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اخبار
یک مقام مسئول سازمان هواپیمایی:

گزارش سانحه هوایی تهران-یاسوج
به زودی نهایی میشود

مدیر کل بررسی س��وانح هوایی از آماده
شدن گزارش بررسی سانحه هوپیمای ای
تی آر شرکت آسمان تا چند روز آینده خبر
داد .به گزارش صدا و سیما ،حسن رضایی
فر گفت :بعد از ارسال جعبه سیاه هواپیما
به کشور فرانسه و دریافت اطالعات ،تیم
های  ۱۱گانه بررسی سانحه در کشور بر
روی اطالعات کار کارشناسی و گزارش
تخصص��ی خود را اع�لام کردند.وی در
خصوص تاثی��رات پیش��گیرانه گزارش
بررس��ی سانحه ادامه داد :در این گزارش
جامع کلیه جوانب از هواشناسی گرفته تا
عملیات ش��رکت و مقررات هوایی لحاظ
شده اس��ت و پیش��نهادات اصالحی به
شرکت هواپیمایی ،س��ازمان هواپیمایی
کشوری ،ش��رکت فرودگاه ها و شرکت
س��ازنده ارس��ال خواهد ش��د.مدیر کل
بررسی سوانح هوایی با خودداری از بیان
جزئیات گزارش تاکید کرد :علت سانحه
شامل زنجیره ای از اتفاقات است که هر
کدام س��همی دارند که س��هم بیشتر به
عنوان عوامل اصلی قید می ش��ود اما در
حال حاضر نمی توان جزییات گزارش را
اعالم کرد.
سوخو با استاندارد غربی تولید میشود

مدیرعامل اس��بق ایرانخودرو با حمایت
از خرید هواپیمای س��وخو  ۱۰۰روس��ی
توس��ط برخی ایرالینهای داخلی،گفت:
ای��ن هواپیم��ا ب��ا اس��تانداردهای غربی
تولید ش��ده و در کش��ورهای مختلف تا
حاال ج��واب خوبی داده اس��ت .منوچهر
منطق��ی در گفتوگو با تس��نیم ،اظهار
کرد« :س��وخو  100از نظر مشخصه فنی
هواپیمایی است که در همه جا دارند آنرا
می س��ازند».وی با بیان اینکه اگر این
هواپیماه��ا از هواپیماه��ای غربی باالتر
نباش��د حداقل معادل آنهاس��ت در پاسخ
به این پرس��ش که آیا هواپیمای سوخو
برای استفاده در ایران بررسی شده است،
تصریح کرد :این هواپیما بررسی جهانی
ش��ده ،چرا ما بیاییم آنرا بررس��ی کنیم.
رییس مرکز ملی فضای��ی افزود :مراجع
بی��ن المللی این نوع هواپیما را بررس��ی
کردهاند و س��وخو هواپیمایی اس��ت که
مش��تریان آن رو به رشد هستند.منطقی
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا یکی از
دالیل امض��ای تفاهمنامه خرید ایرالین
ه��ا با س��وخو احتمال ن��دادن هواپیما از
سوی کمپانی بوئینگ بوده است ،تصریح
کرد :بوئینگ هواپیمای  100نفره ندارد و
از  150نفر به باالست.
ممانعت فرودگاه استانبول از
سوخترسانی به هواپیمای ایرانی

پرواز شماره  ۳۰۰۰هواپیمایی زاگرس از
مقصد اس��تانبول به تهران به علت عدم
ارائه سوخت در فرودگاه استانبول مجبور
به سوخت گیری در فرودگاه تبریز شد .به
گزارش مهر ،به علت مش��کالت عدیده
ایجاد شده در خصوص تامین و انتقال ارز
و عدم اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص،
مقامات فرودگاه استانبول از ارائه سوخت
ب��ه پرواز ش��ماره  ۳۰۰۰روز جمعه مورخ
 ۹۷.۲.۷این شرکت ممانعت کرد.به دلیل
این اقدام فرودگاه استانبول ،پرواز مذکور
پس از سه ساعت تاخیر در فرودگاه تبریز
به زمین نشس��ت و پس از سوختگیری
مجدد تبریز را به مقصد تهران ترک کرد.
در همین رابطه صادقی ،یک مقام مسئول
در این ش��رکت هواپیمایی گفت :به رغم
مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی و
س��ازمان های مربوطه ،تا کنون تامین و
انتق��ال ارز که الزمه پرداخت های ارزی
این ش��رکت جهت خرید قطعات ،لوازم،
آم��وزش پرس��نل و همچنی��ن پرداخت
هزینه های مرتبط با خدمات فرودگاهی
و غیره است ،بی پاسخ مانده است.

