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شرکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 
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حجت االسالم طالب پور
در مراسم گرامیداشت شهید
آیت اهلل شیخ نمر باقر النمر :

انتخابات 94 
حکم تنگه احد 
را برای ایران دارد

دگی هوا ییس مرکز تحقیقات آلو ر
در چهارمین همایش بین المللی

دگی هوا و صدا: یت آلو مدیر

35 میلیون ایرانی
یر سایه آلودگی هوا ز

سی ان ان گزارش می دهد:

یکا بعد  رگ آمر شکست بز
یم های ایران از رفع تحر

یکا  چرایی شکست اقتصاد آمر
در ایران

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

ونیکی ی انتخابات الکتر برگزار

منتفی شد

ی بافت های فرسوده توقف نوساز

مقصر کیست؟!
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انتخاب اصلح
بهݥݥݥݥݥ قلمݥݥݥݥݥ مدݥݥݥݥݥیرݥݥݥݥݥ مسئوݥݥݥݥݥلݥݥݥݥݥ

زمــان زیــادی بــه دو انتخابات پیــش رو نداریم. امروز 
مرتبــط  اصلــی  بحث هــای  مجالــس  و  محافــل  در 
کــه بــار  بــا انتخابــات اســفند مــاه اســت. انتخاباتــی 
می خــورد  رقــم  مــردم  کثــری  حدا حضــور  بــا  دیگــر 
و قطعــا دشــمن را انگشــت بــه دهــان و دوســتان و 
شــاداب  و  مســرور  را  اســامی  انقــاب  عاقمنــدان 
کــه  کــه وجــود دارد ایــن اســت  کیــدی  کــرد. تا خواهــد 
کــرد اصلــح را پیــدا نمــود و بــه  در انتخــاب بایــد تــاش 
او رای داد. در ســطور  پیــش رو مبنــای قرآنــی اصلــح 
کــه مــا مســلمان هســتیم و  را اشــاره می کنیــم؛ چــرا 
کار و برنامــه ترســیم  هــر آنچــه را بــه عنــوان دســتور 
می کنیــم، بایــد ریشــه قرآنــی یــا روایــی داشــته باشــد 
و یقینــا انتخــاب اصلــح بحثــی عقلــی و علمــی اســت. 
کــه دربــاره انتخــاب افــراد از ســوی  مــروری بــه آیاتــی 
الســام(  )علیهــم  معصــوم  پیشــوایان  یــا  خداونــد 
می ســازد  رهنمــون  مطلــب  ایــن  بــه  را  مــا  آمــده، 
کــه در انتخــاب افــراد در هــر جایــی، مســلمان بایــد 
ک قــرار دهــد... صاحیــت افــراد و تعهــد آنــان را مــا

سرمقاله

Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

ادامه در صفحه

وزنامه ای برای همه ر

شمارش معکوس اجـــــرای برجـــــــام؟!
سیاست

آب و هوا

سیاست

اقتصاد
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کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح  نایب رییس 

ج کنیم، ظرف 6 ماه می توانیم قلب جدید را نصب کنیم حقیقت پور: متخصصان ما آنقدر تخصص دارند که حتی اگر  قلب رآکتور خنداب اراک  را  هم خار

وش اورانیوم غنی شده  اختالف نظر درباره میزان فر



مدیرکل سیاسی وزارت خارجه کشور:

شمارش معکوس برای اجرای 
برجام آغاز شده است

مدیرکل سیاسی وزارت خارجه ایران از »تفاهم« با کشورهای 
گروه 1+5 برای »حل برخی از مباحث باقی مانده پیرامون 
لغو تحریم ها« خبر داد و اعالم کرد که »شمارش معکوس« 
شده آغاز  وین  اتمی  توافق  اجرای  روز  فرارسیدن   برای 

 است. 
پایگاه  از  نقل  به  وطن  کیمیای  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران  »تفاهم«  بعیدی نژاد،  حمید  دولت،   اطالع رسانی 
از  برخی  حل  برای  ژنو  در   5+1 گروه  کشورهای  با 
دیگری«  مهم  »قدم  را  تحریم ها  لغو  پیرامون  مباحث 
وین  اتمی  توافق  اجرای  زمان  به  رسیدن   برای 

خواند.
برای   1+5 گروه  و  ایران  کار شناسی  تیم های  نشست   
اجرای  روز  به  رسیدن  هماهنگی های  »آخرین  انجام 
برگزار ژنو  در  گذشته  شنبه  و  جمعه  روزهای   برجام« 

 شد.
گذشته  پنجشنبه  آمریکا،  خارجه  وزیر  کری،  جان   
برود،  پیش  خوب  کار ها  که  صورتی  در  که  بود  گفته 
اجرایی  دیگر  روز  چند  تا  احتماال  ایران  اتمی   توافق 

می شود.

روزنامه نگار لبنانی در مقاله ای ضمن تشریح سیاست های موفق 
ایران در عرصه بین المللی اعالم کرد که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
هم داخل و هم خارج را غافلگیر کرده است. به گزارش کیمیای 
وطن، سرکیس نعوم روزنامه نگار مشهور لبنانی به ایران سفری به 
ایران داشت و با شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی  از آن 
جمله علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی و محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه و حجت االسالم شیخ علی کریمیان رییس 
دیگر شخصیت های  و  اسالم  تلویزیون های جهان  و  رادیو  انجمن 
اجتماعی از آن جمله هادی انصاری دیدار کرد. وی پس از مراجعت 
به کشورش و بر اساس مشاهدات خود عنوان کرده است: مسئوالن 
جمهوری اسالمی ایران، از همان آغاز تاسیس جمهوری اسالمی 
سعی می کردند کسانی که به تهران می آیند، به ویژه میهمانان 
کشورهای عربی و اسالمی را قانع کنند که ایده دینی - سیاسی 
ایران پیروز خواهد شد و این کشور توانایی های الزم برای تحقق 
این هدف را دارد؛ ایران در نهایت به یک دولت بزرگی نه تنها در 
منطقه، بلکه در سطح جهان تبدیل خواهد شد و قادر خواهد بود 
که کشورهای جهان سوم مستضعف را به سوی خود جذب کند.

در عرصه بین المللی، ایران رقیب جدی ایاالت متحده ای خواهد 
و  رهبری جهان  ادعای  سابق،  فروپاشی شوروی  زمان  از  که  بود 
تک قطبی بودن آن را دارد. بیشتر این میهمانان و کسانی که به 
ایران می آیند، با این حرف ها قانع می شوند؛ اول به دلیل ایمانی 
که به ایران دارند و دوم اینکه با چشم خود دیدند که نخستین 
چالش نظام اسالمی ایران که از سوی عراق و صدام و با حمایت های 
همه جانبه آمریکایی و عربی، علیه این کشور به وجود آمد، شکست 

توانست یک طرح  نظام  این  اینکه  است: دیگر  افزوده  خورد. وی 
منطقه ای گسترده را وضع و بیشتر محورهای آن را اجرا کند. در 
حالی که می دانیم تحوالت نظامی و خشونت آمیز منطقه که از اواخر 
سال ۲۰1۰ آغاز شد، شک و تردیدهای زیادی در تکمیل این طرح 
به وجود آورد و خیلی ها به این باور رسیدند که ایران باید یک نقش 
منطقه ای غیر فراگیر داشته باشد و از این طرح خود دست بردارد 
و این دو را با هم جایگزین کند. اما افراد منصفی به ایران می آمدند 
و می دیدند که تالش های مختلفی در حال انجام است، ولی به این 
باور نرسیده بودند که اهداف بلندپروازانه ایران قابل تحقق باشد. این 
روزنامه نگار لبنانی در ادامه تصریح کرده است: درباره کسانی که 

امروز به ایران می آیند، چه می توان گفت؟ 
دیدارکنندگان و صاحب نظران امروز و به ویژه کسانی که از نزدیک 
اوضاع منطقه و تحوالت سخت آن و سیاست های بین المللی علیه 
کشورهای منطقه را دنبال می کنند، نتایج واقعی و تاحدی به دور 
را  داده است،  ایران رخ  و مثبتی که در داخل  تغییرات جدی  از 
به  و  می برد  سر  به  بیشتری  آسودگی  در  ایران  می کنند.  برآورد 
دلیل دستاوردهایی که داشته، اعتماد بیشتری به خود دارد. این 
پیشرفت ها تنها نتیجه ایمان مطلق به ایدیولوژی و والیت پرستی 
است که در سطح جهانی  دلیل  این  به  بلکه  نیست؛  ایران  مردم 
نیز، مسلمانان متاثر از این کشور هستند. از جمله این موفقیت ها، 
توافق هسته ای با گروه 5+1 بود که آمریکا در میان این شش کشور 
اقتصادی،  و  تکنولوژی  نظامی،  لحاظ  سیاسی،  به  و  اهمیت تر  با 
قدرتمندترین آنها بود و به این ترتیب ایران وارد لیست کشورهای 

هسته ای شد.

ادامه  به  توان  می  موفقیت ها  دیگر  از  است:  کرده  تأکید  وی 
تاسیسات و زیرساخت های شهری  این کشور در ساخت  تالش 
و اقتصادی و ایجاد یک قدرت نظامی مهم اشاره کرد، در حالی 
که تحریم های بین المللی و اروپایی و آمریکایی همچنان ادامه 

داشت. 
با  جدید  پایتخت  یک  را  آن  ببیند  را  تهران  امروزه  که  کسی 
ساختمان ها، خیابان ها، میدان ها، هتل ها، رستوران ها و پل های 
همه  بر  ایران  که  نیست  معنا  بدان  این  ببیند.  می  جدیدش 
مشکالت اقتصادی و فقر و عقب ماندگی به ویژه در روستاها فائق 
به  کشور  از  خارج  به  فراوانی  اموال  اختصاص  به  یا  است  آمده 

حساب داخل پایان داده است.
را تشکیل یک دولت جدی و  ایران  از دیگر دستاوردهای  نعوم 
مدرن دانسته و افزوده است: مسئوالن ارشد این نظام به معنای 
در  حتی  مسایل  همه  در  هستند؛  دولتی  مردان  کلمه  واقعی 
هیئت های  و  خارجی  میهمانان  از  استقبال  چون  موضوعاتی 
سیاسی و رسانه ای و اقتصادی هماهنگ عمل می کنند؛ در حالی 
که می دانیم آنها هر از چند گاهی وقایع نادرستی را متعمدانه 
مطرح می کنند تا سیاست خود را تاکید کنند )به عنوان مثال این 
سخن هیالری کلینتون که آمریکا داعش را به وجود آورده است(. 
آیه اهلل خامنه ای بسیاری  انقالب و ولی فقیه آن حضرت  رهبر 
اول  منبع  ایدیولوژی  و  قانونی  لحاظ  به  ایشان  کرد.  غافلگیر  را 
تصمیم گیری در همه امور هستند. ایشان تجربه عالی و حکمت و 
 توانایی سیاسی بسیاری در برخورد با مشکالت داخلی از خود نشان

 داده اند.

انتخاب اصلح                                                           
ادامه از صفحه یک:

برخی  است،  آمده  قرآن  در  طالوت  انتخاب  داستان  در  مثال 
انگیزه های غیر الهی، مانند نََسب عالی و ثروت فراوان را مالک 
انتخاب فرمانده و رهبر می دانستند؛ اما خدای متعال می فرماید:

َّی یَُکوُن لَُه الُْملُْک َعلَْیَنا َونَْحُن أََحقُّ بِالُْملِْک ِمْنُه َولَْم  »....َقالُوا أَن
آیه ۲۴۷( گفتند: چگونه  بقره،  الَْمال...« )سوره  َن  ِمّ َسَعًة  یُْؤَت 
او بر ما حکومت کند با این که ما از او شایسته تریم و او ثروت 

زیادی ندارد..... 
ولی پیامبرشان در مورد انتخاب طالوت به آنان گفت:

 ُ َواهللَّ َوالِْجْسِم  الِْعلِْم  بَْسَطًة فِی  َوَزاَدُه  َعلَْیُکْم  اْصَطَفـُه   َ »....إِنَّ اهللَّ
ُ َواِسٌع َعلِیٌم« )سوره بقره، آیه ۲۴۷ ( .... یُْؤتِی ُملَْکُه َمن یََشآُء َواهللَّ

خدا او را بر شما برگزید و او را در علم و )قدرت( جسم وسعت 
بخشیده است.

معلوم می شود ثروت و مال و منال نشانه برتری و صالح و اصلح 
بودن نیست؛ بلکه از این آیه و روایاتی که تعصب های قبیله ای و 
گروهی و هوای نفس را در انتخاب افراد به شدت مذمت می کند، 
بسیار  وظیفه  دو  انتخابات  در  اسالمی،  امت  می شود،  فهمیده 
حساس بر عهده دارد که اگر آن ها را رعایت نکند، وظیفه دینی 

خود را انجام نداده و در پیشگاه خدای متعال مقصر است.
وظیفه اول: فردی را که می خواهد انتخاب کند، تنها برای رضای 
خدا و مصلحت امت اسالمی انتخاب نماید و در انتخاب او هیچ 
راه حاکمیت صالحان  تنها  که  اصلح  انتخاب  از  غیر  انگیزه ای، 

است، نداشته باشد.
را در  او  به طور کامل شناخته و  را  وظیفه دوم: منتخب خود 
دیانت و صداقت، امتحان کرده باشد و میزان کارایی او را برای 
کاری که انتخاب می کند، بداند. چنان که در قرآن کریم آمده 
)سوره  أَْهلَِها«  إِلَی  االََْمـَنـِت  تَُؤدُّوا  أَن  یَْأُمُرُکْم   َ اهللَّ »إِنَّ  است: 
نساء، آیه 5۸( خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 

صاحبانشان بازگردانید. 
به  از سوی مردم  امانتی است که  اداره جامعه اسالمی،  امروز، 
را  امانت  این  است  لذا وظیفه مردم  مسئوالن سپرده می شود؛ 
به کسانی که اهلیت و صالحیت دارند، بسپارند.کسانی که در 
آزمون های سخت دوران نزدیک به ۴ دهه از انقالب سربلندند 
و از صراط مستقیم منحرف نشده اند؛ لذا باید با شناخت کامل 
رای داد؛ حال اگر شناخت درستی از کاندیداها نداشته باشیم، 

چکار کنیم؟
آیین نامه  ضمن  در  نیز  السالم(  )علیه  امیرالمؤمنین  حضرت 
حکومتی که برای مالک اشتر می نویسد، به او می فرماید: »بخیل 
را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز می دارد 
و از تنگدستی می ترساند. ترسو را در مشورت دخالت نده که 
در انجام کارها روحیه تو را سست می کند. حریص را نیز در 
مشورت دخالت نده که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت 
وزیر  تو  از  پیش  است که  تو کسی  وزیران  بدترین  می دهد... 
بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته؛ پس مبادا چنین 
افرادی محرم راز تو باشند... تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته 
باشی که قدرت فکری امثال آنان را داشته باشد اما گناهان و 
را  که ستمکاری  کسانی  باشند.  نداشته  را  ها  آن  زشت  کردار 
بر ستمی یاری نکرده و گناهکاری را در گناهی کمک نرسانده 
باشند، کسانی که در اثر برخی خصلت های فردی و شخصی از 
مدیریت صحیح و هزینه درست بیت المال ناتوان و ناکارآمدند و 
 نیز کسانی که در مقابل تهدید دشمنان عقب نشینی می کنند و 
مقام  بر  که  کسانی  یا  می شوند  اساسی سست  تصمیمات  در 
یا  اقوام  بین  در  را  مقامات  و  حریصند  موقعیت  و  منصب  و 
تقسیم می کنند؛ کسانی که در گذشته همراه  وابستگان خود 
ستم پیشگان  و  ستمکاران  امروز  یا  بوده  ستمکاران  همکار  و 
برخورد  آنان  با  آشتی  در  از  و  می کنند  تایید  را  المللی  بین 
با رفتار خود به ارزش های  می کنند یا کسانی که در گذشته 
ارزش های  گسترش  در  و  زدند  صدمه  انسانی  و  اسالمی 
همه  این   « و...  برداشته اند  گام  بیگانه  فرهنگ  و  شیطانی 
 شرایطی است که حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( بر آن ها 

تأکید می کنند. 
 امروز وظیفه ما ، تشخیص این اوصاف و پرهیز از انتخاب چنین افراد 
است. اگر شناخت درستی از نامزدها نداریم، باید تحقیق کنیم و از 
کِر  ـَلوا اَهَل الِذّ آگاهان بپرسیم؛ زیرا قرآن کریم فرموده است: »َفس
 اِن ُکنُتم ال تَعلَمون« )سوره نحل، آیه ۴۳ ( اگر نمی دانید از آگاهان 

بپرسید.
با نگاهی به آیات و روایات دیدیم که انتخاب اصلح کار سختی 
است؛ پس همیشه مردم باید با نگاهی روشن و تیزبینانه به سوی 
کسی رهسپار شوند که اصلح باشد و این با تحقیق از انسان های 

دیندار و با بصیرت و با سابقه روشن و ... به دست می آید.

تاریخی  توافق  از  بخشی  اجرای  راستای  در  آمریکا 
اما  می کند؛  رفع  را  خود  هسته ای  تحریم های  هسته ای، 
برای  و  ماند  خواهد  باقی  تجاری  تحریم های  از  بسیاری 
اغلب بازرگانان و شرکت های آمریکایی حضور فیزیکی در 
ایران یا مشارکت با شرکت های ایرانی، تقریبا غیرممکن 

است.
ان  ان  شبکه سی  سایت  وب  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
آمریکا  اقتصاد  شکست  »چرایی  عنوان  با  گزارشی  در 
رفع  اخیر،  هفته های  موضوع  اکنون  نوشت:  ایران«  در 
ایران  ایران است و این امر می تواند اقتصاد  تحریم های 
دهد.  نجات  شده،  مشکالتی  دچار  دهه ها  برای  که  را 
که  است  و مشخص  کرد  فکر  احمقانه  نباید  گفت،  باید 
پیدا  ایران  در  را  تجارت  فرصت  آمریکایی،  کمپانی های 

نخواهند کرد.
راستای  در  افزود: »آمریکا  ان  ان  وب سایت شبکه سی 
تحریم های  هسته ای،  تاریخی  توافق  از  بخشی  اجرای 
هسته ای خود را رفع می کند؛ اما بسیاری از تحریم های 
و  بازرگانان  اغلب  برای  و  ماند  خواهد  باقی  تجاری 
شرکت های آمریکایی حضور فیزیکی در ایران یا مشارکت 

با شرکت های ایرانی، تقریبا غیرممکن است«.
افسوس   با  این رسانه مطرح آمریکایی در گزارش خود   
بازگشایی  حال  در  اروپا  مقابل،  نقطه  »در  داد:  ادامه 

آن  نتیجه  زمینه هاست.  همه  در  ایران  با  خود  تجارت 
است که شرکت های اروپایی پیروز می شوند و شرکت های 

آمریکایی می بازند.«
از  آمریکا  برجامی  تعهدات  به  اشاره  ضمن  گزارش،  در   

و  ایران  به  مسافربری  هواپیماهای  فروش  اجازه  قبیل 
به  ایرانی  موادغذایی  برخی  و  فرش  واردات  همچنین 
آمریکا آمده است: »اما اتحادیه اروپا بسیار بخشنده تر از 
از خودرو  چیز  همه  فروش  می خواهد  و  بود  خواهد  این 

گرفته تا خطوط راه آهن و بیمه را بسیار آسان گرداند.«
 سی ان ان ادامه داد: »شرکت های آمریکایی باید از وزارت 
ایران  با  تعامل  و  تجارت  برای  کشور،  این  خزانه داری 
وبسایت  در  صراحتا  وزارتخانه  این  بگیرند.  ویژه  اجازه 
برجام،  اجرای  روز  از  پس  »حتی  که  کرده  اعالم  خود 
برنامه  از  خارج  نگرانی هایی  خاطر  به  آمریکا  تحریم 
 هسته ای ایران، به طور کلی سر جای خود باقی خواهد 

ماند.«
اقتصادی  بر »پتانسیل بزرگ  تاکید  با  این رسانه غربی   
ایران« تصریح کرد: »ایران پتانسیل اقتصادی بزرگی دارد 
و این موضوع فقط به بخش نفت منحصر نیست. این یک 
بازار جدید است. اگرچه بازارش به اندازه چین و بزرگ تر 
از کوبا نیست، اما ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که 
6۰ درصد آن زیر ۳۰ ساله هستند. جمعیت آن، خیلی 

آموزش دیده و باسواد هستند.«
 سی ان ان با مثال زدن از مشکالت شرکت »اپل« برای حضور 
مستقیم در بازار ایران و احتمال مواجهه آن با تنبیه های 
وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد: »یک شرکت فرعی 
و تابعه اپل در اروپا، می تواند پس از روز اجرای توافق، در 
ایران حضور یابد و تعامل داشته باشد؛ اما دفتر مرکزی 
 اپل مستقر در کالیفرنیا نمی تواند حضوری در ایران داشته 

باشد«

شکست بزرگ آمریکا پس از رفع تحریم های ایران
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«« رس مقاله 

سیاست

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

برگزاری انتخابات الکترونیکی، منتفی شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حذف موادی مربوط به برگزاری الکترونیکی 
انتخابات از طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس عمال برگزاری انتخابات 
ملت،  خانه  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به  کردند.  منتفی  را  الکترونیکی 
مجلس شورای اسالمی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد رفع ایرادات 
شورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس، در دستور کار 
انتخابات  الکترونیکی  برگزاری  درخصوص  مواد  این  گرفت.  قرار  علنی  صحن 
را که مورد  الکترونیکی  انتخابات  برگزاری  به  مواد مربوط  تمام  نمایندگان  بود. 
برگزاری  این اساس  بر  بود، حذف کردند.  قرار گرفته  اصالح کمیسیون شوراها 
الکترونیکی انتخابات منتفی شد؛ زیرا زیربناهای قانونی این کار وجود ندارد. در 
برخی  درخصوص  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شوراها  کمیسیون  رییس  نایب  کولیوند  محمدجواد  زمینه  همین 
ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات گفت: طبق قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور 
می تواند با تایید شورای نگهبان از روش های نوین سازی اخذ رأی استفاده کند که یکی از این روش ها برگزاری 

الکترونیکی انتخابات است. 
دارد،  جدید  قانونگذاری های  به  نیاز  رأی  اخذ  نوین  روش های  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  کرج  مردم  نماینده 
حذف  بود،  شده  طراحی  رأی  اخذ  نوین  روش های  درخصوص  که  قوانینی  مجلس،  صحن  در  امروز  گفت: 
برگزار دستی  صورت  به  و  بود  نخواهد  الکترونیکی  تجمیع،  و  شمارش  اخذ،  در  انتخابات  فرآیند  بنابراین   شد، 

 می شود. وی تصریح کرد: بر این اساس برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی شد.

