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اخبار
احتمال خارجسازي سانچي از دريا

عضو هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي
با تشريح جديدترين جزئيات بررسي سانحه
نفتکش ســانچي ،گفت :هفتــه آينده تيم
کارشناســي ايراني براي برگزاري جلســه
مشترک با کشورهاي ذينفع به چين سفر
ميکند .به گزارش تسنیم،هادي حقشناس
در رابطه با آخرين وضعيت پيگيري حادثه
غرق شدن نفتکش سانچي نيز گفت :درباره
اين کشتي آخرين جلسات را دوشنبه هفته
گذشته در تهران برگزار کرديم بررسي علت
ســانحه به اتمام رسيد.حقشناس با بيان
اينکه دوشنبه هفته آينده جلسه مشترک با
سه کشور ذيربط برگزار ميشود ،افزو د :دو
نفر از کارشناسان سازمان بنادر براي برگزاري
جلسه مشترک رسميبا سه کشور پاناما،چين
و هنگکنگ برگزار ميشو د و اميدواريم تا
چن د هفته آينده بتوانيم يک گزارش مستن د از
داليل وقوع سانحه منتشر کنيم.وي با تاکيد
بر اينکه اطالعات جعبه  VDRسانچي
تقريبا کامل است ،گفت :هماکنون ميتوانيم
بگوييم اطالعات و مصاحبهها تقريبا کامل
است .مقام مسئول سازمان بنادر درباره شناور
سانچي نيز گفت :روباتها در حال بررسي
چگونگي قرار گرفتن نفتکش ســانچي در
کف دريا هستن د و در حال بررسي اوليه براي
خارجسازي اين شناور هستيم.
د د جستجو براي يافتن جعبه
آغاز مج 
سياه  ATRآسمان از صبح امروز

مقام مسئول سازمان هواپيمايي کشوري
از آغاز عمليات جستجو براي يافتن جعبه
ســياه هواپيما  ATRآسمان در صورت
مســاع د بودن شــرايط آب و هوايي خبر
داد .محمدســعي د شــرفي در گفتوگو با
تســنیم ،اظهار کرد :با توجه به نامساعد
بودن شــرايط آب و هواي منطقه سقوط
هواپيما،عمليات جستجو براي يافتن جعبه
سياه متوقف شــده بود.وي بيان کر د :در
صورت مساع د بودن شرايط آب و هوايي
عمليات جستجو از صبح فردا مج ددا آغاز
ميشود.مديرکل دفتر عمليات هوانوردي
ســازمان هواپيمايي کشــوري همچنين
گفت :تيم کارشناســي فرانسوي امروز به
تهران بازميگردند.

