
شاگردان علی افضل از هفته نهم 
رقابت های ليگ برتر فوتس��ال 
در سالن پيروزی به مصاف تيم 

فوالدماهان خواهند رفت.
ای��ن دیدار ک��ه از آن به عنوان 
فوتس��ال  ب��زرگ  ش��هرآورد 

اصفه��ان یاد می ش��ود به نوب��ه خود از حساس��يت و جذابيت های 
خاصی برخودار است هرچند که سرمربی تيم گيتی پسند حساسيتی 

برای این دیدار قائل نيست...

علی افضل خطاب به حسین افضلی:

تو بی نظیری به خدا!

صنعت هتل داری اصفهان در آستانه ورشکستگی

نیمي از ظرفیت هتل های اصفهان 
خالی است 

صفـحهصفـحه
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علي اصغر عنابستاني: 
چهار محال و بختیاری به دنبال احقاق 
حقوق خود در پروژه ملي بهشت آباد است
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 اقتصاد    صفحه 5

ارزشمند  بناي  تنها  جهان  هتل 
در  فرهنگي  پيشينه  با  تاریخي 
این  است.  چهارباغ  غربي  بدنه 
روي  روبه  درست  که  عمارت 
بازارچه بلند و مدرسه چهارباغ 
بنا شده از ایوان هاي دلگشایش، 

نمایان مي ساخته است. اوج  بر ميهمانان اصفهان  شكوه چهارباغ را 
کردن  بنا  ضرورت  اصفهان  در  ایراني  شهرسازي  کمال  و  معماري 

مهمانخانه اي جهت ...

ديروز پرده رستم و سهراب، امروز پرده فراموشي ؛

هتل جهان در چهارباغ بینوا 
خاك مي خورد

امام جمعه اصفهان:
آمريكا منفورترين حكومت نزد 

ملت ها است

میراث فرهنگی    صفحه 12

ایرن��ا: نماینده ولي فقيه در چهارمح��ال و بختياري و امام 
جمعه ش��هرکرد با اش��اره به روز ملي مبارزه با اس��تكبار 
جهان��ي تأکيد کرد: س��ازش با اس��تكبار جهاني ذلت آور 

است و باعث نابودي ملت ها مي شود.
 حج��ت االس��ام محم��د عل��ي نكون��ام گلپایگان��ي در 
خطبه هاي این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصاي بزرگ 
امام خميني)ره( افزود: سازش با آمریكا و استكبار به منزله 

از دست دادن ارزش هاي انساني مي باشد.
وي تأکيد کرد: سيزدهم آبانماه سالروز مبارزه عليه استكبار 
جهاني براي هميشه در تاریخ باقي خواهد ماند و نشانه اي 

از بيداري مردم ایران در برابر زورگویان جهان است.
نكونام تأکي��د کرد: جوانان قدر انقاب اس��امي ایران را 
بدانند چرا که فریاد ضد استكباري جوانان انقاب اسامي 
ایران، موجب بيداري ملت هاي دیگر در جهان ش��د و به 

سرنگوني دیكتاتور تونس و مصر منجر شد.
وي یادآور ش��د: جوانان امروز به آرمان اس��تكبار ستيزي 
س��يزدهم آبانم��اه وفادارند و محكم و مقاوم و اس��توار به 
ارزش ه��ا و آرمان هاي استكبارس��تيزي س��يزدهم آبانماه 

وفادار باقي مي مانند.

به گفته وي، سيزدهم آبانماه نماد استكبار ستيزي و مبارزه 
با استكبار است و در رأس همه ارزش هاي ضد استكباري 

سيزدهم آبانماه امام راحل قرار داشته اند.
خطيب جمعه ش��هرکرد یادآور شد:جوانان امروز بسيار با 
بصيرت و هوش��يارند و وجود این همه هجمه دش��من، با 
تمام توان در برابر توطئه هاي دش��منان انقاب اس��امي 

ایران ایستاده اند.
وي تأکي��د کرد: همان گونه که مق��ام معظم رهبري تأکيد 
فرمودند ایران اس��نادي دارد که نش��ان مي دهد آمریكا در 

بسياري از اقدامات تروریستي منطقه دست دارد.
نكونام، به س��الروز تبعيد حضرت امام راحل اش��اره کرد 
و افزود: امام راح��ل از دوران جواني به مبارزه با طاغوت 

استكبار برخاستند و در این راه هيچ دریغي نكردند.
وي، به س��الروز ش��هادت امام محمد باقر)ع( اشاره کرد و 
گفت: آن امام همام و بزرگوار، منش��اء بسياري از علوم و 

معارف اسامي بودند.
 ائم��ه جمع��ه سراس��ر چهارمح��ال و بختي��اري ني��ز در 
خطبه هاي این هفته بر تداوم اس��كتبار ستيزي ملت هاي 

آزاده تأکيد کردند.

ایرنا: اقش��ار مختلف مردم چهارمحال و بختياري 
در روز س��يزدهم آبانماه فریاد ضد اس��تكباري و 
ضد آمریكای��ي را در جمعه پایي��زي طنين انداز 

کردند.
مردم ش��هرها و روس��تاهاي مختلف چهارمحال 
و بختي��اري پس از اقامه باش��كوه نماز جمعه در 
راهپيمایي ضد اس��تكباري سيزدهم آبانماه استوار 

و محكم شرکت کردند.
م��ردم چهارمح��ال و بختي��اري در راهپيمای��ي 
س��يزدهم آبانماه، تأکيد کردند ک��ه جوانان ایران 
اسامي محكم تر از گذشته در برابر زیاده  خواهي 

غرب ایستادگي خواهند کرد.
در راهپيمای��ي مردم ش��هرکرد که از مصاي امام 
خمين��ي)ره( تا چه��ارراه اداره برق برگزار ش��د، 
فریاد مرگ بر آمریكا و مرگ بر اسرائيل رساترین 

فریادها بود.
راهپيمایان با در دس��ت داشتن آدمك هاي سران 
آمریكا و اس��رائيل ب��ر تداوم بي��داري انقابي و 

اسامي مردم منطقه تأکيد داشتند.
راهپيمای��ي ضد اس��تكباري یوم ا... س��يزدهم آبان 
در روز مل��ي مب��ارزه با اس��تكبار جهاني با حضور 
قشرهاي مختلف مردمي، استادان حوزه و دانشگاه، 
تشكل هاي دانش��جویي، دانش آموزي و روحانيون، 
مدیران و روساي ادارات، فرماندهان نظامي و سایر 

اقشار مردمي در شهرکرد برگزار شد.

ش��رکت کنندگان در این راهپيمایي یك بار دیگر 
در لبيك ب��ه نداي امام راح��ل)ره( و مقام معظم 
رهبري با صداي رسا فریاد مرگ بر آمریكا، مرگ 
بر اسرائيل، مرگ بر ضد والیت فقيه را سردادند.

نماینده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و امام 
جمعه شهرکرد و مس��ئوالن استاني نيز پيشاپيش 
راهپيمایان به س��مت چهار راه اداره برق حرکت 

کردند. 

معاون سياس��ی و امنيتی اس��تانداری اصفهان گفت: بزرگ ترین پيام 
13 آبان شكسته شدن هيمنه و هيبت آمریكا ي جهان خوار بود. 

به گ��زارش رواب��ط عموم��ي اس��تانداري اصفهان، محم��د مهدی 
اسماعيلی در جمع دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی و اصفهان 
افزود: هيبت پوش��الی آمریكا با حرکت بزرگ 13 آبان فرو ریخت. 
وی ب��ا بيان این که 13 آبان روز بس��يار تأثيرگذار در تاریخ معاصر 
کش��ورمان اس��ت، ادامه داد: در این روز بزرگ س��ه رخداد مهم به 

وقوع پيوست. 
اسماعيلی با بيان این که بزرگ ترین ویژگی مشترک این سه رخداد 
وجه استكبار ستيزی و ضد استعماری است، تصریح کرد: تبعيد امام 
در 13 آبان س��ال 43 به خاطر اعتراض ایش��ان به قانون استعماری 

مصونيت قضایی اتباع آمریكایی در ایران بود. 
وی اضافه کرد: این قانون در قرن 14 در شورای ملی به طور رسمی 
لغو ش��د و بعد از گذش��ت چند دهه در دوره منحوس محمد رضا 
پهلوی احيا ش��د. اس��ماعيلی به 13 آبان س��ال 57 اشاره و تصریح 
کرد: دانشگاه تهران محل اعتراض دانشجویان و دانش آموزان برای 
مقابله با حرکت ضد اس��تعماری آن دوره بود. اس��ماعيلی همچنين 
در خصوص 13 آبان س��ال 58 گفت: پيشرو این حرکت دانشجویان 

بيدار، انقابی و پيرو خط امام بودند. 
وی با بيان این که آمریكا در 32 س��ال گذش��ته ب��رای انزوای نظام 
جمهوری اسامی دست به هر نوع فعاليتی زده است، اظهار داشت: 
تاکنون آمریكا به هدف خود نرس��يده است. اسماعيلی کودتا، جنگ 
تحميل��ی، ترور نخبگان، تحریم اقتصادی و ایج��اد فتنه را از جمله 
اقدامات آمریكا برای رس��يدن به هدف خود عنوان کرد. وی اذعان 
داش��ت: انقاب اسامی همواره با رهبری مقام معظم رهبری با اتكا 
به بصيرت و شعور سياسی باال به مسير خود که رسيدن به قله های 

ترقی این کشور است، ادامه می دهد. 
وی با بيان این که امروز دیكتاتور های منطقه خواب راحت ندارند، 
یادآور ش��د: به برکت خيزش مردم انقاب ایران تجمعات بزرگ در 
کشورهای منطقه برای سرنگونی دیكتاتورها یكی پس از دیگری بر 
پا می ش��ود. اس��ماعيلی ابراز اميداوری کرد که در ادامه این حرکت 
الهی شاهد سرنگونی حكام مستبد دیكتاتور منطقه و فروپاشی نظام 

ليبرالی خواهيم بود.

صفحه 2

خطیب جمعه شهركرد:

سازش با استكبار، ذلت آور است
معاون استاندار اصفهان:

بزرگ ترین پیام 13 آبان 
شكسته شدن هیمنه آمریكا بود 

راهپيمایان اصفهانی با شعار مرگ بر آمریكای مردم فریب، انزجار خود را از 
سياست های آمریكا اعام و به دولتمردان آمریكایی یادآور شدند که هيچ کشوری 

در دنيا زیر سلطه آمریكا باقی نمی ماند.
راهپيمایی 13 آبان ماه که به روز ملی مبارزه با استكبار جهانی نام گذاری شده 

است امسال همچون سال های گذشته با حضور حماسی اقشار مختلف مردم، 
دانش آموزان و دانشجویان در اصفهان برگزار شد.

حضور دانش آموزان اصفهانی در قالب گروه های منسجم با در دست داشتن 
پاکاردهایی که بخش هایی از سخنان امام راحل )ره( و رهبر معظم انقاب درباره 

13 آبان و همچنين پرچم های سه رنگ جمهوری اسامی در حال سر دادن 
شعارهای ضد آمریكایی و اسرائيلی هستند،  بسيار چشمگير است.

شعار راهپيمایی امسال مردم انقابی و هميشه در صحنه اصفهان مرگ بر آمریكای 
مردم فریب، این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده ... 

مردم چهارمحال و بختیاري فریاد ضد استكباري را طنین انداز كردند  يک مقام مسئول خبر داد:
ذخایر نفت 50 سال دیگر تمام می شود

مهر: یك مقام مسئول با بيان این که ایران تا 100 سال آینده گاز برای 
توليد و صادرات دارد، عمر ذخایر نفت ایران را حدود 50 سال اعام 
کرد و گفت: هم اکنون متوس��ط ضریب بازیافت مخازن نفتی کش��ور 

29 درصد است.
محمدعل��ی عمادی درباره ضریب بازیاف��ت مخازن نفتی ایران، گفت: 
در حال حاضر متوس��ط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور حدود 29 
درصد اس��ت به طوری ک��ه در برخی از ميادین نفتی که برداش��ت از 
الیه های بنگس��تانی انجام می شود ضریب بازیافت بين شش تا هشت 

درصد است.
 وی با یادآوری این که برای دس��تيابی به اهداف برنامه پنجم نزدیك 
به 19 پروژه و طرح بزرگ در ش��رکت ملی نفت به عنوان پروژه های 
اس��تراتژیك و کان برای افزایش ضریب بازیافت تعریف شده است، 
بيان کرد: بر این اس��اس حدود 89 پروژه برای بقيه شرکت های تابعه 
کل ش��رکت ملی نفت با پيش بينی بودج��ه 722 ميليارد تومان تدوین 

شده است.
 این مقام مسئول در پاسخ به این که آیا پژوهش نيز مورد تحریم قرار 
گرفته اس��ت، تأکيد کرد: پژوهش در حوزه تحریم قرار نمی گيرد، اما 

آن نيز در تحریم ها بدون مشكل نبوده است.
عمادی در پاس��خ به این که با روند برداش��ت فعلی تا چند سال دیگر 
منابع نفت و گاز خواهيم داش��ت، اظهار داش��ت: این موضوع به چند 
عامل بس��تگی دارد، یكی نس��بت ميزان توليد به ميزان منابع موجود و 
دیگری ضریب جایگزینی اکتشافات است. وی ادامه داد: پيش بينی ها 
حاکی از آن است که ایران تا بيش از 100 سال گاز دارد و منابع نفتی 

نيز در حدود 40 تا 50 سال آینده را جوابگو خواهد بود.

در راهپیمايی 13 آبان اصفهان مطرح شد:

فعالي��ت مراکز اقامت��ي دولتي در هیچکشوریزیرسلطهآمریکانمیماند
استان هاي کش��ور تا جایي پيش 
رفته که در کاهش تعداد مسافران 
هتل ه��اي اس��تان پر مس��افري 
مانند اصفهان نيز تاثير گذاش��ته، 
ب��ه گونه اي که گوی��ي این مراکز 

درصدد نواختن سرنا از سر گشاد آن هستند تا بتوانند در آینده اي نزدیك 
ورشكستگي هتل ها را به همراه داشته  باشند...

ورزش    صفحه 15
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واكنش انفعالی رسانه های بیگانه 
در برابر دیپلماسی فعال ایران

درخواست رسمی ایران از آمریكا برای عذر خواهی 
از ادعای واهی مبنی بر دست داشتن در طرح ترور 
های  رسانه  انفعال  واشنگتن،  در  عربستان  سفير 
وابسته به غرب در برابر دیپلماسی فعال جمهوری 

اسامی را در پی داشت.
پس از آن که آمریكا در اقدامی غرض ورزانه ایران 
را به دست داشتن در طرح ترور عادل الجبير سفير 
عربستان در ایاالت متحده متهم کرد و بعد از آن که 
مقام های سياسی و دیپلماتيك ایران اتهام جدید را 
رد کردند، چندی است رسانه های خارجی به طور 
گسترده به برجسته ساختن موضوع نامه نگاری ميان 

ایران و آمریكا در این خصوص می پردازند. 
نكته قابل توجه آن که، به نظر می رسد رسانه های 
خارجی اغلب فارسی زبان که بنگاه های تبليغاتی 
غرب محسوب می شوند با مانور گسترده بر روی 
این خبر، کشف و انتشار آن را گامی ارزنده برای 
خود می دانند. این رسانه ها با برجسته کردن این 
طرح  همچنين  و  آن  سر  بر  جنجال  ایجاد  خبر، 
موضوع های انحرافی تاش می کنند افكار عمومی 
را به سمت ارتباط مخفيانه و پشت پرده جمهوری 
این در حالی  آمریكا سوق دهند.  ایران و  اسامی 
است که به اذعان همين محافل خبری نامه ارسال 
شده ایران به مقام های آمریكا سراسر ابراز خشم 
قبال  این کشور در  از سياست های  ناخشنودی  و 

ایران بوده است.
آسوشیتد پرس

خبرگزاری آسوشيتد پرس در خبری به نقل از یك 
فاش  نامش  نخواست  که  آمریكایی  رسمی  مقام 
 6( روز جمعه   متحده  ایاالت  که  کرد  اعام  شود، 
آبان / 28 اکتبر( به طور رسمی شكایتی را از سوی 
اسامی  جمهوری  آن  در  که  کرده  دریافت  ایران 
مراتب عميق ناخرسندی خود را از اتهاماتی که از 
کرده  ابراز  شده،  وارد  کشور  این  به  آمریكا  سوی 
طرف  از  ایران  شكایت  رسانه  این  گفته  به  است. 

