
مرحوم حبيب اهلل چايچيان معروف به »حسان« 
تخلص خود را از حسان ابن ثابت، شاعر معروف عرب 
كه در حمايت از پيامبر اسالم)ص( او را مدح مي گفت 
و با شــعرش از آن حضرت در مقابل كفار و مشركان 
حمايت مي كــرد، گرفته بود و چــون او نه تنها در 
مكرمت، منقبت و رثاي پيامبر و اوالدش شعر مي سرود 
بلكه عشق و دلدادگي اش را به معصومين)ع( منحصر 

 در مطلــب هفته پیش با 
عنــوان » جالل آل احمد، در 
اینجا  به   .» امتداد فریاد هــا 
رسیدیم که اگر در فهرست آثار 
این نویسنده ، چند کتاب مانند 
و  » درخدمت  »غرب زدگی « ، 
خیانت روشنفکران « و » خسی 
نداشــت ،  میقات « وجود  در 
آن وقت او نه تنها دیگرآماج 
کینــۀ همین غــرب زدگان 
روشــنفکر قرار نمی گرفت ، 
نیز  بلکه مقبولیــت فراوانی 
روزنامۀ  پیدا می کرد؛ چنانکه 
موســوم به » همدلی « نیز در 
رسانه ای،  مافیای  با  هماوایی 
برای به فراموشی کشاندن آثار 
بیدارگرانۀ آل احمد ، به دنبال 
القاء و تثبیت چنین موضوعی 
 اســت که در شمارۀ نهم آذر

نود و شش خود ، به قلم یک 
روان شناس جوان می نویسد :

 » به نظر می رسد كه بر رسی 
جــالل به عنوان يــک اديب كار 
پسنديده تر و قابل تأمل تری باشد 
تا به عنوان يک منتقد اجتماعی. 
جالل بيشــتر از آنكه يک مصلح 
اجتماعی باشــد يک نويسنده و 

اديب توانمند است. «
البته اينكه آل احمد خودش 
را يــک مصلــح اجتماعی فرض 
كرده باشــد ، يا خوانندگان آثار و 
حتــی طرفدارانش او را در چنين 
جايگاهی قرار داده باشند ، مطلبی 
است زاييدۀ ذهن نويسنده و فقط 

برای رد گم كنی. 
 روزنامــۀ » همدلی « در ادامۀ 
درج چنين مطالبی عليه آل احمد ، 

adabhonar@kayhan.ir

مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 

۲۸ ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۹۴

شبكه بی بی سی رسانه وابسته به ملكه انگليس، اخيرا 
عنوان صفحــات مجازی خود را از صفحه افغانســتان به 

»بی بی سی  دری« تغيير نام داده است.
ايــن حركــت تفرقه افكنانــه، اعتراض شــديد همه 
فارســی زبانان را در پی داشــته و بســياری از چهره های 
سرشــناس فارسی زبان به ويژه از كشور ايران، افغانستان و 
تاجيكســتان آن را سياست و توطئه انگليس برای جدايی 

حوزه فارسی از يكديگر خواندند.
دكتر ظهوری حسينی اســتاد دانشگاه و رئيس مركز 
هماهنگی تشــكل های فرهنگی افغانستان در مصاحبه با 
كيهان با توضيح اين حركت مرموز، خواهان تفاهم و وحدت 
هرچه بيشــتر دانشمندان همه كشورهای فارسی زبان و با 
قدمت و تمدن فرهنگی هفت هزار ســاله، در خنثی كردن 

