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* بــا ورود آقاي خامنه اي به ســالن اجالس، رديف هاي 
عقب، همه مي ايستند و شروع مي کنند به دست زدن. آنها 
که جلو نشســته اند برمي گردند تا ببينند چه کسي آمده؛ 
تا آقاي خامنــه اي را مي بينند که عصا زنان در راهرو جلو 
مي آيند، همه بلند مي شوند و شروع مي کنند به دست زدن.

هند به زيمبابوه و از خودش به رابرت موگابه منتقل کند.
موگابه  نشستن  کند.  آغاز  رسماً  را  اجالس  که  است  موگابه  نوبت  حال 
روي صندلِي رئيس جنبش کشورهاي غيرمتعهد، معاني زياد و البته نه چندان 
انگليسِي  و  سفيدپوست  نخست وزيِر  آخرين  اسميت  يان  چهرة  دارد.  عميقي 
رودزيا، در اين لحظه ديدني است. او روزي، با تمام قاطعيت اعالم کرده بود 
»رودزيا هميشه سرزمين ماست که از نفوذ سياهان دور خواهد ماند«، اما حاال 
آن معلِم سياسي شدة سياه پوست، يعني »رابرت گابريل موگابه« نه تنها جاي 
از سازمان ملل هم  بعد  بين المللي  بزرگ ترين مجمع  بلکه رئيس  او نشسته، 
با برخوردهاي دموکرات مآبانة موگابه و ساير مسئوالن  اين روزها  شده است. 
زيمبابوه، »يان اسميت« رهبري گروه اقليِت مخالِف دولت در پارلمان را دارد.

موگابه سخنانش را از احترام به مادر راجيو گاندي رئيس پيشين جنبش 

دليلش هم مشــخص بود. 
ما در مدرســه رفاه يک سری 
اطالعات را از بيرون می گرفتيم 
و به بچه هــا انتقال می داديم، 
باهنر و  با شــهيد  جلســاتی 
شــهيد رجايی داشتيم، برخی 
کارهــا را که می توانســت به 
روشن شدن ذهن بچه ها کمک 
کند به عهــده می گرفتيم، به 
هرحال هم به خاطر اسم، هم 
به خاطر فعاليت های ظاهری و 
آشکاری که در مدرسه داشتيم 
طبيعی بود که در کنار سايرين، 
علی رغم سن کمی که داشتم 
دستگير شوم. تير يا مردادماه 
سال 52 بود، ساواکی ها ساعت 
11 شــب، به خانــه ما ريخته 
بودنــد، من خانه نبــودم و در 
منزل خاله ام بــودم، آنها تمام 
منزل را زيــرورو کرده بودند، 
عکس مرا نشــان داده بودند و 
گفته بودند کــه ما دنبال اين 
دختر می گرديم، پدرم ابتدا فکر 
می کرد که به دنبال برادرهايم 
آمده اند. خالصه حدود دوازده 
شب بود که مرا از منزل خاله ام 

دستگير کردند.«
خانم زهرا ميرخانی: »وقتی 
می خواســتند مدرســه رفاه را 
تاسيس کنند، جلسه ای در منزل 
شهيد رجايی تشکيل شد که من 
نيز در آن شرکت کردم؛ بعد به 
تدريج همه کار می کرديم. شبی 
که قرار بود فردا صبحش مدرسه 
باز شــود، من و خانم بازرگان 
افراز و شــهيد  وخانم )رفعت( 
رجايی و شهيد باهنر تا ديروقت 
کار کرديم، بعدا شــنيدم آقای 

با ورود آقاي خامنه اي به سالن اجالس، رديف هاي عقب، همه مي ايستند 
و شروع مي کنند به دست زدن. آنها که جلو نشسته اند برمي گردند تا ببينند 
جلو  راهرو  در  زنان  عصا  که  مي بينند  را  آقاي خامنه اي  تا  آمده؛  چه کسي 
به دست زدن. هيچ نمي شود  بلند مي شوند و شروع مي کنند  مي آيند، همه 
نمي شود.  قطع  تشويق  صداي  است.  باشکوه  چقدر  ورود  اين  که  گفت 
آقاي خامنه اي هم با اشارة سر به سران و مقامات احترام مي گذارند و بعضاً 
دست را با عصا براي کسي بلند مي کنند. مثِل اين استقبال گرم، از موگابة 
رهبر  نجوما«  »سام  و  نيکاراگوئه،  از  »اورتگا«  کوبا،  از  »کاسترو«  ميزبان، 
مأموران  از  يکي  مي شود.  انجام  هم  جنوبي  آفريقاي  عليه  ناميبيا  مبارزات 
ابتداي ِرديف  تا ايشان روي صندلي خودشان، در  تشريفات تعارف مي کند 

