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مرحوم شهریار)شاعر(

شعر آیینی به عنوان بخشی از ادبیات اسالمی تحت 
تأثیر وقایع مهم، تمدن و فرهنگ، تفکرات، باورهای رایج 
و عوامل دیگر رنگ خاصی به خود گرفته است. از این 
میان واقعه عاشورا از حوادث مهم و عظیمی است که 
تحول بارزی در شعر مذهبی ایجاد کرده است. براساس 
شــواهد تاریخی، از هبوط حضرت آدم)ع( تمام ادیان 
الهی به اهل بیت علیه السالم و شهادت حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( توجه خاصی ابراز نموده اند. شاعران به 
عنوان سرچشمه های جوشان شعر با لطافت طبع خود 
و با قلم نافذ و کالم شیرین خویش به دفاع از حقانیت 
اهل بیت)ع( و ســرور شهیدان و بیان مظلومیت آنان، 
آثــاری را به جامعه ادبی عرضه کرده اند. بیشــتر این 
ســروده ها را مراثی و اشــعار مذهبی و نوحه تشکیل 
می دهد که در رثای شهیدان کربال سروده شده است. 
آنچه مسلم اســت اولین مراسم سوگواری را حضرت 
زینب کبری)س( در مسجد کوفه برگزار کرد. این سنت 
از زمان حضرت رسول اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( 
تا زمان حاضر وجود داشته و در عصر انقالب اسالمی 

پررونق تر شده است.
موضوع عاشــورا در طول تاریخ با سه وجه منتقل 
شده است: سوگ، حماسه و عرفان. سوگمندی عاشورا، 
آنچنان عظیم و ســترگ است که بیش از دیگر وجوه 
مؤثر بوده است و چه حماسی شعر عاشورایی به علت 
کارکرد تبلیغی و تحریکی، بیشــتر مورد نظر شاعران 
بــوده؛ اما هــر چه جلوتر می رویم این وجه در شــعر 
عاشــورایی کمتر رخ می نماید و جای خود را به وجه 
سوگمندی می دهد. بدون هیچ گونه شکی در »گنجینه 
اســرار« مرحوم عمان سامانی از دریچه ای عرفانی به 
عاشورا و کربال نگریسته شده است. البته لحن حماسی 
حسن حسینی در بعضی از اشعار گنجشک و جبرئیل 

قابل تأمل است.
شهادت امام حسین)ع( و یارانش در دشت کربال، 
جرقه ای بود که با افروختن آتش احساســات والیی، 
عنصر حزن، خشم، حماســه و مبارزه را وارد ادبیات 
دینی کرد. این واقعه با تاثیر در جان های شیفته اهل 
بیت)ع(، شــعر آیینی را وارد مرحله جدیدی کرد. در 
دوران معاصر، علی معلم و موسوی گرمارودی و بسیاری 
دیگر از شاعران، شاهکارهای خود را در ادبیات دینی 
خلق کرده اند. شعر »خط خون«، موسوی گرمارودی 
یکی از برجسته ترین آثار عاشورایی در ادبیات متعهد 

فارسی به شمار می آید: 
شمشیری که بر گلوی تو آمد/ هرچیز و همه چیز 
را/ به دو پاره کرد/ هر چه در سوی تو، حسینی شد/ و 
دیگر سو، یزیدی/ اینک ماییم و سنگ ها/ ماییم و آبها/ 
درختان، کوهساران، جویباران، بیشه زاران/ که برخی 

یزیدی/ وگرنه حسینی اند
تا به امروز، ســوگ سرود ابوالحسن کسایی )341 
هـ . ق( از جانب پژوهندگان ادبی به عنوان نخســتین 
شــعر عاشورایی شناخته شده است. این قصیده نقطه 
عطفی در تاریخ شــعر فارسی به شمار می آید زیرا در 

شعر عاشورایی از دیرباز تاکنون
  ناهید زندی پژوه

اینکه در دنیای تبلیغات ، مخصوصا نوع تجاری آن ، 
از اغراق و غلو گویی اســتفاده شــود و جنس و کاالیی 
معمولــی، چند درجه بیشــتر از میزان و ارزش واقعی 
خــودش تعریف و نمایانده می شــود؛ البته نه موضوع 
تازه ای اســت و نه مطلب عجیبی... اما اینکه فروشنده 
یا عرضه کننده ای ، در وصف یک جنس بنجل و قالبی ، 
تعریف هایی را به کار برد به دور از ماهیت واقعی و حتی 
در تضاد با خصوصیات آن جنس ، البته اگر نه تازه ، اما 
قطعا عجیب و ســؤال برانگیز است برای هر مخاطب و 

