
 آمادگی مرزهای ۶ گانه 
برای بازگشت زوار حسینی

 وزیر کشــور گفــت: تمامی تمهیــدات الزم برای 
بازگشــت زائران حســینی در مرزهای کشورمان 

فراهم شده است.
احمد وحیدی در پایانه مرزی چذابه از روند خدمت 
به زائران حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( دیدن کرد 
و افزود: خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی 
توفیقی اســت که خداوند نصیب ما کرده اســت. 
وزیر کشــور گفت: ما باید از این فرصت الهی برای 
خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران استفاده کنیم. 
وحیدی ادامه داد: بازگشت زائران اربعین حسینی 
از مرزهای ۶ گانه شــروع و تمهیــدات الزم برای 
ورود روان زائران به کشــور اندیشــیده شده است.

وزیر کشور در این بازدید ضمن بازدید از روند تردد 
زوار حســینی، از فعالیت های مختلف دستگاه های 
مســتقر در پایانه چذابه دیدن و نظارت و با حضور 
در مواکب حســینی از تالش های خادمان حسینی 

در مواکب اربعین حسینی تقدیر کرد.

 موکب ها فقط تا ظهر اربعین 
پذیرای زائران هستند

طبق رســم عراق، موکب های اربعینی فقط تا ظهر 
روز شــنبه 2۶ شهریور، همزمان با اربعین حسینی 
پذیرای زائران هستند و این زمان، تمدید نمی شود.

در حالی که بعضی از زائران گمان می کنند بســاط 
موکب هــای عراقی تا پایان مــاه صفر یا الاقل یک 
هفته بعد از اربعین، همچنان در کربال، نجف و مسیر 
مشایه برقرار است، اما طبق رسم عراق، موکب های 
اربعینی فقط تا ظهر روز شنبه 2۶ شهریور، همزمان 
با اربعین حسینی پذیرای زائران هستند و این زمان، 
تمدید نمی شــود. همچنیــن صحن هایی که برای 
بیتوته و اســتراحت زائران اربعین در حرم های این 
دو شهر مقدس پیش بینی شده، یک یا دو روز بعد 
از اربعیــن، وضع عادی به خــود می گیرند و امکان 
استراحت در آن ها مهیا نیست. صحن حضرت زهرا 
ســالم اهلل علیها در نجف اشــرف و صحن عقیله در 
کربالی معلی نیز بالفاصله بعد از اربعین، به حالت 
عــادی بازمی گردند و زائــران نمی توانند از این دو 
فضای بزرگ برای استراحت شبانه و بیتوته استفاده 
کنند.  مســئوالن ایرانی و عراقی، مکرراً در پیام ها 
و بیانیه های خود از زائران خواسته اند مدت حضور 
خود در شــهرهای مقدس را به حداقل برســانند و 
برنامه بازگشــت خود را مدیریــت کنند تا به موج 

سنگین برگشت به کشور برنخورند.

اخبار

اشک نام  به  سالحی 

جمله معروفی اســت که از قدیم االیام تا به حال در شــأن 
سیدالشــهدا بیان شده است،:» حسین استثنا خلقت است.« 
از حلّیت اکل تربت و اســتحباب مؤکد جزع و فرع گرفته تا 
الهام بخش بودن نهضت حســینی برای بسیاری از قیام های 
ضد طاغوت در طول تاریخ که دنباله اش را باید در همان قرن 

اول و دوم در نهضت علویان جست و جو کرد. 
امام حســین محوری است که هرکس قصد دارد با چرخیدن 
بر مدار آن در پرتو انوار حقیقت گســترش به پویایی و جنب 
و جوش دراید و به قصد احقاق و اعتالی کلمه حق و اسقاط 

حرف باطل جهاد زندگی خود را ادا کند و به جای بیاورد. 
قتل و شهادت امام حســین تنها یک غایت داشت و آن هم 
»تقویــت و اعتالی دین حق« بود و در این بین ناگزیر هرچه 
به امام حســین نسبت داده می شــود باید در این پس زمینه 
تفســیر و فهم شــود، گرچه عبارت »إن کان دین محّمد لم 
یســتقم ااّل بقتلی فیا ســیوف خذینی؛ اگر دین محمد جز با 
کشته شدنم پایدار نمی ماند، پس ای شمشیرها! مرا دریابید« 

جمله شــاعر عرب است و نه قول سیدالشهدا، اما با نظاره در 
تاریــخ خواهیم دید این محتوا مکــررا در تواریخ و روایات از 
قول امام شــهید کربال نقل شده است:» من به جهت اصالح 
در امت جدم به  پا خاستم، و می خواهم امر به معروف و نهی 
از منکر کنم، و بر روش جدم و پدرم علی بن ابی طالب رفتار 
نمایم ؛ پس هرکس حقیقت مرا بپذیرد ]و از من پیروی کند، 
راه خدا را پذیرفته و[ خدا به حق، اولی اســت و هر کس رد 
کند ]و من را تنها گذارد[ صبر می کنم تا خداوند میان من و 

این قوم، به حق داوری کند.«
یکــی از جالب ترین و مهم تریــن بحث هایی که در مورد امام 
حسین وارد است در باب روایاتی است که ائمه هدی )صلوات 
اهلل علیهم( در مورد ثواب زیارت و اشــک بر ســید شهیدان 
عالــم بیان کرده اند. برای کثرت این دســت روایات و تأکید 
اهل البیت به احیای ذکر ســاالر شهیدان کافی است به ابواب 
کتاب شــریف »کامل الزیارات« مرحوم ابن قولویه قمی نظر 
افکنید تا با احادیثی از این دســت روبه رو شوید:»گریه و بی 
تابی، برای انســان در باره هر چه بی تابی کند، ناپسند است، 
جز گریه و بی تابی بر حسین بن علی)ع( که برای آن، پاداش 
هم دارد.«، »هرکس که نزد او از حســین یاد شود و به اندازه 
بال مگســی از چشمانش اشک جاری شود، ثواب او بر عهده 
خدای عزوجل است و خدای متعالی به کمتر از بهشت برای 

