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مرگ 16 نفر از روستاي  پيرصفا 
در سقوط ميني بوس به  دره

اهالي روس�تاي پيرصف�ا شهرس�تان مريوان 
اين روزها داغدار 16 نفر از هم واليتي هايش�ان 
هستند كه در سقوط ميني بوس به دره پالنگان 
جانشان را از دست داده اند. آنها به همراه 10نفر 
ديگر كه در اي�ن حادثه زخمي ش�ده اند در راه 
زيارت مرقد ويس بودند كه دچار حادثه شدند. 
چند حلقه الستيك و يك شاسي، تنها چيزي است 
كه از خودروي ميني بوس ساقط شده به دره پالنگان 
باقي مانده است. ميني بوسي فرسوده كه مشخص 
است نفس هاي حياتش به شماره افتاده بود، اما با 
اين وجود نان آور خانواده اي ب��وده كه راننده با آن 

سرازيري و سربلندي مسيرها را طي مي كرد.
 خودروهايي از اين دس��ت كه شمارشان در كشور 
زياد اس��ت و رانندگانش از تأمين قطعات و به روز 
رساني شان مستأصل مانده اند؛ چرا كه هزينه شان 
سر به فلك مي گذارد و با گرفتن كرايه از دست چند 
مسافر نمي شود آن را به روز كرد، بنابراين در نبود 
حمايت از اين دست رانندگان براي نوسازي كردن 
وسايل نقليه ش��ان معلوم اس��ت كه با يك حادثه 
داغ بزرگ��ي بر دل جامعه مي ماند. روز پنج ش��نبه 
11 شهريور 26 نفر از اهالي روستاي پيرصفاي مريوان 

كه با هم نسبت فاميلي هم داشتند به نيت زيارت قبر 
ويس سوار ميني بوس روستا ش��دند و راه زيارت را 
پيش گرفتند تا اين كه ساعت 11 خبر رسيد دچار 
حادثه شده اند. مأموران پليس راه و امدادگران متوجه 
ش��دند كه حادثه در كيلومتر 42 محور سروآباد به 
كامياران در استان كردستان اتفاق افتاده است كه 
در محل حاضر شدند. بررسي هاي اوليه نشان داد 
كه ميني بوس در سرازيري گردنه »تفين« در حال 
حركت بوده كه به دره پالنگان سقوط كرده است. 
امدادگران در جريان امداد رس��اني متوجه شدند 
16 نفر از سرنش��ينان ميني بوس به علت ش��دت 
جراحت جانش��ان را از دس��ت داده اند. آنها 10نفر 
ديگر از سرنشينان را كه دچار جراحت شده بودند 
به بيمارستان هاي كامياران و سنندج منتقل كردند. 
در بررسي هاي بعدي معلوم شد كه همه سرنشينان 
ميني بوس از اهالي روستاي پيرصفاي مريوان بوده 
و  نسبت فاميلي داشتند و روز حادثه به قصد زيارت 
مرقد ويس، روستايشان را ترك كرده بودند كه دچار 

حادثه شدند. 
يكي از سرنشينان ميني بوس كه كودك 12 ساله 
بود، در ش��رح حادثه به تس��نيم گفت ك��ه راننده 

قبل از س��قوط، هر بار كه مي خواست ترمز بگيرد، 
نمي توانس��ت، اما هيچ چيزي هم به ما نمي گفت 
اما من مي دانستم كه نمي تواند ترمز بگيرد. سرعت 
ميني بوس بس��يار زياد بود و زماني كه ميني بوس 
سقوط كرد، راننده همچنان مي خواست ماشين را 
كنترل و فرمان را بچرخاند كه بالفاصله واژگون شد و 

من هم خودم را از شيشه به بيرون پرت كردم. 
سرهنگ عيسي گوهري، رئيس پليس راه فرماندهي 
انتظامي استان كردس��تان با بيان اين كه جز چند 
الستيك چيزي از خودرو باقي نمانده علت حادثه را 
بي احتياطي راننده ميني بوس به علت عدم توانايي 
در كنترل وسيله نقليه ناشي از نقص فني در سيستم 
ترمز به علت استفاده مكرر در شيب سرازيري اعالم 
كرد. وي همچنين گفت كه تيم��ي از تهران براي 

بررسي بيشتر در محل حادثه حاضر شده اند. 
رضا پيرا، مدير اورژانس دانش��گاه علوم پزش��كي 
كردس��تان هم اعالم كرده كه اعضاي بدن يكي از 
قربانيان حادثه كه به مرگ مغزي مبتال شده بود با 
رضايت خانواده اش به بيماران نيازمند اهدا ش��ده 
اس��ت. وي همچنين گفت كه وضعي��ت دو نفر از 

مجروحان هم وخيم است. 

