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آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

ابوطالب امینی  -مدیر  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهانم الف: 1471784

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/07/12و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی آن مصوب 71/12/16 هیأت وزیران بر  اساس تفویض اختیار    شماره 14013077/1  مورخ 1401/10/5 سازمان جنگلها و مراتع 

کشور محدوده اراضی  ملی شده و مستثنیات قانونی پالکهای اعالم شده  بشرح ذیل:

به استثنای مســتثنیات تبصره 3 پالکهای فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ی کشورکه بوسیله رئیس اداره شهرستان وکارشــناس ذیصالح اداره کل بازدید و 

مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون 

ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند تا شش ماه  پس از  انتشار این آگهی 

درروزنامه سراسری و محلی  اعتراض خود را کتبًا" همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده شهرستان مربوطه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد .  
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بر اساس اعالم علوم پزشکی اصفهان طی  یک ماه اخیرآمار کرونا در استان بیش از چهار برابر شد؛ 

خطر کرونا همچنان باقی است
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت در حــال حاضر ۲ 
شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا و ۷ 
شهرستان نیز در وضعیت نارنجی است.این آمار نشان دهنده بازگشت 
دوباره رنگ قرمز و نارنجی به نقشــه کرونایی اصفهان، کاهش تعداد 
شهرها با وضعیت زرد و کاهش تعداد شهرها با وضعیت آبی کروناست 
این وضعیت در حالی است که اوج گیری سفرهای نوروزی می تواند 
باعث شیوع بیشتر این بیماری باشــد هر چند هنوز مقام های وزارت 
بهداشــت محتاطانه از افزایش مجدد مبتالیان سخن می گویند، اما 
درعین حال آمار رسمی موارد ابتال و جان باختگان این بیماری که وزارت 
بهداشــت هر روز اعالم می کند بر جان گرفتن دوبــاره ویروس کرونا 

گواهی می دهد. 
در این میان گزارش های غیررســمی از مراکز درمانــی نیز از افزایش 
شــمار افرادی که با عالئم ســرما خوردگی مراجعه می کنند حکایت 
می کند که بنا به گفته بســیاری از متخصصان و پزشــکان، بسیاری 
از  آنچــه ایــن روزهــا ســرما خوردگی عنوان می شــود بایــد کرونا 
محســوب شــود. با این حال با توجه بــه انجام ندادن تســت های 
 تشــخیص کرونا ایــن افــراد در آمار رســمی مبتالیــان کرونا جای

 نمی گیرند.
در همین زمینه ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
آمار بیماری کووید-۱۹ در یک ماه اخیر در این اســتان بیش از چهار 
برابر شــده و میزان بســتری بیماران و مرگ ومیر ناشی از کرونا روند 
افزایشی داشــته اســت.پژمان عقدک افزود: حدود ۵۰ بیمار دارای 
عالئم کرونا یک ماه پیش در بیمارســتان های استان بستری بودند 
 اما در زمان حاضر بــه حدود ۲۴۰ نفر رســیده و بیــش از چهار برابر

 شده است.
وی با بیان اینکه از ۱۴ تا ۲۵ اســفند جاری ۱۱ نفر در اســتان اصفهان 
بر اثر ابتال به کووید-۱۹ جان خود را از دســت دادند )به طور متوســط 
هر روز یک نفر(، اظهار داشــت: این در حالی اســت کــه در چند ماه 
اخیر مرگ و میر ناشــی از کرونــا در اصفهان به کمترین حد رســیده 
بود و حتی در برخــی از ماه ها بطــور کامل صفر بود امــا در یک ماه 
اخیر روند افزایشــی داشته اســت.به گفته وی، بیشــتر افراد فوت 
 شــده بر اثر کرونا، ســالمند بودند و درصــد کمی از آنهــا نیز بیماری

 زمینه ای داشتند.
عقدک با اشاره به اینکه نتایج مثبت آزمایش های کرونا نیز به حدود 
۴۰ درصد رسیده است، اضافه کرد: این آمار در یک ماه گذشته کمتر از 
۱۰ درصد بود.عقدک با اشاره به افزایش تعداد بیماران بدحال کرونایی 

بســتری در بخش مراقبت های ویژه، خاطرنشــان کــرد: تعداد این 
بیماران نیز طی یک ماه اخیر کمتر از ۱۰ نفر بود اما در این روزها به ۲۰ 
تا ۳۰ نفر رسیده اســت.وی با تاکید بر اینکه اصفهان از نظر رنگ بندی 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ نیز وضعیت مطلوبی ندارد، اضافه کرد: 
اگر همین شرایط ادامه داشته باشد احتمال اینکه شهرستان های آبی 
)عادی( و زرد )به نسبت پرخطر( استان در هفته های آینده کاهش 

یابد و به وضعیت پرخطر برسند، زیاد است.
وی گفت: اگر افرادی دارای عالئم سرماخوردگی هستند و می خواهند 
از اینکه به کرونا مبتال شده اند، مطمئن شوند باید آزمایش کرونا دهند 
اما در هر صورت الزم اســت این افراد توصیه های پزشــکی را رعایت 
کنند و تا زمان بهبــودی کامل از منزل خارج نشــوند.عقدک از جمله 
دالیل افزایش آمار کرونــا در چند هفته اخیــر را افزایش ترددها در 
روزهای پایانی سال و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی دانست 
و افزود: همچنین بیش از ۶ ماه از تزریق واکسن کرونا در بسیاری از 
 افراد جامعه گذشته اســت و دیگر بدن آنها ایمنی کافی را در برابر این

 ویروس ندارد.

به گفته پزشــکان، نبود واکسیناســیون منظم و واکسن های به روز 
یکی از دالیل ایجاد و شــیوع دوباره این بیماری است در همین زمینه 
محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت های ویژه با اشاره به اینکه 
واکسیناســیون به طور واضح طی چند ماه گذشــته افزایش نداشته 
است، دلیل آن را نبود برنامه دقیق برای انجام واکسیناسیون ساالنه 

و نبود واکسن های به روز در کشور عنوان کرد.  
هاشمیان با بیان اینکه تعداد زیادی از ســرماخوردگی های شدیدی 
که در حال حاضر با آن رو به رو هستیم، کروناست، گفت: طی چند روز 
گذشــته تا حدودی با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا مواجه بودیم و 
تعداد زیادی از سرماخوردگی های شــدیدی که با آن رو به رو هستیم 
کرونا اســت که در مواردی نتیجه آزمایش مثبت و در مواردی هم به 
دلیل امکان خطا در تســت نتیجه آزمایش منفی می شود. به گزارش 
انتخاب، وی گفت: برنامه ســاالنه واکسیناســیون در کشورهایی که 
واکسن های به روز دارند وجود دارد و از آنجا  که در کشور واکسن های 
به روز موجود نیســت ما توصیه ای نســبت به انجام واکسیناســیون 

نداریم.