او راضی نمی شود.«
قطعــا جنبه عاطفی و احساســی نســبت به ایــن احادیث 
مدخلیت داشــته و نمی تــوان این بُعد را در تفســیر و فهم 
ایــن احادیث و روایات نادیده گرفت. هرکســی که از ذره ای 
احساسات برخوردار باشد، بی شک در مواجهه با شهادت امام 
حســین متأثر شده و منقلب می شــود اما این نوع دید تمام 
ماجرا نیســت و باید دید جامع تری به این روایات و منقوالت 

حضرات معصومین داشت. 
اکثر روایات وارده که جماعت شــیعیان را ترغیب به عزاداری 
برای امام حســین می کند و کار را تا تباکی )اظهار به گریه( 
می کشــاند در عصر صادقین )ســالم اهلل علیهما( وارد شده و 
باید آن زمینه و زمانی که این حضرات در آن چنین روایاتی 
را صــادر فرمودند در نظر گرفت. دانســتن ســبب ورود این 
روایات مانند دانســتن شان نزول آیات قرآن است و ما را در 
فهم مقصود یاری می رســاند. امویان روز عاشورا را عید می 
دانســتند و مردم در این روز جشــن می گرفتند و شیرینی 
می خوردند و لباس نو می پوشــیدند و شادی می کردند. در 
زیارت عاشورا می خوانیم:» َو هذا یَْوٌم َفِرَحْت بِِه آُل ِزیاٍد َو آُل 
ِ َعلَْیِه، و این روز روزی است  َمْرواَن بَِقْتلِِهُم الُْحَسْیَن َصلَواُت اهللَّ
که شادمان شــدند به این روز دودمان زیاد و دودمان مروان 

بخاطر کشتن حضرت حسین صلوات اهلّل علیه.« 

این رســم تا به اآلن در بسیاری از کشورهای عربی رواج دارد 
و مرسوم اســت، به طوری که عاشورا برایشان به منزله یکی 
از روزهای مبارکه قلمداد می شــود و تاالرهای جشن از مدت 

قبل برای چنین روزی رزور می شود. 
پیشوایان شیعه به مقابله با این جریان ضد حسینی برخاستند 
و مردم را به حزن در عاشــورا و گریســتن بر امام حسین فرا 
خواندنــد. عزاداری در آن قالب و آن بســتر اعالم مخالفت با 
قــدرت حاکم و عملی انقالبی و بــه معنی عضویت در حزب 
حســینی و مخالفت با حزب حاکم اموی  و بیزاری از قاتالن 
آن حضــرت بود امویان می خواســتند امتیاز مظلومیت را از 
امام حســین بگیرند اما پیشوایان شیعه می خواستند با زبان 

اشک مظلومیت آن حضرت را فریاد کنند.
نهضت عاشورا برای دین بود و امری سیاسی، چگونه می شود 
مبارزه را از حسین و عاشورای آن گرفت؟ گاهی اشک وسیله 
مبارزه با طاغوت است و گاه فریاد. اگر در عاشورا حق و باطلی 
هست، پس در ذکر عاشــورا و عزاداری امام حسین هم باید 
حــق و باطل های زمانه را در یادآورد چرا که در جهان فانی 
همواره حق و باطل دو جریان »ممتد« بودند که در تاریخ به 
اشکال مختلفه ظهور و بروزهایی داشتند. حسین کشته حق 
به دســت باطل است و عزادار آن، حق خواهی که به تقابل با 

باطل برخاسته.  الف

یادداشت

گزارش

پیروز میدان در درازمدت و الگوی همه مســلمانان و آزادگان کسی جز امام حسین 
)ع( نیســت. اکنون وجدان جهانی چنین داوری می کند که سیدالشــهدا )ع( الگوی 
ماندگار تاریخ اســت. اربعین و پیاده روی نجف به کربال حامل پیامی مهم است و آن 
پیغام چیزی جز ماندگار حسین  بن  علی )ع( و راه او در عالم نیست. سیدالشهدا )ع( 
شــاید در ظاهر از لشکر کوفه شکســت خورد، اما در تاریخ او پیروزی است که شرف 
همه آزادگان انتســاب و چرخیدن بر مدار او اســت. در این باره بخش هایی از کتاب 

حقیقت عاشورا را می خوانیم.
کدام پیروزی؟

پیروزی را می توان به اخالقی و غیر اخالقی تقسیم کرد. پیروزی اخالقی غالب شدن 
بر دیگری از راه مشــروع است و پیروزی غیر اخالقی از راه نامشروع. بنابراین پیروزی 
فقط در عرصه اخالق اســت و شکست آن اســت که انسان در اخالق شکست خورد. 
بنابر روایات متعددی از پیشــوایان اسالم چه بســا غالبی که مغلوب است و مغلوبی 
که غالب. مظلوم مغلوب بهتر اســت از ظالم غالب، و نیز مظلوم مقتول بهتر اســت از 
غالب قاتل زیرا ظالم و قاتل اگر هم غالب شــود به لحاظ اخالقی مغلوب شــده است. 
ــرِّ َمْغُلوٌب«؛  از امیرمؤمنان )ع( روایت کردند: »َما َظِفَر َمْن َظِفَر اْلِثُْم بِِه، َو الَْغالُِب بِالشَّ
یعنی پیروزی نیافت، آنکه گناه بر او پیروز شــد و کســی که به پایمردی شــر پیروز 

