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امیر حسین فردی ( نویسنده )

فردای
روز نهم
 nعلیرضا آل یمین

هتاکی آش�وبگران در عاش�ورای حس�ینی  ...چیزی شبیه به همین بود
که گوینده خبر س�اعت  2عصر اعالم کرد .تیتر خبر را که شنید همانطور که
ظرفها را میشست سرک کشید تا تلویزیون را ببیند .تصاویری را نشان میداد
از شلوغی و هیاهوی خیابانها .نزدیک به  9ماه بود که هر چند روز یک بار این
تصاویر از تلویزیون پخش می شد.
گوینده خبر میگفت :عدهای از آشوبگران روز گذشته که مصادف با شهادت سید
و ساالر شهیدان و یاران باوفایش بود...
دس��تهایش را زیر ش��یر آب گرفت تا کفهایش شسته شود و بعد رفت به سمت
تلویزیون .همسرش ،عاطفه را بغل کرده بود و داشت اخبار را نگاه میکرد .صدای گوینده
خبر قطع ش��ده بود و فقط صدای س��وت و کف زدن و ش��عار دادن پخش میشد  .مرد
صورتش س��رخ شده بود و حاال عاطفه میتوانست رگهای شقیقه پدرش را ببیند .زن
شانههایش لرزید و نشست روی زمین .وقتی شروع کرد به هق هق کردن ،عاطفه خودش
را از میان دستهای پدر بیرون کشید و دوید در بغل مادرش که حاال دیگر اشک هایش
میغلتیدند روی صورتش .مرد شروع کرد زیر لب حرف زدن ،صدایش می لرزید و زن
آل...
رحت به آل زیا ٍد و ِ
فقط اینها را شنید که “یو ٌم َف َ
حاال اخبار داش��ت گزارش عزاداریهای مردم را در روز عاش��ورا ،پخش میکرد.
حسینیهء اعظم زنجان که مداح آذری فریاد میزد «لبیک حسین لبیک» و کرورکرور
مردمی که تکرار میکردند .زن یاد پدرش افتاد که محرم هنوز از راه نرس��یده بس��اط
هیأت را در خانه شان برپا میکرد .دیوارها را سیاهی میزد و دخل و خرجش را جفت
و جور میکرد که تا ش��ام ش��ب سیزدهم کم نیاورد .همیشه میگفت :سفره ارباب باید
رنگین باشد  .پدر یادشان داده بود که هر جا پرچم سیاه عزا دیدند ببوسند و خودشان
را متبرک کنند .بعد از شهادتش هم مادر گفت؛ پدرشان وصیت کرده در قبرش ،پرچم
روضه بگذارند و گذاشته بود.
گفت امروز خیابان ها ش��لوغ اس��ت ،معلوم نیس��ت چقدر باید پیاده برویم ،اذیت
میشوی .زن چادرش را کشید روی سرش و دست عاطفه را گرفت و شانه به شانه مرد
راه افتاد .گفت دلم رضا نمیدهد بنشینم در خانه ،میخواست بگوید پدرم اگر بود  ...که
صدایش لرزید و نگفت .راه بسته بود ،اتوبوس شرکت واحد جلوتر از میدان امام حسین
نرفت .پیاده شدند ،میدان شلوغ بود .مرد نگاه کرد به همسرش که قبراق تر از او عاطفه
را دنبال خودش میکشاند .گفت از اینجا باید پیاده برویم! زن خندید؛ آره انگار همه شهر
آمدند .خیابان پر بود از آدمهای ش��بیه به همی که هیچ ش��کل هم نبودند .همه ،لباس
مش��کی ،چادر مش��کی ،با قیافه های جورواجور .زن زل زده بود به جمعیتی که تمامی
نداش��ت .رس��یده بودند باالی پل ،از آن باال تا چشم میدید از دو طرف خیابان سیاهی
بود .زن خندید .مرد عاطفه را نش��انده بود روی ش��انه اش و باهم شعار میدادند .جلوتر
که رفتند ،زن کمکم پاهایش سست شد  .مرد گفت حالت خوب نیست بچه هم اذیت
میشود ،برگردیم  .زن گفت تمام شد ،رسیدیم ...رسیدند  .تمام شد .
مرد در راهرو قدم میزد و تس��بیح میچرخاند و زیر لب چیزهایی میگفت .عاطفه
نشسته بود روی صندلی و فقط اللّهم العن  ...را میشنید  .در اتاق عمل باز شد خانم دکتر
سبزپوشی بیرون آمد .مرد ایستاد روبهرویش  .گفت :بچه سقط شد  ،مادر زنده است.
مرد گفت :الحمدهلل
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت
فوقالعاده نوبت اول کانون هموفیلی ایران
به شماره ثبت  859و شناسه ملی 10100106162

