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آگهی مفقودی
خانم کبری حشــمت نــژاد نام پدر رســول به شــماره ملــی 3674061198 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیپ 207i دستی مدل 1401 رنگ مشــکی -متالیک به 
شــماره موتور 178B0087813  و شماره شاسی  NJ505005 به شماره پالک 95-253 و 
19 بعلت فقدان اســناد )سند مالکیت  برگ ســبز( تقاضای المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایــی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد
*********************************************************

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری سیســتم پراید تیــپ جی.تی.ایکس. 
ای مدل 1387 رنگ نقره ای - متالیک به شــماره موتور 2360859 و شــماره شاســی 
S1412287729293 بــه شــماره پالک ایــران 74-879 ص 81 متعلق بــه محمد مهدی 
شــیخی نــام پدر ابراهیــم به شــماره ملــی 0932363601 مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
*********************************************************

اینجانب عبدالرحیم نوری نام پدر کریم نوری به شــماره ملی 5319728484 مالک 
خودروی وانت سیستم پیکان تیپ 1600i رنگ  سفید-روغنی مدل 1388 شماره موتور 
11488007012 و شماره شاسی NAAA36AAX9G836312  شماره پالک 179-69 
ن 59 بعلت فقدان ســند )ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خــودروی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر6 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد
*********************************************************

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سعاد یعقوبی فرزند عبدالعباس به شماره شناسنامه 
5410صــادره از بندر عباس در مقطع کارشناســی رشــته حســابداری صــادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد حاجــی آباد با شــماره461923مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می 
باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصــل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی  حاجی آباد 
به نشــانی هرمزگان حاجی آباد بلوار دانشــگاه- دانشــگاه آزاد اســالمی واحد حاجی آباد 

ارسال نماید.
تاریــخ چاپ نوبــت اول 1401/01/31- تاریخ چاپ نوبــت دوم 1401/02/15- 

تاریخ چاپ نوبت سوم 1401/02/29
*********************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب آرزو گالبــی فرزند اکبر به شــماره شناســنامه 
184صــادره از بندر عبــاس در مقطع ابتدایی رشــته آموزش ابتدایی صــادره از واحد 
دانشــگاهی رودان با شــماره  1699 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی  شهرســتان رودان به 
نشانی رودان بلوار شهید چمران-پشته معز آباد-جنب دبستان شهید آخوندی  دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد رودان ارســال نماید. تاریخ چاپ نوبت اول 1401/01/17- تاریخ 

چاپ نوبت دوم 1401/01/29- تاریخ چاپ نوبت سوم 1401/02/15
*********************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری پراید  مدل1390  برنــگ نقره ای-متالیک 
تیپ 132SX شــماره موتور4464656 شماره شاســی S5420090080076 شماره پالک 
ایــران 84-  466د71بــه نام فاطمه مرغزار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس 
*********************************************************

برگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانی )کارخانه( و کارت موتور ســیکلت برنگ مشکی 
مدل1395 سیستم شهاب  تیپ 125CC بشماره موتور 0124NE1153051 شماره بدنه 
NE1 *** 125D9520982 و شــماره پــالک ایران 838-  97396به نام خســرو زیبری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

 بــرگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانــی )کارخانــه( و کارت خــودرو ســواری برنگ 
ســفید- روغنی مدل1392 سیســتم ســایپا بشــماره موتــور 4973888شــماره بدنه 
NAS411100D1303406  و شماره پالک ایران 94-  586 د 51  به نام هادی رودباری 

زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی پژو TU5 به شــماره انتظامی 68791 س 45 و به 
شاســی  NAAP41FE8GJ752828 و شــماره موتــور 166B0000195    بــه نام بهرنگ 

جعفری بورک آباد  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.پارس آباد مغان 
*********************************************************

اینجانــب بهرنــگ جعفری بــورک آباد  مالک خودروی پژو TU5 و به شــماره شاســی  
NAAP41FE8GJ752828 و شــماره موتــور 166B0000195 بــه علــت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقه 1 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شدپارس آباد مغان
*********************************************************

ســند کمپانی پژو پارس مدل 1387به شــماره موتور12487113627 و شــماره 
شاسی NAAN01CAX9E727337  وشماره پالک ایران 40-472ج92 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد ساری
*********************************************************

برگ ســبز ســواری پژو PARS به شــماره پالک ایران82-258ل86 شماره موتور 
124K1606021 شماره شاسی NAAN01CE0MH627381 مدل 1400 رنگ سفید به 

نام نیما باقر نتاج میری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی رنگ مشکی متالیک مدل 1385 شماره 
موتور 1425692 شماره شاسی S1412285788613 شماره پالک ایران72-143ب79 

به نام بانو شکری مرزنگو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************

برگ ســبز کامیون ولوو ان 12 مدل 1983 رنگ زرد شماره شاسی 49804 شماره 
موتــور 8221133 شــماره انتظامی قــم92-12556 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ ســبز کامیون کشنده ولوو ان12 مدل 1364 رنگ زرد شماره شاسی 15010 
شماره موتور 9166 شماره انتظامی تهران14-36184 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری

*********************************************************
برگ ســبز کامیون کشــنده اســکانیا مدل 1991 شــماره موتور R1176630 شماره 
شاسی 3086445 شماره انتظامی ایران65-456ع27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ ســبز کامیون کشــنده مــان مدل 1385 رنگ ســفید روغنی شــماره شاســی 
M406477 شــماره موتور 601230859 شــماره انتظامی ایــران22-612ع41 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس XU7  به رنگ ســفید روغنی مدل 1399 به 
شــماره موتــور 124K1500593 و شــماره شاســی NAAN01CE0LK048361  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************************

