
بانامه نگاری یهودیان ایران صورت گرفت

پادرمیانی دولت اسرائیل برای آزادی کیا

از ســوى ديگر مقارن ســاعت 10 صبح جمعيــت كثيرى از 
چاقوكشــان و اوباشان كه به چماق، سنگ و طپانچه مسلح بودند 
از جنوب به راه افتادند. آنها در ميدان سپه به جمعيت ديگرى كه 
از شمال شهر مى آمد پيوسته و متفقا به طرف مركز شهر حركت 
كردند و در منطقه باالى الله زار، »تئاتر سعدى« را كه تحت حمايت 
مالــى حزب توده بود به آتش كشــيدند جمعيت كثيرى به گروه 
اوباشان پيوســتند. آنان يكصدا فرياد مى زدند »شاه پيروز است« 
به طورى كــه تظاهركنندگان مملو از مردان و زنان و كودكانى بود 
كه از طبقات مختلف مردم بودند و به طور خودجوش براى حمايت 
از شاه بپاخواسته بودند و حتى دكتر ويلبر مشاور مخفى سيا معتقد 

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود

Research@kayhan.ir   ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن 

يخى و شعبان جعفرى )بى مخ( در نقاط مختلف شهر به آشوب و 
بلوا دامن مى زدند و با حمله و حريق مراكز دولتى يا طرفدار دولت 

را ويران مى كردند. 
از سوى ديگر گروهى از فواحش به سركردگى »ملكه اعتضادى« 
و »زرى آجودان قزى« به خدمت كودتا درآمدند. در اين گيرودار با 
وجود آنكه اخبار آشوب ها به سرعت در شهر منتشر مى شد و مراكز 
دولتى و شــخص دكتر مصدق از آنها مطلع مى شدند با اين حال 
راديو هيچ اشاره به بلواهاى سطح شهر نداشت و به مباحثى مانند 
قيمت پنبه مى پرداخت. گو اينكه دكتر مصدق علي رغم درخواست 
يارانش مبنى بر اعالم راديويى آغاز كودتا و استمداد از مردم كشور 

از اين كار خوددارى نمود.94
ســاعت 10/30 سرتيپ رياحى به دكتر مصدق اعالم كرد كه 
ديگر بــر ارتش كنترل ندارد و از او خواســت كس ديگرى را به 

جايش معرفى كند.
 ولى دكتر مصدق به او گفت كه محكم در پســت خود بماند. 
حوالى ظهر به شــهردارى تهران حمله شد و سربازان بدون آنكه 
اقدامى بكنند نظاره گر كودتاگران بودند. ساعت يك بعدازظهر اداره 

مركزى تلگراف و تلفن به اشغال كودتاگران درآمد.
 تا اين زمان )اوايل بعدازظهر( بيشتر اهداف مهم در مركز شهر 

باوجود اين مســئله، در اين 
موقع كــه ســازمان اطالعات و 
امنيت كشور تحت نظر و هدايت 
آمريكايى هــا موجوديــت يافت، 
مأموريت ســپهبد كيــا نيز كه 
اينك با رياســت بــر اداره دوم 
ارتش و داشتن شبكه جمع آورى 
گسترده اى به نام سازمان كوک، 
به  رقيِب آن محســوب مى شد، 

آمريكا فراخوانده شد :
كيــا  سرلشــگر  »تيمســار 
رئيس اداره دوم ستاد كل نيز براى 
مشاهدة سازمان هاى ضدجاسوسى 
آمريكا بــه آنجا عزيمت نموده تا 
پس از كسب اطالعات الزم در اين 
مورد، بتواند تشكيالت مرتبى براى 

كوک به وجود آورد.«227 
چند ماه بعد از اين مأموريت، 
رئيس ركن 2 ارتش آمريكا، عازم 
ايران شد و اطالعات زير در اختيار 

او گذاشته شد :
»سازمان موجوده. مأموريت ها 
و عمليــات. جريان امــور ادارى 
و باالخــره نام شــخصيت هايى 
كــه در رأس اين تشــكيالت و 
مقامات حساس آن انجام وظيفه 
مى نماينــد... يك قطعه عكس و 
مختصرى  بيوگرافــى  همچنين 
از افســران ارشــدى كه عمليات 
سازمان هاى فوق الذكر را رهبرى 

و هدايت مى نمايند.«228 
و حدود يك سال پس از آن، 
»پروژه مشترک ايران. آمريكا« به 
هدِف »جمع آورى اطالعات نظامى 
در مرز شــمال ايــران )همجوار 
با شــوروى(، خصوصاً در مناطق 
نظامى قفقاز، تركستان، و ماوراء 
قفقــاز« با ســاختار »ايجاد يك 
تشكيالت محرمانه مجرب ايرانى، 
جهت مبادرت به برنامه هاى كسب 
اطالعات و جاسوسى با همكارى 
مستشاران آمريكايى، كه نيازهاى 
بــرآورده خواهند كرد.«  را  فنى 
آغاز گرديد229 و پس از آن، طرح 
»جمــع آورى اخبــار و اطالعات 
با وســايل و اقدامــات مخفيانه 
از كشــورهاى خاورميانــه تحت 
نفوذ شوروى و يا كشورهايى كه 
ممكن اســت تحت نفوذ شوروى 
درآينــد«230 با ســاختار زير در 

