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اخبار
شرايط ورود خودرو به جزيره کيش
در تعطيالت نوروزي

دبيرســتاد نــوروزي کيش ،شــرايط ورود
خودروهاي مسافران را از از بنادر منتهي به
جزيره کيش درتعطيالت نوروزي اعالم کرد.
به گزارش تسنیم عليرضا قائديان اظهار کرد:
از  27اسفند ماه سالجاري تا  15فروردين ماه
سال  ،1397ورود خودروها به جز خودروهاي
داخلي که مدل قبل از ســال  1390اســت
وخودروهاي خارجي که مدل قبل از ســال
 1385است با رعايت ضوابط ومقررات ودارا
بودن معاينه فني معتبر ،به جزيره کيش مجاز
اســت.وي با اشاره به اينکه دوره ماندگاري
و تــردد خودروهــاي ورودي از کشــور به
کيش دراين ايام پنج روز اســت يادآور شد:
در صورتيکــه خودرويي بيش از مدت زمان
مقرر درجزيره حضور داشته باشد  ،خودروي
مربوطه مشــمول ضوابط مقرر خواهد شد
وبليط برگشــت شناور نيز باطل خواهد شد.
وي افزود :هزينــه ورود هر خودرو مبلغ دو
ميليون ريال است که دربنادر چارک وآفتاب
دريافت ميشود.
يک گام تا توليد ريل ملي

حدود  ۴سال از خريد و نصب خط توليد ريل
توسط ذوبآهن ميگذرد.با توجه به نياز توليد
ســاالنه ۲۰۰هزار تن ريل ،بايد از مسئوالن
شرکت ذوبآهن پرسيد با وجود تکميل ۹۷
درصدي اين خط توليد ،چرا هنوز توليد ريل
در اين شرکت به توليد انبوه نميرسد؟ يکي
از اصليترين عوامل پيشرفت اقتصادي هر
کشور ،تالش در جهت توسعه زيرساختهاي
اقتصادي آن کشــور از جملــه حملونقل
کاالســت .در زمينه حملونقل کاال همواره
تالش ميشود دو عامل مهم و تأثيرگذار يعني
زمان و هزينه جابجايي کاال از فروشــنده به
خريدار به حداقل ميزان خود برسد .حملونقل
ريلي در مقايسه با ديگر شيوههاي حمل کاال
از جمله حملونقل جادهاي سازگاري بيشتري
با محيطزيست دارد ،بهطوريکه حدود  20برابر
کمتر آلودگي ايجاد ميکند .با اينحال قيمت
فروش ريل در مقايسه با ديگر پروفيلهاي
فوالدي بسيار باالتر بوده و براي توليدکننده
از جذابيت باالتري برخوردار است .از طرف
ديگر خط توليد ريلي که توســط شــرکت
ذوبآهن اصفهان خريداري شده ،عالوه بر
توليد ريل ،قابليت توليد نوعي از تيرآهن که به
تيرآهن بالپهن معروف بوده را نيز دارد.لذا با
توجه به آنچه گفته شد عالوه بر اينکه دانش
فني توليد ريل موردنياز کشور و حتي منطقه
در کشــور وجود دارد ،از لحاظ اقتصادي نيز
براي شرکت ذوبآهن اصفهان نيز سودآور
است و ميتواند اين کارخانه را به قطب توليد
ريل باکيفيت در منطقه تبديل کند.
بازنگري قرارداد اپراتورهاي بنادر

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با تاکيد
بر بازنگري در قــرارداد پايانههاي کاالهاي
عموميگفت :اپراتورهاي پايانههاي کاالي
عموميدچار مشــکل هســتند .به گزارش
ســازمان بنادر و دريانوردي ،محمد راستاد
در همايش ســاالنه معاونان امــور بندري
بــا تاکيد بر بازنگري در قــرارداد پايانههاي
کاالهاي عمومــي ،افزود :عمده اپراتورهاي
پايانههاي کاالي عموميدچار مشکل هستند
و مشــکالت کارگري در اين پايانهها بيشتر
رويت ميشــود ،بنابراين به واقعي ســازي
قرارداد پايانههاي کاالي عمومينياز داريم.
وي با انتقاد از معطل شــدن تمديد ،اصالح،
تغيير و يا ارتقــاي قرادادهاي بندري ،تاکيد
کرد :هيچ قرادادي نبايد گرفتار بالتکليفي و
معطلي شود و معاونان بايد تا سه ماه پيش از
اتمام زمان قراداد ،هرگونه اصالح و تغيير در
فرمت قردادها را پيشبيني کنند.

