تنظیم  و  تهیه  عملکرد  اساس  بر  بودجه ریزی 
آینده، سال دوم  اینکه سال  به  با توجه  اکنون  که 
اجرای برنامه ششم است باید تا ۴۰ درصد بودجه 
اما  باشد،  شده  تهیه  عملکرد  مبنای  بر  دستگاه ها 
این مساله وجود دارد که در سال جاری ۲۰ درصد 
چرا  نشد  اعمال  کامال  ششم   برنامه  تاکید  مورد 
که الیحه بودجه پیش از تصویب و اجرایی شدن 

برنامه ششم توسعه تدوین شده بود.

این روزها صنعت ساختمان پس از یک رونق، دچار رکود بی 
سابقه ای شده است به طوری که دامن بسیاری از صنایع 
تامین کننده آن را گرفته و دچار بحران کرده است. سوالی 
که این روزها از جانب اینگونه شرکتها بسیار شنیده میشود 
این است که چگونه می توان مشتریان را نگهداری کرد و یا 
چگونه می توان در این دوران رکود مشتریابی نمود. پاسخ 
به این سوال نیازمند مقاالت متنوعی در حوزه های مختلف 
به  مقاله  این  در  اول  قدم  در  حال  این  با  است،  بازاریابی 
توضیحی مختصری در مورد نکته ای پایه ای پرداخته می 

شود. 
متفاوتی  های  بندی  دسته  به  کالن  نگاه  یک  در  بازارها 
بازارهای  این دسته ها،  بندی می شوند. مهمترین  تقسیم 
صنعتی و بازارهای مصرفی است. بازارصنعتی بازاری است 
محصول  تولید  در  بازار  این  در  شده  تولیده  محصول  که 
اشاره  بازاری  به  مصرفی  بازار  و  شود  می  استفاده  دیگری 
دارد که محصول تولیدی در آن مستقیما مصرف خواهد شد. 
پنجره دوجداره در حقیقت یک کاالی  برای مثال محصول 
صنعتی است زیرا در تولید ساختمان از آن استفاده می شود 
و لوازم آرایشی و بهداشتی، در صورتی که افراد برای استفاده 
شخصی خریداری کنند جز محصوالت مصرفی به حساب می 
آید. می توان نتیجه گرفت که محصوالت استفاده شده در 