دستور كار واقع گرديد :

»تأســيس يك دايره عمليات 
متقابل اطالعاتى از پرســنل ارتش 
شاهنشــاهى ايــران و آمريكا، كه 
جمع آورى اطالعــات زيرزمينى بر 
عليه دشمنان مهم ايران و متفقين 

غربى را هدايت نمايد.«231 
و بــراى اجرايــى شــدِن آن، 
سرهنگ 2 پياده. لوسين. ا. كونين 
كه رئيس كميته مشترک نظامى بود، 

به سپهبد كيا نوشت : 
»اداره ما آمادگى كامل دارد تا 
حداكثر كوشــش خود را در جهت 
تحقق اين بخش به وجود آورد. من 
شــخصاً به چنين بخشى و برنامه 
دقيقى كه الزمه چنين بخشى است، 
عالقمنــدم و قادرم قبل از عزيمت 
خود در سال آتى، يك گروه زبده و 

متشكل را اعزام كنم.«232 
و  ارتباطــات  ايــن  باوجــود 
سرويس دهى هايى كه صورت گرفت، 
ســپهبد كيا نيز به عنــواِن يكى از 
كسانى كه مى بايست دستگير شود، 
در دولــت على امينى دســتگير و 
راهى زندان شــد. هنوز دو ماهى از 

يعنى دفاتر مطبوعاتى و تبليغاتــى به تصرف كودتاگران درآمده 
و امكان برقرارى ارتباط آنها با شهرســتانها جهت ترغيب آنان به 
شورش فراهم شده بود. از ساعت 11/30 تا 1 بعدازظهر سه نوبت 
وزارت كشور مورد حمله آشوبگران قرار گرفت ولى هر بار با تدبير 
ســتوان دوم »حجت«، مدافع وزارتخانه خطر برطرف شــد. وزير 
كشور نيز به دكتر مصدق گوشزد كرد كه از راديو محافظت شود 
چون اگر اشــغال شود در تمام كشور بى نظمى مى شود ولى دكتر 
مصــدق اهميتى براى اين توصيه قائل نشــد چون مدتى بعد در 
ساعات آغازين بعدازظهر خيل جمعيت در اتوبوس ها و كاميون ها 
به همراه افسران ارتش و پليس به طرف راديو يورش بردند و پس 
از يك نبرد مختصر و مغلوب شدن نيروهاى مدافع راديو در مقابل 
برترى قاطع مهاجمين، در ساعت 2/12 بعدازظهر راديو به اشغال 
كودتاگران درآمد و در ساعت 2/20 اولين خبر دولت كودتا مبنى 

بر فرمان نخست وزير سرلشكر زاهدى از آن قرائت شد.95
و بدين ســان كودتاگــران در كمال ناباورى پيــروزى خود را 
اعالم كردند در ساعت 4/30 بعدازظهر نيز سرلشكر زاهدى با يك 
فروند تانك سرلشكر گيالنشاه به راديو رفت و در ساعت 5/25 براى 

مردم سخنرانى كرد.96
از ديگر ســو حزب توده كه در روزهاى قبل مكرر اعالميه هاى 
آماده بــاش و اعالم خطر صادر مى كرد مردم را به مقاومت در برابر 
كودتــا فرامى خواند، در اين روز تحركى از خود نشــان نداد. البته 
گويــا حزب توده از دكتر مصدق تقاضاى اســلحه كرد ولى مورد 
موافقت واقع نشــد.97 همچنين صبح روز 28 مرداد هيئت اجرائيه 

جلسه داشت.
 در همين جلســه خبر آشوب ها و اغتشاشات به اعضاى هيئت 
اجرائيه رسيد و با وجود آنكه پيشنهاد اعتصابات و تظاهرات از سوى 
مهندس على علوى مطرح شد معذلك حزب نتوانست در اين زمينه 

تصميم جدى بگيرد و به مقابله با كودتا برخيزد.
 احســان طبرى عضو برجســته حزب و حاضر در جلسه 28 

مرداد مى گويد:
»... در ابتدا يكــى از اعضاء هيئت اجرائيه در ايران و مهندس 
علــوى پس از اطــالع از تظاهرات اوباش پيشــنهاد كرد كه همه 
كارگران را براى دفاع از حكومت مصدق به كوچه ها دعوت كنيم. 
ولى كيانورى توصيه كرد كه بدون اطالع مصدق اين عمل صحيح 
نيســت و قرار شد از مصدق بپرســند. كيانورى با تلفن با مصدق 
تماس گرفت.مصدق اطمينان داد كه دولت بر وضع مســلط است 
 و حزب بهتر اســت كارى نكند با اين خبر چهارساعت گران بها را

تلف كردند.«

اراده خويــش را تحميل  عمومى، 
مى نمايند و هيچ وقــت هم از اين 
رويه، نتيجه مثبت نگرفته اند؛ كما 
اينكه اكنون نزد همه ملت ها، اينها 

