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 زلزله به ۴۲ روستاي 
قوچان آسيب زد

زمين لرزه 5/2 ريش�تري صبح روز گذشته به 
42 روستا در شهرستان قوچان خسارت وارد كرد. 
محسن نجات، مديركل بحران استانداري خراسان  
رضوي گفت: زمين لرزه 5/2 ريشتري ساعت 8:32 
صبح دوشنبه در عمق ش��ش كيلومتري زمين 
حوالي قوچان در اس��تان خراس��ان رضوي اتفاق 
افتاد. بعد از وقوع حادثه بود ك��ه تيم هاي امداد و 
نجات در محل حاضر ش��ده و امدادرس��اني را در 
دستور كار خود قرار دادند. در بررسي ها مشخص 
ش��د كه 42 روستاي شهرس��تان قوچان متأثر از 
حادثه دچار خسارت شده اند. خسارات وارده هم در 
حد ريزش برخي ديوارها و يا ايجاد ترك روي ديوار 
ساختمان ها بوده است. براساس اين گزارش خدمات 
عمومي آب، برق، گاز و تلفن در مناطق زلزله زده 
برقرار است و به تأسيسات و زيرساخت هاي شهري 
و روستايي آسيبي وارد نشده است. شدت زلزله به 
حدي بود كه در بسياري از نقاط استان خراسان 
رضوي از جمله مشهد و برخي استان هاي همجوار 
احساس شد و شمار زيادي از مردم را در مشهد و 

قوچان از منازل به خيابان ها كشاند. 

اختالف مالي
 به قتل منجر شد

مردي كه متهم است در جريان اختالف مالي با 
مردي ميانسال وي را ربوده و بعد از قتل جسدش 
را حوالي تهران رها كرده است بازداشت شد. 
س��رهنگ عل��ي س��ليماني، فرمان��ده انتظامي 
شهرستان ساوجبالغ توضيح داد: چند روز قبل 
اعضاي خانواده مردي 67 س��اله در ش��هرجديد 
هش��تگرد گم ش��دن او را به پليس خبر دادند. 
آنه��ا گفتند كه اين م��رد با خودروي ش��خصي 
خودش خانه را ترك كرده و قصد داشته به يكي از 
روستاهاي اطراف برود كه ديگر از او خبري نشده 
است. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس با 
بررسي تماس هاي وي در اين باره تحقيق كردند. 
تحقيقات بيشتر پليس در اين باره نشان داد كه 
مرد گمش��ده از مدتي قبل با يكي از دوستانش 
اختالف مالي داشته است، بنابراين مأموران وي 
ر ابه عنوان مظنون بازداش��ت كردند. اودر اولين 
بازجويي ها گفت كه قبول داشته با مرد ميانسال 
اختالف مالي داشته است اما از سرنوشت او خبري 
ندارد. وي اما در تحقيقات فني به جرمش اعتراف 
كرد و گفت روز حادثه او را ربوده و بعد از مشاجره 
بر س��ر اختالف مالي وي را با شليك گلوله هدف 
قرار داده و جسدش را حوالي تهران رها كرده است. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت 
مأموران جس��د وي را هم كش��ف و به پزش��كي 
قانوني منتقل كردند. تحقيقات بيش��تر از متهم 

در جريان است. 

قتل يك دختر
 به خاطر تيمار سگ

 م�رد جوان�ي كه متهم اس�ت ب�ه خاطر 
تيم�ار س�گ، دخت�ري ج�وان را ب�ه 
قت�ل رس�انده اس�ت بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان ، اوايل شهريور مرد ميانسالي 
در تهران سراس��يمه ب��ه اداره پليس رفت و 
از گم ش��دن ناگهاني دختر 30 س��اله اش به 
نام نازنين خبر داد. ش��اكي در توضيح ماجرا 
گفت: دخترم نازنين چند سالي است در كار 
تيمار و پرورش سگ و گربه فعاليت دارد. او از 
طرفداران حيوانات اس��ت و اگر سگ و گربه 
بيماري را ببيند به خانه مي آورد و بعد از درمان 
او را رها مي كند. نازنين مدتي قبل وياليي در 
شهر گلوگاه مازندران خريد و به همين دليل 
به آن شهر رفت و آمد داش��ت. سه روز قبل 
براي انجام كارهاي ويال و سركشي به گل و 
گياه و درختانش به ش��مال رفت و از آن روز 
به بعد از او بي خبريم. وقتي به تلفن ما جواب 
نداد احتمال داديم كه س��رش گرم كارهاي 
خانه اش است و بعداً تماس مي گيرد، اما االن 
يك روز است تلفن همراهش خاموش است و 