آیت اهلل خامنه ای دنیا را غافلگیر کرده است

انتخابات ۹۴ حکم تنگه احد را برای ایران اسالمی دارد
حجت االسالم محسن طالب پور با بیان اینکه آمریکایی ها با توجه به امیدواری پیروزی مهره هایشان در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسالمی برای ۲5سال این کشور برنامه ریزی کرده اند، عنوان 
کرد: انتخابات اسفند۹۴ حکم تنگه احد را برای ایران اسالمی دارد. به گزارش کیمیای وطن، نماینده ولی 
فقیه در لشکر ۸ نجف اشرف در مراسم گرامیداشت شهید آیت اهلل شیخ نمر باقر النمر که در مسجد 
هاشمیه خمینی شهر برگزار شد، اشاره کرد: این روزها در ذهن بسیاری از مردم سواالتی است درخصوص 
انگیزه دولت عربستان سعودی از چنین حرکت هایی که با منطق و سیاست همراه نیست؛ وی گفت: برای 
رسیدن به پاسخ این ابهامات باید حرکت هایی که دولت سعودی تحت مدیریت استکباری آمریکا و رژیم 

صهیونیستی در سال های گذشته در منطقه رقم زد، در کنار هم قرار بگیرد تا جواب کامل شود.
 نماینده ولی فقیه در لشکر ۸ نجف اشرف اظهار کرد: تکفیری ها حتی پیروان اهل سنت را کافر می شمارند؛ 
این گروه در کشور سوریه و عراق به شیعه و سنی رحم نمی کنند و همه را می کشند که این تفکر ریشه 

در یهود و حمایت صهیونیست را همراه دارد و مورد تایید استکبار جهانی آمریکاست. حجت االسالم طالب پور با توجه به اینکه تنگه باب المندب در دریای 
سرخ حکم تنگه هرمز را دارد، تصریح کرد: اگر یمن که یک کشور سوق الجیشی است از عربستان خارج شود، صادرات و واردات نفت در عربستان رکود 
پیدا می کند؛ در حالی که ذخایر نفتی فراوانی در یمن نیز وجود دارد؛ اما این کشور جهت تامین نفت واردات انجام می دهد و عربستان تمام تمرکزش را 
برای گرفتن انصارهلل به کار گرفته است. وی با توجه به واکنش و بازتاب این فاجعه و موضع گیری کسانی که در جهان دم از حقوق بشر می زنند، تصریح 
کرد: مدعیان حقوق بشر کجایند؟ کسانی که در کشور ایران اسالمی دنبال بزک کردن آمریکا هستند، باید از این مسایل عبرت بگیرند؛ چرا واقعیت ها را 
نمی بینند؟ مگر قرار نبود تحریم ها برداشته شود؛ پس چرا بیشتر هم شد؟! وی با بیان اینکه دشمنان نظام و انقالب اسالمی کوتاه نخواهند آمد، هشدار داد: 
مسئوالن و مردم باید مراقب باشند و به دشمن اعتماد نکنند؛ فریب لبخندهایشان را نخوریم و وحدت و انسجام داخلی را حفظ کنیم. نماینده ولی فقیه 
در لشکر ۸ با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسالمی گفت: آمریکا علنی بیان می کند که همه امید دولتمردان آمریکایی 
به انتخابات ۷ اسفند ایران است؛ پس مردم جمهوری اسالمی باید در انتخاب افراد، دقت بیشتری کنند. وی با بیان اینکه آمریکایی ها با توجه به پیروزی 
مهره هایشان در انتخابات ایران برای ۲5سال این کشور برنامه ریزی کرده  اند، عنوان کرد: انتخابات ۹۴ حکم تنگه احد را برای ایران اسالمی دارد. کسانی که 

با آمریکا کنار بیایند، اینها نباید در مجلس راه پیدا کنند که بخواهند از حقوق مردم بگذرند.

وزیر امور خارجه کشورمان می گوید: با اتخاذ سیاست های خویشتندارانه 
تمامی اقدامات منفی عربستان شامل تعرض به دو نوجوان ایرانی و 
جای  به  ایران  مردم  احساسات  در  بدی  پیامدهای  که  را  منا  حادثه 

گذاشت، به طور عقالیی هضم کردیم.
آلمان،  پیشین  گرهارد شرودر، صدراعظم  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
امروز )دوشنبه( در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیدار 
و درباره تحوالت روابط دو حانبه و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. 
ظریف با اشاره به نزدیک شدن به مراحل نهایی برجام اظهار داشت: ما 
با نهایی شدن برجام، وارد مرحله جدید مناسبات خود با آلمان خواهیم 
شد؛ تطبیق برجام، نتایج فراوانی در تغییر معادالت منطقه به سمت 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  داشت.  خواهد  همراه  به  توسعه  و  صلح 

بی ثبات سازی  در  عربستان سعودی  افراط گرایانه  افکار  آثار  تبیین  با 
منطقه اظهار داشت: افکار تکفیری و افراط گرایی تهدید اصلی منطقه 
است که منشأ و منابع فکری و مالی آن از عربستان سعودی نشأت 
می گیرد. محمد جواد ظریف با اشاره به تحوالت ناشی از ایران  هراسی 
عربستان سعودی خاطر نشان ساخت: ما در نامه ای که به وزرای خارجه 
ایران هراسانه  اقدامات  کشورهای مختلف جهان نوشتیم، رویکردها و 
عربستان سعودی را طی دو سال گذشته به طور واقعی تبیین ساختیم؛ 
هر چند در این مدت همواره با اتخاذ سیاست های خویشتندارانه تمامی 
اقدامات منفی آنها شامل تعرض به دو نوجوان ایرانی و حادثه منا را 
که پیامدهای بدی در احساسات مردم ایران به جای گذاشت، به طور 
عقالیی هضم کردیم. وی افزود: “ما رویکردهای تشنج آفرین عربستان 
سعودی را نمایش های تبلیغاتی در اینجا و آنجا و آن را رفتاری خام 
و انفعالی قلمداد می کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان درباره بحران 
سوریه اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران، همواره رویکرد مسئوالنه 
و سازنده را رد حل بحران سوریه دنبال کرده و می کند؛ از دیدگاه ما 
راه حل واقعی بحران سوریه فقط راه حل سیاسی است؛ در مقابل آن 
راهبرد سعودی است که همواره بر نجات سوریه از طریق رویکردهایی 
تحمیل  و  خونریزی ها  تشدید  آن  نتیجه  که  نموده  تاکید  نظامی 
است. صدراعظم  بوده   بی گناه سوریه  به مردم  فاجعه آمیز  هزینه های 
اجرای  به  نزدیک شدن  درخصوص  خرسندی  ابراز  با  آلمان  پیشین 
جمهوری  مناسبات  برای  را  خوبی  ما چشم انداز  گفت:  برجام  نهایی 
اسالمی ایران با آلمان شاهدیم و صاحبان و مدیران شرکت های آلمان 

آمادگی مشارکت در تمامی عرصه های اقتصادی و صنعتی را دارند.

احمد شوهانی، نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عراق 
و کشورهای دیگر نمی توانند به کاهش تنش بین ایران و عربستان 
کمکی کنند، گفت: عربستان اهداف متعددی از شیطنت در منطقه 

دارد، از سوی دیگر ریاض گوش به فرمان غرب است.
احمد شوهانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره 
به اینکه عراق به دنبال ارایه طرحی برای کاهش تنش بین ایران و 
عربستان است، گفت: ایران و عربستان اختالف های استراتژیک در 
مساله عراق، یمن و سوریه دارند و به نظر می رسد که آل سعود 
نمی خواهد به این اختالف ها و شیطنت ها پایان دهد. نماینده مردم 
با  اینکه عربستان  بر  با تاکید  ایالم در مجلس نهم شورای اسالمی 
تاثیر پذیری از غرب، آمریکا و اسراییل در منطقه شیطنت می کند، 
اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی از اینکه هر کشوری بتواند 
فضای آرامش را به منطقه برگرداند، استقبال می کنیم؛ اما موضوع این 

است که ریاض نمی خواهد دست از این شیطنت ها بر دارد.
وی ادامه داد: رابطه ایران با عراق مناسب و مساعد است؛ استقبال 
می کنیم از اینکه این کشور برای تنش زدایی نقش میانجی گری را 
شیطنت  از  نمی خواهد  عربستان  که  آنجایی  از  اما  گیرد؛  عهده  بر 
خود دست بردارد، برداشت ما این است که عراق نمی تواند از عهده  

میانجی گری بر آید.
منطقه  در  آرامش  دنبال  به  نیز  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  شوهانی 
است، گفت: خالف عربستان که به هر بهانه ای به دنبال ایجاد تنش 

و  فرودگاه جده  مساله  از جمله  مسایل  از  بسیاری  در  ایران  است، 
عربستان  اما  کرد؛  خویشتنداری  منا،  مراسم  در  مسلمانان  کشتار 
و  شدند  جمع  تهران  در  سفارتش  مقابل  در  مردم  اینکه  بهانه  به 
افزون تر را  اختالف  آتش  می خواهد  داشتند،  نادرست   رفتارهای 

 کند.
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اظهار  است،  گرم  غرب  به  عربستان  پشت  اینکه   بیان  با  اسالمی 
خواهان  ترکیه  و  عمان  عراق،  جمله  از  مختلف  کشورهای  داشت: 
رفع تنش بین ایران و عربستان هستند؛ اما ریاض گوش به فرمان 
 غرب است و تا زمانی که آنها نگویند، دست از شیطنت در منطقه 

بر نمی دارد.

ظریف در دیدار با صدر اعظم آلمان:

حادثه منا و اقدامات منفی عربستان را عقالیی هضم کردیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

 ریاض گوش به فرمان غرب است
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شركت آب وفاضالب استان اصفهان در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت 
نيرو كه در محل پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد، موفق به اخذ رتبه راهبربرتر 

پژوهشي در صنعت آب و فاضالب كشور گرديد.
شركت آبفای استان اصفهان از ميان بالغ بر 70 طرح پژوهشي انجام شده 
ارتقای  روش هاي  كاربرد  »امكان سنجي  پژوهشي  طرح  انجام،  درحال  و 

شاخص هاي بهداشتي اتصاالت برنجي و برنزي مورد استفاده در 
خطوط انتقال آب شرب« را ارايه كرد؛ اين درحاليست 

مهندسي  شركت  عامل  مدير  جانباز،  مهندس  كه 
تحقيق  از  تقدير  ضمن  كشور،  فاضالب  و  آب 

انجام شده، بر توجه ويژه بر ادامه كار و تدوين 
آبفای  شركت  محوريت  با  مربوطه  استاندارد 
استان اصفهان تاكيد كردند و دفتر تحقيقات 
و  آب  مهندسي  و خودكفايي صنعتي شركت 
موضوع  پيگيري  به  مكلف  را  كشور  فاضالب 

كرد. در تحقيق ارايه شده از سوي شركت آبفای 
استفاده  مورد  آلياژهاي  نگاهي صنعتي،  با  اصفهان 

در داخل كشور معرفي گرديد؛ سپس آلياژهاي جايگزين 
بدون سرب كه در نقاط مختلف دنيا توليد شده اند، شناسايي و 

توليد و با استفاده از جداول و نمودار به صورت كامل بررسی شد. تحقيقات 
با عناوين  برنجي بدون سرب در سه گروه كلي  آلياژهاي  نشان داده كه 
مي شوند؛  طبقه بندي   EnviroBrass و   EcoBrass، Federalloy
كشورهاي پيشرفته دنيا بسته به شرايط صنعتي و اقتصادي خود از هركدام 

از آلياژهاي فوق الذكر استفاده كرده اند. در پژوهش حاضر، اين آلياژها با 
توليد  كه  داد  نشان  نتايج  گرديد.  توليد  ريخته گري  عمليات  از  استفاده 
كليه آلياژهاي بدون سرب با امكانات موجود در داخل كشور به سهولت 
قابل انجام است. نتايج آزمون كشش نيز نشان داد كليه نمونه ها خواص 
استحكام  باالترين  برنج سيليكوني  نمونه  و  داراست  را  نياز  حداقلي مورد 
كششي )برابر 458 مگاپاسكال( را در حالت عمليات حرارتي شده دارد. 
ريزساختار نمونه هاي توليد شده با استفاده از ميكروسكوپ نوري 
 و ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد تجزيه و تحليل قرار 
توليد  آلياژهاي  ماشين كاري  خواص  بررسي  در  گرفت. 
بيسموتي  برنج  آلياژ  شباهت  از  حاكي  نتايج  شده، 
آلياژ  دو  اين  از  پس  و  بود  سرب  حاوي  آلياژهاي  به 
قرار  سيليكوني  برنج  ماشين كاري  قابليت  نظر  از 
جدايش  خوردگي  ميزان  تعيين  آزمون  مي گيرد. 
شد؛  انجام   ISO6502 استاندارد  طبق  نيز  روي 
در  مقاومت  بهترين  كه  داد  نشان  آزمون  اين  نتايج 
و  مي دهد  نشان  خود  از  سيليكوني  برنج  را  خوردگي  برابر 
آلياژي  عناصر  بدون  برنج  خوردگي  برابر  در  آلياژ  ضعيف ترين 
در  مقاومت  در  مي تواند  حرارتي  عمليات  كه  داد  نشان  نتايج  مي باشد. 
آزمون  نتايج  باشد.  تاثيرگذار  بسيار  مس  آلياژهاي  برخي  خوردگي  برابر 
در  همگي  شده  توليد  بدون سرب  آلياژهاي  داد،  نشان  نيز  آب  سالمتي 
 محدوده قابل قبول استانداردهاي بين المللي از نظر حضور فلزات سنگين

 هستند.

مقصر توقف نوسازی بافت های فرسوده 
کیست؟ 

عضو فراكسيون مديريت شهری و روستايی مجلس، با بيان اينكه به دليل نبود 
هماهنگی بين دولت و شهرداری، نوسازی بافت فرسوده به كندی پيش می رود، 

گفت: برنامه زمانی نوسازی بافت فرسوده بايد مشخص باشد. 
به گزارش كيميای وطن، به نقل از خانه ملت محمد دامادی، در توضيح توجه 
وظايفی  و  دستورالعمل ها  گفت:  فرسوده  بافت  نوسازی  به  شهرداری  و  دولت 
درخصوص نوسازی بافت فرسوده برای دولت و شهردار ها مشخص شده، اما در 
مناطق مختلف كشور هماهنگی مديريتی برای نوسازی بافت فرسوده وجود ندارد؛ 
لذا ساليق شخصی از سوی مسئوالن اجرايی اعمال می شود؛ به گونه ای كه در 
قرار گرفته  اولويت های متفاوتی  بافت فرسوده در  نوسازی  استان های مختلف، 

است.
نماينده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی با تاكيد بر اينكه برنامه زمانی 
نوسازی بافت فرسوده بايد مشخص باشد، گفت: تاكنون سرمايه ملی مناسبی 
ضريب  بايد  دولت  لذا  است؛  نشده  هزينه  فرسوده  بافت های  نوسازی  برای 

حمايتی اش را افزايش دهد.
فرسوده تالش هايی  بافت  نوسازی  در  يازدهم  دولت  اينكه هرچند  بيان  با  وی 
كرده، اما متفاوت از دولت های قبل عمل نكرده است، تصريح كرد: نوسازی بافت 
فرسوده، وظيفه دستگاه های اجرايی است و در اين زمينه نمی توانيم دولت را از 
شهرداری جدا سازيم؛ هرچند شهرداری ها از سال 61 از دولت جدا شدند، اما در 
حقيقت بايد پذيرفت كه در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده، دولت و شهرداری 

بدون يكديگر نمی توانند گامی بردارند.
دامادی يادآور شد: هر زمان هماهنگی بين دولت و شهرداری كاهش يافته، قطار 
توسعه نوسازی بافت فرسوده از حركت وامانده است. در حقيقت تاكنون انتظاری 
كه به لحاظ مديريت شهر در زمينه نوسازی بافت فرسوده از مجموعه مسئوالن 

اجرايی اعم از دولت، شهرداری و بانک ها وجود داشته، برآورده نشده است.
عضو كميسيون عمران مجلس نقش بانک ها را در ارايه تسهيالت نوسازی بافت 
فرسوده موثر خواند و افزود: بانک ها هم مجموعه ای از دولت شناخته می شوند؛ در 
واقع تفكيک بين دولت و شهرداری و بانک درست نيست؛ اين سه، مجموعه ای 
را تشكيل می دهند كه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را تسريع خواهند 
و  بنا  استحكام  كاهش  مسايلی چون  نهم،  در مجلس  مردم  نماينده  اين  كرد. 
خدمات رسانی در بافت فرسوده را مشكالت اين حوزه دانست و گفت: متاسفانه 
در ميان مسئوالن مربوطه، هنوز باور جدی درخصوص اصالح بافت های فرسوده 
شكل نگرفته است؛ زلزله بم يكی از حوادثی بود كه پس از آن موضوع استحكام 

بنا تا حدودی اهميت پيدا كرد.
وی با يادآوری اينكه بيشتر بافت های فرسوده در كشور و به ويژه در كالن شهر 
بافت های  قرار گرفته است، گفت: كيفيت ساخت وسازها در  تهران روی گسل 
فرسوده، بايد افزايش پيدا كند؛ متاسفانه در بافت های فرسوده امكان ارايه خدمات 
مكانيزه شهری وجود ندارد؛ به نوعی كه بسياری از دستگاه های مكانيزه خريداری 

شده از سوی دولت و يا شهردار ها بالاستفاده مانده اند.
عضو فراكسيون مديريت شهری و روستايی مجلس شورای اسالمی با تاكيد بر 
و  توسعه  برنامه ششم  بافت های فرسوده در  بهسازی  و  نوسازی  به  توجه  لزوم 
بودجه95 گفت: برای حل مشكالت در كشور متناسب با اعتبارات موجود، نواقص 
بايد اولويت بندی شوند؛ البته بافت های فرسوده يكی از دغدغه هاست و نوسازی 

يا بهسازی آن ها بايد در اولويت دولت و شهرداری ها  قرار گيرد.

««خرب

با  )سابا(  ايران  انرژی  بهره وری  سازمان  عامل  مدير 
بيان اينكه طرح فهام ساخت و راه اندازی كنتورهای 
ديجيتال در تهران و مشهد اجرايی شده است، گفت: 
سه  همكاری  با  فرسوده  يخچال های  طرح جمع آوری 
كارخانه توليدكننده آغاز و يخچال جديد با 20 تا ۳0 

درصد تخفيف به متقاضيان تحويل داده می شود.
به گزارش كيميای وطن،  سيدحسين سجادی گفت: 
است؛  اقتصادی  كاالهای  پرسودترين  از  يكی  انرژی 
بازار كارآيی انرژی در دنيا در سال گذشته حدود ۳15 
ميليارد دالر برآورد شد؛ بنابراين سرمايه گذاری در اين 
و  سرمايه گذاری  اشتغال،  و  است  بسيار جذاب  زمينه 

رونق اقتصادی را به همراه دارد.
مجلس  و  دولت  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی   
پی ريزی  انرژی  بخش  در  را  خوبی  بسيار  بستر های 
توليد  موانع  رفع  قانون  آنها  مهم ترين  كه  كرده اند 
برای  را  خوبی  بسيار  جذابيت های  قانون  اين  است؛ 
سرمايه گذاری در بخش انرژی كشور ايجاد كرده است.

داخلی  سرمايه گذاران  اشتياق  به  اشاره  با  سجادی   
ايران گفت: در  انرژی  بازار  برای حضور در  و خارجی 
از  حاصل  مابه التفاوت  دولت  انرژی،  بهره وری  بخش 
طرح های افزايش راندمان انرژی را تضمين می كند و 
در اين بخش طرح های مختلفی را در دست اجرا داريم.

در  سابا  كه  را  طرح هايی  مهم ترين  از  يكی  وی   

طرح  رسانده،  انجام  به  و  پيگيری  اخير  ماه های 
يخچال  و  يخچال  خنک كننده  سيستم  جايگزينی 
اين طرح سامانه جديد  افزود: در  فريزر عنوان كرد و 
R 600 جايگزين R 1۳4 شده است؛ مبردهای جديد 
بيشتر  كارايی  بودن،  ارزان تر  همچون  مزيت هايی 
سه  با  هم اكنون  و  دارد  زيست  محيط  با  سازگاری  و 

تسهيالت  اعطای  برای  يخچال  توليدكننده  كارخانه 
شده  مذاكره  كارخانه ها  اين  توليد  خط  تغيير  جهت 

است.  
تا دو  ارتقای يک  كار،  اين  داد: حاصل  ادامه  سجادی 
فريزرهاست كه  و  انرژی در يخچال ها  رتبه ای مصرف 
با احتساب توليد 660 هزار دستگاه يخچال با سامانه 
زمينه  در  صرفه جويی  از  بااليی  بسيار  رقم  جديد، 

مصرف خانگی حاصل خواهد شد.
 «« طرح فهام فقط در 2 استان

 مدير عامل سابا طرح مهم ديگر را راه اندازی سامانه 
فهام عنوان كرد و افزود: طرح فهام، در واقع زيرساخت 
راه اندازی  و  ساخت  يعنی  هوشمند  شبكه  نياز  مورد 
كنتورهای ديجيتال و اندازه گيری هوشمند است كه با 
اين كار هوشمندسازی شبكه برق كشور ميسر می شود.

 وی ادامه داد: هم اكنون اين طرح در تهران و مشهد 
اجرايی شده و به تدريج در كل كشور گسترش خواهد 

يافت.
تامين  فكر  به  هم اكنون  از  اينكه  بيان  با  سجادی   
مصرف  ميزان  داد:  ادامه  هستيم،  آينده  تابستان  برق 
انرژی در ايران بسيار متغير است و ما هر سال عالوه 
بهينه سازی  بخش  اقدام های  بايد  فنی،  اقدام های  بر 
مصرف را انجام دهيم؛ تالش سابا بر اين است كه خارج 

از توسعه فنی، روند مصرف را در كشور كنترل كند. 

ميليارد   6 سرمايه گذاری  اسناد  شدن  آماده  از  وی 
مصرف  بهره وری  بخش  در  خصوصی  بخش  دالری 
سرمايه گذاری  ميزان  اين  از  افزود:  و  داد  خبر  انرژی 
حاصل  صرفه جويی  از  ناشی  ارزش  دالر  ميليارد   12
بازگشت  شاخص  نظر  از  موضوع  اين  و  می شود 
كرده  پرسود  بسيار  را  حوزه  اين  در  حضور   سرمايه، 

است.
تا 5  را 2  اين طرح ها  اجرايی   مدير عامل سابا دوره 
سال عنوان كرد و افزود: اين طرح در صنايعی همچون 
سيمان، كاشی و سراميک، شيشه و بلور و ريخته گری 
اجرايی خواهد  دارند،  زيادی  بسيار  انرژی  كه مصرف 

شد.
وی ادامه داد: اصالح سامانه های پمپاژ آب و فاضالب، 
و  باال  راندمان  با  از چراغ های  استفاده  و  معابر  اصالح 
زمينه های  ديگر  از  بيمارستان ها  در  مصرف  اصالح 

سرمايه گذاری است.
«« طرح جمع آوری یخچال های فرسوده

يخچال های  جمع آوری  طرح  اجرای  از  سجادی   
فرسوده خبر داد و افزود: در اين طرح با همكاری سه 
جمع آوری  فرسوده  يخچال های  توليدكننده،  كارخانه 
به  تا ۳0 درصد تخفيف  با 20  شده و يخچال جديد 

متقاضيان تحويل می شود.

به گزارش اداره روابط عمومی شركت مخابرات استان اصفهان، طبق دستور معاون تنظيم مقررات شركت مخابرات 
ايران،  سامانه تلفني 1818 تخليه و سامانه آسان پرداز 2000 جايگزين آن شد.

معاون بازاريابي و فروش مخابرات اصفهان اظهار داشت: طبق بازديدها و بررسي هاي انجام شده از حوزه هاي استاني 
و شهرستاني، اطالع رسانی و آگاهی بخشی مناسب در اين خصوص، رفع مشكالت احتمالی در زمينه پرداخت قبوض 

مشتركين مربوط به اداره ها )آب، برق،گاز و تلفن( را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: با اطالع عموم مردم از جايگزيني سامانه آسان پرداز 2000 به جاي 1818، مشتركين قطع به علت 

بدهي، می توانند از اين طريق به پرداخت در اسرع وقت اقدام كنند.

رييس مركز تحقيقات آلودگی هوا از تحت تاثير قرار گرفتن ۳5 ميليون نفر از مردم كشور در اثر آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش كيميای وطن، ندامتی رييس مركز تحقيقات آلودگی هوا در چهارمين همايش بين المللی مديريت آلودگی هوا 
و صدا درخصوص تاثير آلودگی هوا بر سالمتی مردم گفت: آلودگی هوا بر تمام ارگان های بدن تاثير می گذارد و امروز 
هيچ نقطه ابهامی در اين باره وجود ندارد؛ كم ترين و كوچک ترين كشفی كه درباره  تأثير آلودگی هوا داشته ايم، سرطان زا 

بودن آن است.
كوچک ترين  بنابراين  می شود؛  نفر  ميليون   ۳5 معادل  كه  هستند  درگير  هوا  آلودگی  با  كشور  از  نيمی  افزود:  وی 
محسوب  خطر  عامل  هفتمين  هوا  آلودگی  می دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  مردم  از  بزرگی  گروه  باره  اين  در   اقدامی 

می شود.