توطئه استعمار پير انگليس شد.
اين استاد ادبيات گفت: با توجه به اينكه دری و فارسی 
دو زبان مســتقل نيستند و از يک دستور پيروی می كنند 
اما دو گويش محسوب می شوند لذا در شعر حوزه فرهنگی 
ايــن زبان، بين رودكی، حافــظ، اقبال الهوری و خليل اهلل 
خليلی كلمه ای كه مجهول باشــد و فهميده نشود وجود 
ندارد و همه مردم هر دو گويش را خوب متوجه می شوند. 
ظهوری گفت: اكنون يكی از خيانت ها اين است كه شبكه 
بی بی سی می خواهد با جدايی دری از فارسی، پيشينه تمدنی 
و تاريخ زبان دری را از بين ببرد لذا اين حركت در راستای 
اهداف استعماری انگليس - اين پير مكار - صورت می گيرد.
عضو موسس بنياد علمی فرهنگی كوثر افغانستان افزود: 
البته اين اولين سوء نيت شبكه بی بی سی در ايجاد اختالف 
نبوده اســت. از مسائل مذهبی مثل اختالف ميان شيعه و 
ســنی گرفته تا رويكرد در برخورد با تروريستها و طالبان 
برای شعله ور تر كردن آتش جنگ كه هنوز ادامه دارد، همه و 
همه تالش های مذبوحانه ای است كه انگليس دنبال می كند 
و حاال هم شاهد پروژه تفكيک زبانی بين دو كشور فارسی 
زبان ايران و افغانستان هستيم. فتنه ای كه كليد خورده است.
وی گفــت: انگليســی ها اولين بار نيســت كه برای 
محدود كردن زبان فارســی اقــدام می كنند بلكه قبال هم 
 زهرشان را در شبه قاره هند به اين زبان ريخته اند. چنانچه 

رهبر معظم انقالب می فرمايند:
»در شــبه قاره هند برجسته ترين شخصيت  ها با زبان 
فارســی حرف می زدند و انگليسی ها يكی از كارهائی كه با 
آمدن شان به شبه قاره آن را دنبال كردند اين بود كه زبان 
فارسی را متوقف كنند و جلو زبان فارسی را با انواع حيل و 

مكرهايی كه مخصوص انگليسی هاست بگيرند.«
ظهوری اظهار كرد: خوشبختانه، اين عمل خرد ناپسند 

كوته نظران بی بی سی، با موج بزرگی 
از اعتراض های گســترده شهروندان، 
فرهنگيان، خبرنگاران و حتی برخی 
سياســتمداران ايران، افغانســتان و 
تاجيكســتان روبرو شد و صدها تن از 
بزرگان و قلم  بدســتان هر سه كشور 
فارسی  زبان مخالفت شان با اين رويداد 

شوم را بيان كردند.

رئیس مرکز هماهنگی تشکل های فرهنگی افغانستان:

بی بی سی در پی تفرقه افکنی است!

وی گفــت: شــمار زيــادی از كاربران شــبكه های 
 اجتماعــی ماننــد فيس بــوک بــا راه انــدازی هشــتک

Unlike BBC Dari با مراجعه گروهی به صفحه بی بی ســی، 

اليک خود را پس گرفتند.
اين كارشــناس ارشد حقوق بين الملل ادامه داد: آنچه 
در پنج كشور جهان مانند: ايران، افغانستان، تاجيكستان، 
)ســمرقند و بخارا( در ازبكستان و )كاشغر( در غرب چين، 
ابزار ارتباط ميان مردم و ارتباط آنها با همديگر است، »زبان 
فارســی« نام دارد و پهنه زبان فارسی مرزهای سياسی را 
به رسميت نمی شناسد و با شــاهنامه و مثنوی، جهان را 

درنورديده است.
ظهــوری در پايــان گفت وگوی خود، ســروده زيبای 
نجيب بارور، شــاعر وحدت ُسرای افغانســتان را به عنوان 
پاســخ به دسيسه های دشمنان »فرهنگ و تمدن ايرانی« 

بازخوانی كرد:
...

عزيــز ســمرقنِد  و  بخــارا  خــاک  ارزش 
نزد مــا با گوهر و لعل بدخشــانی يكی ســت

ما اگر چون شــاخه ها دوريم از هم، عيب نيست
ريشــۀ كوالبــی و بلخــی و تهرانی يكيســت

چيســت فرق شــعر حافظ، با ســرود مولوی
مكتــب هندی، عراقی و خراســانی يكيســت

فرق شــعر بيدل و اقبال و غالب در كجاســت
رودكی و حضــرت جامی و خاقانی يكيســت

مرزهــا ديگــر اســاس دورِی مــا نيســتند
ای بــرادر! اصــل ما را نيک می دانی يكيســت

»تاجيكی«، يا »فارسی«، يا خويش، پنداری »دری«
اين زبان پارســی را هرچه می خوانی، يكيست

