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سال سی و چهارم

شماره 9687

«الغدیر» حاصل بررسی 10هزار کتاب

امروز  28جمادیالثانی ،مصادف با سالروز رحلت عالم
بزرگی ا ســت که سراسر عمر خــود را صــرف مطالعه و
تحقیق درباره روایات مربوط به واقعه بزرگ غدیر کرد؛
عالمه عبدالحسین امینی .از او نقل شــده کــه بــرای
تدوین کتاب «الغدیر» نزدیک به  10هزار جلد کتاب را
مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار داده است .او در ابتدای

تمام آرزوهایش بر باد رفت و دست از پا درازتر به
کشورش بازگشت .او حدود  30هزار سرباز را با
خودش به روسیه برد و 2هزار سرباز را بازگرداند؛
شکست ناپلئون نه در برابر ارتش روسیه ،بلکه
مقابل برف و سرمای عجیب این کشور اتفاق افتاد.

برابر توانمندیهای نظامی او و ارتش فرانسه
کم میآوردند و شکست میخوردند .ناپلئون به
همین دلیل ،خیلی به خودش مغرور شد؛ آنقدر
که فکر میکرد هیچ کس حریف او نمیشود .اما
وقتی در سال1812م به روسیه لشکر کشید،

ناپلئون بناپارت را یکی از نوابغ نظامی تاریخ
میدانند؛ او توانایی زیادی در طراحی عملیاتهای
جنگی داشت؛ آنگونه که در کمتر عملیاتی
شکست میخورد و تمام ارتشهای اروپایی،

عب
رت از تاریخ

در آستانه سالروز تخریب مسجد «بابری» در هند

محمدحسین نیکبخت
در هــفــتــه پــیــش رو بـ ــا دو
مــنــاســبــت روب ـ ـ ـهرو هستیم
کــه مــا را بــا رویــدادهــا و وقایع
نیم قرن اخیر در شبه قاره هند
پیوند میدهد؛ نخست آغاز
جنگ بــزرگ میان پاکستان
و هندوستان است که در  13آذر سال  1350رقم
خــورد و دوم ،ماجرای غمانگیز تخریب مسجد
بابری است که در ایالت اوتارپرادش در  15آذرماه
سال  1371اتفاق افتاد .اگر قرار باشد درباره این دو
رویداد تاریخی ،جزئی فکر کنیم ،شاید بسیاری
از اسرار پشت پرده این درگیریها معلوم نشود و
نتوانیم به اصل ماجرا پی ببریم .واقعیت آن است
که از زمان ورود اسالم به شبه قاره هند و تا پیش
از استقالل آن از انگلیس ،صلح و همزیستی
مسالمتآمیز میان مسلمانان و پیروان سایر
ادیــان وجــود داشــت و به ویــژه این ارتباط تــوأم با
صلح ،میان هندوها و مسلمانان برقرار بود و کم
اتفاق میافتاد که بر سر چیزی با ماهیت اعتقادی
با یکدیگر درگیر شوند .پس دلیل این درگیریها
چه بود و چطور شد هندوها ،از همسایگانی آرام
به دشمنانی بسیار خشن و بیرحم نسبت به
مسلمانانتبدیلشدند؟

ارتباط اسرارآمیز قتل گاندی
بامسلمانستیزیهندوها
ساختمان مسجد بابری پیش از تخریب

آن هــا ،باید مسلمانان ،همچون «دالیتها»،
طبقهای که هندوها آنها را به عنوان «نجسها»
میشناختند ،از جایگاههای اجتماعی و سیاسی
ممتاز ،محروم میماندند .اما این رویکرد به هیچ
وجه مورد قبول گاندی ،بانی استقالل هندوستان
کهتعدادمعتنابهیازیاراناورامسلمانانتشکیل
میدادند ،نبود .هندوهای افراطی میدانستند که
تا گاندی زنده است ،قادر نخواهند بود موجی به
ظاهر ناسیونالیستی ،اما در باطن کامال ًمذهبی
و افراطگرایانه را علیه مسلمانان به راه بیندازند؛
بنابراین ،مهاتما گاندی باید حذف میشد .این
کار را یک گروه هشت نفره از جوانان وابسته به

