نهضت امام حسين را اشک نگه داشته است
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اخبار
بستریشدنحسينعرفانيدربيمارستان

حســين عرفاني ـ دوبلــور تلويزيون ـ در
بيمارستان تحت مراقبتهاي ويژه بستري
است.حسين عرفاني به علت عارضه تنفسي
در بيمارستان بستري و تحت مراقبتهاي
ويژه اســت.دختر اين هنرمنــد دوبله در
گفتوگويي با ايسنا اين خبر را تاييد کرده
است.عرفاني متولد  ١٣٢١است و با بيش از
پنج دهه فعاليت ،دوبلور بازيگراني همچون
اکبر عبدي در فيلم «سفر جادويي» ،کاظم
افرندنيا ،جمشيدهاشم پور ،محمد برسوزيان
و محمد مطيع بوده است.صداپيشگي به
جاي همفري بوگارت از عمده فعاليتهاي
عرفاني در عرصه دوبله است و در فيلمهايي
چون سراســر شب ،داشــتن و نداشتن،
گذرگاه تاريک ،دست چپ خدا ،کي الرگو،
گنجهاي ســيرا مادره به جاي اين بازيگر
مطرحهاليوود صحبت کرده است.
خالقیت و نوآوری نیاز
صنعت اسباب بازی کشور است

ذوالقــدر گفت :برگزاری نمایشــگاه هایی
همچون نمایشگاه مادر و کودک ،تشویق و
ترغیب مردم به استفاده بیشتر از کاالی داخلی
را به همراه دارد.خانم دکتر ذوالقدر در حاشیه
نهمین نمایشگاه بین المللی مادر ،کودک و
نوزاد با بیان این مطلب گفت :صنعت کشور
در تولید اســباب بازی ضعف هایی دارد که
مهنترین آن «خالقیت و نوآوری» اســت.
وی برگزاری نمایشگاه ها را یک گردهمایی
برای تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان دانست
که می توانند نســبت به جمع آوری ایده ها
و طرح های گوناگون برای تولیدات بهتر و
بیشتر اقدام کنند.خانم دکتر ذوالقدر پیشنهاد
داد تا در نمایشــگاه های مرتبط با خانواده و
کودکان ،کارگروه های تخصصی به منظور
کشــف نیروهای خالق ،کارآفرین و زنده
کردن بازی های سنتی شکل گیرد تا شاهد
تحول و پیشــرفت در صنعت اسباب بازی
کشور باشیم.وی اضافه کرد :ردیف بودجه ای
برای حمایت از تولید محصوالت فرهنگی
که نیازمند حمایت هستند نیز دیده شده است
که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی متولی
تخصیص آن به واجدان شرایط است.