ما نگران او هستيم. 
با شكايت مرد ميانسال پرونده به دستور قاضي 
عظيم سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي 
امور جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران 
پليس در نخستين گام با همكاري مأموران 
پليس شهرس��تان گلوگاه تحقيقات خود را 
براي پيدا ك��ردن دختر جوان آغ��از كردند.  
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دختر 
30 ساله سه روز قبل به شهرستان گلوگاه رفته 
اما ناگهان ناپديد شده است.  از سوي ديگر در 
بررسي داخل ويالي نازنين ، مأموران پليس 
گلوگاه هي��چ اثري كه حكاي��ت از حادثه اي 

داشته باشد پيدا نكردند. 
    ردي پاي مباشر 

در حالي كه تحقيقات درب��اره حادثه ادامه 
داش��ت و مأموران هم هي��چ ردي از دختر 
گمشده پيدا نكرده بودند ، خانواده وي دوباره به 
اداره پليس رفتند و اعالم كردند كه دخترشان 
كارهاي ويالي خود را به مباشر خود كه مرد 
40 ساله اي به نام شاهرخ است سپرده است و 

روز حادثه هم قرار بوده با او مالقات كند. 
با به دست آمدن اين س��رنخ مأموران پليس 
دريافتند شاهرخ كش��اورز و يكي از ساكنان 
آن منطقه است كه كارهاي ويالي نازنين را 
در قبال گرفتن دستمزد انجام مي داده است. 
همچنين مشخص شد شاهرخ كليد يدك 
ويالي دختر گمشده را داشته و براي سركشي 
و آبياري درختان و گياهان به ويالي نازنين 

رفت و آمد داشته است. 
بدين ترتيب مأموران به شاهرخ مظنون شدند 
و تحقيقات خود را روي او متمركز كردند كه 
دريافتند نازنين آخرين بار با شاهرخ تماس 
داشته است. همچنين درتحقيقات ميداني 
تعدادي از همسايه هاي نازنين اعالم كردند 
كه روز حادثه نازنين را سوار بر خودروي پژوي 

شاهرخ ديده اند. 
     بازداشت مباشر

بنابراين مأموران پليس تهران با گرفتن نيابت 

قضايي راهي شمال كشور شدند و شاهرخ را 
به عنوان مظنون بازداشت و براي بازجويي به 

تهران منتقل كردند. 
متهم پس از انتقال به پليس آگاهي تهران در 
بازجويي ها ادعا كرد كه از سرنوش��ت دختر 
جوان بي خبر اس��ت. وي گفت: مدتي قبل 
نازنين در منطقه ما وياليي خريد و از آنجايي 
كه خودش در تهران زندگي مي كرد كارهاي 
وياليش را به من س��پرده بود و من به عنوان 
مباشر او كارهايش را انجام مي دادم. چند روز 
قبل از حادثه هم با من تماس گرفت كه قصد 
دارد به شمال بيايد و وقتي هم آمد او را ديدم و 
با هم به داخل شهر رفتيم و كارهاي او را انجام 
دادم و از آن روز به بعد ديگر خبري از او ندارم و 

االن هم نمي دانم كجا رفته است. 
   اعتراف به قتل پس از 21 روز 

متهم در ادام��ه تحقيقات هم��ان اظهارات 
قبلي اش را تكرار مي كرد، اما مدارك و شواهد 
همگي حكايت از آن داش��ت كه ش��اهرخ از 
سرنوشت دختر گمشده خبر دارد و به همين 
س��بب وي در بازداش��ت بود تا اينكه پس از 
21 روز ناچار لب به اعتراف گش��ود و به قتل 

دختر جوان اعتراف كرد. 
قاتل گفت: من مشكلي با نازنين نداشتم و او 
هم به من اعتماد داشت و من هم كارهاي او 
را انجام مي دادم، البته دس��تمزد هم به من 
مي داد. هميشه از تهران با من در تماس بود 
و كليد خانه اش را به من داده بود كه مواظب 
بودم وسايل داخل ويال سرقت نشود و گل و 

