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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

توقف شماره گذاری درصورت 
نادیده گرفتن جدول زمانبندی 

ترمز ضد قفل
جانش��ین فرمانده نی��روی انتظامی 
گف��ت: ق��ول می ده��م در صورتی که 
خودرو س��ازان برابر ج��دول زمانبندی 
ترم��ز  ب��ه  را  محصوالتش��ان  جدی��د 
ضد قف��ل)ABS( مجه��ز نکنند بدون 

اغماض از شماره گذاری این خودروها جلوگیری شود . . .
سراسری / ادامه در  صفحه 2

باهنر: 
تأکید مجلس بر شیب مالیم واقعی 

کردن قیمت ها
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی: 
مجلس ب��ر هدفمند ک��ردن یارانه ها با 
ش��یب مالیم و صرف درآمد حاصل از 
واقع��ی کردن قیمت ه��ا در محل های 
مشخص اصرار دارد. به گزارش واحد 
مرکزی خبر محمدرضا باهنر افزود . . .

سراسری / ادامه در  صفحه 2

استاندار اصفهان:
اعتبار خوبی برای ورزشگاه نقش 

جهان در نظر گرفته شده است
اس��تاندار اصفه��ان گفت: در س��فر اخیر 
ریاست جمهوری به استان اصفهان بودجه 
خوبی برای تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
در نظر گرفته شده است. استاندار اصفهان 
با بیان اینکه حضور رئیس جمهور و هیأت 

دولت طی دور س��وم سفرهای استانی در اصفهان با استقبال بی نظیر مردم 
مواجه بود، گفت . . .                                   ورزشی / ادامه در  صفحه 7

نقش بانک های خصوصی 
در توسعه نظام تأمین 

مالی کشور
هم��واره در میان اقتصاددانان این بحث مطرح 
بوده است که رشد اقتصادی، تقاضا را  برای توسعه 
نهاد ه��ای مالی ایج��اد می کند اما بر اس��اس یک 
دیدگاه جدید، امروزه معتقدند توسعه مالی یکی از 
کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است 
و توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد 

اقتصادی می شود . . .    

   اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه   

مدیرکل کار و امور اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری:

میانگین افراد جویای کار 
استان باالتر از میانگین 

کشوری است
مدیرکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در برنامه چهارم توس��عه نس��بت به برنامه 
سوم 1/5 برابر اشتغال ایجاد شده است.به گزارش 
ایسنا پرویز سلطانی در کارگروه اشتغال و سرمایه 

گذاری استان افزود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

داوری 18 هزار عنوان 
کتاب برای جایزه ادبی 

کتاب سال
دبی��ر این جای��زه با اع��الم ای��ن خبرگفت: 
امس��ال از ابتدای مهر داوری ها آغاز ش��د و بعد 
از بررس��ی های الزم، بیش از300 عنوان کتاب به 

مرحله دوم راه پیدا کردند . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

صفـحهصفـحه

آیت اهلل علی صافی گلپایگانی
از مراجع تقلید شیع در گذشت

سخنگوی وزارت امور خارجه :
عملکرد دولت فرانسه موجب نگرانی است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آتش سوزی در بازار اصفهان 
قابل کنترل نیست

اعضای کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، در جریان بازدید از س��ازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری، ایمن سازی بازار اصفهان در برابر 

حریق را خواستار شدند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
سردار کریم نصر اصفهانی رئیس این کمیسیون با اشاره به 

آتش سوزی در بازار شهر تبریز، آن را هشداری برای بازار 
دیگر شهرها بیان کرد و گفت: معاونت عمرانی استانداری، 
س��ازمان مسکن و شهرسازی، نیروی انتظامی، شهرداری و 
اصن��اف و بازاریان اصفهان باید ب��ه این مهم توجه جدی 
داش��ته باشند و برای ایمن س��ازی بازار برای جلوگیری از 

حریق و آتش سوزی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه عدم امکان دسترسی به موقع و سریع 
به بازار در مواقع آتش س��وزی، ضرورت ایمن سازی بازار 
را دوچندان می کند، افزود: باید در اس��رع وقت نسبت به 
احداث و راه اندازی ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی 

در این مکان اقدام شود . . . 
شهرستان ها / ادامه در  صفحه4



سراسری

امضای 5 سند همکاری ایران و تاجیکستان

پاکستان برای مقابله با کمبود انرژی از ایران گاز 
وارد می کند

ژاپن سفارت خود را در یمن بست

امریکا: منافع مردم ایران را ما بهتر می فهمیم

42نفر در شمال هند بر اثر سرما جان باختند

آتش سوزی در نخستین روزهای سال جدید 
میالدی در روسیه جان 67 نفر را گرفت

الشه یک هواپیما پس از 89 سال بین یخ های قطب 
جنوب کشف شد

تأکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به عنف

عملکرد دولت فرانسه موجب نگرانی است

باهنر: 

تأکید مجلس بر شیب مالیم واقعی کردن قیمت ها

توقف شماره گذاری درصورت نادیده گرفتن جدول زمانبندی 
ترمز ضد قفل

2میلیارد دالر برای توسعه فازهای 15و16 پارس جنوبی

سازمان تأمین اجتماعی کمک هزینه بارداری پرداخت می کند

چه خبر از پایتختایرانجهان نما

جمهوری اسالمی ایران و تاجیکستان، پنج 
س��ند همکاری و یادداشت تفاهم و یک بیانیه 

مشترک امضا کردند.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر این اس��ناد 
همکاری در حضور رؤسای جمهور دو کشور 
ب��ه امضای وزیران نیرو، نف��ت و امور خارجه 

ایران و تاجیکستان رسید.
پنج س��ند همکاری و یادداشت تفاهم در 
زمینه تس��ریع در روند ساخت تونل استقالل، 
س��د و نی��روگاه ت��وده2، اس��ترداد مجرم��ان، 

همکاری ه��ای آبی و انرژی و نیز همکاری ها 
در حوزه زمین شناسی است.

بیانی��ه مش��ترک نی��ز ک��ه در پایان س��فر 
رئیس جمهوری اس��المی ایران به تاجیکستان 
منتش��ر ش��د، در 11 بن��د در زمینه گس��ترش 
همکاری های همه جانبه میان دو کشور است.

پ��س از امض��ای اس��ناد همکاری ه��ا و 
یادداش��ت تفاهم، رؤسای جمهوری دو کشور 
در کنفرانس مطبوعات��ی و رادیو و تلویزیونی 

شرکت کردند.

یوس��ف رضا گیالنی نخست وزیر پاکستان 
گفت: کش��ورش قصد دارد برای غلبه بر کمبود 
انرژی در این کش��ور از ای��ران و برخی دیگر از 
کش��ورها گاز وارد کند. نخست وزیر پاکستان در 
عین حال افزود این کش��ور ب��ه زودی مجموعه 
جدی��دی از نیروگاه ه��ای تولید ب��رق را افتتاح 
خواه��د کرد. وی کمبود انرژی را در این کش��ور 

نتیجه برنامه ریزی نداشتن دولت قبلی این کشور 
دانست. گیالنی گفت تکمیل طرح های موجود 
برای تکمیل سدهای در حال ساخت  سه تا چهار 
س��ال زمان نیاز دارد. به گ��زارش پایگاه اینترنتی 
اسوشیتدپرس پاکستان از اسالم آباد، نخست وزیر 
پاکس��تان بر عزم دولت برای مقابله با مشکالت 

اقتصادی و انرژی کشور تأکید کرد. 

رس��انه های ژاپن اعالم کردند این کش��ور 
سفارت خود را در یمن بسته است.

خبرگ��زاری کیودو ژاپن اعالم کرد با بس��ته 
شدن سفارت ژاپن در یمن، هرگونه درخواست 
برای صدور روادید و دیگر خدمات کنسولی نیز 

به حال تعلیق درآمده است.
این اقدام ژاپن پس از آن صورت گرفت که 
امریکا و انگلیس نیز از بیم حمالت تروریس��تی 
شبکه القاعده، س��فارتخانه های خود را در یمن 

بستند. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، وزارت موقعیت های 
اضطراری روس��یه طی گزارشی اعالم کرد: در 

مجموع 589 حریق طی 
جش��ن های  برگ��زاری 
س��ال نوی می��الدی در 
کش��ور  ای��ن  سراس��ر 
صورت گرفت که طی 
این آتش س��وزی ها 67 
نف��ر ج��ان خ��ود را از 
دس��ت داده و 144 نفر 
نی��ز دچ��ار جراحت و 

سوختگی شدند.
این آتش س��وزی ها 
از روز پنجشنبه تا ظهر 
گذش��ته  هفته  جمع��ه 
در این کش��ور رخ داده 

است.
گفتنی است در حوادث ناشی از آتش سوزی 
اکثریت جان باختگان دچار خفگی ناشی از دود 
آتش سوزی ها شدند. در یک حادثه آتش سوزی 
که ش��نبه هفته جاری در منطقه »مسکو ویتس« 
رخ داد، 17 نفر از جمله هفت کودک جان باخته 

و ده ها نفر نیز مجروح شدند.
همچنی��ن بر اس��اس اع��الم کارشناس��ان 

آتش نشانی روسیه این حوادث به دلیل آتش بازی 
در اماکن سربسته رخ داده است.

دیمت����ری م���دودف 
رئیس جمهوری روسیه نیز 
اخی��راً طی بیانی��ه ای اعالم 
کرد: باید ب��ا عامالن وقوع 
مقابله  آتش س��وزی ها  این 
ک��رد و بهتر آن اس��ت که 
عملکرد سیستم آتش نشانی 
اطف��ای  ب��ا  رابط��ه  در  را 
حریق و اعزام س��ریع نیرو 
ب��ه محل های حادث��ه دیده 
سرعت بخشید و ارتقا داد.

وی خاطر نش��ان کرد: 
آتش س��وزی ها عموم��اً به 
دلی��ل ی��ک س��هل انگاری 
می گیرد.  ص��ورت  س��اده 
افرادی هستند که دانسته و یا نادانسته در اماکن 
بس��ته نظیر سالن ها و تاالرها اقدام به آتش بازی 
می کنند و امنیت و استانداردها را رعایت نکرده 
و به این ترتیب ج��ان خود و هزاران نفر دیگر 
را در معرض خطر قرار می دهند. این افراد باید 
تح��ت پیگرد قانون��ی قرار گرفته و به ش��دت 

مجازات شوند.

کاوشگران اس��ترالیایی قطب جنوب الشه 
ی��ک هواپیما را که از س��ال 1911 بین یخ های 

قطب جنوب گیر کرده بود کشف کردند.
ای��ن هواپیم��ای تک سرنش��ین نخس��تین 
هواپیمایی اس��ت که شرکت انگلیسی ویکرز 8 
سال پس از نخستین پرواز برادران رایت ساخت. 
داگالس ماوسون کاوش��گر استرالیایی در سال 

1911 با این هواپیما به قطب جنوب رفته بود.
ای��ن هواپیما در ی��ک پرواز آزمایش��ی در 
استرالیا دچار س��انحه شده و به شدت تخریب 

شده بود.
بال های این هواپیما بیرون کش��یده شد با 
این حال داگالس ماوس��ون اصرار داشت که از 
این هواپیمای ب��دون بال در قطب جنوب برای 

کشیدن سورتمه ها استفاده شود.
دیوید جنسن کاوشگر استرالیایی در گفتگو 
با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد این کار موفقیت 
آمیز نبود اما ماوسون موتور این هواپیما را با خود 
برداشت و هواپیما را در سال 1931 در یخ های 

قطب جنوب رها کرد.

دول��ت امریکا ادع��ا کرد اظه��ارات جدید 
مقامات ایران درباره س��وخت راکتور تحقیقاتی 

تهران بر خالف منافع این کشور است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر هامر سخنگوی 
ش��ورای امنیت ملی کاخ س��فید گف��ت: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد خوبی داده است و 
از نقطه نظر مریکا به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد 

که ایران با آن مخالفت کند.
 سخنان هامر واکنشی است به سخنان اخیر 
متکی که گفت��ه بود ایران یک م��اه به قدرتهای 
بزرگ فرصت می دهد تا با پیش��تهاد ایران برای 

خرید س��وخت راکتور تحقیقاتی ایران از خارج 
این کش��ور موافقت کنند و گرنه در داخل ایران 
سوخت مورد نیازمان را تأمین می کنیم. بر اساس 
این پیش��نهاد، ایران اورانیوم غنی شده خود را با 
س��وخت راکتور به طورهمزمان مبادله می کند. 
بر اس��اس قانون آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
آژانس موظف است سوخت مورد نیاز کشورهای 
عض��و را تأمین کند اما درباره ای��ران، آژانس در 
اقدامی کاماًل غیر قانونی تحویل س��وخت مورد 
نیاز را، به خروج اورانیوم غنی شده از خاک ایران 

مشروط کرده است.  

موج س��رما در روزهای ش��نبه و یکشنبه در 
شمال هند، 42 کشته بر جای گذاشت.

س��ورن سریواستاوا 
س��خنگوی پلیس الکنو 
مرکز ایالت اوتار پرادش 
در این باره گفت: تنها 30 
نفر در ای��ن ایالت جان 
خ��ود را بر اثر س��رما از 

دست داده اند.
این در حالی اس��ت 
که هم��ه م��دارس این 
ایال��ت به م��دت چهار 
روز تعطیل ش��ده است 

و مقام��ات محلی حدود یکصد میلی��ون روپیه 
مع��ادل یک و نیم میلیون یورو برای توزیع پتو و 

چوب و دیگر مواد س��وختی میان مردم، بودجه 
در نظر گرفته اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
از سویی دیگر در ایالت بیهار 
که یکی از فقیرترین ایاالت 
هندوستان به شمار می رود، 
یازده نفر در اثر س��رما جان 
داده ان��د و تع��داد زیادی از 
امدادرس��ان،  س��ازمان های 
تعداد مرگ و میر ناش��ی از 
س��رما را در ای��ن ایالت 30 
نفر اعالم می کنند. بر اساس 
اعالم س��ازمان هواشناس��ی 
هند، درجه هوا در روزهای 
گذشته در مناطق ش��مالی هند به منفی سه تا نه 

درجه سانتیگراد رسید. 

قاض��ی فخرالدین جعفرزاده در گفتگو با واحد 
مرکزی خبر با اش��اره به اعدام سه متهم به تجاوز به 
عنف در ورامین گفت: این متهمان در سالهای 84 تا 
86 در شهرستان ورامین در 16 مورد، پس از ربودن 
بانوان، اقدام به س��رقت از آن��ان و در برخی موارد 

تجاوز به عنف کرده بودند.
وی با بیان اینکه هفت تن از افراد ربوده شده به 
دس��ت متهم ردیف اول این پرونده به قتل رسیدند، 
گفت: در تحقیقات صورت گرفته بخش��ی از اموال 
مس��روقه مقتوالن، در محل اختفای متهمان کشف 

شد.
سرپرس��ت دادس��رای جنایی تهران افزود: پس 
از مراحل مختلف تحقیقات و طی شدن تشریفات 
الزم، پرونده این متهمان در شعبه 71 دادگاه کیفری 
استان تهران بررسی شد و متهمان از حیث تجاوز به 
عنف به اعدام، متهمان ردیف اول و دوم از حیث آدم 
ربایی به 15 سال حبس و به لحاظ سرقت به حبس 

و شالق محکوم شدند.

جعفر زاده افزود: متهم ردیف اول پرونده به نام 
علیرض��ا ک نیز به حیث قت��ل به هفت بار قصاص 

محکوم شد.

وی با اش��اره به اینکه اجرای حکم قصاص از 
نظر قانونی با تش��ریفاتی همراه است، گفت: اولیای 
دم هفت مقتول توافق و اعالم کردند چنانچه احکام 
اعدام متهمان به اجرا درآید، از حکم قصاص صرف 
نظر می کنند که بر این اساس احکام این سه متهم، 
صب��ح دی��روز در ندامتگاه ورامین به اج��را درآمد. 
سرپرست دادسرای جنایی تهران با تأکید بر حرکت 
دستگاه قضایی در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق 
مردم گفت: به طور قطع دستگاه قضایی با مرتکبان 
جرائم خش��ن و تجاوز به عنف با قاطعیت برخورد 
می کند. جعفرزاده تصریح کرد: بر اس��اس ماده 82 
قانون مجازات اس��المی، دستگاه قضایی مکلف به 
برخورد با مرتکبان اینگونه جرائم است و این قانون، 
مجازات سخت و سنگینی برای این مجرمان در نظر 

گرفته است.
سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: کسانی 
که مرتکب جرم تجاوز به عنف ش��وند، براس��اس 

قانون و شرع، به اعدام محکوم خواهند شد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه 
جمه��وری اس��المی ای��ران، رفت��ار 
خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی 
فرانسه با مردم این کشور را رویکردی 
مغایر با موازین حقوق بشری دانست و 

آن را تقبیح کرد.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
رامین مهمان پرست افزود: رفتار پلیس 
فرانس��ه در برخورد با مردم این کشور 
از مصادیق روشن نقض فاحش حقوق 
مدنی، سیاس��ی و همچنین اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی مردم فرانسه تلقی 
می شود و به این اعتبار پذیرفتنی نیست 
و مغایر با تعهدات بین المللی فرانسه به 
عنوان یک کشور عضو کنوانسیون های 

بین المللی حقوق بشر است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه 
با اشاره به نوع برخورد دولت فرانسه 
تصریح کرد: متأسفانه دولت این کشور 

به جای ریش��ه یابی و معالجه منطقی 
ناآرامی ه��ا، با ناهنجاری های فزاینده 

برخورد پلیسی و امنیتی می کند.
مهمان پرست نتایج منفی اینگونه 
برخوردها را خاطرنشان کرد و افزود: 
ب��ه آتش کش��یدن 1137 خ��ودرو به 

دس��ت مردم فرانس��ه در ش��هرهای 
مختلف، معل��ول نارضایت��ی آنان  از 
بی عدالتی ه��ای اجتماعی موجود در 
جامعه فرانسه و نشانگر فقدان عدالت، 
برابری و مساوات در این کشور است 
که منجر به نق��ض رویه های حقوق 

بش��ری ش��ده و این هم��ه محصول 
سیاس��ت های غلط دولتمردان کنونی 

فرانسه است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به 
افزایش خس��ارت های انسانی در این 
ناآرامی ها افزود: مرگ 353 بی خانمان 
در سال 2009 میالدی در فرانسه یک 
تراژدی انس��انی در جامعه ای اس��ت 
ک��ه دولتم��ردان آن مدع��ی برابری و 

دموکراسی هستند.
مهمان پرس��ت تأکید ک��رد: این 
عملکرد دولت فرانسه به شدت موجب 
نگرانی جمهوری اسالمی ایران و جامعه 
بین الملل شده است و مصراً خواستار 
تغییر رویه دولت فرانس��ه و رسیدگی 
جدی ش��ورای حقوق بش��ر و سایر 
مجامع بین المللی به اینگونه رویه های 

ناعادالنه و غیرمنصفانه هستیم. 

مجل��س  دوم  رئی��س  نای��ب 
شورای اس��المی: مجلس بر هدفمند 
کردن یارانه ها با شیب مالیم و صرف 
درآمد حاصل از واقعی کردن قیمت ها 

در محل های مشخص اصرار دارد.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خب��ر محمدرض��ا باهنر اف��زود: 95 
درصد اح��کام مصوبه مجلس درباره 
هدفمند کردن یارانه ه��ا دقیقاً همان 
چیزی است که دولت خواسته است 
ولی قانون اساس��ی اجازه تحقق همه 
خواس��ته های دولت را به نمایندگان 

نمی دهد.  
مجل��س  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
اص��رار دارد درآمده��ای حاص��ل از 

هدفمن��د کردن یارانه ها در س��ه 
بخش خان��وار، بنگاه های تولیدی و 

هزینه های دولت با س��هم 50 درصد 
و 30 درصد مصرف شود.  

می خواهد  دول��ت  باهنر گفت: 
برای ص��رف این درآمد اختیار مطلق 
داش��ته باش��د ولی ما اص��رار داریم 
هدفمند ش��دن یارانه ها با هماهنگی 
و همکاری مجلس و با سرعت قابل 

قبول انجام شود.
وی درب��اره اعت��راض دولت به 
اینکه درآمد حاص��ل از واقعی کردن 
قیمت ها نباید در بودجه سالیانه آورده 
ش��ود و باید یکج��ا در اختیار دولت 
باش��د گفت: بودجه ساختن یک سد 
هم با اینکه از اول معلوم اس��ت یک 
س��اله به اتمام نمی رسد ولی به طور 
سالیانه در قانون بودجه کل کشور در 

نظر گرفته می شود. 

جانش��ین فرمانده نیروی انتظام��ی گفت: قول 
می ده��م در صورت��ی ک��ه خ��ودرو س��ازان برابر 
ج��دول زمانبندی جدید محصوالتش��ان را به ترمز 
ضد قف��ل)ABS( مجه��ز نکنند ب��دون اغماض از 

شماره گذاری این خودروها جلوگیری شود.
س��ردار س��رتیپ احمد رضا رادان در حاش��یه 
همایش سراس��ری پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
آگاهی نیروی انتظامی درباره جدول زمانبندی جدید 
پلیس راهنمایی و رانندگی درباره نصب ترمز ضد قفل 
و شائبه اینکه پلیس با خودروسازان گروکشی دارد، 
افزود: مانند گذشته اعالم می کنیم گروکشی ما بر سر 

حقوق مردم است.
وی گفت: در گذش��ته جدولی درباره زمان پایان 
ABS دار کردن خودروها نبود اما براس��اس جدول 

زمانبندی جدید زمان آغاز و پایان و درصد فعالیت ها 
مشخص شده است.

رادان افزود: این جدول مورد قبول کارشناس��ان 
راهنمایی و رانندگ��ی و وزارت صنایع و معادن قرار 
گرفته اس��ت و خودروس��ازان متعهد ب��ه اجرای آن 

هستند..
وی گف��ت: دولت نیز به این ج��دول زمانبندی 
اش��کالی وارد ندانست و به این علت شماره گذاری 
برخی خودروها که متوقف ش��ده بود، از سر گرفته 
شد. جانشین فرماندهی ناجا درباره تضمین اجرایی 
این جدول زمانبندی افزود: تضمین تعهدی است که 

خودروسازان و وزارت صنایع داده اند. 

هیأت دولت 2میلیارد دالر اعتبار 
برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس 

جنوبی اختصاص داد.
ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خبر، براس��اس ای��ن مصوبه، اعطای 
تسهیالت ارزی به مبلغ 500 میلیون 
دالر ب��ه منظور توس��عه فازهای 15 
و 16 میادی��ن گازی پ��ارس جنوبی 
از مح��ل حس��اب ذخی��ره ارزی به 
ش��رکت ملی نفت مجاز خواهد بود. 
نداش��تن معوق��ات ارزی - ریال��ی 

ش��رکت ملی نفت به سیستم بانکی 
و اخذ تضمین های کافی و اطمینان 
از بازپرداخت اقساط با نظارت بانک 
مرکزی از ش��رایط اختص��اص این 
تسهیالت است. همچنین یک میلیارد 
دالر از تسهیالت الزم جهت توسعه 
فازه��ای 15 و 16 پ��ارس جنوبی از 
مح��ل مناب��ع داخل��ی وزارت نفت 
و 500 میلی��ون دالر نی��ز از طری��ق 
کنسرسیومی متش��کل از چند بانک 

تأمین خواهد شد.

مدی��ر کل امور فنی بیمه ش��دگان 
س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: کمک 
هزینه بارداری از سوی سازمان تأمین 
اجتماعی به بیمه ش��دگان این سازمان 

پرداخت می شود.
به گزارش توانا، احمد پایور اظهار 
داش��ت: میزان غرامت دس��تمزد ایام 
بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا 

حقوق بیمه  شده است که در زایمان های 
ی��ک قلو و دو قلو، حداکثر برای 6 ماه 
و در زایمان های سه قلو و بیشتر حداکثر 

یکسال پرداخت می شود.
پایور تصریح کرد: این غرامت به 
بیمه شدگانی تعلق می گیرد که در مدت 
یکسال پیش از زایمان، سابقه پرداخت 
ح��ق بیمه به مدت 60 روز را داش��ته 

باشد، در مدت اس��تراحت اشتغال به 
کار نداش��ته و از کارفرما مزد و حقوق 

دریافت نکرده باشد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین روز 
قبل از شروع استراحت، مشغول به کار 
بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد و 
زایمان مربوط به فرزند چهارم و بعد از 
آن نباشد، مگر آنکه فرزند قبلی فوت 

شده باشد.
مدی��ر کل امور فنی بیمه ش��دگان 
تأکید  کرد: بیمه ش��دگان برای دریافت 
غرامت دس��تمزد ایام بارداری با همراه 
داش��تن اصل دفترچه بیم��ه و گواهی 
استراحت پزشکی، شناسنامه یا گواهی 
والدت ن��وزاد، ب��ه ش��عبه های تأمین 

اجتماعی مراجعه کنند.