شود، شکست خورده است.
پیروزی افضل، پیروزی در تاریخ است

 پیروزی در سیاســت مهم نیســت، بلکه پیروزی در تاریخ مهم اســت. ممکن است 
کســی در سیاست پیروز شــود و در تاریخ شکست بخورد و ســرافکنده شود. تاریخ 
نقادی ســخت گیر اســت و قضاوت درباره هر کس لزوماً همانی نیست که در دوران 

خــودش قضــاوت می کردند. در دادگاه تاریخ معلوم می شــود که چه کســی خائن 
اســت و چه کســی خادم و پیروزی از آن کیست. خواســت حضرت ابراهیم )ع( از 
 خداونــد این بود که در تاریــخ از او به نیکی یــاد کنند: »َواْجَعل لِّی لَِســاَن ِصْدٍق

 فِی اآْلِخِریَن«.
احدی الُحسنَیَن و قیام امام حسین

 امـام حسـین در قیـام خویـش وارد مبـارزه ای بـی شکسـت شـده بـود و »احـدی 
الُحسـَنَین« را پیـش رو داشـت: اگـر بـر دشـمن پیـروز می شـد بـه هـدف خویـش 
رسـیده بـود و اگـر هـم پیروز نمی شـد شـهادت بود و پیـروزی اخالقـی. آن حضرت 
در مـوارد متعـددی بدیـن موضوع اشـاره کـرده اسـت، از جمله هنگامی کـه فرزدق 
شـاعر در راه کوفـه بـه امـام حسـین )ع( گفـت:  قلب هـای مـردم بـا تـو اسـت و 
شمشیرهایشـان بـر تـو! فرمـود: اگـر قضـای خداونـد بـه آنچه مـا خوشـنودیم فرود 
آیـد، او را بـه سـبب نعمت هایـش سـتایش می کنیم و او یاور ماسـت بـرای ادای این 
شـکر و اگـر قضـای خداوند بـر خالف امید ما جاری شـد پـس دور نمی افتد، کسـی 
کـه مقصـودش حـق باشـد و پرهیـزکاری پیشـه اش. همچنیـن نقـل اسـت کـه امام 
حسـین )ع( در روز عاشـورا ایـن اشـعار را می خواند: اگر دشـمن را فـراری دادیم که 
از دیربـاز کار مـا چنیـن بـوده اسـت و اگـر بـه ظاهـر مغلوب شـویم شکسـت خورده 
نیسـتیم. یزیـد می پنداشـت روز عاشـورا پایـان همـه ماجراسـت و تـاک نشـان را 
ریشـه  کن کـرده و بـا حـذف بنـی هاشـم پیـروز میدان شـده اسـت. حضـرت زینب  
)س( در خطبـه اش در شـام خطـاب به یزید فرمـود: هر نیرنگی کـه داری به کارگیر 
و هرچـه می خواهـی بگـو و هرچـه در توان داری نشـان بـده. اما به خدا سـوگند که 

نمی توانـی نـام مـا را محـو کنـی و نـور وحی مـا را خاموش سـازی.

پیروزی بی پدر
از دیرباز گفتند شکســت یتیم است و پیروزی ۱۰۰ پدر دارد، اما پیروزی در عاشورا 
بدون پدر بود. چندی از عاشــورا نگذشت که سه شخص اول آنکه چنین فاجعه ای را 
رقم زده بودند یعنی عمر بن ســعد، ابن زیاد و یزید اظهار پشیمانی کرده و دانستند 
که چه جنایتی مرتکب شــدند. از ُحمید بن مســلم روایت شده است: عمر بن سعد 
دوســتم بود، هنگام بازگشت از جنگ با حســین نزدش رفتم و حالش را جویا شدم. 
گفت: از حال من مپرس که هیچ مســافری بدتر از من به خانه خود برنگشــته است، 
خویشــاوندی نزدیک را قطع کردم و مرتکب گناهی بزرگ شــدم.  همچنین پس از 
شهادت امام حســین )ع(، ابن زیاد از عمر بن سعد خواست تا آن نوشته فرمان قتل 
حسین را به او پس بدهد. عمر بن  سعد گفت: من به دنبال فرمان تو رفتم و آن نامه 
گم شــد. ابن زیاد گفت: باید آن را حتماً بیاوری، عمر بن سعد دوباره گفت: گم شده 
است، ابن زیاد تکرار کرد، اما این بار عمر بن سعد گفت: این نامه می ماند تا برای زنان 
قریش بخوانم و عذرآورم، به خدا ســوگند من درباره حسین چندان خیرخواهی برای 

تو کردم که اگر برای پدرم کرده بودم حق او را ادا کرده بودم.
حسین و اصحاب او برندگان در تاریخ اند

راست این است که قیام امام حسین )ع( به خاک و خون کشیده شد و با شهادت آن 
حضرت ضربه ای ســنگین به دین وارد آمد و شــیعیان نیز به علت قصور و تقصیر در 
حق امام متحمل خســاراتی گران شدند و تاوانی سنگین پرداختند. اما در درازمدت 
پیروز میدان و بلکه الگوی همه مســلمانان و آزادگان کسی جز امام حسین )ع( نبود. 
اکنــون وجدان جهانــی چنین داوری می کند که سیدالشــهدا )ع( را الگوی ماندگار 

تاریخ می داند.

