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برايتانزحمتدرستميکند.«
اصلسخنرانيآقايخامنهايتقريباًتمامشده.فقطيکتسويهحساب

ماندهکهبايدانجامشود:
]ادامه سخنرانی آیت اهلل خامنه اى:[ آقاى رئيس! 

الزم  کنم،  قرائت  را  خودم  نطق  فراز  آخرین  آنی که  از  قبل 
می دانم به صحبتی که یکی از حضار، در روز افتتاح، دربارة جنگ 
کردند و کاماًل یک جانبه و نادرست بود، اشاره کنم و به آن پاسخ 
به درستی  دیروز  خود،  شيواى  صحبت  در  موگابه،  آقاى  بدهم. 

اما بود، شوروي دست در عماًل افغانستان نظامي، اشغال از پيش
مسکونشينان تصور ريخت. بههم اوضاع پرچميها و خلق کودتاي با
آرامتر کشور و بهتر مردم براي وضع افغانستان، اشغال با که بود اين
ميشود،اماآنهااصاًلروحياتواعتقاداتمردمرانميشناختند.ارتش
سرخبامقابلهايمواجهشدکهاصاًلتصورشرانميکرد.آنهاباسهگروه
قبيلههاي متشکِل نيروهاي دوم شهرها، عادي مردم اول ميجنگيدند:
افغانکهخودشانبهآنهالشکرميگفتندوسومبعضيازگروهانهاي

ارتشکهبهصفمجاهدانپيوستهبودند!

* نيکاراگوئه از استعمار اسپانيا استقالل یافت، اما روي 
آرامش ندید. این کشور بعد از استقالل، مدتي گرفتار 

تفنگ داران آمریکایي بود که در آن مستقر شده بودند؛ 
و مدتي طوالني نيز گرفتار دیکتاتورِي خشن »آناستازیا 
سوموزا«؛ ژنرال سوموزا چون با آمریکا مشکلي نداشت، 

آنها هم با ظلم ها و جنایات او کاري نداشتند.

هراره اجالس زمان تا روسها و مجاهدان بين چريکي جنگهاي
نيزادامهداشت.يکسالقبل،يعنيسال1364)1985م(خونينترين
در اکثرجنوب و بود کاماًلدردستشوروي بود.شمال سالجنگها
دستمجاهدان.چندگروهازبهتريننيروهايشورويدرغرِبافغانستان،
يعنيدرمرزجمهورياسالميايرانمستقرشدهبودند،بهدودليل؛اول
گروههاي با مقابله دوم و ايرانيها احتمالي حملة درمقابِل بازدارندگي
مجاهديکهدرداخلايرانمقرداشتند.ايننيروهاچندبارنيزجرأت
بهخرجداده،واردخاکايرانشدندوعليهمقرمجاهدانعملياتکردند؛
اماچونهواپيماهاينيرويهواييايرانبهدليلورودغيرقانونيشان،آنها
رابمبارانکردهبود،نفوذشانبهخاکايرانمتوقفشد.ايرانباوجود

جنگتحميليباعراق،ازچندينگروهمجاهدافغانيحمايتميکرد.
مراکزکوهستانيوصعبالعبور،بهترينمحلهابراياستقرارمجاهدان
بودوارتششورويهممرتببهآنهاحملهميکرد.بيناينمقرها،درة
پنجشيرمعروفشدهبود؛روسهاپنجبارباتمامقوابهمجاهدانتحت
اماناکام فرماندهي»احمدشاهمسعود«درايندرهحملهکردهبودند،

برگشتهبودند.
آنهاميگفتند بود. بمبارانمناطقمسکوني اشغالگران، بعدي اقدام
مردم بايد پس هستند، عادي مردم بين و خانهها همين در مجاهدان
راازخانهوزندگيبيرونکنيمتامجاهدانراشکستدهيم!بههمين
بين از آبراهها و مزارع و شد ويران مسکوني مناطق از بسياري بهانه،
جابهجا کشور درون افغانستان جمعيت يکسوِم سال، پنج طي رفت.
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۲۰ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۳

از هراره تا تهران - ۳۴

حمایت ایران از ملت های مبارز؛ پشتیبانی آمریکا از دیکتاتورهای خونخوار

*  نيروهاى شوروى چند بار جرأت به خرج داده، وارد خاک 
ایران شدند و عليه مقر مجاهدان افغانستانی عمليات کردند؛ 

اما چون هواپيماهاي نيروي هوایي ایران به دليل ورود 
غيرقانوني شان، آنها را بمباران کرده بود، نفوذشان به خاک 
ایران متوقف شد. ایران با وجود جنگ تحميلي با عراق، از 

چندین گروه مجاهد افغاني حمایت مي کرد.

