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 شهریه مهدهای کودک
 در فروردین نصف شد

معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
درباره میزان ش��هریه پرداختی فروردی��ن ماه مهدهای 
کودک با توجه به تعداد روزهای تعطیل در ماه یاد شده، 
گفت: در صورت حض��ور کمت��ر از 15 روز در مهدهای 
کودک، خانواده ها موظف به پرداخت یک دوم ش��هریه 

هستند.محمد نفریه با بیان این...

 هوای استان
 بارانی می شود 

 جلیلی مهمان اصفهانی  ها 
در روز ملی هسته ای

قطار اصفهانـ  تهران روی ریل قرار گرفت
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: 
موجی ناپایدار طی از مناطق ش��مالی به استان اصفهان 

وارد خواهد شد.
لیال امینی با اشاره به بررسی آخرین نقشه های هواشناسی 
استان اصفهان اظهار داشت: بر اساس این نقشه ها جوی 
پایدار تا امروز بر اس��تان حاکم خواهد بود.وی ادامه داد: 
با نفوذ موجی ناپایدار به استان از اواخر امروز تا پایان فردا 
در استان افزایش ابر، وزش باد و بارش هاب خفیفی را در 

مناطق شمال و شمال غرب استان خواهیم داشت.

 در گرامیداشت سالروز ملی فناوری هسته ای فردا جهت 
برگزاری مراسمی به منظور بزرگداشت این روز مهم برای 
کشورمان، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در 
شورای عالی امنیت ملی و سردار عروج مشاور فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اصفهان حضور می یابند.

این مراسم فردا  از ساعت 14....
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چند می گیری تماشاگر باشی؟!
حضور و غیاب و گرفتن شماره پرسنلی تماشاگران بازی!، به میزان 8 ساعت 

اضافه کار برای آنها منظور می کردند.
خبرنگار فارس ضمن حضور در جمع تماش��اگران بازی، مش��اهده کرد که 
یکسری افراد با لباس کرم رنگ ملبس به آرم ذوب آهن اصفهان، در البه الی 
صندلی های ورزشگاه، نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل در ذوب آهن حضور 
یافته در بازی را ثبت کرده تا در این میان، فردا روز این اسامی را به کارگزینی و 

امور مالی ارائه کنند تا بتوانند از 8ساعت اضافه کار برخوردار گردند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که قیمت ارز و طال در سال 
93 به سمت ثبات حرکت کرده و بازار بورس چشم انداز رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در پیش بینی از بازار طال در س��ال جاری با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز و قیمت 
جهانی طال بر بازار طال تاثیرگذار است، گفت: اگر نرخ ارز در کشور مدیریت شود دیگر بازار طال جذابیتی برای 

نوسان نخواهد داشت.
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پرداختافزایشحقوق
بازنشستگانازفردا

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان از 
تاریخ 20 فروردین ماه جاری خبر داد و گفت: با افزایش 
25 درصدی حقوق، حداقل مستمری بازنشستگان تامین 

اجتماعی 608 هزار تومان می شود.
محمدحس��ن زدا ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: 
 س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی متعهد اس��ت ک��ه میزان 
افزایش ه��ای اعمال ش��ده در مقرری بازنشس��تگان و 
مستمری بگیران را تا پایان فروردین سال جاری پرداخت 
کند و در این خصوص اعتبار مورد نیاز نیز تامین ش��ده 

است و مشکلی وجود ندارد.
وی با اش��اره به این ک��ه افزایش حقوق بازنشس��تگان 
ت��ا پای��ان فروردی��ن م��اه پرداخ��ت می ش��ود، گفت: 
 در فواص��ل 20 ت��ا 30 فروردی��ن م��اه ماب��ه التفاوت

 25 درصدی افزایش مس��تمری بازنشس��تگان تامین 
اجتماعی به آنان پرداخت می شود.

وی اظه��ار داش��ت: لیس��ت حق��وق فروردین م��اه 
مستمری بگیران در ابتدای اسفند به بانک های عامل ارائه 
می شود اما شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفندماه 

حداقل حقوق سال 93  را اعالم می کند ...

بعد از توقف چند ماهه قطار اصفهان � تهران به دلیل پاره ای از مشکالت، قطار شش 
تخته پارسی به جای قطار دو طبقه روی ریل قرار  گرفت.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: پیرو درخواست های مکرر همشهریان مبنی 
بر ارتقای بخشی قطار اصفهان � تهران، سرویس دهی این قطار برای مدتی محدود 

متوقف شد که با پیگیری جدی این مطالبه....

حداقل دریافتی بازنشستگان 608 هزار تومان
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حرکت بین المللی زائران صلح سوریه در اصفهان 2
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اخبار کوتاهيادداشت

سعید جلیلی مهمان ويژه 
اصفهانی  ها در روز ملی هسته ای

 در گرامیداشت س��الروز ملی فناوری هسته ای فردا جهت برگزاری 
مراسمی به منظور بزرگداشت این روز مهم برای کشورمان، سعید 
جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی امنیت ملی و 
سردار عروج مشاور فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در 

اصفهان حضور می یابند.
این مراسم فردا  از ساعت 14 در تاالر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار می شود.

تیم مذاکره کننده هسته ای ايران 
عازم وين شد

     تیم مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران به ریاس��ت » محمد جواد 
ظریف« برای شرکت در مذاکرات » وین ۳«دیروز تهران را به مقصد 

این شهر ترک کرد.
طبق برنامه از پیش تعیین ش��ده، ظریف در ضیافت شام با حضور 
 کاترین اش��تون، روس��ای گروه ه��ای مذاک��ره کنن��ده، گزارش
 هیات های کارشناسی را بررسی و محورهای مذاکرات دو روزه وین 

را تعیین می کنند.
 مذاکرات »وین ۳ «روزهای امروز و فردا  فروردین انجام می شود. 

اروپا نمی تواند برای سفر به ايران 
شرط بگذارد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت اجازه نخواهد 
داد هیچ هی��ات پارلمانی از اروپا با ش��روطی ک��ه در این قطعنامه 

پارلمان اروپا آمده است، به ایران سفر کنند.
وزیر امور خارجه که به دعوت کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی در این کمیس��یون حضور یافت، در ابتدای این جلس��ه با 
تبریک فرا رسیدن سال نو، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید نیز 
تعامل و همکاری نزدیک میان دول��ت و مجلس بویژه در امر خطیر 

سیاست خارجی تداوم یابد.

 تحريم های جديد آمريکا 
مغاير با توافقنامه ژنو است

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی تاکید کرد: تحریم های جدید آمریکا همچون بر هم زدن 
یک طرفه قاعده بازی و اتخاذ روش های مغایر با توافقنامه ژنو است.

عوض حیدرپور در مورد تحریم دو فرد ایرانی و چینی و دو شرکت 
ایرانی از س��وی آمریکا ب��ا ادعای ص��ادرات محص��والت مرتبط با 
غنی س��ازی اورانیوم به ایران، گف��ت: تحریم ه��ای جدید ماهیت 

رفتارهای آمریکا را نشان می دهد.

 قطار اصفهانـ  تهران روی ريل
 قرار گرفت

بع��د از توقف چند ماه��ه قطار اصفه��ان � تهران به دلیل پ��اره ای از 
مشکالت، قطار شش تخته پارس��ی به جای قطار دو طبقه روی ریل 

قرار  گرفت.
مدی��رکل راه آهن اس��تان اصفه��ان گفت: پی��رو درخواس��ت های 
مکرر همش��هریان مبنی بر ارتقای بخش��ی قطار اصفه��ان � تهران، 
سرویس دهی این قطار برای مدتی محدود متوقف شد که با پیگیری 
جدی این مطالبه، قطار دو طبقه اتوبوسی جدید تندرو صبا در مسیر 

اصفهان � تهران در ایام پیک نوروزی در مسیر قرار گرفت.
حس��ن ماس��وری افزود: این قطار با چهار واگ��ن دو طبقه و ظرفیت 
 هر واگن 108 صندلی از 25 اسفند سال گذش��ته هر روزه از ساعت
 7 صبح از ته��ران حرکت و در س��اعت 1۳:۳5 دقیقه وارد ایس��تگاه 
اصفهان می ش��د و س��اعت 16:10 دقیقه از اصفهان حرکت کرده و 

ساعت 2۳:15 دقیقه وارد ایستگاه تهران می شد.
ماس��وری با بیان اینکه متقاضیان می توانند بلیت این قطار را با بهای 
2۳ هزار تومان از آژانس های فروش بلیت تهیه کنند، اظهار داش��ت: 
هدف راه آهن اس��تان تکریم و احترام به ارباب رجوع و جلب رضایت 
مسافران است و در این راستا، مردم می توانند انتقادات و پیشنهادات 
خود را از طریق پایگاه اطالع رسانی این اداره کل و سامانه اطالع رسانی 

15۳9 ارسال کنند.

انجام تعمیرات در واحد گندله سازی 
فوالد مبارکه 

 رییس واحد گندله س��ازی ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفه��ان از انجام 
موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شده س��االنه واحد گندله سازی این 

شرکت خبر داد.
رضا اسماعیل پور با اش��اره به اینکه تعمیرات ساالنه واحد گندله سازی با 
موفقیت و 28 ساعت زودتر از زمان پیش بینی ش��ده به پایان رسید،وی 
تعمیرات فن های پروسس، سرند، ریل های قوسی الورینگ و درایو، اسالید 
ریل، پالکتار و نسوز کوره پخت، دیسک های تیکنر و سیاالت، میکسرها، 
آس��یاب ها و به ویژه تعویض مخروطی ورودی آسیاب خط دو برای اولین 
بار و تعمیرات مربوط به برق و ابزار دقیق تجهیزات واحد گندله سازی را از 

بارزترین فعالیت های انجام شده در این توقف خواند. 
رییس واحد گندله س��ازی فوالد مبارکه اصفهان ادام��ه داد: با اتمام این 
عملیات تعمیراتی گسترده نه تنها زمان آماده به کاری تجهیزات افزایش 
یافت بلکه شرایطی فراهم ش��د تا از این پس شاهد بهبود کیفی محصول 

گندله سازی باشیم. 
گفتنی است؛ ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با تولید حدود 6 میلیون تن 

بزرگترین تولیدکننده فوالد خام کشور است.
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واقعی کردن تعرفه های درمانی

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی گفت: به دنبال اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها 
مساله واقعی کردن تعرفه های درمانی از منابع حاصل هدفمندی در حالی مطرح شده که به دلیل عملکرد 