گياهانش از بي آبي خشك نشوند. 
وي ادامه داد: چند روز قب��ل از حادثه با من 
تماس گرفت كه براي انجام كاري قصد دارد به 
شمال بيايد. وقتي به شمال آمد با من تماس 
گرفت كه ب��ا خودروام به دنبال��ش رفتم و او 
را به داخل ش��هر بردم. چند ساعتي در شهر 
كارهايش را انج��ام داد تا اينك��ه او را دوباره 
س��وار خودروام كردم تا به وياليش برسانم. 
در ميانه راه او سگ بيماري را ديد كه در كنار 
جاده خوابيده بود و از من خواست خودروام را 
نگه دارم. از خودرو پياده شد و به طرف سگ 
رفت و گفت قصد دارد س��گ را به وياليش 
ببرد و او را تيمار كند. به من گفت كه سگ را 
سوار خودروام كنم، اما من از آن سگ خيلي 
بدم آمد چون قيافه اش چندش آورد بود كه 
قبول نكردم و او هم به م��ن توهين كرد. در 
حال مشاجره لفظي بوديم كه شروع به داد و 
فرياد كرد و من هم عصباني شدم و دستم را 
جلوی دهانش گرفتم كه ناگهان متوجه شدم 

نفس نمي كشد. 
من قصد كشتن او را نداشتم، اما وقتي ديدم 
فوت كرده خيلي ترس��يدم و جسدش را به 
داخل وياليش بردم و آنجا دفن كردم و بعد 
ه��م روي آن بتن ريختم كه جان��وري آن را 

پيدا نكند. 
از آنجايي كه حادثه در ش��مال كشور اتفاق 
افتاده بود بازپرس جناي��ي با صدور قرار عدم 
صالحيت متهم را ب��راي ادامه تحقيقات در 
اختي��ار مأموران پليس شهرس��تان گلوگاه 

قرار داد. 

پس�ر نوجوان كه در جري�ان درگيري 
دوس�ت صميمي اش را به قتل رسانده  
است در جلسه رسيدگي به پرونده كه 
روز گذشته برگزار شد با گريه از خودش 
دفاع كرد و گفت كه ناخواسته دست به 
چاقو ب�رده و حادثه را رقم زده اس�ت. 
به گزارش جوان، سال ۹۹ مأموران پليس 
شهرستان شهريار از درگيري خونين در 
يك كارواش باخبر و راهي محل ش��دند. 
ش��واهد نش��ان مي داد درگي��ري ميان 
صاحب كارواش و چند نفر از مش��تريان 
بوده و در آن درگيري پس��ر نوجواني به 
نام عرشيا زخمي و راهي بيمارستان شده 

است. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت كه 
خبر رسيد تالش پزشكان فايده نداشته 
است و عرشيا 16 س��اله بر اثر ضربه چاقو 
به سفيدران و شدت خونريزي  فوت كرده 
است. با انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
پرونده ب��ا موضوع قتل عمد تش��كيل و 
تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد تا اينكه 
بنا به گواهي شاهدان حادثه مشخص شد 
عامل قتل دوست صميمي مقتول است 
كه رضا نام دارد. به اين ترتيب رضا 18 ساله 
تحت تعقيب قرار گرف��ت و چند روز بعد 
بازداشت ش��د. او در روند بازجويي ها به 
جرمش اق��رار كرد اما مدعي ش��د قصد 
قتل نداش��ته و اين حادثه ناخواسته رقم 

خورده است. 
با اين ادعا متهم از آنجايي كه 18 سال سن 
داشت به پزش��كي قانوني فرستاده شد 

تا اينكه كارشناس��ان بعد از بررسي هاي 
باليني اعالم كردند رض��ا هنگام ارتكاب 
جرم از رشد عقلي برخوردار نبوده است 
و ماهيت جرم را درك نكرده است. بعد از 
اعالم اين گزارش پرونده كامل و با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د. متهم بعد از تعيين 
شعبه در وقت رس��يدگي مقابل هيئت 
قضايي ش��عبه هفتم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم كه پدر و مادر 
مقتول بودند درخواس��ت قصاص كردند 
و پدر مقتول در حالي كه اشك مي ريخت، 
گفت: »متهم مدعي است كه قصدي براي 
قتل نداشته است، اما او روز حادثه چاقو 
همراهش بود. پس انگيزه قتل داش��ته 
اس��ت. آنها خيلي با هم صميمي بودند 
نمي دانم چرا متهم پسرم را كشت. راضي 
به گذشت نيس��تم و درخواست قصاص 

دارم.«
در ادامه متهم نوجوان در حالي كه از كانون 
اصالح و تربيت به دادگاه منتقل شده بود 
در جايگاه قرار گرفت و با ريختن اشك به 
جرمش اقرار كرد. او در شرح ماجرا گفت: 
»روز حادثه، همراه عرشيا براي شست و 
شوي ماشينم به كارواش رفتيم. در نوبت 
بوديم كه سر موضوع بي اهميتي با صاحب 
كارواش و چند مش��تري بحثمان شد تا 
كار به درگيري كش��يد. در آن درگيري 
صاحب كارواش با مش��ت يك ضربه به 
سرم زد و از س��رم خون جاري شد. خون 
روي صورت و چشمانم ريخت طوري كه 

