
جنجال هایی مردم نگران نباشند ،خانه گران نمی شود
که از صندوقچه  
سرخابی ها  بیرون 
می آید

رییس اتحادیه مشاوران امالک: 
 ودیعه گذاشتن شناسنامه

2 و کارت ملی جرم است
تولید و توزیع المپ های رشته ای 

ممنوع شد 2 2
 سیلی را که زدم 
دلم آرام گرفت 
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سیب زمینی زیر ۱۰۰۰ تومان
 رافراموش کنند

عضو هیات مدیره اتحادیه س��یب زمینی کاران با اشاره 
به افزایش قیمت تمام ش��ده تولید این محصول به هزار 
تومان،گفت: مسئوالن و مردم باید سیب زمینی کمتر از 
این قیمت را فراموش کنند. حسن محمدی با بیان این که 
قیمت سیب زمینی در برخی نقاط کشور تا 4 هزار تومان 

نیز افزایش یافته است...

 اصفهانی ها رایگان 
مشاوره می شوند

ورود گندم بنادر به سیلوي 
اصفهان از طریق ریل راه آهن

خدمات مش��اوره رایگان همزمان با هفته سالمت از اول 
اردیبهشت به عموم مردم در شهر اصفهان ارایه می شود.

این خدمات مشاوره به صورت حضوری و در زمینه های 
روان شناس��ی، روان ش��ناختی، م��ددکاری، انتظامی و 
حقوقی اس��ت. این خدم��ات در مرکز مش��اوره آرامش 
در معاون��ت اجتماع��ی نی��روی انتظام��ی اس��تان در 
 میدان امام خمینی)ره( جنب مس��جد ش��یخ لطف اهلل،

 ارایه خواهد شد.

معاون فنی غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور گفت: 
برای نخستین بار حمل گندم به سیلو اصفهان با استفاده 
از سیستم ریلی صورت گرفته اس��ت.در ارتباط با تخلیه 
گندم در سیلوها از طریق جاده هاي کشور، همواره با ایجاد 
ترافیک خودروها در کنار درب سیلو و افزایش هزینه هاي 

جانبي سوخت ،ترافیک جاده اي و غیره روبرو بوده  ایم.
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برجک های   الکترونیکی جایگزین 
سربازان در مرز

فرمانده مرزبانی کش��ور گفت: برجک های الکترونیکی جایگزین نیروهای 
مرزبان��ی در مناطق مرزی می شوند.س��ردار حس��ین ذوالفق��اری گفت: 
مانیتورینگ پایش لحظه ای مرز در حال انجام است و با کمک وزیر کشور به 

زودی تمام پایگاه های مرکزی از مرکز قابل رویت است.
2
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جشن » مادِر ستارگان« 
در میدان امام علی )ع(

جشن »مادِر ستارگان«روز یکش��نبه ۳1 فروردین ماه در 
میدان امام علي )ع( برگزار مي شود.

     رییس شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان اصفهان 
با تاکید بر این که تدوین برنامه هاي کوتاه مدت براي هفته 
گرامیداشت مقام زن و روز مادر، حق مطلب را ادا نمي کند،  
افزود: جشن »مادِر ستارگان« س��اعت ۲0  فردا) یکشنبه 
۳1 فروردین ماه ( در می��دان امام علي )ع( اصفهان برگزار 
مي شود. جعفر عسگري در نشست خبري به منظور ارایه 
برنامه هاي سالروز میالد با س��عادت حضرت زهرا )س( و 
بزرگداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با بیان این 
که مقام معظم رهبري )مدظله العالي( از وضعیت فرهنگ 
در جامعه راضي نیستند، گفت: آیا ما با برنامه ریزي،  نظارت،  
 تقسیم کار اصولي و ارزیابي حرکت هایمان، چشم اندازي

 ۲0 ساله  ترسیم کرده ایم که نگران نسل هاي آینده نباشیم؟ 
ما باید بپذیریم ک��ه زماني در حوزه هاي بس��یاري غفلت 
کردیم اگرنه امروز نباید در جامعه ي اسالمي خود،  دلواپس 
بدحجابي و بداخالقي مي بودیم. وي افزود: نیاز اس��ت که 
زنان اندیش��مند و فرهیخته جامعه اس��المي ما، نیازهاي 
جامعه را بشناسند و حرکت هاي دشمنان را ارزیابي کنند 

و یک برنامه ریزي طوالني مدت براي آن داشته باشند. 
رییس شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان اصفهان 
تصریح کرد:  چندین سال پیش،  شوراي هماهنگي تبلیغات 
اسالمي،  محوریت تشکیل جلسات هفته بزرگداشت مقام 
زن را به امور بانوان و خانواده وزارت کشور و استانداري ها 
واگذار کرد؛  اما باید توجه داش��ت که تدوی��ن برنامه هاي 
کوتاه مدت و یک هفته اي براي این مناسبت، حِق مطلب 
را ادا نمي کند. عس��گري با اش��اره به اینکه مناسبت هاي 
مذهبي همچون میالد حضرت زهرا )س(،  بس��تر خوبي 
براي تزریق شادي و نش��اط در جامعه است،  تصریح کرد: 
تا امروز به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر 
در اس��تان اصفهان، حدود ۳00 برنامه به ما اعالم ش��ده 
است که متاس��فانه به جز تعداد کمي از آنها،  بقیه، بسیار 
تکراري و پیِش پا افتاده هس��تند. به طور قطع، در جهان 
اخروي،  حضرت زه��را )س( جلوي خواهران مس��وول را 
خواهند گرفت و از آنها مي پرسند که براي ترویج فرهنگ 
فاطمي چه کردید؟ م��ا امروز در جامعه و م��دارس خود،  
دچار ناهنجاري هاي اجتماعي هستیم و همه  اینها نیازمند 

تدبیر است. 

رییس شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان اصفهان:
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 

گذر راه آپادانا )سهامی خاص ( به شماره ثبت 45106 اصفهان 

 بدينوس�يله از كليه س�هامداران ش�ركت  فوق دعوت می گردد در جلس�ه مجم�ع عمومی عادی 
 به طور فوق العاده كه در تاريخ 93/2/13 ساعت 8 صبح و مجمع عمومی عادی ساليانه كه در همان 
تاريخ 93/2/13 ساعت 10 صبح  در محل دفتر مركزی ش�ركت به آدرس اصفهان - خانه اصفهان - 
گلخانه - اطلس ش�رقی - كوی گلريز پالک 27 واحد 1 كدپس�تی 8194958459 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

1- نقل و انتقال سهام 
دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه

انتخاب مديران - بازرسان - روزنامه كثير االنتشار  تصويب تراز مالی ...

دعوت کننده سید حسین حسینی )رئیس هئیت مدیره( 

عطر خوش شکوفه های بهاری 
در باغ زندگی پیچیده است



اخبار کوتاهيادداشت

 پیگیر راه اندازی شهر رويا ها
 در اصفهان هستیم

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: با وجود این که زمان های 
متعددی برای بهره برداری از پروژه شهر رویا ها در اصفهان داده شده، هنوز 
این پروژه به بهره برداری نرس��یده و شورای شهر پیگیر راه اندازی هر چه 

سریع تر این پروژه است.
 ابوالفضل قربانی در پاس��خ به این س��ؤال که با توجه به اینکه زمان های 
مختلفی برای بهره برداری از پروژه شهر رویا ها ارایه شده بود، این پروژه در 
چه زمانی به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: ما به عنوان اعضای شورای 
شهر نیز مانند تمام مردم منتظر راه اندازی هر چه سریع تر شهر رویا ها در 

اصفهان هستیم.

مراقب جاسوسان گوشی های 
هوشمند باشید 

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات فرماندهی انتظامی اس��تان 
اصفهان با اش��اره به افزایش 400 برابری نفوذ بد افزارها در نسل جدید 
گوشی های هوش��مند تلفن همراه بر هوشیاری بیش��تر دارندگان این 
نوع گوشی ها تاکید کرد. از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی افزود: پشت هر صحنه جذاب ناشناس ممکن است هدفی شوم 
 نهفته باشد.سرهنگ مرتضوی با هشدار به دارندگان گوشی های هوشمند

 تلفن های همراه در خصوص دانلود مطالب و فایل های فریبنده و جذاب 
گفت: پشت هر صفحه ناشناس جذابی که ارسال می شود آسیبی جدی 
نهفته است و برای دانلود عکس و فیلم و موس��یقی باید به مراکز معتبر 

دانلود در اینترنت مراجعه کرد.

برجک های الکترونیکی جايگزين 
سربازان در مرز

فرمانده مرزبانی کش��ور گفت: برجک ه��ای الکترونیکی جایگزین 
نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی می شوند.

س��ردار حس��ین ذوالفقاری گفت: مانیتورینگ پایش لحظه ای مرز 
در حال انجام اس��ت و با کمک وزیر کشور به زودی تمام پایگاه های 
مرکزی از مرکز قابل رویت اس��ت.وی ادامه داد: با اجرای نهایی این 
طرح تمام پاس��گاه ها و خط مرز به صورت 24 ساعته در پایتخت و 
تمام نقاط قابل مشاهده است.به گفته ذوالفقاری انتقال امن اطاعات 
برای ما بس��یار مهم بود که این کار نیز انجام ش��ده است. هم اکنون 
بخش عمده مرزهای خراسان جنوبی و استان سیستان و بلوچستان 
و بخشی از مرز کرمانش��اه و آذربایجان غربی به این سیستم متصل 

شده اند.
 تاش می کنیم ت��ا از دوربین های گمرک و پایانه ها نیز اس��تفاده 

کنیم.
 وی از اح��داث برجک ه��ای الکترونیکی خبر داد و گف��ت: با توجه 
به اینک��ه باید ه��ر روز از زیرس��اخت ه��ای جدید اس��تفاده کنیم 
طرح برجک های الکترونیکی را در دس��تور کار ق��رار داده ایم تا به 
 جای اس��تفاده از نیرو از این برجک ها برای کنترل اس��تفاده کرده

 و در صورت نیاز نیروهای پاسگاه های مرزی وارد عمل شوند.
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افزایش ۳۰ درصدی عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی

مدی��ر درآم��د ش��هرداری اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه قیم��ت منطق��ه بندی ب��ه طور متوس��ط 
 ۳0 درصد افزایش داش��ته، گف��ت: ع��وارض ارزش افزوده ب��ر تراکم س��اختمانی نیز به همین نس��بت

 افزایش یافته است.
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خیلی وقت ه��ا در صحنه زندگ��ی اجتماعی حتی ب��ا یک رفتار 
 کوچک ناخواس��ته دلی را شکس��ته ایم گاهی خط��ای بزرگتر و

 جبران ناپذیری را هم به خودمان و هم��ه به دیگران زده ایم . هر 
انسانی  به مقتضای حال خود کم و بیش لغزش هایی دارد.  اما اگر 
بتوانیم میان کشمکش های غرایز حیوانی و تمایات عالی انسانی 
خویش تمایز قایل ش��ویم و خوی انس��انی و عالی خود را بیشتر 
تقویت کنیم کمتر دچار اتفاقاتی می شویم که پشیمانی به همراه 
دارد .بارها بارها بر سر مسایل بسیار ناچیز نزاع هایی صورت گرفته  
که منجر به قتل شده است و چند خانواده داغدار ا شدند  و بخشش 
 اولی��ای دم مقتول را از پای چوبه دار به پایین  کش��انده اس��ت  .