استاندار تهران خبر داد:
بررسی عملکرد دستگاه ها 

در خصوص آلودگی هوا
اس��تاندار تهران از واگذاری 7 هزار واحد مسکونی 
به افراد فاقد خانه در قالب طرح مسکن مهر از دهه 

فجر امسال خبر داد.
به گزارش ایس��نا، مرتضی تمدن در جلس��ه کمیته 
کاهش آلودگی هوای ته��ران با تأکید بر اینکه یکی 
از موضوعات مهم و اولویت دار ما در سیاس��ت های 
زیست محیطی موضوع ترافیک و موضوعات مرتبط 
با آن خصوصاً آلودگی هواس��ت، افزود: وجود یک 
برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که برنامه ای 

بلندمدت و هدفدار است، ضروری است.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند دولت چه برنامه ای 
برای کاهش آلودگی ه��وای تهران دارد، نکته دیگر 
مدیری��ت واح��د در اج��رای برنام��ه جامع کاهش 
آلودگی هوا اس��ت که این بحث از سال های گذشته 
مورد مناقشه بوده است. استاندار تهران گفت: بحث 
مدیریت واحد آنطور که نیازمند یک مدیریت منسجم 
اس��ت جا نیفتاده و می تواند وقت و تصمیمات ما را 

تحت تأثیر قرار دهد.
وی در عین حال تأکید کرد: باید کمیته ملی کاهش 
آلودگی هوا در چارچوب سیاست های قانون برنامه 
تش��کیل و قانونمند ش��ود از س��وی دیگر وظایف 
دستگاه هایی که در کاهش آلودگی هوا نقش دارند، 
رصد شده و مشکالت و کاستی ها بررسی می شود.
اس��تاندار تهران با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه 
کارگ��روه آلودگی هوای ته��ران و تخصیص منابع 
مالی ب��ه آن گفت: در عین حال نیازمند یک بس��ته 
اطالع رسانی در حد ملی هستیم که در بحث آلودگی 

هوا به مورد اجرا گذاشته شود.
درون پرور، مع��اون عمرانی اس��تاندار تهران نیز در 
این جلس��ه با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در 
کمیت��ه کاهش آلودگی هوای ته��ران گفت: اصالح 
دستورالعمل  اجرایی در مواقع اضطرار، اجرای طرح 
زوج و فرد و الزام خودروهای دولتی به انجام معاینه 
فن��ی از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش 

بود.
وی تأکید کرد: در س��ال جاری نیز از اعتبارات ستاد 
حوادث غیرمترقبه اس��تان 300 میلی��ون ریال برای 
آموزش و اطالع رسانی و 7 میلیارد ریال برای تجهیز 

ایستگاه سنجش آلودگی هوا اختصاص یافت.

توسعه بزرگراه های 
تهران

ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر عامل س��ازمان 
مهندس��ی و عمران ش��هرداری تهران گفت: در ادامه 
بزرگراه صیاد شیرازی، تونلی به طول شش کیلومتر از 

میدان سپاه تا خیابان شوش ساخته می شود.
مسعود نصر آزادانی در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم 
مس��ئوالن ش��هرداری تهران با م��ردم )1888( افزود: 
اح��داث تونل صدر - نیایش نیز براس��اس برنامه در 
دست اجراس��ت. مبلغ پایه قرارداد برای ساخت این 
تونل 250 میلیارد تومان اس��ت و ه��م اکنون منتظر 

گشایش فاینانس برای آن هستیم.

وی با بی��ان اینکه بخش عم��ده ای از مطالعات و 
تجهی��ز کارگاه برای س��اخت این تونل ب��ه پایان 
رسیده است گفت: مدت زمان اجرای این طرح از 

زمان گشایش فاینانس سه سال است.
نصر آزادانی افزود: همچنین توسعه بزرگراه یادگار 
امام نیز در دس��ت اجراس��ت و بخش هایی از این 
طرح مانن��د انتقال کانال های آب و نهر فیروز آباد 

پایان یافته است.
وی با اش��اره به اینک��ه با انتق��ال کانال های آب،  
ش��روع حفاری در این مس��یر ممکن ش��ده است 
گف��ت: س��اخت دور برگردانی در این مس��یر در 
نزدیک��ی خیابان آزادی نیز در دس��ت اجراس��ت؛  
بی��ش از 150 پ��الک مس��کونی در مناطق 9 و 10 
شهرداری معارض اجرای این طرح هستند و برای 
اجرای این طرح باید آزاد سازی شوند. مدیر عامل 
سازمان مهندس��ی و عمران شهرداری تهران گفت: 
روند اجرایی ساخت پل جوادیه نیز مطلوب است 
و امیدواریم تا پایان س��ال بتوانیم عرش��ه و قوس 

اصلی آن را نصب کنیم.
نص��ر آزادان��ی در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره پل 
امام زاده حس��ن نیز که روی ریل راه آهن س��اخته 
ش��ده اس��ت افزود: عملیات اجرایی انتقال بخشی 
از ری��ل راه آهن در ای��ن منطقه به زی��ر زمین در 
دست اجراس��ت و فضای آزاد ش��ده برای اتصال 
طرفین محوطه ها پیش بینی شده است. تملک این 
زمین ها در اختیار راه آهن است و برای تملک آنها 
باید بین مناطق 17 و 18 و راه آهن مذاکره شود. 
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علم و صنعت

مهر تأیید مراجع بین المللی به آمارهای 
بانک مرکزی

گشایش سومین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک 
و خصوصی سازی

نقش بانک های خصوصی در توسعه نظام تأمین مالی کشور

تأثیر قیمت گذاری خدمات بانکی بر رقابت پذیری بانک ها  

س��ومین نمایش��گاه تخصص��ی ب��ورس، 
بانک و خصوصی س��ازی با حضور وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی، رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، رئیس سازمان خصوصی سازی و 
س��ایر مدیران ارشد بازار سرمایه و پول کشور 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

افتت�اح می شود.
ایسنا،  گزارش  به 
تخصصی  نمایش��گاه 
ب����ورس، ب��ان���ک 
خصوصی س��ازی  و 
دی   18 ت��ا   15 از 
و  اس��ت  دای��ر  م��اه 
برگ��زاری  ط��ول  در 
ع��الوه  نمایش��گاه، 

بر ارائه دس��تاوردهای بازار س��رمایه توس��ط 
س��ازمان ها، ش��رکت ها و نهادهای فعال بازار، 
بیش از 40 عنوان کارگاه آموزش��ی تخصصی 
از جمله کارگاه های آموزش��ی آموزش نحوه 
س��رمایه گذاری در ب���ورس، س��هام عدالت، 
اوراق مش��ارکت رهن��ی، قرارداده��ای آتی، 
صک��وک، معام��الت س��که در ب��ورس کاال، 
صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های 
س��رمایه گذاری مش��ترک، ضواب��ط پذی��رش 
ش��رکت ها در فراب��ورس و چندی��ن کارگاه 
تخصصی دیگر برگزار خواهد شد که فهرست 

کامل کارگاه های آموزش��ی در س��ایت پایگاه 
اطالع رس��انی بازار س��رمایه ایران به نشان�ی 

www.sena.ir قرار گرفته است.
همچنی��ن همزمان ب��ا افتتاح نمایش��گاه، 
فاز دوم ک��دال رونمایی خواهد ش��د. تجهیز 
س��امانه کدال به امضای دیجیتال، اضافه شدن 
معتم��د  حسابرس��ان 
ب��ورس به فهرس��ت 
اعضای س��امانه کدال 
امکان هشدار دهی  و 
خ��ودکار به ناش��ران 
ارس��ال  درخصوص 
ازجمله  اطالعیه ه��ا، 
ویژگی ه��ای فاز دوم 

سامانه کدال است.
برپایی نمایش��گاه کتب تخصصی مالی و 
بازار سرمایه با ارائه بیش از 300 عنوان کتاب 
فارس��ی و التین، از جمل��ه برنامه های جنبی 
سومین نمایش��گاه تخصصی بورس، بانک و 

خصوصی سازی است.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بازار 
س��رمایه سومین نمایش��گاه تخصصی بورس، 
بانک و خصوصی سازی، از امروز 15 دی الی 
جمعه 18 دی، ساعت 9 صبح تا 16 بعدازظهر، 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، 

پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

مدی��ر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
اعالم کرد: آمارهای این بانک مورد تأیید مراجع 

رسمی بین المللی است.
ش��بکه  گ��زارش  به 
خبر، مرتضی مقتدایی، در 
همایش آموزش��ی معرفی 
شاخص های قیمت برای 
باردیگر  اصحاب رس��انه 
با تأکید بر اینکه آمارهای 
بانک مرک��زی مورد تأیید 
مراجع رسمی بین المللی 
اس��ت، گفت: این آمارها 
برای اینکه تصویر سالمی 

از اقتصاد کش��ور برای تصمیم گیران و محققان 
ارائه شود روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه تهیه و 

اطالع رسانی می شود.

محمود چلویان، کارشناس آمارهای اقتصادی 
بانک مرکزی افزود: شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی در ایران از س��ال 1315 
و 16 س��ال قب��ل از نخس��تین 
سرش��ماری در کشور آغاز شد 
و اکنون نوسان قیمت 359 قلم 
کاال و خدمات اساس��ی در سبد 
تعیین  مصرف��ی خانواره��ا در 
شاخص تورم محاسبه می شود.  
در ای��ن همای��ش، مدی��ر 
اداره آماره��ای  و کارشناس��ان 
اقتص���ادی ب�ان���ک مرک��زی، 
روش ه��ای بانک مرک��زی را 
در زمینه های آمارگیری و تعیین شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی و مس��کن، ش��اخص 

تورم و  بودجه خانوار تبیین کردند.

هم��واره در میان اقتصاددان��ان این بحث مطرح 
بوده اس��ت که رشد اقتصادی، تقاضا را  برای توسعه 
نهاد های مالی ایجاد می کند اما بر اساس یک دیدگاه 
جدید، امروزه معتقدند توسعه مالی یکی از کلیدهای 
دس��تیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است و توسعه 
نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رش��د اقتصادی 

می شود.
 تدوین برنامه توسعه مالی، برنامه ریزی بلندمدت، 
پرهیز از اجرای سیاست های کنترلی شتابزده، توجه 
ب��ه اصالحات نهادی و ایجاد زیرس��اخت های الزم 
برای بهبود محیط نهادی از جمله راهکارهایی است 
که می تواند در دس��تیابی به سطح مطلوبی از توسعه 
مالی نقش مؤثری داشته باشد. البته پر واضح است که 
نظام تأمین مالی نقش تعیین کننده ای در توسعه مالی 

کشور بازی می کند.
 وظیف�ه اصلی نظ�ام مال�ی، ایج�اد راب�ط�ه بین 
سرمایه گ�ذاران)دارن�دگ�ان وج�وه( و سرمایه پذیران 
)کسان�ی که به تأمین مال�ی نیاز دارن�د( است. اجرای 
صحیح ای��ن فرایند از طریق یک نظ��ام تأمین مالی 
کارآم��د صورت می گیرد که ش��امل: نهادهای مالی، 
بازارهای مالی، ابزارهای مالی، نهادهای سیاس��تگذار 
در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مالی اس��ت. 
این نظ��ام در حقیقت حلقه واس��ط بی��ن بازارهای 
مختلف نظیر مسکن، صنعت و… است که به تأمین 

مالی آنها از طریق یکدیگر می پردازد.
 از س��ال های دهه 70 میالدی ب��ه بعد بازارهای 
مالی دنیا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه 
شده اند. در این سال ها نوسانات شدید در نرخ های 
بهره، بازدهی سرمایه گذاری را نامطمئن ساخت. این 
مس��أله تقاضا برای محصوالت مال��ی را تحت تأثیر 
قرارداد و به طور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری 
اطالعات نیز شرایط عرضه را تغییر داد. مقررات مالی 
دس��ت و پاگیر بودند و نهاده��ای مالی دریافتند که 
دیگر روش های گذشته در فعالیت های آنها سودآور 
نیس��تند. کاالها و خدماتی که به مردم ارائه می دادند 
دیگر فروش نمی رفتند و به این ترتیب قادر به جذب 

منابع مالی با ابزار های متداول سنتی نبودند.
 افزایش ریس��ک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا 
برای آن دس��ته از محصوالت و خدمات مالی ش��د 
که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند. به عالوه، 
صنعت مالی که از طریق فروش محصوالت کس��ب 
س��ود می کرد، نیاز به ایجاد نوآوری های مالی و تنوع 
در ابزارها برای رس��یدن به س��ودآوری بیش��تر را به 

شدت احساس کرد.
 مجم��وع این تغییرات محیطی موجب ش��روع 
تحقیقات در مورد نوآوری های س��ودآور مالی برای 
رف��ع تقاضاهای جدید ش��د و باعث ش��د ابزارهای 
مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش 

ریسک نرخ بهره کمک کنند.

 نظام تأمین مالی کشور ما یک نظام مالی اسالمی 
است که براس��اس اصل مشارکت در سود و زیان و 
پذیرش ریس��ک، رس��یدن به عدالت و رفاه در همه 
ابع��اد اجتماعی را مد نظر قرار داده اس��ت. این نظام 
بر مواردی همچون رد رباخواری، مشارکت در سود 
و زیان عملیات، ممنوعیت بخشی از عملیات بورس 
بازی و س��فته بازی، اجتن��اب از عملیات غیرمجاز 
ش��رعی و انجام تعهدات مندرج در قرارداد اس��توار 

است.

 این نظام با توجه به شرایط و وضعیت موجود، 
با چالش هایی همچون عدم تن��وع در اوراق بهادار، 
تأثیرپذی��ری سیاس��ت پولی از سیاس��ت مالی، پایه 
بانک��ی بودن این نظام، عدم هدایت منابع به س��مت 
سرمایه گذاری های مولد و دخالت دولت )نرخ سود 

و تسهیالت تکلیفی( رو به رو است.
 یک��ی از مهم ترین مش��کالت پی��ش روی این 
نظ��ام، پایه بانکی بودن آن اس��ت. لذا برطرف کردن 
چالش های نظام بانکی)همچ��ون وجود مالحظات 
فقهی- شرعی، نبود چارچوب های حقوقی- قانونی 
مناسب، محدودیت بازارها و ابزارهای مالی اسالمی، 
وجود مشکالت عملیاتی، مسأله نقدینگی و مدیریت 
ریسک( می تواند به بهبود و توسعه نظام تأمین مالی 
کش��ور و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور 
کمک فراوانی کند. چرا که رش��د و توسعه اقتصادی 

در گرو تخصیص بهینه منابع مالی است.
 بانک ها مؤسساتی هستند که تعهدات کوتاه مدت 
را به دارایی ه��ای بلندمدت تبدیل می کنند و اجرای 
صحیح این فرایند، توانایی بانک ها در پاسخگویی به 
برداش��ت های مشتریان و تقاضاهای جدید برای وام 

را می طلبد.
برای رسیدن به مدیریت نقدینگی کارآمد نیاز به 

ساختار سازمانی مناسب، ابزارهای کم هزینه و متنوع 
و سیستم اندازه گیری و پایش نقدینگی است. مشکل 
اصلی مدیریت نقدینگی در سیستم بانکداری اسالمی 
مربوط به کمبود ابزارها و روش های تأمین مالی است 
که الزمه حل آن توس��عه نظام تأمین مالی اسالمی با 

رویکردی نوآورانه است.
 ایجاد و توسعه بانکداری خصوصی، از مواردی 
اس��ت که به بهبود وضعیت صنعت بانکداری کشور 
کمک ش��ایانی کرده اس��ت. بانک��داری خصوصی 

ب��ا توجه به انعطاف  باال و تن��وع در عرضه خدمات 
بانکی توانسته نقش تعیین کننده ای در ارتقای سطح 

بانکداری داشته باشند.
 قابل توجه است طی هشت سال اخیر که شش 
بانک خصوصی در نظام بانکداری کش��ور تأس��یس 
ش��ده اند، این بانک ها با داشتن تعداد اندکی شعبه در 
سراس��ر کشور توانستند 22 درصد از منابع بانکی را 
جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18 هزار شعبه 
بانک دولتی و سهم 78 درصدی آنها از منابع بانکی، 
موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور 

محسوب می شود.
 یکی از دس��تاوردهای بانک ه��ای خصوصی، 
حرکت به س��مت بانکداری الکترونیک اس��ت. این 
بانک ها ب��ه دلیل فراه��م کردن بس��ترهای الزم به 
سرعت به سمت corebanking حرکت کرده اند. 
از دیگر تحوالت ایجاد شده می توان از فعالیت های 
سپرده ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب های 

جدید سپرده ای نام برد.
 تحول دیگر استفاده از بانکداری نوین، مدرن و 
بهره برداری از ابزارهای نوین مانند بانکداری مبتنی 
ب��ر اینترنت، ارائه انواع کارت های اعتباری، نقدی و 
خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و 

فکس بود که تقریباً مش��تریان را از مراجعه به شعبه 
بی نی��از کرد و آنها به راحتی توانس��تند به وس��یله 
ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند. 
در عرصه خدمات تأمین مالی، بانک های خصوصی 
توانای��ی بالقوه باالیی برای ورود و تجهیز منابع مالی 
در بازارهای نوین را دارند که فراهم کردن بسترهای 
قانونی و عملیاتی الزم از سوی بازیگران اصلی)نظیر 
بانک مرکزی و سازمان بورس( این مسأله را تسهیل 

و تسریع می کند.
 بحث خصوصی س��ازی بانک ها به عنوان یکی 
از بزرگتری��ن چالش ها در مقاب��ل اغلب دولت ها در 
سراسر دنیا قرار دارد. عدم تمایل دولت ها به واگذاری 
مالکیت سیستم های بانکی و اعتباری موجود بوده و 
آثار دولتی بودن بانک ها تقریباً در هر کشوری که این 

نوع مالکیت در آن شایع بوده، پدیدار گشته است.
 به هر حال اگر هدف کش��ور داش��تن اقتصادی 
کارآمدتر و مبتنی بر بازار اس��ت، باید نفوذ دولت بر 
تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش 

یابد.
 مهمترین مسأله آن اس��ت که خصوصی کردن 
بانک های دولتی در هر زمان و هر جا موقعی به طور 
کام��ل صورت می پذیرد که بس��ترهای الزم اجرایی 
فراهم بوده و عزم سیاسی و حمایت های عمومی نیز 
فرآیند خصوصی سازی بانک های دولتی و حمایت از 

بانک های خصوصی موجود را همراهی کند.
 خصوصی سازی در ایران به واسطه وجود اراده 
ق��وی در س��طح کالن تصمیم گیری کش��ور به یک 
هدف راهبردی تبدیل شده و ابالغ سیاست های کلی 
بند )ج( اصل 44 قانون اساس��ی توس��ط مقام معظم 
رهبری درباره توسعه بخش های غیردولتی از طریق 
واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی، فصل نوینی را 
در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در مورد بانک های 
تج��اری دولتی اهدافی کلیدی وجود دارند که باعث 
شده خصوصی سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 

شود.
 برخی از این اهداف کلیدی که انتظار می رود با 

انجام خصوصی سازی حاصل شود، عبارتند از:
بهبود وضعیت نیروی انس��انی، اصالح وضعیت 
ش��بکه ش��عب، کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش 
کارآیی شبکه بانکی، گسترش تنوع خدمات بانکی، 
بهبود در کیفیت خدمات و افزایش در س��رعت ارائه 

خدمات.
 در پای��ان، ای��ن نکته را یادآور می ش��ود که در 
کشورهای نفتی ضعف ارتباط بین رشد اقتصادی و 
توس��عه مالی ناشی از ضعف انباشت سرمایه و بازده 
سرمایه گذاری است و با توجه به نقش نهادهای مالی 
در توسعه اقتصادی، به نظر می رسد که بخش اعظمی 
از توسعه نظام تأمین مالی کشورمان در گروی توسعه 

و حمایت از بانک های خصوصی باشد.

ترجمه: مهناز جندقی 
قیمت گ��ذاری خدم��ات بانک��ی در بانک��داری 
خرده فروشی، برخالف سایر صنایع خرده فروشی در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. مشتریان واقعاً بابت حساب 
جاری، محصوالت دیگر و یا ارتباط کلی خود با بانک 
چه بهایی می پردازند؟ اگر چه بانک های سراس��ر دنیا 
درصدد شفاف سازی هزینه های خود برآمده اند اما برای 
اکثر مش��تریان هزینه های واقعی بسیاری از خدمات، 
میان پیچ و خم های اصطالحات مخصوص بانکداری 

پنهان مانده است.
مش��تریان می خواهند هزینه ها را بدانند. در دنیای 
امروز، مشتریان همچون گذشته دیگر تابع و فرمانبردار 
بانک ها نیستند بلکه نقش قدرتمندتری یافته اند. از آنجا 
که بانک ها تنها با یک محصول واحد و قابل تعویض 
به نام پول سروکار دارند، قیمت گذاری خدمات بانکی 
اهمی��ت زی��ادی در حفظ مش��تریان بی ثبات خواهد 

داشت.
برای بانک ها ارتباط بین قیمت گذاری خرده فروشی 
و س��ودآوری، دیگ��ر ی��ک موضوع نامش��خص و 
بی اهمیت به شمار نمی آید. در بیشتر بازارهای رقابتی، 
تغیی��رات کوچ��ک در قیمت گ��ذاری می تواند تأثیر 
بس��زایی در ترازنامه داشته باشد و بانک ها نیز ممکن 
اس��ت فرصت های بزرگی را از دست بدهند بنابراین 
باید رویکرد دقیق تر و حساب شده تری توسط بانک ها 
اتخاذ شود. مجله بنکر طی دو گزارش، قیمت گذاری 
خدمات بانکداری در سراسر جهان را هم از دید مشتری 

و هم از دید بانک ها مورد بررسی قرار می دهد.
معیارهای قیمت گذاری جهانی 

گ��زارش بانکداری خرده فروش��ی جهانی س��ال 
2005 که یک معیار قیمت گذاری جهانی سالیانه است 
و توس��ط Capgemini، انجم��ن مدیریت مالی و 
بازاریابی )EFMA( و گروه ING اجرا شد، اطالعات 
خرده فروشی 19 کشور از جمله 15  کشور اروپایی )8 
کشور جزء اتحادیه اروپا هستند(، ایاالت متحده، کانادا، 
چین و اس��ترالیا را ارائ��ه می دهد. این تحقیق که 130 
بانک را در این کشورها پوشش می دهد، نشان می دهد 
که میانگین قیمت متوسط سالیانه خدمات بانکی 78 
یورو اس��ت که ارزان ترین آن متعلق به کش��ور هلند 
25 یورو و گرانترین آن 137 یورو در سوئیس است. 
این طیف وسیع، الگوی قیمت گذاری محلی را نشان 
می دهد به نحوی که متوسط پرداخت مشتریان محلی 
را تخمین زده و تعدد استفاده از محصوالت و خدمات 

خاص در کشورهایشان را منعکس می کند.
میانگین قیمت سالیانه در آلمان و ایاالت متحده به 
ترتیب بیش از میانگین 98 و 93 یورو است در صورتی 
که در انگلستان و بلژیک این میانگین به ترتیب زیر 65 
و 67 یورو است. این گزارش بیان می کند که عرف و 
عادت مصرف و خرید مشتریان به طور قابل توجهی 
از کش��وری به کشور دیگر تفاوت دارد و نتایج زیر را 

دربر داشته است:
 در کانادا و ایاالت متحده، بانک ها هزینه بیشتری 
را بابت محصوالت و خدمات در سال 2005 متحمل 
ش��دند. اما قیمت متوسط آنها به ترتیب یک درصد و 

6 درصد کاهش یافت. در هر دو کشور تعداد کمی از 
بانک ه��ا اقدام به مطالبه هزینه بابت کارت های بدهی 
کردند. برخی از بانک های ایاالت متحده کارمزد کنترل 
حس��اب ها و هزینه های بانکداری online را حذف 
کردند و برخی دیگر بابت دستور پرداخت های دائمی 
و نقد س��پرده ها در باجه های تحویلدار هزینه مطالبه 

کردند.
 در اروپا که قیمت ها با تورم رش��د کرده اس��ت، 
افزایش 16 درصدی قیمت ها در اسپانیا ناشی از رشد 
مصرف نقدینگی اس��ت. در صورت��ی که افزایش 10 
درص��دی در هلند مربوط به افزایش هزینه بانکداری 
تلفنی و کارمزد کارت های اعتباری اس��ت. در سوئد 
به��ای کلیه تجهیزات پرداخت کاهش یافت و به یک 
کاهش 6 درصدی در میانگین قیمت ها منجر شد. در 
انگلستان میانگین قیمت ها با توجه به افزایش کارمزد 

انتقال الکترونیکی وجوه تا 12 درصد رشد پیدا کرد.
ب��ا توجه به بررس��ی به عمل آمده در 6 کش��ور 
اروپایی، میانگین قیمت ها تا 3 درصد افزایش یافته و تا 
حدودی به یکدیگر نزدیک شده اند. ابتکاراتی همچون 
)Sepa Single Euro Payments Area ( می تواند 
نرخ بانک های اروپای متحد را در یک شرایط متوسط 

به یکدیگر نزدیک تر کند.
 اس��تفاده از چک به میزان 70 درصد در سال در 
ای��االت متحده و کمتر از 4 درصد در س��ال در هلند، 
 بلژیک، س��وئد، ن��روژ و بازارهای کمتر رش��د یافته 
مش��اهده شد. استفاده کنندگان اصلی چک،  مشتریانی 
از کشورهای ایاالت متحده، کانادا،  استرالیا، انگلستان، 