برای  هستند.  صنعتی  محصوالت  جز  ساختمان  یک  تولید 
بازار صنعتی عنصر مهم  این نکته بس که در  درک اهمیت 
در خرید، نه قیمت است و نه تبلیغات بسیار زیاد بلکه فقط 
به  حقیقت  در  که  صنعتی  خریداران  است!  اعتماد  فقط  و 
با  اینکه محصوالتی  به  توجه  با  و  نوعی سازندگان هستند 
قیمت باال و پیچیدگی زیادی را خریداری می کنند، نیازمند 
اعتماد از جانب فروشنده هستند. در خیلی مواقع مشتریان 
که  کیفیتی  ازای  در  را  باالتر  کمی  قیمتی  که  حاضر هستند 
از اعتماد به محصول فروشنده دریافت می کنند، بپردازند. 
عنصر اعتماد، اساسا از روابط ایجاد می شود. یادمان باشد 
که به عنوان یک اصل در هوش انسانی، وقایع و اتفاقاتی 
می  جلوه  مهمتر  آدمی  در ذهن  تکرار می شوند  بیشتر  که 
احترام  با  با خریدار همراه  کارا  و  زیاد  ارتباط  بنابراین  کنند 
متقابل می تواند تعیین کننده باشد. فروشندگان محصوالت 
و  کنند  شروع  را  خود  کار  روابط  ایجاد  با  باید  ساختمانی 
نگذارند.  وا  خود  حال  به  را  مشتریان  خرید  اتمام  از  پس 
فراموش  را  مشتری  محصول  فروش  از  پس  شرکتها  اکثر 
این  که  کنند  با مشتری قطع می  را  ارتباطات خود  و  کرده 
موضوع به شدت روی اعتماد مشتری تاثیر گذار بوده و این 
نوع شرکتها در نگهداری مشتریان خود ناتوان خواهند بود. 
پس مشتریان بی وفا نیز هیچگاه به صورت دهان به دهان 
شرکت و محصوالت آن را به سایر همکاران و دوستان خود 
معرفی نخواهند کرد. اصل مهمی که در بازارهای صنعتی که 
تیم خرید  فرماست،  است حکم  آن  از  نیز جزیی  ساختمان 
توجه  نکته  این  به  باید  شرکتها  ساختمان  بازار  در  است. 
یک  بلکه  کند  نمی  خرید  آنها  از  نفر  یک  که  باشند  داشته 
مشخص  امر  ظاهر  در  شاید  که  کند  می  خرید  آنها  از  تیم 
نباشد. اما باید دانست که عالوه بر سازنده که خریدار است 
فراوانی  تاثیرات  خرید  برای  شخص  این  روی  نیز  ای  عده 
می گذارند که این افراد شامل مهندس ناظر پروژه، صاحب 
که  نصابهای محصوالتی هستند  و  افراد متخصص  و  ملک 
فروشنده می خواهد آنها را به خریدار بفروشد. حتی کارگران 
یا رییس کارگاه نیز در این امر تاثیرگذار هستند زیرا ممکن 
است مانع از این شوند که فروشنده شرکت بتواند خریدار را 
مالقات کرده و محصوالت را معرفی نماید. بنابراین با توجه 
به توضیحات داده شده شناخت تیم خرید و مذاکره با آنها 
در صورت امکان و برآورده ساختن نیاز هر یک از این اعضا 
در اولویت اول فروش در صنعت ساختمان بخصوص در بازار 

رقابتی امروز است.
مهدي محسني پور، دكتراي بازاريابي
 مشاور و مدرس در صنعت ساختمان

طی 2۰ سال قیمت مسکن ۹۰ برابر شد

جهانگیری :  دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به صاحبان این سهام است

آخرین وضعیت بودجه ۹۷/ الیحه ۱2 آذر به مجلس می رود

مفهوم بازاریابی در صنعت ساختمان
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سال ٨١ کارت اهدای عضو گرفتم؛ خیلی به این کارهای خیرخواهانه عالقه دارم، 
همسرم هم به روحیه من آشناست و می دانم که اگر با او در میان بگذارم، کامال 

درک می کند و از اقدام من ناراحت نمی شود.
تا همین االن ٦٦نفر برای اهدای جسد اعالم آمادگی کرده اند و ١٥نفر هم رضایت 
محضری داده اند تا پس از مرگ، جسدشان به پزشکی قانونی اهدا شود. جسدها 
اهدا می شوند تا برای تحقیقات پزشکی و آموزش دانشجویان رشته های پزشکی، 
مورد استفاده قرار گیرند. این آمار را مدیر اجرایی واحد فرآوری بافت و پیوند 

نسوج سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد.
پزشکی  سازمان  عمومی  روابط  که  بود  امسال  مردادماه  شهروند،  گزارش  به 
قانونی، دو شماره تلفن منتشر کرد تا کسانی که تمایل به اهدای جسد دارند، 

تماس گرفته و از جزییات روند اهدای جسد آگاه شوند.
از سوی رئیس سازمان پزشکی  این دو شماره تلفن، در پی اعالم کمبود جسد 
قانونی کشور در رسانه ها منتشر شد و حاال امین رادمنش به عنوان مدیر اجرایی 
واحد فرآوری بافت و پیوند نسوج این سازمان می گوید: »کسانی که قصد اهدای 
جسد دارند، می توانند با شماره تلفن های ٥٥44٢٨44 و ٥٥44٢٦44 تماس بگيرند 
و آمادگي خود را اعالم كنند.« اهداکنندگان جسد، کار سختی در پیش ندارند، تنها 
کافی است اطالعاتشان را از طریق همین شماره ها اعالم کنند و برای ثبت رضایت 

محضری، به یکی از دفترخانه هایی که از سوی پزشکی قانونی مشخص می شود، 
مراجعه کرده و بدون پرداختن هزینه ای، نامه محضری را ثبت کنند.