سوم بنشينند. 
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از عقب  و صداهايي  نشسته اند که سر  روي صندلي خود  آقاي خامنه اي 
مي شنوند. مردي با صداي بلند، عربي صحبت مي کند و هر لحظه به ايشان 
نزديک تر مي شود. آقاي خامنه اي صاحب صدا را مي شناسند، اما برنمي گردند تا 
او را ببينند. حاال مرِد عرب آن قدر نزديک شده است که ديگر صداي پايش را هم 
مي شنوند. دست هاي مرد عرب در يک لحظه از دو طرف، بازوان آقاي خامنه اي 
را مي گيرد، اما آقاي خامنه اي خيلي سرد، فقط نگاهي به »عرفات« مي اندازند 
با ايران گرم  و دوباره رويشان را برمي گردانند. عرفات مي خواهد رابطه اش را 
مقابلش  اما طرف  دهد،  انجام  برادرانه  و  روبوسِي صميمي  يک  و  دهد  نشان 
حتي يک دست دادن رسمي را هم از او دريغ مي کند. و ياسر عرفات دليل اين 

برخورد را خوب مي داند.
اما  بود.  تعطيل  مهرآباد  فرودگاه  بهمن،  بيست وهشتم  پنجاه وهفت،  سال 
يک هواپيماي مسافربري کوچک، با وجود  هشدارهاي پشت سرهِم برج مراقبت، 
بدون توجه، به فرودگاه نزديک شد و باالخره با پُررويي روي باند نشست. ياسر 
اعتراض  او  به  بروم.  امام  نزد  مي خواهم  گفت  و  پياده شد  هواپيما  از  عرفات 
به خانة خودش،  ورود  براي  آدم  نداديد. گفت:  اطالع  قبل  از  کردند که چرا 
از قبل اطالع نمي دهد؛ من به آمريکايي ها هم گفته ام که با شما کاري ندارم، 
من به ايران تکيه مي کنم. آن روز مردم ايران، سرخوش از پيروزي انقالبشان، 
و  سر  ديدنش  براي  و  مي ديدند  فلسطين  مبارزة  نماد  به عنوان  را  »ابوعمار« 

دست مي شکستند.
ياسر  يا  ابوعمار  يا  عبدالرئوف الحسيني«  عبدالرحمن  »محمد  همان  اين 
آقاي خامنه اي  اما  بر سر؛  بسته  نظامي و چفية  لباس  با همان  است،  عرفات 
حتي حاضر نيستند با او دست بدهند. بوي خيانت و سازش کاري عرفات کم کم 
بلند  شده و اين را، شامة تيز ايراني ها خوب احساس مي کرد. از طرف ديگر، 
عرفات دلدادة صدام جنايتکار شده است و حاال هرچه توان و آبرو دارد، گذاشته 
از شکسِت  را  با يک صلح ظاهري، صدام  با ميانجيگري هاي ذليالنه،  تا  است 
حتمي در جنگ نجات دهد. بهانه اش اين است که دو کشور اسالمِي قوي، بايد 
جنگ خودشان را تمام کنند و توانشان را براي مقابله با اسرائيل به کار ببرند. 
و عرفات آن قدر ساده نيست که اين حرِف ساده لوحانه را از روي اعتقاد بزند. 
او خوب مي داند که پيروزي نهايي انقالب ايران و نجات کشور و ملت عراق از 
دست جنايتکاران بعثي، پايه هاي آمريکا و اسرائيل را مي لرزاند؛ اما عرفات به 

قدرت خودش فکر مي کند و اهل معامله شده است. 
و فقط دو سال ديگر مانده است به يکي از فضاحت بارترين روزهاي تاريخ 
تاريخي عرفات. سال 1988 ميالدي، عرفات در  و  فلسطين و خيانت کثيف 
تروريستي  عمليات هاي  از  و  به رسميت مي شناسد  را  اسرائيل  ملل،  سازمان 
انتقاد مي کند! و بعد از آن است که در گرداب فرو مي افتد و هر روز بيشتر 

فرو مي رود. 
هدف عرفات از آمدن به هراره، بيشتر نجات صدام است تا کمک به آزادي 
فلسطين، اما اولين تيرش به سنگ مي خورد و سرخورده، بر صندلي خود که 

دقيقاً پشت صندلي آقاي خامنه اي است، مي نشيند.