◾

◾تولد افراطگرایی هندوها بر بستر استعمار
مسلمانان هــرگــز بــه دنــبــال ایــجــاد یــک حزب
افــراطــی نبودند؛ درگیریهایی گــاه به گاهی که
میان آنها و هندوها روی میداد ،کامال ًشخصی
و بر اثر تصمیمهای انفرادی بود؛ اما هنگامی که
انگلیس استقالل هند را به رسمیت شناخت،
گــروهــی منسجم از هــنــدوهــا بــه وج ــود آمدند
کــه اب ــدا ًچنین دیــدگــاهــی نداشتند .در منظر

◾

◾گاندی ،قربانی هندوهای افراطی
حــســاســیــت نــســبــت ب ــه مــســلــمــانــان در ایــن
حد و اندازه ،تا پیش از استقالل پاکستان وجود
نــداشــت؛ امــا هندیها دارای صفتی بودند که
انگلیسیها با وقوف بر آن 200 ،سال اختیاردار

پروان���ه بهره برداری گاوداری به ش���ماره

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

آگهی مفقودی

,1408517ف

1407902

/1408519ر

/1408523ف

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره  1400/08/04-1400603220030001010هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
خاش تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم مریم خاتون یارمحمدزهی فرزند رشید بشماره شناسنامه
 248صادره از خاش در یک باب خانه به مساحت  324/60متر مربع پالک  1فرعی از  -431اصلی قطعه
 1واقع در کوچه  4متری بن بست منشعبه از خیابان شهید امام بخش ریگی از بخش  4بلوچستان شهر
خاش خریداری از مالک رسمی آقای یارمحمد شهلی بر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  1۵روز در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به

/1408475ک

برابر رای شماره  1400/9/8 -1400603080020012143هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حسن ابراهیمی به شماره شناسنامه
 1کد ملی  08891۵02۵۷صادره از قاین فرزند محمد در شش��دانگ یک قطعه زمین
مشجر به مساحت  3۷19،68متر در قسمتی از پالک  4۵اصلی شهر قاین بخش 12
قاین از محل مالکیت سهام مجهول پالک محرز گردیده است.
ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  1۵روز آگهی می ش��ود و در
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :آ14084۷۷-
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/29 :
علی صفائی فر
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک قاینات

باخ���رز مفق���ود و از درجه اعتبار س���اقط

می باشد.

هفتم دسامبر ســال  ،1889بنز ،مهندس و
مخترع معروف آلمانی ،حدود  6سال بعد از
ساختن نخستین خودرو بنزینی سه چرخه،
نوع چهار چرخ آن را پدید آورد و روانه بازار کرد.
ایــن خ ــودرو یــک مــوتــور تــک سیلندر داشــت
و قــادر بــود مسافتی ح ــدودا ً  104کیلومتری
را در بــیــش از  12ســاعــت طــی کــنــد کــه بــرای
خــودش رکــوردی به حساب میآمد! افــزون بر
اینها کــارل بنز پس از ثبت اختراع خودش،
نخستین گواهینامه رانندگی جهان را هم از
دولــت آلمان گرفت و همسرش ،برتا رینگر،
بــه نخستین مــســافــرت طــوالنــی بــا خ ــودرو
بنزینی رفت .کارل بنز تا سال 1929م زنده بود
و توانست کاربری خودرویی را که ساختهبود،
در جنگ جهانی اول ببیند .او به عنوان پدر
خ ــودروس ــازی جــهــان ،در  4آوری ــل  ،1929در
 84سالگی درگــذشــت .شرکت بنز ،بعدها با
شرکت دایملر ادغــام شد و یکی از غو لهای
صنعت خودروسازی دنیا را به وجود آورد .از
زمان اختراع خودرو بنزینی توسط بنز ،حدود
 128سال میگذرد و در این مدت ،خودروهایی
ساخته شــد هانــد که میتوانند مسافت 104
کیلومتری را در کمتر از  20دقیقه طی کنند.

برگ سبز پیكان وانت ب ش پالك ٦٩٨ه٧٢
ایران ٣٢و ش���ماره موت���ور  ١١٤٨٦٠١٣٠٣٩و
ش���ماره شاس���ی  ٣١٦١٩٦٥٥به نام مجتبی
غفوری مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.

قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء -موسس�ه ش�هید رجایی -پروژه ساخت ایس�تگاه مترو مشهد (خط سه) در
نظر دارد " انجام عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی ،بتن ریزی (الینینیگ) س�الن بلیط فروش�ی ایس�تگاه
مترو دانش " را به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .بدین منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای
تجربه کارهای مش�ابه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
مشهد مقدس -پروژه تقاطع چند سطحی آزادگان (میدان نمایشگاه )  -دفتر امورپیمان هاشماره تماس ( 09151022318- 05138583933مهندس قوامی)
شرایط :
-1مدت اجرای کار 180 :روز تقویمی
-2مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه :اساسنامه ،رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.
-3تضمین شرکت در مناقصه فوق  750.000.000ریال می باشد.
الف -ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماه ،صادره از س�وی بانك ها یا از س�وی موسسات اعتباری
غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی
در وجه "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) -موسسه شهید رجایی"
ب -واریز نقدی به حساب شماره  5151718164005بانک سپه به نام"موسسه شهید رجایی " به شماره شبای:
IR--880150000005151718164005
محل بازگشایی پاکات :مشهد ،میدان نمایشگاه-پروژه تقاطع چهار سطحی -مدیریت امور پیمان پروژه های
مشهد مقدس.
-4مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
-5آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت  )14روز سه شنبه  1400/09/16می باشد .

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .آ 1408۵10-م الف120:
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/9/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1400/9/28
محمد جمشیدی فر– رئیس ثبت اسناد امالک خاش

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررای شماره 14006030602200020۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای س��یدمحمدنوری نرگی فرزنداسداهلل به ش��ماره شناسنامه11443صادره ازفریمان دریک
قطعه زمین مزروعی بانضمام یک باب ساختمان به مساحت 1900۷مترمربع پالک 336۷فرعی از2۷6
اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب در
دونوبت بفاصله 1۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهدشد.
آ140۷96۷ -
تاریخ انتشارنوبت دوم1400،9،13:
تاریخ انتشارنوبت اول1400،8،29:
محمدرضارجایی مقدم،رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان

(( آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ))

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،20
 1390،9و برابر رای شماره  140060310013013۵41مورخ  1400،0۷،2۷هیات قانون تعیین تکلیف
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمس��تان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای /خانم میالد خطیبی فرزند مسعود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 200.02مترمرب��ع به ش��ماره پالک  220فرعی از  12اصلی واق��ع در قریه علی آباد بخش  2خریداری
شده از آقای  /خانم مسعود خطیبی رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  1۵روز از طریق این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و
رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت

نلسون ماندال
(1297 - 1392ش)

نلسون ماندال رهبر
مبارزه با تبعیض
نژادی در آفریقای
جنوبی و یکی از
تأثیرگذارترین
شخصیتهایتاریخ
قرن بیستم بود .او
چند دهه از زندگیاش
را در زندان گذراند،
اما حاضر به سازش
با رژیم آپارتاید
آفریقای جنوبی
نشد .ماندال نه فقط در
آفریقا ،بلکه در سراسر
جهان به مبارزه با
نژادپرستی پرداخت.
او یکی از مخالفان
رژیمصهیونیستی
بود و این رژیم را
یک رژیم نژادپرست
میدانست .وی در 14
آذر  1392درگذشت.

5
تاریخ

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز( نوبت اول)

1408539

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
«آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمان های فاقد و سند رسمی»

 ١٣٩٦٧٢/١٢/١٠٢ب���ه نام تعاونی كنعان

مورخان میگویند بحران نظامی و مالی ناشی از
شکست ناپلئون در روسیه ،تا نیم قرن بعد جبران
نشد و دردسرهای زیادی برای فرانسه ایجاد کرد.
جالب اینکه هیتلر هم از ماجرای ناپلئون درس
نگرفت و مرتکب همان اشتباه تاریخی شد!

تاریخصنعت
خودرو بنزینی  128ساله شد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  -نوبت اول

مزایده فروش ((نوبت سوم))

شرکت عمران گستران آذین کویر در نظر دارد یک دستگاه جرثقیل تاور کرین پتن مدل 7 – 44
خود در شهر کرمان را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضی��ان محت��رم می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد ش��رکت در
مزای��ده هم��ه روزه از س��اعت  8الی ( 14به جز روزهای پنجش��نبه و جمع��ه) از تاریخ درج
آگهی ( ) 1400/09/13با شماره تلفن های  32113670و  034-32122230تماس گرفته و یا
به آدرس دفتر ش��رکت واقع در  :کرمان ،بلوار ش��هید صدوقی  25کوچه پشت اداره پست
مرکزی ،شرکت عمران گستران آذین کویر یا در تهران به نشانی  :تهران خیابان وزرا کوچه
پنجم پالک  15طبقه سوم واحد  14شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مراجعه فرمایند.
کلیه هزینه های آگهی و  .....بر عهده برنده مزایده می باشد.
(( آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات ساعت  12روز شنبه مورخ 1400/09/20
می باشد)).

