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آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
خودروســازان بهشهر و به عنوان نماینده هیأت بستانکاران در نظر دارد نسبت به فروش 
اموال شــرکت ورشکســته مذکور به شــرح ذیل از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 
1401/05/26 روز چهارشــنبه ســاعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی 
به نشــانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری ، 

طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

 1( قفســه فلزی لوازم یدکی به ابعاد 2×1/2×1 ســاخته شــده از نبشــی و توری 
مستقر در انتهای سوله تعمیرگاه تعداد 5 عدد 2( مخزن فلزی گالوانیزه به ظرفیت 1000 
لیتری مســتقر در انتهای ســوله تعمیرگاه تعداد 1 دستگاه 3( جک شاسی کشی به ظرفیت 
2800 کیلوگرم ســاخت شــرکت  car - o - liner- sweden -2005 تعداد 1 دســتگاه 4( 
کابین رنگ آمیزی به همراه تابلو برق و تعدادی چراغ به ابعاد 6×4×2 به رنگ آبی و فاقد 
مشــعل )ســاخت ایران( منبع ســوخت 220 لیتری و قطعات فلزی دنده 5 شرایط دستگاه 
با وضعیت موجود می باشــد تعداد 1 دستگاه 5( قفســه فلزی فروشگاهی متصل ایستاده 
دوبلــه با 6 عدد علمی )پایه قفســه نبشــی 4×4 پیچی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفســه 
پیچ و مهره ای 6( میزکار فلزی مســتعمل به ابعاد 1×1/5 متری مســتقر در انتهای ســوله 
تعمیــرگاه 7( کمــد جای فایلــی پرونده زونکن فلــزی 2 درب 8( گاری فلــزی چرخدار لگن 
شستشــوی قطعات و لوازم آن ابعاد 1/5×0/5×0/8 دو طبقه مســتقر در انتهای ســوله 
تعمیرگاه و ســمت راست سالن تعمیرگاه تعداد 2 عدد 9( کمد لباس 6 درب فلزی مستقر 
در ســوله تعمیرگاه 10( تابلو قرانی با قاب 2×1 مســتقر در سوله تعمیرگاه 11( دستگاه 
تعمیــر گیربکــس 1×0/8×1 متر دســته دوم مســتقر در ســوله تعمیــرگاه 12( صندلی 
فلزی کف پالســتیکی و کف چرم مصنوعی مســتقر در ســوله تعمیرگاه تعداد 6 عدد 13( 
میز دســتگاه دیاک فاقد تجهیزات و کامپیوتر مستقر در سوله تعمیرگاه 14( میز کارگاهی 
آبــی رنگ یک طبقه فلزی ساخته شــده از نبشــی و ورق فلزی 0/8×6×1/5 مســتقر در 
ســوله تعمیرگاه 15( میز کارگاهی آبی رنگ دو طبقه فلزی ساخته شــده از نبشــی و ورق 
فلزی 0/8×6×1/6 مســتقر در ســوله تعمیرگاه 16( گاری چرخدار مخصوص حمل ابزار 
مســتقر در سوله تعمیرگاه تعداد 2 عدد 17( کمد جای فایلی فلزی 4 درب پرونده زونکن 
مستقر در سوله تعمیرگاه 18( گاری )کمد فلزی چهار کشویی چرخدار و با بدنه جعبه آچار 
فاقد آچار( به ابعاد 0/85×0/6×156 مستقر در اتاق ابزار کار 19( صندوق فلزی ابزار 
بــه ابعاد 0/95×0/5×0/5 مســتقر در اتاق ابــزار کار 20( تابلو دیــواری آچار فلزی به 
ابعاد 1/20×0/8 مســتقر در اتاق ابزار کار 21( قفسه فلزی فروشگاهی متصل ایستاده 
دوبلــه با 6 عدد علمی )پایه قفســه نبشــی 4×4 پیجی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفســه 
پیــچ و مهره ای مســتقر در اتاق ابــزار کار 22( میز کارگاهی دوطبقه فلزی ساخته شــده از 
نبشــی و ورق فلزی 0/8×0/6×1/5 مســتقر در اتاق ابزار کار 23( میز کار چوبی 1×2 
مســتقر در ســوله تعمیرگاه تعداد 2 عدد 24( صندلی چوبی مســتقر در ســوله تعمیرگاه 
25( صندلی کارمندی مستقر در سوله تعمیرگاه 26( صندلی فلزی ارباب رجوع مستقر در 
سوله تعمیرگاه 27( میز کار )ویترینی( دو طبقه چوبی نراد مخصوص ابزار 1/20×60×2 
مستقر در اتاق استراحت پرسنل 28( میز کار فلزی به عنوان سینک ظرف شویی استفاده 
می شــود مستقر در اتاق استراحت پرســنل 29( کمد فایل چوبی 2/2×1 مستقر در اتاق 
اســتراحت پرســنل 30( صندلی چوبی مســتقر در اتاق استراحت پرســنل 31( کمد جای 
فایلــی پرونــده زونکن فلزی 2 درب مســتقر در اتاق اســتراحت پرســنل 32( کمد فلزی 
پرونده دو درب مستقر در اتاق استراحت پرسنل 33( کمد فایل چوبی 2/2×1 ، 4 طبقه 
مســتقر در انبار زیر زمین 34( جاکتابی چوبی 4 طبقه مســتقر در انبار زیر زمین 35( میز 
کار چوبی مســتقر در انبار زیر زمین 36( قفسه فلزی فروشگاهی متصل ایستاده دوبله با 
6 عدد علمی )پایه قفسه نبشی 4×4 پیچی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفسه پیچ و مهره ای 
مســتقر در انبار زیر زمین 37( گاو صندوق تک درب قهوه ای رنگ متوسط مستقر در انبار 
زیــر زمیــن 38( محل بروشــور تبلیغاتی به ارتفاع 2 متر و عرض 50 ســانتی متر مســتقر 
در انبار زیر زمین 39( قفســه فلزی فروشــگاهی متصل ایســتاده دوبلــه با 6 عدد علمی 
)پایه قفســه نبشــی 4×4 پیچی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفسه پیچ و مهره ای مستقر در 
انبــار زیر زمین 40( گاری چرخدار مخصوص حمل ابزار مســتقر در انبار زیر زمین تعداد 
2 عــدد 41( قفســه بــا قوطی 3×3 بــه ارتفاع 3 متر و طــول 4 متر به صورت ســه طبقه 
فاقد تخته مســتقر در انبار زیر زمین تعداد 2 سری 42( جای ارائه پیشنهادات مخصوص 
سایپا مستقر در انبار زیر زمین تعداد 2 عدد 43( میز کار فلزی نوبت دهی سایپا به ابعاد 
60×30×140 فاقد مانیتور مســتقر در انبار زیر زمین 44( کمد جای فایلی فلزی 4 درب 
پرونده زونکن مســتقر در انبار زیر زمین 45( چهارپایه فلزی 1/5×30×30 مســتقر در 
انبار زیر زمین 46( قفسه فلزی رگ شبکه کامپیوتر خالی بدون درب مستقر در انبار زیر 
زمین 47( کمد فلزی دو درب به ابعاد 0/6×1×2 مستقر در انبار زیر زمین 48( میز کار 
)ویترینــی( دو طبقه چوبی نراد مخصوص ابزار 1/20×60×2 مســتقر در انبار زیر زمین 
تعداد 4 عدد 49( صندلی فلزی با کفی چرمی زرد رنگ مستقر در انبار زیر زمین 50( میز 
معمولی چوبی مســتقر در انبار زیر زمین تعداد 3 عدد 51( جا کتابی چوبی 4 طبقه مستقر 
در انبار زیر زمین 52( کفی ســینی قفســه پیچ و مهره ای جای ابزار مستقر در داخل کابین 
رنگ تعداد 461 عدد 53( پایه قفســه فلزی علمی )پایه قفسه نبشی 4×4 پیچی به طول 
1/20 الــی 2( مســتقر در داخل کابین رنگ تعداد 357 عــدد 54( گاو صندوق تک درب 
خاکســتری رنگ بزرگ به ابعاد 60×80×1/30 مســتقر در نمایشگاه 55( گاو صندوق دو 