بدینوس��یله از تمامی اعض��اء مجمع دعوت میگردد در جلس��ه مجمع عمومی عادی
س��الیانه نوب��ت اول ک��ه در تاری��خ  1392/11/4راس س��اعت  9:30صبح در محل
س��اختمان درمانگاه جامع کان��ون هموفیلی ایران واقع در تهران ،خیابان فلس��طین،
چهارراه زرتشت با دستور ذیل برگزار میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی -2قرائت گزارش موسسه حسابرسی
-3تصوی��ب تراز و صورتهای مال��ی  90و -4 ،91تصویب روزنامه جهت درج آگهیها
 -5انتخاب هیئت بازرس��ی -6بررس��ی و تعیین تکلیف حقوقی دفتر نمایندگی استان
تهران -7اصالح آئیننامههای کانون و بررسی پیشنهادات هیئت مدیره.
*کاندیداه�ای عضوی�ت در هیئ�ت بازرس�ی میبایس�ت حداکثر ت�ا تاریخ
 92/10/18جه�ت ثب�ت ن�ام به دفت�ر مرکزی یا دفات�ر نمایندگ�ی کانون در
استانها مراجعه و مدارک الزم را جهت کاندیداتوری ارایه نمایند.

هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران

فرج اهلل سلحشور ( فیلمساز )

کتاب ،به عنوان یکی از ابتدایی
و در عی��ن حال پیچی��ده ترین ابزار
تب��ادل فرهنگی در تمام طول تاریخ
شناخته شده است .به واسطه کتاب
میتوان نسبت به بسیاری از موضوعات
که در دنیای شش میلیارد نفری در
حال حادث شدن است با خبر شد آن
هم با هزینه ای بسیار پایین تر از سفر
به آن نقطه خاص .حال برای با خبر
شدن از اطالعات گوناگون در اکناف
عالم و تبادل فرهنگی ،الزم اس��ت تا
کت��اب هایی که به بی��ان مختصات
فرهنگی و اجتماعی جوامع گوناگون
میپردازد را مطالعه نمود تا نسبت به
شرایط محیط با خبر شد.
یکی از موضوعاتی که می تواند
برای مس��لمانان با اهمیت محسوب
ش��ود اطالع از احوال مس��لمانان در
اقصی نق��اط جهان اس��ت .کتابها
نیز می توانند در این زمینه رس��الت
همیش��گی خود را انجام دهند و به
عن��وان یاری مهربان برای رس��اندن
صدای مسلمین به سایر نقاط جهان
ایف��ای نقش کنند .کت��اب هایی که
به ش��رح حال مبارزان مس��لمان و
یا اندیش��مندان بزرگ دنیای اسالم
میپردازن��د در ای��ن دس��ته ق��رار
میگیرن��د .رمان ها و داس��تانهایی
نی��ز در این بین وج��ود دارد که به
ش��رح زندگی افراد ع��ادی پرداخته
و تنها ویژگی ب��ارز آنها پرداختن به
حواش��ی اطراف ش��خصیت محوری
داستان است.
«به��م می��اد؟» عن��وان کتابی
اس��ت که به ش��رح زندگ��ی دختری
مسلمانزاده که در کشوری غیراسالمی
زندگی میکن��د پرداخته و به دغدغه
ای��ن دختر در ارتب��اط با حجاب ذیل
سایر حوادث روزمره می پردازد .رنده
عبدالفتاح نویس��نده این کتاب است
که به خوبی و با زبانی ساده به یکی از
دلواپسی های مهم یک دختر مسلمان
در دنیای غرب اشاره کرده است.
ش��خصیت اصلی و محوری که
رویدادهای داستان حول او میچرخد
دختری  16س��اله به نام امل محمد
نصراهلل عبدالحکیم است که در کالس
یازدهم مشغول تحصیل است .او که
یک اس��ترالیایی فلس��طینی االصل
است از پدر و مادری متولد شده که

نگاهی به کتاب «بهم میاد؟»