اهداي  عالقه مندان  معرفي  براي  محضر  دو  تهران  شهر  »در  می گوید:  رادمنش 
جسد مشخص شده که قرار است تعداد این محضرها بیشتر شود، پس از ثبت 
رضایتنامه، یک نسخه از آن در اختیار اهدا کننده قرار می گیرد و یک نسخه هم 

برای سازمان پزشکی قانونی فرستاده می شود.«
اهدای عضو و جسد سنخیتی با هم ندارند

حاال به گفته این مسئول در سازمان پزشکی قانونی، اعالم رسمی برای اهدای 
به  بیشتر  توضیح  در  او  می شود.  انجام  کشور  در  که  است  نخستین بار  جسد، 
عموما  که  افرادی  داشت،  وجود  گذشته  از  جسد  »اهدای  می گوید:  »شهروند« 
می شوند،  جسد  اهدای  داوطلب  داشتند،  پزشکی  یا  دانشگاهی  فعالیت های 
بدون این که این تصمیم به صورت رسمی در جایی اهدا شود. یعنی پس از مرگ 
داوطلب، خانواده به وصیت او عمل کرده و جسدش را در اختیار دانشگاه های 

علوم پزشکی قرار می دادند.
البته تعداد این نوع اهدا ها خیلی کم بود و حتی نمی توان گفت که سالی یک بار 
اتفاق می افتاد. البته آمارش در اختیار سازمان پزشکی قانونی نیست، چراکه این 
اقدام به صورت مستقیم از سوی دانشگاه ها انجام می شد.« حاال اما سازوکارها 
»به  کند:  فسخ  را  قانونی  وصیت  نمی تواند  کسی  و  شده  قانونی تر  و  رسمی تر 
 هرحال پس از وصیتنامه محضری، فرد باید موضوع را به اطالع خانواده برساند، 
چراکه درنهایت پس از مرگ، آنها برای جسد تصمیم گیری می کنند. خانواده ها 

باید همکاری کنند.«
حاال همان ها که برای اهدای عضو، اقدام کرده اند، می توانند اهدا کننده جسد هم 
باشند: »اهدای عضو و جسد سنخیتی با هم ندارند، البته اهدای عضو شرایط 
خودش را دارد، یعنی فرد باید حتما دچار مرگ مغزی شده باشد، قلب بتپد و 
اعضای بدن سالم بمانند. در اهدای جسد اما این طور نیست، یعنی فرد هرطور 
گفته  به  کرد.«  استفاده  از جسدش  باشد، می توان  داده  از دست  را  که جانش 
از جسدشان  اهدا کنند، در شرایطی خاص می شود  را  او، کسانی که عضوشان 
قابلیت  و  باشد  جراحی  انجام  بدون  باید  اهداشده،  »جسد  کرد:  استفاده  هم 
اهدا  اعضایش  که  جسدی  گفت  قطعی  به طور  نمی توان  باشد.  داشته  تشریح 