 فرانسه و پرتقال بودند.
 کانال ه��ای عرض��ه س��لف س��رویس همچون 
بانکداری online  و تلفنی در کشورهای کمتر توسعه 
یافته درحال پیشرفت است. میزان استفاده مشتریان از 
خدمات بانکداری online در کشورهای اسلواکی و 
جمهوری چک، حتی بیشتر از سایر کشورهای اروپا 
است. بانک ها در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته 
نسبت به کشورهای توسعه یافته که دارای شبکه های 
وسیع شعب هس��تند، از جهش بیشتری برخوردارند. 
این تحقیق نش��ان می ده��د که خدم��ات بانکداری 
خرده فروشی در چین در زمره فعالیت های کم منفعت 
قرار دارد و بانک ها همواره تالش می کنند مش��تریان 
خود را از ابتدا به استفاده از کانال های سلف سرویس 

متقاعد کنند.
 با نگاهی بر نرخ های بانکداری محلی در مقایسه 
با تولید ناخالص داخلی در س��رمایه می توان دریافت 
که در نظام های اقتصادی توس��عه یافته هزینه همیشه 
زی��ر 0/6 درصد تولید ناخالص داخلی در س��رمایه و 
از یک میانگین 4 درصدی برخوردار است. این هزینه 
در کش��ورهای کمتر توسعه یافته به طور چشمگیری 
باالتر اس��ت. مثاًل در چین 3 درصد، لهستان 2 درصد 
و در جمهوری چک و اس��لواکی یک درصد تخمین 
زده ش��د. در این کش��ورها، بانکداری هنوز از جمله 
خدمات گرانبها به ش��مار می آی��د، به طوری که یک 
ارتباط مش��خص و آشکار بین سطح رشد یک کشور 
و نرخ خدمات بانکداری روزمره را نشان می دهد. این 
خدمات ظاهراً از یک الگوی توسعه صنعتی استاندارد 
تبعیت می کنند که در آن قیمت های نس��بی با رش��د 

کاهش می یابد.
 قیمت گذاری به مقایس��ه پذیری بس��تگی دارد. 
قیمت ها در محصوالتی که کاماًل قابل قیاس هستند 
همچون هزینه کارت های بدهی و اعتباری،  نس��بت 
به محصوالتی که به دشواری با یکدیگر قابل مقایسه 
هستند همچون کاالهایی که کمتر تبلیغ می شوند و یا 
خدماتی که مشتریان از قیمت واقعی آنها بی اطالعند، 
گرایش بیشتری به نزدیکتر شدن دارند. دلیل اصلی این 
است که مشتریان می توانند به آسانی قیمت ها را با هم 
مقایس��ه کنند، در نتیجه بانک ها تمایل دارند در برابر 
قیمت گذاری رقابتی س��ایر بانک ها به شدت واکنش 

نشان دهند.
امکان بالقوه سوددهی 

فرآین��د  عن��وان  تح��ت  دوم،  گ��زارش  در 
 George Wuebker قیمت گذاری مؤثر که توسط
مش���اورین گ����روه  از   Jens Baumgarten و 
 Simon-Kucher تهیه شده است بر این موضوع 
که چگونه می توان از امکانات بالقوه سود در بانک ها 
با استفاده از فرآیندهای قیمت گذاری مؤثر بهره برداری 
کرد، تأکید ش��ده است. این گزارش با نگاهی ویژه به 
بازار انگلس��تان، بیان می کند که بعد از مراحل متعدد 
کاهش شدید هزینه ها، ش��رکت ها، دیگر فاقد امکان 
بالق��وه جهت کاهش بیش��تر هزینه ها بودن��د. اکنون 
مدیریت باید بیشتر بر درآمد و قیمت تکیه داشته باشد. 
امروزه در این حوزه ها، امکان بالقوه و پتانسیل افزایش 

س��ود به طور چشمگیری نس��بت به کاهش هزینه ها 
باالتر است. عالوه بر این بسیاری از ارزیابی های قیمتی 
به سرعت به یک افزایش سود تبدیل می شوند که در 
اصطالح برد سریع گفته می شود. تجربه نشان می دهد 
برای بسیاری از بانک ها این برد سریع از پتانسیل سود 

میلیون پوندی برخوردار است.
در ای��ن گ��زارش س��عی ش��ده اس��ت قدرت 
قیمت گذاری با استفاده از مثال زیر آشکارتر می شود. 
فرض کنید یک بانک بسته حساب جاری خود را به 
مبلغ 10 پوند به فروش می رس��اند و حجم فروش آن 
ی��ک میلیون در واحد اس��ت. هزینه های متغیر در هر 
واحد 8 پوند است که منجر به یک سهم حاشیه سود 
2 پوندی در هر واحد می شود. هزینه های ثابت بانک 
برای خدمات ارزش افزوده در یک بسته، یک میلیون 
پوند اس��ت. در این حالت بانک س��ودی بالغ بر یک 

میلیون پوند را به دست می آورد.
چگونه این چهار عامل محرک سود یعنی قیمت، 
هزینه های متغیر، حجم و هزینه های ثابت سود را زمانی 

که تا 10 درصد افزایش می یابد، تغییر می دهند؟ 
  Baumgarten و   Wuebker نظ��ر  طب��ق 
افزایش 10 درص��دی در قیمت یعنی 10 پوند به 11 
پوند به افزایش سود صددرصدی از 1 میلیون پوند به 
2 میلیون پوند منجر می شود. تأثیر سایر عوامل محرک 
در سود بسیار کمتر است. رشد 10 درصدی هزینه های 
متغیر، حج��م و هزینه های ثابت به ترتیب به افزایش 
8 درصدی، 20 درصدی و 10 درصدی س��ود منجر 

می شود.
این موضوع را مدنظر داش��ته باشید که مدیریت 
باید بیشتر بر افزایش هوشمندانه قیمت ها تکیه کند تا 
اینکه سایر معیارها همچون کاهش هزینه ها. در نتیجه 
مدی��ران و تصمیم گیرندگان باید ب��ه قیمت به عنوان 
یک عامل اصلی سود بنگرند. این مسأله خصوصاً در 

موقعیت های با حاشیه سود پایین صدق می کند.
بناب��ر اظهار محقق��ان کلید موفقی��ت بانک ها به 
کارگیری اس��تراتژی های قیمت گذاری ابتکاری است 
به طوری که بر نیازهای مش��تریان تأکید داشته باشد 
که در اصطالح »قیمت گذاری ارزشی« نامیده می شود. 
بانک ها باید با استفاده از یک فرآیند قیمت گذاری مؤثر 
این استراتژی ها را به مرحله عمل در آورند. این فرآیند 
از 5 مرحله تشکیل شده است که عبارتند از: استراتژی، 
سنجش، تصمیم درخصوص قیمت، اجرا و کنترل یا 

نظارت.
بناب��ر عقیده محققان نقطه ش��روع قیمت گذاری 
حرفه ای، داشتن اطالعات اساسی و زیربنایی است. به 
منظور بهینه سازی قیمت ها و محصوالت پایه، عواملی 
همچون انعطاف پذیری قیمت ها و میل به پرداخت 
مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند. روش های معتبر 
و مطمئنی جهت کسب این اطالعات وجود دارد اما به 

شرطی که به صورت حرفه ای به کار گرفته شوند.
بررس��ی قیمت گذاری خدمات بانکداری خرده 
فروشی حوزه ای است که از کمترین توجه برخوردار 
بوده اس��ت اما به نظر می رسد در آینده به یک عامل 

مهم متمایز کننده بانک ها مبدل شود.

رشد 42 درصدی وصول مالیات بر ارزش افزوده

رئی��س کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
اعالم کرد: مبلغ وصولی قانون مالیات بر ارزش 
افزود در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار 

42 درصد افزایش یافت.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، علی 
عس��گری افزود: مالیات ب��ر ارزش افزوده از 
ابتدای مهر سال 1387 عملیاتی شده و به رغم 
فرصت محدود تا حد قابل قبولی کار پیشرفته 

است.
وی ادام��ه داد: در جه��ت اعمال مدیریت 
صحی��ح و براس��اس م��واد 95 و 96 قان��ون 
مالیات های مس��تقیم مودیان مالیاتی در س��ه 
گروه الف، ب و ج دس��ته بندی ش��دند و در 
مرحل��ه اول گروه الف ش��امل تولید کنندگان، 
وارد کنن��دگان، صادرکنندگان و فعاالن بزرگ 

اقتصادی جزء گروه های هدف قرار گرفتند.
مع��اون وزیر اقتص��اد با بی��ان اینکه اکثر 
مش��مولین این گ��روه تا کن��ون آموزش های 
الزم را دی��ده و اظهارنامه ه��ای مالیاتی خود 
را تحوی��ل داده ان��د، اظهارداش��ت: البت��ه در 
ابتدای راه به دلیل گستردگی کار بیشتر باید به 
بستر سازی پرداخت و از شتابزدگی خودداری 

کرد.
عسگری با اش��اره به اینکه اظهارنامه های 
مالیات بر ارزش افزوده فصلی تنظیم می شود، 
تصریح کرد: تع��داد کل اظهارنامه ها در پاییز 
س��ال 1387 بالغ بر 17هزار و289عدد بوده که 
این رقم در زمس��تان همین سال به 20 هزار و 

933 عدد رسیده است.
وی از ادام��ه رش��د قاب��ل توج��ه رش��د 
اظهارنامه ه��ای مالیات ب��ر ارزش افزوده در 
س��ال جاری خبرداد و اظهار داشت: تعداد کل 
اظهارنامه های تسلیمی در بهار سال جاری به 
24 هزار و 974عدد و تابس��تان به 27 هزار و 

842 عدد رسید.
به گفته وی، در مرحله اول فعاالن اقتصادی 
که مجموع فروش کاال و ارائه خدماتشان بیش 

از 3 میلی��ارد ریال بود مش��مول قانون مالیات 
ب��ر ارزش افزوده ش��دند و از ابتدای امس��ال 
فعاالن اقتصادی که مجموع فروش کاال و ارائه 
خدماتش��ان به یک میلیارد و 250 میلیون ریال 

می رسد مشمول این قانون شده اند.
وی اضاف��ه ک��رد: بدی��ن ترتی��ب فعاالن 
بیشتری امسال مشمول قانون مالیات بر ارزش 
افزوده شده اند که تا کنون همکاری خوبی را 
با س��ازمان امور مالیاتی داشته اند. عسگری با 
اشاره به اینکه سیس��تم اظهارنامه های مالیات 
ب��ر ارزش افزوده کاماًل مکانیزه اس��ت، تأکید 
کرد: نس��بت مودیانی که برای تنظیم اظهارنامه 
از سیس��تم مکانیزه و اینترنت استفاده کرده اند 
در بهار امسال به93 درصد و در تابستان به 98 

درصد رسید.
به گفته رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور، مبلغ مالیات و عوارض ابرازی قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در پاییز س��ال گذشته 
290میلیارد و 204 میلی��ون تومان بود که این 
رقم با 45 درصد افزایش در زمستان همان سال 

به 421 میلیارد و 669 میلیون تومان رسید.
وی افزود: مالیات و ع��وارض ابرازی در 
بهار امس��ال 439 میلیارد و 417 میلیون تومان 
بود که در تابستان با 50 درصد افزایش به 658 

میلیارد و 828 میلیون تومان رسید.
عسگری همچنین از رش��د مبلغ وصولی 
قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اظهار 
داش��ت: در پاییز س��ال گذش��ته مبلغ وصولی 
قان��ون مالیات ب��ر ارزش 362میلی��ارد و 609 
میلیون تومان بود که این رقم در زمستان همان 
س��ال با 26 درصد افزایش ب��ه 458 میلیارد و 

353 میلیون ریال رسید.
وی خاطر نش��ان کرد: مبلغ وصولی قانون 
مالیات بر ارزش دربهار امسال نیز 473 میلیارد 
و 754 میلیون تومان بود که درتابس��تان با 42 
درصد رش��د ب��ه 674 میلی��ارد و 359 میلیون 

تومان رسید. 
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پروژه های فرهنگی هیأت دولت خطه تاریخی اصفهان را درآستانه 
تحول قرار داد
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اصفهان

افتتاح پروژه های روستایی 
در سطح استان اصفهان

با ی��ک میلیارد و نهصد میلی��ون تومان 16 نقطه 
روستایی برقدار می شود.

امس��ال ط��ی دهه فج��ر 16 نقطه روس��تایی در 
شهرستانهای فریدونشهر، نائین و اردستان برقدار و به 
شبکه سراسری می پیوندند. برای اجرای پروژه های 
مذکور 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 
احداث، 14 دس��تگاه ترانسفورماتور نصب و تجهیز 
و بهره برداری از آن آغاز می ش��ود. به گفته مهندس 
پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
ب��ا اجرای پروژه های یاد ش��ده ح��دود 170 خانوار 

روستایی از نعمت برق برخوردار می شوند.
وزوه و کاهگان��ک در شهرس��تان فریدونش��هر، 
جوزدان علیا، جوزدان س��فلی، ش��اد آباد، قاضی نور، 
کاف��ی آباد، خلیل آب��اد، فریدن، عش��رتیه و مصر در 
شهرس��تان نائین و دهچی عباس آباد، مزرعه شاپور، 
آردران، اس��الم آباد و برونی در شهرستان اردستان از 
جمله پروژه هایی هستند که کار اجرایی آنها پایان یافته 

و در دهه مبارک فجر روشن خواهند شد.

ساخت 310 واحد مسکونی 
توسط کمیته امداد 

امام خمینی )ره( استان 
چهارمحال و بختیاری

رس��تگار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
چهارمحال و بختیاری در مراس��م افتت��اح 12 واحد 
مس��کونی که با حضور مردم و مسئوالن شهرستانی 
در ل��ردگان برگزار ش��د گفت: به ح��ول و قوه الهی 
و ب��ا همی��اری دولت خدمتگذار، خیرین اس��تانی و 
غیر استانی و از محل اعتبارات کمیته امداد تعداد 310 
واحد مسکونی با هزینه ای بالغ بر 24/800/000/000 
ریال ساخته و تحویل مددجویان شد. ایشان در ادامه 
گفت: همچنین مبل��غ 3/455/000/000 ریال جهت 
255 مورد تکمیل واحدهای مس��کونی نیمه تمام و 
تعمیرات پرداخت ش��ده اس��ت که بخش��ی از آن به 
صورت بالعوض و بخشی نیز به صورت وام قرض 

الحسنه پرداخت شده است.

عملکرد برق تیران و کرون 
طی 9 ماهه گذشه اعالم شد

مهندس بهروز نژاد مدیر برق شهرستان تیران و کرون 
گوشه ای از فعالیتهای انجام گرفته طی 9 ماهه  ابتدای 

سال 88 را اعالم کرد:
طی 9 ماهه امسال 54 کیلومتر شبکه های فشار متوسط 
و فشار ضعیف احداث و به این ترتیب 1290 مشترک 
جدید برقدار شده اند. وی تأکید کرد: در هفت نقطه 
شهری و روستایی ضعف ولتاژهایی گزارش شده بود 

که برطرف شد.

پرداخت 100 فقره وام 
خوداشتغالی توسط کمیته 

امداد امام خمینی )ره( 
لردگان

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اس��تان تعداد 100 فقره وام خوداشتغالی 
به ارزش 4/130/754/000 ریال جهت ایجاد شغلهای 
پرورش زنبور عسل، پرورش دام، بافت فرش، کسب 
و بنگاههای زودبازده توس��ط کمیته امداد شهرستان 

لردگان پرداخت شده است.

 مدی��رکل کار و امور اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در برنامه چهارم توسعه نسبت 
به برنامه س��وم 1/5 برابر اش��تغال ایجاد ش��ده 

است.
به گزارش ایسنا پرویز سلطانی در کارگروه 
اش��تغال و سرمایه گذاری استان افزود: میانگین 
اف��راد جویای کار اس��تان 12 درصد از میانگین 
کش��وری باالتر اس��ت که مهمتری��ن دلیل آن 
جوان بودن اس��تان به نس��بت دیگر استان های 

کشور است.
وی تصریح کرد: جمعیت فعال جویای کار 
اس��تان نسبت به کشور یک درصد بیشتر است. 
این در حالی اس��ت که از سال 84 تا 88 میزان 

تقاضای کار در استان 4 برابر شده است.
س��لطانی ادامه داد: نرخ بی��کاری مردان در 
سطح کشور در س��ال9/1،87 و در استان 11/2 
و این نرخ برای زنان در سطح کشور 16/7 و در 

استان 28/4 بوده که این آمار نشان دهنده بیشتر 
بودن نرخ بیکاری زنان در استان و کشور است.

وی با اشاره به مهاجرت مردم استان به دیگر 
استان های کشور خاطرنش��ان کرد: ماندگاری 
جمعی��ت اس��تان از س��ال 84 بیش��تر و میزان 
مهاجرت 3 برابر کاهش داشته بنابراین شاخص 
عمده ای که باید روی آن کار شود افزایش نرخ 

مشارکت استان است.
مدی��رکل کار و ام��ور اجتماع��ی اس��تان 
ادامه داد: رشد بیمه تأمین اجتماعی استان ساالنه 
8 درص��د بوده ک��ه در س��ال 87 میانگین بیمه 
شده در بخش بیمه اجباری 28 درصد و دارای 

افزایش 4 برابری بوده است.
سلطانی اظهار داشت: از بین 108 هزار بیمه 
شده اس��تان، 90 هزار نفر بیمه کارگری و بقیه 
بیمه مشاغل آزاد هستند اگر چه بیشترین رشد 

بیمه در بخش بیمه اجباری دیده می شود.

سرپرس��ت س��ازمان رفاه��ی � تفریح��ی 
ش��هرداری کاشان گفت: اخالق و فرهنگ ناب 

اسالمی در برنامه ها باید نهادینه شود.
به گ��زارش فارس، مهدی نادعلی در جمع 
صاحبنظران حوزه فرهنگ عمومی این شهرستان 
تحکیم باورهای معرفتی را در تعالی و گسترش 
حوزه فرهنگ ش��هروندی بس��یار مؤثر و حائز 

اهمیت ذکر کرد.
وی وجود و س��رعت باالی فضای مجازی 
مبادالت فرهنگی بیگانه را از عوامل شکاف بین 
نسل ها با اهداف فرهنگی انقالب اسالمی دانست 
و خاطرنشان کرد: با قرار گرفتن در معرض این 
تبادالت، ارزش هایی مثل شهادت و والیت فقیه 

برای قشر جوان غیرملموس تر شده است.
سرپرس��ت س��ازمان رفاه��ی � تفریح��ی 
شهرداری کاش��ان از والیت  فقیه به عنوان تنها 
ملج��اً و مؤثرترین راهکار ب��رای برون رفت از 

چالش های فرهنگی جامعه ن��ام برد و تصریح 
کرد: ارتقای ش��ناخت نس��ل جوان نس��بت به 
جای��گاه و نق��ش والی��ت  فقی��ه در وحدت و 
پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف از ضروریات 

مسلم شرایط فعلی است.
نادعلی با اش��اره به تهاجم های رسانه ای به 
عنوان ابزار جدید اس��تکبار جهانی برای نفوذ و 
غلبه بر ملت ها خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر 
این ش��یوه برای نفوذ در افکار عمومی می طلبد 
برنامه ها با دقت و کارشناسی عمیق تری صورت 

گیرد.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر توج��ه ویژه س��ازمان 
رفاهی � تفریحی ش��هرداری کاشان یادآور شد: 
تعمی��ق باوره��ای دینی و ارزش ه��ای انقالب 
اسالمی از مهم ترین اولویت ها در فرهنگسازی 
عمومی است که این سازمان در برنامه های آینده 

خود به آن توجه ویژه دارد.

اجتماعی  فرهنگ��ی-  اعضای کمیس��یون 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، در جریان 
بازدید از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری، ایمن س��ازی بازار اصفهان در برابر 

حریق را خواستار شدند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، سردار کریم نصر اصفهانی رئیس 
این کمیسیون با اشاره به آتش سوزی در بازار 
ش��هر تبریز، آن را هش��داری برای بازار دیگر 
ش��هرها بیان ک��رد و گفت: معاون��ت عمرانی 
اس��تانداری، س��ازمان مس��کن و شهرسازی، 
نیروی انتظامی، شهرداری و اصناف و بازاریان 
اصفه��ان باید به این مهم توجه جدی داش��ته 
باشند و برای ایمن سازی بازار برای جلوگیری 
از حریق و آتش سوزی از هیچ کوششی دریغ 

نکنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه عدم امکان دسترس��ی 
ب��ه موقع و س��ریع ب��ه ب��ازار در مواقع آتش 
سوزی، ضرورت ایمن سازی بازار را دوچندان 
می کند، افزود: باید در اس��رع وقت نسبت به 
احداث و راه اندازی ایس��تگاه آتش نش��انی و 

خدمات ایمنی در این مکان اقدام شود. 
رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی- اجتماعی 
ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان تبدیل بعضی 
از من��ازل به انبار در مح��دوده بازار اصفهان را 
اصولی ندانس��ت و از کمیس��یون ماده صد و 
شهرداری منطقه 3 خواست برای جلوگیری از 
بروز مشکل، نسبت به تغییر کاربری این منازل 

اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری اصفهان ه��م در این بازدید 
با اش��اره به تهیه طرح حفاظتی و راهکارهای 
ایمنی بازار اصفهان و برگزاری جلسات متعدد 
با بازاریان تصریح کرد: به دلیل شکل هندسی 
خاص ب��ازار و دهانه های مس��قف روباز آن 

وضعیت موجود مخاطره آمیز است.
بهرام ذالکیان از تبدیل واحدهای مسکونی 
اطراف بازار به انب��ار کاال به عنوان یکی دیگر 
از م��وارد تهدید بازار اصفهان یاد کرد و گفت: 
انتقال بازار عمده فروشان از هسته مرکزی شهر 
ب��ه مراکز بزرگ و ایمن تجاری اطراف ش��هر 

یکی از راهکارهای رفع این خطر است.

آث��ار  گن�جین���ه  
تاریخی و صنایع دستی 
طبقه فوقانی میدان امام 
پیش��رفت  با  اصفهان 
70 درص��دی در روند 
 1389 فروردین  اجرا، 
پذی���رای میهم�ان��ان 

نوروزی است.
فارس  گزارش  به 

میدان امام اصفهان در س��ال 1358 در فهرس��ت 
میراث جهانی به ثبت رسید و تنها بنای تاریخی 

جهانی ایران است که در داخل شهر قرار دارد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی ش��هر تاریخی 
اصفه��ان با بیان اینکه اج��رای مرحله دوم طرح 
مرمت و تکمیل طبقه ی فوقانی این میدان خرداد 
امس��ال آغاز شده اس��ت، گفت: در این مرحله 

30 حج��ره ح��د فاصل 
مسجد ش��یخ لطف اهلل تا 
خیابان حافظ که چند سال 
پیش س��فت کاری ش��ده 
بود، تا پایان سال استحکام 
بخش��ی، مرم��ت و احیا 

می شود.
عباس صنی��ع زاده با 
اشاره به اینکه برای اجرای 
این طرح یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته 
است، افزود: هم اکنون تنها ساخت پلکان مرحله 
دوم طرح مرمت و تکمیل طبقه ی فوقانی باقی 
مان��ده اس��ت. وی ادامه داد: مرحل��ه  اول طبقه  
فوقانی میدان امام شامل 40 حجره، نوروز امسال 
به عنوان نگارخانه عکس های قدیم شهر اصفهان 

راه اندازی شد.

مدیرکل دفتر حوادث و س��وانح غیرمترقبه 
چهارمحال و بختیاری گفت: نشس��ت مشترک 
دهیاران و بخش��داران اس��تان به منظ��ور ایجاد 
گروههای امداد در روستاهای استان تشکیل شده 

است.
به گزارش ایسنا فرهادی در نشست مشترک 
دهیاران و بخشداران استان، از آموزش تیم های 
امداد روس��تایی در جمعیت هالل احمر استان 
خب��ر داد و افزود: در مرحل��ه اول این طرح 60 

دهیاری به تیم امدادی مجهز خواهند شد.
وی اس��تفاده از ت��وان دهیاری ه��ا، ایجاد 
آمادگی جامعه روستایی، ترویج و توسعه ایمنی 
و ایج��اد روحیه و فرهنگ خود ام��دادی برای 
کنترل رویدادهای طبیعی و مقابله با حوادث را 
از مهمترین اهداف این طرح برش��مرد و افزود: 
دهیاران مدیران بحران در سطح روستاها هستند.

در مجموع 250 دهیاری در س��طح اس��تان 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

جا به جایی کاال در 
چهارمحال و بختیاری 50 

درصد افزایش یافت

شهرکرد- خبرنگار زاینده رود: رئیس سازمان 
حم��ل و نق��ل و پایانه های چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: 8/1 میلیون تن کاال در نه ماهه امسال در استان 
جابه جا شد که نسبت به س��ال قبل 50 درصد رشد 

داشته است.
باق��ر کیان��ی در گفتگو با زاین��ده رود افزود: این 
میزان جابه جایی کاال در 123 هزار محموله توسط 37 

شرکت حمل و نقل کاال انجام شده است.
وی گفت: بیش��ترین کاالی جا به جا شده در این 

تعداد سفر سیمان بوده است.
وی از بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای 
اقتصادی و اشتغال زا یاد کرد وگفت: نوسازی ناوگان 
حمل و نقل درقالب اعطای تسهیالت بانکی از اهداف 

نیازمند حمایت این بخش است.

