
با هم فاصله داشت. کمر و پهلو هايم له شده بود از ضربه هاي اينها. 
باالخره مصاحبه را تمام کرديم. خودم راضي بودم.

فاصله  از  دارند  آقاي خامنه اي  ديدم  رفت،  کاسترو  که  همين 
ده متري من را نگاه مي کنند. تا ايشان را ديدم، يکهو بند دلم پاره شد 
و سِر جايم ميخ کوب شدم. به خودم گفتم: واي! االن ِگلِه مي کنند 
که اين چه حرکتي بود کردي؟! اما ديگه کار از کار گذشته بود. با 
خودم گفتم اگر گله کردند، مي گويم باالخره براي مملکت اين کار را 
کردم. با تپش قلب، راه افتادم سمتشان. ايشان هم با چند نفر همراه 
نيست.  ناراحت  ديدم چهره شان،  که شديم،  نزديک  کردند.  حرکت 

جمعه، 14 شهريور 1365
قبل  به سالن اجالس مي آيند.  آقاي خامنه اي  روز جمعه،  صبح 
سالن  وارد  همراهان  و  محافظان  انبوه  با  کاسترو  فيدل  ايشان،  از 
شده است. آقاي خامنه اي وقتي وارد سالن مي شوند، عبدالرشيدي 
خبرنگار صداوسيما را مي بينند که روي سکويي ايستاده و با صداي 

بلند فرياد مي زند: فيدل! فيدل!
تعريف  اين طور  را  زدنش  فرياد  ماجراي  خودش  عبدالرشيدي 

مي کند: 
کاسترو  از  کردم  سعي  دهلي،  در  عدم تعهد  قبلي  اجالس  در 
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گفتم: اين طور که نمي شود، رفقايم هم بايد بيايند. 
گفت: بگو بيايند. با دست به بچه ها اشاره کردم، همه آمدند جلو. 
اتفاقاً صدابردارمان آقاي بهروز قاسمي بود که بعد از اجالس در جبهه 
مفقوداالثر شد. ما فکر کرديم شهيد شده و برايش ختم گرفتيم، اما 

ديديم بعد از جنگ، جزو اسرا برگشت.  
دوربين شروع کرد به فيلم برداري و مصاحبه شروع شد. کاسترو 
دست من را در دستش گرفت و تا آخر مصاحبه دستم را رها نکرد.

اول از اوضاع آمريکاي التين و دشمني هاي آمريکا پرسيدم. خانم 
مترجم، بسيار حرفه اي و مسلط ترجمه  کرد. کاسترو از دخالت  هاي 
رفتم  بعد  آنجا گفت.  انقالبي  اوضاع کشورهاي  و  منطقه  در  آمريکا 
سراغ ايران و مسئلة جنگ. کاسترو، گرچه صراحتاً عراق را محکوم 
نکرد، اما خيلي با حرارت و با همدردي و حالت دوستي، از انقالب 
ايران تعريف و تمجيد کرد و گفت ما هميشه دوست و همراه ايراني ها 

هستيم. بعد گفت: ديگر سؤالي نداري؟ 
گفتم: نه. حاال اين محافظ ها مرتب به من ضربه و مشت مي زدند 
که مطمئن شوند سالح و بمبي نداشته باشم. من هم نمي توانستم 
تکان بخورم. دستم در دست کاسترو بود و صورت هايمان يک وجب 

نيروهاى  و  پليس  اطالعات 
امنيتى رژيم صهيونيستى نمايانگر 
به  کاخ،  هواخواهان  که  است  آن 
دورى از کار علنى و قيد و بندهاى 

قانون، گرايش نشان مى دهند.
درباره   گفت وگويى،  در  کاهانا 

حکم قانون مى گويد:
که  نفهمد  که  کس  »آن 
است،  قانون  تابع  کاخ  جنبش 
کرد.  نخواهد  درك  را  چيزى 
حاکم  جنبش  اين  بر  قانون  يک 
است، و آن قانون تورات است. ما 
قانون  ميان  تناقضى  که  هنگامى 
ببينيم،  تورات  قانون  و  کنيست 

قانون تورات را اجرا مى کنيم.«
هر  از  کاخ  جنبش  عوامل 
عرب ها  عليه  تخريبى  عمل  گونه 
رهبران  مى کنند.  خشنودى  ابراز 
اعمال  از  جنبش،  اين  اعضاى  و 
که  هراس افکنانه اى  و  تروريستى 
صورت  عرب  شهروندان  ضد  بر 
مى کنند.  ستايش  مى گيرد، 
اعمالى نظير: ترور فعاالن انتفاضه؛ 
حمله به شهرداران کرانه  باخترى؛ 
حتى  و  مردم،  به  تيراندازى  و 