شده، نمی تواند برای تشریح مورد استفاده قرار گیرد.
به  هرحال اهدای عضو به دلیل جنبه درمانی که دارد، در اولویت قرار دارد، بعد 
از آن اهدای بافت در اولویت است و در آخر اهدای جسد.« او می گوید که موج 
تا چهارهفته پیش شروع شد،  از حدود سه  اهدای عضو  برای  تماس گیرندگان 
زمانی که به طور رسمی شماره تلفن های پزشکی قانونی اعالم شد: »بررسی های 
افراد  می کنند،  اقدام  جسد  اهدای  برای  که  کسانی  بیشتر  می دهد  نشان  ما 
روشنفکر و تحصیلکرده هستند، البته ما در قشرهای مختلفی برای اهدای جسد 
متقاضی داشتیم، از معلم گرفته تا پزشک و استاد دانشگاه و...« حاال رادمنش 
و همکارانش، به عنوان نخستین کسانی هستند که اسمشان در لیست اهدای 
جسد قرار گرفته: »در کشورهای دیگر، بیشتر اجساد تشریح، از طریق اهدا تأمین 
می شود، حتی در یکی از کشورها اعالم شده بود که حدود ٣0 هزار نفر برای اهدای 

جسد ثبت نام کرده اند.
مردم ایران هم قطعا تمایل زیادی به این اقدام دارند اما هنوز به اندازه کافی در 

این زمینه فرهنگ سازی نشده است.« دانشگاه های علوم پزشکی با بحران جسد 
تاریخ مصرف  مواجه هستند، وضع آن قدر وخیم است که جسدی که یک سال 
می گویند  پزشکی  علوم  دانشجویان  می شود.  استفاده  چهار سال  مدت  به  دارد، 
که دانشجویان رشته آناتومی، گاهی حتی فرصت نگاه کردن به جسد را هم پیدا 
نمی کنند، بس که کمبود جسد وجود دارد. مسأله دسترسی به جسد آن قدر وخیم 
شد که حتی سازمان پزشکی قانونی چندی پیش اعالم کرد در تالش برای واردات 

جسد هستند.
اهدای

با »شهروند«  در گفت وگو  قانونی  پزشکی  رئیس سازمان  که  بود  امسال  تیرماه 
توضیح هایی درباره کمبود جسد داده و آن را یکی از مشکالت جدی دانشگاه ها 
بود:  زده  حرف هایی  هم  مجهول الهویه  اجساد  تحویل  از  و  بود  کرده  اعالم 
به سراغشان  ٦ماه کسی  از  بعد  که  اجسادی  یا  ناشناس هستند  که  »اجسادی 
نیامده باشد، با کسب اجازه های قانونی به دانشگاه ها داده می شود اما تعداد 
همین جسدها هم خیلی کم است و نیاز دانشگاه ها را برطرف نمی کند.« حاال در 
کنار همه مشکالتی که برای تأمین جسد وجود دارد، اشکاالت شرعی هم برای 
استفاده از جسد برای تشریح و تحقیقات پزشکی، مانع دیگری ایجاد کرده است.

پیش از این کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم، برای جبران کمبود 
جسد در نامه ای به رئیس وقت قضائیه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری 
به  مجهول الهویه  اجساد  تحویل  درخواست  مجددا  مکارم شیرازی،  آیت اهلل  و 
دانشگاه های علوم پزشکی را مطرح و تأکید کرد که دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات کنند. 
حاال سازمان پزشکی قانونی هم در تالش است تا تمام موانع شرعی برای تشریح 
جسد را از میان بردارد، چراکه واردات جسد هزینه بر است و موالژها )جسدهای 
شبیه سازی شده( دقت الزم را برای تشریح ندارند: »هرجسد به طور ایده آل برای 
دو ترم تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد، اما معموال اجساد چندین  سال مورد 
استفاده قرار می گیرند.« او درباره موضوعاتی که درباره خریدوفروش غیرقانونی 
جسد مطرح شده بود هم، توضیح هایی می دهد: »خریدوفروش جسد موضوع 
وخیمی نیست و خیلی خیلی نادر اتفاق می افتد، ما حتی یک گزارش هم دراین 
اما به  هرحال موضوعی است که به دلیل کمبود جسد، نمی توان  زمینه نداریم 