منفور و مغضوب هستند.«234 
بــه هميــن دليــل بــود كه 
دســتگيرى هاى ايــن زمــان، به 

آمريكايى ها نسبت داده شد :
»پرونده ســازى هاى اخير عليه 
عــده] اى[ از رجــال سرشــناس 
كشور، به تحريك و راهنمايى اداره 
جاسوســى آمريكا صورت مى گيرد 
تا بدينوســيله از متنفذين معروف 
به طرفدارى از سياســت انگلستان 
در ايران انتقام بگيرند و با لجن مال 
نمــودن آنان، راه را جهت روى كار 
آمدن ايادى سياست آمريكا در ايران 

باز نمايند.«235 
اين سبك انتقاد چندان دوامى 
نداشت و پس از آزادى از زندان، جاى 
خود را با همكارى تجارى و تعريف و 
تمجيد از آمريكايى ها عوض كرد تا 
در جلسه هفتگى منزل او در مورد 
محسناِت »دائرة المعارفى كه توسط 
دانشگاه هاى آمريكا به زبان انگليسى 
چاپ شــده«، مذاكره شــود.236 و 
چندى بعد نيز در اين جلسه هفتگى، 
»در مورد مقدارى كتاب كه از آمريكا 

آورده بودند«، صبت شد.237 
در هميــن ايــام بــود كه در 
مجلــس مهمانــى منــزل او كه 
اعضاِى سفارت خانه هايى كشورهاى 
انگلســتان، دانمــارک، ايتاليــا و 
آمريكا شــركت داشتند، بيشترين 
شركت كنندگان آمريكايى بودند كه 
با تعداد 7 ماشــين در اين مهمانى 

شركت كرده بودند.238 
و البته در حالى كه در اين موقع، 
دختِر وى كــه در آمريكا تحصيل 
مى كرد، با يك وكيِل آمريكايى ازدواج 
كرده بود،239 سپهبد كيا هر از گاهى 
ضمن انتقاد از سياست دولت آمريكا 
درخصوص روى كار آوردن امينى، 
نسبت به تضعيف سازمان پارتيزانى 
 كوک نيــز، انتقادهايــى را مطرح 

مى نمود :

»در حالى كه كشور ما احتياج 
زيادى به توپ و تانك ندارد و بايد با 
قواى ملى و پارتيزانى كشور حفظ 
شود، سازمان نيروى مقاومت ملى 
پــس از مدت كوتاهــى در حال 
رشــد و توسعه بود و اين سازمان 
مى توانســت منشأ اثرات مفيدى 
براى مملكت و مقام سلطنت باشد، 
ولى متأســفانه مانع پيشرفت آن 
شدند و سياست خارجى نگذاشت 
اين ســازمان توسعه يابد و دكتر 
امينــى كه نوكر آمريكايى ها بود، 
به فشار سياست آمريكا روى كار 
آمد و نقشه خطرناكى براى تسليم 
كشــور به خارجى و حتى عليه 
سلطنت داشت و چه خيانتى به 

مردم و مملكت كرد.«240 
»شاهنشــاه بر اثــر مخالفت 
ناچار  خارجى،  سياســت  شديد 
شدند از قدرت و توسعه سازمان 
مزبور جلوگيــرى كنند و اكنون 
ديگر ســازمان فوق و ســازمان 
نمى تواند  ملــى  مقاومت  نيروى 
مانند ســابق عمل كند و منشــأ 
خدمتى براى ميهن و شاهنشــاه 
باشد و سازمان مزبور اكنون كاماًل 

صورى و سطحى است.«241 
پــس از گذشــت يكــى دو 
ســال از ماجــراى دســتگيرى، 
ســپهبد كيا كه تاجرى حرفه اى 
بــود،242 بــا آمريكايى هاى مقيم 
ايــران ارتباطاتى تنگاتنگ برقرار 
نمود كه درباره آن نوشــته شد : 
آمريكايى هــا نزد او رفت  »غالباً 
و آمــد مى كنند، كــه تعدادى از 
آنها مســتأجرين او هستند.« و 
مســافرت هاى خود به آمريكا را 

نيز آغاز نمود.243 
ارتبــاط وى در اين موقع با 
آمريكايى ها به ميزانى بود كه مورد 

حساسيت قرار گرفت :
»خودش را زياد به آمريكايى ها 
نزديك مى كند و ظاهراً اين طور 
است كه با اســتفاده از موقعيت 
آنها قصد دخالت در امور سياسى 

داشته باشد.«244 

*  پس از گذشت یکی 
دو سال از ماجرای 

دستگیری، سپهبد کیا 
که تاجری حرفه ای 

بود، با آمریکایی های 
مقیم ایران ارتباطاتی 
تنگاتنگ برقرار نمود.