درب قهوه ای رنگ برند جهان کاوه متوسط مستقر در نمایشگاه
ب: شرایط شرکت در مزایده:

مبلــغ  دســتگاه ها  و  امــوال  مزایــده  پایــه  قیمــت  و  اســت  نقــدی  فــروش   )1
1،361،375،000ریال برآورد گردیده اســت و هزینه مربــوط به جابه جایی لوازم مذکور 
به عهده خریدار اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبالً 10% قیمت پایه مزایده را نقداً 
به حساب جاری شماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری 
نــزد بانک ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3( پیشــنهادات باید در پاکت 
الک و مهر شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شــرکت ورشکســته خودروسازان 
بهشــهر مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح 
روز چهارشــنبه مورخه 1401/05/26 به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری 
، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد 
یک 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 پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شــد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهــد بود( 5( چنانچه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت 
وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایــده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می گردد. 6( جهت 
بازدید از اموال مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره 01133323459 تماس 

حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : چهارشنبه  1401/05/12 روزنامه سیاست روز

امین فالح
 معــاون قضائــی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
بــه  صفائی قادیکالئــی  حســین  آقــای  ورشکســته  بســتانکاران  عمــوم  بــه     
شماره شناســنامه 511 و شــماره ملی 2161954725 کــه بــه موجــب دادنامه شــماره 
دادگاه  دوم  شــعبه  از  صــادره   1399/08/15 مورخــه   9909971230201365
آن  توقــف  تاریــخ  و  ورشکســته شناخته شــده  قائم شــهر  عمومی حقوقــی شهرســتان 
1396/01/01 اعــالم گردیــده آگهی می گردد : اولین جلســه بســتانکاران در ســاعت 
10 روز یک شــنبه مورخــه 1401/05/30 در اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان 
مازندران به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شماره 2 
دادگستری استان مازندران ، طبقه اول ، واحد یک به شماره تلفن 33323459 تشکیل 
می گردد. کلیه بســتانکاران و کســانی که ادعایــی دارند و همچنین اشــخاصی که با تاجر 
ورشکســته موصوف مســئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هســتند می توانند در موعد 