مدافع ایدهای الهی!
 nحسام آبنوس

هر دو متولد بیت لحم در فلس��طین
ب��وده و هر دو از افراد تحصیل کرده
به شمار می روند.
«امل» در ای��ن کتاب دختری
نشان داده شده که ابتدا دغدغه های
دخترانه بس��یاری داشته است .برای
مث��ال از خرید ک��ردن و چرخیدن
در مراکز خرید احساس خوشایندی
داشته یا گردش های دخترانه و حرف
زدن با دوستان از طریق تلفن را بسیار
دوست داشته است .او حتی بعضی از
دستورات اسالم را نمیدانسته است.
او زمانی که با دوس��تانش به گردش
رفت��ه ،پیتزای��ی خورده ک��ه حاوی
گوشت خوک بوده است.
ش��خصیت محوری داستان در
 16سالگی به طور ناگهانی احساس
می کند باید حجاب بپوش��د و با این
رفتار یکی از نمادهای ایمان خود را
بروز بدهد.
این اتفاق در صفحه  18کتاب
این چنین عنوان شده است :احساس
میکنم که اشتیاق و باورم به اسالم
در درونم در حال ش��کفتن اس��ت و
میخواه��م به خ��ودم ثابت کنم که
به اندازه کافی قوی هستم تا یکی از
نمادهای ایمانم را بپوشم.
او حجاب و پوش��ش اسالمی را
نشانه تکامل خود میداند و در صفحه
 20اینگونه از آن یاد میکند :احساس
میکنم وقت��ی حجاب نمیپوش��م
چی��زی ک��م دارم .احساس��ی مانند
اینکه از رابطهای عمیق و خاص کنار
گذاشته شدهام.
اما نکته جالب توجه که در این
کتاب نیز به خوبی بیان ش��ده است،
عدم پذیرش این اتفاق در جوامع به
ظاهر دموکراتیک اس��ت .با توجه به
شعار های آزادی و تساوی حقوق در
غرب ،اما ش��اهد هستیم که تفکرات
اسالمی همیشه با رفتارهای خصمانه
توام با برخوردهای تمسخرآمیز روبهرو

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای میرحس��ین موس��وی دارای شناس��نامه ش��ماره  267به شرح
دادخواس��ت به کالسه  920385از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��یدحامد موسوی
شناسنامه  4310608851در تاریخ  91/12/13اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1مشک عنبرقنبری شش  330مادر
 -2میرحسین موسوی شش  267پدر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  31شورای حل اختالف شهر قزوین

بارکد 3264655

آگهی تغییرات مؤسسه بنیاد خیریه کامرانی به شماره ثبت 793
و شناسه ملی 10100100342

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1392/2/2تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین سمت گردیدند:
خانم پرویندخت میهن کدملی  0030597536به س��مت مدیرعامل وخانم مریم کامرانی کدملی  0035350326به س��مت رئیس
هیئ��ت مدی��ره و خانم کتایون کامرانی کدملی  0030160057به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آق��ای فریبرز کامرانی کدملی
 0452826829به سمت خزانهدار.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفتهها و اسناد تعهدآور و رسمی و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر ،خانم پرویندخت میهن
و خان��م مری��م کامرانی و خانم کتایون کامران��ی و آقای فریبرز کامرانی جمعا دو امضاء و با مهر بنیاد .اوراق عادی و مکاتبات اداری با
امضاء هر یک از نامبردگان فوق منفردا و با مهر بنیاد معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 94927

آگهی تأسیس شرکت طراحان محاسب راه و سازه پانتهآ
سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ  1392/10/1تحت شماره  9414و شناسه ملی  10610127320در این اداره
به ثبت رسید و در تاریخ  1392/10/1از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامههای رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی میشود.
 -1موضوع شرکت -1 :مطالعه و طراحی و نظارت و اجرا در گروه شهرسازی و معماری در تخصصهای
شهرس��ازی ش��امل انجام مطالعات و برنامهریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ تهیه
طرحهای هادی و ش��هری طرحهای آمادهس��ازی ،مطالعه و برنامهریزی بخشهای شهری ،ساماندهی
صنایع و مش��اغل مزاحم ش��هری ،طرحهای حفاظت ش��هرها در برابر حوادث (آتشسوزی ،زلزله و
س��یل) زیباسازی شهری در تخصص در ساخت ساختمانهای آموزشی ورزشی ،بهداشتی و درمانی و
آزمایشگاهی  -2انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی ،مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی
و نظارت بر اجرای ساخت کلیه پروژههای ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی ،مراکز تربیتی ،ورزشی،
س��یاحتی ،اداری ،صنعتی (پس از اخذ مجوز قانونی)  -3انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی،
مرحل��ه اول و دوم مدیری��ت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه واحد و مجموعههای مس��کونی،
س��اختمانهای تجاری و اداری ،صنعتی و همچنین درتخصصهای مقاومس��ازی در گروه شهرسازی
ومعماری  -4مطالعه و طراحی و نظارت و اجرا در گروه راه و ترابری ش��امل انجام مطالعه مقدماتی
و مراحل اول و دوم و نظارت و اجرای راههای روس��تایی ،راههای اصلی و فرعی ،ابنیه فنی ،بهس��ازی
راهها ،انجام خدمات فنی و مشاورهای در زمینه بندرسازی و سازههای دریایی ،آزاد راهها ،پلها ،تونلها،
همچنین در تخصصهای س��اخت س��ازههای راهآهن ،فرودگاهها  ،ترافی��ک و صنعت حمل و نقل و
همچنین مقاوم سازی در همین گروه  -5مطالعه و طرح و نظارت و اجرا در گروه مهندسی آب شامل
تخصصهای سدس��ازی ،شبکهای آبیاری و زهکش��ی ،تاسیسات آب و فاضالب ،مهندسی رودخانه و
مقاومسازی در همین گروه  -6مطالعه و طراحی و نظارت و اجرا در پروژههای گروه کشاورزی شامل
ش��بکههای آبرسانی کش��اورزی  -7مطالعه و طراحی و نظارت و اجرا در پروژههای بخش خصوصی
 -8مطالعه و طراحی و نظارت و اجرا در پروژههای گروه خدمات برنامهریزی و اقتصادی  -9مطالعه
و طراحی و نظارت و اجرا در ساخت پروژههای اداری ،مسکونی و سایر کاربریهای بخش خصوصی
(کلیه موارد فوقاالشاره پس از اخذ مجوزهای الزم).
 -2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 -3مرکز اصلی ش��رکت :اس��تان کردس��تان -ش��هر س��نندج فاز  2شهرک س��عدی خیایان شهید
طهماسبی شماره پالک  100کد پستی 6617986164
 -4س��رمایه ش��رکت :مبلغ  1/000/000ریال منقس��م به یکصد س��هم  10/000ریال��ی که تعداد
یکصد س��هم با نام میباش��د که مبلغ  350/000ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره
 58/11060/11676مورخ  1392/9/18نزد بانک تجارت ش��عبه س��عدی پرداخت گردیده اس��ت و
الباقی سرمایه در تعهدصاحبان سهام میباشد.
 -5اولین مدیران شرکت:
 -5-1آقای مصطفی اسفندیاری به سمت رئیس هیئت مدیره.
 -5-2آقای محمود اسفندیاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
 -5-3خانم طاهره حیدری به سمت عضو هیئت مدیره
 -5-4آقای محمود اسفندیاری به سمت مدیرعامل به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
 -6دارندگان حق امضاء :کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت
معتبر خواهد بود و س��ایر نامههای اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و
مهر شرکت معتبر میباشد.
 -7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
 -8بازرس اصلی و علیالبدل:
 -8-1آقای امیر کرمی به عنوان بازرس اصلی
 -8-2آقای محسن اسفندیاری به عنوان بازرس علیالبدل

