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ميخائيل الماناسوف اديب و نويسنده مشهور روسي در  19نوامبر 1711م به دنيا آمد .وي تحصيالت خود را در مسكو و سن پترزبورگ به پايان رسانيد .الماناسوف زبان ادبي روسي را دگرگون کرد
و ادبيات را به سوي تصنّع و طمطراق سوق داد به همين دليل او را پدر ادبيات روس ميدانند .در كتاب چكامههاي المانوسوف موضوعات مذهبي جايگاه ويژهاي دارند ،گرچه در اشعار و آثار وي
انعكاسي از دانشهاي كالسيك سراينده به چشم ميخورد .الماناسوف شاعري بود كه از طبقات پايين اجتماع برخاسته بود و در عرصه علم و ادبيات روسيه قرن هجدهم چهرهاي شاخص و برجسته
به حساب ميآمد .ميخائيل واسيليويچ المانوسوف سرانجام در  15آوريل 1765م در  54سالگي درگذشت.
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به بهانه ترور یک جاسوس روس در لندن با مواد سمی مرور شد

 40سال پس از حمله چتری
این روزها باز هم تبوتاب یک ترور سیاسی در لندن و باز هم
بر اثر مسمومیت و ظاهرا به دست عوامل سرویسهای امنیتی
روسیه باال گرفته است و این بار نیز روابط دو کشور به شدت
تحت تاثیر این ترور به تیرگی گراییده و اخراج دیپلماتها از
دو کشور ادامه دارد اما این اولین مورد نیست که جاسوس،
عنصر مخالف و یا دگراندیشی در غرب و به ویژه در انگلستان
با مواد سمی ترور میشود و پرونده آن همواره باز میماند.
به گزارش تاریخ ایرانی چهل سال پیش یعنی سال ۱۹۷۸
در چنین روزهایی «گئورگی مارکف» در ایستگاه اتوبوس
ایستاده بود که مردی ناشناس و چتر به دست به سوی او آمد.
مرد غریبه فقط یکتنه به مارکوف زد و ظاهرا نوک چتر را
به پای وی نزدیک کرد چند روز بعد بود که آن دگراندیش
بلغاری جان خود را از دست داد و امروز بار دیگر این داستان
اسرارآمیز تکرار میشود.
گئورگی مارکف همواره و مکررا آن مرد را در برنامه بلغاریزبان
بیبیسی و دویچهوله و رادیو اروپای آزاد میرنجاند و مسخره میکرد
و اینک زمان آن رسیده بود که «تئودور شیکوف» دیکتاتور کمونیست
بلغارستان انتقام همه این تمسخرها را از مارکف بگیرد .آن روز یعنی
 ۷سپتامبر  ۱۹۷۸روزی خاص برای شیکوف به حساب میآمد و در
واقع قرار بود که او شصت و هفتمین سالگرد تولدش را جشن بگیرد و
در همین روز فرمان داد که یکی از مخالفان منفورش یعنی گئورگی
مارکف را به قتل برسانند.
دنیای این دو مرد از مدتها پیش جدا شده بود .مارکف ،یعنی
همان مردی که زمانی یک کمونیست دوآتشه و نویسندهای محبوب
در بلغارستان بود ،حساب خود را از رژیم جدا کرده و در سال ۱۹۶۹
به تبعید رفت .اول در ایتالیا اقامت داشت و سپس به لندن کوچ کرد.
این دگراندیش و روزنامهنگار از سال  ۱۹۷۲در «رپرتاژهایی در مورد
بلغارستان از راه دور» به شدت علیه دوست سابقش یعنی شیکوف و
دیکتاتور وقت بلغارستان میتاخت و او را به باد تمسخر میگرفت زیرا
اینجا در لندن احساس امنیت میکرد.
به همین خاطر بود که آن روز  ۷سپتامبر  ۱۹۷۸و لحظهای که آن
مرد در ایستگاه اتوبوس واترلو بریج به او تنه زد اصال فکر بدی به خود
راه نداد .مرد غریبه زیر لب چند عبارت به نشانه عذرخواهی گفت و
با عجله در حالی که همچنان چترش را در دست داشت از محل دور
شد اما مارکف تازه اندکی بعد متوجه زخمی مانند جای گزیدگی روی
ران پای راستش شد و البته همه چیز خیلی زود گذشت و مارکف
دچار تبی وحشتناک شد .متعاقب آن فشار خونش به نحو خطرناکی
افزایش یافت.
در همان اورژانس و کوتاه زمانی پیش از آنکه به کما فرو
مارکف 