نمازگزاران در مساجد.
جنبش گوش آمونيم

يک  اصل  در  سازمان  اين 
کوچ نشين  صهيون گراى  جنبش 
از  پس  دوره   آغاز  در  که  است، 
وجود  به  1973.م  اکتبر  جنگ 
آمد. پيدايش اين سازمان، نتيجه  
اعتراض آميز فراوانى  جنبش هاى 
نتايج  عليه  هنگام  آن  در  که  بود 

آن جنگ ايجاد شده بود.
از  سازمان،  اين  اعضاى 
به  تاکنون،  تأسيس  هنگام  همان 
از  عرب ها  راندن  بيرون  منظور 
جايگزينى  و  شده  اشغال  مناطق 
جاى  به  يهودى  کوچ نشين هاى 
عرب  ساکنان  ارعاب  به  آن ها، 
سازمان،  اين  افراد  مى پردازند. 
فعاليت  تجربه   سال  ده ها  که 
تروريستى دارند، بنا به گفته  دان 
انسانى  ذخيره ى  به  تبديل  عومر 
و  اسرائيل،  در  جديد  فاشيسم 
مجموعه اى  ايدئولوژيک  رويشگاه 
از سازمان هاى تروريستى يهودى 

شده اند.
نظر  از  گوش آمونيم،  سازمان 
تشکيالتى، داراى دبيرخانه  منتخب 
و دائمى نيست؛ بلکه همواره از يک 
مى باشد.  برخوردار  موقت  دبيرخانه  

همين که کاسترو رفت، ديدم آقاي خامنه اي دارند از فاصله 
ده متري من را نگاه مي کنند. تا ايشان را ديدم، يکهو بند 
دلم پاره شد و سِر جايم ميخ کوب شدم. به خودم گفتم: 
واي! االن ِگِله مي کنند که اين چه حرکتي بود کردي؟! 

صبح روز جمعه، آقاي خامنه اي به سالن اجالس مي آيند. قبل از ايشان، فيدل 
کاسترو با انبوه محافظان و همراهان وارد سالن شده است. آقاي خامنه اي وقتي 

وارد سالن مي شوند، عبدالرشيدي خبرنگار صداوسيما را مي بينند که روي سکويي 
ايستاده و با صداي بلند فرياد مي زند: فيدل! فيدل!

گفتند:  زيادي  لطف  با  دادند.  جواب  کردم،  سالم  گرفت.  آرام  دلم 
رو کردند  بعد  بود.  آمد. کارت خوب  اول ديدم، خوشم  از  را  کارت 
به آقاي واليتي: »ما چند تا خبرنگار اين طوري الزم داريم.« خيلي 
از برخوردشان خوشحال شدم، اصاًل لذت مصاحبه با کاسترو از يادم 
رفت. کتاب من در مورد جنبش عدم تعهد هم دستشان بود. اشاره 
کردند به کتاب: »ضمناً اين کتاب را هم دارم مي خوانم؛ کتاب خوبي 
است.« تشکر کردم، ايشان رفتند. ما هم رفتيم براي ترجمة مصاحبه 
و آماده کردنش براي ارسال به ايران. حاال کسي را پيدا نمي کرديم 
که اوِل صبحي بيايد برايمان ترجمه کند. باالخره با اصرار، يکي از 
همين  گفت  ديد.  را  مصاحبه  آمد  شد.  راضي  کوبايي  خبرنگارهاي 

ترجمة اين خانم کامل و صحيح است. 
آن شب مصاحبة کاسترو، براي اولين بار در تلويزيون ايران پخش 

شد و اثر خودش را گذاشت.
* * *

قرار  سه  جنبش،  جلسات  برخي  در  شرکت  به جز  جمعه،  براي 
ديدار هم گذاشته شده است؛ هر سه بعدازظهر و هر سه در محل 

اجالس. 
کنفرانس  سازمان  پاکستانِي  کِل  دبير  »پيرزاده«  آقاي  اول  نفر 
اسالمي است. او که بارها براي ميانجيگري در جنگ به ايران آمده 
بود، با ادبيات مقامات ايراني آشناست. در اين ديدار، آقاي خامنه اي 
مي گويند؛  اسالمي  کنفرانس  سازمان  مورد  در  خود  آرزوهاي  از 
سراغ  به  هم  بعد  موجود.  سازمان  با  دارد  فاصله  بسيار  که  چيزي 
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جنبش»گوشآمونیم«
ذخیرهانسانیفاشیسمجدیددراسرائیل

در  شهرك نشين  صهيونيست هاى 
شهر خليل را به عهده داشت. و نيز 
خاخام حييم دروکمان، که پرچمدار 
مفدال  حزب  در  راست گرا  جناح 
بلندپايگان  ديگر  همچنين،  است. 