احیانا خریداری... 
 تازه تریــن نمونه عینی چنیــن تبلیغات خالی از 

این  مندرجات  محتوایــی ، 
زنجیره ای  نشریات  روزهای 
اســت در شــرح اوصاف و 
اهلل  احســان  کمــاالت)!( 
  یارشاطر ، به بهانه مرگ وی 
در خارج از کشور ، که از یک 
سو باعث تعجب و تمسخر 
تیزبین  و  فهیم  خوانندگان 

می شود که تا کجا و چقدر می توان با تعاریف غیر واقعی 
در مدح یک عنصر بهایی - صهیونیست و در عین حال 
ســلطنت طلب و تجارت پیشه ، پیش رفت و از سوی 
دیگر عده ای از ناآگاهان و ســاده لوحان را فریفت ؟ چرا 
کــه خواه  ناخواه عده ای از مردم ، از بازی های تبلیغاتی 
که می خواهد سر آنان را کاله بگذارد ، به کلی بی خبرند 
و نمی دانند معیار نیک و بد  ، نزد آنان که ملت و مردم 
ما را تهی از محتوا و خالی از شعور می خواهند، چیست 
و چرا ســنجش با معیار ها و مقیاس های بیگانگان ، ما 
را از اندازه هــای واقعــی خودمان دور و دچار  اشــتباه 

محاسباتی می کند ؟
در این میان مطبوعات زنجیره ای  ، به مانند ربات ها 
و آدمک های ماشینی ، بنا به دستورات تعبیه شده در 
تنظیمات خود ، ملزم به انجام حرکات معین و عملیات 
خاص از پیش تعیین شده ای هستند و دقیقا به همین 
علت اســت که مطالب یکسان و دارای فرمول واحدی 
عرضه می کنند؛ اما خواننده هوشمند و پرسشگر ، باید 
از خود بپرسد ، ماجرا چیست و چرا مثال یک فرد بهایی 
با گرایش های شدید صهیونیستی و با سوابق ضد اسالمی 
همچون احسان یار شاطر ، در قلب آمریکا ، مدیر و مجری 
سلسله کتاب هایی می شــود که »دانشنامه ایرانیکا « 
نــام می گیرد و منابع کالن مالی آن ، در زمان حکومت 
پهلوی از ســوی دربار و در حال حاضر از سوی آمریکا 
و محافل بهایی و صهیونیســتی تأمین می شود تا البد 
از روی دلسوزی و حسن نیت فرهنگ ایرانی و معارف 

اسالمی را به جهانیان معرفی کند!

یاد آوری اظهار نظر مرحوم دکتر علی شریعتی در 
اینجا مناسب است که گفت :

 » ایرانیکا مجموعه ای اســت کــه تهیه کنندگان 
آشــکار و پنهان آن ، یعنی دولت آمریکا ، سازمان سیا 
و موسسه های وابسته و تعدادی روشنفکران فراماسون 
سعی می کنند آن را به عنوان دایرهًْ المعارف فرهنگ و 

