گردشگری
پنجشنبه  15آذر 1397

قزوین از شهرهای تاریخی مهم کشورمان محسوب می شود .پیشینه ساخت
و رونق این شهر را به دوران شاپور ساسانی نسبت داده اند .البته حفاری های
باستان شناسی که در دشت قزوین صورت گرفته است ،قدمت این منطقه را
به هزاره هفتم قبل از میالد می رساند .در دوره اسالمی ،قزوین به عنوان
یکی از مراکز علمی کشور معرفی و رونق آن دو چندان شد .محدودیت منابع
آبی در قزوین سبب ایجاد آبانبارهای فراوانی شده است بهطوریکه قزوین
به نام شهر آبانبارها مطرحشده است.
تاریخچه قزوین:
قزوین یکی از شهرهای ایران در غرب و مرکز استان و شهرستان قزوین
است .این شهر در بلندای  ۱٬۲۷۸متری از سطح دریا واقع شدهاست .ریشه
شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت.
قزوین در زمان حکومت صفوی  ۵۷سال پایتخت ایران بوده و به همین
دلیل دارای اماکن و موزههای تاریخی بسیاری است .قزوین پایتخت بزرگ
خوشنویسی ایران است و از جمله خوشنویسان معروف خط پارسی میتوان
به میرعماد قزوینی اشاره کرد .در شهر قزوین آثار کهن و باستانی گوناگونی
ن سرای سعدالسلطنه ،میمون قلعه ،حمام قجر ،آب انبار سردار،
از جمله کاروا 
پیغمبریه ،کاخ چهلستون ،امامزاده حسین ،خیابان سپه (اولین خیابان ایران)
قرار دارد.
قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استانهای شمالی و غربی
کشور ،نزدیکی به تهران ،دارا بودن چندین شهر صنعتی (شهر صنعتی لیا و
البرز) و نیز برخورداری از چندین دانشگاه از جمله دانشگاههای بینالمللی
امام خمینی ،علوم پزشکی و آزاد اسالمی و شماری دانشگاه غیردولتی از
موقعیت خوبی برخوردار است.
اقلیم قزوین:
آب و هوای قزوین در تابستان خنک و در زمستان سرد است .میزان بارش
سالیانه قزوین حدود  ۳۱۸میلیمتر و دمای متوسط هوا  ۱۴درجه سانتیگراد
است.
تأثیر توده هواهای بارانزا و ارتفاعات موجب شدهاست که توزیع رطوبت هوا
در شهر قزوین از شرایط مناسبی برخوردار باشد .روند تغییرات رطوبت نسبی
در طول سال نشاندهنده رطوبت حداکثر در ماههای زمستان و رطوبت
حداقل در ماههای تابستان است .میانگین ساالنه نم نسبی در قزوین ۵۱٪
است .براساس آمارهای اقلیمی تیر و مرداد گرمترین و دی و بهمن سردترین
ماههای سال در شهر قزویناند .دوره یخبندان از اواخر آبان آغاز و تا ۹۰
روز ادامه مییابد .کمترین دمای ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک قزوین ۲۴
درجه زیر صفر بوده که در  ۲۰دی  ۱۳۵۵رخ دادهاست.
زبان و لهجه مردم قزوین:
زبان رایج مردم شهر قزوین فارسی با لهجه خاص قزوینی میباشد ،فارسی
باستانی اصیل بدون شکست الفاظ که ریشه در شمال شرق ایران دارد .تاتی،
گیلکی و ترکی آذری از دیگر زبانهای رایج در شهر قزوین هستند.
مردم قدیمی قزوین زبان فارسی را با لهجه قزوینی سخن میگویند که مبنی
بر گشایشهگرایی در انتهای الفاظ است و به فارسی نوشتاری نزدیک است.
در واقع گویش مردم این شهر گونهای از پارسی اصیل و باستانی ایران است
و معمو ًال بدون شکستن الفاظ.