شروع مي کند و بعد از تشکر از راجيو و هند، در سخنرانِي افتتاحيه از همه چيز 
دامن  ننگي،  لکة  مثل  که  ـ  آپارتايد  رژيم  غم انگيز  قصة  از  مي گويد؛  سخن 
بشريت را آلوده کرده ـ تا مشکالت اقتصادي کشورهاي غيرمتعهد، تا مبارزه 
حتي  و  نيکاراگوئه  و  فلسطين  مسئلة  تا  آن،  امثال  و  هسته اي  سالح هاي  با 
مديريت  و  زرنگي  به  خيلي  که  زيمبابوه اي  خبرنگاران  عراق.  و  ايران  جنگ 
باشيد،  مطمئن  که  مي گويند  ايراني  خبرنگاران  به  مي بالند،  نخست وزيرشان 
دست زدن  مي کند.  تمام  را  جنگ  »رابرت«  آمده،  رئيس جمهورتان  که  حاال 
نشان مي دهد که  از صحبت هايش هم  اين قسمت  در  موگابه  براي  حاضران 
نتيجة  اين  بين دو عضو جنبش، زودتر تمام شود.  همه مي خواهند درگيري 
همان نکته اي بود که آقاي خامنه اي، ديروز قبل از حرکت، در فرودگاه مهرآباد 

تهران گفته بودند:
حرف هاي  ما  که  است  فرصت  بهترين  غيرمتعهدها  کنفرانس 
حقيقي خودمان در جنگ را به گوش همه برسانيم. رسانه هاي جهاني 
و سياست هاي استعماري و استکباري مانع شدند تا سخن حقيقي ملت 

ايران در باب جنگ به گوش مردم دنيا برسد.
و  شده.  تحميل  ما  بر  جنگ  اين  نمي دانند  هنوز  دنيا  در  خيلي ها 
موضِع عادالنه و به حِق ما را در اين جنگ نمي دانند و از قدرت ارادة 

ملت ما در مقابله با اين توطئة جهاني بي اطالع هستند.
آقاي خامنه اي آمده اند تا با حضور فعال و منطق محکم و نيرومند خود، 
حق  حرف  جهان،  در  حقيقت  طالب  گوش هاي  تمام  و  حاضر  کشور   99 به 
به خصوص حقيقت شروع ظالمانة  بگويند؛  را دربارة جنگ  جمهوري اسالمي 

جنگ از طرف بعثي ها، و شرايط عادالنة به پايان رساندن آن را.
* * *

در افتتاحية اجالس هاي سران، مرسوم است که بعد از سخنرانِي افتتاحية 
و  آمريکا،  اروپا،  آسيا،  آفريقا،  قارة  چهار  از  نمايندگي  به  نفر  پنج  رئيس، 
بگويند.  تبريک  ميزبان  کشور  به  را  جنبش  رياست  آزادي بخش،  نهضت هاي 
نمايندگاِن قاره ها در اجالس هاي مقدماتِي کارشناسان و وزيران، تعيين و در 
اجالس سران تصويب مي شوند. اجالس هشتم از اين نظر، يک فرصت مناسب 
براي ايران است، چون نمايندگِي قارة آسيا را به ايران واگذار کرده اند. و اين 
يعني آقاي خامنه اي به جز نطق اصلِي خودشان، در اين فرصت هم از طرف 
کشورهاي آسيايي سخنراني مي کنند. و اين، اعتباري ديگر است براي انقالِب 
اسالمِي جوان، در ميان کشورهاي غيرمتعهد. و طبيعتاً طه ياسين رمضان از 

اين اتفاق خشنود نيست.
وحدت  سازمان  رئيس  و  کنگو  رئيس جمهور  ساسونگسو«  »دنيس  اول 
در  نژادپرستي  دربارة  سخنراني اش  اکثر  طبيعتاً  و  مي کند  صحبت  آفريقا 
آفريقاي جنوبي است. رنگ پوسِت سياه و چهرة دردکشيدة اين مقام آفريقايي، 
پيروزي  از  که  آن گاه  و  مي کند  بيشتر  نژادپرستي  مورد  در  را  کالمش  تأثير 
ملت هاي آفريقايي بر استعمارگران و اميِد پيروزي بر آپارتايد مي گويد، اميد و 

حرارت در ميان حضار باال مي رود.