گروه فرهنگی :پيشکســوت شــعر و مداحي اهل بيت(ع) گفت:
قرنهاســت که مردم گريه ميکنند و اشک آنها نه تنها کم نشده
اســت بلکه بيشتر هم شده است .نهضت امام حسين را اشک نگه
داشته است ولي اشکي که در آن معرفت باشد.غالمرضا سازگار از
شاعران و ذاکران باســابقه اهل بيت است که اغلب اشعار وي در
مدح و رساي اهل بيت(ع) اســت و درکنار آن اشعار فراواني براي
انقالب و شــهدا سروده است .از جمله آثار او مجموعه اشعار با نام
«نخل ميثم» است که کمتر مداحي است که از آن بهره نبرده باشد.
کتاب غزليات آتش مهر ،ماه خون گرفته در  ۶جلد ،بهار امامت در
 ۵جلــد ،صدف نبوت در  ۵جلد ،مرآت واليت در  ۵جلد ،از صيام تا
قيام در  ۵جلد از ديگر آثار اوســت .وي افزود :پيامبر فرمود خداوند
حرارتي از حســين در دلها قرار داده که اين حرات هرگز خاموش
نميشود و بلکه اين حرارت روز به روز بيشتر ميشود .اين حرارت
غير از محرم هم در دل مردم شعله ميکشد ولي تقريبا از بعد عيد
غدير مردم براي عزاداري آماده ميشــوند و اين آتش هر لحظه تا
روز عاشورا در دل مردم برافروخته تر ميوشد.وي ادامه داد :وقتي از
امام حسين سوال ميشود که چرا زن و بچه خود را به همراه خود
ميبري ،ميگويد خدا ميخواهد اينها را اسير ببيند .مرتب افرادي
جلوي امام حسين را ميگيرند که حضرت را از اين راه منصرف کنند.
حضرت وقتي ميخواهد از مکه حرکت کند و به سمت کربال برود
خطبهاي ميخواند و ميفرمايد مرگ به گردن اوالد آدم مثل گردنبند
جواهري است که به گردن عروسان است .کسي که ميخواهد براي
خدا کشته شود مرگ در نظر او اينگونه است.ياران امام حسين هم
«وجه ربک» بودند .آنها در شــب عاشورا وقتي امام بيعت خود را از
آنها برميدارد هر يک حرفي زندند .يک نفر گفت يا حســين اگر
عمرها جاوداني بود و خدا مرگ را خلق نکرده بود به عزت و جالل
خدا حاضر بودم عمر جاودان را از من بگيرد و مرگ در راه تو را به
من بدهد .اين جور عاشق امام حسين بودند.حبيب گفت اگر هفتاد
بار قطعه قطعهام کنند و مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد بدهند و
دوباره زنده شوم باز هم در راه تو جان ميدهم .زهير گفت اگر هزار
بار با من چنين و چنان کنند باز هم در راه تو جان ميدهم.وي گفت:
يکي از تاثيرات هيئات مذهبي بزرگداشت شعائر است .اين شعائر را
هيچ ديني ندارد .من يادم دارم از ميدان شوش تا بازار مردم اين دم
را ميدادند «حسين گفتا دين عقيده و جهاد است /بيعت من حرام
با ابن زياده اســت /شيوه من بود حق پرستي /شيوه او قمار است و
مستي» .هزار نفر با نوا به سينه ميزدند و اين شعار را ميدادند.لذا
انقالب ما را همين عاشورا پيروز کرد .در يک راهپيمايي پنج ميليوني
همه نوحه ميخواندند .يک ســر جمعيت ميدان امام حسين بود و
آن ســر جمعيت ميدان آزادي .ديگر تاريخ اين را به خود نميبيند.
مداحي دو جور است .يکي مداحي است که فقط براي پول مداحي
ميکند .او هم کارش مقدس اســت اما ديگر به او نوکر نميتوان
رییس کمیته ورزش ،جوانان و خانواده کمیســیون
فرهنگی مجلس شورای اســامی گفت :براساس
بازدید صورت گرفته از اطلس وضعیت زنان و خانواده
باید بگویم که تهیه و تدوین این اطلس افرون بر ۵۰
درصد از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری پیشرفت
داشته است.خانم دکتر سیاوشی با بیان این مطلب در
حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه مادر ،نوزاد و کودک

آگهی مزایــده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالســه  9601592به
موجب پرونده کالســه فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واقع در طبقه  5سمت جنوبی به مساحت  115 /07متر مربع که مقدار
 3 /39متر آن بالکن مسقف است تحت پالک ثبتی  18464فرعی از 155
اصلی مفروز و مجزی شــده از  5859فرعی از اصلی مذکور قطعه 11
تفکیکی درحوزه ثبت کرج ذیل صفحه  346دفتر جلد  4133به شــماره
ثبت  1056266و ســند به نــام ابوالفضل کربالئی به شــماره چاپی
 333235سری ج سال  93ســند صادر گردیده و بموجب سند رهنی
 67290مــورخ  1394 /11 /24در دفترخانه  34کرج در رهن بانک مهر
اقتصاد می باشد .حدود اربعه :شماال :در نه قسمت ،که قسمت های اول
و ســوم و چهارم و هفتم و نهم آن شــرقی ،قسمت های دوم و هشتم
آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است به طول  2 /90متر به نورگیر
مشــاعی دوم دیواریست مشترک به طول  5ســانتیمتر به آپارتمان
مســکونی قطعه  10سوم دیواریست مشــترک به طول  1 /20متر به
آپارتمان مسکونی قطعه  10چهارم دیواریست مشترک به طول 1 /10
متر به آپارتمان مســکونی قطعه  10پنجم دیواریست مشترک به طول
 91سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  10ششم دیواریست مشترک
به طول  3 /55متر به آپارتمان مســکونی قطعه  10هفتم دیواریســت
مشترک به طول  1 /45متر به آپارتمان مسکونی قطعه  10هشتم درب
و دیواریســت به طول  4 /30متر به راه پله مشــاعی نهم دیواریست
به طول  2 /87متر به راه پله مشــاعی .شرقا:دیواریســت به طول /03
 11متــر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن قطعه  7تفکیکی قرار
دارد .جنوبا :در دو قســمت که قسمت های اول و دوم آن غربی است
اول دیوار و پنجره اســت به طول  6 /88متر به فضای حیاط مشاعی
دوم نرده ایســت به طول  2 /95متر به فضای حیاط مشــاعی .غربا:
دیواریست به طول  11 /03متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن
قطعه  5تفکیکی قراردارد .طبق نظر کارشــناس رسمی مورخ /10 /20
 1396پالک فوق به مبلغ  2 /600 /000 /000ریال ارزیابی شــده ملک
واقع است در نشانی :کرج – خیابان مطهری -روبروی خیابان شاهد 2
– ساختمان الماس – طبقه پنجم جنوبی – واحد  -10توصیف اجمالی:
ساختمان دارای  2خواب ،هال و پذیرایی با کف سرامیک و دیوار کاغذ
دیواری ،آشپزخانه اپن با کابینت ام .دی.اف و سرویس کامل می باشد،
سرمایش آن با کولر آبی و گرمایش آن بوسیله پکیج بوده و رادیاتور
و انشــعابات آن دایر بوده و دارای برق مجزا و گاز و آب می باشــد،
براســاس تصاویر مدارک ابرازی این ملک دارای سند تک برگ بوده
و در زمان بازدید در تصرف مســتاجر آقای ترکاشوند ( با مبلغ 10
میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه  800هزارتومان) بوده است .پالک
فوق از ســاعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  1397 /7 /16در اجرای
ثبت اسناد و امالک کرج از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از
مبلغ  2 /600 /000 /000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب
 ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود
مــازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده
مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .و پالک
فوق برابر اعالم بانک فاقد بیمه می باشد .تاریخ انتشار1397 /6 /21 :
معاون اجرای اسناد رســمی کرج – معصومه قاسمی م/الف/14228 :
/ 97ف
ابالغ وقت رســیدگی آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم
به آقاي محســن مری فرزند محمد خواهان آقاي امیرمصطفی محرم
پور دادخواســتي به طرفيت خوانده آقاي محســن مری به خواســته
مطالبــه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه
 9709983037100859شعبه  1شورای حل اختالف شهرستان فرديس

انقالب ما با عاشورا پيروز شد

گفت .او کاسب است .البته باز هم امام حسين به او عنايت ميکند.
اما نوع ديگري از مداحي داريم که خاص ًا براي اهل بيت اســت .يا
پول نميگيرد يا اينکه هر چه به او دادند هيچ نميگويد .خدا ميرزا
اسماعيل دوالبي را رحمت کند .مداحي به او گفت مرا نصيحت کن،
ايشان فرمود سعي کن خودت را به امام حسين بفروشي ،امام حسين
را به خودت نفروش .مداحي که خودش را به امام حســين بفروشد
عاشق صادق اســت .مداح عاشقي است که صادق
در يک کلمه
ِ
اســت راست ميگويد و امام حسين(ع) را به هيچ چيز نميفروشد.
لذت مداحي را کسي ميبرد که تنها براي اربابش مداحي ميکند.
من گاهي در خانه تنها نشسته ام ،رو به قبله مينشينم و براي خود
ميخوانم «از آب هم مضايقه کردند کوفيان ،خوش داشتند حرمت
مهمان کربال» و ...همين شــعر مرا ميگرياند .کساني که با امام
حسين خلوت ميکنند در جلوت هم خوب ميتوانند نوکري کنند.
وي مطرح کرد :خيليها از من سوال کردند که بعد از اينهمه نوکري
از امام حســين(ع) چه ميخواهي؟ پاسخ من اين است که او ًال هر
آنچه که حضرت براي من بخواهنــد من همان را ميخواهم .اما
اين را اضافه کنم که از خود امام حســين چه چيزي بهتر؟ خودش
را ميخواهم.وي با اشــاره به بان ميرزااسماعيل دوالبي گفت :من
يک شــب خواب ديدم که مرحوم مرشد باقر کنار ضريح حضرت
معصومه ايستادهاند و به او گفتم مرشدباقر چطوري؟ گفت من خيلي
براي تو دعا ميکنم .به او گفتم آن طرف چه خبر است و از انسان
چه ميخواهند؟ گفت تضــرع و حزن.من اين خواب را براي ميرزا
اسماعيل دوالبي تعريف کردم .گفت يک کتاب با تو حرف زده است.

خصوصيت اشــک بر امام حسين اين است که ماداميکه انسان از
حسين(ع) لبريز نشود نميتواند گريه کند .اختيار گريه دست خود آدم
نيست .تا دل نسوزد و از حزن پر نشود نميتواند براي امام حسين
گريه کند .خصائص گريه بر حسين(ع) اين است که انسان از امام ُپر
ميشود و لبريز ميگردد .لبريز شدن آن هم همين اشک است.وي
افزود :يکي از شاعراني که آقا هم زياد از او اسم برده اقبال الهوري
است .اقبال ُسني هم بود اما خيلي زيبا براي کربال شعر گفته است
«هر که پيمان با هوالموجود بست /گردنش از بند هر معبود رست/
مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست /عشق را ناممکن ما ممکن
است ...عشــق را آرام جان حريت است /ناقهاش را ساربان حريت
اســت »...شايد صد بار اين شعر را روي منبر خوانده ام .اقبال يک
شاعر آزادي خواه بود .خيلي هم امام حسيني نبود .او سني بود ولي
در مسير اهل بيت بود.و يا مثال صائب خيلي شعر براي امام حسين
نگفته است .شايد چند شعر براي اميرالمومنين و امام حسين(ع) گفته
باشد اما هنر صائب منحصربفرد اســت .او در شعر خود حرف زده
است« .اظهار عجر پيش ستم پيشگان خطاست /اشک کباب باعث
طغيان آتش است» و يا «مصيبت دگرست اين که مرده دل را /چو
مرده تن خاکي به گور نتوان کرد» و يا «مرا به روز قيامت غميکه
هست اين اســت /که روي مردم دنيا دوباره بايد ديد» ما شاعري
نداريم که به اندازه صائب شــعر گفته باشد .او بين سعدي و حافظ
براي خود جا باز کرده است .ميخواهم بگويم امروز آنقدر که شعر
صائب در دســت مردم است شــعر حافظ و سعدي با آنکه عرفان
باالتري دارد زبانزد نيست .صائب خيلي با زبان مردم حرف زده است

و هر حرفي زده يک مثال هم آورده است .يکي مثل هاللي جغتايي
در راه اميرالمومنين شهيد شد .در آن دوران تمام ايران مخالف شيعه
بودند و شيعه را ميکشتند و بعضي از شعرا تقيه ميکردند .آنوقت
به هاللي جغتايي گفتند :درباره چهار يار شعر نميگويي؟ که منظور
خلفا بوده است .بنا کرد به شعر گفتن به اين مضمون که «چهار يار
نبي که پاکانند» و آخرش با يک بيت شعر جان خود را از دست داد
و گفــت من جانم را ميدهم اما عقيدهام را نميدهم .گفت «چهار
يار نبي به مذهب من /علي و فاطمه ،حســين و حسن» در همان
مجلس ســر از بدن او جدا کردند .هنوز آن تجليلي که بايد از اين
شاعر بزرگ بشود ،نشده است .او غزلسرايي بوده که غزلهايش در
کنار غزلهاي حافظ حرفي براي گفتن دارد .از خود من سوال کردند
که الگوي شعر تو چه کسي است؟ من گفتم سعدي .من از سعدي
پيروي کردم .سعدي وقتي ميگويد «بني آدم اعضاي يکديگرند» از
يک کارگر و يک کشاورز گرفته تا يک عارف و يک عالم همه آن را
ميفهمند و تحسين ميکنند .قرآن هم اين شعر را تاييد ميکند که
ْس وا ِح َدةٍ» .اين شعر
اس اتَّقُوا َربَّ ُک ُم الَّذي خَ لَق َُک ْم م ِْن نَف ٍ
«يا أَي َها ال َّن ُ
را براي هر کسي بخواني همه از آن لذت ميبرند .همين مضمون
را مرحوم رنجي از سعدي گرفته است «ز چشم خويشتن آموختم
آييــن همدردي /که هر عضوي به درد آيد برايش ديده ميگريد»
شعر سعدي امروز برگ برنده را در جامعه دارد .سعدي کسي است
که من کوچک تر از آنم که بخوانم از او تعريف کنم .سعدي براي
بشريت شعر گفته است .هر شاعري براي دلش و براي جامعهاش
شعر ميگويد ولي سعدي براي بشريت «الي يوم القيامه» شعر گفته
است .هر شاعري يک ايدهاي دارد و براي ايده خودش بايد جوري
شعر بگويد که حرف خود را به جامعه برساند .حال اين قدرت شاعر
اســت که ميتواند شــعرش را جوري بگويد که تاريخ آن را حفظ
کند .شهريار شعر «علي اي هماي رحمت» را براي اميرالمومنين
گفته است اما بشريت اين شعر را قبول کرده است .حرفم اين است
که شــعر بايد به زبان مردم گفته شود .مثال شعر بيدل را بايد چند
بار بخوانيم تا بفهميم بيدل چه گفته اســت ولي نتوانسته با زبان
مردم حرف بزند و شعرش در قفسههاي انجمنها زنداني شده است.
يکي از بزرگان ميگويد که کتاب بيدل شــهري است که به اين
زودي نميشــود به آن وارد شد و اگر هم کسي وارد آن شد ديگر
نميتواند بيرون بيايد .شعر محتشم هم به زبان مردم گفته شده و
هم در عين حال عارفانه است .حساب محتشم جداست .اهل بيت
به محتشم عنايت خاص داشته اند .پيامبر به خواب او آمد و فرمود تو
براي برادرت شعر به اين خوبي ميگويي اما براي حسين من شعر
نميگويي؟ محتشم ميگويد چه بگويم يا رسول ا...؟ سرمطلع شعر
براي پيامبر است که فرمود «باز اين چه شورش است که در خلق
عالم اســت /باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است» .محتشم
هم آن را ادامه داد و آن شعر معروف را گفت.

رییس کمیته جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس:

تهیه «اطلس وضعیت زنان و خانواده» پیشرفت  ۵۰درصدی داشته است

گفت :متاســفانه بعد از  ۴۰ســال از پیروزی انقالب
اسالمی هنوز یک اطلس و آمایش از وضع زنان کشور
نداریم.وی با تحسین از برگزاری چنین نمایشگاههایی
و توجه بیشتر به جایگاه زن و خانواده ادامه داد :توجه

به تهیه اطلس وضعیت زنان برای ششمین بار در موارد
قانون برنامه ششم توسع دیده شده است تا نسبت به
توسعه حضور و بروز زنان هم در بعد اجتماعی و هم
اقتصادی بیش از پیش اهتمام ورزیده شود.به گفته دکتر

سیاوشی ،تالش و زحمات زنان ما فوق العاده و قابل
تقدیر است چراکه تماما از سطح پایین و برخالف دیگر
کشورها که از سطح باال و توسط بخشهای حاکمیتی
حمایت می شود ،شکل می گیرد.این عضو کمیسیون

ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397 / 08 / 01ساعت  09 : 00تعیین كه
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف
يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیر شــعبه  1شــوراي حل اختالف شهرســتان فردیس -صبوحی
زرافشان

اقایــان آرش حاتمی رئوف فرزند حمــزه و ابراهیم اصغری با کد ملی
 0834872956با توجه به اعالم شاکی مبنی بر عدم دسترسی به ادرس
متهم فوق الذکر به اســتناد ماده180قانون ایین دادرســی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378به نامبردگان ابالغ می
گردد که به منظور رسیدگی به اتهام انتسابی مورخ 97/8/2راس ساعت
9صبح در جلســه دادگاه در این شعبه حضور یابد انتشار این اگهی به
منزله ابالغ وقت رســیدگی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه
بصورت غیابی به صدور رای مبادرت خواهد نمود.
ساعد پناه .منشی شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری در سنندج

