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 ســاعت 5/23 روز 2/8 /22 دو نفــر ســرباز 
نیــروی دول متحــده آمریکا در اثر اســتعمال 
الکلــی( در چهارراه  نوشــابه )منظور نوشــابه 
مختاری با چاقــو به طرف مــردم حمله نمودند.

 بــرای آگهی عموم، اعالنی منتشــر نمایید که در 
آتیه در هر موقع پلیس هــای آمریکایی به نقاطی 
که سوء ظن داشــته باشند]رفتند[، صاحبان خانه 
درب را باز و اال درب را شکسته و وارد خواهیم شد.

قوای ارتش های متفقین از دیوار مردم باال رفتند
ســربازان ارتش هــای  اشــغالگر متفقین در کوچــه و خیابان های 
شهرهای ایران جوالن می دادند و برای مردم مزاحمت ایجاد می کردند، 
مغازه های شــان را غارت می کردند، خود را محق می دانستند که بدون 
کسب اجازه به خانه های مردم داخل شده و مزاحم نوامیس مردم شوند 
و... این آزار و اذیت ها به حدی زیاد شده بود که صدای برخی مسئولین 
کشــوری هم که گوش به زنگ بیگانگان بودند، درآورد. اسنادی که در 
پی می آید تنها بازگو کننده بخش کوچکی از ســال ها  اشــغال و قتل و 

غارت ایران و ایرانی بود.
سند:

وزارت کشور 
محرمانه 

شماره 1480/387

در مورد اعالم اسامی کشته 
شده ها بیشتر افراد کشته شده 
علی رغم اینکه از روی سایت 
اینترنت برداشــته شــده بود 
ولــی خیلی از آنها را از طریق 
دریافت  هم  مردمی  اطالعات 
کرده بودیــم که فکر می کنم 
حدود ســی و دو یا ســی و 
چهارتای آن کاماًل محرز شده 
بود، بقیه را هم که بنا بود دنبال 
کنیم که قضیه قبرهای بهشت 
زهرا پیش آمد و آقای رضائیان 
را برکنار کردند و مســئله با 
پیچیدگی عجیبی همراه شد. 
ما از یاسوج، از شمال، از آبدانان 
تلفن داشتیم که اسامی آنها با 
لیســت مطابقت می کرد ولی 
برای احراز واقعیت فرصت نیاز 
بود و باید به آن شــهرها سفر 
می کردیم که تهدید برادران و 
قضیه عاطفه امام پیش آمد، لذا 
بهتر دیدم که هر چه سریع تر با 
بهانه حمله به دفتر خاتمه کار 
دفتر را اعالم کنیم. )ص 107 

تا 119 پرونده(
محمدرضا مقیســه داســتان 
ربوده شــدن دختر [جــواد] امام 
را این گونــه بازگو می کند، مورخ 
 77-73 )صفحــات   :)88/8/17(

پرونده(
قضیه ربــودن دختر امام 
که برای نخســتین روز بود 
که آمده بود به ما کمک کند 
من را خیلی ترســاند. واقعه 
کوچکی نبود. تصورش برای 
ما خیلی سخت و تلخ بود. من 
ابتدا فکر کردم همان دوستانی 
که قباًل مراجعه کرده بودند و 
کاری  چنین  نمودند،  تهدید 
را کرده اند که از ما زهر چشم 
بگیرند. در آن شرایط انسان 
هزاران فکر و تصور به ذهنش 
خطور می کنــد. در هر حال 
فردای آن روز قصد تعطیلی 
دفتر را با ایــن بهانه گرفتم 
و [بــه دروغ] اعالم کردم که 
دفتر مورد حمله قرار گرفته 

اســت. البته دفتر وقتی من 
رفتم باز بــود و همه بودند، 
ولی وقتــی آمدم دیدم همه 
رفته اند و درب بسته است و 
فکر اعالم چنین مسئله ای از 
همین جا شــکل گرفت. اول 
فکر کردم کــه واقعاً به دفتر 
حمله شده، چون دفتر هیچ 
وقت ساعت 2 بسته نمی شد. 
ما معموالً تا ساعت 7 در دفتر 
حضور داشتیم. مواجه شدن با 
درب بسته، اول این تصور را 
به ذهنم زد. وقتی دیدم درب 
پلمپ نیست از همانجا زنگ 
زدم به آقای الویری که دفتر 
تعطیل شده است و به آقای 
بهشتی هم گفتم فردا هم به 
اتفاق [وحید] طالیی و خانم 
ژینوس [شریف رازی] رفتیم 
دفتر، چون من کلید نداشتم. 
کلیــد من در اختیــار خانم 
منصوری بود. یک دسته کلید 
هم آقای طالیی داشت. البته 
آن روز آقــای طالیی آمدند 
درب را باز کردند و مقداری از 
اسناد که باقی بود را برداشتیم 
و خارج شــدیم و چند روزی 
ادامه کار را در دفتر [مجله] 
20 ســاله ها دنبال کردم و با 
توجه به اینکه دیگر تصمیم 
گرفته بودم به این کار و این 
حضور خاتمه بدهم موبایل را 
خاموش کردم و دیگر پاسخ 
کسی را ندادم، تا اینکه آقای 
اژه ای اســم مرا از تلویزیون 
اعالم کرد. اعالم شــدن اسم 
مــن از تلویزیــون همه را به 
وحشــت انداخته بود. از آنجا 
بــه بعد همــه می گفتند که 
در انظار حاضر نشو. قطع به 
یقین تو را دستگیر خواهند 
کرد و باالخره روز 88/7/22 