ثابت مى کند، آن است  را  ديدگاه 
گوش آمونيم  بودجه،  اغلب  که 
و  مستقيم  مالى  کمک هاى  از 
غيرمستقيم دولت تأمين مى شود، 
در گوش آمونيم  فعال  فرد  ده ها  و 

داراى حقوق دولتى هستند.
منابع  دولتى،  منابع  بر  افزون 
کارفرمايان  نظير  ديگرى  کمکى 
ثروتمند،  بانک داران  و  صنايع، 
اشغال  فلسطين  برون  و  درون 
مالى  کمک  گروه  اين  به  شده، 
وجه  مهم ترين  شايد  مى کنند. 
گوش آمونيم،  سازمان  مشخص 
برنامه  گسترده  احداث شهرك هاى 
است،  آن  يهودى  مهاجرنشين 
اجرا  به  را  آن  از  بخشى  که 
درآورده، و مى کوشد تا برنامه هاى 
درآورد.  اجرا  به  را  وسيع ترى 
سازمان،  اين  کوچ نشينى  عمليات 
در  آن  تأسيس  هنگام  همان  از 
سال 1976.م، به طرز گسترده اى 
در مناطق اشغال شده فعال بوده 
است. نخستين مجتمع کوچ نشينى 
و  شد  ايجاد  گوش  توسط  که 
جنجال مطبوعاتى نيز به پا کرد، 
موريه  آلون  يهودى نشين  آبادى 
برنامه هاى  اجراى  در  گوش  بود. 

شايد مهم ترين وجه مشخص سازمان گوش آمونيم، برنامه  گسترده  احداث 
شهرك هاى مهاجرنشين يهودى آن است، که بخشی از آن را به اجرا 

درآورده، و می کوشد تا برنامه هاى وسيع ترى را به اجرا درآورد. عمليات 
کوچ نشينی اين سازمان، از همان هنگام تأسيس آن در سال 1976.م، به 

طرز گسترده اى در مناطق اشغال شده فعال بوده است.

افراد سازمان »گوش آمونيم« ، که ده ها سال تجربه  
فعاليت تروريستی دارند، بنا به گفته  دان عومر تبديل 

به ذخيره ى انسانی فاشيسم جديد در اسرائيل، و 
رويشگاه ايدئولوژيك مجموعه اى از سازمان هاى 

تروريستی يهودى شده اند.

هم  کردم،  مکاتبه  هم  سال،  سه  اين  در  نشد.  اما  بگيرم،  مصاحبه 
کردم؛  امتحان  بود  راهي  هر  و  کردم  کوبايي صحبت  خبرنگاران  با 
اما جواب نمي داد. مي گفتند بيا هاوانا! از طرفي هم خيلي براي ما 
بين المللي  چهرة  يک  او  بگيريم.  مصاحبه  کاسترو  از  که  بود  مهم 
ضدآمريکايي و از رهبران جهان سوم بود و صرف اينکه مصاحبه اش 
خيلي ها  آن موقع  داشت.  اهميت  شود،  پخش  ايران  تلويزيون  از 
به ما مي گفتند که نمي توانيم با شما مصاحبه کنيم، چون  صراحتاً 
اگر تصويرمان از تلويزيون شما پخش شود، براي ما بد مي شود و بايد 

جواب صدام را هم بدهيم.
محافظان  از  نفر  اجالس مي شد، حدود سي  وارد  وقتي  کاسترو 
خودش، دورش را گرفته بودند، تازه به عنوان الية اول! دولت زيمبابوه 
هم چهل نفر محافِظ خوش هيکِل خودش را با لباس نظامي گذاشته 
نزديک  کاسترو  به  نمي شد  اصاًل  بودند!  محافظان  دوم  الية  که  بود 
با  اما همان اليه دومي ها  نزديک شوم،  شد. يکي، دوبار سعي کردم 
دست هاي سنگين و بلند، پرتم کردند عقب. ديدم اين طور نمي شود. 
گفتم بايد خودم را به آب و آتش بزنم. از صبح رفتم در سالن منتظر 
ايستادم. روز قبل، مسير آمدن کاسترو را بررسي کرده بودم. در مسير 
بين در و سالن اصلي، کنار البي استراحت مقامات و مالقات ها، منتظر 
ايستادم تا کاسترو بيايد. به بچه هاي تصويربردار و خبرنگارهاي ديگر 

هم گفته بودم بيايند، اما هيچ کس چيزي از برنامه ام نمي دانست.
کاسترو با هفتاد نفر محافظ و چندين نفر همراه وارد شد. به نيمة 

مسير نرسيده بود که رفتم باالي يک سکو و داد زدم: فيدل! فيدل!
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واکنشآیتاهللخامنهایبهخبرنگاریکهازفیدلکاسترومصاحبهگرفتهبود

خود در خصوص اسکان يهوديان 
يهودى نشين،  شهرك هاى  در 
بزرگ  نمايش هاى  شيوه ى  از 
بهره  فراوانى  ميزان  به  خيابانى، 