حض��رت آی��ت اهلل »علی صافی 
گلپایگانی« که بنا به توصیه های مؤکد 
مرحوم آیت اهلل بهجت نسبت به ایشان 
از تابس��تان امسال دفتر و بیت مرحوم 
بهجت با اجازه این مرجع تقلید به کار 
خ��ود ادامه م��ی داد و مقلدان مرحوم 
بهج��ت ب��ه وی مراجع��ه می کردند 

یکشنبه شب درگلپایگان در گذشت. 
به گزارش ایرنا، این مرجع عالیقدر در 
سن 97س��الگی بر اثر کهولت سن در 

گلپایگان دارفانی را وداع گفت.
آیت اهلل شیخ علی صافی گلپایگانی 
متولد 1291 ه.ش در ش��هر گلپایگان 
یکی از مراجع تقلید شیعه است که در 
گلپایگان ساکن بود و وی برادر بزرگ 
آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی دیگر 

مرجع تقلید معروف ساکن قم است.
وی تا 18 سالگی نزد پدر و دایی 
بزرگوارش��ان مرحوم حجت االسالم 
والمس��لمین آخون��د مال ابوالقاس��م 
قط��ب )ره( به تحصی��ل پرداختند و 

سپس به قم هجرت نمودند.
دروس س��ط��ح را در محض���ر 
آیت اهلل آقا میرزا محمد همدانی تکمیل 
کردن��د و درس خ��ارج را نزد عالمان 
بلن��د آوازه عص��ر از جمل��ه آیت اهلل 
حجت و آی��ت اهلل بروجردی به پایان 
بردن��د و ه��وش و ذکاوت و نیروی 

استدالل وی در جلسه درس و مباحث 
آیت اهلل بروجردی موجب شهرت وی 
ش��د. آیت اهلل بروجردی چنان شیفته 
این ش��اگرد درس خوان و هوش��یار 
ش��د که در برخی مجالس از وی یاد 
می کرد و این امر سبب شهرت ایشان 
در جمع طالب علوم دینی ش��د و در 

رده برجسته ترین شان شناخته شد.
وی از نزدیکان و برجس��ته ترین 
ش��اگردان آیت اهلل بروجردی و عضو 
هی��أت اس��تفتای او ب��ود همچنی��ن 
محم��د  محم��د حج��ت،  ش��اگرد 
همدانی، محمدتقی خوانساری و امام 

خمینی)ره( بود.
آی��ت اهلل ح��اج آقا عل��ی صافی 
آثار ارزش��مندی به نظم و نثر عربی و 

فارسی دارند که برخی به چاپ رسیده، 
شماری از آنها زیر چاپ و قسمتی به 

صورت دست نویس است.
آثار چاپ شده ایشان عبارتند از:

1- ش��رح اس��تداللی برالعروه الوثقی 
محمدکاظ��م  س��ید  آق��ا  اهلل  آی��ت 
ی����زدی طب�اطب��ای��ی ب���ه ن����ام 
)ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی( 

در30جلد
2- منتخب الحکام

3- مناسک حج
4- در انتظ��ار وص��ال مجموع��ه 59 
قصیده و غزل و مخمس به مناس��بت 

والدت امام زمان )عج(
5- رساله عملیه توضیح المسائل فارسی
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آی��ت اهلل العظم��ی حج��ت ب��ه ن��ام
 )المحجه فی تقریرات الحجه( در دوجلد

7- راز دل )دی��وان اش��عار در بیش از 
هزار صفحه(

8- الدالله الی من له الوالیه
9- المحجه فی تقریرات الحجه )2جلد(

10- تاریخ تحول فقه شیعه
11- منتخب االحکام

12- اصول الفقه13
تقری����رات درس م��رح��وم   -13
آی��ت اهلل العظم��ی بروجردی)صاله، 

وصیت و..(
تق�ری�����رات درس مرح��وم   -14

آیت اهلل العظمی حجت )تیمم، بیع و...(.
گفت���ه ان���د : س��ی�د حس���ین 
هاش��می نژاد می گفت ک��ه آیت اهلل 
بهجت نقل کرده اس��ت تنها کسی که 
در درس مرح��وم آی��ت اهلل العظمی 
بروجردی از مستشکلین و مورد عنایت 

استاد بود، حاج آقا علی صافی بود.
آی��ت اهلل لط��ف اهلل صاف��ی در 
ایش��ان می گف��ت: درس  خصوص 
خارج فقه آیت اهلل بروجردی را چون 
اخوی بزرگ��م، آیت اهلل حاج آقا علی 
صافی که از شاگردان ممتاز مورد توجه 

ایشان بودند، می نوشتند.
در خانه ایش��ان هم��ه روزه روی 

مریدان و عالقه مندان باز بود.

فرهنگی  طرحه��ا و مصوب��ات 
سفرهای اول و دوم رئیس جمهوری 
و هیأت دولت به استان اصفهان، این 
خطه تاریخی را در روند توسعه خود 
در آس��تانه تحول��ی دیگر ق��رار داده 

است. 
به گزارش ایرنا، انتخاب اصفهان 
به عن��وان »پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی« از سوی هیأت دولت 
عالوه ب��ر غنای فرهنگی و پیش��ینه 
تاریخی این خطه، تداعی گر سرعت 
رش��د پروژه های فرهنگی در ش��هر 
گنبده��ای فی��روزه ای و دیار مهد و 

تمدن ایران زمین نیز است.
محمد مهدی اس��ماعیلی معاون 
سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان 
در این باره گفت: مصوبات فرهنگی 
دور اول سفر رئیس جمهور و هیأت 
دولت به اس��تان 90 درصد پیشرفت 

داشته است.
وی اظه��ار داش��ت: پیش��رفت 
مصوب��ات دور دوم س��فر به جهت 
فاصل��ه کوتاه ش��ش تا هف��ت ماهه 
با س��فر س��وم بین 25 تا 30 درصد 

پیش رفته است.
وی اظه��ار داش��ت: یکی دیگر 
از عل��ل تف��اوت درصد پیش��رفت 
مصوبات دور دوم این بود که برخی 
از اعتبارات مصوبات باید در بودجه 

سال 89 دیده شود.
وی گف��ت: درای��ن راس��تا عزم 
مدیریت اس��تان و نمایندگان مجلس 
بر این است که براساس برنامه بودجه 
در حداقل زمان خیلی از مس��ائل را 
جل��و ببریم و ب��ه وعده های دولت 
خدمتگ��زار درحیطه م��ردم اصفهان 

جامه عمل بپوشانیم.
وی اف��زود: تجربه ب��ارز دولت 
ده��م نیز ک��ه از ابتدا ب��ا رویکرد و 
اولویت مس��ائل فرهنگی آغاز به کار 
کرده است. در سفر سوم هیات دولت 

به اس��تان با عهده دار شدن ریاست 
کارگروه فرهنگی توس��ط ش��خص 
رئی��س جمه��ور و تصوی��ب تمام 
مصوبات توس��ط هیأت دولت، عزم 
راسخ خود را در پرداختن به مسائل 

فرهنگی کشور نشان داد.
اس��ماعیلی خاطرنش��ان کرد: در 
نشست هیأت دولت در استان یکصد 
میلی��ارد توم��ان اعتبار وی��ژه بخش 
فرهنگ��ی و 10 میلی��ارد تومان برای 
حوزه بانوان به صورت س��االنه برای 

اصفهان منظور شد.
وی یادآور ش��د: در زمان حاضر 
تالش ما در راس��تای قطعی ش��دن 
ای��ن مصوبه به ثمر رس��ید زیرا تمام 
مصوبات سفر سوم با تأیید معاونت 

اول رئیس جمهور ابالغ شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
اصفهان افزود: در این راس��تا وظیفه 
پیگری مصوب��ات فرهنگی بر عهده 
معاونت سیاسی امنیتی استان گذاشته 
ش��ده که با همکاری دس��تگاههای 
فرهنگ��ی خواس��تار دنب��ال ک��ردن 

مصوبات هستیم.
ای��ن  در  ک��رد:  تصری��ح  وی 
خصوص اطمینان خاطر وجود دارد 
که مصوبات از طریق مجاری قانونی 
و با هم��کاری اس��تان و نمایندگان 
مجلس جه��ت فراهم ش��دن امکان 
رش��د و پیش��رفت و تعالی اس��تان 

پیگیری می شود.
در این راستا سید علیرضا حسینی 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
استان اصفهان ضمن اعالم پیشرفت 
مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست 
جمه��وری ب��ه اصفه��ان در ح��وزه 
فرهنگی گفت: دور اول س��فر نتایج 
خوبی داشت که از جمله آن می توان 
به ایجاد پژوهشکده فرهنگ و هنر و 
شروع عملیات س��اخت و کمک به 

مراکز فرهنگی اشاره کرد.

وی اظه��ار داش��ت: تأس��یس و 
تکمی��ل مجتمع های بزرگ فرهنگی 
و هنری اس��تاد فرشچیان و صائب و 
همچنین ترمیم و بازس��ازی دانشگاه 
هنر از جمله دس��تاوردهای فرهنگی 
رئی��س  قبل��ی  دور  دو  س��فرهای 

جمهوری به این استان است.
وی یادآور ش��د: تقریب��اً تمامی 
مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور 
و هیأت دولت به اس��تان اصفهان در 
بخ��ش فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

اجرایی شده است.
مدی��رکل اوقاف و ام��ور خیریه 
استان اصفهان نیز رسیدگی و کمک 
مالی به امامزاده ها و مس��اجد وقفی 
در اس��تان به عنوان پایگاههای دینی 
را از مصوبات دور اول و دوم س��فر 

ریاست جمهوری برشمرد.
حج��ت االس��الم و المس��لمین 
جعفرقلی اس��دی افزود: طرح کمک 
به مس��اجد و امامزاده ها در دور اول 
و دوم سفرهای استانی رئیس جمهور 
تصویب شد ولی بودجه ای برای این 

منظور اختصاص نیافت.
در این راس��تا در دور سوم سفر 
هیأت دول��ت به اصفهان، مصوبه ای 
با عنوان تخصیص اعتبار برای ترویج 
فرهنگ اس��المی و تکمی��ل، تجهیز 
و توس��عه مس��اجد، مصالها، اماکن 
مذهبی، بقاع متبرکه و مدارس علوم 
دینی، کمک ب��ه فعالیتهای کانون ها 
و مجتمع ه��ای فرهنگ��ی و هنری 
مس��اجد و تش��کل های قرآن��ی به 

تصویب رسید.
سید مهدی صدری مدیر سازمان 
ملی جوانان استان اصفهان نیز با اشاره 
به اجرایی ش��دن برخی از مصوبات 
دور اول و دوم س��فر رئیس جمهور 
گفت: در این دور از سفر مصوبه ای 
با عنوان اختص��اص اعتبار به منظور 
کمک و حمایت از فعالیتهای ش��بکه 

فعالین ازدواج )ش��فا( با مش��ارکت 
خیرین به تصویب رسید.

حج��ت االس��الم محم��د رضا 
صالحی��ان دبی��ر ائمه جمعه اس��تان 
اصفهان نیز گف��ت: مهمترین مصوبه 
س��فرهای دو دور اول و دوم رئیس 
جمه��ور و هیأت دول��ت به اصفهان 
در بخ��ش احداث مصال ب��ه عنوان 
مهمترین طرح در نه��اد نماز جمعه 

اجرا شده است.
وی اظهار داشت: در دایره وسیع 
مسائل فرهنگی، اجرای مصوبات نهاد 
نماز جمعه به عنوان یکی از مهمترین 
بخش های فرهنگی کشور از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی گف��ت: در راس��تای اجرای 
مصوبه دول��ت درخصوص احداث 
مص��ال در شهرس��تان های کاش��ان، 
اردس��تان، بهارس��تان، داران، دولت 
آباد، دهق، س��ده، لنجان، فوالدشهر، 
نجف آباد، نطنز و تیران زمین مناسب 
در اختی��ار نهاد نماز جمعه گذاش��ته 

شده است.
صالحیان تصریح کرد: بخشی از 
اعتب��ارات س��فرهای دور اول و دوم 
هی��أت دولت به اس��تان اصفهان در 
داران، دهق،  تیران،  شهرس��تان های 
س��میرم، ش��اهین شهر، ش��هرضا و 

فالورجان تخصیص یافته است.
کارش��ناس  میرزای��ی  مس��عود 
مس��ئول اعتبارات اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان نیز از مجموع 
یک��ی  اول س��فر  دور  دو مصوب��ه 
از مصوب��ات را ب��ا عن��وان احداث 
آموزش��کده فنی دختران اصفهان با 
38 درصد پیش��رفت و با صرف940 
میلیون تومان اعتب��ار، اجرایی عنوان 
کرد. وی اظهارداش��ت: در دور دوم 
سفر به علت عدم ابالغ اعتبارات ملی 
و اس��تانی هنوز پروژه ای به مرحله 

اجرایی نرسیده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری:
میانگین افراد جویای کار استان 12 درصد از 

میانگین کشوری باالتر است

سرپرست سازمان رفاهی ـ تفریحی کاشان:
فرهنگ ناب اسالمی در برنامه ها نهادینه شود

آتش سوزی در بازار اصفهان قابل کنترل نیست

با استحکام بخشی، مرمت و احیا  تا پایان سال جاری
طبقه فوقانی میدان امام اصفهان پذیرای میهمانان 

نوروز 89 است 

60 دهیاری استان به تیم امداد روستایی مجهز 
شدند 

کوتاه از30)سی شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(
اردستان

لردگان

لردگان

تیران و کرون

گلپایگان

آگهی مناقصه )نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد در نظر دارد نسبت 
ــتای منج از  ــه اجرای پروژه احداث مرکز اورژانس 115 بین جاده ای روس ب
ــاس  ــتان لردگان با برآورد هزینه 486/043/379 ریال بر اس توابع شهرس
ــت بهای سال 1388 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بدینوسیله  فهرس
ــرایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه در  از پیمانکاران واجد ش
ساعات کار اداری از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به دفتر گروه فنی و 
نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه واقع در شهرکرد، بلوار آیت ا... کاشانی، 

ستاد دانشگاه ساختمان شماره 1 طبقه همکف مراجعه نمایند. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

هر
: م

س 
عک
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افقی:
1- طپانچه – زدن ضربان قلب بیش از صد عدد 

در دقیقه – کرم کدو
2- جای گنج و جغد – کارگردان فیلم های ریش 

قرمز، آشوب و هفت سامورایی
3- شما و من – تن – کدو تنبل

4- فریاد شکسته در گلو – میان دو کوه – منقار 
– دشنام

5- نفرین – طایفه عربی – ناسیونال
6- فری��اد درد – اتومبیل وطنی – محرومیت – 

طرف چپ
7- ورق کاغ��ذ – گیاه علفی پایا که نام دیگر آن 

علف گربه است 
8- نویس��نده رمان ب��ه فیلم درآم��ده بینوایان – 

مضطرب و دلواپس – پرچم
9-  ثروت – دست عرب – قاصد سلیمان – پشه

10- فل��ز صورت – نوعی حلوا – انکارکننده – 
پرگفتن

11- ق��وت الیموت – عش��یره – کتاب کنوت 
تامسون

12- رود مقدس هند – پاندول ساعت – بازیگر 
فیلمهای ده فرمان، آل سید و بن هور –  مادر عرب

13- رئیس قبیله – غوزه پنبه – حلقوم 
14- ویالون شکسته – منظره – کافر

15- مکاتبه کردن – اثری معروف از غالمحسین 
ساعدی.

عمودی:
1- مخترع نامدار برق 

2- فقر و مسکنت داشتن – حرف انتخاب
3- پررنگ نیست – فیلم فریتزالنگ

4- موی پرچین – جبران خسارت – به نفع او

5- داخل – پایتخت نیوزیلند کشور پرندگان جهان
6- سریالی با بازی محمدعلی کشاورز

7- صدمه
8- مرکز کشور نپال – سرخود

9- آسیب – فیلم رخشان بنی اعتماد
10- بانی جام جهانی فوتبال – شاهکار کتابهای 

ویکتور هوگو
11- گوهر – پوستین

12- پول چینی – فرتوت – بچه ی درل – نیمه 
راضی

13- قالب  - قاعده – رشد – الفبای موسیقی
14- ن��ه من نه تو – میوه – خس��یس – قبل از 

شما و ایشان 
15- راز – کوشش – آزمایشگاه 

16-  کجاس��ت؟ - یار دائمی پالس – از مارها    
– شهر نیما یوشیج

17- غده سرطانی خاورمیانه – فیلم تهمینه میالنی 
– خودم 

18- راه بی پایان – دلو – قلب ایتالیا – پهلوان 
19- شمای خارجی – پیامبر صبور – پیمانی سه 

جانبه بین روس و انگلیس و امیکا – 
20- مانند – دوستی کردن.
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آنچه شما می پوشید
کلمه لباس از مصدر لبس که در عربی به معنای 
ش��بهه و اش��کال و عدم وضوح آمده، گرفته ش��ده 
اس��ت. المنجد که در ذهن این معنی را می رس��اند 
که وس��یله ای اس��ت برای از نظر دور داشتن شکل 
اصلی بدن و تغییر ش��کل دادن آن و آن را به ش��کل 
و گونه ای دیگر درآوردن و وس��یله ای است برای 
از بین بردن وضوح و مش��خصات ب��دن. این کلمه 
در فارسی واژه های پوشش، تن پوش و پوشاک را 
تداعی می کند که با فعل پوشیدن و پوشاندن به کار 
می بریم که مقصود همان پوش��اندن تن و ننمایاندن 
آن است که برای هر طبقه ای قابل فهم است. منشاء 
اصلی پیدایش لباس، محفوظ ماندن از سرما و گرما 
و عوامل طبیعی، عفت و پرهیزگاری و زیبا و باوقار 
بودن اس��ت و اما اینکه انس��ان چه بپوشد و چگونه 
بپوش��د بس��تگی به فرهنگ و جهان بینی جامعه ای 
دارد ک��ه در آن زندگی می کند. باید دید فرهگ آن 
جامعه جهان را به چه معنا می داند؟ افراد انس��ان را 
چگونه موجودی می شناس��د؟ و چه سرنوش��تی را 

برای او تصور می کند؟
تاریخچه طراحی لباس

بشر از زمان های بسیار دور برای رفع نیاز خود 
به پوشش، به فکر استفاده از امکانات محیط افتاد و 
پس از شناخت محیط و نحوه ی استفاده از امکانات 
آن به تدریج در نوع پوشش خود تغییراتی به وجود 
آورد تا اینکه پس از گذشت سالیان متمادی، لباس به 

معنای امروزی و با فرم های مناسب ابداع شد.
در طول تاریخ تقریباً طوالنی ابداع لباس، عوامل 
متعددی در تحول آن دخالت داشته است که به طور 

خالصه به شرح زیر است:
دوره اول: دراپ��ه )drope( یا لباس های مواج 
که از پیچیدن پارچه به دور بدن تش��کیل می ش��د، 
لباس های شانتی )shenti( مصری که به صورت لنگ 
 )himaticn( به دور کمر می پیچیدند، هیماسیون
یونانی که به صورت چادر ش��ب استفاده می شد و 
پارئی��و )poreo( تاهیتی نی��ز که یک تکه پارچه به 
ص��ورت لنگ بود، نمونه ای از لباس های این دوره 

هستند.
دوره ی دوم: لباسهای 
دوخته یک پارچه از یک 
تکه پوس��ت یا پارچه ای 
این  تشکیل می ش��د که 
ن��وع لباس در وس��ط به 
ص��ورت ی��ک حلقه باز 
ش��ده و از ی��ک ط��رف 
بدن گذشته و روی شانه 
در ط��رف دیگر بدن قرار 
می گرف��ت. مانند: پانچو 
)poncho(. ای��ن ن��وع 
لباس ه��ا ب��ه دو دس��ته 
تقس��یم می ش��دند، یک 
دس��ته لباس دوخته بسته 
ک��ه از چندی��ن ع��رض 
پارچه نازک تشکیل شده 
و به دور ب��ازوان پیچیده 
دیگر  دس��ته ی  می شد، 
لباس های دوخته باز بود 
که از طول پارچه استفاده 
می ش��د. بدین طریق که 
پارچ��ه را از ط��ول روی 
ه��م جم��ع می کردند و 
روی لباس ه��ای دیگ��ر 

می پوش��یدند و لباس در قس��مت جلو به صورت 
ضرب��در روی ه��م ق��رار می گرفت. مانن��د کفتان 

)caftan( اسپانیایی.
ــوم: در ای��ن دوره لباس های پوس��تی  دوره س
بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت و به این صورت 
بود که این لباس به وس��یله یک بند یا نوار چرمی به 
پاها وصل می شد. این لباس در طول زمان تغییرات 
بسیاری کرد و به شلوار چادرنشینان و اسب سوران 
صحرانش��ین، چابک س��واران و لباس های پوستی 

اسکیموها تبدیل شد.
دوران جدید: لباس ه��ای این دوره از ترکیب 
لباس های 3 دوره ی قبل به وجود آمد. به طوری که 
لباس های این سه دوره هیچ کدام جانشین دیگری 
نب��وده  و در طول زمان بر هم منطبق نش��دند. ولی 
در نقاط مختلف جهان از قدیمی ترین روزگاران به 
وس��یله افراد مختلف شباهت هایی در آنها به وجود 

آمده است.
آیا لباس با فرهنگ ارتباط دارد؟

لباس هر انس��ان پرچم کش��ور وجود اوس��ت. 
پرچمی اس��ت که او بر س��ر در خانه وجود نصب 
کرده است و با آن اعالم می کند که از کدام فرهنگ 
تبعیت می کند. همچنان ک��ه هر ملتی با وفاداری و 
احترام به پرچم خود، اعتقاد خود را به هویت ملی و 
سیاس��ی خود ابراز می کند هر انسان نیز مادام که به 
یک سلس��له ارزش ها و بینش ها معتقد و دل بسته 
باشد، متناس��ب با آن ارزش ها و بینشها را از تن به 
در نخواهد کرد. قبل از گسترش فرهنگ منحط غربی 
صرف نظر از اختالف ظاهری و البسه اقوام مختلف 
بش��ر، لباسهای گوناگون وجه اشتراک داشتند که آن 
خاصیت پوش��یدگی آنهاس��ت اما در پس گسترش 
فرهنگ اس��تعماری، لباس ابزاری ش��د برای امیال 
شیطانی بش��ر نظیر خود نمایی، حس��ادت، رقابت، 
جاه طلبی و سلطه بر دیگران و با استفاده از ابزار مد 
انسان اسیر مطامع مؤسسات استعماری شد که برای 
س��ود بیشتر هر روز او را به بازی می گیرند و آنچه 
از بین رفته است انسانیت است و بس. در جامعه ای 
که ارزشهای واالی معنوی و انسانی بی اعتبار باشد 
و عال��م درون انس��ان حیثیت و معنایی مس��تقل از 
نمایش ها و جلوه های بیرونی نداش��ته باش��د قهراً 
ش��خصیت انس��ان به کلی بر پایه توج��ه دیگران و 
اظهارنظر آنان درباره وی شکل می گیرد و پیداست 
ک��ه افراد در چنین جامعه ای س��عی می کنند با هر 
وسیله ای و از جمله با لباسی که به تن می کنند برای 
خود نوعی تش��خیص و تعیین ایجاد کنند که نمونه 

این طرز فکر غلط را دیدیم و دیدید...