است اگر فشــارهاى خارجى برداشته مى شد جمعيت بيشترى از 
مردم به ميدان مى آمدند.91 

از ســوى ديگر سرتيپ دفترى دســتور داده بود كه افسران و 
ســربازان شــهربانى متعرض تظاهركنندگان نشوند و حتى گفته 
مى شود چند كاميون از فرماندارى نظامى جمعيت تظاهركننده را 
همراهى مى كرد. حال آنكه روز قبل فرماندارى نظامى طى اعالميه اى 

ممنوعيت برپايى تظاهرات را اعالم كرده بود.
در اين زمان رئيس ســتاد ارتش يك ستون ضربت از پادگان 
عشرت آباد به فرماندهى سرتيپ كيانى معاون ستاد را مأمور سركوب 
آشوبگران كرد. هنگامي كه گروه ضربت وارد شهر شد، سرتيپ دفترى 
به همراه چند تن از افسران بازنشسته شده خود را به ستون ضربت 
رسانيده و با ســخنانى از قبيل: »ما همه همقطار و برادريم، همه 
شاهپرست هستيم و شاه فرمانده كل قواست« و مصافحه و معانقه 
افراد مانع ادامه حركت ستون شدند. گروهى از تظاهركنندگان نيز 
به طرفدارى از شاه شعارهايى سردادند و همين امر موجب تضعيف 
روحى ستون شد سرتيپ كيانى با مشاهده اوضاع نامساعد، ستون را 
رها كرده و خود براى ارائه گزارش به ستاد ارتش رفت و بدينسان يك 
گردان پياده و يك گروهان تانك در اختيار كودتاگران قرار گرفت.92
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وقت کشی به نفع کودتاگران
دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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روایتی از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332

حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - 12۲۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9۱- اسرار کودتا ص ۸۶.

9۲- نجاتی، ســرهنگ غالمرضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، صص 
 .445-۶

9۳- طیب حاج رضایی بعدها توفیق هدایت الهی شامل حالش شده و به نهضت 
امام خمینی پیوست و از جمله شهدای اولیه نهضت شد.

94- جامی، ن، گذشته چراغ راه آینده است، ص ۶۸9. 
95- آمریکا و تحوالت ایران، ص ۲۲۱. 

9۶- سرهنگ تیمور بختیار که قراربود با تیپ خود به تهران بیاید در همدان 
با تظاهرات توده ایها مواجه شده و آنان را سرکوب کرد. ضمناً خبری دال بر حضور 

سرهنگ بختیار و افرادش در تهران و کمك آنها به روند کودتا در دست نیست. 
97- ذبیح، پروفسور سپهر، ایران در دوره دکتر مصدق، ص ۱79. 

صفحه ۶
شنبه ۲4 شهریور ۱۳۹۷ 

5 محرم ۱44۰ - شماره ۲۲۰۰۲

شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ، یکی از سرکردگان دسته های اراذل و اوباش 
درحال سازماندهی تظاهرات به نفع شاه

دســتگيرى او سپرى نشده بود كه 
گفته شد :

»به خاطر كمك هاى ســپهبد 
كيا به يهوديهاى ايران و همچنين 
ارتباط و تماس نزديك و مداوم وى با 
عزرى، يهودى هاى ايرانى، به وسيله 
دولت اسرائيل اقدام كرده اند تا دولت 
آمريكا تا آنجا كه مى تواند به سپهبد 

كيا كمك و مساعدت نمايد.«233 
پــس از چند ماهى كه از زمان 
انتقادات  او سپرى شد،  دستگيرى 
علنى وى نسبت به سياست آمريكا 

در ايران علنى گرديد و گفت : 
مغرور  آمريكايى هــاى  »ايــن 
كــه فقط تاجر و ســرمايه دارند نه 
سياســتمدار؛ بدون توجه به افكار 

 * حزب توده كه 
در روزهاى قبل 

مكرر اعالميه هاى 
آماده باش و اعالم 

خطر صادر مى كرد و 
مردم را به مقاومت 

در برابر كودتا 
فرامى خواند، در اين 
روز تحركى از خود 

نشان نداد.

 * دكتر مصدق علي رغم درخواست يارانش 
مبنى بر اعالم راديويى آغاز كودتا و استمداد از 

مردم كشور از اين كار خوددارى نمود.

  برابر آراء هیئتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه دو شهرستان اردبیل تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش سه اردبیل:

ردیف 1- آقای غالمعلی نوروز هل آباد فرزند اســرافیل بشماره شناسنامه 1249 صادره 
اردبیل به شماره ملی 1464165114 در یکباب خانه به مساحت 96/29 متر مربع پالک 
9233 فرعــی از 1 اصلی مفروز و مجزی شــده از 1 اصلی واقع در بخش ســه اردبیل 

خریداری از مالک رسمی سهراب ادیب نیاری.
ردیف 2- خانم زهرا رضاپور نیاری فرزند نادعلی بشــماره شناسنامه 27 صادره اردبیل 
به شــماره ملی 1467649465 در یکباب خانه مسکونی به مساحت 133/30 متر مربع 
پالک 9242 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