عفو و گذشت یکی از این مکارم واال و بلکه به قول امام علی � علیه 
السام تاجی زینت بخش بر سر همه آنهاست این خوی پسندیده، 
پرتوی از مس��ّرت واقعی و موجی از عواطف و احساس��ات انسان 
دوس��تانه را در دلها ایجاد می کند. کینه ها و دشمنی ها را از آن 
می زداید و موجب می شود که خصم دست از خصومت برداشته و 

طرح دوستی و محّبت بریزد. 
خانواده ای در شهرستان نور، قاتل پسرش��ان را در پای چوبه دار 
بخشیدند. سال 86، چهارشنبه بازار شهرستان نور از توابع استان 
مازندران، ش��اهد نزاع خیابانی ب��ود که منجر ب��ه قتل »عبداهلل 
حس��ین  زاده« نوجوان ۱۷ س��اله ش��د. بال که هم سن و سال 
عبداهلل بود به عنوان قاتل شناخته شد. پدر و مادر عبداهلل که پسر 

کوچکترشان را در جریان یک تصادف از دست داده بودند باید داغ 
عبداهلل را هم تحمل می کردند. حاال پس از ۷ س��ال، آنها در پای 
 چوبه دار از انتقام انصراف دادند و اکنون با تنها دخترشان زندگی

 میکنن��د. عبدالغن��ی حس��ین زاده پ��در عب��داهلل یک��ی از 
پیشکس��وتان فوتب��ال مازندران اس��ت و ب��ه آم��وزش فوتبال 
م��ی پ��ردازد. او تصمی��م دارد ب��ا دی��ه دریافت��ی مدرس��ه 
 فوتبال��ی ب��ه ن��ام پس��رش در شهرس��تان ن��ور راه ان��دازی

 کند.خانم سامره علی نژاد، مادری که قاتل فرزندش را پای چوبه 
دار از قصاص نجات داد به روزنامه شرق گفت:گفتند قبل از عید 
حکم را اجرا کنید. قبول کردیم وقتی برای اباغ رفتیم مس��وول 
زندان گفت شب عید است و ما معموال به خاطر اینکه خانواده های 
اعدامیان شب عیدشان خراب نشود حکم اجرا نمی کنیم اگر شما 
بخواهید حکم را اجرا می کنیم اما باز ترجیح این است که این کار 
را نکنید با خودم گفتم این اعدامی هم مادر دارد و من نباید شب 
عید مردم را عزادار کنم قرار ش��د 26فروردین حکم اجرا شود تا 
اینکه یک ش��ب قبل از اعدام خوابی دیدم که تصمیمم را تغییر 
داد.پس��رم را در ۱0س��الگی دیدم. همه ما نشس��ته  بودیم و غذا 
می خوردیم پسرم بش��قاب پلویش را برداش��ت و از خانه بیرون 
رفت گفتم پس��رم چرا از ما جدا می ش��وی گفت دیگر با تو حرف 
نمی زنم و دیگر در این خانه غذا نمی خورم آن موقع بود که تصمیم 
 خ��ودم را گرفتم من نبای��د کاری می کردم که بچ��ه ام در عذاب 

باشد.شب اجرای حکم تا صبح نخوابیدم و مرتب دعا می خواندم 
کسی در خانه ما نخوابید صبح با ش��وهرم برای اجرا رفتیم همه 
چیز آماده بود و مردم زیادی آمده  بودند اول از مسووالن خواستم 
به من ی��ک میکروف��ن بدهند چون می دانس��تم موق��ع اجرای 
 حکم مردم خیلی ب��ه اولیای دم فح��ش می دهن��د و از کار آنها 

بدشان می آید.
 خطاب به مردم گفت��م: من یک مادر هس��تم و می دانم حاال که 
می خواهم حکم را اجرا کنم شما به من فحش می دهید و نفرینم 
می کنید ام��ا می دانید هم��ه زندگی یک مادر فرزندش اس��ت ؟ 
می دانید در این  س��ال ها چه کش��یدم و زندگی برایم زهر شده؟ 
می دانید زندگی ام به چه روزی افتاده  است؟ می دانید فقط گریه 
کردم و خواب و خوراک نداشتم و همه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم؟ 
چرا بای��د جوان های ما چاقو با خودش��ان حمل کنن��د و اینطور 
خودشان و خانواده دیگری را بدبخت کنند؟ مردم اطراف گفتند 
این حق توست حتی اگر حکم را اجرا کنی کسی توهینی نخواهد 

کرد اما بدان مادری هم آن سوتر منتظر فرزندش است.
 بع��د رفت��م س��راغ چوب��ه  دار قات��ل گری��ه می ک��رد و از م��ن 
می خواس��ت او را ببخش��م گفت تو را به روح فرزن��دت ببخش. 
س��یلی را که زدم آرام ش��دم. گفتم به خاطر آس��یبی که به من 
زدی تنبیهت ک��ردم و بعد هم با ش��وهرم طن��اب را از گردن او 
 بی��رون آوردی��م. مردم خیل��ی خوش��حال بودند و ک��ف زدند و

 گریه کردند. 
م��ن ای��ن بخش��ش را هدی��ه ک��ردم ب��ه م��ردم نور.وقت��ی 
بخش��یدم م��ادرش ب��ه پای��م افت��اد ک��ه خ��اک پای��م را 
ببوس��د گفتم از خ��دا تش��کر ک��ن. او را بلن��د ک��ردم و گفتم 
 به خاط��ر مادربودن��ت خیل��ی برای��ت احت��رام قای��ل هس��تم

 این کار را نکن.

مادری که پای چوبه دار قاتل پسرش را بخشید 

سیلی را که زدم دلم آرام گرفت 
 وديعه گذاشتن شناسنامه
 و کارت ملی جرم است

مدیرکل روابط عمومی ثبت احوال کش��ور گفت: ودیعه 
گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی 
برای صاح��ب شناس��نامه و گیرنده آن جرم محس��وب 

می شود.

مه��دی تدی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از مهم تری��ن 
ماموریت ه��ای ای��ن س��ازمان ص��دور اس��ناد هویتی 
ب��رای تمام��ی ایرانی��ان در اقص��ی نق��اط دنیا اس��ت، 
 اف��زود: مردم نی��ز موظف به حف��ظ این اس��ناد هویتی

 هستند.
وی اظهار داش��ت: برای حفظ این سند حاکمیتی مهم، 
مردم باید از ودیعه گذاشتن اسناد هویتی و تابعیتی خود 
مانند شناسنامه و کارت شناسایی ملی نزد دیگران اکیدا 
خودداری و کس��به و افراد نیز از گرو گرفتن شناسنامه، 
کارت شناسایی ملی افراد به عنوان ودیعه جدا خودداری 
کنند.تدین با اشاره به اینکه هویت و تابعیت افراد با اسناد 
هویتی آنان محرز می ش��ود، تاکید کرد: به همین دلیل 
مردم باید نس��بت به نگهداری، حفظ و حراست از اسناد 
هویتی خود   نهایت دقت را داشته باش��ند تا هویت آنان 
توسط افراد س��ودجو مورد سرقت و س��وء استفاده قرار 
نگیرد.وی افزود: همچنین دست کاری در شناسنامه نیز 
جرم تلقی می شود و با توجه به اینکه افراد با این مدرک 
می توانند در هر شهر یا ارگانی هویت خود را معرفی و یا 
از حق خود دفاع کنند، بنابر این الزم اس��ت در حفظ و 

نگهداری آن دقت کنند.

خانواده ها رفتارهای پرخطر 
نوجوانان را جدی بگیرند

مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آس��یب های اجتماعی با 
مهم خواندن دورا ن بلوغ، گفت: خان��واده ها رفتارهای 

پرخطر نوجوانان را جدی بگیرند. 
نادر منصورکیایی با اش��اره به مخاطرات دوره  نوجوانی 
وبلوغ درشکل دهی به هویت وشخصیت دانش آموزان، 
خاطرنش��ان کرد: محورهای جش��نواره نوجوان س��الم 
براس��اس خطرات مورد تهدید نوجوانان،انتخاب ش��ده 

است .
برای مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب های 
اجتماعی ، الزم اس��ت س��طح آگاهی خ��ود را در مورد 
مخاطرات تهدید کننده نوجوانان متناسب با برنامه های 

تربیتی و پیشگیرانه مدارس ارتقا دهید.

دالر 3200 تومان شد
روند کاهشی قیمت اونس جهانی همچنان ادامه دارد ولی با باال رفتن قیمت 

ارز در بازار داخلی نرخ انواع طا و سکه نیز در حال افزایش است.
روند افزایشی قیمت انواع طا، س��که و ارز در هفته جاری همچنان ادامه 
دارد و علیرغم کاهش چش��مگیر قیمت اونس در بازارهای جهانی قیمت 

انواع طا و سکه در بازارهای داخلی افزایش یافته است.
مس��عود عطاریان، نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان طا و جواهر دلیل 
گرانی طا و س��که در بازارهای داخلی را دالر اعام کرده و در این زمینه 
گفته که افزایش قیمت طا و س��که در بازارهای داخل��ی متاثر از افزایش 
قیمت دالر اس��ت.به گفته وی، قیمت دالر نس��بت به اواخر سال گذشته 

افزایش داشته و همین موضوع بر افزایش قیمت طا تاثیر گذاشته است.
در حال حاضر قیمت هر دالر با ۷2 تومان افزایش به ۳200 تومان رسیده 
 اس��ت. هر گرم طای ۱8 عیار نیز با 680 تومان افزایش ب��ه ۱00 هزار و 

۷۷0 تومان رسیده است.

 سیب زمینی زير ۱000 تومان را 
فراموش کنند

عضو هیات مدیره اتحادیه س��یب زمینی کاران با اشاره به افزایش قیمت 
تمام ش��ده تولید این محصول به هزار تومان،گفت: مسئوالن و مردم باید 
س��یب زمینی کمتر از این قیمت را فراموش کنند. حسن محمدی با بیان 
این که قیمت سیب زمینی در برخی نقاط کشور تا 4 هزار تومان نیز افزایش 
یافته است، اظهار داشت: ما سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که بهای 
این محصول در روزهای پایانی سال تا چهار هزار تومان افزایش می یابد اما 
مسئوالن این مساله را انکار کردند.وی افزود: مسئوالن با ارایه آمار کذایی و 
با وجودی که می دانستند چنین اتفاقی رخ می دهد عمدا برنامه ای برای آن 
طراحی نکردند.محمدی با اشاره به اینکه در کشور ما مساله آب از بهداشت 
نیز ضروری تر اس��ت، اضافه کرد: با توجه به اینکه سیب زمینی محصولی 

آب بر است برای توسعه کشت آن احتیاج به برنامه ریزی مدون داریم.

آغاز برداشت خیار گل به سر در بادرود
مسئول مرکز جهاد کشاورزی بادرود گفت: با بار نشستن جالیزهای خیار 

»گل به سر« عملیات برداشت این میوه خوش طعم در بادرود آغاز شد.
احمد علی مختاریان پور اظهار کرد: کار برداش��ت خیار »گل به س��ر« از 
س��طح حدود ۱۳0 هکتار از مزارع کش��اورزی بخش بادرود آغاز شد.وی 
 افزود: پیش بینی می ش��ود از زم��ان برداش��ت، روزانه به طور متوس��ط

 50 تن محصول تولید و روانه بازار شهرهای تهران- کاشان- قم و اصفهان 
شود.