نامطلوب دولت گذشته هیچ گاه اختصاص 10 درصد از این منابع محقق نشد.
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نماینده ارامنه اصفهان و جن��وب ایران در مجلس 
گفت:  با کمال تأسف ما ش��اهد حمالت زورگویان 
از خاک ترکیه به س��مت مردم ارامنه نشین سوریه 
هستیم که فاجعه نسل کشی را در آن منطقه بدون 

در نظر گرفتن مسائل انسانی مرتکب می شوند.
روبرت بیگلریان در جلس��ه هم اندیشی و همدلی 
ادیان برای صلح در س��وریه با اش��اره به اینکه این 
ارزش معنوی دینی و انسانی در کلیسای اصفهان به 
وضوح مشخص است، اظهار کرد: حضور روحانیون 
مس��یحی و مس��لمان در این جلس��ه هم اندیشی 
نشانه ای از جلوه های مختلف بین ادیان الهی است.
وی با اشاره به اینکه کلیسای وانک اصفهان نمادی 
فرهنگی، معماری و هنری است، افزود: این مکان 
بیانگر این واقعیت اس��ت که چگونه همزیس��تی 
بالق��وه و تبل��ور آن در اصفهان بین دین اس��الم و 
مس��یحیت ایجاد شده اس��ت و این در حالی است 
که جامع��ه ارامنه ای��ران در عرصه ه��ای مختلف 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی، علمی و اقتص��ادی در طی 
س��دهای مختلف حضور داش��ته و آثار حضور آنها 
ثبت شده و از طرف مردم مس��لمان ایران محترم 

شمرده می شود.
نماینده ارامنه اصفهان و جن��وب ایران در مجلس 
تصریح کرد: این امر نش��ان می دهد که ما ایمان را 

حفظ کرده ایم چرا که ایمن بوده ایم و همین ایمان 
توأم با ایمن بودن س��بب شده اس��ت که دو دین 

متفاوت در کنار همدیگر زندگی کنند.
وی با تأکی��د براینکه ما ب��روز این ن��وع زندگی را 
در عرصه ه��ای اجتماعی متکی ب��ه دین و اخالق 
می بینیم، ادامه داد: آنچه م��ا انجام می دهیم مهم 
است و ما مسیحیان ایران هنوز خود را از مسلمانان 

جدا نمی بینیم و زندگی ما با هم عجین است.
بیگلریان با اشاره به اینکه لفظ زندگی مسالمت آمیز 
برای ما رس��ا نیس��ت، گفت: ما در کن��ار یکدیگر 
همدیگ��ر را تحم��ل نکرده ایم بلکه ب��ا هم زندگی 
کرده ایم و ماحصل آن بروز فعالیت و سازندگی است 
و ما به ص��ورت صلح آمیز در کن��ار یکدیگر زندگی 
می کنیم و برای حف��ظ صلح موجود و اس��تقرار و 

بندگی اهداف واالتری را دنبال می کنیم.
وی با خطاب به زائران صلح س��وریه و با بیان اینکه 
دست اندرکاران دینی و اهل س��لوک الهی ما و نیز 
سیاسیون توانمندی بس��یار دارند اما ممکن است 
به انحراف کش��یده ش��وند، افزود: ش��ما متکی به 
قدرت مردم هس��تید و باید تالش کنید اجتماع را 
اصالح کنید و چیزی که با نظر مردم سوریه بدون 
خدشه و دخالت و دستیابی به زورگویان و خون و 

خونریزی باشد.

نماینده ارامنه اصفهان و جن��وب ایران در مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: با کمال تأسف ما شاهد 
حمالت زورگویان از خاک ترکیه به س��مت مردم 
ارامنه نشین سوریه هستیم که فاجعه نسل کشی را 
در آن منطقه بدون در نظر گرفتن مس��ائل انسانی 
مرتکب می شوند و ما مردم ایران نیز همگام با مردم 
مظلوم س��وریه چنین دس��ت اندازهایی را محکوم 
می کنی��م.وی خطاب ب��ه زائران صلح در س��وریه 
گفت: ما هرگونه دس��ت اندازی من��ادی عدالت و 
اخالق را محک��وم می کنیم و این در حالی اس��ت 
که در سیاس��ت بین الملل��ی و حق��وق بین الملل 
قدرتمندان می گویند که قدرت است که حکومت 
را تعیین می کند در حالی که دنی��ا بدون همدلی 
و وح��دت و خیرخواهی به س��رانجام نمی رس��د.

بیگلریان اضافه کرد: ش��ما س��فیران صلح هستید 
که با دس��ت اندرکاران و نهادها یادآوری می کنید 
که دنیا و حفظ دنیا باید از این عقده ها سرباز کند و 
به سمت حق طلبی رفته و ریشه خشونت و تسلط 
کنده ش��ود چرا که این خشونت و تسلط در نهایت 

منجر به انقالب و ساختارشکنی شود.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: از آنجایی که زمین 
هم به عنوان آفریده به ما انس��ان ها نیاز دارد ما نیز 

باید مسئولیت پذیر و خیرخواه باشیم.

نماينده ارامنه اصفهان و جنوب ايران در مجلس:

فاجعه نسل کشی را در سوريه شاهد هستیم

دنیا بدون وحدت  به سرانجام نمی رسد 
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس نهم 
گفت: در قطعنامه سخیف اخیر آشکار شد 
مس��تکبران درصدد ایجاد النه جاسوس��ی 
دیگر در ای��ران برای کمک ب��ه فتنه گران و 
خائنان داخلی هستند.حجت االسالم احمد 
سالک کاش��انی پیرامون قطعنامه مداخله 
جویانانه پارلمان اروپا علی��ه ایران و چرایی 
چنین دشمنی های اروپاییان با ایران اظهار 
کرد: در دش��منی دیرینه اروپا، اس��رائیل و 
آمریکا با جمهوری اسالمی ایران هیچ کس 

شکی ندارد.
وی بیان داشت: همواره نظام سلطه استکبار 
جهانی از جمله اتحادیه اروپا در هر فرصتی 
که به دس��ت آورده اند زهر خودش��ان را بر 
چهره انقالب اس��المی ایران پاش��یده اند، 
چرا که بیش از س��ه قرن اس��ت که سیلی 
محکمی از این انقالب بر چهره منفورش��ان 

زده شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم تاکید 
کرد: بیش از ۳0 س��ال است که کشورهای 
اس��تعمارگر و ظال��م اروپای��ی و آمریکایی 
صحنه ه��ای بین الملل��ی خود را در س��ایه 
گسترش اس��الم و نظام اس��المی از دست 
داده اند.وی با اش��اره به اینکه مردم انقالبی 
و والیت مدار ایران با تسخیر النه جاسوسی 
آمریکا انقالب دوم را به تعبیر امام راحل رقم 

زدند، تصریح کرد: آوردن بندی در قطعنامه 
شرم آور اخیر پارلمان اروپا مبنی بر زدن دفتر 
در ایران نش��ان از هدف خصمانه آنها برای 
زدن النه جاسوس��ی دیگر به منظور کمک 

به خائنان و فتنه گران داخلی حکایت دارد.
رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس نهم با 
بیان اینکه صدور چنی��ن قطعنامه هایی از 
س��وی پارلمان اروپا علیه ملت و نظام ایران 
به بهان��ه حمای��ت و دفاع از حقوق بش��ر از 
سوی کسانی که خود س��ردمداران پایمال 
کردن حقوق انسان ها و بشر بوده و هستند 
مضحکانه است.وی در ادامه با اشاره به اینکه 
این قطعنامه دخالت آشکار در امور داخلی 
کش��ور اس��ت، ادامه داد: اینکه بخواهند در 
کشور ما با مخالفان نظام و فتنه گران دیدار 
کنند یا اینکه دموکراتیک ترین کشور منطقه 
را به برگزاری انتخاباتی غیر قانونی محکوم 
کنند، بس��یار عجیب و دخالت��ی صریح در 
امور داخلی کش��ور ماست.حجت االس��الم 
سالک در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان 
ملت ایران در مجلس هوشیارانه و آگاه تر از 
قبل برای حفظ و حراس��ت از عزت و آبروی 
ملت بزرگ ایران ایس��تاده اند و در روزهای 
آتی با تصمیمات و تصویب های خود جواب 
دندان ش��کنی ب��ه زورگویان عال��م به ویژه 

اتحادیه و پارلمان اروپا خواهند داد.

نایب رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت که 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد ک��ه قیمت ارز و طال 
در سال 9۳ به سمت ثبات حرکت کرده و بازار بورس 

چشم انداز رو به رشدی را تجربه خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیم��ی در پیش بینی از بازار طال در 
سال جاری با بیان اینکه نوس��انات قیمت ارز و قیمت 
جهانی طال بر بازار طال تاثیرگذار است، گفت: اگر نرخ 
ارز در کشور مدیریت ش��ود دیگر بازار طال جذابیتی 

برای نوسان نخواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت در سال گذش��ته از نوسانات بازار 
ارز جلوگیری کرد و توانست نرخ ارز را به عدد منطقی 
برس��اند. اگر دولت همین رویکرد را ادامه داده و ارز را 
تک نرخی کند به تبع آن بازار طال نیز نوساناتی نخواهد 

داشت و به سمت تقاضای واقعی حرکت می کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
 به میزان افزایش نوس��انات در بازار ارز س��وداگری و 
سفته بازی نیز بیش��تر می ش��ود گفت: یکی دیگر از 
عوامل موثر در افزایش قیمت طال حضور سفته بازان 
در بازار است که اگر نرخ ارز به ثبات برسد دست سفته 
بازان نیز کوتاه شده و بازار طال نیز از وضعیت مناسبی 

برخوردار خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی ها حکایت از ثبات 

در قیم��ت جهانی طال دارد گفت: علی رغم نوس��انات 
بازار جهانی طال در پی دو، سه سال گذشته پیش بینی 
آن است که شاهد افزایش چندان قیمت طال در سال 
جاری نباشیم البته قیمت جهانی طال نیز به بازارهای 
مالی دنیا بس��تگی دارد یعن��ی به میزان تش��تت در 
بازارهای س��هام دنیا قیمت طال افزایش پیدا می کند 
چون طال به عنوان سرمایه گذاری جایگزین در دنیا و 

طبیعتا در کشور ما محسوب می شود.
وی ادامه داد: اگر بازار ما در داخل کشور به ثبات برسد 
بازاری جایگزین اقتصادی یعنی طال نیز وضعیت خود 
را از دست داده و به سمت تقاضای واقعی می رود. لذا 
افزایش قیمت حبابی و کاذب در آینده مش��مول بازار 