سفارت سوئيس به آمریكا تحویل داده شده است.
بی بی سی 

خبری  در  نيز  فارسی  سی  بی  بی  خبری  تارنمای 
که در تيتر یك اخبار این رسانه قرار دارد نوشت 
که آمریكا دریافت نامه خشم آلود از ایران را تأیيد 
کرد. به گفته این رسانه ویكتوریا نوالند سخنگوی 
وزارت خارجه آمریكا این نامه را آکنده از انكارها 

توصيف کرد!
بی بی سی به نقل از وی در گفتگو با خبرنگاران 
است.  صفحه  هفت  حدود  نامه  این   افزود: 
انكارها.  اقسام  و  انواع  از  آکنده  است.  آلود  خشم 
از نقطه نظر ما چيز زیاد تازه ای در آن نبود. مقام های 
دولت آمریكا پس از طرح اتهام های سه هفته پيش عليه 
ایران گفتند که به طور مستقيم با ایران تماس گرفته اند 
اما واکنش سازنده ای دریافت نكرده اند. اما ایران دیدار 

با مقام های آمریكایی را تكذیب کرد.
دويچه وله

که  داد  گزارش  هم  وله  دویچه  خبری  تارنمای 
شكایت ایران از طرف سفارت سوئيس به آمریكا 

تحویل داده شده است.
در  رسمی  طور  به  ایران  دولت  افزود:  رسانه  این 
نامه ای از اتهام های مطرح شده از سوی آمریكا مبنی 
بر توطئه  ترور سفير عربستان در واشنگتن شكایت 
عذرخواهی  خواستار  شكوائيه  این  در  ایران  کرد. 
شده  اتهام  این  اخاقی  و  مالی  جبران  و  آمریكا 
سياسی  آگاه  منبع  یك  وله  دویچه  گفته  به  است. 
در ایران که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با 
آسوشيتدپرس اظهار داشته که در شكوائيه رسمی 
ایران به آمریكا تأکيد شده که اتهام های واشنگتن بر 
پایه دروغ بنا شده اند و تاکتيك سياسی آمریكا مبنی 
بر تخطی ایران از قوانين و مقررات بين المللی مورد 

پرسش قرار گرفته است.
این منبع بدون ذکر جزئيات بيشتر در مورد محتوای 
نامه ایران به آمریكا افزوده که ایران افزون بر این، 
در شكوائيه خود به هزاران کشته در جنگ عراق و 
شهروندان  جيب  از  که  دالری  ميلياردها  همچنين 
آمریكایی هزینه شده اشاره کرده است. مقام های 
جمهوری اسامی در نامه خود خواهان عذرخواهی 
رسمی آمریكا به دليل وارد کردن اتهام ترور به ایران 
این  اخاقی  و  مادی  خسارات  جبران  همچنين  و 

اتهام بی اساس شده اند.
صدای رژيم صهیونیستی

تارنمای صدای رژیم صهيونيستی هم خبر داد که 
ایران  جدید  نامه  ارسال  پست  واشنگتن  روزنامه 
برای آمریكا را تأیيد کرد. این رسانه افزود مقامات 
حكومت ایران همچنان با نادرست خواندن اتهامات 
تبليغاتی  جنگ  یك  را  آن  کوشند  می   آمریكایی 

بی اساس جلوه گر سازند.
صهيونيستی،  تارنمای  این  نوشته   به 
داده  گزارش  پيشتر  جهان  بزرگ  های  خبرگزاری 
نامه محرمانه  با فرستادن  ایران  بودند که حكومت 
منصور  به  وارده  اتهامات  متحده،  ایاالت  برای  ای 
ارباب سيار را بی اساس دانسته و نسبت به اظهارات 
کرده  اعتراض  ترور  این  درباره  آمریكایی  مقامات 
بود. دولت آمریكا می گوید که برای اثبات اتهامات 
مدارک متقنی در دست دارد و واکنش های رژیم 
ایران یك نوع جنگ زرگری و تاشی برای پنهان 

نگاه داشتن واقعيات است.
کردند  تاش  بيگانه  های  رسانه  که  این  وجود  با 
مبنی  آمریكایی  مقام های  ادعای  برجسته کردن  با 
و  است!  نبوده  چيزی  ایران  نامه  در  که  این  بر 
برای  ایران  درخواست  از  غير  نيست  معلوم  البته 
امری  آمریكایی؛  های  مقام  سوی  از  مدرک  ارائه 
عملكرد  کردن  روشن  و  نشد  انجام  هرگز   که 
فاجعه بار این کشور در عراق و افغانستان انتظار چه 
چيزی را داشته اند، ادعای آمریكایی ها را تقویت 
کنند ناگزیر از پرداختن به نامه جمهوری اسامی 
ایران فعال  دیپلماسی  برابر  در  عمل  در  و   شده 

 ناکام ماندند.

نماینده ولی فقيه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: در حال حاضر آمریكا منفورترین حكومت 

نزد ملت ها است.
آیت ا... سيد یوسف طباطبایي نژاد در خطبه هاي 
تبعيد  به  اشاره  با  اصفهان  جمعه  نماز  هفته  این 
اظهار  ترکيه  1343به  سال  در  خميني)ره(  امام 
داشت  ادامه  سال   15 حدود  تبعيد  این  کرد: 
امام  تبعيد  روز  در  اسامي  انقاب  پایه هاي  و 
خميني )ره( به ترکيه گذاشته شد و با این تبعيد 
 مردم روز به روز بيدارتر، با بصيرت تر و آگاه تر 

شدند.
امام جمعه اصفهان با بيان این که با شروع تبعيد 
حكوت  کردن  پياده  براي  مردم  خميني)ره(  امام 
تظاهرات  داد:  ادامه  کردند،  تاش  اسامي 
دانشجویان و دانش آموزان در روز 13 آبان سال 
خميني)ره(  امام  رهنمودهاي  از  حمایت  به   57

بود.
هشت  از  بيش  کرد:  نشان  خاطر  نژاد  طباطبایي 
هزار دانشجو و دانش آموز مدارس را تعطيل کرده 
و به سمت دانشگاه تهران شروع به تظاهرات و 

در آنجا تجمع کردند.
وي اضافه کرد: در این تظاهرات 56 دانشجو و 
دانش آموز به شهادت رسيدند و بيش از صدها 

نفر نيز مجروح شدند.
امام جمعه اصفهان یادآور شد: این گونه اقدامات 
شدن  علني  و  مردم  در  بيشتر  شور  ایجاد  باعث 

شعارها عليه رژیم شاه شد.
طباطبایي نژاد گفت: ما باید قدر دانش آموزان و 
در  آنها چه  که  چرا  بدانيم  را  کشور  دانشجویان 
قبل از پيروزي انقاب اسامي و چه پس از آن و 

در هشت سال دفاع مقدس نقش مهمي داشتند.
وي خاطر نشان کرد: تسخير النه جاسوسي کار 
عظيمي بود که امام خميني)ره( نيز آن را انقاب 
گفتند  که  بود  حادثه  این  از  پس  و  ناميدند  دوم 

آمریكا هيچ غلطي نمي تواند بكند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  اصفهان  جمعه  امام 
است.  ملت ها  نزد  حكومت  منفورترین  آمریكا 
اقتصادي  تحریم هاي  به  اشاره  با  نژاد  طباطبایي 
عليه کشور گفت: این تحریم ها باعث شد مردم 

خود کفا شوند. 

سراسری
نصف النهار

مرگ  شعار  با  اصفهانی  راهپيمایان  فارس: 
از  را  خود  انزجار  فریب،  مردم  آمریكای  بر 
دولتمردان  به  و  اعام  آمریكا  سياست های 
دنيا  یادآور شدند که هيچ کشوری در  آمریكایی 

زیر سلطه آمریكا باقی نمی ماند.
مبارزه  ملی  روز  به  که  ماه  آبان   13 راهپيمایی 
امسال  است  شده  نام گذاری  جهانی  استكبار  با 
همچون سال های گذشته با حضور حماسی اقشار 
در  دانشجویان  و  دانش آموزان  مردم،  مختلف 

اصفهان برگزار شد.
حضور دانش آموزان اصفهانی در قالب گروه های 
که  پاکاردهایی  داشتن  دست  در  با  منسجم 
رهبر  و  )ره(  راحل  امام  سخنان  از  بخش هایی 

معظم انقاب درباره 13 آبان و همچنين پرچم های 
دادن  سر  حال  در  اسامی  جمهوری  رنگ  سه 
شعارهای ضد آمریكایی و اسرائيلی هستند،  بسيار 

چشمگير است.
شعار راهپيمایی امسال مردم انقابی و هميشه در 
صحنه اصفهان مرگ بر آمریكای مردم فریب، این 
امروز روز  آمده،  به عشق رهبر  آمده  همه لشگر 
نسل جنداله است، یادآور هجرت روح اله است، 
بر  مرگ  شيطان،  دژ  تصرف  روز  آبان،   13 روز 
توایم  سرباز  همه  ما  و  آمریكا  بر  مرگ  اسرائيل، 

خامنه ای، گوش به فرمان توایم خامنه ای بود.
با حضور گسترده  اصفهانی  دانشجویان  همچنين 
و پرشور خود در راهپيمایی روز 13 آبان انزجار 

اعام  جهان  مستكبران  و  آمریكا  از  را  خود 
کردند.

یاد  به  و  تاریخی  روز  این  در  کنندگان  شرکت 
و  وال استریت  جنبش  از  حمایت  برای  ماندنی 
اهلل اکبر  اهلل اکبر  فریاد  منطقه  در  اسامی  بيداری 

سر دادند.
بزرگ  حركت  در  آمريکا  پوشالی   هیبت 

 13 آبان فرو ريخت
یكی از دانش آموزان حاضر در راهپيمایی 13 آبان 
در پاسخ به این سئوال که بزرگ ترین پيام 13 آبان 
به نظر من شكسته شدن  اظهار داشت:  چيست؟ 
حرکت  با  خوار  جهان  آمریكای  پوشالی  هيبت 

بزرگ 13 آبان فرو ریخت.

وی گفت: آمریكا درصدد انزوای نظام جمهوری 
اسامی است و برای رسيدن به این هدف دست 
خود  هدف  به  تاکنون  که  می زند  اقدامی  هر  به 
هيچ  آمریكا  )ره(  خمينی  امام  قول  به  و  نرسيده 

غلطی نمی تواند بكند.
جواب  راهپیمايی  اين  در  مردم  حضور   

دندان شکن به آمريکا است
دانشگاه  دانشجویان  از  جعفری  یوسف  همچنين 
تشدید  دليل  به  امسال  راهپيمایی  گفت:  اصفهان 
جنگ نرم عليه انقاب اسامی طی چند سال اخير 

از سایر راهپيمایی ها اهميت بيشتری دارد.
حضور  که  این  بيان  با  اصفهانی  دانشجوی  این 
جوابی  راهپيمایی  این  در  مردم   گسترده 

دندان شكن به همه دشمنان انقاب اسامی ایران 
است، تصریح کرد: امروز رسالت مهم و اساسی 
دانشجویان، پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای 
انحرافات و کج روی ها و  با  نظام اسامی، مقابله 
مقابله با نفوذ احتمالی دشمنان داخلی و خارجی 

است.
در  آمريکايی  مقامات  از دست  كاری  هیچ 

مقابل مردم واليتمدار ايران برنمی آيد
یاسمين محمدپور دیگر دانش آموز اصفهانی در 
حالی که سربند مرگ بر آمریكا، مرگ بر اسرائيل 
بيان  را بر سر داشت و فریاد اهلل اکبر سر می داد، 
آمریكایی  مقامات  دست  از  کاری  هيچ  داشت: 
برنمی آید، چرا که ملت ما پشتيبان ولی فقيه خود 

هستند.
برای  پيامی  چه  پرسيدم  که  این  جواب  در  او 
همساالن ایرانی خود دارد گفت: از آنها می خواهم 
که همواره درصدد دفاع از انقاب باشند و دشمنان 

اسام را مأیوس کنند.
آمريکا  سلطه  زير  دنیا  در  كشوری  هیچ 

باقی نمی ماند
مرضيه راهداری نيز یكی از دیگر از دانش آموزان 
اصفهانی بود که با حضور در راهپيمایی 13 آبان 
و  اشغالگر  رژیم های  از  را  خود  انزجار  فریاد 
که  این  پيرامون  او  می کرد،  اعام  دنيا  جنایت گر 
اگر با مقامات آمریكایی روبه رو شود چه حرفی 
به آنها می زند، گفت: تنها به آنان می گویم برای 
کارهایی که کرده اید متأسفم و هيچ وقت هم اجازه 

دخالت را به شما نمی دهيم.
اسرائيلی  و  آمریكایی  دولتمردان  افزود:  وی 
می شود  پيروز  اسامی  ایران  که  بدانند  باید 
باقی آمریكا  سلطه  زیر  دنيا  در  کشوری  هيچ   و 

 نمی ماند.
  قیام وال استريت، نشأت گرفته از حركت 

دانشجويان ايرانی در سال 59 است
ما  داشت:  اظهار  دیگری  دانشجوی  همچنين 
دانشجویان ایرانی از قيام وال استریت و تظاهرات 
مردم آمریكا و سایر کشورهای غربی بر ضد نظام 
سرمایه داری حمایت می کنيم و دنيا باید بداند که 
این اعتراضات الگو گرفته از دانشجویان انقابی 
ایرانی و حرکت ضد استكباری آن ها در تسخير 

النه جاسوسی آمریكا بوده است.

ایرنا: استاندار چهارمحال و بختياري گفت: مردم و مسئوالن استان به دنبال 
احقاق حقوق خود در پروژه ملي بهشت آباد هستند.

و  اردل  شهرستان  عمراني  هاي  پروژه  از  بازدید  در  عنابستاني  اصغر  علي 
دیدار با خانواده هاي شهدا در جمع مسئوالن و شوراي اسامي شهر اردل و 
شوراي اسامي روستاي کاج، افزود: نياز است اشكاالت این پروژه ملي قبل 
 از اجرا برطرف و مطالبات مردم استان در آن دیده شود تا تجارب تلخ اجراي 

پروژه هاي انتقال آب گذشته در این پروژه تكرار نشود.
وي با تأکيد بر این که، اجراي پروژه انتقال آب بين حوضه اي بهشت آباد منجر 
به رونق اقتصادي و درآمدزایي در منطقه مي شود افزود: آب در زمره انفال 

است و در چهارمحال و بختياري کسي 
مخالف انتقال آب نيست.

که  این  کرد:  تصریح  عنابستاني 
دیگر استان ها در برخي زمينه ها به 
چهارمحال و بختياري وابسته باشند در 
درازمدت امتياز مثبتي براي این استان 

محسوب مي شود.
عنابستاني بيان داشت: تجارب تلخي 
و  دسترسي  جاده  شدن  قطع  مانند 
از  بارز  روستاي  در  آبه  حق  سلب 
توابع لردگان با اجراي سد کارون سه، 
عدم  و  مروارید  خشك شدن چشمه 
تملك زمين هاي مردم در احداث تونل 
سوم کوهرنگ و قطع شدن جاده قدیم 
خوزستان در آبگيري زود هنگام کارون 
چهار و پروژه هاي مشابه نگراني هایي 

را براي مردم و مسئوالن استان ایجاد کرده است.
وي متذکر شد: سوابق اجراي پروژه هاي انتقال آب باعث شده تا مدیریت و 
مردم استان خواهان در نظر گرفتن حق آبه و مطالبات خود قبل از اجرایي شدن 

پروژه بهشت آباد به روش کارشناسي باشند.
استاندار چهارمحال و بختياري تأکيد کرد: با این که سال ها از آبگيري سد کارون 
سه مي گذرد، تاکنون مسئوالن سد در احداث پل براي روستاهاي حاشيه سد در 
لردگان تعلل کرده اند و این در حالي است که آب سد در الیه هاي زیرین این 
روستاها نفوذ کرده و باعث وارد آمدن خسارت زیادي به ساختمان ها و تأسيسات 

عمومي شده اما هنوز نسبت به جبران خسارات، اقدامي صورت نگرفته است.
وي، با بيان این که تجارب اجراي پروژه هاي آب در استان نشان داده که بعد از 
اجراي یك طرح، مطالبات مردم به موقع داده نمي شود، اظهار داشت: مجریان 

طرح ها باید به مطالبات به حق مردم پاسخ دهند تا جو بي اعتمادي نسبت به 
اجراي طرح حاکم نشود.

وي، با بيان این که حق آبه مردم چهارمحال و بختياري باید در پروژه انتقال آب 
بهشت آباد به صورت مستند و مكتوب تعيين شود، افزود: اجراي این پروژه باید 
به روش کارشناسي انجام شود و همزمان احداث سد و تملك اراضي در اردل و 

روستاي کاج نيز قبل از اجرا انجام گيرد، تا حقي از مردم ضایع نشود.
عنابستاني بيان داشت: اجراي پروژه انتقال آب بهشت آباد به روش غيرکارشناسي 
احتمالي  نفر و مرگ  به 400 هزار  آمدن خسارت  باعث وارد  تونل   حفاري 

دشت هاي استان مي شود.
وي با اشاره به مطالعات مشاور قبلي 
پروژه انتقال آب بهشت آباد، گفت: طبق 
این مطالعات سه منطقه بحراني براي 
حفاري و زهكشي در پروژه انتقال آب 
بهشت آباد به روش تونل وجود دارد 
که با توجه به تاثير شدید در منابع آبي، 
به صورت مستقيم معيشت مردم منطقه 
را با چالش مواجه و مشكات حقوقي 

و اجتماعي ایجاد مي کند.
نقاط  این  که  این  بيان  با  عنابستاني 
را  تونل  از مسير  کيلومتر  بحراني 17 
کيلومتر  افزود: شش  مي شود،  شامل 
بحراني  منطقه  در  تونل  مسير  از 
با  که  است  شلمزار  دشت   آبخوان 
از  بختياري  کنگلومراي  هاي  آبخوان 

لحاظ هيدروليكي مرتبط مي باشد.
وي تصریح کرد: پنج کيلومتر از تونل در منابع آبي چشمه هاي سلم، چشمه 
 لري و وقت ساعت شمس آباد قرار گرفته است که تأثير مستقيم بر آبخوان هاي 
دشت هاي مشرف به این چشمه ها دارد. استاندار چهارمحال و بختياري تصریح 
کرد: چهار کيلومتر از تونل نيز در آبخوان هاي چاه هاي شهر فرخشهر قرار دارد 
که حفاري تونل روي این منابع آبي در ميزان تغذیه آبخوان دشت تأثير مستقيم 

مي گذارد.
وي با تشریح جلسه چندي قبل نمایندگان مجلس و استانداران استان هاي 
کرمان، اصفهان، یزد و چهارمحال و بختياري در حضور وزیر نيرو، یادآور شد: 
در این نشست مصوباتي براي پروژه بهشت آباد تصویب شد که اجرایي شدن 
هر چه سریعتر و دقيق این مصوبات به نفع تمام استان هاي مرتبط با این پروژه 

است. 