و محل مذکور حضور به هم رسانند. ضمناً اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعایی از تاجر ورشکســته فوق   )1
دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این 
آگهــی به اداره تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کسانی که به تاجر فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را   )2
معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج 

درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکســته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند 
در ظــرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی اموال را تحــت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی 

داشته باشند.
چاپ اول : 1401/05/12- چاپ دوم : 1401/05/22

امین فالح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی مفقودی 
ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز(خودروی سواری سیســتم پراید هاچ بک 
کــره ای مــدل 1377 رنگ ســفید به شــماره موتور M3 - 060413 و شــماره شاســی 
S1442277143690 به شماره پالک ایران 69-147 ن 61 متعلق به مریم نورانی افشار 
نام پدر محمد به شــماره ملی 4869647869 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می 

باشد. گنبد
***************************************************************** 

دفترچه  وکالت پایه یک به شــماره  1/1995/پ  مورخ  1386/10/11  موضوع 
پروانه وکالت شماره  178/3014/م پ مرکز امور مشاوران حقوقی،  وکال  و کارشناسان 
قوه  قضائیه . حوزه قضایی: شهرستان گنبدکاووس متعلق به اینجانب  عبدالجمیل قاری  
نام پدر اراز محمد به شماره شناسنامه 2274  تاریخ تولد 1346/02/14 و شماره ملی 

5319786654  مفقود گردیده و فاقد اعتبارمی باشد. گنبد
*****************************************************************

کارت ، و بیمه نامه خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 131SE مدل 1396 برنگ سفید 
روغنی بشــماره موتور M13 / 6040184 و شماره شاسی NAS411100H3413471 و 
شماره پالک ایران 84- 159 ج 68 به نام حسن احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. بندرعباس
*****************************************************************

ســند کمپانی )کارخانه( ، برگ ســبز )شناســنامه( ، خودرو سواری سیستم پژو تیپ 
پارس مدل 1390 به رنگ سفید روغنی بشماره موتور 12490104843 شماره شاسی 
NAAN21CA68K120837 و شــماره پــالک ایــران 84- 723 س 32 بــه نــام نرجس 

خاتون قائمی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . بندرعباس 
*****************************************************************

ســند خــودرو ســواری ســمند LX مــدل 1392 بــه رنــگ ســفید-روغنی بــه 
شــماره پــالک 824د29 ایــران 65 بــه شــماره موتور 124k0284921 شــماره شاســی 
NAAC91CC7EF646182  بــه نــام مجید افاضاتی با کد ملــی 2991352647مفقود 

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

ســند کمپانی ســواری برلیانس به شــماره موتور BM15LF090138 شماره شاسی 
NAPH330ABG1016443 شــماره پــالک ایران92-294د35 به نام فرزان مشــهدی 

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

ســند کمپانی ســواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 82 رنگ ســفید شیری شماره 
موتور 00528322 شماره شاسی S1412282985072 شماره پالک ایران62-695ط22 

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

سند سفید کمپانی پژو پارس مدل 1388 رنگ سفید روغنی شماره پالک ایران72-
 NAAN01CA49E845707 848ق72 شماره موتور 12488072694 شــماره شاسی

به نام سهیل خواجیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری هــاچ بک چری به شــماره پــالک ایران62-
972س59 مــدل 1399 شــماره موتــور MVM484FTAL051317 شــماره شاســی 

NATGBATL2L1040512 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری ریــو مدل 1389 شــماره پــالک ایران62-
432ص14 شــماره موتور 1078882 شماره شاســی NAS610022A1180523 مفقود 

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

برگ ســبز ســواری ریو ال اس 1500 رنگ سفید روغنی مدل 1386 شماره موتور 
1024435 شماره شاســی NAS61002271126120 شماره پالک ایران72-354ب52 

به نام جعفر خورشیدی آهنگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

ســند کمپانی وانت مــزدا 1600 رنگ آبی فیروزه ای-متالیک مدل 1371 شــماره 
موتور 210135 شــماره شاسی 71606308 شــماره پالک ایران82-583ق18 به نام 

محمد غالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*****************************************************************

برگ ســبز خــودرو ســواری پراید بــه رنگ ســفید مــدل 1380به شــماره موتور 
00263275  و شــماره شاســی s1412280724503 مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. ساری

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
موضوع : مزایده چهارده ســهم مشــاع از مقسم از پنجاه وشش 
سهم ششدانگ سهم االرث آقای مجید غفوریان از مرحوم ماشا اهلل 