 آماده باش یگان حفاظت اراضی ملی استان اصفهان
 در ایام نوروز

نیرو های یگان حفاظت اراضی استان اصفهان برای پیشــگیری و رفع تصرفات احتمالی در اراضی 
ملی، ایام نوروز در آماده باش کامل هســتند.فرمانده یگان حفاظت اراضی استان با اشاره به اینکه 
تعطیالت عید نوروز فرصت مناسبی برای ســودجویان و زمین خواران نسبت به تعرض و تصرف در 
اراضی ملی و دولتی و سوء استفاده از بیت المال است، گفت: یگان حفاظت اراضی استان در راستای 
ماموریت خود، تمامی ظرفیت موجود را به کارگرفته است.ســرهنگ باقری افزود: براین اساس با 
برنامه ریزی های انجام شــده ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی اســتان، طرح تشدید 
حفاظت از اراضی از امروز تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ برای اراضی تحت پوشــش در محدوده و حریم 

شهر های شهرستان های استان اصفهان اجرایی می شود.
وی گفت: این اقدام به منظور حفاظت و جلوگیری از تعرض و مقابله با هرگونه تجاوز و زمین خواری 

نسبت به اراضی ملی و بیت المال انجام می شود.

کارشناس هواشناسی اصفهان اعالم کرد:

اصفهان بارانی در انتظار مسافران
کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان از وقوع رگبارهای بهاری در اکثر نقاط استان در 
روزهای سه شنبه  و چهارشنبه )یکم و دوم فروردین( خبرداد.مینا معتمدی اظهار کرد: تا روز دوشنبه 
۲۹ اسفند جوی به نســبت پایدار و آسمان صاف تا قســمتی ابری در اکثر مناطق استان پیش بینی 
می شود و در مناطق مرکزی از جمله کالن شــهر اصفهان طی این مدت وزش باد با غبار صبحگاهی 
همراه است.معتمدی خاطرنشان کرد: از اواخر وقت دوشنبه )۲۹ اسفند( تا چهارشنبه دوم فروردین 
با ورود سامانه ناپایدار به استان افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و بارش رگبار بهاری 
را در اکثر مناطق استان انتظار داریم.وی با بیان اینکه با فعالیت سامانه یاد شده در ارتفاعات استان 
بارش رگبار همراه با رعد و برق و تگرگ پیش بینی می شــود، گفت: با فعالیت این ســامانه طی روز 
سه شــنبه )یکم فروردین( بارش رگبارهای بهاری را در مناطق غربی و نیمه جنوبی و مرکز استان از 
جمله کالن شهر اصفهان انتظار داریم.معتمدی همچنین به بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان 
اشاره کرد و افزود: بیشترین میانگین بارشی از ایستگاه اســالم آباد موگویی از توابع پشت کوه دوم 

فریدون شهر با ۲ میلی متر و فریدون شهر و آران و بیدگل با یک دهم میلی متر بوده است.

رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان:

 1۵00 فضا به ظرفیت اسکان مهمانان نوروزی
 اضافه شد

رییــس اداره رفاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان گفت: امســال بــا اضافه 
شــدن یک هزار و ۵۰۰ فضا بــه ظرفیت اســکان نــوروزی هفت هــزار کالس در ۶۰۰ مدرســه در 
اصفهــان پذیرای میهمانــان اســت.مهدی منتجــب، ارائه آموزش هــای ایمنی، آتش نشــانی و 
بهداشــتی به ســرایداران و نیروهای خدماتــی شــاغل در مراکز اســکان را از دیگــر برنامه های 
انجام شــده در زمینه اســکان دانســت و افزود: مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان و معاون 
پژوهــش، برنامه ریزی و توســعه منابــع اداره کل نیــز توصیه هــای الزم را به مدیــران آموزش و 
 پرورش نواحــی و مناطق ابــالغ نموده اند و زمینــه برای میزبانی شایســته از میهمانــان نوروزی 

فراهم است.
منتجب ادامه داد: لیســت تمام مدارس میزبان و ستادهای ۶ گانه اسکان شــهر اصفهان از طریق 
کانال های اطالع رســانی در اختیار عموم مردم قرار گرفته و همچنین QR کد ستادهای اسکان نیز 

منتشر شده و در دسترس مسافران نوروزی است.

اخبار

مفاد آراء
12/167 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15179 - 1401/12/09 هيات سوم آقای مرتضی محققيان 
به شناسنامه شماره 65  کدملي 1290107084  صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 287/49  متر مربع از  پالک شماره  460 فرعی و 15  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی سند 
مورد ثبت صفحــه 388 دفتر 339 امالک واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان 
رديف 2- راي شماره 15177 - 1401/12/09 هيات سوم خانم مرضيه جمشيدی  
به شناسنامه شماره 62  کدملي 1290816425  صادره فرزند حسين در ششدانگ 
يکباب خانه قديمی به مســاحت 207/87  متر مربع از  پالک شماره  450 فرعی 
از  24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
متقاضی طبق سند انتقاالت شماره 31271 مورخ 1400/09/16 دفتر 243 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465179 
 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
12/168 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و

 ساختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15197 - 1401/12/09 هيات اول آقای حسين انصاری 
طادی  به شناسنامه شــماره 1043  کدملي 1971216291  صادره فرزند رجبعلی 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 172/15  متر مربع  پالک شماره  28  
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از 

حسين شيره ئی جونی فرزند کريم ثبت در دفتر امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465187  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
12/169 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14518 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری 
کرمی  به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی در ششــدانگ يکباب گلخانه به مساحت 737/83  متر مربع  پالک شماره  
99 فرعی از 22   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از مالکيت مالک رسمی محمد علی و مرتضی کريمی بموجب سند انتقالی 

147739 مورخ 1380/09/08 دفترخانه 7 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 14524 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری 
کرمی  به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی در ششــدانگ يکباب مغازه تجاری به مســاحت 43/73  متر مربع  پالک 
شماره  310  فرعی از 35   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک رســمی مهين جان نثاری مورد ثبت صفحه 

31 دفتر 281 امالک
رديف 3- راي شــماره 14520 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری 
کرمی  به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی در ششــدانگ يکباب مغازه تجاری به مســاحت 40/26  متر مربع  پالک 
شماره  310  فرعی از 35   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک رســمی مهين جان نثاری مورد ثبت صفحه 

31 دفتر 281 امالک
رديف 4- راي شــماره 14521 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری 
کرمی  به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی در ششــدانگ يکباب مغازه تجاری به مســاحت 64/20  متر مربع  پالک 
شماره  311  فرعی از 35   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک رسمی ابوالقاسم صدرالدين  مورد ثبت صفحه 

222 دفتر 355 امالک
رديــف 5- راي شــماره 14517 - 1401/11/27 هيــات ســوم آقــای عباس 
صدری کرمــی  بــه شناســنامه شــماره 15  کدملــي 1290230307  صادره 
اصفهان فرزنــد رجبعلی در ششــدانگ يکبــاب گلخانه به مســاحت 570/04  
متر مربع  پالک شــماره  99  فرعــی از 22   اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان مع الواســطه از مالکيت مالک رســمی محمد 
 علی و مرتضی کريمــی بموجب ســند انتقالی 147739 مــورخ 1380/09/08 