طال در آینده نخواهد شد.
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس آینده بازار 
طال را آینده ای کم نوسان دانست و گفت: قیمت طال 
در سال 9۳ به سمت ثبات حرکت می کند که البته به 
دو مولفه نرخ جهانی طال و تغییرات قیمت ارز در داخل 
کشور بس��تگی دارد.به گفته پورابراهیمی قیمت ارز 
نیز در سال جاری به سمت تک نرخی شدن و نوسان 
حرکت می کند.وی همچنین در میزان تاثیر اجرای فاز 
دوم هدفمندی بر بازار ارز و طال گفت: از آنجا که طال 
و ارز بازار جایگزین در اقتصاد هستند اگر دولت نتواند 

هدفمندی را به درس��تی اجرا و مدیریت کند اقتصاد 
کشور به س��مت فعالیت های موثر اقتصادی و سریع 
یعنی طال، مسکن و ارز می رود بنابراین شاکله تصمیات 

دولت در بحث هدفمندی بسیار مهم است.
این عضو ش��ورای عالی بورس نی��ز در ارزیابی از بازار 
بورس در سال جاری گفت: بازار بورس متاثر از اجرای 
قانون هدفمندی خواهد بود البته تاثیر صنایع مختلف 

از اجرای هدفمندی متفاوت است.
وی توضیح داد: برخی از صنایع انرژی بر هس��تند که 
طبیعتا وقتی قیمت مازوت و یا گازوئیل افزایش پیدا 
می کند سوآوری آنها نیز پایین و قیمت طال در بورس 

کاه��ش می یاب��د 
برخ��ی از صنای��ع 
همچون مخابرات 
انرژی بر نب��وده و 
ارتباطی با افزایش 
قیمت س��وخت و 
حامل ه��ای انرژی 

ندارد.
هیم��ی  ا بر ا ر پو
افزود: صنایعی که 
انرژی بر نیس��تند 
قیمت سهامش��ان 
 9۳ س��ال  در 
افزایش پیدا کرده 
و صنای��ع انرژی بر 
نیز کاهش قیمت 

سهام خواهند داشت. ولی در مجموع باید منتظر ماند 
و دید که اقتصاد کش��ور اجازه می دهد قیمت ها آزاد 

شود یا خیر؟
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی 
چشم انداز بازار بورس را در سال 9۳ مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: روند رو به رش��د بازار بورس در س��ال جاری 
همچون سنوات گذش��ته ادامه پیدا خواهد کرد ولی 
قطع��ا از هدفمن��دی و تحریم های اقتص��ادی متاثر 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه آثار کاهش تحریم اثر مثبتی بر بورس 
می گذارد، گفت که آثار ناش��ی از اج��رای هدفمندی 
تاثیرات��ی را بر بازار ب��ورس صنایع مختل��ف به جای 

خواهد گذاشت.

پیش بینی پورابراهیمی از بازار طال و ارز در سال 93

ارز و طال به ثبات می رسند

حجت االسالم سالک:
اروپا به دنبال النه جاسوسی در ايران است

چگونگی وقوع ربای��ش مرزبانان پیگیری و 
وضعیت شهید دانایی فر گزارش شود.

رییس قوه قضائیه در پیامی آزادی مرزبانان 
کش��ورمان را تبریک گفت و از دستگاه های 
امنیتی و انتظامی کش��ور خواس��ت با دقت 
هر چه تمام تر، چگونگی وقوع این حادثه را 

پیگیری کنند.
متن پیام آی��ت اهلل آملی الریجان��ی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

همزمان با آغاز سال جدید، آزادی مرزبانان 

غیور کش��ورمان که چندی پیش از س��وی 
گروهک های تروریس��تی به اسارت گرفته 
شدند موجی از خوشحالی را در میان مردم 

برانگیخت.
ضمن تبریک آزادی این عزی��زان از تمامی 
دس��تگاه های امنیتی و انتظامی می خواهم 
با دقت ه��ر چه تمام تر چگونگ��ی وقوع این 
حادثه را پیگیری و آخرین اخبار را در مورد 

وضع شهید دانایی فر گزارش کنند.
صادق آملی الریجانی

رییس قوه قضاییه

درخواست آيت اهلل آملی الريجانی از دستگاه های 
امنیتی و انتظامی در استان 

دولت به حساب های بانکی يارانه بگیران سرکشی 
خواهد کرد

معاون وزیر اقتصاد با اعالم این که تکمیل ف��رم خوداظهاری و ثبت نام برای دریافت یارانه های 
نقدی به معنای اجازه یارانه بگیران به دولت برای سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصی  
آنها محسوب می شود، گفت: هیات ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که ثبت نام کرده اما یارانه 
به آنها تعلق نگرفته  اس��ت تش��کیل می ش��ود.  همچنین یارانه فروردین به تمام یارانه بگیران 

پرداخت می شود

به زودی در اصفهان
دومین همايش ملی گز برگزار می شود

رییس مرکز علمی و کاربردی عقیق ویژه تولید گز گف��ت: دومین همایش ملی گز به زودی در 
اصفهان برگزار می شود.

محمد گوهریان گفت: امسال پسته وضعیت خوبی داش��ت و همین امر باعث ثبات قیمت ها و 
کیفیت گز در بازار شده بود و رضایت نسبی مشتریان را نیز به دنبال داشت.

رییس مرکز علمی و کاربردی عقیق ویژه گز اصفهان ادامه داد: امس��ال با توجه به وجود میزان 
مناسب پسته در بازار استقبال خوبی هم از این محصول به عمل آمد و مسافران بیشتر طالب گز 

مغز پسته ای 28 درصد بودند.
گوهریان با اعالم این خبر که دومین همایش ملی گز  به زودی در اصفهان برگزار می شود، افزود: 
در نخستین همایش ملی گز در اصفهان حدود 150 مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال 

شد که در نوع خود بسیار جالب توجه بود.

مسايل اقتصادی به تولید گره خورده است
 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اش��اره به اینکه امسال برای چندمین سال پیاپی 
مقام معظم رهبری شعار سال را به مس��ایل اقتصادی اختصاص دادند، گفت: مسایل قتصادی 

به تولید گره خورده است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بازار نقش مهمی در رواج استفاده از کاالی 
ایرانی دارد، ابراز کرد: از اصناف می خواهیم در نحوه ارایه خدمات و فروش کاال منویات رهبر را 

در نظر بگیرند و به وضعیت کشور توجه داشته باشند. 
سهل آبادی تاکید کرد: از مردم کشور هم تقاضا داریم تولیدات ایرانی را مصرف کنند، چراکه این 

کاالها از نظر کیفیت با تولیدات دنیا و از نظر کمیت با چین هم طرازند.
وی در خصوص وجود عبارت مدیریت جهادی در شعار امسال گفت: برای تحقق این شعار باید 
هم مدیران دولتی و هم بخش خصوصی جهادگونه عمل کنند و بخش صنعت نیاز به همکاری 

مسووالن و بانک ها دارد.  

کاهش 32 درصدی ارزش صادرات گمرک اصفهان 
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: گمرک اصفهان طی سال گذش��ته با داشتن پنج گمرک تابعه 
فعال و1۳ انبار اختصاصی، تشریفات صادرات یک میلیون و 755 هزار تن و به ارزش یک میلیارد 
و 12۳ میلیون و 179 هزار دالر انجام داده که در مقایسه با مدت مشابه سال 91 ، از حیث ارزش 

۳2 درصد کاهش داشته است.
اسداهلل احمدی ونهری ، اظهار داشت: به منظور تسریع، تسهیل در امر صادرات و کاهش هزینه 
های تولیدکنندگان و صادرکنندگان اس��تان بیش از 99 درصد از کاالهای صادراتی استان در 
محل تولید و ی��ا بر روی کامیون حام��ل کاالی صادراتی و حتی در خارج از وق��ت اداری و ایام 

تعطیل، بدون تخلیه و بارگیری مجدد در گمرک، ارزیابی و کنترل و پلمپ می شود. 

]کاروان بین المللی زائران سوريه در اصفهان

 صنايعی که انرژی بر 
نیستند قیمت 

سهامشان در سال 
 93 افزايش 

پیدا کرده و صنايع 
 انرژی بر نیز

 کاهش قیمت سهام 
خواهند داشت



1500 گردشگر خارجی نوروز امسال از 
نایین دیدن کردند

فرماندار نایین گفت: در نوروز امسال یک هزار و 500 گردشگر خارجی 
از جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهرستان دیدن کردند.

 سهراب مظفر نجفی اظهار داشت: در این مدت 42 هزار مسافر نوروزی 
در واحدهای آموزش��ی، هتل ها و کمپ های گردشگری شهرستان 
نایین س��کنی گزیدند.وی افزود: بیش از 25 هزار گردشگر و مسافر 
نوروزی نیز از آثار تاریخی و موزه های شهرهای نایین و انارک دیدن 

کردند.

3200 دستگاه تاکسي به سامانه هوشمند 
مجهز شد

      مدیر طرح سامانه هوشمند تاکسي اصفهان اظهار داشت: تاکنون 
3 هزار و 200 دستگاه تاکسي به سامانه هوشمند تاکسي مجهز شده 
اند به طوري که 700 دستگاه تاکسي براي نصب این سامانه ثبت نام 

کرده که عملیات نصب بر روي تاکسي آن ها انجام مي شود.
فرهاد گلی  اذعان داش��ت: پ��س از تکمیل مراحل ثبت نام س��امانه 
هوشمند تاکسی توسط رانندگان در سازمان تاکسیرانی، ظرف مدت 

یک هفته سامانه هوشمند بر روی تاکسی آن ها نصب خواهد شد. 

همکاری 70 وکیل نیکوکار با کمیته امداد 
رییس اداره حقوقی ام��اک و امور نمایندگان کمیته امداد اس��تان 
اصفهان از همکاری 70 وکیل نیکوکار با بخش حقوقی کمیته امداد 

استان اصفهان خبر داد.
 مهدی زارعان  اظهار کرد: اداره حقوقی کمیت��ه امداد عاوه بر ارائه 
خدمات به مددجویان با توجه به نداشتن اطاعات و آگاهی مددجویان 

پیرامون مسائل حقوقی خود از وکای نیکوکار استفاده می کنند.