رئیس ثبت سنندج -واحد ثبتی سنندج

بارکد 3099050

آگهی تغییرات شرکت فوالد نطنز
سهامی خاص
به شماره ثبت 427606
و شناسهملی10860204492

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/4/22
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��ای هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل برای مدت دو س��ال
انتخاب گردیدند:

آقای جواد توکلی طرقی به شماره ملی  0055973663به
س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،آقای محمدرضا

خطیب دماوندی به شماره ملی  0032825641به سمت

نائ��ب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک توکلی به ش��ماره

ملی  0067830048به س��مت عضو هیئت مدیره .کلیه

اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک،
س��فته ،بروات ،قراردادها و عقود اس�لامی با امضاء رئیس
هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر

میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 94926

میش��ود .این عدم پذیرش از سوی
جامعه« ،امل» را نیز به شدت درگیر
کرده و او را مشغول نموده است و در
صفحه  21این اتفاقات با این عبارت
از س��وی وی بیان میشود :درگیری
ذهنی و کشمکش درونی . . .
او در رف��ت و آمد میان فطرت
و موضوعات عرفی جوامع غربی قرار
دارد و پیوس��ته خود را در ش��رایطی
تصور می کند که با حجاب در جمع
همکالس��یهای خود حاضر ش��ده و
بازخ��ورد آن ها را تص��ور میکند .او
در بخش��ی از کتاب م��ی گوید :واقعا
نمیتوانم تصور کنم اگر با حجاب وارد
کالس بشوم بچهها چه خواهند گفت؟
او ای��ن تصمی��م را زمانی گرفته
ک��ه در تعطیالت می��ان ترم تحصیلی

به س��ر میبرد و در نظ��ر دارد در ترم
جدید با حجاب در مدرسه حاضر شود.
مدرسهای که دارای ضوابط خاصی است
و افراد عادی نمیتوانند در این مدرسه
آموزش ببینن��د .او دیالوگهای مدیر
مدرس��ه را هم در اولین برخورد تصور
نموده :روبهرو ش��دن با مدیر مدرسه و
بیان اینکه این مدرسه از یک قدمت صد
ساله برخودار است و آداب و سنتهایش
از اهمیتی باالیی برخوردار است.
نکته جالب توجه در این کتاب
اعت��راف ه��ای «ام��ل» در رابطه با
رفتارهای گذشته او نسبت به حجاب
اس��ت .حجاب در مدرسه هدایت که
مدرس��های دین��ی بوده ،بخش��ی از
لباس متحدالشکل مدرسه محسوب
میش��ده اس��ت .او در صفح��ه 25