* خانم دباغ بهترين جلوه زندان اســت. او بســيار 
بدحال بود، گويــا يک عمل جراحی نياز داشــت، 
يک موضع چرکين در بدنش به وجــود آمده بود که 
احتماال در اثر شدت شکنجه ها و جراحات وارده بود.

* در مدرسه رفاه يک سری اطالعات را از بيرون می گرفتيم 
و به بچه ها انتقال می داديم، جلســاتی با شــهيد باهنر و 
شهيد رجايی داشــتيم، برخی کارها را که می توانست به 
روشن شــدن ذهن بچه ها کمک کند به عهده می گرفتيم.

*خانم رضوانه دباغ: »پس از انتقال به کميته مشترک 
مورد بازجويی قرار گرفتم. در مرحله اول و دوم به تنهايی 
بازجويی شدم و چند مرحله نيز در حالی که افراد ديگر 
را شکنجه می کردند و صدای ضجه و ناله و گاهی صدای 
اهلل اکبر و اهلل اهلل آنها را می شــنيدم بازجويی شدم.

خاطرات 
مرضيه حديدچی )دباغ( - 56

جلوه مقاومت و ایستادگی در زندان

می گفتيم و آنها تاريخ طبيعی به 
ما می گفتنــد. گاهی وقت ها به 
اشــتراکاتی می رسيديم و گاهی 
هم نظر جدايی داشتيم و هرکس 
موضــع خودش را حفظ می کرد 
]...[ در خاطرم هســت که خانم 
دباغ خيلی بيمــار بود، بيماری 
نمی توانست  و  داشــت  زنانه ای 
در بحث های ما شرکت کند. آن 
کنار روی تخت افتاده بود و فقط 

* * *
و  هند  نخست وزير  گاندي«  »راجيو  افتتاحيه،  مراسم  سخنران  اولين 
رئيس پيشيِن جنبش عدم تعهد است. او و کشورش براي آقاي خامنه اي، يک 
دقيقه  چند  همان  در  نيستند.  بقيه  مثل  ساده،  کشور  يک  و  سياسي  مقام 
آقاي خامنه اي مي گذرد. هند  از ذهن  زيبايي  تصاوير  راجيو،  سخنرانِي کوتاِه 
را، و استقاللش را، و مسلمانانش را، بهتر از اکثر مردم هندوستان مي شناسند. 
نوشتة  هندوستان«  آزادي  نهضت  در  »مسلمانان  کتاب  که  بود   1347 سال 
»عبدالمنعم النمر« را ترجمه و تأليف کردند؛ البته آنچه به فارسي چاپ شد، 

متفاوت و عميق تر از کتاب عربي بود. 
آقاي خامنه اي  انقالب،  پيروزي  سالگرد  دومين  در  هم،    1359 سال 

واکنش ها و گفته های یک دیپلمات انقالبی در هراره
از هراره تا تهران - ۸

بحث های ما را می شنيد...«
خانم خيــر: »... خانم دباغ 
بهتريــن جلوه زندان اســت. 
او قبــل از ما در زنــدان بود، 
محاکمه شــده بود ولی هنوز 
نبود،  مشــخص  محکوميتش 
گويا  بود.  درجريان  پرونده اش 
او ابتــدا در کميته بود، ما اول 
به قصر رفتيم، بعدا خانم دباغ 
را آوردند، او بسيار بدحال بود، 
گويــا يک عمــل جراحی نياز 
داشت، يک موضع چرکين در 
بدنش به وجود آمــده بود که 
احتماال در اثر شدت شکنجه ها 
و جراحات وارده بــود. دارو و 
درمــان روی وی موثر نيفتاده 
بود. خيلی بدحال بود. دباغ در 
زندان به وضعيت سختی گرفتار 
بود؛ مشــکل قلبی داشت و به 
شديدی  فوق العاده  خون ريزی 
افتــاده بود. نســبت به خانم 
دباغ بيــن بچه های مذهبی و 

يا فرار کردند. بعد دستگيری های 
بعدی صورت گرفت.«

ب: با دباغ در زندان
خانــم رضوانه دبــاغ: »پس 
از انتقــال به کميته مشــترک 
مورد بازجويی قــرار گرفتم. در 
مرحلــه اول و دوم بــه تنهايی 
بازجويی شدم و چند مرحله نيز 
در حالی که افراد ديگر را شکنجه 
می کردند و صدای ضجه و ناله و 
گاهی صدای اهلل اکبر و اهلل اهلل آنها 
را می شنيدم بازجويی شدم. مدام 
از من می پرسيدند: فالن شخص 
کجاست؟ بعضا در حضور مادرم 