زیرپوست جنگ - ۸
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الجبــوری،ازاعضایارشــدحزب

بعثعراق:
*آمریکایی ها در سال 19۸1 
تجهيز صدام حسين به اطالعات 
آواکس  هواپيماهاى  از  حاصله 
را شــروع کردند، عربستانی ها 
شــروع کردند به تأمين صدام 
تجهيزات  و  با ســالح  حسين 
جنگی با حمایت آمریکا، دونالد 
فرستاده  عنوان  به  رامســفلد 
ویژه رئيس جمهــور آمریکا دو 
بار به عراق آمد و دو بار در ]20[ 
دسامبر 19۸۳ ]29 آذر 1۳62[ و 
]2۴[ مارس 19۸۴ ]۴ فروردین 
1۳6۳[ با صدام حســين دیدار 
داشت. شما به عنوان وزیر دولت 
در امور خارجی  و سرپرســت 
وزارت خارجــه از این جزئيات 

اطالع داشتی؟ 
حامدالجبوری:اوالمندراين
جلساتشــرکتنداشتموازآنچه
درآنهاگذشــتهبودخبرنداشتمتا
اينکهبعدهــااطالعاتیکهدرزکرد

رافهميدم.
* اطالعاتــی درباره روابط 
سرى بين آمریکا و عراق در آن 

مرحله دارى؟
-راســتشمندربــارهچيزی
کهخــودمدرجريانشبودمحرف
میزنم.آمريــکااطالعاتبینهايت
حساسیرابهرهبرانعراقمیداد،
يعنیاطالعاتیکهازطريقماهوارهها
وهواپيماهــایآواکسبهدســت
آمــدهبودونقشــههاوجزئياترا
ارائهمیداد.مــنآنچهدرآنهابود
رانمیفهميــدمولیاينهابهوزارت
خارجــهمیآمــدومااينهــارابه
رياســتجمهوریمیداديمتاازآن

استفادهکنند.
* بعــد از اینهــا، خبر از 
با عراق  سرگيرى روابط آمریکا 
آیا  اعالم شد.  نوامبر 19۸۴  در 

همــه  ا  چــر و   *
ميانجی گرى هایی که می شد را 

رد می کرد؟
-ســال1982،هــدفاصلی
رئيسجمهورچنانکهبعدامشخص
شد،ايننبودکهباکارنظامی،نظام
رادرتهــرانســرنگونکند،بلکه
هدفاصلیتســلطبرمنابعنفت

خوزستانبود.
* چه کسی براى او این توهم 
را ایجاد کرده بود که می تواند به 

این هدف برسد؟
-واالنمیدانمولیدرهرحال
اينچيزیبودکهرخداد]وهدف

صدامشدهبود[.
*تو عضو هيئت وزیران بود 

]چطور نمی دانی؟[!
-عزيزمــن!هئيتوزيرانکه
درجريانهمهمســائلنبود.حتی
مســائلیبــودکهوزيــردفاعهم
ایبســاازآنهاخبرنداشت.درهر

حال،اينهابعدهاروشنشد.
* یعنی در سال 19۸2 هدف 
تبدیل شــد به فقط سيطره بر 

منابع نفتی خوزستان؟
-دراســاسازهماناولهم
همهعملياتهادرخوزستانانجام
میشــدنهدرجایديگــر،بهجز
مختصریزدوخورد.ايرانیهاوارد
حلبچهونمیدانمکجاوکجاوبخش
کردنشيندرشمالعراقمیشدند
ولینبردهایاصلیدرخوزستانرخ

میداد،درآبادانوخرمشهر.

آغاز  براى  باشکوهی  مراسم  این 
چهار سال همکارى بين آمریکا و 

عراق در جنگ با ایران بود؟
-راســتشمــندرآندوره]از
کاربرکنارشــده[ومشغولپرورش

ماهیبودم.
در  که  دوره اى  اواخــر  در   *
ترتيبات  بــودى،  خارجه  وزارت 
مقدماتی اى براى از سرگيرى روابط 

دو کشور وجود داشت؟
-حرفهايــیزدهمیشــدولی

راستشجزئياتنه.
* صدام حسين کی فهميد که 

دارد جنگ را می بازد؟
-اگراجازهبدهیقبلازورودبه
اينسؤال،موضوعاولراکاملکنم.