در منزل دستگیر شدم. این 
بود واقعیت کل ماجرا، قضیه 
دختر امام هم به این ترتیب 
بود که عاطفه با جمع عموزاده 
خلیلی خیلی جور شده بود و 
مادرش نگــران او بود. لذا از 
من خواســت که او را مجاب 
کنم بیاید دفتر با ما همکاری 
کند و آنجا نــرود، به همین 
جهت من از عاطفه خواستم 
که برای همکاری و همچنین 
دنبال کردن مشکل پدرش به 
ما کمک کند. قرار شد بیاید و 
کارهای کامپیوتری ما را انجام 
دهد. لذا همان روز اول که قرار 
بود صبح زود بیاید، زنگ زد و 
گفت: من ظهر به بعد می آیم. 
ایشــان  ندارد.  عیبی  گفتم: 
حدود ساعت 12 یا 1 بود که 
آمد و تا ساعت 6 بعد ازظهر 
دفتر بود. من برای اینکه راه 
دفتر تا منزلشــان کمی دور 
بود و به ترافیک بر می خورد 
کمی زودتر گفتم برود که به 
اذان و افطار برسد. حتی قبل 

از خروج چند بار تأکید کردم 
کــه بگذارید آژانــس بگیرم 
برایتان، ولی قبول نکرد. قطعاً 
شــاهد  باید  منصوری  خانم 
این گفت وگو من بوده باشد، 
چون به خانــم منصوری رو 
کردم و گفتم به آژانس زنگ 
بزنید. ولی عاطفه اصرار کرد 
که نه خودم مــی روم. البته 
ایشــان قبل از خروج از دفتر 

خیلی sms می فرســتاد. در 
هــر حال هر چــه من اصرار 
کردم ایشــان نپذیرفت ولی 
من توصیه کردم که با تاکسی 
برود. حدود دو ساعت بعد از 
خروج ایشــان از دفتر، مادر 
عاطفه زنــگ زد و گفت که 
عاطفه را ربوده اند.گفتم امکان 
نــدارد آخه او ســاعت 6 از 
دفتر خارج شد، چطور ممکن 
است روز روشن چنین اتفاقی 
افتاده باشد. مادرش مضطرب 
 sms گفت که برای من یک
فرستاد و من هم با شما تماس 
اتفاق مثل بمب  این  گرفتم. 
توی تهران ترکید. ظرف یک 
ساعت همه باخبر شده بودند. 
تلفن پس از تلفن بود که به 
ما زده می شــد و تقریباً همه 
و  محمودیان  مشــارکتی ها، 
من به سمت منزل جواد امام 
حرکت کردیم. خیلی ها آمده 
بودند و همه در تالش بودند و 
به هر کجا که فکر کنید اطالع 
دادیم و کســب خبر کردیم. 
پدربزرگ ایشان گریه می کرد، 
دایی های ایشان ناراحت بودند. 
متأســفانه وقتی من رسیدم 
مادرش با بی.بی.سی مصاحبه 
کرده بود. هر چند گفتم این 

کار شما اشتباه بود، ولی گفت 
جان دخترم در خطر اســت 
چاره ای نداشتم. من با آقای 
هر  گرفتم،  تماس  بهشــتی 
کسی را که می توانستم از او 
کمک بگیرم به کمک طلبیدم. 
آن شب خیلی بر من سخت 
گذشت. اولین روزی بود که به 
دفتر آمده بود  و روی خبرها 

رفته بود.

آغاز خبرسازی های دروغ در کمیته زندانیان
   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

قضیه دختر امام هم به این ترتیب بود که عاطفه با 
جمع عموزاده خلیلی خیلی جور شده بود و مادرش 
نگران او بود. لذا از من خواست که او را مجاب کنم 

بیاید دفتر با ما همکاری کند و آنجا نرود.