بازجويی می شدم.
پس از شکنجه های زياد دقيقا 
خاطرم نيست ولی حدودا هفت تا 
هشت روز در بيمارستان شهربانی 
بستری بودم، در آنجا من حکم 
زندانی را داشتم نه بيمار. چون به 
تخت بسته شده بودم و دو نگهبان 
هم از من مراقبت می کردند. پس 
از مدتی هم به زندان قصر منتقلم 
کردند، در دادگاه به يک ســال 

آن زمان خيلی گذشــته است و 
من چيز زيادی به يادم نمی آيد. 
از خانم دباغ فقط سکوتش را به 
ياد دارم. در خاطرم هست که ما 
با آنها ]چپی ها[ جلسه داشتيم، 
شش نفر از ما مسلمان ها، شش 
نفر هم از آنها دور هم می نشستيم، 
ما تفسير پرتوی از قرآن را به آنها 

خميني  امام  و  انقالب  پيام  تا  رفتند  هند  به  انقالب،  سفير  به عنوان 
»اينديرا  خانم  »راجيو«،  مادر  موقع  آن  برسانند.  هند  مردم  گوش  به  را 
نهرو«.  لعل  بزرِگ هندي »جواهر  بود؛ دختر مجاهد  گاندي« نخست وزير 
»ماهاتما  با  نسبتي  هيچ  اما  بود،  گاندي  نامش  گرچه  که  نخست وزيري 
نداشت. در آن سفر، خانم گاندي وقت مالقاتي گذاشت  گاندي« معروف 
براي ديدار با آقاي خامنه اي، يکي از اعضاي شوراي انقالب و امام جمعة 
تهران. آقاي خامنه اي که وارد اتاق شدند، خانم گاندي که همين چند سال 
پيش با محمدرضا پهلوي در دهلي دست داده بود، دست هايش را به نشانة 
احترام به هم چسباند و سالم کرد. اين برخورد براي آقاي خامنه اي پيام ها 
از آن ياد مي کردند تا ديپلمات هاي ايراني،  و نکات مهمي داشت که بعداً 
به  آسيبي  باشند  مطمئن  و  ندهند  ارجحيت  دين  قوانين  بر  را  هيچ چيز 

روابط و مسائل کشور نمي رسد. 
يک سال قبل از اجالس، در سال 1364، اينديرا را ترور مي کنند و بعد از 
او، پسرش راجيو نخست وزير مي شود. حاال راجيِو نسبتاً جوان، خوش پوش و 
شيک و زبل، با تسلط، چند دقيقه اي صحبت مي کند تا رياست اجالس را از 

صفحه 6
دو شنبه ۱6 مرداد ۱۳۹6 

۱4 ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱6۹۰

رجايی حتی تا صبــح آنجا بوده 
است. ســال 48، 49 بود که اين 
مدرسه تاسيس شد. ]...[ ما بيشتر 
وقتمان در رفاه می گذشــت، من 
جزو اولين کسانی بودم که دستگير 
شدم؛ بعد از من تعدادی مثل خانم 
بازرگان و خانم افراز پنهان شدند و 

حبس تاديبی محکوم شدم ولی 
به علت کمی سن آن را به چهار 
ماه تقليــل دادند در زندان قصر 
بودم که از نشانه هايی که بچه ها 
به هــم می دادند حدس زدم که 

مادرم را نيز به آنجا می آورند.«
خانم ميرخانی: »متاسفانه از 

همکاری  نهايــت  غيرمذهبی 
پروانه وار  وجود داشــت، همه 
دورش می چرخيدند. حتی برای 
زمان هايی که حال وی خيلی بد 
می شد، لباس های خاصی تهيه 
کرده بودند. از ملحفه های زندان 
لباس بلندی دوخته بودند که 
سرتاسری بود تا بدن خانم دباغ 
در آن آزاد باشد و زخم هايش 

کمتر او را ناراحت کند.