* بفرمایيد.
-درحقيقــت،توجيهاينبودکه
تاوقتیکهماعضوجنبشعدمتعهد

* عضو ارشد حزب بعث عراق: آمریکا اطالعات بی نهایت 
حساسی را به رهبران عراق می داد، یعنی اطالعاتی که از 
طریق ماهواره ها و هواپيماهاى آواکس به دست آمده بود 

و نقشه ها و جزئيات را ارائه می داد. من آنچه در آنها بود را 
نمی فهميدم ولی اینها به وزارت خارجه می آمد و ما اینها را 

به ریاست جمهورى می دادیم.
عراقگرفتهشودتا...

*]با قطع کالم[ خب مگر چه 
کســی ]جز خود صدام[ جنگ را 

راه انداخته بود؟
-باشــد،منچيزیراکهشنيدم

نقلمیکنم.نقدشنمیکنماالن.
* خب هيچ کس بين شما نبود 

جواب صدام حسين را بدهد.
-واهللکاشتــوبــودیمیديدم

چطورجوابمیدادی!
* یعنی تا این حد هيچ کس...
-)باقطعکالم(درهرحالاستاد

* حامد الجبورى: توجيه این بود که تا وقتی که ما عضو 
جنبش عدم تعهد هستيم و تا وقتی که با شوروى روابط 

داریم، اصل عدم تعهد ایجاب می کند که روابط متوازنی با 
دو ابرقدرت داشته باشيم پس تا وقتی که با شوروى رابطه 

داریم ]باید با آمریکا هم رابطه داشته باشيم.[

يکميليونکشته،بيشازيکميليونمعلولونزديکبهسهميليون
مجروح،حاصلجنگهاياينسالهابودهاست.بعضيکشورهاياسالمي
وعربهم،باهمراهيآمريکاوحمايتازجنگباروسها،ادايمجاهدت
درراهاسالمرادرآوردهوافغانستانراخطجهادمسلمينباکفاراعالم
کردهاند.درکل،حرکتهايمشکوکيدرحالانجاماست؛بعضياعراب
افغانستان به آمريکا باهمکاري باگرايشهايسلفيووهابي، ثروتمند

ميروندودرگروههايمجاهداننفوذميکنند.
]ادامه سخنرانی آیت اهلل خامنه اى در اجالس هراره:[ آقاى رئيس! 
وضع آمریکاى التين الاقل از یک نظر، توجه فورى غيرمتعهد ها 
را ایجاب می کند. رأى اخير دادگاه الهه عليه اقدامات غيرقانونی 
عکس العمل  و  نيکاراگوئه  ضدانقالبيون  از  حمایت  در  آمریکا 
آمریکا در قبال این رأى، بيش از گذشته نشان می دهد که موازین 
و مقررات بين المللی، به نحو بی سابقه اى در معرض هجوم قدرت ها 
قرار گرفته، و نيز بيانگر این است که نهادها و مؤسسات بين المللی، 
منافع  بی قيدوشرط  در خدمت  کاماًل  که  احترامند  مورد  تا جایی 
کشورها  حرکت  که  است  آن  گواه  باالخره  و  باشند.  قدرت ها 

به سمِت عدم تعهد، ناچار با مقابلة قدرت ها مواجه خواهد شد.
درسال1821ميالدي،نيکاراگوئهازاستعماراسپانيااستقالليافت،
امارويآرامشنديد.اينکشوربعدازاستقالل،مدتيگرفتارتفنگداران
آمريکاييبودکهدرآنمستقرشدهبودند؛ومدتيطوالنينيزگرفتار
ديکتاتورِيخشن»آناستازياسوموزا«؛ژنراليکهازسال1315)1936م(
بهمدتچهلوهشتسالحکومترابهدستگرفتوباخودکامگيو
استبداد،دراينکشورآمريکايمرکزيحکومتکرد.ژنرالسوموزاچون
باآمريکامشکلينداشت،آنهاهمباظلمهاوجناياتاوکارينداشتند.
بعدازسالها،مبارزاتچريکييکگروهزيرزمينيمبارز،بهنتيجهرسيد
وديکتاتوريشکستخوردويکيازهمينمبارزان،يعنيهميندانيل

اورتگاينشستهدراجالس،رئيسجمهورشد.
به تمايل جرم به نيکاراگوئه جديد حکومت اول، روز همان از اما
کمونيسموشوروي،مورددشمنيآمريکاواقع،وتحريماقتصاديشد.
باحکومت بهمبارزه نام»کنتراها« به بعدهميکگروهمسلح چندي
پرداختند.کنتراهاازهمهجهت،چهماليوچهتسليحاتي،آشکارامورد

حمايتکاملآمريکابودند.واينمخفينبود.
کرد. شکايت آمريکا از و مراجعه الهه دادگاه به نيکاراگوئه دولت
دادگاهبينالملليالههنيزآمريکارامحکومکردودستوردادکهآمريکا
دستازمداخلهدرامورنيکاراگوئهوحمايتازکنتراهابردارد.حکمي
کهمثلهميشه،هيچنتيجهاينداشت.آمريکاييهاحکمراقبولنکردند