دفترخانه 7 اصفهان 
رديف 6- راي شــماره 14516 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری 
کرمی  به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی در ششــدانگ يکباب مغازه تجاری به مســاحت 45/61  متر مربع  پالک 
شماره  310 و 311  فرعی از 35   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک رســمی ابوالقاسم صدرالدين از پالک 
35/310  مورد ثبت صفحه 222 دفتر 355  امــالک و مهين جان نثاری از پالک 

35/311 مورد ثبت صفحه 31 دفتر 281 امالک 
رديف 7- راي شــماره 15173 - 1401/12/09 هيات سوم  آقای عباس صدری 
کرمی  به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی در ششــدانگ يکباب گلخانه به مساحت 375/47  متر مربع  پالک شماره  
138  فرعی از 21   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت خديجه شاهسنايی به موجب يکفقره اظهارنامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1464701  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
12/170 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13701 - 1401/11/11 هيات سوم آقای حميدرضا فالحتی  
به شناسنامه شماره 8948  کدملي 1292481781  صادره فرزند جواد نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 233/69  متر مربع  پالک 
شــماره  708 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مع الواسطه از علی ماهرانی فرزند علی اکبر طبق اظهارنامه ثبتی
رديف 2- راي شماره 13702 - 1401/11/11 هيات سوم  خانم ساناز طباطبائی  به 
شناسنامه شماره 84366  کدملي 0078307384  صادره فرزند محمد حسين نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 233/69  متر مربع  
پالک شماره  708 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مع الواسطه از علی ماهرانی فرزند علی اکبر طبق اظهارنامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465166  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
12/171 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15189 - 1401/12/09 هيات اول خانم حبيبه صادقيان 
آفارانی  به شناسنامه شــماره 18  کدملي 1290154104  صادره فرزند عباسعلی 

نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 166/49  متر 
مربع  پالک شماره  437 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان صلح نامه عادی از اصغر صادقيان سند 34168 مورخ 69/8/1 

دفترخانه 94 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 15192 - 1401/12/09 هيات اول آقای اصغر صادقيان  به 
شناسنامه شماره 54  کدملي 1290125066  صادره فرزند حسين نسبت به چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 166/49  متر مربع  پالک 
شماره  437 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان سند 34168 مورخ 69/8/1 دفترخانه 94 اصفهان 
رديف 3- راي شــماره 13698 - 1401/11/11 هيات ســوم خانم اعظم مانيان 
سودانی به شناسنامه شــماره 1875  کدملي 1290602409  صادره فرزند علی در  
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 155/08  متر مربع  پالک شماره  4 و 5  
فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با قيد 
به اينکه  مقدار 60/57 متر مربع آن از پالک 4/16 بخش 14 ثبت اصفهان ثبت در 
سامانه امالک و مقدار 94/51 متر مربع آن از پالک 5/16 بخش 14 ثبت اصفهان 
مع الواسطه از بتول سلطانی افارانی فرزند يدا... سند 349522 و اقرارنامه 349532 

مورخ 98/4/4 دفترخانه 77 اصفهان 
رديف 4- راي شــماره 14921 - 1401/12/06 هيات دوم آقای محســن براتی 
احمدآبادی به شناسنامه شماره 683  کدملي 1140715003  صادره خمينی شهر 
فرزند علی در  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 165/76  متر مربع  پالک 
شماره  162 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان 153/33 متر مربــع از مالکيت متقاضی ثبت در ســامانه امالک و مقدار 
12/43 متر مربع مع الواســطه از مالکيت عزت امينی فرزند صادق ثبت در سامانه 

امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465087  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
12/172 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14667 - 1401/12/02 هيات سوم آقای محمد علی زمانی 
رنانی   به شناسنامه شــماره 199  کدملي 1289998485  صادره فرزند حسن در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 548/31  متر مربع  پالک شماره  894 فرعی 
از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

محمد کريم صباغی فرزند حاج غالمحسين ثبت در دفتر امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465096  
شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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نظارت عیدانه استاندارد بر عرضه کاالها
طرحعیدانهنظارتادارهکلاستاندارداستاناصفهانبرعرضهکاالهاتا۱۵فروردین۱۴۰۲اجرامیشود.
علیمالکی،سرپرستادارهکلاستاندارداستاناصفهاندربازدیدگروهکارشناساناینادارهکلازفرودگاه
بینالمللیشهیدبهشتیاصفهانگفت:ادارهکلاستاندارد،بهعنواندستگاهنظارتیوحاکمیتیبرای
صیانتازایمنی،سالمت،احقاقحقوقعامهوفراهمکردنبسترهایالزمبرایآرامشخاطراستفاده
کنندگانازکاالهاوخدماتطرحعیدانهراهمزمانبادیگراستانهااجرامیکند.ویافزود:باتوجهبه
فرارسیدننوروزوهمزمانیآنباماهمبارکرمضان،ادارهکلاستانداردبرارائهخدماتدرمراکزینظیر
فروشگاههایزنجیرهای،هتلها،هتلآپارتمانها،زائرسراها،رستورانها،پایانههایاتوبوسرانی،فرودگاه
وایستگاهقطار،مراکزاقامتیبینراهی،میادینمیوهوترهبار،قالیشوییهاوقنادیهاتا۱۵فروردین
بهطورمستمرنظارتمیکند.سرپرستادارهکلاستاندارداستاناصفهاناظهارامیدواریکرد:اجرای
اینطرح،بسترهایالزمبرایآرامشخاطرواطمینانذینفعانواستفادهکنندگانازکیفیتخدماتدر

نوروزوماهمبارکرمضانفراهمشود.

استانداراصفهان:

مدیران بی توجه به سیاست های جدید استان برکنار خواهند شد
استانداراصفهاندریکصدوبیستوپنجمینجلسهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیاستان
گفت:بهمدیرانمســتقردرکرسیهایستادتسهیلکهبهسیاستهایتوســعهایاستانبیتوجه
هستند،اجازهاستمرارفعالیتنخواهیمداد.مرتضویدراینجلسهبااشارهبهمشکالتاقتصادیموجود
درسالجاری،اظهارکرد:باوجودمثبتشدنترازتجاریکشورمانوپیشبینیرسیدنبهشرایطپایدارتر
اقتصادیوروندصعودیدر6ماههدومسالجاری،بهواسطهحواشیاجتماعیرقمخوردهدرامسال،
اینپیشبینیهامحققنشدکهباتوجهبهتجربهمشابهدرسال88معلومشدایناتفاقاتناشیازسنگ
اندازیهایکشورهایمتخاصمبرایانحرافکشورمانازسکویپرتابوریلپیشرفتبودهوالزماست

دراینزمینهتدابیرجدیتریصورتگیرد.

بررسی قیمت و کیفیت لوازم خانگی ایرانی در اصفهان
برایکاهشهزینههایتولیدوکاهشقیمتبرایمصرفکنندهتالشمیشود.رییسسازمانحمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانبااشارهبهســعیوزارتصمتبرایتسهیلگریدرکاهشهزینههای
تولیدیاهدفکاهشقیمتتمامشدهبرایمصرفکنندهگفت:سودجوییبرخیدربازارکهموجبافزایش
قیمتهابرایمصرفکنندهازسوییوکاهشحاشیهســودبرایتولیدکنندهشدهاستکهباآنبرخورد
خواهیمکرد.حسینفرهیدزادههمچنینباشرکتدرآیینیدراصفهانجایزهملیرعایتحقوقمصرف
کنندگان۱۴۰۱رابهبزرگترینکارخانهلوازمخانگیایرانبهدلیلارتقاخدماتپسازفروشاعطاکرد.