فرهنگ وهنـرwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|        پنجشنبه|24 شهریور 1401|شماره 5958|

امام حسین )ع( الگوی ماندگار تاریخ

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای آرای صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ، ذیال اســامی افرادی که با ارائه 
قولنامه و مدارک و مســتندات الزم به دبیرخانه هیات مذکور و مستقر در 
اداره ثبت اســناد و امالک ســقز تقاضای ثبت و صدور ســند مالکیت مورد 
تقاضــای ابتیاعــی و متصرفی خود را نموده اند ، مســتندا به ماده 3 قانون 
فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می شود ، چنانچه از تاریخ انتشار اولین 
نوبت این آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضی واصل 
شــود معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت اســناد تســلیم نماید کــه در این صورت اقدامات ثبــت موکول به ارائه 
حکــم قطعی دادگاه خواهد بــود و در غیر اینصورت چنانچه ذینفــع ، گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد ، اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی 
بر اســاس رای هیات حل اختالف اقدامات الزم را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول 
می دارد . در هر حال صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

کدملــي   2786 شــماره  شناســنامه  بــه  شــریفیان  نســرین  خانــم   .1
3762112851 صــادره ســقز فرزند محمدصالحنســبت به  ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکباب خانه به مساحت 233/85 مترمربع قسمتي از پالک  1000-اصلي واقع در بخش 
یک  حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  جعفر شریفی از محل مالکیت آقای  آمنه 

صدقی و عصمت شریفی
خانــم شــیدا مــرادي بــه شناســنامه شــماره 3750246475 کدملــي   .2
3750246475 صادره ســقز فرزند عثمان نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانــه به مســاحت 72/08 مترمربع جزء پالک ثبتی یک فرعــي از 1945- اصلي واقع در 
کردســتان بخش یک حوزه ثبت ملک سقز مع الواســطه ابتیاعی از  عزیز محمدی از محل 

مالکیت آقای  محمد محمدی ملقرنی
آقاي اقبال کاکي به شناسنامه شماره 12 کدملي 3859973991 صادره   .3
دیوانــدره فرزند فتح اله نســبت به  ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
77/32 مترمربع قسمتي از پالک  287 فرعي از 112 فرعي از 2- اصلي واقع در بخش 
2 حوزه ثبت ملک سقزمع الواسطه ابتیاعی از  خلیل حق ستا  از محل مالکیت آقای  خلیل 

حق ستا
آقاي محمد رشیدزاده به شناسنامه شماره 112 کدملي 3760768520   .4
صادره ســقز فرزند حســن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانــه به مســاحت 150 مترمربع جزء پالک  7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو حوزه 
ثبــت ملک ســقز مــع الواســطه ابتیاعــی از  عبدالرحمان صالحــی از محــل مالکیت آقای  

عبدالرحمان صالحی
خانم فاطمه کریمي به شناســنامه شماره 1075 کدملي 3859026739   .5
صادره دیواندره فرزند حســن نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکباب خانه به مســاحت 150 مترمربع جزء پالک  7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 
حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از  عبدالرحمان صالحی از محل مالکیت آقای  

عبدالرحمان صالحی 
آقاي  رحیم نادریان به شناســنامه شماره 749 کدملي 3760370756   .6
صادره ســقز فرزند شریف نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
100/26  مترمربع جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواسطه ابتیاعی از  محمد مام سلیمی برده زرد از محل مالکیت آقای  

محمد مام سلیمی برده زرد 
آقاي ناصح محمدپناه به شناســنامه شــماره 10 کدملي 3762148589   .7
صــادره ســقز فرزند عبدالرحمن نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه به 
مساحت 116/40  مترمربع جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
دو حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از  محســن فتح اله زاده  از محل مالکیت 

آقای  رحمن فتح اله زاده 
خانم شــاه گل کمالي به شناسنامه شــماره 309 کدملي 3859264036   .8
صادره فرزند اســمعیل نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
116/05  مترمربع جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از  خلیل مام سلیمی برده زرد از محل مالکیت آقای  

محمد مام سلیمی
کدملــي  بــه شناســنامه شــماره 879  عزیــزي صفاخانــه  علــي  آقــاي   .9
2938488076 صادره شاهین دژ فرزند علیمحمد  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان 
یکباب خانه به مســاحت 149/23  مترمربع جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در 
کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  مصطفی شهنازی  از محل 

مالکیت آقای  صالح شهنازی
خانم چیمن علي نژاد به شناســنامه شماره 470 کدملي 3760850138   .10
صادره سقز فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/84 مترمربع 
جــزء پالک شــماره 6624 فرعي از7- اصلي واقع در کردســتان بخش 2 حوزه ثبت ملک 

سقزمع الواسطه ابتیاعی از  مصطفی شهنازی  از محل مالکیت آقای  صالح شهنازی
آقاي  عبدالمجید ملکي به شناسنامه شماره 179 کدملي 3761885660   .11
صادره سقز فرزند محمد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
104 مترمربع جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت 

ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  علی شهنازی از محل مالکیت آقای  صالح شهنازی
آقــاي  کارن جعفــري بــه شناســنامه شــماره 3751249699 کدملــي   .12
3751249699 صــادره ســقز فرزند پرویز با والیت آقای پرویز جعفری به شــماره ملی 
3762341664  نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 224/38 
مترمربع جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک 

سقز مع الواسطه ابتیاعی از  کاک اهلل قاسمی از محل مالکیت آقای  کاک اهلل قاسمی
آقــاي زانکــو امینــي بــه شناســنامه شــماره 3750523991 کدملــي   .13
3750523991 صادره ســقز فرزند حســن نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 341 مترمربع جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردســتان 
بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  محمدامین محمودی از محل مالکیت 

آقای  محمدامین محمودی
آقاي  عرفان ظریفي به شناسنامه شماره 9907 کدملي 3762322031   .14
صادره سقز فرزند محمدصالح نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
117/55 مترمربع جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه 
ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از  احمد قاســمی از محل مالکیــت آقای  کاک اهلل 

قاسمی
آقــاي ســیدصالح الدیــن حســیني بــه شناســنامه شــماره 130 کدملي   .15
3762412995 صادره ســقز فرزند ســیدمحمد نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکبــاب خانــه به مســاحت 100 مترمربع جزء پــالک 6625 فرعــي از 7- اصلي واقع در 
کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  حبیب نمه باغچه از محل 