خریداری از مالک رسمی اژدر فاضل نیاری.
ردیــف 3- آقای ســیفعلی بهمنــش فرزند لطف اله بشــماره شناســنامه 13 صادره 
مشگین شــهر به شــماره ملی 1672244031 در یکباب خانه به مساحت 105/28 متر 
مربع پالک 30910 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از 195 فرعی از 33 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی شهرداری اردبیل.
ردیف 4- آقای بهلول روح اله زادگان فرزند اســمعیل بشماره شناسنامه 80018 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1460798287 در یکباب خانه به مســاحت 171/61 متر مربع 
پالک 30991 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شــده از 210 فرعی از 33 اصلی واقع 

در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی آتاش امیری ججین.
ردیف 5- آقای داود غضنفری فرزند ارشــد بشماره شناســنامه 454 صادره اردبیل به 
شماره ملی 1465291784 در یکباب خانه به مساحت 382/90 متر مربع پالک 30992 
فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شــده از 33/374 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از 

مالکیت رسمی ارشد غضنفری.
ردیف 6- آقایان یوســف خدمتی فرزند محمد شریف بشــماره شناسنامه 930 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1463063849 و منصور خدمتی فرزند محمد شــریف بشــماره 
شناســنامه 113192 صادره اردبیل به شــماره ملی 1461129745 بالسویه در یکباب 
انباری به مساحت 6 متر مربع پالک 30993 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از 

33/157 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی صابر فالح پرور.
ردیف 7- آقای ســید بهروز قادری اللهیارلو فرزند میرغالم بشــماره شناسنامه 12854 
صادره اردبیل به شماره ملی 1467337420 در یکباب خانه مخروبه به مساحت 61 متر 
مربع پالک 31008 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از 364 فرعی از 33 اصلی 

واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی ابراهیم حسینی.
ردیف 8- آقای ســیف علی کوهی آبی بیگلو فرزند خداداد بشــماره شناســنامه 2418 
صادره اردبیل به شــماره ملی 1462498078 در یکباب خانه به مساحت 178 متر مربع 
پالک 31012 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از 4966 فرعی از 33 اصلی و جزء 

از 34 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی جبار مهاجری ممتاز.
ردیف 9- آقای رحیم محمدی فرزند اســکندر بشماره شناسنامه 1450387993 صادره 
اردبیل به شماره ملی 1450387993 در یکباب خانه به مساحت 96/50 متر مربع پالک 
31025 فرعــی از 33 اصلــی مفروز و مجزی شــده از 365 فرعی از 33 اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی علی غضنفری.
ردیف 10- آقای رحیمعلی خدائی شمس آباد فرزند یداله بشماره شناسنامه 236 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1463951973 در یکباب خانه به مســاحت 404/06 متر مربع 
پالک 76 فرعی از 38 اصلی مفروز و مجزی شده از 38 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی یداله خدائی.
ردیف 11- آقای محســن رحیمی وره نو فرزند ســخاوت بشــماره شناسنامه 11461 
صادره اردبیل به شــماره ملی 1467185833 در یکباب خانه به مســاحت 193/55 متر 
مربع پالک 21857 فرعی از 73 اصلی مفروز و مجزی شده از 73 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی حسین وفاودار.
ردیف 12- آقای کالم اهلل بهروج فرزند علی حیدر بشــماره شناسنامه 152 صادره مغان 
به شــماره ملــی 1620889021 در یکباب خانه به مســاحت 288/80 متر مربع پالک 
21953 فرعی از 73 اصلی مفروز و مجزی شــده از 73 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی شرکت تعاون مسکن کارکنان راه و ترابری.
ردیف 13- آقای یاســر باقری الماس فرزند گنجعلی بشــماره شناسنامه 553 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1463204221 در یکباب خانه به مســاحت 787/98 متر مربع 
پالک 118 فرعی از 75 اصلی مفروز و مجزی شــده از 75 اصلی واقع در بخش ســه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی گنجعلی باقری.
ردیف 14- آقای مهدی فروغی فرزند میخوش بشــماره شناســنامه 546 صادره تازه 
گرمی به شماره ملی 1620887101 در یکباب خانه به مساحت 147/40 متر مربع پالک 
14117 فرعی از 86 اصلی مفروز و مجزی شــده از 86 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

خریداری از مالک رسمی جواد اسدی مالباشی.
ردیف 15- آقای حجت صداقتی باروق فرزند باباکیشی بشماره شناسنامه 2213 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1461812054 در یکباب خانه به مســاحت 344/19 متر مربع 
پالک 804 فرعی از 100 اصلی مفروز و مجزی شــده از 100 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی محمدتقی اکبریان.
ردیف 16- آقای علی دشــتی کوالنکوه فرزند بدیر بشــماره شناسنامه 10121 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1461310921 در یکباب خانه به مســاحت 122/99 متر مربع 
پالک 2229 فرعی از 114 اصلی مفروز و مجزی شده از 114 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی عباسعلی غنی زاده زارع.
ردیف 17- آقای علی پیران شندرشامی فرزند حجت اله بشماره شناسنامه 497 صادره 
اردبیل به شماره ملی 1462133614 در یک باب خانه و مغازه به مساحت 120/58 متر 
مربع پالک 5984 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی عبدالعزیز حسین پور نادری.
ردیف 18- خانم فاطمه سلیمانی ثمرین فرزند نورمحمد بشماره شناسنامه 8443 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1461935237 در یکباب خانه به مســاحت 112/50 متر مربع 
پالک 5985 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی الهقلی شاهی زارع.
ردیف 19- آقای اسماعیل فرهادی پیرآلقر فرزند صادق بشماره شناسنامه 1882 صادره 
اردبیل به شماره ملی 1463286112 در یکباب خانه مسکونی به مساحت 90 متر مربع 
پالک 5986 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی عارف فرازی مجد و فرهاد پورفرضی.
ردیف 20- آقای یحیی جمالی فرزند ذکریا بشــماره شناسنامه 3137 صادره اردبیل به 
شــماره ملی 1462314805 در یکباب مغازه به مساحت 16/25 متر مربع پالک 5987 
فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

