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مرحوم شهریار)شاعر(

در کتاب گرانسنگ منطق الطیر 
جنــاب عطار نیشــابوری، در باب 
جایگاه عرفانی و ســیر و سلوک و 
مشی جناب بایزید بسطامی، اشارتی 
به پرسش جماعتی از سالک الی اهلل 
است. آمده اســت: »...گفتند: چرا 
گرســنگی را مدح می کنی؟ گفت: 

اگر فرعون گرسنه نبودی، انا ربکم االعلی نمی گفتی«!
تردیدی نیست که منظور جناب بایزید، ترویج امر گرسنگی نبوده است. 
بلکه غرض از اختیار واژه گرسنگی؛ هر حالتی است که آن، متضمن یادآوری 

نیازهای مادی و غیرمادی و بیان زبونی و ضعف انسان است برای انسان!
انسان بنا به تمنیات نفس اماره، همواره در معرض سرکشی، زیاده خواهی 
و برتری جویی اســت. پس نیاز دارد به بــاور وحس و حالتی که وی را از 
عجب و خودپرســتی و غرور نفسانی به دور می سازد و چنین، سایه شوم 
غفلت از پیش پای انســان دامن برکشــد و یاد پروردگار یکتا و سرمدی، 

مسلط بر بنی آدم شود.
در کتاب شاهنامه فردوسی، جمشید پادشاه اساطیری ایران زمین، وقتی 
تصور می کند که در مملکت زیر فرمان اش، به دلیل پرتو خورشید خرد و نگاه 
و اراده او، آبادانی و شــکوفایی شکل گرفته است، قدرت خود را بزرگ تصور 
نمود و چنان در دستان دیو پلید غرور گرفتار شد که وی نیز سرچشمه کائنات 
و حیات را برآمده از وجود خود دانست. با این تلقی، البته به سوی انحطاط 

قدم گذاشت و به تعبیری دین و دنیا توامان از کف داد!
خــروش یــران  ا ز  ا برآمــد  پــس  آن  ز  ا

پدیــد آمــد از هــر ســویی جنــگ و جــوش
ســفید روز  رخشــنده  گشــت  ســیه 

جمشــید  بــا  نــد  پیو گسســتند 
ی د یــز ا ه  فــر شــد  ه  تیــر و  بــر

ی د بخــر نا و  ییــد  ا گر ی  کــژ بــه 
در حکایــات و نقل های غیرایرانی و ضمیمه ادبیات ملل نیز، نمونه هایی 

به دست می آید که در نکوهش »غرور«  و بیان پیامدهای ناگوار آن است!
می گویند که ناپلئون بناپارت که عالقه مند به جهان گشــایی و اســتیال 
بر ممالک دور و نزدیک بود، اندک زمانی پس از فتح و پیروزی، ســپاهیان 
را فــرا می خواند و می گفت: خوب فتحی کردید.کمی بعدتر می گفت: خوب 
فتحی کردیم و بعدتر؛ پا را فراتر می گذاشت و متفرعانه، مدعی می شد: خوب 

فتحی کردم!
یکی از بزرگترین ویژگی های قلم متعهد به آرمان های الهی، غفلت زدایی 

نسبت به واقعیت وجودی انسان در برابر ذات حضرت باریتعالی است!
این غفلت زدایی نافی اســارت انســان در بند طواغیت و به ورطه شرک 
درافتادن اســت.به همین دلیل هر اندازه که قلم برشــده از باور الهی، مروج 
اخالقیات شــخصی است، ماهیت سیاسی هم دارد. زیرا طواغیت نه صرفا در 
ســطح و ماهیت درونی که در شکل و شمایل بیرونی هم آشکار می شوند و 

سر بر می کشند.

پژمان کریمی

دربخش اول این نوشتار ، سیری داشتیم درافقی که انقالب اسالمی 
فراروی شــعر آیینی گشود و به بررســی جلوه های این افق در شعر 
عاشــورایی پرداختیم ، درادامه ضمن بررسی جلوه هایی دیگرازاین افق 
درشعر عاشورایی، نگاهی نیز به شعر انتظار در این افق خواهیم انداخت:
محمد رضا محمدی نیکو قیام امام حسین )ع(را فریادی بلند می بیند که جهان ، 
بیداری خود را برای همیشــه مدیون آن است.فریادی که چنان محشری کبری 
تا قیامت ، دل های بیدار را روشــن و پرشــور و خواب ستمکاران را آشفته خواهد 
کرد.عرصه  و فرصت حســین )ع( از فراسوی ازل تا ابد ادامه دارد و طنین فریاد 
بیدارگر او دایره در دایره در امواج زمان جاریست، با این حال شعر از بیان توصیفی 
و عاطفی نســبت به حادثه کربال غافل نشده و با آوردن مراعات نظیرهایی چون ، 
عطش و آتش و تنهایی و شمشیر و شهادت ، مظلومیت امام را نیز مد نظر دارد.