مالکیت آقای  مصطفی نمه باغچه
آقــاي  امیــر محمدیانــي یازیبالغي بــه شناســنامه شــماره 802 کدملي   .16
3761855311 صادره فرزند محمد نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 192/60 مترمربع جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش 
دو حــوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از  کریم محمدپــور از محل مالکیت آقای  

کریم محمدپور 
آقاي هیوا فاروقي به شناســنامه شــماره 359 کدملي 3761976658   .17
صادره سقز فرزند انور نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب گاوداری به مساحت 
1863/65 مترمربــع جزء پــالک ثبتی 32-اصلي واقع در کردســتان بخش 2 حوزه ثبت 
ملک ســقز  )قریه قیلسون( مع الواسطه ابتیاعی از  بابامیر فاروقی از محل مالکیت آقای  

احمد فاروقی
موسســه غیرتجــاری خیریــه حمایت از اوتیســم ســقز به شناســه ملي   .18
14008373243 و شــماره ثبــت 178 نســبت به ششــدانگ عرصه یــک قطعه زمین 
مزروعــی به مســاحت 4570 مترمربع جزء پالک 18- اصلي واقع در کردســتان بخش 8 
حوزه ثبت ملک ســقز قریه اســالم آباد مع الواســطه ابتیاعی از  محمدشــریف یوسفی از 
محل مالکیت وراث مرحوم محمدصالح مرادی و محمدشــریف یوسفی و محمود علی دزاده 

و حسین علی زاده و عبداهلل عظیمی صاحب
اداره کل دامپزشــکي اســتان کردســتان بــه شناســنامه ملــی شــماره   .19
14002772323 نســبت به ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 630 
مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره  26- اصلي واقع در کردستان بخش 18حوزه ثبت 
ملک سقز)روستای سرا( مع الواسطه ابتیاعی از  عبدالرحمن پور علی و ابراهیم پور علی 

از محل مالکیت آقای  ابراهیم پور علی
کدملــي   10987 شــماره  شناســنامه  بــه  زاد  کریــم  کمــال  آقــاي   .20
3762332835 صادره ســقز فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
زمیــن مزروعــی به مســاحت 20000 مترمربع جزء پالک  27-اصلي واقع در کردســتان 
بخــش 18 حوزه ثبت ملک ســقز مع الواســطه ابتیاعی از آقایان و خانمها عزیز و حســین 
و حســن و ثریــا و فوزیه و فاطمه شــهرت همگی عباســی دهبکری از محــل مالکیت آقای  

اسماعیل عباسی دهبکری
خانم نســرین عبدي به شناسنامه شــماره 409 کدملي 3760503543   .21
صادره سقز فرزند کریم  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه زمین مزروعی به 
مســاحت 20000 مترمربع جزء پالک  27-اصلي واقع در کردستان بخش 18 حوزه ثبت 
ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  آقایان و خانمها عزیز و حسین و حسن و ثریا و فوزیه و 

فاطمه شهرت همگی عباسی دهبکری از محل مالکیت آقای  اسماعیل عباسی دهبکری
آقاي کاوه کریم زاد به شناســنامه شماره 942 کدملي 3760312683   .22
صادره ســقز فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه زمین مزروعی به 
مســاحت 20000 مترمربع جزء پالک  27-اصلي واقع در کردستان بخش 18 حوزه ثبت 
ملک سقز مع الواسطه ابتیاعی از  آقایان و خانمها عزیز و حسین و حسن و ثریا و فوزیه و 

فاطمه شهرت همگی عباسی دهبکری از محل مالکیت آقای  اسماعیل عباسی دهبکری
تاریخ چاپ نوبت اول : چهارشنبه    1401/06/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : پنجشنبه   1401/06/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  سقز
کامران تاب

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

برابر رای شــماره 140160312004002762 مورخــه 1401/05/22 موضوع 
کالســه 1399114412004000445 هیــات اول/دوم 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/خانم قوللی قوی دل فرزند 
بایرام محمد بشــماره شناسنامه 526 و شــماره ملی 5249961290 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 123.86 مترمربع جدا شده از پالک 526 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس روســتای حاجیلر قلعه بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقــال ملک مع الواســطه از آنا خانــم آتابایه، لذا بــه 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: 9345 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/24
 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 140160312004002756 مورخــه 1401/05/22 موضوع 
کالســه 1399114412004000460 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین قویدل فرزند بایرام 
محمد بشــماره شناسنامه 6 و شماره ملی 5249862721 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 113.62 مترمربع جدا شده از پالک 526 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبدکاووس روســتای حاجیلر قلعه بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
مــع الواســطه از آنه خانم آتابای، 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 9347 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/24
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از ورشکسته آقای حسین 
کاظم خانی در نظر دارد نســبت به فروش حق انتفاع عرصه و اعیان و ماشــین آالت، تجهیزات 
و تاسیسات محل شرکت ورشکســته مذکور به نشانی ساری - جاده گهرباران-طبقده-شهرک 
صنعتی گهرباران را از طریق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1401/07/27 روز چهارشنبه 
ســاعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ســاری - خیابان مازیار - 
نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.

الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:
عرصــه : قطعــه زمینی با بنای احداثی به شــماره 22/1 از قطعات ناحیه صنعتی گهرباران 
) شــماره گذاری شــده در جهاد استان مازندران ( به مساحت 3800 متر مربع ) با حدود اربعه 
شــماالً بطول 114 متر به قطعه شماره23 ، شــرقاً بطول 37 متر به نهرآب ، جنوباً بطول 98/5 
متر به قطعه شماره 22/2 و غرباً بطول 35 متر به جاده داخل شهرک ( که طی قرارداد به آقای 

حسین کاظم خانی واگذار گردید.
اعیانــی : اعیانــی مجموعه شــامل ســوله ، انبــاری ،اتاقک نگهبانــی و دیــوار پیرامونی با 

مشخصات ذیل می باشد:
ســوله: ســوله ای فلزی به مســاحت تقریبی 852 متر مربع )  به ابعاد 20،42 × 20،20 
متر و ارتفاع تاج حدود 9 متر ( که در قســمت انتهایی با ایجاد بالکنی به مســاحت تقریبی 100 
متر مربع با اســکلت فلزی و ســقف بتنی جهت ایجاد بخش اداری اقدام گردید. بخش باالیی ، 
شــامل ســه اتاق که یکی از اتاق ها دارای آشپزخانه ای با کابینت MDF  و سرویس بهداشتی 

می باشد.
دیگر مشــخصات اداری عبارتند از : از کف ســرامیک ، دیوار ســفید کاری ، ســقف کاذب 
کمپارس ، پنجره ها آلومینیومی و همچنین راه پله فلزی با کف پله از سنگ گرانیت ، در بخش 
همکفی )زیر قسمت بالکن ( یک اتاق به مساحت تقریبی 40 متر مربع با کف  سرامیک و بدنه 
تا ارتفاع حدود یک متر ســرامیک و الباقی شیشــه بندی ) ســمت داخل سوله ( به همراه یک 
درب شیشه ای می باشد . دیگر مشخصات سوله : اسکلت فلزی ، دیوار سیمانکاری ، کف بتنی ، 
پوشش سقف از ورق موجدار آزبستی ، پنجره ها فلزی ، دارای دو درب بزرگ فلزی برای تردد 

خودرو های سنگین و در شرق و غرب و یک درب رو فلزی ضلع جنوبی.
انباری : در ضلع شــمالی دیوار سوله یک اتاقک به مساحت حدود 15 متر مربع به عنوان 
انبار مواد اولیه با مصالح بنایی )بلوک( و ســقف از ورق موجدار آزبســتی احداث بنا گردیدکه 

با یک درب به سوله راه دارد.
نگهبانی : یک بنا در نزدیک درب ورودی با مصالح بنایی به مســاحت تقریبی 10 متر مربع 

بعنوان نگهبانی با پیشرفت حدود 40 درصد احداث گردید.
حریم پیرامونی : حریم زمین در ســه ضلع به صــورت دیوار بلوکی تا ارتفاع حدود 2 متر 
و ســمت گــذر بصورت ترکیبی از ســنگ مالون و نرده فلزی و همچنین یــک درب بزرگ ) نرده 

فلزی ( محصور گردید.
محوطه سازی : برای حدود دو هزار متر مربع از محوطه با سنگ شکسته اقدام به محوطه 

سازی گردید.
قدمت بنا 15 سال میباشد و ملک دارای امتیاز آب و برق می باشد.

 ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:
1- یک دستگاه تزریق پالستیک هایتا سینگر مدل htw3200 با قدرت 3200km و 12.5 
t و s.n080102  ســاخت ایران ســال 2008 شرکت خورشید و دریای شرق دارای تابلو کنترلی 
و فاقد کابل کشــی  2- یک دســتگاه آسیاب مواد ســاخت ایران فاقد الکترو موتور و تابلوبرق 
  600m.m 3- یک دســتگاه اره نواری )فلکه( ســاخت ایران شرکت ماشین ســازی ممتاز تبریز
فاقد الکترو موتور و کابل  4- یک دســتگاه اکســترودر پالســتیک جهت ســاخت لوله فاضالب 
شامل بخش های از جمله قیف تغذیه و گرمکن و سیلندر مارپیچ و صفحه ثابت و متحرک گیره 
دارای تابلــوی کنترلــی و قدرت و داریو aprostar  و فاقد الکترو موتور و کابل کشــی و ســیم 
کشــی وشیر برقی  ساخت ایران  5- دو دستگاه وان خنک کننده محصول خروجی از اکسترود 
نصب شــده بر روی اســتراگچر فلزی و باپمپ و لوله کشی های مربوطه و دارای تابلو برق فاقد 
سیم کشی و کابل  6- یک دستگاه کشنده یا Haul off ،کشیدن لوله های در حال تولید فاقد 
الکترو موتور و کابل  7- یک دســتگاه اره لوله بری دارای 2 جک پنوماتیکی و استراکچر فلزی 
فاقد الکترو موتور و کابل و شــیر های پنوماتیکی  8- دو دســتگاه ســوکت زن لوله فاقد شیر 
های پنوماتیکی و تابلو برق  9- یک دســتگاه ســوکت زن اتصــاالت دارای الکترو موتور و جک 
پرس و فاقد قطعات برقی در تابلوی برق و ســیم کابل 10- یک دســتگاه کف تراش لوله فاقد 
الکتــرو موتور و کابل و تابلو برق 11- یک دســتگاه وکیوم مواد  12- یک دســتگاه تابلو برق 
  100A 400  و پنج کلید اتوماتیکA اصلی ورودی شرکت تک سلول دو درب با کلید اتوماتیک
13- یک دســتگاه مخزن ذخیره روغن 1000 لیتری با چهار پایه مربوطه  14- دوازده دســت 
کامل قالب شمال ) 1- قالب زانوی 45  جهت لوله سایز 110 و 125 و 160  هر کدام یک عدد 
و سالم 2- قابل زانوی 90 استاندارد جهت لوله سایز 110 و 125  هرکدام یک عدد و سالم 
3- قالب زانوی 90 پایه بلند جهت لوله سایز 110 و  125 و 160  هر کدام یک عدد و سالم 
4- قالب سه راهی جهت لوله سایز 110 و 125 و 160 هرکدام یک عدد  و سالم  ( 15- یک 
عدد قالب دریچه)قالب ها با ماهیچه مربوطه(16- یک عدد کپســول آتش نشانی 50kg  پودر 
خشک چرخدار  17- یک دستگاه پایه جرثقیل وینچی کارگاهی ساخته شده از تیر آهن و قوطی 
به رنگ آبی  18- یک عدد چهار پایه فلزی بصورت قفسه 3 طبقه بطول 3 متر و ارتفاع 4 متر 
از قوطی به رنگ آبی  19- یک عدد میز کار فلزی تک کشو از قوطی و ورق در 2 طبقه با رنگ 
طوســی  20- سه دســتگاه تابلو برق در ابعاد کوچک دارای تجهیزات برقی از جمله کنتاکتور و 
ترمینال و فیوز و ماژول های قابل برنامه ریزی  21-  یک عدد یخچال آزمایش با کارکرد باالی 
10 سال  22- دوازده دستگاه روشنایی داخل سالن شامل چراغ های کارگروهی با المپ گازی 
و کابل کشــی مربوطه  23- دو دستگاه چیلر مدل 200A SMANI  سه فاز ساخت چین دارای 
کمپرســور و فن و برد کنترلی و فاقد لوله کشــی مســی و تابلوی برق و کابل و ســایر ملزومات  
24- یک مجموعه کامل پســت هوایی شــامل ترانســفور ماتور 250KVA  و تابلوی ســنجش  
400A  بــا تجهیزاتــی از جمله کات اوت و برقگیر و پایه و ... و دیماند 200KW  و کابل کشــی 