هندوستان شدند؛ هندیها به سرعت جوش
میآوردند ،خشمگین میشدند و به جان یکدیگر
میافتادند .برانگیختن هندیها علیه یکدیگر،
کــاری بــود که انگلیسیها در انجام آن مهارت
بسیار داشتند ،»divide and conquer« :تفرقه
بینداز و حکومت کن! موجی که این مسئله ایجاد
میکرد ،به سرعت فراگیر میشد .با استقالل
هندوستان ،بریتانیاییها از شبه قــاره رفتند،
اما اخالق هندیها تغییر نکرد .ملت آرامــی که
با پیشوایی گاندی ،استعمارگران را بیرون رانده
بــود ،باز هم میتوانست به سرعت برانگیخته
شود و این برانگیختگی ،آب را به آسیاب کسانی
مـیریــخــت کــه بــیــرون از مــرزهــای جغرافیایی
هندوستان بــودنــد .هنگامی کــه گــانــدی اعــام
کرد بقیه عمر خود را در میان اقلیت هندوهای
پاکستان زندگی خواهد کرد تا نشان دهد همدلی
به کیش و آیین نیست و مـیتــوان مانند چند
هــزار سالی که هند از سر گــذرانــده ،همزیستی
مسالمتآمیز را تجربه کــرد ،هندوهای افراطی
از فرط خشم به درجه انفجار رسیدند و به این
ترتیب ،آنچه نباید اتفاق میافتاد ،رقم خورد .اما
نکتهای که نباید فراموش شود آن است که این
افراطیگری مذهبی ،نه زاییده فرهنگ هندی که
برکشیده استعمار انگلیس برای استفاده از آن
در راستای کنترل میلیونها هندی بود؛ در واقع
این استعمار بود که گلوله را در خشاب کُلْت بِرِتای
ناتورام گودسه گذاشت و گاندی را به قتل رساند
و سپس ،در چند دهه ،افراطگرایی هندوها را به
حدی رساند که به جان هموطنان مسلمان خود
بیفتند؛ ماجرای مسجد بابری ،نتیجه همین
رویه بود .در واقع انگلیسیها از هند رفته بودند؛
اما برای تثبیت منافع استعماری خود ،به چنین
طرحهایی روی آوردند.

آگهی مفقودی

اینجان���ب س���کینه خم���ر مال���ک خ���ودروی  206ب���ه
ش���ماره ش���هربانی 197ه 78ای���ران  74و ش���ماره
بدن���ه  NAAP03ED18J010547و ش���ماره موت���ور
 14187013295به علت فقدان اسناد فروش تقاضای
رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا
چنانچ���ه هر ک���س ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور
دارد ظ���رف م���دت  10روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام
خواهد شد

حزب افراطی هندوها برعهده گرفتند« :شانکار
کیستایا»« ،گوپال گودسه»« ،مادانالل پاهوا»،
«رامپچاندرا بادجه»« ،نارایان آپته»« ،دینایاک
ساوارکار»« ،ویشو کارکاره» و «ناتورام گودسه»؛
نفر آخر قرار بود گلوله را به سینه گاندی شلیک
کند و کار او را بسازد؛ عملیاتی که به انجام رسید.

,1408520ف

مدرک فارغالتحصیلی محمدرضا قلیان مقدم
فرزن���د رض���ا قل���ی ص���ادره از ح���وزه م طبس
ش���ماره شناس���نامه  98در مقطع کارشناس���ی
رش���ته حقوق قضایی صادره از مشهد مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی :استان
خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد ،امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد
اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

کار ،تمام کتابخانههای خصوصی و عمومی نجف اشرف
را جست وجو کرد و سپس ،سفرهای پژوهشی او برای
یافتن منابع بیشتر آ غــاز شــد .ا یــن سفرها با حداقل
هزینه و امکانات ممکن انجام می گرفت .در این سفرها،
همسر عــا مــه ،نقش همکار تحقیقاتی وی را ایفا
می کرد و گاه نسخه برداری از برخی کتابها را برعهده

شکست ناپلئونی هیتلر!