قصد تعطیلی دفتر را با این بهانه گرفتم و ]به دروغ[ 
اعالم کردم که دفتر مورد حمله قرار گرفته است. 
البته دفتر وقتی من رفتم باز بود و همه بودند، ولی 
وقتی آمدم دیدم همه رفته اند و درب بسته است و 
فکر اعالم چنین مسئله ای از همین جا شکل گرفت.

بدمستی اشغالگران در خاک ایران
41    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران
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مورخه 1321/4/17
وزارت امور خارجه

گزارش واصله از شــهربانی حاکی است که از اول تیرماه، روس ها از 
نصف شــب به بعد در گرگان با نردبام سر دیوارهای منازل مردم رفته، 

داخل حیاط ها را بازرسی می کنند.
وزیر کشور

192 21/4/17
بد مستی و چاقوکشی و حادثه آفرینی اشغالگران 

در تهران و شهرستانها
میگساری و مشروب خواری و مستی و سپس عربده کشی و چاقوکشی 
و راهزنی از جمله خصوصیات همیشــگی ارتش های غربی به خصوص 
آمریکاییان و انگلیســی ها بوده که این صفت رذیله به هنگام حضور در 
دیگر کشورها و سرزمین ها و اشغال آب و خاک دیگران، به سرمنشاء انواع 
و اقسام خباثت و رذالت ها و جنایات و تعرضات بدل شده است. آنچه در 

بیمارستان می برند و از قرار معلوم راننده و سربازان به واسطه استعمال 
نوشابه )الکلی( از حال طبیعی خارج بوده اند...

رئیس شهربانی کل کشور 
پاسیار 1 سیف193

چاقوکشی و شرارت سربازان آمریکایی 
سند:

وزارت داخله
اداره کل شهربانی

به تاریخ 22/4/26 نمره 2298/28728ب
وزارت کشور

بر طبق گزارش کالنتری 3 معروض می دارد ساعت 22 روز 14 ماه 
جاری چند نفر سرباز آمریکایی در خیابان فارس درب خانه های  اشخاص 
منجمله خانه پرورش، کارمند وزارت دارایی واقع در کوچه گرمابه فارس 
را زده، عباس پســر نجاتعلی گماشته مشارالیه، درب را باز، سربازان که 
هر یک چاقوی کوچکی در دست داشته به مشارالیه حمله و در نتیجه 
دســت او را مختصر زخمی نموده، داخل حیاط شده که دژبان نیروی 
آمریکا رسیده، آنها را به قسمت مربوطه جلب می نماید و در ضمن پاسبان 
شماره 515 پاس میدان شــاهرضا و در مراجعت از پاس، گزارش داده 
در کوچه نامبرده چند نفر دژبان نیروی آمریکا درب خانه مســتر کریم 
دفتردار تجارتی انگلیس ها را زده، چون گماشــته مشــارالیه درب را باز 
نکرده و از روی بام از آنها استعالم نموده، دژبان ها یک تیر به طرف هوا 
شلیک و سپس از منزل همسایه داخل خانه شده، پس از جستجو خارج 
می شوند و از قرار معلوم مامورین در تعقیب سربازان نیروی آمریکا بوده اند.

رئیس شهربانی کل کشور
سرتیپ اعتماد مقدم194

چاقو کشی سربازان آمریکایی در چهارراه مختاری 
سند:

شهربانی کل کشور 
وزارت کشور 

برطبق گزارش کالنتری 5 معروض می دارد، ساعت 23/5 روز 8/2 /22 
دو نفر سرباز نیروی دول متحده آمریکا در اثر استعمال نوشابه )منظور 
نوشــابه الکلی( در چهارراه مختاری با چاقو به طرف مردم حمله نموده 
و دست دو نفر ناشناس را قدری مجروح و به پاسبان شماره 293 پاس 
قســمت مربوطه هم که جمعیت را متفرق می کرد، با چاقو حمله کرده 

و طرف راست ابروی او را مجروح نموده اند... سربازان مرتکب، متواری و 
مجروحین هم به کالنتری شکایت کرده اند.