30 درصد مشترکان برق اصفهان پر مصرف هستند
۳۰درصدازمشترکانشرکتتوزیعبرقاصفهانامسالجزوپرمصرفهاقرارگرفتند.مدیردفترمدیریت
مصرفشرکتبرقشهرستاناصفهانبابیاناینکهمدیریتمصرفانرژیهاهمیشگیاست،گفت:به
ازایتولیدهرکیلوواتبرق،گازمصرفمیشودوهرچهمیزانمصرفگازبیشترشودمصرفسوخت
درنیروگاههایدچارمحدودیتمیشود.مرسلصالحیافزود:الگویمصرفبرقازاولمهرتاانتهای
اردیبهشت)ماههایسردسال(۲۰۰کیلوواتساعتدرماهاست.مدیردفترمدیریتمصرفشرکتبرق
شهرستاناصفهان،گفت:اگرمصرفبرقمطابقباابالغیههامدیریتنشوداولاخطاردادهودرمراحل
بعدیبرقآنهاقطعمیشود.صالحی،تناوبدرروشنکردن6۰هزارچراغالکپشتیدرکالنشهراصفهان
واستفادهازساعتهاینجومیراکه۱۵دقیقهقبلازطلوعآفتابخاموشو۱۵دقیقهبعدازغروبآفتاب

روشنمیشوداقداماتیبرایمدیریتمصرفبرقنامبرد.

رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان از برنامه ریزی و ایجاد ایمنی برای سفرهای جاده ای استان خبر  داد:

جاده ها، امن تر می شود

رییسشــورایهماهنگیراهوشهرسازیاســتاناصفهانبااشاره
بهاقداماتبهعملآمدهدرحوزهحملونقلجادهایاســتانبرای
اســتقبالازنوروز۱۴۰۲گفت:باهدفارتقایایمنیراههایاستان،
بیشاز۵۰درصــداز۱۱8نقطهپرتصــادفودارایتصادفاســتان
اصفهانرفــعواقداماتالزمبــرایافزایشمیداندیــدایننقاط
انجامشدهاســت.علیرضاقاریقرآن،رییسشورایهماهنگیراهو
شهرسازیاستاناصفهاندرخصوصبرنامهریزیهایبهعملآمده
برایاستقبالازمسافراندرسفرهایجادهایاظهارداشت:مطابق
باجلساتشورایهماهنگیراهوشهرســازیاستاناصفهانبرنامه
ریزیهایالزمدرحوزههایمختلفحملونقلیبرایایامنوروزبه

عملآمدهاست.
ویافزود:درحوزهحملونقلجادهایدراســتاناصفهانشــش
پایانــهبار،۳۲پایانهمســافر،۴۵۲شــرکتباربری،۱۵۲شــرکت
مسافربریوشششــرکتباربریبینالمللیموجوداست.رییس
شورایهماهنگیراهوشهرسازیاستاناصفهانبابیاناینکهپیش
بینیاولیهترددهادرنوروزبــهعملآمده،گفــت:اقداماتمتنوعی
جهتاستقبالازاینایامانجامپذیرفتهکهشاملانعقادتفاهمنامه
فیمابیناداراتکلراهداریوحمــلونقلجادهایومنابعطبیعی

استانبرایایجادفضایسبزدرجهتپیشگیریازطوفانهایشن
وکوالکبرفدرحاشیهراههایاستانبودهاست.ویافزود:برنامه
ریزیبرایاحداثوساماندهیپارکینگهایبزرگمقیاسدرحاشیه
راههایشریانیوترانزیتاستانبرایاستراحتمسافرین،پیشنهاد
وجانماییوپیگیریبرایایجادپایگاههایامدادجادهایبهفواصل
تقریبی۵۰کیلومتردرراههایشریانیاستان،پیگیریرفعنقاطکور
تلفنهمراهدرراههایشریانیاستانازســازمانهایمتولیورفع
مشکالتمسیلهاومقاطعسیالبیازدیگراقداماتبعملآمدهپیش

ازآغازایامتعطیالتبودهاست.
قاریقرآنبااشــارهبهارتقاســامانههایهوشــمندونظارتیراهها
)ITS(گفت:درایامنوروزازثبتموقعیتمکانیبرایکلیهمشکالتو
چالشهادربخشراهداریهمچونمقاطعمستعدحوادثرانندگی،
مقاطعسیالبیوطوفانی،قوسهاوشــیبهایتندراههاو...برای
برنامهریزیواستقراراستفادهشدهاســت.ویخاطرنشانکرد:با
هدفارتقایسطحکیفیرویهراههاتفاهمنامهایفیمابینسازمان
راهداریوحملونقلجادهایواســتانداریاصفهانبرایمشارکت
دراجراپروژههایراهداریبالغبر۹هــزارو۵۰۰میلیاردریالمنعقد
شدهاست.رییسشورایهماهنگیراهوشهرسازیاستاناصفهان

ازتعریضمحورهایشریانیوبهسازیرویهراههایاستانوتکمیل
بیشاز۱۳۰کیلومترراهروســتاییاســتانخبردادواذعانداشت:
باهدفارتقایایمنیراههایاســتاناصفهان،بیشاز۵۰درصداز
۱۱8نقطهپرتصادفودارایتصادفاســتانرفعواقداماتالزمبرای
افزایشمیداندیدبااستفادهازتجهیزاتوماشینآالتراهداریبا
تعریضوترانشهبرداریحاشیهراههاواحداثزیرگذرهایباکسی

بهعملآمدهاست.
ویخاطرنشانکرد:باهدفارتقایســطحکیفیرویهراههاتفاهم
نامهایفیمابینسازمانراهداریوحملونقلجادهایواستانداری
اصفهانبرایمشــارکتدراجراپروژههایراهــداریبالغبر۹هزارو
۵۰۰میلیاردریالمنعقدشدهاســت.رییسشورایهماهنگیراهو
شهرسازیاســتاناصفهانازتعریضمحورهایشریانیوبهسازی
رویهراههایاستانوتکمیلبیشاز۱۳۰کیلومترراهروستاییاستان
خبردادواذعانداشت:باهدفارتقایایمنیراههایاستاناصفهان،
نقاطپرتصــادفودارایتصادفاســتانرفعواقدامــاتالزمبرای
افزایشمیداندیدبااستفادهازتجهیزاتوماشینآالتراهداریبا
تعریضوترانشهبرداریحاشیهراههاواحداثزیرگذرهایباکسی

بهعملآمدهاست.