غفوریان 
ششــدانگ پالک ثبتــی 349/1 بخــش 3 آبادان ملکــی مرحوم 
ماشااهلل غفوریان فرزند محمد حسین به شماره ملی 5859547216 
کــه ســابقه ثبت وســند مالکیت بــا مشــخصات وآدرس ذیل صادر 
گردیده نشانی : آبادان – خیابان یک اصلی احمد آباد بین 7و8 فرعی 
روبروی بانک صادرات به شماره صفحه 273 دفتر 89 بشماره ثبت 
17294 به شماره چاپی الف 91 -588136  که نسبت به 14 سهم 
مشاع از مقسم 56 سهم ششدانگ سهم االرث آقای مجید غفوریان 
مراحل و تشــریفات برگزاری مزایده انجام مــی پذیرد حدود اربعه 
ملک بدین شرح می باشــد شماالًدیواریست مشترک بطول 11/60 
متر به پالک 2 فرعی شــرقاً دیواریست مشترک بطول 5/90 متر به 
پالک 349 باقی مانده جنوبا دیواریســت مشترک بطول 11/60 متر 
بــه پالک 349 باقی مانده غربا درب ودیواریســت بطول 5/90 متر 
به خیابان ملک یک باب مغازه دو دهنه با اســکلت فلزی قدیمی ساز 
به مســاحت عرصــه واعیان 68/44 متر مربع می باشــد نمای مغازه 
شیشه سکوریت ودو درب برقی وسقف مغازه طاق ضربی وکاذب پی 
وی سی و دیوارها با پوشش پی وی سی وکف سرامیک می باشد در 
این مغازه رســتوران غذاهای بیرون بر تخت جمشید است که ملک 
مذکــور در حال حاضر با پیــش پرداخت 30میلیون تومان ماهیانه 9 
میلیون تومان در اختیار مستاجر قراردارد . ملک دارای اشتراک آب 
، برق اســت طبق نظر کارشناس رسمی ارزش چهارده سهم مشاع از 
مقسم پنجاه وشش سهم شش دانگ به مبلغ 13/174/700/000 
ریال ارزیابی گردیده که بدلیل عدم پرداخت مهریه به شماره سند 
13993- 1391/04/13 دفترخانه 26 شــاهرود منجر به تشکیل 
پرونــده کالســه هــای 140100252 و140000779 گردید و در 
قبال وصول مبلغ 61/601/745/000 ریال بابت قسمتی از طلب 
بــه انضمام 5% حقــوق دولتی به مبلــغ 3/080/3430/000ریال 
بدهکار می باشد بنا به تقاضای بستانکار  خانم فاطمه فاطمه صدری  
به مزایده گذاشــته می شود متقاضیان می تواند از   ملک مذکور به 
نشــانی فوق بازدید ودر جلســه مزایده که در تاریخ 1401/5/26 
بیست وششــم مردادماه سال هزار وچهارصد ویک از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشــنبه در واحد اجرای اسناد رســمی آبادان به نشانی 
آبادان خیابان ساحلی اروند اداره ثبت اسناد وامالک آبادان تشکیل 
می شود شرکت نمایند مزایده از  قیمت کارشناسی )ارزش چهارده 
ســهم مشــاع از مقســم  پنجاه و شش سهم از ششــدانگ ( ملک به 
مبلغ 13/174/700/000 ریال )ســیزده میلیارد و یکصد وهفتاد 
وچهار میلیون وهفتصد هزار ریال ( شروع خواهد شد وبه باالترین 
قیمت پیشــنهادی واگذار میگردد بدیهی است پرداخت کلیه هزینه 
هــای نقــل وانتتقال عوارض مالیــات بدیهی ها مربوط بــه آب، گاز ، 
بــر ق وتلفــن وحق مزایده وحقــوق دولتی بعهده برنــده مزایده می 
باشد که در صورت وجود مبلغ مازاد بر بدیهی از مدیون وصول می 
گردد این آگهی طبق ماده 121 و122 آیین نامه اجرای مفاد اســناد 
رســمی مصوبه 87/6/19 واصالحیــه 98 تنظیم وفقط یک نوبت به 
تاریــخ ذیل در روزنامه منتشــر می گــردد در صورتیکه روز مزایده 
بــه هر دلیلی تعطیل اعالم شــد اولیــن روزکاری بعد ازآن به عنوان 
روز مزایده محســوب می گردد . )ضمنا شــرکت در مزایده منوط به 
پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت می 
باشــد برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مــدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت وتودیع نماید 
در غیر اینصورت مبلغ مزبور قابل اســترداد نبود وبه حساب خزانه 
واریز خواهد شد وعملیات مزایده ساقط ومزایده تجدید می گردد 