کاهش زمان اجرای شبکه های فاضالب 
در اصفهان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان گفت: اجرای پروژه ها با 
تامین اعتبارات دولتی زمانبر است و ده ها سال به طول می انجامد اما می توان 
با استفاده از ظرفیت تبصره ۳ ماده واحده در کمترین زمان ممکن پروژه ها به 
بهره برداری برسد. هاشم امینی اظهار کرد : باتوجه به وقوع پیاپی خشکسالی 
در کشور و استان اصفهان که کاهش میزان بارندگی را به همراه داشته مصرف 
بهینه آب امری ضروری است، این درحالی اس��ت که هم اکنون ۱2 استان 

در کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد که اصفهان یکی از استان ها است.

بحث داغ این روزها اجرایی ش��دن فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها و 
تاثیرات نگران کننده ای آن بر بازارهای مالی و بازار مس��کن است. 
حس��ام عقبایی، رییس اتحادیه مش��اوران اماک بر این باور است 
که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ه��ا در کوتاه مدت نه تنها هیچ 
تاثیری بر قیمت مسکن ندارد بلکه می تواند به ثبات قیمت مسکن 

نیز کمک کند.
دالالن مسکن مهر آزادانه امتیاز خريد و فروش می کنند. چرا 

هیچ اقدام قانونی صورت نمی گیرد؟
اتحادیه اعتقاد دارد که خرید و فروش امتیاز مسکن مهر به مصلحت 
مردم و به مصلحت خریداران نیس��ت. اما مسکن مهری که ساخته 
شده و آماده بهره برداری است و اسنادش هم مشخص شده و پیمان 
کار سازنده مسکن مهر هم شرایط انتقال سندش را مهیا کرده است 
و از طرفی دولت هم فروش این واحد ه��ا را آزاد کرده، از دید ما این 
واگذاری ها هم قانونی هستند. مشاوران اماک هم این معامات را 
انجام می دهند و کد رهگیری قانونی نیز می گیرند. برای همه افراد 
جامعه این نوع فروش و واگذاری امتیاز هیچ نوع منع قانونی وجود 
ندارد. اما درمورد امتیاز و واگذاری این واحد ها چون که تعهداتی بر 
عهده آن فرد متقاضی اولیه وجود دارد و واگذاری این امتیاز ممکن 
است منجر به عدم انجام تعهدات فرد اولیه شود همین امر خودش 
از موجبات طرح دعاوی متعدد حقوقی در محاکم است. در کل این 
جریانات نه به مصلحت نظام است نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت 

خریداران. از طرفی ما هم کاما با این موضوع مخالف هستیم و اگر 
مشاوران اماک نسبت به این موضوع اقدام به انجام قرار دادی کنند 

ما این را به عنوان یک تخلف صنفی لحاظ می کنیم.
ايا اين دالالن خودشان عضو اتحاديه هستند؟

خیر متاسفانه افرادی که این اماک را معامله می کنند به صورت سر 
پایی قرار داد های را در کیف هایشان دارند و در همان محل مسکن 
مهر می روند و ملک را دست به دست معامله می کنند. البته مشاوران 
اماکی را که دارای پروانه کسب معتبر از طرف ما باشند می توانند 

این کار را به صورت قانونی انجام دهند.
 همچنین عباس اکبرپور ، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی  یارانه ها و تاثیر آن بر بخش 
مسکن اظهار کرد: افزایش حامل های سوخت منجر به افزایش قیمت 
فرآورده ها و مصالح ساختمانی خواهد شد بدین ترتیب قیمت تمام 
شده مسکن افزایش پیدا می کند اما این افزایش ناچیز است و تاثیر 

چندانی در بازار مسکن نخواهد داشت.
اکبرپور تاکید کرد: قدرت خرید مردم محدود است به همین ترتیب 

تقاضا برای خرید نیز کم است.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان این که قیمت 
مسکن در سال 9۳ روند افزایشی نخواهد داشت، تاکید کرد: قیمت 
مسکن در سال جاری اگر کاهش نداشته باشد افزایش هم نخواهد 

داشت؛ بدین ترتیب روند کاهشی در بازار مسکن پیش خواهد رفت

ريیس اتحاديه مشاوران امالک: 

مردم نگران نباشند خانه گران نمی شود

کسب رکوردهای متوالی تولید 
در ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان در بخش فوالدسازی در فروردین ماه 
سال جاری رکوردهای جدیدی در تولید ثبت کرد.

 تاشگران شرکت ذوب آهن در 24 فروردین ماه با ثبت 
8۱ ذوب و تولی��د ۱0200 تن رکورد روزان��ه تولید در 
بخش فوالد سازی را شکستند.گفتنی است رکورد روزانه 
قبلی در این بخش با ۷9 ذوب و 9845 تن در 22 مهرماه 

سال گذشته به ثبت رسیده بود.

گز اصفهان بین المللی شده 
است

مدیر مرکز جامع علمی � کاربردی عتیق ویژه گز اصفهان 
از بین المللی شدن گز با برند اصفهان خبر داد.

محمد گوهریان اظه��ار کرد: در دومی��ن همایش ملی 
گز اصفه��ان تاش می کنی��م تا ابعاد جهانی ش��دن گز 
اصفهان را بررس��ی کرده و راهکار های عملی ش��دن آن 
را شناس��ایی کنیم.وی ادامه داد: ای��ن همایش با هدف 
تدوین اس��تاندارد های نوی��ن در تولید گز و ش��یرینی، 
فرهنگ سازی مصرف شیرینی های س��نتی سالم، تاثیر 
آموزش در به��ره وری و انتق��ال از تجربی��ات، مدیریت 
مالکیت معنوی و برند س��ازی در حوزه گز، ش��یرینی و 

شکات برگزار می شود.

 صنايع بسته های حمايتی
 می گیرند

اعتمادسازی در مورد مرحله دوم هدفمندی بسیار مهم 
اس��ت و مردم باید بدانند دولت بس��ته های حمایتی را 
در خص��وص صنایع اعمال می کند.رس��ول زرگرپور در 
دومین جلسه س��تاد اس��تانی هماهنگی اجرای مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها که با حضور مسئوالن کمیته ها 
برگزار شد، اظهار کرد: دولت تعهد نموده است که حتی 
یک نفر از متقاضیان، از ثبت ن��ام مرحله دوم هدفمندی 

یارانه ها جا نماند.

تولید و توزيع المپ های 
رشته ای ممنوع شد

     مدیرعامل س��ازمان بهره وری انرژی ای��ران با بیان اینکه 
براس��اس مصوبه دولت تولید و توزیع المپ های رش��ته ای 
در کشور از ابتدای امسال ممنوع اس��ت، گفت: با مشارکت 
وزارت نیرو و صنعت به طور کام��ل واردات المپ پرمصرف 

متوقف خواهد شد.
حس��ین س��جادی اظه��ار داش��ت: متول��ی اج��رای 
تج��ارت و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  مصوب��ه   ای��ن 

 و سازمان استاندارد است.

تا نهایتا قیمت ها به سطح متعادل و منطقی خود برسد و از میزان 
قیمت های احساسی مالکان کاسته شود.

وی درباره سرمایه گذاری در بازار مسکن گفت: اصل سرمایه گذاری  
و رونق خرید و فروش در این بخش بستگی به اعتماد مردم دارد 
که اگر آرامش به کشور بازگردد در بخش های مختلف اقتصادی به 
ویژه ساخت و ساز آرامش برمی گردد؛ بدین ترتیب مردم با خیال 

آسوده به خرید و فروش می پردازند.
اکبرپور پیش بین��ی کرد در نیمه دوم امس��ال با بهبود ش��رایط 
اقتصادی و کنترل نسبی نرخ تورم، شرایط بازار مسکن هم بهبود 

پیدا کند و آرامش تا حد زیادی به این بخش برگردد.
این عضو هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسی ساختمان درباره 
اولویت های دولت در سال جدید اظهار کرد: مبلغ حجم وامی که 
برای خرید مسکن در نظر گرفته ش��ده باید شناور شود یعنی به 
گونه ای نباشد که به همه مبلغ ۳5 میلیون تومان داده شود چراکه 

این مبلغ برای واحدهای بزرگ بسیار کم است.
به اعتقاد وی باید مبلغ وام باالتر رود و مدت بازپرداخت هم برای 
وام های باالتر که به س��اختمان های بزرگت��ر اختصاص می یابد 
کوتاه تر شود تا اشخاصی که توانایی بازپرداخت این مبالغ را دارند 
سریع تر وام خود را تسویه کنند تا در نهایت منابع مالی بانک ها با 

کاهش روبرو نشود.
وی افزود: افزایش سطح وام می تواند افزایش قابل توجهی در میزان 

خرید و فروش ایجاد کند.
اکبرپور درباره نام گذاری امسال با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مدیریت جهادی خاطرنشان کرد: اگر مردم با حقایق 
روبرو شوند می توانند واقع گرا ش��وند و بدین ترتیب تصمیمات 
معقولی در زمینه اقتصادی خواهند گرفت و از اس��راف اجتناب 
 می کنند و منابع مالی ش��ان را به مواردی اختصاص می دهند که 

واقعا نیاز است.
این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: 
ساختمان ها در کشور ما یک سرمایه ملی هستند ولی عموما به آنها 
به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته نمی شود به همین دلیل است 
که متوسط دوره بازسازی و ساخت مجدد در کشورهای پیشرفته 
زمانی باالی 50-60 س��ال است ولی در کش��ور ما متوسط عمر 
ساختمان ۱2 سال است که بعد از این مدت تخریب یا بازسازی 
مجدد انجام می شود و این امر نشان دهنده آن است که به خانه ها 

به عنوان سرمایه ملی نگاه نمی کنیم.
وی با بیان این که این نگرش باید تغییر کن��د، تصریح کرد: باید 
برنامه های بلند مدتی از روی شهرداری ها و سازمان های ذیربط 
تدوین شود تا مردم هم بتوانند تصمیم گیری های معقوالنه تری 

در این زمینه بگیرند.
اکبرپور درباره نقش بیمه در صنعت س��اختمان نیز اظهار کرد: 
بیمه ها در ایران فعال هس��تند ولی باید افزایش نقش بیمه را در 
صنعت ساختمان در نظر بگیریم تا به میانگین جهانی دست پیدا 
کنیم و بتوانیم با استفاده از تجارب کشورهای دیگر صنعت بیمه 

در ایران را دگرگون کنیم.
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مفاد آراء
و  اراضي  و  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  هيات  از  مفادآراصادره  آگهي   2215     

ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
عادی  انتقال  برتایيد  مبنی  هيات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور   3قانون  ماده  وبر حسب 
ویاسهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت به فاصله 15روزآگهی  می شودتاشخص 
دوماه  مدت  ظرف  انتشارآگهی  اولين  دارندازتاریخ  مذکوراعتراض  آرا  به  که  یااشخاصی 
ازتاریخ تسليم اعتراض فرصت  اداره تسليم نموده ودرمهلت یک ماه  این  اعتراض خودرابه 
اقدام  دعوی  برطرح  مبنی  گواهی  وارایه  دادگاه صالحه  به  دادخواست  تقدیم  به  دارندنسبت 
نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت 
انقضامهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدورسند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