آگهی حصر وراثت
حمیــده محمودی با وکالت محمدجواد محمودی دارای شناســنامه
شــماره  155متولد  65/5/2به شــرح دادخواســت از این شــورا
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان نصیر ضرغامی به شــماره شناســنامه  2380012113در
تاریخ  97/9/2در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر حمیده محمودی فرزند مصطفی
بــا وکالت محمدجواد محمودی فرزند حســینعلی به شــماره ملی
 2380192995صادره از حوزه ممسنی همسر متوفی
 -3آرتا ضرغامی به شماره شناسنامه  2287357521صادره از حوزه
شیراز
 -4محمد ضرغامی به شماره شناسنامه  122صادره از حوزه ممسنی
پدر متوفی
 -5زینت عرب زاده به شماره شناسنامه  681صادره از حوزه ممسنی
مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17208م الف
شعبه  35مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
محمدمهدی ربیعی دارای شناســنامه شماره  521متولد  38/6/30به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان بهجت دالکی به شماره شناسنامه
 58در تاریخ  97/8/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2محمدهادی ربیعی به شــماره شناســنامه  562صادره از حوزه
بیضاء فرزند متوفیه
 -3مســعود ربیعی به شماره شناســنامه  600صادره از حوزه بیضاء
فرزند متوفیه
 -4علی محسنی به شماره شناسنامه  60صادره از حوزه بافت کرمان
همسر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17207م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
عزیزاله انوری دارای شناسنامه شــماره  565متولد  1335به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان امیناله انوری به شماره شناسنامه  436در
تاریخ  88/7/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2ضیاءاله انوری به شماره شناســنامه  1008صادره از حوزه تهران
فرزند متوفی
 -3عنایتاله انوری به شــماره شناســنامه  73533صادره از حوزه
تهران فرزند متوفی
 -4خســرو انوری به شماره شناســنامه  1471صادره از حوزه تهران
فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17210م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
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راهنمای پیش از سفر به قزوین

ی های سنتی قزوین:
غذاها و شیرین 
استان قزوین نیز مانند سایر استانهای کشور دارای انواع غذاهای سنتی
است که برخی از آنها در مناسبتهای ویژه و تعداد بسیاری نیز به شکل
عادی در طی سال تهیه میشود .برخی از انواع غذاهای سنتی قزوین عبارتند
از:قیمه نثار ،شیرین پلو ،هلیم سنتی قزوین و کوکوی شیرین ،آش دوغ
(قزوین) ،آش دندان کشه ،یتیم چه ،ماش پیازو ،اشکنه ،دیماج ،بستنی سنتی
پر خامه قزوین و کالهجوش نام برد.
متداولترین شیرینیهای استان عبارتند از :باقلوای لوزی ،نان برنجی ،نان
نخودی ،نان قندی ،باقلوای پیچ ،نان بادامی ،نان گردویی ،پادرازی ،نان
نازک ،نان چرخی ،نان چای ،اتابکی ،ولی عهدی ،حاج کریمی
در قزوین انواع و اقسام نان پخت میشود که شهرت بسیاری دارد؛ در بین
نانهای قزوین ،نان لواش تنوری که به صورت گرد و بزرگ طبخ میشود
دارای کیفیت و طعم مطبوعی میباشد که موجب شهرت آن شدهاست .قاق
یکی دیگر از نانهای سنتی قزوین است که خشک و شیرین بوده و با چای
سِ رو میشود .از دیگر نانهای سنتی قزوین میتوان به شیرمال و زنجبیلی
اشاره کرد ،که کم شیرین بوده و همراه با عصرانه و چای خورده میشود.
صنایع دستی قزوین:
از هنرهای سنتی و صنایع دستی این سرزمین میتوان در ابتدا به نقاشی
و تذهیب ،نقاشی پشت شیشه ،نم نم دوزی ،گالبتون دوزی ،پن بافی
(نواربافی) ،فرش بافی ،گلیم بافی ،جاجیم بافی ،گیوه دوزی ،آینه سازی،
قفل سازی ،و منبت کاری اشاره نمود .همچنین در موسیقی ،این شهر نوابغی
همچون ابوالحسن اقبال آذر ،عارف قزوینی ،قمرالملوک وزیری را به دیار

ایران زمین هدیه کردهاست.
مکان های دیدنی و گردشگری قزوین:
دشت قزوین
دشت قزوین از نظر پیشینه تاریخی ،محصوالت کشاورزی و گونههای
جانوری ،اهمیت اقتصادی و تاریخی بسیار مهمی در میان دشتهای ایران
دارد .به گونهای که بسیاری از باستان شناسان ایرانی بر این باورند تمدن
کشاورزی از دشت قزوین آغاز و سپس به شرق و قلب فالت ایران گسترش
یافتهاست .به همین علت ،این منطقه اولین دشت ایران است که دارای
ردیف بودجه در کشور میباشد.
دریاچه اوان در الموت شرقی
دریاچه اوان به عنوان شاخصترین و بزرگترین دریاچه در استان قزوین
شناخته میشود .طول این دریاچه در حدود  ۳۲۵و عرض آن در حدود
 ۲۷۵متر بوده و عمق آن بین  ۱الی  ۵متر در نوسان است؛ آب دریاچه
را چشمههای موجود در کف آن و نیز بارش باران و برف تأمین میکند؛
در تابستان این دریاچه یکی از تفرجگاههای زیبای قزوین بوده و امکانات
قایقرانی ،و ماهیگیری در پیرامون آن فراهم میشود؛ ضمن ًا این دریاچه در
فصول سرد سال محلی برای مهاجرت پرندگانی همچون قو ،غاز و مرغابی
محسوب میشود .از دیگر دریاچههای استان قزوین میتوان به دریاچه شاه
سفید کوه اشاره کرد که در ارتفاعات خشچال قرار دارد.
کوه سرکه در هیر ،الموت غربی
استان قزوین به علت قرارگیری در دامنههای سر سبز رشته کوه البرز دارای
قلل مرتفع بسیاری است که از میان آنها سه قله به نامهای خشچال ،به