يكي از مرزبانان شهرستان بانه در جريان درگيري با قاچاقچيان به شهادت 
رسيد. 

سرهنگ محمدعارف سپهري، سرپرست فرماندهي مرزباني استان كردستان گفت 
كه شامگاه پنج شنبه مرزبانان هنگام كنترل نوار مرزي با كاروان قاچاقچيان درگير 
شدند كه يكي از مرزبانان به نام ستوان سوم رشيد سپهوند به شهادت رسيد. وي 
ادامه داد: مأموران پليس در جريان تحقيقات بيشتر موفق شدند، پنج نفر از عامالن 

شهادت وي را در يكي از روستاهاي مرزي بازداشت كنند. 

چوبه دار در انتظار
 نگهبان انبار ضايعات

حكم قصاص نگهبان انباري كه در جري�ان درگيري با نوجوان ضايعات جمع كن 
وي را به قتل رس�انده ب�ود، از س�وي قض�ات ديوان عالي كش�ور تأييد ش�د. 
به گزارش جوان، 2۹ فروردين س��ال ۹۷، مأموران پليس از قتل پسر نوجواني در انبار 
بازيافت در روستاي قمصر شهرستان باقرشهر باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به 
علي 1۸ ساله بود كه بر اثر ضربه قمه به سينه  اش كشته شده بود. جسد به پزشكي قانوني 
منتقل شد و پدر علي كه در محل حضور داشت مورد تحقيق قرار گرفت. او كه شاهد 
قتل پسرش بود در توضيح گفت: »مدت هاست پسرم مشغول جمع كردن ضايعات بود 
تا كمك خرج من باشد. او چند روز قبل مقابل انبار ضايعاتي در باقر شهر رفت و مقدار 
زيادي لوله پوليكا را كه بين ضايعات بود جمع كرد و با خودش به خانه آورد. او امروز هم به 
آنجا رفته بود تا ضايعات جمع كند، اما ساعتي بعد هراسان به خانه برگشت و گفت نگهبان 
انبار اجازه نداده تا در زباله ها بگردد و لوله پوليكاها را جدا كند. پسرم خيلي عصباني بود 

و از من و برادرم كمك خواست.«
آن مرد ادامه داد: »همان موقع همراه برادر و برادرزاده ام به باقر شهر رفتيم. نگهبان انبار 
و دوستانش به محض روبه رو شدن به سمت ما حمله كردند. در آن درگيري يكي از آنها 
كه نعمت نام داشت دست به قمه شد و به سينه پسرم يك ضربه زد. علي با آن ضربه روي 

زمين افتاد و ديگر نفس نكشيد.«
بعد از اين توضيحات تحقيقات براي شناسايي عامل قتل آغاز شد تا اينكه چند روز بعد 

از حادثه نعمت ۳۵ ساله شناسايي و بازداشت شد. 
او در پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: 
»من علي را مي شناختم. او بارها به انبار آمده بود تا ضايعات جمع كند. من هميشه هر 
ضايعاتي كه مي خواست را به او مي دادم، اما او اصرار داش��ت تا بين زباله ها را بگردد و 
خودش ضايعات را جمع كند. قبول نمي كردم و چند بار هم به خاطر اين موضوع با هم 