هيچ جايي را نمي ديدم. در آن شرايط چند 
نفر ديگر به من حمله كردند و به ش��دت 
كتكم مي زدند. بدجور گرفتار شده بودم، 
مي خواستم هر طور ش��ده از دست آنها 

خالص شوم.«
متهم ادامه داد: »همانطور كه زير دست و 
پاي آنها افتاده بودم دست به چاقو شدم تا 
شايد آنها بترسند و مرا رها كنند كه يكباره 
متوجه شدم يك نفر از پشت پيراهنم را 
مي كشد. چش��مانم نمي ديد فكر كردم 
يكي از آنهايي باشد كه مرا كتك مي زند 
به همين خاطر با چاقو ي��ك ضربه به او 
زدم. با صداي فرياد عرشيا به خودم آمدم 
و فهميدم اشتباهي دوس��تم را كه قصد 
داشت مرا كمك كند و نجاتم دهد زده ام. با 
ديدن آن صحنه دستانم را به سرم كوبيدم 
و دستپاچه شده بودم. مانده بودم چكار 
كنم تا اينكه از ترس فرار كردم و به خانه 

برگشتم.«
متهم در آخر گفت: »از اين اتفاق خيلي 
ناراحت هستم. من دوس��تم را كه قصد 
ميانجيگري داش��ت كش��ته ام و عذاب 
وجدان دارم. باور كنيد آن روز قصد قتل 
نداشتم و فقط براي نجات جانم دست به 
چاقو شدم. از طرفي با عرشيا هم خصومتي 
نداشتم و با هم صميمي بوديم. اين حادثه 
فقط به خاطر يك اشتباه رقم خورد و حاال 

شرمنده خانواده مقتول هستم.«
در آخر هيئت قضاي��ي بعد از دفاع وكيل 
متهم ختم جلس��ه را اعالم ك��رد و براي 

صدور حكم وارد شور شد.

دفاع با گريه

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

سند مالکيت  وبرگ سبز وبرگه تاييديه نقل وانتقال سواری 
پژو پارس مدل 1390به شماره موتور 12490253548 و 
شماره شاس�ی  NAAN21cA8ck135793 و شماره 
پالک857س44 ايران 59  مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است/ گلستان

سند كمپانی وبرگ س�بز وتاييديه نقل وانتقال وكارت 
س�وخت س�واری پژو 405جی ال ايکس مدل 1373 به 
شماره موتور  2517202771 و شماره شاسی   72304062 
وشماره پالک619ه47 ايران42 مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط است /گلستان

اكبر خرمدين ك�ه در قتل دختر و پس�رش ولی دم 
محس�وب می ش�ود موفق به فرار از طناب دار شده 
است. او حاال به رضايت خواهرش كه ولی دم دامادش 
محسوب می شود نياز دارد.  خواهرش به دليل كهولت 
س�ن قادر به اعالم نظر نيس�ت از همي�ن رو تصميم 
گيري در اين باره به قوه قضائيه تفويض ش�ده است. 
 به گزارش جوان ، رسيدگي به اين پرونده از روز يك شنبه 
26 ارديبهشت ماه امس��ال همزمان با كشف جسد مثله 
شده اي در س��طل زباله اي در فاز سوم ش��هرك اكباتان 

به جريان افتاد. 
مأموران پليس در بررس��ي هاي بيشتر هويت جسد مثله 
ش��ده را كه متعلق به بابك خرمدين كارگردان 47 ساله 

سينما بود شناسايي كردند.
 پس از اين در بررس��ي هاي دوربين هاي مداربسته محل 
سكونت بابك مشخص شد پدر وي با ساك دستي كه به نظر 

مي رسد جسد مثله شده پسرش داخل آن است از خانه اش 
خارج شده است. بدين ترتيب مأموران پليس اكبر خرمدين 
را به عنوان مظنون بازداشت كردند و وي نيز در بازجويي ها 

به قتل پسرش با همدستي همسرش اعتراف كرد. 
مأموران در ادامه تحقيقات دريافتند دختر و داماد اكبر به 
نام هاي آرزو و فرامرز هم از س��ال ها قب��ل به طرز مرموزي 
ناپديد شده  اند كه احتمال دادند اكبر خرمدين در سرنوشت 

دختر و دامادش دست داشته باشد. 
دو مته��م در بازجويي ها بعدي به قتل دختر و دامادش��ان 
هم اعتراف كردند. اكبر خرمدي��ن در بازجويي ها گفت كه 
س��ه مقتول را به خاطر رفتار غير اخالقي شان با همدستي 