براساس آمار گمرک ايران، ميزان واردات ايران از عربستان 
در سال های اخير همواره رو به كاهش بوده؛ به طوری كه 
عربستان  به  ايران  صادرات   94 سال  اول  ماهه  هفت  در 
اين كشور تنها ۳۳  از  حدود 11۳ ميليون دالر و واردات 
از  بعد  به گزارش كيميای وطن،  بوده است.  ميليون دالر 
نيروهای  دست  به  النمر«  باقر  نمر  »شيخ  آيت اهلل   اعدام 
جنايات به  نسبت  ايرانيان  چندساله  بغض  سعود،   آل 

با چالش  تا روابط اين دو كشور  آل سعود باالخره تركيد 
جدی تری روبه رو شود.

تجاری  روابط  قطع  در  سعودی ها  شدن  قدم  پيش 
واكنش  اخير،  اتفاقات  بهانه  به  ايران  با  بين المللی  و 
امارات و برخی  از جمله بحرين،  هم پيمانان منطقه ای اش 
كشورهای آفريقايی از جمله جيبوتی را به همراه داشت تا 
آن ها نيز خدمتشان به آل سعود را اثبات كنند. قطع روابط 
ايران  روابط  كاهش  همچنين  و  عربستان  و  ايران  تجاری 
رييس جمهور  اردوغان  واكنش های  همچنين  و  امارات  و 
ايرانيان،  ميان  تا  شد  باعث  اخير،  وقايع  به  نسبت  تركيه 
كمپينی برای تحريم سفر به تركيه و امارات راه بيفتد. اما 
قطع روابط تجاری توسط رژيم آل سعود بهانه ای شد تا به  
آخرين ليست مبادالت تجاری بين ايران و عربستان نگاهی 
بيندازيم تا ببينيم اين اقالم مبادالتش شامل چه چيزهايی 

بوده و حجم اين مبادالت تا چه ميزان بوده است.
براساس آمار گمرک ايران، ميزان واردات ايران از عربستان 
در سال های اخير همواره رو به كاهش بوده و صادرات ايران 
به اين كشور افزايش داشته است. در هفت ماهه اول سال 
94 صادرات ايران به عربستان حدود 11۳ ميليون دالر و 

واردات از اين كشور تنها ۳۳ ميليون دالر بوده است.
«« واردات ایران از عربستان

به  ايران و عربستان  اقالم مبادالتی بين  به  يک نگاه كلی 
خوبی نشان می دهد كه اقالم وارداتی از اين كشور، بيشتر 
با  می توان  و  است  غيرضروری  و  صنعتی  كاالهای  شامل 
مشابهات داخلی آن ها را جايگزين كرد. اما اين اقالم شامل 

اين كاالهاست:
آالت  ماشين  نشده(،  يا  شده  )تصفيه  ذرت  روغن  پارچه، 
باغبانی،  و  برای كشاورزی  پودری  يا  آبگون  مواد  پاشيدن 
رنگ  سنباده،  سنگ  آلومينيومی،  ورق های  مقوا،  و  كاغذ 
قوطی،  برای  آلومينومی  بازشوی  آسان  در  اكريليک، 
قوطی بدون درز آلومينومی برای نوشيدنی، چسب و ساير 
چسباننده های آماده، مكمل های دارويی، ساير وسايل نقليه 
2500 سی  تا  سی  1500 سی  سيلندر  با حجم  موتوری 
بازشوی  آسان  در  به  اقالم  اين  حجم  بيشترين  كه  سی 
آلومينيومی برای قوطی های نوشيدنی با 10 ميليون دالر 
شهيد  بندر  از  هم  مبادالت  اين  بيشتر  دارد.  اختصاص 

رجايی بوده است.
«« صادرات ایران به عربستان

اما اقالم صادراتی ايران به عربستان هيچ  شباهتی به اقالم 
خوراكی  مواد  شامل  بيشتر  و  ندارد  كشور  اين  از  وارداتی 
به خصوص محصوالت كشاورزی می شود. اين اقالم عبارتند 

از:

زنجبيل و ساير سبزيجات به ويژه اسفناج، تخم زيره، كاشی 
آفتابگردان،  دانه های  بی دانه،  انگور  كشمش،  سراميک،  و 
اجزا و قطعات موتور و اتوبوس، ساير وسايل خوراک پزی، 
زيورآالت  لپه، سيمان سفيد،  ماست، عسل طبيعی، شير، 
ژله،  مربا،  فرش،  مرمر،  سنگ  بهداشتی،  شيرآالت  بدلی، 
پرتقال،  آب  خشک،  آلو  گالب،  شكر،  و  قند  مارماالد، 
تزيينی  مجسمه های  سفالينه،  پسته،  آدامس،  ادويه جات، 
قلم  چندين  كردن  صادر  به  سعودی ها  تجارت  اما  قير.  و 
بر  عالوه  سعودی ها  نمی شود.  خالصه  غيرضروری  كاالی 
به  حاجيان  سوغاتی های  قالب  در  كه  چمدانی  صادرات 
كشور ما دارند، با احداث شركت های تجاری و خريد سهام 
شركت های داخلی، توانسته اند سود زيادی را از بازار ايران 
به جيب بزنند. سودی كه قطع روابط تجاری هيچ تاثيری 

بر آن ندارد.
«« روغن صافوال

وال استريت ژورنال در بهمن 1۳92  گزارش داد كه يک 
هلدينگ  سعودی  شركت  نام  به  سعودی  بزرگ  شركت 
را  بهشهر  درصد سهام شركت صافوال  غذايی صافوال، 80 
خريداری كرده است. دو كارخانه موادغذايی زير مجموعه 
اين شركت بيش از 50 درصد بازار روغن خوراكی ايران را 
در اختيار دارند. نام های تجاری اين محصوالت »الدن، الدن 
طاليی، بهار، نسترن« است. رييس اين هلدينگ براساس 
از  المهيدب  عبدالقادر  بن  سليمان  شده،  ارايه  مستندات 

چهره های سرشناس و با نفوذ دولت سعودی است.
«« نوشیدنی رانی

توانست  شدن،  وارد  زمان  از  يكباره  به  »رانی«  نوشيدنی 
سبد  در  و  پيدا  خود  برای  ايران  در  را  خوبی  بازار 
از  استقبال  از مردم جا خوش كند.  بسياری  خوراكی های 
اين نوشيدنی به جايی رسيد كه در سال 2009، صاحب 
ايران  در  كارخانه  احداث  به  اقدام  شركت  اين  عربستانی 
توليد  كارخانه  بزرگ ترين  صاحب  »عادل العوجان«  كرد. 
نوشيدنی های غيرالكلی در خاورميانه است و صنايع تجاری 
اين كشور كه بيش از 100 سال پيش تاسيس شده است، 
به  و صادرات  بازار خاورميانه  داشتن  در دست  با  توانسته 
به  هنگفتی  درآمد  آمريكای شمالی،  و  اروپايی  كشورهای 
تبديل  را  كارخانه اش  صاحب  كه  درآمدی  بياورد.  دست 
به چهلمين ثروتمند عرب كرده است. به گزارش روزنامه 
شركت  اين  سهام  از  نيمی   92 فروردين  در  امروز  وطن 
كوكاكوالست.  شركت  به  متعلق  گوناگون  عرصه های  در 
شركتی كه هرساله 17 درصد از سودش را به طور رسمی 
اختصاص  صهيونيستی  رژيم  دولت  در  سرمايه گذاری  به 
می دهد. اين شركت در حالی در كشور ما فعاليت می كند 
ايران وارد می كند و  از  از خارج  اوليه اش را  كه همه مواد 
فقط در اينجا با آب مخلوط می كند. اقدامی كه در كشور 
تامل جای  ميوه  تنوع  همه  اين  با  ايران  چون  فصلی   4 

 دارد.

«« رستوران های زنجیره ای البیک
در  كه  است  چندسالی  حاال  البيک  زنجيره ای  رستوران 
بزرگ  شهرهای  ديگر  و  پايتخت  خيابان های  از  بسياری 
بی سروصدا جا خوش كرده است. بی آنكه كسی حواسش 
به مديريت  اين رستوران زنجيره ای  باشد.  اين موضوع  به 
بعد  و  شد  ثبت  آمريكا  در  ابتدا  ابوغزاله«  شكور  »رامی 
شعبه هايی در مكه و مدينه باز كرد. اين رستوران كه رابطه 
تنگاتنگی با كوكاكوال دارد و حتی باهم برنامه های مشتركی 
شعبه های  تاسيس  از  كوتاهی  فاصله  در  كرده اند،  اجرا  را 
مكه و مدينه در شهرهای بزرگ ايران به خصوص تهران، 
تجاری  شركت  يک  تا  كرد  كار  به  آغاز  نيز  مشهد  و  قم 
سعودی ديگر بازار جديد و قدرتمند ديگری را بين ايرانيان 

راه اندازی كند. مشرق

مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران:

 فروش یخچال با 3۰ درصد تخفیف در طرح جمع آوری یخچال های فرسوده

35میلیون نفر از مردم کشور، زیرسایه آلودگی هوا سامانه آسان پرداز 2۰۰۰، جایگزین 1818 شد

کاالهای عربستانی رایج در ایران کدامند

کسب رتبه راهبر برتر پژوهشي آبفای اصفهان در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نیرو  نوبت اول

مدت پیمان ردیف  مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

 سپرده شرکت در
موضوع مناقصهشماره مناقصه مناقصه )ریال(

ساخت و تکمیل ساختامن تجدید مناقصه 1 

کالنرتی مسکن مهر شهر 

بهارستان

19/883/231/015
94/19

هشت ماه994/161/550

م الف : 29545شرکت عمران شهر جدید بهارستان

از طريق مناقصه  بهارستان  را در  زير  به شرح  پروژه عمرانی  اجرای  نظر دارد  بهارستان در  شركت عمران شهر جديد 
عمومی به شركت های دارای گواهينامه صالحيت معتبر واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 
انتشار آگهی لغايت دوشنبه 94/11/05 در ساعات اداری به امور قراردادهای شركت عمران بهارستان به آدرس بهارستان خ الفت شرقی 
خ اميركبير مراجعه نمايند. ضمنا پيشنهادات می بايست تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/11/15 تحويل دبيرخانه مركزی 
شركت عمران شود. كميسيون مناقصه ساعت 10/5 صبح روز يكشنبه مورخ 94/11/18 در محل سالن جلسات شركت عمران بهارستان 
 تشكيل و نسبت به بازگشايی پاكات اقدام خواهد شد. برای آگاهی بيشتر با تلفن ۳680۳090 )امور قرار دادها( تماس يا به سايت

WWW.BNT.ir يا پايگاه ملی مناقصات مراجعه نماييد. الزم به ذكر است كه حداقل 50 درصد هزينه پروژه ها به صورت تهاتر با 
اراضی تجاری و مسكونی می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 



رییس ستاد دیه استان کرمان 
خبر داد:

۱۹۳ مددجوی جرایم غیرعمد در 

زندان های کرمان
کرمان  استان  دیه  ستاد  رییس 
جرایم  مددجوی   ۱۳۹ حضور  از 
غیرعمد در زندان های این استان 
خبر داد. سید حجت اهلل موسوی 
مدیره  هیئت  اعضای  نشست  در 
امور  به  رسیدگی  مردمی  ستاد 
دیه شعبه استان کرمان با اشاره 
ابتدای  از  به برگزاری ۱۸ جلسه 
سال جاری تاکنون اظهار کرد: از 
به  مربوط  جلسه   ۱۶ تعداد  این 
بوده  وام   تشخیص  کمیسیون 

که ۱۴۰ فقره پرونده در رابطه با پرونده محکومیت افراد واجد 
الشرایط جرایم غیرعمد در آن مطرح شده است. وی همچنین 
از آزادی ۱۲۱ نفر مددجویان واجد شرایط جرایم غیرعمدی با 
پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  از 
زندان خبر داد و گفت: آزادی تعداد ۵۷ نفر با ۴۴۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان از این مبلغ بوده است که از محل کمک های مردمی 
و خیران پرداخت شده است. موسوی ابراز داشت: تعداد ۱۳ نفر 
با پرداخت ۶۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از محل کمک های 
ویژه ستاد دیه مرکز و تعداد ۲۵ نفر با پرداخت مبلغ حدود سه 
میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق تامین مستقل خسارت و 
همچنین  تعداد ۱۲ نفر با اخذ رضایت شاکی بدون پرداخت وجه 
از زندان آزاد شده اند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: ۲۵ نفر 
از محل تامین خسارت های بیمه بدنی کشور با ۳ میلیارد تومان 
و ۱۴ نفر نیز از محل اعتبارات بانک ها با جذب وام ۳۹۶ میلیون 
تومان آزاد شدند. موسوی در ادامه افزود: مذاکره با شاکیان ۸۷ 
به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰  از مددجویان و تخفیف بدهی  نفر 
میلیون تومان و اخذ رضایت شاکی نیز از دیگر اقدامات ستاد دیه 
استان کرمان بوده است. وی با اشاره به اینکه ۵۱ مددجو برای 
تامین بدهی خود توان پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۷۲۳ میلیون 
پرداخت  توسط مددجویان  مبلغ  این  داشته اند، گفت:  را  تومان 
شده است. رییس ستاد دیه استان کرمان در ادامه در رابطه با 
جشن گلریزان گفت: برگزاری این جشن در شهرستان کرمان و 
بم با تعهد مبلغ ۶۱۴ میلیون تومان توسط خیرین بوده است که 
مبلغ جمع آوری تعهدات گلریزان کرمان به مبلغ ۴۵۸ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. وی در ادامه طبق آخرین استعالم 
از زندان های استان تعداد مددجویان جرایم غیرعمد را ۱۹۳ نفر 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد ۱۶۳ نفر ورودی امسال و مابقی 
از سال ۹۳ در زندان هستند که زمینه آزادی ۳۰ نفر از سال ۹۳ 
را تا سال ۹۵ در دست کار داریم. رئیس ستاد دیه استان کرمان 
همچنین افزود: ۲۴ نفر در زندان های استان بدهکار دیه، ۱۱۹ 
نفر مهریه، ۴۳ نفر چک برگشتی و هفت نفر نیز مربوط به نفقه 
هستند. وی در ادامه  ۱۶ درصد زندانیان را از سال ۹۴ دانست 
که ۱۳ درصد آن ها به دلیل پرداخت دیه و ۸۷ درصد آن ها به 
واسطه مسایل مالی بوده است که امیدواریم تا پایان سال تعداد 

افراد مربوط به بدهکاران دیه آزاد شوند.

رد شهر و استانها 4

مرکز تحقیقات بیابان زدایی واحد اصفهان )خوراسگان( از سوی 
فعالیت  مجوز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونت 
دریافت کرد. به گزارش کیمیای وطن، معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(با اعالم این خبر 
افزود: با توجه به سوابق پژ وهشی این واحد دانشگاهی در زمینه 
مطالعات بیابان زدایی پس از بررسی های کار شناسی توسط هیأت 
و  تجهیزات  بررسی  و  مرکزی  سازمان  و  اصفهان  استان  امنای 
امکانات این واحد دانشگاهی مجوز مرکز از سوی معاونت پژوهشی 
دانشگاه آزاد اسالمی صادر شد. وی اظهار کرد: این مرکز اکنون 
در راستای تنزل ریزگرد ها با پرداخت مالی یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و  است  قرار گرفته  بردن خشکسالی مورد حمایت  بین  از  برای 
دانش بنیان  سرمایه گذاری  و  اقتصاد  راهبردی  شورای  جلسه  در 
دانشگاه آزاد اسالمی از طرح تولید »نانورس« دانشگاه آزاد اسالمی 
فرسایش  ریزگرد ها،  با  مبارزه  برای  )خوراسگان(  اصفهان  واحد 
بادی و بیابان زدایی اعالم حمایت شد. نجفی با بیان اینکه مرکز 
تحقیقات بیابان زدایی اکنون در پایلوتی به وسعت ۳۰۰ مترمربع 
جاللیان،  احمد  دکتر  مرکز  این  رییس  نخستین  و  راه اندازی 
استادتمام گروه خاک  شناسی، تعیین شده است، افزود: نانو رس 
نام محصولی است که با استفاده از فناوری نانو می تواند در تثبیت 
شن های روان و جلوگیری از بیابان زایی، فرسایش بادی و پراکنش 
ریزگرد ها تأثیری جدی داشته باشد و »نانو رس« که توسط ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو مورد تائید علمی قرار گرفته است و در 

قالب دو اختراع در سازمان مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده 
است، از سوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به 
شکل غیر صنعتی تولید شده تا باعث جلوگیری از فرسایش خاک 
و مقابله با ریزگردهایی شود که امروز کشور را با بحران زیست 

محیطی مواجه کرده است.
 وی اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان که در 
منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و همچنین افزایش سطح 
بیابان ها و مشکالت به وجود آمده توسط ریزگرد ها و همچنین 
مطالعه منابع روز دنیا بر آن شده ایم تا از تکنولوژی تولید و استفاده 
از نانورس در رفع این مشکالت یاری بگیریم و مرکز تحقیقات 

بیابان زدایی در این خصوص می تواند بسیار مؤثر باشد.

باید  بهشتی  فرودگاه شهید  تاکسی های  اصفهان گفت:  استاندار 
راهکارهای  باید  امر  این  برای  و  شود  مدرن سازی  و  نوسازی 

پیشنهادی ارائه شود تا پروژه اجرایی گردد.
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
اصفهان، رسول زرگرپور در شورای سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسی رانی شهر اصفهان، اظهار کرد: سیستم تاکسی رانی، سیستم 
مهم و مردمی است و اداره آن نیز نیازمند مدیریتی اجتماعی و 

مردمی است.
وی با تاکید بر اینکه تاکسی های فرسوده باید از سیستم حمل و 
نقل خارج شوند، تصریح کرد: باید راهکارهای تشویقی و تسهیالت 
و طرح های پیشنهادی در هیئت مدیره شورا بررسی شود و به 

اجرا در آید.
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم متناسب سازی نیاز و منابع اظهار 
داشت: تعادل سازی عرضه و تقاضا باید بر اساس طرحی آماده 
شود و با بررسی در هیئت مدیره نیازمندی های این طرح از جمله 

تسهیالت و طرح ها بررسی گردد.
طی  باید  طرح  دو  این  اینکه  بر  تاکید  با  زرگرپور  رسول 
مدیره  هیئت  تصمیم  اگر  افزود:  آید،  در  اجرا  به  آینده  یک ماه 
در  و  شد  خواهد  اجرا  که  بود  کافی  پروژه  دو  این  اجرای  برای 
داده ارجاع  شورا  به  تصمیم گیری  برای  باید  صورت  این   غیر 

 شود.
وی در ادامه به نوسازی خودروهای مستقر در ترمینال های ورودی 
و خروجی شهر و به خصوص خودروهای مستقر در فرودگاه اشاره 

کرد و گفت: تاکسی های فرودگاه باید نوسازی و مدرن سازی شود و 
برای این امر باید راهکارهای پیشنهادی ارائه شود تا پروژه اجرایی 

گردد.
مدیر ارشد استان با اشاره به آمار ارائه شده، گفت: براساس این 
آمار ۹ هزار تاکسی در شهر تردد می کنند که از این تعداد ۷ هزار 
و سیصد تاکسی به نصب سامانه هوشمند اقدام کرده اند و مجهز 

به این سامانه هستند.
با هماهنگی، همفکری  باید مدیران ذیربط  تاکید کرد:  زرگرپور 
نسبت  مشخص  زمانی  فاصله  یک  در  تاکسیرانان  توجیه  و 
اقدام  شهر  تاکسی های  همه  در  هوشمند  سامانه  نصب   به 

کنند.

ایجاد مرکز تحقیقات بیابان زدایی در دانشگاه 
آزاد اصفهان

 لزوم نوسازی تاکسی های فرودگاه شهید
 بهشتی اصفهان
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 « گشتی در اخبار
رییس کل دادگستری کرمان:

سرقت و ضرب و جرح در صدر جرایم کرمان قرار دارد
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: کرمان از حیث فراوانی خشونت رفتاری 
شورای  در  موحد  یداهلل  دارد.  سرقت  جرم  از  بعد  را  دوم  رتبه  جرح  و  ضرب  و 
پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با موضوع خشونت اظهار کرد: برای پیشگیری 
از جرم، سه محور پیشگیری فرهنگی – اجتماعی، وضعی و قضایی و کیفری را 
مدنظر قرار داده ایم. وی با بیان اینکه پیشگیری های وضعی عمدتا به عهده نیروی 
انتظامی است، گفت: جامعه ما درگیر خشونت های فیزیکی و گفتاری است؛ کرمان 
از حیث فراوانی خشونت رفتاری و ضرب و جرح رتبه دوم را بعد از جرم سرقت 
دارد. رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: این آمار در ۱۹ استان، مشابه با 
استان کرمان است و در ۱۲ استان دیگر رتبه اول به ضرب و جرح و رتبه دوم 
الزمه  را  و خوب  منسجم  برنامه ای  ارایه  موحد  است.  یافته  اختصاص  سرقت  به 
پیشگیری از جرایم مهم دانست و گفت: سازمان ها و نهادها وظایفی ذاتی دارند که 
باید اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند. وی افزود: تقویم جرایم عمدی 
نشان می دهد زمانی که نوجوانان و جوانان از درس و مدرسه فارغ می شوند، آمار 
خشونت افزایش پیدا می کند و زمانی که درگیر امتحانات هستند، این آمار بسیار 

کاهش پیدا می کند. 

در چهار محال و بختیاری؛

جشنواره ملی خیران مدرسه ساز برگزار می شود
استاندار چهار محال و بختیاری گفت: جشنواره خیران مدرسه ساز چهار محال و بختیاری 
به  اشاره  با  قاسم سلیمانی دشتکی  برگزار می شود.  ملی  به صورت  بار  نخستین  برای 
برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز چهار محال و بختیاری به صورت ملی اظهار داشت: 
این جشنواره برای نخستین بار در خارج از استان و به صورت ملی برگزار می شود. وی 
با بیان اینکه جشنواره خیران مدرسه ساز چهار محال و بختیاری طی برنامه ریزی های 
انجام شده در تهران برگزار می شود، عنوان کرد: جشنواره خیران مدرسه ساز چهار محال 
و بختیاری روز ۲۸ دی ماه سال جاری با حضور خیران در شهر تهران برگزار می شود. 
نیازمند  بختیاری  و  استان چهار محال  داشت:  اظهار  بختیاری  و  استاندار چهار محال 
مناسب سازی مدرسه هاست که خیران  و  آموزشی  توسعه فضاهای  برای  کمک خیران 
می توانند در این مسیر گام های بلندی برای توسعه این استان و رفع کمبودهای آموزشی 
بردارند. وی ادامه داد: هم اکنون مدارس فرسوده بسیاری در این استان وجود دارد که 
تعداد آنها بیش از ۱۰۰ مدرسه است و این مدارس نیازمند بازسازی هستند که اعتبارات 
استان جوابگوی مخارج سنگین سخت و ساز این مدارس نیست. استاندار چهار محال 
و بختیاری گفت: همچنین در این استان بسیاری از پروژه های مدرسه سازی نیمه تمام 

است که نیازمند اعتبار برای اتمام این پروژه ها هستند.

در جلسه شورای شهر یزد مطرح شد؛

کشتارگاه صنعتی دام یزد در آستانه تعطیلی
در دویست و پنجاهمین جلسه شورای شهر یزد که به منظور بررسی مسایل 
برگزار شده  یزد  تره بار  و  و میدان میوه  دام  و مشکالت کشتارگاه صنعتی 
شورای  رییس  شد.  گوشزد  یزد  دام  صنعتی  کشتارگاه  تعطیلی  خطر  بود، 
شهر یزد در جمع اعضای شورا با انتقاد از وضعیت نامطلوب کشتارگاه دام 
استان  سطح  در  مجموعه  دو  این  برای  داشت:  اظهار  یزد  تره بار  میدان  و 
از خدمات رسانی  اینکه  به جای  امروز  و  سرمایه گذاری عظیمی شده است 
و میدان  بد کشتارگاه  و وضع  ببریم، شاهد آشفتگی  لذت  این مجموعه ها 
تره بار هستیم. شیخ عباس زارع ادامه داد: میدان میوه و تره بار یزد، قرار بود 
از استان  به بخشی  تنها  اما می بینیم که  کل استان را سرویس دهی کند؛ 
خدمات می دهد و به موازات آن میدانی در شاهدیه فعال است. وی افزود: 
سرمایه گذاری خوبی در میدان تره بار یزد شده و امکانات خوبی نیز دارد؛ 
رییس  است.  ناهمگن  آن  در  فعالیت ها  و  نیست  فعال  غرفه ها  تمامی  اما 
گرفته  نادیده  مجموعه  این  در  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  یزد  شهر  شورای 
را  رغبت سرمایه گذاری  تا کسی  رفتارها موجب می شود  نوع  این  و  شده 
در استان نداشته باشد. وی پیرامون وضعیت کشتارگاه دام یزد نیز اظهار 
داشت: کشتارگاه دام مشکالتی دارد؛ از جمله مسافت و فاصله زیاد با شهر 
 که این مساله موجب شده تا قصابان یزد چندان تمایلی برای حضور در آن 

نداشته باشند.