نوســانهاییکهدربازارارزایجادمیشود،اینروزها
تاثیرمســتقیمیبربازارطالوســکهدارد.ریســک
خریدوفروشدربازارســکهوطالافزایــشیافتهو
همینموضوعمنجربهمیلیونیشــدناختالفنرخ
خریدوفروششدهاست.درپیتوافقایرانوعربستان
دربازارهایمالیکشوربهویژهبازارارز،شاهدکاهش
قابلتوجهقیمتهــابودیمبهنحویکــهباکاهش
۱۰هزارتومانی،قیمتطالوســکهنیزکاهشیافت.
البتهبایدتوجهداشتکهتورمموجوددراقتصادایران
بهنحویاســتکهبازارهایمالــیرادرمیانمدتو
بلندمدتکامالتحتتاثیرخودقــرارمیدهدوبدون
گشــایشهایحقیقیبینالمللی،نمیتوانانتظار
کاهشقابلتوجهوثباتدربازارهایمالیراداشت.
درواقعاینرفتارهابیشــترازهیجاناتبازاربودهودر
ســایربازارهانیزشــاهدآنبودهایم.باتوجهبهاینکه
کارشناسانپیشبینیمیکنندسالآیندهتورمبیش
از۴۰درصدیداشتهباشــیم،براساسقاعدهبرابری
قدرتخرید،همچنــانقیمتهاصعودیاســتو
قیمتدربازارطالوسکهنیزدرآیندهافزایشیمیشود.
قیمتدالرتاثیرمستقیمیبربازارطالوسکهدارداما
ازطرفینمیتوانازتاثیرنرخانسجهانیبربازارطال
نیزغافلشد.البتهدربازارکشورمااکنونمیتوانگفت

انسجهانیبازیگرفعالیدرتعیینقیمتهانیستو
اینموضوعرامیتوانازافزایشنرخانسجهانیدر
هفتههایگذشتهدرحالیکهقیمتطالوسکهدربازار

ایرانکاهشیبوددریافت.

آرامش نسبی در بازار حاکم شده است
آیتمحمدولی،کارشــناسمیگوید:اینروزهابازار
طالوسکهدچارنوسانشدهاســتاماطیچندروز
آخرهفتهگذشتهآرامشبیشــتریبهبازارطالحاکم
شــدکهامیداســتاینآرامشنســبیدربازارهای
اقتصادیکشوربرقرارشودتاخریدارانبتوانندراحتتر
تصمیمگیریکنند.ویاضافهمیکند:هرگرمطالتا
بیشسهمیلیونو۲۰۰هزارتوماننیزرسیدامااکنون
بهحدوددومیلیونو۲۰۰هزارتومانرسیدهودرهرگرم
حدودایکمیلیونتومانکاهشقیمتراتجربهکرده
است.درشرایطنوسانیافراددرخریدوفروشطال
دچارسردرگمیمیشوندامااگرآرامشنسبیبربازار
حاکمشودخریدارانازسردرگمیخارجمیشوند.

انتظار ثبات بازار در سال آینده
اینکارشــناسطالبابیــاناینکهانتظــارمیروددر
روزهایپایانســالروندبازارآرامشنســبیداشته
باشد،میگوید:درفروردینماهنیزباتوجهبهشروع
ماهمبــارکرمضانانتظــارمیروددرصــورتثبات
تقریبیقیمتارز،روندفعلیبازارطالوســکهادامه
یابد.محمدولــیادامهمیدهد:افــرادیکهبهدنبال

سرمایهگذاریدربازارهایمختلفهستند،میتوانند
بازارطالراانتخابکنندچراکهطالهیچگاهدردرازمدت
افرادرادچارزیاننمیکند.ویتصریحمیکند:البته
فعاالنصنعــتطالوجواهربهدنبالآنهســتندکه
مردممصنوعاتطالراخریــداریکنند؛اماچیزیکه
اکنونشــاهدآنهستیم،ســرمایهگذاریدربخش

طالیآبشدهاست.

کاهش قیمت طال به رغم رشد انس جهانی
نادربذرافشان،رییساتحادیهطالوجواهرتهراننیز
،اظهارمیکند:ازابتدایهفتهگذشتهنسبتبههفته
پیشازآن،انسجهانیطال۴۳دالرافزایشقیمت
داشــت.دربازارهایداخلینیزباتوجهبهمدیریتو
کاهشقیمتارزتوســطبانکمرکــزی،همچنین
خبرهایسیاسیاقتصادیدرسطحدنیا،روندکاهشی
چشــمگیریبرایطالوســکهرارقمزد.ویاضافه
میکند:امیدواریمثباتوکاهشقیمتســکهوطال
بهنحویادامهیابدکهمردمباخیالراحتدرروزهای
پایانسالبتوانندمبادالتخودراانجامدهند،التهاب
دربازارازبینبرودوشــاهدثباتقیمتهاباشیمکه
نقشمهمیدرخریدوفروشمصنوعاتطالوسکه
دارد.رئیساتحادیهطالوجواهــرتهراندربارهتوافق
ایرانوعربستانمیگوید:خبرهایسیاسیاقتصادی
میتواندنقشمهمیبرایکاهــشالتهاب،ثباتو
کاهشقیمتهاداشتهباشــد.اینتوافقنیزنقش
محوریدرکاهشقیمتطالوسکهایفاکردهاست.

افزایشریسکخریدطالوسکه؛

 آرامش بر بازار حاکم می شود؟

 با هدف ارتقای سطح کیفی رویه راه ها تفاهم نامه ای 
فی مابین سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای و 
استانداری اصفهان برای مشارکت در اجرا پروژه های 
راهداری بالغ بر ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال منعقد شده 

است

اخبار

دبیرجایزهملیرعایتازحقوقمصرفکنندگان:

اعتماد، نهایی ترین نقطه برندینگ صنایع است
دبیرجایزهملیرعایتازحقوقمصرفکنندگانگفت:اعتمادنهاییتریننقطهبرندینگاست،مقدمهاعتمادمردمیرضایتخاطرمشتریاناستکهبرایادامه
اینمسیربایدبازیهوشمندانهاجتماعیطراحیکرد.حسینزادهقشــمیدرآییناعطایتندیسزرینرعایتحقوقمصرفکنندگانتوسطوزارتصمتبه
شرکتهایبرتراستاناصفهاناظهارداشت:دورجدیداهدایتندیسباتغییررویکردبهسمتتعالیسازمانیواعمالفرآیندهایاستانیآغازشدهاست.وی
افزود:راهاندازیراهیانپیشرفتدرسازمانحمایتازحقوقمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبامحوریتشرکتهایمنتخبدریافتجایزهدردستورکاراست

وبازدیدرهبرانافکارعمومیازایندستاوردهادریکایونتحضوریتاثیرگذارخواهدبود.
دبیرجایزهملیرعایتازحقوقمصرفکنندگانبابیاناینکهرویدادهاوچالشهایحضوریبرایتغییرنگرشالیههایاجتماعیبهدســتاوردهابسیارموثر
است،گفت:درمسیرحرکتبهسمتایجادیکتمدن،بایدابتدانظامسازی،دولتسازیوحتیجامعهسازیصورتگیردواینموردبهتکتکبرندهامربوط
میشود.ویتصریحکرد:بهعبارتیباراهاندازیباشگاهمشاورانجوان،خانوادهویامادرانبهصورتاختصاصیدرهرشرکتصنعتیمیتوانجامعهسازیرا
برایهویتبخشیاجتماعیایجادکردوالبتهبهترینافسراناینامراعضاوپرسنلاینمجموعههابهویژهفعاالنخدماتپسازفروشهستندکهبهعنوان
افسراندیدهبانیفعالیتدارند.حسینزادهقشــمیاعتمادرانهاییتریننقطهبرندینگدانســتوافزود:مقدمهاعتمادمردمیحالخوبورضایتخاطر
مشتریاناستکهبرایادامهاینمسیربایدبازیهوشمندانهاجتماعیطراحیکرد.دبیرجایزهملیرعایتازحقوقمصرفکنندگانخاطرنشانکرد:اهداکننده

اینتندیسدرواقعمردمهستند.