میگرفت .بسیار پیش میآمد که عالمه امینی اجازه
خارج کردن کتاب از کتابخانه را پیدا نمیکرد و ناچار
میشد ساعتها در کتابخانه بماند و کار نسخه برداری
را تمام کند .وی مدتها با چنین شرایطی در کتابخانه
حسینیه شوشتریها کار کرد و در هوای گرم تابستان و
محیط بسته و نَمور کتابخانه ،کار تحقیق و استنساخ را

به پایان برد .او به همین ترتیب در هند ،پاکستان ،مصر
و سوریه ،به بررسی اسناد و کتا بهای خطی موجود
پــرداخــت و بــا ایــن تــاش بیوقفه ،بــه تــدر یــج سالمتی
خود را از دست داد؛ آنگونه که در  68سالگی دار فانی
را وداع گفت و فرصت انتشار همه مجلدات «الغدیر»
را پیدا نکرد.

تقویم
تاریخ

ش��هرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه ش��ماره 1438مورخ 1400/08/17شورای محترم اسالمی
شهر شاندیز نسبت به برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه :
-1متقاضیان بایس��تی حداقل دارای رتبه  5راه و ترابری و یا ابنیه از س��ازمان مدیریت برنامه و بودجه و
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد می باشد
 -1مبلغ س��پرده ش��رکت در تجدیدمناقصه 2.210.000.000 :ریال به شماره حساب  0204880582008بانك
ملی بنام سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار  3ماه از تاریخ
تسلیم پیشنهادها و  3ماه دیگر قابل تمدید باشد.
 -2در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ س��پرده برندگان اول و دوم وس��وم مناقصه به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-3زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد :از تاریخ  1400/09/13لغایت 1400/09/16
-4مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت  13یکشنبه مورخ 1400/09/28
-5زمان بازگشائی اسناد تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد :مورخ 1400/09/28ساعت  13/30در محل
شهرداری صورت می گیرد.
 -6هزینه درج آگهی ها به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد تجدید مناقصه درج شده است .
-8کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از طریق س��امانه س��تاد ب��ه آدرس  https:// setadiran.irانجام
می گردد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422:تماس حاصل فرمائید.

اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف 1222۷68
تاریخ انتشار نوبت اول 1400،08،29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400،09،13 :
عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،20
 1390،9ام��الک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی آمل مورد
رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح
ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل  -دهستان دشت سر
 -34اصلی ( قریه کنسی)
 331فرعی آقای اسفندیار طهماسبی در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغی به مساحت  132.۵0مترمربع
خریداریشدهبالواسطهازمحمداسدیومعالواسطهازطاهرهبابائیوعلیگریوانیوسیدجمالبابائیونصرالهچکن.
لذا به موجب ماده  -3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده
 – 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  1۵روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در
شهرها منتشر و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است
برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد ثبتی
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید.م الف  1224443آ140۷9۷0 -
تاریخ انتشار نوبت اول 1400،08،29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400،09،13 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

(( آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ))

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،20
 1390،9و براب��ر رای ش��ماره  140060310013012964مورخ 1400،0۷،20هیات قانون تعیین تکلیف

موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای
خانم سعید توکلی فرزند عین اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 202.40
مترمربع به شماره پالک  334فرعی از  41اصلی واقع در قریه سنگین ده بخش  11خریداری شده از آقای
 /خانم میالد یعقوبي فر مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵
روز از طریق این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف  1224۷48آ140۷9۷1 -
تاریخ انتشار نوبت دوم1400،09،13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400،08،29 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  -عین اله تیموری

(( آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ))

نظر به دستور مواد 1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،20
 1390،9و برابر رای شماره  140060310013014۵34مورخ 1400،08،09
هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای /خانم امیرحسین مقصودی فرزند عین اله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  233.00مترمربع به شماره پالک  313فرعی از  24اصلی واقع در قریه مرداب
بخش  11خریداری شده ازآقای  /خانم مهدی مقصودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده  13آئین نامه مربوطه این
آگهی در دو نوبت به فاصله  1۵روز از طریق این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف  122۵38۵آ140۷9۷2 -
تاریخ انتشار نوبت دوم1400،09،13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400،08،29 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اهلل تیموری