مى جويد. 
از  گروه  اين  همچنين، 
و  هراس افکنانه  تجاوزهاى 
عليه  تروريستى  اقدامات 
شهروندان عرب فلسطينى، بيمى 

به خود راه نمى دهد.«

متعصب مذهبى يهودى در فلسطين 
دسته  اين  از  نيز  شده  اشغال 
نماينده  کنيست  هستند، که بعدها 
وى  پيوست.  آن ها  به  بورات  حنان 
هراف  مرکاز  مدرسه   فارغ التحصيل 
متديّنان  به  گوش آمونيم،  است. 
بلکه  نمى شود؛  محدود  کوك  پيرو 
پيروان  از  بعدها عناصر غيرمتدينى 
حزب سرزمين کامل اسرائيل به آن 

پيوستند.
با  گوش آمونيم  پيوند  آغاز،  در 
صهيونيستى،  رژيم  رسمى  دستگاه 
دينى  حزب  جناح  پوشش  زير 
مفدال بود. ليکن در سال 1974.م، 
به دستور خاخام کوك، گوش آمونيم 

مرکاز هراف در سال 1924.م است. 
اخير،  سال هاى  در  مدرسه  اين 
و  افراطى  بسيار  مراکز  از  يکى  به 
نژادپرستانه  دينى، تبديل شده است. 
خاخام کوك، فقط ايدئولوگ عقيده 
و اصول افراطى گوش آمونيم نيست؛ 
سازمان هاى  ديگر  ايدئولوگ  بلکه 
اشغالى  در سرزمين هاى  تروريستى 
از گوش آمونيم  بعدها  فلسطين، که 

جدا شدند نيز هست.
شاگردان  برجسته ترين  از 
است،  ليفنجر  موشه  خاخام  کوك، 
نژادگرايانه   تعصب  داشتن  به  که 
ضدعربى مشهور است. وى فرمانده  

نزديك که شديم، ديدم چهره شان، ناراحت 
نيست. دلم آرام گرفت. سالم کردم، جواب دادند. 

با لطف زيادي گفتند: کارت را از اول ديدم، 
خوشم آمد. کارت خوب بود. بعد رو کردند به 

آقاي واليتي: »ما چند تا خبرنگار اين طوري الزم 
 داريم.« خيلي از برخوردشان خوشحال شدم،
اصاًل لذت مصاحبه با کاسترو از يادم رفت. 

از مفدال جدا شد. وى راجع به جدا 
به  مفدال،  از  گوش آمونيم  شدن 
هم اکنون  گفت:»از  شاگردانش 
گوش آمونيم جزيى از مفدال نيست، 

بلکه فقط گوش آمونيم است!«
اما اين جدايى، گروه گوش آمونيم 
نکرد؛  محروم  دولتى  پشتوانه   از  را 
بسيارى از دولتمردان بلندپايه  رژيم 
صهيونيستى، به پشتيبانى و حمايت 
اين  که  چه  آن  دادند.  ادامه  آن  از 

را،  تنبيه متجاوز  براي  ايران  و داليل  آن؛  اهميت  و  جنگ مي روند 
مجدداً براي او بازگو مي کنند. مي دانند که او احتماالً ديداري هم با 
مقامات عراقي خواهد داشت، پس مي بايست حرف هاي اين طرف را 
خوب بفهمد تا خوب منتقل کند. مي گويند: »صلح يک ارزش است، 
ولي ارزش باالتر از آن »عدالت« است. لذا براي تأمين عدالت، تنبيه 
اين تنبيه را مردم ما  متجاوز و شروع کنندة جنگ ضروري است و 
با نيروي ايمان خود عملي خواهند کرد و اين رژيم متجاوز برکنار 
خواهد شد.« و پيرزاده که پاسخي براي حرف هاي حِق رئيس جمهور 
ايران ندارد، بيشتر مستمع است تا متکلم! فقط در آخر، گزارشي از 

وضعيت سازمان کنفرانس اسالمي مي دهد و مي رود.

کاسترو جلوي سکو ايستاد. با دست اشاره کرد که بيا جلو. پريدم 
پايين و رفتم جلو. 

گفت: چه کار داري؟ 
گفتم: من يک خبرنگار ايراني هستم، سه سال است مي خواهم 

يک مصاحبه از شما بگيرم، نمي گذارند.
گفت: چه مي خواهي بپرسي؟ 

گفتم: يک خبرنگار ايراني چه سؤالي مي تواند داشته باشد؟ همان 
سؤال ها را دارم. 

گفت: خب بپرس. 

اول از اوضاع آمريکاي التين و دشمني هاي آمريکا 
پرسيدم. خانم مترجم، بسيار حرفه اي و مسلط ترجمه 
 کرد. کاسترو از دخالت  هاي آمريکا در منطقه و اوضاع 
کشورهاي انقالبي آنجا گفت. بعد رفتم سراغ ايران و 

مسئلة جنگ. کاسترو، خيلي با حرارت و با همدردي و 
حالت دوستي، از انقالب ايران تعريف و تمجيد کرد و 

گفت ما هميشه دوست و همراه ايراني ها هستيم.