 غرب باوران ؛ پیش باختگان
جنگ های شروع نشده

در همــان تاريخ و در كنار همان 
مطلب ، در نوشــتۀ ديگری كه از 
فرط قــوت بيــان، صحت كالم ، 
انســجام متن و استحكام مبانی ، 
نام نويسنده اش معلوم نيست!.... در 
ساده ترين شكل ممكن و با نخ نما 
شــده ترين شيوۀ رايج ، آل احمد 
را در طرح موضوع » غرب زدگی « 
فــردی متوهم معرفــی می كند 
كه هــدف و مقصــد نهايی اش ، 

تجدد ستيزی است !... 
 اينكه بر چسب های » متوهم « 
و » تجدد ستيز« بر قامت نويسنده 
و پژوهشگری چون جالل ، چگونه 
می چسبد و اين گونه ادعاها نزد 
عاقالن چقدر خريدار دارد ، البته 
بحثی اســت جداگانه و نيازمند 
تا در مقايسه ای  فرصتی فراخ تر ، 
تطبيقی، پوچــی و بيهودگی آن 
بر مدعيان ، عيان و ثابت شود ، اما 
مطلب مهم تر، طرح اين پرسش 
از چنين نويســندگانی است كه 
حتی اگر زنده ياد آل احمد، مبحث 

» غرب زدگی « را در زمان خودش 
مطرح نكرده بود ، آيا شما، يعنی 
بعضی از نويسندگان و روشنفكران 
امروزی ، بــا مشــاهدۀ اوضاع و 
احــوال امروزين جهــان ، باز هم 
به ذهنتان خطــور نمی كرد كه 
ريشــۀ بســياری از معضالت و 
نابه ســامانی ها در سطح جهان و 
طبعا كشــور ما، بــه پديده ای بر 
می گردد كــه در مجموعه ای از 
بی هويتی و خود باختگی ، وابستگی 
و رها شــدگی محض عده ای در 
برابر غرب خالصه شده است كه 
غرب زدگی تنها يک اســم عام و 
عنــوان كلی بــرای آن می تواند 

باشد؟!... 
 اگر در نيم قرن پيش آل احمد 
به مقتضای زمانه و روزگار خود ، 
در حالی كه غرب و مظاهر غربی ، 
تنها در اليه های سطحی و بيرونی 
افراد و افــكار جامعه نفوذ كرده 
بــود ، زنگ خطــر غرب زدگی را 
نواخت و همزمان با آن ، پاره ای از 

مدعيان روشنفكری را هم به جرم 
خيانت در گمراهی مردم ، به تيغ 
ســخن نواخت ، اكنون و در عصر 
بحرانی ما كه اوضاع بســيار بدتر 
و دامنــۀ نفوذ پيدا و پنهان غرب 
در عرصۀ جهانی ، بسی گسترده تر 
از گذشته هاست و بيگانگان برای 
نفوذ به اعمــاق افكار و عقايد ما ، 
برخوردارند ،  بيشتری  امكانات  از 
غرب زدگــی ، نه تنهــا موضوعی 
تاريخ مصرف گذشــته و مشمول 
مرور زمان نيست كه بر عكس، از 
آنجا كه فراگيرتر و مجهزتر از هر 
زمان ديگری ، بی جنگ و سالح، 
به صورت چراغ خاموش ، همچنان 
در حال يارگيری و قربانی گرفتن 
اســت ، صد البته كه موضوعيت 

بيشتری دارد.
و  ميانــه ، درد آور  ايــن   در 
تأســف بار تر از هــر چيز، حضور 
آنهايــی اســت كه در پوشــش 
مختلف  عرصه های  در  فرهنگی، 
هنری و فرهنگی ، اعم از رسانه های 
مكتــوب و فضاهــای مجازی و 
هنرهای نمايشــی ، خواســته يا 
ناخواســته ، در خدمت صاحبان 
ثروت و اربابان قدرت ، ســربازان 
دشمنند در خانۀ دوست... كسانی 
كــه به جای عمق بخشــيدن به 
مبارزه ای كه هزينۀ پيروزی در آن ، 
تنها به خود آمدن و روی پای خود 
ايستادن است، تن به اسارتی ابدی 
می دهند و ديگران را نيز به تسليم 
شدن بر می انگيزند... هم آنان كه 
بدتر از غرب زدگان ، غرب باورانند 
و پيش باختگان جنگ های شروع 

نشده... 