مفاد آراء
12/173 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15060 - 1401/12/08 هيات ســوم خانم زهرا ماهرانی برزانی 
 به شناســنامه شــماره 3265  کدملي 1282994824  صادره فرزند محمود نســبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 244/96  متر مربع  پالک شماره  
227 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از عباس کيقبادی فرزند کريم ثبت در دفتر امالک به نام  ورثه به نامهای مصطفی 

و اصغر و طيبه و ملوک و زهرا و مهری 

رديف 2- راي شــماره 15061 - 1401/12/08 هيات ســوم آقــای مصطفی عابدی 
 جاودانی به شناسنامه شــماره 15  کدملي 1290127204  صادره فرزند يداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 244/96  متر مربع  پالک شماره  
227 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از عباس کيقبادی فرزند کريم ثبت در دفتر امالک به نام  ورثه به نامهای مصطفی 

و اصغر و طيبه و ملوک و زهرا و مهری 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465032  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/174 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302026017641 مورخ 1401/10/30 موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مالکيت آقای سعيد حيدری به شناســنامه شماره 5 کدملی 1288855508 صادره 
فرزند  عباس در نسبت به ششــدانگ يک باب مغازه به مساحت 46/54 متر مربع 

پالک شماره 994 فرعی از 452 اصلی  واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان مورد درخواست به موجب ســند 210171- 97/09/05 دفتر 71 

اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جريان ثبت می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465009 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

12/175 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302026017613 مورخ 1401/10/29 موضوع قانون 

تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مالکيت آقای محمد باقری آبچوبه به شناسنامه شماره 412 کدملی 5658910587 
صادره فرزند  رمضانعلی نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 75 متر مربع 
پالک شماره 268 فرعی از 452 اصلی  واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان  مالکيت رســمی متقاضی موضوع سند 156929- 1401/04/13 

دفتر 89 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465054 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

بهاطالعکلیههمکارانمحترمداروسازمیرساندکهمجمععمومیعادینوبتدوماعضاء انجمن داروسازان ایران شعبه اصفهاندرروزجمعهمورخ۱۴۰۲/۰۱/۱8
ساعت۹تا۱۴درآدرساصفهان–کنارگذراتوبانشهیدصیادشیرازی–بعدازورزشگاهشهیدخرازی–کوچهابوذر)۵۱(–پالک۵-سالناجتماعاتانجمن

داروسازاناصفهانبرگزارمیگردد.
دستورجلسه :

۱-انتخاباعضاءهیاتمدیرهوبازرسین
توضیحات :

شرایطعضویتومدارکموردنیازجهتثبتنامداوطلبیندرهیاتمدیرهوبازرسینمطابقاساسنامهوآئیننامهاجرائیداخلیانتخاباتمیباشد.
تعدادموردنیازعضوهیاتمدیره7نفر/عضوعلیالبدل۲نفر
تعدادموردنیازعضواصلیبازرس۲نفر/عضوعلیالبدل۲نفر

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم اعضاء انجمن داروسازان ایران شعبه اصفهان

هیات اجرایی انتخابات انجمن داروسازان اصفهان
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

فراز و فرود تاریخ اصفهان را می توان از دریچه قلعه هایی دید که هزاران ســال 
پیش در مرتفع ترین مکان های این استان بنا نهاده شده اند تا امنیت شهرها 
و روستاها را تامین کنند.قلعه ها مهم ترین تجلی اندیشه دفاعی بشر به شمار 
می روند، همچنان که نخســتین اصل در زمانی که انســان خانه سازی را آغاز 
کرد توجه بــه امنیت و امکان دفــاع از خود در برابر تهدیدها و دشــمنان بوده 
اســت.قلعه ها ابتدا با ترکیب گل و چوب ساخته می شدند؛ اما با گذشت زمان 
از سنگ نیز در ساخت آنها استفاده شــد، به این ترتیب دوام و استحکام شان 
بیشتر شد.در معماری قلعه ها به تعبیه قســمت هایی برای نگهداری طوالنی 
مدت آذوقه و دام توجه شده است تا چنانچه دشــمن محاصره قلعه را طول 
می داد مردم و ارتش توان تامین قوت روزانه را داشته باشند.باستان شناسان 
قلعه های ایران را به 2 نوع جلگه ای و کوهســتانی تقسیم بندی می کنند، نوع 
جلگه ای به شکل مربع و یا مربع مستطیل است که در چهار گوشه آن برج های 
مدوری برای دفاع ساخته شــده و مصالح به کار رفته در آن بیشتر از خشت و 
گل است، اطراف برخی از این قلعه ها خندق حفر می کردند و برای رفت و آمد 

به آن از پل های متحرک بهره می بردند.
یافته های باســتان شناسان نشــان می دهد بیشــه کوچک، حیاط بیرونی و 
محاط، برجک دفاع، دیوار حایل، اتاق نگهبان دروازه، خندق، کنگره های باالی 
دیوارها، هردنجس )سازه هایی چوبی بودند که در باالی دیوار قرار می گرفتند(، 
درز پیکان ها و دروازه زندان از بخش هایی مشترک قلعه هاست.ساخت قلعه 
با آنکه روش های دفاعی پیشرفته تر شــد همچنان تا قرن 16 ادامه یافت، تا 
اینکه دستیابی بشر به باروت و توپ، سرانجام توپخانه ها را با قلعه ها جایگزین 
کرد، از آن پس قلعه ها به اقامتگاه  شاهان و بزرگان تبدیل شد اما در عین حال 
کاربری ســنگر یا زندان نیز داشــت، در همین زمان بود که زیبایی و معماری 
قلعه ها اهمیت یافت چرا که نماد قدرت و اعتبار ساکنان آن به شمار می رفت.

در گوشه و کنار کهن دیار نصف جهان نیز قلعه هایی اســتوار از هزاره های دور 
بر جای مانده که از دریچه هریک از آنها می تــوان فراز و فرود تاریخ را به نظاره 
نشست.کارشناسان وجود قلعه ها و ارگ های مختلف در پهنه اصفهان را دلیلی 
برای تمدن اصیل این خطه می دانند، این پراکندگی آثار تاریخی و باســتانی 

نصف جهان را به جورچینی از مقصدهای گردشگری تبدیل کرده است.

ارگ »گوگد« بنایی خشتی با 4 برج قرینه

این قلعه فاخر تاریخی در زمان صفویه در مسیر جاده معروف ابریشم ساخته 
شده و در زمان صلح به عنوان کاروانسرا، محل استراحت کاروان تجار و حاکمان 
والیات ایران بوده و در زمان جنگ نیز به عنوان دژ نظامی از آن استفاده می شد.