 اي که پیچید شــبي در دل ایــن کوچه صدایت 
یــک جهــان پنجره بیدار شــد از بانــگ رهایت 

تــا قیامــت همه جا محشــر کبراي تو برپاســت 
اي شــب تــار عــدم، شــام غریبــان عزایــت 

عطــش و آتش و تنهایي و شمشــیر و شــهادت 
خبــري مختصــر از حادثــه کــرب و بالیــت 

همرهانــت صفــي از آینه بودند و خــوش آن روز 
آینه هایــت  همــه  در  خــدا  درخشــید  کــه 

کاش بودیم و ســر و دیده و دســتي چو ابوالفضل 
مي فشــاندیم ســبک تر ز کفــي آب بــه پایــت 

بریــده  حلــق  اي  ابــد،  تــا  ازل  فراســوي  از 
صدایــت  پــژواک  دایــره  در  دایــره  مــي رود 

2- حضرت زینب )س(
الف- در شعر آیینی قبل از جریان شعر انقالب اسالمی

غالمعلی رجائی متخلص به زائرکه بســیاری از شــعرهای مطرح که توسط 
مداحان و مرثیه سرایان اهل بیت)ع( در مجالس و محافل سوک قرائت می شود از 
سروده های اوست ، در این ابیات که زبان حال زینب )س(  و گفتگوی آن حضرت 
با پیکر بی جان ابا عبداهلل )ع(اســت، شاعر، تنها  متوجه مصیبتی است که برسر 
حضرت زینب )س( آمده و غفلت از بعد عزتمندی و حماســی وجود آن حضرت ، 
موجب شده که تا این حد ، شخصیتی ضعیف و پریشان از حضرت زینب)س( به 
تصویر کشیده شــود، از این دست شعرها در ادبیات آیینی بی بهره از آموزه های 
انقالب اسالمی کم نیست و به آوردن همین نمونه اکتفا می کنیم:                                                                                                                      

ای کشــته که لب تشــنه بــر این خــاک بالئی 
پــا تا بــه ســرت در یــم خــون غرقــه چرائی 

برخیــز و ببیــن دل ز غمــت پاره خون اســت
از ســینه مــن بــر لــب مــن آه فــزون اســت 

برخیــز و ببیــن بــی کــس و تنها شــده زینب 
زینــب  شــده  اعــدا  صــف  نمــای  انگشــت 

برخیــز و ببیــن دامنم از اشــک چو دریاســت 
بی ســر تــن خونیــن تو بیــت الحرم ماســت 

از دیــدن ایــن رأس بــه نــی رفته چــو مهتاب 
صدبــار بــه لــب آمــدم این جــان ز غــم آب 

افســوس که جــز خــاک بیابان کفنت نیســت  
نیســت بدنــت  انــدر  ســالمی  گل  افســوس 

از بــس کــه عــدو بــر تــن تــو اســب دوانده 
امــکان یکــی بوســه بــه نعــش تــو نمانــده

شد نیمه شــب و چشم حرم بســته خواب است 
زینــب به ســر نعــش تــو محتاج جواب اســت

ای کشــته کــه غرقــاب دو صــد تیــغ بالئــی  
جدائــی هنــگام  چــه  ز  جانــا  آمــده  زود 

ب- در جریان شعر انقالب اسالمی:
تصویــری که از حضــرت زینب)س(  ، تا قبل از افقی که انقالب اســالمی 
فراروی شــعر آیینی گشود، ارائه می شد،عمدتا برهمین مدار می چرخید ، مدار 
حزن و ماتم و بیان مصائب که البته به جای خود الزم و تاثیر متناسب را هم 
بر توده های مردم می گذاشت ، اما نکته اینجاست که شخصیت و نقش و جایگاه 
اصلی حضرت در این حلقه ها مغفول می ماند. اگر هم ذهن شاعری متوجه بعد 
حماسی شخصیت حضرت زینب )س( می شد ،  نهایت این بود که ایشان را مرد 
خطاب کند و بگوید که تو زن نبودی بلکه شــیرمرد بودی. این تلقی و تصویر 
از حضرت زینب)س(  در جریان شــعر انقالب اسالمی ، متحول می شود و ما با 
جایگاه  واقعی و شأن و نقش تاریخی آن حضرت روبرو می شویم. شعر انقالب ، 
برای خیمه گاه عاشورا دو ستون قائل است که یکی از آنها را امام حسین )ع( و 
دیگری را حضرت زینب)س( برپا داشته اند و فقدان حضرت زینب)س( منجر به 
فروریختن این خیمه در طول تاریخ می شد. به تعبیری اکمال رسالت حسین)ع(  
با زینب)س( تحقق می یابد و در غیر این صورت کربال در کربال می ماند و صدای 
حسین)ع( به گوش تاریخ نخواهد رسید. اگر زینب )س( نبود حقیقت حماسه 
حسین )ع( در طوفان رنگ و ریا ، در محاق ابرها پنهان می ماند و سیل انقالب 
حســینیان ، به کوه فتنه برخورد می کرد ، یا متوقف و یا از مسیر خود منحرف 
می شــد و ذوالجناح دادخواهی و خونخواهی حســینیان دربیابان های غربت، 