در فرهنگ اس��المی لباس��ی که برای ش��هرت 
و خودنمایی پوش��یده شده باش��د مضموم دانسته و 

نکوهش شده است.
از حضرت حس��ین ابن علی)ع( روایت کردند 
که: هر کس برای مشهور شدن لباس به تن کند، خدا 

در قیامت جامه ای از آتش بر او می پوشاند.
و این حدیث زیبای امام صادق )ع( را آویزه ی 
گ��وش قرار دهیم که می فرماین��د: بهترین لباس تو 
آن لباس��ی است که تو را از یاد خدا و انجام وظایف 
الزم مانع نش��ود. بلکه تو را به یاد و سپاسگزاری و 
اطاعت پروردگار متعال نزدیک کند و تو را واندارد 
ب��ه خودبینی و خودنمایی در زین��ت دادن به خود، 
افتخار کردن و خودس��تایی، زیرا اینها همه از آفات 

دینی و سبب قساوت و تیره بودن قلب است.
تأثیر عوامل مختلف بر لباس:

1- تغییرات اقلیمی: آب و هوا یکی از عوامل 
مهم بروز تمدن، اختراعات و ابتکارات بش��ر است. 
این عامل در مورد انسان هایی که در مناطق حاره ای 
زندگی می کردند تأثیر چندانی نداش��ته اس��ت زیرا 
آن��ان به علت ش��رایط آب و هوایی خ��اص، دیرتر 
متوجه ضرورت اس��تفاده از لباس ش��ده اند اما در 
مناطق سردسیر، این نیاز برای بشر جنبه حیاتی داشته 

است.
انس��ان های��ی ک��ه در مناط��ق معت��دل زندگی 
می کردن��د، به علت تغییر ه��وا در فصول مختلف 
مجب��ور ب��ه اس��تفاده از لباس مناس��ب همان فصل 
بوده اند، آب و هوای اروپا و آسیا به علت سردی و 
گرمی آن سهم مهمی در تحول لباس در مناطق بین 
النهرین و ایران داش��ته است. آب و هوا و موقعیت 
جغرافیایی نیز در نوع لباس مورد استفاده تأثیر داشته 
است. به طور مثال لباس مردم هند هنوز به صورت 
دراپه باقی مانده است و تغییر و تحول خاصی در آن 

به وجود نیامده است.
2- عامل سیاسی: عوامل مؤثر دیگر در تحول 
لب��اس، کار، حرفه و بروز جنگ ها بوده اس��ت. به 
طور مث��ال، حرفه های مختلف هر کدام لباس های 
مخصوص به خود داشته 
ش��کار،  )لب��اس  اس��ت 
اس��ب س��واری، جن��گ 
و غی��ره(. در جن��گ بین 
کش��ورها و ملل مختلف 
ط��رف مغلوب مجبور به 
فرا گرفت��ن کلیه آداب و 
رس��وم و هن��ر و مذهب 
به طرف فاتح بوده است 
و ملل ضعی��ف به ناچار 
باید سبک های هندی و 
ملل  زندگی  ش��یوه های 
غالب را مورد تقلید قرار 
دهن��د. در هنگام عظمت 
و قدرت فرانس��ه، صنایع 
و هن��ر و آداب این ملت 
الگوی س��ایر مل��ل قرار 
می گرفت��ه اس��ت و در 
ح��ال حاضر اکث��ر مردم 
مدل های  از  تقلی��د  دنیا 
فرانسوی لباس را بر سایر 
مدل ها ترجیح می دهند. 
پس از حمله اس��کندر به 
ای��ران و در زمان ه��ای 
پادش��اهی پارت ها نفوذ 
عمی��ق هنر یونانی بر هنرمن��دان آن زمان، تمیز آثار 
هنری آنها از کارهای یونان مشکل به نظر می رسد.

لباس ایرانیان نیز از این تأثیر برکنار نماند و دامنه 
این نفوذ تا ظهور دولت ساسانی ادامه یافت.

ــی: در بی��ن دوران ه��ای  ــل فرهنگ 3- عوام
تاریخی، دوره ی صفویه را به دلیل روابط اقتصادی 
با اروپا نقطه آغازین نفوذ فرهنگی اروپاییان در ایران 
نامیده ان��د اما به دلیل مقاومت ایرانیان در مقابل این 
نفوذ، دوره صفویه را می توان عهد پایداری فرهنگ و 
تا حدی صدور فرهنگ نیز نامید. زیرا در همین دوره 
ع��ده ای از جهانگردان و از جمله تاورنیه ش��اردن، 
رابرت شرلی و پادشاه سیام، به دلیل اینکه ایرانیان را 
مردمی پیشرفته، متمدن، ثروتمند و صاحب فضیلت 
و هنرهای گوناگون می دانستند لباس به سبک ایرانی 

می پوشیدند.
ــادی: اقتصاد، یکی از عواملی  4- عوامل اقتص
است که در هر جامعه نقش بسیار فعالی ایفا می کند، 
ب��ه طور مثال در اروپا با آنکه صنعت رش��د کرده و 
بس��یاری از مس��ائل موجود در جامع��ه آن زمان را 
تغییر اساسی داده است، ارزشها و سنت های پیشین 
کماکان حفظ می ش��د اما ایرانی��ان تحت تأثیر نفوذ 
غ��رب، اروپای��ی ش��دن را ترجی��ح داده و به جای 
بازس��ازی و نوس��ازی چارچوب اقتص��ادی جامعه 
با پوش��یدن لباس به س��بک اروپایی به شکل های 
ظاهری متمدن و صنعتی ش��دن گرایش پیدا کردند. 
همچنی��ن علل اقتصادی می تواند مانع نفوذ یک مد 
جدید از جامعه ای به جامعه دیگر شود. به طور مثال 
دوره ساس��انیان، به دلیل تولید زیاد پارچه، پوشاک 
ایرانیان تنوع بیشتری پیدا کرد و تهیه کنندگان لباس 
ابداع��ات و ابتکارات بیش��تری را نش��ان دادند. در 
انگلس��تان در س��ال 1667 میالدی، برای جلوگیری 
از ورود جوراب های ابریش��می زنانه ی فرانسوی 
حقوق گمرکی تا 360 درصد افزایش داده شد و در 
فرانس��ه طبق فرمان ناپلئون به منظور توسعه و ترقی 
صنایع ابریش��م، از لباس های دوره های قبل که در 
دربار س��الطین مورد اس��تفاده قرار می گرفت الهام 

می گرفتند.
ــی: تغییراتی که از یک قرن  5- عوامل اجتماع
پی��ش روی لب��اس به وج��ود آمد، نه تنه��ا با برش 
در مدل ه��ای مختلف بلکه به ن��وع پارچه، جنس 
و رن��گ آن نیز ارتباط داش��ته اس��ت و اطالعات ما 
در مورد لباس��های اولیه مردم ایران بیش��تر از روی 
مجس��مه هایی است که در حفاری های مختلف به 
دس��ت آمده اس��ت که هر کدام از این لباس ها تابع 
ش��رایط قومی، جغرافیایی و بومی است. ایرانیان به 

دلیل ساخت دستگاه های بافت پارچه ابریشمی که 
دارای شهرت بسزایی در خاورمیانه نیز بود، انحصار 
تجارت این نوع از پارچه را بین چین و مغرب زمین 
در دست داشتند، پارچه های ابریشمی تولید شده در 
این سالها، معموالً دارای نقوش شلوغ و پرکار است 
و در رنگ های متنوعی بافته شده است. با توجه به 
آنچه گفته شد تغییر و تحول لباس را می توان در سه 

مرحله خالصه کرد:

ــه اول: شامل زمانهای بس��یار دور تا قرن  مرحل
چهاردهم اس��ت که با وجود اخت��الف موجود بین 
تمدن ه��ا تغییرات بس��یار کم��ی در لباس ها دیده 
می شود و لباس ها خصوصیات قومی معینی ندارد و 
در طبقات مختلف اجتماعی به صورت متحدالشکل 

و اغلب ساده، بلند و دراپه است.
ــه دوم:  از ق��رن چهارده��م ب��ه بعد که  مرحل
لباس ها به صورت کوتاه و چسبان تا قرن شانزدهم 
که لباسها بیشتر تابع خصوصیات ملی و فردی است 
تغییرات فراوانی را به خود می بیند )ش��روع دوران 

صنعتی شدن(.
ــوم: از اواس��ط قرن شانزدهم تا زمان  مرحله س
حاض��ر اس��ت که به علت ماش��ینی ش��دن زندگی 
لباس ها س��ری دوزی و آماده، متداول شده است و 

بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
ــوه انتخاب  ــیدن و نح اصول کلی لباس پوش

لباس
اغلب افراد در انتخاب لباس��ی متناس��ب با جثه 
و ان��دام خ��ود و همچنین چگونگی »ج��ور« کردن 
آنها دچار سردرگمی می ش��وند. در اینجا به اصول 
کلی انتخ��اب و هماهنگ کردن لباس ها با یکدیگر 

می پردازیم:
1- همواره لباس��ی را بپوش��ید که کاماًل اندازه شما 

باشد.
2- اگر اضافه وزن دارید، پوشیدن لباس های بزرگ، 
ان��دام ش��ما را پنهان نمی کند و تنها هیکل ش��ما را 

اغراق آمیز جلوه می دهد.
3- در میهمان��ی ها، صرفاً اگر کمر باریکی دارید از 
کمربند استفاده کنید در غیر این صورت از آن چشم 

بپوشید.
4- پارچه ه��ای س��نگین )مانند پش��می، بافتنی و 

چرمی( شما را سنگین وزن تر جلوه می دهند.
5- پارچه های سبک وزن )مانند کتان و نخی( شما 

را الغرتر نشان می دهند.
6- رنگ ه��ای تیره ش��ما را الغرت��ر و کوچک تر 

می کنند.
7- رنگ های روش��ن شما را بزرگ تر و حجیم تر 

نشان می دهند.
8- لباس هایی که باالتنه و پایین تنه یک رنگ دارند، 

شما را الغرتر جلوه می دهند.
9- لب��اس هایی که رن��گ باالتنه و پایی��ن تنه آنها 

متفاوت است، شما را بلند قدتر نشان می دهند.
10-  لباس ه��ای »یق��ه بلن��د« گ��ردن را کوتاه تر 

می کند.
11-  گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر می کند.

12-  روسری که به سمت پایین آویزان شده باشد، 
قد شما را بلندتر جلوه می دهد.

13- لب��اس با خط��وط افقی ش��ما را چاق تر و با 
خطوط عمودی الغرتر جلوه می دهد.

برای الغرتر و بلند قدتر به نظر رسیدن نکات 
زیر را رعایت کنید:

1- لباس های کاماًل اندازه بپوشید؛ لباس های خیلی 
کوچک و خیلی بزرگ تنها ش��ما را چاق تر نش��ان 

می دهند.
2- لباس های یک دست یک رنگ بپوشید؛ ترجیحًا 

یک رنگ از سر تا نوک پا.
3- از پوش��یدن لباس ه��ای ب��ا طرح برجس��ته و 

پارچه های زمخت خودداری کنید.
4- لباس ه��ای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم 

بپوشید.
5- شلوار را در ناحیه کمر باال بیاورید نه پایین تر.

6- از پوش��یدن لباس ه��ای با نقش و نگار ش��لوغ 
خودداری ورزید.

7- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.
8- از داشتن ملزومات بیش از حد خودداری کنید.

9- کفش پاشنه بلند به پا کنید. )برای خانم ها(
برای کوتاه تر و چاق تر به نظر رسیدن نکات 

زیر را رعایت کنید:
1- لباس های با رنگ متفاوت بپوشید.

2- رنگ های روشن و پر رنگ بپوشید.
3- لباس های چند الیه به تن کنید.

4- کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.
5- شلوار تمام قد )و نه کوتاه( به پا کنید.

6- از پوش��یدن لباس ه��ای سرتاس��ر ی��ک رنگ 
بپرهیزید.

7-  لباس با طرح راه راه عمودی نپوشید.
چگونه لباس هایمان را »ِست« کنیم؟

1- رنگ جوراب باید همرنگ ش��لوار یا تیره تر از 
آن باشد.

2- رنگ کمربند باید با رنگ کفش یکسان باشد.
3- کت و ش��لوار خاکستری و س��رمه ای با کفش 
مشکی و کت و ش��لوار قهوه ای و زیتونی با کفش 

قهوه ای »ست« است.
ــخصیت افراد ارتباط  ــا انتخاب لباس با ش آی

دارد؟
خصوصیات اخالقی به عنوان یکی از بارزترین 
موارد تعیین کننده در ش��خصیت هر فرد به ش��مار 

می روند.
ظاهر ه��ر ف��رد می تواند به وض��وح نمایانگر 

شخصیت باطنی او باشد.
خصوصیات اخالقی افراد ب��ه 6 گروه مختلف 
تقس��یم می شود. نمی توان گفت هر فرد تنها دارای 
یکی از خصوصیات این گروه ها است بلکه می تواند 
چند مورد از آنها را دارا باشد؛ با این تفاوت که یکی 
از آن خصوصیات در او مشهودتر از سایرین است..

شخصیت حس��اس خصوصیات اخالقی بارز: 
ظرافت، ن��ازک بینی، مهربان��ی، مالیمت و مملو از 
خصوصیات زنانه. پارچه مناس��ب: پارچه ها نرم و 
لطیف و کاماًل مس��طح )ابریشمی، پنبه ای و توری(. 
رنگ مناسب: رنگ های روشن و مالیم. طرح روی 
پارچ��ه: عکس های کوچک و خیل��ی ظریف. نوع 
لباس: پیراهن هایی با ظریف دوزی کنار حاش��یه و 

لباس های چین دار.
ــن خصوصیات اخالقی بارز:  ــخصیت خش ش
دارای روحیه ورزش��کاری، تنومن��د و قوی هیکل، 
اس��توار و محکم. پارچه مناس��ب: زبر و شق، مانند: 
کت��ان، مخمل و نخ زبر. رنگ مناس��ب: رنگهایی که 
بیش��تر جلب توجه می کنند. مانند: قرمز و نارنجی. 
طرح روی پارچ��ه: عکس های غیرمعمول و جلب 
توجه کننده ب��ه ویژه تصاویری ک��ه حاوی مفاهیم 
انتزاعی هس��تند. نوع لباس: دوخت مردانه همراه با 
یقه های س��اده، بدون وجود هی��چ گونه چین و یا 

تاخوردگی.
ــی خصوصیات اخالقی بارز:  شخصیت نمایش
بیش از اندازه غریب و غیرعادی، برجسته و متمایز، 
جسور. اینگونه افراد آماده انجام تمام امور، از جمله 
معمول و غیرمعمول هستند. پارچه مناسب: متفاوت 
و غیرمعم��ول، این افراد به راحتی هر نوع پارچه ای 
را به تن می کنند. رنگ مناسب: ترکیبی از رنگ های 
شاد و غیر معمول. طرح روی پارچه: هر طرحی که 
با حالت و روحیه آنها سازگاری داشته باشد اما حتمًا 
باید غیرمعمول باشد. نوع لباس: لباس های جدید و 
متمایز، این دسته از افراد به راحتی قادرند از خودشان 

مدهای جدیدی در لباس پوشیدن اختراع کنند.
ــخصیت محتاط خصوصیات اخالقی بارز:  ش
فروتن، خجالتی و کمی ترسو. اصاًل دوست ندارند 
که در مکانهای عمومی در معرض دید دیگران قرار 
بگیرند. پارچه مناس��ب: پارچه های ن��رم و با وزن 
پایین )پنبه ای و ابریش��می(. رنگ مناسب: رنگهای 
آهسته و مالیم. طرح روی پارچه: طرح های ساده و 
خیلی رایج که چندان جلب توجه نکنند. نوع لباس: 
ساده و خیلی معمولی. این گروه معموالً جزء آخرین 

افرادی هستند که از مد استفاده می کنند.
ــی بارز:  ــر خصوصیات اخالق ــخصیت موق ش
محافظ��ه کار، ب��ا مالحظ��ه، متی��ن و ج��دی. این 
خصوصیت اخالقی معموالً با افزایش سن و تجربه 
در افراد بروز می کند. پارچه مناس��ب: پارچه های 
با وزن کم. رنگ مناس��ب: رنگ های روش��ن اما در 
عین حال س��نگین. طرح روی پارچ��ه: طرح های 
ساده اما در عین حال آشکار که خیلی هم توی ذوق 
نزنند. نوع لباس: ساده به طوری که با شخصیت آنها 

همخوانی داشته باشد.
ــاط خصوصیات  ــرور و با نش ــخصیت مس ش

اخالقی بارز: 
پرانرژی، خوشحال، سبکبار و بی خیال. پارچه 
مناس��ب: پارچه ه��ای راحت��ی که نیاز ب��ه مراقبت 
چندانی نداش��ته باش��ند. رنگ مناسب: هر رنگی که 
موافق با میل و حاالت روحیش��ان باشد. طرح روی 
پارچه: طرح های شاد و رنگی و پارچه هایی با وزن 
متناس��ب. نوع لباس: لباس های اسپورت، راحت و 

غیر رسمی.
در هر سنی چه بپوشیم؟

دهه 20 :
وقتی شما دهه 20 سالگی خود را می گذرانید، 
در اوج شادابی و سرزندگی هستید، پس لباس های 

شاد بپوشید و آخرین مدهای روز را دنبال کنید.
رنگ و طرح را فراموش نکنید. شما در این سن 
می توانید انواع رنگ های ش��اد و تند و طرح های 
برجسته و مهیج را بپوشید، بدون اینکه کسی به شما 

خرده بگیرد.
دهه 30:

حاال شما می توانید از میان مدل های سال، آنچه 
را که دوست دارید انتخاب کنید و شاید مانند دوره 
قب��ل به پیروی کامل از مد اهمیت کمتری دهید. اگر 
لباسی به تن شما می آید، آن را بپوشید. لباسهایی که 
طرح و رنگ شادی دارد، می تواند حس جوان بودن 

بیشتری به شما ببخشید.
دهه40:

خیلی از انسانها از این سنین شروع به اضافه وزن 
می کنند، بنابراین باید لباس هایی بپوش��ند که اندام 
آنها را مناس��بتر نشان می دهد. بهتر است ظاهر کلی 
خود را س��اده و یکدست نش��ان دهید اما می توانید 
برای افزودن کمی تزئین و آراس��تگی بیشتر استفاده 

کنید.
دهه50:

خیلی ها تصور می کنند که با پاگذاشتن به سن 
50 س��الگی پیر شده اند و دیگر نیازی نیست که به 
مد و ظاهر خود توجه کنند اما ما به شما می گوییم 
که کاماًل عکس این مورد درست است شما حاال به 
مراقبت بیش��تری از ظاهر خود نیاز دارید تا جوانتر 
و س��رزنده تر به نظر برس��ید و دیگ��ران از بودن با 
شما لذت ببرند. آراس��تگی صفتی است که همیشه 

پسندیده است.
در این س��نین بهترین روش خوب ظاهر شدن، 
این است که به سنتان توجه نکنید و از زندگی لذت 
ببرید اما یادتان باش��د که خود را پشت رنگ مشکی 
مخفی نکنید و به جای آن از رنگهای گرم و روشن 

استفاده کنید.
دهه60:

کار ما هنوز تمام نشده است، شما بازهم باید به 
آراس��تگی خود توجه کنید. ایجاد تعادل کاری است 
که باید در این سنین بیشتر به آن دقت کنید. لباسهای 
راحت و گش��اد انتخاب بس��یار خوبی است تا نیمه 
باالیی بدن شما را بهتر نشان دهد و تعادل بهتری بین 

اندام شما ایجاد کند.
دهه70: 

در این س��ن ش��ما می خواهید ک��ه باهوش و 
سرحال به نظر برسید و دیگران به نظر و هوش شما 
اعتماد کنند. بنابراین قفسه لباس شما باید کالسیک 
و همراه تزئینات کافی باشد، تا بتوانید سبک خاص 
خود را انتخاب کنید و همان طور که دوس��ت دارید 

لباس بپوشید.
عوامل و پیامدهای تحول مد در لباس

تنوع طلبی، غریزه انسان است. این غریزه انسان، 
راه را روی بروز س��لیقه های گوناگون می گشاید و 
از همین جاس��ت که بعضی سلیقه ها بر اذهان افراد 
دیگر تأثیر می گذارند و در جامعه ش��ایع می شوند. 
در واقع، مد، همه گیر ش��دن یک فکر و س��لیقه در 

هیئت تقلید است.
مدگرای��ی، پدیده ای اس��ت مت��داول در تمام 
فرهنگ ها و جوامع و البته به خودی خود، چیز بدی 
نیست، عجیب و غریب هم نیس��ت. مثاًل انفجاری 
خطرناک نیست. نوعی الگوی سلیقه و پسند است و 

طرفداران آن هم گروه های سنی ویژه ای نیستند. 
در میان اقش��ار مختل��ف وج��ود دارد، حاال با 

ش��دت ی��ا ضعف و در ای��ن میان جوان��ان به دلیل 
کنجکاوی های خ��اص و تنوع گرای��ی و نیازهای 

سنی، بیشتر از دیگران طرفدار مد هستند.
خود مد پدیده ای اس��ت که از دیر زمان وجود 
داش��ته و خواه��د داش��ت. تنها با گذش��ت زمان و 
دگرگون��ی زمانه، رنگ عوض می کن��د. به تعبیری 

می شود گفت که خود مد هم مد عوض می کند.
مد وقتی همه گیر شود هنجار است و تا هنگامی 
که گروه اندک و خاصی پیرو آن هس��تند به ش��کل 

غیر متعارف به آن نگاه می شود.
جه��ان صنعت��ی، مقول��ه تقلی��د در رفتارهای 
اجتماعی را همانند ابزارهای مورد مصرف انسان به 
صورت تولید انبوه درآورد و به بازارهای سراسر دنیا 
صادر کرد. مس��لم است هیچ یک از جوامع در حال 
گذار )از س��نتی به صنعتی( نمی توانن��د خود را از 
برقراری ارتباطات، مصون و محفوظ بدارند. پس چه 
بخواهی��م و چه نخواهیم »مد« وارد فرهنگ و حریم 
کش��ور ما می شود، نه دیواری جلودار آن است و نه 

صد سپاه و لشکری.
لذا تنها کاری که در این زمیه می توان انجام داد 
نحوه برخ��ورد و نوع پذیرش فرهنگ و هنجارهای 
سایر جوامع در جامعه خویش است. فقط باید چشم 
و گوش��مان را باز کنیم و مواظب باش��یم تا هویت 
فرهنگی و بنای اعتقادی ما را ویران نسازد و گذشته 

و اصالت را از جوانان نگیرد.
»مد« آرام و آهسته پا در حریم منزل ما می گذارد. 
نخس��ت زیبا می نماید و جلوه گری و دلبری دارد 
ولی رفته رفته موذیانه در عمق وجدان و احس��اس 

ما النه می کند.
م��د یا هم��ان الگوه��ای رفت��اری و گفتاری و 
اندیش��گی، زمانی بد و تخریبگر اس��ت که مغایر با 
ش��ئونات فرهنگی و اعتقادی یک جامعه باشد. پس 
نگذاریم مدها »بی اجازه« وارد گس��تره اجتماعی ما 

شوند!
البت��ه باید گف��ت اس��تفاده از م��د و تغییرات، 
جنبه های مثبت زیادی هم دارد. مثاًل مد خود یکی 
از عوامل ارتباطات بین فرهنگی اس��ت و می تواند 
اف��کار و عقاید انس��ان ها را به یکدیگر نزدیک کند 
با این دس��تاورد، می توانیم دنیای بزرگ و جدیدی 
را رو به روی هم قرار دهیم که پر اس��ت از فواید و 

محاسن انسانی.
اما اینکه: چرا »مد« می آید و پذیرفته می شود؟ 
بشر طبعاً تمایل به نو شدن دارد و این نو شدن نشأت 
گرفته از درون پویانگر انسان است پس به دلیل این 
خصل��ت درونی کاماًل پذیرای تغییرات و نو ش��دن 

هستیم...
محقق��ان: زارع�ان – رنجب���ری – چوبین�ه – 

مردانی – شاکریان - صابری
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داوودی - یکی از اقوام ما دنبال همسر مناسبی 
برای خودش می گشت، آدم سفت و سختی بود، در 
آخر وقتی از ایش��ان پرسیدم چرا اینقدر محدودیت 
برای همس��ر آینده ات می خواه��ی انجام دهی، در 
جواب یک جمله به من گفت: می خواهم همس��رم 
خانه دار باش��د و همیش��ه در کنار م��ن و در آینده 

فرزندانمان باشد.
این حرف درس��ت ولی فکر نمی کنی ما زن ها 
هم انس��ان هستیم؟! ما هم دوس��ت داریم پیشرفت 
کنیم و به کمال برس��یم. دوست دارم شغل جداگانه 
ایی داش��ته باشیم )حاال به هر نحوی که شده(، فالن 
رش��ته ی ورزش��ی را تا مقام جهانی ادامه دهیم، در 
خارج از خانه برای خودمان اس��م و رس��می داشته 
باشیم، یکی از رکورد های جهانی را به اسم خودمان 

ثبت کنیم! و...
م��ا زن ها ه��م مانند بقی��ه به فطرتم��ان عمل 
می کنی��م. این مش��کل ما نیس��ت که همس��رداری 
اینقدر جایگاهش در پیش چش��م ما بی ارزش شده 
و تربی��ت فرزندان دیگر برایمان مهم نیس��ت، برای 
اینکه به کمال مطلوب خود برسیم هر چه را در سر 
راه ما اس��ت با هر وسیله ایی که ش��ده بر میداریم، 
کودک را داخل ش��یرخوارگاه می گذاریم، غذا را از 
رستوران ها تهیه می کنیم، تازگی ها باردار شدن هم 

برای خودش مکافاتی است. 
وقتی بچه دار ش��دن به عنوان ظلم برای زن ها 
تلقی شد، وقتی کار داخل خانه را کلفتی خواندند، ما 
زن ها هم طبیعتاً از آن کارها دوری می کنیم.حاال به 
هر قیمتی که شده! به قیمت از هم پاشیدن خانواده، 
به قیمت از دس��ت دادن محبت همسر، به قیمت به 

خطر افتادن آینده فرزندان، به قیمت......
در گذشته زنها با افتخار می گفتند تمام وقتشان 
را صرف خدمت به همسر و فرزندان خود می کنند. 
اما ح��اال وقتی از او می پرس��ید: چه می کنی؟ اگر 
بیرون از منزل کار نکند شرمنده می شود! چرا؟ چون 
االن برای زن امروزی این به عنوان یک ارزش تلقی 

شده.
زنان ش��اغل در صورتی که بخواهند به وظایف 
همس��ری و م��ادری خود هم عمل کنن��د باید چند 
برابر کار کرده و انرژی صرف کنند. نگرانی فرزندان 
مخصوص��اً زمانی که کوچک هس��تند و یا بیمارند، 
کاره��ای عق��ب مانده من��زل و مش��کالت زندگی 

شخصی، بر خستگی آنان می افزاید.
اینها ارزش نیس��ت، اینها ظلم به زن است، االن 
وقتی به زن��ان جامعه خود ن��گاه می کنم، می بینم 
در هی��چ زم��ان دیگری انتظار از زنها ت��ا این اندازه 
زیاد نبوده اس��ت. دست کم پنج روز در هفته لباس 
رزم می پوش��ند و در این جو کار 8 تا 12 س��اعت 
می جنگن��د و وقتی به خانه می آین��د، باید خانه را 
تمیز کنند، لباسها را بشویند، به بچه ها رسیدگی کنند 

و به آنها غذا بدهند.
از آن ط��رف هم وقتی مرد وارد خانه می ش��ود 
انتظار دارد همس��رش او را تحس��ین کن��د و به او 
محبت کن��د ولی زن با خود می گوی��د: من هم به 

اندازه ش��وهرم کار می کنم، چرا وظیف��ه دارم از او 
قدردانی کنم؟

این توقع بس��یار زیادی است. در محل کار زنها 
باید با قوانینی که مردها وضع کرده اند، مردانه رفتار 
کنند و در خانه باید رفتار زنانه داش��ته باش��ند، این 
جز تش��نج روحی و جسمی برای زن چه چیزی به 

ارمغان می آورد؟!
ممکن اس��ت در ش��رایطی زنان مجبور ش��وند 
که شاغل باش��ند اما ارزش هایشان نباید تغییر کند. 
ما زنان می توانیم تحصی��ل کنیم، فعالیت اجتماعی 
داشته باشیم، ورزش کنیم و خالصه استعدادهایمان 
را ش��کوفا کنی��م اما این ب��دان معنی نیس��ت که با 
فط��رت خود بجنگیم. خانم خانه داری که با درایت 
و مدیری��ت خود خان��ه و امور آن را به بهترین نحو 
اداره می کند و در بس��یاری از موارد مش��اور امین 
همس��رش است و فرزندان را به بهترین نحو تربیت 
می کن��د،  نه تنها وظیفه ی س��نگینی که به گردنش 
است را انجام داده است،  بلکه در صورت موفقیت 
هم خ��ود از آرامش زندگی اش لذت می برد و هم 
فرزندانی تربیت می کند که در آینده باعث افتخارش 

می شوند.
اگر بگذاریم زندگی راه طبیعی خود را طی کند، 
ل��ذت بخش تر خواهد بود. کار زیاد و اس��ترس و 
مشکالت محل کار برای نشاط خانم ها  مضر است. 
بهتر است در صورت نیاز خانم ها به کار های نیمه 
وقت مشغول باشند و حتی االمکان کودکان خود را 
از سنین خیلی پایین به مهد کودک نفرستند تا بتوانند 
با انرژی بیشتری به خانواده ی خود رسیدگی کنند و 

خود از زندگیشان لذت ببرند.