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي اداره ثبت اسناد وامالک میامی

1-برابــر راي شــماره 140060329013000263 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي عباســي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 54 صادره از میامي در 48088 سهم مشاع از 396512 
ســهم ششدانگ یک قعطه باغ به مساحت ششــدانگ 3965.12  مترمربع به پالک 951 
فرعي از 1 اصلي بخش 4 ثبتی میامی واقع در استان سمنان میامی خیابان سراب خیابان 
منبع آب  خریداري باواســطه از مالک رسمی مشاعی آقای محمد عباسی فرزند محمدعلی 

محرز گردیده است.
2- برابــر راي شــماره 140060329013000264 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباســعلي عباســي فرزند 
یداهلل بشماره شناسنامه 16 صادره از میامي در 48088 سهم مشاع از 396512 سهم 
ششــدانگ یک قعطه باغ به مســاحت ششدانگ 3965.12  مترمربع به پالک 951 فرعي 
از 1 اصلي بخش 4 ثبتی میامی واقع در اســتان سمنان میامی خیابان سراب خیابان منبع 
آب  خریداري باواســطه از مالک مشاعی رسمی آقای محمد عباسی فرزند محمدعلی محرز 

گردیده است. 
3-برابر راي شماره 140060329013000265 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین عباســي فرزند یداهلل 
بشــماره شناســنامه 386 صادره از میامي در 48088 ســهم مشــاع از 396512 سهم 
ششــدانگ یک قعطه باغ به مســاحت ششدانگ 3965.12  مترمربع به پالک 951 فرعي 
از 1 اصلي بخش 4 ثبتی میامی واقع در اســتان سمنان میامی خیابان سراب خیابان منبع 
آب  خریداري باواســطه از مالک رسمی مشاعی آقای محمد عباسی فرزند محمدعلی محرز 

گردیده است. 
4-برابر راي شماره 140060329013000261هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر محمدي فرزند حاجي 
اقا بشماره شناسنامه 1023 صادره از میامي در 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعي به مساحت 44478.04 مترمربع پالک 79 اصلي بخش 5 ثبتی میامی واقع 
در اســتان ســمنان میامی روســتای فیروزآباد کالته بدر خریداري با واســطه  از مالکین 
رسمي آقایان حسین اکبری فرزند علی اکبر وجان محمد وعلیرضا محمدی فرزندان محمد 

محرز گردیده است.
5-برابــر راي شــماره 1400603290130000260 هیــات اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمیدرضا اســدیان 
فرزند رمضانعلي بشــماره شناســنامه 11 صادره از در 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعي به مساحت 44478.04 مترمربع پالک 79 اصلي بخش 5 ثبتی میامی 
واقع در استان سمنان میامی روستای فیروزآباد کالته بدر خریداري با واسطه  از مالکین 
رسمي آقایان حسین اکبری فرزند علی اکبر وجان محمد وعلیرضا محمدی فرزندان محمد 

محرز گردیده است 
6-برابــر راي شــماره 1400603290130000259 هیــات اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حــوزه ثبت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســن اســدیان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1367 صادره از در 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي به مســاحت 44478.04 مترمربع پــالک 79 اصلي بخش 5 ثبتی میامی واقع در 
استان ســمنان میامی روستای فیروزآباد کالته بدر خریداري با واسطه  از مالکین رسمي 
آقایان حســین اکبری فرزند علی اکبر وجان محمد وعلیرضا محمدی فرزندان محمد محرز 

گردیده است.
7-برابر راي شماره140060329013000262 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک میامي تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم صائمي فرزند علي اصغر 
بشــماره شناســنامه 48 صادره از میامي در 48088 ســهم مشــاع از 396512 ســهم 
ششــدانگ یک قعطه باغ به مســاحت ششدانگ 3965.12  مترمربع به پالک 951 فرعي 
از 1 اصلي بخش 4 ثبتی میامی واقع در اســتان سمنان میامی خیابان سراب خیابان منبع 
آب  خریداري باواســطه از مالکین مشــاعی آقایان /خانمها  ســید علی وخانم کثوم بیکم 
موسوی فرزندان حبیب اهلل ومحمد عباسی فرزند محمدعلی وزهره نوروزی فرزند محمد 

وعبدالحسین ونورمحمد نهاوندی فرزندان محمد از مالک رسمي محرز گردیده است.
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/01/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/15

محمد علی نیک راد
 سرپرست ثبت اسناد و امالک میامی

آگهی تجدید مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
بهشت پرگل در نظر دارد نسبت به فروش حق انتفاع و اعیان و ماشین آالت، تجهیزات و 
تاسیســات محل کارخانه شرکت ورشکسته مذکور به نشانی محمودآباد - شهرک صنعتی 
تشــبندان فاز یک - خیابــان الله - جنب کارخانه فوالد هندوئــی را از طریق مزایده و با 
شــرایط ذیل در تاریخ 1401/03/18 روز چهارشــنبه ســاعت 10 صبــح در محل اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - 

ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

عرصه و اعیانی محل شــرکت شــامل حق انتفاع قطعه شــماره E2 بــه متراژ 2200 
متر مربع واقع در شــهرک صنعتی تشبندان فاز یک تحت قرارداد شماره 15182 مورخ 
1385/10/27  کل عرصه به مساحت 2200 متر مربع می باشد اعیانی احداثی در چند 
قســمت شامل اداری و غذاخوری همکف در سه طبقه به مساحت 515 متر مربع و سالن 
تولید و انباری )ســوله( )همکــف و نیم طبقه( به مســاحت 2650 مترمربع و نگهبانی به 
مســاحت 20 متر مربع. شرکت دارای حیاط ســازی و دیوار بلوکی با نرده نگهبانی در یک 
طبقه با ســقف شــیروانی و نمای آجری و درو پنجره آلومینیومی، ساختمان اداری و ناهار 
خوری در سه طبقه، راه پله سنگ و نرده که ساختمان اداری پارتیشن بندی، سقف کاذب، 
دیوار گچ و کف ســرامیک ســوله تولیدی از تیر ورق با دیوار داخلی ســرامیک تا ارتفاع 

حدود 4 متر و کف موزائیک، درب آهنی، نما کامپوزیت با شیشه و ... احداث گردید. 
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

1- دســتگاه تولید پوشــک بچه معمولی شــامل تجهیــزات از جمله پایــه رول خمیر 
کاغــذی الکترموتور مربوطه و سیســتم پنوماتیک و غلطک مربوطه و نــوار نقاله و مرحله 
تاشــوی کاغذ و کاتر و مر حله افزودن الیه نانوون  به همراه چســب حرارتی و هیتر گرم 
کن و مجموعه بســته بندی و تابلو کنترل مجزا که به ابعاد 9متر در عرض 80 ســانتی متر 
می باشــد یک دستگاه، 2- دســتگاه تولید نوار بهداشتی بالدار با ورودی آسیاب خمیر با 
الکترموتور ســه فازبا قالب مربوطه وسیســتم انتقال نیرو گیربکسی با مراحل افزودنی 
مــواد اولیــه جانبی به طول 9متر وارتفــاع 2.2 متر و مرحله تریفولد بــه طول 3.5 متر با 
سیســتم کنترلــی برقی به همراه 5 عدد موتور وکیوم یک دســتگاه، 3- دســتگاه تولید 
دســتمال جیبی به طول 3متر درعرض 70 ســانت و ارتفاع 1/2 متر رولینگدار با قابلیت 
چاپ کاغذ و مجموعه تازن و کاتر کاغذ یک دســتگاه، 4- دســتگاه تولید دســتمال کاغذی 
بــا پایه نگهدارنــده رول به عرض 1/20 متر مجموعه رولینــگ طرح دار رولینگ هدایت 
کننده کاغذ و سیســتم کاتر 5 تیغه با موتور وکیوم مکنده کاغذ کاتر های برش عرضی با 
تابلو فرمان اینورتر دار طول 8متر و عرض 2متر با قابلیت انواع ســایز دســتمال ) 200 
برگ-300برگ وغیره( دو دستگاه، 5- دستگاه چسب زن جعبه دستمال سیستم محرک 
پنو ماتیکی با المنت حرارتی گرمکن چســب حرارتی به طول 70 ســانت و عرض 1متر و 
ارتفاع 1/5 متر سه دستگاه، 6- دستگاه تولید دستمال توالت و حوله با پایه نگهدارنده 
رول کاغذ و مجموعه رولینگ طرحدار  با تیغه پرفراژ و مخزن مایع چســب به طول 6متر 
وعرض 2متر یک دستگاه، 7- دستگاه اره برش تولید دستمال دوقلو وحوله با موتور سه 
فاز به طول1/54 متر و عرض 50 ســانت و ارتفاع 2متر یک دســتگاه 8- دستگاه چسب 
زن کارتــن با هدایت کارتن غلطکی با دو موتور ســه فاز به طــول 1/7متر و عرض 70 و 
ارتفاع 1/2 متر یک دســتگاه 9- دســتگاه پرس نواربالدار با تاریــخ زن همراه با محرک 
حرارتی پرس نایلون به طول 1متر و عرض 20 ســانتی متر  دو دســتگاه 10- دســتگاه 
تاریخ زن دســتی با قابلیت حروف چینی  واعداد دستی محرک الکتریکی و المنت گرمایی 
جوهر حروف چین دو دســتگاه 11- دســتگاه کمپرسور هوا 8 بار 1500دور تیپ 40 به 
همراه  رطوبت گیر و فیلتراسیون لوله کشی واتصاالت  ومنبع ذخیره با ارتفاع2متر وقطر 