آگهی تاسیس شرکت بهسازان محیطزیست زاگرس
سهامی خاص

شرکت فوق درتاریخ  1392/10/3تحت شماره  11254و شناسه ملی  10820111144دراین اداره
به ثبت رسیده و در تاریخ  1392/10/4از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامههای رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی میشود.
-1موضوع شرکت:
موضوع ش��رکت عبارت اس��ت از :انجام امور پیمانکاری مربوط به پسماندهای عادی و ویژه ،طراحی و
اجرای تصفیه خانههای آب و فاضالب ،طراحی و اجرای سیستمهای توزیع و انتقال آب و جمعآوری
فاض�لاب ،بهرهبرداری از تاسیس��ات تصفی��ه خانههای آب و فاضالب ،ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی
پروژههای صنعتی و معدن ،خدمات بهداشتی از قبیل خدمات مهندسی بهداشت حرفهای و بهداشت
محی��ط (سمپاش��ی) ،طراحی دس��تگاههای کنترل آلودگی ه��وا (صنایع) ،طراح��ی و بهرهبرداری از
سیستمهای پمپاژ ،ارائه مشاوره بهداشتی به رستوران ،تاالرهای پذیرایی ،هتل ،مسافرخانه و...
 -2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
-3مرکز اصلی شرکت :استان همدان -شهر همدان خیابان سعیدیه کدپستی 6516947784
-4س��رمایه ش��رکت :مبلغ  1/000/000ریال منقسم به یکصدس��هم  10/000ریالی که تعداد یکصد
س��هم بانام میباش��د که مبلغ  350/000ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 503595
مورخ  1392/9/9نزد بانک ش��هر شعبه جهاد همدان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد
صاحبان سهام میباشد.
-5اولین مدیران شرکت:
-5-1خانم بهاره رجبی گلبار به سمت رئیس هیئت مدیره.
-5-2خانم صفیه صدیقی همت به سمت نائب رئيس هیئت مدیره.
-5-3آقای میثم صدیقی همت به سمت عضو هیئت مدیره.
-5-4آقای میثم صدیقی همت به سمت مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
-6دارن��دگان حق امضاء :حق امضای کلیه چکها و س��فتهها و اوراق بهادار بانکی و اس��ناد تعهدآور و
قراردادها و س��ایر نامههای اداری بعهده مدیرعامل (آق��ای میثم صدیقی همت) به تنهایی و همراه با
مهر شرکت میباشد.
-7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
-8بازرس اصلی و علیالبدل:
 -8-1آقای یونس باباعلیپور به عنوان بازرس اصلی
 -8-2آقای حامد محسنی امیدی به عنوان بازرس علیالبدل

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان -واحد ثبتی همدان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان اهواز
نوبت اول
بدینوس��یله اعالم میگردد :اسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنها در اجرای
قان��ون فوق در هیأتهای ح��ل اختالف موضوع ماده ی��ک آییننامه اجرایی
منج��ر ب��ه صدور رای گردیده براب��ر ماده  3قانون مزب��ور مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میش��ود تا هرکس نس��بت به
تصرفات مفروزه و مالکیت آنان اعتراض داش��ته باشد از تاریخ انتشارنوبت اول
ای��ن آگه��ی به مدت دوماه اعتراض خود را مس��تقیما به اداره ثبت اس��ناد و
امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائي تقدیم و گواهی
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند.
بخش دو
-1خان��م معصوم��ه عالس��وند علیپور به ش��ماره شناس��نامه  1026کدملی
 1970405562صادره مس��جد س��لیمان فرزند حس��ینعلی در قس��متی از
ششدانگ پالک  1988به مساحت  235/20مترمربع واقع در بخش دو اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول1392/10/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1392/10/24 :

م الف 5/2915

اسفندیارینیا
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

بارکد 3247341

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت
نگین سبز آببر سهامی خاص به شماره ثبت
 259334و شناسه ملی 10102994689

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1392/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده  13اساسنامه بند 2به شرح ذیل اصالح گردید:
هیئ��ت مدی��ره مرک��ب از  3تا  7نفر عضو که به وس��یله
مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو
سال انتخاب خواهند شد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف94930

حبیب اهلل معلمی (شاعر)