سند کمپانی و برگ سبز و پروانه تردد خودرو سواری هاچ بک 
هیوندای النترا به شــماره پالک 64837 - اروند به رنگ 
 G4NCFU853771 قرمز مدل 2016 و شــماره موتور
و شماره شاسی KMHD35LH9GU255848 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو سواری هاچ بک پژو206TU3  به 
شماره پالک 573 ص 14 - ایران 14 به رنگ سفید - 
 165A0006506 روغنی مدل 1394 و شماره موتور
و شماره شاسی NAAP03EE7EJ601159 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
بانو فریده شــهرت ملــک زاده نام پــدر محمدتقی بشاســنامه 874 صادره از 
مسجدســلیمان درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که شادروان مرحوم خلیل شهرت تقی نژاد بشناسنامه 8174 صادره 
رامهرمز در تاریخ 96/3/27 در اهــواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر )همسر متوفی( 2- امین تقی نژاد شماره 
شناســنامه 2053 صادره اهواز 3- افشین تقی نژاد شــماره شناسنامه 11637 
صادره اهواز 4- آرمین تقی نژاد شــماره شناسنامه 1740401883 صادره اهواز 
)فرزند پسر متوفی( وال غیر به شرح دادخواست تقدیمی شماره 960134/9/96

 اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یــک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صــادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره۲ 
شهرستان اهواز- اسالمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خالد اســمعیل زهی خاص فرزند محمد به شــماره ملی 
3610580380 به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609985500900267 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
خان بی بی شــه بخش بشناســنامه 288 در تاریــخ 80/7/14 در اقامتــگاه دائمی خود 
بــدرود حیــات گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- خواهان با 
مشخصات ســجلی فوق فرزند متوفی. 2- مهدی اسمعیل زهی خاص شماره شناسنامه: 
3611301760 صادره از زاهدان نسبت با متوفی: فرزند 3- خیربی بی اسمعیل زهی خاص 
شماره شناســنامه: 3610215852 صادره از زاهدان نســبت با متوفی: فرزند 4- سمیرا 
اســمعیل زهی خاص به شناســنامه 3611075175 صادره از زاهــدان فرزند متوفی 5- 
صدیقه اســمعیل زهی خاص به شناسنامه 3611075167 صادره از زاهدان فرزند متوفی 
6- فریده اسمعیل زهی خاص به شناسنامه 3610580372 صادره از زاهدان فرزند متوفی.  
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۹ شورای حل 
اختالف مجتمع شماره ۳ شهرستان زاهدان- میثم عودی

م الف ۱65۳

کارت هوشمند خودرو به شــماره 2401787 مربوط به خودرو 
کامیون- یخچالدار کاویان K106GLS مدل 1389 به رنگ 
ســفید- روغنی و به شماره شــهربانی 799 ع29- ایران 24 و 
شــماره موتور EQ4BTAA3969537940 و شماره شاسی 
NA5K1063C9G334694 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی 

طاهره اسدی
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان الیگودرز

نظــر به اینکه آقای علیرضا میرزائی فرزند علیشــاه دادخواســتی بطرفیت 
آقایان رضا کنگاوری و ســیاوش نعیمی و ســام نعیمی بخواســته الزام به 
تنظیم ســند رســمی و جلب ثالث طبق قانون تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان الیگودرز نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی 
)حقوقــی(  الیگودرز ارجاع گردیده و به کالســه 950348 و 960203 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/25 ساعت 9 صبح تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خواندگان پس از آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردد.

برگ سبز و کارت خودروی سواری پراید هاچ بک مدل 1394 
به رنگ سفید به شــماره موتور 5278201 و شماره شاسی 
5811277 و شــماره پالک ایران 45- 179ط81  متعلق به 
خانم مهدیه سلمانی زاده جوشانی به کد ملی 3189901813 
و شماره شناسنامه 554 فرزند حسن صادره از گلباف مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مشخصات محکوم له:
نــام: نقره نام خانوادگی: فالحی نام پدر: فیض اله شــغل: - نشــانی محل 

سکونت: ایوان- خ امام)ره( کوچه فلسطین
محکوم به:

محکوم علیــه به موجب دادنامه شــماره 227 مورخ 96/3/1 شــعبه دوم 
شــورای حل اختالف در حق محکوم له، محکوم به تکالیف ذیل می باشــد: 
1- پرداخت مبلغ 600/000 ریال وجه نقد به نرخ روز بر اســاس شــاخص 
ساالنه نرخ بانک مرکزی که محاسبه آن برعهده دایره اجرای احکام مدنی 
اســت. 2- هزینه نیم عشر دولتی به مبلغ 5 درصد میزان محکوم به برعهده 