تمدن ایرانی طرح و معرفی کنند. «
و نیز به یاد آوریم که زنده یاد جالل آل احمد نیز 
نظر خوبی با اقدامات به ظاهر فرهنگی امثال یار شاطر 
نداشت و آن را همسو با اهداف بیگانگان ، در جهت سلب 
اراده و محو هویت فرهنگی ایرانیان می دانست. و بسیار 
جالب است که بدانیم بنا به 
گفته خود یار شاطر ، چیزی 
در حــدود فقط 11 در صد 
از محتویات این دانشــنامه 
ایرانی را نویسندگان ایرانی 
تألیف کرده اند و بیشتر این 
مولفان هم ، از ایرانی بودن ، 
فقط اسم و شناسنامه اش را 
داشته و دارند و در بخش مندرجات اسالمی هم ، غالبا 
افراد ضد دین ، بهایی یا غیر مســلمان بوده و هستند. 
اصوال خود احســان اهلل  یار  شــاطر هــم از بهاییان دو 
آتشــه و متعصب و در عین حال عضو لژ فراماسونری 
موســوم به » مهر « بود که  این لژ ، زیر مجموعه جناح 
آمریکایی- صهیونیستی فراماسونری در ایران به شمار 
می رفت و البته فراموش نکنیم که یارشاطر خود دست 
پرورده کسی است به نام ابراهیم پورداوود که فرد اخیر 
، از دین ســتیزان دوره پهلوی هــا بود و هم و غم وی 
 اشاعه زرتشتی گری و رجعت واپسگرایانه به عهد باستان.  
البته شرح خدمات مشعشــعانه جناب احسان  اهلل 
 یار شاطر در طول سه ربع قرن فعالیت ایشان ، در پوشش 
فرهنگ و ادبیات ، بسیار بیشتر از این مختصر  اشاراتی 
اســت که گفته شد و شرح تفصیلی آن در جلد شصت 
و پنجم » نیمه پنهان « از انتشارات کیهان آمده است.   
و در پایان خوب است یادی کنیم از مطبوعاتی که این 
روز ها ، چنان می نگارند که گویا با رفتن کسی همچون 
یار شاطر ، فردی وطن دوست و فرهنگ پرور ، از دست 
رفته است که نمونه دم دستی این گونه مرثیه سرایی ها ، 
روزنامه مثال اصالح طلب » همدلی « است که نزدیک به 
نصف صفحه از شماره سه شنبه سیزدهم شهریور خود 
را به همدلی و همراهی با کســی اختصاص داده است 
کــه در نگاهی دقیق و عمیــق و خالی از حب و بغض 
جناحی و گروهی و مســلکی ، در یک کالم ، کارش در 
پوشــش فرهنگ ایرانی - اسالمی ، خدمت به فرنگیان 

بود و اعانت به کفار و اهل مظلمه.

آن پیشینه پیوند ادبیات فارسی با موضوع دین آشکار 
می شــود. اما متأسفانه تاکنون توجهی به جایگاه این 

سوگ نامه نشده است.
پاکیزه آل یاسین، گمراه و زار و مسکین

وان کینه های پیشین آن روز گشته پیدا
صفین و بدر و خندق حجت گرفته با حق
خیل یزید احمق یک یک به خونش کوشا

شاعر در ادبیات باال سبب پیدایش واقعه کربال را 
کینه هایی می داند که مشرکان دیروز از صفین و بدر و 

خندق به دل گرفته اند و در محرم سال 61 آن کینه ها 
را آشکار ساختند.

باید گفته شــود برخی قوامی رازی را آغازگر شعر 
عاشورایی دانسته اند.

 بر آهوان خوب، مسلط سگان زشت
بر عدل ظلم چیره شد بر بقاء فنا

آب فرات بر تو ببستند ناکسان
آمیختند خون تا با کربال

از دیگر شاعران شیعه گرا که در ارتباط با حوادث 
کربال سروده هایی دارد، خواجه سنایی غزنوی است.

عمر و عاص از فساد رایی زد
شرع را خیره پشت پایی زد

با یزید پلید بیعت کرد
تا که از خاندان برآرد گرد

شرم و آزرم جملگی بگذشت
جمعی از دشمنان بر او بگماشت

معروف ترین شاعر سنی مذهب که در رثای شهیدان 
کربال، منظومه کوتاهی سروده، سیف فرغانی است.

ای قوم در این عزا بگریید
برکشته کربال بگریید

کمال الدین اسماعیلی، شاعر سنی مذهب در رثای 
امام حسین)ع( چنین آواز سرمی دهد:

چون محرم رسید و عاشورا
خنده بر لب حرام باید کرد

وز پی ماتم حسین علی
گریه از ابر وام باید کرد

لعنت دشمنانش باید گفت
دوستداری تمام باید کرد

در شعر فارسی از قرن چهارم تا قرن ششم و هفتم 
شعر دینی به ویژه عاشورا سرایی چندان متداول نبود 
بخصوص در ســده های نخستین، معدود شاعرانی به 
واقعه کربال پرداخته و اشــعار اندکــی در این مجال 
ســرودند. اما با از بین رفتــن تعصبات دینی از حمله 

مغول و برپایی مراســم عاشورا و عزاداری برای ساالر 
شهیدان در دوره صفویه، توجه شاعران به حادثه کربال 
و شــهادت اباعبداهلل  حسین)ع( به طور وسیع در شعر 
این دوره تجلی یافته و نام آوران بسیاری در این میان 

به چشم می خورند.
با روی کارآمدن مذهب شــیعه در دوران صفویه 
و ظهور محتشم کاشــانی غوغایی در شعر عاشورایی 
پدید آمد. همان طور که می دانیم نام محتشم کاشانی 
با عاشورا و محرم و امام حسین)ع( عجین شده است. 