ــری - پژوهش��گران در یک تحقیق جدید  کهت
دریافتند: تجارب استرس زا در دوران کودکی شامل 
س��وء اس��تفاده های گفتاری و رفتاری )جسمی( از 

کودکان، عمر آنها را کوتاه می کند.
این تحقیق روی بیش از 17 هزار فرد بزرگسال 
صورت گرفت و طی آن محققان دریافتند: کودکانی 
که تا پیش از رس��یدن به س��ن 18 س��الگی حداقل
6 بار یا بیش��تر اتفاقات استرس زا و پرتنش شدیدی 
را تجربه می کنند زودتر از س��ایر همساالن خود که 
این تجارب را نداشتند در سنین بزرگسالی می میرند 
و احتم��ال مرگ زود هنگام آنه��ا تا دو برابر افزایش 

می یابد.
ش��رح این تحقی��ق در مجل��ه امریکایی »طب 

پیشگیری« منتشر شده است.
دکتر دیوی��د براون متخصص همه گیرشناس��ی 
در مرک��ز کنت��رل و پیش��گیری ام��راض امریکا در 

آتالنتا خاطرنش��ان کرد: ما 
امیدواری��م در نتیجه انجام 
این تحقیقات سوء  رفتارها 
با کودکان و قرار دادن آنها 
در ش��رایط پر استرس به 
شکل های مختلف بیش از 
پیش و به طور گسترده به 
عنوان یک مشکل و مسأله 
بهداشت  جدی در عرصه 
عمومی در نظر گرفته شده 
و برای مقابله با آن اقدامات 

مؤثر صورت گیرد.
محققان تأکی�د کردند: 
ک��ودکان با اس��ترس ها و 

تنش های سنگینی مواجه می شوند که تأثیر منفی روی 
رشد عصبی آنان می گذارد و عواقب ناخوشایندی در 

طول عمر خواهد داش��ت. 
ای��ن فش��ار های روان��ی 
می تواند در هر سنی بنا بر 
میزان توان کودک تعریف 
ش��ود. ش��اید بتوان گفت 
مش��اجرات خانوادگی که 
بیش از حد معمول باش��د 
را  یکدیگ��ر  والدی��ن  و 
تحقیر کنند و یا انتظارات 
تحصیلی ک��ه اوقات بازی  
و س��رگرمی را ک��ه نی��از 
کودک است از او می گیرد 
و یا حضور طوالنی مدت 
کودک در خارج از منزل به 
دلیل ش��اغل بودن مادر و یا داشتن پرستار و مراقبان 
متعدد و هر کدام با روش ها و شیوه های متفاوت از 

جمله  فش��ار های عاطفی است که او مجبور است 
تحمل کند.

آنچه ک��ودک نیاز دارد، وجود والدینی حمایتگر 
اما پرورش دهنده اس��تقالل و صبور است تا در قبال 
این مس��ئولیت خطیر و حساس توان صبر و تحمل 
ب��رای برطرف کردن نیاز های طبیع��ی و به جای او 

را داشته باشند.
کودکان حداقل تا دو س��الگی نیاز به حضور در 
جمع پر محبت و پشتیبان خانواده دارند تا نیاز های 
عاطفی خ��ود را به صورت تم��ام و کمال از طریق 
خان��واده برطرف کنند. از س��وبی دیگر ن��وع رفتار 
پ��در و مادر با کودک نی��ز می تواند در این امر مؤثر 
باش��د. ش��یوه های فرزند پروری همرا ه با توهین و 
سرکوب های مداوم بدون ایجاد محیطی محبت آمیز 
و حمایت کننده نیز می تواند از عوامل آسیب رسان 

به روح و روان کودک باشد.

- ک��ودک احس��اس می کند بخش��ی از دوران 
کودکی و بخشی از خود را ازدست داده است.

- کودک احساس گناه و مسئولیت می کند.
- ک��ودک احس��اس محرومیت و طرد ش��دن 

می کند و نسبت به یکی 
از والدین ی��ا هر دو آنها 

خشمگین می شود.
- حتی با گذش��ت چند 
س��ال از پدیده طالق در 
اکثرک��ودکان  خان��واده، 
همچنان ترجیح می دهند 
با خان��واده قبل��ی خود 

زندگی کنند.
راهکارهای کاهش اثرات منفی طالق

- پیش از زمان جدایی متناسب با سن کودک با 
آنها صحبت کنید تا آنها بتوانند با واقعیت موجود 

خود را تطبیق دهند. 
- با زبانی ساده و قابل فهم، برای کودک علت و 

دالیل تصمیم به جدایی را بیان کنید.
- ب��ه کودکان فرصت دهی��د ناراحتی، ترس و 
خشم خودش��ان را از این تصمیم با بیان آزادانه 

هیجانات ابراز کنند.
- به کودکان اطمینان دهید که بعد از جدایی از 
او مراقبت کرده محب��ت و خود را از وی دریغ 

نمی کنید.
- بعد از جدایی از کودک در خصوص زندگی 
یکدیگ��ر از او پ��رس و جو نکنید چون ممکن 
است تصور کند هدف شما مراقبت از او نیست 
بلک��ه کنترل و کس��ب خبر در م��ورد دیگری 

است.
- تأکید کنید که طالق و جدایی ش��ما تصمیم 

همیش��گی ش��ما اس��ت. زیرا ک��ودکان تصور 
می کنند که پیوند دوباره ای ایجاد خواهد شد و 

از این بابت همیشه آسیب خواهند دید.
- اگر یکی از والدین مشکل شدیدی مانند اعتیاد 
دارد رابطه ک��ودک را با 
وی ممن��وع نکنید بلکه 
امکان مالقات کنترل شده 

را برای او فراهم کنید.
تم��اس  - در ص��ورت 
ب��ا یکدیگ��ر در حضور 
کودکان دعوا نکنید زیرا 
ش��دید  درگیری ه��ای 
بع��د از طالق به کودکان 

آسیب فراوان می زند.
- درخصوص تغییراتی که در زندگی کودکتان 
بعد از طالق روی خواهد داد با او صحبت کنید 
و تا حد امکان از بروز تغییرات شدید جلوگیری 

کنید.
- فرزند را برای طرفداری از خودتان و یا تحت 
فشار قرار دادن دیگری تشویق و ترغیب نکنید.

- مسائل مربوط به خود را با بزرگساالن در میان 
بگذارید و با کودک درد دل نکنید و سعی کنید 

فقط به درد دل فرزندتان گوش دهید.
- مفاهی��م مربوط ب��ه طالق را ب��رای کودکان 

توضیح دهید.
- مهارت حل مسائل اجتماعی را به کودکانتان 

آموزش دهید.
- و باالخره بهره گیری از خدمات مش��اوره ای 

متخصصان مربوطه را فراموش نکنید.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
چهارمحال و بختیاری

مدیر مرکز راهنمایی و مش��اوره خانواده سازمان 
مرک��زی انجمن اولیا و مربیان گف��ت:90 درصد 
م��ادران در جلس��ات آموزش خانواده ش��رکت 
می کنند اما پدران نی��ز باید همپای مادران در این 

جلسات شرکت کنند.
جعفر اکبری در گفتگو با توانا اظهار داشت: والدین 
بای��د یاد بگیرند برای زندگی خود برنامه داش��ته 

باشند.
وی ادام��ه داد: گاهی شکس��ت های اقتصادی که 
در خانواده اتفاق می افتد موجب فروپاش��ی بنیان 

خانواده می شود.
مدیر مرکز راهنمایی و مش��اوره خانواده سازمان 
مرکزی انجمن اولی��ا و مربیان اضافه کرد: برخی 
اوقات فرزندان در صورت فوت یکی از اعضای 
خانواده خود به راه های نادرست کشیده می شوند.

اکبری افزود: خانواده های پرجمعیت برنامه ریزی 
بیش��تری الزم دارند و باید رس��وم خانوادگی را 
به صورت ی��ک رویداد هفتگی در خانواده خود 

گسترش دهند.
وی گف��ت: زمانی  که یک��ی از فرزندان از محیط 

خانواده دور است، یادآوری رسوم دیرینه موجب 
به یاد سپردن خانواده می شود.

اکبری عنوان کرد: جلسات انجمن اولیا و مربیان 
فرصتی اس��ت برای اینکه والدی��ن برای افزایش 
آگاهی های خود گام بردارند اما در این جلس��ات 

نباید تنها مادران شرکت داشته باشند.
 مدیر مرکز راهنمایی و مش��اوره خانواده سازمان 
مرکزی انجمن اولیا و مربیان با اشاره به اینکه این 
جلس��ات به صورت رایگان برای والدین برگزار 
می شود، افزود: گاهی در جلسات آموزش خانواده 
والدین تجارب ارزنده خود را برای دیگران مطرح 

می کنند.
اکب��ری تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان با 152 
مرکز مشاوره فعالیت های زیادی را برای تحکیم 

بنیان خانواده انجام می دهد.
مدیر مرکز راهنمایی و مش��اوره خانواده سازمان 
مرکزی انجمن اولیا و مربیان گفت: خانواده ها نباید 
تصور کنند که مراجعه به یک مش��اور برای حل 
مشکالت آنها با فرزندشان به معنای روانی بودن 

کودکشان است.

یکش��نبه همایش خانواده – امنیت اجتماعی و 
مصونیت هوش��مندانه، با حض��ور تنی چند از 
مس��ئوالن و اقش��ار مختلف مردم در بروجن 

برگزار شد.
در ای��ن همایش یک روزه، مس��ئوالن س��پاه 
ناحیه بروجن، رئیس پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی، رئیس پلیس مب��ارزه با مواد مخدر و 
350 نفر از مادران دانش آموزان دبیرستان های 
دختران��ه، اعضای بس��یج فرهنگی��ان، اعضای 

گردان الزهرا و پایگاه های بس��یج خواهران به 
همراه تعدادی از همس��ران پرسنل سپاه ناحیه 

بروجن شرکت داشتند.
ش��ایان ذکر اس��ت: در جریان برگ��زاری این 
همای��ش، رؤس��ای پلیس ه��ای تخصص��ی 
اطالع��ات و امنیت عمومی و مب��ارزه با مواد 
مخ��در فرماندهی انتظامی اس��تان ضمن ایراد 
سخنرانی با استفاده از کلیپ و فیلم آموزشهای 

الزم را به حضار ارائه کردند.

آیا تاکنون به این مس��أله که چطور می توانید 
مهارت های زندگی مش��ترک خود را افزایش 
دهی��د و به بهبود کیفیت زندگی زناش��وییتان 
کم��ک کنید فکر کرده ای��د؟ اگر در پی یافتن 
پاس��خ ای��ن س��ؤال هس��تید، می توانی��د در 

همایش این هفته فرهنگس��رای خانواده که با 
عنوان: »چگونه زوج رویایی باش��یم؟« برگزار 
می شود، ش��رکت کنید. این همایش در روز 
پنجش��نبه 88/10/17 س��اعت  15:30 الی 17 

برگزار می شود.

برگزاری همایش خانواده – امنیت اجتماعی و 
مصونیت هوشمندانه در بروجن

جدایی والدین )طالق(
درک کودک از طالق

چگونه زوج رویایی باشیم؟

90 درصد مادران در جلسات آموزش خانواده شرکت 
می کنند

آیا تا به حال شده در حالی که گمان می کردید 
لحظات فوق العاده خوبی در کنار همسرتان دارید، 
ناگهان او عصبانی ش��ده و شروع به ایراد گرفتن 
از شما کند؟ متأسفانه اغلب خانم ها عاداتی دارند 

که مردها را ناراحت می کند...

می خواهیم 8 نمونه از همین عادات را با هم 
مرور کنیم:

ــی که وقتش  ــیدن در وقت 1- جاروبرقی کش
نیست!

س��اعت 8 شب است، همسرتان از محل کار 
به خانه برگشته و روی کاناپه در حال استراحت 
و تماش��ای تلویزیون است. ش��ما که تا به حال 
مش��غول امور دیگر منزل و رسیدگی به کودکان 
بوده اید حال این فرصت را پیدا کرده اید که خانه 
را کم��ی جارو بکش��ید، پس با کم��ال احترام از 
همس��ر خود می خواهید دقیقه ای کودکان را زیر 
نظر بگیرد و پاهایش را بلند کند تا خانه را جارو 
بکش��ید اما متوجه عصبانیت همسرتان می شوید. 
بهترین راه این اس��ت که به او حق داده و جارو 

کشیدن را به فردا موکول کنید.
ــه او دارد فوتبال  ــردن موقعی ک ــر ک 2- غرغ

می بیند
امروز بعد از ظهر از تلویزیون مسابقه فوتبال 
تیم مورد عالقه همسرتان پخش می شود. اما شما 
از فوتب��ال یا تیم مورد عالقه او متنفرید، بنابراین 
مدام در حالی که او در حال تماش��ای تلویزیون 
اس��ت در خانه راه می روی��د، غرغر می کنید و از 
تیم او یا حتی تماش��ای فوتبالش ایراد می گیرید. 
او که از کار ش��ما کالفه شده ممکن است کاماًل 
محترمانه از ش��ما بخواهد ساکت باشید. نباید از 
عکس العمل همس��رتان ناراحت شوید. فراموش 
نکنی��د در یک خانواده هر کس��ی ح��ق دارد به 
عالی��ق خود مش��غول ش��ود، اگر ش��ما فوتبال 
دوست ندارید بهتر است آن ساعت برای گردش 
با دوستانتان قرار بگذارید یا به خرید بروید. اگر 
به عالیق همسرتان احترام بگذارید شاهد احترام 

او به عالئق خود خواهید بود.
3- بگو منو دوست داری، بگو

به رس��توران رفته اید و ساعات بسیار خوبی 

را ب��ا هم گذرانده اید. حال به خانه برمی گردید و 
در کنار همس��رتان که مشغول تماشای تلویزیون 
اس��ت می نش��ینید و ش��روع می کنید به پرسیدن 
س��ؤاالت رمانتیک نظیر »چقدر من رو دوس��ت 
داری؟« ممکن است ابتدا همسرتان با گفتن یک 
یا دو جمله احساسش را به شما بیان  کند اما اگر 
سؤاالت ادامه یابد، ساکت شود و شما گمان کنید 
به ش��ما بی عالقه اس��ت یا حوصله تان را ندارد. 
پرسیدن سؤاالت عاشقانه خوب است اما هر چیز 

زمانی دارد.
گاه��ی زنان با همس��ران خود مث��ل کودکان 
برخورد می کنند. مثاًل مدام به او یادآوری می کنند 
به دندانپزش��ک مراجعه کند. او ازدواج نکرده تا 

کسی همانند مادرش مدام او را نصیحت کند.

4- کی بود؟ چی بود؟ کجا بودی؟
»کی ب��ود زنگ زد؟«، »چی می خواس��ت؟«، 

»خوب تو بهش چه گفتی؟«
گاهی اوقات زنان بدون آنکه منظور خاصی 
داش��ته باشند، همسرانش��ان را بیش از حد سؤال 

پی��چ می کنند. در اینجاس��ت که صبر همس��ران 
ممکن اس��ت تمام ش��ود. فراموش نکنید بهترین 
کار ای��ن اس��ت ک��ه هرگ��ز خیل��ی در کارهای 
همس��رتان دخالت نکنید. اجازه دهید هر فردی 
زندگ��ی ش��خصی خود را داش��ته باش��د. وقتی 
اجازه می دهید همسرتان در زندگی شخصی اش 
رازهایی را برای خود نگه دارد، زندگی مش��ترک 
ش��ما باثبات ت��ر خواه��د ب��ود. این موض��وع از 
نیاز های هر انس��ان است که احساس کند حریم 

او توسط دیگران حفظ می شود.
5- ادب کردن شوهر

گاه��ی زنان با همس��ران خود مث��ل کودکان 
برخورد می کنند. مثاًل مدام به او یادآوری می کنند 
به دندانپزش��ک مراجعه کن��د. فراموش نکند نان 
بخرد. روغن ماشین  را چک کند و... این حرف ها 
تنها می تواند سبب عصبانی شدن همسرتان شود. 
او ازدواج نکرده تا کسی همانند مادرش مدام او 
را نصیح��ت کند. اگ��ر کاری را فراموش می کند 
تنه��ا یک بار به او گوش��زد کنی��د و قبل از آنکه 
نظرت��ان را در مورد کاری بدهید، منتظر ش��وید 

تا خ��ود او درباره آن صحبت کن��د یا نظرتان را 
بخواهد.

6- افتادن از آن طرف بام
مدام به همس��رتان زنگ می زنید، می خواهید 
تنه��ا با او بیرون بروید و دوری اش را نمی توانید 
تحمل کنید؟ مردان شاید در ماه های اول ازدواج 
این روند را تحمل کند اما بعد از این عادت شما 
عصبانی خواهند شد. اجازه دهید ساعاتی از روز 
را ب��ه حال خودش باش��د و همراه با همکارانش 
ساعاتی را خوش بگذراند. بودن در کنار خانواده 
و همس��ر  برای شوهر شما لذت بخش است اما 
او نیاز دارد تا زمانی را با دوستان خود بگذراند.

انتظار نداشته باش��ید همسرتان همیشه آماده 
احساسات رمانتیک شما باشد.

7- االن میام!
س��اعت 8 به تولد یکی از دوستان همسرتان 
دعوت ش��ده اید و با آنکه همس��رتان نیم ساعت 
اس��ت آماده روی کاناپه نشس��ته. ش��ما هنوز به 
دنبال این هستید که چه روسری ای با پیراهن تان 
جور است و او مدام تکرار می کند که زود باش، 

همی��ن لباس خوب اس��ت و... تا آنکه در نهایت 
از دست ش��ما عصبانی می شود. بهترین کار این 
است که ش��ما یک یا دو ساعت پیش از ساعت 
مقرر انجام کارهای خود را آغاز کنید تا وقتی او 
آماده می شود ش��ما دیگر کاری برای انجام دادن 

نداشته باشید.
8- انتقاد از مادرشوهر

»مادرت را خیلی دوس��ت دارم ولی بهتر بود 
قبل از آنکه بیان حداقل اول زنگ می زدند.« شاید 
حق با شما باش��د ولی حتی یک انتقاد محترمانه 
از مادر همسرتان ممکن است او را ناراحت کند. 
اگر می خواهید در دید همس��رتان و خانواده اش 
بهترین باشید هرگز از مادر همسرتان ایراد نگیرد. 
بهتر اس��ت در اینگونه مواقع انتظ��ارات خود را 
به صورت صریح و ش��فاف و البت��ه محترمانه با 
خود ایش��ان در میان بگذارید و اگر برای ش��ما 
اهمیتی ندارد حتی از مطرح کردن آن با همسرتان 
بپرهیزید. درست است گاه به سنگ صبوری نیاز 
دارید اما اگر موجب دلخوری همسرتان می شود 

از آن اجتناب کنید.

هشت عادت نادرست

وقتی خانه داری باعث خجالت است

اگر طاقت دارید فرزند دار شوید

خبر 

نکته 

به نظر می رس��د من و زنم همیشه دعوا و مرافعه 
داریم. اصالً اهمیت ندارد چه موضوعی را بهانه کنیم. 
ب��ه طور دائ��م در مقابل هم جبه��ه گرفته ایم. می دانیم 
همدیگر را دوست داریم و می خواهیم به این جدال های 
بی پایان خاتمه دهیم اما قرارمان اکثر اوقات بیش از یک 
روز دوام ندارد و دوباره کش��مکش ش��روع می شود. 

دلیلش چیست؟
شما به نکته مهمی اشاره کرده ای )مهم نیست چه 
موضوعی، بهانه دعوا باش��د(. اتفاقاً علت دعوا یکی از 
مهمترین نظریه هایی اس��ت که باید در مورد دعواهای 
زن و ش��وهر دانسته ش��ود. معموالً موضوعات پول، 
بچه ها، وظایف خانه داری، ارتباطات، وقت، حس��ادت 
و... می توانند بهانه  دعوا باشند. اما آیا شما و همسرتان 
دعوا و جدالی داشته اید که ظرف مدت کوتاهی دوباره 
همان مشاجره را شروع کرده باشید؟ آیا هرگز در مورد 
موضوعی با هم جدال کرده اید که هفته بعد آن موضوع 
اصالً موضوع مورد نزاع شما نباشد؟ یا صرفاً ناراحت 

کننده نباشد؟
عوامل مانع آتش بس زوج ها

در زیر ب��ه الگوهایی که باعث می ش��وند نتوانید 
مشاجرات خود را متوقف کنید، اشاره می شود: شما به 
آن دلیلی که فکر می کنید عامل نزاع شماست نمی جنگید، 

شما به دو دلیل جدال می کنید:
امام خمینی )ره( بعد از جاری کردن صیغه عقد، به 
همسران جوان توصیه می کردند »بروید با هم بسازید.« 
شخصی می گفت عقد ما را امام خواندند و همین توصیه 
را کردند. در 15 سال زندگی مشترکمان هر وقت مشکلی 

ایجاد شد، با همین توصیه امام مشکل را حل کردیم.
1- ش��ما، عش��ق، حمایت، پذیرفته شدن و درک 

متقابل را از همسرتان دریافت نمی کنید، در نتیجه جدایی 
عاطفی بین شما به وجود آمده است.

