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آگهی

مفاد آراء
12/156 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره  3815 مورخ 1398/10/30 آقای/ خانم حلیمه عابــدی اندانی فرزند  
یداله  به شماره کالسه  0010  وبه شماره شناسنامه 59  و به شماره ملی  1141471590  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 554.30 متر مربع پالک شماره 
560 فرعی از  111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از ابراهیم رحیمی طی ثبت در صفحه 105 دفتر 34 و 
حلیمه عابدی ثبت در صفحه 150 دفتر 208 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره  5422  مورخ  1398/11/23 آقای / خانم سید سلطان محمد موسوی 
صدر فرزند سید جان محمد  به شماره کالسه  0142  وبه شــماره شناسنامه 1109  و به 
شماره ملی 5558776412  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه و مغازه متصله   به 
مساحت 118.6مترمربع پالک شماره 816 فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی اباد بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 21585 مورخ 96/06/28 دفتر 

300ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شــماره   1483   مــورخ  1398/09/28 آقای / خانم ناصر مهدی اســفریزی 
فرزند  احمد  به شماره کالسه  1753 وبه شماره شناســنامه 1130049132  و به شماره 
ملی    1130049132 صادره  خمینی شــهر نسبت به شــش دانگ یکباب ساختمان در 
حال ساخت  به مســاحت 184.90مترمربع پالک شــماره 1639 فرعی از   114  اصلی 
واقع  در  شــمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  سند 
 18878 مورخ 954/06/21ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
4- رای  شــماره   4854  مــورخ  1398/10/16 آقای / خانم محســن رجائی خوزانی       
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0941  وبه شماره شناســنامه 462  و به شماره ملی    
1141639156  صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 185مترمربع پالک 
شــماره 3 فرعی از   112  اصلی واقع  در  ماسه دانی  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 348 دفتر 540 و صفحه 354 دفتر 540ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   4852   مــورخ  1398/11/16 آقــای / خانم علــی  رجائی خوزانی       
فرزند  فتح اله به شــماره کالسه  0943  وبه شــماره شناســنامه 361  و به شماره ملی    
1141717298  صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 180.37مترمربع 
پالک شــماره 3 فرعی از   112  اصلی واقع  در  ماسه دانی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 348 دفتر 540 و صفحه 354 دفتر 540ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
 6- رای  شــماره   5613   مــورخ  1398/12/03 آقای / خانم مهــدی محمدی فرزند 
 نصر اله  به شماره کالسه  2104   وبه شماره شناسنامه 61  و به شماره ملی 1142502090  
صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 170.60مترمربع پالک شماره 
857 فرعی از   99   اصلی واقع  در جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  سند 6009123ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
7- رای  شــماره   3217   مورخ  1398/03/19 آقای / خانم مرضیــه یادگاری  خوزانی       
فرزند لطفعلی به شماره کالســه  0194  وبه شماره شناســنامه 3553  و به شماره ملی    
1141306271  صادره خمینی شهر  نســبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
84.73مترمربع پالک شــماره 294 فرعی از   105    اصلی واقــع  در  اندان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 50259 مورخ 92/01/15ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره   5708   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم مرضیه اخوان  فرزند  عبدالرضا  
به شماره کالســه  2016  وبه شماره شناسنامه 481  و به شــماره ملی    1141354071  
صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 340.57مترمربع پالک شماره 215 
فرعی از   116  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل  ثبت در صفحه 436 دفتر 306 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
 9- رای  شــماره   5718  مــورخ  1398/12/05 آقای/ خانم مهدی ســرداریان  فرزند  
عنایت اله  به شماره کالســه  2144    وبه شــماره شناســنامه 4989  و به شماره ملی    
1292943491  صادره  نسبت به  2 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.11مترمربع پالک شــماره 633 فرعی از   107  اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 177 و 577 دفتر 426 و 
146 و صفحه 180 دفتر 424ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شــماره   5716   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم مریم محمدی برنجگانی         
فرزند  اقا زمان  به شــماره کالسه  2143    وبه شــماره شناســنامه 6  و به شماره ملی    
6209865747  صادره  نسبت به  4 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.11مترمربع پالک شــماره 633 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 177 و 577 دفتر 426 
و 146 و صفحه 180 دفتر 424 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
11- رای  شــماره   8967  مــورخ  1398/07/14 آقــای / خانم فاطمه امیر یوســفی 
ورنوسفادرانی  فرزند  حسینعلی به شماره کالســه  2067  وبه شماره شناسنامه 5004  و 
به شــماره ملی1142278077  صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
153مترمربع پالک شماره 144 فرعی از   118  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 348 دفتر 540 و صفحه 354 دفتر 540ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره   6631   مورخ  1398/05/20 آقای / خانم فرزانــه قورچانی خوزانی         
فرزند  قدمعلی به شــماره کالسه  0989 وبه شماره شناســنامه 17833  و به شماره ملی    
1140177877  صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 190مترمربع 
پالک شــماره 115 فرعی از   84   اصلی واقع  در  فتح آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر سند 81590 مورخ 68/12/19 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شماره   2172   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم بتول سعیدیان  ورنوسفادرانی        
فرزند  محمد حسن به شماره کالسه  0936  وبه شــماره شناسنامه 142  و به شماره ملی    
1140981366  صادره  نسبت به شش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 626مترمربع 
پالک شماره 626 فرعی از   118  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل ســند 213251 مورخ 91/07/01 دفتر 73ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره   5721   مورخ  1398/12/05 آقای / خانم محمد اســمعیل صرامی 
فروشانی فرزند  محمد  به شماره کالسه  2261    وبه شماره شناسنامه 79  و به شماره ملی    
1141483513  صادره  نسبت به شــش دانگ یکباب مغازه  به مساحت 20.80مترمربع 
پالک شــماره 2209 و 2208 فرعی از   72  اصلی واقع  در فروشان  بخش  14  اصفهان    
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 550 دفتر 520 و صفحه 487 دفتر 

520 و صفحه 486  دفتر 118 و صفحه 483 دفتر 118ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 
کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

15- رای  شــماره   1487 مــورخ  1398/09/28 آقای / خانم صدیقــه فرهادی فرزند  
عبدالرحیم  به شــماره کالســه  1262 وبه شــماره شناســنامه 271  و به شماره ملی    
1142147738  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
225.71مترمربع پالک شــماره 491 فرعی از   104  اصلی واقع  در اصغر آباد  بخش  14  
اصفهان  حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 6352 و مع الواسطه از سند 6353 
محسن موحدی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شــماره   1485   مــورخ  1398/09/28 آقــای / خانم ابوالفضل پریشــانی           
فرزند  حیدر  به شماره کالســه  1261   وبه شماره شناســنامه 22378  و به شماره ملی    
1140223356  صادره  نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
225.71مترمربع پالک شــماره 491 فرعی از   104  اصلی واقع  در اصغر آباد  بخش  14  
اصفهان    حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 6352 و مع الواسطه از سند 6353 
محسن موحدی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره   12152 مورخ  1398/10/10 آقای / خانم پیام جعفری فرد  فرزند  حسین  
به شماره کالسه  1464  وبه شماره شناســنامه 3972  و به شماره ملی    1950199665  
صادره  نسبت به شش دانگ یکباب سه طبقه  به مساحت 72مترمربع پالک شماره 1832 
فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل  صفحه 5 دفتر 268ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
18- رای  شــماره   5454  مورخ  1398/11/24 آقای/ خانم محمد کریم رجایی خوزانی   
فرزند  رضا  به شــماره کالســه  1465 وبه شــماره شناســنامه 2285  و به شماره ملی    
1950199665  صادره  نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
148.39مترمربع پالک شــماره 1 فرعی از   112  اصلی واقع  در ماســه دانی بخش  14  
اصفهان  حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 28201 مورخ 89/02/16 دفتر 139 

و تقسیم نامه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره   5452   مورخ  1398/11/24 آقای / خانم حمید رضا  رجایی   خوزانی  
فرزند  رضا  به شــماره کالســه  1464  وبه شــماره شناســنامه 721  و به شماره ملی  
1141316161  صادره  نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
148.39مترمربع پالک شــماره 1 فرعی از   112  اصلی واقع  در ماســه دانی بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  سند 28201 مورخ 89/02/16 دفتر 139 