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
فرزانه سلطانی قرقانی دارای شناسنامه شماره  90متولد  53/6/30به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان طوفان سلطانی قرغانی به شماره
شناســنامه  204در تاریخ  1394/10/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر فرزانه سلطانی قرغانی فرزند
طوفان صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2نازیال ســلطانی قرغانی به شماره شناســنامه  91صادره از حوزه
شیراز
 -3حســین سلطانی قرغانی به شماره شناســنامه  2صادره از حوزه
شیراز
 -4الهام سلطانی قرغانی به شماره شناســنامه  302صادره از حوزه
شیراز
 -5حمیرا ســلطانی قرغانی به شماره شناســنامه  14صادره از حوزه
شیراز
 -6نازنین ســلطانی قرغانی به شماره شناسنامه  180صادره از حوزه
شیراز
 -7صفورا سلطانی قرغانی صادره از حوزه شیراز
 -8حمیده سلطانی قرغانی به شماره شناسنامه  2282113136صادره
از حوزه شیراز
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17214م الف
شعبه  35مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
آگهی حصر وراثت
رقیه تاجیک دارای شناســنامه شــماره  1417421027متولد  1361به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان نورالحق تاجیک به شماره شناسنامه
 141721027در تاریــخ  89/2/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2شــیوا تاجیک به شماره شناســنامه  1417421027صادره از حوزه
افغانستان فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17206م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود بهمن زارع به وکالت از بانک مهر اقتصاد
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت محمدصادق
سعیدی فرزند عبدالعزیز تسلیم شوراهای حل اختالف مجتمع شماره
یک نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه  970599ثبت و وقت
رسیدگی برای مورخ  97/10/18ساعت  15/30عصر تعیین شده است
اینک به علــت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان
و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شــورا
واقع در شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز بلوار جانبازان
جنب دادگاه تصادفات مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/17204م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  19مجتمع شماره یک شیراز
عظیمی راد
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ارتفاع  ۴۱۸۰متر سیاالن به ارتفاع  ۴۳۵۰متر و نگین قلههای البرز شاه البرز
به ارتفاع  ۴۳۰۰متر از معروفترین ،مرتفعترین و پر صعودترین قلل استان
قزوین میباشند.
غارهای قزوین:
استان قزوین دارای غارهای متعددی است که متعلق به دورههای مختلف
زمینشناسی هستند؛ هریک از این غارها ویژگیهای خاص خود را دارند که
از میان آنها میتوان به غار قلعه کرد با چهل میلیون سال قدمت (متعلق به
دوره سوم زمینشناسی) از توابع بخش آبگرم ،غار ولی گشنه رود متعلق به
اواخر دوره زمینشناسی در بخش رودبار الموت ،غار سفیدآب دارای چکیده و
چکندههایی با قدمت  ۲۵۰تا  ۲۹۰میلیون سال (از نوع گل کلمی) در روستای
سفیدآب ،غار حاجت خانه آکوجان از زیارتگاههای مردم منطقه ،غار یخی
ا ِنگول در  ۴۰کیلومتری شمال غرب قزوین در روستای دینک و غارهای
عباسآباد (از زیستگاههای انسانهای اولیه) اشاره کرد.
رودخانههای قزوین:
بهطور کلی رودخانههای موجود در استان قزوین بنا بر حوزه آبریز به دو
دسته تقسیم میشوند .در شمال قزوین دو رودخانهٔ طالقان رود و الموت رود
پس از پیوستن به هم ،رودخانه شاهرود را تشکیل میدهند که این رودخانه
 ۹۹۰کیلومتر را در قزوین پیموده و نهایت ًا به رودخانه قزل اوزن ملحق
میشود؛ و در جنوب هم سه رودخانه خررود ،ابهر رود و رودخانه حاجی عرب
پس از آبیاری دشت قزوین به رودخانه کردان ملحق میشوند.
عالوه بر رودخانههای ذکر شده ،استان قزوین دارای رودخانههای کوچکی
هم هست که همگی در دشت قزوین امحاء شده و سرانجام به رود شور
تغذیه میشوند.
چشمههای آب معدنی قزوین:
* چشمه آبگرم یله گنبد
* چشمههای آب معدنی آب ترش و آب لرزان
* چشمه آبگرم ارشیا (خرقان)
* چشمه آبگرم تاکستان
ایوان سنگی نیاق:
در روستای نیاق از توابع شهر قزوین صخرهای نسبت ًا مرتفع قرار دارد که
در دل این صخره حفرههای بزرگ توسط عوامل طبیعی ایجاد شدهاست .در
داخل برخی از این حفرهها حوضچههایی مستطیلی شکل توسط ساکنان
احتمالی حفر شدهاست .این حوضچهها به هنگام بارندگی از آب باران پر
میشود .ساکنان محلی بر این باورند که محمد حنیفه در باالی این ایوان
قصری ساخته بودهاست؛ که امروزه از این قصر به جز تکههایی سفالی چیزی
باقی نیست.
بهترین زمان سفر به قزوین:
با توجه به قرارگیری این شهر در دامنه های البرز ،زمستان های این شهر
نسبت ًا سرد و برفی است .قزوین در فصل تابستان دارای آب و هوایی معتدل و
نسبت ًا خنک است .اما بهترین فصل سفر به این منطقه ،فصل بهار و ماه های
اردیبهشت و خرداد می باشد ،یعنی هنگامی که دشت ها و تپه های این
استان آنقدر سبز است که منظره ای شگفت انگیز را جلوی چشمانتان قرار
خواهد داد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311008000842هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیبکوه تصرفــات مالکانه ،بالمعارض
متقاضی محمدتقی محبی فرزند علیخان به شــماره شناسنامه  58کد
ملی  2571959166صادره از فســا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مســاحت  474634مترمربع به پالک  9فرعی از  8676اصلی مشهور
بــه گهراب گره بایگان واقع در قطعه  4بخش ده فارس حوزه ثبت ملک
شیبکوه شهرستان فسا (زاهدشــهر) خریداری شده با قولنامه عادی از
مالکین رســمی محرز گردیده اســت .لذا به جهت عدم دسترسی به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/9/15 :
 /777م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احمدرضا جعفرپور فسایی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311008000845هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیبکوه تصرفــات مالکانه ،بالمعارض
متقاضی محمدتقی محبی فرزند علیخان به شــماره شناسنامه  58کد
ملی  2571959166صادره از فســا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مســاحت  110328مترمربع به پالک  8فرعی از  8676اصلی مشهور
بــه گهراب گره بایگان واقع در قطعه  4بخش ده فارس حوزه ثبت ملک
شیبکوه شهرستان فسا (زاهدشــهر) خریداری شده با قولنامه عادی از
مالکین رســمی محرز گردیده اســت .لذا به جهت عدم دسترسی به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/9/15 :
 /776م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احمدرضا جعفرپور فسایی

آگهی حصر وراثت
سید محمدحســین جوادی دارای شناسنامه شــماره  165متولد 1331
به شرح دادخواســت به کالســه  970998886761057از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
ســید غالم جوادی به شماره شناســنامه  6568در تاریخ  89/1/23در
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر سید محمدحسین جوادی به شماره
شناسنامه  165داراب فرزند متوفی
 -2قاسم جوادی به شماره شناســنامه  4صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -3سید علیاکبر جوادی به شماره شناسنامه  87صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -4سید محمود جوادی به شماره شناسنامه  385صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5ســید مجید جوادی به شماره شناسنامه  265صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -6سید حمید جوادی به شماره شناسنامه  7873صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -7طوبی غفاری دارابی به شماره شناسنامه  332صادره از حوزه داراب
همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /571م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول داراب
احمد گودرزیان

آگهی حصر وراثت
رحیم ســبحان منش دارای شناسنامه شماره  1158متولد  1336به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان خانما ســبحانی حقیقی شــیرازی به شماره
شناســنامه  66486در تاریخ  91/5/14در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2قاســم سبحان منش به شماره شناسنامه  182صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -3کریم سبحان منش به شماره شناســنامه  101صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4حیدر سبحان منش به شماره شناســنامه  69صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5هاشم سبحان منش به شماره شناسنامه  622صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -6کاظم ســبحان منش به شماره شناسنامه  816صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -7زهرا سبحان منش به شماره شناسنامه  852صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -8هما تاج سبحان منش به شماره شناسنامه  490صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17215م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
صمد شهریاری دارای شناسنامه شماره  672متولد  1334/7/20به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان گوهر ذوانوربخش به شماره شناســنامه  304در تاریخ  95/10/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن
مرحومه عبارت است از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر صمد شهریاری فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
 /17212م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