وجود اتاق های سنتی در کنار حیاط سرسبز با حوضی بزرگ و پر آب، حکایت 
خانه های قدیمی و باغ های ایرانی را به بازدید کنندگان و گردشگران یاد آوری 
می کند.این قلعه تاریخی در پنج کیلومتری شــهر گلپایگان، در سال 1378 با 
نظارت اداره میراث فرهنگی بازســازی و به شماره 2574 در فهرست آثار ملی 
ثبت، و در ســال 13۹0 به بخش خصوصی واگذار شــد.این قلعه دیدنی که به 
عنوان دومین بنای خشتی و گلی ایران زمین از آن یاد شده، به شکل مربع و به 
وسعت 6 هزار و 400 متر مربع ساخته شده و دارای چهار برج قرینه هر کدام به 
ارتفاع 12 متر است.وجود پنجره های منبت کاری شده با دیوارهای کاهگلی، با 
رنگی خوش و فرح بخش و شبستان های تو درتوی ارگ گوگد نیز جاذبه فرح 

بخش این بنای تاریخی است.

قلعه باستانی »بیاضه« کوهی از خشت و گل و دژی بزرگ
این قلعه که نمونه بارز یــک ارگ و دژ کویری اســت در 53 کیلومتری خور و 
بیابانک از توابع شهرستان نایین در روستایی به نام بیاضه قرار دارد، به سبک 
معماری عهد ساســانی قرن ها به عنوان دژ مستحکم و تســخیرناپذیر کویر 
مرکزی ایران کارکردهای گوناگون دفاعی و مســکونی داشــته است.به گفته 
مورخان، ناصرخسرو هنگام عبور از مسیر نائین به طبس در این روستا توقف 
داشته و در سفر نامه خود از قلعه کهن آن یاد کرده است، در دوره های معاصر نیز 
جهانگردان غربی مانند سون هدین، آلفونس گابریل و مک کرگور هنگام عبور 
از کویر مرکزی ایران از این بنا سخن گفتند.اتاق های متعدد و طبقات مختلف 
قلعه تا چند ســال قبل به عنوان محل نگهداری اموال و انبار غله روســتاییان 
مورد اســتفاده قرار می گرفت.قلعه باســتانی بیاضه کوهی از خشــت و گل و 
دژی بزرگ که محوطه عظیمی را به خود اختصاص داده اســت. دور تا دور آن 
را خندقی به عمق 7 تا 13 متر دربرگرفته است، درون آن تعداد زیادی اتاقک 
و راهروهای پیچ در پیچ وجود دارد، چاه هــای متعدد و کانال داخلی خندق از 

دیگر تجهیزات قلعه است. 

نظاره تاریخ اصفهان از دریچه  قلعه های استوار هزار ساله

قلعه شاه دژ اصفهان که به قلعه دیو شــهرت دارد، بر باالی کوه صفه قرار گرفته 
است. این بنا نزدیک به 15 هکتار وسعت دارد و باستان شناسان قدمت آن را 
به قرن پنجم یعنی زمان حاکمیت سلجوقیان نسبت داده اند، این بنا معماری 
شبیه به معماری های قلعه های ساسانی دارد، در این قلعه حفره هایی سنگی 
وجود دارد که یادآور استودان های )اســتخوان دان های( زرتشتی است که در 
بسیاری از نواحی باستانی ایران دیده می شود، فضاهای موجود در قلعه شاه 
دژ، دارای تزئیناتی مانند گچ بری و نقاشــی های دیواری اســت، قلعه شاه دژ 
بنایی سنگی است که سفت کاری آن با سنگ الشه و مالط خاک و گچ نماسازی 
شده و با سنگ های تراش خورده ساخته شده است.به گفته کاوشگران، قلعه 
شاه دژ ساختاری الیه الیه دارد، طراحی این ساختار به طور کامل باستانی است، 
چندین الیه فشرده از ارگ مرکزی آن محافظت می کنند که دیوار بزرگ دفاعی، 
برج های دیده بانی و دو الیه برج و بارو، بیرونی ترین الیه تا درونی ترین الیه آن 
هستند.این بنا بر اساس اســناد تاریخی در دوره های گذشته گنج خانه، سالح 
خانه و شاید رصدخانه نیز بوده، قلعه شاه دژ در گذشته با نام دزگوه نیز شهرت 
داشت، اکنون مسیر دسترسی به این قلعه کوهستانی از طریق تل کابین مهیا 

شده است.

دیوارهای مهیب قلعه روستای »گرمه«
گرمه یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرســتان نایین است که در مسیر مهرجان 
به چونان قــرار دارد. این قلعه که به گفته مورخان متعلق به دوران ساســانیان 
است مانند تمام قلعه های منطقه کاربرد مسکونی و دفاعی داشته است.دروازه 
جنوبی این قلعه منظری خوش را برای نظاره گران به ارمغان آورده در حالی که 
دیوارهای بلند و مستحکم ضلع شمالی قلعه صحنه ای مهیب و اسرار آمیز را در 

پیش چشمان گردشگران می گستراند.

قلعه »برزو نیستانک« نمادی از ادیبات ایران
این قلعه به فاصله کمی از کاروانسرای قدیمی در وروردی روستای نیستانک 
واقع شده است، ساکنان بر این باورند روستای نیستانک متعلق به برزو پسر 
سهراب و نوه رستم اســت که از توران به ایران می آید و ناشناخته با نیای خود 
رستم می جنگد و سرانجام پس از چندین نبرد، نژادش شناخته می شود و به 
سپاهیان ایران می پیوندد.بنای این دژ سه طبقه است که طبقه اول آن از یک 

هشتی با سه اتاقک و یک راهروی کوتاه و در سنگی عظیم تشکیل شده است، 
همچنین، دارای راهی مخفی اســت که خروجی آن گم شده یا در زمان حاضر 
نامعلوم اســت، این دژ از بیرون یک مکعب مســتطیل عظیم و از درون یک 

هشت ضلعی کوچک و مدور است.