یادآور این موضوع میشود :در فاصله
کالسهای هفت��م تا دهم از حجاب
رضایت نداشتم .ش��اید این موضوع
از ع��دم اعتماد به نف��س در رعایت
حجاب نش��ات میگی��رد و ترس از
حرف دوستان و اطرافیان اولین عامل
بیانگیزگی برای حجاب داشتن است.
دخت��ر  16س��اله کت��اب ،ب��ه
متلکهایی که از س��وی شهروندان
جوامع به ظاهر آزاد میش��نود نیز،
فکر میکند .او وقتی تصمیم خود را
با خانواده در میان میگذارد آنها نیز
زیاد جدی نمیگیرند و فکر میکنند
که یک تصمیم احساس��ی است و به
زودی منصرف خواهد شد.
تمام ای��ن اتفاق��ات در واقع از
واقعیت های مسلمان بودن و مسلمان
زیس��تن در جوام��ع آزاد غربی پرده
بر میدارد و تصوی��ری صحیح ارائه
میکن��د .او در صفحه  96زمانی که
با حج��اب در علن ظاهر میش��ود،
میگوی��د :اغلب آدمها جوری به من
ن��گاه میکنند که انگار یک اس��لحه
کالش��ینکف داخل ژاکتم دارم .این
تصویر در حقیقت ناشی از جریانهای
رسانههای غربی و معاند اسالم است
ک��ه با معرفی مس��لمین ب��ه عنوان
افرادی با تفکرات تروریس��تی سعی
در مخ��دوش نمودن چهره این دین
راستین دارند.
«امل» تا آخرین صفحات کتاب با
این انتخاب درگیر است و با نگاه افراد
مختلف روبهرو اس��ت ولی در بخش
پایانی کتاب او تصمیم نهایی خود را
میگیرد و میگوید :من دختری هستم
که حجاب پوشیده است . . .
این کتاب که از س��وی نشر آرما
منتشر شده اس��ت ،یک تجربه مفید
در زمینه بیان هزینههایی اس��ت که
ب��رای دفاع از یک ای��ده و تفکر الهی
باید پرداخت  .ش��خصیت «امل» به
گونهای اس��ت که خوانن��ده میتواند
با او همذاتپن��داری نموده و خود را
در موقعیتهای شخصیت اصلی قرار
دهد .این کتاب برای دختران در داخل
کشور نمونه خوب و ارزشمندی است
تا پیام انقالب اسالمی را دریابند و برای
خوانن��دگان غیر ایران��ی نیز میتواند
مش��وقی برای حفظ ارزشهای اسالم
قرار بگیرد.

علیرضا قزوه(شاعر) محمدعلی گودینی (نویسنده) علی محمدمؤدب (شاعر) اکبر صحرایی (نویسنده)