  علیرضا چخماقی

و وقف ايــن بزرگواران كرده بود؛ به طوري كه حتي 
گفته مي شود  اشعار ديگرش را نثار آتش كرده است!
اين شــاعر مخلص را بايد از خالص ترين شاعران 
آئيني دانست كه عمر نسبتا طوالني خود را عالوه  بر 
شاعري براي اهل بيت پيامبر)ع(،  مصروف گسترش 
و تعميق فرهنگ اهل بيت)ع( و تعاليم اســالمي در 
اين عرصه كرد. عالوه بر جوشــش هاي احساســي، 
كوشــش هاي شعري او در اكثر ابواب ديني و آئيني 
نيز به خلق آثاري قابل تقدير منتج شد كه از سرودن 
شعر درباره آيات و سور قرآن گرفته تا نماز و روزه و 

مواردي از اين دست را شامل مي شود.
غالبا كســاني كه بــه معرفي مرحوم حســان 
پرداخته اند از دو اثر او كه يكي نوحه جانســوز و پر 
تكرار » امشــب زيارتنامه  عشاق امضا مي شود/ فردا 
به خون عاشــقان اين دشت دريا مي شود«و ديگري 
قطعه  معروف »آمدم اي شاه پناهم بده/ خط اماني ز 
گناهم بده«- كه با مضمون اذن ورود، با موسيقي و 
آواز قريــن گرديده و اثري زيبا و ماندگار خلق كرده 
- ياد مي كنند اما كليت آثار و ســروده هاي او مفيد 

و مآجور خواهد بود.

ما در تاريخ ادبياتمان كســاني را داريم كه تنها 
به خاطر يک بيت نامشان بر زبان ها افتاده و ماندگار 
شــده اســت چرا كه همان يک بيت به قدري نغز و 
تأثيرگذار بوده كه وارد ذهن و دل مردم و به عبارتي 
مقبوليت عامه يافته است.  اين قبيل موارد در نتيجه  
همين فرآيند حتي تبديل به تمثيل  و ماندگار شده 
است. از اين نظر مي توان نه بيت، كه  اشعاري از اين 

شــاعر آئيني را مايه  ادامه  حيــات و ناميرايي او در 
ذهن و زبان مردم و جاودانگي اش دانســت؛ خصوصا 
كه ايــن آثار پيرامــون آئين ها و شــخصيت هايي 
 مانــدگار همچون حادثه  كربال و امام حســين)ع( و

امام رضا عليهم السالم باشد.
البته  اشــعار ديگر حسان كه همه ديني و آئيني 
است نيز در خدمت توده مردم و اعتقادات آنان بوده 

و خواهد بود.
و  ائمــه  نثــار  را  خــود  ثنــاي  و  مــدح  او 
معصومين عليهم السالم كرد و صله اش را هم از خود 
آنان گرفت كه در اين دنيا نام آوري و در آن دنيا نيز 

بهشت عدن است. 
 از امام صادق)ع( نقل است كه فرمودند: هر كس 
درباره ما بيت شعری بگويد خداوند برايش در بهشت 
خانه ای بنا می كنــد. )محّمدبن علی صدوق، عيون 

اخبارالرضا 7، ج 1، ص 440.(
ــــــــــــــــــــ

* استادحبيب اهلل چايچيان، متخلص به حسان 
شــاعر آئينی ۹ آذر ســال جاری  در ۹4 ســالگی 

درگذشت.

یادیازشاعرینامآور
  بهروز ساقی

آگهی مناقصه نوبت دوم

رامین کریمی- شهردار آوج

شهرداری آوج به اســتناد موافقتنامه مدیریت و برنامه ریزی 
استانداری قزوین و مجوز شماره 318/ش/5-96/9/16 شورای 
شهر آوج در نظر دارد نســبت به اجرای پل معلق آبشار به مبلغ 
7/000/000/000 ریــال اقــدام نماید. لذا از کلیــه پیمانکاران 
واجد شــرایط دعوت می گردد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 
96/9/21 اقدام نموده و حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی به 
دبیرخانه شــهرداری آوج تحویل دهند. سایر اطالعات و جزئیات 
مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. شهرداری در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنا هزینه آگهی به عهده 
برنده مناقصه خواهد بود. آگهی نوبت دوم 5 روز پس از انتشــار 

آگهی نوبت اول خواهد بود.