بی سوار رها می ماند.
فریاد بلند و حقیقت نمای شــعرآیینی انقالب اســالمی در بیان و توصیف 
چهــره حضرت زینب کبری در هیئت غزلی جاندار از قادر طهماســبی این گونه 

به جلوه آمده است:
ســرنی در نینــوا می مانــد اگــر زینــب نبــود

کربــال در کربــال می مانــد اگــر زینــب نبــود
چهــره ســرخ حقیقت بعــد از آن توفــان رنگ

پشــت ابــری از ریــا می مانــد اگر زینــب نبود
تشــنگان لــب  مظلومیــت  فریــاد  چشــمه 

در کویــر تفتــه جــا می مانــد اگر زینــب نبود
زخمــه زخمی تریــن فریــاد، در چنگ ســکوت

از طــراز نغمــه وا می مانــد اگــر زینــب نبــود
در طلــوع داغ اصغــر، اســتخوان اشــک ســرخ

در گلــوی چشــم ها می مانــد اگــر زینــب نبود
بی لــگام و  بی ســوار  دادخواهــی،  ذوالجنــاح 

در بیابان هــا رهــا می مانــد اگــر زینــب نبــود
انقــالب ســیل  تاریــخ،  بســتر  از  عبــور  در 

پشــت کــوه فتنه هــا می مانــد اگر زینــب نبود
3- امام زمان)عج(

الف- در شعر آیینی قبل از جریان شعر انقالب اسالمی
واگویه ها وتمناهای شــخصی و ســتایش های البته از سر ارادت وجه غالب 

شعر آیینی در افق آموزه های انقالب اسالمی
مصطفی محدثی خراسانی

بخش دوم و آخر

مضمون شعرهایی بودکه برای امام زمان)عج( سروده می شد، در بیشتر این شعرها ، 
توصیف ها به گونه ای بود که به راحتی می توانست برای هرشخص دیگری که بزرگ 
و پناه دهنده و امید آفرین باشد ، بکار رود. نشانی از فلسفه انتظار و چرایی آن در 
شعرهایی ازاین دست که یک نمونه آن را از شاعر صاحب نام شعر آیینی، حبیب 

چایچیان با هم مرور می کنیم ، نمی بینیم:
چــرا زکــوی عاشــقان ، دگــر گــذر نمی کنی ؟

چه شد که هر چه خوانمت، به من نظر نمی کنی؟
مگرمــرا ز درگهــت، خــدا نکــرده رانــده ای؟

دگــر بــرای خدمتــت، مــرا خبــر نمی کنــی؟
تــو ای همــای رحمت ای جهان به زیر ســایه ات

چــرا نظر بــه مرغکی شکســته پــر نمی کنی ؟
نشســته ام بــه راه تــو، به عشــق یک نــگاه تو

ز پیش چشــم خســته ام، چرا گــذر نمی کنی؟
شــکفته شــد چو طبع مــن، ز یُمــن التفات تو

چــرا ز لطــف دائمــت ، شــکفته تر نمی کنــی؟
خــدا گــواه من بُــَود، کــه قهــر تو ُکشــد مرا

ز قهــر، باغــالم خــود، چــرا حــذر نمی کنی؟
خوش اســت گر مسافری، رسد ســالمت از سفر

چه شــد که قصد بازگشــت ازین سفر نمی کنی؟
نگــر بــه خیل ســائالن، بــه ســامرا و جمکران 

چــرا ز بــاب خانه ات، ســری بــه در نمی کنی؟
شده ســت غّصه ها بســی، ز حد گذشته بی کسی

مگــر بــرای دوســتان دعــا دگــر نمی کنــی؟
همــاره لطــف یار اگر )حســان( تــو را مدد کند