آن را انکار کرد.«
برای رضای خدا جسدم را اهدا کردم

پزشکی  تلفن های  شماره  پیش  چندی  است که  کسانی  از  یکی  صاحبی«  »رضا 
را در  روزنامه شهروند خوانده و بالفاصله تماس گرفته: »شماره ها  را در  قانونی 
روزنامه خواندم و بعد برای رضای خدا، جسدم را اهدا کردم.« صاحبی ٥٩ ساله، 
شغلش آزاد است و چند وقتی است که کارت اهدای عضو گرفته: »همین یکی 
دو روز پیش از پزشکی قانونی با من تماس گرفتند و آدرس محضری در رسالت را 
به من دادند، من هم رفتم و وصیتنامه نوشتم. کل کار شاید ١0دقیقه طول کشید؛ 

هیچ پولی هم ندادم.
تمام هزینه ها با خود سازمان پزشکی قانونی است. بعد هم به خانواده اطالع 
واکنش  آنها  گفت،  خانواده  به  را  ماجرا  وقتی  و  دارد  فرزند  دو  دادم.« صاحبی 
من  کنند،  اهدا  را  بخواهند جسدشان  اگر  هم  »فرزندانم  ندادند:  نشان  خاصی 
اهدای  صاحبی  بگیرند.«  تصمیم  کار  این  برای  باید  خودشان  ندارم،  مخالفتی 

جسد را به دیگران هم توصیه کرده: »در فضای مجازی و در گروه های تلگرامی 
که هستم، موضوع را مطرح کردم، عکس های اهدای جسد را هم منتشر کردم 
و توضیح های الزم را دادم. عده ای برای این کار تشویق شدند.« این اهدا کننده 
می داند قرار است با جسد بعد از مرگش چه استفاده ای کنند: »در فرمی که به 
من دادند، نوشته شده بود که این جسد برای تحقیقات پزشکی در دانشگاه ها و 

خود سازمان پزشکی قانونی استفاده می شود.«
خبر کمبود و واردات جسد را خواندم  و تشویق شدم

خانم »ب« هم اهدا کننده دیگری است که نخواست نامش در گزارش بیاید. او 
هم به صورت محضری اهدای جسدش را ثبت کرده؛ اما هنوز هیچ یک از اعضای 
نیستم، خواهرم پزشک  نیستند: »من پزشک  او  در جریان تصمیم  خانواده اش 
است؛ اما او برای اهدای جسد کاری نکرده. خودم تا دو  سال پیش سالن زیبایی 
داشتم، هیچ فعالیتی در زمینه پزشکی نکردم اما وقتی شماره تلفن های پزشکی 
می گوید  و  است  ساله   4٧ »ب«  خانم  گرفتم.«  تماس  سریع  دیدم،  را  قانونی 
اولین بار ماجرای اهدای جسد را از یکی از بستگانش در مراسم ترحیم شنیده: 
»از همان موقع برای انجام این کار ترغیب شدم، وقتی شماره ها را دیدم، تماس 
رسمی  صورت  به  هم  حاال  رفتم.  صادقیه  منطقه  در  محضری  به  بعد  و  گرفتم 

جسدم اهدا شده است.«
و  خوانده  را  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  کمبود جسد  به  مربوط  خبرهای  او 
همین شده تا برای اهدای جسد جدی شود: »در یک خبر خواندم که می خواهند 
جسد وارد کنند، من هم گفتم که چرا وارد کنند، خودمان که هستیم. آدم باید 
برای پیشرفت علم کاری کند.« این اهداکننده کارت اهدای عضو هم دارد: » سال 
دارم،  عالقه  خیرخواهانه  کارهای  این  به  خیلی  گرفتم؛  عضو  اهدای  کارت   ٨١
همسرم هم به روحیه من آشناست و می دانم که اگر با او در میان بگذارم، کامال 
درک می کند و از اقدام من ناراحت نمی شود.« او می خواهد روند اهدای جسدش 
را در فضای مجازی منتشر کند: »یک کپی از وصیتنامه تنظیم شده در محضر را به 