برابر رأی شــماره 139660317012000545 مورخه 1396/8/6 هیئــت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
مسجدســلیمان تصرف مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای الیاس اله دینی فرزند داود به شــماره 
شناســنامه 513 صادره از شهرکرد به شماره ملی 6339394299 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 113397/85 مترمربع قسمتی از پالک 6 تا 9 اصلی واقع در بخش 
3 به آدرس مسجدسلیمان- بتوند- روستای پاگچی خریداری شده از مانده اله دینی لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاصی نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند 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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره 
ارائه نمایند بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار؛ نوبت اول 1396/9/11                           تاریخ انتشار؛ نوبت دوم 1396/9/26
سلیمانی- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک مسجدسلیمان

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

 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی حصر وراثت 
آقای مهزیار شهرت هاشــم پورایگدری نام پدر فتح ا... به شناسنامه 
1742913091 صادره از اهواز درخواســتی به خواسته صدور گواهی 
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم فتح ا... شهرت 
هاشم پورایگدری به شناسنامه 4 صادره رامهرمز در تاریخ 1395/9/6 
در اهواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی مهزیار 
هاشم پورایگدری ش .ملی 1742913091 صادره اهواز )پسر متوفی(.

اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  و اال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف 
مجتمع شماره ۲ اهواز

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه
شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد گرمسار

 به شماره ثبت ۱5۳۹ )نوبت اول(

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد 
شهرستان گرمسار

از اعضای این شــرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عادی  سالیانه شرکت تعاونی مسکن 
مهر مشــاغل آزاد گرمســار که راس ساعت 14 روز یکشــنبه مورخ 96/10/17 در محل سینما 

ابریشم گرمسار تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دســتور جلســه: 1. گزارش هیئت مدیره و بازرس از عملکرد تعاونی 2. تصویب تراز مالی منتهی 
به ســال 1392، 1393، 1394 و  1395 3. تصویب گزارش حسابرســی منتهی به سال 1392، 
1393 و 1394 4 . انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل 5. 
تصمیم گیری در خصوص افزایش تسهیالت از منابع بانکها 6. تصویب بودجه پیشنهادی سالهای 

1394، 1395، 1396 و  1397 7. تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت ثبت تصمیمات متخذه
با اســتناد به کمیســیون ماده 5 نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق تعاونی، افرادی که متقاضی 
کاندیدای ســمت هیئت مدیره و بازرس تعاونی می باشــند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از 
انتشــار آگهی دعوت نســبت به تهیه مدارک مورد نیاز اعم از گواهی عدم اعتیاد به موادمخدر، 
سوءپیشینه، کپی شناســنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی برابر اصل و فرم 

کاندیداتوری و ارائه آن به دفتر تعاونی اقدام نمایند.

آگهی اجرائیه

قاضی حوزه ۱۳5 شورای حل اختالف مریانج

محکوم علیه: جبار ســعیدی فرزند احمد مجهول المکان محکوم له: محمد 
اختری مصمم فرزند محمدعلی به نشــانی: همدان - روســتای ســوالن 
خیابان امام - کوچه شــهید چمران به موجب رای شورای شماره 451/96 
تاریخ 96/7/4 شــعبه 135 شــورای حل اختالف که قطعیت یافته اســت، 
محکوم علیها محکوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و نیز پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیــر تادیه در تاریخ 93/6/1 تا زمان اجرای حکم و نیم عشــر دولتی به 
استناد ماده 29 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 محکوم 
علیه مکلف است پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای 

بدهد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.

م الف 4119

آگهی ابالغ نظریه 
کارشناسی

منشی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
حمیدرضا عسکری
استان خوزستان - شهرستان اهواز - انتهای عامری - اول نیوساید 

مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژي(

در خصوص دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به طرفیت 
ســیدرضا فاضلی و شرکت شــبانکاران ایذه و شــرکت عملیات گاز 
خوزستان با خواسته مطالبه در پرونده کالسه 9309986110600400 
با شــماره بایگانــی 930438 نظر به اینکه خوانده ســیدرضا فاضلی 
مجهول المکان می باشــد بدینوســیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ نشــر آگهی جهت رویت نظریه کارشناسی شماره 
9510096110600187 و هرگونه اظهارنظر هر مطلبی نفیا یا اثباتا به 

شعبه سوم دادگاه حقوقی اهواز حاضر گردد.