رای شماره 139260302031001016-92/11/27 آقای محمد رجبيان محمدی فرزندغالمرضا 
ششدانگ یک باب کارگاه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از4534  اصلی واقع در محمدیه بخش 
2 ثبت نایين به مساحت 170/90 متر مربع خریداری عادی از خانم عفت جهرميان و خانم 

فاطمه زاده محمدی 
اکثيری جزن آبادی  فرزند  اله  رای شماره 139260302031001017-92/11/27 آقای ولی 
واقع  اصلی   4128 از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  دامداری  مفروزی  ششدانگ  عباسعلی 
درروستای مهرآباد بخش3  ثبت نایين به مساحت 72/70متر مربع خریداری رسمی مشاعی 

از ماشااله اکبرپورمهرآبادی 
فرزند  آبادی  جزن  اکثيری  اله  ولی  آقای   92/11/27-139260302031001018 رای شماره 
عباسعلی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از4128  اصلی واقع 
مربع  خریداری رسمی  متر  به مساحت 154/85  نایين  ثبت   3 آباد بخش  مهر  در روستای 

مشاعی از ماشااله اکبرپورمهرآبادی
فرزند  آبادی  جزن  اکثيری  اله  ولی  آقای   92/11/27-139260302031001019 رای شماره 
از 4128  ثبتی قسمتی  احداثی در پالک  باب خانه  از  ششدانگ یک  یكدانگ مشاع  عباسعلی 
اصلی واقع در روستای مهرآباد بخش 3 ثبت نایين به مساحت ششدانگ 214/95متر مربع 

خریداری رسمی مشاعی از ماشااله اکبرپورمهرآبادی 
رای شماره 1392603020310020-92/11/27 خانم جهان سلطان کاظمی جزن آبادی فرزند 
عزیزاله  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 4128 
اصلی واقع در روستای مهرآباد بخش 3 ثبت نایين به مساحت ششدانگ 214/95متر مربع 

خریداری عادی ازمالک رسمی ولی اله اکثيری جزن آبادی
شاهی  مزرعه  محمدی  علی  محمد  آقای   92/11/27-139260302031000108 شماره  رای 
فرزند غالمعلی ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 5603 اصلی 
واقع درمزرعه امام بخش 2 نایين بمساحت 302/50 مترمربع خریداری رسمی از غالمعلی 

محمدی مزرعه شاهی
عباس  فرزند  وزنه  نجيمی  شوکت  خانم  شماره92/12/14-139260302031001137  رای 
واقع  اصلی   334 از  ازپالک19فرعی  درقسمتی  احداثی  خانه  یكباب  مفروزی  ششدانگ 
مترمربع   434/75 بمساحت  نایين  ثبت  به  الحاقی  اصفهان   19 بخش  مظفرآباد  درروستای 

خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی خانم بی بی جان خانم نجيمی
فرزند  محمدی  برخورداریان  خليل  آقای  شماره92/12/14-139260302031001140  رای 
حبيب ششدانگ مفروزی مغازه احداثی در قسمتی از پالک 144 فرعی از 4296 اصلی واقع 

درنایين بخش 3 ثبت نایين بمساحت 66/53 مترمربع خریداری طی سند رسمی
غالمرضا  فرزند  پوربافرانی  مظاهر  آقای  شماره92/12/14-13926030203100141  رای 
ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 19628 اصلی واقع دربافران 
بخش 2 ثبت نایين بمساحت 295/50 مترمربع خریداری مع الواسطه ازوراث حسن حميدپور 
رای شماره139260302031001151-92/12/17 آقای سيد حجت اله موسی کاظمی محمدی 
فرزند سيد رضا ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی ازپالک 45فرعی از 19690 اصلی 
واقع درنایين بخش 2 نایين بمساحت 84/76 مترمربع باحفظ حقوق سند رهنی بانک کشاورزی 

خریداری عادی از مالک رسمی سيدرضاموسی کاظمی
اله موسی کاظمی محمدی  رای شماره139260302031001152-92/12/17 آقای سيد روح 
فرزند سيدرضا ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی ازپالک 45 فرعی از19690 اصلی 
بانک  رهنی  سند  حقوق  باحفظ  مترمربع   90/60 بمساحت  نایين  ثبت   2 بخش  درنایين  واقع 

کشاورزی خریداری عادی ازمالک رسمی سيد رضاموسی کاظمی
محمد  فرزند  نائينی  مفيدیان  ثمين  خانم  شماره92/12/17-139260302031001153  رای 
حسين بوالیت پدرش ششدانگ مفروزی یكباب ساختمان احداثی درقسمتی از پالک 48 فرعی 
از19690 اصلی واقع درنایين بخش 2 ثبت نایين بمساحت 120 مترمربع خریداری عادی از 

مالک رسمی معين مفيدیان نائينی
حسين  فرزند  نائينی  مفيدیان  اعظم  خانم  شماره92/12/17-139260302031001154  رای 
ششدانگ مفروزی قطعه زمين محصور که درآن احداث بنا شده درقسمتی ازپالک ثبتی 48 
مترمربع خریداری  بمساحت 120  نایين   ثبت   2 درنایين بخش  واقع  اصلی  از19690  فرعی 

عادی از مالک رسمی معين مفيدیان نائينی
احمد  فرزند  بافرانی  عرب  حسن  آقای  شماره92/12/17-139260302031001155  رای 
چهاردانگ مشاع ازششدانگ خانه احداثی درقسمتی ازپالک 7003 اصلی واقع دربافران بخش 
2 ثبت نایين بمساحت ششدانگ288/10 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه ازفاطمه عرب 

بافرانی مالک رسمی
دو  علی  فرزند  بافرانی  عرب  مهناز  خانم   92/12/17-139260302031001157 شماره  رای 
دانگ مشاع ازششدانگ خانه احداثی درقسمتی ازپالک 7003 اصلی واقع دربافران بخش 2 
عرب  ازفاطمه  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مترمربع  بمساحت ششدانگ288/10  نایين  ثبت 

بافرانی مالک رسمی
اله  حبيب  پورفرزند  نجف  احمد  آقای  شماره92/12/17-139260302031001158  رای 
دربافران  واقع  اصلی   5852 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یكباب  مفروزی  ششدانگ 

بخش 2 ثبت نایين بمساحت 201 مترمربع خریداری عادی ازوراث سلطان پوربافرانی
رای شماره139260302031001159-92/12/17 خانم بتول حسن زاده محمدی فرزند مسيب 
ششدانگ مفروزی زمين محصورکه درآن احداث بناشده درقسمتی ازپالک ثبتی 4572 اصلی 

واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایين بمساحت 415/80 مترمربع خریداری طی سند رسمی
رای شماره 139260302031001160-92/12/17 خانم بتول حسن زاده محمدی فرزند مسيب 
ششدانگ مفروزی زمين محصورکه درآن احداث بناشده درقسمتی از پالک ثبتی 4572 اصلی 

واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایين بمساحت 432/15 مترمربع خریداری طی سند رسمی
فرزند  محمدی  زاده  اکبرحسن  علی  آقای  رای شماره 92/12/17-139260302031001161 
 4572 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  تابی  نخ  وکارگاه  محصور  زمين  مفروزی  ششدانگ  مصيب 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایين بمساحت 445/35 مترمربع خریداری طی سند رسمی 
شاه  مزرعه  کریمی  هادی  آقای  شماره92/12/17-139260302031001162  رای 
فرعی  ثبتی36  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یكباب  مفروزی  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند 
از4420و4428و4297/1 اصلی واقع درنایين بخش 3 ثبت نایين بمساحت 107/67 مترمربع 

نسبت به سهم خریداری رسمی مشاعی

رای شماره139260302031001163-92/12/17 خانم شهنازنایبی نائينی فرزند علی اکبرسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یكباب خانه احداثی درقسمتی از پالک 4128 اصلی واقع درروستای 

مهرآباد بخش 3 ثبت نایين بمساحت ششدانگ 125.55 مترمربع خریداری رسمی مشاعی

فرزند  محمدی  الياسی  صدیقه  خانم  شماره92/12/17-139260302031001164  رای 
ميرعلم سه دانگ مشاع ازششدانگ یكباب خانه احداثی درقسمتی از پالک 4128 اصلی واقع 
درروستای مهرآباد بخش 3 ثبت نایين بمساحت ششدانگ 125.55 مترمربع خریداری رسمی 

مشاعی
فرزند  محمدی  سلطانی  عبدالعظيم  آقای   92/12/17-139260302031001165 شماره  رای 
محمد سه دانگ مشاع ازششدانگ باغ ازپالک ثبتی 2 فرعی از 3837 اصلی واقع درکشتزار 
مترمربع   2380.80 ششدانگ   بمساحت  نایين  ثبت   2 بخش  کناره  باغ  به  موسوم  حنفش 

خریداری عادی از وراث عبدالجواد توکلی مالكين رسمی مشروط به حفظ کاربری
فرزند  محمدی  توکلی  حسين  آقای   92/12/18  -139260302031001170 شماره  رای 
 2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   3409 مانده  باقی  ازپالک  باغ  مفروزی  ششدانگ  محمدتقی 
به  مشروط  توکلی  تقی  محمد  وراث  از  عادی  خریداری  مترمربع   370 بمساحت  نایين  ثبت 

حفظ کاربری
رای شماره 139260302031001171- 92/12/18 آقای غالمحسين رمضانی انارکی فرزند 
نایين  ثبت   4 بخش  درانارک  واقع  اصلی   128 ثبتی  ازپالک  خانه  مفروزی  حسين ششدانگ 

بمساحت 303 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی علی محمد رهنما
رای شماره139260302031001172-92/12/18 خانم نرجس سعيدی انارکی فرزند مالمهدی 
نه وسه سيزدهم سهم مشاع از 72سهم ششدانگ قطعه زمينی که درآن احداث بناشده ازپالک 
مترمربع   195.50 ششدانگ  بمساحت  نایين  ثبت   4 بخش  درانارک  واقع  اصلی   124 ثبتی 

خریداری عادی ازوراث محمد صفوی مالكين رسمی
فرزند  انارکی  سعيدی  نرجس  خانم   92/12/18  –  139260302031001173 شماره  رای 
ثبتی 125 اصلی  مالمهدی نه وسه سيزدهم سهم  مشاع از72 سهم ششدانگ خانه ازپالک 
از  عادی  خریداری  مترمربع   558.70 بمساحت ششدانگ  نایين  ثبت   4 بخش  درانارک  واقع 

وراث محمد صفوی مالكين رسمی
رای شماره139260302031001174 -92/12/18 آقای مجيد سلطانی محمدی فرزند محمد 
واقع  اصلی   2718 از  یكفرعی  ثبتی  ازپالک  آسياب  اتاق  مشهوربه  مخروبه  اتاق  ششدانگ 
وسيد  الدین  غياث  ازوراث  خریداری  مترمربع   98 بمساحت  نایين  ثبت   2 بخش  درمحمدیه 

محمد موسوی
رای شماره 139260302031001175-92/12/18 آقای محمد علی عرب بافرانی فرزند حسن 
بخش  دربافران  واقع  اصلی   7187 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  مفروزی  ششدانگ 
پوربافرانی  از غالمرضا  نایين بمساحت ششدانگ 202.30 مترمربع خریداری عادی  ثبت   2

مالک رسمی 
رای شماره 139260302031001176 – 92/12/18 آقای هادی مختاری محمدی فرزند علی 
واقع  اصلی   4450 از  فرعی   2 ثبتی  پالک  از  درقسمتی  احداثی  خانه  مفروزی  اکبرششدانگ 
بيگم  از خانم صدیقه  عادی  مترمربع خریداری  بمساحت 159.25  نایين   2 درمحمدیه بخش 