به یــاوه عمــر خویــش را، دگر هــدر نمی کنی
ب- در جریان شعر انقالب اسالمی:

انتظار در شعر انقالب اسالمی به مفهوم دست روی دست گذاشتن و منتظر 
ظهور ماندن نیست.فلســفه انتظار، همگامی با منتظر است و در جهت اهداف و 
آرمان هایی که قرار است با ظهور او تحقق یابد ، حرکت کردن. امام زمان)عج( در 
شــعر آیینی انقالب اسالمی ، اگرچه شأنی ملکوتی و مقدس دارد، اما از ماست و 
بعید نیست او را روزی در شهر و کوچه ای ببینیم و جواب سالممان را از او بشنویم. 
در شعر آیینی انقالب با امام زمان)عج( اگرچه از دغدغه های خود سخن می گوییم 
اما برای ظهــور او آماده ایم، و در جهت تحقق آرمان های او مجاهدت کرده ایم و 
شهید داده ایم و آنگاه که انتظار پنجره ها با ظهور او به پایان می رسد ، دسته دسته 

الله است که تقدیم او می شود، غزلی از حسن ثابت محمودی را مرور می کنیم:
دســت تــو بــاز می کنــد پنجره های بســته را

هــم تو ســالم می کنــی رهگــذران خســته را
دوبــاره پــاک کــردم و بــه روی رف گذاشــتم

ا ر نشســته  غــم  ر  غبــا قدیمــی  ینــه  آ
تــو انتظــار  تــو کوچــه در  پنجــره بی قــرار 

تــا کــه کنــد نثــار تو اللــه دســته دســته را 

غفلت و طاغوت و شرک!

شــب به ســحر رســانده ام دیده به ره نشانده ام
چشــم بــه راه مانــده ام جمعــه  عهد بســته را

این دل صاف کم کمک شده ست سطحی از ترک
را شکســته  آینــه  مخــواه  شکســته تر  آه 
افقی که انقالب اســالمی فراروی شعر آیینی گشود، به شاعران آموخت که 
شعرآیینی را محملی قرار دهند تا درکنار عرض ارادت به معصومین )ع( و توسل 
بــه ذات مقدس آنها و مدح و مرثیه، ارتباطی نیز بین دغدغه ها و مســائل امروز 
جهان اسالم و زندگی و آموزه های معصومین برقرار شود. علیرضا قزوه در این غزل ، 
ضمن پرداختن به مضامین معمول در شعرهای مهدوی ، از قبیل، شکوه از روزگار 
و امیدواری بهبود اوضاع با ظهور موعود و بیان ســرگردانی بشریت ، البته با ذهن 
و زبانی سرشــار از خالقیت و شور و شعور انقالبی،در پایان شعر، انتظار موعود و 
فلسفه آن را با جریان بیداری اسالمی پیوند می زند و با آوردن نام دو کشور درحال 
انقالب ، مصر و یمن، بعنوان نماد بیداری امت اسالمی در این روزگار، بینش برآمده 

از آموزه های انقالب اسالمی را مبنای شعر آیینی قرار می دهد.
ســرم را می زنم از بی کســی گاهی بــه درگاهی 

نه با خــود زاد راهی بــردم از دنیــا، نه همراهی
اگــر زاد رهــی دارم همیــن اندوه و فریاد اســت

»نه بر مژگان من اشــکی نه بــر لبهای من آهی«
غروبــی را تداعــی می کنــم با شــوق دیدارش

تماشــا می کنــم عطر تنــش را هر ســحرگاهی 
دلم یــک بار بویــش را زیارت کــرد... این یعنی

نمی خواهــد گدایــی را برانــد از درش شــاهی 
نمی خواهــم که برگــردد ورق، ابلیــس برگردد 

دعای دســت می گویی، چرا چیزی نمی خواهی؟
از این سرگشــتگی ســمت تو پــارو می زنم موال!

از ایــن گم بودگی ســوی تو پیــدا می کنم راهی
بــه  طبــع طوطیان هنــد عادت کــرده ام ، هندو

 همــه شــب  رام رامی  گفــت و مــن اهلل اللهی
هــالل نیمه شــعبان رســید و داغ دل نو شــد

دعــای آل یاســین خوانــده ام با شــعر کوتاهی
اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی

اگر مهری ســت یا ماهی  تو آن مهری تو آن ماهی
دل مصــر و یمــن خون شــد ز مکــر نابرادرها

یقیــن دارم که تو آن یوســف افتــاده در چاهی
این مقایســه را به همین شکل، با آوردن نمونه هایی دیگر از شعرهای آیینی 
سروده شــده تحت تاثیر آموزه های انقالب اسالمی و سایر شعرها می توان ادامه 
داد و به سایرموضوعات از جمله: شعر نبوی، علوی، فاطمی، رضوی و.... پرداخت 
و مولفه های این تاثیر رانشــان داد. مولفه هایی چون: پرداختن به فلسفه وجودی 
موضوعــات، بیان چرایی در کنارچگونگی، درآمیختن معرفت با محبت، توجه به 
ابعاد عرفانی و حماســی، پیوند موضوعات، با زندگی امروز و افق فراروی بشریت 

و جهان اسالم.