2- احساس��ات قدیم��ی عقب رانده ش��ده، فعال 
ش��ده اند و با اضافه ش��دن به ناراحتی رابطه مشترک، 

موضوع را بزرگتر از واقعیت نشان می دهند.
در حقیق��ت، کش��مکش های موج��ود در ضمیر 
ناخودآگاه ریشه دارد. تجربه های آزاردهنده که در زمان 
کودکی حاصل شده تنش عاطفی نام دارد و در ضمیر 

ناخودآگاه ذخیره شده است.
علت اصلی کشمکش

بنابراین حتی اگر به راه حلی هم برسید، علت اصلی 
کشمکش را از بین نبرده اید. شاید در نهایت نتیجه این 
بشود که همس��رتان بعد از این ده دقیقه تاخیر نداشته 
باش��د! تنش عاطفی  که در ناخوداگاه شما وجود دارد 
دوباره راهی پیدا می کند تا ابراز وجود کند. این راه یک 
ساعت دیگر، یک روز دیگر، یک هفته دیگر قطعاً پیدا 
خواهد شد و در نتیجه شما و همسرتان در تمام اوقات 
بر سر موضوعی تکراری با هم جدال خواهید داشت، 
به رغم آنکه در مورد آن موضوع به تفاهم هم رسیده اید. 
)همسرت قول داده دیگر تأخیر نکند( چون شما درباره 

یک موضوع حقیقی جدال نمی کنید!
کنار هم بنشینید و اصول تنش های عاطفی انبار شده 
در ضمیر ناخودآگاه را که علت واقعی دعوای همیشگی 

شما است، با هم مرور کنید.
افزایش تنش عاطفی

در بزرگس��الی وقتی فکر کنی دوستت ندارند، تو 
را نمی پذیرن��د و تو را درک نمی کنند، تنش عاطفی در 
تو افزایش می یابد. این افزایش تنش، وقتی طرف مقابل 
همسرتان باشد زیادتر خواهد بود. تصور کنید دو آشپز 

یکی در درون ش��ما و دیگری در درون همسرت آماده 
آشپزی هستند، هرگاه اتفاقی بیافتد، حرفی زده شود که 
ش��ما عصبی و تحریک شوید، آشپزها از تنش و فشار 
حاصل��ه، خش��م! می پزند و تو و همس��رت به جدال 
می پردازید. برای مثال ممکن است شما احساس کنید 
همسرتان چند ماهی است که نسبت به شما بی توجه 
اس��ت و شما نا آگاهانه از دست او خشمگین هستید. 
به جای آنک��ه تنش عاطفی به وجود آمده را آش��کار 
کنید دنبال بهانه می گردید. حال تصور کنید همسر شما 
10دقیقه دیرتر از زمان موعود به خانه می رسد، ناراحت 
می ش��وید و تغییر می کنید که چ��را 10 دقیقه دیر آمده 
اس��ت. بحث درباره دیر آمدن او باال می گیرد ولی نکته 
حائز اهمیت این است که شما در مورد موضوع اصلی 
که بی توجهی او نسبت به شماست هیچ حرفی نمی زنید 

بلکه فقط درباره دیر آمدن او گفتگو می کنید.
پیامبر )ص( می فرماید: »مردی که بداخالقی همسر 
خ��ود را تحمل کند، در ازای هر روز و ش��بی که صبر 
می کند، ثوابی را که ایوب پیامبر به خاطر تحمل سختی ها 
برده اس��ت، می برد و زنی که با همسر خود بداخالقی 
کند و یک ش��بانه روز را در قهر و بداخالقی با همسر 
طی کند، در نامه اعمالش به اندازه ریگ های بیابان گناه 

نوشته می شود.«
دو قدم اساسی برای حل مشکل

امیدوارم هر دوی شما رابطه مشترک را همه جانبه 
بررسی کنید. قدم اول این است که با کوله بار تنش های 
عاطف��ی که آنها را همراه خود وارد زندگی زناش��ویی 
کرده اید، آشنا ش��وید. قدم دوم آن است که درباره آنها 
گفتگو کنید و مسائل حل نشده عاطفی را درمان کنید تا 
آنها بار دیگر جوالن ندهند که باعث شوند ازدواج شما 

از هم بپاشد. در مرحله بعد، به خانه تکانی احساسات در 
رابطه مشترک بپردازید و صادقانه به نیازهایی که داشته اید 
اما همسرتان نتوانسته کامالً آنها را برآورده کند، نگاهی 
بیاندازید، از خودتان بپرس��ید آیا به اندازه کافی قبولت 
دارد و به تو عشق می ورزد؟ همه رنجش هایی را که در 
دلتان پنهان شده، آشکار کنید. وقتی تو و همسرت با هم 
برای رفع مش��کالت کار می کنید، در عمل یک تیم به 
حساب می آیید و می بینید وضعیت دارد عوض می شود. 
کمتر دعوا می کنید و خیلی بیشتر به هم عشق می ورزید. 
نیازه��ای یکدیگر را درک کنید و به جای  اظهار غرور  
و تکبر در برآوردن آنها، تمرین کنید تا به درک متقابل 

برسید.  
علت بحران خانوادگی

مرد بیرون از خانه با مشکالت زیادی مواجه است، 
مشکالتی که همه از جانب افراد بیگانه ایجاد می شود. 
م��رد هر چ��ه به خود تلقین کند و س��عی کند با دل و 
ذهن پر و با ناراحتی به منزل نرود- که جوانمردی مرد 
در این اس��ت- باز انسان است و اگر در داخل منزل با 
مشکل و اعتراضی از سوی همسر مواجه شود، چه بسا 
تمام آن ناراحتی ها را بر س��ر او بریزد. در این ش��رایط 
کافی اس��ت خانم هم تحمل خود را از دست بدهد تا 
فاجعه و بحرانی در کانون خانواده ایجاد شود. خانم ها 
هم در طول روز با انواع ریز و درشت مسائل خانه اعم از 
کلنجار رفتن با فرزندان، نظافت، خرید، مهیا کردن عوامل 
آرامش و... روبه رو هستند و تنها روزنه امید برای آرامش 
در آنها بازگشت همسر به خانه است. بنابراین اگر هر دو 
شرایط یکدیگر را درک کنند و ابراز حرکات تکانشی و 
ناش��ی از خستگی خود را به تأخیر بیندازند بسیاری از 

مشاجرات رفع خواهد شد.

جدال همیشگی من و همسرم چگونه تمام می شود؟

س
فار

س : 
عک
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اخی��ر  س��فر  در  گف��ت:  اصفه��ان  اس��تاندار 
ریاس��ت جمهوری به اس��تان اصفهان بودجه خوبی 
برای تکمیل ورزشگاه نقش جهان در نظر گرفته شده 

است.
اس��تاندار اصفه��ان در گفتگ��و با خب��ر گزاری 
جمهوری اس��المی،  ب��ا بیان اینکه حض��ور رئیس 
جمهور و هیأت دولت طی دور سوم سفرهای استانی 
در اصفهان با استقبال بی نظیر مردم مواجه بود، گفت: 
س��فر رئیس جمهور به دلیل ب��دی آب و هوا با چند 
ساعت تأخیر رو به رو شد اما مردم از ساعت 8 صبح 
تا 4 بعد از ظهر در میدان امام اصفهان به حضور خود 
ادامه دادند که به نظر می رسد این نیز رکورد جدیدی 

برای اصفهان به شمار رود.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه رئیس جمهور 
برای اصفهان قدر و منزلت واالیی قائل است، گفت: 
ص��رف نظر از حض��ور دکتر احمدی ن��ژاد و هیأت 
دولت که در بین مردم حائز اهمیت است، نتیجه این 
سفر به همراه بازدیدها و کسب اطالعات برای هیأت 
دولت، 177 مصوبه بود که برای پیش��رفت و ارتقای 

استان مؤثر خواهد بود.
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: از بین این مصوبات، 
آنچه مربوط به بخش آب، انرژی، خطوط مواصالتی، 

ریلی و تکمیل پروژه هایی همچون ورزش��گاه نقش 
جهان و مصالی اصفهان ب��ود، برای مردم از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
اس��تاندار اصفه��ان توضیح داد: س��عی کردیم با 
همکاری مدیران و نمایندگان شهرستان های استان، 

پیش��نهاداتی را در راستای مطالبات مردم که برایشان 
از اهمیت برخوردار است، ارائه کنیم که خوشبختانه 

تمامی آن پیشنهادات مصوب شد.
ذاکر اصفهان��ی ادامه داد: عم��ده ترین مطالبات 
مردم حول محور مسأله آب، فعالیت های زیرساختی، 

عمرانی و فرهنگی است. به گفته وی، متأسفانه ساخت 
ورزشگاه  نقش جهان در طول این مدت دچار رکود 
ش��ده و روند آن بس��یار کند بود اما در جریان س��فر 
اخی��ر رئیس جمهور، اعتبار خوبی ب��رای آن در نظر 

گرفته شد.
اصفهان پایتخت فرهنگی ایران

وی در خصوص اینکه گفته می ش��ود اصفهان 
پایتخ��ت فرهنگی کش��ور اس��ت، توضی��ح داد: در 
دوران صفوی��ه پ��س از گ��ذار از حکومت ه��ای 
مل��وک الطوایف��ی، برای نخس��تین بار با توس��ل به 
ایدئولوژی شیعی یک واحد سیاسی در اصفهان شکل 
گرفت که وحدت ملی برآمده از آن در همان عصر در 

دنیا بی سابقه بود.
ذاکر اصفهانی ادامه داد: در آن مقطع که واحد ملی 
ایران شکل گرفت، زمانی بود که هنوز جوانه تئوری 

وحدت ملی توسط ماکیاولی در شرف تکمیل بود.
وی اضاف��ه کرد: ام��روز اصفه��ان از قابلیت ها 
و اس��تعدادهای فراوان��ی در عرصه ه��ای مختلف 
برخوردار اس��ت که ب��ا توجه به آن پیش��ینه فکری 
و تمدن��ی می تواند در راس��تای تدوی��ن الگوهای 
پیشرفت بومی که مدنظر مقام معظم رهبری و مطالبه 

ریاست جمهوری است، گام بردارد.

به گزارش فارس، باشگاه های استقالل، سپاهان، 
ذوب آهن و مس کرمان تا س��وم بهمن فرصت دارند 
اس��امی بازیکنان و س��ایر مدارک الزم برای ارسال به 

AFC را تحویل فدراسیون دهند.
پیش از این، فدراسیون از این چهار باشگاه خواسته 

بود تا 7 دی ماه مدارک را به فدراسیون ارائه کنند.
فقط باشگاه مس کرمان مدارک خود را در اختیار 
فدراسیون گذاشته و سه تیم دیگر نیز اعالم کرده اند به 
زودی مدارک را برای ارسال به فدراسیون خواهند داد.

دروازه بان پیش��ین تیم ملی فوتبال ایران با بیان 
اینک��ه قطبی در موفق نبودن فوتب��ال ملی ایران تنها 
20 درصد مقصر است، گفت: فوتبال ایران از پایه و 

اساس دچار مشکل است. 
رسول کربکندی در گفتگو با مهر، در مورد آینده 
تیم ملی فوتبال ایران با افشین قطبی گفت: برخالف 
تفس��یرهای صورت گرفته، عامل اصلی ناکامی های 
اخیر تیم ملی قطبی نیس��ت بلکه وی تنها 20 درصد 
مقصر اس��ت. فوتبال ما از پایه و اساس دچار مشکل 
بوده و همین مس��ائل باعث افت فوتبال شده است. 
البته هرکسی هم به جای قطبی سرمربی تیم ملی شود 
با توجه به مش��کالت فعلی، درصد موفقیتش اندک 

خواهد بود.
وی اف��زود: بهتری��ن نمون��ه اف��ت فوتب��ال ما، 
ضعیف تر شدن مس��ابقات لیگ، پایین آمدن سطح 
مسابقات و در نهایت توجه به فوتبال نتیجه گراست. 
این مسأله باعث شده تیم ها به فکر ارائه بازی نباشند 
و تنها به فکرگرفتن نتیجه تحت هر شرایطی باشند تا 
در نهایت در مس��ابقات شاهد ارسال 5 پاس متوالی 
توس��ط بازیکنان یک تیم نباش��یم. ضمن اینکه غیر 
حرفه ای بودن بازیکنان باعث شده آنها همانند گذشته 

خیلی درگیرانه و با تمام وجود در مسابقات به میدان 
نرفته، موضوعی که به تیم های باشگاهی و ملی ضربه 

می زند.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه 2 سال 
پیش اعالم ک��ردم باید به بحث بیمه بازیکنان توجه 
ویژه ای شود، خاطرنشان کرد: طبیعی است بازیکنان 
در عمر کوتاه فوتبالشان بیشتر به فکر سالمت خود 
باش��ند زیرا در صورت مصدومی��ت در این فوتبال 
فراموش می ش��وند که همین مس��أله از جنگندگی 
بازیکنان کاسته است. شما پاشازاده را به یاد بیاورید 
که پس از مصدومی��ت در اتریش تمام هزینه هایش 
پرداخت شد اما فوتبالیس��ت های ما از نداشتن یک 

حامی بزرگ در زمان مصدومیت رنج می برند.
وی قرار گرفتن فوتبال نتیجه گرا در س��رلوحه 
برنامه های مدیران و مربیان برای حفظ جایگاه خود 
را یکی دیگر از عوامل ناکامی فوتبال ملی دانست و 
تأکید کرد: فوتبال ایران در یک سرازیری قرار گرفته 
که به این زودی ها به س��رمنزل مقصود نمی رس��د. 
در این ش��رایط باید مسئوالن س��ازمان و فدراسیون 
فوتبال ب��رای رهایی از این وضعیت به صحبت های 
منطقی کارشناس��ان فوتبال توجه کرده و با اس��تفاده 
از راهکارهای مناس��ب، روزنه امیدی برای موفقیت 

فوتبال در آینده پیدا کنند.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه افت 
فوتبال ایران برایش قابل پیش بینی بود، در پایان گفت: 
بهتر است در این شرایط قول قهرمانی و موفقیت در 
ج��ام ملتها را ندهیم بلکه با برنام��ه ریزی جامع و 4 
ساله، خون جدیدی را به فوتبال ایران تزریق کرده تا 
بتوانیم با قدرت به جام جهانی 2014 صعود کنیم. باید 
از امروز با برنامه ریزی پیش برویم، به مربی 4 س��ال 
فرصت دهیم تا تمام برنامه های خود را اجرا کند و هر 
روز وی را تهدی��د به برکناری نکنیم تا در نهایت به 

موفقیت نهایی دست یابیم. 

مسئوالن باشگاه فوالد ماهان اصفهان روز گذشته 
و در فاصله 2 ماه تا آغاز جام باشگاه های فوتسال 

آسیا، با عباس ترابیان دیدار کردند.
ب��ه گزارش فارس،  بعد از تعویق ایجاد ش��ده در 
برگزاری جام  باشگاه های آسیا، اسفند ماه به عنوان 
زم��ان مجدد برپایی ای��ن رقابت ها در نظر گرفته 
شد. این در حالی بود که اصفهانی ها خود و سالن 
پیروزی را کامالً برای برگزاری این مسابقات آماده 

کرده بودند.
بعد از اعالم زمان مجدد از س��وی فیفا، این استان 
بار دیگر ستاد برگزاری را فعال کرد. در این راستا، 
روز گذشته جلسه ای با حضور مسئوالن باشگاه 

فوالد ماهان و عباس ترابیان، در کمیته فوتس��ال 
برگزار شد.

اصفهانی ها مدال ها و کاپ های در نظر گرفته شده 
برای جام باشگاه های آسیا را با خود به همراه آورده 

بودند تا تاریخ حک شده روی آنها تغییر کند.
دیروز نیز جلس��ه ای با حضور مدیریت باش��گاه 
پوشینه بافت قزوین و بخشی از بازیکنان این تیم 
که ناراضی هستند برگزار می شود تا با پا در میانی 
رئیس کمیته فوتسال آشتی و صلح در این باشگاه 

حکم فرما شود.
بخشی از بازیکنان این تیم به مسائل مالی اعتراض 

دارند.

ب��ه منظور دف��اع از قهرمانی س��ال قب��ل، تیم 
بسکتبال با ویلچر پیام اصفهان 16 دی ماه سال 

جاری به زنجان می رود.
مهندس علیرضا فروتن مدیر اجرائی مؤسس��ه 
پی��ام اصفهان با اعالم این مطلب گفت: مرحله 
نهایی مسابقات بس��کتبال با ویلچر با حضور 
تیمه��ای خوزس��تان، دانش��گاه آزاد زنج��ان، 

کهریزک تهران و پیام اصفهان به میزبانی زنجان 
برگزار می شود.

الزم ب��ه ذکر اس��ت تیم بس��کتبال ب��ا ویلچر 
پیام اصفهان س��ال گذش��ته در مرحله نهایی با 
شکس��ت تیمهای فارس و نف��ت بهران تهران 
قهرم��ان هش��تمین دوره مس��ابقات لیگ برتر 

باشگاههای کشور شد.

در راستای مسابقات لیگ هندبال بانوان کشور 
تیم هندبال بانوان باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
ذوب آه��ن اصفهان با نتیج��ه 23-11 میهمان 

خ��ود دانش��گاه آزاد تهران را شکس��ت داد تا 
همچنان به حضور قدرتمند خود در لیگ برتر 
بانوان کش��ور ادامه دهد. شایان ذکر است تیم 
هندبال بانوان ذوب آهن اصفهان در حال حاضر 
با 4 امتیاز در صدر است و هیأت هندبال فارس 
با همین امتیاز در رده دوم قرار دارد. پرسپولیس 
تهران و هیأت هندبال بوشهر نیز با 2 امتیاز در 
مکان های س��وم و چهارم قرار دارند و نفت و 
گاز گچساران و دانشگاه آزاد تهران بدون امتیاز 

در جایگاه پنجم و ششم ایستاده اند. 

در ادامه رقابتهای لیگ برتر بانوان کش��ور تیم 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن اصفهان 
در ورزش��گاه ملت اصفهان میزبان تیم امرسان 
ش��یراز بود. تیم ذوب آهن در سه گیم متوالی 
و با نتیجه 3 بر صفر بازی را به س��ود خود به 

پایان رساند.

در فاصله 2 ماه تا جام باشگاه های آسیا
فوالدی ها با رئیس کمیته فوتسال دیدار کردند

جهت شرکت در مرحله نهایی سوپر لیگ باشگاههای کشور 
تیم بسکتبال با ویلچر پیام اصفهان چهارشنبه به 

زنجان می رود

هندبال بانوان باشگاه ذوب آهن در صدر کشور

والیبال بانوان ذوب آهن 3 امرسان شیراز صفر

ذاکر اصفهانی:

اعتبار خوبی برای ورزشگاه نقش جهان در نظر گرفته شده است

آگهی مزایده
شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی در نظر دارد در پرونده اجرائی کالسه 355/88ج/4 له آقای مجید منصوری 
و علیه آقای احمد رضا کریمی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خیابان مشتاق دوم بعد از پل غدیر خیابان مهر 
کوچه علیخانی بعد از تاکس��ی تلفنی س��اختمان سفید رنگ مجتمع سامان طبقه سوم و بخواسته مطالبه مبلغ 
35/880/000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه کارشناسی و حق الدرج و همچنین مبلغ1/775/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای را برای روز یکشنبه مورخ 1388/11/4 ساعت 10 الی 11 صبح در شعبه 
چهارم اجرای احکام حقوقی واقع در خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه همکف اطاق 031 برگزار 
نماید و در این خصوص اموال مورد مزایده بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری عبارتست از 1- سه 
تخته فرش دستباف نائین در ابعاد 214×305 و 214×298 و203×350 به ترتیب زمینه کرم بند اسلیمی آبی و 
زمینه کرم حاشیه نخودی ترنج خورشیدی و زمینه کرم حاشیه کرم ترنج ستاره های بند اسلیمی که مستعمل 

می باشد به ارزش 15/680/000 ریال 
2- یک دستگاه سی دی سونی با دو عدد بلندگو مارک سونی مدل MHC-W55SONY CD به ارزش 800/000 ریال

3- یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات 
MONITOR LG FLATRON  T 730BH + CASEMEC+MOSE FARASOO+KEYBOARD
FARASOO2880+RAM 128+CPU CELLERON+SPEKER

به ارزش 2/500/000 ریال 
4- یک دستگاه تلویزیون سونی مدل f29 MFINO  1114594 به ارزش 3/000/000 ریال

5- یک سرویس مبلمان هفت تیری دسته باال سه پاپیون با روکش برگ طالیی و صورتی کرم به ارزش 2/000/000 ریال
6- یک س��رویس مبلمان راحتی ش��ش نفره چوبی و یک عدد میز نهار خوری و ده عدد مبل نهار خوری 
روکش کرم مدل دو گل فرانس��وی به ارزش 5/000/000 ریال و جمع کل اقالم توقیف فوق الذکر با توجه 
ب��ه وضعیت موج��ود و در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قیمت ها به مبلغ 28/980/000 ریال بر آورد و 
اعالم نظر می گردد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از اموال توقیفی فوق الذکر واقع در 
آدرس محکوم علیه بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که 
باالترین قیمت کارشناس��ی را پیش��نهاد نموده و 10 درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. 

14075/م الف
                                         ملکی- دادورز شعبه چهارم اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ:1388/10/13
شماره:          ح18

آقای مرتضی قاس��می ورنامخواستی فرزند رجبعلی دادخواس��تی به طرفیت خانم حدیث السادات حسینی 
فرزند حسن به خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده که به کالسه 8809980351801490 و شماره ردیف 
بایگانی 1583/88ح18 ثبت شده است ازآنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و بر اساس 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابالغ می گردد در تاریخ 1388/12/15 ساعت 10 جهت رسیدگی 
در شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان حاضر شود و در همین فرصت جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 14132/م الف
صیرفیان پور- مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
تاریخ: 1388/10/12
شماره:        ش39

به موجب رأی شماره 638 تاریخ 1388/7/18 حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه 
ساسان مردانی فرزند علی کارمند به نشانی امیریه خ ششم فرعی چهارم پالک 21 محکوم است به پرداخت 
مبلغ س��ه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ماههای تیر و اردیبهش��ت و مرداد سال 88 و مبلغ دویست و 
پنجاه هزار ریال اجاره بهای قبلی و مبلغ هش��تصد و س��ه هزار و س��یصد و سی و دو ریال بابت بیست روز 
اجاره بها تا روز تخلیه 1388/6/15 و مبلغ پنجاه و هفت هزار ریال بابت برق و مبلغ سیصد و چهل و چهار 
هزار ریال بابت تلفن و مبلغ سی و هفت هزار ریال بابت گاز در حق محکوم له مرتضی برومند فرزند علی 

اصغر کارمند به نشانی گلپایگان خ 17 تن اداره پست شهرستان گلپایگان
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محکوم 
علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیب��ی ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 14076/م الف
شورای حل اختالف شماره 39 اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی: 880587      کالسه پرونده:8809980359500412ک/116 

شماره دادنامه: 88/9/16-8809970354201410 
مرجع رسیدگی : شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

متهمین: 
1- آقای سید محمد مرتضوی به نشانی بلوار شفق شهرک شهید عباسپور ک دوازدهم منزل دوم

2- آقای علی شیرانی به نشانی متواری است
3- آقای محمد میر لوحی به نشانی اصفهان خ میرزا طاهر ک شهید ریزانه پ 43

اتهام ها:
1- استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره

2- اخالل در نظم و آسایش عمومی
3- قدرت نمایی با قداره

4- تهدید
5- حمل و نگهداری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- محمد میر لوحی فرزند محمود 24 س��اله اهل و س��اکن اصفهان دائر بر 
اخالل در نظم عمومی و تهدید و قدرت نمایی با قداره2- س��ید محمد مرتضوی فرزند س��ید خلیل 
26 س��اله اهل و س��اکن اصفهان دائر بر اس��تفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره 3- علی ش��یرانی 
فرزن��د محمود فعاًل متواری دائر بر حمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، ش��رح شکایت اولیه ش��کات و گزارش مرجع انتظامی و کشف تجهیزات دریافت 
از ماهواره از منازل متهمین ردیف دوم و س��وم و اقرار نامبردگان به اس��تفاده از آن و همچنین توجهًا 
به اقرار متهم ردیف اول به ارتکاب اعمال مجرمانه و عدم حضور مش��ارالیه در جلس��ه رسیدگی این 
دادگاه و س��ایر قرائن و امارات موجود بزه انتس��ابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 617 و 
618 قانون مجازات اسالمی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت 
و همچنی��ن ماده 9 ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریاف��ت از ماهواره مهتم ردیف اول را به تحمل 
شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شالق بابت قدرت نمایی با قداره و تهدید و شش ماه حبس 
تعزیری و بیس��ت ضربه ش��الق بابت اخالل در نظم عمومی محکوم می نماید و همچنین دادگاه هر 
یک از متهمین ردیف دوم و سوم را عالوه بر ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره به نفع سازمان صدا 
و س��یمای جمهوری اس��المی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رأی 
صادره نس��بت به متهمین ردیف اول و سوم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این ش��عبه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باش��د و نس��بت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
13974/م الف

محمد رضا وطن خواهان اصفهانی
دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی مزایده
ش��عبه پنجم اجرای احکام حقوقی دادگس��تری اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 1452-
87ج/5  احکام لها خانم نرگس سراجی فرزند محمود علیهم آقایان و خانمها 1- غالمرضا 2- محمد 
رضا ش��هرت هر دو نفر س��راجی 3- بتول )طلعت( امینی همگی به آدرس اصفهان خ شمس آبادی 
پاس��اژ کازرونی بن بس��ت طباطبائی پش��ت کاندی بانک قرض الحس��نه منزل اول دست راست 4- 
علیرضا س��راجی به آدرس اصفهان ملک ش��هر خ نقش جهان کوچه پیروزی- کوچه نگین 2- طبقه 
اول منزل آقای س��ید محمود موس��وی مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی شماره 560/2 به انضمام ده 
حبه مش��اع از 72 حبه راهرو 560/5 بخش یک ثبت اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز 
س��ه شنبه مورخ 88/11/6 از س��اعت 10 الی 11 صبح به منظور فروش ششدانگ پالک ثبتی شماره 
560/2 بخش یک ثبت اصفهان که کارش��ناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مورد اعتراض احد 
از خواندگان واقع ش��ده و به علت عدم پرداخت دستمزد هیأت کارشناس اعتراض وی مردود اعالم 