موسی کاظمی مالک رسمی
فرزند  محمدی  مختاری  اکبر  علی  آقای   92/12/18-139260302031001177 شماره  رای 
حبيب ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی  2 فرعی از 4450 اصلی واقع 

درمحمدیه بخش 2 نایين بمساحت 196.30  نسبت به مالكيت رسمی مشاعی 
باقر  فرزند  انارکی  سعيدی  احمد  آقای   92/12/18-139260302031001178 شماره  رای 
مترمربع  نایين بمساحت 66.64   4 درانارک بخش  واقع  ثبتی 61 اصلی  اتاق پالک  ششدانگ 

خریداری عادی مع الواسطه از نرگس خانم امينی چوپانانی
باقر  فرزند  انارکی  سعيدی  احمد  آقای  شماره92/12/18-139260302031001179  رای 
نایين بمساحت 21.25 مترمربع  ثبتی 62 اصلی واقع درانارک بخش 4  اتاق پالک  ششدانگ 

خریداری عادی مع الواسطه ازنرگس خانم امينی چوپانانی
92/12/18 آقای سيد احمد موسی کاظمی محمدی  رای شماره 139260302031001180 – 
فرزند سيد عباس ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 2913 اصلی واقع 
خانم  رسمی  مالک  از  عادی  خریداری  مترمربع   65.85 بمساحت  نایين   2 بخش  درمحمدیه 

فاطمه گرگيان محمدی 
فرزند  کاظمی  موسی  موسی  آقای سيد   92/12/18 رای شماره 139260302031001181- 
واقع  اصلی   3151 ثبتی  ازپالک  خانه  ششدانگ  سهم   72 از  مشاع  سهم   9 مصطفی  سيد 
سيد  وراث  از  عادی  خریداری  مترمربع   304 ششدانگ  بمساحت  نایين   2 بخش  درمحمدیه 

مصطفی موسی کاظمی
رای شماره 139260302031001182 92/12/18 آقای مهدی اصفيا فرزند عباس ششدانگ 
خانه ازپالک ثبتی 13978 اصلی واقع دربنوید عليا بخش 2 ثبت نایين بمساحت 415 مترمربع 

خریداری عادی مع الواسطه ازمولود بنویدی
رای شماره 139260302031001210 – 92/12/28 آقای سيد محمد موسی کاظمی محمدی 
فرزند سيد حسين ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 4436 اصلی واقع 

درمحمدیه بخش 2 نایين بمساحت 101.90 مترمربع خریداری طی سند رسمی 
رای شماره 139260302031001211 – 92/12/28 خانم فاطمه سلطانی محمدی فرزند جمال 
ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی از 4436 اصلی واقع در محمدیه بخش 

2 ثبت نایين بمساحت 167.87 مترمربع خریداری طی سند رسمی
رای شماره 139260302031001212- 92/12/28 آقای حميدرضا درخشان فرزند ولی اله 
ششدانگ انباری احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 811 فرعی از 19627 اصلی واقع دربخش 2 

نایين بمساحت 63.55 مترمربع خریداری طی سند رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/1/30  تاریخ انتشارنوبت دوم : 93/2/14

   کفيل ثبت نائين – رسول زمانی نائينی

مفاد آرا 
2272آگهی مفادآراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
 که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه های کثير االنتشار محلی آگهی ميشود تا شخص یا اشخاصی که به آرای 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
و اسناد و امالک اردستان تسليم و رسيد اخذ نمایند و از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 

ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمایند .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض 
ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت  گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 

مينماید  ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متزرر به دادگاه نيست . 
رای شماره 139260302032000461 مورخه 1392/12/17 آقای علی اصغر رحمتيان کچو 
مثقالی فرزند حسين ششدانگ یكبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک  217 فرعی از 75 
اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 160/89 متر مربع انتقالی از حسين 

رحمتيان 
عسكری  خانم  منور  خانم   1392/08/25 مورخه   139260302032000244 شماره  رای 
اردستانی  فرزند محمد ششدانگ یكباب ساختمان بر روی قسمتی از پالک  1327 فرعی از 
یک اصلی اردستان  واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 180/38 متر مربع انتقالی 

رسمی از طرف حسن عسگری 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/1/30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/2/13 

م الف 19خير اله عصاری ریيس اداره ثبت واسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی
2270 شماره 93/318/33/وچون  تحدید حدود ششدانگ 25 قطعه ملک متصالت مزروعی 
تحت پالک شمارههای 397 و 408 و 409 فرعی واقعات در قریه فسخود 46 اصلی دهستان 
فرنگيس مسعود  خانم  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان  ثبت   17 بخش  اردستان  عليای 
به  آن  حدود  تحدید  و  باشد  می  ثبت  جریان  در  غيره  و  مهدیقلی  فرزند  اصفهانی  ناصری 
فرنگيس مسعود  خانم  در خواست  به  بنا  اینک  گردد  می  تحدید  قبلی  آگهی  در  اشتباه  علت 
ناصری اصفهانی و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحدید پالک مرقوم در روز سه شنبه 
مورخه 1393/2/30 از ساعت 9 صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کليه مالكين مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند  محل حضور  در  مقرر  ساعت  روز  در  گرددکه  می  اخطار  مجاورین  اعتراضات  یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 طبق ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده قانون تعيين و تكليف پرونده 
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تنظيم  تاریخ  ماهاز  یک  ظرف  ثبت  معترضين  های 
 دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسليم 

نمایند .
م الف: 20خيراله عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

مفاد آراء 

شماره 103/93/8/58-“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

برابر آراء صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعييت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
محرز  متقاضيان  وبالمعارض  مالكانه  تصرفات  وبيدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
گردیده است لذامشخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره8726 هيات :آقای امير حسين یزدان بخت فرزندنعمت اله  شماره شناسنامه 
به شماره 1250012376)بالمناصفه(در  فرزند رمضان  بيدگلی  غم  بی  مليحه  خانم  و   9935
شش دانگ یک باب خانه به مساحت97/25مترمربع پالک 5فرعی مجزي شده  از مشاعات و1و 

2و 3فرعی از    713  اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل  

2ـ رای شماره8575 هيات :آقای علی کثيری بيد هندی فرزندحبيب اله بشماره شناسنامه 1 و 
خانم فاطمه خاکسار آرانی فرزند غالمحسين  به شماره شناسنامه 53 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 292/95مترمربع پالک شماره 13فرعی مفروزومجزی شده از 

5فرعی از 1155 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل  
3- رای شماره 8520هيات:اقای حسن دهقانی آرانی  فرزندعلی اکبربشماره شناسنامه 10604 
وخانم زینب عبداله آبادی آراني  فرزندحبيب اله به شماره شناسنامه 350)بالمناصفه(در شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت 109/80مترمربع پالک4فرعي مفروزومجزي شده 2و3فرعی از 
شماره 1346 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

4ـ رای شماره 8800 هيات :آقای عزیزاله رهيده  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 332  در 
الی  از1  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 343/50مترمربع پالک 14مفروزومجزی شده 

13فرعی ازشماره  2247اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

5- رای شماره   7468هيات آقاي عليرضا سالمی آرانی فرزند احمد آقا شماره شناسنامه 94 
وخانم طاهره رضائی مطلق آرانی فرزندعلی به شناسنامه 391 )بالمناصفه( در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 143مترمربع پالک 2054 فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی 

دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

فرزندمحمد حسين بشماره  آرانی  قاسم حاجی محمدی   :آقای  رای شماره  8991هيات  6ـ 
شناسنامه10038  و خانم  رقيه عسگرزاده  آرانی فرزند ذبيح اله به شماره شناسنامه 11639 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/75مترمربع پالک 2053فرعی مجزي 

شده  از 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

7ـ رای شماره 8810هيات :اقای حسن عبدالقدیری آرانی  فرزند مانده علی بشماره شناسنامه 
2536 و مانده علی عبدالغدیری فرزند عباس شناسنامه 259)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 202/5مترمربع پالک 2052فرعی مفروزومجزی شده از2638اصلی واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
8ـ رای شماره 8718هيات :آقای حسن خاکسار آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 207 و 
آقای علی اکبر خاکسار  آرانی فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه 78)بالمناصفه(در شش 
از  دانگ یک باب خانه به مساحت 250/75مترمربع پالک 2051فرعی مفروزو مجزی شده  
2638اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازآقای ماشاهلل اکرميان )مالک رسمی(

انارکی فرزند  حسن بشماره شناسنامه 1122  :آقاي محمد علی  9ـ رای شماره 8805هيات 
و خانم سليمه سالمی آرانی فرزند احمد آقا به شماره شناسنامه 1250079640)بالمناصفه(

از  شده  مجزی  فرعی  پالک2050  مساحت130/50مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش 
2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

10ـ رای شماره  8734هيات :آقای  حامد سعدآبادی  فرزندعلی محمدبه شماره شناسنامه 
343 وخانم زینب قدیریان آرانی فرزند رمضانعلی شناسنامه 224)بالمناصفه(در شش دانگ 
از  شده  مفروزومجزی   فرعی     2049 پالک  186/15مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک 
2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.خریداری عادی مع الواسطه 

ازآقای حسن اکرميان )مالک رسمی(

11-رای شماره 8156هيات :آقای محمد باغبان زاذه آرانی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
از  مجزی شده  پالک2048فرعی  90/20مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  273 شش 

2638 اصلی واقع احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

12-رای شماره8819هيات :آقای سعيد حاجی جمالی آرانی فرزندرضابشماره شناسنامه 363 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97مترمربع پالک 2047 فرعی  مجزی شده از2638 

اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
13- رای شماره 8813 هيات :آقای احمد خانی  فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  2165در 
از   شده  مجزی  فرعی    2046 پالک  مساحت354/75مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.خریداری عادی ازآقای حسن 

عرفانيان )مالک رسمی(
بشماره  محمد  فرزندعلی  آرانی   دالوریان  حسينعلی  :اقاي  هيات   8514 شماره   رای   -14
پالک  140/60مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   124 شناسنامه  
شماره2045فرعی مجزی شره از  2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبيدگل
:اقای حسينعلی آهنج فرزند عباس بشماره شناسنامه 6484و  15- رای شماره 8781 هيات 
خانم ربابه خوش بخت آرانی فرزند مندعلی به شناسنامه 85)بالمناصفه(  در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 174مترمربع پالک شماره 2056فرعی مجزی شده از 2638اصلی واقع 
دراحمدآبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خریداری عادی مع الواسطه ازآقای احمدمالنژاد 

)مالک رسمی(
16-رای شماره8780هيات :آقای مهدی آهنج  فرزندحسينعلی بشماره شناسنامه 755 و خانم 
)بالمناصفه (در شش  نيافرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 1250137373  الهام  نسرین 
دانگ یک باب خانه به مساحت 154/50مترمربع پالک 2055 فرعی  مجزی شده از فرعی 2638 
اصلی واقع دراحمدآبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل خریداری عادی مع الواسطه ازآقای 

احمدمالنژاد)مالک رسمی(

17- رای شماره 9001 هيات :آقای عباسعلی رحيمی  فرزند محمد بشماره شناسنامه  4598در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت112/50مترمربع پالک 379 فرعی  مجزی شده از 43اصلی 

واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
18- رای شماره  8996 هيات :اقاي امير حسين شكراِیيان فرزند امراله بشماره شناسنامه  11 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180مترمربع  پالک شماره378فرعی مجزی شره از  

43 اصلی واقع در غياث آباد نوش آباذ  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل
19- رای شماره 8796 هيات :اقای مسلم تقدیری نوش آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
119 وخانم فاطمه رنگينی نوش آبادی فرزند رضا شناسنامه 22)بالمناصفه(در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت  208/15مترمربع پالک شماره 732فرعی مجزی شده از106 فرعی از 

41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل
شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  بيدگلی   فينی  جواد  :اقای  8568هيات  رای شماره   -20
144در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  135/45مترمربع پالک شماره 2054فرعی مجزی 

شده از147فرعی از 3 اصلی واقع درمعين آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 
به  فرزندعباس  بيدگلی   زارع  رزاقی  ابوالفضل  :آقای   8721هيات  شماره   رای  21ـ 
شناسنامه  علی  احمد  فرزند  بيدگلی  عبدالمجيدی  فاطمه  7017وخانم  شناسنامه  شماره 
11252)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  173/20مترمربع پالک 2053 فرعی   

مفروزومجزی  شده از 3اصلی واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  بيدگلی  کار  کشت  عبداله  :آقای  8790هيات  22-رای شماره 
6952 خانم اکرم دخيل بيدگلی فرزند علی شناسنامه 159)بالمناصفه(شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 245/25مترمربع پالک2052فرعی مجزی شده از 3 اصلی واقع معين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خریداری عادی ازیداهلل کشتكار)مالک رسمی(
23-رای شماره8510هيات :آقای محمد جوادکویری آرانی   فرزندحبيب اله بشماره شناسنامه 
1781 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90مترمربع پالک 941 فرعی  مجزی شده از340 

فرعی از 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

24- رای شماره 8724 هيات :آقای عباس عابدین آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه342 
و خانم زهرا عظيمی فرزنذ عباس شناسنامه 134)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت178/49مترمربع پالک 940فرعی  مجزی شده از  343فرعی   از 2645اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
بشماره  محمدحسين  فرزند  اکبرزاده   علی  رمضان  :اقاي  هيات   8793 شماره   رای   -25
شناسنامه  1753 و خانم محترم اشجعی آرانی فرزند یداله شناسنامه 1782)بالمناصفه(  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 300مترمربع  پالک شماره939فرعی مجزی شده از 343  

از2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
26- رای شماره 8988 هيات :خانم منير درزی فرزند حسين بشماره شناسنامه 96 در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 86/90مترمربع پالک شماره 27فرعی مجزی شده از 2فرعی 

از252  اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
شناسنامه  بشماره  فرزندعلی  آبادی   معين  حسينعلی  :آقای  شماره8989هيات  27-رای 
366)نسبت به4/5دانگ (و خانم زهرا بيدگلی جوشقانی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه278 
)نسبت به1/5 (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 192/25مترمربع پالک 32 فرعی  مجزی 

شده از5 فرعی 293 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
بشماره  ميراحمد  فرزند  بيدگلی   حسينی  محسن  سيد  :آقای  هيات   8812 شماره  رای   -28
شناسنامه  -در شش دانگ یک باب خانه به مساحت51مترمربع پالک 42 فرعی  مجزی شده 

از 1 فرعی از 286اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
29- رای شماره  9000 هيات :اقاي سيد حسين بنائی نوش آبادی فرزند سيد علی اکبر  بشماره 
شناسنامه  5462 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118مترمربع  پالک شماره381فرعی 

مجزی شره از  43 اصلی واقع در غياث آباد نوش آباذ  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل

غالمرضا  فرزند  آبادی  نوش  احتياجی  حسين  محمد  :اقای  هيات   8999 شماره  رای   -30
به مساحت  170مترمربع پالک شماره  باب خانه  دانگ یک  بشماره شناسنامه  - در شش 
380فرعی مجزی شده از43اصلی واقع درغياث آبادنوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول93/1/30تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/15                              
 ریيس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبيدگل   عباس عباس زادگان

مفاد آرا
تعیین قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  103/93/22/58“آگهی  شماره    

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”
 برابر آراء صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعييت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند

محرز متقاضيان  وبالمعارض  مالكانه  تصرفات  وبيدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر   رسمی 

 گردیده است لذامشخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم

 در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

 مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو

 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت

یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره فرزندعباسعلی  آرانی  اف  زاده  حسن  علی  احمد  :آقای  شماره8142هيات  رای   1ـ 

فرزند مسلم شناسنامه 9865)بالمناصفه(در شش پناهيده  زهرا  و خانم   شناسنامه 10346  

 دانگ یک باب خانه به مساحت172مترمربع پالک 1239فرعی مجزي شده  از 235از 2640

  اصلی واقع در آران دشت آران بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
 2ـ رای شماره8166 هيات :آقای محمد علی قنائی آرانی فرزندغالمحسين بشماره شناسنامه

1238فرعی شماره  پالک  214/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   374 

ثبتی آران دشت بخش 3 حوزه  در  واقع  اصلی  از 2640  از 235فرعی   مفروزومجزی شده 

  آران وبيدگل
 3- رای شماره 8176هيات:اقای عباس صالحيان آرانی  فرزندمحمد جعفر بشماره شناسنامه

 312 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 182/75مترمربع پالک1240فرعي مفروزومجزي

شده 140فرعی از شماره 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
 4ـ رای شماره 7556 هيات :خانم فاطمه ناصر آرانی  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 124

 )نسبت به4دانگ(وخانم شمسی جوبيان فرزند صادق شناسنامه 91)نسبت به2دانگ( در شش

 دانگ یک باب خانه به مساحت 167/75مترمربع پالک 1241مفروزومجزی شده از 280فرعی

ازشماره  2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

شناسنامه شماره  رضا  فرزند  آرانی  بوجار  وحيد  آقاي  8169هيات:  شماره    رای   -5 

شناسنامه6190000967 به  فرزندغالمعلی   آرانی  مرشدی   مرجان  وخانم   1250138426  

فرعی  1242 پالک  68/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   )بالمناصفه( 

 مفروزومجزی شده از376فرعی از2640 اصلی در آراندشت آران بخش 3 حوزه ثبتی آران

وبيدگل خریداری عادی ازرضابوجارآرانی وصغری لقب دوست آرانی )مالكين رسمی (
  6ـ رای شماره  8224هيات :آقای محمد خداميان آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه9210

 و خانم  زهرا  شائی آرانی فرزند سيف اله به شماره شناسنامه 10327 )بالمناصفه( در شش

2638 از  شده   مجزي  2026فرعی  پالک  190/85مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک   دانگ 

 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خریداری عادی ازاحمدمالنژاد)مالک

رسمی (
 7ـ رای شماره 8229هيات :اقای مسعود آفتابی آرانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 187 و

 خانم طيبه حسينی پورآرانی فرزند عباس شناسنامه 204)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب

 خانه به مساحت 126/25مترمربع پالک 2027فرعی مفروزومجزی شده از2638اصلی واقع

در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
 8ـ رای شماره 8139هيات :آقای احمد قنائی آرانی فرزندغالمحسين بشماره شناسنامه 262 و

 خانم کبری بوجارآرانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 402)بالمناصفه(در شش دانگ یک

 باب خانه به مساحت 130/45مترمربع پالک 2028فرعی مفروزو مجزی شده  از 2638اصلی

واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
فرزند  حسين بشماره شناسنامه آرانی  :آقاي محسن دالوریان   9ـ رای شماره 8159هيات 

1296 شناسنامه  شماره  به  علی  مانده  فرزند  آرانی  عبدالقدیری  زینب  خانم  و   11597 

 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت162مترمربع پالک2029 فرعی مجزی شده

از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
فرزندغالمرضاشماره سرتختی   حيدری  اله  شمس  :آقای   8132هيات  شماره   رای   10ـ 

 شناسنامه 60وخانم فاطمه فائضی آرانی فرزند احمد شناسنامه 361)بالمناصفه(در شش دانگ

 یک باب خانه به مساحت  120مترمربع پالک 2030 فرعی مفروزومجزی  شده از 2638اصلی

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
 11-رای شماره 1631هيات :آقای رحمت اله ميرزازاده آرانی فرزند ميرزا بشماره شناسنامه

 7671 و خانم فاطمه شافعی آرانی فرزند آقا شناسنامه 345 )بالمناصفه(شش دانگ یک باب

 خانه به مساحت 132/70مترمربع پالک2031فرعی مجزی شده از 2638 اصلی واقع احمد

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
 12-رای شماره8227هيات :آقای علی ميرزازاذه آرانی  فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه

 375  وخانم مهين وردست آرانی فرزند حسن شناسنامه 87)بالمناصفه( در شش دانگ یک

 باب خانه به مساحت 119/57مترمربع پالک 2032 فرعی  مجزی شده از2638 اصلی واقع

دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
 13- رای شماره 8223 هيات :آقای حسين بتولی آرانی   فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه

دانگ شش  123)بالمناصفه(در  شناسنامه  یوسف  فرزند  آرانی  خليق  فاطمه  خانم  و    281 

989و990و از  شده  مجزی  فرعی   7484 پالک  مساحت176/50مترمربع  به  خانه  باب   یک 

1000فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
  14- رای شماره  8118 هيات :اقاي حسن شبانی زاده   فرزندرمضانعلی بشماره شناسنامه

 8952  و خانم زهره ساالری آرانی  فرزند علی  شناسنامه 77)بالمناصفه(در شش دانگ یک

 باب خانه به مساحت 185/45مترمربع  پالک شماره2025فرعی مجزی شره از  2638 اصلی

واقع در احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
 15- رای شماره 8124 هيات :اقای حسين حسن زاره بيدگلی فرزندمهدی بشماره شناسنامه

 9066و خانم الهام اصيليان بيدگلی فرزند علی اکبر به شناسنامه 470)بالمناصفه(  در

 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 130/57مترمربع پالک شماره 2049فرعی مجزی

عادی خریداری  وبيدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  درمعين  واقع  3اصلی  از   شده 

ازعلی مينایی بيدگلی )مالک رسمی(
16-رای شماره8230هيات :آقای مهدی قليائی بيدگلی فرزندحسين بشماره شناسنامه 
9034در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 137/50مترمربع پالک 17فرعی مجزی 
شده از5 و7و8 فرعی وقسمتی از مشاعات از 1149 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبيدگل
بشماره  اصغر  فرزند  منفرد   محمدی  مهدی  :آقای  هيات   8257 شماره  رای   -17
شناسنامه   5981در شش دانگ یک باب خانه به مساحت109مترمربع پالک 726 فرعی  

مجزی شده از 116فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش
منفرد)مالک ازاصغرمحمدی  عادی  خریداری  وبيدگل  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد    

رسمی(
بشماره عباس    فرزند  منفرد   محمدی  اصغر  :اقاي  هيات   8249 شماره   رای   -18 

پالک 36/75مترمربع   مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  در   80  شناسنامه  

 شماره727فرعی مجزی شره از 116 فرعی از41 اصلی واقع در حسن  آباد نوش آباد

 بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل

 19- رای شماره 8251 هيات :اقای اصغر محمدی منفرد نوش آبادی فرزندعباس بشماره

 شناسنامه  80 )نسبت به 4 دانگ(وخانم فاطمه شریفی نوش آبادی فرزند علی اکبر  شناسنامه

 75)نسبت به 2 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  252/75مترمربع پالک شماره

 728فرعی مجزی شده از116 فرعی از 41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آبادبخش 4 حوزه

ثبتی آران وبيدگل
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت

صادر خواهد شد.