و تقسیم نامه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره   3113   مورخ  1398/10/19 آقای / خانم محمد کریم رجایی خوزانی     
فرزند  رضا  به شماره کالســه  0123  وبه شــماره شناســنامه 2285  و به شماره ملی    
1140227823  صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.85مترمربع پالک شماره 1 و 2 فرعی از   112    اصلی واقع  در ماسه دانی بخش  14  
اصفهان    حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ارائه تقسیم نامه و ثبت در صفحه 115 و 
دفتر 508 و صفحه 128 و دفتر508 صفحــه 124 و دفتر508و صفحه 217 و دفتر297 و 
صفحه 121 و دفتر508 و صفحه 130 و دفتر508 و صفحــه 132 و دفتر508  و صفحه 
115 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 و صفحه  و 127 و 
133 و137 و 124 و دفتر508 و سند 418 ومورخ 22/01/16 دفتر 31مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   3112   مــورخ  1398/10/19 آقای / خانم ســمیرا دهقانی فرزند  
رضا  به شماره کالسه  0122 وبه شــماره شناســنامه 1130044610  و به شماره ملی    
1130044610  صادره  خمینی شهر  نسبت به1/5 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب 
 خانه  به مســاحت 145.80مترمربع پالک شــماره 1 و 2 فرعی از   112  اصلی واقع  در 
ماسه دانی  بخش  14  اصفهان  حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  ارائه تقسیم نامه 
و ثبت در صفحه 115 و دفتر 508 و صفحه 128 و دفتــر508 صفحه 124 و دفتر508و 
صفحه 217 و دفتــر297 و صفحه 121 و دفتر508 و صفحــه 130 و دفتر508 و صفحه 
132 و دفتــر508  و صفحــه 115 و دفتر508  و صفحــه 115 و دفتــر508  و صفحه 
118 و دفتر508 و صفحــه  و 127 و 133 و137 و 124 و دفتر508 و ســند 418 ومورخ 
 22/01/16 دفتــر 31مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز

 گردیده است.
22- رای  شماره   3111  مورخ  1398/10/19 آقای / خانم حمید رضا  رجایی خوزانی فرزند  
رضا  به شماره کالسه  0121  وبه شماره شناسنامه 721  و به شماره ملی  1141316161  
صادره  نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 145.80مترمربع 
پالک شماره 1 و 2 فرعی از   112  اصلی واقع  در ماسه دانی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  ارائه تقسیم نامه و ثبت در صفحه 115 و دفتر 508 و صفحه 128 
و دفتر508 صفحه 124 و دفتر508و صفحه 217 و دفتر297 و صفحه 121 و دفتر508 و 
صفحه 130 و دفتر508 و صفحه 132 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 115 
و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 و صفحه  و 127 و 133 و137 و 124 و دفتر508 و 
سند 418 ومورخ 22/01/16 دفتر 31مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره   3110  مورخ  1398/10/19 آقای / خانم منصوره رحمتی فرزند  رضا             
به شماره کالسه  0124  وبه شماره شناســنامه 14708  و به شماره ملی  1142361810  
صادره خمینی شهر نسبت به1/5 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب خانه  به مساحت 
145.80مترمربع پالک شماره 1 و 2 فرعی از   112    اصلی واقع  در ماسه دانی بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ارائه تقســیم نامه و ثبت در صفحه 115 و 
دفتر 508 و صفحه 128 و دفتر508 صفحــه 124 و دفتر508و صفحه 217 و دفتر297 و 
صفحه 121 و دفتر508 و صفحه 130 و دفتر508 و صفحــه 132 و دفتر508  و صفحه 
115 و دفتر508  و صفحه 115 و دفتر508  و صفحه 118 و دفتر508 و صفحه  و 127 و 
133 و137 و 124 و دفتر508 و سند 418 ومورخ 22/01/16 دفتر 31مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره   5668   مورخ  1398/04/30 آقای / خانم نســرین قصری خوزانی            
فرزند  حســن  به شماره کالســه  0416  وبه شماره شناســنامه 2038  و به شماره ملی    
1141257513  صادره نسبت به شش دانگ یکباب دامداری  به مساحت 755.10مترمربع 
پالک شماره 106فرعی از   106  اصلی واقع  در مصحرا پیوندها بخش  14  اصفهان    حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 66952 مورخ 93/04/14 دفتر 38مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره   2173   مورخ  1398/12/04 آقای / خانم مهــدی رضائی آدریانی              
فرزند  مرتضی  به شــماره کالســه  2173  وبه شماره شناســنامه 148  و به شماره ملی    
1290177864  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 160مترمربع 
پالک شــماره 786 فرعی از   109 اصلی واقع  در ادریان بخش  14  اصفهان  حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل  سند 14082 مورخ 94/05/17 دفتر 305مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

تاریخ انتشار اول :98/12/12
تاریخ انتشار دوم :98/12/27

م الف: 788775  نبی اله یزدانی ریاست محترم ثبت اسناد خمینی شهر 
مفاد آراء

12/157 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 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 مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند. 
1- رأی شماره 3707 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای جواد شبانی ارمکی فرزند اسمعیل 
شماره شناسنامه 14 ششــدانگ یکباب کارگاه بســته بندی ضایعات  بمساحت 10500 
مترمربع شماره پالک 23 فرعی از پالک 4 اصلی واقع در عیسی آباد بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی محمد کوچی
2- رأی شماره 1635 مورخ 98/05/27 هیأت : آقای محسن رضازاده بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 2122 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103 مترمربع شماره پالک 3219 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی ابوالفضل مجیدی
3- رأی شماره 3708 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حســنعلی رمضانی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 63 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130 مترمربع شماره پالک 
3231 فرعی مفروز و مجزی شده از 25 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث جعفر کاوانی
4- رأی شماره 3709 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حســنعلی رمضانی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 63 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 204 مترمربع شماره پالک 
3232 فرعی مفروز و مجزی شده از 1464 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 
5- رأی شــماره 3710 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حسن دشتی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 50 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145.70 مترمربع شماره پالک 997 
فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی محمد بیدگلی جوشقانی
6- رأی شــماره 3711 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حسن دشتی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 50 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149.10 مترمربع شماره پالک 998 
فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی محمد بیدگلی جوشقانی
7- رأی شماره 3714 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای سیدهاشم مطلبی فرزند سیدجالل 
شماره شناسنامه 107 ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمســاحت 253.84 مترمربع شماره 
پالک 227 فرعی مفروز و مجزی شده از 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی
8- رأی شــماره 3727و3728و3732و3733و3734و3735و3736و3737 مــورخ 
98/11/27 هیأت : خانم منیره اصغری فرزند عباس شــماره شناسنامه 32 نسبت به یک 
سهم و آقای علی محمد اصغری فرزند عباس شماره شناسنامه 278 نسبت به دو سهم و 
خانم مهین اصغری فرزند عباس شماره شناسنامه 386 نسبت به یک سهم و آقای علیرضا 
اصغری فرزند عباس شماره شناسنامه 379 نسبت به دو سهم و آقای مهدی اصغری فرزند 
عباس شماره شناسنامه 10416 نسبت به دو سهم و آقای حمیدرضا اصغری فرزند عباس 
شماره شناسنامه 11573 نسبت به دو سهم و آقای حســین اصغری فرزند عباس شماره 
شناسنامه 440 نسبت به دو سهم و آقای احســان اصغری فرزند عباس شماره شناسنامه 
1164 نسبت به دو سهم مشاع از چهارده سهم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 293 مترمربع 
شماره پالک 15 فرعی مفروز و مجزی شده از 7 فرعی از پالک 1142 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی عباس اصغری
9- رأی شــماره 2568و2569 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای اصغر احســن زاده آرانی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 119 و خانم طاهره امیری مقدم آرانی فرزند اسفندیار شماره 
شناسنامه 2713 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 97 مترمربع شماره پالک 
1995 فرعی مفروز و مجزی شــده از 35 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی علی ربانی
10- رأی شماره 3743 مورخ 98/11/27 هیأت : خانم پروین ارباب فرزند آقارضا شماره 
شناسنامه 7985 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 561 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 1و2و3و4 فرعی از پالک 2196 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . مالک رسمی 
11- رأی شــماره 3744 مــورخ 98/11/28 هیــأت : آقــای مهــدی بشردوســت 
دریاکناری فرزند محمد شــماره شناســنامه 2220 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
122.50 مترمربع شــماره پالک 9970 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1189 فرعی از 
 پالک 2637 اصلی واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از 

مالکین رسمی مسعودآباد
12- رأی شماره 3748 مورخ 98/11/28 هیأت : خانم افسانه نساجی فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 9314 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 102.60 مترمربع شماره پالک 9971 
فرعی مفروز و مجزی شده از 7616 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی اصغر ربانی بیدگلی
13- رأی شــماره 3742 مورخ 98/11/27 هیــأت : خانم فاطمه عابــداف آرانی فرزند 
زین العابدین شماره شناســنامه 354 ششــدانگ یکباب قطعه زمین محصور مشتمل بر 
ساختمان بمساحت 115 مترمربع شماره پالک 3404 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 
در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی ناصر داداشی احد 

از ورثه علیخان داداشی
14- رأی شماره 3741 مورخ 98/11/27 هیأت : آقای عباس انتهائی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 403 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمســاحت 206 مترمربع شماره 
پالک 2020 فرعی مفروز و مجزی شــده از 235 فرعی از پــالک 2640 اصلی واقع در 
آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر اوقانی ورثه 

حسین اوقانی
15- رأی شــماره 3738 مورخ 98/11/27 هیأت : خانم ســمیه محمودی آرانی فرزند 
علی اصغر شماره شناسنامه 1842 ششــدانگ یکباب انباری بمساحت 105.50 مترمربع 
شماره پالک 767 فرعی مفروز و مجزی شده از 550 فرعی از پالک 2643 اصلی واقع در 
صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه موسی مهران