من داده اند تا خانواده درجه یک را در جریان قرار دهم.«
واکنش ها به اهدای جسد با اهدای عضو متفاوت است

حسین زیدی مردي 4٧ ساله است که همین دیروز به محضری رفت و اهدای 
از  یکی  از  قبال  است،  مهندسی  فنی  دانشگاهیم  »رشته  کرد:  ثبت  را  جسدش 
دوستان پدرم که وکیل است، شنیدم که جسدش را اهدا کرده. من هم از همان 
زمان در فکر اهدای جسد بودم، تا این که در یکی از سایت ها شماره تلفن پزشکی 
قانونی را دیدم، حدود سه چهار ماه پیش بود، من هم تماس گرفتم و مشخصاتم 
را دادم. شنبه بود که از پزشکی قانونی با من تماس گرفتند و محضری را معرفی 

کردند، من هم رفتم و وصیتنامه محضری نوشتم.«
متفاوت  عضو  اهدای  با  جسد  اهدای  به  نسبت  دیگران  واکنش  می گوید  او 
است و آن قدر در میان مردم قابل قبول نیست: » سال ٧٢ زمانی که هیچ کس 
اقدام کردم، حتی آن  برای اهدای عضو  نمی دانست اهدای عضو چیست، من 
زمان کارتی که االن به اهداکنندگان می دهند به من ندادند؛ یعنی از اول دغدغه 
و  داده  قرار  اقدامش  جریان  در  را  خانواده  زیدی  آقای  داشتم.«  را  کارها  این 
از این کار شود:  می گوید که براساس وصیتنامه محضری کسی نمی تواند مانع 
از  یکی  که کمبود جسد  او می گوید  کند.«  را فسخ  نمی تواند وصیتنامه  »کسی 

انگیزه های اصلی او برای اهدای جسد بود.

اهدای »جسد«

انتخابی  در  میزبانی اش  پنج  در هر  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
کمیته   سوی  از  نقدی  جریمه  با  روسیه   ۲۰۱۸ جهانی  جام 
انضباطی فیفا روبه رو شد؛ جریمه ای که مجموع آن مبلغی 

در حدود یک میلیارد ناموت می شود.
جهانی  جام  انتخابی  در  ایران  فوتبال  تیم   ملی  چقدر  هر 
۲۰۱۸ روسیه خوب بود و رکوردشکنی کرد، از نظر انضباطی 
رکورد اصال خوبی از خود بر جای نگذاشت چرا که هر پنج 
بازی ایران در انتخابی جام جهانی با اتفاقاتی توأم شد تا 

فدراسیون فوتبال ایران جریمه نقدی شود.
* ایران – قطر

به  گزارش  ایسنا، اولین بازی ایران در انتخابی جام جهانی 
روسیه برابر قطر برگزار شد که در گزارش ناظر بازی، توهین 
و رفتار بد تماشاگران ایرانی به تیم رقیب درج شد؛ جایی 
که فیفا فدراسیون فوتبال ایران را ۴۰ هزار فرانک سوئیس 

)۴۱ هزار دالر( جریمه کرد.
آخر  درگیری های  و  آمده  پیش  اتفاقات  دلیل  به  همچنین 
تیم   بازیکن  دو  احسان حاج صفی،  و  آزمون  بازی، سردار 
 ملی فوتبال ایران نیز هر کدام ۵۰۰۰ فرانک سوئیس جریمه 

شدند.
جواد نکونام دستیار کی روش نیز در پی اتفاقات این دیدار 

سه جلسه محروم و ۲۵ هزار فرانک جریمه نقدی شد.
* ایران – کره جنوبی

در این بازی نیز اتفاقاتی رخ داد که از چشم ناظر فیفا دور 
در  و  بازی  از شروع  قبل  در  مراسم مذهبی  برگزاری  نماند. 
بین دو نیمه، استفاده از پهباد و رفتار بد تماشاگران علیه 