برود از مردی غریبه و خارجی با یک چتر برای پزشکش تعریف کرد.
آن پزشک اما دهها سال بعد برای «کالوس دکسل» کارگردان آلمانی
داستان مارکف را بازگو کرد« :مارکف در حالی که لبخند به لب داشت
اما با آه و افسوس گفت :من توسط کا.گ.ب مسموم شده و خواهم
مرد .به همین خاطر از دست شما هم کاری برنمیآید»؛ چهار روز بعد
مارکف بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت.
در گزارش کالبدشکافی مارکف در مورد دالیل مرگ وی که در
عرض مدتی کوتاه به عنوان «حمله چتری» شهرت جهانی یافت،
آمده است« :یک گلوله پالتین به قطر  ۱.۷میلیمتر در پای متوفی
فرو رفته است ».بر اساس این گزارش دو سوراخ کوچک بر روی این
گلوله دیده میشود که حاوی سم گیاهی ریزین است .این دو سوراخ با
مادهای مانند خاک قند پوشانده شده و در واقع میتوان از آن به عنوان
یک بمب ساعتی بیولوژیک یاد کرد زیرا به مرور زمان و بر اثر دمای
بدن آن خاک قند آب شده و گاز سمی درون گلوله آزاد میشود.
همین گزارش بود که کوهی از پرسشها را ایجاد کرد :چه کسانی
پشت عامل یا عوامل این قتل قرار داشتهاند؟ آیا آن کپسول سمی از
طریق چتر در پای مارکف تزریق شده و یا شلیک شده است؟ آیا واقعا
کا.گ.ب پشت این جنایت قرار دارد؟
امروز یعنی تقریبا چهل سال بعد از آن قتل بار دیگر یک ترور
اسرارآمیز در بریتانیا اتفاق افتاده است :از قرار معلوم سرگئی اسکریپال
جاسوس سابق روسی و مامور بعدی سرویس جاسوسی بریتانیا همراه
با دخترش مسموم شدهاند .ترور آنها به یک بحران سنگین بینالمللی
بدل شده است .دولت بریتانیا ادعا میکند که ماده سمی مورد استفاده
«نویچوک» نام دارد و زمانی در شوروی سابق و به عنوان نوعی سم
اعصاب تولید شده است .پس از ترور این دو نفر بود که نه تنها دولت
لندن بلکه دولتهای آمریکا ،آلمان و فرانسه نیز دیپلماتهای روسی
را از خاک خود اخراج کرده و روسیه را مسئول این جنایت اعالم
کردند .البته مسکو همه این اتهامات را رد میکند.
بیتردید این دو مورد ترور یعنی مورد چهل سال پیش و مورد
اخیر تفاوتهای زیادی دارند .در عین حال شباهتهایی نیز وجود
دارد و در هر دو مورد این پرسش مطرح است :چرا هر دو مورد ترور
چنین پیچیده صورت گرفته که هیچ شکی در مورد دست داشتن
یک سرویس اطالعاتی امنیتی در این جنایتها باقی نماند؟ طبیعتا در
شهری مانند لندن در دست داشتن چتر امری کامال عادی محسوب
به همان اندازه هم قتل به وسیله
میشود و اصال به چشم نمیآید اما 
چتر امری است که بسیار به چشم میآید.
ترور اخیر در لندن نیز به صورتی مشابه انجام شده است .خانواده
اسکریپال در یک پیتزافروشی مسموم میشوند و شدت انتشار سم به
حدی بود که حتی میزهای مجاور نیز متوجه آن شده بودند .بر اساس