16- رأی شــماره 3726 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای علیرضــا بیدگلی بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناســنامه 1250313449 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع 
شــماره پالک 401 فرعی مفروز و مجزی شــده از 252 فرعی از پــالک 2704 اصلی 
 واقع در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

هادی حمیدپناه
17- رأی شماره 3724و3725 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای سیدمهدی شمسی فرزند 
سیدجعفر شماره شناسنامه 7963 و خانم طاهره ضیاء فرزند حسن شماره شناسنامه 248 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132.50 مترمربع شماره پالک 6432 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1016 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم ام البنین خاره
18- رأی شــماره 3722 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای جعفر شاه میرزائی بیدگلی فرزند 
علی عباس شماره شناســنامه 1250131219 ششدانگ قســمتی از یکباب ساختمان 
بمساحت 94 مترمربع شــماره پالک 6433 فرعی مفروز و مجزی شــده از 227 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث ماشااله خادم
19- رأی شماره 3718 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای مهدی کتابی فرزند امیرهوشنگ 
شماره شناسنامه 279 ششدانگ یکباب انباری مصالح بمساحت 500.50 مترمربع شماره 
پالک 6434 فرعی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حسنعلی 

عیاری
20- رأی شماره 3712و3713 مورخ 98/11/24 هیأت : آقای حسین نوروززاده ارانی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 42942 و خانم خدیجه سرمدی بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناســنامه 8718 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 107.20 مترمربع شماره 
پالک 6435 فرعی مفروز و مجزی شده از 462و466 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
21- رأی شــماره 3715 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای مصطفی صانعی بیدگلی فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 529 ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 

155 مترمربع شماره پالک 6436 فرعی مفروز و مجزی شده از 43 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی خانم گیالن مهندس
22- رأی شماره 3716 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای مجتبی خانی آرانی فرزند علی اصغر 
شماره شناسنامه 11997 ششدانگ قسمتی از قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 117.78 مترمربع شماره پالک 6437 فرعی مفروز و مجزی شده از 227 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث ماشااله خادم
23- رأی شماره 3721 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی آرانی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 8063 ششــدانگ یکباب انبار آهن آالت بمساحت 554.44 
مترمربع شماره پالک 6438 فرعی مفروز و مجزی شــده از 418 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی مرتضی متولی بیدگلی
24- رأی شماره 3720 مورخ 98/11/26 هیأت : آقای علی اصغر سرمدی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 145 ششدانگ یکباب انبار ضایعات بمساحت 1353 مترمربع شماره 
پالک 6439 فرعی مفروز و مجزی شــده از 158 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمد 

قدیریان
25- رأی شــماره 3717 مورخ 98/11/26 هیأت : خانم فرزانه زاهــدی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 1250036291 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 113.40 
مترمربع شماره پالک 6440 فرعی مفروز و مجزی شــده از 227 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث ماشااله خادم
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/27

م الف: 790390 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
اخطار اجرایی

12/158 شماره: 1048/98 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حسین 
آویژگان ، نام پدر:غالمرضا ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: مهدی توکلی با وکالت آقای اصغر علیجانی ، نام پدر:مصطفی ، نشانی:خمینی 
شهر، میدان معلم ابتدای خ جانبازان جنب قرض الحسنه باقرالعلوم، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1598 تاریخ 98/07/24 حوزه سوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 142/800/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/905/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/05/31 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 801134  

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

12/159 کالسه پرونده:1262/98، مرجع رسیدگی:شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 
خمینی شهر خواهان: مجتبی صرامی فروشانی به نشانی: خمینی شهر خ طالقانی روبروی 
پمپ بنزین پشت ایستگاه اتوبوس موبایل ســحر ؛ خوانده:علی فالح مهرآبادی ، نشانی: 
مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک )غیابی( ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای مجتبی صرامی فروشانی به 
طرفیت علی فالح مهرآبادی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد 
و سی و هشت هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 701809 مورخ 98/05/22 عهده 
 بانک ملی شعبه خام ابرکوه یزد بانضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه
 به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 98/11/16 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/11/16 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
149/438/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/887/000  ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 801114  

ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

12/160 کالسه پرونده: 97/336 شماره دادنامه: 531 تاریخ رسیدگی: 98/10/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دهاقان، خواهان: الله زار قاسمی به 
نشانی دهاقان نهضت آباد خیابان 14 متری پالک 20، خوانده: مهرزاد قاسمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای خانم الله زار قاسمی فرزند امیر حسین به طرفیت  آقای مهرزاد قاسمی 
فرزند مسعود به خواسته الزام خوانده نســبت به انتقال سند قطعی یک دستگاه خودروی 
مزدا به شماره پالک 784/43 ق 22 در یکی از دفاتر رسمی با احتساب خسارات قانونی و 
هزینه دادرسی شورا توجها به  مفاد دادخواســت تقدیمی و استعالم واصله از پلیس راهور 
و کپی سند مالکیت خودرو که حاکی از مالکیت خواهان نسبت به خودرو مذکور می باشد 
و خوانده دعوا علی رغم انتشار آگهی در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده است لذا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 29 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی حکم به الزام خوانده به انتقال سند رسمی خودروی مزدا به 
شماره انتظامی 784/43 ق 22 به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت 622/500 ریال 
هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی 
 حقوقی دهاقان می باشــد. م الف:804890 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان دهاقان

اعالم مفقودی 
 یک فقــره کارت شناســایی پرســنلی بــه نام 
سیروس براتی به شماره ملی 3379945617 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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3آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  36487    مورخ  98/12/25     نوبت چاپ  اول

1.دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان 
اصفهان            

2.موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق
3.تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 

98/12/26   لغایت مورخ  99/1/6  
ب( مهلت تحویل اســناد مناقصه تا پایــان وقت اداری 

مورخ  99/1/19

ج( زمان گشایش پاکات اســناد مناقصه روز  چهارشنبه   

مورخ  99/1/20 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه 

پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحــوه عقد قــرارداد به صــورت زیربنایی بر اســاس 

بخشــنامه ســرجمع )شــماره 96/1299188 مــورخ 

96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سرجمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد. 

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته 
– مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس 

استان اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(

4.نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده 
)واریز به شبای شــماره 780100004061030607670085 

تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزیب( ضمانتنامه معتبر بانکی

5.مدت اعتبار پیشــنهادها: ســه ماه پس از گشــایش 
پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه 

 قابل تمدید می باشد.متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی

 iets.mporg.ir     و www.nosazimadaresisf.ir 
قابل رويت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانم الف:805983

مبلغ تضمین شرکت مدت قراردادشماره مناقصهعنوان پروژهردیف
در مناقصه ) ریال(

 مبلغ برآورد اولیه به ریال
نوبت مناقصه )بر اساس فهرست بها سال 98(

دوم4513/000/00010/250/441/343 ماه2098004038000199تکمیل پروژه الدره )سالن( خمینی شهر1

دوم5391/000/0007/817/473/101 ماه2098004038000200تکمیل مدرسه بنیاد برکت محمودآباد ناحیه 25

دوم3736/500/00014/720/850/470 ماه2098004038000201تکمیل مدرسه مشارکتی فرزانه فتحی باغبهادران3

دوم4481/500/0009/620/279/848 ماه2098004038000202تکمیل مدرسه حاجیه خانم جورابچیان ناحیه 44

اول5192/500/0003/848/396/683 ماه2098004038000203مقاوم سازی مدرسه غیاثی جندان بن رود5

اول121/148/000/00022/950/275/905 ماه2098004038000208تکمیل مدرسه قربانعلی عقیلی مبارکه6

اول8464/500/0009/281/458/253 ماه2098004038000204 تکمیل مدرسه شهید کمالی نجف آباد7

اول10679/000/00013/574/011/948 ماه2098004038000205تکمیل مدرسه ملک 4 نجف آباد8

9
 تکمیل مدرسه رضوان

 رحمت آباد )فیلور( نجف آباد
اول10640/500/00012/802/446/711 ماه2098004038000206

اول6312/500/0006/242/562/988 ماه2098004038000207تکمیل مدرسه شهید حقیقی نجف آباد10

اول6376/000/0007/519/757/239 ماه2098004038000209تکمیل مدرسه حمیدی نجف آباد11

اداره كل نوسازی
 مدارس استان اصفهان

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به 
اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی جرقویه به نشانی اصفهان – 
شهر نیک آباد اداره امور مالیاتی  –  نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره    جرقویه واقع در اصفهان شهر نیک آبادجرقویه  - اداره امور مالیاتی  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی206082     تسلیم نمایید.