خریداری از مالک رسمی عارف فرازی مجد. 
ردیف 21- آقای یحیی جمالی فرزند ذکریا بشــماره شناســنامه 3137 صادره اردبیل 
به شــماره ملی 1462314805 در یکباب خانه به مســاحت 90 متر مربع پالک 5988 
فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

خریداری از مالک رسمی عارف فرازی مجد.
ردیف 22- خانم طاهره جهانی علیمرادلو فرزند رشــید بشماره شناسنامه 240 صادره 
مغان به شــماره ملی 1620723751 در یکباب خانه به مساحت 94/50 متر مربع پالک 
5989 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

خریداری از مالک رسمی تقی شاهی زارع.
ردیف 23- آقای قســمت زورمند کرد قوجه بیگلو فرزند صمید بشماره شناسنامه 144 
صادره گرمی به شــماره ملی 1620870411 در یکباب خانه به مســاحت 105/18 متر 
مربع پالک 5990 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل خریداری از مالک رسمی محمد قلی شکرزاده.
ردیف 24- آقای رضا آقازاده فرزند التفات بشــماره شناسنامه 12125 صادره اردبیل به 
شماره ملی 1461684099 در یکباب خانه به مساحت 125 متر مربع پالک 5991 فرعی 
از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از 

مالک رسمی الهقلی شاهی زارع.
ردیف 25- آقای شاپور نوید ایمیر فرزند ایوب بشماره شناسنامه 22719 صادره اردبیل 
به شــماره ملی 1461436923 در یکباب خانه و مغازه به مســاحت 193/50 متر مربع 
پالک 7509 فرعی از 119 اصلی مفروز و مجزی شده از 119 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی جمشید حمیدپور.
ردیف 26- آقای ســاالر حیدری ساربان فرزند فیروز بشماره شناسنامه 12619 صادره 
مشگین شهر به شــماره ملی 1670107183 در یکباب خانه به مساحت 100 متر مربع 
پالک 1929 فرعی از 126 اصلی مفروز و مجزی شده از 126 اصلی واقع در بخش سه 

اردبیل خریداری از مالک رسمی ابوعلی صدر.
ردیف 27- آقایان حجت داداش زاده کله ســر فرزند خیراله بشــماره شناســنامه 830 
صادره اردبیل به شماره ملی 1464744645 و محمد ساعی کرکرق فرزند اختیار بشماره 
شناســنامه 9572 صادره اردبیل به شماره ملی 1461305381 بالسویه در یکباب مغازه 
به مســاحت 27/55 متر مربع پالک 4959 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شــده 

از 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی محمدحسین بابلی.
ردیف 28- آقای علی نصرتی مســتعلی بیگلو فرزند بایرامعلی بشماره شناسنامه 5349 
صادره اردبیل به شــماره ملی 6038494367 در یکباب مغازه به مساحت 40 متر مربع 
پالک 4972 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شــده از ق2 بشــماره 1665 فرعی از 

127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی شهرداری اردبیل.
ردیف 29- آقای ســیامک گل محمدی فرزند علیقلی بشــماره شناسنامه 377 صادره 
اردبیل به شــماره ملی 1466149086 در یکباب مغازه به مساحت 48 متر مربع پالک 
4973 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شــده از 1287 فرعی از 127 اصلی واقع در 

بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی حمداله یزدانی نوشنق.
ردیف 30- دولت جمهوری اســالمی ایران بنمایندگی اداره کل فرودگاههای اســتان 
اردبیل به شناســه ملی 10101287750 در یک قطعه زمین به مساحت 1505649 متر 
مربع پالک 1761 فرعی از 132 اصلی باستثناء 192و292و181و206و186و282 فرعی 

از 132 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی.
ردیف 31- شرکت دام خوش پرور به شناسه ملی 10240045178 در یکباب مرغداری 
به مساحت 6000 متر مربع پالک 206 فرعی از 335 اصلی مفروز و مجزی شده از 335 

اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود متقاضی.