شهریه مهدهای کودک در فروردین 
نصف شد

معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره میزان 
ش��هریه پرداختی فروردین م��اه مهدهای کودک با توج��ه به تعداد 
روزهای تعطیل در ماه یاد شده، گفت: در صورت حضور کمتر از 15 
روز در مهدهای کودک، خانواده ها موظف به پرداخت یک دوم شهریه 
هستند.محمد نفریه با بیان این که در گذشته نحوه پرداخت شهریه 
در صورت غیبت و یا تعطیات رسمی به صورت روزانه و تحت ضوابط 
متفاوتی محاسبه می ش��د، اظهار کرد: بر اس��اس آخرین بخش نامه 
اباغی به مهدهای کودک، در صورت حضور کمتر از 15 روز در یک 

ماه، نیمی از شهریه از سوی مهدهای کودک دریافت می شود.
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امدادرسانيجمعيتهاللاحمراستانبه۲۶۱۸حادثهديده
       مدیرعامل جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت:  در طرح های نوروزی جمعیت هال احمر 
استان اصفهان، ۶45 هزار و 371 مسافر به پُست هاي ایمني و سامت مسافران نوروزی مراجعه 

کردند و به 2 هزار و ۶1۸ حادثه دیده نیز امدادرساني شد.

3

حداقل دریافتی بازنشستگان 608 هزار تومان

 افزایش مستمری بازنشستگان 25 درصد و سایر سطوح دستمزدی 20 درصد محاسبه و اعمال می شود

پرداختافزايشحقوقبازنشستگانازفردا

   ش��هردار اصفهان اظهار داش��ت: نقشه 
مهندس��ي فرهنگي اصفه��ان باید تهیه 
ش��ود تا از موازي کاري جلوگیري شده 
و مشخص گردد که فرهنگ برنامه دارد.

دکتر سید مرتضي س��قائیان نژاد با بیان 
این مطل��ب گف��ت: فرهن��گ در برنامه 
اصفهان ۹5 مورد توجه قرار گرفته است. 
وي ب��ا بی��ان اینک��ه اح��داث 21 مرکز 
فرهنگ��ي در برنام��ه پیش بیني ش��ده 
در حالي که اکن��ون 23 مرکز فرهنگي 
 احداث ش��ده اس��ت، افزود: بر اس��اس

 برنامه ریزي هاي انجام ش��ده 2۸ مرکز 
ورزشي و ۶5 س��الن مطالعه پیش بیني 
شده بود اما اکنون 47 مجموعه ورزشي و 
۸3 سالن مطالعه در اصفهان وجود دارد.

  ش��هردار اصفه��ان تصری��ح ک��رد: 
محله بندي، نام گ��ذاري محات، ایجاد 
مراک��ز فرهنگ��ي و تخصص��ي، احیاي 
مجموعه تخ��ت ف��والد، ایج��اد مراکز 
تفریح��ي و گردش��گري، مرم��ت 42 
 تکیه و انتش��ار دانش��نامه تخت فوالد و

 300 عنوان کتاب با موضوع اصفهان از 
اقدامات فرهنگي انجام شده است. 

دکترس��قائیان ن��ژاد ب��ا بی��ان اینک��ه 
 اکن��ون کتابخان��ه تخت ف��والد یکي از 
تخصصي ترین کتابخان��ه هاي فرهنگ 
و تاریخ کش��ور اس��ت، خاطرنشان کرد: 
ایجاد فض��اي تئاتر آیین��ي در کنار تاالر 
 هنر، مساعدت در عوارض ساخت و ساز

 خیریه ه��ا، برگزاري برنام��ه احیا جاده 
ابریش��م،  احیاي میدان ام��ام علي)ع( و 
برگزاري نشست شهر اس��امي از دیگر 
اقدامات فرهنگي انجام ش��ده در س��ال 
۹2 است. وي با اش��اره به این که بودجه 
برنامه هاي فرهنگي در سال جدید 2 برابر 
 افزایش یافته است، اظهار داشت: احداث

 3۹ مجموعه ورزش��ي-فرهنگي شامل 
1۶ مرک��ز ورزش��ي روب��از و ۶ مجموعه 
 ورزشي سرپوش��یده و ۸ سالن مطالعه از

 برنامه هاي امسال است. شهردار اصفهان 
ادام��ه داد: ارتقاي س��بک زندگ��ي، راه 
اندازي ش��عب بانک ایده در سطح شهر، 
احداث مرکز تئاتر ش��هر و اجراي 11۹ 
پروژه عمراني معاونت فرهنگي از جمله 
اقدامات فرهنگي س��ال جاري محسوب 

مي شود. 

ریی��س پلی��س راه اس��تان اصفه��ان از 
کاه��ش 20 درصدي ح��وادث رانندگي 
در جاده هاي استان در نوروز ۹3 خبرداد.

س��رهنگ رضا رضای��ي با بی��ان این که  
یکي از عل��ل اصلي کاهش ح��وادث در 
جاده ه��اي اس��تان ایجاد ایس��تگاه هاي 
امنیت و سامت بوده است، گفت: هدف  
 از برپایي این ایس��تگاه ها پیش��گیري از 
خواب آلودگ��ي رانندگان بوده اس��ت و 
همی��ن امر در کاه��ش تصادف��ات تاثیر 
بسزایي داشته است.وي با اشاره به این که 
استان اصفهان در چهار راه ترانزیت کشور 
و در مسیر شمال و جنوب واقع شده است، 
افزود: نوروز ۹3 بیش از ش��ش میلیون و 
۸00 هزار تردد در اس��تان ثبت شده که 
نش��ان دهنده افزایش دو درصدي حجم 
تردد نسبت به سال گذش��ته بوده است.

رییس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به 
این که راه و شهرسازي، پایانه ها، اورژانس، 

هال احمر، شهرداري ها و فرمانداري ها 
در قالب اکیپ ستاد تسهیات سفر براي 
ارائه خدمات به مسافران نوروزي در آماده 
باش بوده ان��د، ادامه داد: نظرس��نجي ها 
حاکي از رضایت مندي ۸5 درصدي مردم 
در بحث امنیت و ترافی��ک در جاده هاي 
اس��تان  بوده اس��ت. رضایي ب��ا تاکید بر 
رعایت مق��ررات و نکات ایمن��ي به ویژه 
اس��تفاده از کمربند ایمني خاطر نش��ان 
کرد: متاس��فانه در ح��وادث رانندگي در 
ایام نوروز شاهد کشته و یا مجروح شدن 
کودکان بودیم که ناش��ي از عدم توجه به 
نکات ایمني و صندلي کودک اس��ت.وي 
تصریح ک��رد: در هنگام س��فر باید توجه 
وی  ژه اي به ایمني خردساالن داشته باشیم 
و از نش��اندن کودکان در صندلي جلوي 
اتومبیل خ��وداري کنیم زی��را در برخي 
موارد باز شدن کیسه هوا )ایربگ( موجب 

خفگي خردساالن مي شود.
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تغييرات

كانسار  صنعتى  و  معدنى  103/92/2927/24شركت  شماره   2204
ملى  شناسه  و   308 شماره  به  شده  خاص)ثبت  (سهامى  كاشان  آذرين 
به طور فوق  برابر صورت جلسات مجمع عمومى عادى   14000181482
العاده مورخ 1392/11/29 و هيئت مديره مورخ 1392/11/30 تغييرات ذيل 
در شركت نامبرده به عمل آمده است :1-آقايان آرمان دهمالئيان و آقاى 
مصطفى كاظمى و آقاى محسن اسمعيل نژاد چافوچايى به سمت اعضاء 
اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديد 2-هيئت مديره از بين 
خود آقاى مصطفى كاظمى به شماره ملى 0054130468 را به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقاى آرمان دهمالئيان به شماره ملى 4592154258 را به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى محسن اسمعيل نژاد چافوچايى به 
عامل  مدير  و  مديره  هيئت  عضو  سمت  به  را   2591732256 ملى  شماره 
اسناد مالى و  اوراق و  . كليه  انتخاب نمودند  شركت براى مدت دو سال 
با امضاء مدير عامل شركت و رءيس هيئت مديره متفقا  تعهدات شركت 
همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود –  حسين نوروزى رئيس ثبت ميمه 

تغييرات 

2205شركت مهندسى ابر سازه آيريك سهامى خاص به شماره ثبت 47690 
و شناسه ملى 10260658470 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
: ماده 31 اساسنامه  اتخاذ شد  العاده مورخ 1392/12/12 تصميمات ذيل 
5(پنج)يا  از 3(سه)يا  مديره شركت مركب  :هيئت  بدين شرح اصالح شد 
يا  تنهايى  به  كدام  هر  و  انتخاب  بين سهامداران  از  كه  باشد  )مى  7(هفت 
تماما توسط مجمع عمومى عادى يا عادى به طور فوق العاده قابل عزل مى 
باشند مركز اصلى شركت در اصفهان به سه راه سيمين خيابان جانبازان 
كوچه شهيد مالكى كوچه شهيد ورپشتى آپارتمان شخصى طبقه دوم كد 
پستى 8174734443 انتقال يافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گرديد موارد زير به موضوع شركت ماده دو اساسنامه اضافه شد : ثبت 
عمليات  اجراى   : نيست  فعاليت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  موضوع 
پيمانكارى در مورد سيستم هاى حفاظتى و اعالم حريق ، اجراى عمليات 
پيمانكارى در رشته هاى ساختمان و ابنيه ، رشته آب ، رشته حمل و نقل 
، رشته صنعت و معدن ، رشته برق و نيرو ، رشته تاسيسات و تجهيزات 
، رشته كاوش هاى زمينى ، رشته ارتباطات و مخابرات ، رشته كشاورزى 
، رشته خدمات و عمليات پيمانكارى در مورد موضوع هاى ديگر شركت 
ثبت  اداره  رئيس   – آذرى  منصور   – ذيصالح  مراجع  از  مجوز  كسب  با 

شركتهاى تجارى اصفهان 

تغييرات 

به شماره  آيريك شركت سهامى خاص  ابر سازه  مهندسى  2206 شركت 
ثبت 47690 و شناسه ملى 10260658470 به استناد صورتجلسه هيئت 
شيخ  رضا  شد:احمد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1392/12/12 مورخ  مديره 
قهدريجانى بعنوان رئيس هيات مديره و محمد شيخ بعنوان مدير عامل و 
يداله شيخ قهدريجانى بعنوان نايب رئيس هيات مديره براى مدت دو سال 