1/40 وتابلو برق مجزا یک دستگاه 12- دستگاه چاپ وتاریخ زن  با موتور گیربکس سه 
فاز اینوتر دار به همراه  کانوایر  نوار نقاله به عرض30 ســانت و طول دســتگاه 2متر و 
عرض 40سانت یک دســتگاه 13- دستگاه جت پرینتر لیزری یک دستگاه 14- دستگاه 
نوارنقالــه متحرک چرخ دار خرپایی با کانوایر به عرض40 با موتور گیربکســی ســه فاز با 
دور معکوس طول نوار نقاله 12 متر وعرض 75 ســانت یک دستگاه 15- لیفتراک برقی 
2/5 تن کوماتسو مدل FB25EXL-5 یک دستگاه، 16- هیتر کابینتی گرمایی  با مشعل 
گازوییلی به ابعاد 120*2*2/2 یک دســتگاه 17- دســتگاه پرس پدالی به ارتفاع 1متر 
وعرض 50ســانت وطول 40ســانت با محرک الکتریکی المنت حرارتی سه دستگاه 18- 
جک پالت دســتی هیدرولیک چرخدار متحرک دو دســتگاه 19- دستگاه نوار نقاله ثابت 
بدون محرک سرسره حالت خرپایی به طول 8متر با عرض 60سانتی متر یک دستگاه 20- 
موتور  گیربگس یک دســتگاه 21- یخچال یک عدد 22- آون)فور (دیجیتال دو دستگاه 
23- انکوباتور یخچال دار اســتیل یک دســتگاه 24- بن ماری جوش 8 خانه یک دستگاه 
25- تــرازو دیجیتال یک دســتگاه 26- پــی اچ متر دیجیتال یک دســتگاه 27- اتوکالو 
با فشــار2بار دما 133 درجه ســانتی گراد یک دســتگاه 28- لوازم آزمایشــگاه متفرقه 
29- دســتگاه آب مقطر ســازی یک دســتگاه 30- یک عدد مخزن آب پلی اتیلن 1000 
لیتــری ویک عدد مخــزن اب پلی اتیلــن 200 لیتری 31- یک عدد مخــزن فلزی 4000 
لیتری 32- پکیج دوربین مداربسته به تعداد 9 عدد  با کلیه متعلقات 33- یک دستگاه 
حضور و غیاب با کلیه متعلقات 34- گوشــی تلفن معمولی به تعداد 4  دســتگاه و 1 عدد 
سیســتم تلفن سانترال داخلی 35- تعداد 6 عدد کپسول آتش نشانی CO2 - )کیلویی 
6( 36- کپسول پودری خشک 12 کیلویی -به تعداد 5 عدد 37- کپسول پودری خشک 
30 کیلویی با چرخ -به تعداد 3 عدد 38- کپسول پودری خشک 20 کیلویی -به تعداد 3 
عدد 39- پالت چوبی 120*1 متر به تعداد 120 عدد 40- پالت پلی اتیلن 120*1 متر 
به تعداد 160 عدد 41- کولر اســپلیت BTU  36000، 42- 1 دســتگاه کولر اسپلیت   
BTU  36000 مارک میستوبیشی 43- کولر اسپلیت BTU  9000، 44-کولر اسپلیت 
BTU   18000، 45- هواکش 120در 120 خزر الکتریک  به تعداد 6 دستگاه 46- به 
تعداد 24 عدد چراغ صنعتی 400وات با المپ متال هالید 47- تجهیزات اداری شــامل) 
میز و صندلی گردان مدیریتی و میز کنفرانس با 10 عدد صندلی چرمی فلزی - و قفسه 
کتابخانــه از جنــس ام دی اف - و 2 عدد صندلی گردان- 4 عــدد صندلی ثابت( 2-48 
49- تلویزیون 29 اینچ  دستگاه کامپیوتر شخصی با مانیتور فلت و پرینتر سامسونگ 
قدیمی  و 1 دستگاه تلویزیون پروجگشن 43 اینچ  سامسونگ 50- دستگاه پرس پدالی 
با پایه به تعداد 3 دستگاه 51- کمد فلزی لباس 6 درب به تعداد 3 عدد 52- تاسیسات 
مکانیکی شــامل)لوله کشی آب و شــیر االت و تاسیسات فاضالب و لوله کشی و شیراالت 
و سیســتم پنوماتیک و پمپ آب( 53- تاسیســات برق )شــامل امتیاز برق سه فاز 300 
کیلو واتی ولتاژ اولیه با سیســتم MOFا )کد شناســایی قبض - 2673161514227( 
وتابلو ســه ســلوله فشــار ضعیف با کلید اتوماتیک 800 آمپری  LS و تعداد 11 خروجی 
کلیــد اتوماتیــک وخازن   کلیــه  تابلوهای  فرعی کابلهــای  ارتباطی  فشــارضعیف زمینی  
اصلی ودســتگاهها و روشــنایی  داخل سالن و  اتاقها وانباری کارخانه و ساختمان اداری و 