رئیس شهربانی کل کشور-پاسیار 1 سیف195
تعرض آمریکاییان مست به خانه های مردم

سند:
وزارت کشور

فرمانداری خرم آباد لرستان
بخشداری و شهرداری بروجرد

تاریخ 22/5/1
شماره 24586

اداره فرمانداری شهرستان بروجرد
محترما عطف به امریه شماره.... راجع به رفتار پاره ای از سربازان نیروی 
آمریکا به عرض می رساند در نتیجه مذاکره و مالقاتی که با مامورین پلیس 

آنها در شــهر به عمل آمد و از طرفی مطابق گزارشات کتبی و شفاهی 
روزانه، این چند روزه رفتار غیر انتظاری از سربازان مذکور مشاهده نشد، 
ولی در ساعت 23 شب 18 ماه جاری، سه نفر سرباز آمریکایی که گویا 
در همان موقع با اتومبیل از خارج وارد شــده بودند، به حال مســتی به 
کوچه آقای بشیر معظم رئیس پست و تلگراف رفته، چند خانه از آنجا را 
منجمله منزل آقای معظمی و حاج امین نصرت و به سایر خانه ها داخل، 
اهل خانه را متوحش تلفنا اطالع، فورا خود اینجانب به محل مذکور رفته 
و در نتیجه تجسس مامورین پلیس آنها را پیدا کرده قضایا را به آنها تذکر 
داده، سربازان مزبور را که در حال مستی و در آن کوچه بودند، جلب و 

با اتومبیل به محل قرارگاه خود اعزام داشتند.
نیز ســاعت 6 عصر 19 ماه جاری ساجین جانسن ساکن آمریکایی 
کــه خود را رئیس پلیس نظامی مامور بروجرد معرفی می کرد، به اتفاق 
عزیز آبدری مترجم خود به شهربانی آمده به وسیله مترجم اظهار داشت 
چون اکثر اوقات سوء ظنی به پاره ای از خانه ها برده می شود و می خواهیم 
داخل خانه بشویم، صاحبان خانه از باز کردن درب خودداری می نمایند 
و از لحــاظ اینکه ماموریت داریم به نقاطی که مورد ســوء ظن اســت 
داخل و بازرسی نماییم و پاره ای از صاحبان خانه درب را باز نمی نمایند، 
مجبوریم درب را شکســته داخل شــویم. لذا برای آگهی عموم، اعالنی 
منتشر نمایید که در آتیه در هر موقع پلیس های آمریکایی به نقاطی که 
ســوء ظن داشته باشــند[رفتند]، صاحبان خانه درب را باز واال درب را 
شکسته و وارد خواهیم شد. چون اظهارات ایشان نسبت به این موضوع 
صورت قانونی نداشت و باعث زحمت اشخاص مورد اشکال بود و چون این 
عمل بدون حضور پاسبان و مامورین انتظامی شهر دچار اشکال می شد، 
در نتیجه مذاکرات الزمه حضوری بنابراین شد در آتیه در هر موضوع به 
هر یک از نقاط شهر سوء ظن داشته باشند، به شهربانی یا کالنتری های 
هر بخش اطالع داده، مامورین شهربانی برای پیشرفت منظور به اتفاق 

رفته، مساعدت الزمه را به عمل آورند...
کفیل شهربانی بروجرد و لرستان

یاور خلیل پور196

صفحه 6
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰88

تعدادی از سربازان متفقین در حال ورود به کاباره ای در تهران

زیر می آید نمونه اسنادی است از اعمال شنیعی که ارتش های اشغالگر 
طی جنگ جهانی دوم در ایران و در حق مردم و این ملت مظلوم مرتکب 
شدند. آنچه که در تمام این سال های پس از انقالب که دست مستقیم 
شــان از جان و مال این ملت کوتاه شده، همواره در رویایشان دستیابی 

مجدد به این سرزمین و تحدید و تحقیر مردم ایران را می پرورانده اند.
سند:

شهربانی کل کشور
اداره سرکالنتری 

وزارت کشور 
بر طبق گزارش کالنتری 4 معروض می دارد ساعت 23/10 روز 13 
ماه جاری اتومبیل شــماره 52166 ســربازبر نیروی انگلیس که حامل 
چند نفر ســرباز و از خیابان پهلوی با سرعت زیاد به سمت ایستگاه راه 
آهن می رفته، در چهارراه پهلوی بدوا به مقر ایستگاه مامور تامین عبور 
و مرور و پس از آن در سمت چپ خیابان به درختی تصادف نموده و در 
نتیجه دژبان راننده آن و کمک راننده مجروح و سربازان مجروحین را به 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
خانم مژگان بریمانی ک.م 2161535811 آقای مهرداد مال عزیزی ک.م 1750562286 و آقای محسن نمازیان 
ک.م 2991514450 به ســمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند خانم نسرین فرهی ش م 
0532098692 به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد عباسی ش .م 326662285 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور چغازنبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۱8۲58 و شناسه ملی ۱۰86۰۷۲۱۹۰6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 با 
دریافت مبلغ 4400000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردید. خانم عقیق عراقی به شماره ملی 0534715664 با 
دریافت مبلغ 2000000 ریال از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال به 
مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساســنامه اصالح گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: خانم ژاله 
جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 0532350634 دارای 4400000 
ریال سهم الشــرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مولود عراقی به شــماره ملی 0532035925 دارای 5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 0534723179 دارای 
3900000 ریال سهم الشرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره 
ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال ســهم الشــرکه خانم مینا دره باغی به شماره ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 
آقای علیرضا یساولی شراهی به شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی 0530697831 
دارای 2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 0533237904 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره 