ابالغ

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف
رامشه خ امام ک شهید ابراهیمی  206081 مشاغل 29,670,300 198,000,000 95 1397/11/21 109417 معصومه کریمی حارث آبادی  1

رامشه 206081 مشاغل 23,470,000 120,000,000 93 1398/4/10 22447 علی اکبر حیدری  2

جرقویه  206081 مشاغل 81,699,200 336,000,000 93 1397/10/20 100325 اکبر احمدی  3

جرقویه  206081 مشاغل 73,307,600 308,000,000 93 1397/10/20 100328 علی احمدی  4

جرقویه  206081 مشاغل 117,663,200 456,000,000 93 1397/10/20 100323 علی احمدی  5

حسن اباد مرغداری فاطمی  206081 مشاغل 38,455,000 180,000,000 93 1398/4/5 21705 عباس اصغری  6

حسن اباد  206081 مشاغل 54,845,000 366,000,000 94 1397/11/21 109421 علی اکبر سلطانی  7

حسن اباد  206081 مشاغل 153,627,200 576,000,000 93 1397/11/21 109419 علی اکبر سلطانی  8

حسن اباد  206081 مشاغل 23,136,840 154,400,000 95 1397/10/19 99363 حسین منصوری حسن آبادی  9

حسن اباد  206081 مشاغل 20,799,180 138,800,000 94 1397/10/19 99364 حسین منصوری حسن آبادی  10

حسن اباد  206081 مشاغل 42,776,180 285,460,000 95 1397/10/19 99409 حسن منصوری   11

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ رای هیات حل اختالف شماره رای هیات حل اختالف نام ونام خانوادگی ردیف
مشاغل  20,420,000 107,361,865 86 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  1

مشاغل  11256000 63780000 86متمم 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  2

مشاغل  34,121,500 162,000,000 87 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  3

مشاغل  29,608,000 144,000,000 88 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  4

مشاغل  18,775,600 100,800,000 89 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  5

مشاغل  18,775,600 100,800,000 90 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  6

مشاغل  18,775,600 100,800,000 91 1396/8/23 85276 اصغر رضوانی  7

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ صدور برگ قطعی شماره صدور برگ قطعی نام  ردیف

مشاغل 30,962,500 150,000,000 1386 1397/9/19 89041 وحید عراقی  1

مشاغل 30,960,500 150,000,000 1387 1397/9/19 89042 وحید عراقی  2

مشاغل 38,455,000 180,000,000 1388 1397/9/19 89045 وحید عراقی  3

مشاغل 23,470,000 120,000,000 1389 1397/9/19 89047 وحید عراقی  4

مشاغل 88,892,000 360,000,000 86 1397/9/19 89032 محمد کمدی 5

مشاغل 115,865,000 450,000,000 87 1397/9/19 89033 محمد کمدی 6

مشاغل 23,470,000 120,000,000 88 1397/9/19 89035 محمد کمدی 7

مشاغل 23,470,000 120,000,000 89 1397/9/19 89036 محمد کمدی 8

مشاغل 53,440,000 240,000,000 87 1397/9/21 89745 کریم حسنی  9

مشاغل 53,440,000 240,000,000 89 1397/9/21 89748 کریم حسنی  10

مشاغل 110,470,400 432,000,000 87 1397/9/19 89014 علی حیدری  11

مشاغل 56,524,400 252,000,000 87 1397/9/21 89736 پدرام حسینی  12

مشاغل 81,699,200 336,000,000 88 1397/9/21 89737 پدرام حسینی  13

مشاغل 21,087,380 110,460,000 89 1397/9/21 89738 پدرام حسینی  14

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف:807515
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

در نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح شد:

 روزانه یک میلیارد تومان
 برای خرید تجهیزات پزشکی هزینه می شود

 حدیث زاهدی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان  در نشســت خبری 
اطالع رسانی بیماری کرونا در اصفهان گفت : این بیماری همه گیر 

که کل دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده، یک بیماری نو پدید است  و ابعاد ناشناخته ای در جوامع 

مختلف از خود نشان داده است. 

استان اصفهان پس از قم، تهران و 

گیالن به این بیماری گرفتار شد. 

طاهــره چنگیــز بــا بیــان اینکه 

بویین میاندشــت تنها شهرستان 

بــدون کرونا در اســتان اســت، 

افزود: اســتان اصفهــان به این 

ویروس آلــوده شــده و اقدامی 

که باید در دســتور کار قــرار گیرد 

 پیشــگیری از افزایش سرایت آن

 است.

وی در پاسخ به ســوال خبرنگار  زاینده رود مبنی بر اعتبارات تخصیص یافته مقابله با بیماری 

کرونا اظهار داشــت : 50 میلیارد تومان برای این بیماری در اصفهان اختصاص یافته است که 

جوابگو نیست. این در حالی اســت که 100 هزار  ماســک معمولی و 15 هزار ماسک N95 در 

بیمارستان ها و مراکز بهداشــتی مصرف شــده و همچنین برای تجهیزات مصرفی روزانه یک 

میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی هزینه می شود که در این راه از پشتیبانی خیرین، 

صنایع و اتاق بازرگانی نیز استفاده شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در پاسخ به ســوال دیگر  زاینده رود در مورد اینکه چرا 

قرنطینه خانگی باید رعایت شــود ولی همچنان اصناف و ادارات باز هســتند، بیان داشت: با 

وجود شیوع این بیماری در همه شهرهای استان امکان قرنطینه کردن وجود ندارد و این اقدام 

بی فایده است، باید از ازدحام جلوگیری کرده و ترددها در سطح شهرها مدیریت شود تا بتوان 

شــیوع این بیماری را کنترل کرد. در قرنطینه خانگی و قرنطینه کردن شهرها پارادوکس وجود 

دارد زیرا تعطیلی ها منجر به افزایش ســفر و نگرانی مردمان شهرهای حاشیه خلیج فارس از 

حضور مسافران خواهد شد. 

 وی با تاکید بر اینکه دورکاری یکی از راهکارهای در دســتور کار برای کاهش تردد بوده، افزود: 

در خصوص تعطیلی بازارها نیز دوگانگی وجود دارد و تصمیم گیری را ســخت کرده است، چرا 

که رفتار فعاالن اقتصادی قابل پیش بینی نیست و  تصمیم گیری در خصوص تعطیلی ادارات 

بر عهده هیئت دولت است.

رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اصفهــان در پایان با اشــاره بــه آمــار مبتالیان 

در اســتان اصفهــان، گفــت: از هــزار و ۹0۹ نمونــه کــه تســت گرفتــه شــده36درصد 

مــوارد مثبت بوده اســت که از مجمــوع مبتالیــان 61 درصد مــرد و 3۹ درصد زن هســتند. 

میانگین ســنی این افــراد 58 ســال و کمترین ســن مــورد مبتال 14 ســال و بیشــترین 

ســن مورد مبتال ۹۹ ســاله بوده اســت. همچنیــن 33درصد بیمــاران ترخیــص یافته و 6 

درصــد از بیمــاران مبتال بــه کرونــا فوت شــده اند کــه  اگر همیــن رونــد ادامه پیــدا کند 

 و مــردم بیماری کرونــا را جــدی نگیرند، آمــار مبتالیان به ویــروس افزایش پیــدا خواهد 

کرد.

مدیر منطقــه 10 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: 

عملیات بهینه سازی و ســاماندهی تاالر هنر واقع 

در میدان الله، بوســتان الله از اردیبهشت ماه سال 

جاری آغاز شــده و پایان اردیبهشــت ماه ســال 

آینده به اتمام می رســد. حمید شــهبازی تصریح 

کرد: از هشــت سال پیش تعمیر ســالن تاالر هنر 

وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و 

استفاده از بخش های بدون کاربری این مجموعه 

مطرح شد چون ساختمان پتانسیل افزوده شدن 

فضاهای کاربردی را داشــت و ســازه نیز فرسوده 

بود.مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهــان افزود: از 

ابتدای ســال ۹8 با نظر شــهردار اصفهان احیای 

ســالن کوچک، اصالح استاندارســازی پالتوهای 

تمرین، ساخت اتاق فرمان مســتقل برای سالن 

کوچک با تجهیزات، تعمیر سیســتم های تهویه و 

سرمایشی و گرمایشی، احیای ســالن کنفرانس 

ســالن کوچک، اصالح ورودی تاالر و رمپ گذاری 

برای معلوالن، تعمیر تجهیزات نور و صدا در دستور 

کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

۹0 درصــد کارهای تعمیــرات و احیــای این تاالر 

انجام شده و تا پایان اردیبهشــت ماه سال آینده 

به اتمام خواهد رسید.شــهبازی از اجرای بیش از 

نیم میلیارد تومان پروژه و اقدامات در حوزه ایجاد 

زیرســاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات طی 

یک ســال گذشــته در منطقه 10 خبر داد و گفت: 

امروزه فعالیت های هر ســازمان، آنچنان با کاربرد 

فناوری اطالعات و ارتباطات گره خورده که تفکیک 

قائل شدن و جداسازی آنها را تا حدودی غیرممکن 

می کند.وی با بیان اینکه توســعه کاربری فناوری 

اطالعات و ارتباطات مکمل رشد و شکوفایی سایر 

زمینه های فعالیت در شهرداری است، تصریح کرد: 

بهره گیری از ظرفیت فناوری هــا از جمله نیازهای 

توسعه است، در این راســتا منطقه 10 در یک سال 

گذشته پروژه های خوبی با محوریت واحد فناوری 

اطالعــات و ارتباطــات منطقه با همکاری ســایر 

واحدها اجرا کرده است.

.مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهــان ادامه داد: از 

مهمترین اقدامات انجام شــده با محوریت واحد 

فناوری اطالعــات و ارتباطات می تــوان به اجرای 

یکپارچه و ارتقای کیفی سیستم نظارت تصویری در 

ساختمان های اداری و خدماتی منطقه، راه اندازی 

اتاق ســرور و اجرای سیســتم برق اضطراری در 

ساختمان خدمات شهری منطقه، ارتقای تجهیزات 

شــبکه و همچنین سیســتم های نرم افــزاری و 

سخت افزاری کاربران، ارتقای استانداردهای ایمنی 

و امنیتی اتاق ســرور و ساماندهی و مستندسازی 

برق، شبکه، تلفن ساختمان های اداری و خدمات 

شهری منطقه در کنار سایر فعالیت های پشتیبانی 

اشــاره کرد.وی انتظارات مدیریت شــهرداری در 

بخش توسعه فناوری و ارتباطات را فراتر از وضعیت 

فعلی دانست و تاکید کرد: کاهش حضور مردم در 

شــهرداری و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی 

در بستر توســعه زیرساخت های ســخت افزاری 

و نرم افــزاری از اولویت های مدیریت شــهرداری 

 بشــمار می رود که تحقق آن باید بــا جدیت دنبال 

شود.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی عملیات بهینه سازی و ساماندهی 
تمام معابر اصلی و ورودی های تاالر هنر

ناژوان بسته می شود

خبر ویژه

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان با اشاره 
به اقدامات پیشــگیرانه مجموعه مدیریت 
ناژوان بــرای جلوگیری از بــروز حوادث در 
چهارشنبه آخرسال، اظهار داشت: به همین 
منظور روز سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری 
تمام معابر اصلی و ورودی های ناژوان بسته 
خواهد شد.رسول هاشمیان با اشاره به بستن 
راه های فرعــی و دسترســی های محلی به 
ناژوان هم تصریح کرد: ایــن اقدام نیازمند 
حکم از مراجع انتظامی اســت و شهرداری 
اختیاری برای بســتن این مســیر ها ندارد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان افزود: 
از یک هزار و 200 هکتار عرصــه ناژوان فقط 
300 هکتــار آن یعنی 30 درصــد، در اختیار 
شــهرداری اصفهان اســت و با کسر بخشی 
از رودخانــه زاینــده رود در ایــن محدوده، 
550 هکتار از مجموعه ناژوان جزو اراضی و 
امالک مردم به شمار می رود و شهرداری در 
این بخش نمی توانــد ممنوعیتی برای تردد 
کشــاورزان و اهالی ایجاد کند. ضمن اینکه 
حدود هزار واحد مســکونی در این محدوده 
 وجود دارد و عمال چنیــن کاری امکان پذیر

 نیست.وی اظهار کرد: با این وجود گشت های 
شهرداری در روز چهارشــنبه سوری در همه 
بخش های ناژوان برای پیشــگیری از بروز 
آتش سوزی یا حوادث ناشــی از چهارشنبه 
ســوری فعال خواهد بود و نظــارت خواهند 
داشت.هاشمیان با اشاره به محدودیت های 
اعمال شده برای مجموعه ناژوان با توجه به 
شیوع ویروس کرونا گفت: همه بخش های 
تفریحی و گردشــگری ناژوان حداقل تا 15 
فروردین ماه ۹۹ تعطیل اســت و تنها بخش 
فضای ســبز در اختیار شــهروندان قرار دارد  
که برای توقف شیوع ویروس از همشهریان 
درخواست می کنیم تا زمان رفع این مشکل، 
از حضور در این بخش هــم خودداری کنند.

وی بیان کرد: با توجه به تعطیلی بخش های 
تفریحی نــاژوان، شــیفت های نــوروزی 
همکاران ما در مجموعه هم به بازدید و نظارت 

محدود شده است.

اخبار

  نصف جهان در سالی که گذشت؛ 

سالی که از بهارش پیدا بود!
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بی توجهی »تاج« به صحبت های نماینده مجلس درمورد 
همسر ویلموتس!

در پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراســیون فوتبال، همســر او وکالت این سرمربی بلژیکی را 
برعهده دارد. حاال یک نماینده مجلس ادعا می کند پیش تر به تاج در مورد آگاهی همســر ویلموتس 
نسبت به مسائل حقوقی هشدار داده بود. احســان قاضی زاده هاشمی درمورد این موضوع می گوید: 
همان زمان نیز به رییس وقت فدراسیون فوتبال هشدار دادم که همسر مارک ویلموتس وکیل است 
و در پارلمان این کشور نیز دستیار بوده و نسبت به مسائل حقوقی اشراف کامل دارد.همچنین یکی از 
مسائلی که همواره درمورد ویلموتس مطرح شده درباره محل پرداخت قرارداد این سرمربی بود. این 
نماینده مجلس درباره این موضوع گفت: این پول از جیب کارگران تامین اجتماعی پرداخت شده است.

بزرگ ترین افتخار »باقری«، همین اعتماد است
بعد از انتخاب کریم باقری به عنوان عضو جدید کادرفنی تیم ملی، دوست و دشمن این انتخاب را به 
فال نیک گرفتند. در این چند روز انبوهی از تعریف و تمجیدها از کریم صورت گرفته؛ اما شاید بهترین 
اتفاق برای او، مهر تاییدی بود که دو ســرمربی خارجی پیشین پرسپولیس ظرف چند ساعت پای 
شایستگی های باقری کوبیدند. ابتدا برانکو ایوانکوویچ با انتشار پست اینستاگرامی از این انتخاب 
حمایت کرد و سپس گابریل کالدرون برایش نوشت مطمئن است او می تواند به تیم ملی کمک کند. 
تاریخچه همکاری سرمربیان خارجی با دستیاران بومی در فوتبال ایران، مملو از سوءظن و خیانت 

است؛ اما ببینید که دو سرمربی موفق پرسپولیس چطور کریم را تایید می کنند.

طلبکار 10 میلیاردی استقالل هم از راه رسید
 استقالل که این روزها درگیر مشکالت و مسائل مالی است حاال با ماجرای جدیدی روبه رو شده 
که می تواند برایش دردسر ساز شود.ماجرا از آن قرار است که شخصی به نام شاهرخ سبک دست 
که در دوره حضور امیررضا خادم در وزارت ورزش، به تیم مدیریتی استقالل اضافه شد و بخشی از 
هزینه های این باشگاه را متقبل شد حاال بابت مطالباتش از این تیم شاکی است.سبک دست ۱۰ 
میلیارد تومان برای استقالل هزینه کرده و با توجه به آنکه نتوانست پولش را از طریق مذاکره بگیرد، 
به دادگاه شکایت کرده و حکم محکومیت اســتقالل را گرفته است. سبک دست هنوز سراغ راهکار 
توقیف اموال نرفته، با توجه به رقم قابل مالحظه ای که از استقالل طلبکار است، می تواند ساختمان 

باشگاه در منطقه سعادت آباد را توقیف کند.

پیام عجیب »میلیچ« به استقاللی ها
هروویه میلیچ بامداد شــنبه در حالی تهران را ترک کرد که منابع آگاه می گویند زمان بازگشت این 
مدافع به تصمیم همسرش بستگی دارد.میلیچ که روحیه حساسی دارد، پس از بحث سقوط هواپیما 
تا هفته ها می ترسید به ایران برگردد و زمانی که باشگاه استقالل درصدد شکایت از نافرمانی و عدم 
رعایت تعهد به قراردادش بود، رضایت داد و در تمرینات تیمش شــرکت کرد. بعد از ورود ویروس 
کرونا به کشور، میلیچ آشــکارا ابراز نگرانی می کرد و می گفت دنبال فسخ قرارداد است. او حتی به 
رسانه های کرواسی هم اطالع داد تصمیم نهایی اش را گرفته و در تابستان ۹۹ قراردادش را با استقالل 
فسخ خواهد کرد، در حالی که با این باشگاه تا تابستان ۱۴۰۰ قرارداد دارد.وقتی مجیدی تمرینات 
استقالل را موقتا برای ۱۰ روز تعطیل کرد، میلیچ به دنبال خروج از ایران بود. وقتی به او گفتند باشگاه 
با سفرش موافقت نمی کند، پیغام فرستاده بود به سفارت کشورش می رود و با دریافت کارت تردد 
موقت، ایران را ترک می کند! میلیچ به دوستانش گفته اگر همسرش به او اجازه بازگشت به تهران 
ندهد، در کرواسی می ماند، چون نمی خواهد در زندگی شــخصی اش به مشکل بخورد، آن هم در 

شرایطی که تازه پدر شده است و عواقب آن را هم می پذیرد و جریمه اش را می پردازد.