خوانده می باشد.
مشخصات محکوم علیه: 

نام: همت نام خانوادگی: محمودی نام پدر: محمد شــغل: - نشــانی محل 
سکونت: مجهول المکان

به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه 
اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی محکوم علیه مکلف است:

1- پــس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا 
بگــذارد و یا ترتیبی برای محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد. در هر 
صورت نسخه ای از موافقت نامه یا رونوشت مصدق آن را به شورا تسلیم دارد.
2- مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفای طلب از آن میسر باشد در 
صورتیکــه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مذکــور صورت جامع دارایی خود را اعم از منقول و غیرمنقول به مســئول 

شورا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
3- عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از 
انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبانماه 1352 شمســی و همچنین 
مواد مربوطه در قانون اصول محکمات که مســتخرجه ای از این دو قانون 
در ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اســت توجه نمود و به آن عمل نماید در 
غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از ســوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
دبیرخانه شورا: طیبه خورانی
رئیس شعبه دوم حقوقی: محمدعلی خسروی

برگ اجرائیه

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای شــریف منتظری فرزند علی به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول و 
تحصیل مال نامشــروع از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشــد و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب الیگودرز جهت دفاع از اتهام خود حاضر شود در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان الیگودرز

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

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شماره 139660317007002239 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سجاد بهزادی مقدم فرزند موسی بشناسنامه شماره 0 صادره 
از بهبهان بشــماره ملی 1850084475 در ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 55/76 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5658 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 
رســمی آقای میرزاحسین شریعت زاده محرز گردیده است. لذا مراتب به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته 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 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: 96/5/16                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/31

8/298 م الف

شماره اجرائیه 9610426110800163
شماره پرونده 9509986110800467
شماره بایگانی شعبه 950500

مشخصات محکوم له: نام: طعیمه نام خانوادگی: غوین باوی نام پدر: شری نشانی: استان خوزستان - شهرستان 
اهواز - اهواز - کوی ملت - نبش خ 7 اقبال پالک 25 مجتمع باوی طبقه 2

مشخصات محکوم علیه: نام: سیدمحمدرضا نام خانوادگی: مجتهدی نام پدر: سیدمحمد نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به دادنامه شماره 9509976110801323 محکوم علیه 
محکوم است به 1- مبلغ 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 7316000 ریال بابت هزینه دادرسی 
3- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )1/7/94( تا زمان پرداخت اصل وجه بر مبنای شاخص تورم 

اعالمی ازسوی بانک مرکزی در حق محکوم له و نیز پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان اهواز - صباغی

محل امضا رئیس و مهر دادگاه: علیرضا نوری
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروع مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری 
محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
نشانی: استان خوزستان - شهرستان اهواز - انتهای عامری - اول نیوساید - مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

اجرائیه

طبق درخواست کتبی آقای عبدالرحمن زارعی مبنی بر افراز پالک 
4362-اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان مدرس 
6 که سهمی وی بموجب صورت مجلس افرازی شماره 2/13834 
مورخــه 1396/4/24 افراز و حدود و مشــخصات قطعات افرازی 

بدین نحو:
1- ششــدانگ یکباب منزل مسکونی قطعه یک افرازی به شماره 
دو فرعی از 4362 اصلی به مســاحت )169/39( صد  شصت و نه 
متر و ســی و نه دسیمتر مربع. واقع در بخش یک بلوچستان شهر 
زاهدان - مدرس 6 کدپستی-9817613819 با حدود اربعه: شماال 
خط فرضی اســت بطول )10/31( ده متر و ســی و یک سانتیمتر 
به تعریض کوچه شــرقا دیوار بدیوار بطــول )14/72( چهارده متر 
و هفتاد و دو ســانتیمتر به قطعه دو تفکیکی شماره سه  فرعی از 
چهار هزار و ســیصد و شصت و دو اصلی جنوبا در دو قسمت اول 
دیواربدیــوار بطول )1/90( یک متر و نود ســانتیمتر به چهار هزار 
و هفت اصلــی دوم دیوار بدیوار بطول )9/16( نه متر و شــانزده 
سانتیمتر به شماره یک فرعی از چهار هزار و سیصد و هفت اصلی 
غربا در دو قســمت اول خط فرضی است بطول )12/72( دوازده 
متــر و هفتاد و دو ســانتیمتر به تعریض کوچــه دوم خط فرضی 
اســت بطول )2/70( دو متر و هفتاد ســانتیمتر به تعریض کوچه. 
در اجرای بخشــنامه 91/23511-91/1/29 سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور به جای باقیمانده پــالک 4362 - اصلی پالک 2 

فرعی از 4362-اصلی منظور گردید. حقوق ارتفاقی ندارد.
در رهن و بازداشت نمی باشد بهاء طبق ارزیابی مبلغ 15/000/000 

ریال که در سهم آقای عبدالرحمن زارعی قرار گرفت.