انتخاب شدند . كليه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شركت با امضاى مدير 
عامل و در غياب مدير عامل با امضاى دو نفر از اعضاى هيات مديره متفقا 
هيات  مصوبات  مجرى  شركت  عامل  .مدير  است  معتبر  شركت  مهر  با  و 
رييس اداره ثبت شركتهاى تجارى   – منصور آذرى   – مديره خواهد بود 

اصفهان 

تغييرات

2207 شركت مهندسى ابر سازه آيريك سهامى خاص به شماره ثبت 47690 
و شناسه ملى 10260658470 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى  
ملى  به شماره  اتخاذ شد:محمد شيخ  ذيل  1392/12/12 تصميمات  مورخ 
1111249237 و احمد رضا شيخ قهدريجانى به شماره ملى 1111988757 
اعضاى  بعنوان   1112009760 ملى  شماره  به  قهدريجانى  شيخ  يداله  و 
عسگرى  گرديد.سعادت  انتخاب  سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت  اصلى 
هويه به شماره ملى 1112028374 و عليرضا شيخ قهدريجانى به شماره 
ملى 1111981531 به ترتيب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شركت 
براى مدت يكسال انتخاب شدند .روزنامه كثير االنتشار زاينده رود جهت 
اداره ثبت  رئيس   – درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد- منصور آذرى 

شركتهاى تجارى اصفهان 

ابالغوقترسيدگى

مهدوى  مسعود  خواهان   2133/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   2203

طرفيت  به  وجه  ريال   10/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنى  دادخواستى 
روز  براى  رسيدگى  وقت  است.  نموده  تقديم  فروشانى  حاجيان  سعيد 

دوشنبه مورخ 93/3/5 ساعت 10 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول 
خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  تقاضاى  حسب  خوانده  بودن  المكان 
اول خيابان  در خيابان سجاد-  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگى  قبل 
ارباب – رو به روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان صبا- پالك 57 كد 
پستى 8165756441  شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 16145مدير دفتر 

شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگى

رئيسى  هادى  خواهان   1944/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   2179
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفيت آقايان داريوش بهرامى 
گهروئى و محمد على سليمانى فارسانى تقديم نموده است. وقت رسيدگى 
براى روز چهارشنبه مورخ 93/2/31 ساعت 10/30 تعيين گرديده است. با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 

از  تا خوانده قبل  73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانى  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود.م الف 16142 مدير دفتر شعبه 14 مجمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگى

نگهبانى   محمد  خواهان   1899/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   2189
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حميد ملك پورتقديم نموده است. 
توجه  با  است.  گرديده  تعيين   8/30 ساعت   93/2/7 مورخ  رسيدگى  وقت 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد  به مجهول 
منتشر خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
صبا  ساختمان  جنب  پور   نيلى  مدرسه  روى  به  رو  ارباب   خيابان  اول 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شوراى    8165756441 پستى  كد   57 پالك 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
الف  اتخاذ مى شود. م  ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى  وقت رسيدگى 

16139 مدير دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان

دادنامه 
پرونده  شماره   9209970350201895 دادنامه  2201شماره 
9209980350201011 شماره بايگانى 921143 خواهان :آقاى مهدى كاغذ 
صدوق  شيخ  خيابان  اصفهان  نشانى  به  صالحى  سهراب  وكالت  با  چى 
شمالى ساختمان 384 طبقه دوم دفتر آقاى مجتبى داورى خوانده:سعيد 
 -2 چك  وجه  مطالبه   -1  : ها  خواسته  المكان  مجهول  نشانى  به  خليفه 

مطالبه خسارت تاخير تاديه گردشكار : دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
مينمايدراى  راى  بصدور  مبادرت  زير  بشرح  و  اعالم  را  رسيدگى  ختم 
دادگاه : در خصوص دعوى خواهان مهدى كاغذ چى با وكالت آقاى سهراب 
به خواسته مطالبه يكصد و چهل  صالحى بطرفيت خوانده سعيد خليفه 
ميليون ريال وجه چك به شماره 931531- 92/6/13 و 931532- 92/6/23 
عهده بانك سپه اصفهان با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
نظر به دادخواست تقديمى و فتوكپى مصدق متن و ظهر گواهينامه عدم 
از ناحيه بانك محال عليه كه اساسا داللت بر  پرداخت وجه چك صادره 
اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به ميزان مبلغ فوق را دارد و اينكه 
خوانده با اطالع از دعوى مطروحه و جريان رسيدگى در جلسه دادرسى 
بر  دليلى  و  نياورده  بعمل  موثر  دفاع  دعوى  به  نسبت  و  نشده  حاضر 
استصحاب  با  دادگاه  لذا  است  نكرده  اقامه  مدركيه  سند  وجه  پرداخت 
، دعوى را وارد تشخيص و مستندا به موارد 310  اشتغال ذمه خوانده 

و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و515 و 519 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و قانون الحاق يك تبصره به 
ماده 2 قانون چك و استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص مصلت نظام 
خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و نيز مبلغ دو ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت شصت درصد حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى در مرحله 
بدوى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى 
مينمايد  محكوم  خواهان  حق  در  مربوطه  تورم  شاخص  اساس  بر  حكم 
را به شرح فوق محاسبه  تاديه  تاخير  احكام مكلف است خسارت  اجراى 
و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمايد . راى صادره غيابى بوده و 
ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل واخواهى در محاكمه صادر 
كننده راى بوده و پس از 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
شعبه2  رئيس   16138 الف  –م  ميباشد  اصفهان  استان  مركز  نظر  تجديد 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

دادنامه

پرونده  شماره   9209970350201965 دادنامه  2199شماره 
پير  اله  يد  آقاى  خواهان   920531 بايگانى  9209980350200481شماره 
اصفهان  نشانى  به  هاشمى  بنى  على  محمد  سيد  آقاى  وكالت  با  حاجى 
خمينى شهر خ شريعتى شمالى نرسيده به سه راه رجائى مابين فرعى 
مجهول  نشانى  به  كوهى  على سواد  وكالت خوانده:آقاى  دفتر  121و123 
المكان خواسته ها 1- مطالبه وجه چك  2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
گردشكار : دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه :در خصوص دعوى 
خواهان يداله پير حاجى با وكالت سيد محمد على بنى هاشمى بطرفيت 
خوانده على سواد كوهى بخواسته مطالبه به مبلغ شصت ميليون ريال 
با  اصفهان  تجارت  بانك  173094-1392/1/31عهده  شماره  به  چك  وجه 
احتساب هزينه دادرسى  و خسارت تاخير تاديه نظر به دادخواست تقديمى 
و فتوكپى مصدق متن و ظهر گواهينامه عدم پرداخت وجه چك صادره از 
ناحيه بانك محال عليه كه اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال 
دعوى  از  اطالع  با  خوانده  اينكه  و  دارد  را  فوق  مبلغ  ميزان  به  خواهان 
مطروحه و جريان رسيدگى در جلسه دادرسى حاضر نشده و نسبت به 
دعوى دفاع موثرى بعمل نياورده و دليلى بر پرداخت وجه سند مدركيه 
اقامه نكرده است لذا دادگاه با توجه به دادنامه شماره 92/11/23-1591 
دادگاه محترم تجديد نظر و با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوى را 
وارد تشخيص و مستندا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 
198و 515و 519 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون چك و استفساريه آن 
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را بپرداخت مبلغ شصت 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز مبلغ يك ميليون و دويست هزار 
وكيل  الوكاله  حق  درصد  شصت  پرداخت  و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال 
مطابق تعرفه قانونى در مرحله بدوى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص تورم مربوطه 
در حق خواهان محكوم مى نمايد اجراى احكام مكلف است خسارت تاخير 
تاديه را بشرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمايد . 
راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل 
واخواهى در محاكمه صادر كننده راى بوده و پس از 20 روز ديگر قابل 
ميباشدم  اصفهان  استان  مركز  نظر  تجديد  در محاكم  نظر خواهى  تجديد 

الف /16136 – رئيس شعبه دادگاه عمومى حقوقى اصفهان

دادنامه

پرونده  شماره   9209970350201880 دادنامه  شماره   2200
اله  :آقاى حجت  بايگانى 911526 خواهان  91099803502014735 شماره 
و  چهارمحال  نشانى  به  كرانى  اسماعيلى  مراد  آقاى  وكالت  با  مومنيان 
پاساژ  ملى مركزى  بانك  بهشتى روبروى  فارسان خ   ، فارسان  بختيارى 
نشانى  به  باستانى  بهروز  آقاى   : خوانده   1 پالك  دوم  طبقه  مرتضوى 
تاخير  خسارت  مطالبه   -2 طلب  مطالبه   -1  : ها  خواسته  المكان  مجهول 
را  پرونده ختم رسيدگى  به محتويات  با توجه  دادگاه   : تاديه  گردشكار 
اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايدراى دادگاه در خصوص 
دعوى آقاى حجت اله مومنيان با وكالت آقاى مراد اسماعيلى به طرفيت 
آقاب بهروز باستانى به خواسته مطالبه يكصد و هفتاد ميليون ريال وجه 
موضوع صورتجلسه 90/8/1 به انضمام خسارات تاخير تاديه و دادرسى 
با توجه به محتويات پرونده و با توجه به تصوير مصدق صورتجلسه 
استنادى خواهان و اظهارات وكيل خواهان مبنى بر اينكه تاكنون خوانده 
به تعيين و حسب  با توجه  امتناع نموده است و  از پرداخت بدهى خود 
ابالغ آن به خوانده و عدم حضورش و ارسال اليحه دفاعيه  رسيدگى و 
در جلسه دادرسى مورخه 92/11/27 و بال تعرض گذاشتن ادعاى خواهان 
ماده  به  مستندا  و  دانسته  صحت  بر  محمول  را  خواهان  دعوى  دادگاه 
و  يكصد  مبلغ  بپرداخت  را  خوانده  مدنى  دادرسى  آيين  198و515و522 
چهارصد  و  ميليون  سه  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  هفتاد 
مرحله  در  الوكاله  درصد حق  دادرسى و شصت  هزينه  بابت  ريال  هزار 
بدوى و خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست تا اجراى حكم كه از 
سوى مدير اجراى حكم مورد محاسبه قرار مى گيرد در حق خواهان محكوم 
مى نمايد . راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ 
دادنامه قابل واخواهى در محكمه صادر كننده راى بوده و پس از 20 روز 
ديگر قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر مركز استان اصفهان 
مى باشد . م الف 16137 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