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

برابــر رأی شــماره 139560326006001612-  1395/10/22 هیئت  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
درواحد ثبتــی حوزه ثبت ملک مالیــر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای/
خانــم بهرام فیروزی فرزند محمدربیع به شــماره شناســنامه 690 صادره از مالیر در 
ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 41/67 مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی 
اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای حسن رضا 
فیضی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض 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: 1395/12/8           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/23

محمدرضا امینی- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
م الف 853

آگهی افراز و تقسیم پالک ۸۸۴۵ واقع 
در شمس آباد میبد بخش ۲۳ یزد

نظر به اینکه آقای سعید آقایی نژاد میبدی فرزند بمانعلی مالک مشاعی 13 سهم از 14 
سهم شــش دانگ پالک فوق می باشند و قصد افراز سهم خود را دارد و اعالم می  دارد  
مالک یک ســهم از چهارده ســهم ششــدانگ به نام بی بی زهرا امامی میبدی فرزند 
محمدتقی و مالکین ثمنیه اعیانی بلمناصفه خانم ها خدیجه خانم سلطان حکیم میبدی 
و حاجیه علویه حکیم میبدی همگی خواندگان مجهول المکان می باشند لذا طبق قانون 
افراز و فروش امالک مشــاع وقت معاینه محل و رسیدگی از پالک فوق الذکر در روز 
چهار شــنبه مورخ 96/2/20 ساعت 8:30 صبح تعیین در محل وقوع ملک انجام خواهد 
شد بنابراین از مالکین فوق الذکر و یا وراث قانونی پالک فوق دعوت می شود تا در روز 
و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک یا اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد حضور 
به هم رسانند بدیهی است عدم حضور خواندگان )خانم بی بی زهرا امامی میبدی فرزند 
محمدتقی و مالکین ثمنیه اعیانی بلمناصفه خانم ها خدیجه خانم سلطان حکیم میبدی 

و حاجیه علویه حکیم میبدی( مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک میبد- هادی بیکی  ده آبادی

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک ۲۳07۳/۲۴0 - اصلی

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آقای خدابخــش میربلــوچ زهی ده پابیــدی به موجب 
وکالتنامه شــماره 48730-1395/10/25 دفترخانه 65 
زاهدان وکالتا از طرف آقای غالمحســن میرزائی باستناد 
دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی 
دفتر اســناد رســمی شــماره 65 زاهدان رسیده مدعی 
است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
23073/240 - اصلــی واقع در بخش یک بلوچســتان 
شــهر زاهدان مورد ثبــت 36220 صفحه 47 دفتر 225 
به شماره چاپی 530450 بعلت جابجائی مفقود گردیده 
و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از انقضای 
مدت  مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/12/8

شناسه: 99 11031
م الف 3689

آگهی افراز و تقسیم پالک ۸۸۴۴ 
واقع در شمس آباد میبد بخش ۲۳ یزد

رئیس ثبت اسناد و امالک میبد
هادی بیکی ده آبادی

نظر به اینکه آقای ســعید آقایی نژاد میبدی فرزند بمانعلی مالک مشاعی 11 سهم از 12 
سهم ششدانگ پالک فوق می باشند و قصد افراز سهم خود را دارد و اعالم می دارد مالک 
یک ســهم از دوازده سهم ششــدانگ بنام بی بی زهرا ا مامی میبدی فرزند محمدتقی و 
مالکین ثمنیه اعیانی بلمناصفه خانم ها خدیجه خانم سلطان حکیم میبدی و حاجیه علویه 
حکیــم میبدی همگی خواندگان مجهول المکان میباشــند لذا طبق قانون افراز و فروش 
امالک مشاع وقت معاینه محل و رســیدگی از پالک فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخ 
96/2/20 ســاعت 8:30 صبح تعیین در محل وقوع ملک انجام خواهد شــد. بنابراین از 
مالکین فوق الذکر و یا وراث قانونی پالک فوق دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در 
محل وقوع ملک یا اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد حضور به هم رسانند بدیهی 
اســت عدم حضور خواندگان )خانم بی بی زهرا امامی میبدی فرزند محمد تقی و مالکین 
ثمنیه اعیانی بلمناصفه خانم ها خدیجه خانم سلطان حکیم و حاجیه علویه حکیم میبدی( 

مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(
وحید خندانی

بانــو مهناز شــهرت حیدریان نام پدر اســمعیل بشناســنامه 349 
صادره از گیالنغرب درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که همســرم مرحوم رامین شــهرت حیدریان 
بشناســنامه 86 صادره بندرامام خمینــی)ره( در تاریخ 95/11/7 در 
بندر امام خمینــی)ره( اقامتگاه دائمی فوت ورثــه اش عبارتند از 1: 
متقاضی مهناز حیدریان فرزند اســمعیل بــه ش ش 349 صادره از 
گیالنغــرب بعنوان زوجه متوفی 2- آینــاز حیدریان فرزند رامین به 
ش ش 7-000978-706 صادره از ماهشــهر بعنــوان دختر متوفی 
3- مریــم کاظمینــی فرزند نجفقلی بــه ش ش  627 صادره از بندر 
امام خمینی)ره( بعنوان مادر متوفی  4- نعمت حیدریان فرزند حسن 

به ش ش 2599 صادره از گیالنغرب بعنوان پدر متوفی والغیر

برگ ســبز خودرو سواری ســایپا 131SE به شماره 
پالک 882 ط 96 - ایران 14 به رنگ سفید - روغنی 
مدل 1393 و شماره موتور 5137634 و شماره شاسی 
NAS411100E3669526 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

یک عدد پالک جلو خودرو ســواری هیوندای آزرا به 
شــماره پالک 17886 - اروند به رنگ مشکی مدل 
2014 و شماره موتور  G6DEDA94763 و شماره 
شاسی KMFG41H2FEA308804 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: شعبه 6 شورای حل اختالف سنندج

وقت رسیدگی: 1396/1/26 ساعت 17:15 بعدازظهر
خواهان: پوریا کاظمی فرزند بیژن آدرس سنندج- خ سعدی کوچه کیوان مجتمع روژ

خوانده: امیر وکیلیان فرزند عزیزاهلل آدرس مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ 135/000/000ریال بابت وجه 1 فقره چک به شماره سریال 681441 
مورخه 1395/9/7 عهده بانک کشــاورزی و مبلغ 15/000/000ریال وجه دســتی جمعا به 

مبلغ 150/000/000ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم دفتر شورای حل اختالف نمود که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع داده شــد. وقت رسیدگی به تاریخ فوق تعیین و بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور اعضای شعبه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود. خوانده می تواند به دفتر 
شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شود. این آگهی به منزله ابالغ محسوب 

و در هر صورت شورا در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
مسئول دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف سنندج- ویسانی م الف/4476

خواهان/ شــاکی آقای توکل کشاورز افشار فرزند اکبر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای روح اله حبیبی به 
خواســته الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان قزوین نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین واقع در قزوین خیابان دانشگاه - جنب پارک الغدیر - 
دادگستری کل استان قزوین ارجاع و به کالسه 9509982810800533 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/2/11 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/
شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی قزوین

آگهی ابالغ در وقت دادرسی حقوقی
در پرونده کالســه حقوقی یک ســیار شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرستان بوئین زهرا، 
آقای داودســتاری خونانی فرزند حسن دادخواســتی تقدیم شورا نموده مبنی بر صدور حکم بر 
الزام خوانده به تنظیم سند چون آقای محمد نجات فرزند سخاجر چون خوانده مجهول المکان 
می باشد لذا بدین وســیله به وی ابالغ می گردد تا در روز 96/1/20 ساعت 9 صبح در شورای 
فوق الذکر واقع در شهرستان بوئین زهرا حاضر و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
و اعالم آدرس صحیح خود، در جلســه شــورا به هم رســاند در غیر این صورت شورای حل 

اختالف اقدام به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
شورای حل اختالف شهرستان بوئین زهرادبیرخانه شعبه سوم