آگهی اصالحی
بخش سه اردبیل:

ردیف 1- آقای اباذر میزانی حمیدآباد فرزند یوسف بشماره شناسنامه 428 صادره اردبیل 
به شــماره ملی 1463856938 در یکباب خانه به مســاحت 458 متر مربع پالک 214 
فرعی از 36 اصلی مفروز و مجزی شده از 36 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری 

از مالک رسمی ادریس کاظمی که برابر رای اصالحی هیئت تجدید آگهی گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/06/24

تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1397/07/08

رحیم محمدی
رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه دو شهرستان اردبیل

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای بهرام محمدی دارای شناســنامه 2516 به شــرح دادخواست 
به کالســه یک سیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان حمیــد محمدی به 
شناسنامه 5380008607 در تاریخ 1397/6/9 اقامتگاه دائمی خود 
در شهرســتان آوج بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- بهرام محمدی فرزند شعبان شماره شناسنامه 
2516 متولــد 1346 )پدر متوفی( 2- زهــرا افتخاری فرزند اصغر 
شــماره شناســنامه 2658 متولد 1349 )مادر متوفی( 3- آیســان 
محمدی فرزنــد حمید  کد ملی 5380191861 متولد 1394 )دختر 
متوفــی(4- نیکا محمــدی فرزند حمید کد ملــی 5380202160 
متولد 1396 )دختــر متوفی( 5- نیال محمدی فرزند حمید کد ملی 
5380202179 متولد 1396 )دختــر متوفی( 6- الهام زارعی کپته 
فرزند تیمور کد ملی 4310553583 متولد 1371 )همسر متوفی( . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تــا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

در غیر این صورت  گواهی صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

دفترچه مهمات و مجوز اسلحه ام  یک سریال 
1260145 و سالح شماره 5203617 به نام 
تیمور حســنی فرزند علی اکبــر با کد ملی 

2371263249 مفقود گردیده اعتبار ندارد.

سند کمپانی خودرو ســواری پراید تیپ سایپا 141 آی 
به شــماره پالک 391 و 74 ایران 11 به رنگ مشکی 
متالیک مدل 1383 و شماره موتور 00644966 و شماره 
شاسی S1482282106212 به نام حشمت اهلل خسروی 

فارسانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی 
به شــماره پــالک 269 ج 87- ایران 14 به رنگ 
بژ- متالیک مدل 1386 و شماره موتور 1959624 
و شماره شاسی S1412286336446 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز مالکیت موتورسیکلت پارسا 125 مدل 
93 به شــماره شاســی 9302511 و شماره موتور 
002110 و پــالک 94588-613 به نام حســین 

براری زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فارغ التحصیلــی اینجانب هادی عباس نیا فرزند فتح اهلل به 
شماره شناســنامه 1035 صادره از شاهین دژ در مقطع کارشناسی 
ارشــد رشته زیســت  فناوری میکروبی صادره از واحد دانشگاهی 
ارومیه با شماره 2108106 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ارومیه به نشــانی اول جاده سلماس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

ارومیه ارسال نماید.

ســند ســواری- هاچ بک ام.وی.ام به شماره موتور 
MVM484FBDJ023816 و شــماره شاســی 
NATGBAYLVJ1024229 به نام سارا یداله پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اجرائیه
مشــخصات محکوم له: معصومه صادق وفا نام پدر: حسين نشانى: استان همدان- شهرستان 

همدان- خيابان نواب صفوى- ک مهداد- مجتمع 19- واحد 3
ـ نشانى: مجهول المكان 2- مجتبى  مشخصات محکوم علیهم: 1- سياوش محمدى نام پدر:ـ 

ديهم نام پدر: ــ نشانى: مجهول المكان
محکوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9709978162200573 محكوم عليه محكوم است به فك و استرداد پالک خودرو پرايد 141 
به شــماره انتظامى 235 ب 46 ايران 18 و پرداخت مبلغ يك ميليون و دويست و پنجاه هزار 
ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له و ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بر عهده محكوم 

عليه مى باشد كه توسط اجراى احكام محاسبه و اخذ مى گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى(. 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن 
ميســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى 
دارد به همراه مشــخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشــت مى شود )مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394(. 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. )ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394(. 5- انتقال 
مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت 
ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به 
يا هر دو مجازات مى شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليــه خواهد بود. )تبصره1 ماده 3 

قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394(
قاضی شورای حل اختالف همدان- غفار شیرزادی م الف ۲5۹۰

آگهی ابالغ
خواهان آقای سیدســهراب موسوی نیا فرزند سیدامیدعلی دادخواســتی به طرفیت آقای حسین قاسمی فرزند 
علی و آقای منصور زال فرزند محمدکاظم به خواســته الزام به تنظیم و انتقال ســند تقدیم دادگاه نموده که به 
کالســه 970177 ثبت این شــعبه و برای مورخ 97/7/28 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا 
چون خواندگان مجهول المکان می باشــند به دستور ریاســت محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آ.د.م 
دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا خواندگان 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.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری اندیمشک - محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای اسکندر شیری فرزند راهخدا

شــاکی آقای منصور پیرمرادیان شــکوائیه به طرفیت آقای اسکندر شیری به مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده کالسه 9609983645500238 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر سمیرم )جزایی سابق( ثبت و 
وقت رســیدگی مورخ 1397/7/28 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر سمیرم )جزایی سابق(- صمد صابری