ملی 0534206379 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۷6۳6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲8۳۷۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی ابالغ اجرائیه 
طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرای اسناد رسمی

شماره پرونده: 139604021035000287/1
بدینوسیله به شــرکت کشــاورزی و دامداری و مرغداری کبیر مهریز شماره ثبت: 
3358 به نشانی: یزد- مهریز- جاده کرمان- مزرعه حاجی  محمدعلی ابالغ می شود 
که بانک پارســیان برای وصول مبلــغ 4/657/171/126 ریال بابت طلب بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/4/1 و از این تاریخ به بعد خســارت روزانه به 
موجب قرارداد شــماره 86004187 علیه شما تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده 
به کالســه 9600305 در این اجرا تشکیل و طبق گزارش مورخه 1396/6/7 مامور 
ابالغ آدرس شما شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید لذا برابر 
تقاضای وارده بشماره 35010970 طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک مرتبه 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
ابالغ انتشــار که روز ابالغ محسوب می شود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی 
پرونده اقدام ننمایید طبق درخواســت بستانکار از اموال و دارایی های شما بازداشت 
و برابر مقررات اقدام خواهد شد.                               تاریخ انتشار: 97/10/10
اداره اجرای اسناد رسمی یزد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
متهم خسرو محمد ســلیمان فرزند میرزا با آ خرین آدرس الیگودرز روستای زرزم، 
به اتهام کالهبرداری اینترنتی از آقای سجاد پاپی در شعبه اول دادیاری دادسرای 
اندیمشک می تواند 30 روز پس از نشر آگهی در این شعبه به شماره بایگانی شعبه 
970337 جهــت ارایه دفاعیات خود حضور یابد در غیر این صورت مطابق قوانین 

تحقیقات ادامه خواهد یافت و منجر به تصمیم قانونی می شود.
مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه ۱ دادیاری عمومی و انقالب اندیمشک
رسول محسنی

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 115 آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشــار این 
آگهــی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم ایمان وکیلی فرزند عجم به جرم 
ایراد ضرب و جرح با چاقو که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت 
احضار می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از 
اتهام منتسبه در پرونده کالسه 970269 شعبه هفتم دادیاری اندیمشک موضوع شکایت مجید 
حیــدری از خود دفاع نماید. و اال در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادیاری 

تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
دادیار شعبه هفتم دادسرای اندیمشک - علی پورالوار

آگهی اجرائیه
محکــوم له: هادی خلوجینی فرزند علی به نشــانی: همدان- میدان مفتح 

مغازه پایین شهرداری منطقه 3- تابلوسازی
محکوم علیه: نرگس مبارزخواه فرزند محمدرضا مجهول المکان

 به موجب رای شماره 69 تاریخ 96/2/18 شعبه 129 شورای حل اختالف که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 7/400/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 400/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه در حق خواهان ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه خواهد 
شــد. به استناد ماده 29 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 
محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 

مفاد رای بدهد واال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.

قاضی حوزه ۱۲۹ شورای حل اختالف همدان
م الف 3714

آگهی اجرائیه
محکــوم له: هادی خلوجینی فرزند علی به نشــانی: همدان- میدان مفتح 

مغازه پایین شهرداری منطقه 3- تابلوسازی
محکوم علیه: فریبا علی یار خدابنده لو مجهول المکان

 بــه موجب رای شــماره 61 تاریخ 96/2/18 شــعبه 129 شــورای حل 
اختــالف که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 600/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه در حق خواهان ضمنا نیم عشر 
دولتی محاسبه خواهد شد. به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب ســال 1394 محکوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ این اجرائیه 
ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم بــه و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهــد واال اقدامات الزمه قانونی 

معمول خواهد گردید.
قاضی حوزه ۱۲۹ شورای حل اختالف همدان

م الف 3715

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه 96/43 له بانک صادرات اســدآباد و علیه شرکت 
تعاونی گوســاله پرواری بومی افشــار به نمایندگی محمد نبی و بهمن و ابوالقاسم 
عبــاس قهرمانی ششــدانگ پالک ثبتی 66/291 ملکی مدیونیــن فوق به انضمام 
کلیه مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه و با عرصه و سالن و اعیانی 
مغازه ها و دیوارکشی و امتیازات برق سه فاز KW 120 ملکی مدیون فوق که برابر 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 9/476/000/000 ریال موارد وثیقه سند 
رهنی شماره 7021 مورخ 1387/11/9 تنظیمی دفترخانه 30 همدان مورد ارزیابی و 
قطعیت قرار گرفته و از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 1397/10/25 و در محل اجرای ثبت اسدآباد از مبلغ ارزیابی آغاز 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رســمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و 
ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1397/10/10                    تاریخ مزایده: 1397/10/25
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد م الف 611