وبهآناهميتندادند!
بعدها»فيدلکاسترو«،وقتياورتگاراديد،بهاوگفت:»مندوستانه
بهتوميگويم،شمادوتجربهراازانقالبکوبايادبگيرويکتجربهرااز
انقالبايران،مادرکوبادواشتباهاستراتژيکداشتيم؛اولاينکهبادينو
کليسادرافتاديمودوماينکهصاحبانسرمايهوصنعتراازصحنهکشور
حذفکرديم.شمااينکارهارانکنيد.ازتجربةايرانهمدرسبگيريد.
شماتودهانآمريکاهستيد،مثلايرانيهاصريحباآمريکابرخوردنکنيد،

هستيموتاوقتیکهباشورویروابط
داريم،اصلعدمتعهدايجابمیکند
کهروابطمتوازنیبادوابرقدرتداشته
باشيمپستاوقتیکهباشورویرابطه
داريم]بايدباآمريکاهمرابطهداشته
باشيم.[.اينحجتیبودکهبسيارگفته
میشدکهبايديکنوعرابطهایهمبا
آمريکاداشــتهباشيم.ببخشيدسؤال

دومترافراموشکردم.
* کی آثار اقتصادى جنگ بر 

روى عراق خودش را نشان داد.
-ازهمــاناولولیدرحقيقت
کمکهایعظيمی]کهبهعراقمیشد
باعثمیشدخودشرانشانندهد.[
رئيسجمهوردرهمهجلساتهيئت
دولتودروزارتدولتدرامورخارجی
تأکيدمیکردکهدليلراهافتادنجنگ
آنبودهکهجلویپيشرفتدرداخل

شدند.ازدويستهزارنفرساکنانقندهار،فقطبيستوپنجهزارنفرمانده
بودند.بيشازپنجميليوننفرافغانيازکشورفرارکردهوبهکشورهاي
ديگر،بهخصوصايرانوپاکستانرفتهبودند.يعنيحدودپنجاهدرصد

پناهندگاندنياازافغانهابودند.
باشوروي افغانستانراوجهيازجنگسردخود آمريکاکهصحنة
کمک مجاهدان از گروههايي به دالر ميليون چندين ساالنه ميديد،
ميکردتاباشورويبجنگند.طرحآمريکااينبودکهشورويراازاين
کشوربيرونکندودولتدستنشاندةخودرابرسرکاربياورد.اينيک
رؤيايشيرينبود،چونازطرفيبهدشمنسنتيخود،شورويضربه
و جديد دشمن به طرفي، از و ميشد نزديک او مرزهاي به و ميزد

خطرناکش،يعنيجمهورياسالميايراننزديکميشد.
حاالکهاجالسسراندرهرارهبرگزارميشود،افغانستانبستراتفاقات
وحوادثجديديشدهاست.اينکشوربراينيروهايشورويآزاردهنده
شدهوکمکمزمزمههايخروجنيروهايشورويشنيدهميشود.بيشاز

گفتند که بسيار تأسف آور است که امروز، اغلب کانون هاى تشنج 
در جهان، در خاک کشورهاى غيرمتعهد است. اجازه بدهيد این 
واقعيت را اضافه کنم که عامل اصلی در همة این تشنجات، تجاوز 
و روحية تجاوزگرى است. بنابراین، به گمانم همة ما در این عقيده 
جنگ  به  اقدام  از  جلوگيرى  تجاوز،  با  مقابلة  که  هستيم  شریک 
و سرکوبی سياست هاى تجاوزگرانه، می باید به عنوان محور اصلی 
است  اصلی  این همان  گيرد.  قرار  سياست هاى جنبش عدم تعهد 
که در اولين بند منشور ملل متحد و دومين اصل از پنج اصل مهم 

عدم تعهد ملحوظ گردیده است. 
مبارزسالهايقبلوشيِربييالودموکوپالامروز،کهازهمان
کاسب اجالس اين در که بود آمده دستش حساب سخنراني، اواسط
نيستونميتواندکاريبراينجاتدوستشصدامانجامدهد،ديگراين
فرازهايآخررانميشنود.حواسشنيست.ديگرآنسرحاليوقبراقي
قديمراندارد.آنروزهاميدويد،ميپريد،شليکميکرد،فريادميکشيد،
اماحاالفقطمينشيند،دستميدهد،دستميبوسد،چاپلوسيميکند،

التماسميکند.
عرفاتقلموکاغذراجلوميآوردتاآنچهميشنودبنويسد.اوخوب
ميداندکهسرتاپاضعفاستواقداماتونظراتشجايدفاعندارد.او
خوبميداندکهاگردراينجمعراهشدادهاند،بهحرمتروحيةمبارزه
وجنگبامتجاوزودفاعازحقوقملتفلسطيناست،امااوفلسطينرا

بهانهايکردهتاازحقوقيکمتجاوزدفاعکند.