شماره ابالغنامه: 9610106110605243
شماره پرونده: 309986110600400

شماره بایگانی شعبه: 930438

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی زارع دارای شناســنامه شــماره 1339 به شرح دادخواست به 
کالســه 5/96/607 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمــدزارع طزرقی به شناســنامه 326 در تاریخ 1396/8/18 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

ردیف   نام و نام خانوادگی   شماره شناسنامه   تاریخ تولد    نسبت با مرحوم
  1          علی زارع                1339          1344        فرزند مرحوم
  2      حسن زارع طزرقی          573           1348        فرزند مرحوم

  3       اعظم زارع طزرقی        53831         1356         فرزند مرحوم
  4     معصومه زارع طزرقی      56250         1358         فرزند مرحوم
  5       فرشته زارع طزرقی        3874         1360         فرزند مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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 شورا - شعبه پنجم شورای حل اختالف 
شهرستان سبزوار

م الف2976

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت گل بی بی درانی فرزند ظریف دارای شناسنامه 
شماره 5330045045 صادره از زهک به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کالســه 9609985500200428 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد نوتی زهی فرزند خدانور 
بشناســنامه 3214 صادره از زاهدان در تاریخ 1393/4/30 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی با مشخصات فوق: همسر متوفی

2- محمد ســام نوتی زهی فرزند احمد بشناســنامه 3614005380 صادره از 
زاهدان: فرزند متوفی

3- رحیمه دیوزای گرگیچ فرزند محمدگل بشناسنامه 2041 صادره از زهک: 
مادر متوفی

4- خدانور نوتی زهی فرزند خدارحیم بشناســنامه 870 صادره از زاهدان: پدر 
متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشــریفات 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 نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
بشیراحمد موحد
 قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان
زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع 

شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

آگهی مزایده اموال منقول
به موجــب پرونده اجرایی کالســه 9500143 موضوع ســند نکاحیه شــماره 2959 مورخه 
1382/11/22 تنظیمی دفتر ازدواج شــماره 26 قزوین مرحوم آقای امید چمنی جیرندهی فرزند 
فیروز به شــماره 30 صادره از رودبار 10220000000 ریال از بابت اصل سند نکاحیه به خانم 
معصومه بیگدلو فرزند حســن به ش ش 376 صادره از قزوین باضافه مبلغ 511000000 ریال 
حقوق اجرایی به دولت بدهکار میباشــد که نامبــرده فوت نموده و وراث حین الفوت عبارتند از 
فیروز چمنی جیرندهی و مدینه حضرتی ورســتا چمنی جیرندهی و معصومه بیگدلو میباشد که 
بســتانکار در قبال قســمتی از بدهی وراث مدیون 12 قطعه طال شامل: 1- مدال فرشته طال 
سفید 2- دو عدد کعبه عیار باال )21عیار( 3- تعداد 6 عدد انگشتر 4- زنجیر دیسکو و مدال و 
گوشــواره و انگشتر 5- حلقه انگشتری برلیان زرد و سفید و انگشتر بچه گانه 6- دو عدد قاب 
قرآنــی- یک عدد پالک وان  یکاد- یک عدد پالک محمد- یک عدد گوشــواره حلقه ای- 3 
عدد زنجیر ظریف 7- زنجیر طنابی ایتالیایی و مدال گلوتیرا 8- النگو ســه عدد- زنجیر و یک 
عدد پالک - گوشواره حلقه ای و یک عدد دستبند 9- زنجیر و مدال- یک سرویس ریخته ای 
طال ســفید و زرد- یک حلقه انگشــتری برلیان 10- سرویس کامل طال سفید و 4 عدد النگو 
بچه گانه 11- سکه امام تاریخ جدید یک عدد و سکه نیم بهار تاریخ جدید یک عدد و سکه ربع 
بهار تاریخ جدید یک عدد و سکه یک گرمی بانک ملی یک عدد 12- سکه امام تاریخ قدیم 2 
عدد و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 عدد و سکه نیم  بهار آزادی تاریخ قدیم 6 عدد وسکه نیم 
بهــار آزادی تاریخ جدید 4 عدد و ربع بهار آزادی تاریخ جدید یک عدد و ربع بهار آزادی تاریخ 
قدیم 5 عدد و پارسیان 18عیار یک گرمی. در صندوق امانات بانک صادرات بازداشت و توسط 
کارشــناس به مبلغ 543810000 ریال ارزیابی گردیده و قطعیت یافته لذا در قبال قســمتی از 
طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت موارد فوق در جلسه مزایده ای که در روز یکشنبه مورخه 
96/10/17 از ســاعت 9 الی 12ظهر در اجرای ثبت قزوین برگزار می گردد به فروش می رسد 
مزایــده از مبلــغ 543810000 ریال بهای ارزیابی قطعیت یافته شــروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی فروخته خواهد شــد کلیه هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد این 