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالســه 342/79 اجرای حقوقی محکوم علیه آقای عبدالنبی حمزه نیا محکوم هســت به فروش و 
در حق آقایان محمد خســروی و صحنعلی روزبهی بابادی با توجه به اینکه در این خصوص دارای منزلی به شــماره 
108 فرعی از 7 و 8 بخش 5 شوشتر به نشانی: شعیبیه، روستای حمزه، منزل عبدالنبی حمزه نیا که توسط کارشناس 
رسمی قیمت پایه آن به ترتیب 276/564/000 ریال ارزیابی گردیده در روز دوشنبه مورخ 97/10/25 از ساعت 9 الی 
10 از طریق مزایده با حضور نماینده دادســتان عمومی و انقالب شوشــتر در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
دادگســتری شوشتر به فروش خواهد رســید متقاضیان می توانند در جلسه مزایده در وقت و ساعت مقرر فوق حضور 
یابند مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید از برنده مزایده ده 
درصد قیمت مزایده اخذ خواهد شد و الباقی باید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریز گردد داوطلبان می توانند 

در صورت تمایل جهت بازدید سه روز قبل از مزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
موسایی فر- مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان شوشتر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قدرت پورمحمدحیدرلو دارای شناســنامه شــماره 369 به شرح دادخواست به کالســه 67/97/701207ش از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نورس حمیدی بشناسنامه 10 در تاریخ 1397/6/12 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر اســت به:  1- قنبــر پورمحمد حیدرلو -ش ش 4 
نــام پدر فرامرز- ش ملی 2755246359- همســر متوفی  2- قدرت  پورمحمد حیدرلــو -ش ش 369 نام پدر قنبر- ش ملی 
2752199449- فرزند متوفی 3- مالئیکه پورمحمد حیدرلو -ش ش 444 نام پدر قنبر- ش ملی 2752200196- فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به اســتناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 6۷ شورای حل اختالف ارومیه- تاج الدین شاهمرادی

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی هیئت حل 

اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک
واقع در بخش چهار و سیزده اندیمشک به شرح ذیل می باشد:

اداره ثبت اســناد و امالک اندیمشک مســتنداً به ماده 3 قانون تعیین و تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 مجلس شورای اسالمی و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن اسامی متقاضیانی 
که به استناد قانون مذکور تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نموده اند و هیئت حل اختالف برابر آراء صادره 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنها را محرز تشــخیص داده جهت اطالع عموم در دو نوبت به شــرح ذیل 

آگهی می نماید:
1- آقای حســن لطفی زاد فرزند حســین در ششدانگ قســمتی از یک باب دکان به مساحت کلی 20/85 
مترمربــع از پالک 9 اصلی بخش 4 اندیمشــک خیابان امام خمینی بین خیابان های کردوالی و ســعیدی 
خریداری شــده از آقای احمد قلمبر و شــرکاء به موجب رای شــماره 139760317015001115 مورخه 
97/09/26 هیئت تعیین تکلیف ثبت اندیمشک 2- آقای کاظم سپهر فر فرزند حسین در قسمتی از ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعی آبی به مســاحت 80000 مترمربع از پالک 9/3481 اصلی بخش 4 اندیمشک واقع 
در اندیمشــک جاده سد دز جنب جاده چمگلک به موجب رای شــماره 139660317015002857 مورخه 
1396/11/30 هیئت تعیین تکلیف ثبت اندیمشک. 3- آقای علیرضا محمودوند فرزند رضا در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 160000 مترمربع )16 هکتار( از پالک 17/3 اصلی واقع در بخش 13 
الوار گرمسیری به آدرس اراضی موسوم به قلعه بردی خریداری شده ازطرف عباس سپهوند به موجب رای 

شماره 139760317015000784 مورخه 1397/05/14 هیئت تعیین تکلیف ثبت اندیمشک.
لذا بنابر ماده ســه آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مقرر گردید 
به منظور اطالع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی که درصورت اعتراض اشخاص نسبت 
به اصل مقرر گردید ظرف دو ماه از تاریخ انتشــار نوبت اول، اعتراض خود را به اداره ثبت تحویل و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تحویل اعتراض گواهی طرح دعوی مرجع محترم قضایی را به این اداره تحویل دهند 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنًا 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/26
ثبت اسناد و امالک اندیمشک - نادر رضایی میرقاید