م. الف 1/198
نوبت انتشار آگهی 1401/5/12

 مهدی رنجبر معاون اداره ثبت اسناد وامالک آبادان

 آگهی تبصره یک ماده 105 آیین نامه اصالحی مربوط به ثبت امالک
نظــر بر اینکــه مالک پالک ثبتی 3875 فرمی از ســنگ 71 اصلی برابر درخواســت 
شــماره 4436 مورخ1401/03/25 خواهان حذف جمله و به اســتثنای بهای ثمن اعیان 
از ســند مالکیت خود میباشــد و کارشــناس محترم دادگســتری به موجب برگه ی نظریه 
کارشناســی شــماره4/42/ص مورخ1401/04/25بهــای ثمن اعیانی ششــدانگ پالک 
مذکور به این اداره اعالم وبهای مذکور با لحاظ ماده 947 قانون مدنی به حســاب ســپرده 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دماوند تودیع شده است لذا به علت عدم دسترسی 
به ذینفع ابن بهاء مراتب در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار یک مرتبه آگهی تا ذینفع 
جهــت اخذ ســپرده مذکور به این اداره مراجعه نمایــد و در صورتی که مدعی تضییع حق 
باشــد ظرف مدت یکماه پس از انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی 

طرح دعوی را به این اداره ارایه نماید.7432
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مزایده 
اداره اوقاف و امور خیریه شــهر بســطام در نظر دارد از طریق نشــریه 
مزایده به شــماره404399 /1401 مورخ1401/05/08 ششــدانگ  یک 
باب مغازه از مســتغالت امامزاده محمد بســطام به مســاحت تقریبی 20 متر 
مربع واقع در پاســاژ امامزاده را با مبلــغ پایه ماهانه4/500/000 ریال از 

طریق مزایده و با رعایت شرایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید.
 متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر صرفاً در ساعات اداری 

به قسمت اجرات اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام مراجعه و یا با
 شماره تلفن20-0233252419-داخلی 4 تماس حاصل نمایند.

 اداره اوقاف و امور خیریه شهر بسطام 

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

برابر رای شــماره  140160301053000410 مورخ 1401/3/11  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد لک فرزند نبی به شماره 
شناســنامه 4 صادره از شــهرری در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثــی از یکباب منزل 
مســکونی قدیمی ســاز به مساحت 95/40 مترمربع در قســمتی از پالک 79 فرعی از 89 اصلی 
خریداری عادی از آقای محمد نازک دست )مع الواسطه( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 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: 1401/4/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/12 - م الف/234
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک - سید محسن سادات حسینی

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

برابر رای شماره  1401603010530000505 مورخ 1401/3/31  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهنام نوعی قرخبالغ فرزند ظفر 
به شــماره شناســنامه 226 صادره از نیر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) یکباب 
خانه( به مســاحت 87 مترمربع در قســمتی از پالک 1092 فرعی از 93 اصلی خریداری عادی از 
آقای نقی رجبی موغاری )مع الواســطه( محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/4/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/12 - م الف/233
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک - سید محسن سادات حسینی

آگهی موضوع ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
       در پرونده ورشکســتگی شــرکت محورسازان طبرستان 
دابو به شــماره ثبت 4478 و شناســه  ملــی 10860467476 
بــه اســتناد مــاده 22 قانــون اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
بدینوســیله اعــالم می گــردد: بــا توجــه بــه این کــه اموالی از 
ورشکســته مذکور یافت نشده است ، چنانچه بستانکاران بعضاً 
یــا کالً درخواســت اجرای اصــول ورشکســتگی را نمایند ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی فرصت دارند در اداره تصفیه 
امور ورشکستگی دادگســتری مازندران حضور یافته و نسبت 
به پرداخت هزینه اجرای ورشکســتگی اقــدام نمایند ، در غیر 

این صورت جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
تاریخ چاپ : چهارشــنبه  1401/05/12 روزنامه سیاســت 

روز
امین فالح
معــاون قضائــی رئیــس کل و رئیــس اداره تصفیــه امــور 
ورشکستگی دادگستری استان مازندران

مدیرعامل جدید پتروشیمی شازند 
منصوب شد   

بــه گزارش روابــط عمومــی و امور بین الملل شــرکت 
پتروشــیمی شــازند، به نقل از وب سایت شرکت سرمایه 
گــذاری گروه توســعه ملی، بــا تصمیم هیئــت مدیره 
پتروشیمی شازند “محمد حسین حمیدی راد” به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل پتروشیمی شازند منصوب 
شــد.حمیدی راد پیش از این مدیر عامل پتروشیمی تفتا 
آریا در هلدینگ پتروشــیمی خلیج فــارس بوده و دارای 
سابقه سی ساله در شــرکتهای مختلف پتروشیمی کشور 
از جمله پتروشــیمی رازی ، خراســان ، تبریز ، بندر امام 
و ریاســت کل هماهنگی تولید شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس است. تالیف چند کتاب در زمینه فرایندهای 
صنعت پتروشــیمی از دیگر ســوابق نامبرده است. بانک 
ملی ایران ، ســازمان بازنشســتگی کشــوری و شستا از 
ســهامداران عمده پتروشیمی شازند هستند. پیش از این 
ابراهیم ولدخانی مدیرعاملی پتروشیمی شازند را برعهده 
داشت که از خدمات شش ساله ایشان در این سمت طی 

مراسمی قدردانی بعمل آمد.