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1618 شماره  شناسنامه  دارای  مورنانی  صدیقی  اصغر  آقای 
5547/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 94/8/9  به شناسنامه 529 در  تقی صدیقی مورنانی 
گفته ورئه حین القوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر 1- علی اکبر صدیقی 
مورنانی به شناسنامه  72 فرزند پسر 2- اصغر صدیقی مورنانی به شناسنامه 1618 فرزند پسر 3- 
شهربانو موسویان دهکردی به شناسنامه 10720 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را درسه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29172/م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه  شورای اصفهان 

حصر وراثت
آقای رضا موسی خانی دارای شناسنامه شماره 251-53 به شرح دادخواست به کالسه 5543/94 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی 
موسی خانی  در تاریخ 94/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورئه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار پسر و پنج دختر و دو همسر 1-علیرضا موسی خانی بشناسنامه 
موسی  احمدرضا  پسر 3-  فرزند  بشناسنامه 53251  موسی خانی  پسر 2-رضا  فرزند   52250
خانی بشناسنامه 1857 فرزند پسر4-امیررضا موسی خانی بشناسنامه 127007717 فرزند پسر5- 
فرشته موسی خانی بشناسنامه 5436 فرزند دختر6- فریبا موسی خانی بشناسنامه 7622 فرزند 
دختر7-فرح ناز موسی خانی بشناسنامه 339 فرزند دختر8- الهام موسی خانی بشناسنامه 64844 
فرزند دختر 9- فرانک موسی خانی بشناسنامه 22784 فرزند دختر 10- کبری جان نثاری ادنی 
بشناسنامه 1271342952 همسر 11- اشرف السادات اسدالهی زاده بشناسنامه 410 همسر والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29173/م الف شعبه دهم 

حقوقی دادگاه شورای اصفهان 

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   281 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  عابدی  اکبر  آقای 
5529/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضان عابدی خوراسگانی بشناسنامه 719  در تاریخ 93/3/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و7 دختر و یک همسر 1- اکبر عابدی 
خوراسگانی بشناسنامه 281 فرزند 2-اصغر عابدی خوراسگانی بشناسنامه 5 فرزند 3- محمدرضا 
فرزند  بشناسنامه 74  عابدی خوراسگانی  فرزند 4-علیرضا  بشناسنامه 61  عابدی خوراسگانی 
5 – عباس عابدی خوراسگانی بشناسنامه 1019 فرزند6- ملک عابدی خوراسگانی بشناسنامه 
280 فرزند 7-ایران عابدی خوراسگانی بشناسنامه 282 فرزند 8 – معصومه عابدی خوراسگانی 
بشناسنامه 279 فرزند 9- معصومه عابدی خوراسگانی بشناسنامه 348 فرزند 10- مهدی عابدی 
خوراسگانی بشناسنامه 347 فرزند 11- صدیقه عابدی خوراسگانی بشناسنامه 3 فرزند 12- فاطمه 
عابدی خوراسگانی بشناسنامه 10 فرزند 13- مدینه ترابی مفرد جونقانی بشناسنامه 12 همسر و 
الغیر اینک با انجام تشریفات درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29175/م الف شعبه دهم 

حقوقی دادگاه شورای اصفهان 

حصر وراثت
آقای محمود ملک محمدی دارای شناسنامه شماره 62 به شرح دادخواست به کالسه 5531/94  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره قیصری 
دروازه نویی بشناسنامه 39384  در تاریخ 94/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند دختر و یک همسر 1- مینا ملک محمدی 
بشناسنامه 7298 فرزند دختر 2-مریم ملک محمدی بشناسنامه 1162 فرزند دختر 3- محمود 
ملک محمدی بشناسنامه 62 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره: 29176/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای اصفهان 

 
حصر وراثت

به کالسه 5534/94   دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره 2682  دارای  کرباسی  آقای حسین 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
کرباسی باب الدشتی  بشناسنامه 1479  در تاریخ 94/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر و یک همسر 1- حسین 
بشناسنامه  الدشتی  باب  کرباسی  حسن   -2 فرزند   2682 بشناسنامه  الدشتی  باب  کرباسی 
1197 فرزند 3- مرضیه کرباسی باب الدشتی بشناسنامه 6453 فرزند 4- راضیه کرباسی باب 
الدشتی بشناسنامه 6071 فرزند 5- مریم کرباسی باب الدشتی بشناسنامه 1270710737 فرزند 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر  و  همسر   1727 بشناسنامه  قهجاورستانی  منتظری  صدیقه   -6
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29177/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای

 اصفهان

حصر وراثت
خانم شوکت آذرپی به شرح دادخواست به کالسه 5538/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت جعفری قوام آبادی  بشناسنامه 88  
در تاریخ 94/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و سه دختر1- محمود آذرپی بشناسنامه 754 فرزند 2- شوکت آذرپی بشناسنامه 
529 فرزند 3- اشرف آذرپی بشناسنامه 303 فرزند 4- فریبا آذرپی بشناسنامه 3086 فرزند و الغیر 
اینک با انجام تشریفات درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29178/ م الف شعبه 

دهم حقوقی دادگاه شورای اصفهان

حصر وراثت
آقای عباسعلی حبیب الهی جوهرانی دارای شناسنامه شماره 7  به شرح دادخواست به کالسه 
5536/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا حبیب الهی جوهرانی  بشناسنامه 7  در تاریخ 94/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر یک دختر و یک همسر 1- عباسعلی 
حبیب الهی جوهرانی بشناسنامه 7 فرزند 2- حسین حبیب الهی جوهرانی بشناسنامه 4 فرزند 
3- محمد حبیب الهی جوهرانی بشناسنامه 496 فرزند 4- حسن حبیب الهی جوهرانی بشناسنامه 
451 فرزند 5- فاطمه حبیب الهی جوهرانی بشناسنامه 1270755064 فرزند 6- عصمت حبیبی 
خوراسگانی بشناسنامه 128 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی   تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را 
تقدیم  به شورا  ماه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  از  باشد   او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29180/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورا ی

اصفهان

حصر وراثت
شورا  این  از   5539/94 کالسه  به  دادخواست  شرح  به  محمدآبادی  احمدی  رضا  علی  آقای 
احمدی  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
محمدآبادی  بشناسنامه 2109 در تاریخ 87/1/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر 1- علیرضا احمدی محمدآبادی 
بشناسنامه 1271767791 فرزند 2- پریسا احمدی محمدآبادی بشناسنامه 1271489525 فرزند 
3- فاطمه معتمدی بشناسنامه 48 مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی   تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را 
تقدیم  به شورا  ماه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  از  باشد   او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29181 / م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای

 اصفهان

حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره 975  دارای  کوهانستانی  عزیزی  آقای حسین 
5537/94  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اهلل عزیزی کوهانستانی بشناسنامه 4 در تاریخ 93/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر و یک همسر 1- حسین 
عزیزی کوهانستانی بشناسنامه 975 فرزند پسر 2- حسن عزیزی کوهانستانی بشناسنامه 3542 
فرزند پسر 3- ناهید عزیزی کوهانستانی بشناسنامه 992 فرزند دختر 4- اقدس هاشمی ده چی 
بشناسنامه 8 همسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره: 29179/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای اصفهان
حصر وراثت

خانم زهره دهنی زاده  دارای شناسنامه شماره 53917  به شرح دادخواست به کالسه 5545/94 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا نوری   
بشناسنامه 3055 در تاریخ 82/7/10    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و پنج دختر 1- زهره دهنی زاده 53917 فرزند 2-فاطمه 
دهنی زاده 53919 فرزند 3- زینت دهنی زاده 1449 فرزند 4- فخری دهنی زاده 40240 فرزند 
5- زهرا دهنی زاده 53918 فرزند 6- علی دهنی زاده 53920 فرزند 7- رسول نوری 46539 
فرزند 8- غفار نوری منش 682 فرزند 9- کریم دهنی زاده 72 فرزند و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29174/ م الف شعبه دهم 

حقوقی دادگاه شورای اصفهان

حصر وراثت
آقای فرهاد قالنی دارای شناسنامه شماره 1956 به شرح دادخواست به کالسه 5542/94 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قالنی 
آخوره علیایی بشناسنامه 17 در تاریخ 94/9/23     اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک همسر 1- مهرداد قالنی 1535 
فرزند پسر 2- فرهاد قالنی 1956 فرزند پسر 3- ناهید قالنی آخوره علیایی 1612 فرزند دختر 
4- توران قالنی 129 همسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی  ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره: 29182/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای اصفهان
حصر وراثت

آقای عباس ترک زاده اصفهانی با وکالت عادله ترک زاده دارای شناسنامه شماره 46353 به شرح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  دادخواست به کالسه 5544/94 
توضیح داده که شادروان ناهید پاک روان     بشناسنامه 743 در تاریخ 94/7/10  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک 
همسر و یک مادر 1- محمدرضا ترک زاده اصفهانی 1270099655 پسر 2- محمدامین ترک زاده 
اصفهانی 1270542745 پسر 3- صفورا مهتابیان پور 1662 دختر 4- عباس ترک زاده اصفهانی 
46353 همسر 5- رقیه هاللی 1072 مادر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29183/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای اصفهان

حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 22  آقا ی رحمت اهلل قدیری شیرانی  
5552/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آرزو قدیری بشناسنامه 2079 در تاریخ 94/9/28       اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر و یک مادر و یک پدر 1- ابوالفضل 
کشانی 1275489346 فرزند پسر 2- محمدرضا کشانی 2395 همسر 3- عفت نیکبخت 2294 
مادر 4-رحمت اهلل قدیری شیدانی 22 پدر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29184/ م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه شورای اصفهان

حصر وراثت
خانم سیده اصلی اقبالی به شرح دادخواست به کالسه 5554/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی مصدقی دوگاهه به  شناسنامه 933 
در تاریخ 94/6/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک مادر و یک پدر 1-سیده اصلی اقبالی دوگاهه 1284 مادر 2- سلیم مصدقی دوگاهه 
13 پدر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا و صیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 29186/ م الف رییس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان شعبه دهم حقوقی اصفهان

حصر وراثت
خانم نیایش خدایار دارای شناسنامه شماره 16985  به شرح دادخواست به کالسه 5557/94 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جعفر خدایار 
به  شناسنامه 171 در تاریخ 94/8/19         اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک همسر 1- نیایش خدایار 16985 فرزند 2- ستایش خدایار 
6409 فرزند 3- منیژه یابرادر 578 همسر و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 29187/م الف رییس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان شعبه دهم حقوقی اصفهان
حصر وراثت

آقای مجید هوندی زاده  به شرح دادخواست به کالسه 511/94  از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه هوندی فصیح  به  شناسنامه12در 
تاریخ 94/9/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

دو پسر و سه دختر  1- مجید هوندی زاده 2464  2- امیر مسعود هوندی زاده 1161
غیر  زاده 1338 وال  زاده 2600 5- محبوبه هوندی  مهین هوندی  زاده 1973 4-  مهناز هوندی   -3
)فرزندان(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزیور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 29185/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

اصفهان شعبه دهم حقوقی اصفهان
حصر وراثت

خانم زهره آشوری قزوینی دارای شناسنامه 63071   به شرح دادخواست به کالسه 5559/94 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور آشوری قزوینی  
به شناسنامه 23915 در تاریخ 94/9/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر و یک همسر 1- مجید آشوری قزوینی 1606 فرزند 2- 
حمیدرضا آشوری قزوینی 601 فرزند 3-  زهره آشوری قزوینی 63071  فرزند 4- مهری سلیمانی زفره 
818 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29188/ م الف رییس شعبه دهم شورای حل اختالف 

اصفهان شعبه دهم حقوقی اصفهان
حصر وراثت

خانم رضوان عشاقی دارای شناسنامه شماره 63916  به شرح دادخواست به کالسه 5581/94  از این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا عشاقی  به شناسنامه 
386 در تاریخ 94/8/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و دو دختر و همسر 1- محمدرضا  عشاقی 63917 فرزند 2- احمدرضا عشاقی 596 
فرزند 3- سعید عشاقی 1710 فرزند 4- رضوان عشاقی 63916 فرزند 5- فرزانه عشاقی 453 فرزند 
6- فاطمه بیگم صمدانی 373 همسر وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا دارد و اال گواهی صادر خواهد شد شماره :  29189/م 

الف شعبه دهم حقوقی شورای اصفهان



در دوره جدید تابلوهای تبلیغات شهری؛

»قاتل خاموش«   در اصفهان 
از  شهری  تبلیغات  تابلوهای  وطن:  کیمیای 
موضوع  به  شهروندی  فرهنگ  کمیته  سوی 
با  است.   خاموش«  اختصاص  یافته  »قاتل 
گرمایشی  وسایل  از  استفاده  هوا،  سرد شدن 
بسته   و  مردم  سهل  انگاری  غیراستاندارد، 
دلیل  به   شومینه  و  بخاری  لوله های  شدن 
در  درزهای  تمام  بستن  و  کالهک  نداشتن 

و پنجره ها، گازگرفتگی افزایش می یابد. در همین راستا طرح های 
پشت تابلوهای تبلیغاتی شهری نیز از سوی کمیته فرهنگ شهروندی 
لوله  دادن  قرار  است.   خاموش«  اختصاص  یافته  »قاتل  موضوع  به 
در  دودکش  بدون  بخاری  دادن  قرار  لوله،  نادرست  اتصال  آب،  در 
محیط کوچک، استفاده از لوله آکاردئونی و بسته بودن تمام منافذ 
از جمله عواملی است که منجر به گازگرفتگی می شود. جمله »قاتل 
خاموش را نمی بینیم« در هر یک از این طرح ها به عواملی که منجر 
آگاه سازی  مسیر  در  بتواند  تا  داشته  اشاره  گازگرفتگی می شود،  به 

مردم گامی موثر بردارد.

 شناسایی 340 دانشجوی شهید 
در اصفهان

دانشجوی  شهدای  کنگره  اجرایی  دبیر 
رویکرد کنگره شهدای  اصفهان گفت:  استان 
دانشجوی این استانف مخاطب محور استغ به 
همین دلیل جشنواره های مردمی متعددی را 
کرده ایم.  برگزار  شهدا  یاد  گرامیداشت  برای 
گذشته  سال  کرد:  بیان  قاسمی  غالمحسین 
در  اصفهان  استان  دانشجوی  شهدای  کنگره 

دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. امسال با توجه به برگزاری جلسات 
متعدد قرار است این کنگره در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شود. 
وی خاطر نشان کرد: در راستای معرفی و گرامیداشت یاد شهدای 
دانشجوی استان اصفهان، 12 مورد فعالیت فرهنگی و تبلیغاتی انجام 
با عناوین  به چاپ دو کتاب  از جمله آن ها می توان  شده است که 
»روشنا« و »فارغ التحصیالن باالترین مقطع« که در رابطه با سبک 
همچنین  کرد.  اشاره  است،  استان  این  دانشجوی  شهدای  زندگی 
چاپ سالنامه، تولید مستند و برگزاری جشنواره های متعدد نیز از 
توجه  آن  به  باید  که  نکته ای  است.  بوده  کنگره  این  اقدامات  دیگر 
کنم مخاطب محوری برنامه های مرتبط با شهدای دانشجوی استان 
استان  دانشجوی  شهدای  آمار  به  اشاره  با  قاسمی  است.  اصفهان 
تاکنون 340 دانشجوی شهید شناسایی شده  اصفهان توضیح داد: 
است و پرونده 50 شهید دیگر در دست اقدام است و اگر دانشجو 
از  تن  سه  شد.  خواهد  افزوده  آمار  این  به  شود،  محرز  آن ها  بودن 

شهدای دانشجوی ما نیز از مدافعان حرم هستند.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار می کند؛

نغمات روضه با روش های نوین 
تبلیغی

دفتر  سوی  از  روضه  نغمات  آموزشی  دوره  وطن:  کیمیای 
گزارش  به  می شود.  برگزار  اصفهان  استان  اسالمی  تبلیغات 
روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، سرپرست اداره 
این  اعالم  با  اصفهان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  هنری  فرهنگی 
خبر گفت: این دوره آموزشی برای آشنایی طالب و مبلغان 
است.  مرثیه خوانی  نغمات  و  ردیف ها  دستگاه ها،  با  مذهبی 
مهدی پایون تصریح کرد: نقش صدا و الحان خوش، اجرا و 
آواز با نوایی استادانه و گویا در مناسبت ها و مراسم مذهبی 
عاشقان سرور شهیدان،  و  با شیفتگان  ارتباط  برقراری  برای 
خودی  به  شیعیان  داد:  ادامه  وی  است.  اهمیت  حایز  بسیار 
خود نسبت به حسین بن علی )ع( ارادت خاص داشته و روضه 
و نوحه خوانی  با روشی صحیح در بروز و ظهور این احساسات 
عاشقانه بسیار موثر خواهد بود. سرپرست اداره فرهنگی هنری 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در ادامه گفت: این سنت حسنه 
حرکت  حسینی  عزاداری  همپای  و  همراه  روزها  آغازین  از 
کرده  و به تکامل رسیده و در این مسیر از مهارت استادان 
این فن بهره برده است. وی با بیان اینکه ثبت نام برای تمام 
پایه های تحصیلی آزاد است، افزود: مهلت ثبت نام در این دوره 
آموزشی تا دی ماه 1394 است و عالقه مندان  به شرکت در 
 این دوره، برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی مرسالت به نشانی

 www.Morsalat.ir مراجعه کنند. 

در نمایشگاه آنالین FOR ALL برگزار می شود

ویدیوآرت های اصفهانی ها در راه 
ایتالیا

نمایشگاه  در  ایرانی  هنرمندان  آثار  وطن:  کیمیای 
ویدیوآرت،  اختصاصی  کانال  در   FOR ALL آنالین 
دی   24 از  کانتینر  بین المللی  اینترنتی  تلویزیون 
این  درمی آید.  نمایش  به  جاری  سال  ماه  اسفند   8 تا 
مدیر  عالمشاه،  فرشته  نمایشگاه گردانی  به  نمایشگاه 
و  می شود  برگزار  اصفهان  در  ویدیوآرتیست  سایت 
ویدیوآرت های »زمین را حفظ کنید، از آن همه است« 
کمیلی،  هاجر  نقاشی گونه«  »روایتی  مهدیانی،  عاطفه 
الهام  و »همچنان می چکد«  رزا گلخنی  »خودنگاری« 
و  تهران  از  دنیا حاجی زاده  »کوچ«  اصفهان،  از  باطنی 
آن  در  انگلستان  از  فرج نژاد  آریا  اجتماعی«  »جنبش 
رویداد،  این  طریق  از  هنرمند  می شوند.  داده  نمایش 
ویدیوآرت خود را با میلیون ها نفر تماشا می کند و آن ها 
را در دریافت پیغامش، لذت بردن از اثرش و آنچه که 
در ذهن دارد، شریک می کند. مدت زمان هر ویدیوآرت 
کمتر از 4 دقیقه است و هر هنرمند تنها با یک اثر در 

این رویداد شرکت کرده است.

هنرهای  تخصصی  دانشگاه  تشکیل  طرح  که  زمانی  از 
سنتی از سوی استاد فرشچیان مطرح شد، نزدیک به 10 
سال می گذرد و اینطور که از شواهد و قراین پیداست، 
نیز  دیگر  باید 10 سال  دانشگاه  این  تشکیل  برای  شاید 
صبر کرد.  بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی درباره 
که  دانشگاهی  با  دانشکده صنایع دستی  راه اندازی  تفاوت 
راه اندازی  پیشنهاد  پیش،  سال  چند  فرشچیان  استاد 
دانشکده  راه اندازی  با  می گوید:  بود،  کرده  مطرح  را  آن 
صنایع دستی می توان جشنواره هایی مناسب با این حوزه 
جشنواره های  فاقد  ما  دانشگاه های  زیرا  کرد؛  راه اندازی 
حوزه  در  مثال  برای  هستند.  صنایع دستی  برای  مناسب 
ما  و  برگزار می شود  »ناصر خسرو«  گردشگری جشنواره 
نیز درصدد هستیم در حوزه صنایع دستی جشنواره ای با 
عنوان استاد فرشچیان راه بیندازیم تا از کسانی که در این 
حوزه فعالیت پژوهشی می کنند هم تقدیر شود؛ زیرا ما به 

تحقیقات پژوهشگران در این حوزه نیازمند هستیم.
««یک دانشکده با نام صنایع دستی

معاون صنایع دستی اظهار کرد: امید ما این است که در 
ارتباط با دانشگاه علم و فرهنگ، یک دانشکده صنایع دستی 
با مدل نسبتا جدیدتر همراه با کارهایی تازه و کارآفرینی 
برای جوانان تازه فارغ التحصیل انجام دهیم، تا انشاءاهلل یک 
بیندازیم. ما در دانشگاه  نام صنایع دستی راه  با  دانشکده 
علم و فرهنگ حتی یک گروه هم نداریم، اما می خواهیم 
به سمتی برویم که سریع این کار را انجام دهیم. نظرات 

همه نیز در این زمینه مثبت است.
«« بروکراسی عجیب و غریب

هنرهای  دانشگاه   راه اندازی  از  مسیری  ما  داد:  ادامه  او 
دادند، طی  پیشنهاد  را  آن  فرشچیان  آقای  که  را  سنتی 
کردیم و در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز مطرح شد؛ اما 
متاسفانه این موضوع هنوز از سوی آنها به ما ابالغ نشده و 
بعد از پیگیری های انجام شده هنوز به نتیجه ای نرسیدیم. 
این موضوع جای تاسف دارد؛ زیرا اگر چنین پیشنهادی در 
کشورهای دیگر مثل چین یا هند توسط استاد برجسته ای 
مثل آقای فرشچیان مطرح می شد، حتما تاکنون اجرایی 
شده بود. متاسفانه در این زمینه دچار کارهای بروکراسی 
کرد:  اضافه  معاون صنایع دستی  غریبی شدیم.  و  عجیب 
مطرح  فرشچیان  استاد  از سوی  پیشنهاد  این  که  زمانی 
شد، سازمان میراث فرهنگی، فضای مربوط به این کار را 
هم آماده کرده بود و من می ترسم با گذر زمان انگیزه های 
سازمان هم کم شود. این طرح می توانست طی دو سال 

مصوب شود؛ اما نزدیک به 10 سال است که هنوز تمام 
نشده و این نشان دهنده نوعی بیماری در سیستم اداری 

ماست.
«« رشته جواهرسازی

دانشکده صنایع دستی  راه اندازی  زمان  درباره  نامورمطلق 
و رشته هایی که قرار است در آن تدریس شود، بیان کرد: 
نظر  در  حوزه  این  برای  می خواهیم  که  رشته هایی  هنوز 
با  انتخاب رشته ها  داریم  و تصمیم  نشده  بگیریم، قطعی 
باشد؛ مثال  امروز هماهنگی داشته  سلیقه شناسی جوانان 
رشته  جواهرسازی که دانشجویان از آن به خوبی استقبال 
دانشگاه ها،  از  بسیاری  در  و در حال حاضر هم  می کنند 
دوره  آموزش جواهرسازی برگزار می شود و قرار است به 
زمینه  این  در  بتوانیم  امیدواریم  شود؛  تبدیل  رشته  یک 

نیروهای خوب تربیت کنیم.
«« پوشاک سنتی

هم  هویتی  و  سنتی  پوشاک  حوزه   در  کرد:  اظهار  وی 
پیشنهاد  افرادی که می خواهند  استقبال خوبی می شود. 
با کمبود  شوند، بیشترین حجم کارآفرینی را دارند و ما 

مواجه  زمینه  این  در  متخصص  نیروی 
از  اینکه  هستیم؛ پوشاک سنتی یعنی 
با  روز  به  طراحی  و  سنتی  پارچه های 

سنتی  ریشه های  حفظ 
شود.  استفاده  ایرانی 
زمان تشکیل دانشکده 
صنایع دستی مشخص 
نشده، اما تفاهم نامه ای 
را امضا کردیم و جلسات 
اجرایی شدن این کار را 

پیگیری می کنیم.
یک  دانشگاه   »»

ضرورت حیاتی
به  نیاز  درباره  او 

دانشگاه  و  دانشکده 
اظهار  حوزه  این  در 
ما  شک  بدون  کرد: 
دانش محکوم  بدون 
خواهیم  زوال  به 

از  یکی  حداقل  بود. 
می تواند  که  عناصری 

زوال  به  را  صنایع دستی 
بکشاند، نبود ارتباط نهادینه 

نیازمند  ما  بنابراین  دانشگاه است؛  و  میان صنایع دستی 
برای  حیاتی  دانشگاه یک ضرورت  و  ارتباط هستیم  این 
دهه های  در  که  علت هایی  از  یکی  است.  دستی  صنایع 
اخیر صنایع دستی از آن ضربه  مهلکی خورد، جدا کردن 
آن از دانش بوده است. صنایع دستی در گذشته براساس 
یک مبنای ِحَکمی استوار بوده است؛ تمام نقوش هندسی، 
رنگ بندی و ترکیب بندی ها با دانش روز خود تعیین شدند 
از طرف دیگر ما فکر می کنیم دانشگاه  یافتند؛  و تکوین 
نیز نیازمند حوزه  ماست. نامورمطلق گفت: همان طور که 
عمل بدون معرفت محکوم به زوال است و در نهایت اَبتر 
درخت  مثل  نیز  عمل  بدون  علم  و  دانش  ماند،  خواهد 
بی ثمر می ماند و زمانی می تواند ثمر دهد تا با حوزه های 
اقتصاد  و  فرهنگ  با  که  حوزه هایی  و  تولیدی  صنعتی 
مردم در ارتباط هستند، مرتبط شود؛ در غیر صورت اگر 
نکند،  برقرار  ارتباط  خودش  از  بیرون  محیط  با  دانشگاه 
دچار دور باطل می شود. ما ضرورت مشترک میان حوزه  
صنایع دستی و دانشگاه داریم و از زمانی که من وارد این 
حوزه شدم به دلیل سابقه  دانشگاهی، سعی کردیم تا حد 

نزدیک  را  ارتباط  این  امکان 
هم  جاهایی  تا  و  کنیم 
گروه هایی  و  بودیم  موفق 

راه اندازی شده است.

