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خبر
همايش تبيين دستاوردهاي قرآني
انقالب اسالميدر نمايشگاه قرآن

همايــش تبيين دســتاوردهاي قرآني
انقــاب اســاميامروز دوشــنبه ۳۱
ارديبهشــتماه بــا حضور اســاتيد و
پيشکسوتان قرآني کشور در نمايشگاه
قرآن برگزار ميشود .به گزارش فارس
ولي ياراحمدي دبير برگزاري همايش
تبيين دستاوردهاي انقالب اسالميدر
گفتوگو با فارس دربــاره اين برنامه
گفــت :ايــن برنامه حاصــل کار يک
جريــان مردمياســت که قصــد دارد
طي چهل هفته دســتاوردهاي انقالب
اسالميرا در زمينههاي مختلف بررسي
و تبيين کند .وي ادامه داد :عنوان اين
برنامه «شــنبههاي انقالب» اســت و
تاکنون ســه برنامه برگزار شده و اين
هفته چهارمين برنامه به دستاوردهاي
قرآني انقالب اســاميپرداخته خواهد
شــد .ياراحمــدي از حضور اســاتيد و
پيشکســوتان قرآنــي کشــور در اين
همايــش خبــر داد و گفــت :بناي ما
اين اســت که در ايــن برنامه فعاالن
قرآني کشــور که به صورت خودجوش
بــه خدمت به ســاحت قــرآن کريم
پرداختهاند درباره دســتاوردهاي قرآني
انقالب صحبت کنند ،زيرا مســئوالن
در برنامههاي مختلف گزارشهايي را
درباره فعاليتها و پيشرفتهاي قرآني
مطرح ميکنند اما قرار اســت در اين
برنامه اســاتيد و پيشکســوتان عرصه
قرآن به بيان نظرات خود بپردازند .اين
فعال قرآني با اشــاره به دستاوردهاي
انقالب اســاميدر زمينههاي مختلف
گفت :اگر نگاهي عميق به فعاليتهاي
مختلف انقــاب اســاميبياندازيم
درمييابيــم کــه کارهاي زيــادي در
حوزههــاي مختلــف از جملــه قرآن
انجام شده و فعاليتهاي قرآني توسعه
چشمگيري داشته و کارهاي زيادي از
ابتدا کليد خورده و به ســرانجام رسيده
اســت .ياراحمدي افزود :اين نشســت
صميمياز ســاعت  ۱۷امروز در سالن
کنفرانس جايگاه تشــريفات نمايشگاه
قرآن باحضور فعاالن و پيشکســوتان
قرآني کشور برگزار ميشود.

گروه فرهنگي:با همراهي نويسندگان متعهد انقالب اسالميطرح ويژه
شناسايي استعدادهاي ادبي در مناطق محروم توسط نهاد کتابخانههاي
عموميکشور اجرايي شده است .به گزارش «عصر ايرانيان»  ،جهاد و
حرکتهاي جهادي تنها به ساختن خانه و سرپناه براي مردم مناطق
محرم محدود نميشود بلکه با کشف استعدادهاي ادبي در اين مناطق
و آموزش هدفمند اين استعدادها ميتوان شرايط را به سمت و سويي
ســوق داد که نسل بعدي نويسندگان ايراني نسلي متعهد و انقالبي
باشند .شايد به همين دليل است که اولين گام طرح«مدرسه جهادي
خواندن» با تالش نهاد کتابخانههاي عموميکشور و همراهي يکي
از شناختهشدهترين چهرههاي ادبيات انقالب اسالميکليد خورده و
دســتاندرکاران اين طرح معتقدند يکي از مطلوبترين طرحهاي
فرهنگي کشــور را در مناطق محروم اجرا کردهاند .کاظم رستمي،
مجري طرح «مدرسه جهادي خواندن» درباره اين برنامه به «عصر
ايرانيان» گفت:اين طرح بر اســاس پيشنهادهايي از سوي برخي از
کتابداران اجراشده و باهدف پرداختن به «خواندن» در کتابخانههاي
عموميمناطق محروم و کمتر برخوردار کشــور اجرا ميشود .وي با
اشاره به برگزاري اولين گام از اجراي طرح «مدرسه جهادي خواندن»
در منطقه بشاگرد ،عنوان کرد :مناطق مختلفي براي برگزاري اولين
گام از اجراي اين طرح مدنظر بود ،اما ازآنجاکه منطقه بشاگرد به دليل
مجاهدتهايي که مرحوم حاج عبدا ...والي براي آباداني اين منطقه
انجام داد بهعنوان نمادي از فعاليتهاي جهادي شــناخته ميشود،
اولين گام از اجراي اين طرح از روز چهارشــنبه  ۱۹ارديبهشــت ،در
منطقه بشــاگرد و با محوريت کتابخانه عموميحاج عبدا ...والي در
خمينيشــهر ،برداشته شد .مجري طرح «مدرسه جهادي خواندن»
افزود :احساس ميشــود که اين منطقه از منظر نيازهاي فرهنگي
همچنان بايــد در اولويت توجهات قرار گيرد .بر اين اســاس نهاد
کتابخانههاي عموميکشور در سال گذشته نسبت به افتتاح کتابخانه
عموميحاج عبدا ...والي در اين منطقه اقدام کرد و در ســال جاري
نيز طرح «مدرســه جهادي خواندن» را در ايــن منطقه آغاز کرد.
رســتميدرباره اقدامات صورت گرفته براي اجراي اين طرح عنوان
کرد :از حدود  ۲ماه پيش به همراه جمعي از کارشناســان در منطقه
حضور پيدا کرديم و نيازسنجي مناسبي از شرايط و نيازهاي فرهنگي
ي و همکاري با
اين منطقه داشــتيم .در ادامه بر اساس اين نيازسنج 
برخي چهرههاي حوزه فرهنگ ،ســرفصلهايي براي برگزاري اين
دوره  ۲روزه ،بــراي اعضاي کتابخانه حاج عبــدا ...والي در مقاطع
سني مختلف ،تدوين شــد .وي تصريح کرد :ازآنجاکه اعتقادداريم

اينگونه اقدامات جهادي يک حرکت عمومياســت که بايد توسط
خود مردم انجام شــود ،بههيچوجه قصد نداريم که اين کار را به نام
نهاد کتابخانههاي عموميبه ثبت برسانيم .نهاد تنها پيشگام شده تا با
جلب همکاري ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي دولتي ،غيردولتي،
عمومــيو مردمي ،اين حرکت را به جريان تبديل کند .انتظار ما اين
است که اين اقدام توسط افرادي که در حوزه خواندن دغدغه و انگيزه
دارند ،بهصورت خودجوش و جهــادي ادامه پيدا کند و از اين قالب
تدوينشده براي انجام اين فعاليت جهادي در نقاط محروم استفاده
شــود .مجري طرح «مدرسه جهادي خواندن» با اشاره به همکاري
نهاد و حوزه هنري ،در اجراي اين طرح در منطقه بشاگرد ،ادامه داد:
دوره اول اجــراي اين طرح با همکاري همدالنه حوزه هنري برگزار
شد و شــاعران و نويسندگان برجستهاي چون آقايان عليرضا قزوه،
جواد محقق و مصطفي محدثي بهعنوان مدرســان اين دوره  ۲روزه
حضور داشتند .رستميهمچنين موضوع مديريت استعدادهاي منطقه
را يکي ديگر از اهداف اجراي اين طرح عنوان کرد و گفت :مخاطبان
ما در طرحهاي «مدرســه جهادي خواندن» اعضاي کتابخانههاي
عموميدر مناطق محروم هستند که در ميان آنها قطع ًا استعدادهاي
فرهنگي بسياري حضور دارند که نيازمند حمايت و راهنمايي هستند.
اين اعضا افرادي هســتند که در کنار محروميتهاي موجود ،مسير
کتابخانه و کتابخواني را انتخــاب کردهاند که اين امر يک مزيت

گفتمان انقالب اسالميو ادبيات داستاني در «چهل شاهد»
در هفتميــن نشســت تخصصي
«چهل شــاهد» گفتمــان انقالب
اســاميو ادبيات داستاني بررسي
ميشــود .معاون فرهنگي و هنري
موزه انقالب اسالميو دفاع مقدس
با بيــان اين خبر گفت :در هفتمين
نشست «چهل شــاهد» که سي و
يکم ارديبهشت ماه سال جاري در
محل موزه انقالب اســاميو دفاع
مقدس برگزار ميشــود چهار نفر از
اســاتيد اين حوزه تاثيرات انقالب
اسالميدر مضامين و مفاهيم ادبيات
داســتاني در چهل ســال گذشته
را بررســي خواهند کرد .ساســان
والــي زاده افزود :ادبيات داســتاني
چشــم اندازي دلپذيــر در عرصه
هنر دارد و يکــي از ماندگارترين و
تاثيرگذارترين اشکال هنر و ادبيات
اســت و بي ترديــد ادبيات انقالب

اســاميبه دليل مضامين عالي و
گستردگي کار مخاطب خود را پيدا
کرده اســت از اين رو موزه انقالب
اســاميو دفاع مقدس در سومين
ميزگرد تخصصي ادبيات داســتاني
از سلسله نشستهاي چهل شاهد
؛ تاثيرات انقالب اســاميو دفاع
مقدس را در ادبيات داستاني معاصر
بررسي ميکند .گفتني است در اين
نشســت رضا امير خانــي  ،محمد
حنيف  ،شــهريار عباسي و محمد
رضا گودرزي حضور دارند .هفتمين
نشست تخصصي بررسي چهل سال
ادبيات و هنر انقالب اسالميو دفاع
مقدس ســاعت  10صبح امروز در
موزه انقالب اسالميو دفاع مقدس
واقــع در بزرگراه شــهيد حقاني ،
خيابان سرو ،مركز همايشها  ،سالن
نشست فرماندهان برگزار ميشود.

فرهنگي ويژه است و ما بايد برنامهاي براي آن داشته باشيم .بر اين
اســاس يکي از انگيزههاي ما شناسايي و معرفي افراد بااستعداد در
مناطق محروم است .کاظم رستميبا اشــاره به ظرفيتهاي ساير
نهادها و دستگاههاي فرهنگي دولتي ،غيردولتي و عموميدر اجراي
طرح «مدرســه جهادي خواندن» گفت :اميدواريم با مشارکت ساير
نهادهاي فرهنگي و گروههاي جهادي بتوانيم در هر فصل شــاهد
برگــزاري يک دوره از طرح «مدرســه جهادي خواندن» در مناطق
محروم باشيم .نهاد کتابخانههاي عموميکشور نيز براي حمايت از
اين فعاليتهاي جهادي براي اعضاي کتابخانههاي مناطق محروم در
سراسر کشور ،آماده است .عليرضا قزوه نويسنده نامآشناي کشورمان
نيز در اين زمينه به «عصر ايرانيان» گفت :اين طرح از يکسو براي
من بهعنوان شاعر و نويسنده ،داراي نکات و ويژگيهاي بسيار خاصي
بود؛ بهطوري سفر کوتاه  3روزه من به اين منطقه و برخورد با سوژهها،
تفاوتها ،محروميتها و اتفاقات ناب ،دستمايه نوشتن يک سفرنامه
مفصل شــد .از سوي ديگر اجراي اين طرح باعث رخ دادن اتفاقات
فرهنگي خوبي در اين منطقه شــد .وي افزود :ميدانستم که براي
کشف استعدادهاي ادبي و کمک به پرورش آنها به منطقه محروم
بشــاگرد ميرويم و از همان ابتدا نيت کردم که فعاليتي در بشاگرد
شــکل بگيرد که تعدادي اديب و شاعر از اين منطقه رشد کنند و به
جامعه معرفي شوند .اما وقتي وارد ماجرا شدم برخالف تصور قبلي،

خودم را در ميان جمع کثيري از جوانان و نوجوانان عالقهمند ،باانگيزه
و مستعد در حوزه ادبيات ديدم که داراي فهم و ضريب هوشي بااليي
بودنــد؛ بهطوريکه اکثر قريب بهاتفاق آنها داراي توانايي رشــد و
تبديلشــدن به يک شــاعر و اديب را داشتند .اين شاعر و نويسنده
با تقدير از اقدام نهاد کتابخانههاي عموميکشور براي اجراي طرح
«مدرسه جهادي خواندن» گفت :اينکه يک کتابخانه عموميدر يک
منطقه محروم ،جمع کثيري از دانش آموزان ،معلمان ،طلبههاي حوزه
علميه و ساير افراد عالقهمند به کتاب و مطالعه را براي کشف و رشد
استعدادهاي ادبي گرد هم آورد اتفاق مبارکي است که گسترش آنرا
در تمام مناطق محروم کشــور ضروري ميدانم .قزوه بابيان اينکه
استعدادهاي کشفشــده در اين مناطق نبايد رها شوند ،تأکيد کرد:
گســترش و استمرار طرح «مدرســه جهادي خواندن» با مشارکت
همه نهادها و دستگاههاي فرهنگي در ساير مناطق محروم ،ميتواند
تربيتکننده نسل جديدي از شاعران و اديبان در کشور باشد .حسين
رئيسي ،کارشــناس علوم تربيتي و برنامهريزي آموزشي نيز درباره
ضرورت برگزاري اردوهاي جهادي فرهنگي در کشــور به «عصر
ايرانيان» گفت:توســعه در مناطق محروم از بعد فرهنگي ميتواند
زمينهساز موفقيتهاي آينده کشور باشد .وي افزود :توسعه فرهنگي
زيربناي پيشــرفت در ساير زمينهها است .براي عملي کردن توسعه
فرهنگي در هر نقطــهاي بهخصوص مناطق محروم ،به دليل عدم
برخورداري از امکانات آموزشي و فرهنگي متناسب بايد از روشهاي
کمهزينه اســتفاده کرد که يکي از اين روشها استفاده از اردوهاي
جهادي است  .اين کارشناس فرهنگي تأکيد کرد:ادبيات نوعي علم
تربيتي است که ميتواند نقش چشمگيري در فرهنگسازي داشته
باشــد  .ازآنجاييکه توسعه ادبي در هر کشوري نشاندهنده توسعه
فرهنگي است .همواره فعاالن فرهنگي و انقالبي تالش کردهاند تا
از اين طريق توســعه فرهنگي را به حد مطلوبي برسانند .شاعران و
نويسندگان با شيوههاي مختلفي سعي در انتقال مضامين فرهنگي
دارند اما با اســتفاده از اردوهاي جهادي فرصتهاي زيادي به دست
ميآيد که ميتوانند در تربيت استعدادهاي ادبي انقالب موثرباشند .به
گزارش «عصر ايرانيان» ،اقدام مؤثر نهاد کتابخانههاي عموميکشور و
همراهي شاعران و نويسندگان صاحب ناميچون عليرضا قزوه با طرح
اردوي جهادي خواندن فرصت مغتنمياست که نسل آينده کشور با
ادبيات واقعي انقالب آشنا شوند و ميتوان با الگوبرداري از اين برنامه
در سراسر کشور زمينه ظهور و بروز استعدادهاي ادبي کشوران هم در
حوزه ادبيات انقالب اسالميرا کشف کرد.

فراخوان دومين جشنواره «ايران ساخت» منتشر شد
دومين جشــنواره ملي ،فرهنگي و هنري
«ايران ساخت» با هدف توليد محتوا براي
حمايــت از کاالي ايرانــي ،محصوالت و
خدمات دانشبنيان -ايرانساخت فراخوان
خود را اعالم کرد .به گزارش سينماپرس،
فراخوان دومين جشــنواره ملي ،فرهنگي
و هنري «ايران ســاخت» همزمان با سال
«حمايت از کاالي ايراني» منتشــر شــد.
دومين دوره جشــنواره «ايران ساخت» با
حمايت معاونت علميو فناوري رياســت
جمهوري ،به همت ســتاد توسعه فرهنگ
علم ،فناوري و اقتصاد دانش بنيان و شعار
«فنــاوري ايراني در خدمت کســب و کار
ايراني» و در  ۶بخش برگزار خواهد شــد.
 ۶هدف براي برگزاري جشــنواره «ايران
ســاخت» در نظر گرفته شــده است که
عبارتند از :جريان ســازي فرهنگي اقتصاد
دانش بنيان براي کمک به تحقق شــعار
حمايت از کاالي ايراني ،فرهنگســازي در

جهت حمايت از توليدات ايراني و اشــتغال
افزايي براي سرمايههاي انساني کشور ،نفي
واردات بي رويه و اجناسي که مشابه آن در
داخل کشور با کيفيت مناسب توليد ميشود،
زمينه ســازي در جهت شکوفايي زيست
بوم کار آفريني و نوآوري با رويکرد اشتغال
زايي ،فرهنگسازي ،ترويج و انتشار آثار توليد
شــده در فضاي مجازي ،رسانهها و صدا و
سيما ،با کمک عناصر و فعاالن فرهنگي و
هنري کشور ،کمک به برند سازي و تجاري
ســازي کاالهاي با کيفيت و دانش بنيان
ايراني .دومين جشــنواره «ايران ساخت»
در حوزههاي ادبيات ،هنرهاي تجســمي،
رسانههاي ديداري و شنيداري ،رسانههاي
ديجيتال ،ايده بازار و دانش آموزي برگزاري
ميشــود .حوزه ادبيات ،در سه بخش شعر،
داستان کوتاه و مستندنگاري برگزار خواهد
شــد .در حوزه هنرهاي تجسمينيز آثاري
در بخشهاي عکس ،پوستر ،تصويرسازي،

اينفوگرافي و کاريکاتور ارائه ميشــود .با
توجه به اينکه رشته عکس دومين جشنواره
«ايران ساخت» با مشــارکت پانزدهمين
جشن تصوير ســال برگزارميشود ،در اين
بخش ،هيچ اثري توســط دبيرخانه «ايران
ســاخت» دريافت نخواهد شــد .در حوزه
رســانههاي ديداري و شنيداري نيز ،آثاري
در بخشهاي فيلم مســتند ،فيلم کوتاه،
برنامههاي تلويزيوني ،برنامههاي راديويي
(پادکست psa ،و پويانمايي (موشن گرافي،
اينفوگرافي) و کليپ و تيزر تبليغاتي توسط
دبيرخانه جشنواره «ايران ساخت» دريافت
خواهد شــد .همچنين در حوزه رسانههاي
ديجيتال نيــز آثــاري در بخشهاي وب
سايت ،شبکههاي اجتماعي ،نرم افزارهاي
چند رســانهاي و کاربردي ،نرم افزارهاي
تلفن همراه ،ســامانه هوشمند و  IOTو
بازيهاي رايانهاي دريافت ميشود .حوزه
ايده بازار دومين جشنواره «ايران ساخت»

نيز بــه ايدههــاي خالق بــا موضوعات
روشهاي معرفي ،تبليــغ و ترويج کاال و
کسب و کار ايراني ،کارآفرينان نوآور ،الگوها
و روشهاي ســرمايه گــذاري خطرپذير،
صندوقهاي جسورانه و شتابدهندههاي برتر
و پايان نامههاي کاربردي بهره برداري شده
اختصاص يافته اســت .اما در دومين دوره
جشنواره «ايران ساخت» با توجه به اهميت
حضــور و نقش دانش آمــوزان در جامعه،
بخش جديدي با عنــوان «دانش آموزي»
اضافه شــده اســت که در الف :حوزههاي
نقاشــي و کاريکاتــور ،ب :فيلم و عکس
موبايلي ،موضوع انشــاء و داســتان کوتاه،
نشــريه ديواري ،کارگروهي (فعاليتهاي
گروهي از قبيل نمايش کاردســتي و غيره
در رابطه با ترويج فرهنگ مصرف کاالي
ايراني و حمايت از کاالي ايران ســاخت)
و مدرسه فرهنگســاز (حوزه ترويج کاالي
ايراني و حمايت کاالي ايران ساخت) برگزار

گهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اولبه موجب نیابت صادره از شــعبه  20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شــهید بهشــتی تهران و محکوم
علیها حســین تاری مرادی و ایرج ریاحی و عباس صالحی و میرعســگر احمدی و شرکت فوالد نورد نوین به صورت تضامنی محکومند به پرداخت
مبلغ  2/011/516/154ریال اصل خواســته در حق محکوم له صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک با نمایندگی آقای سجاد شکیب و مبلغ
 100/575/807ریال نیم عشــر دولتی در حق دولت محکوم می باشــد با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نســبت
به اجرای حکم اقدام ننموده اســت بنا به درخواســت محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی پالک ثبتی  170/47471متعلق به
شرکت فوالد نورد از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و به مبلغ  3/000/000/000ریال ارزیابی
شده و مقرر گردیده در مورخ  1397/3/23از ساعت  12الی  13در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از
قیمت طبق نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد وجه
مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد با چک بانکی تضمیمی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و
صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد  .در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده محکوم علیه است .که از محل فروش پرداخت
خواهد شد .طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض
از ســوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شــد ضمنا طالبین به شــرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع از
مال مورد مزایده بازدید نمایند .مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :کارشناسی آدرس ملک  :کرج –گلشهرمیدان الغدیر
خ کنونی زاده غربی ســاختمان مهستان پالک  21طبقه اول شمال شرقی واحد 2مطابق تصویر پاسخ استعالم شماره  139605831011001895دفتر
بازداشتی ناحیه  3حوزه ثبت ملک کرج سند مالکیت به شماره سریال  257533عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واقع در طبقه اول پالک ثبتی  170 / 47471به مساحت136 / 72مترمربع با قدرسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمان
ها و آئین نامه اجرایی آن با حدود و ابعاد مندرج در سند مالکیت به نام شرکت فوالد نورد نوین ابهر ثبت و صادر شده توضیح :واحد فوق در طبقه اول
شمال شرقی یک ساختمان مسکونی پنج طبقه شامل همکف به صورت پارکینگ انباری و مشاعات و چهار طبقه مسکونی بر روی آن در هر طبقه سه
واحد جمعا  12واحد مسکونی اسکلت اپارتمان بتون سقف تیرچه نما سنگ پنجره ها فلزی با شیشه دوجداره کف و دیوار پارکینگ و راه پله سنگ کف
حیاط موزاییک آیفون تصویری دارای آسانسور عرصه پالک موصوف از ضلع شمال به معبر عمومی دسترسی دارد .در زمان بازدید از ساختمان و
مشاعات بازدید به عمل آمد توصیف داخل واحد با توجه به اظهارات مستاجر واحد مسکونی موصوف دارای هال و پذیرایی سه اتاق خواب اشپزخانه
اپن با کابینت  MDFهود روشــن و سیستم توکار سرویس بهداشتی کف سرامیک دیوار دارای رنگ آمیزی جدید درب واحد طرح ضد سرقت دارای
انباری و پارکینگ در همکف کولر ابی سیستم گرمایش مرکزی با رادیاتور کنتورآب مشترک و گاز و برق مستقل می باشد در زمان بازدید به صورت
مسکونی در مرحله بهره برداری و استفاده مستاجر به نام آقای رضا عیش آبادی به مبلغ ودیعه  680/000/000ریال و ماهیانه  1/000/000ریال سند
قرار داشت .نظریه :با توجه به مراتب گزارش فوق شرایط و موقعیت مکانی و زمانی رعایت جمیع جهات و سایر عوامل موثر در موضوع ارزش روز
پایه مزایده تمامی ششــدانگ واحد موصوف اعم از عرصه و اعیان با قدروســهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات با کاربری مسکونی با کلیه
متعلقات و منضمات و ملحقات و منصوبات در صورتی که جهت واگذاری هیچگونه منع قانونی نداشته باشد و بالمعارض باشد بدون در نظر گرفتن
دیون و سایر بدهی که ممکن است وجود داشته باشد مبلغ  3/000/000/000ریال معادل سیصد میلیون تومان براورد می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – دایره نیابت م/الف/97/8940 :ف
پیرو اگهی های قبلی به علی ربی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد درخواســت مصطفی غضنفری بطرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه
چک بموجب حکم شــماره  9609977503800118در پرونده کالســه  961148محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  30700000ریال بابت چک شماره
 1539/390021/42عهده بانک ملت مورخ  96/12/15و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول ان بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک
مرکزی در اجرای احکام محاســبه میگردد و هزینه دادرســی به مبلغ  790000ریال و هزینه درج اگهی روزنامه  450000ریال در حق خواهان صادر
محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج می گردد .رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این
شورا است.
شعبه  164شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد م الف 7567
رونوشــت آگهی حصر وراثت آقای علی کریمی فرزند علی عظیم دارای شناســنامه شماره  6755به شرح دادخواست به کالسه  140/97از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخنده سحری فرزند سبز علی و رقیه به شناسنامه  1561در تاریخ 95/1/27
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به  -1 :علی کریمی فرزند علی عظیم و فرخنده به شماره شناسنامه 6755
متولد  1367فرزند  -2لیال کریمی فرزند علی عظیم و فرخنده به شمارشناسنامه 4490068867متولد  1368فرزند  -3فرزانه کریمی فرزند علی عظیم و
فرخنده به شماره شناسنامه  4490243405متولد  -4 1372نرجس کریمی فرزند عل عظیم و فرخنده به شماره شناسنامه  4490400411متولد 1376
فرزند  -5علی عظیم کریمی فرزند اســد ونظیره به شــماره شناسنامه  4500293612متولد  1342همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