بحثمان شده بود.«
متهم ادامه داد: » اين گذشت تا روز حادثه. آن روز علي دوباره به انبار آمد و اصرار داشت 
تا داخل زباله ها را بگردد. به او اعتراض كردم و كار به درگيري كشيد. در آن درگيري او 
شروع به فحاشي كرد و رفت. ساعتي گذشت كه متوجه شدم علي همراه پدر و عمو و 
عموزاده هايش به انبار آمده است. وقتي من و دوستانم با آنها روبه رو شديم علي با چيزی 
شبيه به قمه به طرفم حمله كرد. او قصد داشت مرا بزند كه توانستم خودم را نجات دهم و 
جاخالي بدهم. او دوباره قصد داشت مرا بزند و سرم را هدف گرفته بود كه از ترس با چوبي 
كه روي زمين افتاده بود يك ضربه به سرش زدم. وقتي علي روي زمين افتاد قمه هم از 
دستش رها شد. او مي خواست دوباره آن را بردارد كه اين بار من پيش دستي كردم و آن را 

برداشتم و يك ضربه به سينه او زدم.«
بعد از اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در اولين 

جلسه رسيدگي به پرونده مقابل هيئت قضايي شعبه پنجم قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در جايگاه 
ايس��تاد و با قبول جرمش در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد قصد كشتن مقتول را 
نداشتم. اگر او را نمي زدم جانم در خطر بود به همين خاطر براي دفاع از خودم قمه را 
برداشتم و به او ضربه زدم. فكر نمي كردم ضربه كاري باشد و باعث مرگ او شود. اگر از 

خودم دفاع نمي كردم احتماالً در آن درگيري كشته مي شدم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد و با توجه به مدارك در پرونده و 

اقرارهاي متهم،  وي را به قصاص محكوم كرد. 
اين حكم با اعتراض وكيل متهم به ديوانعالي كشور فرستاده شد تا اينكه قضات شعبه 1۳ 

ديوانعالي كشور بعد از بررسي اوراق پرونده اين حكم را تأييد كردند. 
به اين ترتيب در صورتي كه نگهبان جوان نتواند رضايت اولياي دم را جلب كند در انتظار 

مرگ قرار خواهد گرفت.

كارگاه توليد كفش آتش گرفت
آتش سوزي گسترده در يك كارگاه توليدي كفش در خيابان ظهيراالسالم خسارات 

زيادي بر جاي گذاشت. 
به گزارش جوان، بامداد روز گذش��ته آتش نشانان پنج ايس��تگاه بعد از اطالع از حادثه 
آتش سوزي در خيابان ظهيراالسالم، خيابان مصباح در محل حاضر شدند. امير هاتفي، 
مدير منطقه پنج آتش نش��اني گفت: يك كارگاه توليدي كفش كه در طبقه س��وم يك 
ساختمان سه طبقه تجاري توليدي به وسعت ۳00 مترمربع قرار داشت، طعمه آتش سوزي 
شد و به دليل وجود مواد سريع االش��تعال فراوان در اين كارگاه، آتش سوزي به سرعت 
گسترش پيدا كرد به نحوي كه هر لحظه امكان سرايت شعله هاي آتش به اطراف نيز وجود 
داشت. وي درباره عمليات آتش نشانان گفت: با توجه به اين كه تنها دسترسي به كانون 
آتش سوزي در طبقه سوم، يك راهروي باريك مملو از جنس بود، نيروهاي آتش نشاني به 
سختي با بريدن چندين قفل در ها  توانستند به محل آتش سوزي دسترسي پيدا كنند. وي 
ادامه داد: آتش نشانان با پشتيباني نردبان هيدروليكي و پاشيدن آب پرفشار به سرعت به 
مقابله با شعله هاي آتش پرداخته و موفق شدند اين آتش سوزي را مهار و كاماًل خاموش 
كنند. در زمان بروز آتش سوزي دو نفر از كارگران در داخل كارگاه توليدي كفش در ميان 
دود و آتش به دام افتادند كه هردو نفر با كمك آتش نشانان نجات پيدا كرده و به خارج از 

ساختمان انتقال يافتند. علت حادثه در دست بررسي است. 