جدی  هشدار  فیفا  شد  باعث  نهایت  در  کره ای   هواداران 
ایران بدهد و جریمه نقدی ۴۵ هزار  به فدراسیون فوتبال 
ایران  فوتبال  علیه  نیز  دالر  هزار   ۴۶ برابر  سوئیسی  فرانک 

وضع کند.
* ایران – چین

داد.  رخ  ناخوشایندی  اتفاقات  نیز  چین  و  ایران  بازی  در 
ازدحام بیش از حد هواداران در ورزشگاه آزادی و استفاده 
از مواد آتش زا باعث شد فدراسیون فوتبال ایران ۵۰ هزار 

فرانک سوئیس جریمه شود.
از این بازی اعالم کرد که حتی ممکن  فیفا همچنین پس 

بود بازی بعدی ایران را بدون حضور تماشاگر اعالم کند.
* ایران – ازبکستان

در بازی با ازبکستان فدراسیون فوتبال ایران ۱۰ هزار فرانک 
میزبانی  برای  چیز  همه  بار  این  که  حالی  در  شد.  جریمه 
فوتبال ایران خوب پیش رفت، فیفا فدراسیون فوتبال ایران 
ابتدای مسابقه ۱۰ هزار  را به دلیل نبود پرچم های فیفا در 

فرانک سوئیس جریمه کرد.
* ایران – سوریه

آخرین میزبانی ایران در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
نیز فیفا، فدراسیون  بار  این  پایان رسید.  با حاشیه به  هم 
فوتبال ایران را به دلیل برگزاری مراسم جشن صعود پیش 
هزار   ۴۵ هواداران  غیرفوتبالی  شعارهای  و  بازی  شروع  از 

فرانک سوئیس جریمه کرد.
همچنین در بازی رفت ایران و سوریه در مالزی تماشاگران 
جریمه  سوئیس  فرانک   ۳۰۰۰ اشیا  پرتاپ  دلیل  به  ایرانی 

شدند.
مجموع جرایمی که فیفا فقط برای فدراسیون فوتبال ایران 
در نظر گرفته است مبلغی حدود ۲۲۸ هزار فرانک سوئیس 
ایران  فوتبال  )۹۳۳ میلیون ناموت( می شود که فدراسیون 

باید این جریمه را پرداخت کند.
انتظار می رود که فدراسیون فوتبال ایران موارد یاد شده را 
در راس آموزش نیروهای خود برای میزبانی های دیگر قرار 
دهد تا جلوی این جرایم گرفته شود چرا که ممکن است در 
آینده فوتبال ایران تاوان بیشتری غیر از جرایم مالی )بازی 

بدون حضور تماشاگر( بپردازد.

فیفا ایران را یک میلیارد تومان جریمه کرد
 اتالف از حیب ملت، در هر ۵ میزبانی!

که  زمانی  فقط  اما  سازند،  می  را  اتاق  ها  پرده 
با توجه به  باید  انتخاب شوند. پرده  به درستی 
تزئیناتش  و  ارتفاع  نور،  جنس،  رنگ،  پنجره، 

انتخاب شود.

جنس بخش ضروری از انتخاب پرده است چرا 
که جنس پرده مشخص می کند که پرده ی شما 
چقدر  زمان  طول  در  و  کرد  خواهد  عمل  چطور 
باشد  سنگین  بسیار  آنها  اگر  دارد.  ماندگاری 
هنگام کشیدن به راحتی تکان نمی خورد و اگر 

زیادی سبک باشد به خوبی نمی ایستد. 
باال  از  را  پارچه  ی  گوشه  پارچه،  خرید  هنگام 
بیندازید و بگذارید که آویزان شود. اگر مثل یک 
پارچه ی آهار دار افتاد آن گزینه ی مناسبی برای 
پنجره نیست. هم چنین به یاد داشته باشید نور 
خورشید جنس را از بین می برد و اگر اتاق شما 
نور بسیاری دارد بهتر است از رنگ های روشن 
پرهیز کنید چرا که آن ها زودتر از بین می روند. 
البته اگر شما پرده هایتان را تند تند عوض می 
کنید نیازی نیست که نگران از بین رفتن آن ها 

باشید.

