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اخبار
تراکم فروشي آرامش کالن شهرها
را بر هم زده است

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت:
تراکم فروشي به عنوان راحتترين راهکار
براي تامين منابع مالي شهرداريها ،آرامش
زندگي مردم را در کالن شهرها بر هم زده
اســت .به گزارش مهر ،دومين همايش
نقش معماري در ســبک زندگي با حضور
اساتيد برجســته معماري دوشنبه شب در
تاالر بهشتي قزوين برگزار شد.سيد محمود
کاشــاني در اين همايش اظهارداشت :در
کشورهاي پيشرفته شاهد رعايت مقررات
و ضوابط شهرسازي هستيم به همين دليل
چالشهاي شهري کمتري دارند.وي اضافه
کرد :در اين کشورها پروانههاي ساختماني
تضمين کننده مقررات شهرســازي است
نه اين کــه به عنوان امتيــازي از طرف
شهرداريها مورد بهره برداري قرار گيرد.
کاشاني تصريح کرد :اگر قواعد شهرسازي
وضعيت حقوقي بــه خود بگيرد و رعايت
نشود پيامدهاي زيادي خواهد داشت.اين
حقوقدان اظهارداشت :قوانين شهرسازي
ايران هيچ نقصان و کمبودي در مقايسه
با قوانين اروپايي ندارد اما در اجرا مشکالت
جدي داريم و به شرايط کنوني رسيدهايم که
آرامش مردم بر هم خورده است.وي گفت:
در کشــور فرانسه در مدت يک قرن اخير
شاهد کاهش جمعيت شهري در پاريس
هستيم اما اين روند در تهران برعکس بوده
و جمعيت چند برابر شده است.
وعده حمل  ۲۰ميليون
تن بار ريلي تا  ۲سال آينده

معاون فني و امور زيربنايي شرکت راهآهن
از تکميل مراحل شناسايي  ۵۳مرکز بار
کشــور با هدف اتصال به شبکه ريلي از
طريق  ۱۱۱کيلومتر خطوط آنتني ظرف
دو سال آينده خبر داد .به گزارش تسنیم،
مازيار يزداني با بيان اينکه با تکميل اين
طرح ريلي  20ميليون تن بار تضمينشده
از طريق شــبکه حملونقل ريلي جابجا
ميشود ،اظهار کرد :هماکنون اين پروژه
در مرحله انجام مطالعات قرار دارد و پس
از شناسايي کامل مراکز باقيمانده از 53
مرکز بار کشور ،ساخت و توسعه خطوط
آنتني آغاز ميشود.
هواپيمايي امارات به دنبال
توسعه فعاليتها در ايران است

شرکت هواپيمايي امارات با «بسيار مهم»
توصيف کردن بــازار ايران اعالم کرد ،به
دنبال توســعه فعاليتهاي خــود در اين
کشور است .به گزارش تسنیم  ،شيخ ماجد
معال ،معاون فعاليتهاي تجاري شرکت
امارات گفــت ،اين شــرکت هواپيمايي
همچنيــن عالقمند به توســعه ظرفيت
خود در کشورهاي عربستان و هند است.
شــرکت امارات در حال حاضر پروازهايي
را به شــهرهاي تهران و مشــهد انجام
ميدهــد و به گفته شــرکت بيش از 70
درصد صندليهــاي اين پروازها در طول
ســال پر ميشود و در فصل اوج سفر 90
درصد صندليها به فروش ميرسد.المعال
در حاشيه نمايشگاه بازار سفر عربي گفت:
«ما به دنبال فرصتهاي موجود در بازار
آنجا (ايران) هستيم .ايران کشور کوچکي
نيســت .ايران همچون هند يک کشور
بزرگ اســت .در هند ما اکنون  9منطقه
را پوشش ميدهيم .بنابراين به پروازهاي
بيشتري در اين کشور نياز داريم».جمعيت
باالي ايران و افزايش تقاضا براي سفر ،اين
کشور ر به بازاري جذاب براي شرکتهاي
هوايي تبديل کرده است.