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636
در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

شکارچی مردان پولدار سر دسته باند زورگيران بود 
زن جوان�ي ك�ه در آس�تانه جداي�ي 
از ش�وهرش ب�ا اجير ك�ردن س�ه مرد 
بان�د زورگي�ري از اف�راد پول�دار را 
تش�كيل داده ب�ود وقت�ي تصمي�م 
گرف�ت ب�ا آدم رباي�ي س�اختگي از 
ش�وهرش اخاذي كند رازش برمال شد. 
به گزارش جوان ، چن��د روز قبل زن جواني 
در تهران سراس��يمه ب��ه اداره پليس رفت 
و از ش��وهرش به اتهام اجيركردن سه مرد 

ناشناس كه او را ربوده بودند شكايت كرد. 
ش��اكي در ادعايي گفت: چند س��ال قبل 
خانواده پولداري به خواس��تگاري ام آمدند 
و مرا براي پسرشان به نام ياسر عقد كردند. 
من و ياس��ر ابتدا زندگي خوبي داش��تيم، 
اما كم ك��م دخالت هاي خان��واده اش باعث 
ش��د با هم اختالف پيدا كني��م. هر روز كه 
مي گذش��ت اختالفات ما بيشتر مي شد تا 
جايي كه هميشه با هم درگير بوديم و اين 
اواخر هم او مرا كتك مي زد و حتي در خانه 

حبس مي كرد كه از او شكايت نكنم. 
به هرحال مدتي قبل تصميم خودم را گرفتم 
و در دادگاه شكايت كردم و درخواست طالق 
دادم. سپس مهريه ام كه خيلي هم سنگين 
است به اجرا گذاش��تم و قرار بود او يكي از 
امالك پدري اش را به عوض مهريه ام به نام 
من بزند و بعد هم جدا ش��ويم، اما پشيمان 
شد كه دادگاه حكم به پرداخت قسطي داد. 
يكي دو ماه اول او قس��ط مهريه را پرداخت 
كرد، ام��ا االن مدتي اس��ت ك��ه پرداخت 
نمي كند كه روز حادثه از خانه بيرون آمدم 
تا به دادگاه بروم و دوباره شكايت كنم. وي 
ادامه داد: داخل خيابان بودم كه خودرويي 
به من نزديك شد و دو مرد ناشناس از داخل 
آن پياده ش��دند و به زور مرا سوار كردند و 
راننده هم كه مرد جواني بود به راه افتاد. آنها 
همان ابتدا به من آمپول بي هوش��ي تزريق 
كردند و بعد هم كه كمي به هوش آمدم مرا 
كتك زدند و تهديد كردند كه اگر از شوهرم 

شكايت كنم مرا مي كشند و در نهايت هم 
چند س��اعت بعد مرا داخل خيابان خلوتي 

رها كردند. 
    بازداشت شوهر 

با شكايت زن جوان پرونده به دستور بازپرس 
شعبه هشتم دادس��راي امور جنايي تهران 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرف��ت. مأموران پليس 
در نخس��تين گام دوربين هاي مداربس��ته 
محل حادثه را مورد بازبيني قرار دادند كه 
مشاهده كردند روز حادثه دو مرد ناشناس 
كه ماسك بهداشتي به صورت دارند شاكي 
را به زور س��وار خودروي پالك مخدوشي 
مي كنند. بدين ترتيب مأموران ياسر شوهر 
شاكي را به عنوان مظنون بازداشت كردند و 

مورد بازجويي قرار دادند. 
وي با ان��كار جرمش گفت: من و همس��رم 
بهاره زندگي خوبي داشتيم، اما مدتي قبل 
او ش��روع به بهانه گيري كرد و مي گفت مرا 
دوست ندارد و بايد او را طالق دهم. او قبل 
از جداي��ي مهري��ه اش را در دادگاه به اجرا 

گذاش��ت و دادگاه هم حكم داد به صورت 
قسطي پرداخت كنم، اما همسرم مي گفت 
يكي از امالك پدري ام را ب��ه نام او بزنم كه 
قبول نكردم چون آن امالك ب��ه نام پدرم 
است. وي ادامه داد: همسرم االن چند ماهي 
اس��ت كه خانه را ترك كرده و از او خبري 
ندارم و من هم به صورت قسطي مهريه اش 
را پرداخت مي كنم و االن هم به دروغ مدعي 
شده اس��ت كه من افرادي را براي ربودن او 
اجير كرده ام تا مجبور شوم امالك پدري ام 

را به نام او بزنم. 
     باند زورگيران 

در حالي كه تحقيقات از ياسر ادامه داشت، 
مأموران پليس در شاخه ديگر بررسي هاي 
خود را براي شناسايي آدم ربايان ادامه دادند 
تا اينكه در تحقيقات تخصصي راننده خودرو 
س��واری را كه مردي به نام ش��هباز است، 
شناسايي و دس��تگير كردند. بررسي هاي 
مأم��وران نش��ان داد ش��هباز از متهم��ان 
سابقه دار است و مدتي است با بهاره، شاكي 

آدم ربايي ارتباط نزديك دارد. 