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو ســواری پــژو پارس 
)دوگانه سوز( به شماره پالک 825 ص 66 - ایران 14 به رنگ 
سفید روغنی مدل 1389 و شماره موتور 12489025235 
و شماره شاسی NAAN21CA8AE428122 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری پژو پارس 
TU5 به شماره پالک 661 ل69- ایران14 به رنگ 
سفید مدل1395 و شــماره موتور B0129110 139 و 
شماره شاسی NAAN11FE5GH714805 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو )سهامی 
خاص( به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱0۱000۳0۴۳۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - هانیه دباغی به شماره ملی 0065952642 بسمت رئیس هیئت مدیره و علی 
دباغی به شــماره ملی 00440507219 بســمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزیزاله دباغی به 
شماره ملی 3960369247 بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. و اوراق و اســناد عادی و مکاتبات با امضای 
رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شــرکت معتبر می باشــد. - موسســه 
حسابرســی و خدمات آفاق کاوشگران با شناســه ملی 10380152313 به شماره ثبت 1735 
به عنوان بازرس اصلی و ســامان رفعت سمس به شماره ملی 0421956615 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. - صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت)۲6۹0۲(

تاسیس موسســه غیرتجاری پرتو مهر گستر کیان در تاریخ 1395/11/23 
به شــماره ثبت 40944 به شناســه ملی 14006579557 ثبت و امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع: انجام امور مشــاوره حقوقــی و وکالت از طریق وکالی 
دارای پروانــه وکالت معتبر )در صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعات 
پــس از اخذ مجوزهای الزم( مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: تهران - حســین آباد - کوچه شــهید احمدآبادی - بن بست مژده - 
پــالک 19 - طبقه دوم - واحد 4  - کد پســتی 1668844115 ســرمایه 
موسســه: 1/000/000 ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:  
آقای کیانوش منصوری دارای 400/000 ریال خانم مهوش طاوسی دارای 
300/000 ریــال خانم ندا طیفــوری دارای 300/000 ریال اولین مدیران: 
خانم ندا طیفوری به شــماره ملی  3255781728 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم مهوش طاوسی به شماره ملی 3256582265 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای کیانوش منصوری جمشــیدی به شــماره ملی 
4500711953 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
موسســه از قبیل چک - سفته - براوات قراردادها عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مشــترکا و کلیــه اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسســه معتبر 
می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه »ثبت فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.« 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات
 غیرتجاری تهران )۲6۸۹0(

»اصالحیه آگهی 
دعوت«

شرکت آب و برق کیش

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان 
سهام شرکت آب و برق کیش )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 78705 در اداره ثبت شرکتها 

با سرمایه 154/000 میلیون ریال
احتراما پیرو آگهی 95/12/4 بدینوســیله نشانی محل تشکیل مجمع 

به شرح ذیل اصالح می گردد:
»تهران - شــمس آباد - خیابان استاد حسن بنای شمالی - پائین تر 
از میدان ملت - نبش خیابان شــهید خسروآبادی - پالک 1 - طبقه 
دوم - واحد پنجم - ساختمان ایرانیان - شرکت آب و برق کیش - 

کدپستی: 1665894745«

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پالک باقی مانده 1740- اصلی واقع در بخش 2 قزوین ذیل ثبت 801 صفحه 494 
دفتر جلد 43 با شــماره چاپی 309151 به نام آقای محمدباقر حاجی رفیعی صادر و تســلیم گردیده است. 
ســپس نامبرده شرح گواهی حصر وراثت به شماره 930997283000336 مورخ 93/12/9 شعبه 20 شورای 
حــل اختالف قزوین فــوت نموده وراث وی عبارتند از: کاظم آقا حاجی رفیعی عمو، رضا قاراعباســی دائی، 
عاتقه حاجی رفیعی و زهرا حاجی رفیعی هر دو عمه متوفی ســپس آقای رضا قاراعباســی به شــرح دادنامه 
9409972322600524 مورخ94/11/19 شــعبه 16 شــورای حل اختالف شــهر قزوین فوت نموده وراث 
وی عبارتند از: علی و حاجی اســماعیل و زهرا و مریم و طیبه شــهرت همگی عباسی فرد و فاطمه و طاهره 
قاراعباسی فرزندان متوفی و خدیجه خورشیدی همسر متوفی اینک نامبردگان فوق و همچنین آقای ابراهیم 
عباســی فرد به وکالت از برادران و خواهران و مادر خویش طبق وکالت 154888 مورخ 95/10/22 دفتر 18 
قزوین با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد 
تا هر کس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را 
با ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت  المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
حسن غالمحسینیتاریخ انتشار: 95/12/8