خروجی تابلو سنجش تا تابلوی داخل سالن 25- یک حلقه چاه آب با پمپ مربوطه 
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمت پایه مزایده حق انتفاع عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری 
120،000،000،000 ریال ) صدوبیســت میلیارد ریال( و قیمت پایه مزایده ماشــین آالت و 
اموال و تجهیزات و تاسیســات به مبلــغ 52/960/000/000 )پنجاه و دو میلیارد و نهصد و 
شــصت میلیون ریال ( جمعاً 172/960/000/000 ریال برآورد گردیده است. هزینه مربوط 
به مزایده )بجز مالیات نقل و انتقال و ســایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشــنده است( 
به عهده طرفین است. 2. پیشنهاددهندگان باید قبالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حساب 
جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی 
ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و با 
ذکر جمله مربوط به مزایده ورشکســتگی آقای حســین کاظم خانی )شــهرک صنعتی گهرباران( 
مشــخصات کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1401/07/27 به اداره تصفیه امور ورشکستگی
 بــه نشــانی ســاری - خیابــان مازیار - نبــش خیابــان امیرکبیر - ســاختمان شــماره دو 
دادگســتری - طبقه اول - واحد اول تســلیم نمایند. 4. پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان 
روز بــاز و قرائت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضوری به عمــل خواهد آمد و برنده 
مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد 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 شــد. 5. برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر ســه ماه پس 
از جلســه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشــنهادی( را به حساب اداره تصفیه واریز  نماید. 
)بدیهی اســت تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 6. 

چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت وارده 
از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شــد 
و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکســته 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 مزایده : تاریخ 1401/07/27 روز چهارشنبه
تاریخ چاپ : 1401/06/24 روز پنجشنبه

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به قائم مقامی از شــرکت ورشکســته 
خودروســازان بهشــهر و به عنوان نماینده هیأت بســتانکاران در نظر دارد نســبت به فروش 
اموال شــرکت ورشکســته مذکور به شــرح ذیــل از طریق مزایده و با شــرایط ذیــل در تاریخ 
1401/07/11 روز دوشــنبه ســاعت 10 صبح در محــل اداره تصفیه امور ورشکســتگی به 
نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شماره دو دادگستری ، طبقه 