مسکونی و نگهبانی (
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمــت پایه مزایده حق انتفاع و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری 
مبلغ 97،862،500،000 ریال و قیمت پایه مزایده ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و 

تاسیسات مبلغ 63،199،000،000 ریال جمعاً مبلغ 161،061،500،000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 
مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید 
قبالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حســاب جاری شماره 0112245358007 به نام 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی ساری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود 
نماینــد. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جملــه مربوط به مزایده 
شــرکت بهشــت پرگل مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا 
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - 
طبقه اول - واحد اول تسلیم نمایند. 4. پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و 
قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط 
این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر سه ماه 
پــس از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حســاب اداره تصفیه 
واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهــد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعــد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر 
جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده 
مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می 
گردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند از جمله شهرداری، 

اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار می باشد.
تاریخ چاپ : پنجشنبه  1401/02/15 روزنامه سیاست روز

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
مزایــده مــال غیــر منقول )اســناد ذمــه( کالســه 140000168 - ســند مالکیت 
0/3832 )ســه هزار و هشــتصدو ســی و دو ده هزارم( دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
قطعــه باغ به مســاحت9392/64 متر مربع به پالک ثبتی 66 فرعی از ســنگ 89 اصلی 
واقع در قریه همند ابسرد جزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود شماال: مرزیست بطول 
12/90 متر به راه خاکی شرقا )بطور منکسر سنگ چین اشتراکی است( بطول 245/71 
متر با قطعه 383 مندرج در نقشــه کلی جنوبا مرزیســت بطــول51/17 متر به راه خاکی 
غربا )بطور منکســر مرزیست( بطول 255/68 متر به مسیل که با شماره مستند مالکیت 
36900 تاریخ1397/11/10 دفترخانه اســناد رســمی شماره 3 شــهر دماوند موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 414692 سری به سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 
139720301058013074 بنام آقای رسول کریم زاده ثبت گردیده است و به موجب 
ســند ازدواج شــماره 5178 مورخ1370/10/20 دفترخانه ازدواج شــماره 65 شــهر 
تهران استان تهران مالکیت آقای رسول کریم زاده در قبال مبلغ19/350/000/000 
ریال و 3/675/567/704 ریال به انضمام دو عشــر دولتی در ردیف 012182 مورخ 
1400/07/29بنفع خانم مانوس حیدری بازداشــت می باشد که بعلت عدم ایفای تعهد 
منجر به صدور اجرائیه تحت کالسه 140004001015007957 در اداره پنحم اجرای 
اسناد رسمی تهران تشــکیل پرونده شده و اجرائیه به بدهکار توسط اداره مذکور ابالغ 
و ســپس نیابت اجرائی به واحد اجرای اســناد رســمی دماوند تفویض و شــماره بایگانی 
1400168 بــرای آن اختصــاص یافــت و برابــر نظریــه مــورخ 1400/10/25هیــات 
کارشناســان رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد بازداشت عبارت است از ملک فوق 
واقــع اســت در دماوند - آبســرد - خیابان فرهنــگ - خیابان بهار 18 ملــک مذکور در 
زمان بازدید با دیواری از جنس بلوک ســیمانی و مالت سیمان محصور بوده و دارای درب 
ماشین رو می باشد. در داخل این ملک یک دستگاه سرویس بهداشتی مشاهده گردید. 
در مابقی ملک تعرفه شده حدودا 27 اصله درخت از انواع گردو ، سیب ، هلو و بادام و 
غیره با ســن تقریبی 1 تا 2 سال مشاهده و رویت شد. این ملک فاقد انشعاب آب، برق، 
گاز می باشــد قدرالســهم بدهکار به مبلغ14/996/900/000ریال )چهارده میلیارد و 
نهصدو نود و شــش میلیون و نهصد هزار ریال( ارزیابی شــده است و جهت وصول طلب 
بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق در روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 از ساعت 9 
الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهید 
بهشــتی جنبه سینما پرســتو اداره ثبت اسناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش 
می رســد مزایده از مبلــغ14/996/900/000 ریال )چهارده میلیــارد و نهصد و نود و 
شــش میلیون و نهصد هزار ریال (شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته 
خواهد شــد . شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. شرکت در جلسه مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ 
شناســه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا 
خریدار و خریداران می بایســت تا قبل از شــروع وقت مزایده أصل فیش واریزی مبلغ 
ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه درخواســت کتبی خود به 
واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظــرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق نیت تودیــع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گــردد ضمنأ بدهی های مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیــره که رقم قطعــی آنها برای این اداره معلوم نشــده، به عهده برنده مزایده اســت 
و تنظیــم ســند انتقال موکول به ارائه مفصا حســابهای دارایی و شــهرداری و ... خواهد 
بــود چنانچه روز تعیین شــده به دالیل اعالم از ســوی دولت تعطیل گــردد فردای اداری 
همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد می باشد..تاریخ انتشار در سایت سازمان 
ثبت اســناد و امالک 1401/02/15-  این آگهی پــس از تایید نهائی فرایند مزایده در 
ســایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشــار آگهی در روز نامه 

کثیراالنتشار محلی است.7372
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دماوند- محمد علی آقاجانی

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000242 مورخــه 1401/01/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000579 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عمران بابایانی فرزند هوشــنگ 
بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2021188418 در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یــک قطعــه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 377.10 مترمربع واقــع درگنبدکاووس 
روســتای نورخان آباد خیابان عیدگاه فراغی بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواســطه از علی و عبدالقیوم نفســی بــوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8344 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000241 مورخــه 1401/01/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000579 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عرفان بابایانی فرزند هوشــنگ 
بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2020654172 در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یــک قطعــه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 377.10 مترمربع واقــع درگنبدکاووس 
روســتای نورخان آباد خیابان عیدگاه فراغی بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مع الواســطه از علی و عبدالقیوم نفســی بــوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8349 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000012 مورخه 1401/01/06 موضوع 
کالســه 1400114412004000666 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مهماندوست فرزند  قایلی 
بشــماره شناسنامه 176 و شماره ملی 2031550888 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 65.90 مترمربع واقع درگنبدکاووس خیابان چمران بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از عزیزه دوجی. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8352 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/15 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008811 مورخه 1400/12/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000464 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمــود بک زاده فرزند محمد 
مراد بشــماره شناسنامه 797 و شــماره ملی 2030907618 در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزورعی به مســاحت 15826 مترمربع واقع درگنبدکاووس اراضی حالی آخوند 
بخــش 11 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از بیگ تقان بیک زاده. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8354 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/15 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008810 مورخــه 1400/12/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000465 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود بک زاده فرزند محمد مراد 
بشــماره شناسنامه 797 و شــماره ملی 2030907618 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزورعی به مســاحت 128930 مترمربع واقع درگنبــدکاووس اراضی حالی آخوند بخش 
11 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از بیگ تقان بیک زاده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8356 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی نوبت موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 140160324034000002 مــورخ 1401/1/8 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی در حوزه ثبت ملک جــم تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حامد 
حاتمــی فرزند غالمرضا به شــماره ملی 6099984755 صــادره کنگان در یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 8878/35 متر مربع پالک 39 فرعی 2237 اصلی مفروزی 
و مجــزی شــده از پالک 2237 اصلی قطعه ســه بخش هشــت جم واقــع  در جم ریز 
تنگمال آباد دارای ســند مالکیت و تصرفات محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به 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 
تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ چاپ نوبت اول: 1401/1/30 - 