چهارمیــن خط اتوبوس تندرو به طول 
18 کیلومتر آماده بهره برداری اســت   

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: خط 
اتوبوس تندرو از ســه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه 
جی در شــرق، به طول ۱۸ کیلومتر بــا اعتباری بالغ بر 
۱۵۰ میلیــارد تومان در آســتانه بهره برداری اســت. به 
گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
حسین حق شناس با اعالم این خبر گفت: مسیر چهارمین 
خط بی.آر.تی از ســه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه 
جی در شــرق به طــول ۱۸ کیلومتر و اعتبــاری بالغ بر 
۱۵۰ میلیارد تومان در آستانه بهره برداری است.او افزود: 
این خط از پایانه جی آغاز شــده و از خیابان های هشــت 
بهشت شــرقی، هشت بهشت غربی، فرشادی، بلوار هشت 
بهشت، میدان امام حسین )ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی 
و آتشــگاه عبور می کند و به ســه راه درچه می رسد. حق 
شــناس از خرید ۲۵ دســتگاه اتوبوس بــرای این خط با 
حمایت دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت خبر داده و 
تأکید کرد: تبادل مسافر با خطوط یک، دو  و  سه اتوبوس 
تندرو،  تبادل مســافر با خط یک مترو و تبادل مســافر با 
خطوط پر مسافر شمالی جنوبی از مزایای این خط است.

معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان  ادامه داد: 
با  راه اندازی  این خط،  اتصال شــمال، جنوب، شرق، غرب 
و مرکز شــهر اصفهان به یکدیگر انجام  می شود و ارتباط 
مسافران درون استانی و برون شهری به مرکز شهر توسط 
خط تندرو و رونق پایانه مسافربری جی را فراهم می کند. 
به گفته حق شناس، توسعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده 
از ظرفیــت موجود جهت خدمات دهی بهتر به مســافران 
و رانندگان از دیگــر ویژگی های چهارمین خط بی.آر.تی 

اصفهان است.

اخبار گزارش

آبادان - مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان اظهار داشــت: 
تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری با روســیه، گام نخســت و فرصت 
تحقق ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم در صنعت نفت است.

»عبــداهلل عذاری اهــوازی« در گفت و گو بــا ایرنا در خصوص 
تفاهم نامــه ســرمایه گذاری بــا گازپروم روســیه گفــت: برای 
ثروت آفرینی حداکثری از ذخایر هیدروکربوری و تولید متناسب 
با این میزان ذخایرعظیم کشور، تحقق حدود ۱۶۰ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت الزم است اما عماًل در ۱۰ سال 
اخیر حجم سرمایه گذاری ها در این صنعت به ۱۰ میلیارد دالر هم 
نرسید؛ به ویژه هشت سال دولت قبل که کشور در انتظار اجرای 
برجــام و »اف ای تی اف« ماند و بــا بد عهدی طرف های مختلف 

عقب ماندگی بسیاری متحمل توسعه این صنعت راهبردی شد.
وی ادامــه داد: بنابراین همکاری ایران با شــرکت گازپروم روس 
می تواند برداشــت ایران ازمیدان های نفت و گاز را افزایش دهد، 
امری که پس از خروج آمریکا از برجام و خلف وعده شرکت های 

غربی معطل مانده  است.
به گفته مدیرعامل شــرکت نفت و گاز ارونــدان، هم اکنون نیز 
۴ میلیــارد دالر قرارداد با شــرکت های مختلف روســی برای 

سرمایه گذاری در میدان های نفتی ایران در حال اجراست.
وی افزود: گازپروم که در چند دهه گذشته شروع به سرمایه گذاری 
خارج از روسیه کرده است اما اکنون که با قطع روابط تجاری خود 
با اروپا و آمریکا و تحریم های اقتصادی مختلف به مانند ما مواجه 
است، در کنار مناسبات راهبردی عمیق و دوستانه بین دو کشور، 
فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری مشترک بین دو 

کشور را بیش از پیش نمایان و در دسترس قرار داده است.
عــذاری اهــوازی ادامــه داد: در حالــی بزرگتریــن تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری صنعت نفت و به عبارتــی دقیق تر بزرگ ترین 
تفاهم نامه اقتصادی تاریخ ایران رقم خورد که نه توافق هسته ایی 
وجود داشته، نه »اف ای تی اف«؛ و حاال رسالت مهم ایجاد جذابیت 
سرمایه گذاری، تعریف منافع مشــترک و پیگیری تا حصول به 

قــرارداد و نتیجه کامل اســت و این فرصــت از این جهت حائز 
اهمیت است که می تواند الگویی برای سرمایه گذاری های بیشتر 
نه تنها در صنعت نفت بلکه همه حوزه های کشور شود و این قدم 
مهر باطلی بر تحریم های اقتصادی اســت به طوری که با اجرای 
چنین تفاهم هایی به تدریج تأثیرات تحریم در کشور از بین رفته و 
مقدمه ای خواهد بود تا دیگر شرکت های رقیب نیز به دنبال حضور 