عضو ارشد حزب بعث عراق:

آمریکا اطالعات حساسِ به دست آمده از ماهواره ها را 
به صدام می داد

احمد،مهمايناستکهصداماصرار
داشتکهنهتنهاعملياتهایعمرانی
اجراشود،بلکهتهيهموادغذايیبرای
مردموغيرهوغيرهيکنوعیازرفاه
]ايجادشــود[.ايــندردورهاولبود.
ولیبعدازشــدتگرفتننبردهادر
جبهههادرحقيقــتآثارآنبرروی
حياتوزندگیروزمرهمردمخودش

رانشانداد.
* صدام چه زمانی فهميد که 

جنگ را خواهد باخت؟
-بعداز1982]1361شمسی[.

* بعد از 19۸2؟
-بله،بله.

سردار سليمانی در کنار احمد شاه مسعود
 مراکز کوهستاني و صعب العبور، بهترین محل ها براي استقرار 

مجاهدان بود و ارتش شوروي هم مرتب به آنها حمله مي کرد. بين 
این مقرها، درة پنج شير معروف شده بود؛ روس ها پنج بار با تمام 
قوا به مجاهدان تحت فرماندهي »احمد شاه مسعود« در این دره 

حمله کرده بودند، اما ناکام برگشته بودند. 

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660309007000221 مورخه 1396/6/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای حمیدرضا فقیه مطلق فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 4404 صادره از تهران در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 87500 مترمربع 
پالک 11 فرعی از 78 اصلی واقع در بخش نه قزوین موســوم به مزرعه یوســف آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد خلج و اسماعیل دایلر و محمود نمکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، 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: 96/7/3                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/19
مسیب محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

احضاریه
بدینوسیله به آقای رضا مهری بناب فرزند محرم علی متهم 
به قاچاق کاال در پرونده کالسه 139500121018000052 
اخطار می گردد حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت 
رســیدگی به شــعبه قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید مدنی 
واقع در اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد حضور یابند 
و از اتهام انتسابی در پرونده از خود دفاع نمایند در صورت 

عدم حضور رأی غیابی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه قاچاق کاال و ارز
گلوگاه شهید مدنی مهریز

آگهی مزایده اموال منقول برای بار اول
نظر به اینکه بموجب پرونده اجرای احکام این دادگاه به شــماره 950829 در راســتای اجرای مفاد اجراییه محکوم علیه امین رسول زاده 
به پرداخت مبلغ مندرج در اجراییه در حق خانم فهامه مهدی خانی محکوم شده که پس از توقیف اموال لیست پیوست در 28 بند شامل 
کانکس و پمپ آت و اتو پرس و دیگ بخار و دستگاه تصفیه آب و مخزن آب و گازوئیل و یخچال 5 فوت و کولر گازی دو تیکه و کمد 
فلزی 4 درب و جاروبرقی کارواش و پرینتر و تلویزیون 21 اینچ و کولر گازی پنجره ای و یخچال 12 فوت و ماشین لباسشویی و بخاری 
برقی و میز اتو و ساعت دیواری و اتو پرس و تختخواب و بوفه شیشه ای و گاز پیک نیکی و جعبه آچار پمپ کف کش و دستگاه کارتخوان 
که جمعا به ارزش مجموعا 529/700/000 ریال کارشناســی شــده و مقرر گردیده اموال توقیفی در تاریخ 2شنبه 96/8/22 ساعت 12 و 
ســی دقیقه بامداد در این اجراء از طریق مزایده حضوری به فروش می رســد. در صورت تمایل خریداران می توانند 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده نسبت به بازدید از اموال اقدام نمایند. مزایده از قیمت پایه مبلغ کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

واگذار می گردد، برنده مزایده می بایست 10 درصد ارزش کل را فی المجلس و الباقی ظرف یک ماه واریز نماید.
 قاضی اجرای احکام دادگاه عسلویه- زارع