افسارگسيختگي در شناورسازي نرخ بليت

گروه راه و مســکن :هر ساله با نزديک
شــدن بهروزهــاي پاياني ســال ،ايام
اربعين و زيارتي ،تعطيليهاي چندروزه
و ايام مسافرت حتي در اياميمانند زلزله
کرمانشاه قيمت افسارگسيختگي بليت
هواپيما تکرار ميشود و مردميکه بدون
هيچ پشتيبان سردرگم و مجبور به خريد
بليت باقيمت باال هستند و هيچ مرجعي
هم پاســخگوي اين مهم نيســت .در
همهجا دنيا افزايش قيمت بليت در ايام
مســافرت مرسوم است اما تفاوت اينجا
است که اين افزايش هم قاعدهمنداست
در چارچــوب قوانيــن؛ بهطوريکه نه
دولــت نه ســرويس ارائهدهنــده و نه
مسافران متضرر نميشوند.اما در ايران
افزايش قيمت ســقفي ندارد و اصتالحا
هرچه قدر که شــد بليت هواپيما را در
ايام خاص ميفروشــند.نکته قابلتأمل
اينجاست که در اين ايام خدمات دولت
مانند قيمت بنزيــن و هزينه فرازوفرود
هواپيمــا و خدمــات فرودگاهي و  ...به
آژانسهاي مســافرتي و هوايي گران
نميشود ولي آژانسهاي فروش بليت
با گران کردن خارج از قاعده بليت خود
هم به از  2طرف يعني هم دولت و هم
مردم سود ميبرند و بازندگان اصلي اين
بازي دولت و مردم باتحمل هزينههاي
گزاف هستند.
بــه گــزارش «عصــر ايرانيــان» با
شناورسازي نرخ بليت هواپيما از  ۳سال
پيش ،دســت شــرکتهاي هواپيمايي
براي تعيين نرخ بليت با توجه به ميزان
عرضه و تقاضا باز اســت .البته سازمان
هواپيمايــي بــراي جلوگيــري از ارائه
نرخهاي غيرواقعي و افسارگســيخته،
بر قيمتهاي ارائهشده نظارت داشته و
مدعي برخورد با متخلفان است.
نرخ بليت هواپيما بايد سقف داشته باشد
در هميــن راســتا روز گذشــته رئيس

ســازمان تعزيرات حکومتي با اشاره به
نرخ بليت
تشکيل کارگروه ساماندهي 
هواپيمــا از ابتداي ســال جاري ،گفت:
با رقابتي بــودن نرخهاي بليت هواپيما
موافقيم ،اما با عدم تعيين سقف قيمتي
در ايــن حوزه ،مخالف هســتيم.جمال
انصاري در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به اين ســؤال که آيا سازمان تعزيرات
حکومتي بــه موضوع نرخهاي چارتري
و قيمتهاي نجوميبليــت هواپيما در
برخــي ايام پر تقاضا و اوج ســفر ورود
کــرده اســت ،توضيــح داد :از موضع
ســازمان تعزيرات بارها بيان کردهايم
که رهاسازي نرخ بليت هواپيما برخالف
سياســتهاي فعلي ،نظارتي و کنترلي
ســازمان تعزيرات حکومتي است.وي
بيان داشــت :ما در ادوار و مناسبتهاي
مختلف به موضوع نرخهاي بليت هواپيما
ورود کردهايم ،البته بيشترين کنترلهاي
اخير در ايام تعطيالت نوروز  1397بود
که در بســياري از فرودگاههاي پرتردد،
نماينده سازمان تعزيرات حکومتي مستقر