تاریخ  انتشار نوبت اول93/1/30 تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/15                              
  ریيس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبيدگل     عباس عباس زادگان
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برگزاری همایش رایگان 
شرکت در المپياد نجوم

مدیر آموزش مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: در سال جاری 
و در اصفهان، روز جهانی نجوم با استفاده از روش های عملی 

و به صورت گویا، برای مردم تشریح می شود.
ژاله موزون اظهار داش��ت: در روز جهانی نجوم و در سرتاسر 
دنیا، منجمان به میان مردم و اماکن عمومی رفته و لحظات 

علمی و شادی را برای مخاطبان به ارمغان می آورند.
وی همچنی��ن از برگ��زاری همای��ش رای��گان ش��رکت 
در المپی��اد نج��وم خب��ر داد و گف��ت: در تاری��خ چه��ارم 
 اردیبهش��ت و س��اعت 9 صب��ح، ای��ن همای��ش برگ��زار 

می شود.
موزون تصریح کرد: در همایش رایگان ش��رکت در المپیاد 
نجوم از داوطلبان، تعیین س��طح ش��ده و دوره اصلی نیز در 

اوایل تیرماه 1393 برگزار می شود.
به گزارش مهر روز جهانی نجوم، در تاریخ 19 اردیبهش��ت 

برگزار می شود.

جلسات » متن خوانی دیوید 
هيوم« در رویش دیگر

سلسله نشست هایی با عنوان »متن خوانی ویوید هیوم « در 
موسسه مطالعاتی رویش دیگر برگزار خواهد شد.

مدیر موسس��ه مطالعاتی روی��ش دیگر گفت: این سلس��له 
نشس��ت ها در قالب ده جلس��ه به بازخوانی رس��اله ماهیت 

بشر می پردازد. 
محمد رضا واعظ افزود: سلس��له نشس��ت های متن خوانی 
دیوید هی��وم  با حضور و س��خنرانی دکتر رض��ا صادقی، از 
 اعضای هیات علمی گروه فلس��فه دانش��گاه اصفهان برگزار

  می ش��ود. گفتن��ی اس��ت، این سلس��له نشس��ت ه��ا از 
4 اردیبهش��ت ماه آغاز خواهد ش��د و در روزهای پنجشنبه 
در ساعت 10 تا 12 برگزار می ش��ود.عالقمندان می توانند 
جهت ثبت نام برای ش��رکت در این جلس��ات به موسس��ه 
مطالعاتی روی��ش دیگر واقع در خیاب��ان بزرگمهر، روبروی 
بیمارستان ش��هید آیت اهلل صدوقی، مجتمع تجاری اداری 
 جام جم مراجعه و یا با شماره تلفن 2۶۶9024 تماس حاصل

 نمایند. 

تماشای بانوان مسلمان 
اتریشی به تاریخ اصفهان

گروه 21 نفره بانوان مس��لمان اتریش��ی در سفر به اصفهان 
از بناه��ای تاریخی این ش��هر بازدید کردند. مس��وول امور 
بین المل��ل ش��هرداری اصفه��ان اظه��ار کرد: ای��ن گروه 
چهارشنبه گذش��ته  وارد اصفهان ش��دند و امروز از بناهای 
تاریخ��ی اصفه��ان از جمله مس��جد جامع عتی��ق، میدان 
 امام خمینی )ره( و میدان احیا ش��ده ام��ام علی)ع( بازدید 

کردند.

عروس چينی 10 سال لباس 
عروس را از تن در نياورد

زن چینی ب��رای اینکه خاطره 
خ��وش زندگ��ی اش فراموش 
نشود طی 10 سال فقط لباس 
عروسی به تن داشته است.یک 
زن چین��ی در 18 س��الگی به 
عنوان برده به م��ردی فروخته 
می ش��ود پ��س از 15 س��ال از 
دس��ت وی ف��رار می کن��د و با 
مردی مهربان آشنا می ش��ود.وی می گوید: فکر می کردم همه مردها 
توهین می کنند و کتک می زنند اما از وقتی با مرد مهربان آش��نا شدم 
مرا از پوسته شک و تردید و نفرت بیرون آورد؛ وقتی درخواست ازدواج 
کرد باور نمی کردم، از آن زمان تصمیم گرفتم هرگز لباس عروسی را 
در نیاورم چون نماد خوشبختی و ش��ادی و شیرین ترین روز زندگی ام 
 بود، به همین دلیل سه تای دیگر از این لباس را دوختم و هرگز بعد از

 10 س��ال زندگی لباس را از تنم در نیاورده ام تا خاطره ش��یرین و روز 
زیبای زندگی ام فراموشم نشود.

 قدیمی ترین پيام  با بطری
 کشف شد

جوان��ی 20 س��اله، 101س��ال 
پیش کارت پس��تالی را در بطری 
شیشه ای گذاش��ته و به آب های 
بالتیک می اندازد. »ریچارد پالتز« 
یک جوان 20 س��اله، 101 سال 
پی��ش در 17 م��ه 1913 کارت 
پستالی را در یک بطری شیشه ای 
گذاشته و در دریای بالتیک انداخته اس��ت که در مارس 2014 توسط یک 
ماهی گیر پیدا می ش��ود. »ریچارد پالتز« از کسی که بطری را پیدا می کند 
خواس��ته تا به آدرس��ی در برلین که روی کارت نوشته ش��ده برود.»آنجال 
اردمن« نوه ریچارد که ۶2 سال دارد به روزنامه آلمانی »اشپینگل« گفت: 
پدر بزرگ وی در سال 194۶ درگذشته است و خود از وجود این بطری خبر 

نداشته است .

جشنواره بازی های بومی محلی 
زنان فاطمی

اولین جش��نواره بازیهای بومی 
محلی ویژه بانوان شهرس��تان 
اصفهان ب��ه مناس��بت والدت 
دخت نبی اک��رم فاطمه )س( و 
روز زن روز دوم اردیبهشت ماه 
برگزار می شود.بانوان ورزشکار 
روستایی شهرستان اصفهان در 
رشته های لی لی،خروس جنگی و داژبال)وسطی(در سالن توحید نصرآباد 
بخش جرقویه با هم به رقابت بپردازند.این رقابتها با همکاری بخشداری 
جرقویه و شهرداری و شورای شهر نصرآباد زیر نظرهیات ورزش روستایی 

و بازیهای بومی محلی شهرستان اصفهان برگزار می شود.

رکورد جالب اصفهانی ها در ليگ 
سيزدهم

بدون شک یکی از مهم ترین 
مشکالت ذوب آهن در لیگ 
س��یزدهم ضعف دروازه بانان 
این تیم بود ک��ه از هفته اول 
این تیم را دچار مشکل کرد و 
حتی تغییرات متوالی و پشت 
س��ر هم نتوانست این معضل 
بزرگ را حل کند تا در نهایت 
محمد رشید مظاهری در دو بازی آخر بر روی خط دروازه ذوب آهن قرار 
 گرف��ت و عملک��رد بهت��ری نس��بت ب��ه بقی��ه دروازه بان��ان ای��ن

 تیم داشت.
 ذوب آهنی ها تا قبل از اس��تفاده از مظاهری به مسعود همامی، گئورگ 
کاس��پاروف و میالن میاتوویچ اعتماد کرده بودن��د و مظاهری به عنوان 
چهارمین دروازه بان ذوب آهن در لیگ سیزدهم به میدان رفت تا این تیم 
در این زمینه رکورددار ش��ود. تیم های دیگری مثل استقالل خوزستان، 
داماش گیالن، راه آهن و فوالد هم با سه دروازه بان بعد از ذوب آهن قرار 

می گیرند.

قلعه نویی: داور به این بدی تو 
عمرم ندیده بودم

امیر قلعه نویی، سرمربی این 
تیم بعد از شکس��ت دو بر یک 
مقابل الش��باب عربستان در 
کنفرانس خبری گفت: متاسف 
هستم برای فوتبال آسیا. شما 
مطمئن باشید که فوتبال آسیا 
با این وضعیت داوری پیشرفت 
نخواهد کرد، چرا که مسئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا عرب هستند و داور این دیدار هم عرب بود و این 
فوتبال نیست .قلعه نویی ادامه داد: اگر فوتبال آسیا می خواهد پیشرفت کند، 
باید نتایج داخل زمین رقم بخورد. شاید شما عرب ها از این فوتبال لذت ببرید 
ولی ما لذتی از این وضعیت نمی بریم چرا که در این شرایط یک تیم قربانی 

می شود و تیم دیگر پیروز میدان لقب می گیرد.

ضربه روحی هم ارثی است!

عکس نوشت

هشدار سازمان 
غذا و دارو  درباره 
داروهای تبليغی 

در شبکه های 
ماهواره ای 

س[
]کاریکاتوراز   فار

روش�نگری مالی اس�تقالل � پرس�پوليس دیگر چه 
سروصدایی به  پا خواهد کرد؟

امیررضا خ��ادم ب��ر این باور اس��ت، ب��ه  خاطر اس��تقالل و 
پرسپولیس مجبور شده اند اصالح نظام باشگاه  داری را  وارونه 
انجام دهند؛ اما همین خان اول، سروصدا و جنجال بسیاری 
به راه انداخته   است. تنها افشای لیست ارقام قراردادهای یکی 
از دو باشگاه، موجب شده تا حاشیه های فراوانی ایجاد شود، 
ولی از صندوقچه این تیم ها دیگر چه سروصداهایی برخواهد 

خاست؟
لیگ بر تر فوتبال ایران به  پایان خود رسیده و بر خالف اینکه 
حتی پیش از هفته پایانی، بسیاری از تیم ها به  دنبال تدارکات 
فصل جدید تیم خود بودند، استقالل و پرسپولیس همچنان  
بالتکلیف اند و حتی هیأت مدیره این باشگاه ها، هنوز ترمیم 
نشده است؛ چه رس��د به اینکه فرایند خصوصی سازی و تیم 

مدیریتی جدید این دو باشگاه مشخص شود.
چیزی که مسلم است اینکه هر دو فردی که اکنون مدیرعامل 
این باشگاه هستند، در آینده نزدیک در پست خود  نخواهند 
بود و رفتنی هستند و همین، وضعیت را برای فصل آینده این 

دو باشگاه بغرنج تر خواهد ساخت.
بنا بر این گزارش، علی فت��ح اهلل زاده پس از پایان لیگ تقریبا 
در همه گفت وگو هایش از رفتن پس از مس��ابقات آس��یایی 
خبر داده و این مه��م با توجه ب��ه وضعیت بد اس��تقالل در 
این مس��ابقات بیش��تر از دو هفته به طول نخواهد انجامید. 
علی پروین نیز پس از اینکه از ش��ادی اولیه مدیرعاملی اش 

بیرون آمد و جیب های خالی باش��گاه را دید، هرچه  توانست 
علیه وزارت ورزش و ش��خص وزیر موضع گیری کرد تا بوی 