رد پای کتاب در قلعه سارویه اصفهان
قلعه سارویه اصفهان یا »کهن دژ« یا »تپه اشرف« بنایی است با قدمت هفت 
هزار ساله که در کناره شمالی زاینده رود واقع شده است، این قلعه که در بیش 
از هزار و چهارصد سال قبل کتابخانه بزرگی بوده با حمله اعراب به ایران ویران 
می شود و در زمان حاضر بقایای آن به شکل یک تپه دیده می شود.ابو مشعر 
بلخی در خصوص این قلعــه می گوید: اعراب به گمان یافتن گنج شــروع به 
تخریب و ویرانی دژ می کنند و بسیاری از کتاب ها به این روش نابود می شود، 
اما از آنجا که مخزن کتابخانه در داالن های مخفی زیر زمینی بوده، به شماری از 
کتاب ها آسیبی نمی رسد تا اینکه در سال 350 قمری، بر اثر فروریختن سقف 
یکی از داالن ها، مخزن کتابخانه نمایان می شــود، به دســتور خلیفه بسیاری 
از این کتاب ها بر بار صدها شــتر به بغداد منتقل می شــود و بسیاری دیگر از 
کتاب ها در همانجا نابود می گردد.برخی از تاریخ شناسان قدمت این بنا را به 
تهمورس، سومین پادشاه سلسله پیشدادیان نسبت می دهند، اما برخی دیگر 
معتقدند این بنا در دوران گشتاسب، از پادشــاهان کیانی ساخته شده است، 
این اثر در 26 آبان 1375 به شــماره ی 1770 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

قلعه سیزان نوش آباد
این قلعه دارای دو ورودی از شمال شرقی و شمال غربی است که ورودی اصلی 
درب شمال غربی آن بوده است. این بنا با هدف دفاع نظامی ساخته شده ولی 
به مرور زمان کاربری مسکونی پیدا کرده است، بدین معنی که در هنگام حمله 
دشمن خانواده و مال و منال خویش را برداشته و به درون قلعه پناه می بردند، 
در دوران گذشته نفوذ سیالب قســمت هایی از قلعه را تخریب کرده است.این 
قلعه در شــهر نوش آباد واقع در شهرســتان آران و بیدگل استان اصفهان قرار 
دارد. ارتفاع این قلعــه از دریا ۹00 متر بوده و در فاصله هفت کیلومتری شــهر 

کاشان قرار دارد.

تماشای تاریخ اصفهان از دریچه  قلعه های استوار هزار ساله

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: خدمات حمل و نقل 
برای شهروندان و گردشــگران در نوروز 1402 در کالن شهر اصفهان، تسهیل و 
سه خط اتوبوس ویژه گردشگری نیز فعال شد.حسین حق شناس، از فعالیت 
سه خط اتوبوس گردشگری ویژه ایام نوروز در اصفهان خبر داد و افزود: خط 
یک از باغ فدک به میدان امام حسین)ع(، خط 2 از باغ فدک به ناژوان و صفه 
و خط سه از میدان امام حسین)ع( به سمت آتشگاه و منارجنبان بطور رفت 
و برگشــت به منظور تسهیل عبور و مرور گردشــگران فعال است.وی با بیان 
اینکه ساعت فعالیت توقفگاه های شــهری نیز تا یک بامداد افزایش یافته 
است، افزود: با توجه به تقارن نوروز با ماه مبارک رمضان چنانچه تقاضا برای 
گشت و گذار در شهر در هنگام افطار تا سحر وجود داشت افزایش ساعت کار 

این توقفگاه ها نیز امکان پذیر است.حق شناس ادامه داد: قطار شهری به جز 
روزهای 12 و 13 فروردین در سایر روزها از ساعت ۹ صبح تا 21 به مردم خدمت 
رسانی می کند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
گردشگران مســتقر در باغ فدک نیز می توانند عالوه بر استفاده از خط شماره 
یک اتوبوس گردشگری به پایانه کاوه مراجعه و از آنجا با قطار شهری به نقاط 
مختلف شهر تردد کنند.وی به آغاز فعالیت همیاران پلیس از 14 اسفند جاری 
اشاره و بیان کرد: با توجه به حجم باالی ترافیک در روزهای پایان سال و نوروز، 
پلیس راهور، نیروهای آموزش دیده شــهرداری و همیاران پلیس با حضور 
در خیابان های مرکز شــهر، مراکز تجاری و گردشگری به گشودن گلوگاه های 

ترافیکی اقدام می کنند.

تور بازدید از شــاه نشــین پل خواجو در قالب برنامه نیم رخ در نوروز سال 
1402 برپا می شود. 

رییس اداره گردشــگری شــهرداری گفت: این اداره در نظر دارد در قالب 
تور گردشگری، جاذبه های کمتر دیده شده شــهر اصفهان که گنجینه های 
تاریخی این شهر هستند را به عموم شهروندان معرفی کند.علیرضا مساح 
با بیان اینکه تور های گردشــگری گنجینه های اصفهان با عنوان »نیم رخ« 
نام گذاری شــده، افزود: در این تور ها برای اولین بار در کشــور برای افراد 
 داوطلــب و خانواده هایشــان، ســانس اختصاصی بازدیــد در نظر گرفته

 شده است.
وی با اشاره به برگزاری پنج تور گردشــگری نیم رخ در سال گذشته گفت: 
این پنج تور شامل بازدید از شاه نشین پل خواجو، کوشک باغ زرشک، خانه 
تاریخی اژه ای ها، نیم رخ از مســجد جامع اصفهان و تکرار بازدید از شــاه 

نشین پل خواجو بوده است.
مساح افزود: در سال جدید بازدید از خانه تاریخی اژه ای ها و شاه نشین پل 
خواجو از دوم تا 12 فروردین ماه از ساعت ۹ صبح تا 21 شب در قالب برنامه 
نیم رخ برای عالقه مندان برگزار می شــود.وی گفت: ثبت نام برای شرکت 
در برنامه نیم رخ از سایت شهروند تیکت انجام می شود  و این بازدید ها به 

صورت رایگان انجام نخواهد شد.
رییس اداره گردشگری شهرداری افزود: برای این برنامه هم تولید محتوای 

تصویری و هم تولید محتوای صوتی و تولید محتوای متنی در قالب کتاب و 
بروشور، آماده سازی شده است.مساح با اشاره به برگزاری ششمین نیم رخ 
شامل بازدید از خانه تاریخی حقیقی که مربوط به دوره قاجاریه است، گفت: 
خانه تاریخی حقیقی در اختیار دانشگاه هنر است و مقرر شده با همکاری 

این دانشگاه در های این بنا بر روی مخاطبان در نوروز گشوده شود.

در نوروز ۱۴۰۲ صورت می گیرد؛حمل و نقل نوروزی در اصفهان با ارائه خدمات ویژه تسهیل شد

بازدید از شاه نشین پل خواجو 

تجدید آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکهم الف: 1468631

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کار)ماه(برآورد )ریال(عنوان پروژه

عملیات مدیریت، حفظ، حراست، نگهداری و حفاظت از عرصه فضای 
سبز محالت صفائیه، دهنو، درچه، پارک اداری و رفیوژهای بلوار خلیج 

فارس حد فاصل میدان فردوسی تا روبروی اداره هواشناسی و باغ بانوان
17/545/462/۹716880/000/000

شرایط شرکت در مناقصه:

1- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبای 01051۹33۹6003 بنام شهرداری مبارکه
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/01/08 جهت دریافت اسناد مناقصه به 
امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1402/01/17 به دبیرخانه محرمانه 
حراست شهرداری تحویل نمایند.

5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1402/01/1۹ با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شماره 80/ش/1401 مورخ 1401/0۹/06 شورای اسالمی شــهر در نظر دارد، نسبت به انجام عملیات اجرایی داخل 

میدان امام حسن )ع( واقع در ورودی شهر پیربکران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند(.
مواعد زمان:                               تاریخ انتشار فراخوان: 1402/01/05                                                    مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/26 
                                                                 مهلت بازدید فراخوان: 1402/01/25                                                      زمان بازگشایی پاکت ها: 1402/01/27 

آگهی مناقصه 

شهرداری پیربکران م الف: 1471793
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