شد.رئيس ســازمان تعزيرات حکومتي
افزود :در اســفند  1396در جلسه ستاد
تنظيم بازار ايــن موضوع بهعنوان يک
موضوع مهم مطــرح و تصميم گرفته
شد ،مکانيزم حداکثري و تعريفي صحيح
داشــته باشيم که در کشــور مسافرت
هوايي بيــن دونقطه با هواپيما ،حداکثر
چه سقف نرخي بايد داشته باشد.انصاري
ادامه داد :در حال حاضر متأسفانه شاهد
رهاســازي قيمتهاي بليــت هواپيما
توسط شرکتهاي هواپيمايي ،آژانسها
و چارترکنندهها هستيم که اين برخالف
سياستها است؛ البته ما برخورد قانوني
داشتهاي م ازاينپس نيز برخورد ميکنيم
و سازمان تعزيرات حکومتي بايد در اين
حوزه بهناچار ورود کند.رئيس ســازمان
تعزيرات حکومتي در پاسخ به اين سؤال
که آيا اين سازمان پيشنهادي به سازمان
هواپيمايي کشــوري مبني بر قانونمند
شــدن چارتر ارائه کرده است ،گفت :در
پايان اســفند  96در جلسه ستاد تنظيم
بازار اين موضوع مهم را مطرح کردهايم

بت کلیا عنوان کرد

کمبودمنابعقفلیبرپروژههایعمرانی

عضو کمیســیون عمران مجلس ،بر ضرورت
اســتفاده از توان بخش خصوصی و ســرمایه
گــذاران خارجی بــرای تکمیل پــروژه های
عمرانی تاکید کــرد و گفت :کاهش بیکاری و
تحقق شعار سال در تکمیل این پروژه ها نهفته
است.یوناتن بت کلیا در گفت وگو با خانه ملت،
با تاکید بر ضرورت تســریع در تکمیل پروژه
های عمرانی در کشــور ،گفــت :کمبود منابع
قفل بزرگی بر پروژه های عمرانی بوده و اجازه
پیشرفت به آن ها نمی دهد.نماینده مسیحیان
آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسالمی ،با
بیان اینکه با شــروع به کار تکمیل پروژه های
عمرانی اشتغال بسیاری در کشور ایجاد خواهد
شــد ،افزود :تامین منابع مورد نیاز پروژه های
عمرانی یکی از دغدغه های اصلی اســت زیرا
بخش اعظمی از بودجه کشــور صرف امورات
جاری می شــود.وی با تاکید بر اینکه با توجه
بــه کمبود بودجه برای تزریــق به پروژه های
عمرانــی باید راهکارهای دیگــر اعم از فعال
سازی بخش خصوصی ،اســتفاده از فاینانس
خارجی و غیره در دســتور کار دستگاه اجرایی
کشــور قرار بگیرد ،تصریح کرد :متاســفانه در
کشور برخی پروژه های عمرانی تبدیل به آثار
باستانی شده و مســتهلک شدن سازه در حال

و مصوب کردند که از ابتداي ســال 97
با تشکيل کارگروهي موضوع نرخهاي
بليت هواپيما ساماندهي شود.وي ادامه
داد :سازمان هواپيمايي کشوري با اصل
اين ســاماندهي و همچنين ساماندهي
بليتهاي چارتري موافق است و شرايط
در دنيا نيــز همينگونه اســت.رئيس
ســازمان تعزيرات حکومتــي افزود :ما
عرصه رقابتي کردن نرخ بليت هواپيما
را قبــول داريم ،اما ايــن موضوع هيچ
منافاتي باآنکه ســقفي براي نرخهاي
بليتهاي هواپيما مشخص شود ،ندارد؛
بنابراين بــا رقابتي بودن نرخ بليتهاي
هواپيما موافقيم ،اما با عدم تعيين سقف
قيمتي مخالفيم.انصاري اظهار داشــت:
دراينبــارهبــا قانونشــکنان برخورد
مصداقي داشــتهايم و از اين به بعد نيز
اين کار ادامه مييابد ،تا ضابطه مشخص
و دقيقي در اين حوزه ايجاد شود.