شده است اعالم نموده محل ملک به آدرس اصفهان- پاساژ کازرونی جنب قرض الحسنه کوثر- بن 
بست طباطبائی – پالک دوم سمت شرق مراجعه نظریه شرح زیر اعالم می گردد محل مورد بازدید 
به شماره پالک 560/2 واقع در بخش یک اصفهان به انضمام ده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه راهرو 
560/5 واقع در ش��مال آن به مس��احت 302/5 متر مربع با زیر بنای دو طبقه )زیرزمین مس��کونی و 
همکف مس��کونی( با س��قف تیرهای چوبی و تفال و دیوارهای آجری و زیر سقف گچ پرداختی و 
نقاش��ی و درب ها کاًل چوب قدیمی به مس��احت زیر بنای دو طبقه 290/4 متر مربع با قدمت زیاد 
می باشد منزل دارای اشتراکات آب و برق و گاز و حیاط سازی می باشد میزان مالکیت خواهان طبق 
دو فقره سند مالکیت ارائه شده از سوی خواهان مالکیت و به شرح زیر است 3-1 : یک قطعه سند 
مالکیت به میزان یک دانگ مش��اع از شش��دانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی قیمت شده تحت شماره 

14836 در دو طبقه 559 دفتر 100
3-2: یک قطعه سند مالکیت به میزان هشت حبه و چهار هفتم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن 

از هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک فوق ثبت شده به شماره 174/2958 در صفحه 183 دفتر 22
بنا به مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت آن و میزان عقب نشینی جهت 

تعریض کوچه غربی به شرح زیر محاسبه و اعالم نظر می گردد:
ال��ف- ارزش هر متر مربع عرصه به مبلغ 15/000/000 ری��ال و ارزش کل 302/5 متر مربع به مبلغ 

4/537/000/000 ریال.
ب- ارزش هر متر مربع ساختمان با توجه به قدمت و نوع مصالح مصرفی جمعًا به مبلغ 72/500/000 

ریال.
ج- ارزش اش��تراکات و حیاط س��ازی جمعًا به مبلغ 27/500/000 ریال بنابراین شش��دانگ عرصه 
و اعی��ان و حیاط س��ازی جمعًا به مبلغ 4/637/500/000 ریال می گ��ردد ارزش مالکیت خواهان به 
موجب دو فقره س��ند ارائه ش��ده یک جلد سند مالکیت به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ باستثنا 
ثمنیه اعیانی و یک جلد س��ند مالکیت به میزان هش��ت حبه و چهار هش��تم باس��تثناء ثمنیه اعیانی به 

شرح زیر می باشد:
1/325/552/000 ریال=)12+8(4/637/500/000
ریال/2/083/000=     ×     ×100/000/000
ریال1/041627=     ×     8 ×100/000/000

مجموع ثمنیه اعیانی مالکین از خواهان 3571095=1/041627+2/083/000
  1/325/552/000-3/571/428=1/321/980/905                                 
1- در نتیجه سهم خواهان به مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار 

و پنج ریال می گردد.
2- سهم ثمنیه اعیانی فاطمه قاسمیان از... اعیانی یک دانگ به مبلغ 2/083/000 ریال 

3- س��هم ثمنیه اعیانی بتول امینی کهر س��نگی 10/041/666 ریال و س��هم خانم بتول کهرسنگی که 
بایس��تی سه پسرش بدهند و مطابق استعالم شماره 1/53667- 86/12/27 ششدانگ پالک 560/2 به 
نام غالمرضا س��راجی به نسبت هفده و یک هشتم حبه باستثناء ثمنیه اعیانی و علیرضا سراجی هفده 
و یک هشتم حبه به استثناء ثمنیه اعیانی و محمدرضا سراجی هفده و یک هشتم حبه مشاع به استثناء 
ثمنیه اعیانی و نرگس سراجی هشت و چهار هفتم حبه از 72 حبه ششدانگ و تمامی 12 حبه از 72 
حبه ششدانگ به نام خانم نرگس سراجی می باشد توضیح این که ثمنیه اعیانی پالک فوق متعلق به 
خانم طلعت امینی می باش��د و مطابق استعالم ش��ماره 1932/ش-88/10/7 ده حبه مشاع از 72 حبه 
شش��دانگ راهرو 560/5 بخش یک اصفهان به نس��بت مالکیت هر کدام از مالکین پالک ثبتی شماره 
560/2 بخش یک اصفهان به نامبردگان می باشد و ثمنیه اعیانی متعلق به طلعت امینی می باشد و در 
اج��رای ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مأمور ب��ا مراجعه به محل اعالم نموده محل در تصرف 
خانم طلعت امینی و غالمرضا س��راجی و علیرضا س��راجی و محمدرضا س��راجی می باشد در اتاق 
034 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان واقع در طبقه همکف خ شهید نیکبخت برگزار نماید. 
ضمن��ًا متذک��ر می گردد طالبین خرید می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از محل مذکور واقع در 
آدرس اعالم شده بازدید و کسانی می توانند در مزایده شرکت که حداقل )10 درصد( مبلغ ارزیابی 
شده توسط کارشناس را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه 
کارش��ناس را پیش��نهاد نماید ضمنًا مطابق م��اده 10 آیین نامه فروش امالک مش��اع کلیه هزینه های 

اجرایی و انتقال به نسبت سهم هر کدام از مالکین به میزان مالکیت نامبردگان کسر خواهد شد. 
14133/م الف
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فوتبال ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته است
از پایه و اساس مشکل داریم 

برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا
نمایندگان فوتبال ایران تا 
سوم بهمن باید مدارک را 
به فدراسیون تحویل دهند

ورزش اصفهان

منا
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مس��تند »گنج« از تولیدات صدا و س��یمای 
مرک��ز چهارمحال و بختیاری در مرحله تدوین 

قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ص��دا و 
س��یمای مرک��ز چهارمح��ال و بختی��اری در 
ب��ه  تلویزیون��ی 30دقیق��ه ای  مس��تند  ای��ن 
بررس��ی تاریخ��ی، اجتماعی و اعتقادی عس��ل 
در زندگی انس��ان ها، ش��رایط اقلیمی مناس��ب 
چهارمحال و بختیاری، وجود گونه های گیاهی 

متعدد در کوهستان های استان برای تولید این 
محصول و روش دس��تیابی به عس��ل خالص 

پرداخته می شود.
مستند »گنج« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
ذوالفق��ار رفیعی تولید ش��ده اس��ت و وحید 
حس��ین زاده به عنوان تصویرب��ردار، علیرضا 
خادمی، صدابردار، مریم اسحاقی، هماهنگی و 
ذوالفقار رفیعی و لطیف رئیسی عوامل تهیه و 

ساخت این مستند را تشکیل می دهند.

ب��ه منظ��ور آش��نایی  نماهن��گ »س��الم« 
ک��ودکان با س��فارش قرآن مجی��د درخصوص 
س��الم کردن مس��لمانان ب��ه یکدیگ��ر در مرکز 

چهارمحال و بختیاری تولید شد.
به گ��زارش روابط عمومی صدا و س��یمای 

مرکز چهارمحال و بختیاری در این نماهنگ سه 
دقیقه ای به تهیه کنندگی مهدی عزیزیان به زبان 
کودکانه اهمیت س��الم کردن در اسالم به عنوان 
هدیه ای از خداوند برای انسان ها  به کودکان و 

نوجوانان آموزش داده می شود.

دبیر این جایزه با اعالم این خبرگفت: امسال از 
ابتدای مهر داوری ها آغاز شد و بعد از بررسی های 
الزم، بی��ش از300 عنوان کتاب به مرحله دوم راه 

پیدا کردند.
اوجبی اف��زود: تعداد 
دوره  ای��ن  کتاب ه��ای 
جایزه کتاب سال افزایش 
پیداکرده اس��ت به طوری 
که سال گذشته هفت هزار 
عنوان کت��اب به دبیرخانه 
رسیده بود اما امسال رشد 
قابل توجهی در این زمینه 

حاصل شد.
وی گف��ت: داوری ها ت��ا اول بهمن در همه 

شاخه ها به پایان خواهد رسید.

اوجبی اضافه کرد: این کتاب ها در گروه های 
فلسفه و روانشناسی، کلیات، دین، علوم اجتماعی، 
زب��ان، علوم خالص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، 
تاریخ و جغرافیا و کودک و 

نوجوان بررسی می شود.
ب��ر  تأکی��د  ب��ا  وی 
داس��تانی  ادبیات  اهمیت 
و ش��عرگفت: برگزیدگان 
جای��زه ج��الل آل احمد 
در ش��اخه ادب��ی در این 
جایزه انتخ��اب و معرفی 

می شوند.
فراخوان بیس��ت و هفتمین دوره جایزه ادبی 
کتاب سال اوایل مهر منتشر شد و آثار، بعد از شش 

ماه در اختیار دبیرخانه قرار گرفت.

ب��ه مناس��بت ای��ام مح��رم، ح��وزه 
هنری اس��تان اصفهان ب��ا هماهنگی اداره 
آموزش و پرورش لنجان اقدام به برگزاری 
نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع محرم 

در مدارس فوالدشهر کرد.
این نمایشگاه شامل 18 قطعه عکس با 
موضوع محرم و 37 پوستر با موضوعات 
عاش��ورا و ماه محرم است که در مدارس 
قدس و آیت اهلل طالقانی فوالدشهر از اول 
محرم لغایت پای��ان این ماه جهت بازدید 

عالقه مندان دایر است.

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
امام صادق )ع(:

نگاه کردن به پدر و مادر، همچون نگاه کردن به خانه خدا عبادت است.

رسانه

روی خط فرهنگ

گنج، روی میز تدوین 

ترویج شعائر دینی بین بچه ها در »سالم«

داوری 18 هزار عنوان کتاب برای جایزه ادبی 
کتاب سال

کتاب »ش��جره طیبه« در انس��اب 
سلسله س��ادات شیخ ش��بان در ایران
 ] در مناق��ب ذری��ه امام��زاده س��ید 
میر بهاء الدین محمد )ع( و امامزاده سید 
میر اسحاق زین الدین )ع( [ جلد هفتم 
از دائره المعارف شجره آل رسول )ص( 

چاپ و منتشر شد.
این کتاب با عنوان »ش��جره طیبه، 
در انساب سلس��له سادات شیخ شبان 
در ایران؛ در مناقب ذریه امامزاده س��ید 
میر بهاء الدین محم��د )ع( و امامزاده 
س��ید می��ر اس��حاق زین الدی��ن )ع( 
]جلد هفتم از دائره المعارف ش��جره 
آل رس��ول )ص( [ «، تألی��ف  س��ید 
علی موسوی نژاد س��وق )آذرماه سال 
1387 هجری شمس��ی( اس��ت که با 
تغریظ نس��ابه معروف و محقق استاد 
س��ید مهدی رجایی، نماینده کتابخانه 
بزرگ حض��رت آیت اله��م العظمی 
مرعش��ی نجفی و مدیر پژوهش��کده 
انساب س��ادات و مقدمه عالم نسابه، 
حجت االس��الم  و المس��لمین دکتر 
محمدمه��دی فقیه محم��دی جاللی 
)بحرالعلوم گیالنی(،مس��ئول مؤسسه 
دایره المع��ارف بقاع متبرکه )در تاریخ 
رمضان المبارک 1430 هجری قمری(، 
در 8 ب��اب )پس از تغری��ظ، مقدمه و 

پیشگفتار( شامل:
  باب اول: در بیان اصطالحات و 

مبسوطات انسابی
نش��انه  ب��اب دوم: ریش��ه ها و 
هایی از تش��یع و مهاجرت سادات و 

امام��زادگان)ع( ب��ه کرانه های جنوبی 
ایران )چهارمحال و بختیاری و اصفهان( 

و دامنه شمال و شرق جبال زاگرس
و  ریش���ه ها   : س���وم  ب���اب 
نشانه هایی از جغرافیای تاریخی و 

شاهراه های مس��یر ورود امامزاده سید 
بهاء الدین محمد )ع( به روایت اسناد 

باب چهارم: روند پیدایی و س��یر 
تحوالت معماری آستان مبارکه

  باب پنجم: پیشینه و سیر تحوالت 
روستای ش��یخ چوپان )شیخ شبان( از 

آغاز تا کنون 
ب��اب شش��م: آثار و نش��انه های 
امام��زاده س��ید  ب��ارگاه  از  کرام��ت 

بهاء الدین محمد )ع( 
  باب هفتم: شجره طیبه و شرح آباء 

و اجداد سادات شیخ شبان
مس��تدرکات،  هش��تم:  ب��اب  و 

توضیحات و تعلیقات
و مجموعاً 382 صفحه، تألیف و 
توسط انتشارات کومه � قم در دو طرح 
جلد گالینگور و شومیز، به چاپ )نوبت 
اول / شمارگان : 2000 ( رسیده است.

اص��الح و پ��ردازش تصاوی��ر و 
اس��ناد ای��ن کت��اب را مهندس س��ید 
اس��ماعیل موسوی نژاد و حروفچینی، 
تایپ و صفحه آرایی را  س��ید ابراهیم 

موسوی نژاد انجام داده اند.
سید احمد احمدی شیخ شبانی

دبیر  عضو هیأت امنای آستان مقدس 
ــاء الدین  ــید به حضرت امامزاده س

محمد )ع( در روستای شیخ شبان

در نخستین نشس��ت هنر و اندیشه که با حضور 
دانشجویان و صاحبنظران و فعاالن رشته های مختلف 
هنری تشکیل شد، دکتر سید مهدی امام جمعه استاد 
دانش��گاه اصفهان به سخنرانی پیرامون چیستی هنر و 
زیبای��ی پرداخت و گفت: ض��رورت ورود هنرمند به 
مباحث نظری پیرامون هنر و زیبایی از پرس��ش های 
جدی است چرا که به عنوان مثال شاید ورود مستقیم 
هنرمندان به مباحثی از قبیل جامعه شناسی هنر چندان 
ضروری به نظر نیاید اما از س��ویی این جامعه شناسی 
هنری اس��ت ک��ه نقش هنر و اثر هن��ری بر جامعه را 
مشخص می کند و هنرمند نمی تواند بدون درک این 

نقش به ایفای کامل رسالت اجتماعی خود بپردازد.
دکتر ام��ام جمعه افزود: هنرمندانی که ش��اهکار 
آفریده ان��د ویژگی ها و ش��رایط روان��ی و اجتماعی 
مشابهی داشته اند که آشنایی با آنها آشنایی با بخشی از 

رموز موفقیت هنری است.
س��خنران اولین نشس��ت از نشس��ت های هنر 

و اندیش��ه ح��وزه هنری اس��تان اصفه��ان در بخش 
دیگ��ری از گفتار خود به الزامات دس��تیابی به آگاهی 
زیبایی شناس��انه پرداخت و یادآور ش��د: در تعریف 
هنر و زیبایی زمینه اختالف نظرها بس��یار است اما در 
تعریف زیبایی شناس��ی حداقل 9 ویژگی مورد توافق 
وج��ود دارد و این ویژگی ها عبارتند از: لذت آفرینی، 
شگفتی آفرینی تازگی، جذابیت، واالیی و مقهورسازی، 
از خود به در کردن مخاطب و متمرکز کردن ذهن او بر 
اثر واداشتن مخاطب به تأمل، احساسی بودن در عین 

غیرحسی بودن، غیرمفهومی بودن و غیر ذهنی بودن.
دکتر س��ید مهدی ام��ام جمعه در ادامه کش��ف 
صورت های ناب از طریق ترکیب س��یر آفاقی و سیر 
انفسی را کلید آفرینش آثار برجسته هنری دانست و با 
مرور برخی دیدگاه ها از جمله دیدگاه یونگ خواستار 
ت��الش مضاع��ف هنرمن��دان برای مطالعه مش��ترک 
کتاب طبیعت و کتاب نفس خود ش��د. این نشست با 

پاسخگویی به پرسش حضار پایان یافت.

چاپ کتاب »شجره طیبه« 

قیمت طال )تومان(
27010   هر گرم طالی 18 عیار
124450  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
270000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
264000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021004دالر امریکا
965970دالر کانادا

14371440یورو
16151625پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

14 °

8 °

-1 °

-4 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

هنرمندانی که شاهکار آفریده اند، ویژگی ها و 
شرایط مشابهی داشته اند

فیلم نوآر حدوداً از 1940شروع و تا اوایل قرن20 
ادامه داشتند )البته با وقفه چند ساله(. نوآر در فرانسه 
به معنای سیاه و فیلم نوآر به فیلم سیاه معنی گرفت.  
در این میان رمان های ریموند چندلر و داشیل همت 

تأثیر فراوانی بر این جریان گذاشت.
دوران نوآر را می توان به دو دس��ته تقسیم کرد: 

نوآر)1940-1959( و نئونوآر )1970 به بعد(.
اولین فیلم نوآر را ش��اهین والت می نامند ولی 
می توان نشانه های فیلم نوآر را در فیلم های پیش 
از این فیلم یعنی همش��هری کین و بیشتر آثار النگ 

به خوبی دید.
شخصیت های این نوع فیلم ها را آدم های فاسد 
و تبهکار،کارآگاهان، قاتالن، گانگستر ها و... تشکیل 
می دهند که عموماً تنها، خسته، خونسرد، بی اعتماد، 
بدگمان و درگیر گذشته اند.مردان این نوع فیلمها غالبًا 
افراد از خود بیگانه اند که با جامعه ش��ان احس��اس 
غریب��ی می کنند. م��روری بر برخ��ی ویژگی های 
فیلم های نوآر و نئو نوآر: )برای درک بیش��تر، داخل 

پرانتز مثال هایی از فیلم ها آورده ام(
- نوآره��ای ک��م مای��ه و برگرفت��ه از س��ینمای 

اکسپرسیونیسم. سایه های بلند. )شاهین مالت(
- حضور سنگین و مسلط شب. داستان ها بیشتر در 

شب اتفاق می افتد.)شهر گناه(
- طرح داستانی معموالً دارای پیچیدگی های زیادی 

است. )محرمانه لوس آنجلس-نئو نوآر(
- اس��تفاده از فالش بک های تو در تو )سگ های 

انباری - نئو نوآر(
- صدای Voice-Overش��خصیت اصلی )شهر 

گناه- نئو نوآر(
- معموالً شخصیت اصلی کارآگاهان خصوصی)با 
روحیاتی خشن و خشک( بودند که البته در فیلم های 
نئو نوآر به پلیس های بد یا خوبی داند که البته مخالف 

سیستم جاری هستند. )فیلم فرانسوی سی و شش(
- خیابان ه��ای خی��س و ب��اران زده. کوچ��ه و 

پس کوچه های متروک. )زخم (
- زن اغواگر یا همان فم فاتال که شخصیت اصلی را 
وارد ماجرایی پچیده کرده و در آخر هم باعث نابودی 

ش��خصیت مرد داستان می شوند. )نیکی کریمی در
 باج خور و یا فیلم سامورائی را بیاد بیاورید و اینکه 

علت گشته شدن آلن دلون چه بود ؟!(
- س��یگار )ی��ک مثال��ی هس��ت ک��ه می گوی��د 
شخصیت های نوآر باید روزی دو بسته سیگار فقط 
به صورت تفریحی بکش��ند!!! - به تأکیدی که فرزاد 
موتمن در فیلم باج خور برای نشان دادن سیگار دارد، 

توجه کنید(
- شخصیت های تودار، منزوی، کم حرف و مرموز. 

)راننده تاکسی(
- دیالوگ های ظریف و جذاب، همراه با چاش��نی 

طنز.
- معموالً شخصیت اصلی با یک ماجرای ساده وارد 

داستان می شود. )محله چینی ها(
- استفاده از تکنیک سینما اسکوپ. به کار بردن زیاد از 

لنز واید و قاب بندی مورب )داچ انگل(.
-  پایان غم انگیز. در فیلم نوآر غالباً شخصیت اصلی 
محکوم به فناس��ت. )جنگل آس��فالت، سامورائی،

 حرفه ای (
به طور کلی می توان دنیای فیلم های ژانر نوآر 
را دنیایی سراس��ر از پلشتی و سیاهی که در آن شک 
و توطئه موج می زند دانس��ت. دنیای بی اعتمادی، 
دنیایی سراس��ر ریا و خشونت، انحرافات اجتماعی، 
زنان فریبکار و... سرقت و کشتن جزء هسته مرکزی 

این نوع فیلم ها به شمار می رود. 
از خصوصی��ات ظاه��ری کاراکتر ه��ای نوآر 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مرد ها : کاله نمدی، کروات، لباس های یکدست 
سیاه با پیرانی سفید، محل سکونت: هتل های پایین 

شهر.
زن ها : کاله نرم، کفش های پاش��نه بلند، لباس 

قرمز و دستکش های بلند رسیده به زانو. 
نمونه فیلم های نوآر و نئو نوآر: ش��اهین مالت، 
جنگل آسفالت، پالپ فیکشن، س��گ های انباری، 
حرفه ای، محرمانه لوس آنجلس، حافظه، سامورائی 
و نوآره��ای وطنی مانند : حکم، ب��اج خور و آب و 

آتش.

روزی بود...
شهید محمد رسول 

نورمحمدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خدای یکتا و بخشنده و مهربان وصیت خود 
را که وظیفه هر مسلمان است که از هر مکانی به در آمد 
یا در هر مکانی هست باید انجام دهد و من که از خانه 
به در آمدم و به قصد سفر به کربالی خمینی از کربالی 
خمینی به کربالی حس��ینی آمدم، شروع می کنم. اوالً 
به مادر مهرب��ان و زحمت کش خود که یک عمر مرا 
با زحمت و خ��ون جگر بزرگ کرده و حاال با افتخار 
به اسالم هدیه کرده و مرا روانه میدان جنگ حق علیه 
باطل کرده اس��ت، می گویم که در این مدت عمر هر 
ب��دی و خوبی از من فرزن��د دیده اید باید از ته قلب 
حالل کنی و از من راضی باش��ی چون هر رزمنده ای 
باید رضایت پدر و مادرش را جلب کند و من به شما 
س��فارش می کنم که اگر مرا از دست دادی باید بدانی 
که من به خاطر خدا و اس��الم و خمینی بت ش��کن و 
میهن عزیز اسالمی فدا شده ام و هیچ گونه ناراحتی ای 

نداشته باشی. 
دوماً به خواهران و ب��رادران عزیزم که واقعاً برای 
من زحمت کشیده و با کمک مادر مرا بزرگ کرده اند 
می گویم که در هر حالی که بوده و حاال هس��تید مرا 

حالل کنید.
س��وماً به خویش��اوندان خود مانند عم��و، دایی، 
مادربزرگ و امثال ایشان که در بزرگ شدن من نقشی 
داشته اند می گویم که هر بدی و خوبی از من دیده اند 
واقعاً من را حالل کنند و سفارش می کنم که دلداری 
به مادرم بدهند و هیچ گونه ناراحتی نداش��ته باشند و 
اگر خواس��ته باشند گریه کنند گریه برای این کنید که 
م��ن به این اجر عظیم و توفیق بزرگ دس��ت یافتم و 
گریه ش��وق کنند که فرزندشان به خاطر خدا و اسالم 

شهید شده است.
چهارماً به ملت غیور و همیشه در صحنه انقالب 
س��فارش می کنم که همچنان ک��ه در صحنه بوده اند 
هرچه بیشتر و مستحکم تر در صحنه با اسالم و انقالب 
باشند و پش��تیبانی خود را از این امام عزیز که نعمتی 
اس��ت که خدا به ما داده و از روحانیون زحمت کش 
برای اس��الم و مردم مس��تضعف و رزمندگان دلیر و 
ش��جاع بکنند و فرزندانی پاک و غیور پرورش دهند 
و به اس��الم هدیه کنند و این امانتهایی که خداوند به 
شما می دهد را شما هم با افتخار بزرگ کنید و به خود 
خدا بازگردانید و می گویم در همه نماز های جمعه و 
نمازهای جماعت شرکت کنند و دعای فرج امام زمان 
را بخوانند. از نظر مال که باید آن سه فرش را بفروشند و 
نصفی از آن را به مستضعفین مستحق بدهند و نصفی از 
آن را خرج مجلس و یادبود خودم بکنند و اگر باقیماند 
آن را به حس��اب امام بریزند و آن مقدار پولی که پیش 
مادرم دارم یعنی در دفترچه قرض الحسنه، سه چهارم 
آن را به مادرم بدهند و بقیه را به قرضهایی که از دوستان 
گرفته ام بدهند و یک دانگ خانه را که سهم من است 

مادرم هر کارش که می خواهد بکند. 
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

محمدرسول نورمحمدی         مورخ: 61/4/20

فیلم سیاه
مطلبی کوتاه و خواندنی در مورد ژانرها و سبک های 

جدید و شخصی سینما

برگزاری نمایشگاه 
عکس و پوستر 
محرم در مدارس 

فوالدشهر
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