در این میدان باشند.
وی گفــت: محورهای اصلی این تفاهم نامه شــامل همکاری در 
توســعه میادین نفت و گاز ایــران از جمله میادین گازی کیش، 
پارس شــمالی، پارس جنوبی و شــش میدان نفتی، سواپ گاز 
و فرآورده هــای نفتــی، طرح های LNG، احــداث خطوط لوله 
صادرات گاز و همکاری های علمی و تکنولوژی بوده است. چنانچه 
محورهای این تفاهمنامه اجرایی شوند، بیش از ۴۰ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری توسط شــرکت گازپروم در ایران شکل خواهد 
گرفت که بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت ایران 

محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه تاکید مقام 
معظم رهبری بر عملیاتی شدن تفاهم نامه و قراردادهای بین ایران 
و روســیه اهمیت این تفاهم نامه را دو چندان کرده است، افزود: 
عزم جدی برای تبدیل این تفاهم نامه به قرارداد وجود دارد چراکه 
صنعت نفت ایران نیازمند ســرمایه است و بر اساس برنامه های 
تولید نفت و گاز، پیش بینی شده که در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری، ظرفیت تولیــد روزانه نفت به ۵.۷ 
میلیون بشــکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در 

روز برسد.
عذاری اهوازی با اشــاره به سیاســت های دولت ســیزدهم در 
فعال سازی ظرفیت های داخلی نیز گفت: در برنامه های توسعه ای 
شرکت ملی نفت ایران، ظرفیت سازی و افزایش تولید در شرکت 
نفت و گاز اروندان نیز تا سقف افزون بر یک میلیون بشکه در روز 

پیش بینی شده است.
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گام نخست سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دالری با اجرای تفاهم نامه نفتی ایران و روسیه

قزوین- فریدون شعبانی مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین گفت: در چند روز آینده اولین درمانگاه 
فوق تخصصی دیابت و فشار خون با دو دستگاه هولتر جهت 
مبتالیان به بیماری دیابت و فشــار خــون راه اندازی می 
شود.شعبانی افزود: با همت معاونت درمان دانشگاه در این 
درمانگاه به بیماران مبتال به دیابت و فشار خون تمام خدمات 
با تعرفه دولتی ارائه می گردد.وی اضافه کرد: همه پزشکان و 
متخصصان مرتبط در رشته های غدد و داخلی، قلب و عروق، 
بیماری های چشم، کلیه و فشار خون، تغذیه و ... جهت ارائه 
خدمات به این بیماران در کلینیک ویژه محمدزاده حضور 
دارنــد و متخصصان با همکاری یکدیگــر و ارائه خدمات 
تخصصی و پیگیری های الزم، بیماران را در مسیر کنترل 
و درمان بیماری هدایت می کنند.شعبانی گفت: برای برخی 
از بیماران با تشــخیص پزشک از هولتر فشار خون جهت 
مانیتورینگ ۲۴ ساعته فشار خون بیمار استفاده می شود، 
که در حال حاضر با وجود ۲ دستگاه هولتر در این مرکز انتظار 
میرود با همکاری خیران نیک اندیش تعداد این دستگاه ها 
افزایــش یافته و ارائه خدمات به بیماران تســهیل گردد.                                                                                                      
به گفته وی، بیماران می توانند پــس از مراجعه به مراکز 
خدمات جامع سالمت و تشخیص بیماری دیابت و فشار 
خون باال توسط پزشــک عمومی، برای دریافت خدمات 
تخصصی تر به کلینیک ویژه تخصصی محمدزاده واقع در 
پونک ارجاع گردند.وی گفت: هم اکنون درمانگاه تخصصی 
دیابت از ســاعت ۴ تا ۸ عصر روز های یکشنبه هر هفته و 
درمانگاه تخصصی فشارخون از ساعت ۴ تا ۸ عصر روز های 

سه شنبه هر هفته فعالیت دارند.

اولین درمانگاه فوق تخصصی دیابت 
در استان قزوین راه اندازی می شود

گلستان - "مهدی ملک " مدیر کل راه و شهرسازي گلستان 
در جلسه شورای مســکن اظهار کرد: طرح نهضت ملی 
مسکن از اقدامات دولت سیزدهم آغاز شده که هم اکنون 
در ۳۳ شهرســتان اســتان در حال اجرا استمدیرکل راه 
و شهرسازی گلســتان ادامه داد: با توجه به اینکه اجرا و 
پیشــبرد این طرح منوط به تخصیص زمین اســت در 
سرعت بخشیدن به اجرای آن با معضالتی روبرو هستیم 
وی افزود: ضروری است که مدیران دستگاه های اجرایی 
هرچه سریع تر نســبت به واگذاری اراضی مازاد خود به 
وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند ملک همچنین تصریح 
کرد: پس از این واگذاری بخش اعظم معضالت این حوزه 
رفع شــده و عملیات اجرایی واحدها ســرعت بیشتری 
خواهد یافت مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: 
هم اکنون استان گلستان در حوزه متقاضیان در رتبه ۲۱ 
کشــوری و در شاخص تامین زمین در رتبه ۳۴ قرار دارد 
وی افزود: زمینی که تاکنون برای این پروژه تامین شــده 
۸۰ هکتار بوده که مجموع کسری مورد نیاز استان برای 
چهار سال، هزار و ۶۳۷ هکتار است ملک در ادامه گفت: 
در حال حاضر برای ۲۰ هزار واحد طرح ملی مســکن در 
گلستان برنامه ریزی شده و عملیات اجرایی بیش از سه 
هزار واحد در دست ساخت است مدیرکل راه و شهرسازی 
گلستان همچنین اظهارکرد: هشــت هزار واحد هم در 
مرحله  مطالعات قرار داشــته و به زودی عملیات اجرایی 
آن آغاز می شود وی در ادامه افزود: وضعیت اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در سایت های زیتون، آسایش، آرامش 