درخشش
پس از سیاهی

نگاهی به تأثیر
انقالب اسالمی
بر هنرهای تجسمی

 nآرش فهیم
یکی از حلقه های اصلی و موثر بر تطورات اجتماعی و سیاسی در هر کشوری ،آثار و جریانات هنری هستند .بدون تردید
در همه دگرگونی های اجتماعی معاصر و انقالب ها ،ابزارهای فرهنگی و هنری نقش غیرقابل انکاری داشته اند .نوزایی غرب در
قرون جدید و آنچه رنسانس خوانده می شود ،اصال یک جنبش هنری بود .نمی توان نقش رمان های شولوخف ،ماکسیمگورکی
و الکسی تولستوی و همچنین فیلم های آیزنشتاین و پودفکین را در تداوم و گسترش انقالب شوروی نادیده گرفت .درواقع،
این هنرمندان و آثار آن ها بوده اند که روح انقالب ها را با آثارشان در جان دیگران می دمیدند.
با این حال در ايران ،بیش از آنکه هنر و هنرمندان بر انقالب اسالمی تأثیر بگذارند ،اين انقالب بود كه مسیر جریانهای
هن��ری را تغیی��ر داد و اعتال بخش��ید .آنچ��ه در دوران ماقبل انقالب بر این عرصه حاکم بود ،چی��زی جز بي هويتي ،ابتذال و
مردمگريزي نبود .موس��یقی گرفتار آثار کاباره ای و س��خیف و افس��رده بود و ادبیات فارس��ی نیز سترون ،ضدمردمی و عمدتا
برخاسته و برساخته از ایدئولوژی مارکسیستی می نمود .هنرهای تجسمی هم به پوچ گرايي و ترسيم مناسبات آلوده محدود
می شد .اوضاعی که پس از انقالب اسالمی تحول یافت .این تحول در عرصه هنرهای تجسمی بیشتر نمود یافت.
رش��د و پيش��رفت هنرهاي تجسمي پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران را از دو جنبه مي توان مورد توجه قرار داد؛
نخست ،شتاب گرفتن حركت رو به جلو در بسياري از رشتههاي
اين هنرها و دوم تعالي و اخالقي شدن آنها بوده است .به بياني
صريح بايد گفت ،شاخص دوم ،هم برجسته تر است و هم اينكه
خودش بسترس��از شاخص اول بوده اس��ت .در همه ميادين و
شاخههاي هنري ،فساد و تعفن ضداخالقي يك مانع بزرگ براي
ترقي محسوب مي شود .مانعي كه با پيروزي انقالب اسالمي و
تصفيه فضاي هنري عامل پويايي و تكامل در هنر شد.
با پيروزي انقالب اس�لامي اين وضعيت متفاوت مي شود.
هنرمندان عرصه هنرهاي تجسمي كه خود را در برابر يك تحول
عظيم اجتماعي مي ديدند تحت تأثير قرار گرفتند و آثارش��ان
دچار نوعي رجعت به مردم و ارزش هاي بومي س��رزمين مان
شد .در شرايطي كه تا آن موقع ،هنرهاي تجسمي به قشر خاصي
محدود مي شدند ،به لطف انقالب ،نسل جديدي از هنرمندان
جوان در دل مبارزات و جنگ روييدند كه س��بب آشتي نسبي
م��ردم با اينگونه هنرها ش��دند .در اثر اي��ن اتفاقات به عنوان
مثال ،نقاش��ي از نگارخانه هاي س��رد و بي روح بيرون آمد و با
نقش بستن بر معابر و خيابان ها ،پيوندي نو با جامعه پيدا كرد.
برخالف دوران قبل كه مضامين غالب آثار ،آلوده به بداخالقي و
افسردگي و بيهودگي بود ،با پيروزي انقالب ،مضاميني عالي و متعالي همچون؛ ازخود گذشتگي ،شهادت ،اتحاد مردم ،عدالت
خواهي و آزادي و آزادگي تجلي يافت؛ اتفاقي كه با درگرفتن جنگ تحميلي بيشتر خودش را نشان داد.
شهيد سيدمرتضي آويني درباره ظهور جريان نقاشان انقالبي در سال هاي پس از انقالب نوشته بود...« :نگرش محتوايي
حاكم بر اين آثار ،نش��أت گرفته از همان تفكري اس��ت كه حزب اهلل را صادق ترين پيروان حضرت امام را ،از ديگران متمايز
ميدارد .از ميان مضامين جنگ آنچه در كارهاي آنان بيش��تر از همه درخش��ش و تأللو دارد ،ش��هادت است .امتياز بسيجيان
نيز بر ديگران در عشق به شهادت است و اين همسويي ،تصادفي نيست .اين نقاشان ،جنگ را نه چون عارضه اي زائد بر ذات
خويش برگزيده اند؛ بلكه جاذبه عشق و آن پيمان ازلي از درون ذات شان آنان را به سوي جنگ فراخوانده است و لهذا جنگ
در آثار اين نقاشان حضوري اصيل و باطني دارد ،نه در حد شعاري اضافي و زائد بر ذات».
اما با فاصله گرفتن از س��ال هاي پرش��ور انقالب و جنگ و ورود به دوران جديد اجتماعي در كشورمان ،نقاشي انقالبي و
دفاع مقدسي نيز كم رنگ شد .هنرمندان اين عرصه ،انگيزه و هيجان سال هاي جواني خود را از دست دادند و نسل جديدي
هم كه وارد شد ،عالقه چنداني نسبت به چنين مضاميني از خود نشان نداد.
بدون ش��ک ،عرصه هنرهای تجس��می ایران در سال های اخیر ،آن شور و حرارت سال های ابتدای انقالب را ندارند .هم
اکنون آنچه این عرصه را تهدید می کند ،انزوای دوباره در گالری ها و نمایش��گاه های س��رد و مغرور ،فاصله گرفتن از مردم و
غرق ش��دن در اطوارهای ش��به روش��نفکرانه و فیلسوف مآبانه است؛ تردید و تردد میان آفتاب و سایه .هنرهای تجسمی برای
پویایی و تأثیرگذاری بیشتر بر جامعه امروز ایران ،باید دوباره به سیاق سال های نخستین انقالب بازگردد؛ به آالم و آرمانهای
مردمی برگردد.

کالسه پرونده  449/92حقوقی -شعبه اول شورای حل اختالف دهلران

آگهی
مناقصه

رونوشت گواهی حصر وراثت نامحدود
(درج در جراید)

آقای سید هادی دانشگر فرزند سید حرض دارای شناسنامه شماره 487
بشرح دادخواست کالسه فوقالذکر از این شورا درخواست صدور گواهی
حص��ر وراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید
حرض دانش��گر فرزند سیدحس��ین به شناسنامه ش��ماره  323در تاریخ
 1391/9/29در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته ،ورثه حینالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
-1خان��م زه��را خرس��ان تاری��خ تول��د 1301شش 352کدمل��ی
 4519822955محل صدور دهلران مادر متوفی
-2س��ید ناص��ر دانش��گر تاریختول��د 1350شش 137ک��د مل��ی
 4519834244محل صدور دهلران فرزند ذکور متوفی
-3س��ید محم��د دانش��گر تاری��خ تول��د 1351شش 138کدمل��ی
 4519834252محل صدور دهلران فرزند ذکور متوفی
-4سید عباس دانشگر تاریخ تولد  1353شش 139کدملی4519834260
محل صدور دهلران فرزند ذکور متوفی
-5سیدهادی دانشگر تاریخ تولد  1358شش 487کدملی4519824389
محل صدور دهلران فرزند ذکور متوفی
 -6خانم هدیه دانشگر تاریخ تولد 1360شش 247کدملی4519837685
محل صدور دهلران فرزند اناث متوفی
 -7خانم س��یده صبیحه دانش��گر تاریخ تول��د  1362شش 14کدملی
 4519937183محل صدور دهلران فرزند اناث متوفی
 -8خان��م صبری��ه دانش��گر تاری��خ تول��د  1362شش 15کدمل��ی
 4519937191محل صدور دهلران فرزند اناث متوفی
 -9خانم زهرا دانشگر تاریخ تولد  1364شش 3کدملی 4519981166
محل صدور دهلران فرزند اناث متوفی
 -10خان��م س��یده زین��ب دانش��گر تاری��خ تول��د  1366شش8
کدملی 4519986834محل صدور دهلران فرزند اناث متوفی
 -11خان��م ثن��وه جنتیف��ر تاری��خ تول��د  1325شش 218کدمل��ی
 4519845777محل صدور دهلران زوجه دائم متوفی
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باش��د از
نشر این آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دهلران -نصری