دادنامه

2202 كالسه پرونده 853-92 - 1049/92 شماره دادنامه 1734به تاريخ 
92/11/24 و 1735 به تاريخ 92/11/23 مرجع رسيدگى شعبه هفتم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان :آقاى رسول جمالى به نشانى اصفهان خيابان 

جامى مجتمع نگين واحد 2خواندگان:سجاد جمشيديان مجهول المكان

2- محمد باقر فخارى با وكالت آقاى على اكبر عرب نشانى خمينى شهر 
خيابان 17 شهريور اسفريز كوچه شهيد درى پالك 35   -3 يداله شاهين 
به نشانى اصفهان ميدان جمهورى جنب كالنترى  دفتر وكالت خواسته : 
الزام به انتقال سند خودرو پرايد 111 به شماره انتظامى23-683 س 97 
از ارجاء پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق  : پس  گردشگار 
و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
:راى  نمايد  اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى  را  رسيدگى 
قاضى شورا :در خصوص دعوى آقاى رسول جمالى فرزند رضا به طرفيت 
1- سجاد جمشيديان فرزند على محمد 2- محمد باقر فخارى با وكالت على 
اكبر عرب به خواسته الزام به حضور در دفتر ثبت اسناد و انتقال سند 
اتومبيل پرايد 111 به شماره انتظامى 23-683 س 97به انضمام هزينه 
دادرسى و خسارت تاخيرتاديه  با توجه به محتويات پرونده و اظهارات 
خواهان اصلى آقاى رسول جمالى(خوانده تقابل)و دفاعيات مجلوب ثالث 
آگهى  عليرغم نشر  اول  و عدم حضور خوانده رديف  يداله شاهين  آقاى 
باشد  نمى  مجاز  مجلوب  معامالتى  رابطه  و  ايادى  تعاقب  اينكه  به  نظر 
قانون   2 ماده  مستند  و  نداده  تشخيص  وارد  را  اصلى  خواهان  دعوى 
آئين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم مى نمايد قرار 
صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
عنايت  با  تقابل  دعوى  در خصوص  باشد  مى  اصفهان  و حقوقى  عمومى 
خود  بدهى  اقرار  ثالث  مجلوب  مورخ92/10/9  صورتجلسه  در  اينكه  به 
تقابل  لذا شوراى دعوى  نموده  فخارى  آقاى محمدباقر  تقابل  به خواهان 
وارد و ثابت تشخيص  داده و مستند بند 1-5 مبايعه نامه شماره 74050 
مورخ 92/2/15 و ماده 338 و بند 4ماده362 قانون مدنى حكم به محكوميت 
در حق خواهان  مذكور  معامله  به فسخ  يداله شاهين  آقاى  ثالث  مجلوب 
به  راى صادره نسبت  نمايد  مى  اعالم  و  فخارى صادر  باقر  تقابل محمد 
مجلوب ثالث حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ  از 20 روز ديگر 
قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر مركز استان اصفهان ميباشد 
مى  اعالم  و  صادر  دعوى  قرار  سوم  و  دوم  رديف  خوانده  به  نسبت  و 
گردد م الف - 16141 قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف حوزه اصفهان

اخطاراجرايى

2196 به موجب رأى شماره 1062 تاريخ 92/8/28 حوزه 20 شوراى حل 
عيسى  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف 
فتحى به نشانى اصفهان خيابان سجاد چهارراه دوم جنب مسجد حيدريه 
پالك 43 محكوم به : پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
100/000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
755298 لغايت اجراى حكم و پرداخت نيم عشرحق   – سررسيد20/3/92 
االجراء در حق محكوم اله صديقه مومنيان به نشانى اصفهان سعادت آباد 
جنب جهانگردى شكيبا عكاسى بهاران ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 

ندارد صريحاً اعالم نمايد.م الف 16144شعبه 20 حقوقى اصفهان  

آگهىفقدانسندمالكيت

آقاى سيد حبيب اله رفيعى طباء زواره باستناد دوبرگ استشهاد يه محلى 
كه هويت و امضاء مشهود رسماً گواهى شده و مدعى است كه سند مالكيت 
272هزارم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه ششدانگ پالك 2337فرعى واقع 
در زواره شانزده اصلى گرمسير  بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 
239دفتر 13 امالك بنام سيد حبيب اله رفيعى طباء زواره فرزند هدايت اله  
ثبت و سند صادر و تسليم گرديده وبه حكايت دفتر امالك معامله اى انجام 
باينكه درخواست  است  نظر  مفقود شده  اسباب كشى  اثر  نگرديده ودر 
نامه  آيين  اصالحى   120 ماده  طبق   نموده،  المثنى  مالكيت  سند  صدور 
قانون ثبت  مراتب آگهى  مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله ( غيراز 
آنچه در اين آگهى ذكرشده ) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 
 . گردد  كننده مسترد  ارائه  به  و اصل سند  مراتب صورتمجلس  تا  نمايد 
اصل سند  اعتراض  در صورت  يا  نرسد  اعتراضى  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
، المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و  مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
به متقاضى تسليم خواهد شد .  ذبيح اله فدايى  رئيس اداره ثبت اسناد 

وامالك زواره

شهردار اصفهان:

 ثبت 6 میلیون تردد در جاده هاي اصفهان
 در نوروز 93

نقشه مهندسي فرهنگي اصفهان تهیه شود

معاون فنی و درآمد س��ازمان تامی��ن اجتماعی از 
پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش 
این س��ازمان از تاریخ 20 فروردین ماه جاری خبر 
داد و گفت: با افزایش 25 درصدی حقوق، حداقل 
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۶0۸ هزار 

تومان می شود.
محمدحس��ن زدا ب��ا بی��ان ای��ن مطلب اف��زود: 
 س��ازمان تامین اجتماعی متعهد اس��ت که میزان 
افزایش های اعمال ش��ده در مقرری بازنشستگان 
و مستمری بگیران را تا پایان فروردین سال جاری 
پرداخت کند و در این خصوص اعتبار مورد نیاز نیز 

تامین شده است و مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به این که افزایش حقوق بازنشستگان 
تا پای��ان فروردین م��اه پرداخت می ش��ود، گفت: 
 در فواصل 20 ت��ا 30 فروردین ماه ماب��ه التفاوت

 25 درصدی افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی به آنان پرداخت می شود.

وی اظهار داش��ت: لیس��ت حق��وق فروردین ماه 
مس��تمری بگیران در ابتدای اس��فند به بانک های 
عامل ارائه می شود اما شورای عالی کار در آخرین 
روزهای اسفندماه حداقل حقوق سال ۹3  را اعام 
می کند که بر این اس��اس حقوق مستمری بگیران 

براساس سال ۹2 پراخت می شود.
این درحالی است که روز گذشته مدیرکانون عالی 
بازنشستگان و مس��تمری بگیران تامین اجتماعی 
اس��تان تهران از ع��دم پرداخت افزای��ش حقوق 
بازنشستگان انتقاد و عنوان کرده بود براساس اعام 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار بود افزایش 
حقوق 25 درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی از 

5 فروردین پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: 
پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین 
ماه در چند دهه اخیر بی س��ابقه بوده و سازمان در 
سال جاری توانسته این موضوع را عملی و موجبات 

رضایت مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
را فراه��م کنیم.به گفت��ه زدا ، افزایش مس��تمری 
بازنشستگان 25 درصد و سایر سطوح دستمزدی 

20 درصد محاسبه و اعمال می شود.
وی همچنین در مورد افزایش حق مسکن و اوالد 
مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز گفت: سایر 
مواردی ک��ه در حقوق افراد تحت پوش��ش تامین 
اجتماع��ی افزایش پیدا کرده مانند حق مس��کن ، 
اوالد و ... نیز محاس��به و بزودی زمان پرداخت آن 
اعام خواهد ش��د اما فعا در حقوق فروردین ماه 
این اف��راد فقط افزای��ش 25 و 20 درصدی اعمال 

خواهد شد.
این مقام مسئول در تامین اجتماعی تاکید کرد: در 
س��ال جاری با افزایش درنظر گرفته شده حداقل 
حقوق بازنشس��تگان ۶0۸ هزار تومان خواهد بود 
این درحالی است که سال گذشته 4۹0 هزار تومان 

حداقل حقوق این افراد بود.
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رییس اتحادیه صنف صنایع دس��تی اصفهان با اشاره 
به کاهش 50 درصدی فروش صنایع دستی در نوروز 
سال جاری گفت: تغیر کاربری فروشگاه های صنایع 
دس��تی میدان نقش جهان به اس��باب بازی فروشی 
مغایر قانون است و هیچگونه تطابقی با هویت فرهنگی 

تاریخی و هنری آن ندارد.

 برگزار ی نخستین 
جشنواره فیلم  مستند

نخس��تین جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان با هدف 
بسترسازی مناسب برای عرضه آثار فیلمسازان برگزار 
می شود. دبیر نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان 
اظهار کرد: بخش های موضوعی این جشنواره با محور 
اصفهان مانند مشاهیر و مفاخر، تاریخ و تمدن، انقالب 
اس��المی و دفاع مقدس است.بکتاشیان با بیان اینکه 
دبیر خانه دائمی این جش��نواره در تاالر هنر اصفهان 
قرار دارد، اضافه کرد: این جش��نواره از تاریخ 9 تا 12 

اردیبهشت امسال در همین مکان برگزار می شود.

 کشف »گور خمره ای«
 در کاشان

معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه کاشان، از کشف یک 
»گور خمره ای «در حریم تپه های باس��تانی سیلک 

کاشان خبر داد.
 علیرضا جوادی گفت: در تماس تلفنی یکی از مالکین 
حریم تپ��ه های س��یلک مبنی بر وج��ود یک خمره 
س��فالی در بدنه دیواره چاه واقع در حیاط منزل وی، 

کارشناسان میراث فرهنگی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از کاوش چند روزه کارشناسان، خمره 
سفالی با ارتفاع 75 و قطر بدنه 148 سانتی متر کشف و 
پس از استحکام بخشی اولیه و انجام مطالعات تکمیلی 
و مرمت حضوری به محلی امن در باغ فین منتقل شد.