آخوندي :استعفا نميدهم

گروه راه و مسکن :طرح استيضاح وزير راه سه هفته پيش
بعد از برف و کوالک و بسته شدن برخي جادهها و بروز
مشکالت تردد در از مسيرهاي زميني ،ريلي و حتي هوايي،
در مجلس تهيه و حتي به امضاي  50نماينده هم رسيد.
به گزارش «عصر ايرانيان » مشکالت حوزه حملونقل،
نداشتن مديريت صحيح در مواقع بروز يک مشکل ساده
مثل برف و باران،سقوط هواپيما ،بستن شدن جادهها در
روزهاي برف ،اجرا نشــدن قوانين در بخش حملونقل
ازجمله محوريهاي اين استيضاح است.جلسه استيضاح
آخوندي روز گذشته در کميسيون عمران برگزار شد.

جلســه معتقد بودند که براي آرامش افکار عموميبهتر
است که آخوندي خود استعفا دهد ،اما وزير راه گفت که
بنده استعفا نميدهم.عضو کميسيون عمران خاطرنشان
کرد :نمايندگان متقاضي اســتيضاح آخوندي درنهايت
قانع نشدند و گفتند که در صحن علني بهصورت جدي
موضوع اســتيضاح وي را مطرح ميکنند تا اين اتفاق
بيافتد .ردر همين رابطه ســيد حســين افضلي نماينده
مردم اقليد و عضو کميسيون عمران مجلس در گفتگو
با «عصر ايرانيان» گفت :همانطور که انتظار ميرفت
استيضاحکنندگان به نمايندگي آقاي وکيلي و با حضور
وزير راه و شهرســازي با تمام معاونانش در کميسيون
عمران برگزار و بحث شد .نماينده مردم اقليد بابيان اينکه
ســوا التي از وزير راه شد و وزير پاسخ دادند ،افزود :يک
تعداد از استيضاحکنندگان انتقادات خود را مطرح کردند و
در مقابل بعضي از نمايندگان از عملکرد وزير دفاع کردند.
افضلي يادآور شــد :نتيجه نهايي اين جلسه اين بود که
سؤالکنندگانقانعنشدندودرخواستکردندايناستيضاح
به صحن علني مجلس ارجاع شود و وزير پاسخگوي همه
نمايندگان باشد و درنهايت مجلس تصميم نهايي را بگيرد.
عضو کميسيون عمران بابيان اينکه از وزير راه خواسته شد
که استعفا دهند اما آخوندي نپذيرفت ،تصريح کرد :اين
درخواست نهتنها امروز بلکه قبلتر از وزير راه شده بود؛ در
هر حوزهاي مربوط به کار هر وزيري يک مبحثي هميشه
مطرح بوده است اين است که وزير مربوطه استعفا دهد.
وي افزود :استداللي که آخوندي براي عدم پذيرش استعفا
داشتند اين بود که با استعفا بر روي مسائل پيشآمده و
زوايايي قضيه سرپوش گذاشته ميشود و عدم استعفا به
خاطر روشن شدن موضوع است .افضلي تأکيد کرد :در
جلســه مطرح شد که اين شما استعفا داديد که وزير راه
گفتند با توجه به پيگيريهاي که در چند روز گذشته در
مسائل مختلف داشته آمد نشاندهنده اين است که استعفا
ندادهام .وي تشــريح کرد :يکي از استيضاحکنندگان در
جلسه از آخوندي به خاطر فتح بابي براي آينده و آموزش
به ديگران استعفا دهد که وزير قبول نکرد.