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/2/15 م الف/38
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جم- سهراب عمله

آگهــی دعــوت مجمع عمومی عادی بطور  فوق  العاده  شــرکت ســاختمانی ترابر بتن 
)سهامی خاص(  شماره ثبت 1393 شناسه ملی 10480067131

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت ســاختمانی ترابر بتن دعوت میگردد 
تا در  مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده شــرکت که  در روزســه  شــنبه  مورخ 
02/27/ 1401ســاعت 10 صبح در محل مرکز اصلی شرکت واقع در  شاهرود- 
خیابان ایســتگاه- خیابان جابر بن حیان- کوچه  5- پالک 2 برگزار میگردد حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه:

1-انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرسین

انتشار 1401/02/15
 از طرف هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت از سهامداران شرکت داروسازی نوآوران شاهرود )سهامی خاص( به شماره 
ثبــت 1301 و شناســه ملی 10480064221 جهت تشــکیل مجمع عمومــی عادی بطور 

فوق العاده.
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازی نوآوران شاهرود )سهامی 
خــاص(  و یا نماینــدگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده که راس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 26 اردیبهشت 1401 
در محل شــاهرود - شــهرک صنعتی - کارگر 8 - کارخانه -   کد پستی 3614948561 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
هیات مدیره شرکت داروسازی نوآوران شاهرود )سهامی خاص(

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــر اینکه تحدیــد حدود ششــدانگ امالک ذیل کــه در مالکیت آقــای لطیف نژاد 
احمدعلی  به عمل نیامده اســت لذا در مورخه 1401/03/04 روز چهارشــنبه قبل از ظهر 
تحدید حدود خواهد شــد بدینوسیله از مجاورین وصاحبان حقوق ونمایندگان دعوت دعوت 
میشــود در روز تحدید حدود در محل  حضور داشته باشند وعدم حضور مانع تحدید حدود 
نخواهد شــد اشــخاصی که اعتراض داشــته باشــند حداکثر از روز تحدید حــدود به مدت 
30روز اعتراض کتبی خود را مســتقیما به اداره ثبت اســناد وامالک شهرســتان میاندوآب 
تســلیم نموده وباید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم نمایــد در غیر اینصورت متقاضی تحدیــد حدود ونماینده 
قانونــی وی مــی تواند به دادگاه مراجعــه وگواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت وبه 
اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابا رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد.
1- ششــدانگ اعیانی یکبابخانه تحت پالک  5235 فرعی از  1 اصلی بخش 14 مراغه  

حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب بنام آقای لطیف نژاد علی
تاریخ انتشار : روز پنجشنبه 1401/02/15

 سعید سیفی -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
مقــوا وخمیر کاســپین رول در نظر دارد نســبت بــه فروش حق انتفاع عرصــه و اعیان و 
ماشــین آالت، تجهیزات و تاسیســات محل شرکت ورشکســته مذکور به نشانی ساری - 
کیلومتر 10 جاده فرح آباد - به سمت الریم - شهرک صنعتی شماره یک )شهید مصطفی 
خمینی( را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1401/03/23 روز دوشنبه ساعت 
10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش 
خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.

الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:
عرصه و اعیانی محل شرکت شامل حق انتفاع قطعه شماره N5 به متراژ 2030 متر 
مربع واقع در شــهرک صنعتی ســاری تحت قرارداد شماره 8899 مورخ 1383/06/22  
می باشد. عرصه ملک با دیواری بلوکی و نرده فلزی محصور شده و مساحت زمین 2030 
مترمربع که واگذاری از شــرکت شــهرکهای صنعتی مازندران بــوده و حدود اربعه آن به 
صــورت شــمال به طول 29 متر به قطعات مجاور )N4 و N3(، شــرق بــه طول 70 متر به 
قطعــه N2. جنــوب به طول 29 متر بــه خیابان 30 متری، غرب به طــول 70 متر به پالک 
مجاور متصل است. اعیانی موجود در آن دارای پروانه ساختمانی به شماره9977 مورخه 
1383/07/16 و پایانکار به شــماره 14757 مورخه 1384/10/11 صادره از شرکت 

شهرکهای صنعتی مازندران می باشد.
1-ســاختمان اداری و کارگــری: در دو طبقــه به مســاحت 150مترمربع با اســکلت 
فلــزی طبقــه همکف با درب و پنجره آهنــی و طبقه فوقانی با راه پله یــک طرفه با پنجره 
آلومینیومــی - کــف ســرامیک - دارای یک هــال پذیرایی و یک اتاق خواب و ســرویس 
بهداشــتی و حمام آشپزخانه بوده پوشــش بام آن از انواع ورق آزبست سیمانی موجدار 

)ایرانیت( گرمایش بخاری گازی و کابینت آشپزخانه از نوع فلزی می باشد.
2-ســالن تولید: به مساحت 360 مترمربع با ســوله فلزی و دیوار بلوکی با پوشش 
داخلی و خارجی ســیمانکاری به همراه نرمه کشــی )دوضلع خارجی فاقد تعمیرات( - کف 

بتنی - با پوشش ایرانیتی ارتفاع کف تا زیر سقف بطور متوسط 6 متر می باشد.
3-ســالن الحاقی به صورت ال شــکل در ضلع شرق و شمال سالن تولید جهت انبار 
کردن تولید به مســاحت 510 مترمربع با اســکلت فلزی و سربندی ایرانیت فاقد دیوار 
چینی بوده که کف آن بتنی می باشد. مجتمع دارای امتیازات آب، برق و گاز نیز می باشد.

 ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
خط تولید کامل تولید مقوا شــامل 1- پالپر ایرانی ســاخت سپاهان رول به ظرفیت 
5000 لیتر با یک دســتگاه الکتروموتور ســه فاز به قدرت 30 اســب بخار با دور 1400 
RPM و یک دســتگاه الکترو پمپ خمیر 2 اینچی یک دســتگاه، 2- پالپر با تســویه خمیر 
ایرانی ســاخت ســپاهان رول به ظرفیت 3000 لیتر با دســتگاه الکتروموتور سه فاز به 
قدرت 20 اســب بخار با دور RPM 1400 یک دستگاه، 3- میکسر ساخت سپاهان رول 
با یک دســتگاه الکتروموتور ســه فاز به قدرت 10 اسب بخار یک دستگاه، 4- هدباکس 
ایرانی ساخت سپاهان رول یک دستگاه، 5- فوردینر با میز آبگیر ایرانی ساخت سپاهان 
رول به طول 8 متر و عرض 1/7 متر با یک دستگاه الکتروموتور گیربکس دار به قدرت 
4 اســب بخار با دور ثابت یک دســتگاه، 6- یک دستگاه وکیوم مدل 500 ایرانی ساخت 
مجملی با الکتروموتور 25 اســب بخار 1400 دور در دقیقه به انضمام یک دستگاه پمپ 
خمیر 4 اینچی با الکتروموتور سه فاز 5/5 اسب بخار یک دستگاه، 7- وکیوم مدل 750 
خارجی ســاخت چک اسلواکی با الکتروموتور 40 اســب بخار 1400 دور در دقیقه کوبل 
شــده روی شاســی یک دستگاه ، 8- فلت A پتو اول ساخت ســپاهان رول به طول 2/5 
متر و عرض 1/7 متر با یک دســتگاه الکتروموتور گیربکس دار به قدرت 3 اســب بخار 
یک دســتگاه، 9- فلت B پتو اول ســاخت ســپاهان رول به طول 2/5 متر و عرض 1/7 
متر با یک دســتگاه الکتروموتور گیربکس دار به قدرت 3 اســب بخار یک دستگاه، 10- 
دســتگاه خشک کن ســاخت ســپاهان رول به طول 12 متر و عرض 1/7 متر به همراه 6 
عدد ســیلندر به قطر 1/5 متر و با دوازده عدد رولیک هدایت مقوا با هیترهای مربوطه 
با موتور رگیربکس دار دور متغیر به قدرت 4 اســب بخار یک دستگاه، 11- دستگاه اتو 
ایرانی ساخت سپاهان رول همراه تیغ لب گیر و موتور گیربکس دار دور متغیر به قدرت 
4 اســب بخار یک دســتگاه، 12- دستگاه رول پیچ پنوماتیک ایرانی ساخت سپاهان رول 
به همراه پمپ باد با موتور گیربکس دار دور متغیر به قدرت 4 اســب بخار یک دســتگاه، 
13- جرثقیل سقفی برقی ساخت شرکت چک اسلواکی به ظرفیت 2 تن با شاسی متصل 
ســقف و کنترل دستی یک دستگاه، 14- تاسیســات برق )شامل امتیاز برق کارخانه 80 
کیلو وات هزینه نیرو رســانی و تابلو ســنجش و سه دســتگاه تابلو کنترل کارخانه و تابلو 
خازن و کابل کشــی از تابلو سنجش به تابلو اصلی و کلیه کابل های ارتباطی فشار ضعیف 
زمینی به دســتگاه ها و روشــنایی داخل سالن و تاسیســات برقی واحد اداری و انباری و 
محوطه(، 15- تاسیســات مکانیک )لوله کشــی آب و شیرآالت مربوطه سالن واحد اداری 
و انباری و محوطه(، 16- تاسیســات مکانیک )شــامل امتیاز گاز G40 سال نصب 1383 
شماره 00011229 کارخانه لوله کشی با لوله گاز با سایز مختلف تا سالن و واحد اداری(، 
17- مخــزن فلزی گازوئیل از ورق نمره 4 بــه ظرفیت 6000 لیتر یک عدد، 18- مخزن 
فلزی گازوئیل از ورق نمره 4 به ظرفیت 4000 لیتر یک عدد، 19- غلطک آبگیری اضافی 
یک دســتگاه، 20- کمپرســور پمپ باد 100 لیتری فاقد الکتروموتور یک دستگاه، 21- 
کمپرسور پمپ باد 200 لیتری فاقد الکتروموتور یک دستگاه، 22- کپسول آتش نشانی 
12 کیلویی یک عدد، 23- دستگاه گریس پمپ یک عدد، 24- نردبان چهار پایه فلزی با 
قوطــی 2*3 بــه طول 4 متر بک عدد، 25- نردبان فلــزی با قوطی 2*3 به طول 4 متر بک 
عدد، 26- نردبان چهار پایه فلزی با قوطی 2*3 به طول 0/8 متر بک عدد، 27- ضایعات 
آهن قراضه 500 کیلوگرم، 28- کپســول آتش نشــانی 6 کیلویی یک عدد، 29- ترازو 
قپان معمولی یک دســتگاه، 30- گیره فلزی کاری نصــب روی دیوار یک عدد، 31- کمد 