ديهای وزارت راه نيست
جان انسانها مالک اولويت بن 

گروه راه و مســکن :اگرچه سوانح هوايي در ايران
يده د و جان تعدادي از
هرچن د ســال يکبار رخ م 
هموطنانمــان را ميگير د اما از ســال  84تاکنون
يعني در چهار دولت اخير از دولت نهم تا دوازدهم
تعدا د کشتههاي ســوانح هوايي بيش از  ۵۰۰نفر
بوده است اين در حالي است که تعدا د کشتههاي
سوانح جا دهاي در اين مدت بيش از  ۲۱۹هزارنفري
يدهد
و تقابل  438برابري بوده اســت که نشان م 
اين دو شــاخص در حوزه حملونقــل با يکديگر
قابلمقايسه نيســت .به گزارش «عصر ايرانيان»
يده د در دنيا
در حملونقل جا دهاي ،آمارها نشان م 
به ازاي هر  ۱۰هزار خودرو  ۹نفر کشته ميشوند،
درحاليکــه در ايران به ازاي اين تعدا د خودرو۳۷ ،
تن کشته ميشوند .بر اســاس اعالم پژوهشکده
بيمه مرکزي ايران ( ،)۱۳۹۴کشور ازنظر تصادفات
ناايمن رانندگي در بين  ۱۹۰کشــور جهان ،رتبه
 ۱۸۹را بــ ه خــو د اختصــاص داده و ازاينجهت،
تنها کشــور ســيرالئون در غرب قاره آفريقا است
که وضعيت نامناســبتري نســبت به ايران دارد.
عدم رعايت مقــررات ،خودروهاي باکيفيت نازل،
وضعيــت نامطلــوب بعضي از جا دههــا و ...در به
وجو د آمدن اين شــرايط مســلم ًا نقــش دارند .از
ســوي ديگر ميزان جابهجايي مسافر در ايران ۹۲
درص د در اختيار حملونقل جا دهاي و زميني است
 5درصــ د به حملونقل ريلــي و تنها  3درص د به
مســافرتهاي هوايي اختصاص دارد .بنابراين دو
يده د متوليان
شــاخص مهم حملونقلي نشان م 
سفرهاي برونشــهري باي د بيشترين اهتمام را به
بخش جا دهاي داشته باشند .بهخصوص که اصالح
وضع موجو د در بخش جا دهاي با هزينههايي کمتر
از خريــ د ناوگان مدرن هوايي بــوده و با توجه به
اينکه ف ّنــاوري ،دانش ،نيروي انســاني و صنايع
خودروسازي و راهســازي نيز کام ً
ال بوميهستند،
هــم از خروج ارز از کشــور جلوگيري ميکن د هم
اشــتغالزايي بااليي دارد .اين در حالي اســت که
وزارت راه و شهرســازي قسمتي از تالش خو د را
براي توسعه ريلي مســافري به کار ميبن د د که با
توجه به ميزان ســرمايهگذاري الزم براي توسعه

رسانهاي به آن بيشــتر است تلفات جا دهاي است
و براي توجه جامعــه و همگان به تلفات جا دهاي
نياز است رسانهها بســيار قويتر در اين موضوع
کار کنند.

ميزان تلفات جاده نســبت به هواي بســيار
باالست

زيرســاختهاي ريلي از يکسو و تخصيص انواع
يارانههاي مســتقيم و پنهان ،و تالش براي پيدا
کردن فاينانســور براي حملونقل ريلي مسافري
از ســوي ديگر و نيز عدم اســتقبال مردم از سفر
با قطار به دليل کندي فرســوده بودن واگنهاي
انتقالي ســرعت آن و طوالني بودن پروسه توسعه
قطارهاي سريعالسير در کشور ،درمجموع روزبهروز
از ســهم ريل از جابهجايي مسافر کاسته شده و با
توجه به محدوديت ناوگان هوايي و زيرساختهاي
فرودگاهي کشور ،به سهم جاده و عليالخصوص
خودروي شــخصي از ســفر افزوده ميشود .اين
مســائل در حالي اســت که تمام توان وزارت راه
براي توســعه حملونقل هوايي خالصهشده است
و اين وزارت خانه با تمام تالشــي که انجام داده
همچنان در توسعه و نوسازي ناوگان هوايي موفق
نبوده است.
سوناميمرگ جا دهاي

يدهــ د درصورتيکه
همه اين اتفاقات نشــان م 
وزارت راه و شهرسازي برنامه مدوني براي اصالح
زيرساختهاي جا دهاي نداشته باشد ،با سوناميمرگ
در جا دهها در سالهاي پيش رو مواجه خواهيم بود.

ضمن اينکه عالوه بــر وزارت راه ،وزارت صنعت
در بخــش نظارت بر ارتقــاي کيفيت خودروهاي
توليــ د داخل و پليس راهــور در بخش آموزش و
ترويج فرهنگ صحيح رانندگي و همزمان اعمال
ج ديتر قانون و برخور د با خودروهاي حادثهساز در
جا دهها هم نياز داريم .حال با نزديک شــدن ايام
عي د نوروز و ســفرهاي نوروزي باي د دي د وزارت راه
چه برنامهاي براي کاهــش حداکثري امام تلفات
جا دهاي در عي د نوروز دارد.
حوادث جــا دهای هزین ه زیــادی را بر جامعه
تحمیل میکند

در همين رابطه سي د حسين افضلي نماينده مردم
اقلي د و عضو کميســيون عمران مجلس در گفتگو
با «عصر ايرانيان» گفت :ميــزان تلفات جا دهاي
در مقايســه با هوايي قطع ًا بیشتر است و عالوه بر
تعدا د فوتيهاي حوادث جا دهاي ميزان مصدومان
و معلوالن اين حوادث هم زيا د است و اين هزينه
زيادي را بر دوش جامعه تحميل ميکند .وي بابيان
اينکه باید درزمينه سفرهاي جا دهاي توجه ويژهاي
شــود ،افزود :در حوادث هوايي اثرات منفي روحي
که به جامعه وار د ميکن د بهواسطه پرداخت خاص

افضلي بابيان اينکه در حوادث جا دهاي پارامترهاي
مختلفي براي بروز اتفاق وجو د دارد ،يادآور شــد:
بحث استاندار د بودن و امينت جاده و خودرو خطاي
انســاني نظارت و مهارت و آمــوزش يکي از چند
پارامتر اين حوادث اســت و ميزان تلفات زميني ما
نسبت به هوايي بســيار باالست .وي اظهار کرد:
همه بخشهاي کشــور الزم است نسبت به اين
موضوع حســاس شــون د و اگر در راستاي بهبود
اين مســئله چه از بع د راه چه از بع د وسيله نقليه و
سيســتم نظارتي و آموزش به افراد ،تغييري ايجاد
شو د در کاهش اين تلفات موفق خواهيم بود.
جاده آخرين اولويت صنعت حمل و نقل است

نماينده مردم اقلي د بابيان اينکه بودجه کافي براي
تأمين اعتبار پروژههاي عمراني جا دهاي وجو د ندارد،
تأکي د کرد :يکــي از مهمترين راهکارها براي حل
اين مشــکل تأمين مالي اين پروژهها ورو د بخش
خصوصي به اين عرصه اســت .عضو کميســيون
عمران تصريح کرد :در چن د ســال گذشته سيستم
ريلي نسبت به سيستم جا دهاي در اولويت قرارگرفته
است و جاده اولويت آخر راه است و ميبايستي اين
بخش از سيستم حمل نقل موردتوجه ويژهاي قرار
بگيرد .بر اساس اين گزارش اگر اولويت وزارت راه
حفظ جان مردم در سفر است ميزان تلفات جا دهاي
بيســار بيشتر از تلفات هوايي است و به ازاي هر 1
نفر  438نفر در جاده طي  12سال اخير فوت کرده
اند .به نظر مير د اولويــت وزارت راه براي خري د و
قراردادهاي ميلياردي فقط نوسازي ناوگان هوايي
بدون در نظر گرفتن اولويت  97درص د جامعه است.
کسي مخالف نوسازي صنعت هوايي کشور و خريد
هواپيماي نو نيست اما نوع اولويت بندي وزارت راه
براي تخصيص اعتبارات و توجه به نحوي است که
گويا جان انسانها در آن مالک نيست.

د و نقيض از تعدا د رادارهاي تقرب فرودگاهها
آمارهاي ض 
در حالي مديرعامل شــرکت فرودگاهها با
تايي د نبو د رادار در فرودگاه ياســوج اعالم
کرده بو د  ۵فرودگاه کشور رادار تقرب دارند
که مقام مسئول سازمان هواپيمايي گفت:
فقط  ۴فرودگاه کشور به رادار تقرب تجهيز
شــده اند .به گزارش تســنیم ،بالفاصله
پس از ســانحه دلخراش سقوط ATR
هواپيمايي آســمان عدم تجهيز فرودگاه
ياســوج به رادار تقرب به عنوان يکي از

داليل احتمالي بروز حادثه صبح يکشنبه
 29بهمن مطرح شد .در خالل اعالم زمان
سقوط اي تي آر  72در کوه دنا مصاحبهاي
به نقل از مديرکل فرودگاه ياسوج مبني بر
نبو د رادار در اين فرودگاه منتشر شد .خبري
که کميبع د محسنيان (مدير کل فرودگاه
ياسوج) در گفت وگو با تسنيم آنرا از اساس
تکذيب کــرد .پس از تايي د و تکذيبهاي
راداري و در فاصلــه بيش از  48ســاعت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاق د ســن د رسمی
حوزه ثبتی رامسر
نظر به دستور موا د  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سن د رســمی مصوب ، ۲۰/۹/۱۳۹۰امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مســتقر در واح د ثبتی رامسر مور د رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی
می گر د د :
امالک متقاضیان واقع در بصلکوه پالک اصلی  ۲بخش ۵
 ۵۰۱فرعی مجزی شــده از پالک  ۳۶فرعی :اسفندیار حیدری نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  ۲۳۷.۶۴متر مربع خریداری بدون واسطه از
بهروز غنمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شستاء پالک اصلی  ۳بخش ۵
 ۲۱۴فرعــی :حبیب اله عاری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی
به مســاحت  ۱۰۳۳.۸۹متــر مربع خریداری بدون واســطه از حجت اله عاری مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شاهمرا د محله پالک اصلی  ۱۰بخش ۵
 ۱۱۸فرعی  :یزدان کریم نیا نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۴۰۶متر مربع خریداری مع الواسطه از حاجی علی نقی قاسمی کالیه مالک
رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کالیه بن پالک اصلی  ۱۱بخش ۵
 ۵۴۴فرعی :مجی د عارف عشقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۱۶۷.۵۰متر مربع خریداری مع الواسطه از حسن ذوقی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کر د محله پالک اصلی  ۱۹بخش ۵
 ۶۴۲فرعی :مرتضی نصرالهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۲۰۸متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاجان کر د رستمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مشاء کالیه پالک اصلی  ۲۰بخش ۵
 ۳۴۱۴فرعی مجزی شــده از قطعه  ۶۵تفکیکی :موسی کریم پور نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۰۴.۴۲متر مربع خریداری بدون واسطه
از بنیا د مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خانه سر پالک اصلی  ۲۱بخش ۵
 ۹۴۳فرعی مجزی شــده از پالک  ۱۵۹فرعی :محم د نکو زا د نســبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۵۱متر مربع خریداری مع الواسطه از مجید
مهنما مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بریشی پالک اصلی  ۲۲بخش ۵
 ۲۳۹۲فرعی مجزی شده از قطعه  ۶۰۳تفکیکی :امین قلی پور نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۶۰متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سلمرودسر پالک اصلی  ۲۷بخش ۵
 ۴۲۲۸فرعی مجزی شده از پالک  ۱۳۹۲فرعی :فریبا آقا جعفری نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۱۲۶.۳۵متر مربع خریداری بدون واسطه
از محم د هادی احم د مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لمتر پالک اصلی  ۲۸بخش ۵
 ۴۷۴فرعی :ســعی د و عبدالمجی د شــهرت هر دو شعرباف نسبت به هر یک نیم دانگ
مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به مســاحت  ۱۹۲۰متر مربع
خریداری بدون واسطه از نصرت آغا شعرباف مالک رسمی.
 ۲۲۹۱فرعی مجزی شــده از پالک های  ۳۰۷و  ۱۸۳۷فرعی :مهدی شــوهانی نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۸۸.۴۰متر مربع خریداری
بدون واسطه از اسماء لمتر محمدی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در رضی محله پالک اصلی  ۳۶بخش ۵
 ۱۵۲۱فرعی مجزی شــده از قطعه  ۳۴۴تفکیکی :حمی د قاسم نژا د نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۲۰۴.۱۲متر مربع خریداری مع الواسطه از
علی رضی کاظمی مالک رسمی.
 ۱۵۲۲فرعی مجزی شده از پالک  ۱۰۹۹فرعی :فریبرز سیاح انسان نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۴۲.۸۲متر مربع خریداری بدون واسطه

پس از محوشــدن  ATRآسمان از رادار
مرکز کنترل فضاي کشــور ،مديرعامل
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در
نشست خبري مشترک با رئيس سازمان
هواپيمايي کشوري حاضر شد .رحمت اهلل
مه آبادي با بيان «طبق رويههاي حرفهاي
پس از هر حادثهاي سعي ميکنيم صحبت
نکرده و سکوت کنيم» گفت :اين بار نيز
برهمين اســاس تابع ســازمانهاپيمايي

کشــوري بوديــم و تا ايــن لحظه هيچ
مصاحبهاي از مديران شرکت فرودگاهها در
رابطه با سقوط هواپيما آسمان انجام نشده
و هرگونه مصاحبهاي را تکذيب ميکنيم.
وي با تاکي د بر اينکه مدير فرودگاه ياسوج
با هيچ رســانهاي مصاحبه نکرده است،
گفت :طي  3ســال اخير در فضاي کشور
و فرودگاهها اتفاقات بسيار بزرگي افتاده و
ايمني را با خري د تجهيزات در سطح قابل

از قاسم حدادی مقدم مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شاهمنصور محله پالک اصلی  ۳۷بخش ۵
 ۲۰۸فرعی :محم د ساسان پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مســاحت  ۲۰۶متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیا د مستضعفان انقالب اسالمی
مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سفی د تمشک پالک اصلی  ۴۶بخش ۵
 ۱۵۸فرعی :مریم رســتمی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۷۰متر مربع خریداری مع الواسطه از رحمانقلی خلعتبری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پیازکش کتالم پالک اصلی  ۲۹۶بخش ۵
 ۳۳۶فرعی مجزی شده از پالک های  ۲و  ۵۶فرعی :علی نکو زا د نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۶۶۶.۳۴متر مربع خریداری مع الواسطه از
محم د نکو زا د و علیرضا احمدنژا د مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در زرودک جواهرده پالک اصلی  ۳۰۶بخش ۵
 ۱۵۵فرعی مجزی شــده از قطعه  ۱۱تفکیکی :ابوطالب شعبانیان نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۳۵۲متر مربع خریداری بدون واسطه از
رمضان شعبانیان مالک .
امالک متقاضیان واقع در بازراش جواهرده پالک اصلی  ۳۳۱بخش ۵
 ۲۳فرعی :مسلم صابری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 ۵۰۰متر مربع خریداری بدون واسطه از اسحق صابری مالک .
امالک متقاضیان واقع در گلین جنت رودبار پالک اصلی  ۳۷۴بخش ۵
 ۸۳فرعی :ســتار شکیبائی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  ۴۱۳.۱۰متر مربع خریداری بدون واسطه از علی شکیبائی مالک .
امالک متقاضیان واقع در میان الت پالک اصلی  ۵۱۱بخش ۵
 ۲۱فرعی :فرها د جبل عاملی نسبت به ششدانگ اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  ۷۷۱.۷۶متر مربع خریداری بدون واسطه از سی د محمو د روحانی مالک.
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاق د
سن د رســمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشــار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشن د بای د از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخــذ نمایند .معترض بای د ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمای د و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل
تحویل ده د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت
و در صورتــی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگر د د یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به صدور سن د مالکیت
می نمای د و صدور سن د مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است
برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مور د قســمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی
پذیرفته نشــده ،واح د ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدی د حدود،
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدی د حدو د به صورت همزمان باطالع عموم می
رسان د و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاق د سابقه تحدی د حدود ،واح د ثبتی آگهی
تحدی د حدو د را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م الف م.الف96/220/217
تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/23 :
اسفندیار نوری شیرازی -رئیس اداره ثبت اسنا د و امالك رامسر
رونوشت آگهی حصر وراثت .نظر به اینکه ابوطالب علیزاده قائینی دارای شناسنامه
شــماره  2به شرح دادخواســت به کالســه  90/961063از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم علیزاده قائینی به
شناسنامه  7در تاریخ  1371/7/27در اقامتگاه دائمی خو د بدرو د زندگی گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :مریم نعمتی محمدآبادی –ش ش  14ت
ت  1296صادره از احمدآبا د همسر متوفی  -2حیدر علیزاده قائینی –ش ش  4متولد
 1338صادره از مشــه د فرزن د متوفی -3کاظم علیــزاده قائینی –ش ش  129متولد
 1332صادره از مشــه د فرزن د متوفــی  -4ابوطالب علیزاده قائینی –ش ش  2متولد
 1325صــادره از احمدآبا د فرزن د متوفی  -5تقی علیزاده قائینی –ش ش  128متولد

مالحظهاي افزايــش دا دهايم .در همين
راستا حدو د  30ميليار د تومان براي توسعه
فرودگاه ياسوج هزينه شــده و  600متر
طول بان د آن را افزايش يافته است.

اخبار
خانههاي خالي از کانال ليزينگ
وار د بازار شوند

معاون مســکن و ســاختمان وزيــر راه و
شهرســازي راه اندازي ليزينگ مسکن در
ســال آينده را محتمل خوان د و گفت :ورود
ليزينگهاي بانکي به بخش مسکن ميتواند
موجب ورو د خانههاي خالي از سکنه به بازار
توگو با فارس
شود.حام د مظاهريان در گف 
در خصوص عدم راهاندازي ليزينگ مسکن
در نظام بانکي گفت :بانک مرکزي نگران
اين است که بانکها سپر دههاي خو د را در
ليزينگها واريز کنن د چون ســو د بيشتري
دارد ،بنابراين بانــک مرکزي از اين جهت
سيســتم بانکي را از اين اقــدام منع کرده
است.وي افزود :البته بنده موافق هستم که
ليزينگهاي بانکي هم وام مســکن همراه
با کنترل اعطا کنند ،يعني اين گونه نشــود
سرمايههايي که برنامهريزي شده به مسکن
کم در آمدها اختصاص ياب د وار د ليزينگها
شود.مظاهريان خاطرنشــان کرد :در عين
حال يکي از بحثهايي که براي خانههاي
خالي از سکنه داريم ،ورو د با کنترل از طريق
ليزينگهاي بانکي به بازار مسکن است.
پايان دادن به تنش ارزي الزمه
ساماندهي بازار مسکن

سخنگوي کميســيون عمران مجلس ،از
بزرگ شدن حباب قيمتي در بازار مسکن
انتقــا د کر د و گفت :پايــان دادن به تنش
ارزي ،برخور د با سوءاســتفاده کنندگان و
حمايت از تولي د مســکن الزمه ساماندهي
بازار اســت.صدیف بدری در گفت وگو با
خانه ملت ،با انتقا د از آشفتگي بازار مسکن
و بزرگ شــدن حباب قيمتي در آن ،گفت:
همزمان با افزايش تورم در بازار مســکن
قدرت خريــ د مردم کاهش يافته اســت.
ســخنگوي کميســيون عمران مجلس
شــوراي اســامي ،با بيان اينکه عوامل
مختلفي در نابساماني کنوني بازار مسکن
دخيل است ،تصريح کرد :مهمترين عامل
حبابي شدن نرخ مسکن در هفتههاي اخير
نوســانات نرخ ارز بوده است.نماينده مردم
اردبيل ،نير ،نمين و ســرعين در مجلس
شوراي اســامي ،با تاکي د بر اينکه گراني
نرخ مصالح ساختماني به حبابي شدن نرخ
قيمت خانههاي نوســاز منجر شده است،
افزود :مهمترين اقدام براي ساماندهي بازار
مسکن پايان دادن به تنش ارزي در کشور
است.وي با بيان اينکه جو رواني حاکم بر
جامعه حباب گراني مسکن را مدام بزرگ
تر ميکند ،گفت :با توجه به ورو د دولت به
ساماندهي بازار ارز بهبودي در نرخ مسکن
شاه د خواهيم بود.

 1330صادره از احمدآبا د فرزن د متوفی  -6سکینه علیزاده قائینی –ش ش  849متولد
 1333صــادره از احمدآبا د فرزن د متوفی  -7زهرا علیزاده قائینی –ش ش  33متول د
 1341صادره از مشــه د فرزن د متوفی  -8فاطمه علیــزاده–ش ش  179متول د 1322
صادره از احمدآبا د فرزن د متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را به استنا د ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نمای د تا هر کسی اعتراضی
دار د و یا وصیتنامه از متوفی نز د او باش د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دار د واال گواهی صادر خواه د شد.
قاضی شورا شعبه  170شورای حل اختالف شهرستان مشه د 61113
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سرور هاشمی فرزن د نظر
خواهان گل بانو میرزادوستی فرزن د سیف اله به قیومیت مجی د حیدری دادخواستی
به طرفیت خوانده ســرور هاشــمی فرزن د نظر به خواســته طالق مطرح که به این
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609987586901107شعبه  19دادگاه
خانواده مجتمع قضایی شهی د مطهری شهرستان مشه د ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/1/21ساعت  9:30تعیین 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 جرای د کثیراالنتشــار آگهی میگر د د تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو د نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه
حاضر گر دد.
منشی شعبه  19دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهی د مطهری مشه د 61112
محکوم له  :حسن خاکپورمحکوم علیه  :ملیحه سقایان حقیقی پیرو آگهی های منتشره
در جرای د بدینوسیله به ملیحه سقایان حقیقی که مجهول المکان می باش د ابالغ میشود
طبــق اجرائیه صــادره از  9610427503400149در پرونده کالســه  950021به
موجب درخواســت اجرای حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه
 9509977503400232محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  81742000ريال
بابت اصل خواســته و مبلغ چهارص د و هشــتا د هزار ريال بابت هزینه دادرســی و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسی د لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول
شــاخص تورم در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق
اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باش د  .بدیهی است با توجه
بــه غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین
متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باش د لذا مفا د اجرائیه
صــادره یک نوبت در اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در
یکی از جرای د کثیراالنتشار درج میگر د د تا .ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت
به اجرای مفا د اجرائیه اقدام گر د د در غیر اینصورت واح د اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواه د نمود.
متصدی امور دفتری شــعبه  154شــورای حل اختالف مجتمع شــماره سه مشهد
61111
پیرو آگهی های منتشره در جرای د بدین وسیله به محکوم علیه علی چوپان زاده بک که
مجهول المکان می باش د ابالغ میگر د د چون وفق دادنامه شماره 9609977503800876
صادره از شــعبه  164در پرونده شــماره  960537محکوم به محکومیت خوانده به
پرداخــت جمعا  80/000/000ريال معادل هشــت میلیون تومان بابت  4فقره چک به
شــماره های  1496/071522/45مورخه  92/9/11و  92/9/4- 1496/071521/59و
– 1496/071524/17مورخــه  92/9/16و  92/9/14- 1496/071523/31هــر یک به
مبلغ دو میلیون تومان و خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول
ان در اجرای احکام و هزینه دادرســی به مبلغ  202/000تومان و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه مرحله بدوی در حق خواهان صادر محکوم له سعی د رمضان پور و نیم
عشر دولتی شده ای د ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت داری د نسبت به اجرای
مفا د اجرائیه اقدام نمایی د در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به
وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواه د نمو د .
متصدی امور دفتری شــعبه  164شــورای حل اختالف مجتمع شــماره سه مشهد
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