اگر روی بیرقها و پرچم های مراسم عزاداری حسینی 
شعری نگاشته شده باشد؛ ترکیب بند محتشم کاشانی 
است. در اینجا لختی قلم را می گریانم تا ماجرای سرودن 

ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی را شرح دهم.
»چون پسر موالنا محتشم درگذشت، به جهت 
درگذشت او مراثی گفت. شبی چهارده معصوم را در 
خواب دید. همه او را حرمت نهادند و لیکن صدیقه 
کبری)س( را از او ماللتی بود. محتشم گفت: موالی 
من، خطایی از من ســرزده که شــما رنجیده اید؟ 
فرمود: »محتشم از برای فرزند خود مراثی گفتی، 
چرا برای فرزند »من حســین)ع( نگفتی؟ محتشم 
گویــد: پیغمبر مصطفی)ص( فرمود: چرا مرثیه در 
مصیبت فرزندم حسین)ع( نگفتی؟ اکنون شعر بگو. 
گوید: چــون در این وادی قدم نزده بودم،لذا برای 
ورود اندیشــه کردم. عرض کردم: فدایت شوم، چه 

بگویم؟! فرمود، بگو:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

محتشم بیدار شــده، مصرع در خاطرش بود آن 

را مطلع قرار داد و همان ســاعت شروع کرد تا به این 
مصراع رسید:

هست از مالل گرچه بری ذات ذوالجالل
پس مصرعی دیگر به خاطرش نمی رسد تا اینکه 
شــب دیگر قائم آل محمد)عــج( را در خواب می بیند 

که فرمود:
او در دل است و هیچ دلی نیست بی مالل

پس بیدار شــد. مصرع را ضمیمه کرد و ابیات را 
به آخر رسانید.«

محمد مسیحا اصفهانی مشهور به مقبل از شاعران 
گمنام ســده سیزده هجری اســت. او مثنوی بلندی 
درباره حادثه کربال سروده، حکایت زندگی شاعر و علت 
انگیزش او از این سروده بسیار شگفت انگیز، اما واقعی 
است. ظاهرا روایت نقل بدین قرار است: »در جوانی در 
نهایت ظرافت و لطافت بودم. در سالی عزاداران بسیاری 
در اصفهان؛ بهجت روز عاشــورا دسته دسته در شهر 
می رفتند و من نگاه می کردم. جمعی از سینه زنان این 

نوحه را می خواندند:
چه کربالست امروز چه پربالست امروز

در کربالی پرخون زهرا صاحب عزاست امروز
من از روی استهزا چیزی خواندم که بعضی شنیدند 
و رنجیدند. پس از آن به جذام مبتال شدم و مردم از من 
نفرت داشتند. مرا بردند و در گلخن گرمابه های خراب 
انداختند... ســال دیگر، روزی با دلی شکسته در کنار 
خرابه ها نشسته بودم. جمعی از سینه زنان همان نوحه 
را می خواندند آتش در نهادم افتاد و با نظر حسرت به 

آنها نگاه کردم و گفتم:

روز عزاست امروز جان در بالست امروز
فغان و شور محشر در کربالست امروز

بسیار گریستم و به یاد زمین افتادن سیدالشهدا)ع( 
بر روی، و اینکه گفته اند در حالت ســجده سرشان را 
بریده انــد؛ روی خود را به جا پای عزاداران می مالیدم 
و ناله می کردم. اواخر شــب خوابم برد و در عالم واقعه 
پیغمبر)ص( را دیدم. دیدم فرشــته ای ســیاهپوش 
رفت خدمت ایشــان عرض کرد: یا رسول اهلل دخترت 
فاطمه)ع( می گوید: درســت است او خطا کرد، ولی او 
هم برای فرزندم حسین)ع( مرثیه گفت. پیغمبر)ص( 
گذشــت کرد و بدنم را مسح نمود و فرمود تو را برای 
حسین شــفا دادیم. از این مژده از خواب برخاستم و 
در بدنم عیبی نبود. قسمتی از مثنوی بلند مقبل را با 