2- ششدانگ یکباب منزل مســکونی قطعه دو افرازی به شماره 
ســه فرعی از 4362 اصلی مفروز و مجزی شــده از صفر فرعی 
از اصلی مذکور به مســاحت )206/9( دویســت و شش متر و نود 
دسیمتر مربع. واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان - مدرس 
6 کدپستی 9817613833 با حدود اربعه: شماال خط فرضی است 
بطول )14/66( چهارده متر و شــصت و شش سانتیمتر به تعریض 
کوچه شرقا در دو قســمت اول دیواریست بطول )0/25( بیست و 
پنج ســانتیمتر به تعریض کوچه دوم دیوار بدیوار بطول )15/00( 
پانزده متر به شماره یک فرعی از چهار هزار و سیصد و شصت و دو 
اصلی جنوبا دیواربدیوار بطول )13/10( سیزده متر و ده سانتیمتر به 
چهار هزار و سیصد و هفت اصلی غربا دیواربدیوار بطول )14/72( 
چهارده متر و هفتاد ودو ســانتیمتر به قطعه یک تفکیکی. شماره 
دو فرعــی از چهار هزار و ســیصد و شــصت و دو اصلی. حقوق 
ارتفاقی ندارد، در رهن و بازداشت نمی باشد بهاء طبق ارزیابی مبلغ 
17/000/000 ریال. که در سهم آقای  عبدالرضا ریگی قرار گرفت.
لــذا مراتب طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع و 6 
آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع و 18 آیین نامه اسناد 
رســمی الزم االجرا قانون ثبت آگهی می گــردد تا چنانچه مالکین 
مشاعی اعتراضی نســبت به عملیات افرازی دارند از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا به دادگاه محل 
وقوع ملک تسلیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه نمایند، در 
غیر اینصورت پس از گذشت مدت قانونی و با ارائه گواهی الزم از 
مراجع قضایی توسط متقاضی افراز مبنی بر نرسیدن اعتراض سند 

مالکیت ششدانگی با حدود و مشخصات فوق صادر خواهد شد.

 آگهی ابالغ صورت مجلس افراز

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

تاريخ انتشار: دوشنبه 1396/5/16

م الف 1599

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: 

نام: نقره  نام خانوادگی: فالحی، نام پدر: فیض اله، شــغل:- نشــانی محل 
سکونت: ایوان- خ امام)ره( کوچه فلسطین

محکوم به
محکوم علیــه به موجب دادنامه شــماره 158 مورخ 96/2/20 شــعبه دوم 

شورای حل اختالف در حق محکوم له، محکوم به تکالیف ذیل می باشد: 
1- پرداخت ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال از تاریخ 92/11/1 لغایت زمان اجرای 
حکم که محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است به عنوان اصل خواسته.
2- هزینه نیم عشر دولتی به مبلغ 5 درصد میزان محکوم به برعهده خوانده می باشد.

مشخصات محکوم علیه:
نام: همت، نام خانوادگی: محمودی، نام پدر: محمد، شــغل: - نشانی محل 

سکونت: مجهول المکان
به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه 

اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی محکوم علیه مکلف است:
1- پــس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا 
بگــذارد و یا ترتیبی برای محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد. در هر 
صورت نسخه ای از موافقت نامه یا رونوشت مصدق آن را به شورا تسلیم دارد.

2- مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفای طلب از آن میســر باشد 
درصورتــی که بدهکار خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مذکور صــورت جامع دارائی خود را اعم از منقــول و غیرمنقول به 

مسئول شورا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.
3- عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از 
انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسی و همچنین 
مواد مربوطه در قانون اصول محکمات که مســتخرجه ای از این دو قانون 
در ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اســت توجه نمود و به آن عمل نماید در 
غیر این صورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
دبیرخانه شورا: طیبه خورانی
رئیس شعبه دوم حقوقی: محمدعلی خسروی