رونوشت آگهی حصروراثت

خواهــان رونوشــت حصروراثــت آمنــه نظــری وانانــی فرزنــد علــی میرزابــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده
بــه کالســه 9709983844500029ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده که
شــادروان کیامــرث فتحــی کتکــی دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم
منحصراســت به-1آمنــه نظــری فرزند علــی میرزابــه ش ش 1861متولــد 1347همســر-2منورعبدالهی فرزند عباس
بــه ش ش 9927متولــد 1312مادر-3مســعود فتحــی کتکــی فرزنــد کیامــرث بــه ش ش 4610330751متولــد
1371فرزنــد -4بیــژن فتحــی کتکــی فرزنــد کیامــرث بــه ش ش  4610823136متولــد 1380فرزند-5زهرا فتحی
کتکــی فرزنــد کیامــرث بهــش ش 4610413825متولــد 1372فرزنــد -6زهــره فتحــی کتکــی فرزنــد کیامــرث بــه
ش ش 4610012553متولــد 1368فرزنــد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک نوبــت اگهی
مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد ازتاریخ نشــرآگهی
ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهد شــد107

رئیــس شــعبه شــورای حــل اختــاف شــورای حــل اختــاف شــماره  5شهرســتان
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول

دراجــرای اجرائیــه صــادره از دادگســتری شهرســتان جــم بــه نفــع آقــای داریــوش فدایــی آشــیانی علیــه
حســن محمــدی آشــیانی اجــرای احــکام حقوقــی ایــن دادگســتری درنظرداردســه دانــگ ازیک بــاب مغازه
متعلــق بــه حســن محمــدی واقــع درشهرســتان جــم خیابــان امــام خمینــی مجتمــع تجــاری ولیعصــر
(مصلحی)کــه ســندمذکور قولنامــه میباشــد وبــه صــورت مبایعــه نامــه میباشــد موقعیــت تجــاری برخیابان
عرصــه 17مترمربــع اعیانــی واحدتجــاری همکــف 17مترمربــع بــه ازای هرمتــر مربــع 150/000/000ریــال
وجمــع کل 2/550/000/000ریــال واعیانــی واحدتجــاری طبقــه اول 20متــر مربــع بــه ازای هرمترمربــع
40/000/000ریــال وجمــع کل 800/000/000ریــال واعیانــی طبقــه زیرزمیــن 17مترمربــع بــه ازای
هرمترمربــع 40/000/000ریــال وجمــع کل 680/000/000ریــال وملــک مذکــور ثبتــی نمیباشــد ومشــاع
میباشــد بــا کاربــری تجــاری کــه ارزش کل ملــک جمعــا بــه مبلــغ 4/030/000/000ریــال وارزش ســه
دانــگ آن 2/015/000/000ریــال میباشــد در تاریــخ 23/02/97روزیکشــنبه ســاعت 10صبــح ازطریــق
مزایــده مرحلــه اول بفــروش برســاند محــل مزایــده واقــع دردفتــر اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری
شهرســتان جــم میباشــد قیمــت مزایــده ازقیمــت پیشــنهادی کارشــناس شــروع وبــه کســی کــه بیشــترین
قیمــت دهــد واگــذار مینمایــد عالقمنــدان میتواننــد5روز قبــل ازفــروش جهــت مالحظــه وبازدیــد ازملــک
بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد لذامراتــب بدینوســیله آگهــی تاکســانیکه تمایــل بــه شــرکت درجلســه
مزایــده وخریدملــک داشــته باشــند درموعــد مقــرر حاضــر شــوند بدیهــی اســت درصــورت تمایــل بــرای
بازدیــد ازملــک بــه ایــن اجــرا مراجعــه شــود درضمــن برنــده مزایــده بایــد 10درصدبهــا رافــی المجلــس
بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرا تســلیم نمایــد حداکثــر مهلــت مزبــور ازیــک مــاه تجــاوز نخواهدکــرد
ودر صورتیکــه برنــده مزایــده درموعــد مقــرر بقیــه بهــای امــوال رانپــردازد ســپرده او پــس ازکســر هزینــه
مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط میگــردد .م الــف30
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قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری جم

موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 1396/12/8-139660324009008293هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی بوشــهر تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض
متقاضــی آقــای شاهسواراســرافیلی مقــدم فرزنــد اســالم بشــماره شناســنامه 5836صــادره ازکلیبــر بــه
شــماره ملــی 5197869501درششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 160مترمربــع پــالک 7فرعــی از
3399اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 3399اصلــی واقــع دربخــش دو بوشــهرخریداری ازنجــف رئیســی
مالــک رســمی گردیــده اســت .لذابــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی
شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از
اخــذ رســید،ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مرجــع قضایــی تقدیــم
نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهدشــد - 840730- %م الــف78
تاریخ انتشارنوبت دوم1397/2/11:
تاریخ انتشارنوبت اول1397/1/27:

رئیس اداره ثبت اسنادواماک شهرستان بوشهر -سهراب خواجه
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول

دراجــرای اجرائیــه صــادره ازدادگســتری شهرســتان جــم بــه نفــع آقــای مهــدی اکبــری آشــیانی علیــه
حســن محمــدی آشــیانی اجــرای احــکام حقوقــی ایــن دادگســتری درنظــردارد ســه دانــگ ازیــک بــاب
مغــازه متعلــق بــه حســن محمــدی واقــع درشهرســتان جــم خیابــان امــام خمینــی مجتمــع تجــاری
ولیعصــر (مصلحی)کــه ســندمذکور قولنامــه میباشــد وبــه صــورت مبایعــه نامــه میباشــد موقعیــت
تجــاری برخیابــان عرصــه 17مترمربــع اعیانــی واحدتجــاری همکــف 17مترمربــع بــه ازای هرمترمربــع
150/000/000ریــال وجمــع کل 2/550/000/000ریــال واعیانــی واحدتجــاری طبقــه اول 20متــر
مربــع بــه ازای هرمترمربــع 40/000/000ریــال وجمــع کل 800/000/000ریــال واعیانــی طبقــه
زیرزمیــن 17مترمربــع بــه ازای هرمترمربــع 40/000/000ریــال وجمــع کل 680/000/000ریــال
وملــک مذکــور ثبتــی نمیباشــد ومشــاع میباشــد باکاربــری تجــاری کــه ارزش کل ملــک جمعــا بــه
مبلــغ 4/030/000/000ریــال وارزش ســه دانــگ آن 2/015/000/000ریــال میباشــد در تاریــخ
23/02/97روزیکشــنبه ســاعت10صبح ازطریــق مزایــده مرحلــه اول بفــروش برســاند محــل مزایــده واقــع
دردفتــر اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان جــم میباشــد قیمــت مزایــده ازقیمــت پیشــنهادی
کارشــناس شــروع وبــه کســی کــه بیشــترین قیمــت دهــد واگــذار مینمایــد عالقمنــدان میتواننــد 5روز
قبــل ازفــروش جهــت مالحظــه وبازدیــد ازملــک بــه ایــن اجــرا مراجعــه نماینــد لذامراتــب بدینوســیله
آگهــی تاکســانیکه تمایــل بــه شــرکت درجلســه مزایــده وخریدملــک داشــته باشــند درموعــد مقــرر حاضــر
شــوند بدیهــی اســت درصــورت تمایــل بــرای بازدیــد ازملــک بــه ایــن اجرامراجعــه شــود درضمــن برنــده
مزایــده بایــد 10درصــد بهــارا فــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرا تســلیم نمایــد حداکثــر
مهلــت مزبــور ازیــک مــاه تجــاوز نخواهدکردودرصورتیکــه برنــده مزایــده درموعــد مقرربقیــه بهــای امــوال
رانپــردازد ســپرده اوپــس ازکســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط میگــردد .م الــف29

قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری جم
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بازجوییهای صورت گرفته از قرار معلوم عامل یا عامالن قصد داشتند
که به هر صورت ممکن قربانیان خود را بکشند و یا نگران آن بودهاند
که اثر انگشت سمی آنها در رستوران پیدا شود.
پرسش دیگر اینکه آیا حمالت علیه خانواده اسکریپال و مارکف و
قتل لیتینکو جاسوس روس در لندن در سال  ۲۰۰۶و بر اثر تزریق
پلوتونیوم آگاهانه و با هدف وحشتافکنی صورت گرفته است؟
آیا قتلها این پیام را در خود دارد که مسکو خیانتکاران را هرگز
نمیبخشد؟ و یا این قتلها با هدف انحراف افکار عمومی صورت
میگیرد و مسکو از مطرح شدن در افکار عمومی دنیا استقبال
میکند؟
مورد مارکف حداقل این واقعیت را آشکار کرد که نمیتوان انتظار
داشت که حقیقت این قتلها به سرعت آشکار شود .برای این کار
یعنی آشکار شدن تدریجی علت قتلها ،دههها زمان و یک انقالب
سیاسی الزم است و البته هنوز هم کسی از همه جزئیات پرونده
خبر ندارد و هنوز هم پرسشهای زیادی در مورد آلت قتاله احتمالی
مطرح است.
در این مورد البته شکی وجود ندارد که با وجود همه انکارها ،همه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/11/14-139660319014007200هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه میرکهنــوج فرزنــد تیمــور بشــماره
شناســنامه358صادره از جیرفــت درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت1161/02مترمربع
پالک31فرعــی از -559اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپالک-فرعــی از -559اصلــی قطعــه 5واقــع در
اراضــی بــاب ســکاکان ســاردوئیه جیرفــت بخش34کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی آقــای علیجــان
شــاهرخی محــرز گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز آگهــی
مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس
از اخذرســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســندمالکیت صادرخواهــد شــد .م/الــف11:
تاریخ انتشارنوبت دوم97/02/10:
تاریخ انتشارنوبت اول97/01/27:

رئیس ثبت اسنادواماک -جواد فاریابی.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/12/02-139660319014007671هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین توانــای بلوکــی فرزنــد کریــم
بشــماره شناســنامه189صادره از جیرفــت درششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه
مســاحت2555/20مترمربع پالک17فرعــی از -343اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپالک2فرعــی از-343
اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی فتــح آبــاد بلــوک جیرفــت بخش45کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی
خودمتقاضــی محــرز گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز آگهــی
مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس
از اخذرســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســندمالکیت صادرخواهــد شــد .م/الــف12:
تاریخ انتشارنوبت اول 97/01/27:تاریخ انتشارنوبت دوم97/02/10:

رئیس ثبت اسنادواماک -جواد فاریابی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/12/08-139660319014007971هیات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عنایــت برخــوری مهنــی فرزنــد میرجــان بشــماره
شناســنامه1165صادره از جیرفــت درششــدانگ یــک بــاب دکان و زمیــن بــه مســاحت101/09مترمربع
پالک1641فرعــی از -49اصلــی مفــروز ومجــزی شــده ازپالک-فرعــی از -49اصلــی قطعــه یــک واقــع در
اراضــی محمدآبــاد عنبرآبــاد بخش45کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی خانــم ســلطنت بابایــی محــرز
گردیــده اســت.لذابه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز آگهــی مــی شــود
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
ازتاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت
صادرخواهــد شــد .م/الــف23:
تاریخ انتشارنوبت دوم97/02/10:
تاریخ انتشارنوبت اول97/01/27:

رئیس ثبت اسنادواماک -جواد فاریابی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره96/11/14-139660319014007170هیات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم طیبــه ســلطان کوهســتانی
نــژاد فرزنــد اســفندیار بشــماره شناســنامه616صادره از جیرفــت در ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ششــدانگ185مترمربع پالک3205فرعــی از -579اصلــی
مفــروز ومجــزی شــده ازپالک16فرعــی از -579اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی رهجــرد جیرفــت
بخش45کرمــان خریــداری ازمالــک رســمی آقــای محمدعلــی شــریفی محــرز گردیــده اســت.لذابه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه15روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســندمالکیت صادرخواهــد شــد .م/الــف26:
تاریخ انتشارنوبت دوم97/02/10:
تاریخ انتشارنوبت اول97/01/27:

رئیس ثبت اسنادواماک -جواد فاریابی
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سرنخها به مسکو میرسد .اسناد و مدارکی که پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی منتشر شد و گفتههای یکی از ماموران سابق کا.گ.ب
به نام «اولگ کالوگین» حکایت از آن دارد که در اواخر سال ۱۹۷۷
مسکو تصمیم گرفته بود که منتقدان رژیم و افرادی مانند مارکف
را «به هر صورت ممکن» حذف کند .بر اساس اظهارات کالوگین
از آنجا که سرویس اطالعات و امنیت بلغارستان به تنهایی قادر به
انجام چنین ماموریتهایی نبود از مسکو تقاضای «کمک برادرانه»
کرد .در آن مقطع خواسته اصلی شیکوف ،دیکتاتور بلغارستان از بین
بردن مارکف بود.
البته کا.گ.ب برای این کار تردید داشت و تحت شرایط خاص
حاضر به مشارکت و نه همدستی در آن قتل شد .مسکو در آن مورد
مشاورانی را به همراه سم مورد نظر و دانش استفاده از آن به بلغارستان
فرستاد اما از دخالت مستقیم در آن قتل خودداری کرد.
بدین ترتیب بود که به گفته کالوگین آن «کمدی پر از اشتباه» آغاز
شد و قتل مارکوف را به یک آبروریزی بدل کرد .سرویس اطالعات
و امنیت بلغارستان آشکارا برای این ماموریت یعنی قتل مارکف از
مأموری استفاده کرد که فردی مظنون بود و در واقع یک «کالهبردار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139660301060010210هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم مالمیــر فرزنــد محمــد موســی بشــماره شناســنامه  687صــادره
از طالقــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  49مترمربــع پــالک  5076فرعــی از  111اصلــی
واقــع در شــهر ورامیــن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســید محمــود حســینی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد .م/الــف 016 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/1/27 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139660318008004405هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد کــوه گــرد فرزنــد محمدولــی بشــماره شناســنامه  413صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  335مترمربــع بــه پــالک
 13فرعــی از  104اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  99فرعــی از یــک فرعــی از  104اصلــی واقــع
در قریــه لشــکاجان در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی علــی اکبــر مرحبــا لشــکاجانی محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ,
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد .م/الــف 45 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/27 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بمنظــور
اطــالع عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد -1.علــی محمــدی
گســکری فرزنــد فتــح الــه بشــماره شناســنامه  411صــادره از رودســر بــه شــماره ملــی 2690180022
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  351/31مترمربــع پــالک  2944فرعــی از 142
اصلــی واقــع در قریــه نــوده خریــداری از مالــک رســمی علــی دســت موســی ( دلگشــا)  -2محرمعلــی
مهــر علیــزاده گورجــی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره شناســنامه  6صــادره از رودســر بــه شــماره ملــی
 6309896148بصــورت ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت 394/69
مترمربــع پــالک  241فرعــی از  160اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  9فرعــی از  160اصلــی واقــع
در قریــه چماقســتان خریــداری از مالــک رســمی عبــاس عســکری بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/1/27 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالچای
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی کالســه  960326اجرائــی شــعبه احــکام ســوادکوه محکــوم علیــه
فاطمــه کاظمــی بپرداخــت مبلــغ  4052695265بعنــوان محکــوم بــه درحــق محکــوم لــه محمــد
قاســمی محکــوم مــی باشــد و باعنایــت باینکــه محکــوم علیــه مبلــغ فــوق الذکــر امتنــاع نمــوده و
حســب تقاضــای محکــوم قــرار کارشناســی صــادر و کارشــناس ارزش مــال توقیــف شــده را بشــرح
ذیــل اعــالم نمــوده اســت لهــذا مزایــده در روز ســه شــنبه مــورخ  1397/2/18ســاعت10صبح در
محــل اجــرای احــکام شــعبه حقوقــی دادگســتری ســوادکوه شــروع و خاتمــه مــی یابــد و مزایــده از
مبلــغ کارشناســی شــروع و کســی کــه باالتریــن مبلــغ هرمــال را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده تلقــی
و مــال بــه وی فروختــه خواهــد شــد و  %10بهــای مــال مــورد مزایــده نقــدا فــی المجلــس از برنــده
مزایــده اخــذ والباقــی آن ظــرف یکمــاه پــس از روز مزایــده دریافــت مــی گــردد و در صــورت انصــراف
خریــدار از خریــد و یــا عــدم پرداخــت ثمــن مزایــده در موعــد مقــرر  %10اولیــه بنفــع صنــدوق دولــت
ضبــط و مزایــده باطــل و تجدیــد میگــردد و متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد ظــرف پنــج
روز قبــل از موعــد مزایــده در دایــره اجــرای احــکام شــعبه دوم حاضــر تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از مــال
غیرمنقــول توقیــف شــده داده شــود .مــال مــورد مزایــده :یــک واحــد مســکونی تعرفــه شــده واقــع
در پــل ســفید روبــروی بنیادمســکن بــه متــراژ 220مترمربــع کــه کارشناســی محتــرم قیمــت آنــرا
1500000000ریــال بــرآورده نمــوده اســت (.م.الــف )97/12
تاریخ چاپ97/01/27 :