آگهی اجرائیه
و مجهولالمکان ابوالقاسم فرزند  شهنا  معینی  علی  علیه:  محکوم 
محکومله:نورالهوجدانیفرزندفضلالهبهنشانی:همدان-مجيدآباد
بهموجب فرعی2پالک4 روز8متریگروسیقطعه16 بازار
تاريخ96/4/25شعبه121 رایشماره9609988163100085
شورایحلاختالفکهقطعيتيافتهاست،محکومعليهمحکوم
و بابتاصلخواسته ريال مبلغ32/000/000 پرداخت به: است
مبلغ1/675/000ريالبابتهزينهدادرسیوخسارتتاخيرتاديه
ازتاريخ94/4/15تاتاريخاجرایحکمدرحقمحکومله،درضمن
نيمعشردولتیازمحکومعليهاخذشود.بهاستنادماده29قانون
شوراهایحلاختالفمصوبسال1394محکومعليهمکلفاست
اجرا موقع به را آن مفاد روز ده ظرف اجرائيه اين ابالغ از پس
بگذاردوياترتيبیبرایپرداختمحکومبهوياانجامتعهدومفاد

رایبدهدواالاقداماتالزمهقانونیمعمولخواهدگرديد.
قاضی حوزه ۱۲۱ شورای حل اختالف همدان

احضاریه

دفتر شعبه سوم بدوی تعزیرات 
حکومتی یزد

بدینوســیله به آقایان رحیم ضیایی فرزند تقی و علی اکبر 
مشــعلی فرزنــد صالح و خانــم عزت بی بی میرحســینی 
فرزنــد صمد متهــم به قاچــاق کاال در پرونده کالســه 
423913930000039 اخطار می گردد حداکثر ظرف یک 
ماه از تاریخ آگهی جهت رســیدگی به شعبه سوم تعزیرات 
حکومتی یزد حضور یابند و از اتهام انتســابی در پرونده از 
خود دفاع نماینــد در صورت عدم حضور رای غیابی صادر 

خواهد شد.

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: شهرام منصوری نام پدر صدرالدین

نشانی کردستان - سنندج - شهرک دوشــان خ آزادی روبه روی خ بهارستان ت 09189830016 فروشگاه 
پاکشوما

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: ایران درخشان نام پدر: عزیزاهلل
نشــانی: کردستان - سنندج - شــهرک زاگرس باالتر از میدان تامین اجتماعی اول شهرک آبیدر بلوک اول 

ت 6613943561 ت 0919787836
محکوم به:

بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطــه به شــماره 9610098752900441 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509178752900778 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 812/500 ریال بابت هزینه های دادرســی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/6/30 در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف سنندج - ابوطالب جلیل پور
مسئول دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان سنندج - مریم مالیی

محکوم علیه مکلف اســت از تاریــخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد )ماده 34 
قانــون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات 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 اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 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 نباشــد. 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 

خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 394 1(

رونوشت آگهی حصر وراثت

صمدی - قاضی شورای حل اختالف آوج

خانم زهرا برجلو دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا برجلو به شناســنامه 37920 
در تاریخ 89/10/30 اقامتگاه دائمی خود در روســتای شوراب بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1- احمدعلی برجلو فرزند رمضانعلی به شــماره شناسنامه 1 به ت.ت 

1317 )پسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه ایزی دارای شناســنامه شــماره 0780315170 به شرح 
دادخواست به کالسه 9/96/321 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ناصر ایزی به شناسنامه 1998 در تاریخ 94/8/20 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- زهرا دلقندی فرزند علی به شماره شناسنامه 725 متولد 1345 همسر 
مرحــوم 2- الهام ایزی فرزند ناصر بــه ش ش 94 متولد 1365 فرزند مرحوم 3- 
فرزانــه ایزی فرزند ناصر به ش ش 14784 متولد 1366 فرزند مرحوم 4- فاطمه 
ایزی فرزنــد ناصر به ش ش 0780315170 متولــد 1370 فرزند مرحوم 5- مینا 
ایــزی فرزند ناصر به  ش ش 0781001951 متولــد 1379 فرزند مرحوم 6- رضا 
ایــزی فرزند ناصر به ش ش 0780735072 متولد 1376 فرزند مرحوم. به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  
به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

م الف/2۳۳9

رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نعمت اله بلوچ فرزند رحیم به شناسنامه 4478 
به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شــده به کالسه 9609985500900415 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رحیم بلوچ بشناسنامه 219 در تاریخ 1396/7/2 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- خواهان با مشخصات سجلی فوق فرزند متوفی.