همسرش به قتل رسانده است. 
همزمان با تحقيقات از متهمان ، برادر و خواهر بابك خرمدين 
به دادسراي جنايي رفتند و به عنوان اولياي دم آرزو و بابك ، 
پدر و مادرشان را بخشيدند. پس از اين هم دو برادر و خواهر 

فرامرز كه پس از فوت پدرش��ان اولياي دم فرامرز محسوب 
مي شوند هم به دادس��را رفتند و اعالم كردند كه دايي شان 
اكبر خرمدين را كه قاتل برادرشان است بخشيده اند. در اين 
حال مادر فرامرز هم به عنوان اولياي دم به دادسرا رفته بود 
كه بازپرس پرونده متوجه مي شود زن سالخورده به خاطر 
كهولت س��ن از بيماري آلزايمر رنج مي برد . به همين دليل 
زن سالخورده براي بررسي صحت سالمت روحي و رواني  اش 

به پزشكي قانوني معرفي شد. 
چند روز قبل پزشكي قانوني اعالم كرد مادر فرامرز- داماد 
اكبر خرمدين- به خاطر كهولت س��ن و بيماري فراموشي 
قدرت تشخيص ندارد كه درخواس��ت قصاص يا رضايت و 
يا ديه كند. بر اس��اس اين نظريه پرون��ده اكبر خرمدين به 
دستور بازپرس براي اعالم نظر درباره سرنوشت قاتل فرامرز 
در اختيار مقام عالي قضايي قرار مي گيرد تا موضوع گذشت 

يا قصاص اكبر خرمدين مشخص شود.

شليك خونينمرگ مرد ناشناس در آتش سوزي خانه قديمي
 در پارك پيام نور همدان

حادث�ه آتش س�وزي در يک�ي از خانه ه�اي قديم�ي 
محل�ه ف�الح م�رگ م�ردي ناش�ناس را رق�م زد. 
به گزارش جوان ، س��اعت 20:06 شامگاه يك شنبه ساكنان 
خيابان عابدي در محله فالح به آتش نشانان خبر دادند كه 
از خانه همسايه شان دود زيادي به هوا بلند شده است. بعد 
از آن بود كه آتش نشانان دو ايستگاه در محل حاضر شدند. 
عليرضا فوالدي افسر منطقه چهار آتش نشاني تهران توضيح 
داد: محل حادثه خانه قديمي دو و نيم طبقه قديمي مسكوني 
بود كه به علت نامعلومي در آتش شعله ور بود. وي ادامه داد: 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه آتش سوزي از طبقه اول 
شروع شده و شعله  هاي آتش در حال سرايت به طبقات باال 

بود. همچنين دود ناشي از اين آتش سوزي تمام ساختمان 
را در برگرفته بود. وي با اش��اره به گرفتار ش��دن تعدادي از 
ساكنان در داخل طبقات گفت: آتش نشانان پس از قطع برق 
و گاز ساختمان، همزمان با لوله كشي به داخل منزل، مشغول 
خارج كردن افراد گرفتار از داخل منزل ش��دند و شعله هاي 
آتش را خاموش كرده و از س��رايت آن به اطراف جلوگيري 
كردند. آتش نشانان هنگام عمليات مهار آتش در طبقه اول، 
جسد سوخته مردي ناشناس را در اتاق كشف و خارج كردند. 
وي ادامه داد: هنگام عمليات جستجو داخل منزل، دو نفر كه 
در طبقات باال محبوس شده بودند، هم در سالمت پيدا شده 

و به محيط امن انتقال داده شدند. 

هم�دان  ن�ور  پي�ام  پ�ارک  در  ميانس�ال  م�رد  دو  درگي�ري 
رس�يد.  پاي�ان  ب�ه  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  آنه�ا  از  يک�ي  قت�ل  ب�ا 
سرهنگ جمشيد باقري، فرمانده انتظامي شهرستان همدان گفت: صبح روز گذشته 
مأموران كالنتري 1۹ از حادثه تيراندازي در پارك پيام نور با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه مردي 40 ساله با شليك گلوله هدف قرار 
گرفته و به علت شدت جراحت جانش را از دست داده است. همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني مشخص شد كه عامل حادثه مردي 50 ساله است كه تحقيقات براي 
بازداشت وي به جريان افتاد. در تحقيقات ميداني همچنين مشخص شد كه هر دو از 
مدتي قبل با هم اختالف داشتند و روز حادثه هم بر سر همان اختالف با هم مشاجره 

كرده و حادثه رقم خورده بود.