در بازجويي ها گف��ت: چند ماه قبل با بهاره 
آشنا ش��دم كه فهميدم در آستانه جدايي 
از ش��وهرش اس��ت. او پيش��نهاد داد باند 
زورگيران از افراد پولدار را تش��كيل دهيم. 
من قبول كردم و بع��د از مدتي هم دو مرد 
ديگر را به م��ن معرفي كرد. ما س��ه نفر به 
دستور او از افراد پولدار زورگيري مي كرديم 

و او هم سهم ما را پرداخت مي كرد. 
وي ادامه داد: بهاره هر روز لباس هاي شيك 
و مرتبي مي پوشيد و در خيابان هاي شمالي 
تهران افراد پولدار را شكار مي كرد. معموالً 
يا همان روز اول يا در روزهاي بعدي او افراد 
پولدار را به باغي كه در حوالي تهران اجاره 
كرده بود، مي كشاند و ما هم به دستور او سر 
وقت وارد باغ مي شديم و مرد فريب خورده 
را در اتاقي حبس مي كرديم و گاهي هم از 
او فيلم تهيه مي كرديم. معموالً اكثر مردها 
متأهل بودند و به خاطر حفظ آبرويشان پول 
زيادي به ما مي دادند. گاهي هم ش��ب آنها 
را در همان باغ زنداني مي كرديم و ش��بانه 
با كليدي كه از خانه ش��ان به م��ا مي دادند 
به خانه آنها مي رفتيم و پول و طال س��رقت 

مي كرديم. 
     آد م ربايي ساختگي 

وي درباره آدم رباي��ي بهاره هم گفت: بهاره 
مي خواست يكي از امالك پدري شوهرش 
را به عوض مهريه اش بگيرد، اما ش��وهرش 
حاضر نمي شد كه نقشه آدم ربايي ساختگي 
را طراحي كرديم و آن روز او را ربوديم تا با 
اين نقشه شوهرش را مجبور كنيم يكي از 
امالك پدرش را به نام بهاره بزند كه دستمان 

رو شد. 
با اعتراف متهم ، مأموران ياس��ر را آزاد و دو 
همدست همس��رش را بازداش��ت كردند، 
اما دريافتن��د بهاره ب��ه م��كان نامعلومي 
گريخته است. همزمان با شناسايي شاكيان، 
مأموران در تالش��ند تا بهاره سردسته باند 

زورگيران را به دام بيندازند. 

تراشيدن موهاي سر به خاطر كودك سرطاني
مأم�وران پلي�س راه شهرس�تان س�اري ب�ا پوش�اندن لب�اس پلي�س 
تراش�يدند.  او  خاط�ر  ب�ه  را  سرهايش�ان  س�رطاني  ك�ودك  ب�ه 
س��رهنگ هادي عبادي، سرپرس��ت پليس راه مازندران گفت كه كودك س��رطاني 
پسربچه اي هفت ساله به نام ماتيار قهاري است. وقتي به مأموران پليس خبر رسيد كه 
ماتيار آرزو داشته پليس شود تصميم گرفتند كه كودك را به آرزويش برسانند. مأموران 
پليس راه كه متوجه شده بودند ماتيار به خاطر شيمي درماني موهايش را تراشيده است، 
موهايشان را به خاطر ماتيار تراشيدند و لباس پليس راه به تن او كردند. آنها سپس ماتيار 
را سوار بر خودروي پليس كرده و شروع به گشت زني كردند. ماتيار پس از آن بود كه از 

پليس راه استان مازندران و ساري بازديد كردو اينگونه به آرزويش رسيد. 

شهادت يك مرزبان
 در بانه