آگهی در یک نوبت به تاریخ ذیل منتشر خواهد گردید.
تاریخ انتشار: 96/9/26  

مسئول واحد اجرای ثبت قزوین 
آذردخت اسماعیلی

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو ســواری سیتروئن 
زانتیا SX به شــماره پــالک 341 و 63- ایران 22 
به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1384 و شماره موتور 
 S1512283123257 00419550 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری هیوندای 
النترا به شماره پالک 28982 - اروند به رنگ سفید 
مدل 2014 وشماره موتور G4NBDU814852 و 
  KMHDH41EBEU975503 شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و برگ ســبز خــودرو ســواری پراید 
 جی تی ایکس آی به شماره پالک 853 س 28 - ایران 14

به رنگ ســفید -روغنی مدل 1385 و شــماره موتور 
 S1412285209755 1525503 و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 SLX405 ســند کمپانی )فاکتور فروش( سواری پژو
برنگ ســفید روغنی مدل 1394 به شــماره انتظامی 
81-636 د 35و شــماره موتور  139BO118994و 
 NAAM31FEOFROOO997 شاسی  شماره 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 
مشاغل آزاد گرمسار )نوبت دوم(

از اعضای این شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر مشــاغل آزاد گرمسار که در راس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 

96/10/17 در محل سینما ابریشم گرمسار تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دســتور جلسه: 1. تمدید مهلت فعالیت شــرکت تعاونی 2. تفویض اختیار به هیئت 

مدیره جهت ثبت تصمیم متخذه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد گرمسار

دفترچه خدمات کشــاورزی روســتایی صادره از مرکز خدمات 
کشــاورزی نوده ملک  گرگان به مقدارده )10( هکتار هشت نی 
واقع در روســتای تیمورآباد به شماره مسلسل 3 1 تاریخ صدور 
4 1380/9/1 متعلق به اینجانب فریدون نژادی فرزند عطامحمد 
شــماره شناســنامه 3 صادره از علی آبادکتول به شــماره ملی 

2269722817 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو کامیونت ون نیسان /2400 به 
شماره پالک 138 ع 66 - ایران 14 به رنگ آبی 
- روغنــی مدل 1387 و شــماره موتور 469686 
   NAZPL140TBL180002 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان مخابرات اردبیل 

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 در ساعت 
15 در محل ســالن اجتماعات شــرکت مخابرات اســتان اردبیل واقع در خیابان جمهوری اســالمی - میدان 

مخابرات - ساختمان شرکت مخابرات استان برای تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت منتخب مجمع عمومی در خصوص فروش اموال تعاونی
2- تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت یا انحالل تعاونی

هیئت منتخب مجمع عمومی

 ســند مالکیت - بــرگ کمپانــی و شناســنامه مالکیت
)برگ ســبز( خودرو مگان مدل 1390 به شماره انتظامی 
397 ق 54- ایران 77 - شــماره موتــور  C131361 و 
شماره شاسی  NAPLM050E01023658 به نام خانم 

سحر لرستانی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/ محکوم لهم: 1- دریا اســماعیلی فرد نام پدر: ارســالن نشانی: اســتان چهارمحال و 
بختیاری- شهرستان شــهرکرد- سرچشمه ها- خیابان بالل- نبش کوچه اول )با قیومیت آقای حسین مولوی 

طبق قیم نامه950027- س مورخ 1395/2/29(
2- معصومه مولوی نام پدر: علی نشــانی: اســتان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد- سرچشمه ها 