قلعه نویی از کرونا و جاودانی می گوید؛

طفره استاد از پاسخگویی
امیر قلعه نویی تمایل بسیاری دارد در مورد  سمیه مصور
همه مسائل توضیح بدهد و در هر موردی 
خود را صاحــب نظر بدانــد؛ اما نوبت بــه ماجرای دیدار ســپاهان و 
پرسپولیس و لغو آن که می رسد، توضیحات آقای سرمربی هم ته می 
کشد و ترجیح می دهد با چند جمله کلیشه ای ماجرا را مختومه کند.

فوتبالی هایی که امیر قلعه نویی را می شناسند، به خوبی می دانند او 
امسال چه قدر تحت فشار است و قهرمان نشدن سپاهان برای او تاوان 
بزرگی به دنبال خواهد داشت.ژنرال که به اسم مدعی گری، با تیم های 
مطرح قرارداد می بندد، طی سال های گذشــته در همه تیم هایی که 
بوده، دســتش از جام کوتاه مانده و امسال نیز در تیم سپاهان همین 
ماجرا در حال تکرار است، آن هم در شــرایطی که رسانه ها از افزایش 

چند برابری رقم قرارداد او صحبت می کنند.
ضمن اینکه آن طوری که همه کارشناســان تایید می کنند، باشــگاه 
سپاهان تمام امکانات مورد نیاز برای این مربی را فراهم کرده؛ اما در 
حال حاضر که 2۱ هفته از لیگ سپری شده، این تیم ۱۰ امتیاز با صدر 

جدول رده بندی فاصله دارد.
قلعه نویی که ارتباط خوبی با رادیو تهران داشته و همواره مواضعش را 
از این رسانه بیان می کند، در تازه ترین مصاحبه در ابتدا به بحث کرونا 
اشاره کرده و گفته اســت: در رابطه با مشکالت، دو بحث مطرح است، 
اول بحث انتقادی نسبت به مسئوالن که باید در این زمینه زودتر اطالع 
رسانی می کردند و اگر این کارها از ابتدای بهمن ماه آغاز می شد فکر 

نمی کنم اتفاقات ناخوشایند این گونه اتفاق می افتاد. 
بحث دوم هم اینکه وقتی مشــکلی اینچنینی بــه وجود آمد همیتی 
در کل ایران به وجود آمد که بشــود کارها را به بهترین نحو پیش برد. 
همه دارند با این ویــروس مبارزه می کنند و من فکــر می کنم که در 
ابتدا باید به توصیه های پزشکی و بهداشــتی کارشناسان توجه کامل 
داشته باشیم. از صدا و ســیما هم ممنونم که در این شرایط به خوبی 
اطالع رســانی می کند، به نظر من در این روزها امن ترین جای دنیا، 

خانه است. 
قلعه نویی توصیه های بهداشتی هم داشــته و گفته ای کاش امسال 
کمی به توصیه های پزشکی و بهداشــتی توجه کنیم  و سعی کنیم به 
مسافرت نرویم. ما اگر یک سال به مســافرت نرویم مشکلی پیش 
نمی آید. اگر یک سال به سفر نرویم و هزینه آن را به قشر آسیب دیده 
بدهیم اتفاق بدی می افتد؟ ببینید شرایط سختی به وجود آمده و این 
ویروس روز به روز بیشتر می شود و اگر خود مردم مقابله نکنند هرگز 
نمی توان برابر آن ایســتاد کمااینکه همین االن هــم می بینید که چه 

مصیبت هایی به بار آورده است. سرمربی سپاهان به جای پاسخ گویی 
درباره لغو دیدار تیمش با پرسپولیس ماجرا را به عالئق رنگی مجری 
تلویزیون کشانده و تالش کرده با مطرح کردن این بحث، افکار عمومی 
را منحرف کند.قلعه نویی در این باره گفته است: راجع به پرونده دیدار 
پرسپولیس بحث های زیادی شــده و ما هم الیحه ای نوشتیم و به 
کمیته محترم اســتیناف داده ایم و امیداریم که ایــن عزیزان توجه 
بیشتری به شرایط داشته باشند. شــما ببینید یکی از دوستان که هم 
کمیته انضباطی هست و هم مســئولیتی در صدا و سیما دارد در یکی 
از بازی ها، چگونه متلک می اندازد. کسی که هم مسئولیتی در کمیته 
انضباطی دارد و هم در صدا و سیما حضور دارد وقتی ایشان متلک می 
اندازد و در گفتارش عدالت را رعایت نمی کند چگونه انتظار دارید که در 
رای خود عدالت را رعایت کند!؟ هرچند این روزها بحث اصلی جامعه 
ویروس کروناست؛ اما امیدوارم کمیته محترم استیناف وقت بیشتری 
روی الیحه ای که ما به آنها تقدیم کردیم بگذارند البته امیدواریم کمیته 
انضباطی هم قبال این کار را کرده باشد؛ اما حاال از کمیته استیاف می 
خواهم وقت بگذارد و فیلم هایی که ما دادیم را به دقت ببیند و از این 
دست رفتارهایی هم که گفتم از خود نشان ندهد. ببینید به طور مثال 

شــما اکنون در این برنامه مســئولیتی دارید آیا می توانید باتوجه به 
مســئولیتی که در این برنامه دارید عالیق رنگی خود را نشان دهید؟ 
قطعا نمی توانید. شــما باید رفتارتان، رفتاری با مســئولیت پذیری 
بیشتر باشــد. وقتی شــما در صدا و سیما مســئولیت دارید و بیایید 
متلک هایی هم بیندازید کار خوبی نکرده اید. این فقط در ایران دیده 
می شود که شــما جایی قاضی هستید و در ســوی دیگر هم مجری 
صدا و سیما، طبیعی است که باید در هر دو جا یک چیزهایی را رعایت 
کنید.ولی متاسفانه این چیزها دیگر در مملکت ما عادی شده است. 
امیر قلعه نویی بــا بیان این که مجــری تلویزیون بــا حمایت از تیم 
موردعالقه اش در برنامه زنده جمالتی به زبان می آورد که با مسئولیت 
او در کمیته انضباطی ســنخیتی نــدارد، انتقادات تنــدی بیان کرد. 
کدهایی که سرمربی ســپاهان در این انتقاد داد نشان می داد منظور 
او کسی نیست جز رضا جاودانی مجری برنامه گزارش ورزشی شبکه 
سه سیما که در کمیته انضباطی هم جزو افراد تعیین کننده است. البته 
مســابقه ای که قلعه نویی به آن اشــاره می کند احتماال در مسابقات 
خارجی و الکالسیکوی اخیر اسپانیاســت که ارتباطی به رقابت های 

داخلی ایران ندارد.

زلزله در باشگاه سرخ؛ 
پرسپولیس زیر و رو شد

خبر ویژه 

»بکام« به دنبال هایجک کردن ستاره کهنه کار منچسترسیتی
قرارداد داوید سیلوا، ستاره کهنه کار اسپانیایی منچسترســیتی با این تیم در پایان فصل جاری به 
پایان می رسد و بر اساس گزارش ها سیلوا قصد دارد در تابستان آتی راهی لیگ MLS آمریکا شده و 
به باشگاه نیویورک سیتی منتقل شود؛ اما حاال ادعا شده که دیوید بکام، مالک باشگاه تازه تاسیس 
اینترمیامی قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و با هایجک کردن سیلوا، او را در تیم خود ببیند.

سیلوای 3۴ساله اعالم کرده که قصد بازنشستگی ندارد و مایل است از فصل آینده در نیویورک سیتی 
که خواهرخوانده باشگاه منچسترسیتی است به فوتبال ادامه دهد. بر اساس گزارش دیلی استار، 
اما نمایندگان سیلوا مذاکراتی با بکام و دیگر مدیران ارشد اینترمیامی انجام داده اند و اگر شرایط مد 
نظرشان پذیرفته شود ممکن است سیلوا راهی تیم بکام شود.این رسانه در گزارش خود می گوید 
دیوید بکام به سیلوا عالقه زیادی دارد و حتی حاضر اســت با پرداخت 6۰۰هزار دالر به او برای یک 
فصل حضور در اینترمیامی، سیلوا را به گران ترین ستاره این تیم تبدیل کند. بکام معتقد است سیلوا 
عالوه بر کمک کردن به موفقیت اینترمیامی در لیگ MLS می تواند به افزایش شهرت و محبوبیت 

این باشگاه در دنیای فوتبال هم کمک کند.

ناپولی در یک قدمی جذب »آزمون«
سایت »sport.kg« روسیه در گزارشی به عالقه مندی باشگاه ناپولی به جذب سردار آزمون، مهاجم 
ایرانی زنیت پرداخت. پیش از این رســانه »کوریره دلو اســپورت« ایتالیا از عالقه مندی باشگاه 
ایتالیایی به جذب ســردار خبر داد. این رسانه روسی خبر داد: مســئوالن ناپولی با حضور در سن 
پترزبورگ مذاکرات خوبی با مسئوالن زنیت انجام دادند و به شدت عالقه دارند تا این انتقال انجام 
شود. به نظر می رسد انتقال مهاجم ایرانی به ناپولی نزدیک است. آزمون در این فصل برای زنیت 2۷ 

بازی انجام داده و ۱۱ گل زده و 6 پاس گل داده است.