یادداشت

گروه راه و مسکن – ميثم ترکيان :دعواي
نظاممهندسي و وزارت راه و شهرسازي
تقريب ًا بيشتر ارگانهاي مربوط کشور را
به خود درگير کرده است .از وزارت کشور
گرفته تا اکبر ترکان مشاور رئيسجمهور،
مجل��س و کميس��يون عم��ران ازجمله
ارگانهاي درگير با اين مس��ئله هستند.
ب��ه گ��زارش «عص��ر ايراني��ان» پس
گذش��ت چندين ماه از اين دعوا و صدور
بخش��نام ههاي ،دس��تورات ،هش��دار و
خطونش��ان کش��يدنهاي مختلف ،اين
دعوا از س��طح رئيس نظاممهندس��ي و
وزي��ر راه به س��طوح پايينت��ر مديريت
اين  2ارگان هم س��رايت کرده است.در
گزارشهاي قبلي به روايت چرايي ماجرا
و چندوچون و مدعيات  2طرف اين ماجرا
پرداختيم .عصر ايرانيان در گزارشهايي
با عنوان « نظاممهندس��ي اس��ير رفتار
مستبدانه آخوندي» «،تالش وزارت راه
براي تقليل سازمان نظاممهندسي به يک
تش��کل صنفي» «،نظم نظاممهندسي
در ج��دال وزي��ر و رئي��س» «،آخوندي
خويشتندار باشد» در سال  97به بررسي
اين موضوع پرداخت.
سازمان نظاممهندسي:آماده مذاکره

با وزارت راه هستيم

رئيس س��ازمان نظاممهندسي ساختمان
بابيان اينکه تا قيامت ميتوانيم با وزارت
راه و شهرسازي پينگپنگ بازي کنيم،
گفت :تالطمها نتوانس��ته مسائل بين ما
و وزارت راه را ح��ل کند ،ازاينرو بايد از
طريق مذاکره اختالفات برطرف ش��ود.
فرجا ...رجبي در واکنش به تعليق رئيس
سازمان نظاممهندس��ي استان تهران از
س��وي وزير راه و شهرس��ازي و اتفاقات
رويداده پي��ش و پسازاين اقدام اظهار
کرد :به نظر من همه تالطمها منجر به
حل اين مس��ئله نشده است ،نه خواسته
وزارت راه و شهرس��ازي تأمينشده و نه
خواسته سازمان نظاممهندسي ساختمان.
وي با تأکيد بر اينکه تا قيامت ميتوانيم
پينگپنگ ب��ازي کنيم ،تصري��ح کرد:
از اي��ن اتفاقات ميتواني��م اين درس را
بگيري��م که بايد روي��ه را تغيير داده و با
مذاکره اخت�لاف را حل کنيم.وي افزود:
طي چند ماه اخير همواره گفتهايم که بايد
به يک ديالوگ مشترک برسيم ،وقت آن
رس��يده که بهجاي مقابله ،تأملکنيم تا
سازمان نظاممهندسي به استقالل برسد.
رئيس س��ازمان نظاممهندسي ساختمان
کش��ور بابيان اينکه دو ط��رف بايد به
مس��ائل اهمي��ت داده و به مش��ترکات

دالیل عدم ورود بانکها به
سرمایهگذاری در حوزه مسکن

افضلي:حلمشکلنيازمندکارسنگينکارشناسيوحرفهاياست

ادامه از صفحه یک

مهندسي و شيوهنامه انتخاب ناظر است
که به دلي��ل ناهماهنگيه��اي صورت
گرفته در اين ش��يوهنامهها زودتر از حد
معمول منتش��ر ش��د و درنهايت موجب
التهاب ش��رايط موجود ش��د.او افزود :در
جلس��اتي که برگزارشده اختالف نظرات
دو ط��رف تحصيل ش��ده و درنهايت در
کارگروه ويژهاي نيز مطرح شد و حتي به
جمعبندي هم رسيديم اما قبل از نهايي
ش��دن و اعالم عموميبايد با وزير راه و
کش��ور نيز هماهنگ ش��ويم و پسازآن
اطالعرساني ميکنيم.
ح�ل مش�کل نيازمن�د کار س�نگين