الرحمانش در باشگاه بپیچد.
اما بیش��تر از اینکه رفتن و بالتکلیفی مدیران این باشگاه در 
این میان اهمیت داشته باشد، وضعیت عجیب و غریب این دو 
باشگاه است که در  سال ها  و با مدیریت های متفاوت، سرانجام 
مشابهی داش��ته اند، به  گونه ای که تنها حسابرسی از باشگاه 
پرسپولیس، بدهی تقریبی 70 میلیاردی را برای این باشگاه به  
همراه داشته است و به زودی  وزارت ورزش و جوانان وضعیت 

حسابرسی باشگاه استقالل را منتشر خواهد کرد.
امیرخادم بر این باور اس��ت،  جنجال هایی که پس از انتش��ار 
مبلغ قراردادهای پرس��پولیس ایجاد شده، طبیعی بوده و در 
این زمینه گفته است: »ما تالش کردیم که ورود فنی منسجم 
و با برنامه داشته باشیم که این اتفاقات هم سر و صدای خاص 
خود را دارد. کس��ی که به درون آب می رود، پا هایش خیس 
می شود. ما نسبت به این موضوع که باشگاه ها باید برای کشور 
و عالقه مندان بی شمارشان حفظ شود، احترام قائل هستیم؛ 
اما طبیعی اس��ت ک��ه برای م��داوای یک مری��ض، احتمال 
جراحی و مصرف دارو هم هست. خواس��ته یا ناخواسته این 
گونه بررسی ها مشکالت خاص خود را دارد و سر و صدا هم به 
پا می کند. ما به عنوان افرادی که مسئولیت داریم با مشورت 
با اهالی باش��گاه و تحمل همه موانع، باید اقدامات مناسب را 

انجام دهیم تا مشکالت به آینده کشیده نشود«.
 همه آن هایی که ب��ا روی کار آمدن دولت جدید و وعده های 

آن ها درباره خصوصی س��ازی این دو باش��گاه روبه رو شدند، 
می دانستند، آنها کار آسانی  پیش  روی ندارند؛ اما هم اکنون 
که این مهم با حرکت بسیار کند و  حاشیه های بسیاری آغاز 
ش��ده، امیدواریم  رسالت شفاف سازی از دس��تور کار وزارت 

ورزش خارج نشود.
باید گفت، همان گونه که انتش��ار رقم قراردادهای باش��گاه 
پرس��پولیس، س��رو صدای زیادی به پا کرده، افشاری دیگر 
مواردی که در این سال ها پیرامون این دو تیم وجود داشته نیز 
ممکن است  جنجال آفرین شود؛ از پرداخت پول به خبرنگاران 
تا اهدای ویال و ماشین به جای مبلغ قرارداد و فرارهای مالیاتی 

و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید!
ناگفته نماند،  ش��اید حمله هایی که در روزهای اخیر از سوی 
ذی نفعان این دو باشگاه برای افشای حقایق پشت پرده آن ها 
صورت گرفته،  موجب ش��ود ک��ه پرونده این دو باش��گاه نیز 
مشمول مصلحت اندیشی هایی شود و روند شفاف سازی آن را 
 مختل کند.این در حالی است که میلیاردها تومان در فوتبال 
ما صرف می ش��ود که همه هزینه اس��ت و نه به اشتغال زایی 
کمک می کن��د و نه گردش مال��ی ایجاد می کن��د که ثروت 
حاصلش باشد. اگر کمی در نش��اط آفرینی و مسائلی از این 
دست هم تاثیر مثبت دارد، آن را باید به حساب جذابیت های 
این ورزش و مس��ائل دیگر گذاش��ت نه مدیریت باشگاه ها و 
مس��ئوالن.واقعیت این اس��ت که حتی هواداران استقالل و 
پرسپولیسی که این روز ها تیمشان حال و روز چندان خوشی 
ندارد، نیز امیدوارند  ی��ک بار  برای همیش��ه، بنای مدیریت 
غیر اصولی و س��لیقه ای � که موجب می شود دو باشگاه بیش 
از 100 میلی��ارد بدهی باال بیاورند � از دامن این دو باش��گاه 

برچیده شود و یک ساختار مناسب و اصولی روی کار بیاید.
گفتنی است، شفاف س��ازی در مسیر خصوصی  سازی این دو 
باشگاه، مهم   ترین کاری است که مسئوالن وزارت ورزش نباید 

آن از یاد ببرند.

دانشمندان معتقدند که استرس ناشی از تجربه ضربات روحی 
می تواند از پدر مادرها به فرزندان منتقل شود و به مدت چندین 
نسل روی آن خانواده اثر بگذارد.محققان ادعا می کنند با توجه 
به اینکه شوک های عمده روی کار سلول ها در بدن اثر گذاشته 
و آن ها را تغییر می دهند، ضربات روحی می تواند به ارث رسیده 
و این تغییرات می توانند به فرزندان هم منتقل ش��وند.مدت ها 
بود که روان شناسان می دانستند گاهی اوقات این ضربه روحی 
می تواند س��بب اختالالت رفتاری همانند افسردگی شود که 
می تواند از یک نسل به نسل بعدی منتقل شود.ایزابل مانسای، 
استاد دانشگاه زوریخ می گوید: »بیماری هایی همانند اختالل دو 
قطبی وجود دارند که در خانواده ها از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می ش��ود اما نمی توان رد آن را روی ژن خاصی پیدا کرد«.حاال 
دانشمندان دریافته اند که قرار گرفتن در معرض سطوح باالی 
استرس، تولید مولکول های»میکرو آر.ان.ای« را که به تعدیل 
ژن ها کمک می کند تغییر می دهد.آنها این پدیده را در اسپرم 
هم مشاهده کرده اند که نشان می دهد که آنها می توانند به نسل 

آینده منتقل ش��وند.موش هایی که در معرض سطوح باالیی 
از استرس قرار گرفتند، نشانه هایی از افس��ردگی را داشتند و 
متابولیسم انها کند شد. این نشانه های رفتاری در فرزندان این 
موش ها هم دیده شد در حالی که خود این فرزندان در معرض 
هیچ گونه استرسی قرار نداش��تند. این تغییرات حتی در نسل 
سوم نوادگان این موش ها هم مشاهده شده بود.پروفسور مانسای 
می گوید: »برای اولین بار توانستیم شرح دهیم که تجربه های 

سخت روحی به طور دراز مدت روی متابولیسم اثر می گذارد و 
این تغییرات ارثی هستند.

 با این عدم تعادل در »میکرو آر.ان .ای« در اس��پرم، یک عامل 
کلیدی را کش��ف کردیم که از طریق آس��یب می تواند منتقل 
شود. محتمل ترین حالت این اس��ت که این بخشی از سلسله 
وقایعی باش��د که با ترش��ح بیش از حد هورمون های استرس 
ایجاد می ش��ود«.رفتار موش ه��ا پس از تجرب��ه ضربه روحی، 
تفاوت چش��مگیری با قبل از آن داش��ت: آنها تا حدی بیزاری 
طبیعی خود را از فضای باز و نور شدید از دس��ت داده بودند و 
رفتارهایشان نمایانگر افس��ردگی بود.در حال حاضر مانسای 
و گروهش روی نقش »میکرو آر.ان .ای« در انس��ان ها تحقیق 
می کنند تا ببینند که ایا این نتایج به انسان ها هم قابل تعمیم 
اس��ت یا نه.اگر بتوان نش��ان داد که عدم تعادل در خون منجر 
به آسیب روحی می شود، می شود آزمایش��ی برای آن تعریف 
 کرد که بتوان با اس��تفاده از آن، افس��ردگی ارثی را تشخیص

 داد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان به کميته 
انضباطی دعوت شد

کرانچار: بازیکنانمان را به 
تيم ملی نمی دهيم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: تا مادامی که در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور داریم، ملی پوشان خود را در اختیار 
تیم ملی قرار نمی دهیم.زالتکو کرانچار با اشاره به پیروزی 
تیمش برابر السد قطر اظهار کرد: این دیدار برای ما بسیار 
اهمیت داشت چراکه تمام تمرکز خود را بر روی این بازی 
گذاشته بودیم تا بتوانیم حریف را به صورت کامل تحت 
تاثیر قرار دهیم و این اتفاق نیز رخ داد.وی در پاس��خ به 
این س��ئوال که چه میزان ش��انس برای صعود به مرحله 
دوم دارند، افزود: ش��انس صعود ما 70 به 30 است و در 
صورتی که موفق شویم در بازی پایانی برابر الهالل حتی 
یک تساوی نیز بگیریم، شانس بسیار بزرگی برای صعود 
به مرحله دوم داریم.س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان در 
پاسخ به این سئوال که در صورت صعود سپاهان آیا باز هم 
بازیکنان خود را برای اردو های آینده تیم ملی در اختیار 
کی روش قرار نمی دهید، گف��ت: از 2,5 ماه پیش تالش 
داشتم که هشدار این موضوع را بدهم و تاکید من بر این 
نکته بود که فیفا نتوانسته به همراه کی روش برنامه ریزی 
مناس��بی را انجام بدهد ک��ه از تداخ��ل تاریخ هایی که 
فیفا اعالم ک��رده برای حضور ملی پوش��ان در تیم ملی و 
تاریخ های مدنظر AFC که صاحب اختیار اس��ت، برای 
مسابقاتی که زیر نظر خودش انجام می شود، جلوگیری 
کند.وی ادامه داد: براساس این اختیار این مجوز به تمام 
باشگاه های زیر نظر AFC داده شده اس��ت تا بتوانند با 
تمام قوا در این مسابقات شرکت داده شوند، تصور کنید 
در صورتی که در بازی برابر الس��د ملی پوشان خود را در 

اختیار نمی داشتیم، ممکن بود چه اتفاقی رخ بدهد.
کرانچار تاکید ک��رد: این حق و حق��وق قانونی تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا اس��ت تا مادامی که در این 

لیگ حضور دارند از بازیکنان خودشان استفاده کنند.
وی گفت: باید بگویم حضور فعال ملی پوش��ان در چهار 
باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در صورتی که 
بتوانند شرایط مناس��بی برای رده بندی ارتقای ایران در 
رتبه بندی فیفا را داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل باشگاه سپاهان به کمیته انضباطی دعوت شد

با توجه به عدم حضور بازیکنان باشگاه سپاهان در اردوی 
تیم ملی، دکتر خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان جهت 
ارائه پاره ای از توضیحات روز یکشنبه 31 فروردین ماه به 
کمیته انضباطی دعوت شد.کمیته انضباطي فدراسیون 
فوتبال در حالي از خلیلیان توضیح خواس��ته اس��ت که 
س��پاهاني ها اعالم کرده اند در توافق با علي کفاش��یان و 
کسب مجوز رسمي از وي ملي پوش��ان را در اختیار تیم 

ملي قرار نداده اند.

جنجال هایی که از صندوقچه  سرخابی ها بیرون می آید
ساز خصوصی سازی دوتيم دولتی چه  پرصداست!

اميررضا خادم بر این باور است، به  خاطر استقالل و پرسپوليس مجبور شده اند اصالح نظام  گروه 
 باش�گاه داری را  وارونه انجام دهند؛ اما همين خان اول، س�روصدا و جنجال بس�ياری بهورزش

 راه انداخته   است. تنها افشای ليست ارقام قراردادهای یکی از دو باشگاه، موجب شده تا 
حاشيه های فراوانی ایجاد شود، ولی از صندوقچه این تيم ها دیگر چه سروصداهایی برخواهد خاست؟
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