بیش از  150سایت غیرمجاز فروش
بلیت هواپیما

در هميــن خصوص مقصود اســعدي

ســاماني ،دبيــر انجمن شــرکتهاي
هواپيمايي هــم در گفتگــو با «عصر
ايرانيــان» گفت :در هميجــا دنيا اين
افزايش قيمت مرســوميبراي افزايش
قيمت بليت در پيک مسافرتهاي مردم
وجــود دارد اما در ايــران اين موضوع
بهصورت افسارگســيخته باال ميرود و
علت اين امر به خاطر وجود يکســري
عناصر دالل و واســط بين توليدکننده
و مصرفکننده اســت .دبيــر انجمن
شرکتهاي هواپيمايي افزود :واسطهها
عامل افزايش افسارگسيخته نرخ بليت
هواپيما در ايام خواص هستند؛ سايتهاي
اينترنتي که فاقد مجوز هستند و در حال
فعاليت هســتند وارد عرصه خريد بليت
هواپيما شدهاند و بهصورت تعريف ربات
صندلي شــرکتهاي مختلف هوايي را
عرضه ميکنند و بعد هم بعض ًا نرخهاي
نجوميرا ارائه ميکنند.
اســعدي ساماني يادآور شــد :از طريق
ســازمان هواپيمايــي کشــوري و قوه
قضاييه پيگير اين موضوع هســتيم تا
اين سايتها ســاماندهي شود و مجوز
فعاليــت خود را از ســازمان هواپيمايي
کشــوري دريافت کنند .وي تأکيد کرد:
اگر ايــن مهم صورت بگيرد قطع ًا ديگر
خواهد چنين افسارگسيختگي در بحث
فروش بليت هواپيما نخواهيم بود .دبير
انجمن شرکتهاي هواپيمايي تصريح
کرد :تاکنون با هيچ سايتي برخورد نشده
اســت و متأســفانه باالي  150سايت
فــروش اينترنتي بليــت هواپيما وجود
دارد که اين سايتها بايستي از سازمان
هواپيمايي کشوري مجوز دريافت کنند
و تعداد اندکي هم مجوز خود را دريافت
کردهانــد .وي بابيان اينکــه اکثر اين
سايتها مجوز نگرفتهاند ،تشريح کرد:
خيلي از اين ســايتهاي فروش حتي
درخواست مجوز هم ارائه نکردهاند.

رضایی:

رخ دادن است.بت کلیا با بیان اینکه تسریع در
تکمیل پروژه های عمرانی با اســتفاده از توان
بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی می
تواند رونقی در بخش تولیدات ملی ایجاد کند،
گفت :در شرایطی که تولید ملی با رکود مواجه
است اگر بتوانیم پروژه های عمرانی را تکمیل
کنیم به طور حتم تولیدات داخلی نیز به مصرف
رسیده و از این منظر رونق اقتصادی عاید کشور
خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم ،با
تاکید بر اینکه دولت باید برنامه زمان بندی شده
برای تکمیــل تمامی پروژه های عمرانی تهیه
کند ،ادامه داد :تزریق سرمایه های جذب شده
به پروژه های عمرانی بایــد با در نظر گرفتن
اولویت ها باشــد تا به این ترتیب در بازه زمانی
متناسب تکمیل این پروژه ها صورت بگیرد.وی
افزود :در حال حاضر برخی پروژه های عمرانی
در کشــور عمری بیش از نیم قــرن دارند که
متاسفانه نیمه کاره بودن آن ها خواب سرمایه
و هدر رفت بیت المال اســت.عضو کمیسیون
عمران مجلس شورای اســامی ،یادآور شد:
مســئوالن باید به این نتیجه برسند که تزریق
منابع به پروژه های عمرانی هزینه نبوده بلکه
سرمایه گذاری است که می تواند اقتصاد کشور
را نجات داده و بیکاری را کاهش دهد.