کودک پنج ساله هکر شد
پسر بچه اي پنج ساله در آمریکا مي تواند با هک کردن گذرواژه دستگاه 

بازي اکس باکس پدرش وارد آن شود.
کریستوفر پنج ساله توانسته است روشي براي دور زدن گذرواژه پدرش 
براي وارد شدن به بازیهاي دس��تگاه اکس باکس شرکت مایکروسافت 
پیدا کند که شگفتي مسئوالن این شرکت را نیز برانگیخته است. جالب 
است پدر این پسر بچه نابغه در امور امنیت رایانه فعالیت دارد. این اولین 
بار است که یک کودک خردس��ال توانسته اس��ت بر ابزارهاي امنیتي 
مایکروسافت غلبه کند. این پس��ر بچه حتي مي تواند بدون گذرواژه ، 
گوش��ي تلفن همراه پدرش را نیز باز کند و به محتویات آن دسترس��ي 

پیدا کند. 

 شانس زندگی یک زوج را 
زیر و رو کرد

یک زوج آمریکایی در یک ماه با سه بار شرکت در قرعه کشی و برنده شدن 
در هر سه قرعه کشی میلیونر شدند.

»کالوین« و »زاترا اسپنسر« زوجی که در ایالت ویرجینیا - ایاالت متحده 
آمریکا زندگی می کنند در 12 مارس 2014 در یک قرعه کش��ی ش��رکت 
کرده و برنده یک میلیون دالر می شوند، 2هفته بعد آنها تصمیم می گیرند 
دوباره در قرعه کشی بعدی شرکت کنند اما این بار جایزه 50 هزار دالر بوده 
که باز برنده می شوند، بعد از 15 روز برای سومین بار تصمیم می گیرند در 

قرعه کشی دیگری شرکت کنند که باز برنده یک میلیون دالر می شوند.

 بالن هوشمند شرکت گوگل
 کره زمین را ظرف 22 روز دور زد  
شرکت خدمات اینترنتي گوگل اعالم کرد بالن این شرکت به »آیبیس-

 167«که هدف آن انتقال س��یگنال هاي ش��بکه هاي بي سیم محلي 
)واي فاي( و رس��اندن آنها ب��ه هر نقطه اي از جهان اس��ت توانس��ت 

دررکوردي جدید طي 22روز دورزمین بچرخد.
این سفر بخش��ي از »طرح لوون« متعلق به شرکت گوگل بود که هدف 
آن ارائه خدمات اینترنتي در هر نقطه از جهان از طریق بالن هاي انتقال 

سیگنالهاي اینترنت است که در ارتفاع بسیار باال پرواز مي کنند. 

 محرم پای چپش را هم 
به رخ ملوان کشید

اولین گل محرم نویدکیا در لیگ سیزدهم برای سپاهان خوش یمن بود 
و شاگردان کرانچار موفق شدند با عبور از سد ملوان همچنان در کورس 

کسب سهمیه آسیا باقي بمانند.
از آخرین باری که محرم نویدکیا با پیراهن سپاهان موفق به گلزنی شد 
مدت ها گذشته بود و بعد از اینکه کاپیتان در هفته ۳2 لیگ قبلی دروازه 

استقالل را در ورزشگاه آزادی باز کرد.
 دیگر هواداران سپاهان شاهد شادی بعد از گل کاپیتان تیمشان نبودند 
تا س��رانجام پای محرم دوباره به گلزنی باز شد و این بار ملوان طعم پای 

چپ محرم را چشید. 
دربازی روز یکش��نبه و در شهر انزلی تیم فوتبال س��پاهان با گل دقایق 
پایانی ه��ادی عقیلی با پیروزی ۳ ب��ر 2 ملوان بندرانزل��ی را از پیش رو 

برداشت.

تسلیت به مناسبت درگذشت 
پیشکسوت ورزش اصفهان  

روزنامه زاینده رود درگذش��ت ولی اهلل احمدی پیشکسوت ورزش را به 
جامعه ورزش تسلیت می گوید. 

ولی اهلل احمدی بنیانگذار باش��گاه فرهنگی ورزشی دارایی)پرسپولیس 
اصفهان(وقهرمان ش��یرجه کش��ور بود که به علت بیماری سرطان روز 

یکشنبه دار فانی را وداع گفت.

کاهش 50 درصدی فروش 
نوروزی صنایع دستی
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هورمون اکسی توسین معموال با عشق و اعتماد گره خورده، 
اما محقق��ان دریافته اند ک��ه افراد دارای مقادی��ر باالی این 
هورمون برای دستیابی به منافع خود، بیشتر و ساده تر دروغ 

می گویند.
نتایج تحقیقی جدید نشان می دهد هورمون اکسی توسین که 
دانشمندان آن را با محبت و عاشقی مرتبط می دانند، احتماال 
باعث می ش��ود که افراد در مورد عالیق خویش در ازدواج یا 

گروهی که در آن قرار دارند، دروغ بگویند.
دانش��مندان با انجام یک بازی که برن��ده آن مقادیری پول 
دریافت می کرد، به این نتیجه رسیده اند افرادی که مقداری 
اکسی توس��ین را از طریق تزریق دریافت کرده اند، بیشتر از 
کس��انی که دارونما دریافت کرده بودند، احتمال دارد دروغ 

بگویند تا بتوانند برنده بازی شوند.
وقتی که مردم عاشق می شوند ،غلظت هورمون اکسی توسین 
در خون به ش��دت افزایش پی��دا می کند. این ام��ر در هنگام 
شیردهی مادران  هم رخ می دهد که به تقویت پیوند بین مادر 
و فرزند کمک می کند.در بخشی از این تحقیق ، دانشمندان از 
60 مرد سالم که به نیمی از آنها این هورمون و به نیم دیگری 
از انها دارونما خورانده شده بود، خواستند که نتایج یک بازی 
شیر و خط را با اس��تفاده از یک سکه مجازی پیش بینی کرده 
و یافته های خود را گزارش دهند. اگر آنها این نتایج را درست 
حدس می زدند، 40 سنت برنده می شدند ولی اگر حدسشان 
غلط بود چیزی عایدشان نمی ش��د.طبق این پژوهش آنهایی 

که س��طوح زیادتری از اکس��ی توسین داش��تند، در مقایسه 
با دیگر ش��رکت کنندگان که دارونما دریافت ک��رده بودند، با 
احتمال بسیار بیشتری دروغ می گفتند.همچنین مردانی که 
این هورمون را دریافت کرده بودن��د، زمان کمتری را تا پیش 
از گزارش کردن نتایج خ��ود صرف می کردند. برای آنهایی که 
هورمون دریافت کردند، متوسط زمان پاسخ دهی 2 و 22 ثانیه 
بود، در حالی که این زمان برای کس��انی ک��ه دارونما دریافت 
می کردند 2و 86  ثانیه بود.اما آزمایش های بیشتر نشان دادند 
که اگر دروغ فق��ط در مورد عالیق فرد باش��د و ربطی به گروه 
نداشته باشد، افزایش سطح اکسی توسین تفاوت چندانی را در 

دروغگویی نشان نمی دهد.
شائول ش��الوی از دانش��گاه بن-گوریون و کارس��تن درو از 
دانشگاه آمستردام در گزارش خود نوشته اند: »شاید انسان ها 
برای مراقبت و ارتقای سطح زندگی دیگران حقیقت را زیر 
پا بگذارند و رفت��اری غیر اخالقی از خود ب��روز دهند. ما در 
مقاله خود، ارتباط چنین تمایالتی را با اکسی توسین نشان 
می دهیم. این هورمون یک نوروپپتید است که برای اثری که 
در تقویت پیوس��تگی و ارتباط با دیگران می گذارد، شهرت 

یافته است«.
در واکن��ش به این تحقیق، س��وزان کوئیلیام، روانش��ناس 
ارتباطات می گوی��د که نتایج این تحقیق او را ش��گفت زده 
نکرده است: »عش��ق همه را تسخیر می کند، و گاهی اوقات 
حتی قوانین اخالقی را در هم می  شکند. اگر شما این تجربه 
ش��گفت آور را داش��ته اید، می توانید از آن ش��خص دیگر نیز 

محافظت کنید.
 اما دروغ گفتن مکرر، حتی اگر از همسر یا گروهی که شما در 
آن هستید محافظت کند، کار غیر عاقالنه ای است. اگر معشوق 
شما ببیند که شما دروغ می گویید )حتی اگر ببیند که کاری 
که می کنید عموما به نفع او تمام می شود(  زمانی می رسد که 
دیگر به شما اعتماد نخواهد کرد. این درست شبیه آن است که 
معشوق شما فرد دیگری را ترک کرده باشد تا با شما باشد، در 
این صورت همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که برای 

اینکه با شخص دیگری باشد، شما را نیز ترک کند«.

وزیر امور خارجه که عید نوروز »قندپهلو« و »کاله قرمزی« 
را تماش��ا کرده و از عمق دل خندیده، تاکید می کند برای 
خوش��حالی مردم حتی اگر با او ش��وخی کنند هم مشکلی 

ندارد.
 محم��د ج��واد ظریف وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان در 
حاشیه اولین جلس��ه هیات دولت در س��ال جاری در یک 
گفتگ��و تلویزیون��ی گفت: من زی��اد می خن��دم و هر وقت 
مردم خوش��حال بودند، آس��ان تر خندیدم اما هنوز غیر از 
تماش��ای »قندپهلو« یا زمانی که خان��واده »کاله قرمزی« 

تماش��ا می کنند به خاط��ر واقعه خوش��ایندی از عمق دل 
خندیده ام.وی افزود: » قندپهل��و« را دیده ام و هر کاری که 
مردم را خوشحال کند، می پسندم. حتی اگر قرار باشد با من 
ش��وخی کنند و از امثال بنده هزینه شود.وی در پاسخ این 
سوال که فکر می کنید در هیات دولت سوژه به قدری وجود 
دارد که محتوا یک برنامه طن��ز را تامین کند، گفت: عموما 
همه جا س��وژه های زیادی برای س��اخت طنز وجود دارد و 
البته همیشه دولت ها یکی از سوژه های خوب برای ساخت 

طنز بوده اند.