هم ترنم می کنیم:
روایت است که چون تنگ شد بر او میدان/ فتاده 
از حرکت ذوالجناح و ز جوالن/ نه شاه تشنه دگر تاب 
استقامت داشــت/ نه ذوالجناح دگر در جدال طاقت 
داشــت/ کشــید پا ز رکاب آن خالصه ایجاد/ به رنگ 
پرتو خورشــید بر زمین افتــاد/  هوا ز باد مخالف، چو 
قیرگون گردید/ عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید/ 
بلندمرتبه شــاهی ز صدر زین افتــاد/ اگر غلط نکنم 

عرشی بر زمین افتاد
در عصر حاضر با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
به رهبری حضرت امام خمینی)ره( که منبعث از نهضت 
خونین عاشوراست، توجه بیشتری به شعر عاشورایی 
شده و آثار بسیار فاخری پدید آمده است. چنان که در 
مدح اباعبداهلل حســین)ع( و یاران وفادارش، نصراهلل 

مردانی ابیات بسیار شورانگیزی سروده است:
بخوان حماسه خونین کربال با ما

که شد بسیط زمین جمله همصدا با ما
سر بریده به میدان عشق می گوید

حدیث خون شهیدان نینوا با ما
خالصه آنکه امام حسین)ع( در قالب اسطوره و نماد 
در شعر و ادب پیوسته حضور درخشانی داشته است. 
شعرا، لحظه های عاشــورا را با موسیقی واژه چنان به 
تصویر کشیده اند که زیبایی و هنر با هم تلفیق شده اند. 
شیفتگی نسبت به ســرور آزادگان جهان منحصر به 
شاعران تشیع نبوده بلکه شعرای سنی مذهب نیز ارادت 
خود را به ســاحت بلند امام همام نشان داده و تالش 
کرده اند از خالل حادثه خونبار عاشــورا، خواسته های 

آزادیخواهانه خود را مطرح کنند.
منابع:

1- ماهنامــه داخلی مرکز آفرینش های ادبی »الفبا«، 
شماره 20، مهر و آبان 86.

2- فصلنامــه ادبیات دینی، شــماره چهــارم، بهار و 
تابستان 1392.

3- غریبانه، نشریه دانشجویی فرهنگی- ادبی. شماره 
چهارم و پنجم، تابستان و پاییز 1390.

4- نشریه ادبیات پایداری، شماره 14، بهار و تابستان 
.1395

خدمت به فرنگ در پوشش فرهنگ
  علیرضا چخماقی

آگهی حصر وراثت
خواهان رحمان صادقی مفرد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
970441 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی بازصادقی مفرد در اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- رحیم صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 11202 فرزند متوفی

2- برزو صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 405 فرزند متوفی
3- اسماعیل صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 2425 فرزند متوفی

4- فریبرز صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 404 فرزند متوفی
5- رحمان صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 3397 فرزند متوفی
6- شهین صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 3014 فرزند متوفی
7- نسرین صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 4047 فرزند متوفی
8- صمنبر صادقی مفرد فرزند علی باز به ش ش 594 فرزند متوفی

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شــخصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان شهرکرد
رحمان آماده

شهرکرد- خیابان کاشانی- دادگستری شهرستان شهرکرد- مجتمع 
شورای حل اختالف شهرکرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
سعیده پاک بین فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 630 به شرح دادخواست 
به کالسه 970219 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اشرف شیردست فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
287 در تاریــخ 96/12/21 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سیما پاک بین بین ش.ش 3230 نسبت دختر

2- سیمین پاک بین بین ش.ش 3229 نسبت دختر
3- سعیده پاک بین بین ش.ش 630 نسبت دختر

4- حسین پاک بین بین ش.ش 1612 نسبت پسر
5- علی اکبر پاک بین بین ش.ش 170 نسبت پسر

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 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.
قاضی شعبه ۱4 شورای حل اختالف شهر قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فرنگیس محمدرضالو دارای شــماره ملی 5098934656 به شرح دادخواست به 
کالســه 9709982890300219 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا محمدرضالو به شــماره ملی 5098932717 
در تاریــخ 1360/2/1 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- فخــری محمدرضالو دارای ش.ش 3 دختر متوفی 2- مهری محمدرضایی دارای 
ش.ش 328 دختــر متوفی 3- فرنگیس محمدرضالو دارای ش.ش 349 دختر متوفی 
4- معصومه محمدرضالو دارای ش.ش 380 دختر متوفی 5- اکرم محمدرضالو دارای 