در راهپیمايی 13 آبان در اصفهان مطرح شد:

هیچکشوریزیرسلطهآمریکانمیماند

خبر

آگهیمزایدهعمومییکمرحلهای
شماره90/8/ز

دارد  نظر  در  اصفهان  استان  شهرسازی  و  مسکن  كل   اداره 
زمین های مشروحه ذيل را از طريق مزايده به فروش رساند:

كاربری  با  مترمربع  به مساحت 50/000  زمین  قطعه  يک   –  1
دانشگاهی در شهر میمه – ضلع شمالی جاده اصفهان – تهران و 

شرق دانشگاه آزاد میمه.
كاربری  با  مترمربع   20/000 مساحت  به  زمین  قطعه  يک   -2
حمل و نقل و انبار و ترمینال مسافربری در شهر ورزنه – شهرک 

امام جعفرصادق)ع( – بلوار ولیعصر.
كاربری  با  مترمربع   5/000 مساحت  به  زمین  قطعه  يک   -3

پذيرايی و همايش در شهر زواره – شهرک شهید دستغیب.
4- يک قطعه زمین به مساحت 4968 مترمربع با كاربری صنعتی 

در شهرستان كاشان – جوشقان كامو – شهرک صنعتی كامو.
به  مزايده  اسناد  دريافت  جهت  شود  می  دعوت  متقاضیان  از 
مورد  های  شهرستان  ادارات  و  معامالت  كمیسیون  دبیرخانه 
نشانی به  كشور  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پايگاه  و   نظر 

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. 
مهلت تحويل پیشنهادها تا تاريخ 90/8/29

گشايش پیشنهادها ساعت 9 صبح تاريخ 90/8/30
هزينه آگهی به عهده برندگان مزايده می باشد.

نشانی: اصفهان – خیابان هزار جريب – ابتدای خیابان آزادی – 
تلفن: 5 – 0311-6688011

روابط عمومی اداره کل مسكن و شهرسازی 
استان اصفهان 

نوبت اول 

امام جمعه اصفهان:

آمریكا منفورترین حكومت نزد ملت ها است

علي اصغر عنابستاني: 
چهار محال و بختیاری به دنبال احقاق حقوق خود در پروژه ملي 

بهشت آباد است
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  استقبال پلیس
از انتقادات و پیشنهادات سازنده رسانه ها

 
 فرمانده انتظامي استان اصفهان بر استقبال این فرماندهي 

از انتقادات و پيشنهادات سازنده رسانه ها تاکيد کرد.
به نق��ل از پایگاه اطاع رس��اني پليس، س��ردار حس��ن 
 کرمي دراتاق فكر پليس و رس��انه گفت: هر سازماني که
انتقاد پذیر و از انتقادات سازنده ناراحت نشده و به دنبال 
رفع مشكات برون سازماني باشد، موفق و پيشرو خواهد 
شد. وي افزود: در همين زمينه پليس اصفهان از انتقادات 

و پيشنهادات سازنده رسانه ها هميشه استقبال و سعي مي کند تا معضات استان را با 
همفكري و مشارکت آنان برطرف کند. فرمانده انتظامي استان اصفهان تصریح کرد: 
رس��انه ها مدیریت ذهني جامعه را برعهده دارند و مي توانند کمك زیادي به ایجاد 
احس��اس امنيت در جامعه کنند. وي با بيان این که نيروي انتظامي به دنبال تغيير در 
رویكردهاي خود است گفت: پليس اصفهان در همين زمينه در طول هفته ناجا سعي 
کرد تا پيام هاي خود را در قالب نمایش خياباني در حاش��يه ش��هرها و پارک ها براي 
کس��اني که هرگز در برنامه هاي پليس شرکت نمي کنند ارائه کند. وي افزود: اگرچه 
این کار جزو وظایف نيروي انتظامي نيس��ت اما کاري اثرگذار در کاهش آسيب ها و 

به تبع آن کم شدن مأموریت هاي این نيرو است.

 الدن سلطانی

اعتماد به نفس باال مدافع کودک در مبارزه با 
مشكات زندگي است. کودکاني که اعتماد 
به نفس دارند واقعيت ها را مي بينند و به طور 

کلي خوشبين هستند.
آغاز  دوران شيرخوارگي  از  نفس  به  اعتماد 
مهارت هاي  کسب  دوران  این  در  مي شود 
حرکتي شناختي و موقعيت کودک در انجام 
مانند  خود  مربوط  به  فعاليت هاي   بعضي 
به رشد  و...  غذا خوردن  رفتن،  راه  توانایي 
کمك  کودک  نفس  به  اعتماد  و  خودباوري 
کودک  باور  دیگر  طرف  از  مي کند.  مؤثري  
درباره خود برمبناي تعامات او با دیگران، به 

 ویژه در ارتباط با والدین شكل مي گيرد.
صحيح  رابطه  که  است  دليل  این  به  البته 
تقویت  به  مؤثري  کمك  کودکان  با  والدین 
که  کودکاني  مي کند.  کودک  خودباوري 
زمان  دارند  خود  به  نسبت  خوبي  احساس 
کوتاه تري براي کنار آمدن با فشارهاي زندگي 
صرف مي کنند شاد هستند و از زندگي لذت 
مي برند. برعكس کودکانی که اعتماد به نفس 
زندگی  مشكات  و  تعارضات  دارند  پایين 
برای آنها موجب ناکامی و اضطراب شدید 

می شود. 
اعتماد به نفس کافي طي تجربه متعادل در 
یك زندگي شاد براي کودک حاصل مي شود. 
در این باره با طبيبي کارشناس روان شناسي 

رشد کودک گفتگو کردیم: 
تعريفي  چه  كودكان  در  نفس  عزت 

دارد؟

مهمي  بسيار  مسأله  کودکان  در  نفس  عزت 
بپرسيد  ساله  پنج  کودک  یك  از  اگر  است. 
بيان  به  معمول  طور  به  هستي  که  تو 
)به  مي کند  اشاره  خود  فردي  ویژگي هاي 
 عنوان مثال مي گوید اسمم این است، موهایم
قهوه اي است و غيره( و یا دارایي هایش را 
ذکر مي کند )مثل این که من پنج تا عروسك 
دارم و غيره...( و در آخر به کارهایي که قادر 
زمان  همين  در  درست  بدهد.  انجام  است 
عاقه او به اسباب بازي ها و لباس هایش زیاد 
مي شود و در همين سن عاقه زیادي به انجام 
فعاليت هاي  و  مي کند  پيدا  جدید  کارهاي 
مي دهد.  انجام  مستقل  طور  به  را  زیادي 
این  کودکان  در  نفس  عزت  دیگر  ویژگي 
است که گاهي بچه ها درباره توانایي هایشان 

اظهارات نامعقولي مي کنند.
رفتار ما با كودک بايد چگونه باشد؟

کودک حفظ  احترام  و  ارزش  که  این  براي 
را  او  اموال  و  عروسك ها  باید  هم  ما  شود 
که  کنيم  اظهار  باید  و  باشيم  داشته  دوست 
دوست را  بازي هایش  اسباب  او   همانند 

داریم.
 وقتي کودکي حاضر نيست اسباب بازي اش
را به کس دیگري بدهد، در واقع رشد خود 
او  که  است  مشخص  و  مي دهد  نشان  را 
خودش را شناخته است. اما براي این که به 
باید  بدهيم،  یاد  را  و سخاوت  مشارکت  او 
ترغيب  را  او  و  بدهيم  ارزش  او  اعمال  به 
با  با دیگران یا تعامل  به مشارکت در بازي 

دیگران کنيم.
چه  دارد  نفس  به  اعتماد  كه  كودكي 

ويژگي دارد؟
استقال  کودکي  چنين  گفت  توان  مي 
نسبي دارد و تاش مي کند بدون کمك 
به بزرگ ترها کارهایش را انجام دهد. 

کودکاني که اعتماد به نفس کافي دارند، 
فعاليت هاي  و  دیگران  با  تعامل  از 
که  زماني  و  مي برند  لذت  گروهي 
به  مي شوند،  رو  به  رو  مشكلي  با 
دنبال راه حل مي گردند بدون این که 

احساس حقارت یا ضعف کنند.
با اعتماد به نفس كم  كودكاني 

چه رفتاري دارند؟
 این کودکان دوست دارند دست 
به کارهاي جدید بزنند و اغلب 

احساس  خودشان  درباره 
زود  آن ها  ندارند.  مثبت 
منتظر  یا  مي شوند  تسليم 
مي مانند  بزرگ ترها  کمك 

خودشان  از  سرعت  به 
نااميد مي شوند و کم کم حس بدبيني 

بر نگرش آن ها به محيط غالب 
مي شود.

آيا كودک هم نقش تعیین كننده اي در 
اعتماد به نفسش دارد؟

 برخي کودکان به طور ذاتي کم رو و گوشه گير
هستند و در برقراري روابط اجتماعي با دیگران 
بي ميل هستند. این گونه کودکان ممكن است 
اعتماد به نفس کمتري داشته باشند آن ها نسبت 
حساس  بسيار  والدین  توبيخ  و  سرزنش  به 
هستند و والدین باید هوشيار باشند تا غرور 
او را جریحه دار نكنند. والدین باید به خلق و 

خوي کودک دقت و به او کمك کنند وارد 
با  به گفته کارشناسان مي توان  اجتماع شود. 
رعایت چند نكته اعتماد به نفس در کودکان 

را تقویت کرد.
توصیه شما به والدين هنگام برخورد 

با كودكان چیست؟
به  کودکان  مي گویند:  چه  باشند  مراقب   -
بسيار  مي شنوند  خود  والدین  از  که  کلماتي 
حساس هستند. به یاد داشته باشند که کودک 
خود را براي انجام درست کارها تشویق نكنند 
بلكه او را براي تاشش تحسين کنند به عنوان 
مثال به جاي این که بگویند دفعه بعد بيشتر 
کوشش کن تا موفق شوي، بگویند من به تو و 

تاشي که داشتي افتخار مي کنم.
- الگوي خوبي باشند: اگر نسبت به خود و 
اطرافتان بدبين باشند، کودک نيز از آنها الگو 

را  خود  نفس  به  اعتماد  بنابراین  مي گيرد. 
باید تقویت و سعي کنند الگوي خوبي براي 

کودک باشند.
تصحيح  را  خود  کودک  نادرست  دیدگاه   -
کنند و به او جهت بدهند: به یاد داشته باشند 
که باید به سرعت نگرش منفي کودک را به 
خود و توانایي هایش اصاح کنند. به او کمك 
کنند ارزیابي واقعي از ارزش هاي خود داشته 
تصور  بگذارد.  احترام   » »خود  به  و  باشد 
در  مي تواند  این سن  در  »خود«  از  نادرست 
 شخصيت او ریشه بدواند و تبدیل به واقعيت 

شود.
و  مهرباني  باشند:  مهربان  کودک  با   -
تقویت  را  کودک  نفس  به  اعتماد  محبت، 
بگویند و  بگيرند  آغوش  در  را  او   مي کند. 

 دوستش دارند. 

جامعه
خبر

مدیر امور عمومي و پشتيباني شهرداري اصفهان 
از خرید 55 هزار تن سيمان برای عمليات ساخت 
سالن همایش های بين المللی اصفهان خبر داد و 
گفت: در همين راستا حدود 20 هزار تن ميلگرد 
نيز با هزینه ای بيش از 170 ميليارد ریال خریداری 

شده است.
به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، جال 
کرد:  خاطرنشان  خبر،  این  اعام  با  نژاد  هاشمی 
و  باسكول  مخابراتی،  دکل های  نصب  و  خرید 

تهيه بی سيم و خودرو نيز برای کنترل و حفاظت 
در محل پروژه سالن همایش های بين المللی این 

کانشهر انجام شده است.
را  بين المللی  همایش های  سالن  احداث  وی 
و  دانست  اصفهان  توسعه شهر  و  تحول  موجب 
اضافه کرد: مدیریت شهری نصف جهان همواره 
در اجرای طرح های مهم و مؤثر عمرانی گام های 
مجموعه  این  ساخت  با  و  است  برداشته  بلندی 
مهم و بزرگ، در آینده ای نزدیك موجب فخر و 

مباهات تمام ایرانيان خواهد شد.
مدیر امور عمومی و پشتيبانی شهرداری با اشاره 
المللی  بين  همایش های  سالن  ساخت  این که  به 
نياز به پشتيبانی و تدارکات مستمر و تاش های 
به  بنا  مدیریت  این  داد:  ادامه  دارد  شبانه روزی 
جانبه  همه  حمایت  و  اصفهان  شهردار  دستور 
تاکنون  شهرداری  مالی  اداری  معاونت  سوی  از 
حدود 20 هزار تن ميلگرد و 55 هزار تن سيمان، 
ميليارد ریال  بالغ بر 200  با هزینه ای  در مجموع 

خریداری کرده است.
تا  اصفهان  شهری  مدیریت  این که  بيان  با  وی 
حصول نتيجه به روند پشتيبانی خود ادامه خواهد 
داد، اضافه کرد: احداث این مجموعه عظيم، پروژه 
تجربه  به  توجه  با  و  می شود  محسوب  سنگينی 
ساخت  زمينه  در  اصفهان  شهرداری  مهارت  و 
شاهد  نزدیك  آینده  در  نوین،  و  مؤثر  طرح های 
شكل گيری یكی از استثنایی ترین طرح های عمران 

شهری در اصفهان خواهيم بود.

 توقع مردم
رسیدگی قاطع به پرونده عقرب سیاه است

عضو کميس��يون قضایی مجلس ش��ورای اسامی گفت: 
مردم توقع دارند دستگاه قضایی در بررسی مجدد پرونده 

عقرب سياه سریع و قاطع عمل کند.
محمدتقی رهبر درباره نقض حكم تبرئه عقرب س��ياه از 
سوی دیوان عالی کشور و بازگشت این پرونده به دادگاه 
کيفری برای رس��يدگی مجدد گفت: دس��تگاه قضایی و 
قض��ات به این موض��وع واقفند که جرائم توس��عه یافته 

است. وی ادامه داد: جرائمی که بر عليه امنيت شهروندان رخ می دهد افزون شده و 
این در حالی است که برخورد با این گونه از جرائم و مجرمين جزء مصالح نظام و 
از وظایف دستگاه قضایی است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی در پرونده قتل در ميدان کاج و پل مدیریت با 
سرعت و قاطعانه برخورد کرد که نتایج آن بسيار مفيد و موثر بود گفت: در پرونده 
عقرب سياه نيز توقع است تا این فرد هر چه زودتر قاطعانه بسزای عمل خود برسد. 
وی افزود: با توجه به اقدامات دستگاه قضا در چند پرونده اخير که با صابت عمل 
کرده این توقع در ش��هروندان و مردم ایجاد شده که با مجرمی به مانند عقرب سياه 

که شهره به فساد است نيز با همين صابت و قاطعانه برخورد کنند.

 مكان دانشكده خبر
چند روز آینده مشخص می شود

معاون سياس��ی امنيتی اس��تاندار اصفهان گف��ت: تا چند 
روز آینده مش��كل مكان دانش��كده خبر حل خواهد شد 
و دانش��جویان و خبرنگاران عاقه مند به تحصيل در این 

رشته از ترم بهمن شروع به تحصيل می کنند.
 محمد مهدی اس��ماعيلی در خصوص مراحل راه اندازی 
دانش��كده خبر در اصفه��ان اظهار داش��ت: تفاهم نامه ها 
امضاء ش��ده و در حال حاضر به دنب��ال مكان یابی برای 

این دانشكده می باشيم.
وی ب��ا بي��ان این ک��ه گزینه ه��ای متعددی ب��رای م��كان قرارگيری این دانش��كده 
پيش��نهاد ش��ده اس��ت، گفت: به دلي��ل دور بودن مكان های پيش��نهادی از ش��هر 
 و عدم دسترس��ی س��ریع و آس��ان برای خبرن��گاران، توافقات م��ورد نياز حاصل

نشد.
معاون سياس��ی امنيتی استاندار اصفهان ضمن اش��اره به بازدید های صورت گرفته 
از برخی مكان های پيش��نهاد ش��ده دیگر گفت: تا چند روز آینده مش��كل مكان این 
دانش��كده حل خواهد شد و دانش��جویان عاقه مند به تحصيل در این رشته از ترم 

بهمن شروع به تحصيل می نمایند.

تلنگر

حوادث

مدير امور عمومي و پشتیباني شهرداري اصفهان اعالم كرد:

خریداری 55 هزار تن سیمان برای ساخت سالن همایش های بین المللی  اصفهان، در این هفته
باراني است

ایسنا: کارشناس پيش بيني هواي اداره کل هواشناسي 
اصفهان  دوشنبه  و  شنبه  یك  گفت:  اصفهان  استان 

باراني است.
از  زا  بارش  سامانه  امروز  از  اظهارکرد:  ميترا سيدان 
سمت غرب آسمان استان را تحت تاثير قرار مي دهد 
و شاهد بارش باران در بيشتر نقاط استان هستيم. وي 
با بيان این که بارش باران طي امروز و فردا و نخست 
از بخش هاي غربي استان اصفهان آغاز مي شود، بيان 
کرد: این سامانه تا روز دوشنبه بر روي آسمان استان 

فعال خواهد بود.