هورمون عشق، آدم را دروغگو می کند؟

وزیری که دوست دارد با او شوخی کنند

آیت اللهی:از عهده تامین 
قرارداد کی روش بر نمی آییم

هادی آیت اله��ی نایب رئی��س فدراس��یون فوتبال در 
خصوص اینکه گفته می ش��ود در صورتی که باشگاه ها 
ملی پوش��ان خود را به تیم ملی ندهند به بخش قضایی 
فدراس��یون معرفی خواهند ش��د گفت:این بخش��نامه 
ای است که توس��ط آقای کفاشیان ابالغ ش��ده و برای 
همکاری با تیم ملی در نظر گرفته شده است. البته طبق 
هماهنگی های انجام شده قرار است مدیر عامالن باشگاه 
های استقالل، سپاهان و تراکتورس��ازی جلسه ای را با 
فدراسیون داشته باشند و ملی پوشان این باشگاه ها از روز 

دوم اردیبهشت در خدمت تیم ملی باشند.
وی در خصوص اظهارات کی روش که گفته هیچ صحبت 
رسمی با مسئوالن فدراسیون برای تمدید قرارداد نداشته 
است گفت: کی روش پیشنهاد اولیه خود را به ما ارائه کرد 
و حتی ما در نشست هیات رئیسه فدراسیون در خصوص 
تمدید قرارداد او و ادامه کار تا جام ملتهای آسیا به نتیجه 

رسیدیم.
آیت اللهی افزود: رقم در خواستی کی روش و هزینه های 
تیم ملی بزرگس��االن قطعا رو به افزایش است اما اینکه 
گفته می شود وی سه برابر رقم فعلی از فدراسیون پول 
خواسته درست نیست. او پیشنهاد اولیه خود را به ما داد 
ولی ما هنوز منابعی را برای تهیه پول قرارداد کی روش 
در اختیار نداریم و به همین دلیل صحبت چندان جدی 
نشده است. هر چند در این مدت در جلسات مختلف در 

مورد این موضوع صحبت کرده ایم.
وی در خصوص اینکه فدراس��یون بای��د خودش هزینه 
هایش را تامین کند گفت: در هر صورت بحث اسپانس��ر 
و دولت باید روی این قضیه ورود کن��د زیرا کمک های 
دولتی می تواند در این شرایط راهگشا باشد. فدراسیون 
تیم های مختلفی را زیر مجموعه خ��ود دارد که باید به 
فکر آنها هم باش��د و تامین این هزینه ها ب��ه تنهایی از 
عده فدراسیون خارج است.آیت اللهی در خصوص اینکه 
رقم قرارداد وینگادا چگونه تامین خواهد شد گفت: قرار 
است رقم قرارداد وینگادا از طریق 4 قسط به وی پرداخت 
شود و هماهنگی های الزم در این زمینه صورت گرفته و 

مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

عصر روز یکشنبه این هفته در بازی ذوب آهن و داماش، بلندگوی 
ورزشگاه تعداد تماشاگران حاضر در بازی را ۳ هزار نفر اعالم کرد که 
به استناد مش��اهدات میدانی ، قریب به 60 درصد از افراد حاضر در 
این ورزشگاه را کارمندان، کارگران و مدیران شرکت سهامی ذوب 

آهن اصفهان تشکیل می دادند.
در ادامه با تع��دادی از کارمن��دان ذوب آهن درب��اره  نحوه تعامل 
کارخانه ف��والدی ذوب آهن با پرس��نل حضور یافته در ورزش��گاه 
برای رونق بخشی به بازی و مشاهده مسابقه بین دو تیم ذوب آهن 
اصفهان و داماش گیالن گفتگو شد که درپاسخ گفته شد : به پرسنل 
اعالم کرده اند که حضور دو س��اعته در بازی مسابقه فوتبال معادل 
8 ساعت اضافه کاری است و بسیاری از کارمندان و کارگران برای 

همین به ورزشگاه آمده اند.
وی که نمی خواست نامش فاش شود در ادامه اضافه کرد: هر ساعت 
اضافه کاری پرسنل براساس پایه شغلی آنها بوده و معموالن پایه و 
درجه شغلی کارمندان از 4 تا 19 متغیر است و محاسبه رقم ریالی 
دقیق آن دشوار است، ولی به طور معمول حداقل هزینه پرداختی 
برای یک هشت ساعت کار پرسنل مبلغ 400 هزار ریال و حداکثر 
آن حدود ۳ میلیون و 800 هزار ریال است که اگر میانگین آن حدود 
یک میلیون و 500 هزار ریال حساب کنیم و در عدد پرسنل حاضر 
در ورزش��گاه به محاس��به تقریبی 2000 نفر ضرب کنیم، حداقل 
رقمی که کارخانه ذوب آ    هن برای حضور پرس��نلش در این بازی 
پرداخت می کند، رقمی در حدود 250 تا ۳00 میلیون تومان است.

این کارمند در پایان به ش��وخی گفت: سایرین را که نمی دانم، ولی 
من خودم این هشت ساعت اضافه کارم را با یک روز نرفتن سر کار 
در هفته آینده پر می کنم و البته برخی از پرسنل این اضافه کار را در 

پایان ماه و یا سال دریافت می کنند.
حال سئوال اینجاس��ت که واقعا تماشاگرنماها چه کسانی هستند، 
کس��انی که به رفتارها و کالم ه��ای خالفی مناف��ی عفت و اخالق 

ب��ه در ورزش��گاه ت��ن می دهن��د تنها  تماش��اگرنما 
که کارمندانی حس��اب می آیند و یا کسانی 

ش��غل هستند که در حال خدمت  در 
را می توان مقدس خود هس��تند نیز 

در جرگه تماشاگر نماها قرار داد؟
لبت��ه  این نکته که همیش��ه پرسنل س��ازمان ها چندان ا

دل خوش��ی از پرداخ��ت هزینه های کالن 
برای ورزش های قهرمانی و به ویژه فوتبال 

خودش��ان از بودجه  ، س��ازمان  ن��د ر ا ند
ی  است که در جای نکت��ه ا

و تامل اس��ت خ��ود قابل 
ی��ل شاید یکی از  ال د

ن ها  ما ز س��ا
در ارائ��ه ای��ن 

تسهیالت خیلی 
وی��ژه همی��ن نکته 

باشد، اما سئوال اصلی اینجاست؛ 
بودجه یک سازمان دولتی که البته 

به تازگی وارد بورس هم شده، چگونه 
خرج می ش��ود، تکلیف تماشاگرهای 
اصلی چیست، باش��گاه ها چه چهره ای 
در میان هواداران خ��ود دارند، آیا این 

افراد تماشاگر هستند یا تماشاگر نما 
و نهایتا چرا هش��ت ساعت 
اضاف��ه کاری در مقابل دو 

ساعت مش��اهده بازی 
آن ه��م ب��ا تخلیه 

و  هیجان��ات 
ن  د ر خ��و

تخم��ه و 
چیپس و 

پفک در ورزشگاه 
در هوای بهاری!؟

درهر حال اجرای ای��داه هایی 
اینچنین از س��وی متولیان باش��گاه 

ها برای گرمی بخش��ی به ج��و و فضای بازی 

ممکن است آرایش 
چه��ره ای بهت��ر به 
ورزش��گاه ده��د اما 
حقیقت��ا م��ی تواند 
نقطه اتکا و دلگرمی 
واقعی برای بازیکنان 
تیم در میدان باشد؟ 
بازیکنان��ی که خود 
می دان��دن و حتما 
شاید خبر دارند که 
حداق��ل 60درصد 
تماش��گران حاضر 
برای م��زد و اضافه 
کار گرفت��ن بر روی 

نه عش��ق به تی��م فوتبال سکوها هستند 
ن  س��تا شان!؟ا
م��ا  نکته خوش��ایند برای ا

ها در این بازی پیروزی اصفهان��ی 
داماش گیالن ش��ان برابر 

بود .
و  تی��م د

ل  تب��ا فو
و  ذوب آه��ن 
دام��اش گی��الن در 
ورزش��گاه فوالدش��هر در هفته 
بیس��ت و نهم رقابت های لیگ برتر 
به مص��اف هم رفتند. ک��ه این بازی 
در پایان ب��ا نتیجه 2 بر یک به س��ود 

ذوب آهن به پایان رسید.
ذوب آهن با این پیروزی به بقاء در لیگ برتر 

امیدوار شد.

حواشی بازی ذوب آهن و داماش از نگاهی متفاوت

برد و بقاء ذوبی ها در لیگ برتر فوتبال ایران

 واقعا تماشاگرنماها
  چه کسانی هستند 

 کسانی که به رفتارها
  و کالم های خالفی

 منافی عفت و اخالق 
در ورزشگاه تن 

می دهند

چند می گیری تماشاگر باشی؟!

حضور و غیاب و گرفتن شماره پرسنلی تماشاگران بازی!، به میزان 8 ساعت اضافه کار برای آنها منظور می کردند.
خبرنگار فارس ضمن حضور در جمع تماشاگران بازی، مشاهده کرد که یکسری افراد با لباس کرم رنگ ملبس به آرم 
ذوب آهن اصفهان، در البه الی صندلی های ورزشگاه، نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل در ذوب آهن حضور یافته در 
بازی را ثبت کرده تا در این میان، فردا روز این اسامی را به کارگزینی و امور مالی ارائه کنند تا بتوانند از 8ساعت اضافه 

کار برخوردار گردند.
نکته قابل توجه و تامل بیش�تر این بود که عده ای با یادداشت کردن شماره پرس�نلی دوستانشان، تالش می کردند تا 
بار زحمت حضور همکاران پرتالششان را در بازی به دوش بکشند و در ازای ثبت اسمشان، 8 ساعت  اضافه کار ناقابل 

دریافت کنند.

چهره  روزیادداشت

 در دو بازی گذشته باید
 15 گل می زدیم

فیروزکریمی/سرمربیتیمفوتبالذوبآهن
من به هیچ عنوان از نتیجه به دست آمده راضی نیستم چرا که یقین 
دارم در دو بازی گذش��ته باید 51 گل به ثمر می رساندیم. واقعا تیمی 
که 51 موقعیت گل داشته تنها سه گل به ثمر رسانده، که قابل قبول 

نیست.
درباره صحبت های سرمربی تیم فوتبال داماش گیالن که تقصیرها 
را ظاهرا به گردن تی��م داوری انداخت و ادعا کرد داور وس��ط بازی به 
خاطر اینکه با فیروز کریمی همش��هری اس��ت، به نفع تیم ذوب آهن 
س��وت زد،هم باید بگویم من 
واقعا نمی دان��م منظور آقای 
نظرمحمدی چه بوده اس��ت. 
اگر اینگونه اس��ت، حتما 67 
پش��ت داور، به فتحعلی شاه 
قاجار می رس��یده است. واقعا 
حرف های خنده داری اس��ت 
که س��رمربی داماش مطرح 
کرده است. البته به نظر من داوری ضعیف بود چراکه اولین داوری بود 

که خطای هند پنالتی را در هجده قدم آوانتاژ داد.

 امام حسین ) ع( :
 کس��ی در قیامت در امان نیس��ت مگر کس��ی ک��ه در دنیا 

ترس از خدا در دل داشت.
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