ش.ش 405 دختر متوفی 6- طاهره جعفری دارای ش.ش 17 همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه خانواده شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا
امین غفوری

بدینوســیله بــه فاطمه پاپــی فرزند حســن با شــماره ملی 
5939889123 بــه آدرس اراک ســبحانی 10 متری گلشــن 
کدپستی 3818141161 )وام گیرنده( و آقای منصور صحرایی 
فرزند سیف اله به شــماره ملی 5939980031 به نشانی اراک 
شــهرک نبئی خیابــان نماز 3 کدپســتی 387814761 ابالغ 
می گردد: که - بانک ملی شــعبه سنجان اراک به نشانی: اراک 
سنجان به استناد قرارداد بانکی به شماره 6602446078 مورخ 
94/8/27 در قبال مبلغ 108/886/132 ریال )یکصدوهشــت 
میلیون و هشتصد و هشتادوشش هزار و یکصدوسی ودو ریال( 
تا تاریخ 97/1/18 به انضمام روزانه مبلغ 61273 ریال خسارت 
دیرکرد و نیم عشــر اجرایی متعلقه علیه شما مبادرت به صدور 
اجراییــه نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9700022 در این 
اداره تشــکیل و در جریان اقدام است. چون شما طبق گزارش 
مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در اجراییه شناسائی نشده اید 
و بســتانکار نمی تواند شــما را معرفی نماید و برای این اداره 
هم معلوم نیست؛ لذا باســتناد ماده 18 آیین نامه اجراء و بنا به 
تقاضای بستانکار وارده به شماره 3412-97/5/27 مفاد اجراییه 
فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شــود، چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این 
آگهی که روز رســمی ابالغ اجراییه محسوب می شود اقدام به 
پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه 
شما تعقیب، و به جز آگهی مزایده - در صورت بازداشت اموال 

- آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرائی اسناد رسمی الزم االجراء

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری 331 م الف

کارت بازرگانی هوشــمند به شماره کارت 
0066059828 بــه نام محمدرضا قیومی 
به شــماره ملــی 0066059828 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علیرضا غفاری باســتناد استشــهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت ســند مالکیت نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی پالک 12 فرعی 1996 - اصلی واقع در بخش 11 ثبت اراک 
شهرستان تفرش که متعلق به وی می باشد به علت اسباب کشی مفقود گردیده با بررسی دفتر 
امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 12415 صفحه 384 دفتر 76 به نام مشارالیه 
صادر و تسلیم و از طرف نامبرده طبق اسناد شماره 96090 و 88614 مورخه 1393/12/26 و 
1390/10/27 دفتر 45 نزد بانک کشاورزی شعبه تفرش به ترتیب در قبال 1/179/000/000 
و 1/520/700/000 ریال به مدت 10 و 15 سال به رهن واگذار گردیده است که دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد، لذا باســتناد تبصره 1 اصالحی مــاده 120 - آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش
جواد حیدری

بدینوسیله به متهم مجهول المکان آقای محمد فرهمندیان فرزند چنگیز که مشخصات بیشتری 
از ایشــان در دسترس نمی باشد ابالغ می گردد حسب محتویات پرونده کالسه 960372 شعبه 
بازپرســی سمیرم متهم است به سرقت 250 کیلوگرم گردو نظر به اینکه تحقیق و رسیدگی به 
اتهام مذکور برای 30 روز پس از انتشار آگهی تعیین شده است الزم است در موعد مقرر برای 
دفاع از اتهام انتســابی در این شعبه واقع در دادســرای سمیرم حاضر شوید، بدیهی است عدم 
حضور مانع از رسیدگی و ادامه تحقیقات نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد این آگاهی به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد.
شعبه بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سمیرم