احضار متهم - آقای علی محمد حیدری فرزند محمد 
با کد ملی 5۶4۹5۰۳4۶۱ مجهول المکان 

متهــم به تــرک انفاق موضوع شــکایت خانم فاطمــه حمیدیان فرزند حاتم در پرونده کالســه 
970156د1 این شعبه تحت تعقیب می باشد. طبق ماده 174ق.آ.د.ک به شما ابالغ می گردد ظرف 
مدت یک ماه پس از نشر آگهی در دادیاری شعبه اول دادسرای شهرستان بروجن حاضر و از خود 
دفاع نمایید. درصورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید محلی آگهی می گردد. 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب بروجن 
محسن جلیلی پیرانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه ۹۷۰۱8۷ 
شورای حل اختالف شماره چهارم بروجن

خواهان: بهنام جعفری ف علی آدرس بروجن بلوار مدرس مجتمع آپادانا 
خوانده: ســلماز علیخانی ف علی محمد آدرس: مجهول المکان خواســته: مطالبه وقت رسیدگی: 
97/07/24 ساعت 9 صبح خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 97/04/04 به طرفیت 
خوانده تقدیم شــعبه شورای حل اختالف شماره چهارم بروجن نموده که به کالسه 970187 ثبت 
گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گــردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره چهارم بروجن - سلیمانی

درخواســت کننده: آقای رجبعلی هنرمندپور فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 223 صادره از شوشتر درخواستی به خواسته آگهی 
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم غالمرضا هنرمندپور فرزند رجبعلی به شــماره شناســنامه 1577 صادره از شوشــتر در 
تاریخ 97/6/14 در اقامتگاه دائمی خود در شهرســتان شوشتر بدرود حیات گفتند ورثه اش حین الفوت منحصر است از: 1- متقاضی 
با مشــخصات فوق پدر متوفی 2- خانم مریم خاتون مختاربندیان زاده فرزند رجب شــماره شناســنامه 400 صادره از شوشتر، مادر 
متوفی 3- خانم فاطمه شکیباپور فرزند محمد شماره شناسنامه- صادره از شوشتر، همسر متوفی. 4- خانم ستایش هنرمندپور فرزند 
غالمرضا شــماره شناســنامه 1871210380 صادره از اهواز، دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور جهت درج 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد و هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوســت از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ 

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۶ شهرستان شوشترابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

شماره پرونده: ۳۳7/۶/97 آگهی حصر وراثت

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: محمد رستمی نام پدر: مصطفی نشانی: تهران اتوبان آزادگان روبه روی یافت آباد خ عرفان 

روبه روی باسکول ممنون- سوپرمارکت یادگاری
مشخصات محکوم علیهم: 1- حمید مهرپرور نام پدر: رمضانعلی نشانی: البرز- کرج- محمدشهر- ولدآباد- خ 

کریم زاده- پشت کالنتری 44 ولدآباد- خ حافظ س پاسارگاد 2 ط 3 واحد 9
2- سید امیر ابریشمچیان لنگرودی نام پدر: سید محمد نشانی مجهول المکان 

مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: 1- سمانه اکبرپور نام پدر: براتعلی نشانی: هشتگرد- بلوار 
امام- یاس 3 س اسکان ط3 واحد 6  نوع رابطه: وکیل محکوم له: محمد رستمی 

2- ایرج قره حســن لو نام پدر: ولی اله نشانی: هشتگرد- بلوار امام- بن  بست یاس 3- ساختمان اسکان طبقه 3 
واحد 6 نوع رابطه: وکیل محکوم له: محمد رستمی

محکوم به:
بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609972679400363 محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخت تضامنی به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال اصل خواسته به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید چک 95/6/15 لغایت اجرای حکم و پرداخت ردیف دوم ســید امیر ابریشمچیان 
لنگرودی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت چک ش 717033 مورخ 95/06/27 به انضمام خســارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید چک 95/6/15 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به مبلغ 2/435/000 ریال و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی میباشد.
مسئول دفتر شعبه ۷4 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف کرج 
اکرم السادات میرخلیلی م الف- 97۱۳95۳/ف

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760324009002408- 1397/5/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی مجتبی فتحی فرزند محمد بشماره شناسنامه 3459 صادره از بوشهر به شماره ملی 3501491743 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 متر مربع پالک70 فرعی از 3388 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 3388/1 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از فرزانه تنگکیان مالک رسمی گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند 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: 1397/6/24                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/8
سهراب خواجه
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى برابر رأى 
شماره 139760305010000236 مورخ 1397/6/19 هيئت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خنداب تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسن رفيعى فرزندغفار به شماره شناسنامه 5 
در يك باب دامدارى به مســاحت 1257/83 مترمربع واقع در پالک 1 
اصلى بخش نه اراک- حوزه ثبت خنداب- موســوم به روستاى مانيزان 
)نامبرده مالك رسمى مشاعى روستاى مانيزان مى باشد( محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود درصورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظــرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/24 شنبه

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/8 يك شنبه
ابوالفضل محتشم کیا
رئیس ثبت اسناد و امالک خنداب

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