10 سال گذشت
دانشگاه هنرهای سنتی از رویا تا واقعیت

سیری در دنیای خرب 

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    46 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی   براآنی  اکبر  آقای 
5562/94   از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن براآنی دستجردی  به  شناسنامه9315 در تاریخ 85/4/15  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسرو یک دختر1- اکبر 
برا آنی دستجردی 46 فرزند  2- مصطفی براآنی دستجردی16618 فرزند 3- مجید براآنی 
تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند   17 دستجردی  آنی  برا  مرضیه   -4 فرزند   141 دستجردی 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست  در  مقدماتی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا دارد و اال گواهی صادر خواهد شد شماره :  29191/م الف شعبه دهم حقوقی 

شورا اصفهان
حصر وراثت

خانم مهناز اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 6095 به شرح دادخواست به کالسه 5568/94 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از 
علمدار اسماعیلی به  شناسنامه13 در تاریخ 94/5/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار دختر 1 – مهناز اسماعیلی 
6095 فرزند  2- طاهره اسماعیلی 11 فرزند  3- صدیقه اسماعیلی 8350 فرزند 4- مریم 
اسماعیلی 220 فرزند5- اکبر اسماعیلی 493 فرزند و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره:  29192/م الف رییس شعبه 10 دادگاه شورای 

حقوقی اصفهان
حصر وراثت

آقای مهدی شریفی دارای شناسنامه شماره 231 به شرح دادخواست به کالسه 5575/94  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجت 
اله شریفی به  شناسنامه127 در تاریخ 94/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر  1 – مهدی  شریفی 
231 فرزند پسر   2- فرزانه شریفی 274 فرزند دختر  3- زهرا شریفی 613 فرزند دختر  
4- عشرت هدائی 368 همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره:  29193/م الف رییس شعبه 10 دادگاه شورای حقوقی اصفهان
حصر وراثت

به کالسه  به شرح دادخواست  آقای مرتضی عابدی مهیاری دارای شناسنامه شماره 1282 
داده که  نموده و چنین توضیح  این شورادر خواست گواهی حصر وراثت  از     5574/94
شادروان حبیب اله عابدی  به  شناسنامه16 در تاریخ 92/4/17    اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسر و 4 دختر و یک 
– بهروز عابدی مهیاری 1033 فرزند  2- محمد رضا عابدی مهیاری 7 فرزند    همسر  1 
3- مصطفی عابدی مهیاری 1281 فرزند 4- مرتضی عابدی مهیاری 1282 فرزند 5- وحید 
عابدی مهیاری 3056 فرزند 6- مهین عابدی مهیاری 27 فرزند 7- شهین عابدی مهیاری 5 
فرزند 8- افسانه عابدی مهیاری 15 فرزند 9- فریبا عابیدی مهیاری 15 فرزند 10-شوکت 
انصاری 26 همسر و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 

شماره :  29194/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا شعبه دهم حقوقی اصفهان
حصر وراثت

خانم منیژه سقراطی دارای شناسنامه شماره 291 به شرح دادخواست به کالسه 5569/94  
از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا 
عباس سقرطی به  شناسنامه1127 در تاریخ 90/12/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و سه دختر و یک همسر  
1 - منصور سقراطی 2340 فرزند پسر     2- ناصر سقراطی 398 فرزند پسر   3- مینو 
سقراطی 627 فرزند دختر  مهیاری 4- منیژه سقراطی 291 فرزند دختر  5- مهناز سقراطی 
تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  وال  همسر  پزوه1970  طغیانی  سکینه   -6 دختر   فرزند   175

هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست  در  مقدماتی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا دارد و اال گواهی صادر خواهد شد شماره :  29195/م الف  رئیس شعبه 10 دادگاه 

شورا شعبه دهم حقوقی اصفهان
حصر وراثت

  5520/94 کالسه  به  دادخواست  شرح  31به  شماره  شناسنامه  دارای  افشاری  مهتاب  خانم 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  از 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  تاریخ 94/7/15   به  شناسنامه74 در  الیاس طیبی 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر همراه با 
   1270591592 طیبی  صبا  پسر2-  فرزند   1272033325 طیبی  حسین  امیر   -1 صیتنامه  و 
ابوالکرلو31  افشاری  مهتاب  دختر  4-  طیبی 1272738418فرزند  دختر 3- صدف  فرزند 
همسر و ال غیر   در ضمن و صیتنامه به شناسه سند 13949425588600001 دفتر اسناد 
گواهی  در  آن  نمودن  ملحوظ  خواستار  خواهان  که  باشد  می  ضمیمه  اصفهان   31 رسمی 
در یک  را  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینک   ./ باشد  ثبت می  را  عصر 
از  دیگری  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  نوبت 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد شماره :  29196/م الف  رئیس شعبه 10 دادگاه شورا شعبه دهم حقوقی

 اصفهان
اجرائیه 

مشخصات محکوم له نام: حسین ثقفیان نام پدر: صادق نشانی محل اقامت : اصفهان خانه 
اصفهان - چهارراه سپاه - خ میخک -پ 62 محکوم به بموجب دادنامه غیابی 635و954 مورخ 
85/7/12 و 85/10/2 دادگاه عمومی حقوقی شعبه 25 دادگاه قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 31/151/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها تا زمان 
وصول چکهای 65347و85/3/2 ، 65350و 85/3/2 717297و85/2/26، 595552و85/3/6 
در حق محکوم لها . حق االجرا بر اساس مبلغ ریالی محکومه به در اجرای احکام محاسبه و 
پرداخت آن به عمده محکوم علیه میباشد/ مشخصات محکوم علیه نام : محمود نام خانوادگی 
از  المکان محکوم علیه مکلف است  : مجهول  اقامت  نام پدر: اسماعیل نشانی محل  بانک 
تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن مسیر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. هر گه ظرف سه سال 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت  از  بعد 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم 
خواهد شد .تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به 
، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 وقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که 
ظهر برگه اجرا درج گردیده است توجه نموده و به آن  عمل نماید. شماره: 29291/م الف 
 رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده اصفهان محمود شعر باف زاده شعبه ششم دادگاه خانواده

 اصفهان
حصر وراثت

آقای سید مصطفی امیری محمد آبادی  دارای شناسنامه شماره 211 به شرح دادخواست به 
کالسه 5576/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمد رضا امیری محمد آبادی  بشناسنامه 38 در تاریخ 94/6/31  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و یک دختر و یک 
همسر 1- سید مصطفی امیری محمد آبادی 2111 فرزند  2- سید مرتضی امیری محمد آبادی 6 
فرزند  3- فاطمه سادات امیری محمد آبادی  4958 فرزند4- زهرا قادری کروه 5همسر والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه 
 به شوراتقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 29197/م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه 

 شورااصفهان 

حصر وراثت
آقای عبدالرسول رهنما   دارای شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست به کالسه 5580/94 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه 
رهنما فالورجانی  بشناسنامه 55 در تاریخ 92/9/1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-عبدالرسول رهنما 59 فرزند  ی 2-محمد 
رهنما فالورجانی182 فرزند  3-  زهرا رهنما فالورجانی 3522 فرزند4-بتول رهنما 2698 
5- فاطمه رهنما 2699 فرزند و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 

29198/م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه  شورااصفهان 
حصر وراثت

آقای محمد حسین عادلپور    دارای شناسنامه شماره 697 به شرح دادخواست به کالسه 5583/94   
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وهاب عادل 
پوربشناسنامه 24306 در تاریخ 94/5/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر 1- محمد حسین عادل پور 697 
فرزند 2- بدری عادل پور516 فرزند3-زهرا عادل پور  135 فرزند 4- سعیده عادل پور 3631 فرزند 
5-بهجت ابرقوی 766 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 29199/م الف 

شعبه دهم حقوقی دادگاه  شورااصفهان 
حصر وراثت

آقای زهره یوسفی باصری     دارای شناسنامه شماره 1272452557  به شرح دادخواست به کالسه 
5549/94    از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسنعلی یوسفی باصری بشناسنامه 36 در تاریخ 86/9/2    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر 1دختر و همسر 1- علی رضا یوسفی با صری 
401 فرزند 2-رمضان یوسفی باصری 402 فرزند 3-روح اهلل یوسفی یاصری949 فرزند  4- حمید 
رضا یوسفی باصری  1273712201 فرزند  5-زهره یوسفی باصری 1272452557 6فرزند- اسیه 
خاتون اکبری 13137 همسر والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 29200/م الف 

شعبه دهم حقوقی دادگاه  شورااصفهان 
حصر وراثت

آقای مهدی اسکندری     دارای شناسنامه شماره 41840به شرح دادخواست به کالسه 551/94 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صا     5
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  حبجان صابری بشناسنامه 4388 در تاریخ 94/8/16     
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 4 دختر  1- حسین اسکندری  2142 فرزند 
پسر  2-حسن اسکندری 2144 فرزند پسر  3-محمد علی اسکندری  59784 فرزند پسر   4- 
علیرضا اسکندری 415  فرزند  5-مهدی اسکندری 41840 فرزند پسر 6 -زینب اسکندری 2143 
6دختر7-فاطمه اسکندری  2145 6دختر 8- طاهره اسکندری  59783 6 دختر9- بتول اسکندری 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت  1414 فرزند پسر و الغیر   اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 29201/م الف شعبه دهم 

حقوقی دادگاه  شورااصفهان 
حصر وراثت

آقای سیده مویدی با و کالت زهرا شرکت قناد دارای شناسنامه شماره 1448به شرح دادخواست 
به کالسه 5385/94    از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بدری نظام زاده  بشناسنامه 65در تاریخ 92/3/30     اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر و سه دختر  1-سید مسعود مویدی 
اصفهانی 207 فرزند پسر   2-سعید مویدی اصفهانی 29164 فرزند پسر   3-ساعد مویدی 
اصفهانی  667 فرزند پسر   4- سعیده مویدی اصفانی 1448 فرزند پسر   5-سپیده مویدی 
اصفهانی 441 فرزند پسر  6 - فریده مویدی اصفهانی  116 فرزند پسر والغیر   اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 29202/م الف شعبه دهم حقوقی دادگاه  شورااصفهان 
حصر وراثت

به کالسه 5818و  دادخواست  دارای شناسنامه شماره 6به شرح  مطلق   آقای رضا موحدی 
94ج/10    از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن مو حدی مطلق   بشناسنامه 5032در تاریخ 81/1/20     اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 7پسر و 3دختر ویک عیال به نام زیل 1-علی 
موحدی مطلق ش ش 2 فرزند متوفی 2-مهدی موحدی مطلق ش ش7 فرزند متوفی    3-رمضانعلی 
موحدی مطلق ش ش122 فرزند متوفی4- رضا مودوی مطلق ش ش 6 فرزند متوفی    5- اکبر 
موحدی مطلق ش ش3626 فرزند مونوی    6-  حسین موحدی مطلق 66 فرزند متوفی 7-رسول 
موحدی مطلق ش ش 9307 فرزند منومی 8-بتول موحدی مطلق به ش گ 5 فرزندمتوفی 9- اشرف 
موحدی مطلق به پزش 5 فرزند 10متوفی طیبه موحدی مطلق به پ ش 3 فرزندموتوفی 11- صدیقه 
عباسی خوراسگانی به ش ش 71اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.شماره: 29203/م الف شعبه دهم 

حقوقی دادگاه  شورااصفهان 
حصر وراثت

آقای اکبر براآنی دستجردی  دارای شناسنامه شماره 46  به شرح دادخواست به کالسه 5562/94  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن براآنی دستجردی  
به شناسنامه 9315 در تاریخ 85/4/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است 1- اکبر برا آنی دستجردی 46 فرزند  2- مصطفی براآنی دستجردی16618 فرزند 3- مجید 
براآنی دستجردی 141 فرزند 4- مرضیه برا آنی دستجردی 17 فرزند 5- حسنی خانم بتولی دستجردی 47 
همسر و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره: 29190/م الف شعبه دهم حقوقی شورای

اصفهان
آگهی ابالغ 

بایگانی  شماره   9309980351200923: پرونده  شماره   9410100351211921  : ابالغیه  شماره 
داوود  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دوست  قهرمان  مهدی  خواهان   1394/10/17  : شعبه 
های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  بخشی  خدا 
عمومی  دادگاه   12 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت - ساختمان داد 
 9309980351200923 کالسه  به   . 120ارجاع  شماره  اتاق   1 -طبقه  اصفهان  استان  کل  گستری 
علت  به   . است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1395/02/18 آن  رسیدگی  وقت  که  گردید  ثبت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
کثیر  از جراید  نوبت در یکی  دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  انقالب در  های عمومی و 
و  مراجعه  گاه  داد  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار 
مقرر  در وقت  و  یافت  در  را  و ضمائم  داد خواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم   ضمن 
 فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. شماره: 29316/م الف دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی ) حقوقی(

 اصفهان 
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 9410100351211918 شماره پرونده :9409980351200751شماره بایگانی 
/متهم حامد  به طرفیت خوانده  دادخواستی  قهرمان دوست  بهزاد  : 940843 خواهان  شعبه 
خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  زاده  اسماعیل 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهار باغ باال- خ 
شهید نیکبخت - ساختمان داد گستری کل استان اصفهان -طبقه 1 اتاق شماره 120ارجاع . 
به کالسه 9409980351200751 ثبت گردید که وقت رسیدگی آن 1394/12/12 و ساعت 
11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
امور مدنی و دستور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  تجویز ماده 73 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
به داد گاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه دوم  از مفاد آن  آگهی و اطالع 
داد خواست و ضمائم را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. شماره: 

29315/م الف دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان



چهار شنبه 23 دی ماه 1394                       2 ربیع الثانی 1437                13 ژانویه 2016           سال اول شماره 66                قیمت : 500 تومان 6

به گزارش پایگاه خبری اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان، دكتر 
در  اصفهان  استان  جوانان  و  ورزش  كل  مدیر  حسيني  سلطان  محمد 
حاشيه بازدید از پروژه هاي ورزشي شهرستان كاشان در سالن اجتماعات 
گریبان گير  زیادي  مشكالت  گفت:  كاشان  فكري  ناصر  شهيد  ورزشگاه 
ورزش بوده است؛ یكي از مشكالت بحث نيروي انساني است كه با 80 نفر 
نيروي انساني كه در استان به كار گرفته شد، بخشي از كمبود نيروهاي 

بازنشسته را جبران كرد.
وی با اشاره به اعتبارات جاري ورزش استان در سال جاري گفت: براساس 
مصوبه دولت امسال  17 درصد به حقوق و مزایاي كاركنان قراردادي در 
سال جاري اضافه شده است؛ اما اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته 

تنها یك درصد افزایش داشته است.
كل،  اداره  سازماني  چارت  اساس  بر  اینكه  به  اشاره  با  حسيني  سلطان 
هستند،  فعاليت  به  مشغول  مازاد  معين  قراردادي  انساني  نيروي   170
این تعداد نيروي مازاد تخصيص داده نمي شود و پرداخت  اعتبار  گفت: 
حقوق آنها با مشكالتي همراه بود؛ اما با تمهيدات و پيگيري هاي انجام 
شده اضافه كاري هایي كه به كارمندان رسمي و پيماني در سال جاري 
پرداخت شد، نسبت به سایر استان ها در حيطه ورزش و نسبت به سایر 

اداره ها بيشتر بوده است.
مدیر كل ورزش و جوانان استان اصفهان تأكيد كرد: با همه این مشكالت 
تا من هستم، حاضر نيستم حتي با یك نفر از نيروهاي قرارداداي قطع 

ارتباط داشته باشم و كارمندان من خواهند بود.
سلطان حسيني بر توجه به فعاليت هاي حوزه جوانان و واگذاري بخشي 
از فعاليت ها به حوزه جوانان تأكيد كرد و گفت: با توجه به نيروهایي كه 
در حوزه جوانان به كار گرفته شده اند، ما در حوزه جوانان موظف به ارایه 

كاركرد خود به  وزارت خانه هستيم.
ستاد  جلسه  یك  حداقل  شهرستان  در  هستيم  موظف  ما  افزود:  وي 
ساماندهي در هر فصل با حضور فرماندار در سيزده شاخص اشتغال زایي، 

ازدواج، اوقات فراغت، هویت، فضاي مجازي برگزار كنيم. 
مدیر كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر مدیریت حوزه ورزش براي 
استفاده از ظرفيت هاي حوزه ورزش در شهرستان ها تأكيد كرد و گفت: 

اگر پول باشد و ما پول را هزینه كنيم كه مدیریت نيست؛ مدیریت این 
است كه پول نباشد، اما ظرفيت ها در شهرستان و استان شناسایي شود و 

از ظرفيت هاي خود استفاده كنيم.
سلطان حسيني با اشاره به این كه مشكل مالي امروز  دركل كشور وجود 
دارد گفت: به دالیلي احكام اجرایي دادگاه حساب ها را  بلوكه و پول آن 
را خالي كرده بودند و حدود 20 ميليارد به معارضين بدهكاري داشتيم، 
امالك توقيف و برداشت شده بود، حساب ها مسدود بود و یك ریال از 
اعتبارات دولتي را  نمي توانستيم استفاده كنيم و هيچ اداره كلي با یك 
و حدود 500  یافته  سازمان  ورزشكار  هزار  و 300  ورزشي  هيئت  هزار 
نيروي اداري حساب هایش  مسدود و با این حجم مشكالت روبه رو نبود.

روي  تهدیدي  هيچ  و  است  باز  ها  حساب  الحمدهلل  امروز  افزود:  وي 
حساب ها نيست و تا سه چهار سال دیگر هيچ كه اگر شكایتي هم انجام 

شود تا مرحله پيگيري آن مشكلي نداریم. 
مدیر كل ورزش و جوانان استان اصفهان  یاد آورد شد: با همه مشكالت 
مالي، در ارزیابي وزارت  خانه از بخش هاي  ورزش قهرماني، همگاني و 
حوزه جوانان، زیرساخت و امور حقوقي،  استان اصفهان موفق شد براي 
اولين بار در تاریخ ورزش استان، رتبه كلي استان اول كشور  را كسب 
كند كه این بيانگر این است كه مي شود با حساب هاي مسدود شده هم 

فعاليت كرد. 
توسط  در شهرستان  توسعه  مدیریت  لزوم  بر  ادامه  در  سلطان حسيني 
ایجاد  را  فضاهایي  باید  پایدار  توسعه  در  گفت:  و  كرد  تأكيد  جوانان 
ورزشي  فضاهاي  یعني  باشيد؛  نداشته  هزینه  برایش  فردا  كه  كنيد 
مردم  به  مرتب  بتواند  و  باشد  نداشته  هزینه  مشكل  كه  كنيد  ایجاد  را 
سرویس دهي كند و خودش هزینه هاي خودش را تأمين كند و نگهداري 
عملي دولتي  بودجه هاي  با  كار  این  لذا  باشد؛  نداشته  مشكل  هم   آن 

 نيست.
وي بر استفاده از ظرفيت هاي خيران و سایر نهادها به ویژه شهرداري كه 
فرهنگي   زیر ساخت هاي  و  توسعه شهري  در  ورزش  با  یكساني  وظایف 
بسازیم  ورزشي  سالن  ما  نيست  قرار  گفت:  و  كرد  تأكيد  دارند،  ورزشي 
و شهرداري هم یك سالن كنار آن بسازد؛ بلكه یك سالن ورزشي را با 

هم  مردم  كنند؛  استفاده  مردم  تا  كرد  احداث  باید  شهرداري  مشاركت 
بنابراین ما حقوق مي گيریم تا  كاري ندارند سالن از چه ارگاني است؛ 

شاخص جوانان را باال ببریم.
و  كاشان  شهردار  رضوي  ناظم  محمد  سيد  با  دیدار  است،  ذكر  شایان 
بازدید  با شهرداري كاشان  و همچنين  فعاليت مشاركتي  براي  مذاكره 
از اماكن ورزشی نيمه تمام شهرستان، از جمله اهداف سفر امروز دكتر 
محمد سلطان حسيني مدیر كل ورزش و جوانان استان اصفهان و هيئت 

همراه به شهرستان كاشان بود.

ریيس انجمن دووميداني جانبازان و معلولين از برگزاري مسابقات 
قهرماني كشور و انتخابي پاراآسيایي گروه سني زیر 14 و زیر 17 

سال خبر داد.
سال  جوانان  پاراآسيایي  مسابقات  گفت:  هادي زاده  اصغر  علي 
2017 برگزار مي شود؛ به همين منظور قرار بود امسال رقابت هاي 
انتخابي تيم ملي را در قالب مسابقات قهرماني كشور برگزار كنيم 
كه به علت شرایط جوي و جلوگيري از آسيب دیدگي هاي احتمالي، 

این مسابقات به اردیبهشت 95 موكول شد.
ميزباني  به  رقابت ها  افزود:  ميداني  و  دو  انجمن   ریيس 
دو  در  ورزشكاران  و  مي شود  برگزار  داوطلب  استان هاي  از  یكي 
به رقابت خواهند  با هم  گروه سني زیر 14 سال و زیر 17 سال 
پرداخت تا برترین ها بر اساس ركوردهاي ثبت شده، به تيم ملي 

دعوت شوند.
معيار  گفت:  ورزشكاران  سني  شرایط  درخصوص  هادي زاده 

شرایط سني بر این اساس است كه ورزشكاران در زمان مسابقات 
و 16 سال  در گروه سني 19  یا سال 1396،  پاراآسيایي 2017 
در  شركت  شرایط   94 سال  در  كه  ورزشكاراني  بنابراین  باشند؛ 
مسابقات را داشتند، مي توانند سال آینده نيز بدون در نظر گرفتن 

افزایش سن، در مسابقات اردیبهشت شركت كنند.
 8 و  مرد  ورزشكار   12 حداكثر  مي تواند  استان  هر  افزود:  وي 
ورزشكار زن به همراه داشته باشد و امتيازات مسابقات بخش زنان 

و مردان به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
ریيس انجمن دووميداني گفت: مسابقات بيشتر جنبه استعدادیابي 
دارد و با حضور كارشناسان عملكرد ورزشكاران با معيارهاي مدنظر 
ارزیابي و به رشته هاي تخصصي هدایت مي شوند. البته انتخاب تيم 
پشتوانه سازي  جوانان،  پاراآسيایي  مسابقات  بر  عالوه  جوانان  ملي 
 خوبي براي رقابت هاي پاراآسيایي 2018 و پارالمپيك 2020 خواهد

 بود.

ورزش و جواانن 

ریيس انجمن دو و ميداني جانبازان و معلولين؛
انتخابي رقابت هاي پاراآسيایي برگزار مي شود

مدیر كل ورزش و جوانان استان اصفهان:

اعتبارات جاری امسال نسبت به سال گذشته تنها یك درصد افزایش داشته است

زردپوشان شنبه با تمام نفرات راهی تركيه می شوند

رسول نویدكيا در تمرین سپاهان شركت كرد
به گزارش كيميای وطن، رسول نویدكيا، هافبك تيم فوتبال سپاهان كه این روزها 
گفته می شود با این تيم به مشكل برخورده و از استقالل به عنوان مقصد احتمالی 

وی نام برده می شود، دیروز در تمرینات سپاهان شركت كرد.
تداركاتی، شنبه صبح راهی  اردوی  برگزاری  برای  قرار است  همچنين سپاهان 

اردوی تركيه شود.
پيش از این شنيده می شد كه شاید برخی از بازیكنان این تيم، به خاطر مشكل 
و  ندارد  وجود  مشكلی  این خصوص  در  گویا  كه  باشند  ممنوع الخروج  مالياتی 

سپاهان برای اردوی تركيه با تمامی نفرات راهی این كشور خواهد شد.
خبر دیگر اینكه سپاهانی ها در اردوی تركيه 2 دیدار تداركاتی را برگزار می كنند 
كه 3 تيم باشگاهی از كشورهای آذربایجان، اوكراین و آلمان مدنظر سپاهانی ها 
هستند و در نهایت دو تيم از بين این تيم ها برای دیدار با شاگردان استيماچ 

انتخاب خواهند شد.
منبع: فارس

بازیکن تيم ملی جوانان، با قراردادی 3 ساله به سپاهان پيوست

علی هزامی، خرید جدید سپاهان
به گزارش پایگاه خبری باشگاه سپاهان، علی هزامی بازیكن تيم های ملی نوجوانان 
و جوانان كشورمان كه در پست هافبك چپ بازی می كند، به جمع طالیی پوشان 

اضافه شد.
ملی  تيم  به همراه  است،  در خرمشهر  اسفندماه 1374  متولد  علی هزامی كه 
نوجوانان ایران در پانزدهمين دوره مسابقات جام جهانی زیر 17 سال در مقابل 
تيم ملی آرژانتين درخشش خوبی داشت و به عنوان برترین بازیكن زمين معرفی 

شد.
وی همچنين با تيم ملی نوجوانان ایران در تورنمنت پادشاهی قزاقستان به مقام 
قهرمانی دست یافته و به همراه تيم فوتبال جوانان فوالد خوزستان نيز قهرمانی 

مسابقات ليگ كشور را تجربه نموده است.
هزامی كه به تازگی از تمرینات تيم آميانس و ليل فرانسه به ایران بازگشته است 

با عقد قراردادی 3 ساله، طالیی پوش شد.

جمعه هر هفته 

مسابقات »فوتبال دستی انسانی« در پارک 
نا ژوان برگزار می شود

از 25  را  انسانی«  ناژوان مسابقات »فوتبال دستی  تفریحی فرهنگی   مجموعه 
دی ماه به مدت چهار هفته و در روزهای جمعه برگزار می  كند .

ریيس  اصفهان،  تفریحی شهرداری  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجموعه  این  گفت:  ناژوان  ضمن  اعالم  این  مطلب  فرهنگی  تفریحی  مجموعه 
برگزاری مسابقات فوتبال دستی انسانی را با هدف ایجاد شور و نشاط در بين 

عموم  شهروندان برنامه ریزی كرده است.  
محمدمهدی كاظمی بيان داشت: طناب كشی، فوتبال روباتيك، دارت، بازی های 
ميدانی و  برپایی غرفه های كودكانه و بازی های فكری از جمله برنامه های جانبی 
ميزبان  روزهای  جمعه  هفته  چهار  مدت  به  كه  است  مسابقات  از  دوره  این 

شهروندان است.  
وی افزود: اولين برنامه مسابقات »فوتبال دستی انسانی« در قالب دو تيم شش 
نفره، روز جمعه 25 دی ماه ساعت 11 تا   13 بعدازظهر در محل مجموعه ناژوان 
واقع در پل وحيد، خيابان سهروردی، خيابان الفت، جنب باغ موزه پروانه ها برگزار 

می شود .
به  دی ماه   18 از  نيز  »تفریحی-ميدانی«  مسابقات  كرد:  تصریح  كاظمی 
برگزاری حال  در  فرهنگی  ناژوان  تفریحی  مجموعه  سوی  از  هفته   7  مدت 

 است. 

به منظور كلنگ زنی زمين اختصاصی سافت بال و بيسبال در اصفهان؛

ریيس فدراسيون جهانی بيس بال فردا وارد 
اصفهان می شود

ریيس  حضور  با  اصفهان  بيسبال  و  سافت بال  اختصاصی  زمين  كلنگ 
فدراسيون جهانی این رشته در ورزشگاه نقش جهان به زمين می خورد. 

به گزارش روابط عمومی هيئت انجمن های ورزشی استان اصفهان، ریكاردو 
به دعوت كميته بيس بال  فراچری ریيس فدراسيون جهانی بيس بال كه  
فدراسيون دیروز وارد كشور شده است، شامگاه امروز 23 دی ماه به اصفهان 

سفر می كند.
مراسم كلنگ زنی  در  ابتدا  پنجشنبه  روز  كاری خود صبح  برنامه  در   وی 
ورزشی  مجموعه  در  اصفهان  بيسبال  و  سافت بال  اختصاصی  زمين 
نقش جهان، حضور خواهد یافت و پس از آن ابتدا  با استاندار اصفهان  و 
سپس با شهردار، مدیر كل ورزش و استان و اعضای شورای شهر اصفهان 

دیدار خواهد داشت.
خود  سفر  ادامه  در  بيس بال  جهانی  فدراسيون  ریيس  فراچری  ریكاردو 
با حضور در زمين چمن قدس مجموعه  روز  بعدازظهر همين  اصفهان  به 
خواهد  بازدید  بانوان  سافت  ليگ  مسابقات  برگزاری  محل  از   و  كارگران 
چمن  زمين  در  آقایان  بيسبال  مسابقه  تماشای  به  نيز  ادامه  در  و  كرد  
جهانی  فدراسيون  ریيس  كاری  برنامه  آخرین  می رود.  اصفهان  تختی 
استان  رسانه های  اصحاب  با حضور  كنفرانس خبری   در  بيس بال شركت 
اصفهان خواهد بود كه این كنفرانس ساعت 17 روز پنجشنبه 24 دی ماه 
 در سالن اجتماعات سرای ورزشكاران مجموعه ورزشی تختی برگزار خواهد

 شد. طبق اعالم هيئت انجمن های ورزشی استان، ریكاردو فراچری ریيس 
فدراسيون جهانی بيس بال در پایان سفر خود، صبح روز جمعه  اصفهان را 

ترك خواهد كرد.

ميزبان رقابت های وزنه برداری آسيا تغيير كرد
ماه  اردیبهشت  ابتدای  ازبكستان  به گزارش سایت فدراسيون وزنه برداری، 
سال آینده )21 تا 30 آوریل سال2016 ميالدی( ميزبان چهل و ششمين 
دوره رقابت های قهرمانی آسياست. بر همين اساس ازبك ها كه پيش از این 
شهر سمرقند را به عنوان ميزبان این دوره از پيكارها معرفی كرده بودند، با 
تغيير محل برگزاری مسابقات آسيایی، شهر تاشكند را جایگزین سمرقند 
محل قبلی برگزاری این رقابت ها  كردند. گفتنی است رقابت های قهرمانی 
وزنه برداری آسيا به عنوان مسابقات گزینشی بازی های المپيك 2016 ریو 

نيز محسوب می شود.

اولين حضور هاشم بيك زاده در ذوب آهن
بعد از اخبار متفاوت مبنی بر معاوضه هاشم بيك زاده از صبا با اكبر صادقی 
این هافبك  پيوست.  اصفهان  به ذوب آهن  بيك زاده  از ذوب آهن، سرانجام 
33 ساله دیروز برای اولين بار در تمرینات ذوب حاضر شد تا  با سبزپوشان 
آنكه  از  بعد  است  گفتنی  بگيرد.  پی  را  تمریناتش  جدید  دور  اصفهانی 
بيك زاده در هفته ششم نيم فصل اول دچار مصدوميت شد كمتر در تركيب 

صبا به ميدان رفته است. منبع: ورزش سه

بازی  یك  ارایه  با  توانستند  ایران  اميد  ملی پوشان 
حساب شده، گام اول را در راه رسيدن به المپيك 
ریو محكم بردارند؛ اولين بازی گروه اول را با دو گل 
به  به سود خود  محمدی  ميالد  و  مطهری  ارسالن 
پایان برسانند و در صدر این گروه قرار بگيرند و به 

انتظار بازی تيم های قطر و چين بنشينند.
 ،2016 ریو  المپیک  مقدماتی  رقابت های 
السد  )اختصاصی  حمد  بن  جاسم  ورزشگاه 

قطر(
و  العمری  ابوباكار  كمك ها:   بيچ،  كریستوفر  داور: 

جاخونگير سيدوف
تیم ملی امید ایران: 

روزبه  اخباری،  محمدرضا  خاكپور،  محمد 
وحيد  عبداهلل زاده،  علی  دانشگر،  محمد  چشمی، 
ميالد  پهلوان(،  احسان   87( ترابی  مهدی  حيدریه، 
محمدی)90 مهرداد محمدی(، علی كریمی، فرشيد 
اسماعيلی)56 ميالد كمندانی(، عليرضا نقی زاده و 

ارسالن مطهری
سرمربی: محمد خاكپور 
تیم ملی امید سوریه: 

عبدالطيف ناسان، موئد االجان، حسين الواید )محمد 
احمد79(، عمر الميدانی، عامر جنيات، عمر خاربين، 
نصوح نكدهلی)72 – محمود باهر(، محمد الماواس، 

خالد المباید، موئد الخولی، حميد ميدو
سرمربی: محند الفقير

  ،)43( ميدو  حميد   ،)37( خاربين  عمر  اخطار: 
محمدی)85(  ميالد  سوریه؛  از   )48( الواید  حسين 

از ایران
«« شرح گل ها:

مطهری  ارسالن   64 دقيقه  در  )ایران(:  صفر  ـ   1
روی پاس ميالد كمندانی در گوشه محوطه جریمه 
رو  مستقيم  یار  دریبل  از  بعد  و  شد  توپ  صاحب 
به دروازه حریف كرد و در شرایطی سخت از زاویه 
به  را  توپ  راست  پای  با  عالی  ضربه  یك  با  بسته 
زاویه مخالف فرستاد تا گل اول ایران در این بازی 

به ثبت برسد.
با  را  فاصله  ایران  دقيقه 72،  در  )ایران(:  ـ صفر   2
پاس  روی  ميالد  كرد.  برابر  دو  ميالد محمدی  گل 
مطهری در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یك 
وارد دروازه حریف كرد.  را  قاطع دومين گل  ضربه 

شادی گل ميالد بعد از گل تماشایی و جذاب بود؛ 
مثل خود گل.

«« شرح بازی:
با  را  اول  نيمه  حالی  در  ایران  اميد  ملی پوشان 
تساوی به رختكن رفتند كه می توانستند در یكی دو 

موقعيت دروازه حریفشان را باز كنند. 
و  شد  آغاز  ایران  ملی پوشان  حمالت  با  بازی  این 
ها  كناره  از  خود  فنی  دستور  طبق  ایران  بازیكنان 
توپ را روی دروازه حریف می فرستادند؛ اما بعد از 
15 دقيقه دستور تاكتيكی ایرانی ها تغيير كرد و آنها 
با حركاتی تك ضرب و تمرین شده، توپ را از بين 
مدافعان حریف عبور می دادند و بعد از آن با حركت 
از كناره ها سعی در پاس های رو به بيرون خطرناك 
داشتند؛ این اتفاق در یكی دو مورد می توانست باعث 
بازشدن دروازه سوریه شود كه با بی دقتی بازیكنان 

ایرانی به بيرون رفت. 
بازیكنان  به  البته سوری ها نيز سعی در فضا ندادن 
برای  و  داشتند  ميدان(  ميانه  در  )مخصوصا  ایران 
مانع  پی  در  پی  با خطاهای  داشتند  كار سعی  این 
شوند؛  بازیكنان  كردن  كار  آزادانه  و  توپ گيری 
درنهایت با مهم ترین حربه خود كه سانتر از كناره ها 

بود دروازه اخباری را با تهدید مواجه سازند. 
در نهایت این بازی در نيمه اول بدون گل به پایان 
رسيد؛ محمد خاكپور برای نيمه چه تدبيری خواهد 
اندیشيد؟ تدبيری كه برای پياده كردن آن می تواند 
استفاده  دارد،  نيمكت  روی  كه  خوبی  بازیكنان  از 

كند.
«« دقایق حساس:

دقيقه 2 – اولين حمله بازی را ایرانی ها شكل دادند 
توانست خطرساز  پاس مطهری در حالی كه می  و 

شود، توسط دروازه بان سوری مهار شد.
به شكل خطرناكی  بلند سوری ها  توپ   –  5 دقيقه 
بلند  پروازی  با  اخباری  اما  آمد؛  ایران  دروازه  روی 

توپ را از آن خود كرد.
دقيقه 8 – سانتر مهدی ترابی باز هم روی شش قدم 
سوری اگر با سرعت عمل دروازه بان این تيم همراه 

نبود، می توانست دروازه این تيم را تهدید كند.
این  در  ایران  موقعيت  خطرناك ترین   –  13 دقيقه 
ضربه  شد،  مهار  سوری  دروازه بان  توسط  لحظه 
ایستگاهی كه علی كریمی به شكل خطرناكی نواخت 

توسط عبدالطيف ناسان دفع شد.
دقيقه 13 – توپ برگشتی دروازه بان سوری ها در 
رفت و برگشتی نصيب ميالد محمدی شد و شوت 
حریف  دروازه  كنار  از  كمی  اختالف  با  وی  محكم 

بيرون رفت.
دقيقه  20 – یك موقعيت اشتثنایی در این دقيقه 
نصيب ایرانی ها شد و حركت فنی و فوق العاده ترابی 
منجر به پاس عرضی او شد كه این توپ روی خط 
با  بازیكن  این  اما  رسيد؛  اسماعيلی  به  قدم  شش 
العاده را از باالی دروازه  بی دقتی این موقعيت فوق 

سوریه به بيرون زد.
بين  از  كه  توپ هایی  معدود  از  یكی   –  30 دقيقه 
اخباری  سریع  خروج  با  كرد  عبور  ایران  مدافعان 

ایجاد موقعيت روی دروازه ایران نكرد.
دقيقه 31 – سانتر دیگری از سوری ها روی دروازه 
سر  روی  و  اميد  ملی  تيم  گلر  توسط  بازهم  ایران 

بازیكنان مهار شد.
دقيقه 34 – توپ بلند و تند و تيز ملی پوشان سوری 
پشت مدافعان ایران با مشت اخباری از روی دروازه 

ایران دور شد.
دقيقه 36 – سوری كه به توپ بلند و سانتر روآوردند 
سانتر دیگری را روی دروازه ایران كردند؛ اما بازهم 
این دروازه بان ایران بود كه با پروازی بلند توپ را 

از آن خود كرد. 
دقيقه 42 – حركت از كنار ایرانی ها و پاس رو به 
روبه رو  با خطر  را  ها  دروازه سوری  بيرون محمدی 

كرد؛ اما دروازه بان سوری با نيمچه اشتباهی از توپ 
را هم دفع كرد.

دقيقه 58 – اولين حركت كمندانی تازه به ميدان 
ایران را بشكند  آمده می توانست طلسم گل نزدن 
با  انداخت  او كه علی كریمی را از چپ راه  و پاس 
پاس عرضی این بازیكن ادامه یافت اما ضربه پياپی 
مهدی ترابی كه می توانست دروازه حریف را باز كند 
با بدشانسی محض ایرانی ها ایرانی ها به بيرون رفت.

كه  حالی  در  ها  سوری  محكم  شوت   –  70 دقيقه 
خطر جدی روی دروازه ایران ایجاد كرد، با واكنش 

دیدنی اخباری به كرنر رفت.
دقيقه 78 – ميالد محمدی پس از گلی كه به ثمر 
باز كند؛  رساند بازهم می توانست دروازه سوریه را 
اما ضربه محكم وی از باالی دروازه این تيم به بيرون 

رفت.
اخباری  را  سوری ها  خطرناك  كرنر   –  81 دقيقه 

توانست روی سر مهاجم حریف مهار كند.
««حاشیه ها:

روزبه  بازی ها،  این  به  جهانبخش  رضا  علی  نرسيدن  با   *
چشمی كاپيتان اميدهای ایران در این بازی ها محسوب می 

شود. 
كنعانی،  محمدحسين  ثاقبی،  شاهين  كریمی،  محسن   *
مهرداد محمدی، احسان پهلوان و ميالد كمندانی از بازیكنان 

مطرحی هستند كه در بازی امروز روی نيمكت نشسته اند.
*حدود 50 تماشاگر ایرانی و 100 تماشاگر سوری با حضور 

در ورزشگاه از این بازی دیدن می كنند. 
مسابقات،  برگزاری  قطری  مسئوالن  كارشكنی  دليل  به   *
عكاسان و خبرنگاران ایرانی موفق به دریافت آی دی كارت 
ویژه مسابقات نشدند و از روی سكوها بازی را تماشا می كنند.

*دقيقه سوم خطری از بيخ گوش ایرانی ها گذشت، در این 
سوری  مدافع  بزرگنمایی  با  محمدی  ميالد  شيطنت  لحظه 
باعث سرنگون این بازیكن شد و داور كه این صحنه را كامل 

ندید، تنها به یك تذكر جدی به ميالد اكتفا كرد.
همين  و  شد  دنبال  پربرخورد  بسيار  بازی   25 دقيقه  تا   *
موضوع باعث شد داور استراليایی در چند مورد با بازیكنان 

دو تيم صحبت هایی جدی داشته باشد.
این  بازی و دیر پرچم زدن كمك داور  این  *در دقيقه 31 
بازی نزدیك بود كار دست تيم ایران بدهد كه به خير گذشت.

*دروازه بان سوری كه كاپيتان این تيم نيز محسوب می شود 
دومين اشتباه مرگبار پياپی خود را مرتكب شد؛ اشتباهاتی 
مبتدیانه در دفع توپ كه می توانست كار این تيم را یكسره 

كند.

 گام محکم شاگردان خاكپور



شهردار اصفهان در نشست خبری همایش 
فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق

 خالقیت شهری و فناوری نوین 
در شهر خالق مستتر است

اصفهان- کیمیای وطن:
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری نیاز به عمل 
جراحی دارد، گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در 
سرمایه گذاران  نمی دهیم  اجازه  و  می کنیم  پاگشا  اصفهان 

اصفهانی به شهرهای دیگر بروند.
بین المللی  همایش  خبری  نشست  در  جمالی نژاد  مهدی   
فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اظهار کرد: هر مدیری 
فعالیت  به  که در دستگاه دولتی، عمومی و غیره مشغول 

می شود، سیاست کاری خود را اعالم می کند.
این  در  فعالیت  ابتدای  از  بنده  اصلی  سیاست  افزود:  وی 
است  اصفهان  در  بخش خصوصی  مشارکت جدی  سمت، 
و در واقع در نظر داریم سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
فضای  تسهیل  با  همچنین  کنیم؛  پاگشا  اصفهان  در  را 
سرمایه گذاری، اجازه نمی دهیم سرمایه گذاران اصفهانی در 

شهرهای دیگر سرمایه گذاری کنند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر شهرداری بودجه خود را تا 
3 برابر هم افزایش دهد، مگر چقدر می تواند پروژه عمرانی 
و فرهنگی در شهر اجرا کند؛ این در حالی است که با کمک 
در  مختلف  پروژه های  از  نهضتی  می توان  بخش خصوصی 

شهر ایجاد کرد.
در  بخش خصوصی می تواند  اینکه  به  اشاره  با  جمالی نژاد 
مقدمه  کرد:  نشان  خاطر  کند،  عمل  شهرداری  یک  قالب 
حرکت های جهشی اصفهان ورود و کمک بخش خصوصی 

به این عرصه است.
سرمایه  فرصت های  بین المللی  همایش  برگزاری  به  وی 
گفت: شهرداری  و  کرد  اشاره  اصفهان  گذاری شهر خالق 
به  برجام  بحث  از  بعد  که  است  شهرداری  اولین  اصفهان 

موضوع جذب سرمایه گذار پرداخته است.
شهردار اصفهان افزود: با توجه به اینکه همایش ها، خروجی 
این  در  ندارند، در مدیریت شهری سعی کرده ایم  مطلوب 
همایش ها از تشریفات کمتر استفاده کنیم و به سمت انعقاد 

تفاهم نامه و قرارداد ها حرکت کنیم.
فرهنگی  میراث  حفظ  بدون  را  توسعه  شهرداری 

نمی خواهد
جمالی نژاد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به پیوستن 
به  ورود  کرد:  تصریح  جهانی  خالق  شبکه  به  اصفهان 
شبکه های خالق در حوزه صنایع دستی و فرهنگ و آداب و 
رسوم اصفهان بوده است، در این راستا می طلبد در این دو 

حوزه قوی تر عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه مباحث صنایع دستی و گردشگری در 
حوزه شهرداری نیست، خاطر نشان کرد: شهرداری دغدغه 
میراث فرهنگی و صنایع دستی را دارد و توسعه بدون حفظ 

میراث فرهنگی را نمی خواهد.
وی تاکید کرد: میراث فرهنگی متولی خاص خود را دارد؛ 
ولی در این حوزه باید کمک کنیم. در این راستا نیز بازارچه 

موقت صنایع دستی در جهان نما برپا شده است.
شهردار اصفهان به ویژگی های شهر خالق اشاره کرد و گفت: 
شهر خالق  در  نوین  فناوری  و  شهری  خالقیت   ، نوآوری 
مستتر است.جمالی نژاد با اشاره به اینکه رونق حوزه صنایع 
دستگاه های  شهرداری،  جدی  همت  گردشگری  و  دستی 
متولی، استانداری و هنرمندان را می طلبد، اضافه کرد: در 
این راستا باید اقداماتی نظیر اختصاص کاربری میدان امام 
)ره( به عنوان بزرگ ترین بازارچه صنایع دستی محصوالت 
داخلی و ساماندهی و نظارت بر فروش کاالها انجام شود؛ 
همچنین ارگان های مختلف می توانند در ارایه هدیه از آثار و 

صنایع دستی اصفهان استفاده کنند.
در  فعالیت ها  روند  بر  نظارت  اعمال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارد،  اهمیت  بسیار  )ره(  امام  میدان  در  گردشگری  حوزه 
افزود: تاسیس موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی را دنبال 
است،  شهرموزه  اصفهان  اینکه  رغم  به  که  می کنیم؛چرا 
پیگیری  با  کرد:  تصریح  اصفهان  ندارد.شهردار  موزه  ولی 
میراث فرهنگی باید به دنبال صدور مجوز پایانه تخصصی 
و در حال  باشیم  اصفهان  صادرات صنایع دستی در شهر 
حاضر فضای اجتماعی و اقتصادی بازتر شده است و بستر 
آماده برای صادرات صنایع دستی وجود دارد؛ بنابراین باید 
در این زمینه به طور جدی وارد شویم.جمالی نژاد با اشاره 
به اینکه شهرداری اصفهان به دنبال طراحی و ساخت آثار 
کرد:  نشان  خاطر  است،  دینی  فرهنگ  با  متناسب  هنری 
احداث پارک صنایع دستی از سوی سازمان زیباسازی در 
حال پیگیری و قرار است ابر المان های صنایع دستی در این 

پارک مستقر شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است شهر اصفهان نان صنایع دستی 
را در القاب مختلف بخورد، باید برای توسعه آن قدمی بردارد 
و شهرداری اصفهان به سهم خود این کار را انجام می دهد.

بستر الزم برای ورود سرمایه گذاران آماده نیست
شهردار اصفهان با اشاره به سرمایه¬گذاری سرمایه¬گذاران 
داخلی در شهرهای دیگر بیان کرد: اینکه سرمایه گذاران 
اصفهانی در خارج از شهر سرمایه گذاری می¬کنند، باید 

آسیب شناسی شود.
این حوزه نسبت  اصفهان در  اینکه  به  اشاره  با  جمالی نژاد 
اساس  این  بر  گفت:  است،  عقب  دیگر  کالن شهرهای  به 
همایش  برگزاری  و  شده  پیشگام  اصفهان  شهرداری 
بار  اولین  برای  را  گذاری  سرمایه  فرصت های  بین المللی 
پهن  برای  الزم  بستر  افزود:  است.وی  زده  کلید  کشور  در 
کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران آماده نیست؛ در این 
راستا در این حوزه همه باید همت کنند و افق های دید 
مدیران شهری تغییر نماید.شهردار اصفهان تصریح کرد: بر 
این اساس دستگاه های متولی باید کمک کنند و تشریفات 
نیست  قرار  کرد:  نشان  خاطر  شود.جمالی نژاد  حذف  زاید 
سرمایه گذار با سرمایه گذاری نابود شود، بلکه سرمایه گذاری 
و بخش  ، شهرداری  برد-برد است و شهروندان  بازی  یک 

خصوصی هر سه باید برد کنند.

معارف و رگدشگری 

سنگاب هایی که روح نمازگزاران را زنده 
می کردند

آشنا  اصفهان  شهر  های  سنگاب  از  بخشی  با  گذشته  شماره  در 
داشتند،  که  خنکی  آب  با  ها  سنگاب  این  که  شد  گفته  شدیم. 
نماز گزاران را سیراب می کردند. این سنگاب¬ها با نقوش زیبای 
حجاری شده در اندازه های مختلف متناسب با مساحت هر مسجد 

ساخته می شد.
«« سنگاب مدرسه ترک ها

مدرسه نامبرده در محله درب کوشک است و سنگابی دارد که به 
خط نستعلیق برجسته اشعار زیر بر آن نوشته شده است.

صفی قلی که بود بنده شهنشه دین                                      
 چو خضر آمده سیراب چشمه رحمت

زمانه گفت به تاریخ سنگ خیراتش                               
    بنوش آب و به کام یزید کن لعنت

«« سنگاب مسجد جارچی
ورودی  در  روبه روی  است.  واقع شده  بزرگ  بازار  در  مسجد  این 
آن سنگاب کوچکی نهاده شده که در چهار لوحه کوچک دور آن 
این عبارات خوانده می¬شود . )وقف حضرت عباس علیه السالم 

نمودند؛ حمل و نقل کننده به لعنت خدا گرفتار شود(.
 «« سنگاب های مسجد خان

بنای این مسجد در محله دارالبطیخ احمدآباد کنونی قراردارد.
برجسته  نستعلیق  به خط  در داخل مسجد  واقع  کتیبه سنگاب 
جواد حجار  استاد  عالیشاه  نمود  )وقف شرعی  است.  قرار  این  از 
اصفهانی این سنگاب را بر حضرت عباس )ع( و شرط شرعی نمود 
که از مسجد خان واقعه در محله دارالبطیخ بیرون نبرند؛ تخلف 
کننده به لعنت خدا گرفتار شود؛ تحریراً فی شهر رمضان المبارک 

کتبه حسین الحسینی ۱3۰۵(.
در یکی از زوایای داالن مسجد سنگاب مستطیلی شکلی نهاده شده 
که کتبیه زیر به خط نستعلیق برجسته بر آن حجاری شده است:

نمود وقف حسین شه شهدا            
 قدیر این قدح آب از برای ثواب

کسی که نوش کند زین قد دم آبی              
   هزار لعن کند بر یزید زشت مآب

لب قدح به همین حرف متصل گویاست        
     که بر یزید جفاکار هست لعن ثواب

و در دو لوحه کوچک طرفین سنگاب عبارت زیر منقوش است: 
)کتیبه محمدباقر الحسینی غفرله(

«« سنگاب مسجد حاجی سید جواد
این مسجد در محله چهارسو واقع شده و سنگاب کوچک آن به 

سال ۱33۲ هجری قمری در مسجد نهاده شده است .
«« سنگاب مسجد آقا میرزا محمد باقر چهار سوق

این مسجد در محله چهارسوی شیرازی ها قرار دارد و کتیبه ای به 
خط نستعلیق برجسته برآن حک شده است

اهلل خلف  فتح  نمود؛ حاجی  )ع(  عبداهلل الحسین  ابا  )وقف جناب 
چهارسوق  مسجد  در  که  شیروانی  لر  عبدالرضا  آقا  مرحوم  

شیرازی ها باشد، فی شهر محرم ۱۲۹۱(
 «« سنگاب های مسجد مصری

مسجد مصری در شمال ناحیه جوباره و نزدیک قبرستان شور در 
کوچه مصری واقع گردیده و دو سنگاب دارد.

 «« سنگاب های سی وسه پل
دارد که  در دو سوی ضلع شرقی سی وسه پل دو سنگاب جای 
ویژگی¬های  از  ولی  دارند،  سقاخانه  همچون  ظاهری  گرچه 
رواق  دل  در  شرقی  شمال  سنگاب  نیستند.  برخوردار  سقاخانه 
چهارم روی پل جای گرفته و بر دو پله سنگی سوار است. خود 
سنگاب به گونه مستطیلی است که چهار پخ در چهار گوشه خود 
دارد. بر بدنه و لبه سنگاب دو نوشته به خط نستعلیق کنده کاری 

شده است.
«« سنگاب کلیسای وانک

در عهد صفویه ارامنه به تقلید از مسلمانان در بعضی کلیساهای 
خود سنگاب¬هایی نهادند که اطراف آن شمع روشن می¬کردند 
و گویا این کار ادامه دارد. از جمله سنگاب¬های نفیس کلیسا، 
اینک  این سنگاب که هم  است.  وانک  کلیسای  تاریخی  سنگاب 
در میان موزه کلیسای وانک جا دارد، دارای نقش کنگ ایستاده و 

خوابیده، برجسته و گود در دل هم است.
«« سنگاب مسجد شارع در صحن مسجد دردشت

سه سنگاب ساده در حیاط مسجد دردشت موجودند. کوچک ترین 
آن ها بر سنگ پایه ای در میان آب حوض قرار گرفته و دوتای دیگر 
در دو نبش حوض قرار دارند که در سنگاب بزرگ تر درختچه هایی 

از سرو کاشته اند و به جای گلدان به کار می رود.
«« گردشگری میان اصفهان و چین افزایش می یابد

 مدیر  کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه ایران 
گفت:  بوده اند،  یکدیگر  با  دیرینه  ارتباطات  سابقه  دارای  چین  و 

گردشگری میان اصفهان و استان گوانگجوی چین توسعه یابد.
میراث  اداره کل  روابط عمومی  از  به نقل  خبرآنالین،  گزارش  به 
مدیر  با  دیدار  در  اللهیاری  فریدون  اصفهان،  استان   فرهنگی 
گردشگری و هتلداران استان گوانجوی چین اظهار داشت: ایران 
و چین دارای سابقه ارتباطات دیرینه با یکدیگر بوده اند، به گونه ای 
که به واسطه جاده ابریشم روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و چین 

از چند هزار سال پیش تا کنون وجود داشته است.
وی به تعدد حضور هیئت های چینی در اصفهان در چند ماه اخیر 
اشاره کرد و افزود: همگی ما معتقد هستیم گردشگری میان ایران 
و چین به ویژه اصفهان و چین و استان گوانجوی چین، باید بر 
و حضور  یابد  افزایش  و چین  ایران  فرهنگی  دیرینه  ارتباط  پایه 
هیئت های چینی در اصفهان نشان دهنده عالیق مشترک میان ۲ 

کشور است.
با اشاره به شاخصه های  مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
تاریخی و طبیعی استان اصفهان بیان کرد: وجود بیش از ۲۲ هزار 
اثر تاریخی در استان اصفهان به ویژه در امتداد مسیر جاده ابریشم 
در ایران، وجود بیش از 4 اثر تاریخی ثبت جهانی، ۲ اثر میراث 
به ثبت جهانی رسیده است، در کنار ثبت ملی یک  معنوی که 
هزار و 8۰۰ اثر تاریخی و در عین حال وجود اقلیم متنوع طبیعی 
جهانیان  به  گردشگری  مطلوب  مقصد  یک  عنوان  به  را  اصفهان 
معرفی می کند.وی تصریح کرد: امیدوار هستم سفر دست اندر کاران 
گردشگری استان گوانجوی چین به اصفهان نقطه آغازی بر توسعه 

گردشگری اصفهان و استان گوانجوی چین باشد.
 نشست مشترک هیئت گردشگری استان گوانجوی چین و فعاالن 
عرصه گردشگری استان با همت اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان و مجمع گردشگری استان و با حضور هتلداران و مسئولین 
دفاتر خدمات مسافرتی استان به مدت یک روز در اصفهان برگزار 

شد.

چهار شنبه 23 دی ماه 1394                       2 ربیع الثانی 1437                13 ژانویه 2016           سال اول شماره 66                قیمت : 500 تومان 

نماینده ولی فقیه در کاشان با اشاره به اینکه در روایات 
برترین زن در عالم فاطمه زهرا )س( است، اما این آیات 
زنان  بر  را  مریم  حضرت  خداوند  که  دارد  این  بر  داللت 
عالم برگزیده است، گفت: منظور از نساء العالمین به معنای 
برترین در زمان عصر خودش است، نه اینکه برترین زن تا 
پایان خلقت؛ اما حضرت فاطمه زهرا )س( در همه زمان ها 

برگزیده خداست.
کاشان  در  ولی  فقیه  نماینده  نمازی،  عبدالنبی  آیت  اهلل 
و  دویست  در  عشا  و  مغرب  نماز  از  بعد  شب  دوشنبه 
ششمین جلسه تفسیر قرآن در مسجد حضرت قائم )عج( 
و  آیات 43،4۲  و  قبل  آیات  ترجمه  و  تفسیر  ادامه  در  و 
44 سوره مبارکه آل عمران، گفت: خداوند در این آیات 
ماجرای انبیای گذشته برای پیامبراکرم )ص( که در عصر 
چه  و  وضعیت  چه  نمی داند  و  است  نبوده  سلف  انبیای 

شرایطی برای انبیای سلف بوده است، بیان شده است.
وی افزود: کسی که قرار است خلیفه خدا در روی زمین 
به  نسبت  باید  برسد،  نبوت  یا  امامت  منصب  به  و  شود 
خدا  خلیفه  که  چرا  باشد؛  آگاه  آینده  و  حال  و  گذشته 

باید از حوادث گذشته و حال و  نمی تواند جاهل باشد و 
آینده آگاه باشد.

 آیت اهلل نمازی با اشاره به اینکه برای اطالع پیامبراکرم 
کرده  گزارش  پیامبر  به  را  انبیا  ماجرای  خداوند  )ص( 
است، یاد آورشد: قصه انبیای گذشته در قرآن این گونه 
نیست که قرآن کتاب قصه و داستان و رمان باشد، بلکه 
قرآن کتاب تعلیم و آگاهی و معرفت شناسی است و این 
اطالعات را خداوند این گونه در اختیار اولیای خودش قرار 

می داده است.
آیه 4۲ سوره مبارکه آل عمران  به ترجمه  اشاره  با   وی 
که خطاب به پیامبراکرم )ص( است، گفت: اْذُکُرو یا محمد 
)کلمه اْذُکُرو در آیه نیامده است، اما پنهان است( به یاد 
بیاور آن زمانی که فرشتگان ما با مریم سخن گفتند و به 
او گفتند به درستی که خداوند تو را از عصاره همه انبیا 

برگزیده است و تو را پاکیزه ساخت.
 وی با اشاره به اینکه اهل بیت )ع( معصوم هستند، گفت: 
آیه 4۲ سوره آل عمران داللت بر عصمت آن است و این 
آیه هم در رابطه با حضرت مریم داللت بر عصمت حضرت 

نوع  هر  از  و   برگزید  را  او  خداوند  که  است  )ع(  مریم 
آلودگی از جمله آلودگی جسمی که معموال خانم ها با آن 
مواجه هستند، مبری کرد؛ ضمن اینکه حضرت زهرا )س( 
نیز از آلودگی های ظاهری و بدنی و از کفر و شرک پاک 

و طاهر بوده است.

 عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در 
روایات برترین زن در عالم فاطمه زهرا)س( است، اما این 
آیات داللت بر این دارد که خداوند حضرت مریم را بر زنان 
عالم برگزیده است، گفت: منظور از نساء العالمین به معنای 
برترین در زمان عصر خودش است، نه اینکه برترین زن تا 
پایان خلقت، اماحضرت فاطمه زهرا )س( در همه زمان ها 

برگزیده خداست.

 آیت اهلل نمازی در ادامه با اشاره به ترجمه آیه 43 سوره 
مبارکه آل عمران گفت: فرشتگان به حضرت مریم گفتند 
و  آلودگی  از هرگونه  را  تو  و  برگزیده است  را  تو  خداوند 
و  و ستایش  بندگی  را  است؛ خدا  پاکیزه ساخته  خباثت 

سجده کن و در زمره عبادت کنندگان خدا باش.
 وی همچنین ترجمه آیه 44 سوره مبارکه آل عمران را 
خطاب به پیامبر اکرم )ص( دانست و افزود: خداوند در این 
آیه به پیامبر می فرماید، ماجراهایی را که ما برای شما 
نقل می کنیم از اخبار غیبیه است تا آگاه باشی زمانی که 
بین قوم بنی اسراییل بحث و مذاکره شد، حضرت مریم 
تحت تکفل چه کسی باشد؛ چون پدر مریم جناب عمران 
قبل از به دنیا آمدن حضرت مریم فوت کرده بود و اختالف 
نرسیدند  نتیجه  به  بود؛ چون  بر سر تکفل حضرت مریم 
 4۲ آیه  در  اینکه  بیان  با  کنند. وی  قرعه کشی   شد  قرار 
است،  شده  تکرار  دوبار  اْصَطَفاِک  واژه  عمران  آل  سوره 
مرحوم  گفت:  َواْصَطَفاِک«  َرِک  َوَطهَّ اْصَطَفاِک  اهللَّ  »إِنَّ 
امین االسالم در تفسیر مجمع البیان نقل می کند، اما سند 
آن در تفسیر نورالثقلین است که در تفسیر نورالثقلین از 
اْصَطَفاِک  باقر)ع( فرمود  امام  باقر )ع( نقل می کند؛  امام 
اولی، به مریم می گوید خداوند تو را از نسل انبیا برگزید 
برای  برگزید  را  تو  خداوند  فرماید،  می  دوم  اْصَطَفاِک  و 
اینکه مادر فرزندی باشی که بدون همسر است و خداوند 
 این امتیاز را به تو داده است تا عیسی را از دامن تو بدون 

همسر آفرید.

 آیت اهلل نمازی در جلسه تفسیر قرآن: 

حضرت فاطمه زهرا در همه زمان ها برگزیده خداست 
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رییس دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان گفت: 
از معماری اسالمی در حالی غفلت شده است که 
می تواند به عنوان یک پیام دینی به تبلیغ دین 

اسالم کمک کند.
 حجت االسالم محمد قطبی اظهار داشت: انتقال 
مختلفی  روش های  با  مخاطب  به  دینی  فضای 
مرسوم است که در سطح دنیا افراد برای انتقال 

پیام خود این روش ها را به کار می گیرند.
است  تبلیغ آن چنان مهم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که افراد برای انتقال پیام خود برای فروش کاالی 
تجاری به  سمت استفاده از روش های گوناگونی می روند، گفت: عرصه تبلیغ، از رسالت های دینی تا 

تبلیغ محصوالت تجاری را شامل می شود.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه واژه فعالیت کنار دو واژه خدمات و 
محصول مفهومی را ارایه می دهد، تاکید کرد: وقتی در صدد انتقال مفاهیمی به مخاطب هستیم در 
حال انجام فعالیتی هستیم که در محدوده فرهنگ قرار می گیرد و اگر انحصار به یک فرد پیدا کرد 

در دایره خدمات قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: در مسایل دینی وقتی مباحث دینی را به صورت کلی بیان می کنیم، فعالیت است 

اما وقتی فرد به صورت شخصی مراجعه می کند، خدمات است.
قطبی با اشاره به اینکه در بحث های کلی تبلیغی نمی توان ریز شد و این امر حالت دفعی ایجاد 
می کند، تاکید کرد: در عرصه تبلیغی در شرایطی هم بحث مداخله پیش می آید و باید در حوزه 

زندگی دو فرد هم ورود کرد.
رییس دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه ابزارهای مجازی این فرصت را ایجاد کرده اند 
که پیام را بدون الزام وجود حضوری انتقال دهیم، افزود: امروز فناوری نرم به دنبال مدیریت ذهن 

است که باید در روش های تبلیغی لحاظ شود.
وی با بیان اینکه برای اینکه مخاطب را قانع کنیم و مدیریت ذهن او را به دست گیریم، باید از 
روش های مدیریت نرم استفاده کنیم، گفت: این روش سبب ایجاد روش و منش در فرد شده و 

هویت ساز است که در حوزه تبلیغات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
قطبی افزود: در حوزه تبلیغات دینی تعداد کتاب هایی که وجود دارد از نظر کمی کمتر از کتاب هایی 

است که در این چند سال در حوزه تبلیغات تجاری منتشر شده است.
وی با بیان اینکه فناوری را می توانیم در یک ابزار سخت پیاده کنیم که از آن به صنایع فرهنگی 
و خالق یاد می شود، تاکید کرد: ابزارهایی که استفاده می کنیم خیلی اوقات نشانه هایی از فرقه ها 
و دین های گوناگون را با خود دارد. رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه اصفهان با اشاره به 
اینکه مهم ترین مؤلفه در انتخاب گرایش ها، هسته مرکزی یک گروه و اقتضای محیطی است، تاکید 
کرد: بازی های محلی تفکر حاکمیت آن زمان را با خود به همراه داشته است؛ جشن های نوروز و یلدا 
همگی پیام هایی را به  همراه دارد، در آیین های مذهبی هم می توان تجلی یک فرهنگ مذهبی را دید.

وی با یادآوری اینکه گاهی یک واژه بار معنایی بسیاری دارد، گفت: بیش از ۲۹۰ رشته ناظر به 
تجسمی در کشور ما وجود دارد که می تواند در تبلیغ مورد استفاده قرار بگیرد، گاهی فرم یک شهر 

معطوف به یک پیام است و می تواند مفاهیم بسیاری را با خود به همراه داشته باشد.
حجت االسالم قطبی بیان داشت: در رسانه های دیجیتال هم دریایی از انتقال مفاهیم جای می گیرد 

که طلبه ها در این عرصه خوب ورود کرده اند.

استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان، 
با تاکید بر اخالقیات گفت:  شاه کلید غلبه 
تا  تقواست  جامعه  نشیب های  و  فراز  بر 

جایی که انسان را به اوج سعادت برساند.
آیت اهلل محمدعلی ناصری، مجتهد و استاد 
اخالق در جمع طالب و اساتید حوزه بیان 
فرمایش  طبق  و  وجود  عالم  در  داشت: 
أکَثُر ِمن  پیامبر )ص( که فرمودند »الِعلُم 
أْحَسَنه«،  شیء  ُکِلّ  ِمن  َفُخْذ  یُحصی  أن 
و  آخرت  در  فوز  سبب  که  علمی  یگانه 
دنیاست، علومی است که قران و اهل بیت 

فرموده اند.
ََّما الِْعلْمُ  ثاََلثٌَة: آیٌَة ُمْحَکَمٌة، أَْو َفِریَضٌة َعاِدلٌَة، أَْو ُسنٌَّة   وی ادامه داد:  معصوم فرموده »إِن
َقائَِمٌة، َو َما َخاَلُهنَّ َفُهَو َفْضٌل«؛ علمی که در ساختار وجودی هر انسانی موثر و سازنده 
است، سه علم است؛ آیه ای محکم و استوار، فریضه ای عادل، سنت و روشی قائم و پایدار 
و سایر علوم، فضیلت محسوب می شوند و اطالق  علم به اینها مراتب توحید علم است، 
در این زمینه هر قدر فعالیت کنید، هم رشد ظاهری شماست و هم شما را به کمال 

می رساند.
 استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان در ادامه  به بیان ابعاد توحید پرداخت و 
افزود: توحید ذات، صفات، افعال و  عبادی  همه آیه محکمه هستند که مقدمه آن والیت 

الهیه است و  والیت هم ابعاد تشریعی و تکوینی  دارد.
 آیت اهلل ناصری، همچنین ابراز داشت:  آیه محکمه در صورتی محکم است که از مراتب 
واجبات، مستحبات،  اعمال  و  رساند  توحید می  به  را  ما  و والیت  باشد  توحید والیت 
مکروهات و مباهاتند. وی تاکید کرد: سنت قائمه، اخالقیات است که به واسطه اخالقیات  
به سنت قاِئمه می رسیم و از سنت  قائمه به آیه محکمه می رسیم  که آیه محکمه توحید 
ال اله اال اهلل وال حول وال قوه اال باهلل است و  دین باید وارد قلب انسان شود، نه لقلقه 

زبان باشد.
 استاد اخالق و عرفان حوزه علمیه اصفهان، با تاکید بر اینکه  اگر می خواهید  دین وارد 
قلب شود، باید به سنت  قائمه که اخالقیات است توجه نمایید، اضافه کرد: صفات رذیله 
اشغال جایگاه والیت  و  باعث حجب ظلمانی  اشغال می کنند که  قلب  را در  جایگاهی 
الهیه است. وی با استناد به فرمایش امام صادق)ع( »َمْن لَْم یُْصلِْح نَْفَسُه لَْم یُْصلِْح َغْیَرُه«، 
کسی که خودش را اصالح نکرده باشد، چگونه دیگران را اصالح می کند اظهار داشت: از 
کوزه همان تراود که در اوست، نجات غریق باید نجات غریق باشد تا غریق را نجات دهد.

 آیت اهلل ناصری، گفت: امروز برگشتی ندارد؛ همه اعمال روزت پرونده شده است؛ هم 
نوار گرفته و هم شهود دارد؛ لذا سزاوار است قبل از خواب وضو بگیرید، تا صبح مشغول 
عبادت  محسوب شوید، یا تیمم کنید و 3 سوره توحید را بخوانید که ثواب یک ختم 
قرآن را دارد. وی تاکید کرد: تقید به نماز اول وقت داشته باشید، آیه اول آیه الکرسی 
و حداقل نیم جز از قرآن را بخوانید، ججابتان را رعایت کنید و کاری کنید که به درد 
اجتماع بخورید؛ در یک کالم تقوا و تقوا و تقوا داشته باشید،  عصای شما برای این فراز 

و نشیب های جامعه تقواست تا به اوج سعادت برسید.

آیت اهلل ناصری: 

تقوا کلید غلبه بر فراز و نشیب های جامعه

 از معماری اسالمی به عنوان یک پیام دینی  غفلت

 شده است

لطیفه قرآنی
سران کفر و نفاق

اعرابی ای فرزندش را نزد معلمی آورد تا به او قرآن بیاموزد. پس از مدتی از فرزندش پرسید: به کدام سوره رسیده ای؟ گفت: به: »قل یا أیها الکافرون« )ای پیامبر( به کافران بگو.
اعرابی گفت: در گروه بدی قرار گرفته ای. پس از مدتی دوباره از فرزندش پرسید: االن به کدام سوره رسیده ای؟ گفت: »إذا جاءک المنافقون«؛ هنگامی که منافقان نزد تو آیند.

اعرابی گفت: نمی پردازی مگر به سران کفر. بهتر است که به چوپانی گوسفندانت بپردازی!
لطیفه جبهه ای

صدای سگ و گربه
شلمچه بودیم!

شیخ اکبر گفت: امشب نمیشه کار کرد. مي ترسم بچه ها شهید بشن. تو تاریکي دور هم ایستاده بودیم و فکر مي کردیم که صالح گفت: یه فکري! همه سرامونو بردیم توي هم. حرف صالح که تموم شد، زدیم زیر خنده و راه افتادیم. 
حدود یه کیلومتر از بلدوزرها دور شدیم. رفتیم جایي که پر از آب و باتالق بود. موشي هم پیدا نمي شد. انگار بیابون ارواح بود. فاصلمون با عراقیا خیلي کم بود. اما هیچ سروصدایي نمي یومد. دور هم جمع شدیم . شیخ اکبر که فرماندمون 

بود. گفت: یک دو سه، هنوز حرفش تموم  نشده بود که صداي دوازده نفرمون زلزله اي به پا کرد. هر کسي صدایي از خودش درآورد. صداي خروس، سگ، بز، االغ و .. . 
چیزي نگذشته بود که تیربار وتفنگاي عراقیا به کار افتاد. جیغ و دادمون که تموم شد پوتینارو گذاشتیم زیر بغلمون و دویدیم طرف بلدوزرها! ما مي دویدیم و عراقیا آتیش مي ریختند. تا کنار بلدوزرا یه نفس دویدیم. عراقیا اونشب 

انگار بلدوزرا رو نمي دیدند. تا صبح گلوله ها شونو تو باتالق حروم کردند و ما به کیف و خیال آسوده تا صبح خاکریز زدیم.

«« لطیــــــــــفه ها 



چراغی که به خانه رواست، به 
مسجد حرام است

افراد  دیگر  بر  نزدیکان  و  اطرافیان  کردن  انفاق  در 
ارجحیت و الویت دارند.

رفاهی،  علمی،  امکانات  نیز  و  کشور  طبیعی  منابع 
اختیار  در  باید  اول  درجه  در  آن  مانند  و  پزشکی 
هم وطنانمان قرار گیرد. کاربرد: این مثل درباره کسانی 
و  کرده  رها  را  نیازمند  خویشاوند  که:  می رود  کار  به 
به بیگانه خدمت می کنند؛ خانواده خود را در سختی 
متقبل  را  خود  دوستان  خرج  و  داشته  نگه  تنگی  و 
شده اند؛ همسایه نیازمند خود را نادیده گرفته و برای 

تظاهر، به افراد ناشناس انفاق می کند.
در  که  مسجدی  روشنایی  برای  کرد  نذر  بازرگانی   
همه  بدهد.  هدیه  اوست، چهل شب شمع  همسایگی 
شب خادم مسجد به سرای بازرگان می شتافت و شمع 
او  ولی  یافت،  پایان  شب  چهل  می گرفت.  را  نذری 
همچنان به مطالبه خود ادامه می داد و بر َسبیل ابرام 
امام، هر شب به در سرای وی )بازرگان( می رفت و به 

اصرار زیاد شمع نذری را مطالبه می کرد.
 یک شب که بازرگان از ابرام خادم و امام به ستوه آمده 
بود، به وسیله خادم به امام پیام داد: دیر زمانی است که 
مدت آن شمع هر شبه به سر آمده است، اما شمع هر 
شبه دیگری دارم که اگر آن نیز به کار آید، بیا و بستان! 
خادم چون این خبر به امام باز گفت، وی برآشفت و 
پاسخ فرستاد: ای خواجه! ما را معذور دار که شمعی که 

به خانه رواست، به مسجد حرام است.

معجزه ی آب و عسل
بدون شک  همه ما می دانیم که آب برای بدن ما مفید است و هر روز از مزایای 
نوشیدن آب در همه جا می شنویم. می دانیم که آب یکی از اجزای مهم 
بدن ماست. فراموش نکنید که ۸۰ درصد بدن انسان را آب در بر گرفته 
است. آب نقش اساسی در هضم مواد غذایی و حمل و نقل اکسیزن و مواد 
مغذی بدن را بر عهده دارد. با تمام این احواالت نیاز اساسی بدن ما به آب 

غیر قابل انکار است.
اما چه چیزی می تواند آب را مفید تر بسازد؟ عسل….بله درست شنیدید 

عسل
می دانم که ممکن است با خودتان بگویید که عسل خیلی شیرین است 
یک  روزانه  نوشیدن  است.  مفید  روز  در  بپرسید چقدر عسل  اینکه  یا  و 
لیوان آب گرم که با عسل مخلوط شده باشد به طرز معجزه آسایی برای 
سالمتی شما مفید است و حتی سیستم بدن شما را در برابر بروز بیماری 

ها مقاوم می کند.
این ها اتفاقاتی است که با خوردن آب و عسل رخ خواهد داد:

««تجربه یک پوست شفاف و روشن
بله. عسل یک آنتی اکسیدان طبیعی است که به لطف خواص آنتی باکتریال 
ش باعث زدودن انواع آلودگی ها و روشن و تمیز شدن بیش از پیش پوست 
می شود. انواع ماسک های الیه بردار عسل هم به همین منظور استفاده 

می شوند.
««تقویت سیستم ایمنی بدن

عسل دارای خواصی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. برای 
حصول بهترین نتیجه از عسل مطمئن شوید که عسل ارگانیک تهیه می 
است که خواص  آنزیم های مختلف  و  ویتامین  انواع  کنید. عسل حاوی 

آنتی باکتری دارد.

««کاهش وزن
باید بگویم که  اما  شاید بگویید که عسل که شیرین است و پر از شکر. 
درست است که عسل شکر دارد اما شکر آن با شکر سفید صنعتی کامال 
متفاوت است. اگر شما یک لیوان آب و عسل را صبح بنوشید در تمام طول 
روز قند بدن شما در یک سطح نرمال قرار می گیرد و اشتهای شما نسبت 
به شیرینی های مضر مانند کیک و شیرینی و نوشابه و … کمتر می شود 
و به طور متوسط روزانه ۶۴ کالری کمتر دریافت خواهید کرد و این کمک 

بسیاری به کاهش وزنتان خواهد کرد.
««درمان گلودرد

آب گرم و عسل نوشیدنی محبوب روزهای زمستان شما خواهد بود. چرا که 
اگر یک سرما خوردگی مزاحم شما شود با خوردن این محلول گلو دردتان 
تسکین پیدا خواهد کرد. هم چنین بدن شما را در روزهای سرد زمستان 
گرم خواهد کرد. عسل ارگانیک و طبیعی یک روش طبیعی برای درمان و 

تسکین گلودرد، سرفه و عفونت های تنفسی است.
««دفع سموم بدن

با سموم بدن خداحافظی کنید و به یک بدن سالم و بدون سم سالم کنید! 
عسل و آب گرم یکی از بهترین روش های دفع سموم از بدن شما است. 
فقط یک نکته و آن این که با افزودن لیمو ترش به این محلول و افزایش 

دفع ادرار نتیجه بهتری را خواهید دید.
««تنظیم سطح قند خون

شکر طبیعی موجود در عسل در تنظیم سطح قند خون شما و به تبع آن 
کاهش کلسترول بد بدن کمک می کند. ترکیب گلوکز و فروکتوز در ایفای 

این نقش سهم بسزایی دارد.
««کاهش نفخ و ورم معده

اگر از نفخ شکم رنج می برید این محلول کمک شایانی به خنثی شدن گاز 
شکم شما و احساس سبکی در شما خواهد کرد.

شرکت  افتتاح  سالروز  است؛  دی ماه   23  امروز 
انقالب  ابتدای  در  که  طرحی  اصفهان.  مبارکه  فوالد 
اجتماعی  امنیتی،  ضرورت های  به  بنا  اسالمی  شکوهمند 
و اقتصادی به مرکز ایران منتقل شد، در طول دوران دفاع 
مقدس همواره مورد توجه مدیران ارشد نظام بود و با همه 
 فراز و فرودهای اقتصادی و سیاسی، ساخت و ساز در آن رها

 نگردید.
مجتمع  این  ساز  و  ساخت  تداوم  به  منجر  آنچه  البته   
کارکنان  و  مدیران  از  جمعی  ایمان  و  انگیزه  شد،  عظیم 
آنچه  از  شناخت  و  اعتقاد  با  دیگر  جبهه ای  در  که  بود 
مرور  به  تا  کردند  مجاهدت  روز  شبانه  می ساختند، 
 واحدهای مختلف این مجتمع عظیم را به مرحله راه اندازی

 برسانند. 
مرحله  به  طرح  این  واحدهای  آخرین   1372 دی ماه   23
عملیات رسید تا این روز در تاریخ توانمندی و خودباوری 

ملت بزرگ ایران جاودانه شود.
مبارکه  فوالد  اول  نسل  بزرگ مردان  کار  عظمت  بر  آنچه 
تنها  نه  می کند،  جاودانه  را  آن ها  حرکت  و  می افزاید 
کامل  زنجیره  یک  بر  )مشتمل  عظیم  بنای  این  ساخت 
است،  امروز(  بشر  زندگی  نیاز  استراتژیک ترین  تولید 
»کار  متعالی  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  خلق  بلکه 
و  مدیران  و  کارکنان  تکاتک  بین  در  است«،  زندگی 
شرکت این  مرتبطان  و  ذی نفعان  از  بسیاری   حتی 

است.
انسانی و   در فوالد مبارکه اصفهان کار کردن یک ارزش 

دینی است. در فرهنگ فوالد مبارکه توجه به انجام درست 
کار درست که همان بهره وری است نه به عنوان یک شعار، 
تا  منجر شد  رفتار  است. همین  رفتار  یک  عنوان  به  بلکه 
تمام برنامه های اولیه طراحی شده در چشم انداز این شرکت 
محقق  داشت،  شباهت  دست نیافتنی  آرزوی  به  زمانی  که 
شود و هر روز شاهد موفقیت های مداومی نظیر افزایش های 
مداوم در کمیت و کیفیت تولید، تولید محصوالت جدید، 
بازارهای جدید  در  فروش  تولید،  راه اندازی خطوط جدید 
داخلی و بین المللی، تملک سرمایه ها و شرکت های جدید، 
باشیم  و...  شرکت  پایین دست  و  باالدست  در  توسعه 
شادمان را  شریف  ملت  موفقیت  جویندگان  ضمیر   تا 

 سازد.
یکی دیگر از تفاوت های این شرکت که برگرفته از فرهنگ 
متعالی ایجاد شده در آن است، توجه ویژه به رویکردهای 
منشور  تدوین  است.  عظیم  بنگاه  این  بر  مدیریت  صحیح 
انسانی های  تربیت  در  سعی  و  مدیریتی  رفتار  و  اخالقی 
اهمیت  و  بزرگی  با  متناسب  اخالقی  و  دانشی  ظرفیت  با 
و  گرفت  قرار  عنایت  مورد  آغاز  از  این شرکت  استراتژیک 
خودباوری  با  همواره  توانستند  مکتب  این  تربیت شدگان 
گام  این شرکت  تحقق چشم اندازهای جهان تراز  در مسیر 
جوایز  و  سازمانی  آزمون های  تمام  در  موفقیت  بردارند. 
دو  در طول  مبارکه  فوالد  ادعاست.  این  بر  گواه  مدیریتی 
و  الگوها  از  بهره گیری  و  پیاده سازی  پیشتاز  اخیر،  دهه 
در  صنعتی  مجتمع  اولین  است.  بوده  مدیریت  نظام های 
 ،9۰۰1  ISO کیفیت،  مدیریت  استانداردهای  پیاده سازی 

جوایز  در  برتر  شرکت  و   5۰۰۰1  ISO  ،1۴۰۰1  ISO
جمله  آن  از  دانش  مدیریت  و  بهره وری  سازمانی،   تعالی 

است.
بی نظیری  موفقیت های  اخیر  سال  یک  طول  در 
مهم  چند  هر  که  گردیده  حاصل  شرکت  این  در 
اندیشه  می دهد  نشان  که  است  این  مهم تر  اما  است، 
تابنده  همچنان  شرکت  این  در  جهان تراز  عمل   و 

است.
که  سازمانی  تعالی  جایزه  زرین  تندیس  تنها  کسب   
جهان  سطح  در  مدیریتی  مدل  جامع ترین  بر  مبتنی 
مسئولیت  که  کشور  سرآمد  شرکت  افتخار  کسب  و  است 
داشته  آن  بر  را  ما  دارد،  دنبال  به  را  بودن  الگو  سنگین 
به  خود  دستاوردهای  انعکاس  در  بیشتری  تالش  تا 
اجتماعی و  عمومی  مختلف  بخش های  و  صنایع   سایر 

 کنیم.
 حضور در جایزه سازمان های دانشی برتر که به نمایندگی 
از بنیاد جهانی مدیریت دانش )MAKE( توسط دانشگاه 
جمع  در  حضور  افتخار  و  می شود  برگزار  شریف  صنعتی 
سامسونگ  تویوتا،  شرکت های  جمله  از  آسیا  برترین های 
است. صادرکننده  افتخارات  مهم ترین  از  و...  استیل  تاتا  و 
محصول  تن  میلیون   1/5 از  بیش  صادرات  و  ملی  نمونه 
شرکت این  در  جهان ترازی  نگرش  بر  دیگری   دلیل 

 است.
امروز را جشن می گیریم و افتخار می کنیم که با همه فراز 
و نشیب های صنعت و به خصوص چالش های صنعت فوالد 

با احساس تعهد  در سال اخیر کارکنان و مدیران شرکت 
را  تعالی  مسیر  در  رشد  به  رو  حرکت  شبانه روز  تالش  و 
دنبال نموده و هر روز شاهدیم محصولی جدید، توسعه ای 
شرکت  این  در  جدید  و  الگو  رفتاری  و  موفقیت  و  جدید 
اسالمی ایران  شایسته  مردم  تقدیم  و  می گیرد   شکل 

 می شود.

به امید تداوم رشد و بالندگی ایران اسالمی
محمد ناظمی هرندی- مدیر روابط عمومی

آموختن درسهای پول تو جیبی فرزندان

تصوری که شما از پول نزد فرزندتان شکل داده اید چگونه است؟ 
آیا فرزندتان به پول همچون امری مادی و ثابت نگاه می کند؟ در 
این نوشتار، ۸ درس پولی گردآوری شده که با آموختن آنها به 
فرزندانتان، می توانید امیدوار باشید نگاه پولی و مالی وی شکلی 

کمابیش درست تر به خود گرفته است.
پول را تصاحب کن، اما اجازه نده پول تو را تصاحب کند.

بدهی  از  که  بیاموزید  فرزندتان  به  دارد  اهمیت  که  قدر  همان 
اجتناب کند، به آن اندازه مهم است که او را از تبدیل شدن به 
فردی که تنها شهرتش خسیس بودن است نجات دهید. بنابراین 
الزم است به فرزندان خود بیاموزید که ما می توانیم مالک پول 
شویم، اما اگر در این مالکیت افراط کنیم، پول مالک ما خواهد 
تار و روابط  تیره و  را  اتفاقی است که می تواند زندگی  این  شد. 

عاطفی را نابود کند.
را:  چیز  همه  نه  اما  بخرد  زیادی  بسیار  چیزهای  می تواند  پول 
نه، خانه  اما یک خانه  بخرد،  برای شما یک ملک  پول می تواند 
انتظار شما  جایی است که کسانی که دوستشان دارید در آنجا 
را می کشند. جایی که شما برای آن کار می کنید، اما یک ملک 
تنها تجمع چند دیوار و چند وسیله است. شما می توانید با پول 
دارو و خدمات پزشکی بخرید اما نه سالمتی را، سالمتی جسمانی 
امری است در گرو سالمت روحی و برای سالمتی روحی شما به 

چیزهایی بیشتر از پول نیاز دارید.
باسواد  برای  اما  بخرید،  را  امکان تحصیل  پول می توانید  با  شما 
بودن به اموری فراتر از امکان تحصیل نیز هست. با پول می توان 
یک تخت زیبا خرید، اما برای خوابیدن شما به آرامش نیاز دارید. 
اما  برسند،  نظر  به  کلیشه ای  جمالت  این  است  ممکن  هرچند 
الزم است شما آنها را برای فرزندان تان بارها بازگو کنید تا آنها 
به این نکته واقف شوند که پول تنها وسیله ای برای دستیابی به 
خوشبختی است نه خود آن و مهم تر از هر چیز اینکه پول قادر 

نیست به تمامی خوشبختی دست یابد.
تمام پول های دنیا نمی تواند خطایی اخالقی را جبران کند: مساله 
با پول و زندگی  دیگری که همه باید به فرزندان مان در ارتباط 
بیاموزیم این است که تمامی پول ها یکسان نیستند. بعضی پول ها 
کثیفند و بعضی پول ها تمیز. الزم نیست این مساله را به صورت 
مستقیم به فرزندان خود بیاموزیم، اگر به آنها اصول اخالقی را 
بیاموزید آنها می توانند به خودی خود اخالقیات را به زندگی مالی 

خود تعمیم دهند.
«« ارتباط با پول و زندگی ,خرج کردن ,پس انداز کردن

پول فقط برای خرج کردن و پس انداز کردن نیست: به فرزندتان 
بیاموزید که تنها کارهایی که می شود با پول کرد، پس انداز و خرج 
کردن نیست، همیشه بخشی از پول شما وجود دارد که می توانید 
آن را تقسیم کنید، مهم نیست بین چه کسانی، یکی از اقوامتان 
که در وضعیت مالی بدی است یا فردی که نمی شناسید، مهم آن 
است که به فرزندان مان بیاموزیم نسبت به کسانی که به قدر آنها 

خوش شانس نبوده اند مهربان باشند.
خرج های غیر ضروری انتخاب هایی هستند که باید ارزشش را داشته 
باشند: یکی از نکاتی که باید در رابطه با پول به فرزندمان بیاموزیم 
از پول تان خرج موارد غیر ضروری  این است که هر مقداری که 
می کنید، قدری از بودجه تان برای روزهای سخت کم می کنید، 
آیا فرزند شما فکر می کند خرید یک اتومبیل گران قیمت مهم تر از 

بودجه مواقع ضروری است؟
اگر این طور است، ایرادی ندارد، اما وظیفه شما این است که به او 
بیاموزید دائما این دوگانه را رد نظر داشته باشد، هر خرجی قدری 
از امنیت او در آینده احتمالی می کاهد؛ بنابراین باید مطمئن باشد 

که چیز خوبی را با امنیت معاوضه می کند.
شما  ببرد:  بین  از  را  روابطی  و  ایجاد  را  روابطی  می تواند  پول 
باشید،  داشته  دوست  زندگی تان  در  را  شخصی  هر  می توانید 
نمی کنند،  عمل  شما  مثل  پول  مقابل  در  اشخاص  بعضی  اما 
مالی  که یک شکست  افرادی هستند  که  بیاموزید  فرزندتان  به 
بی شمار  همین طور  و  کند  نابود  را  عاطفی شان  روابط  می تواند 
واکنش دیگر در مقابل پول زیاد و پول کم در بین انسان ها وجود 
دارد، لزومی ندارد بهترین را انتخاب کنید، به فرزندتان بیاموزید 
که شخصی را به عنوان شریک عاطفی برگزیند که در مقابل پول 
شبیه به او باشد.پول بخش مهمی از زندگی است: درست است 
که پول قادر نیست همه جیز را به دست آورد و همه چیز را تغییر 
دهد، درست است که پول نمی تواند یک غایت باشد و تنها یک 
وسیله است، اما پول اهمیتی اساسی دارد، به فرزندتان بیاموزید 
در مقابل اهمیت پول بی تفاوت نباشد، وقتی نمی دانید پول صورت 
حساب بعدی تان را از کجا بیاورید آرامش تان را از دست می دهید، 
وقتی پول ندارید نمی توانید شرایط تحصیلی خودتان را با فراغت 
طی کنید، بدون پول حمل و نقل شما دشوار است، پول داشتن 
شاید کلید خوشبختی نباشد، اما فقر می تواند کلید بدبختی باشد؛ 
بنابراین به فرزندتان نشان دهید که اهمیت پس انداز و اندیشه های 
مالی برای مال اندوزی نیست؛ بلکه برای آن است که نگرانی دائمی 

در خصوص پول تمامی زندگی را با خود آلوده نکند.
از  دارد: تصوری که شما  قرار  زمان  با  تنگاتنگی  ارتباط  در  پول 
پول نزد فرزندتان شکل داده اید چگونه است؟ آیا فرزندتان به پول 
همچون امری مادی و ثابت نگاه می کند؟ فورا این نگاه را اصالح 
کنید، به فرزندتان بیاموزید که پول همچون آب روان، همچون 
حباب و همچون زمان گذراست، در هر اقتصادی پدیده ای به نام 
تورم وجود دارد و هر پول نقدی با استفاده فعاالنه از آن قدرت 
تولید و افزایش را دارد، به فرزندتان بیاموزید که با انفعال نه تنها 

نمی تواند پول را استفاده کند؛ بلکه آن را از دست خواهد داد.

 چگونه امانت داری را به کودکان
 یاد دهیم

یک روان شناس کودک با اشاره به اینکه فرآیند تربیت کودک چند 
وجهی است، گفت: والدین و یا مهدهاي کودک  به تنهایی  در تربیت و 

آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان نقش ندارند.
 علی راکی، با بیان اینکه یاد دادن تمام مفاهیم اخالقی مانند صداقت، 
محبت و امانت داری و هر مفهوم اخالقی دیگری به کودک نیازمند 
درک مفهوم تفکر انتزاعی در کودک است، اظهار کرد: تا زمانی که 
از کودک  والدین  نباید  نگرفته است  انتزاعی در کودک شکل  تفکر 

انتظار امانت داری در کالم و در مادیات و... داشته باشند.
 وی با اشاره به اینکه تصور و انتظار والدین از کودک برای اینکه امانت 
دار باشند انتظاری نادرست است، اضافه کرد: والدین مي توانند در قالب 
بازی هاي خالقانه مفاهیمي مانند امانت داری، راست گویي و ... را به 

کودکان یاد دهند.
 این روان شناس کودک با اشاره به اینکه نقش بازی کردن والدین 
کنار همدیگر نیز در این خصوص مؤثر است، تصریح کرد: الزم نیست 
یک اتفاق واقعی وجود داشته باشد تا کودک مفهوم امانت داری را یاد 
بگیرد. این اتفاق می تواند غیر واقعی و با برنامه ریزی از قبل صورت 

گرفته توسط والدین انجام شود.
 راکی با بیان اینکه از جمله دیگر راه های یاد دادن امانت داری به 
کودکان این است که رفتارهای امانت دارانه فرزندان بزرگ تر را نشان 
داد، گفت: کودکان بزرگ تر به تفکر انتزاعی رسیدند و این رفتارها را 
یاد گرفته اند. تشویق کردن و حمایت کردن از کار امانت داری فرزندان 
بزرگ تر در مقابل فرزندان کوچک تر مي تواند به صورت عملي این رفتا 

را به آن ها یاد دهد.
 وی با اشاره به اینکه معموال به صورت مستقیم نمی توانیم از کودک 
انتظار داشته باشیم که یک رفتار اخالقی مانند امانت داری را انجام 
دهد، ادامه داد: امانت داری را در درجه اول والدین یاد می دهند اما 
نباید نقش آموزش هاي بیروني مانند مهدهاي کودک  را نادیده گرفت.

وجهی  تربیت کودک چند  فرآیند  اینکه  بیان  با  روان شناس  این   
در  تنهایی  به  مهدهاي کودک   یا  و  والدین  کرد:  نشان  خاطر  است، 
تربیت و آموزش مفاهیم اخالقی کافی نیستند و والدین باید میزان 
گیرند، عالوه  نظر  در  را  تربیت همه جانبه کودک  در  توانایي خود 
و  بینند  زمینه  این  در  آموزش هایی  باید  مهدکودک  مربیان  این  بر 
به بهترین شکل رفتارهایی مانند صداقت، محبت و امانت داری را 
 در قالب بازی هایی که در مهد کودک ها وجود دارد به کودکان یاد

 دهند.

دنیای رضب املثل  «« امانت داری «« کودکان و والدین
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