پارچه با رنگ های خنثی دیرتر از پارچه با رنگ 
های دیگر از بین می رود و با دکور اتاق بیشتر 
هماهنگ می شوند. هنگامی که به جنس پرده 
و  مصنوعی  ابریشم  ابریشم،  کتان،  رسیم  می 
مخمل بهترین انتخاب ها برای پنجره ها هستند 
چرا که خیلی عالی می ایستند. ابریشم مصنوعی 
آفتابی  های  اتاق  در  و  دارد  بیشتری  ماندگاری 
ابریشم مصنوعی به سرعت ابریشم واقعی خراب 

نمی شود. 
بعضی از جنس ها مانع از سرما هستند. بسیاری 
از هتل ها از چرم جیر، مخمل، پرده نقش دار یا 
مانع  هم  که  کنند  می  استفاده  فاستونی  پارچه 
از نور خورشید است و هم گرما را در درون اتاق 

نگه می دارد.

استفاده از آستر زیر پرده عمر پرده را طوالنی تر 
شود  استفاده  آستر  بدون  ابریشم  اگر  کند.  می 
خواهد پوسید. آستر و پوشش داخلی چیز هایی 
هستند که به پرده حجم و پری می دهند. قبل 

از اندازه گیری ارتفاع پرده تصمیم بگیرید که از 
شروع  هایتان  پرده  دارید  دوست  پنجره  کجای 
شود. استفاده از پانل در باالی پنجره ها ارتفاع 
پرده  افزایش می دهد. طراحان معمواَل  را  اتاق 
را از ۶ سانتیمتر باالتر از قاب پنجره می گسرند 
اما برای خلق صحنه های دراماتیک حتی باالتر 

می روند.
از باالی پنجره تا میزان اضافی از پرده را که قرار 
نگاه  در  بگیرید.  اندازه  را  بیفتد  کف  روی  است 
های سنتی پرده بر روی زمین کشیده می شود و 
شما بایستی ۲ یا ۳ سانت به ارتفاع پرده اضافه 
نظر  در  کف  مدرن هم سطح  نگاه  در  اما  کنید. 

گرفته می شود.
هنگام اندازه گیری عرض پرده ۴ تا ۸ سانتیمتر 
اندازه  به هر دو سمت پرده اضافه کنید و عدد 
دیده  پر  پرده  تا  نمایید   ۲ در  ضرب  را  گیریتان 
شود. بدین ترتیب زمانی که پرده ها باز هستند 
شیشه ی پنجره ها کاماَل مسدود نمی شوند. اگر 
شما مایلید که مانع از ورود نور خورشید شوید، 
را به عرض پرده اضافه  سانت های اضافه تری 
کنید تا مانع از ورود نور جزئی شوید. با توجه به 
پرده، میله ی پرده را انتخاب کنید که تنوع زیادی 

در رنگ و جنس دارد. 
توجه کنید هنگام خرید پرده، پرده ی شما قابلیت 
خشک  بایستی  یا  و  دارد  را  ماشین  با  شستن 
جویی  صرفه  ها  این  دوی  هر  که  شود  شویی 
داشته  توجه  دارد.  همراه  به  را  پول  و  زمان  در 
باشید که اگر پرده ی شما این دو امکان را داشته 
است  ممکن  بشویید  را  آن  خودتان  ولی  باشد 
کیفیت پرده را از بین ببرید. پس به دستورالعمل 
آن توجه کنید. امیدوارم با توضیحات ارائه شده 
بتوانید با توجه به نیاز خود  پرده ی مناسب اتاق 

را انتخاب کنید.

مریم مهدوی - پژوهشگر و کارشناس معماری

نکات مهمی که هنگام خرید پرده باید در نظر بگیرید