2- زربی بی بلوچ شماره شناسنامه: 954 صادره از زاهدان نسبت با متوفی: فرزند
3- رحمت اله بلوچ شماره شناسنامه: 3610381175 صادره از زاهدان نسبت 

با متوفی: فرزند
4- نوراله بلوچ به شناسنامه: 8668 صادره از زاهدان فرزند متوفی

5- فاطمه بلوچ به شناسنامه: 14895 صادره از زاهدان فرزند متوفی
6- نیک بی بی بلوچ به شناسنامه: 953 صادره از زاهدان فرزند متوفی

7- نیلوفر بلوچ به شناسنامه: 36106788313 صادره از زاهدان فرزند متوفی
8- ماه بی بی بلوچ به شناسنامه: 2297 صادره از زاهدان فرزند متوفی

9- عایشه بلوچ به شناسنامه: 3611118508 صادره از زاهدان فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
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

آگهی دعوت به مجمع شرکت پیشگام پنجره پویا تک شمال)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره ۹۲۶5 ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۷۰۶5

بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که راس ســاعت 10 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1396/8/3 در آدرس ساری- بلوار 
خزر- جنب بانک تجارت کد پســتی 13911-48179 تشــکیل می گردد، جهت اتخاذ تصمیم 

موارد ذیل حضور بهم رسانند.
*دستورجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده: 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب 

بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( تویوتــا لندکــروز کار 
مــدل 2012 بــه شــماره انتظامــی 527 ی 58 ایــران 99 
شاســی  شــماره  1GRA459330و  موتــور  شــماره  و 
 JTMHU09J6C5058074 متعلق به اینجانب شیما زمانی 
شماره شناســنامه 327 فرزند قنبر صادره از کردکوی کد ملی 

2249198055 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودروی سواری پژو 206 به شماره 
انتظامی 154 د 91 ایران 15 و شــماره موتور 
13385012506 و شــماره شاسی 18910171 
بنام شــهریار شکرپور مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســلیمانی  الهام  اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
دانشجوی رشــته عمران- کارشناسی به شماره 
دانشجویی 92118237 از موسسه آموزش عالی 
جهاد دانشــگاهی خوزســتان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مناقصه عمومی
 )نوبت دوم(

قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(موسسهفاطر 
در نظر دارد عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت 
به همراه لوله رانی در بزرگراه شهید لشکری )جاده 
مخصوص( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجدالشرایط واگذار نماید.
تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1396/7/19 لغایت 
1396/7/24 در ســاعات اداری و مهلــت ارائــه 
پیشــنهادات قیمت تا تاریــخ 1396/7/30 معتبر 

می باشد.
مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه پیشــنهادها مختار 

است.
ضمانت نامه شــرکت در مناقصه از نوع بانکی و به 

مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال می باشد.
پرداخت هزینه های آگهــی و ثبت قرارداد برعهده 

برنده مناقصه می باشد.
آدرس تحویل اسناد مناقصه: تهران- بلوار مرزداران 
شــرقی- بلوار آریافر- کوچــه نیلوفر- پالک 9- 

موسسه فاطر تلفن: 021-44292956

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)اسناد رهنی(

آگهیمزایدهششــدانگپالک1433/1/26اصلی-موضوع
پروندهاجراییکالسه9600076

به موجب پرونده اجرائی کالســه 9600076 له بانک مهر اقتصاد علیه خانم 
خدیجه ولی بیگی، شــش دانگ یک باب ســاختمان مسکونی پالک 1/26 
فرعــی از 1433 اصلی واقع در ایالم به آدرس ایالم- نوروزآباد- خیابان 14 
متری- کدپستی 6931884791 که ذیل ثبت شماره 24980 دفتر جلد 127 
صفحه 10 به نام خانم فریده دوســت محمدی دهباالیی ثبت و سند مالکیت 
و صادر و تســلیم شده است دارای حدودات شمااًل به طول 10/50 متر دیوار 
بــه دیوار خانه احداثی در پالک 1433 اصلی شــرقًا بــه طول 14/20 متر 
دیوار به پالک باقیمانده یک فرعــی از 1433 اصلی جنوبًا به طول 11 متر 
درب و دیوار به خیابــان 14 متری غربًا به طول 19/20 متر دیوار به پالک 
باقیمانده 1433 اصلی. طبق ســند رهنی شماره 139938 مورخ 94/11/13 
تنظیمی دفترخانه شــماره 32 ایالم در قبال مبلغ 2/630/000/000 ریال در 
رهن بانک مهر اقتصاد ایالم قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمی به 
مبلغ 3/463/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 180 مترمربع 
عرصه و 168 مترمربع اعیانی در دو طبقه شامل طبقه همکف 110 مترمربع 
و طبقه اول 110 مترمربع و یک زیرزمین )پارکینگ( به مساحت 48 مترمربع 
می باشــد ملک فوق با قدمت حدوداً 31 ســال و دارای انشعابات آب و برق 
و گاز و تلفن می باشد اسکلت ســاختمان دیوار باربر و کف موزاییک و بدنه 
و سقف ســفیدکاری و رنگ آمیزی با نمای ســنگ مرمر می باشد که برابر 
گزارش کارشــناس ارزیاب در تصرف مالک می باشد، پالک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 96/8/30 )سی ام آبان ماه یک هزار و سیصد 
و نود و شــش( در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم واقع در ایالم- 
بلوار مدرس- جنب اداره کل محیط زیســت اســتان ایالم از طریق مزایده 
به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 3/463/000/000 ریال (ســه میلیارد و 
چهارصد و شصت و سه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشــعاب  و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد 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 شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز  مزایده تعطیل رســمی 
غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

