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گردونه
پنجشنبه  30آبان 1398

ایسنا :میگوید ارمنیای نیست که فردوسی و «شاهنامه» را نشناسد.
همچنین به داستانهای نویسندههای معاصر ایرانی که در کتابهای درسی
ارمنستان آمده است اشاره میکند.
فرصتی فراهم میشود تا با گئورک آساتوریان  -مترجم ،مدرس دانشگاه
و روزنامهنگار ارمنستانی -که به خاطر رونمایی از ترجمه کتاب «زیبا صدایم
کن» فرهاد حسنزاده به ایران آمده است ،گپی بزنیم .او عالوه بر این
کتاب« ،کلیله و دمنه» ،مجموعه داستانهای احمدرضا احمدی ،هوشنگ
مرادی کرمانی ،محمدرضا یوسفی و ...را هم ترجمه کرده است .آساتوریان
سطح ادبیات معاصر ایران را باال میداند و معتقد است ادبیات کالسیک
ایرانی در ارمنستان شناخته شده است ،اما میگوید درباره ادبیات معاصر
ایران این شناخت وجود ندارد و او سعی میکند با ترجمه آثار ایرانی به ویژه
آثار ادبیات کودک و نوجوان خأل موجود را پر کند.
«بهخدا» تکیه کالمی است که برای تأکید بر حرفهایش به کار میبرد.
خودش را گئورک آساتوریان معرفی میکند و اصرار دارد فقط به ضبط
کردن گفتوگویمان اکتفا نکنم و حتما بنویسم .وقتی نامش را میگوید،
میگوید حمزهاش را گذاشتی؛ با «ی» ننویسی .میبینم روی کتابش که
صوتی هم شده فامیلیاش را با «ط» نوشتهاند ،اما میگوید با «ت» شکل
قشنگتری دارد؛ ایرانی میشود و عربی نیست .او در شروع گفتوگویمان
تأکید دارد فارسی را خیلی خوب حرف نمیزند و ممکن است سوالهایم را
دقیق پاسخ ندهد .بعد میگوید :راستی میدانستی ما دوتا به نوعی همکار
هستیم؟ من  ۴۰سال روزنامهنگاری کردم و  ۴۰سال است که واژهها را
میتراشم.
از او درباره ادبیات کودک و نوجوان ایران و ارمنستان و عالقهاش به
ترجمه ادبیات ایرانی میپرسم؛ میگوید :بگذارید من از سینمای ایران شروع
کنم .من ایران و سینمای ایران را خیلی دوست دارم .ایران در حوزه سینما
از داستانهای ادبیات کودک شروع کرد .ایرانیان بعد از انقالب از سینمای
کودک شروع کردند و بعد به جایی رسیدند که اسکار گرفتند.
ارمنیای نیست که «شاهنامه» را نشناسد
آساتوریان میافزاید :هوانیس تومانیان ،بزرگترین و معروفترین شاعر
کشورم و به نوعی حافظ ارمنستان است ،او بهترین شاعری است که برای
کودکان نوشته .خودش میگوید «برای کودکان نوشتن هزار بار سختتر از
نوشتن برای بزرگساالن است» .من هم معتقدم برای کودکان نوشتن خیلی
دشوار است و نمیتوان برای کودک یک چیز معمولی نوشت .خیلی سخت
است و به همین دلیل کسی نمیتواند برای کودک بنویسد ۲۵ .سال پیش
زمانی که ترجمه را شروع کردم سراغ ادبیات کودک رفتم.
این مترجم آثار ایرانی در ارمنستان اظهار میکند :ارمنیها با ادبیات
کالسیک ایران آشنایی بسیاری دارند؛ سعدی و فردوسی را میشناسند.
تمام قهرمانان فردوسی را مانند رستم و تهمینه در کشورمان داریم ،حتی
فامیلی رستمیان داریم .در ارمنستان کسی نیست که فردوسی را نشناسد
یا راجعبه «شاهنامه» نداند یا حداقل قصه «رستم و سهراب» را نخوانده
باشد .ارمنیها شعرهای سعدی و حافظ را خوب میدانند .خیام را هم نگویم
برایتان ،ارمنیای نیست که تا اسم «خیام» را بیاوری برایت یک رباعی
نخواند ،حتما میخواند .ترجمههای بسیار خوبی از باباطاهر شده است.
او خاطرنشان میکند :اما آشنایی ارمنیها با ادبیات معاصر ایران بسیار
کم است .با خودم فکر کردم این جای خالی را باید جبران کنم؛ بنابراین
از ادبیات کودکان شروع کردم و رسیدم به خانم زویا پیرزاد و فریبا وفی.
آساتوریان در ادامه نقاشیهای کتاب «قصههای عامیانه ایرانی» را که
با خود از ارمنستان آورده به من نشان میدهد و توضیح میدهد :من
ی هستند
صد داستان عامیانه و قصههایی را که نویسنده ندارند و مردم 
(فولکلوریک) جمعآوری کرده و در یک کتاب با عنوان «قصههای عامیانه
ایرانی» چاپ کردهام .سبک نقاشیهایش ایرانی نیست ولی ببین چقدر
زیبا هستند .داستانهایی مانند «روسری قرمز»« ،کچل محمد»« ،ملک
جمشید و ملک خورشید»« ،سنگ صبور»« ،روباه بیدم»« ،چهلگیس» و
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گئورک آساتوریان:

عالقه ارمنیها به ادبیات ایران

«بزبز قندی» از داستانهای این مجموعه هستند .این کتابم برنده جایزه
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شد و در ارمنستان هم استقبال
خوبی از آن شد.
داستانهای ایرانی در کتابهای درسی ارمنستان
او با نشان دادن مجموعه داستان دیگری به زبان ارمنی میگوید :این
مجموعه داستان منتخبی از ادبیات کودک و نوجوان ایرانی است و شعرها
و داستانهایی از محمدرضا یوسفی ،حسن تهرانی ،نادر ابراهیمی ،احمدرضا
احمدی ،نیما یوشیج ،مژگان شیخی و  ....در آن آمده است .بعد از اینکه
برخی از دوستانم این مجموعه را خواندند از من تقاضا کردند سهتا از
داستانهایش در کتابهای درسی ارمنستان چاپ شود.
ببینید داستانهای ایرانی چه اهمیتی دارد که این اتفاق میافتد .این
اتفاق برای اولینبار است که در کشور ارمنستان میافتد و داستانهای
نویسندههای معاصر ایرانی که برای کودکان مینویسند ،در کتابهای
درسی ارمنستان (سال چهارم ،پنجم و ششم) چاپ میشود و تمام ارمنستان
آنها را میخوانند .تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود ،خود این نشاندهنده
این است که ادبیات کودک ایران سطح باالیی دارد .این داستانها در کنار
داستانهای اسکار وایلد ،پوشکین و هوانس تومانیان چاپ شدهاند؛ در یک
کتاب پهلوی هم ،آن هم معاصر .فردوسی و سعدی نیستند ،اما در کتاب
درسی چاپ شدهاند.
به گفته آساتوریان ،داستان «قلب کوچکم را به چه کسی بدهم» از نادر
ابراهیمی« ،ستاره کوچک» از محمدرضا یوسفی و در کتاب ششم داستانی
درباره «آرش کمانگیر» چاپ شده است.
نتوانستم کتاب را به نادر ابراهیمی نشان دهم
او سپس بیان میکند :زمانی که داستان نادر ابراهیمی در کتاب درسی
چاپ شد ،آمدم ایران و دوست داشتم آن را به آقای ابراهیمی نشان دهم .در

تهران و در اتوبوس بودم که یکدفعه از رادیو شنیدم امروز در بیمارستان
نمیدانم چی ،بعد از یک بیماری طوالنی آقای نادر ابراهیمی فوت کرد.
خیلی ناراحت شدم .از ارمنستان آمده بودم و خیلی منتظر بودم که بروم و
کتاب را نشانش بدهم.
نیاز به حمایت بیشتر
این مترجم درباره اینکه آیا از سمت رایزنی فرهنگی ایران حمایتهایی
از فعالیتهایش صورت میگیرد ،میگوید :حمایت میشود ،اما بهتر است
که حمایتشان بیشتر باشد .ارمنستان کشور کوچکی است و از طرفی هم
تیراژ کتاب کم است و اگر حمایت شود میتوانیم ادبیات ایران را در آنجا
بشناسانیم.
او میافزاید :برای ترجمه «زیبا صدایم کن» فرهاد حسنزاده وزارت
ارشاد ایران حمایتم کرد وگرنه نمیتوانستم آن را چاپ کنم .کتاب فریبا
وفی را هم ترجمه کردم اما تاکنون موفق نشدهام آن را چاپ کنم .انشاءاهلل
قراردادی ببندیم و بتوانم آن را در ارمنستان چاپ کنم و بشناسانم ،زیرا
سطح کتابهای این نویسنده باالست .خانم پیرزاد هم یکی از نویسندگان
خوب ایران است .او توانست ادبیات معاصر ایران را در اروپا بشناساند .من
آشنایی خوبی با او دارم زیرا در ارمنستان خانه خریده و در آنجا زندگی
میکند.
خچومیان به تنهایی کار انستیتو را انجام میدهد
او درباره رابطه متقابل ایران و ارمنستان برای ترجمه کتابها نیز
توضیح میدهد :خوشبختانه کسانی هستند که در این راستا کار میکنند.
یکی از این افراد آندرانیک خچومیان است .این آقا به تنهایی  ۳۷کتاب از
نویسندگان کالسیک ارمنی و دهها نمایشنامه ترجمه کرده که در تئاترهای
ایران اجرا شده است .او به تنهایی کار یک انستیتو را انجام داده است .چند
روز پیش به عنوان مترجم محبوب ایران شناخته شده است که اصال باورم

نمیشد میان مترجمان مشهور ایرانی اول شناخته شود.
آساتوریان با تأکید بر اینکه سطح ادبیات معاصر ایران را باال میداند،
میافزاید :ارمنیها ادبیات ایرانیان را دوست دارند و استقبال زیادی از
کتابهای ایرانی میکنند .ما با ایرانیان ارتباط فرهنگی نزدیک و حتی
تاریخی داریم .ایران و ارمنستان همیشه با هم بودهاند .ارمنیها اگر ایرانیان
را برادر حساب نکنند ،میگویند ما پسرعمو هستیم .من هم اینطور فکر
میکنم.
فرهنگ شرق زیبایی دیگری دارد
او در ادامه بیان میکند :ارمنستان بین شرق و غرب است ،نگاه ارمنیها
همیشه به غرب و اروپاییها بوده ،اما ریشه ما در شرق است .هوانس
تومانیان میگفت «دلمان در شرق است و با دراز کردن سرمان به غرب
به آنجا نمیرسیم» ،نظر من هم این است .خانه ما در شرق است .فرهنگ
شرق زیبایی دیگری دارد و چیز دیگری است .چرا اروپاییها فیلمهای
ایرانی را دوست دارند؟ زیرا حرفشان درباره دوستی و محبت است .آنها
به این احتیاج دارند .آنها چیزهایی را که آنجا ندارند در شرق پیدا میکنند.
فکر میکنم یکی از علتهایش این است .البته بد نیست که نگاهمان به
غرب هم باشد زیرا آنجا زیبایی خود را دارد و غرب الزم است .ما باید به
غرب نگاه کنیم اما نباید فرهنگ شرق را فراموش کنیم .نباید خودمان را
فراموش کنیم .باید پاهایمان را در زمین خودمان سفت کنیم و بعد دنیا را
ببینیم ،ما نمیتوانیم در محیط کوچک زندگی کنیم .ایران بزرگ است ،ولی
در برابر دنیا کوچک است.
این مترجم با اشاره به ترجمهاش از «شاهنامه» که بر اساس نسخه چاپ
مسکو است ابراز امیدواری میکند تا ترجمه این « شاهنامه» را تا سال
آینده تمام کند .او میگوید تا کنون  ۱۳۰۰صفحه را در مدت چهار سال به
نثر ترجمه کرده است.
آساتوریان با بیان اینکه «شاهنامه» کتاب بزرگی است ،میگوید :البته
ما در ارمنستان چند ترجمه داریم ،اما فقط یک داستان «رستم و سهراب»
و «بیژن و منیژه» است که به نظم ترجمه شده ،اما میتوانم بگویم در
ن هم  ۶۰سال پیش.
ارمنستان پنج درصد تمام «شاهنامه» چاپ شده است آ 
االن من برای اولینبار «شاهنامه» را به طور کامل میخواهم به ارمنیها
عرضه کنم« .شاهنامه» را کسی نخوانده و درباره آن نمیدانند .ایرانیان
هم نخواندهاند و نمیدانند چیست؛ در حد رستم و سهراب و اسفندیار آن را
میشناسند .من میخواهم آن جای خالی را پر کنم .من سراغ «مثنوی»
نرفتهام اما داستانهایی از آن ترجمه شده است .وزارت فرهنگ ارمنستان
قول داده کمک مالی میکند که این کتاب چاپ شود.
مترجمان بهترین سفیران هستند
او ادامه میدهد :اما میزان تیراژ ما کم است بنابراین مترجمان روی
کتابهای مهم ادبیات کار میکنند نه چیزی که فکر کنند و وقتشان را
هدر بدهد؛ باید کارهایی کنند که ماندگار باشد .مترجمان بهترین سفیران
کشورشان هستند.
اهمیت شاعر و نویسنده در ارمنستان
گئورگ آساتوریان همچنین از کیف پول خود یک اسکناس بیرون
میآورد و میگوید :ببینید تصویر روی پول ما عکس شاعرمان است ،یقیشه
چارنتس .او متولد ماکوی ایران است و خودش را ایرانی میداند .سال ۱۹۳۶
و در دوران استالین کشته شده است.
این مترجم شعری که را روی این اسکناس چاپ شده اینگونه برایم
ترجمه میکند «من ارمنستان شیرین خودم را دوست دارم ،من خورشید،
طعم ارمنستان نازنینم را دوست میدارم» ،البته تأکید میکند که خوب
نتوانسته این شعر را ترجمه کند و آقای خچومیان بهتر میتواند این کار را
انجام دهد.
او در پایان میخواهد حتما در این گفتوگو بیاورم که تمام مدرسههای
ارمنستان به نام شاعران و نویسندان این کشور است و برخی از خیابانها به
نام شاعران و مترجمان و از جمله خود او است.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی تغییرات شرکت نگین ارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  53و شناسه ملی 10861078870
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/07/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ســید عزیز اله نبوی زاده به شــماره ملی  2411080662خانم/آقای سید اکبر نبوی
زاده به شــماره ملی  2410191797خانم/آقای سید محمد نبوی زاده به شماره ملی  2411145829خانم/آقای سید وحید نبوی زاده
به شماره ملی  2411189516خانم/آقای سید حسام نبوی زاده به شماره ملی  2411604491برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
 - 2خانم اکبر قیومی زاده با شــماره ملی  2410190782به سمت بازرس اصلی خانم  /آقای حسین تنها به شماره ملی 2410230954
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
3ـ روزنامه کثیراالنتشار عصر مردم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی()667148
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم بید
آگهی تغییرات شرکت بسپار شیمی شیراز شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  9448و شناسه ملی 10530219649
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1398/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 محــل شــرکت در واحد ثبتی شــیراز به آدرس :شــهرشیراز ،محله هنگ  ،کوچه 7شــوریده شیرازی[4/1استقالل]
 ،کوچه 4اســتقالل  ،پــاک  ، 0طبقه اول  ،واحد  ,1کدپســتی
7173675557تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه
بشرح فوق اصالح گردید.
 به موضوع شــرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطهدر اساسنامه اصالح گردید :شرکت در مناقصه و مزایده های
دولتی وغیر دولتی،
 - 2نظارت ،پیمانکاری در صنایع مختلف اســتاندارد ،شیمیایی
و پلیمر از جمله نفت،گاز،پتروشــیمی(به اســتثناء استخراج
اکتشاف وبهره برداری) برق،سد ،نیروگاه ابنیه و راه سازی،
- 3ایجاد آزمایشگاه های کنترل کیفیت،
- 4آمــوزش کارکنان شــرکت ،ترویج ،تدویــن و نظارت و
بازرســی اســتاندارد در صنایع شــیمیایی و پلیمر ،از جمله
فراورده های نفتی و پلیمری (به اســتثناء استخراج واکتشاف
و بهره برداری)?،کودهای شــیمیایی ،ســموم ،کیفیت خاک،
آالینده های شیمیایی،فلزات ســنگین همچنین در رشته های
خوراک و فراورده های کشــاورزی مانند :شــیر ،گوشــت،

خوراک دام وطیور و آبزیان ،داروهای انســانی و دامی ،غالت،
حبوبات ،قند و شکر افزودنی های غذایی ،طبیعی و مصنوعی و
همچنین در رشته های تخصصی مهندسی ساختمان ومصالح از
جمله آجرهای رسی ،انواع تیرچه ،عایق های حرارتی ،پانل های
ساندویچی سبک و قطعات بتنی ،ســنگهای تزیینی سنگدانه،
موزائیک همچنین در رشته مهندسی تخصصی برق و الکترونیک
از جمله تجهیزات روشنایی سیستم های صوتی تصویری ولوازم
برقی ،تجهیزات مخابراتی(به استثناء بیسیم) ،موتورهای القایی،
و تعیین نوع موتورسیکلت تعیین معیار مصرف انرژی ،ممیزی
انرژی مهندسی پزشــکی ،خدمات رایانه و فراوری داده های
ارزیابی و تایید صالحیت شــرکت های بازرسی فنی وگواهی
دهنــده مدیریت کیفیت وزیســت محیطی و فضای ســبز،
نظارت کیفی برکاالهای وارداتی وصادراتی سرو یانس مکانیک
وفلز شناسی ازجمله انواع اسانسور و باالبر و پله برقی ،صنایع
و تجهیزات حرارتی و برودتی ،ماشــین االت پخت نان جوش
و جوش کاری خوردگــی آلیاژها وفرآیندهای متالوژی ظروف
تحت فشار ،کابل وکابل کشــی و تابلوهای فشارقوی وضعیف
و آزمون دوره ای وسایل سنجش با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور
شناسه آگهی()667146
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت نگین ارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 53و شناسه ملی 10861078870
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/07/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ خانــم /آقای ســید عزیز اله نبــوی زاده به شــمارملی
 2411080662به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
2ـ خانم /آقای سید اکبر نبوی زاده به شماره ملی 2410191797
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ خانــم /آقای ســید محمد نبــوی زاده به شــماره ملی
 2411145829به سمت عضو هیئت مدیره
 - 4خانم /آقای ســید حســام نبــوی زاده به شــماره ملی

 2411604491به سمت عضو هیئت مدیره
 - 5خانــم /آقای ســید وحید نبــوی زاده به شــماره ملی
 2411189516به ســمت عضو هیئت مدیره ب  :کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقوداســامی با امضاء سید عزیز اله نبوی زاده
یا ســید اکبر نبوی یا سید محمد نبوی زاده یا سید وحید نبوی
زاده هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی()667147
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم بید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی گلبن میمند به
شماره ثبت  1488شیراز
تاریخ انتشار98/8/30 :
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی گلبن میمند
رأس ساعت  10/5صبح روز سه شــنبه مورخ  98/9/19در محل دفتر شرکت واقع در
میمند فارس بولوار امام حسین(ع) تشــکیل می گردد .از کلیه اعضاء دعوت می شود
در جلســه مذکور حضور بهم رســانند و یا با مراجعه به دفتر شرکت یا دفاتر اسناد
رســمی ،وکیل /نماینده خود را کتب ًا جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند.
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  2رأی و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد
بود .داوطلبان تصدی هیأت مدیره و بازرســی موظفند از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
شرکت مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل نمایند.
دســتور جلســه-1 :قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس -2انتخاب اعضای اصلی و
اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال -3انتخاب بازرسان
هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی
گلبن میمند به شماره ثبت  1488شیراز
تاریخ انتشار98/8/30 :
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی
گلبن میمند رأس ســاعت  9صبح روز سه شــنبه مورخ  98/9/19در محل
دفتر شرکت واقع در میمند فارس بولوار امام حسین(ع) تشکیل می گردد.
از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلســه مذکور حضور بهم رسانند و یا با
مراجعه به دفتر شــرکت یا دفاتر اسناد رسمی ،وکیل /نماینده خود را کتب ًا
جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفــی نمایند .تعداد آرای وکالتی هر
عضو حداکثر  2رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه-1 :تصویب و تطبیق اساسنامه جدید
هیأت مدیره

آگهی حصر وراثت
طاووس دهقانی دارای شناســنامه شــماره  358متولد  48/7/9به
شرح دادخواست به کالســه  176از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نوروزی
به شماره شناســنامه  2480505121در تاریخ  98/7/22در اقامتگاه
دائمــی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفــوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی 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.
 /239م الف
مدیردفتر شورای حل اختالف فورگ داراب
صدیقه منحصر

آگهی حصر وراثت
رحیم مرادی دارای شناســنامه شــماره  15متولد  1351/1/3به شــرح
دادخواست به کالسه  98/164ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی مرادی به شماره
شناســنامه  2500540952در تاریخ  98/7/19در اقامتــگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر (پدر متوفی)
 -2لیال آببری به شماره شناسنامه  491صادره از حوزه الرستان (مادر
متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی 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.
 /238م الف
مدیردفتر شورای حل اختالف شعبه  12دوبرجی فورگ
صدیقه منحصر