کاسپر اشمایکل، 200 تایی شد
بازی هفته بیست و نهم لیگ برتر برای لستری ها از همه جهت خوب و خوش بود.آنها در کنار کسب 
برد پرگل ۴ بر صفر مقابل حریف خویش، صاحب رکوردهای شــخصی نیز شدند. به عنوان نمونه 
کاسپر اشمایکل، گلر تیم توانست به رکورد 2۰۰ بازی در لیگ برتر برسد و همچنین چهارمین بازیکن 
دانمارکی پرسابقه در این مسابقات باشد.طبق آماری که دیلی میل ارائه کرد، رکورد بیشترین تعداد 
بازی یک فوتبالیســت دانمارکی در لیگ جزیره متعلق به توماس سورنسن، با 36۴ بازی است.

پس از این چهره که دروازه بانی به نام بود، پیتر اشمایکل، دروازه بان بزرگ تاریخ فوتبال دانمارک 
و پدر کاســپر با 3۱۰ بازی قرار گرفته است.رتبه ســوم این رده بندی به کریستیان اریکسن، ستاره 
سال های اخیر تاتنهام و کنونی اینترمیالن با 226 بازی است.کاســپر اشمایکل 33 ساله از سال 
2۰۱۱ که لیدزیونایتد را ترک کرد، عضو لسترســیتی است. در ســال 2۰۱6 وی با لستر قهرمان لیگ 

برتر انگلیس شد.

رکورد فوق العاده »سوما« در لیگ عربستان
عمر السوما، مهاجم ســوری تیم االهلی برای دهمین فصل متوالی موفق شد تا در لیگ عربستان 
بیش از ده گل به ثمر برســاند.عمر السوما یکی از اسطوره  های باشــگاه االهلی به حساب می آید، 
او در این هفته تک گل سه امتیازی تیمش را برابر الفیحا به ثمر رســاند تا جمع گل های خود را به 
عدد سیزده برساند. عبدالرزاق حمدا... با ۱6 گل و گومیس با ۱3 گل باالی او در جدول گلزنان قرار 
دارد.سوما که از الکویت کویت به لیگ عربستان آمد، موفق شد در ششمین فصل متوالی در لیگ 
عربستان بیش از ده گل به ثمر برساند و به عنوان تنها بازیکن تاریخ این لیگ با چنین خصوصیاتی 

به حساب بیاید.

فوتبال جهان

در حوالی نیمه شب دوشنبه شب اپلیکیشن 
باشگاه خبری را منتشــر کرد مبنی بر اینکه 
حسین قدوسی، مدیر روابط عمومی باشگاه 
دیگر ســمتی نخواهد داشــت. آنهایی که 
فوتبال را از نزدیک دنبال می کنند می دانند 
که قدوســی یار قدیمی و دســت راســت 
محمدحســن انصاری فرد در طول سالیان 
بوده و طبعا تصمیم هیئت مدیره بی پاسخ 
نخواهد ماند.جالب اینکه خود قدوسی بعد 
از ظهر روز دوشنبه با انتشار یک پست مبهم 
در اینستاگرامش مشخص کرده بود که در 
باشگاه اتفاقاتی در شــرف رخ دادن است. 
با این حــال و تا زمان آمدن محمدحســن 
انصاری فــرد روی خط برنامــه فوتبال برتر 
کسی نمی دانست که چه اتفاقی قرار است 

رقم بخورد.
 مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در نیمه 
شــب روی خط آمد و ضمن انتقاد از وزیر 
ورزش و اعضــای هیئت مدیره بــا به زبان 
آوردن برخی کلمــات از  جملــه اینکه به او 
توهین و جسارت شــده و رفتنش به سود 
پرســپولیس خواهد بود استعفای شفاهی 
خود را از باشــگاه پرســپولیس اعالم کرد.

محمدحســن انصاری فرد که در ۷ شهریور 
جانشــین ایرج عرب، مدیرعامل پیشــین 
پرسپولیس شــده بود در شرایطی دست به 
این کار زد که باشگاه احکام سنگینی را برای 
پرداخت بدهی کادر مربیــان و یک بازیکن 
کروات دریافت کرده و باید به سرعت مبلغی 
نزدیک به 2۰ میلیــارد تومــان را روی میز 
گذاشــته و برای پرداخت آمــاده کند.این 
در شرایطی است که سررســید چک های 
رضایت نامه یحیی گل محمــدی که در نیم 
فصل با یک رقم سرسام آور به پرسپولیس 
آمد نیز مطالبه دیگری است که این باشگاه 
باید از خزانه خود اســکناس خــارج کند. 
تازه این را بگذارید کنــار مطالبات بازیکنان 
کنونی کــه باشــگاه نتوانســته در فاصله ۹ 
 هفته به پایان فصــل آن را به مرز ۵۰ درصد 

هم برساند.

مستطیل سبز

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی درخصوص اینکه 
»آیا از وضعیت این روزهای شاگردانش خبر دارد؟« 
گفت: با بچه ها مرتب در تماســیم. بچه ها مســائل 
تمرینی شان را مطرح می کنند و البته در ارتباط مستقیم 
با بهروز حضرتی پور هستند و برنامه روزانه شان را از او 
می گیرند. تا هفتم-هشــتم عید، به آنها برنامه داده 
شده، برنامه بچه هایی که قرار است در گزینشی کشتی 
بگیرند با آنهایی که سهمیه دارند، متفاوت است. خودم 
هم از طریــق واتس آپ به آنها پیغــام می دهم. فکر 
می کنم در این چند ماه خیلی از بهم ریختن برنامه های 
مان لطمه خوردیم اما در هیچ مقطع تاریخی، ما اینقدر 
بچه های بالیاقت و منظمی نداشتیم. قدیمی ها هم 
خوب بودند ولی خیلی زمان برد که شرایط را بفهمند، 
آنها نمی توانستند از الگوهای قدیمی استفاده کنند و 

قبل از خودشان کشتی فرنگی قهرمان المپیک نداشت 
اما نســل امروز برایش وضعیت خیلی قابل هضم تر 
است، چون نسلی که سه طالی المپیک گرفته را نزدیک 
به خود می بیننــد و الگوی قدیمی دارنــد. من از این 
وضعیت نگران نیستم. نهایت کار ما برای المپیک 2۰2۴ 
است و می خواهیم در المپیک 2۰2۰ آبروداری کنیم. 
بعد از آن بایــد خودمان را برای انجــام کارهای بزرگ 
آماده کنیم.سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره 
به مصدومان شانس های مدال المپیک، خاطرنشان 
کرد: من نگران کشــتی آزادم، اینکه حسن یزدانی که 
شــانس مدال طالی المپیک بود، آسیب دید و حاال 
هم برگشــته و با این وضعیت مواجه شده ایم. همه 
باز هم خوشبین هســتیم که او مدال المپیک بگیرد. 
خانم حمیده عباســعلی هم عمل کرده، خیلی راحت 

می گویند به المپیک می رسد، یا سهراب مرادی هم به 
همین شکل. خیلی چیزها هست که راحت در موردش 
صحبت می کنند، درحالی که رسیدن این قهرمانان به 
المپیک، بعد از انجام عمل جراحی کار دشواری است. 
باید زمان داد.محمد بنا صحبت هایش را اینگونه خاتمه 
داد: من در رابطه با بچه های خــودم امیدوارم. اینکه 
سریعا شرایط به گونه ای شود که بتوانیم اردوها را آغاز 
کنیم. حتی اگر تا اردیبهشت هم کشور به لحاظ شیوع 
کرونا، به شرایط نرمال برســد و ما به وضعیت عادی 
اردوها برگردیم، امید به خدا در گزینشــی آسیایی ها 

وضعیت مان بد نخواهد بود. 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

هدف مان المپیک 2024 است، در توکیو آبروداری می کنیم

وز عکس ر

واکنش جالب 
ستاره سری آ به 
ویروس کرونا

فرانچســکو کاپوتــو، مهاجم 
ساســولو در دیدار مقابل برشا 
واکنش متفاوتــی به بیماری 
کرونا داشت. این بازیکن بعد از 
گلزنی چنین نوشته ای را رو به 
دوربین های تلویزیونی نشان 
داد: همه چیز درست می شود، 

در خانه  های تان بمانید.

شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به اســتناد بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱33۴/۴/۱۱  با اصالحات و 
الحاقات و بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شورای اسالمی بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر طبق نظریه کارشناس 

رسمی دادگستری نسبت به اجاره سالن ورزشی شهرداری با قیمت پایه ماهیانه  ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال و زمین چمن مصنوعی با قیمت پایه ماهیانه ۱،۵۰۰،۰۰۰ 

ریال برای مدت یک سال اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرائط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۱ به امور قراردادها مراجعه 

و اسناد مزایده را دریافت نموده و قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنج شــنبه مورخ ۰۱/۱۴ /۹۹ به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. در 

ضمن شرکت کننده می بایستی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح و دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان باشند. هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.

 آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری ایمانشهر

عباس اله یاری- شهردار ایمانشهرم الف:801524

چاپ دومچاپ اول

روزهای کرونایی اصفهان در جریان است و تب و تاب سال جدید با دغدغه به پایان رسیدن          سمیه مصور
این روزهای ســخت درهم آمیخته تا نوروزی متفاوت از ســال های گذشته پیش روی 
مردمان این شهر باشد. در آستانه سال جدید، مروری بر مهم ترین رویدادهای نصف جهان در سال 98 خواهیم داشت.

 سفر رییس
قوه قضاییه به اصفهان

حجت االسالم و المسلمین ســید ابراهیم 
رییسی، رییس قوه قضاییه که سفر استانی 
را در دستور کار برنامه های این قوه قرار داده 
است، امســال میهمان اصفهان شد. هدف 
از این سفر بررســی وضعیت قضایی استان 
و پیگیری مشــکالت و کمبودها و تالش در 
راستای رفع آنها عنوان شــده بود و رییسی 
طی دو روز حضورش در اصفهان، با پرســنل 
دستگاه قضا در استان و سازمان های وابسته 
دیدار کرد. دیدار با نمایندگان اقشار مختلف 
مردم و حضور در شــورای اداری اســتان و 
ســخنرانی در جمع مدیران استانی از دیگر 
 برنامه های رییس دستگاه قضا در اصفهان

 بود.

 برگزاری کنگره امام علی)ع(
 در اصفهان

اختتامیــه کنگــره بازخوانی ابعاد شــخصیتی 
امیرالمومنین )ع( به مدت دو روز با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و مهمانان خارجی از 
کشورهای مسلمان در اصفهان برگزار شد. در این 
مراسم که پیام ریاست جمهوری توسط وزیر ارشاد 

قرائت شد، آیت ا... مظاهری نیز سخنرانی کرد.

خرابی های اصفهان در آبان 98
پس از گرانی بنزین که به یکباره اعالم شــد، اعتراضات مردمی در 
سراسر کشور انجام شد که در اصفهان نیز این اتفاق به وقوع پیوست. 
اعتراضات اصفهان که در روز شــنبه تقریبا مســالمت آمیز دنبال 

می شد، شنبه شب با درگیرهایی همراه بود 
که نتیجه آن تخریب تعــداد زیادی بانک 
و ایســتگاه ها مترو و بی آر تی بود و ضرر 
اقتصادی قابل توجهی را متوجه استان به 

ویژه شهر اصفهان کرد.

نصف جهان در سوگ سردار دل ها
پس از اعالم خبر شــهادت سردار 
ســپهبد قاســم ســلیمانی دیــار 
گنبدهای فیروزه ای به رنگ عزا در 
آمد و مردمان این دیار  درشــهادت 
ســردار دل ها به ســوگ نشستند. 

اجتماع بزرگ مردم اصفهان در ســوگ و بزرگداشت شهید سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در میدان نقش جهان با حضور اقشار 
مختلف مردم شهید پرور اصفهان روز شنبه 14 دی ماه  با سخنرانی 

رحیم صفوی برگزار شد.

جابه جایی در شورای شهر اصفهان
شورای شهر اصفهان امســال شاهد دو جابه جایی 
مهم بود. در یکی از این تغییرات و پس از چندین ماه 
بالتکلیفی، در نهایت حکم به پایان دوره کاری مهدی 
مقدری داده شــد تا یکی از رزروی ها جانشین او 
شود. عباس مقتدایی، نفر اول رزرو بود اما پس از 
انصراف او، رضا امینی به شورای شهر رفت تا ترکیب 
اصالح طلبان دست بخورد. همچنین در انتخابات داخلی شورای شهر، علیرضا نصراصفهانی 

به جای فتح ا... معین رییس شورای شهر شد.

لغو دیدار سپاهان و پرسپولیس
در هفته بیســتم لیگ برتر فوتبال، قرار بود تیم های سپاهان و پرسپولیس در 
ورزشگاه نقش جهان مهم ترین دیدار نیم فصل دوم را برگزار کنند ؛اما در اتفاقی 
عجیب، این دیدار برگزار نشــد. برای این دیدار مهم با نظر سازمان لیگ، بلیت 
فروشی انجام نشده بود و به دلیل شــیوع ویروس کرونا قرار بود بدون حضور 
تماشاگران برگزار شود؛ اما هواداران سپاهان که مخالف این تصمیم بودند، روبه 
روی هتل محل اقامت سپاهانی ها تجمع کرده و مانع از خروج آن ها شدند. این 
اتفاق چند ساعتی به طول انجامید و پس از خروج سپاهانی ها از هتل، تعدادی 
از تماشاگران در خیابان روی زمین خوابیدند و اجازه حرکت اتوبوس را ندادند. 

در نهایت تیم ســپاهان با تاخیر به 
ورزشــگاه رســید و ناظر بازی هم 
حکم به لغــو آن داد. در نهایت هم 
کمیته انضباطی سپاهان را سه بر 

صفر بازنده اعالم  کرد.

 تشییع سی و سومین شهید مدافع حرم 
استان اصفهان

در اواخر سالی که گذشت بار دیگر روی دستان مردم  شهید پرور اصفهان، 
یکی دیگر از  بهترین فرزندان این مرز و بوم تا آســتانه بهشت تشییع شد. 
شهید حمیدرضا باب الخانی یکی از پاسداران بدون مرز ایران اسالمی 2۹ 
بهمن ماه سال جاری  در حلب ســوریه به دست تروریست های تکفیری 
شربت شیرین شهادت را نوشید و در جوار خواهر به افتخار حسینی شدن 
نائل آمد.شهید باب الخانی در یکی از روزهای سرد زمستانی با بدرقه با شکوه 

مردم دیار گنبدهای فیروزه ای در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت.

 بهار متفاوت اصفهانی ها
 بهار۹۹ برای اصفهانی ها متفاوت اســت، یعنــی خود بهار که 
تفاوتی ندارد، بهاری است مثل همه بهارهایی که تاکنون پشت 
ســر گذاشــته ایم و مانند همه بهارهایی که پیش رو داریم . 
تفاوت بزرگ این است که اصفهان  امسال مهمان نوروزی ندارد؛ اصفهانی که هرساله مقصد  اول یا 
دوم گردشگری نوروزی بود، امسال اعالم کرده پذیرای مهمانان نوروزی نخواهد بود. عباس رضایی، 
استاندار اصفهان، در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد 

به منظور حفظ سالمت  مردم و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، سفر به این استان ممنوع است.

ترمیم گنبد شیخ لطف ا...
ترمیم بخش آسیب دیده گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... امســال به یکی از دغدغه های مهم 
دوستداران میراث فرهنگی تبدیل شده بود و 
حاشیه های زیادی را به همراه داشت. پس از 
ترمیم گنبد شیخ لطف ا...، بحث هایی درباره 

مواد مورد اســتفاده از آن انجام شد که هر بار با دفاعیه مســئوالن سازمان میراث و 
گردشگری اصفهان مواجه می شد. پس از بارش برف در اصفهان، به دلیل اینکه برف 

روی بخش ترمیم شده ننشسته بود، این موضوع جنجال زیادی برپا کرد.

تغییر ترکیب نمایندگان 
استان

دوم اسفند، انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی برگزار شــد که نتیجه آن تغییر 
ترکیب صددرصدی نمایندگان شــهر اصفهان 
بود و در بســیاری از شهرستان ها نیز تغییراتی 
به وقوع پیوســت. در این انتخابات، لیســت 
معرفی شده از سوی مجمع اصولگرایان استان 
رای حداکثــری را به خود اختصــاص داد. از 
جمع نمایندگان قبلی شــهر اصفهــان، احمد 
سالک، حمیدرضا فوالدگر و حیدرعلی عابدی 
برای انتخابات ثبت نام نکــرده بودند و ناهید 
تاج الدین و حســن کامران نتوانســتند رای 
بیاورند. امیرحســین بانکی، عباس مقتدایی، 
مهدی طغیانی، زهرا شیخی و حسین میرزایی 
در شــهر اصفهان حائز بیشــترین آرا شــدند. 
بیشــترین خبرســازی انتخابات امســال به 
تغییر حوزه انتخابی زهرا ســعیدی از مبارکه به 
اصفهان بر می گشت و با اینکه گمانه زنی ها از 
هزینه تبلیغاتی باالی او خبر می داد، سعیدی 
نتوانست در جمع منتخبان حضور داشته باشد.

اصغر رحیمی- شهردار جوشقان قالی م الف:807417

آگهی مزایده اجاره اموال غیرمنقول
شهرداری جوشقان قالی در نظر دارد به استناد مصوبه یازدهمین جلسه رسمی شورای اسالمی محترم شهر جوشقان قالی به شماره 107/53۹ مورخ 13۹6/0۹/28 
نســبت به برگزاری مزایده اجاره عرصه تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی اراضی کارگاههای مزاحم و نیمه مزاحم شهری واقع در جاده معادن جوشقان قالی بر 
مبنای قیمت پایه کارشناس رسمی دادگســتری بمدت یکســال اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 13۹8/12/27 لغایت 13۹۹/01/15 به واحد امالک 

شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری 
جوشقان قالی
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