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان مهری هیکی دادخواســتی به طرفیت خوانده غضنفر وحیدیان به خواســته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه 
نموده که به کالســه 970423 ثبت این شــعبه و رای مورخ 97/11/14 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین 
شــده است لذا چون خوانده مجهول المکان می باشد به دســتور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 
قانون آ.د.م. دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1319 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج تا 
خوانده ضمن اطالع از وقت رســیدگی جهت اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست و 

ضمائم به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
صدیقه محمدیان پور - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اندیمشک

آگهی مزایده مورد وثیقه
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9500042 له بانک ملت اسدآباد و علیه شاه حسین 
نجفی فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 429 ششدانگ پالک ثبتی 1136/21 
اصلی ذیل  الثبت 4438 دفتر 22 صفحه 276 بنام راهن فوق مورد وثیقه ســند رهنی 
شماره 8173 مورخ 1390/5/15 تنظیمی دفترخانه 1 اسدآباد با حدود اربعه مندرج در 
ســند ثبتی که ساختمانی است در دو طبقه و اعیانی 360 مترمربع کاربری مسکونی 
و نمای آن از سمت کوچه فاقد نما و از سمت حیاط سیمانی و دارای انشعابات کامل 
چهارگانه دارای پارکینگ به انضمام کلیه مســتحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه 
و عرفیه که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 
1397/10/25 و در محل اداره ثبت اســدآباد از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیرمترقبــه گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام 

می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1397/10/10                                   تاریخ مزایده: 1397/10/25
کامران متقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

برابر رای شــماره 97/1267 مورخ 97/9/24 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نصرت اله سرخوش فرزند شــکراله بشماره شناسنامه 887 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 24149/39 مترمربع در قســمتی از پالک 48 اصلی مزرعه بید جهت الحاق به ملکی 
دیگر متقاضی 48/155 اصلی واقع در اســدآباد اراضی روستای مزرعه بید خریداری از مالکان رسمی آقایان 
1- صحبــت اهلل اکبری 2- رحمت اهلل فرزند صحبت 3- مراد مرادی فرزنــد نادعلی 4- صفات اهلل محمدی 
فرزنــد جان اهلل 5- کیومرث باقری فرزند نجات 6- علی قنبر فرزند حیــدر 7- ایمان حیدری فرزند قنبرعلی 
8- علی پشــوتن فرزند حاجی قربان 9- شمس  الهه زیوری فرزند میرزاخان 10- عبداهلل زیوری فرزند حسن 
11- حیات خان اســدی فرزند رحمت 12- حاجی قربان 13- شــکراهلل ســرخوش 14- علی حیدری فرزند 
بیرامعلی 15- یداهلل شــهبازی فرزند نامــدار 16- قدرتعلی قربانی فرزند امامعلی 17- امیرقلی حیدری فرزند 
قربانعلی 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد م الف604

به تاریخ 97/08/14 در وقت فوق العاده جلســه شــورای حل اختالف شهر عسلویه به تصدی 
امضاءکنندگان ذیل تشــکیل است پرونده کالســه 97/1152 تحت نظر شورا پس از بررسی 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و با استعانت به خداوند منان مبادرت به 

صدور رای بشرح ذیل می نماید.
»رای شورا«

درخصوص دادخواســت خواهان آقای خالد دریایی فرزنــد احمد به طرفیت خواندگان 1( علی 
خوش بجاری جفرود فرزند ابراهیم 2( آقای محمد خوشــبجاری جفرود فرزند ابراهیم به آدرس 
مجهول المــکان دائر بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابــت فروش ابزارآالت صنعتی به 
انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خســارات قانونی 
وارده، شــورا با بررســی و امعان در پرونده و اظهارات شهود، معرفی شــده توسط خواهان و 
دعــوت از طرفین و اینکه خواهان اعالم نموده که هیچ گونه آدرســی از خوانده ندارد علی هذا 
شــورا ازطریق جراید کثیراالنتشار مبادرت به نشر ابالغیه نموده و با این اوصاف نیز خوانده در 
محضر شــورا حاضر نگردیده و الیحه یا دفاعیه ای از وی واصل نشــده، علی هذا شورا دعوی 
خواهان را محمول بر صحت دانســته و به استناد ماده 9 شوراهای حل اختالف و مواد 198 و 
519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیســت روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در شــورای حل اختالف و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

شورای حل اختالف شهر عسلویهدادگاه محترم شهرستان عسلویه می باشد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
بابت پرونده اجرایی کالسه ۹6۰۰۰۳۹