خیابان بالل- نبش کوچه اول
مشــخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1- علی اکبر سلیمی بنی نام پدر: صفرعلی نشانی: مجهول المکان، 2- 
فاطمه دادایی دهکردی، نام پدر: کریم، نشانی: استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد- سرچشمه ها، 

خیابان بالل- نبش کوچه اول
محکوم به: به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 9610093810401716 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973810400374 حکم به الزام محکوم علیه علی اکبر ســلیمی به انتقال پروانه ساختمانی با کد نوسازی شماره 
0-0-1-2-67-2-1 شهرداری شهرکرد واقع در شهرکرد سرچشمه ها خیابان بالل نبش کوچه اول براساس گواهی 
حصر وراثت به انضمام سهم االرث خریداری شده از محکوم علیه فاطمه دادایی بنام محکوم له دریا اسماعیلی فرد به 

محکوم لها و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می گردد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهرکرد- ربیعی

محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون 
اجــرای احکام مدنــی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به ازآن میســر باشد. 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب های 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقــل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون 
نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال 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 شش 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 شــود 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(.

حصر وراثت

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان دامغان - حاجب

خواهان رونوشت حصر وراثت علیا ســیدمومنی فرزند علی محمد به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609982336300489 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم الدن در اقامتگاه دائمی 
خــود بــدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت بــه: 1- محمد الدن 
فرزنــد ابراهیم بــه ش ش 4831 پدر متوفی 2- کبری علیان نژادی فرزندحســین به 
ش ش 12 مادر متوفی 3- علیا ســیدمومنی فرزند علی محمد به ش ش 7839 همسر 
متوفی 4- ام البنین الدن فرزند ابراهیم به ش ش 970 فرزند متوفی 5- حســین الدن 
فرزند ابراهیم به ش ش 895 فرزنــد متوفی 6- فاطمه الدن فرزند ابراهیم به ش ش 

4570120881 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهــان علی میرزایی فضل دادخواســتی به طرفیــت خوانده فاطمه 
صنعتی بگلو به خواسته مطالبه وجه ارائه که در حوزه 112 شورای حل 
اختالف اللجین به کالســه 473 ثبت گردیده  است از آنجا که حسب 
اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان 
 می باشد اینک در راســتای ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب 
به خوانده ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به خواسته )جهت استماع 
شــهادت شــهود طرف مقابل( و خواهان در روز- تاریخ 96/12/12 
ســاعت 4 در حوزه 112 شورای حل اختالف اللجین حاضر و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد و اال شورا غیابا رسیدگی و 

صدور رای خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه ۱۱۲ شورای حل اختالف 
اللجین- شاه حسینی
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خواهان: فرشــید شیره پزیان فرزند محمود با وکالت شهریار گلزارذاکر - همدان خیابان بوعلی پشت شهرداری ساختمان 
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خوانده: مرضیه شهابی فرزند میرزا - مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
اجرای تشریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه و اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند 

رای قاضی شورامنان مبادرت به صدور رای می نماید.
درخصوص دادخواســت آقای فرشید شیره پزیان فرزند محمود با وکالت شــهریار گلزار ذاکر به طرفیت مرضیه شهابی به خواسته 
صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت صدور 3 فقره چک و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک لغایت زمان اجرای حکم به احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله. با توجه به چک تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم 
پرداخت محال علیه داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقای دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد. لذا چون خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
در روزنامه های کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاع موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه 
نکرده است مستندا به مواد 310، 313، 314 قانون تجارت و مواد 198، 502، 515، 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت صدور 3 فقره چک به شــماره 588761 مورخه 93/11/30 مبلغ 50/000/000 ریال، 
588762 مورخــه 93/12/15 مبلغ 60/000/000 ریال، 588763 مورخه 94/1/20 مبلغ 60/000/000 ریال و مبلغ 4/495/000 
ریال هزینه دادرسی و مبلغ 5/300/000 ریال هزینه حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک ها لغایت اجرای کامل 
حکم که توســط اجرای احکام محاســبه و در حق خواهان ایصال می گردد، صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی 

حقوقی شهرستان همدان می باشد.
م الف 4129

دادنامه

قاضی شورای حل اختالف شهر همدان - زنگنه