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

 1( قفســه فلزی لوازم یدکی به ابعاد 2×1/2×1 ســاخته شده از نبشی و توری مستقر 
در انتهای ســوله تعمیــرگاه تعداد 5 عدد 2( مخــزن فلزی گالوانیزه به ظرفیــت 1000 لیتری 
مســتقر در انتهای ســوله تعمیرگاه تعداد 1 دســتگاه 3( جک شاسی کشــی به ظرفیت 2800 
کیلوگرم ســاخت شــرکت CAR -O -LINER - SWEDEN - 2005 - تعداد 1 دســتگاه 4( 
کابیــن رنگ آمیــزی به همراه تابلو بــرق و تعدادی چراغ به ابعاد 6×4×2 بــه رنگ آبی و فاقد 
مشــعل )ســاخت ایران( منبع ســوخت 220 لیتری و قطعات فلزی دنده 5 شــرایط دســتگاه با 
وضعیت موجود می باشــد تعداد 1 دستگاه 5( قفســه فلزی فروشگاهی متصل ایستاده دوبله 
با 6 عدد علمی )پایه قفســه نبشــی 4×4 پیچی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفسه پیچ و مهره ای 
6( میزکار فلزی مســتعمل به ابعاد 1×1/5 متری مســتقر در انتهای ســوله تعمیرگاه 7( کمد 
جای فایلی پرونده زونکن فلزی 2 درب 8( گاری فلزی 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 سوله تعمیرگاه 10( تابلو قرانی 
با قاب 2×1 مســتقر در ســوله تعمیرگاه 11( دســتگاه تعمیر گیربکس 1×0/8×1 متر دسته 
دوم مســتقر در ســوله تعمیرگاه 12( صندلی فلزی کف پالستیکی و کف چرم مصنوعی مستقر 
در ســوله تعمیرگاه تعــداد 6 عدد 13( میز دســتگاه دیاک فاقد تجهیزات و کامپیوتر مســتقر 
در ســوله تعمیــرگاه 14( میز کارگاهی آبی رنگ یک طبقه فلزی ساخته شــده از نبشــی و ورق 
فلزی 0/8×6×1/5 مســتقر در ســوله تعمیــرگاه 15( میز کارگاهی آبی رنــگ دو طبقه فلزی 
ساخته شده از نبشی و ورق فلزی 0/8×6×1/6 مستقر در سوله تعمیرگاه 16( گاری چرخدار 
مخصوص حمل ابزار مستقر 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 
جعبــه آچار فاقد آچــار( به ابعاد 0/85×0/6×156 مســتقر در اتاق ابــزار کار 19( صندوق 
فلزی ابزار به ابعاد 0/95×0/5×0/5 مســتقر در اتاق ابزار کار 20( تابلو دیواری آچار فلزی 
به ابعاد 1/20×0/8 مســتقر در اتاق ابزار کار 21( قفســه فلزی فروشگاهی متصل ایستاده 
دوبله با 6 عدد علمی )پایه قفســه نبشــی 4×4 پیجی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفســه پیچ و 
مهره ای مســتقر در اتاق ابزار کار 22( میز کارگاهی دوطبقه فلزی ساخته شــده از نبشی 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 تعمیــرگاه 25( صندلی کارمندی 
مســتقر در ســوله تعمیرگاه 26( صندلی فلزی ارباب رجوع مستقر در سوله تعمیرگاه 27( میز 
کار )ویترینی( دو طبقه چوبی نراد مخصوص ابزار 1/20×60×2 مســتقر در اتاق اســتراحت 
پرســنل 28( میز کار فلزی به عنوان ســینک ظرف شــویی اســتفاده می شود مســتقر در اتاق 
استراحت پرسنل 29( کمد فایل چوبی 2/2×1 مستقر در اتاق استراحت پرسنل 30( صندلی 
چوبی مســتقر در اتاق اســتراحت پرســنل 31( کمد جــای فایلی پرونده زونکــن فلزی 2 درب 
مســتقر در اتاق استراحت پرســنل 32( کمد فلزی پرونده دو درب مستقر در اتاق استراحت 
پرســنل 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( قفســه 
فلزی فروشگاهی متصل ایستاده دوبله با 6 عدد علمی )پایه قفسه نبشی 4×4 پیچی 2 متری( 
و تعداد 12 کفی قفســه پیچ و مهره ای مســتقر در انبار زیر زمیــن 37( گاو صندوق تک درب 
قهوه ای رنگ متوســط مســتقر در انبار زیر زمین 38( محل بروشور تبلیغاتی به ارتفاع 2 متر و 
عرض 50 ســانتی متر مســتقر در انبار زیر زمین 39( قفسه فلزی فروشگاهی متصل ایستاده 
دوبله با 6 عدد علمی )پایه قفســه نبشــی 4×4 پیچی 2 متری( و تعداد 12 کفی قفســه پیچ و 
مهره ای مســتقر در انبار زیر زمین 40( گاری چرخدار مخصوص حمل ابزار مستقر در انبار زیر 
زمیــن تعداد 2 عدد 41( قفســه با قوطــی 3×3 به ارتفاع 3 متر و طول 4 متر به صورت ســه 
طبقه فاقد تخته مستقر در انبار زیر زمین تعداد 2 سری 42( جای ارائه پیشنهادات مخصوص 
ســایپا مســتقر در انبار زیر زمین تعداد 2 عــدد 43( میز کار فلزی نوبت دهی ســایپا به ابعاد 
60×30×140 فاقــد مانیتور مســتقر در انبار زیــر زمین 44( کمد جای فایلــی فلزی 4 درب 
پرونده زونکن مســتقر در انبار زیر زمین 45( چهارپایه فلزی 1/5×30×30 مســتقر در انبار 
زیر زمین 46( قفســه فلزی رگ شــبکه کامپیوتر خالی بدون درب مســتقر در انبار زیر زمین 
47( کمد فلزی دو درب به ابعاد 0/6×1×2 مستقر در انبار زیر زمین 48( میز کار )ویترینی( 
دو طبقــه چوبی نراد مخصوص ابزار 1/20×60×2 مســتقر در انبار زیــر زمین تعداد 4 عدد 
49( صندلــی فلزی با کفی چرمی زرد رنگ مســتقر در انبار زیر زمیــن 50( میز معمولی چوبی 
مســتقر در انبار زیر زمین تعداد 3 عدد 51( جا کتابی چوبی 4 طبقه مســتقر 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 قفســه نبشــی 4×4 پیچی به طول 1/20 الی 2( مستقر در 
داخــل کابیــن رنگ تعداد 357 عدد 54( گاو صندوق تک درب خاکســتری رنگ بزرگ به ابعاد 
60×80×1/30 مســتقر در نمایشــگاه 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،000ریــال بــرآورد گردیده اســت و هزینه مربــوط به جابه جایی لــوازم مذکور 
بــه عهده خریدار اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبالً 10% قیمت پایــه مزایده را نقداً به 
حســاب جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ساری نزد 
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 شرکت ورشکسته خودروسازان بهشهر مشخصات 
کامــل و محــل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخه 
1401/07/11 به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری ، خیابــان مازیار ، نبش 
خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شــماره دو دادگســتری ، طبقه اول ، واحد یک تسلیم نمایند. 4( 
پیشــنهادات در ســاعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شــد و در همان جلسه مزایده 
حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
اداره تصفیــه در رد یــا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشــنهادات مبهم - 
مشــروط - فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد )بدیهی است 
تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی خواهد بود( 5( چنانچه پرداخت 
بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت وارده از محل وجه تودیعی نســبت به 
فــروش مورد مزایــده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت 
بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گــردد. 6( جهت بازدید از اموال مذکــور یک هفته قبل از 

تاریخ مزایده با شماره 01133323459 تماس حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : پنج شنبه 1401/06/24 روزنامه سیاست روز
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