فلزی دو درب لوازم یدکی یک عدد.   
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمت پایه مزایده  حق انتفاع عرصه و اعیان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
مبلغ 29،000،000،000 ریال و قیمت پایه مزایده ماشــین آالت و اموال و تجهیزات و 
تاسیســات مبلغ 15،278،770،000 ریال جمعاً مبلغ 44،278،770،000 ریال برآورد 
گردیــده اســت. هزینه مربوط به مزایده )بجــز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد 
مزایده که به عهده فروشــنده اســت( به عهده طرفین اســت. 2. پیشنهاددهندگان باید 

قبالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حســاب جاری شماره 0112245358007 به نام 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی ساری نزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود 
نماینــد. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شــده و با ذکر جملــه مربوط به مزایده 
شــرکت مقوا وخمیر کاســپین رول مشــخصات کامــل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در 
روی پاکت تا ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخ 1401/03/23 بــه اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره 
دو دادگســتری - طبقه اول - واحد اول تســلیم نمایند. 4. پیشــنهادات در ســاعت 10 
صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد 
آمد و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشنهادات مبهم - مشروط - فاقد 
ســپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 5. برنده مزایده باید 
ظرف مدت حداکثر ســه ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشنهادی( را 
به حســاب اداره تصفیه واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 
100% قیمت پیشنهادی خواهد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد 
مزایده باطل و عالوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد 
مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران 
و ورشکســته ضبط می گردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال 
سند از جمله شهرداری، اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار 

می باشد.
تاریخ چاپ : پنجشنبه  1401/02/15 روزنامه سیاست روز

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

قرارتحریرترکه
در خصوص دادخواســت آقای اسماعیل رحیمی فرزند قاسم به خواسته تحریرترکه 
مرحومه گوهر قصابی و طی تشریفات قانونی اینک یک نوبت آگهی می گردد که وراث آن 
مرحوم به شــرح زیر در تاریخ 20 خرداد 1401 ســاعت 16 در محل ملک مورد نظر واقع 
در شهرستان دماوند- روستای جابان بعد از مسجد جامع منزل گوهر قصابی حاضر شوند 
تا امالک مرحومه تحریر گردد. وراث مرحوم به شــرح زیراســت:: اسماعیل رحیمی فرزند 
قاسم، کریم رحیمی فرزند محمد، اصغراصغرخانی فرزند عزیزاله، علی اصغر خانی فرزند 
اصغــر، لیال اصغرخانی فرزند اصغر، مرضیه اصغرخانــی فرزند اصغر، مرتضی اصغرخانی 
فرزند اصغر، معصومه رحیمی فرزند شــفیع، ابراهیم رحیمی فرزند قاســم، هاجررحیمی 

فرزند قاسم، زهرا رحیمی فرزند قاسم.7374/2
شعبه 7 شورای حل اختالف دماوند)جابان(- امیرحسن سلطانی

قرارتحریرترکه
در خصوص دادخواســت آقای اسماعیل رحیمی فرزند قاسم به خواسته تحریرترکه 
مرحــوم محمد رحیمی جابانی و طی تشــریفات قانونی اینک یک نوبــت آگهی می گردد که 
وراث آن مرحــوم بــه شــرح زیر در تاریــخ 20 خــرداد 1401 ســاعت 16 در محل ملک 
مورد نظر واقع در شهرســتان دماوند- روســتای جابان بعد از مســجد جامع منزل محمد 
رحیمــی جابانــی معروف به محمدکریم حاضر شــوند تا امالک مرحــوم تحریر گردد. وراث 
مرحوم به شــرح زیراســت: اســماعیل رحیمی فرزند قاســم، کریم رحیمی فرزند محمد، 
اصغراصغرخانــی فرزنــد عزیزاله، علی اصغر خانــی فرزند اصغر، لیــال اصغرخانی فرزند 
اصغــر، مرضیه اصغرخانی فرزند اصغر، مرتضی اصغرخانی فرزند اصغر، معصومه رحیمی 
فرزند شــفیع، ابراهیــم رحیمی فرزند قاســم، هاجررحیمی فرزند قاســم، زهرا رحیمی 

فرزند قاسم.7374/1
شعبه 7 شورای حل اختالف دماوند)جابان(- امیرحسن سلطانی

آگهــی قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری  

مــورخ   140060310456015768 شــماره  رأی  برابــر 
1400/12/26 کــه در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی منطقه دو  ســاری تصرفات مالکانه سید فاطمه شریعت فرزند 
ســیدمحمد به شــماره ملی 2091893676 نســبت به شش دانگ 
یــک قطعــه زمین بــا بنــای احداثی بــه مســاحت 117.75 مترمربع 
قســمتی از 31 اصلــی واقــع در قریه قرق بخش 2 ســاری؛  لذا به 
منظــور  اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 
انتشــار نوبت اول 1401/02/15 نوبــت دوم 1401/02/28 )) 

شناسه آگهی 1311287 ((
بهنام سراج پور- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری 