ایران بازار ساخت و ساز کشورهای جنگ زده را از دست ندهد

رئیس کمیســیون عمران مجلس ،از پیش قدم
شدن کشــورهای ترکیه ،آمریکا و عربستان در
بازســازی ســوریه خبر داد و گفت :ایران نباید
این فرصت را از دست بدهد.محمدرضا رضایی
در گفت وگو با خانه ملت ،با اشــاره به ظرفیت
های بسیار ایران در حوزه صدور خدمات فنی و
مهندسی و حتی نیروی کار ماهر ،گفت :متاسفانه
بی توجهی به این توانمندی ها و ضعیف در رایزنی
ها منجر به از دســت دادن این نوع بازارهای و
توفیق کشــورهای رقیب شده اســت.وی  ،با
تاکید بر اینکه تعامل دســتگاه های اقتصادی و
دیپلماسی کشور برای تقویت رایزنی ها در حوزه
جذب بازارهای منطقه الزم است ،افزود :در حال
حاضر که مراحل ســاخت و بازسازی بسیاری از
کشورهای جنگ زده منطقه آغاز شده نباید از این
فرصت چشم پوشی کنیم.رضایی با بیان اینکه
مهندسان ایرانی و شرکت های عمرانی موجود
در کشور ظرفیت های مناسبی برای ارایه خدمات
به کشــورهای منطقه دارند ،تصریــح کرد :در
شرایط فعلی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم
باید ارز آوری از این منظر و رشــد صادرات را در
دستور کار خود قرار دهیم.وی با تاکید بر اینکه
در حال حاضر بیش از  400هزار مهندس عمران
در کشور داریم که بسیاری از آن ها بیکار هستند،

گفت :با آغاز همکاری نیروهای متخصص ایرانی
در کشورهای جنگ زده عالوه بر ارزآوری برای
کشور اشتغال زایی نیز صورت می گیرد.رضایی
با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت ساخت و ساز
در کشوری مانند سوریه بسیار باال است ،افزود:
با توجه به آسیب جدی وارده به زیرساخت های
این کشور ایران می تواند با صدور خدمات فنی
و مهندسی در بهبود وضعیت سوریه دخیل بوده
و از ایــن نظر به اقتصاد کشــور خود نیز کمک
کند.رضایی با تاکید بــر اینکه کمک به تامین
امنیت در ســوریه باید توام با استفاده از ظرفیت
های اقتصادی آن باشد ،تصریح کرد :متاسفانه
در حال حاضر ترکیه ،عربستان و آمریکا تالش
عمده ای برای جذب بازارهای اسخت و ساز در
کشور سوریه را آغاز کرده اند از این رو تعلل ایران
به صالح نیســت.وی با بیان اینکه باید در بازار
بازسازی سوریه ایران نقش اول را داشته باشد،
گفت :متاســفانه تاکنون کشورهای دیگر پیش
قدم شــده و ادامه غفلت ایران سهم کشور را از
بازارهای منطقه به شــدت کاهش می دهد.وی
ادامه داد :باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی زمینه
حضور مهندسان و شرکت های عمرانی ایرانی و
حتی صدور خدمات فنی و مهندسی به سوریه و
سایر کشورهای جنگ زده را فراهم کنیم.

کیان پور مطرح کرد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس،
بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه های
عمرانی در کشور تاکید کرد و گفت :دولت
باید به سمت استفاده از مدل های جدید
تامین مالی پروژه های عمرانی حرکت
کنند تا پروژه های انباشت شده به رقمی
بیش از رقم موجود نرسد.مجید کیان پور
در گفت وگو با خانه ملت ،با اشــاره به

انتقاد از تعداد رو به افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام

وضعیت نابه سامان پروژه های عمرانی،
گفت :عــدم تزریق منابــع کافی روند
تکمیل پــروژه های عمرانی را طوالنی
کــرده اســت.نایب رئیس کمیســیون
عمران مجلس شورای اسالمی ،با تاکید
بر اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با
تکمیل پروژه های عمرانی خود اشتغال
پایــدار ایجاد کرده و زمینه اســتفاده از