کارت بازرگانی به شــماره 14004643900 به تاریخ 
صــدور 1396/7/22 و تاریخ انقضــاء 1397/7/22 با 
رشــته فعالیت واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی متعلق به شرکت صنایع الستیک فرا پیشتاز 
هونــام به مدیریــت خانم مریم ظهیــر امامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹6000۳0
بدینوســیله به آقای محمدرضا قاســمی فرزند علی صفدر به شــماره 
ملی 6179729212 و ش ش 19 به نشــانی شهرستان مالیر- میدان 
سرو- خیابان سجاد- نبش کوچه الله 2- کدپستی 38141854616 
و آقــای اصغــر حاجی محمــدی فرزنــد علی صفدر به شــماره ملی 
6179667853 به نشــانی اراک- خیابان شــن کش- 20 متری الله 
کدپســتی 3817637885 بدهکار پرونده کالسه 9600030 که برابر 
گزارش مامور ابالغ در محل آدرس تعیین شــده شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که مبلغ 94،073،425 ریال موضوع الزم االجرا و روزانه 
مبلغ 31،358 ریال خسارت تاخیر روزانه تا یوم الوصول بانضمام حقوق 
دولتی به بانک ملی خنداب بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/19 آئین  اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
بیست روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد.
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خنداب
ابوالفضل محتشم کیا

۳۳4 م الف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر

از کلیه سهامداران محترم تعاونی دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که 
راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 97/7/12 در مسجد الزهرا)س( شهرک شهید الماسی 

برگزار می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 

خصوص صورت های مالی سال  1396، 3- انتخاب بازرس
هیئت مدیره

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی  تاریخ انتشار: 97/6/18
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف 
اسالمی به شماره 11140/1 به تاریخ 84/11/1 صادره 
از دانشگاه قم مربوط به آقای قربانعلی صمدی فرزند 
ابوطالــب به ش.ش 1581 متولــد 1347 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقودینوبت سوم
پروانــه بهره برداری به شــماره 6586/17/25 با کد 2041602051558 
مورخه 81/3/8 پروانه بهداشت و سند مالکیت یک واحد پرورش گوساله 
100 راســی صنعتی به نام مجتبی ملکی متولــد 61/10/12 و کد ملی 
4490490569 واقع در بخش چوار نرسیده به روستای آبزا مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.            تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/4
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/11         تاریخ انتشار نوبت سوم: 97/6/18

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760326006000634- 1397/05/11 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم علیرضا قادر کمازانی فرزند آیت اله بشماره شناسنامه 
805 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112/05 مترمربع قسمتی از پالک یک 
اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای محمد رهام محرز 
گردید است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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: 97/6/3                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

م الف422

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای علی اکبر قنبری فرزند تیمور

خواهان آقای محمد افشار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر قنبری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982890200094 شعبه 3 شورای حل اختالف شهری بوئین زهرا استان 
قزوین ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/7/30 ساعت 9:00 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۳
 شورای حل اختالف شهری بوئین زهرا استان قزوین- مریم رحیمی

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدینوسیله به 1- نیکتا اصغری فرزند غالمرضا متولد 1359/12/6 
کد ملــی 3255863996 ش ش 1031 به نشــانی: اراک، خیابان 
سبحانی، ابتدای میرزای شیرازی، کوچه شهید مهدی سلطانی، کد 
پســتی )3815667558( 2- محمد براتی فرزند علی حسین متولد 
1342/6/1 کد ملی 0533091454 ش ش 347 به نشــانی:  اراک، 
ابتدای جاده قم، بین جرثقیل رضا حســین آبادی، ساندویجی هراند 
و تاالر شمشاد، کدپستی )3819954757( 3- مجید احمدی فرزند 
نادعلی متولد 1358/8/19 کد ملی 0532380487 ش ش 2496 به 
نشانی: اراک، شهرک نبئی، بلوار کربال، جنب دامپزشکی، کدپستی 
)3831754577( ابالغ می شــود که بانک ملی شعبه سنجان اراک 
به اســتناد قرارداد بانکی 6601610614004- 93/11/25 جهت 
وصــول مبلغ 178/848/490 ریال موضوع الزم االجرا علیه شــما 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالســه 9700060 در 
این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور 
ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار 
نمی تواند شــما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست 
لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 3796- 97/6/12 و 
مــاده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه 
محســوب می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات 
اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به جز آگهی 
مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک

۳۳2  م الف

آگهی حصر وراثت
آقای جمال شهرت ثروکی نام پدر حسن بشناسنامه 1270 صادره از ماهشهر درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم خضیره شهرت جابری بشناسنامه 
296 صادره ماهشــهر در تاریخ 96/8/3 در بندر امام خمینــی)ره( اقامتگاه ثروکی فوت ورثه اش 
عبارتند از متقاضی 1- ســمیر ثروکی فرزند حسن به ش ش 1273 صادره از ماهشهر پسر متوفی 
2- فاطمه ثروکی فرزند حسن به ش ش 4530 صادره از ماهشهر دختر متوفی 3- ابراهیم ثروکی 
فرزند حسن به ش ش 796 صادره از ماهشهر پسر متوفی 4- مریم ثروکی فرزند حسن به ش ش 
4090 صادره از ماهشــهر دختر متوفی 5- رســول ثروکی فرزند حسن به ش ش 1478 صادره از 
ماهشهر پســر متوفی 6- جواد ثروکی فرزند حسن به ش ش 140 صادره از ماهشهر پسر متوفی 
7- جمال ثروکی فرزند حســن به ش ش 1270 صادره از ماهشهر پسر متوفی 8- سمیره ثروکی 
فرزند حســن به ش ش 1272 صادره از ماهشــهر دختر متوفی 9- جمیله ثروکی فرزند حسن به 

ش ش 1271 صادره از ماهشهر دختر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 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 شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندر امام خمینی
هاللی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد نادری نیا دارای شماره ملی 5099575250 به شرح دادخواست به کالسه 
9709982890000203 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فخری محمد رضالو به شماره ملی 5099641441 در تاریخ 
1390/12/10 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمد نادری نیا دارای ش .ش 687 پسر متوفی 2- احمد نادری نیا 
دارای ش.ش  200 پســر متوفی 3- محمود نادری نیا دارای ش.ش 924 پسر متوفی 
4- زهــرا نادری نیا دارای ش.ش 481 دختر متوفــی 5- لیال نادری نیا دارای ش.ش 
4488 دختــر متوفی 6- خدیجه نادری نیا دارای ش.ش 191 دختر متوفی 7- طاهره 

جعفری دارای ش.ش 17 مادر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

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

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا
امین غفوری

دادنامه
پرونده کالسه 9709988162600056 حوزه شماره 116 )عمومی( شورای حل اختالف مجتمع 

امام حسن  مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978162600944
خواهان:  آقای مصطفی زندیان فرزند جواد به نشــانی اســتان همدان- شهرستان همدان- شهر 

همدان- بلوار بعثت- باالتر از استانداری کوچه قائم پالک 1
خوانده: آقای علی اکبر جعفری حاذق فرزند موسی به نشانی استان همدان- مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شــعبه و ثبت و اجرای تشــریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضا حوزه ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید.
»رأی قاضی شورا«

درخصوص دعــوی خواهان آقای مصطفی زندیان فرزند جواد بــه طرفیت خوانده آقای علی اکبر 
جعفری حاذق فرزند موسی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 12.9610/092304 به 
عهده بانک ملی ایران شعبه بلوار کشاورز به مبلغ 100/000/000 ریال تقدیمی از ناحیه خواهان و 
گواهی عدم پرداخت به محال علیه داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهــان در مطالبه وجــه آن را دارد. لذا چون خوانده در قبال دعوای مطروحه دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نکرده است لذا مستندا به مواد 313، 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 
502، 515، 519، 198 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته به انضمام 2/554/000 ریال هزینه دادرسی و مســتندا به تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1396/12/3 تا اجرای 
کامل دادنامه که در حین اجرای حکم به توســط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رأی صادر شــده غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان همدان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان همدان- بهنام روغنی
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سند کمپانی، برگ سبز، کارت ماشین و بیمه نامه خودروی 
ســواری ام.وی.ام به رنگ مشکی صدفی مدل 1395 به 
و    NATGCARK6F1001020 شاســی  شــماره 
شــماره موتــور MVM484FCAFF001175 بــه 
نــام آرزو قصابی صادره از ســمنان به شــماره انتظامی
 741ج 51- ایران 86  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شماره ابالغنامه: 9710106111003908
شماره پرونده: 9609986111000173
شماره بایگانی شعبه: 960182

به آقای سیدرضا حسام فرزند سیدمرتضی
خواهــان آقای جمــال بروایه دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای ســیدرضا حســام به 
خواســته الزام به فک رهن مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609986111000173 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهــواز ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/8/9 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
میالد جاللی
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی 

شهید تندگویان)انرژی(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم