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه حقوقی سوادکوه
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بینالمللی کوچک بدون هرگونه سابقه درخشان» محسوب میشد.
این مرد که با نام مستعار «پیکادلی» شناخته میشد از تواناییهای
یک جاسوس برخوردار نبود و به همین خاطر از او خواسته شده بود
که فقط سوژه مورد نظر را به قتل برساند.
پیکادلی برای انجام این ماموریت البته در بلغارستان مورد استقبال
قرار گرفت زیرا به هر حال او بود که این روش از جنایت را مورد
آزمون قرار داده و از چتر به عنوان یک ابزار قتل خوب استفاده کرده
ی شده یک سازوکار برای فشار گاز در
بود .بر اساس سیستم پیشبین 
قسمت پایین چتر در نظر گرفته شده و به وسیلهاین فشار گاز یک
گلوله حاوی سم ریزین در عمق بدن قربانی شلیک میشد .البته برای
این کار الزم بود که قبل از آن سوزن تعبیه شده در نوک چتر از روی
لباس قربانی به پوست برسد و مانند یک سرنگ عمل کند .پس از
فروپاشی حکومت کمونیستی در بلغارستان تعداد زیادی از این چترها
در زیرزمین وزارت کشور پیدا شد.
بر اساس گزارش آن مامور سابق کا.گ.ب یعنی کالوگین در آغاز از
یک اسب برای آزمایش کارایی این چتر استفاده کردند و پس از آن
یک زندانی محکوم به اعدام مورد آزمایش قرار گرفت .اسب البته مرد
اما آن زندانی زنده ماند .بدین ترتیب قرار شد که یک آزمایش دیگر
انجام شود و این بار یعنی در آگوست سال  ۱۹۷۸یک پناهنده بلغاری
به نام «والدیمیر کوستوف» در مترو پاریس مورد حمله قرار گرفت
اما کوستوف هم جان به در برد و اعالم کرد که مردی با یک چتر
عامل آن حمله بوده است .به گفته کوستوف در وهله اول احساس
میکند که کسی از پشت به وی ضربه وارد کرده و بالفاصله پس از
آن «صدای شلیک یک تفنگ بادی» را میشنود .پس از رسیدن به
خانه زخمی کوچک را روی کمر خود مشاهده میکند و پزشک معالج
«تکههای کوچک و زیاد یک شیء خارجی» را از پوست زخمی وی
بیرون میکشد .اما مارکف شانس کوستوف را ندارد و چند هفته بعد
به همین صورت جان خود را از دست میدهد.
جالب آنکه بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط اسکاتلندیارد،
مارکف به این خاطر شانس نیاورد و کشته شد چون اصوال آن چتر
معروف آنگونه که عنوان میشد مورد استفاده قرار نگرفته بود .بر
این اساس گلوله از طریق یک طپانچه بادی کوچک و دستی به پای
مارکف شلیک شده است؛ آن چتر احتماال وسیلهای بود که برای
انحراف پرونده و رد گم کردن به کار گرفته شده بود.
به هرحال و تا به امروز آن سه مورد قتل در هالهای از ابهام قرار دارد.
در عین حال خانم آنابل مارکف یک بار به خبرنگاران گفت که هرگز
نتوانسته و نمیتواند باور کند که شوهرش با یک چتر به قتل رسیده
باشد؛ اینک بار دیگر ترور آن پدر و دختر در آن پیتزافروشی لندن
معمای فراموش شده قتل با چتر را زنده کرده است.

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده 13
آئیــن نامــه قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی

برابــر رای شــماره  139760318022000081مــورخ  97/1/9هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای صحــت اهلل اســکندری فرزنــد رضا بشــماره شناســنامه  553صادره از ماســال
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  660/08مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز
بــه مســاحت  48/37مترمربــع پــالک  2463فرعــی از  2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  61فرعــی از 2
اصلــی واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش  26گیــالن خریــداری از نســق رضــا اســکندری محــرز گردیــده اســت .
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/27 :
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آگهی انحصاروراثت

بجکایــت پرونــده شــعبه ســوم شــورای حــل اختــالف بروجــن ابوطالــب جهانــی یلمــه جمبــزه فرزنــد هوشــنگ
بــه شــماره شناســنامه 4640145993درتاریــخ 1396/1/3بدرودحیــات نمــوده وورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
عبارتنــد از  -1هوشــنگ جهانــی یلمــه جمبزه شــماره شناســنامه  54صــادره ازبروجــن نســبت پدر-2مریم یلمه
علــی ابــادی شــماره شناســنامه  15صــادره ازدهاقــان نســبت مــادر وراث دیگری نــدارد اینــک با انجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را درروزنامــه محــل آگهــی میگــردد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه
ازمتوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــراگهی ظــرف یکمــاه بــه ایــن شــعبه اعــالم دارد واال گواهــی صادرووصیتنامــه
جزســری ورســمی کــه بعدازموعــد مقــرر ابــراز شــود ازدرجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثرمــی باشــد 93
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رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن

برگ اخطاریه پرونده 961049

نــام اخطارشــونده شــمس الدیــن شــهرت شــاهرخ پــور فرزنــد اســکندر نشــانی مجهــول المــکان محــل حضــور
شــورای حــل اختــالف شــماره آلونــی وقــت حضور97/2/29ســاعت  14علــت حضــور دعــوی اکبــر برزویــی
بطرفیــت شــما جهــت رســیدگی حاضــر شــوید 95
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دبیرشورای حل اختالف آلونی

متن آگهی

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه خانــم اعظــم کریمــزاده فرزنــد فریــدون واقای شــهرام
خواهــان آقــای اردشــیرولی پورفرزنــد علــی شــیر دادخواســتی بــه طرفیــت
کریمــزاده فرزنــد فریــدون
خوانــدگان شــهرام کریمــزاده فرزنــد خــداداد واعظــم کریمــزاده فرزنــد فریــدون بــه خواســته مطالبــه مطــرح که
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9609983844100687شــورای حــل اختــالف شــماره 1
شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ  1397/3/5تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع
مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب
یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریخ انتشــار
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد102
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اجرائیه 960327

مشــخصات محکــوم لــه علیرضــا منصــوری بیدکانــی نــام پــدر درویشــعلی نشــانی اســتان چهارمحــال
وبختیــاری –شهرســتان شــهرکرد شهرشــهرکرد خ17شهریورک40پ4مشــخصات محکــوم علیــه عبدالمحمــد
رجبــی نــام پدرعبــود نشــانی مجهــول المــکان محکــوم بــه بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه
شــماره 9710093845100006وشــماره دادنامــه مربوطــه 9609973845100815محکــوم علیــه محکــوم
اســت بــه پرداخــت مبلــغ یکصــدو نــود میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته وپرداخــت خســارت تاخیرتادیــه
ازتاریــخ سررســید تــا اجــرای کامــل حکــم براســاس شــاخص اعالمــی ازناحیــه بانــک مرکــزی وپرداخــت
5/605/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی درحــق محکوملــه وپرداخــت نیــم عشــر دولتــی درحق صنــدوق دولت
محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفادانــرا بموقــع اجــرا گــذارد مــاده 34قانــون
اجــرای احــکام مدنــی 96
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رونوشت اگهی حصروراثت

اقــای صادقــی هاشــمی زاده کلــواری دارای شناســنامه شــماره  6320033101بــه شــرح دادخواســت بــه
کالســه 960297ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
مهــدی هاشــم زاده کلــواری بشناســنامه  387در تاریــخ  96/4/10اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1صــادق هاشــم زاده کلــواری فرزنــد مهــدی بــه
شناســنامه شــماره6320033101متولد ســال 1373فرزنــد متوفــی  -2حســین هاشــمزاده کلــواری فرزنــد
مهــدی بــه ش ش 6320002190متولــد ســال 1370فرزنــد پســرمتوفی -3معصومــه هاشــمزاده کلــواری
فرزنــد مهــدی بــه ش ش 46600176605متولــد ســال 1368فرزنــد دخترمتوفــی -4پریمــان هاشــمزاده
کلــواری فرزنــد ابــدال بــه شــماره شناســنامه  353متولــد ســال  1347همســرمتوفی -5گل بــس جهانــی
جوانمــردی فرزنــد علــی نــاز بــه شــماره شناســنامه  516متولــد ســال 1330مادرمتوفــی -6عســگر هاشــم
زاده کلــواری فرزنــد نظــر بــه شــماره شناســنامه 253متولــد ســال 1326پدرمتوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفی
نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد105
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