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک قزوین

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو ســواری پژو 405 
ایران 14  جی ال ایکس آی 8/1  به شــماره پــالک 586 ج 58- 
بــه رنــگ مشــکی متالیــک مــدل 1383 و شــماره موتور 
12483089119 و شماره شاسی 83041341 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت مشــخصات خودرو سواری پژو 
405 جی ال ایکس آی 8/1 به شــماره پالک 711 ج 85 - ایران 14 
به رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 و شماره موتور 12485082078 
و شــماره شاسی 24218964 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی کالسه شــماره 940181 له مهدی متی پوری و علیه فاروق رضایی. 
این اجرا مزایده یک طبقه زمین در ســه راهی سرخه دزج به متراژ 1700 مترمربع از یک قطعه 
زمین زراعی دیم واقع در ســه راهی ســرخه دزج به شــرح ذیل: 1- شش دانگ زمین زراعی 
3288 متــر ارزش هر متــر 57000 ریــال و ارزش کل 187/416/000 ریال 2- خانه باغ به 
اضالع 5*6 متری )دیوار بلوک و ســیمان کاری، ســقف ایرانت، درب و پنجره آهنی( 30 متر 
ارزش هر متر 950/000 ریال ارزش کل 28/500/000  ریال 3- ایوان موزاییک کاری )2*5( 
متری - 10 متر ارزش هر متر 250/000 ریال ارزش کل 2/500/000 ریال که ارزش شــش 
دانــگ آن مبلغ 218/416/000 ریال که ارزش 1700 مترمربع عرصه و اعیان زمین مرقوم به 
صورت مشاعی به مبلغ 112/927/980 ریال برآورد شده است. مزایده در روز چهارشنبه مورخ 
1395/12/25 از ســاعت 10 الی 11 در محل دفتر اجرای احکام شــعبه هشتم دادگاه حقوقی 
واقع در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج به آدرس: سنندج - میدان بسیج با حضور نماینده 
محترم دادســرای عمومی و انقالب و دادورز اجرای احکام حقوقی به مزایده گذاشته می شود. 
طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کســب مجوز از این مرجع از مال مذکور بازدید 

به عمل آورند و پیشنهادات خود را ساعت مزایده کتبا تسلیم نمایند.
برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد و بدوا 10٪ ارزش آن را به حساب 
ســپرده دادگستری نزد بانک ملی )ســیبا( واریز و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب پرداخت 
مابقی ارزش را بدهد در صورت عدم واریز مانده مبلغ پیشــنهاد شــده ظرف مهلت مقرر مبلغ 

10٪ واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ابراهیمی - دادورز اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه حقوقی 
شهرستان سنندج م الف 4412

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوتوس 
آبی فام سهامی خاص به شماره ثبت 
۴۲0۳7۱ و شناسه ملی ۱0۳۲07۲۱6۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن نجان به شماره ملی 5209893898 به سمت 
بازرس اصلی و آقای محســن اعالئی به شماره ملی 0049828290 به سمت 
بازرس علی  البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اشخاص ذیل به سمت اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شــدند: آقای منصور صباغی مدیسه به کد 
ملی 1170938469 آقای ســید وحید فیروزآبادی به کد ملی 6649561576 

آقای مظفر رستمی به کد ملی 0048739731
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تهران )۲6۸۸۸(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1395/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1394 به تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به مدت یک ســال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدرضامند پارسایی به کد ملی 2991256389 
بســمت رئیس هیئت مدیره و محســن جبلی به کــد ملی 0451884302 
بســمت مدیرعامل و قدرت اهلل نجفی به کد ملی 1140959867 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از جمله چک و ســفته و برات و غیره با امضــای ثابت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقًا به همراه مهر شــرکت معتبر 
می باشد. آقای حسین جعفریان به کد ملی 4898390188 به سمت بازرس 
اصلــی و آقای بهروز قادری به کد ملی 0072589515 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)۲6۸۹6(

آگهی تغییرات شرکت ایران ساحل سهامی خاص به شماره 
ثبت ۴۵۹7۳ و شناسه ملی ۱0۱00۹۱۲067

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حمید طهرانی مقدم به شماره ملی 0056351534 
به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا طی نیا شــلمانی به شماره ملی 2709333619 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)۲6۸۸۳(

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی کیمیا اکسیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۹۵6۸۲ و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۹7۴۵0

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پیشگام خاور تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۹۸ و شناسه ملی۱0۱0۱۹0۸7۲6

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/10/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - عزیز اله دباغی به شــماره ملی 3960369247 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
مرضیه کاوکپور به شماره ملی 2619249740 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هانیه دباغی 
به شــماره ملی 0065952642 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک- بروات- سفته- 
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل 
منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. - موسسه حسابرسی و خدمات آفاق کاوشگران 
به شــماره ملی 10380152313 به عنوان بازرس اصلی و سیدمحســن حسینی به شماره ملی 
0421966386 بــه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالــی انتخاب گردیدند. 
-صورت های مالی منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )۲6۹0۱(