برگ سبز خودرو وانت پیکان 1600i به شماره پالک 
433 ل 75 - ایران 14 به رنگ سفید شیری- روغنی 
مدل 1392 و شماره موتور 114F0048489 و شماره 
شاسی NAAA36AA0DG292802 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای مسعود شهرت زوینی نام پدر یسن بشناسنامه 3180 صادره از تهران درخواستی 
بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم یسن 
شهرت زوینی بشناسنامه 1 صادره اهواز در تاریخ 96/5/31 در اهواز اقامتگاه دائمی خود 
فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر 2- عبدالحمید زوینی به 
شــماره شناسنامه 745 صادره از اهواز 3- محمدامین زوینی به شماره شناسنامه 267 
صادره از اهواز)فرزندان ذکور متوفی( 4- ســعیده زوینی به شماره شناسنامه 18756 
صادره از اهواز 5- مرجان زوینی به شــماره شناســنامه 8-025596-174 صادره از 
اهواز 6- منا زوینی به شــماره شناسنامه 3138 صادره از اهواز)فرزندان اناث متوفی( 
7- ملکه دلفی فالح به شماره شناسنامه 410 صادره از اهواز)زوجه متوفی( و الغیر به 

شرح دادخواست تقدیمی کالسه 960556/10/96 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 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 شماره ۲ اهواز 

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کالسه 960232 اجرایی در خصوص محکوم علیه محمود بیگدلی 
فرزند زاهد محکوم به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/30 لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له علی ایرانشــاهی فرزند مجتبی با وکالت سیدبهرام قاسمی و نیز پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت حســب درخواست محکوم له اموال 

محکوم علیه شامل: 
ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مســکونی به نشــانی فاز 3 حافظ 11 به شماره پالک 
5518 فرعی از 40 به مســاحت 240 مترمربع که 140 مترمربع بنای مفید در حال نوســازی و 
ترمیم و دارای انشــعاب آب، برق، تلفن و گاز که کال به مبلغ 2/380/000/000 ریال توســط 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در مورخ 96/8/15 از 
ساعت 12 الی یک بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندر امام)ره( به اجرا گذاشته خواهد 
شــد و مزایده از قیمت کارشناســی تعیین شــده شــروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که 
بیشترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت 

کسب اطالع بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
بندر امام خمینی)ره(- سیدهاشم محمودی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا ســاعدی دارای شناسنامه شــماره 299 به شرح دادخواست به کالسه 
113/438/96 ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ملوک رشیدی به شناسنامه شــماره 6339 در تاریخ 96/1/1 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر اســت به 
1- علیرضا ساعدی به شــماره شناسنامه 299 پسر متوفیه، 2- محمدجعفر ساعدی 
به شماره شناسنامه 9167 پسر متوفیه، 3- رقیه ساعدی به شماره شناسنامه 13000 
دختر متوفیه، 4- فریبا ساعدی به شماره شناسنامه 10300 دختر متوفیه، 5- فرشته 
ساعدی به شماره شناسنامه 13002 دختر متوفیه، 6- تقی ساعدی به شماره شناسنامه 

7633 همسر دائمی متوفیه.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه ۱۱۳ شورای حل اختالف 
کبودرآهنگ م الف ۳۳7

آگهی حصر وراثت
بانو فریبا شهرت لرستانی ویسی نام پدر علی محمد بشناسنامه 2554 صادره از شوش درخواستی به خواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم منصور شهرت خیراللهی بشناسنامه 201 
صادره اندیمشــک در تاریخ 96/5/5 در اندیمشــک اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی نیما 
خیراله به ش ش 1920006508 صادره از اندیمشــک )پسر متوفی( 2- نینا خیراله به ش ش 10044 صادره 

از اصفهان )دختر متوفی( 3- فریبا لرستانی ویسی به ش ش 2554 صادره از شوش)زوجه متوفی(، والغیر.
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و 

هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه دو شورای حل اختالف اندیمشک- هوشنگ محمودی