فرماندهی کل آجا
فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص)

پایگاه هوایی س�مناندرنظر دارد اقالم موردنیاز موادغذایی را از طریق
مناقصه خریداری نماید .لذا پس از انتشار آگهی به مدت  5روز با مراجعه به
انتظامات پایگاه هوایی س��منان نسبت به دریافت و تکمیل فرمهای مربوطه
و ب��ا توجه به بندهای ذیل ،ذکر مش��خصات و تحویل م��دارک اقدام نمایند.
ارائه مجوز ش��رکت و اساسنامه ،تکمیل فرم استعالم بهای مخصوص یگانی،
ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ  10/550/000ریال به حساب جاری طالیی
 5151572802010نزد بانک سپه ،هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه
میباشد ،در صورت رد شدن مبلغ واریزی مسترد خواهد شد.
شماره تلفن تماس02313420423 :
آدرس :سمنان ،میدان استاندارد ،جاده نظامی ،پایگاه هوایی سمنان
(کیلومتر )40

دادنامه

پرونده کالس��ه  9209982253400981ش��عبه  102دادگاه عمومی (جزائی) شهرستان گرمسار
شاکی :دادستان
دادنامه شماره 9209972251400712
آقای داود شمسی به نشانی تهران افسریه کوچه بیستم پالک 133
اتهام :صدور چک بالمحل
متهم :آقای آرش قاسمی به نشانی مجهولالمکان
درخصوص ش��کایت شاکی علیه متهم در وقت فوقالعاده /مقرر جلسه دادگاه بتصدی امضاءکننده
ذیل تش��کیل اس��ت و پس از بررسی محتویات پرونده ختم جلس��ه را اعالم بشرح آتی مبادرت به
صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای آرش قاس��می غیرقابل دس��ترس دائر بر صدور ی��ک فقره چک بالمحل به
شماره و تاریخ  92/5/22 -450837مبلغ  280/000/000ریال عهده بانک مسکن موضوع شکایت
آقای داود شمس��ی فرزند محمدرضا حس��ب جامع اوراق و محتویات پرونده اعم از تصویر مصدق
چک و گواهی عدم پرداخت ش��کوائیه ش��اکی و گزارش ضابطین و عدم حضور متهم جهت دفاع
در دادس��را به علت عدم دسترس��ی و مفاد کیفرخواس��ت و اظهارات شاکی و عدم حضور متهم در
جلس��ه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی در مجمووه بزه منتس��به محرز میباشد لذا مستندا به ماده
 1و بن��د جی��م از ماده  7قانون اصالح موادی از قانون صدور چک متهم به تحمل دو س��ال حبس
تعزیری و ممنوعیت از داش��تن دس��ته چک به مدت دو سال محکوم و اعالم میگردد رای صادره
غیابی محسوب و ظرف  10روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در دادگاه بدوی و سپس  20روز قابل
اعتراض در مرجع تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
 698م الف

رئیس شعبه  102دادگاه عمومی جزایی گرمسار

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009
(سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده
ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
پست سفارشی

پست عادی

نشریات

دوره
انتشار

یکسال

ششماه

سهماه

یکسال

ششماه

سهماه

کیهان فارسی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

کیهان انگلیسی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

کیهان عربی

روزانه

1،650،000

825،000

412،500

1،990،000

995،000

497،500

مجله زنروز

هفتگی

600،000

300،000

150،000

830،000

415،000

207،500

کیهان ورزشی

هفتگی

850،000

425،000

212،500

1،080،000

540،000

270،000

کیهان بچهها

هفتگی

350،000

175،000

87،500

580،000

290،000

145،000

کیهان فرهنگی

دوماهانه

162،000

---

---

189،600

---

---

 -1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
 -2درصورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 -3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
 -4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تأخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
 -5درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
 -6همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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