رو نوشــت آگهی حصر وراثت آقا طاهر شعباني برزگر دارای شناسنامه شماره  1572به شرح دادخواست
به کالسه  21 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
عزت خانم صفي صمغ آبادي بشناســنامه شــماره  241در تاریخ  1396/ 9 / 17اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :طاهر شعباني برزگر فرزند آقاجان ش.ش 1572
متولد  1332صادره از آبيك پسر متوفی -2محمد شعباني برزگر فرزند آقاجان ش.ش  10متولد  1345صادره
از قزوين پســر متوفی -3مبشر شــعباني برزگر فرزند آقاجان ش.ش  15متولد  1337صادره از آبيك پسر
متوفی -4طيب شعباني برزگر فرزند آقاجان ش.ش  1420متولد  1327صادره از آبيك پسر متوفی -5طاهره
شعباني برزگر فرزند آقاجان ش.ش  1179متولد  1342صادره از تاكستان دختر متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا /خانم فريبا سليماني ابوذر دارای شناسنامه شماره  .......به شرح دادخواست
به کالسه  57 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
فيروز ســليماني ابوذر بشناســنامه شــماره  255در تاریخ  1396 / 12 / 1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1:صديقه شــيرواني مهابادي فرزند نوراله ش.ش 161
متولد  1328صادره از تهران همســر متوفی -2فريبا ســليماني ابوذر فرزند فيروز ش.ش  2523متولد 1347
صــادره از تهران دختر متوفی -3فرزانه ســليماني ابوذر فرزند فيــروز ش.ش  1381متولد  1346صادره از
تهران دختر متوفی -4فرشــته سليماني ابوذر فرزند فيروز ش.ش  1287متولد  1353صادره از تهران دختر
متوفی -5فتانه ســليماني ابوذر فرزند فيروز ش.ش  9492متولد  1359صادره از تهران دختر متوفی اینک با
انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.م
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت خانم آرزو سميعي افشار دارای شناسنامه شماره  46762به شرح دادخواست
به کالسه  38 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
حســين سميعي افشار بشناسنامه شــماره  658در تاریخ  1396 / 11 / 16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1:آرزو سميعي افشار فرزند حسين ش.ش  46762متولد

کاالهــای داخلی را فراهــم می کنند،
افزود :امید است در سال جاری که با نام
حمایت از کاالی ایرانی مزین شده زمینه
تکمیل پروژه های عمرانی با دست رنج
کارگران داخلی فراهم شود.نماینده مردم
درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ،با
بیان اینکه بی توجهی به تکمیل پروژه
های عمرانی مســتهلک شدن سازه و

همچنین خواب ســرمایه را در پی دارد،
تصریح کرد :دولت بــرای جلوگیری از
تخریب پــروژه های عمرانی نیمه تمام
و متضرر شــدن کشور از این حیث باید
با اســتفاده از توان بخش خصوصی به
روند تکمیل آن ها سرعت ببخشد.وی با
تاکید بر اینکه بیش از  90درصد پروژه
های عمرانی کشور نیمه کاره رها شده

 1349صادره از اراك دختر متوفی -2محترم ســميعي افشار فرزند حسين ش.ش  206متولد  1354صادره
از تهران دختر متوفی -3ميترا ســميعي افشــار فرزند حسين ش.ش  560متولد  1355صادره از تهران دختر
متوفی - 4مريم سميعي افشار فرزند حسين ش.ش  2269متولد  1360صادره از اراك دختر متوفی - 5عصمت
ايل بيگي فرزند غالم عباس ش.ش  341متولد  1340صادره از اراك همســر متوفی اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا اسمعيل شعباني دارای شناسنامه شماره  4157به شرح دادخواست به
کالسه  80 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مهين صفي صمغ آبادي بشناسنامه شماره  4در تاریخ  1396 / 12 / 20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1:اسمعيل شعباني فرزند ابراهيم ش.ش  4157متولد
 1356صادره از تهران پسر متوفی -2فتانه شعباني فرزند ابراهيم ش.ش  15متولد  1348صادره از بوشهر
دختر متوفی -3فاطمه شــعباني فرزند ابراهيم ش.ش  465متولد  1349صادره از بوشهر دختر متوفی-4
ابراهيم شــعباني فرزند امين بابا ش.ش  1313متولد  1323صادره از قزوين همســر متوفی - 5فرشــته
شــعباني فرزند ابراهيم ش.ش  23142متولد  1359صادره از تهران دختر متوفی اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی در خواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشت آگهی حصر وراثت خانم مژگان امامعلي پور دارای شناسنامه شماره  137به شرح دادخواست به
کالسه  73 / 8 / 97از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي
 1396 / 12 / 1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه
طاهري بشناسنامه شماره  1053در تاریخ
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1:علي رضا طاهري فرزند علي ش.ش  0315835176متولد 1393
صــادره از كرج فرزند متوفی -2زهرا طاهري فرزند علــي ش.ش  0311656341متولد  1376صادره از كرج
دختر متوفی -3مژگان امامعلي پور فرزند محمدعلي ش.ش  137متولد  1355صادره از تنكابن همسر متوفی-4
ام سلمه طاهري فرزند سيف اله ش.ش  703متولد  1329صادره از قزوين مادر متوفی  -5محمدحسين طاهري
فرزنــد ابوالفضل ش.ش  720متولد  1325صادره از قزوين پدر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در