ابالغ وقت رسیدگی آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به
آقاي/خانم ساسان کریمی فرزند مصطفی خواهان آقاي/خانم اسماعیل
عبیــدی باوکالت منیره تکرلی دادخواســتي به طرفيــت خوانده آقاي/
خانم ساســان کریمی به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع
و به شــماره پرونده كالســه  9709983037200389شعبه  2شورای
حل اختالف شهرســتان فرديس ثبت و وقت رســیدگی مورخ 07 / 29
 1397 /ســاعت  09 : 00تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست
و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه
حاضر گردد .
مسئول دفتر شعبه  2شــوراي حل اختالف شهرستان فردیس -مریم
نظری

آگهــی حصر وراثت بانو ســعیده شــهرت غایضی نام پدر شــویع
بشناسنامه 5894صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی
حصروراثــت تقدیم و توضیح داده که دخترش مرحوم فریبا شــهرت
یوسفی بشناســنامه  1061صادره از آبادان در تاریخ  1397/3/17در
شــادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با
مشــخصات فوق الذکر .وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد
این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

رو نوشــت آگهی حصر وراثت آقا علی کیوانی نژاد دارای شناســنامه
شــماره  7366به شــرح دادخواســت به کالســه  545 / 2 / 97از این
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان ابوالفضل کیوانی نژاد بشناسنامه شماره  762در تاریخ 24
 1397/ 5 /اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1 :علی کیوانی نژاد فرزند ابوالفضل ش.ش
 7366متولــد  1356صادره از تهران پســر متوفی -2بیتا کیوانی نژاد
فرزند ابوالفضل ش.ش  0053637003متولــد  1351صادره از تهران
دختر متوفی -3آیدا کیوانی نــژاد فرزند ابوالفضل ش.ش  2397متولد
 1360صادره از تهران دختر متوفی -4طاهره دانشــجو فرزند محمد
ش.ش  245متولد  1331صادره از بیرجند همسر متوفی -5فخری استاد
نصراله فرزند ســیف اله ش.ش  0038493764متولد  1315صادره از
تهران مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان فردیس
آگهی ابالغ وقت رســیدگی به موجب پرونده کالســه  970158شعبه
 ۱۰۱کیفری در سنندج موضوع شکایت خانم هایده فالحی فرزند محمد
حســین علیه اقای فیض اله ایوبی امیر آبــاد فرزند محمد با توجه به
اعالم شاکی مبنی بر عدم دسترسی به ادرس متهم فوق الذکر به استناد
ماده180قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور
کیفری مصوب 1378به نامبردگان ابالغ می گردد که به منظور رسیدگی
به اتهام انتسابی مورخ  97/7/25راس ساعت 10صبح در جلسه دادگاه
در این شعبه حضور یابد انتشار این اگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی
محســوب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به صدور
رای مبادرت خواهد نمود.
ساعد پناه .منشی شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری در سنندج
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به موجب پرونده کالسه 970608شعبه ۱۰۱
کیفری در سنندج موضوع شکایت اقای هیوا نصری فرزند جمشید علیه

اگهی ابالغ وقت رســیدگی ودادخواســت و ضمائم به اقای/خانم علی
گویلو فرزند خواهان اقای /خانم راضیه کرد دادخواســتی به طرفیت
خوانده اقای/خانم علی گویلود به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9709988603300288شعبه 33
حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه
ثبت ووقت رسیدگی مورخ  1397/7/25ساعت  09:30تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشــار اگهی 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 .
دبیر شــعبه  33حقوقی مجتمع شــورای حل اختالف شــهید بهشتی
شهرستان کرمانشاه  -طیبه یوسفوند
اصالحیه اگهــی ابالغ چاپ شــده در روزنامــه عصرایرانیان مورخ
 97/5/16یکــی از خوانــده ها به نام ارمین کنجــوری از قلم افتاده که
بدینوسیله اصالح می شود.
حصروراثت خانم شهین خمیس ابادی دارای شناسنامه شماره 751به
شرح دادخواست به کالسه  1/466/97از این دادگاه درخواست صدور
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یحیی
بیگوند به شماره شناسنامه  7363درتاریخ  1397/5/22اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اســت
بــه 5:نفر  -1علــی بیگوند فرزند یحیی ش.ش  6070نســبت با متوفی
فرزند پسر  -2امیرحسین بیگوند فرزند یحیی ش.ش 556-071045-8
نسبت با متوفی فرزند پسر  -3سروربیگوند فرزند یحیی ش.ش1459
نســبت با متوفی فرزنــد دختر  -4عرفان بیگونــد فرزند یحیی ش.ش
3300103738نسبت با متوفی فرزند پسر  -5شهین خمیس ابادی فرزند
حضرت اله ش.ش  751نســبت با متوفی همسر طبق اظهارات خواهان
متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبــور را در یک نوبــت اگهی می نمایدتا هر کــس اعتراضی دارد و
یاوصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین اگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد.
شعبه یک شورای حل اختالف کنگاور

فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فرصت
های محدودی به زنان کشور از سوی بخش حاکمیتی
کشور داده است ،تصریح کرد :براساس مصوبه شورای
عالی اداری در پایــان دولت یازدهم باید ۳۰درصد از
فرصت های مدیریت اداری کشــور در اختیار زنان و
جوانان قرار گیرد که متاسفانه باید بگویم تاکنون چنین
نشده است.

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در خصوص پرونده اجرائی کالسه  940142صادره از شعبه
نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشــاه لــه بانک قوامین و
علیه  -1برومند بازرگانی و غیــره دایر بر محکومیت نامبرده
بــه پرداخت مبلــغ  299000000ریال اصل خواســته و دیگر
مبالغ مندرج در اجراییه در حق محکوم له و نیم عشــر به مبلغ
 14950000ریــال واحــد اجرای احکام مدنی شــعبه نوزدهم
کرمانشــاه در نظر دارد مال غیر منقــول موصوف ذیل الذکر
را مطابــق ماده  137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده
حضوری بفروش برســاند .مال مورد مزایده عبارتســت از :
شــش دانگ یک باب خانه به شماره پالک ثبتی  20416فرعی
از  358اصلــی واقع در حومه بخش یک کرمانشــاه به ادرس
شهرک ده پهن خیابان شــورا مشخصات  :حدودا به مساحت
 50/115متر مربع در ضلع شمالی معبر بوده و اعیانی ملک در
یک طبقه بااســکلت اجری و سقف طاق ضربی فاقد نما ودارای
قدمت ساختی در حدود  20سال که شامل یک اتاق خواب هال
و پذیرایی اشــپزخانه و ســرویس بهداشتی وحمام در قسمت
حیاط که در مجموع به مساحت زیر بنای حدود  85متر مربع و
در حال حاضر دارای امتیاز اب و برق وگاز می باشد .که با در
نظر گرفتن جمیع جهات توسط کارشناس رسمی دادگستری به
تاریخ  1397/04/07بمبلغ  641750000ریال (شــصت و چهار
میلیون و یکصد وهفتادو پنج هزار تومان ) قیمت گذاری شده و
مزایده ان برای روز چهارشنبه مورخ  1397/07/18ساعت 11
صبح تعیین گردیده اســت  .طالبین و خریداران خریداران می
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه
بسیج بلوار بنت الهدا طبقه همکف اجرای احکام شعبه نوزدهم
مراجعه تاترتیب مالحظه انها از مال موضوع اگهی فراهم شود
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد برنده
مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس
بعنوان ســپرده به حساب دادگســتری تودیع و رسید دریافت
و باقیمانــده ان را حداکثر ظرف مهلت یکمــاه از تاریخ مزایده
به حساب مزبور واریزکند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای
مال در موعد مقرر مطابق ماده  129قانون اجرای احکام مدنی
سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شــد .پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه
دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود ضمنا هزینه
نقل و انتقال برعهده خریدار می باشد .
دادورز اجرای احکام شــعبه نوزدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه
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