بهره برداري از 6 پروژه عمراني 
شهردار منطقه شش اصفهان اعام کرد: شش پروژه 
شهيد  سردار  ميدان  شامل  شش  منطقه  در  عمراني 
گذر  زیر  روح االمين،  شهيد  بزرگراه  ادامه  قوچاني، 
امام سجاد)ع(، تعریض خيابان شهيد خليلي، پارکينگ 
شهيد نيكبخت و رصدخانه نجوم تا پایان سال جاري 

به بهره برداري مي رسد.
به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، فضل اله 
محلوجي با بيان مطلب فوق گفت: ميدان سردار شهيد 
قوچاني انتهاي خيابان آبشار سوم یكي از بزرگ ترین 
ميادین شهر با مساحت 16 هكتار تاکنون 70 درصد 

پيشرفت فيزیكي داشته است.
وي اعتبار این پروژه را یك ميليارد و یكصد ميليون 
تومان عنوان کرد و افزود: ایجاد گلوگاه ایمن براي 
اتصال رینگ سوم ترافيكي به رینگ چهارم، کاهش 
تصادفات و خطرات احتمالي و زیبا سازي محدوده 
شهيد  ميدان  احداث  ویژگي هاي  از  اصفهان  شرق 

قوچاني است.
احداث  به  اشاره  با  اصفهان  شش  منطقه  شهردار 
زیر گذر امام سجاد )ع( تصریح کرد: زیر گذر امام 
سجاد)ع( به طول 1100 متر با پنج دهنه پل و هزینه 

هشت ميليارد تومان در دست اجرا است.

مصاحبه

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختياری گفت: به مناس��بت 
گراميداش��ت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و نوجوان، آئين 
رونمایی از سند س��جلی جوان ترین دانش آموز بسيجی شهيد 

این استان امروز برگزار می شود.
عبدالرس��ول غزالی اظهار داش��ت: دانش آموزان آینده س��ازان 
ایران اس��امی هس��تند، که باید با فتنه ها و توطئه های دشمنان 
آگاه ش��وند، بر همين اساس انتقال ارزش های نظام و انقاب 
ب��ه جوانان و نوجوان��ان به ویژه دانش آم��وزان یك ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
وی ب��ر ضرورت حفظ ارزش های نظ��ام و انقاب تاکيد کرد 
و گفت: مبارزه با اس��تكبار جهانی و اعام نفرت از آمریكا از 
پيام های مهم 13 آبان اس��ت. غزالی افزود: دشمنان و استكبار 
جهان��ی باید بدانند که این انقاب ریش��ه در اعماق جان همه 
مردم ایران دارد و این ریش��ه در نسل های بعد تداوم داشته و 
هيچ گاه خشك نمی ش��ود. مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و 
بختي��اری اذعان ک��رد: ملت ایران نيز با اه��داف مقدس خود 
هميش��ه طرفدار و حامی این ملت ها بوده و هميش��ه آن ها نيز 

دلگرم و عاقه مند به حمایت های مردم ایران بودند.
وی در ادامه با بيان این که این اس��تان مفاخر بس��ياری داش��ته 
و دارد، گفت: گنجينه اس��ناد هویتی این استان با برخورداری 
از بيش از 250 هزار س��ند هویتی از مشاهير استان، وصيتنامه 
ش��هدا و زندگينامه سرداران ش��هيد، زندگينامه مفاخر ادبی و 
هنری در این اس��تان به عنوان یك گنجينه با ارزش محسوب 
می شود. غزالی گفت: این گنجينه اسناد هویتی برای شناسایی 
مفاخر ارزش��مند این اس��تان است که در راس��تای تجليل از 

بزرگان استان اقدامی ارزشمند به شمار می رود.

مدیرکل ثب��ت احوال چهارمحال و بختي��اری در ادامه با بيان 
این که س��ازمان ثبت احوال در حال تجربه س��ازمانی نوین با 
رویكرد الكترونيكی اس��ت، گفت: ثبت به هنگام وقایع حياتی 
زیرس��اختی مطمئن در راس��تای برنامه ریزی     های کان کشور 
اس��ت. وی خاطرنشان کرد: در تمام س��اختارهای اجتماعی، 
سياس��ی و مدنی، جمعيت یكی از ش��اخص ترین مولفه ها در 

رئوس هدف گذاری برنامه های کشوری است.
غزال��ی اضافه کرد: بر همين اس��اس س��ازمان ثبت احوال در 
راس��تای اجرای سياست های کان کش��ور، به دنبال آن است 
ت��ا اطاعات وقای��ع چهارگانه تولد، وف��ات، ازدواج و طاق 
 را ب��ه روز و ب��ه  هن��گام در اختي��ار متقاضيان واجد ش��رایط

 قرار دهد.

كاهش تصادفات منجر به فوت 
در لنجان

فرمانده انتظامي لنجان از کاهش 57 درصدي تصادفات 
منجر به فوت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل خبر داد.
سرهنگ علي فروغ نيا افزود: با برگزاري کاس هاي 

آموزشي درصدد کاهش تصادفات هستيم.
بخش  در  امسال  لنجان  شهرستان  کرد:  اضافه  وي 
تصادفات نسبت به سال گذشته 67 درصد کاهش داشته 
اما در100 درصد تصادفات انجام شده عوامل انساني 
نقش داشته اند. وي خاطرنشان کرد: در بخش کاهش 
تصادفات در بين 24 شهرستان استان رتبه اول را در 
اختيار داریم. فرمانده انتظامي شهرستان لنجان همچنين 
با بيان این که حدود 70 درصد از کشفيات مواد مخدر با 
مشارکت مردم انجام گرفته است، افزود: از طریق همين 
تماس ها بسياري از مكان هایي را که در آن مواد مخدر 

جاسازي شده بود پاکسازي کردیم. 

كشف 4000 دست انواع لباس 
خارجي قاچاق 

زاينده رود
مأموران پليس لنجان و یگان تكاوري فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان در جریان چهار عمليات ویژه نزدیك 
به چهار هزار دست لباس خارجي قاچاق را به ارزش 

تقریبي 200 ميليون ریال کشف و ضبط کردند. 
اظهار  اصفهان  پليس  رساني  اطاع  مرکز  سرپرست 
داشت: مأموران فرماندهي انتظامي لنجان اصفهان حين 
کنترل خودروهاي عبوري در یكي از مبادي ورودي 
شهرستان به دو دستگاه خودروي سواري مشكوک و 

آنها را متوقف کردند. 
وي افزود: ماموران در بازرسي از خودروهاي یاد شده 
یك هزار و 520 دست انواع لباس خارجي قاچاق که 
بدون مجوز گمرکي وارد کشور شده بود را کشف و 
ضبط کردند. این مقام مسئول در ادامه از کشف دو 
محموله لباس قاچاق توسط یگان تكاوري استان خبر 
داد و گفت: مأموران یگان تكاوري فرماندهي انتظامي 
استان نيز در حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظي 
خود به دو دستگاه خودروي پژو و نيسان مشكوک وآنها 

را متوقف کردند. 

جاسازی بیش از 410 هزار نخ 
سیگار قاچاق در خودرو 

اصفهان  سميرم  شهرستان  انتظامي  فرمانده  مأموران 
در بازرسي از یك دستگاه خودروي سواري بيش از 
41هزار نخ سيگار خارجي قاچاق را کشف و ضبط 

کردند. 
سرهنگ رجبعلي مختاري فرمانده انتظامي شهرستان 
اظهار  مطلب  این  اعام  با  اصفهان  استان  سميرم 
داشت: مأموران انتظامي مستقر در ایست و بازرسي 
این فرماندهي حين کنترل خودروهاي عبوري به یك 
متوقف  را  آن  و  مشكوک  سمند  خودروي  دستگاه 
کردند. وي افزود: در بازرسي از این خودرو مأموران 
416 هزار و 800 نخ سيگار خارجي قاچاق را کشف و 
ضبط کردند. این مقام مسئول با بيان این که طبق ارزیابي 
صورت گرفته ارزش ریالي کاالهاي کشف شده نزدیك 
به 160 ميليون ریال است، تصریح کرد: در این رابطه 
راننده خودرو به نام »رضا- م« به اتهام حمل کاالي 
دخاني قاچاق دستگير و خودروي وي نيز توقيف و به 

پارکينگ منتقل شد. 

بدون كمک 
به بزرگ ترها 

كارهايش را انجام 
دهد. كودكاني كه 
اعتماد به نفس 
كافي دارند، از 

تعامل با ديگران و 
فعالیت هاي گروهي 

لذت مي برند

يک روانشناس:

استقاللنسبي،ویژگيکودكداراي
اعتمادبهنفساست

مديركل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خبر داد:
رونمایی از سند سجلی كوچک ترین دانش آموز شهید چهارمحال و بختیاری

اعتمادبهنفسچیست؟
عزت نفس در واقع ارزش نهادن به صفات و ويژگي هاي خود است. اين خود، هويت فرد را تشکیل مي دهد. به عنوان 
مثال وقتي مي گويیم »من فردي صبور هستم در حضور جمع راحت صحبت مي كنم، من مهربان هستم و گاهي عصباني 
مي شوم« اين ويژگي ها در واقع هويت »خود« من را تشکیل مي دهد. چنانچه من از ويژگي هايم راضي باشم و احساس 

رضايت مندي و خوشايندي داشته باشم، عزت نفس بااليي دارم در غیر اين صورت عزت نفس پايیني دارم.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مرضیه سادات طهوري
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

شیوا محمدي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

مرضیه شمس
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

رها حاجي غالمي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

تینا تراب زاده
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

سیده فاطمه بهي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

اشکان شجاع اصل
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

امیرحسین دهقاني
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

علي حاتمي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

مهدي توكلي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

علیرضا اسدزاده
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

مهتاب مشهدي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

ملیکا سلطانپور
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

مطهره جهانباني
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

پوريا مؤذني
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

سینا كريمي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

متین علي زرگر
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

علي شفیعي
معدل : خیلي خوب

اول ابتدايي

ملیکا اكبري
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

بیتا صادقیان
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

مهرانگیز مهرآبادي
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

مینا مقتدر
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

مرضیه قرباني
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

كیمیا صادقي
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

محمد سلیماني
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

محمدحسین نقوي
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

دانیال كريمیان
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

سعید خواجه خلیلي
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

امین پردل
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

پويا اخالقي
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

صبا صالحي
معدل : 20

سوم ابتدايي

مريم سلطاني پور
معدل : 20

سوم ابتدايي

عسل دلفاني
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

شیوا تقوايي
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

كیمیا اسکندر زاده
معدل : 20

سوم ابتدايي

مريم آبکار
معدل : 19/86

سوم ابتدايي

مريم زارعي
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

آيدا نجفي
معدل : 20

سوم ابتدايي

شیرين مظفري
معدل : 20

سوم ابتدايي

علي توكلي
معدل : 20

سوم ابتدايي

محمد هاشمي
معدل : 20

سوم ابتدايي

محمدحسین نیکخواه
معدل : 19/96

سوم ابتدايي

فاطمه محمدي
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

مريم متقي
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

نسترن كیان ارثي
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

علیرضا رحیمي
معدل : 20

سوم ابتدايي

متین احمدي
معدل : خیلي خوب

سوم ابتدايي

امیرضا اسکندري
معدل : 20

سوم ابتدايي

مینا حجه فروش
معدل : 20

چهارم ابتدايي

غزال توانگر
معدل : 20

چهارم ابتدايي

مريم ايوبي
معدل : 20

چهارم ابتدايي

غزل بي اندوه
معدل : خیلي خوب

دوم ابتدايي

باعرضتبریکعیدسعیدقربان

اساميفرزندانکارکنانمنطقهدوعملیاتانتقالگازدردورههايتحصیلي

ابتدایي/راهنمایي/متوسطهوعالي)سالتحصیلي89-90(

وپذیرفتهشدگاندانشگاههاومراکزعلمي)سالتحصیلي90-91(

بهشرحذیلاعالمميدارد.

شركت انتقال گاز ايران 
منطقه دو عمليات انتقال گاز

روابط عمومي

زهرا محمدي فرد
معدل : 20

چهارم ابتدايي

پرستو عامري
معدل : 19/87
چهارم ابتدايي
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آرمین خاكي
معدل : 19/63
پنجم ابتدايي

سید علي حسیني
معدل : 20

پنجم ابتدايي

متین باقري
معدل : 20

پنجم ابتدايي

امیر ابراهیمي
معدل : 20

پنجم ابتدايي

سینا آزموده
معدل : 20

پنجم ابتدايي

امیر محمد اعرابي
معدل : 20

پنجم ابتدايي

حسین يوسفیان
معدل : 19/69
پنجم ابتدايي

رضا مرزبان
معدل : 19/57
پنجم ابتدايي

حسن گوهري
معدل : 20

پنجم ابتدايي

محمد قانع پور
معدل : 20

پنجم ابتدايي

محمد شکیب صابري
معدل : 20

پنجم ابتدايي

سپیده صادقي
معدل : 18/98
اول راهنمايي

غزل دلفاني
معدل : 19/27
اول راهنمايي

مرضیه خادمي
معدل : 18/14
اول راهنمايي

ملیکا خبوشاني
معدل : 19/91
اول راهنمايي

مهديس خراساني
معدل : 19/86
اول راهنمايي

مهدي محمدزاده
معدل : 19/81
پنجم ابتدايي

محمدرضا كريمیان
معدل : 19/66
اول راهنمايي

مهدي جديدي
معدل : 19/82
اول راهنمايي

نويد اسعدي
معدل : 19/86
اول راهنمايي

رها سلمانیان
معدل : 19/75
اول راهنمايي

شقايق وكیلي فر
معدل : 19/88
اول راهنمايي

فاطمه نفیسي نژاد
معدل : 19/52
اول راهنمايي

فاطمه السادات اعتصامي
معدل : 19/96
دوم راهنمايي

ملیکا ابراهیمي
معدل : 19/37
دوم راهنمايي

عسل احمدي
معدل : 19/35
دوم راهنمايي

عرفان سلیمي
معدل : 19/76
اول راهنمايي

مهدي هاشمي
معدل : 20

اول راهنمايي

محسن لک قشقايي
معدل : 19/68
اول راهنمايي

زهرا هدائیان
معدل : 19/74
دوم راهنمايي

سرور فراشیان
معدل : 19/64
دوم راهنمايي

مريم طاالري
معدل : 19/07
دوم راهنمايي

ارمغان شیرواني
معدل : 19/70
دوم راهنمايي

زهرا شیرواني
معدل : 20

دوم راهنمايي

مهشاد تاجي
معدل : 18/76
دوم راهنمايي

فاطمه يزداني فرد
معدل : 19/91
سوم راهنمايي

محمدامین صادقي
معدل : 19/96
سوم راهنمايي

مهدي دلیري
معدل : 18/83
سوم راهنمايي

دانا بقال زاده
معدل : 19/92
سوم راهنمايي

دنیا قرباني
معدل : 19/18
سوم راهنمايي

محمدعلي تقي پور
معدل : 18/70
سوم راهنمايي

مسعود هاتفي پور
معدل : 19

سوم راهنمايي

عباس صفري
معدل : 19/33
سوم راهنمايي

امیرمحمود غزنوي
معدل : 19/12
سوم راهنمايي

علیرضا عباسي
معدل : 20

سوم راهنمايي

سپهر صادق پور
معدل :  19/65

اول راهنمايي- سمپاد

زينب دهقاني
معدل : 19/87
اول راهنمايي

فاطمه زهرا نقوي
معدل : 19/57
چهارم ابتدايي

مهدي درخشان فر
معدل : 19/66
چهارم ابتدايي

پارسا جمال گلي
معدل : 19/22
چهارم ابتدايي

پدرام جعفري
معدل : 20

چهارم ابتدايي

مهدي بختیاري
معدل : 20

چهارم ابتدايي

مسعود هادي
معدل : 20

چهارم ابتدايي

محمدحسین يزداني فرد
معدل : 19/69
چهارم ابتدايي

تارا تراب زاده
معدل : 20

پنجم ابتدايي

ياسمین ابراهیمي
معدل : 20

پنجم ابتدايي

مهرسا امیني
معدل : 19/90
پنجم ابتدايي

امیررضا بهروز
معدل : 19/93
چهارم ابتدايي

ثمین خرم پور
معدل : 19/87
چهارم ابتدايي

رومینا شیباني
معدل : 20

چهارم ابتدايي

علي سبحاني
معدل : 20

چهارم ابتدايي

ملیکا امیرخاني
معدل : 19/66
پنجم ابتدايي

حسین احسان فر
معدل : 19/96
چهارم ابتدايي

محمد صادق نجفي
معدل : 20

چهارم ابتدايي

محمدطاها دهقاني
معدل : 19/09
چهارم ابتدايي

مانا صادقي
معدل : 19/21
پنجم ابتدايي

سارا اقتصادي
معدل : 20

پنجم ابتدايي

فاطمه هدائیان
معدل : 19/87
پنجم ابتدايي

مبینا شعاعي
معدل : 19/93
پنجم ابتدايي

فاطمه شیرواني
معدل : 19/78
پنجم ابتدايي

سحر سلیماني
معدل : 20

پنجم ابتدايي

سید سعید بنوفاطمه
معدل : 19/96
پنجم ابتدايي

محمدرضا مشعلي
معدل : 20

چهارم ابتدايي

حسین طاالري
معدل : 20

چهارم ابتدايي

فاطمه مهري
معدل : 19/16

اول راهنمايي-سمپاد

سید محمد مهدي خاتمي
معدل : 19/78
دوم راهنمايي

سید مجتبي متولي
معدل : 19/82
دوم راهنمايي

نیما غزنوي
معدل : 19/06
دوم راهنمايي

امیرمحمد دهقاني
معدل : 18/33
دوم راهنمايي

بهاره صادقیان
معدل : 18/99
سوم راهنمايي

ملیحه جديدي
معدل : 19/96
سوم راهنمايي
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اباغ 
8/312 ش��ماره اباغيه: 9010100350302737. شماره پرونده: 9009980350300633. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900633. خواهان غامحس��ين احمدی دادخواستی به طرفيت خوانده عليرضا 
فقيهی پروانه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد 
نيكبخت – س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 305 ارجاع و به 
کاسه 9009980350300633 ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن 1390/09/22 و ساعت 11:00 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت 
در یكی از جراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 12123 
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

اباغ
8/314 ش��ماره دادنامه: 9009970350600853. شماره پرونده: 9009980350600049. شماره 
بایگانی شعبه: 900049. خواهان: صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی آقای علی عظيم زاده با 
وکالت خانم مليحه السادات اميریان به نشانی اصفهان – خيابان شيخ صدوق شمالی – روبروی 
بانك شهر – ساختمان 220 – دفتر آقای عباسعلی رفيعی. خواندگان: 1- آقای محمدعلی فردوس. 
2- آقای محمدباقر فردوس همگی به نشانی خيابان جی – خيابان تاالر – کوی خرم- پاک 32 
)مجهول المكان(. 3- آقای سعيد کيانی به نشانی خانه اصفهان – خيابان بهرام آباد – کوی شهيد 
زارع- پاک 77 )مجهول المكان(. خواسته: مطالبه خسارت )اقساط معوقه(. گردشكار: دادگاه با 
استعانت از ذات اقدس الهی و اعام ختم دادرسی رای مقتضی صادر می نماید. رای دادگاه. در 
خصوص دعوای صندوق مهر امام رضا)ع( با وکالت خانم مليحه سادات اميریان بطرفيت آقایان 
1- س��عيد کيانی. 2- محمدعلی. 3- محمدباقر ش��هرت هر دو فردوس به خواسته محكوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 5/137/334 ریال بابت باقيمانده اقساط وام ماخوذه و مبلغ 
1/666/666 ری��ال کارمزد وام و مبلغ 5/773/147 جریمه عدم پرداخت وام تا تاریخ 90/06/22 
از توج��ه به دادخواس��ت تقدیمی وکيل خواهان و با توجه به تصوی��ر مصدق قرارداد پرداخت 
تسهيات مالی خود اشتغالی که به موجب آن خوانده ردیف اول به عنوان وام گيرنده و خواندگان 
دیگر به عنوان ضامن پرداخت اقس��اط و کليه مطالبات صندوق را متضامناً تعهد نموده اند و با 
عنایت به اینكه دادخواس��ت تقدیمی وکيل خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض 
خواندگان مصون مانده است دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و مستندا به 
مواد 10 قانون مدنی و 403 قانون تجارت و مواد 515-519-198 قانون آیين دادرسی مدنی رای 
بر محكوميت خواندگان به پرداخت تضامنی مبالغ یاد ش��ده به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
هزین��ه دادرس��ی و حق الوکاله وکيل برابر تعرفه صادر و اع��ام می نماید دعوا از جهت مطالبه 
خسارت تاخير تادیه برابر نرخ شاخص قيمت ها به لحاظ اینكه در قرارداد فيما بين جریمه عدم 
پرداخت پيش بينی گردیده و خواهان نيز جریمه قراردادی را مطالبه کرده است و درخواست توام 
جریمه تاخير در پرداخت قراردادی و خسارت تاخير تادیه وجاهتی ندارد و مستنداً به ماده 197 
قانون اخيرالذکر محكوم به بطان است رای صادره غيابی و از تاریخ اباغ ظرف مهلت بيست 

روز قابل واخواهی در همين دادگاه است. م الف: 12124
محمدی – رئيس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اباغ
8/317 کاس��ه پرونده: 870464-ک121. ش��ماره دادنامه: 1223- 87/10/1. مرجع رس��يدگی 
کننده: ش��عبه 121 دادگاه عمومی جزائی اس��تان اصفهان. ش��كات: 1- محمود صالحی زاده به 
نشانی بزرگمهر – خيابان نيرو – بن بست قایم – پاک72. 2- حسن فتوحی به نشانی خيابان 
نيرو – کوچه بنفش��ه – کوچه شهریور – پاک9. 3- محمدعلی رعيتی به نشانی انتهای خيابان 
عامه امينی – خيابان سلمان فارس – کوچه عنایتی – کوچه شهيد عامری – پاک9. متهمين: 
حميدرضا آتش طينت مجهول المكان. موضوع اتهام: اخال در نظام اقتصادی کش��ور از طریق 
فعاليت در ش��رکت هرمی گلدکوئيست. گردش��كار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به 
ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای حميد رضا 
آتش طينت فعا فراری و مجهول المكان دایر بر اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعاليت 
در ش��رکت هرمی گلدکوئيست موضوع کيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادستان محترم عمومی 
و انقاب اصفهان دادگاه از توجه به ش��كایت شكات خصوصی و تحقيقات پليس اطاعات و 
امنيت کشور و فتوکپی مدارک عضویت در شرکت مذکور و فيش های واریز وجه و نظر به عدم 

حضور و دفاع از ناحيه متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده واحده الحاق 
یك بند و یك تبصره به قانون مجازات اخال گران در نظام اقتصادی کش��ور متهم موصوف را 
به تحمل یكس��ال حبس تعزیری و رد مبلغ پانزده ميليون ریال در حق هر یك از آقایان محمود 
صالحی زاده و حسن فتوحی محكوم می نماید. در خصوص رد مال به شاکی محمدعلی رعيتی 
با توجه به اینكه نامبرده زیر مجموعه بهمن یحيی آبادی می باش��د و وجه مورد ادعا را نيز نقداً 
به وی تحویل داده اس��ت. در این قس��مت اتهامی متوجه متهم نمی باشد مستنداً به ماده 177 از 
قانون آیين دادرسی کيفری حكم بر برائت متهم موصوف صادر و اعام می گردد در خصوص 
جزای نقدی نيز با توجه به اینكه ميزان پورسانت دریافتی متهم مشخص نمی باشد دادگاه مواجه 
با تكليفی نمی باشد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان است. م الف: 12116 
مفيدیان – رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

اباغ
8/318 کاسه پرونده: 51/87ک121. دادنامه: 429-87/4/11. مرجع رسيدگی کننده: شعبه 121 
دادگاه عمومی جزائی اصفهان. ش��كات: 1- زهرا ش��عر بافچی زاده به نشانی ملك شهر – ضلع 
شرقی شهرک نگين – روبروی درب اصلی دانشگاه علمی کاربردی – زمرد13. 2- پری شجاع 
فرزند جليل به نشانی اتوبان ذوب آهن – خيابان مفتح – مجتمع بذر و نهال – پاک 116. 3- 
فاطمه ناصری نژاد فرزند خسرو به نشانی بلوار کشاورز – خيابان مفتح – جنب دکل برق- پاک 
85. 4- الهام سهرابی زاده به نشانی ملك شهر – ضلع شرقی شهرک نگين – روبروی درب اصلی 
دانشگاه علمی کاربردی – زمرد13. 5- پریسا بشكار به نشانی ملك شهر – ضلع شرقی شهرک 
نگين – روبروی درب اصلی دانش��گاه علمی کاربردی – زمرد13. متهم: وحيده طوسيان فرزند 
علی به نشانی مجهول المكان. موضوع اتهام: اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعاليت در 
شرکت هرمی گلدکوئيست. گردشكار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعام و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام خانم وحيده طوسيان 
فرزند علی دایر بر اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعاليت در شرکت هرمی گلد کوئيست 
موضوع کيفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان دادگاه از توجه به شكایت 
شكات خصوصی و فتوکپی مدارک ارائه شده و فتوکپی فيش های واریز وجه و تحقيقات پليس، 
اطاعات و امنيت استان و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه متهم در هيچكدام از مراحل تحقيق 
و رس��يدگی با وصف احضار از طریق جراید اتهام انتس��ابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به 
ماده واحده الحاق یك بند یك تبصره به قانون مجازات اخال گران در نظام اقتصادی کش��ور 
متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و رد مبلغ سيزده ميليون ریال در حق هر یك از 
خانم ها 1- زهرا شعر بافچی زاده. 2- پری شجاع. 3-فاطمه ناصری نژاد و پرداخت ده ميليون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم می نماید. در خصوص رد مال به شكات الهام 
سهرابی زاده و پریسا بشكار نظر به اینكه وجوه را به حساب زهرا شعربافچی زاده واریز نموده 
اند و دالیلی دال بر واریز وجه به حساب متهمه وجود ندارد در این قسمت مستنداً به ماده 177 
از قانون آیين دادرسی کيفری حكم بر برائت متهم صادر و اعام می گردد رای صادره غيابی و 
ظرف مهلت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 12117 
مفيدیان – رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

اباغ
8/319 کاس��ه پرونده: 870290ک121. دادنامه: 1136-87/9/6. مرجع رس��يدگی: ش��عبه 121 
دادگاه عمومی جزائی اصفهان. ش��اکی: حس��ين ظاهری عبده وند به نشانی خيابان رباط دوم – 
خيابان گلخانه بهروز – کوی مهرداد – نبش بن بست امين- پاک50. متهم: محمد رهرو به نشانی 
مجهول المكان. موضوع اتهام: اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعاليت در شرکت هرمی 
گلدکوئيست. گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای محمد رهرو مجهول 
المكان دائر بر اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعاليت در شرکت هرمی گلد کوئيست 
موضوع کيفرخواست صادره از ناحيه دادستان محترم عمومی و انقاب اسامی اصفهان دادگاه از 
توجه به شكایت آقای حسين ظاهری عبده وند و جينولوژی ترسيم شده و فتوکپی مدارک موجود 
در پرونده و تحقيقات پليس اطاعات و امنيت کشور اتهام متهم را محرز و مسلم می داند مستنداً 
به ماده واحده الحاق یك بند و یك تبصره به قانون مجازات اخال گران در نظام اقتصادی کشور 
مته��م موصوف را به تحمل 6 م��اه حبس تعزیری محكوم می نماید. در خصوص جزای نقدی 
معادل دو برابر پورسانت دریافتی با توجه به اینكه دالیلی بر اخذ پورسانت وجود ندارد دادگاه 

مواجه با تكليفی نمی باشد در خصوص رد مال به شاکی خصوصی با توجه به اینكه شاکی وجوه 
را به حس��اب آقای علی مردانی واریز نموده است و خودش نيز زیر مجموعه حامد مردانی می 
باشد از این بابت اتهامی متوجه متهم نمی باشد مستنداً به ماده 177 قانون آیين دادرسی کيفری 
حكم بر برائت متهم موصوف در این قسمت صادر و اعام می گردد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 12118 
مفيدیان – رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

اباغ
8/320 کاسه پرونده: 870701ک121. دادنامه: 1297-87/10/14. مرجع رسيدگی کننده: شعبه 
121 دادگاه عمومی جزائی اس��تان اصفهان. ش��كات: 1- علی اکبر احمدپور ساکن خمينی شهر 
– منظریه – فاز یك. 2- ش��عبانعلی توکلی ساکن خمينی شهر – خيابان اميرکبير – کوی فرعی 
147- پاک26. 3- محمدعلی صرامی ساکن خمينی شهر – خيابان امام جنوبی – کوی شهيد 
قيصری – پاک 5. 4- محسن کریميان ساکن خمينی شهر – خيابان اميرکبير – کوی شهيد آقایی 
– پاک 82. 5- جواد باقری س��اکن خمينی ش��هر – خيابان اميرکبير – خيابان فيض – روبروی 
آموزشگاه رانندگی دریا- پاک 18. متهمين: 1- اميرمحمد اکراميان. 2- مهران امامی فر. 3- هومن 
بهمنش. 4- علی اسداللهی همگی مجهول المكان. اتهام: اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق 
فعاليت در شرکت هرمی گلدکوئيست. گردشكار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهمين: 
1- اميرمحمد اکراميان. 2- مهران امامی فر. 3- هومن بهمنش. 4- علی اس��داللهی هر چهار نفر 
مجهول المكان دایر بر اخال در نظام اقتصادی کش��ور از طریق فعاليت در ش��رکت هرمی گلد 
کوئيست دادگاه از توجه به شكایت شكات خصوصی، تحقيقات پليس اطاعات و امنيت کشور 
و فيش های واریز موجود و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه متهمين در هيچكدام از مراحل 
تحقيق و رسيدگی اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده واحده الحاق یك بند 
و ی��ك تبصره به قان��ون مجازات اخال گران در نظام اقتصادی کش��ور و با رعایت ماده 22 از 
قانون مجازات اس��امی به لحاظ مش��هود نبودن سوابق کيفری هر یك از متهمين را به تحمل 6 
ماه حبس تعزیری و پرداخت ده ميليون ریال جزای نقدی )معادل حداقل پورس��انت دریافتی( 
در حق صندوق دولت محكوم می نماید. همچنين متهم ردیف اول را به پرداخت 11/000/000 
ریال در حق علی اکبر احمدپور و 15/880/000 ریال در حق شعبانعلی توکلی و متهم ردیف دوم 
را به پرداخت 8/000/000 ریال در حق محمدعلی صرامی و چهار ميليون ریال در حق محسن 
کریميان و متهم ردیف س��وم را به پرداخت 15/820/000 ریال در حق جواد باقری محكوم می 
نماید. در خصوص مابقی شكات با توجه به رضایت آنان مستنداً به ماده 6 از قانون آیين دادرسی 
کيفری قرار موقوفی تعقيب صادر و اعام  می گردد. رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 12119 
مفيدیان – رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

اباغ
8/325 نظر به اینكه آقای عبدالرضا اميری به اتهام تغيير شاسی و موتور بدون اخذ مجوز قانونی 
و خروج آن از صورت اصلی کارخانه حس��ب ش��كایت آقای حميد جوزدانی فرزند عليرضا از 
طرف این دادس��را در پرونده کاسه 891683د/30 تحت تعقيب است و اباغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگردیده بدینوسيله در اجرای ماده 115 قانون آیين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور کيفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یكماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود در صورت عدم حضور پس از یكماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف: 12131 
صادقی - دادیار شعبه 30 دادیاري مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقاب اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
8/327 نظر به اینكه آقاي محمدرضا حداد با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که هویت و امضاء 
ش��هود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت چهار دانگ از ششدانگ یك قطعه 
زمين ش��ماره 1695 فرعي ازدو اصلي ش��ده است که س��ند مذکور در صفحه 25 دفتر 250 بنام 
وي ثبت گردیده سپس بموجب اسنادرهني شماره 87523 – 72/11/10 و 87528 – 72/11/11 
و 91021 – 75/6/8 و 94009 – 75/6/8 دفت��ر یك ش��هرضا اصل و مازادهاي اول تاس��وم آن 
رادررهن بانك ملي ایران مي باش��داینك نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت المثني نموده است 

لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل 
مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا سند معامله تسليم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ویك 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد واماک شهرضا
 

اباغ وقت رسيدگي
8/364 در خصوص پرونده کاسه 716/90 خواهان بهنام صابریان دادخواستي مبني بر مطالبه به 
طرفيت عبداله صادقي تقدیم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/10/18 ساعت 15/30 
تعيين گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به این شعبه واقع در خيابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

اباغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره یك شوراي حل اختاف اصفهان
 

اخطار اجرایي
8/365 شماره: 106/90 ش ح/ 38 به موجب رأي شماره 336 تاریخ 90/6/26 حوزه 38 شوراي 
حل اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعيت یافته است محكوم عليه سيف اله سعيدي نام پدر: 
خان گلي،  شغل: بنا، مجهول المكان محكوم است به: استناد ماده 198 ق.آ.د.م محكوم عليه محكوم 
اس��ت به مسترد نمودن یك فقره الشه چك به ش��ماره 121164/104241/52 بانك ملت شعبه 
ارتش در حق محكوم له غامحس��ين طهماسبي نام پدر: امام قلي نشاني محل اقامت: اصفهان، 
اميرحمزه، خ پنجم فرعي پنجم،  منزل سوم سمت راست. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين که 
اجرائيه به محكوم عليه اباغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حكم و اس��تيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 
اعام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محكوم عليه قادر 
به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده یا 
صورت خاف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گردیده 

باشد به حبس جنحه اي از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. 
شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ
8/366 کاس��ه پرونده: 90-956. ش��ماره دادنامه: 164- 90/2/27. مرجع رس��يدگی: شعبه 11 
ش��ورای حل اختاف اصفهان. خواهان: حجت اله مهرگان فرزن��د مرتضی. آدرس: اصفهان – 
س��پاهان ش��هر – خوارزمی 4-کوچه آبان – کوچه معراج – بن بس��ت دی – پاک 56- طبقه 
همكف. خوانده: مهدی حقانی فرزند علی. آدرس مجهول المكان. با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا. دعوی حجت اله مهرگان بطرفيت مهدی حقانی به خواسته مطالبه مبلغ 
2/000/000 ری��ال وجه یك فقره چك ش��ماره 787198 مورخه 90/3/16 عهده بانك س��په به 
انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینكه خوانده در جلسه به هر دليلی حضور نيافته و دليلی که اعام 
برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 2/000.000 ریال بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
همچنين خسارت تاخير و تادیه از تاریخ 90/3/16 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعامی از س��وی بانك مرکزی بر عهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اعام 
م��ی نماید. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد 

بود. م الف: 11768 
قاضي شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان  

لیال خسروي
معدل : 17

دانشجو

نگارسادات خاتمي
معدل : 17

دانشجو

فاطمه حاتمیان
معدل : 16/60

دانشجو

پريچهر جبارزارع
معدل : 15/63

دانشجو

افسون بهارلو
معدل : 18

دانشجو

حمیدرضا زارعي
معدل :  16/12

دانشجو

سعید فراشیان
معدل : 16

دانشجو

سمانه تقي پور
معدل : 17

دانشجو

مجتبي راشدي
معدل : 18

دانشجو

ملیحه پريشاني
معدل : 18/56
پیش دانشگاهي

عاطفه محمدي
معدل : 18/41
دوم دبیرستان

پريسا محمدي
معدل : 18/55
دوم دبیرستان

ديانا داوري
معدل : 19/57
دوم دبیرستان

سحر گودرزي
معدل : 19/37
سوم دبیرستان

راحله جبارزارع
معدل : 18/49
سوم دبیرستان

شیما تقوايي
معدل : 19/50
دوم دبیرستان

دانیال خبوشاني
معدل : 18/85
اول دبیرستان

زهرا نفیسي نژاد
معدل : 18/50
اول دبیرستان

بهناز نصیري
معدل : 17/75
سوم دبیرستان

فاطمه زهرا راشدي
معدل : 19/15
سوم دبیرستان

بهزاد نصیري
معدل : 18/50
دوم دبیرستان

سید جواد گلستانه 
معدل : 19/20
دوم دبیرستان

آرزو امیني تهراني
معدل : 16/77

پیش دانشگاهي- سمپاد

الناز نصاري
ورود به دانشگاه

محدثه جهانباني
ورود به دانشگاه

سمیه میرداماديان
ورود به دانشگاه

مهشاد احمدي
ورود به دانشگاه

سینا صادق پور
ورود به دانشگاه

سمانه قانعیان
ورود به دانشگاه

ياسمن خرم پور
ورود به دانشگاه

فاطمه صادقي
ورود به دانشگاه

عسل ملک احمدي
ورود به دانشگاه

فاطمه مصري پور
ورود به دانشگاه

هاتف يوسفیان
ورود به دانشگاه

پوريا جمال گلي
معدل : 19/49
سوم راهنمايي

پدرام بختیاري
معدل : 19/55
سوم راهنمايي
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 نجمه كرمی
برتر  ليگ  نهم رقابت های  از هفته  افضل  شاگردان علی 
فوتسال در سالن پيروزی به مصاف تيم فوالدماهان خواهند 

رفت.
فوتسال  بزرگ  شهرآورد  عنوان  به  آن  از  که  دیدار  این 
و  حساسيت  از  خود  نوبه  به  شود  می  یاد   اصفهان 
جذابيت های خاصی برخوردار است هرچند که سرمربی 

تيم گيتی پسند حساسيتی برای این دیدار قائل نيست.
با تمسك  پسند و فوالدماهان  تيم گيتی  سال گذشته دو 
و  گرفتند  قرار  هم  روی  در  رو  موجود،  های  حاشيه  به 
اجازه ندادند به هيچ طریق ممكن جام قهرمانی در اصفهان 

بماند! 
وحيد شمسایی بازیكن کنونی تيم گيتی پسند سال گذشته 
و در دو دیدار رفت و برگشت در تيم ماهان و در برابرگيتي 
پسند )تيم کنونی خود( بازی کرد که به جز دو تساوی چيز 
دیگری عاید دو تيم نشد اما در هر دو دیدار حاشيه هایی از 
سوی دو تيم به وجود آمد که جریمه ها و محروميت های 

کميته انضباطی حكم چاشنی آن اتفاقات را داشت.  
واسطه به  پسند  گيتی  بان  دروازه  نظری   مصطفی 
دل خوری هایی که از وحيد شمسایی هم تيمی قدیمی 
با وحيد شمسایی برخورد داشت  خود داشت، در دربی 
اما در نهایت با حكم کميته انظباطی و تعهد و تهدید و 
ظاهرسازی دست آشتی به سوی یكدیگر دراز کردند و 

ماجرا به خير و خوبی ختم شد.
 اما امسال شرایط فرق کرده است و هر دو بازیكن در یك 
تيم حضور دارند و مصطفي نظري به دليل مصدوميت از 
ناحيه زانو در این بازي غایب است. از سوي دیگر تقابل 
و  دیروز  دوستان  عنوان  به  افضل  علي  و  افضلي  حسين 

رقباي امروز در نوع خود جالب و دیدني است.
ماهان  تيم  سرمربی  افضلی  نظر حسين  اظهار  ترین  تازه 
درخصوص پائين آوردن دانش فنی علی افضل سرمربی 
گيتی پسند و نوشتن همه موفقيت های تيم گيتی پسند به 

پای مربی برزیلی این تيم، بهانه های خوبی بود تا با افضل 
پيش از این دیدار مهم به گفتگو بپردازیم.

باال  گل  تفاضل  با  و  برد  بازی، هشت  در هشت 
باره اظهار نظر   در صدر قرار گرفته ايد در اين 

می كنید.
این موفقيت نتيجه اردوهای تدارکاتی است که در اردبيل، 
های  تيم  همه  گذاشتيم.  سر  پشت  سوریه  و   اوکراین 
شرکت کننده در تورنمنت سوریه با تمام توان ظاهر شدند 
و تيم ما نيز محك جدی خورد و به آمادگی الزم برای 
شروع ليگ رسيد و خوشبختانه آن روند رو به بهبود را 

حفظ کردیم و امروز صدرنشين هستيم. 
بازی اين هفته تیم گیتی پسند با فوالدماهان را 
چطور ارزيابی می كنید؟ با توجه به حساسیتی كه 

اين بازی برای هر دو تیم دارد؟
امتياز دارد و این  با ارژن سه  این بازی هم همانند بازی 
و حساسيت  کند  می  پيدا  اختصاص  برنده  تيم  به  امتياز 
خاصی هم ندارد. حتی اگر ما برنده این بازی شویم باید 
مراقب باشيم که در ادامه باخت نداشته باشيم. چون به هر 
از دست  امتياز  که  است  ممكن  ادامه  در  برنده  تيم  حال 
بدهد و تيم بازنده این فرصت را دارد تا اختاف خودش 
را با بقيه تيم ها افزایش دهد. در حال حاضر ما دو امتياز 
پنج  به  اختاف  این  ببریم  ما  اگر  که  جلوتریم  ماهان   از 
می رسد و اگر آنها ببرند یك امتياز از ما بيشتر دارند پس 

چندان هم حساس نيست. 
اما ماهانی ها چنین تصوری ندارند.

از قول من بنویسيد شش امتياز این دیدار در هر دو دیدار 
رفت و برگشت برای ماهان باشد مهم آخر فصل است که 

تيم ما قهرمان است. 
مصدومیت مصطفی نظری چقدر روی عملکرد تیم 

در اين ديدار تأثیر خواهد گذاشت؟
نظری یك بازیكن تأثيرگذار است، ولی با وجود مصدوميتی 
تيم  دوم  گلر  از  که  مجبوریم  ما  آمده  پيش  او  برای  که 

استفاده کنيم. حسينی در بازی با ارژن هم در درون دروازه 
قرار گرفت و عملكرد خوبی داشت و بهترین فرصت برای 

اوست که بتواند خودش را نشان دهد. 
حسین افضلی اعالم كرده بود كه تیم گیتی پسند 
بر پايه نظری است و بدون او ما بهتر می توانیم 

اين تیم را ببريم. نظر شما در اين باره چیست؟ 
ایشان نظر خودش را داده اما اینجا یك سئوال مطرح است؛ 
امسال من نظری را دارم سال گذشته که من در فيروز صفه 
بودم و نه نظری و نه کشاورز و نه بازیكن برزیلی داشتم و 
به جز سه بازیكن سایر بازیكنان تيمم بومی بودند چطور 
توانستم سه امتياز کامل دیدار با ماهان را بگيرم. امسال هم 
ماهان همان ماهان سال گذشته است به اضافه دو بازیكن 

برزیلی که برای این فصل به تيمشان اضافه شده.
نظری بازیكن خوبی است و در بازی ها هم خيلی مؤثر 
است اما وقتی نيست ما از بازیكنان دیگر استفاده می کنيم. 
مصطفی نظری نسبت به سایر گلرهای ایران یك مقدار بهتر 
است اما این طور نيست که بقيه تيم ها که نظری را ندارند، 

نمی توانند از دروازه شان محافظت کنند. 
مربی  آمدن  با  كه  گفته  همچنین  افضلی  آقای 
برزيلی بار فنی گیتی پسند يک مقدار افزايش 
به خاطر حضور  پیدا كرده است و موفقیت تیم 

اوست. شما در اين باره چه نظری داريد؟

افضلی درست  آقای  بله  دار(،  کنایه  لحنی  با  )با خنده و 
گفتند همه بردهای ما به خاطر حضور این مربی برزیلی 
است، به غير از ایشان آقای شمس و سایرین هم کمك 
کردند من به عنوان کوچك ترین عضو این مجموعه هيچ 
ادعایی ندارم و هيچ تأثيری هم روی بردهای تيمم نداشتم 
و چيزی که آقایان ماهانی می گویند درست است. مربی 
برزیلی باعث همه تاکتيك های تيم بوده و بر پایه نظرات 
جونيو است که تيم کار می کند و تا دیروز که او به تيم ما 
نيامده بود تيم ما هيچ تاکتيكی نداشت و با آمدن او تيم ما 

تاکتيك دار شده است! 
از نظر فنی هر دو تیم را چطور ارزيابی می كنید؟

تيم ماهان از یك مربی بزرگ، باکاس و مطرح در سطح 
جهان به نام حسين افضلی برخوردار است، این مربی به 
تنهایی در این تيم کار کرده و اما ما نه گروهی کار کردیم و 
من هم هيچ نقشی نداشتم حال این که باشگاه لطف کرده 
بنده را به عنوان سرمربی انتخاب کرده من از آنها ممنونم. 
جونيو تمرین دهنده و همه کاره تيم ماست. تيم ما به سبك 
خاصی تمرین نمی کند کاس مربيانش هم نسبت به ماهان 
کمتر است. ماهانی ها یك مربی دارند که در سطح جهان 
مطرح است و اگر این روند را ادامه بدهد لنگه اش تو دنيا 
تا  بشود  ملی  تيم  اميدوارم که سرمربی  و  نمی شود  پيدا 

ارزش هایش بيشتر نمود پيدا کند. 

زاينده رود
از هفته سوم رقابت هاي بسكتبال باشگاه هاي برتر کشور دو تيم 
فوالدماهان و پویای تهران روز پنج شنبه به مصاف هم رفتند که  
این دیدار در پایان با نتيجه 83 بر  56 به سود تيم اصفهاني پایان 

یافت.
در این دیدار ماهاني ها شروع بدي داشتند و شاگردان مجيد صالحي 
در کوارتر اول با استفاده از ناهماهنگي بازیكنان ماهان دردفاع موفق 
به پيروزي 19 بر14 شدند اما در کوارتر دوم این شاگردان صادق 
زاده بودند که توانستند با استفاده از نفوذهاي محمد حسن زاده و 
وارتان بيدروسيان و پرتاب هاي سه امتيازي جواد داوري  نتيجه را 

با حساب 23 بر چهار به سود خود به پایان ببرند.
در نيمه دوم تيم ماهان برتري خود را نسبت به حریف حفظ کرد 
و با نتایج 27 بر21 و 19 بر 12 حریف خود را در دو کوارتر بعدی 
شكست داد تا با حساب 83 بر 56 پيروز این دیدار خانگی شود. 

در این دیدار بابك نظافت با برطرف شدن مشكل مصدوميتش 
براي ماهاني ها به ميدان رفت و در مجموع بازي قابل قبولي را از 

خود به نمایش گذاشت.
در این دیدار و در کوارتر اول صادق زاده، جابر روزبهاني را در 
ترکيب اصلي خود قرار داد اما استرسي که جابر در زمين از خود 
نشان داد باعث شد کارایي الزم را در زمين نداشته باشد و در ادامه 

بازي را از روي نيمكت دنبال کند.
از سوي دیگر مجيد قاسم زاده ملي پوش تيم ملي جوانان با وجود 
فرارها و توپ ربایي هاي خوبي که در زمين داشت عدم اعتماد 
به نفس کافي در کسب امتياز باعث مي شد حتي در موقعيت 

هایي امتيازات مسلم تيمش را به واسطه تأمل زیاد براي رسيدن 
بازیكناني همچون جواد داوري و یا محمد حسن زاده از دست 
بدهد که صادق زاده در این باره ضمن تأیيد این نكته گفت: من 
باید با او حرف بزنم و باید این مسأله هر چه زودتر برطرف شود. 
به هر حال حضور بازیكنان بزرگي چون داوري و کاردوست و 
نظافت باعث مي شود بازیكنان جوان با ترس بازي کنند که براي 
رفع این مشكل هم اقدام خواهيم کرد.وي در خصوص وضعيت 
روحي و رواني جابر براي این دیدار هم این چنين توضيح داد: 
جابر در تمرینات فوق العاده است و من براي این بازي حساب 
اما تمام حواس این بازیكن به  باز کرده بودم  وی ژه اي روي او 

اشخاصي بود که در جایگاه حضور داشتند و استرس او باعث 
شد بازي خود را به خوبي در زمين پياده نكند. در این دیدار جواد 
داوري با کسب 26 امتياز در پرتاب هاي سه امتيازي عنوان بهترین 
امتياز آور تيمش را به خود اختصاص داد. صادق زاده با اعام این 
که در طول بازي هاي ليگ حساب ویژه اي روي جواد داوري و 
بابك نظافت باز کرده ایم گفت: این بازیكنان از مهره هاي کليدي 
ما محسوب مي شوند اما با آمدن رشاد اندرسون سعي مي کنيم 
اندرسون  برداریم. رشاد  بازیكن  این دو  از دوش  بازي را  فشار 
بازیكن آمریكایي ماهان نيز در جایگاه وی ژه بازي را تماشا مي کرد 
و به گفته صادق زاده از بازي با شهرداري گرگان براي تيمش به 

ميدان خواهد رفت. 
در این دیدار همچنين اصغر کاردوست و وارتان بيدروسيان هر دو 
از تيم ماهان به ترتيب از ناحيه بيني و دندان با مصدوميت جزئي 

روبه رو شدند. 

ورزش
خبر

انگشت نماها اخراج شدند
نظر  در  جریمه های  پرسپوليس  باشگاه  مدیرعامل 
نصرتی  محمد  و  رضایی  شيث  برای  شده  گرفته 

را اعام کرد.
ورزش  برنامه  با  تلفنی  تماس  در  رویانيان  محمد 
و مردم اعام کرد: پس از بررسی های انجام شده 
از  اخراج  رضایی ضمن  شيث  شد  گرفته  تصميم 

باشگاه، مبلغ 300 ميليون تومان جریمه شود.
رویانيان درباره حكم محمد نصرتی هم گفت: در 
نيم  تا  نصرتی  که  است  این  تصميم  حاضر  حال 
فصل در تيم بازی نكند و البته جریمه 250 ميليونی 

هم برای او در نظر گرفته شده است. 

سپاهان بهترین تیم ایرانی
فدراسيون بين المللی تاریخ و آمار رده بندی جدید 
را   2011 اکتبر  ماه  در  جهان  باشگاهی  تيم   400
این  در  ایرانی حاضر  تيم  اعام کرد که هر چهار 

رده بندی با سقوط چند پله ای مواجه بودند.
امتياز در رده  با 119/5  بندی سپاهان  این رده  در 
پله  هفت  قبل  ماه  به  نسبت  که  گرفته  قرار   107

سقوط کرده است.
 ذوب آهن دیگر تيم اصفهانی بيشترین سقوط در 
بين تيم های ایرانی را داشته و با 97 امتياز در رده 
173 قرار گرفته است در حالی که ماه قبل در رتبه 
116 بود. استقال تهران با 81 امتياز در رتبه 233 
قرار گرفته و فقط یك پله نسبت به ماه قبل سقوط 

کرده است. 
امتياز در رتبه 321 جهان  با 69  پرسپوليس تهران 
سقوط  پله  چهار  قبل  ماه  به  نسبت  و  گرفته  قرار 

داشته است.
تيم  برترین  عنوان  به  نيز  مادرید  رئال  همچنين 
این  مبنای  است  گفتنی  است.  شده  انتخاب   ماه 
رده بندی، نتایج کسب شده در مسابقات قاره ای، 
ليگ و جام حذفی )از مرحله یك هشتم نهایی به 
یك  نتایج  نيز  ماه  هر  بندی  رده  در  و  است  بعد( 
گيرد.  می  قرار  محاسبه  مورد  ها  تيم  اخير   سال 
رده بندی ماه جاری بر اساس نتایج کسب شده تيم 

ها از اول نوامبر 2010 تا 31 اکتبر 2011 است. 

تقدیر ماهان  ازجالل امجد
باشگاه فوالد ماهان اصفهان از پيشكسوت بسكتبال 

و بازیكن اسبق تيم ملی تقدیر کرد.
پيش از آغاز دیدار تيم های فوالد ماهان اصفهان و 
که  بسكتبال  برتر  ليگ  هفته سوم  از  تهران  پویای 
اصفهان  مخابرات  شهدای  سالن  در  پنج شنبه  روز 
امجد،  جال  از  ماهان  فوالد  باشگاه  شد،  برگزار 
پيشكسوت بسكتبال ایران و بازیكن اسبق تيم  ملی 

تقدیر کرد.
در این مراسم محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه 
پيشكسوت  این  به  را  یادبودی  لوح  ماهان  فوالد 
کرد.  موفقيت  آرزوی  وی  برای  و  اهدا  بسكتبال 

انتشار بیانیه تیم ملی 
در دفاع از نصرتی

بيانيه ای  انتشار  با  ایران  فوتبال  ملی  تيم  بازیكنان 
غير  و  ناشایست  حرکت  که  کردند  یاد  سوگند 

اخاقی محمد نصرتی تعمدی نبوده است. 

والیبال راه و ترابری
 فاتح نخستین گام

های  باشگاه  واليبال  اول  دسته  ليگ  نخست  هفته 
کشور چهارشنبه 11 آبان با یك دیدار در زاهدان 

برگزار شد.
در این دیدار که از ساعت 17 در سالن استانداری 
آغاز شد، تيم های شهرداری زاهدان و راه و ترابری 
اصفهان  از گروه دوم مقابل هم قرار گرفتند. این 
دیدار با نتيجه سه بر صفر به نفع تيم راه و ترابری 

اصفهان پایان یافت.

پاسخ منفي عابدزاده
به استیلي

دروازه بانان  مربي  سمت  عابدزاده  احمدرضا 
پرسپوليس را نپذیرفت. در حالي که حميد استيلي 
این  از  عابدزاده  که  بود  کرده  اعام  گفتگویي  در 
پس به عنوان مربي دروازه بانان پرسپوليس فعاليت 
خواهد کرد اما عابدزاده این سمت را قبول نكرده و 

گفته حتي با استيلي حاضر به همكاري نيست. 

برو ایران گل بزن!
تمسخر  به  کامنتی  در  بارسلونا  باشگاه  طرفداران 
مادرید  رئال  پرتغالی  مهاجم  رونالدو  کریستين  از 

خواسته اند به ليگ ایران برود و گل بزند! 
بازتاب خبری وسيع  پی  در  نوشت:  خبر ورزشی 
حرکت ناپسند چند بازیكن پرسپوليس در فوتبال 
کشورمان در جهان، این ماجرا در اسپانيا نيز منتشر 
شد، به طوری که رسانه های معتبری چون آ.ای و 

مارکا هم این خبر را تحت پوشش قرار دادند.
حرکات  تصاویر  با  که  خبر  این  که  این  جالب 
ناشایست فوتباليست های پرسپوليس در سایت های 
فوتبال دوستان  واکنش  با  بوده،  همراه  اسپانيایی 
که طرفداران  به طوری  همراه شده،  نيز  اسپانيایی 
باشگاه بارسلونا در کامنتی به تمسخر از کریستين 
رونالدو مهاجم پرتغالی رئال مادرید خواسته اند به 

ليگ ایران برود و گل بزند!
 با توجه به بازتاب این خبر هيچ بعيد نيست این 
ماجرا به زودی سوژه فوتباليست های جهان پس از 

گل زنی در ليگ های مختلف نيز تبدیل شود. 

گفتگو

سايه سنگین بازيکنان بزرگ بر روي جوانان تیم بسکتبال ماهان

عدم اعتماد به نفس جابر، كار دستش داد

به رویانیان خط می دهند
مربی برکنار شده تيم فوتبال پرسپوليس گفت: متأسفانه آن 
کسانی که به رویانيان خط می دهند به فكر موفقيت پرسپوليس 

نيستند.
سعيد عزیزیان در مورد برکناری اش از کادر فنی پرسپوليس 
گفت: به من زنگ زدند و گفتند نمی توانی سر تمرین حضور 
پيدا کنی و من هم این کار را انجام دادم و به تمرینات نرفتم. 
وی گفت: خودم هم در جریان نيستم که چه اتفاقی افتاده 
است. برای من موفقيت پرسپوليس از همه چيز مهم تر است. 

پرسپوليس باید نتيجه بگيرد تا هواداران خوشحال شوند.
مربی برکنارشده پرسپوليس عنوان کرد: متأسفانه کسانی که به رویانيان خط می دهند به فكر 
موفقيت پرسپوليس نيستند. اگر مشكلی وجود داشت دليلش را به خودم می گفتند. این که 

بدون هيچ دليلی به مربی بگویند سر تمرین نيا، خوب است؟
عزیزیان گفت: به نظر من استيلی می خواست حمایت کند اما این اجازه را به او ندادند. از این 
اتفاق ناراحت هستم. دوست دارم سرمربی تيم تصميم بگيرد که چه کسی بياید و چه کسی 

برود. این بد است که مدیرعامل بگوید چه کسی باشد و چه کسی نباشد.

راه دراز ماهان و گیتی پسند تا پایان لیگ
بازیكن ملي پوش تيم فوتسال گيتي پسند گفت: بازي داربي 
اصفهان قابل پيش بيني نيست، اما اميدوارم هر تيمي که حقش 
باشد برنده شود. در کل ورزش قابل پيش بيني نيست و تيمي 
مي تواند در این بازي پيروز شود که تاش بيشتري کند و از 

موقعيت ها بهتر استفاده کند.
وحيد شمسایی با بيان این که تيم فوالد ماهان یك تيم صاحب 
سبك است، افزود: این باشگاه از مدیریتي قوي، بازیكناني عالي 
و مربيان زبده بهره مي برد و تمام این خصایص باعث شده که 

این باشگاه در زمره باشگاه هاي مدعي قرار گيرد. شمسایي تصریح کرد: من سه سال در 
فوالد ماهان بازي کردم که از حضورم در این باشگاه راضي بودم.

بازیكن تيم گيتي پسند افزود: درست است که ما در این بازي ميزبان هستيم، اما هر دو تيم 
اصفهاني هستند و به طور معمول در این گونه مسابقات زیاد ميزباني به چشم نمي آید.

وي اظهار داشت: نمي توان گفت که اگر هر تيمي در این مسابقه پيروز شود مي تواند قهرمان 
ليگ هم بشود چون 17 هفته دیگر باقي مانده و هر تيمي بتواند روند رو به رشد خود را 

حفظ کند و با شرایط سخت وفق دهد، مي تواند قهرمان شود.

شرایط خاص بازی برگشت مقابل بحرین
 

مربی اصفهانی تيم ملی فوتبال گفت: به نتيجه شش بر 
کاری  رقم خورد  بحرین  برابر  رفت  بازی  در  که  صفر 

نداریم، زیرا بازی برگشت شرایط خاص خود را دارد.
بحرین شناخت خوبی  تيم  از  داشت:  اظهار  نمازی  اميد 
داریم، به تازگی این تيم در تورنمنتی شرکت کرده که برای 
شناخت بهتر از این تيم، فيلم بازی آنها را تهيه و آناليز 

می کنيم.
وی با بيان این که نتيجه بازی رفت ماک نيست، افزود: ما 

به نتيجه شش بر صفر که در بازی رفت رقم خورد کاری نداریم، به ویژه این که بازی 
برگشت در زمين بحرین برگزار می شود و شرایط متفاوت بر بازی حاکم می شود.

حياتی  بحرین  برای  بازی   این  در  پيروزی  داد:  ادامه  کی روش  کارلوس  دستيار 
است، زیرا که ممكن است با باخت مقابل ما دیگر شانس صعود به مرحله بعد را 
نداشته باشند. نمازی ادامه داد: برنامه ليگ فشرده بوده و جلسه نخست تمرینات تيم 
ملی به همين دليل سبك تر برگزار شد، اما در سایر نوبت های تمرینی روی کارهای 

تاکتيكی و تمرین های اصلی کار می کنيم. 

چارچوب

  اصغر قلندری 
و  بيست  قهرمانی  مدعی  و  پوش  ملی  مردان 
تيم  در  واليبال  برتر  ليگ  مسابقات  دور  پنجمين 
واليبال گيتی پسند که اغلب از بازیكنان سرشناس 
و صاحب نام تيم ملی هستند و با حضور در کوره 
رقابت های قاره ای و جهانی آب دیده شد و از 
تحت  باید  برخوردارند  الزم  المللی  بين  پختگی 
تأثير حمایت و تشویق کمتر از یك هزار تماشاگر 

قرار بگيرند و تمرکز خود را از دست بدهند؟! 
بارها و بارها نسبت به رأی داوران معترض باشند؟! 
و به نوعی تقصير دو گيم باخته را به گردن داوری 
گيم  یك  واگذاری  بيندازند؟!  تماشگر  تشویق  و 
در بازی خانگی به تيم به نسبت ضعيف کرمان را 
چگونه باید توجيه کرد؟! در آن بازی هم تماشاگر 

خودی و داوران اثرگذار بودند؟! 
کاپيتان گيتی پسند با کوله باری از تجربه به جای 
آرامش بخشيدن به تيم به طور مرتب بهانه جویی 
کرده و با اعتراض های بی ثمر خود شيرازه تيم را 
از هم پاشيد که از بازیكنی به نام امير حسينی که 
در حال حاضر یكی از بهترین پاسورهای واليبال 
تيم  سرمربی  باید  البته  بود!  بعيد  است  کشورمان 
گيتی پسند مصطفی کارخانه در نظر داشته باشد 

که برای دستيابی به جام قهرمانی راه بسيار پر فراز 
و نشيبی را پيش رو دارد و باید در شهرهای پر 
تماشاگر واليبال مثل گنبد، آمل، کرج، تبریز و ... 
در مقابل انبوهی از هواداران متعصب و پر شوری 
قرار بگيرد که به واقع کسب پيروزی را برای او 
توجه  با  ولی  کرد،  خواهد  سخت  بازیكنانش  و 
شهرهای  های  سالن  در  که  جوی  و  شرایط  به 
یاد شده حاکم خواهد شد بهتر است بر اعصاب 
 خود مسلط باشند و به جای اندیشيدن به حواشی 
باشند.   تيم  ضعف  نقاط  کردن  برطرف  صدد  در 
همين مختصر کافی است و حدیث مفصل را به 
فرصت مناسب تری که نتایج بازی ها روشن می 
 شود واگذار می کنيم و اما در روزی که جوانان 
آمادگی  در  کاشان  اسانس  باریج  تيم  ادعای  بی 
طراوت  پر  و  شاداب  و  بردند  می  سر  به  خوبی 
بدون هراس از نام حریف قدر و با انگيزه ای باال 
فقط به پيروزی در دربی اول می اندیشند، عاوه 
بر امير غفور، پدیده فصل گذشته و یار ملی پوش 
باریج اسانس، حسين اميری جوان و چپ دست 
این تيم که از جمله بازیكنان گمنام و تازه پا نهاده 
به ليگ برتر با چاالکی خاصی طوفانی ظاهر شد 
و با رشادت و بی باکی قدرتمندانه دفاع بلند سيد 

محمد موسوی عراقی و بازارگرد را درهم کوبيد 
و آبشارهای جانانه ای را به ثمر رساند. عليرضا 
جدیدی دیگر بازیكن جدید تيم باریج اسانس هم 
بسيار خوب بازی کرد و هم در زدن آبشار و هم 

در دفاع روی تور خوش درخشيد.
تيم هم  این  یار سرعتی زن  بازی مسعود غامی 
درخور تحسين بود به ویژه تك دفاع هایی را که 
در برابر موسوی عراقی به نتيجه رساند که تعجب 

و بهت و حيرت موسوی را در پی داشت.
باریج  با  هم  گذشته  فصل  که  زاده  تاروردی   
اسانس بود و یكی از امتياز آورترین بازیكنان این 
تيم به شمار می آمد و چهره متفاوت داشت، ابتدا 
جنگنده ظاهر شد اما به تدریج افت کرد و کارآیی 
هميشگی را نداشت اما امير غفور ستاره درخشان 
پاس های محمد طاهر وادی  ناحيه  از  بارها  تيم 

رنج برد. 
پر تاش و جنگنده  این حال همچون گذشته  با 
در  و  کرد  کسب  تيمش  برای  را  امتياز  بيشترین 
پيروزی دو گيم دوم و چهارم نقش اساسی داشت. 
تيم باریج اسانس تنها از ناحيه پاسور خود که از 
پنجه های خوبی برخوردار است و خوش فكر با 
مشكل ناهمانگی مواجه است. وادی تا این لحظه 

عليرضا  نتوانسته خاء  پنجم  هفته  پایان  تا  یعنی 
بهبودی را پر کند و به هماهنگی تيمی برسد. از 
دیگر معضات تيم باریج اسانس یار آزاد »ليبرو« 
است که در اندازه ليگ برتر نيست و زمان می برد 
قابل قبول برسد و پخته  اندازه های  تا به حد و 
شود. اما شاگردان مصطفی کارخانه سرمربی سرد 
درخشانی  کارنامه  که  پسند  گيتی  گرم چشيده  و 
برخاف دارد،  صنام  و  ملی  های  تيم  در   را 
نشان  انگيزه  بی  و  تفاوت  بی  خيلی  ها  کاشانی 
غرور  پر  که  آمد  برمی  چنين  ظواهر  از  و  دادند 
انتظار  و  بودند  گرفته  کم  دست  را  حریف 
داشتند تيم جوان باریج اسانس که ميانگين سنی 
بازیكنانش در حدود 22 سال است تسليم محض 
در  به ویژه وقتی  بزند،  زانو  مقابلشان  در  بوده و 
غافل  شدند  پيروز   17 به   25 نتيجه  با  اول  گيم 
از این که همين چهره های ناشناخته و تازه پا به 
عرصه ليگ برتر نهاده قادر خواهند بود گيم بعدی 
را با نتيجه درخشان 25 به 18 ببرند و از همه مهم 
تر در برابر بازیكنان فيكس تيم ملی مثل موسوی 
دفاع  ترین  محكم  و  زیباترین  بازارگرد  و  عراقی 

های روی تور را به نمایش بگذارند. 
حساب  به  گيری  انتقام  گيم  را  سوم   گيم 

اسانس  باریج  تجربه  بی  جوانان  که  آوریم  می 
شكست  غافلگيرانه  بودند  شادی  در  غرق  که 
25 به 14 را پذیرا شدند. گویی گرفتن یك گيم 
آنها  پسند  گيتی  بهای  گران  و  قدرت  پر  تيم  از 
اند  شده  نایل  بزرگی  افتخار  به  و  کرده  ارضا  را 
و  شجاعی  ميرمصطفی  های  صحبت  از  بعد  اما 
نيروی  باشيد  دیدار  این  فاتح  توانيد  می  که   این 
تازه ای به تيم داده شد و با عزمی جزم پا به ميدان 
و  اسپك  کار  عالی  گرفتند،  توپ  خوب  نهادند، 
با توان باالیی گيم چهارم  انجام دادند و  دفاع را 
پایان  به  به سود خودشان   22 به   25 نتيجه  با  را 
 رساندند تا غریو شادی تماشاگران سالن را به لرزه 

درآورد. 
سرنوشت بازی ماراتن گونه جذاب و تماشاچی 
دو تيم اصفهانی به گيم پنجم کشيده شد که مجتبی 
شبان ناجی شد و با اسپك های از پشت خط یك 
سوم تيم گيتی پسند را پيش انداخت، ضمن این 
که سرویس های سهمگين و مهار نشدنی حامد 
که  پسند  گيتی  بازیكن  ترین  قامت  بلند  رضایی 
پنجم  گيم  تا  کرد  کمك  است،  تيم  سرعتی  یار 
با   15 بر 11 به سود گيتی پسند شود و این تيم 

خوش شانسی، باریج اسانس شكست دهد.

منهاي فوتبال

گیتی پسند با خوش اقبالی از كمند باریج اسانس گریخت

به نظر من حرف های 
سرمربی ماهان بچگانه 
است و او می خواهد 
با گفتن اين حرف ها 
تمركز ما را به هم 

بريزد اما من می گويم 
كه ترفندهای افضلی 

را می شناسم و به 
هیچوجه برايم مهم 
نیست كه افضلی 

در مورد تیم من چه 
می گويد. بهتر است 

سرمربی ماهان به فکر 
كار خودش باشد، او 

كه به عقیده خود يکی 
از بزرگترين مربیان 

جهان است پس نیازی 
به شناخت از مربیان 

تیم ما ندارد

علی افضل خطاب به حسین افضلی:

توبینظیریبهخدا!



مطالعه ای جدید و جالب نشان داده پيدا کردن پول 
در شلواری که مدت ها بوده آن را نمی پوشيدیم، 
رفتن به پيك نيك در یك روز آفتابی، گرفتن گل 
دریافت  یا  و  همسرمان  از  خوشمزه  شكاتی  یا 
ایميلی تشكرآميز از یك دوست، همگی از جمله 
آن ها  آفرینی  شادی   به  افراد  که  هستند  عواملی 

ایمان دارند!
گروهی تحقيقاتی با مطالعه بر روی سه هزار نفر، 
مردم  بين  در  شادی  عامل  اولين  را  آفتاب  طلوع 
می دانند. قدم زدن در یك روز آفتابی، نشستن و یا 
پيك نيك زیر نور آفتاب، رانندگی در روزی آفتابی 
در حالی که پنجره اتومبيل باز است، جز 20 مورد 

برتر این فهرست بلند باالی شادی آفرین است. 
این  توضيح  در  تحقيقاتی  گروه  این  سخنگوی 

بسيار سخت و  کاری  مطالعه می گوید: یك روز 
سوی  از  تشكرآميز  کلمه  یك  با  تنها  وحشتناک، 
رئيس می تواند قابل تحمل شود و طعمی دلچسب 
به آن دهد و حس شادی را حتی در آن لحظه های 

سخت ایجاد کند. 
سرسام آور  ترافيكی  در  وقتی  شكل  همين  به 
می تواند  عاقه تان  مورد  موسيقی  شنيدن  هستيد، 
یك باره  به  را  گذشته  شب  کابوس های  آن  تمام 

پاک کند و همه چيز را فراموش کنيد. 
و  آميز  محبت  حرکت  یك  دو،  این  بر  افزون 
صميمانه از سوی یك دوست و یا یكی از اعضای 
خانواده می تواند حس نا اميدی و یا دلسردی؛ که 
به هر دليلی در هر زمانی به سویتان می آید، را از 

بين ببرد.

نكته جالب توجه این مطالعه این جاست که اکثر 
بعد ازظهر شنبه ها  مردم حول و حوش ساعت 6 

احساس شعف و شادی می کنند. 
این هم آن فهرست بلند باالی عوامل شادی آور: 

پيدا کردن پول در جيب شلواری که مدت هاست 
هفته،  آخر  تعطيات  رسيدن  نپوشيده ایم،  را  آن 
خوابيدن در تختخوابی که ملحفه هایش تميز است 
و تازه شسته شده، شنا در دریا، قدم زدن در یك 
هدیه  نور خورشيد،  زیر  در  نشستن  آفتابی،  روز 
دریافت  شكات،  یا  و  گل  منتظره  غير  گرفتن 
داریم،  دوستش  که  آن  از طرف  مسما  با  پيامكی 
دریافت نامه ای تشكر آميز از طریق پست، دیدن 
زوج های مسنی که در کنار یكدیگر هستند و هنوز 
هم عاشقانه زندگی می کنند، رانندگی در یك روز 

است،  باز  خودرو  پنجره  که  حالی  در  آفتابی 
برنامه ریزی برای سفری در مدت زمان تعطيات، 
با  خرید  عاقه،  مورد  موسيقی  به  دادن  گوش 
قيمت مقرون به صرفه، دیدن یك دوست قدیمی، 
پيك نيك در پارک، گرفتن ارتقای شغلی، گذراندن 
یك شب رمانتيك و رویایی، گوش دادن به آهنگی 
که گذشته را به یاد می آورد، نگاهی به عكس های 
قدیمی، پيدا کردن دوستی جدید، اختصاص دادن 
سياحت  و  سير  به خودتان،  اندک  هرچند  زمانی 
بچه،  یك  خنده  صدای  شنيدن  کشوری،  درون 
صبح زود بيدار شدن در یك روز تعطيل، خوردن 
شكات و یا کيك، اندازه بودن شلواری که فكر 
می کردید برایتان کوچك شده، تمجيد و تعریف 
داغ،  حمام  یك  تازه،  نان  بوی  رئيس،  سوی  از 

کسی  بفهميد  الغر شدی!،  به به چه  بگوید  کسی 
در  شام  دارد، صرف  به شما  نسبت  حس خوبی 
یك روز تعطيل، بوی چمن تازه زده شده، لحظه 
فرود هواپيما، روزهای تعطيلی بانك ها، قبولی در 
هتل،  یك  مجلل  اتاق  در  بودن  رانندگی،  آزمون 
کارآیی خوب فرزندان در مدرسه، وقتی می بينيم 
جای  و  می شود  بلند  مترو  یا  اتوبوس  در  کسی 
بيرون  ناگهان  می دهد،  مسن  فردی  به  را  خود 
بروید و ببينيد که برف آمده!، یك نوشيدنی سرد 
بعد از برگشتن از یك روز کاری سخت، خوردن 

غذاهای ساده
شاید  می شوید؟  شاد  این ها  از  کداميك  با  شما 
برده و عوامل  این فهرست دست  در  بتوانيد  هم 

شادی آفرین خودتان را به آن اضافه کنيد! 

در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب 
به دو انتهای چوبی می بست، چوب را روی شانه اش می گذاشت و 

برای خانه اش آب می برد.
یكی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچكی داشت. هربار که مرد 
مسير خانه اش را می پيمود نصف آب کوزه می ریخت. مرد دو سال 
تمام همين کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظيفه ای را 
که به خاطر انجام آن خلق شده به طور کامل انجام می دهد. اما کوزه 

کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظيفه اش را 
انجام دهد. هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است. 

کوزه پير آنقدر شرمنده بود که یك روز وقتی مرد آماده می شد تا 
از چاه آب بكشد تصميم گرفت با او حرف بزند: از تو معذرت 

می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده کرده ای فقط از نصف حجم 
من سود برده ای. فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند 

فرو نشانده ای.
مرد خندید و گفت: وقتی برمی گردیم با دقت به مسير نگاه کن. 

موقع برگشت کوزه متوجه شد که در یك سمت جاده... گل ها و 
گياهان زیبایی رویيده اند. مرد گفت: می بينی که طبيعت در سمت تو 
چقدر زیبا تر است؟ من هميشه می دانستم که تو ترک داری و تصميم 
گرفتم از این موضوع استفاده کنم. این طرف جاده بذر سبزیجات و 
گل پخش کردم و تو هم هميشه و هر روز به آن ها آب می دادی. 
به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. اگر تو ترک 

نداشتی چطور می توانستی این کار را بكنی؟

خواهران به هم چسبیده فیلیپینی از هم جدا شدند
و  شكم  از  که  آنجلينا  و  آنجليكا  کاليفرنيا،  ایالت  در 
سينه به هم چسبيده بودند طی یك جراحی 10 ساعته 

به طور موفقيت آميزی از هم جدا شدند.
کاليفرنيای  ایالت  در  آمریكایی  جراحان  است  گفتني 
شمالی، موفق شدند خواهران دو قلو را که از شكم و 
سينه به هم چسبيده بودند را طی یك عمل جراحی 

سخت و طوالنی مدت از هم جدا کنند.
این عمل که از ساعت 6:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر ادامه داشت، 15 الی 20 
جراح در آن حضور داشتند. آنجليكا و آنجلينا که از سينه وشكم به هم چسبيده 
کبدها،  ولی  بودند  هم  از  جدا  روده های  و  معده  کليه،  مغز،  قلب،  دارای  بودند 
دیافراگم و استخوان های سينه آن دو در هم آميخته بود.  در آمریكا هر ساله شش 
مورد جراحی برای دوقلوهای به چسبيده اتفاق می افتد و این در حالی است که 

75 درصد دوقلوهای به هم چسبيده در زمان بارداری، می ميرند.

افراد غمگین بیشتر تلویزیون تماشا می كنند
افراد شاد که به لحاظ اجتماعی فعال تر هستند و بيشتر 
مطالعه می کنند،  ميل کمتری به تماشای تلویزیون دارند. 
محققان دانشگاه مری لند روی اطاعات ملی آمریكا درباره 
داده اند.  انجام  تحليل  بالغ تجزیه و  فرد  حدود 30 هزار 
محققان الگوهای فعاليت را در افراد شاد و کسانی که کمتر 
شاد بودند، ارزیابی کردند. این تحقيق با عنوان پژوهش 
جامعه عمومی انجام گرفت. پژوهشگران دریافتند؛ افراد 

شاد به لحاظ اجتماعی فعال ترهستند، بيشتر در برنامه های مذهبی شرکت می کنند و بيشتر 
روزنامه می خوانند. به عاوه این تحقيق نشان داد که تماشای تلویزیون در مقایسه با سایر 
فعاليت های تفریحی، نياز به فعاليت و تحرک کمتری دارد. بينندگان تلویزیون نيازی 
ندارند که به جایی بروند، لباس مناسب بپوشند، در اجتماعات شرکت کنند، برنامه ریزی 
کنند، انرژی صرف کنند و یا هر نوع کار دیگری انجام دهند. این پژوهش نشان داد: 51 

درصد از مردم غمگين مایل هستند که زمان اضافی و ناخواسته بيشتری داشته باشند.

كودكان، جدیدترین منبع تولید انرژی
کارشناسان بخش توليد انرژی در نيویورک روش جدیدی را 
برای توليد انرژی برق یافته اند که این کار تنها با کمك کودکان 

پرانرژی امكان پذیر است.
 محققان پس از مطالعه بر روی کودکان و این که چقدر آنها 
 به چرخ و فلك و سایر ابزارهای موجود در شهر بازی ها 
عاقه مند هستند، تصميم گرفتند از آنها برای توليد برق استفاده 
کنند. آنها برای این منظور چرخ و فلك های جدیدی را راه 

اندازی کرده اند که مجهز به یك آلترناتور یا همان دستگاه توليد برق و چرخ دنده هستند. 
کودکان با سوار شدن روی این چرخ و فلك های مكانيكی که با نيروی خود کودکان به 
چرخش در می آیند، بدون این که خودشان متوجه شوند به استخراج آب از چاه ها می 
پردازند. حرکت چرخشی ماشين به دستگاه توليد برق نيرو وارد کرده و سپس جریان برق به 
طور مستقيم به پمپ آب های زیر زمينی منتقل می شود، از طریق این پمپ، آب ها به سمت 

تانكر آب هدایت می شوند و این آب تصفيه شده در معرض استفاده قرار می گيرند.

فهرستي بلند باال از عوامل شادی زا

طلوعآفتاب،اولینعاملشادیدربینمردماست
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تولید شیشه های نامرئی
 برای كاهش اتالف انرژی

محققان کشور نوعی شيشه های نامرئی توليد کردند که 
موجب کاهش اتاف انرژی می شود به گونه ای که در 
مناطق سردسير مانع خروج گرما به خارج محيط و مانع 

انتقال گرما به محيط در مناطق گرمسير می شود.
جعفر عسگریان مدیریت بازرگانی گروه صنعتی شيشه 
کاوه با اشاره به محصوالت جدید این شرکت، گفت: 
در حال حاضر با توليد شيشه های رفلكس در مقياس 
صنعتی، کشور از واردات شيشه های خاص نيز بی  نياز 
به گونه ای که 90 درصد کل شيشه های  شده است 
رفلكس کشور با نرخ توليد محصول 20 هزار متر در روز 

به وسيله این شرکت توليد می شود.

مالقات یک سیارك با زمین
مهر: زمين در این هفته در انتظار ماقات با سيارکی به 
اندازه یك راکت فضایی خواهد بود که از فاصله ای ایمن 
و بدون ایجاد هر گونه تهدیدی از کنارش عبور خواهد 

کرد.
سيارک 2005YU55 از فاصله 325 هزار و 87 کيلومتری 
از زمين، فاصله ای نزدیك تر از ماه به زمين عبور خواهد 
کرد و پس از آن در ميان فضا ناپدید خواهد شد. این 
سيارک تيره و کربنی وسعتی در حدود 396 متر دارد و 
پس از سه دهه برای اولين بار به نزدیك ترین فاصله اش 

از زمين دست پيدا خواهد کرد.

افزایش جمعیت و پیری، 
تهدید اقتصاد جهان

فارس: افزایش جمعيت کره زمين و پير شدن جمعيت به 
یكی از چالشهای مهم اقتصادی جهان طی سال های آینده 

تبدیل خواهد شد.
به نقل از بي بي سي جمعيت زمين در سال 1999 به شش 
ميليارد نفر رسيد. جمعيت کنونی زمين در سال 2050، به 
9 ميليارد و سيصد ميليون نفر و در پایان قرن به ده ميليارد 
نفر خواهد رسيد. چين همچنان پرجمعيت  ترین کشور 
جهان است. البته تا سال 2025 هند با یك ميليارد و پانصد 

ميليون نفر از چين پيشی خواهد گرفت. 

مصرف كافئین 
مانع بارداری می شود

کسی که می خواهد حامله شود، بهتر است از مصرف بيش 
از حد نوشيدنی های حاوی کافئين صرف نظر کند.

بر اساس تحقيقی جدید، کافئين از فعاليت سلول های 
لوله های تخمدان می کاهد. همين سلول ها نقش مهمی 
در  که  کافئين  ماده  کنند.  می  ایفا  بارداری  جریان  در 
نوشيدنی های بسياری همانند قهوه، چای یا کوکا کوال 
فعاليت  حال  عين  در  اما  است  محرک   دارد،  وجود 
می کند.  متوقف  را  تخمدان  لوله  دیواره ی  ماهيچه های 
همين امر باعث کاهش حرکت تخمك از تخمدان به 
رحم مادر می شود. مصرف باالی کافئين می تواند مانع 

رشد جنين و حتی سقط جنين شود.  

ورزش و سالمت چشم ها
سامت نيوز: مطالعه جدید نشان داد که داشتن زندگی فعال 
و پرتحرک می تواند به حفظ سامت چشم ما کمك کرده 

و خطر ابتا به گلوکوم )آب مروارید( را کاهش دهد.
این بررسی نشان داد که ميزان سطوح باالتری از ورزش 
در دراز مدت تأثير مفيدی بر روی کم کردن فشار وریدی 
چشم پایين )OPP( که همان عامل مهم خطر ابتا به 
گلوکوم )آب مروارید( است، دارد. نتایج این تحقيق نشان 
داد که انجام ورزش بدنی در حد متوسط حدود 15 سال 
می تواند 25 درصد از فشار وریدی چشم پایين را کاهش 

دهد.

كشف یک گنجینه بودایی 
در صحرای گبی

تيمی از باستان شناسان اتریشی و مغول، موفق به کشف 
یك گنجينه بودایی شده اند که ده ها سال قبل در صحرای 

گبی دفن شده بود.
مجسمه های بودا و ابزار موسيقی از جمله اشيایی است 
که با حفاری از زیر خاک بيرون آورده شده است. راهبان 
بودایی این اشياء گران قيمت را در دهه 1930 یعنی در 
دوران تصفيه کمونيستی مغولستان دفن کرده بودند تا 
مورد چپاول قرار نگيرد. پس از یك رشته حفاری، بقيه 
اشيایی که متجاوز از 70 سال از هنگام مخفی کردن آنها 
می گذشت کشف شد. در ميان این اشياء چند نسخه 
خطی، کتاب، لباس های مخصوص شرکت در نمایش ها 

و مجسمه های پرارزش دیده می شود.

هفت میلیارد انسان؛ یک 
زیست كره

پيمان یوسفی آذر، مدیر کل سابق جنگل های خارج 
از شمال سازمان جنگل ها و مراتع  به سبزپرس گفت: 
افزایش جمعيت روی تمامی منابع کره زمين اثر منفی 
دارد، دليل آن هم بسيار واضح است. ما یك کره زمين 

داریم و کره زمين منابع محدودی دارد.
وي با بيان این که زمين، خاک، آب، گياه، جنگل و مرتع همه 
مواهب خدادادی است، گفت: کره زمين منابع محدودی 
دارد و حجم و ظرفيت هم برای بهره برداری محدود 
است. افزایش جمعيت بی رویه جهان، بهره برداری بيش 

از حد از منابع را به دنبال دارد و مضر است.

يک، دو، سه

خواندنی

داستانک

ماهه  شش  هنوز  پاس  گوگل  اجتماعی  شبكه 
نفر گذشته و  ميليون  از 30  کاربرانش  اما  نشده 
به نظر می رسد تنها رقيب فيس بوک به حساب 
می آید. بعضی از تحليل گران معتقدند در آینده نه 
از فيس بوک هم جلو  چندان دور گوگل پاس 

می زند.
رقابتی  بازار  متوجه  پاس  گوگل  طراحان 
فيس بوک  توانمندی های  و  اجتماعی  شبكه های 
شبكه های  غول  از  تقليد  جای  به  و  بودند 
نظير  فردی  به  منحصر  قابليت های  اجتماعی، 
جستجوی پيشرفته، حلقه های دوستان که کار به 
اشتراک گذاری را آسان می کند و امكان اتصال به 
دیگر سرویس های گوگل را در آن قرار داده اند.

در زیر پنج نكته آورده ایم که به نظر تحليل گران 
حوزه فن آوری برگ برنده گوگل پاس در بازار 

شبكه های اجتماعی هستند:
و  سرويس ها  ساير  به  اتصال  قابلیت 

اپلیکیشن های گوگل
فضای  جای  همه  گوگل  متعدد  سرویس های 
سایبر هستند. از جی ميل و جستجوی وب گرفته 
تا گوگل ریدر و نرم افزارهای تخصصی تر. گوگل 
پاس هم به طور مستقيم با این سرویس ها در 
کاربری  نمایه  با  اگر  مثال  برای  و  است  ارتباط 
طور  به  می توانيد  هستيد  ميل  جی  در  گوگل 
مستقيم به سراغ پاس بروید و به سرعت مطلب 

مورد نظر خود را به اشتراک گذارید.

دسترسی  كاربران  پیشینه  به  پالس 
دارد

سایر  با  پاس  ارتباط  مزایای  از  دیگر  یكی 
بسياری  که  است  این  گوگل  سرویس های 
این  در  شما  پيشين  فعاليت های  اطاعات  از 
انتخاب دوستان و توليد  به  سرویس ها می تواند 

محتوا در پاس کمك کند.
به نمایه کاربری شما  برای مثال دوستان متصل 
به  تمایل  صورت  در  که  هستند  کسانی  اولين 
اگر  می شوند.  اضافه  شما  پاس  دوستان  حلقه 
ایميل  همه  از  بيشتر  دوستانتان  از  تعدادی  به 
می زنيد، پاس به شما توصيه می کند محتوا مورد 

نظر خود را با آن ها به اشتراک گذارید.

با  خواندنی  و  جالب  مطالب  كردن  پیدا 
پالس آسان تر است

اینترنت  بم  از زیر و  اندازه گوگل  به  هيچ کس 
گوگل  جستجوی  اول  رتبه  را  این  ندارد!  خبر 
اینترنتی  جستجوی  زمينه  در  آن  تازی  یكه  و 
نشان می دهد. قابليتی به نام Sparks در گوگل 
پاس به شما کمك می کند تا از هر وب سایتی 
به  دوستان  با  و  کنيد  استخراج  را  تازه ترین ها 

اشتراک بگذارید.
كنترل  قابل  راحتی  به  خصوصی  حريم 

است
به  پاس  گوگل  در  حلقه ها  یا   Circles مفهوم 
بندی های  دسته  سریع  انتخاب  قابليت  کاربران 

دوستان را می دهد. به این ترتيب به تعداد دلخواه 
حلقه انتخاب می کنيد و با کشيدن )Drag( افراد 
به داخل حلقه های دسته بندی های مورد نظر را 
ایجاد می کنيد. از این به بعد کنترل این که کدام 
را  شما  پست های  توانند  می  حلقه ها  از  یك 
مشاهده کنند بسيار آسان است. در ضمن دکمه 
+1 که اکثر سایت های اینترنت به آن مجهز شده اند 

نيز امكان انتخاب حلقه های مورد نظر را دارد.
سازگاری با سیستم عامل اندرويد

موبایل  عامل  سيستم  ترین  پرمصرف  اندروید 
جهان است. مانند بسياری از سرویس های دیگر 
این  با  همزمان سازی  قابليت  نيز  پاس  گوگل 

سيستم عامل را دارد.

فضای مجازی

كوزه ترك خورده

گوگل پالس، تنها رقیب فیس بوک

5 دلیل برتری گوگل پالس در مقابل فیس بوك