استيضاح آخوندي به سود دولت است

عضو کميســيون عمران مجلس اســتيضاح وزير راه و
شهرسازي را به سود دولت عنوان کرد و گفت :آخوندي
براي توضيح مواردي در جلسه کميسيون عمران حضور
مييابد .حسينهاشميتختي نژاد در گفتوگو با تسنیم،
اظهار کرد :بعدازظهر امروز با حضور وزير راه و شهرسازي
و نمايندگان استيضاحکننده جلسهاي برگزار ميشود.وي
بابيان اينکه مجلس در موضوع استيضاح جدي است،
تصريح کرد :حرفوحديثهايي درباره کميسيون عمران
مجلس گفته ميشود که اينگونه نيست .ما همه جوانب و
منافع ملي را در بحث استيضاح وزير راه در نظر ميگيريم.
وي با تأکيد بر اينکه استيضاح وزير راه به لحاظ فني به
سود دولت بوده و کمک خواهد کرد ،افزود :در جلسه امروز
پاسخهاي وزير شنيده ميشود و اگر استيضاح ضرورت
داشته باشد آن را پيگيري خواهيم کرد.عضو کميسيون
عمران مجلس درعينحال گفت :به نظر ميرســد روند
به سمتي است که استيضاح وزير راه و شهرسازي عملي
شود.هاشميبا ابراز اميدواري در رابطه با اينکه استيضاح
به مصلحت کشــور باشد افزود :شايد نبودن آخوندي در
دولت به مصلحت خودش باشد.

خانه ملت ،با اشاره به جزييات جلسه امروز (يکشنبه 13
اسفند) کميســيون عمران مجلس ،گفت :بررسي طرح
استيضاح آخوندي دستور کار امروز اين کميسيون بود که
با حضور وزير راه و شهرسازي و معاونان وي و همچنين
نمايندگاناستيضاحکنندهبرگزارشد.سخنگويکميسيون
عمران مجلس شوراي اسالمي ،بابيان اينکه از  21نماينده
امضاکننده طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي  11نفر از
توضيحات آخوندي قانع نشدند ،افزود :با توجه به عدم اقناع
نمايندگان از توضيحات آخوندي اين طرح به هيئترئيسه
ارجاع شــد.نماينده مردم اردبيل ،نير ،نمين و سرعين در
مجلس شوراي اسالمي ،ادامه داد :طبق آييننامه مجلس
هيئترئيسه  10روز فرصت بررسي طرح استيضاح وزير
راه را داشــته و پسازآن اين وارد صحن علني مجلس
خواهد شد.وي با اشاره به محورهاي استيضاح آخوندي،
گفت :عدم توانايي در مواجه بــا بحرانهاي موجود در
سيستم حملونقل کشور ،عدم نظارت بر سيستم ناوگان
هوايي ،ريلي و بروز مشــکالت در کشور و مرگ تعداد
بســيار زياد هموطنان عزيز ،عدم اجــراي برنامههاي
ارائهشــده به مجلس شوراي اسالميدر نوسازي ناوگان
حملونقل عمومي ،بيانگيزگي وزير و عدم پاسخگويي

عدم اقناع  ۱۱نماينده از توضيحات آخوندي

ســخنگوي کميســيون عمران مجلس از ارجاع طرح
استيضاح وزير راه و شهرسازي به هيئترئيسه مجلس
خبر داد .صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری

به مردم شــريف و نمايندگان آنها از محورهاي طرح
اســتيضاح آخوندي بود.ســخنگوي کميسيون عمران
مجلس شوراي اسالمييادآور شد :پس از صورتجلسه
اين طرح در کميسيون عمران مجلس ساير مراحل در
خصوص بررسي استيضاح وزير طي خواهد شد.
آخوندی :استعفا نمیدهم

عضو کميســيون عمران گفت :وزير راه و شهرســازي
تقاضاي نمايندگان مجلس براي استعفا از اين سمت را
نپذيرفت .شهرام کوسهغراوي عضو کميسيون عمران
در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،با اشــاره به
بررسي طرح تقاضاي اســتيضاح عباس آخوندي وزير
راه و شهرســازي در جلسه عصر امروز اين کميسيون،
اظهار کــرد :در اين جلســه وزير راه و شهرســازي و
استيضاحکنندگان ديدگاههاي خود را مطرح کردند.وي
بابيان اينکه نمايندگان متقاضي اســتيضاح وزير راه و
شهرسازي در  5محور ديدگاههاي خود را مطرح کردند،
گفت :يکي از محورهاي اصلي اين استيضاح بيانگيزگي
آخوندي و يکي ديگر از محورها ،عدم پاسخگويي درست
وي به مردم در حوزههاي مختلف اعم از ريلي ،جادهاي و
هوايي است.کوسهغراوي تصريح کرد :نمايندگان در اين

«عصرايرانيان»درگفتگو با اعضاي کميسيون عمران اخرين وضعيت حادثه دنا را بررسي ميکند

گروه راه و مسکن :يک فروند هواپيماي اي تي آر ۷۲
ـ  ۲۰۰هواپيمايي آسمان  ۰۸:۴۵صبح روز  ۲۹بهمن
ماه امسال دقايقي پس از آنکه مرکز کنترل ترافيک
هوايي کشــور اعالم کرد از صفحه رادار خارج شده
است ،به دليل برخورد با ارتفاعات قله دنا در نزديکي
فرودگاه ســقوط کرد و همه  ۶۵مسافر آن شامل ۵۹
مســافر و  ۶خدمه پروازي کشته شدند.بعد از  14روز
جعبه سياه اين هواپيما پيدا شده است.
تاييد پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي آسمان

سازمان هواپيمايي کشــوري پس از  ۲۴ساعت پيدا
شدن جعبه ســياه هواپيماي آسمان ،را تاييد کرد .به
گزارش تسنیم جعفرزاده مدير راوبط عموي سازمان
هواپيمايي کشوري اظهار کرد :روز گذشته کوهنوردان
اعزاميعضو گروه تجسس در ارتفاعات دنا موفق به
يافتن جعبه سياه هواپيماي  ATRشدند اما تا زمان
انتقال قطعات و شناســايي آن توسط تيم تخصصي
بررسي ســانحه امکان تاييد رسمييافتن جعبه سياه
از طرف سازمان هواپيمايي کشوري ممکن نبود.وي
افــزود :در حال حاضر جعبههــاي  FDRو CVR
هواپيماي  ATRسانحه ديده ،تحويل مقامات قضايي
داده شد و پس از انجام تشريفات قانوني جهت بررسي
محتويات آن تحويل تيم بررســي ســانحه سازمان
هواپيمايي کشوري خواهد شد.جعفرزاده تصريح کرد:
در حال حاضر اصالت تصاوير جعبه ســياه توسط تيم
بررسي سانحه مورد تاييد قرار گرفته است.
پارسايي از پشت پرده روند واگذاري جعبه سياه به
دادستاني دنا خبر داد

يک عضو هيات رييس کميسيون اصل  ۹۰مجلس
شــوراي اسالمياز اعمال فشار گروهي به استانداري
کهگيلويه و بويراحمد براي ممانعت از واگذاري جعبه

سخنگوي کميســيون عمران مجلس،
توضيحاتي پيرامون حباب نرخ مسکن در
ماههاي اخير ارائــه کرد.صدیف بدری در
گفت وگو با خانه ملت ،با اشــاره به رشد
بي سابقه نرخ مســکن در کشور ،گفت:
گراني ســرمام آور مسکن در کشور بيش
از تــوان مالي مردم و حتي نرخ تورم بوده
است.سخنگوي کميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينکه گراني مسکن
در ســالهاي اخير بي سابقه بوده است،
افزود :تورم در بخش مسکن بيش از نرخ
مورد تصور بوده و دادو ستدها در اين بخش

امروز ،زمان بازگشايي جعبه سياه ATR۷۲

ســياه هواپيماي تهران  -ياسوج به دادستاني دنا خبر مانند بقيه پروندهها بدون نتيجه نماند.
جعبه سياه آسيب ديده يا سالم است؟
داد و گفت که اين افراد ميخواســتند پيش از رويت
دادســتاني ،جعبه سياه را به تهران منتقل کنند.بهرام در حالي که مديرکل نظــارت بر عمليات هوانوردي
پارسايي در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد :ظاهرا يک گروه سازمان هواپيمايي از سالم بودن جعبه سياهاي تي آر
ميخواستند از واگذاري جعبه سياه هواپيماي تهران  -سخن گفته ،رئيس کميسيون سانحه از صدمه ديدن
ياسوج به دادستاني ممانعت کنند که خوشبختانه جديت اين قطعه به دليل نفوذ برف در آن خبر داده است .به
مديريت بحران و معاونت عمراني استانداري کهگيلويه گزارش مهر ،هر دو جعبه ســياه هواپيماي اي تي آر
و بويراحمد جلوي اين اقدام را گرفت و نهايتا منجر به شرکت هواپيمايي آسمان طي دو روز اخير (عصر ديروز
تحويل جعبه سياه به دادستاني شد.وي افزود :گروهي و صبح امروز) در ارتفاعات دنا توسط امدادگران هالل
سعي داشتند به استانداري کهگيلويه و بويراحمد اعمال احمر و کوهنوردان ارتش پيدا شد و به ستاد مديريت
فشار کنند تا جعبه سياه از مسير دادستاني دنا منتقل سانحه سقوط هواپيما واقع در استانداري کهگيلويه و
نشود و اين مساله به درگيري فيزيکي هم منجر شد .بويراحمد منتقل گرديد.بر اساس اعالم مديران ارشد
آنها ميخواستند قبل از رويت دادستاني جعبه سياه سازمان هواپيمايي ،اين دو جعبه سياه هواپيما (CVR
را به تهران ارسال کنند که خوشبختانه موفق نشدند .و  )FDRاز سوي کارشناسان اين سازمان مستقر در
اين عضو هيات رييس کميســيون اصل  ۹۰اضافه محل ستاد مديريت سانحه مورد تأييد قرار گرفته و قرار
کرد :من و يکي از کارشناســان کميسيون اصل  ۹۰است به زودي با اولين پرواز به تهران منتقل شوند.
اظهارات متناقض ۲مقام مسئول
از سوي کميسيون به سازمان هواپيمايي معرفي شديم
تا بر تمام مراحل رسيدگي سقوط هواپيما بخصوص علي رغــم آنکه مديرکل دفتر نظــارت بر عمليات
بازخواني جعبه ســياه نظارت داشــته باشيم.پارسايي هوانوردي ســازمان هواپيمايي کشوري اعالم کرده
اضافه کرد :روز گذشته پس از اعالم مديريت بحران بــود وضعيت ظاهري اين دو جعبه ســياه نشــان
استان کهگيلويه و بويراحمد مبني بر يافتن جعبه سياه ميدهد مشــکلي براي آنها از نظر فني پيش نيامده،
سازمان هواپيمايي کشوري اين موضوع را تاييد نکرد اما رئيس کميسيون سانحه سقوط هواپيماي تهران
و اين مســاله براي ما جاي سوال دارد و موجب ايجاد ـ ياسوج اعالم کرد به دليل باقي مانده جعبه سياهاي
نگراني ميشود .البته جعبه سياه صددرصد سالم تقديم تي آر آســمان به مدت دو هفته زير برفها ،احتمال
دادستاني شده و بقيه پيگيريها انجام خواهد شد.اين خرابي قطعات الکترونيکي آن وجود دارد که ســبب
عضو هيات رييس کميسيون اصل  ۹۰مجلس شوراي شده نتوانيم به طور مستقيم به اطالعات جعبه سياه
اســامياضافه کرد :طبق اظهارات رييس سازمان دسترسي مستقيم داشته باشــيم .البته احتمال پاک
هواپيمايي کشوري بيشتر پروندههاي سوانح هواپيمايي شدن اطالعات جعبه سياه وجود ندارد.
کميتهاي از کميســيون عمران مجلس ناظر روند
همچنان مفتوح اســت اما کميسيون اصل  ۹۰مصر
است اين پرونده هرچه سريعتر تعيين تکليف شود و رمزگشايي

رئيس کميسيون عمران مجلس از رمزگشايي جعبه
سياه هواپيماي تهران -ياسوج با حضور کميتهاي از
کميسيون متبوعش خبر داد.محمدرضا رضایی در گفت
وگو با خانه ملت ،از پيدا شــدن جعبه سياه هواپيماي
تهران ياسوج خبر داد و گفت :فردا رمزگشايي اين جعبه
سياه آغاز خواهد شد.رئيس کميسيون عمران مجلس
شــوراي اســامي ،ادامه داد :کميتهاي از کميسيون
عمران مجلس براي نظارت بر روند رمزگشايي جعبه
ســياه  ATR72انتخاب شده اســت ،افزود :فردا با
حضور نمايندگان منتخب کميسيون عمران مجلس
رمزگشايي از جعبه سياه صورت خواهد گرفت.
کميسيون عمران نســبت به اطالعات موجود در
جعبه سياه حساس است

در همين رابطه سيد حسين افضلي نماينده مردم مردم
اقليد و عضو کمیســیون عمران مجلس در گفتگو با
«عصرايرانيان» گفت :استخراج اطالعات جعبه سياه
هواپيما يک کار بســيار تخصصي است و نياز به ورود
کميته تخصصي براي استخراج اطالعات ان است .وي
با بيان اينکه تمام اعضاي کميسيون عمران نسبت به
موضوع سقوط هواپيما و اطالعات موجود در جعهبه سياه
هواپيماياسمانحساسهستند،ياداورشد:ايناطالعات
بايد که صحبتهاي خلبان و کمکش و اطالعات پروازي
هواپيما در لحظات اخر است بايد بازخواني شود تا بتوان
درباره علت حادثه تصميمگيري کرد.
در هميــن رابطه ســيد ابوالفضل موســوي نماينده
مردم يزد در گفتگو با «عصرايرانيان»گفت:استخراج
اطالعات جعبه سياه بر عهده مسئولين و متخصصين
مربوطه است.وي افزود :ســازمان هواپيمايي کشور
وظيفه بازخواني اطالعات را دارد و کميسيون عمران
منتظر ارائه اطالعات جعبه سياه است.

بدري عنوان کرد

اخطار جدي به وزير راه در خصوص گراني بي سابقه مسکن
را با مشکل مواجه کرده است.نماينده مردم
اردبيل ،نير ،نمين و ســرعين در مجلس
شوراي اسالمي ،با تاکيد بر اينکه دولت به
ويژه مسئوالن وزارت راه و شهرسازي بايد
با برنامه مداري گراني مسکن را مهار کنند،
تصريح کرد :در حال حاضر گراني مسکن و
اجاره بها با درآمدهاي ناچيز مردم همخواني
ندارد.وي با اشاره به برگزاري نشستي در

خواهان محمد داورزنی دادخواستی به طرفیت خوانده عبداالحد قربانی سلخ به خواسته
مطالبه وجه چک به شماره  3780بانک صادرات تقدیم شورا شهرستان مشهد نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
به کالســه  961192ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  1397/2/04و ساعت
 9تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /و درخواست خواهان /و به
تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده /پس
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 62362
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه صالح صالحی کسنزان
و صابــر انگویین ناز ناز که مجهول المکان می باشــد ابالغ میگــردد چون وفق دادنامه
شــماره  9609977503011016صادره از شعبه  150در پرونده شماره 960669
محکوم به پرداخت تضامنی خواندگان مبلغ  3400000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ
 187000تومان بابت هزینه دادرسی و  45000تومان هزینه آگهی در حق محکوم له
سجاد کیوان و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
متصــدی امــور دفتری شــعبه  150شــورای حل اختالف مجتمع شــماره ســه مشــهد
62363
ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به محمد خارائی فرزند علی اکبر و ســینا
مرید مشاقی فرزند جواد
خواهان عبدالعظیم گلشــنی دادخواســتی به طرفیت خواندگان محمد خارائی و ســینا

کميســيون عمران مجلس در خصوص
وضعيت بازار مســکن با حضور وزير راه و
شهرسازي و معاونان وي ،گفت :پيشبيني
نمايندگان از وضعيت بازار گرانيهاي بي
ســابقه بوده و اخطار جدي در اين باره به
وزير داده شد.اين نماينده مردم در مجلس
دهم ،با بيــان اينکه به زودي نشســت
ديگري در کميسيون عمران مجلس براي

ساماندهي بازار مسکن برگزار خواهد شد،
افزود :متاسفانه وضعيت فعلي بازار مسکن
در حال حاضر متاثر از بازار نابه ساماني ارز
بوده و تغييرات بســياري پيدا کرده است.
بدري با تاکيد بر اينکه همزمان با کاهش
نرخ ارز بازار مســکن با نــزول قيمتها
مواجه نشد ،تصريح کرد :عدم کاهش نرخ
مسکن همسو با قيمت ارز نشان ميدهد

مرید مشــاقی به خواســته وقوع عقــد بیع و الزام به تنظیم ســند خــودرو پژو 405
بشــماره  411-12ن  61مطــرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9609987504000834شعبه  167شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/1/26ساعت  8:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
میگــردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصــدی امــور دفتری شــعبه  167شــورای حل اختالف مجتمع شــماره ســه مشــهد
62366
خواهان احمد هدایتی دادخواستی به طرفیت خوانده حمید فتاح الحسینی به خواسته
مطالبــه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان شهرســتان مشــهد نموده که جهت
رســیدگی به شــعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد به
کالســه  960952ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  1397/2/5و ساعت 10
تعیین شــده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده /و درخواست خواهان /و به
تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده /پس
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 62364
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به سید غالمرضا عادل که مجهول المکان
می باشــد ابالغ میشــود طبق اجرائیه صادره از  167در پرونده کالسه  960363به

که مديريت درستي در بازار حاکم نيست.
وي ادامه داد :مسکن به قدري گران شده
و حباب نرخها در بازار بزرگ شــده که با
کاهش اندک ميــزان قيمت خيال ارزاني
مســکن به سر ميزند در صورتي که اين
گونه نيست.سخنگوي کميسيون عمران
مجلس شوراي اســامي ،با بيان اينکه
ميزان کاهش نــرخ ارز زياد نبوده و تاثير
چنداني در بازارهاي موازي نداشته است،
گفت :متاسفانه آمارهاي ضدو نقيض در
خصوص وضعيت فعلي بازار مسکن خود
عاملي بر تنش قيمتي در اين بازار است.

اخبار
خروج سومين مغروقه از آبراه
استراتژيک خورموسي

يک فروند شــناور  ۱۶هــزار تني که در
خور موســي از زمان جنــگ تحميلي
مغروقه شده بود ،طي  ۱۶روز از اين آبراه
استراتژيک خارج شد .به گزارش سازمان
بنادر و دريانوردي ،مغروقه ايران حجت از
مجموعه شناورهاي مغروقه برجاي مانده
از دوران جنگ تحميلي با طول  ۱۵۵متر،
عرض  ۲۱متر و ارتفاع  ۱۳متر با وزني بالغ
بر  ۶هزار تن طي بهمنماه سال جاري از
آبراه استراتژيک خورموسي واقع در حاشيه
شــمال غربي خليج فارس به طور کامل
خارجسازي و به ساحل منتقل شد.عمليات
خارج سازي اين مغروقه در بهمنماه ۹۶
با استفاده از مدرنترين تجهيزات روز دنيا
آغاز شــده و تنها در  ۱۶روز عملياتي و با
رعايت کليه اصول ايمني و محيطزيستي
به طور کامل خارجسازي شده است .اين
اتفاق يکي از ســريعترين عملياتهاي
خارجســازي مغروقــه در دنيا شــمرده
ميشود.گفتني اســت الشه اين مغروقه
به وســيله  ۴فروند بارج و در مجموع ۴
سرويس به بندر امام خميني(ره) منتقل
شده است.
اتمام بازسازي  ۹هزار مسکن
سرپل ذهاب

رئيس بنياد مسکن انقالب اسالميگفت:
از  ۱۱هــزار واحــد مســکوني تعميري
شــهري ۹ ،هزار واحد آن تا پايان اسفند
 ۹۶و  ۲هــزار واحد باقيمانــده تا پايان
فروردين  ۹۷به اتمام خواهد رســيد .به
گزارش وزارت راه و شهرسازي ،عليرضا
تابش درباره آخرين وضعيت امدادرساني
و ساخت واحدهاي مسکوني براي مناطق
زلزلهزده کرمانشاه گفت :انتقال مردم به
کانکسها انجام شده و هم اکنون بيشتر
مردم زلزلهزده در کانکسها هســتند و
آنهايي نيز که متقاضي دريافت کانکس
نبودند کمک هزينه دريافت کردند.تابش
تاکيد کرد :اولويت اول ما اين اســت که
واحدهاي تعميري را زودتر تعمير کنيم و
هرچه سريعتر افراد به واحدهاي مسکوني
خود منتقل شــوند .طبق پيشبينيها و
روند انجام کار ،حدود  ۹هزار واحد تعميري
توسط بنياد مسکن انقالب اسالميتعمير
خواهد شــد و مردم در ايام نوروز  ۹۷به
خانههاي خود منتقل ميشوند .همچنين
 ۲هزار واحد نيز تا بعد از عيد انجام خواهد
شد.وي يادآوري کرد :در روستاها  ۸هزار
کانکس در محل عرصه زميني که متعلق
به خانوارها بود ،نصب شدند .اما در شهر،
محدوديت نصب کانکس را داريم.
جهان تا  ۸۰سال آينده به  ۲ميليارد
مسکن نياز دارد

در حال حاضر ساخت مسکن در جهان به
عنوان مسأله مهم تبديل شده و در آينده تنها
کشورهايي که بتوانند طبق اصول و مقررات
خانه و مسکن بسازند از افزايش قيمتها
جلوگيري خواهنــد کرد.به گزارش فارس،
مجمع جهاني اقتصاد در جديدترين گزارش
اعالم کرد :طي  ۳۰سال آينده کشورهايي
که سياست ساخت مسکن با استانداردهاي
الزم را اجرا کنند خواهند توانســت مسائل
و مشکالت موجود را دور بزنند ،از افزايش
قيمتها جلوگيري کنند و مواد الزم براي
ن را فراهم کنند .دولتها بايد
ساخت مسک 
طراحيها و مدلهاي پايدار در مسکن داشته
ن بيشتر
باشند تا طول عمر ا ستفاده از مسک 
شــود .ميزان انتشار کربن را با با استفاده از
مدلهاي جديد کاهــش دهند که در اين
صورت منابع هم در ســاخت مســکن به
درستي مديريت خواهد شد.در حال حاضر
بسياري از کشورها با دشواريهاي ساخت
مسکن مواجه هستند و اين به چالش ملي
براي اکثر کشورها تبديل شده است .براي
بقيه کشورهاي جهان هم به زودي مسکن
مسألهســاز خواهد شد و به مسأله چالشزا
براي اکثر کشورها و دولتها تبديل خواهد
شد.

موجب دادنامه شــماره  9609977504000685مورخ  96/7/18صادره از شــعبه
 167محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  84/000/000ريال بابت اصل خواسته و
نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/4/28
لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم و پرداخت مبلغ  2/170/000ريال
بابت خســارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر
حــق اجرا و نیــز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد  .بدیهی اســت با
توجه به 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 باشد لذا مفاد اجرائیه
صــادره یک نوبت در اجرای مــاده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانــون اجرای احکام مدنی در
یکی از جراید کثیراالنتشــار درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نسبت
بــه اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه  167شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 62365

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه علی اکبر ابراهیمی
صالــح کــه مجهول المکان می باشــد ابــاغ میگردد چــون وفق دادنامه شــماره
 9609977508900965صادره از شــعبه  250در پرونده شــماره 960578
محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل پژو آردی مدل
 1384به شماره  882و  94ایران  12به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی
و درج آگهــی مبلــغ  108/000تومــان در حق محکوم له حســن افتخاری زاده و
نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت
بــه اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیــر اینصورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62360