اند ،افزود :متاسفانه آزادراه تهران کرج به
عنوان رکوردار طوالنی شدن پروژه های
عمرانی بوده که هنوز هم زمان تکمیل
آن مشخص نیست .وی تصریح کرد :با
توجه به کاهش هر ســاله بودجه پروژه
های عمرانی دولت باید بخش خصوصی
را بــا هر نوع تشــویقی بــه این حوزه
هدایت کند.

اخبار
کاهش تا  ۸۰درصدي تعرفههاي
بندري در سال جاري

مديرعامل ســازمان بنادر و دريانوردي از
کاهش چشــمگير تعرفههاي بندري در
ســال جاري با هدف حمايــت از کاالي
ايراني ،کاهش رسوب در بنادر و تشويق
به صــادرات کاالهاي داخلــي خبر داد.
محمد راســتاد در گفت وگو با مهر درباره
تعرفههاي جديد بندري گفت :در ســال
جــاري از  ۱۵ارديبهشــت قرار اســت
تعرفههاي جديد با تخفيفات اعمال شود
تا رقابت پذيري بنادر ايران افزايش يابد.
ضمن اينکه به مرور تعرفههاي انعطاف
پذير را اعمال خواهيم کرد تا يک ســري
تعرفههاي برابر و يکســان بــراي بنادر
مختلف با کيفيتهــاي متفاوت و ميزان
تخليه و بارگيري متنوع ،اعمال نشــود و
متناسب با خدمات بنادر باشد.وي ادامه داد:
قرار اســت به بخشهايي که تخفيف در
تعرفه بندري و تخليه و بارگيري کاال داده
شود ،به فعاالن حوزههاي مختلف اعم از
صادرکنندگان ،واردکنندگان ،فورواردرها و
خطوط کشتي راني تعلق يابد.مديرعامل
سازمان بنادرافزود :رويکرد اين تخفيفات
پايين آوردن ميزان ماندگاري و رســوب
کاال در بنادر ،تشــويق ميــزان صادرات
کاالهاي غير نفتي توليد داخل ،حمايت از
کاالي ايراني است.
آپارتمان نشيني متناسب
با فرهنگ ايراني نيست

کارشناس ارشــد معماري دانشگاه تهران
گفت :آپارتمان نشيني متناسب با فرهنگ
ايراني نيســت و بايد الگوي شهرسازي با
هويت و معماري بومــيو محلي تعريف
و اجرايي شود .به گزارش مهر ،عبدالرضا
گلپايگاني اظهارداشــت :توجه به توسعه
پايدار به عنــوان حوزهاي کــه در آن به
الزامات بافتهــاي تاريخي و منظرهاي
فرهنگي به عنوان سرمايه اجتماعي اهميت
داده ميشود دست يافتني است.وي اضافه
کرد :معماري ايراني سعي ميکرد مصرف
را به حداقل رســانده و با طبيعت دوست
باشد اما در شرايط کنوني اين وضعيت تغيير
کرده و شهرهاي ما ضمن دوري از طبعيت
به محيط زيســت هم اســيب ميرساند.
گلپايگاني اظهارداشت :سوداگري مسکن،
رســانهها ،مديريت شــهري ،تخصصي
شدن معماري ،ستيز با فرهنگ خودي ،کم
توجهي به بافت تاريخي و ستيز با مظاهر
فرهنگــي خودي و تغييــر الگوي حيات
مرکزي از عوامل آسيب زدن به شهرسازي
است.وي اظهارداشت :تغيير فرآيند زندگي
ايراني و اسالمي ،کم رنگ شدن ارتباط با
طبيعت ،بحران حرکت و فعاليت کودکان و
سالمندان ،تبديل خانه به کاالي سرمايهاي
به مشکالت شهرسازي کمک کرده است.
رشد  ۲۸درصدي معامالت مسکن

بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازي،
حجم ريالي معامالت مسکن شهر تهران در
سال  ۱۳۹۶نسبت به سال قبل از آن ۲۷.۸
درصد رشــد داشته است.به گزارش ايسنا،
دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن با ارايه
آمار بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۶
اعالم کرد ارزش کل معامالت واحدهاي
مسکوني آپارتماني شــهر تهران در سال
 ۱۳۹۶بالغ بر  ۸۱هزار و  ۷۶۰ميليارد تومان
بوده که نسبت به ســال قبل از آن ۲۷.۸
درصد افزايش داشته است.همچنين حجم
معامالت مسکن تهران در سال  ۱۳۹۶به
 ۱۸۴هزار و  ۴۴۰واحد رسيده که در مقايسه
با سال قبل از آن  ۱۲درصد افزايش نشان
ميدهد.متوسط قيمت مسکن شهر تهران
در سال  ۱۳۹۶متري  ۴ميليون و  ۸۳۷هزار
تومان بوده که نســبت به سال قبل از آن
 ۱۰.۸درصد افزايش يافته است .همچنين
بخش زيادي از افزايش  ۲۸درصدي حجم
ريالي معامالت مسکن شهر تهران ميتواند
به دليل رشد يکباره قيمتها در نيمه دوم
سال  ۱۳۹۶باشد.

خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
((بســمه تعالی)) به تاریخ  97 / 2 / 2شــماره قرار :کالســه پرونده  108 97 / 1 :مرجع رسیدگی حوزه يك
شورای حل اختالف فردیس خواهان  :سعيده حسين زاده اشرفي به نشاني فرديس – سه راه حافظيه – كنار
گل فروشــي ســبحاني – ساختمان پارســيان – طبقه  – 6واحد  20خوانده  :نويد حيدري دريا كناري به
نشاني مجهول المکان خواســته :صدور قرار تامین خواسته گردشکار :خواهان بشرح باال به طرفیت خوانده
دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد ( مدارک موجود
در پرونده ) را نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدی
امضاء کنندگان زیر در حضور /غیاب/خواهان/خوانده تشکیل و با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت
به صدور رای می شــود  .دادنامه  37100152مورخ  (( 97/2/2قرار تامین خواسته )) نظر به اینکه خواهان با
تقدیم درخواست ،تقاضای صدور قرار تامین خواسته به استناد طبق نظريه كارشناسي و قبض سپرده شماره
 338807نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا شورا مطابق ماده  108و ماده 117
قانون آیین دادرســی مدنی قرار تامین خواســته معادل مبلغ  25 / 000 / 000ریال از اموال خوانده/خواندگان
متضامن ًا/بالمناصفه به غير از مســتثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد این قرار پس از ابالغ
قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد .
قاضی شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رونوشــت آگهی حصروراثت خانم فاطمه قاسمی ده آبادی دارای شناسنامه شماره  13به شرح دادخواست
به کالســه  970072/7از این شــورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمد قاســمی ده آبادی بشناسنامه شــماره  10606در تاریخ  96/11/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :حبیب قاسمی ده آبادی متولد  1318/8/14ش ش 22
فرزند رحیم پدر متوفی  -2فاطمه قاسمی ده آبادی متولد  1326/5/8ش ش  13فرزند حسین مادرمتوفی اینک
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد اوباشــد ازتاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  7شورای حل اختالف کرج
م/الف/97/7703 :ف