بانک پارســیان به استناد سند رهنی شــماره 83131 مورخ 1385/03/25 تنظیمی دفترخانه 3یزد علیه آقای 
علی  دهقان نیری به عنوان وام گیرنده و راهن مبادرت به صدور اجراییه نموده که پس از تشــکیل پرونده به 
کالسه 9600039 اجراییه در تاریخ 1396/08/17 از طریق نشر آگهی، به متعهد ابالغ قانونی گردیده است و 
پس از جری تشریفات قانونی مورد وثیقه که عبارت است از شش دانگ پالک ثبتی 93 فرعی 11157 اصلی 
واقع در شــهرک صلواتی مهریز بخش 34 یزد مورد ثبت در صفحه 313 دفتر 45 ذیل ثبت 6171 که ســند 
مالکیت آن بنام علی دهقان نیری صادر گردیده اســت با حدود و مشــخصات شماال: به طول 30متر به کوچه 
12متری شــرقا: به طول های 2/80 متر و 10 متر به کوچه 10متری جنوبا: به طول 32 متر به پالک 92 فرعی 11157 
غربا: به طول 12متر به پالک 94 فرعی 11157 حد فاصل با مجاورین پی  اشتراکی است حقوق ارتفاقی ندارد به مساحت 
ششدانگ 382 مترمربع، ملک مذکور به صورت خانه مسکونی با نمای بیرونی، سیمان سفید و نمای پیشگاه حیاط سنگ 
همراه با نرده ســنگی که سقف آن تیرآهن و پشــت بام آن ایزوگام می باشد و شامل یک زیرزمین در جلوی حیاط و یک 
سرویس بهداشتی داخل حیاط می باشد که زیرزمین با سقف تیرآهن و دیوارها سیمان سفید می باشد که به صورت انباری 
درآمده اســت و شامل یک اطاق در پشــت بام می باشد که دیوارها و کف آن سیمان کاری شده بود و ساختمان مسکونی 
شــامل ســه اطاق خواب که دیوارها گچ کاری شده و کف آن موزائیک بود و دارای یک هال پذیرائی می باشد که دیوارها 
تا یک متر سنگ  جاوید سفید و مابقی گچ کاری شده و کف آن موزائیک  می باشدو دارای یک پاسیو)گلخانه( با دیوارهای 
کاشــی شــده و درب و پنجره آلومینیوم می باشــد و همچنین دارای آشپزخانه که تا سقف کاشــی کاری شده و کف آن 
سرامیک می باشد و دارای کابینت آهنی می باشد و دارای سرویس بهداشتی شامل حمام و دستشوئی که دیوارها تا سقف 
کاشــی کاری شده و کف آن سرامیک می باشــد و همچنین دارای سر بام با نرده های سنگی می باشد و دارای امتیاز آب 
و برق و گاز و تلفن می باشــد، واقع در شهرک صلواتی مهریز که به موجب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
2/083/600/000 )دو میلیارد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار( ریال ارزیابی گردیده است و در روز چهارشنبه مورخ 
1397/11/03 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک مهریز واقع در بلوار امام خمینی مهریز از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2/083/600/000 )دو میلیارد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار( ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود، الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، تلفن 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طبق اعالم بستانکار مورد مزایده بیمه نمی باشد. تاریخ انتشار: 1397/10/10
علیرضا دهقان منشادی 
رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1397603170070003591 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم زهرا محمودیان بهبهانی اصل فرزند رمضان به شناســنامه شــماره 
359 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861140606 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
183/25 مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 5520 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رسمی مجید، نجف، حاجی، عزیز، فضل اله و محمد شهرت همگی عبداله زاده 
فرزندان علیشــاه محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/10                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1397603170070003583 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان  بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم لیال صحت نژاد فرزند عبدالرســول به شناسنامه شماره 214 صادره از گچساران به شماره 
ملی 4269512121 در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 23/65 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 5749/3 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی شمس اله رحیمی، منصور 
رحیمی و ورثه شمشــیر دانائی )به نام های: اکبر، عزیزاله، مهدی، شاهرخ، حســن، حسین و جعفر( و ورثه 
صفر )به نام های: حمزه، مصطفی، عباس، صدیقه و سوســن شهرتین دانائی و گل خانم قنبری و بلقیس 
دانائی مقدم همگی ورثه صفر( و عطری وصولت دانائی و همی بس شــوکت، عشــرت و کفایت شهرت 
همگی دانائی و گلشاه علیزاده و گل خانم قنبری همگی ورثه شمشیر( محرز گردیده  است. لذا مشخصات 
متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع 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: 97/10/10                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