يک دفعه، کل سالن ساکت شد و همه به من نگاه کردند. کاسترو 
ادامه  را  مسيرش  من،  به  توجه  بدون  بعد  و  کرد  مکث  لحظه اي 
فکر  کردند من از مخالفان کوبايي هستم و مي خواهم  داد. احتماالً 
عليه او شعار يا فحش بدهم. شروع کردم با صداي بلند و احساسي 
صحبت کردن: »فيدل! تو به عنوان يکي از رهبران جهان سوم، اگر 
با يک خبرنگار ايراني مصاحبه نکني، با چه کسي مي خواهي حرف 
بگيرد،  مصاحبه  تو  از  نتواند  اينجا  ايراني،  خبرنگار  يک  اگر  بزني؟! 
کجا مي تواند؟ مگر تو نمي گويي که آمريکايي ها تهديدت مي کنند؛ 
خب اگر اين تهديد ها را، اينجا به ما نگويي، به چه کسي مي خواهي 

بگويي؟«

که  است  صفتى  بيانگر  امر  اين 
داده اند:  سازمان  بدين  اعضايش 
بدون  خودکفا،  است  »جنبشى 
کارت عضويت، و بدون سازمان هاى 

تابعه.«
 گوش آمونيم، از هنگام تأسيس 
و  مذهبى  نظر  از  هم  تاکنون، 
رژيم  رسمى  سياست  نظر  از  هم 
صهيونيستى، چهره هاى برجسته اى 
در  را  صهيون گرا  خاخام هاى  از 
افراد،  اين  رأس  در  است.  برگرفته 
خاخام  گوش آمونيم،  معنوى  رهبر 
»تسوى يهودا کوك« قرار دارد، که 

اشکنازى تبار است.
پدر وى بنيادگذار مدرسه  دينى 

8/513م/الف

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوســیله به اطالع آقای ایوب چابکی به شــماره شناسنامه 1850166072 صادره 
بهبهان فرزند یداله و خانم ســکینه غفوریان ذاکری به شماره شناسنامه 125 صادره 
بهبهان فرزند احمد ســاکنین بهبهان فلکه شــهرک صنعتی خیابان رسول اکرم)ص( 
کوچه ششم فعال مجهول المکان رسانیده می شود که بانک ملت شعبه پیروزی بهبهان 
باستناد به سند رهنی شماره 100912- 93/6/10 دفترخانه 37 بهبهان تقاضای صدور 
اجرائیه به مبلغ 582/000/000 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 5/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله و مبلغ 66/300/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه که تا تاریخ 95/9/14 
محاسبه گردیده و روزانه مبلغ 351000 ریال جریمه روزانه به آن اضافه می گردد علیه 
شما بعنوان بدهکار و راهن نموده چون آدرس متن سند موافق با واقع نبوده لذا حسب 
درخواســت بانک بستانکار مراتب جهت اطالع شــما و برابر ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اســناد رســمی الزم االجراء برای یک نوبت در روزنامه منتشــر و پس از سپری 
شــدن ده روز از تاریخ انتشار اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرایی علیه شما 

شروع خواهد شد.
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

کارت هوشــمند به شــماره 3161153 مربوط به خودرو 
کامیون باری ایســوزو به شــماره انتظامی 592 ع 39 
ایران 48 مدل 95 رنگ سفید شماره موتور 537341 شماره 
شاسی NAGNLR 75TGT002076 به مالکیت عباس 

بحرینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: محمد مالعلی محمدی نام پدر: صفرعلی نشانی: قزوین- 

بوئین زهرا- خ ولیعصر کفش فروشی محمدی
 مشــخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: هیرش خضری نام پدر: محمد نشــانی: قزوین- 

بوئینزهرا- خ پاسداران جنب مسجد
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610092890000171 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609972890000106 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخــت مبلغ 14/000/000 ریال به 
عنوان اجور معوقه و نیز پرداخت مبلغ 415/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی وصول و ایصال در حق 

خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت کارسازی شود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول شورای حل اختالف 
شهری بوئین زهرا استان قزوین- رؤیا کاشی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 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 اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها 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 اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه 
از اعــالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 5- انتقــال 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 سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود. )تبصره1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا فقیه لو دارای شناســنامه شــماره 5389226313 به شــرح دادخواست به 

کالسه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان غالمرضا فقیه لو به شناسنامه 7 در تاریخ 95/6/30 اقامتگاه دائمی 

خود در آوج بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رهبر فقیه لو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2379 متولد 1361 )پسر متوفی(
2- فرح فقیه لو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1821 متولد 1353 )دختر متوفی(
3- اکبر فقیه لو فرزند غالمرضا به شــماره ملی 5389234677 متولد 1357 )پســر 