و راه آهن گرگان در حد مطلوبی است 

آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰۰ واحد 
طرح نهضت ملی مسکن 

اصفهان - معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرف ۸۰ 
درصدی آزادسازی های کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴ هزار حلقه حفاظتی 
شــهر خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، یکی از ابرپروژه های عمرانی شــاخص شــهر اصفهان 
»حلقه حفاظتی شــهر« است که با طول حدود ۷۸.۲ کیلومتر 
در دورتا دور شهر اصفهان احداث می شود و سهم قابل توجهی 
در کاهش بار ترافیکی و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا، کاهش 
زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی اقتصادی خواهد 
داشت.اینکه روند احداث این پروژه که چندسال است از سوی 
شهرداری اصفهان در دست اجرا قرار دارد تا امروز به چه مرحله 
ای رسیده و چقدر پیشرفته داشته است، سوالی است که معاون 
عمران شهری شهردار اصفهان در پاسخ به آن می گوید: حدود 
۴۶ کیلومتر از رینگ حفاظتی شــهر در منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان قرار دارد که برخی از قسمت های این پروژه در محدوده 
یا حریم شــهر اصفهان واقع شده است و سایر قسمت های آن 
نیز در محدوده فرمانداری های برخوار، خمینی شهر، فالورجان 
و شهرهای حبیب آباد، دولت آباد، خورزوق، درچه و ابریشم قرار 
دارد.اصغر کشاورزراد می افزاید: استانداردهای الزم برای احداث 
حلقه حفاظتی شهر شــامل برخورداری از حداقل سه یا چهار 
خط حرکت تندرو و دو خط برای برقراری دسترســی به مراکز 
جمعیتی کوچک، مراکز صنعتی و روستاها در سمت کندرو، نبود 
گذر عرضی و تقاطع همسطح و وجود زیرگذرها و روگذرها برای 

عبور افراد و وسایل نقلیه در نقاط جمعیتی رعایت شده است.
پیشرف ۸۰ درصدی آزادسازی های کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به احداث رینگ 

چهارم ترافیکی شــهر اصفهان حدفاصــل کیلومتر ۲۵۰۰ تا 
۴۰۰۰، اظهار می کند: احداث این بخش از مهرماه سال گذشته 
در دســتور کار قرار گرفت و در صورت آزادسازی تا پایان سال 
جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.او ادامه می دهد: این بخش 
از پروژه در محدوده منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان واقع شده 
و در حال حاضر ۳۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است.
کشاورزراد خاطرنشان می کند: برای احداث این بخش از پروژه 
رینــگ چهارم، ۷۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاک و ۲۷ هزار تن 
آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد و ۵۲ هزار مترمکعب مصالح 
زیرسازی و ۹۷ هزار مترمکعب خاک برداری انجام می شود. او با 
بیان اینکه مبلغ قرارداد اجرایی احداث کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ 
حلقه حفاظتی اصفهان بالغ بر هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال است، 
خبر می دهد: تاکنون ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ ساعت نیرو و ۵۴ هزار و 
۵۰۰ ساعت ماشین آالت برای احداث این بخش مورد استفاده 
قرار گرفته است. کشــاورز راد با بیان اینکه کیلومتر ۲۵۰۰ تا 
۴۰۰۰ حلقه حفاظتی شــهر، شامل دو مسیر کندرو، دو مسیر 
تندرو، رفیوژ بین دو تندرو به عرض پنج متر و رفیوژ بین تندرو 
و کندرو به عرض ۳.۴ متر به صورت شــمال به جنوب به عرض 
کلی ۷۵ متر است، می افزاید: در میانه مسیر، تقاطع غیرهمسطح 
بهاران واقع شــده اســت که خیابان رویان را به روستای بهاران 
متصل می کند و توسط چهار رمپ و دو لوپ، تردد و دسترسی 
ایمن در این محدوده را فراهم کرده است.به گفته معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان، تاکنون ۸۰ درصد عملیات آزادسازی 
کیلومتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مسیر رینگ با صرف هزینه ای بالغ بر 

۵۵۰ میلیارد ریال انجام شده است. 

پیشرف 8۰ درصدی آزادسازی های کیلومتر ۲۵۰۰ تا 4 هزار حلقه 
حفاظتی شهر