متوفی(
4- محمد فقیه لو فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 5380009050 متولد 1370 

)پسر متوفی(
5- صفر فقیه لو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2204 متولد 1355 )پسر متوفی(
6- تــوران فقیه لو فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 1878 متولد 1351 )دختر 

متوفی(
7- اصغر فقیه لو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2203 متولد 1354 )دختر متوفی(
8- ایران فقیه لو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1820 متولد 1351 )دختر متوفی(
9- آسیه قلعه وند فرزند محمود به شماره شناسنامه 6882 متولد 1358 همسر متوفی

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس 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.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد ربانی دارای شناســنامه  شماره 403 به شرح دادخواست به 
کالسه 96/368 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اصغر نیکو به شناسنامه 370 در تاریخ 1384/5/17 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه ذاکر، 
فرزند ذبیح اله، کدملی0792958500،  همســر مرحوم. 2- محمد نیکو فرزند قاسم، 
کدملی 0792746120، پدر مرحوم. 3- خانم فاطمه غضنفری، فرزند موسی، کدملی 
0794843441، مادر مرحوم. 4- مریم نیکو فرزند علی اصغر، کدملی 0795308841، 
فرزنــد مرحوم. 5- مهری نیکــو، فرزند علی اصغر، کدملــی 0780399651، فرزند 
مرحوم. 6- مهدیــه نیکو، فرزند علی اصغر، کدملــی 0781229200، فرزند مرحوم. 
7- محســن نیکو، فرزند علی اصغر، کدملی 0780184610، فرزند مرحوم. 8- میثم 

نیکو، فرزند علی اصغر، کدملی 0795309074، فرزند مرحوم.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را به اســتناد ماده 362 ق 
امورحســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

نظر به دســتور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون 
فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در 
اداره ثبت اســناد و امالک فارسان مورد رسیدگی و رای آن صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک واقع در قریه چلیچه به شماره پالک ثبتی 386 

اصلی چهار محال و بختیاری بخش ده:
آقای غالمعباس مرتضایی شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
29799/28 مترمربــع خریــداری شــده مع الواســطه از امیرقلی 

مرتضایی چلچه
امالک واقع در ابنیه فارسان به شماره پالک ثبتی 416 

اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ده:
3397 فرعی ایوب فاضلی شــش دانگ یکباب ساختمان تجاری 
مسکونی به مساحت 20/38 مترمربع قسمتی از پالک 699 فرعی 

خریداری شده مع الواسطه از یاور صالحی
امالک واقع در قریه فارســان به شــماره پالک ثبتی 

417 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ده:
خانم الهام امینی شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 290/21 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه از اله مراد نبی زاده فارسانی
امالک واقع در مزرعه نصرت فارسان به شماره پالک 

ثبتی 420 اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ده:
2758 فرعی آقای محمود معین شــش دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 300/48 مترمربع خریداری شده مع الواسطه آقای جمشید 

معین
3625 فرعی آقای رضا بهرامی فارسانی نسبت به سه دانگ مشاع 
از شــش دانگ یکباب ساختمان به مســاحت 249/28 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه آقای یاور صالحی
3625 فرعی آقای کورش اســالمی فارسانی نسبت به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 249/28 مترمربع 

خریداری شده مع الواسطه آقای یاور صالحی
3704 فرعی خانم دختربس خدری غریب وند شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 590/06 مترمربع خریداری شده مع الواسطه آقای 

خسرو فاضلی
3745 فرعــی آقای رحمت معین شــش دانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 185/66 مترمربع خریداری شــده مع الواسطه از آقای 

جمشید معین
3756 فرعی آقای محســن باقری گله شــش دانگ یکباب خانه 
به مســاحت 138 مترمربع خریداری شــده مع الواسطه آقای یاور 

صالحی فارسانی
آقای داود رفیعی شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 151/30 

مترمربع خریداری شده مع الواسطه آقای فتح اهلل بهرامی فارسانی
خانم ملک ناز ظاهری عبده وند شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
212/39 مترمربع خریداری شده مع الواسطه آقای موسی رحمانی

امالک واقع در باباحیدر به شــماره پالک ثبتی 432 
اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ده:

1118 فرعــی شــکرخدا باقــری باباحیدری ششــدانگ یکباب 
ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 223/91 مترمربع خریداری 

شده مع الواسطه از آقای سیدمحمدرضا تقوی باباحیدری
1699 فرعی احمدرضا صابری باباحیدری ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 263/32 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از آقای 

محمدرضا نظری باباحیدری
2268 فرعی محمدرضا هاشمی باباحیدری ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 270/92 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از آقای 

سیدشریف هاشمی و عبدالحسین هاشمی باباحیدری
2919 فرعــی اســماعیل کاظمی باباحیدری ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 651/08 مترمربع خریداری شده مع الواسطه 

از آقای پیرعلی کاظمی باباحیدری
امالک واقع در قریه جونقان به شماره پالک ثبتی 463 

اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ده:
3789 فرعی آقــای فریدون خلیلی جونقانی ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 473/31 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از 

عبدالحسین خلیلی
4936 فرعــی حافظ آماده جونقانی ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 179/69 مترمربع خریداری شده مع الواسطه از صفی اهلل 

پیرغیب جونقانی
* به موجــب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی این آگهی نسبت به امالک 
فوق الذکــر در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامه 
کثیراالنتشــار و محلی آگهی و در صورتی که اشــخاص ذی نفع 
به آراء صادره اعتراضی داشــته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شــهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روســتاها اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد فارســان تسلیم و رســید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت را به اداره ثبت فارســان تحویل دهد. در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی 
کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائــه نکند، اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: هفته نامه زاگرس ایران به شماره و 

روزنامه کیهان به شماره روز سه شنبه 1396/8/2
تاریخ انتشار نوبت دوم:  هفته نامه زاگرس ایران به شماره و 

روزنامه کیهان به شماره روز چهارشنبه 1396/8/17
علی رحیمی پردنجانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فارسان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فارسان)55(

توجه:
شهروندان محترم حوزه ثبتی فارسان، این اداره آمادگی تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد مالکیت کاداستری را به منظور تثبیت موقعیت 
امالک شما در سیستم کاداستری و بانک جامع امالک به منظور جلوگیری از طرح دعاوی احتمالی بر علیه شما را در مدت زمان محدودی دارد.

دادنامه

قاضی شعبه شماره ۱۱5 شورای حل اختالف شهرستان 
مالیر - سلیمانی

پرونده کالسه 9609988516500437 حوزه شماره 115 شورای حل اختالف شهرستان مالیر تصمیم نهایی 
شماره 9609978516500695

خواهان: آقای علی بابائی فرد فرزند شــیرولی به نشــانی مالیر بازار - بازار رضا سرای مهدی پتوفروشی آقای 
بابائی فرد خوانده: آقای محمد شمشیریان فرزند علی به نشانی خواسته  ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی 2.مطالبه 

وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده و با 

توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
)رای شورا(

در خصوص دادخواســت خواهان علی بابائی فرد فرزند شیرولی بطرفیت خوانده محمد شمشیریان فرزند علی 
بخواســته مطالبه  وجه به میزان هفده میلیون تومان به انضمام خســارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مستندا 
بــه یک فقره چک بالمحل بشــماره 741209-96/6/12 و گواهی عدم پرداخت و بشــرح مندرج در پرونده 
که خواهان در دادخواســت خود اشعار داشــته اند که وجه چک مستند دعوی را از خوانده طلب داشته و جهت 
وصول آن به بانک محال علیه مراجعه و با صدور گواهی عدم پرداخت مواجه گردیده است، لذا شورا با بررسی 
محتویات پرونده و بلحاظ مســتند ابرازی خواهان که رونوشــت چک و گواهی عدم پرداخت مربوط است که 
داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و به میزان خواسته را می نماید و نظر به اینکه مستند ابرازی 
خواهان فاقد هرگونه اشکال و ایراد شکلی و ماهوی است و وجود سند تجاری در ید دارنده آن ظهور بر اشتغال 
ذمه صادرکننده آن را می نماید و اخطاریه خوانده طبق ماده 73 ابالغ شده است نهایتا با توجه به اینکه دعوی 
ابرازی خواهان از هرگونه دفاع و تعرض از ســوی خوانده مصون باقی مانده اســت، لذا شورا دعوی خواهان 
موصوف را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 311، 312 و 313 از قانون تجارت و ماده 1288 از قانون 
مدنــی و مواد 198، 502 و 522 از قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره 
الحاقی مــاده 2 از قانون اصالح مواردی از قانون چک مصوب مورخ 1376/2/15 مجمع محترم تشــخیص 
مصلحت نظام رای بر محکومیت خوانده موصوف بپرداخت مبلغ هفده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ پانصد و چهل و دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
96/6/12 الی یوم الوصول به خواهان تا زمان تأدیه بر مبنای جداول تغییرات شاخص مقوم معینه توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که واحد محترم اجرای احکام حقوقی در حین اجرا محاسبه خواهد نمود صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی اســت و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و بیست روز 

دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان مالیر می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به اطالع خانم سکینه غفوریان ذاکری به شماره شناسنامه 125 صادره 
شوشــتر فرزند احمد به آدرس بهبهان فلکه شــهرک صنعتی خیابان رسول اکرم 
کوچه ششم فعال مجهول المکان رســانیده می شود که بانک ملت شعبه پیروزی 
بهبهان باســتناد به سند رهنی شــماره 92/7/13-96773 دفترخانه 37 بهبهان 
تقاضــای صدور اجرائیه به مبلــغ 307000000 ریال بابت اصــل بدهی و مبلغ 
5000000 ریــال بابت حق الوکاله و مبلغ 53600000 ریال بابت خســارت تاخیر 
تادیه که تا تاریخ 95/9/14 محاســبه گردیده و روزانه مبلغ 246000 ریال جریمه 
روزانه به آن اضافه می گردد علیه شما به عنوان بدهکار و راهن نموده چون آدرس 
متن ســند موافق با واقع نبوده لذا حسب درخواست بانک بستانکار مراتب جهت 
اطالع شــما و برابر ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء برای 
یک نوبت در روزنامه منتشــر و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ انتشار اجرائیه 

ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائی علیه شما شروع خواهد شد.

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان
8/514 م/الف

64101
86/10/3

63620
86/8/23

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسن خسروی برابر وکالتنامه              دفتر 28 کرج از طرف حامد 
و حســام خسروی و فتانه مشــهدی یاری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 103/68 مترمربع قطعه --- تفکیکی به شماره 1999 باقیمانده 
پالک 18628 استانداردســازی شده فرعی از --- از اصلی مفروز از پالک 
1999 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی کرج جزء حوزه ثبتی شهرستان 
کرج مورد ثبــت 424183 صفحه 519 جلد 1207 امالک به نام موســی 
دانش پــور ثبــت و صادر گردیده و برابر ســند قطعی                 شــماره 
----- دفترخانه 28 کرج به متقاضی منتقل شــده و به موجب سند رهنی 
شــماره ---- دفترخانه------ در رهن حســن خسروی 2 دانگ، فتانه 
مشــهدی یاری 2 دانگ، حامد خســروی 1 دانگ، حسام خسروی 1 دانگ 
می باشد. به علت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اســت. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
عباس علی شوش پاشا - کفیل ناحیه ۱
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ کرج

م الف 96/7908

آگهی تحریر ترکه
پرونده کالسه 960206 این شعبه با توجه به فوت مرحوم ولی اله قره بابایی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
709 صادره از بوئین زهرا متولد بوئین زهرا بوده توسط صفر قره بابایی خواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه صادر گردیده اســت و برای تاریخ 1396/9/29 راس ســاعت 12 نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده لذا 
بدین وســیله به تمامی ورثه متوفای یاد شــده یا نمایندگان قانونی آنها، بستانکاران از متوفی و مدیونین به 
وی و هرکس که به هر طریق، حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 
خانواده شورای حل اختالف بوئین زهرا واقع در بوئین زهرا خیابان ولی عصر غربی پشت اداره آب و فاضالب 

بن بست کانون مجتمع شورای حل اختالف بوئین زهرا جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
مدیر دفتر شعبه خانواده شورای حل اختالف بوئین زهرا - بابایی

م الف 1744

درخصوص پرونده 960974 شعبه دوم اجرای احکام )حقوقی( سنندج مبنی بر محکومیت خبات رضایی و در حق سعید رزاقی، مال/اموال منقول به شرح ذیل توقیف و کارشناسی شده است. لذا مزایده نوبت اول در 
مورخ 96/09/05 از ساعت 9 الی 10 صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه )با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی( به مزایده 
گذاشــته می شــود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کســب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و فی المجلس مبلغ 10٪ قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.

اموال کارشناسی شده بدین شرح می باشد:
قیمت کل به ریالقیمت هر واحد به ریالتعدادنام کاال و مشخصات

3810/500/000399/000/000 تختهفرش ماشينى 700 شانه 12 مترى- 5 ستاره غزل و ابريشم
1675/000/000120/000/000 تختهفرش ماشينى 700 شانه 9 مترى  - پاليزان - فيروزه - ابريشم

65/250/00031/500/000 تختهفرش ماشينى 700 شانه 6 مترى - پاليزان - ابريشم
170250/00042/500/000تختهپادرى فرش 90 سانتى

15070/00010/500/000 تختهپادرى جلوپا
40400/00016/000/000 تختهپشتى فرشى فوم آماده

13/500/0003/500/000 فقرههزينه حمل ونقل و باربرى
623/000/000 ريال7 قلمجمع کل به ريال

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت اول

جمال مرادی - دادورز شعبه دوم
 اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج

توضیح: کلیه فرش ها و سایر اقالم نو و آکبند می باشند.  قیمت ها براساس قیمت عمده و روز بازار می باشد.
جمع کل قیمت 7 قلم کاال و خدمات با توجه به جمیع شرایط به مبلغ 623/000/000 ریال معادل شصت ودو میلیون و سیصد هزار تومان ارزیابی و قیمت گذاری گردید.