کارشناسي و حرفهاي است

برس��يم درباره حس��ن قربانخاني رئيس
تعليق ش��ده نظاممهندسي استان تهران
گفت :وي از سوي وزير راه و شهرسازي
از تم��ام س��متهايي که داش��ته تعليق
شده،اما ازنظر ما هنوز در سمت خودش
است.رجبي با يادآوري اينکه «با دوستان
وزارت راه و شهرس��ازي مباحثي در اين
رابطه داش��تهايم» به تسنيم گفت:براي
حل مس��ائل پيشآمده نباي��د بهصورت
جزيرهاي عمل شود.
وزير راه و شهرسازي :نظاممهندسی

دست در جیب مردم کرده است

در همين رابطه روز گذش��ته عباس وزير
راه و شهرس��ازي در نشست همانديشي
تشکلهاي حرفهاي درباره جنجالهايي
که در س��ازمان نظاممهندس��ي رخداده
است اظهار داشت :نظاممهندسي دست
در جيب م��ردم ک��رده و ميخواهد اين
درآمد رابين خودش��ان توزي��ع کند و ما
هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي
بخشنامهاي ک��ه اجازه اي��ن کار را به
نظاممهندس��ي داده اشتباه است و براي
کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري
کنند بلکه بايد ب��ا فروش خدمات درآمد
کسب کنند.آخوندي تأکيد کرد :معتقدم
اين اقدامات از س��وي بخش خصوصي
واقعي انجام نميشود و بخش خصوصي
بايد متقاضي رقابت باشد.
اخ�ذ  5درصد حق طراح�ي از مردم

قانوني است

در همي��ن موضوع بي��ژن خطيبي عضو
هيئتمدي��ره س��ازمان نظاممهندس��ي
س��اختمان گف��ت :م��ا در س��ازمان

نظاممهندس��ي انواع مختلفي از خدمات
ازجمل��ه رفاه که ش��امل خريد و اعطاي
وام ميش��ود را به مهندس��ين خود ارائه
ميدهيم ،اين در حالي اس��ت که اگر ما
اين خدمات را ارائه ندهيم کس��ي نيست
که اين خدمات حداقلي را به مهندسين
ما ارائه دهد.او گفت :اين مبلغ بر اساس
قان��ون و تائيد اعضاي مجمع از محل 5
درصد حق طراحي از مردم اخذ ميشود.
خطيبي يادآور ش��د :شهرداري بر اساس
قوانين فيش طراحي را صادر ميکند اما
درنهاي��ت و بر اس��اس قانون اين مالک
است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب
کند و درنهايت اين مالک است که طراح
ساختمانش را به شهرداري معرفي ميکند
و دست نظاممهندسي بر اساس قانون در
اين زمينه بسته است.خطيبي تأکيد کرد:
ما مجامع عموميخود را اطالعرس��اني
ميکنيم حال اگر کسي نميآيد مشکل
ماس��ت؟ ما س��الن  2500نف ِر ميگيريم
ولي نصف اين تعداد ميآيند که اين بدان
معناست ظاهراً اعتراضي هم وجود ندارد.
بحث ما فراتر از مجمع است ما حاضريم
براي همه مالکين بهشرط رعايت حدود
قانوني شناس��نامه فني صادر کنيم اين
در حالي اس��ت که اکثر مالکين حدود و
ش��روط قانوني را رعايت نميکنند لذا ما
هم نميتوانيم براي يک چنين امالکي
شناس��نامه فني ص��ادر کني��م.او گفت:
زنجيره ش��هرداري؛ وزارت راه و وزارت
کش��ور بايد همانند ي��ک زنجير در کنار
هم باشند که متأسفانه در حال حاضر اين
هماهنگي بين دستگاهها ديده نميشود.

درياف�ت دس�تمزد ب�راي کاري ک�ه

انجام نميشود چه معنايي دارد؟ا

در همي��ن زمين��ه مصطفي مه��رداد فر
معاون نظامهاي مهندس��ي وزارت راه و
شهرس��ازي گفت :آن  5درصد دريافتي
براي ارجاع کار اس��ت ما بايد بر اس��اس
قانون و مقررات کارکنيم سؤال اين است
که منابع درآمدي سازمان نظاممهندسي
را قانون مشخص کرده حال آن  5درصد
حق طراحي با دستور وزير راه ديگر نبايد
از مردم اخذ ش��ود لذا دريافت دس��تمزد
ب��راي کاري ک��ه انجام نميش��ود چه
معنايي دارد؟او ادامه داد :ش��ما  5درصد
را از م��ردم ميگيريد که اين دريافتي بر
اس��اس قانون ،غيرقانوني اس��ت اين در
حالي است که اين مبلغ بايد از شناسنامه
فني ملکي دريافت ش��ود که متأسفانه از
همه مالکان گرفته ميش��ود.مهرداد فر
تأکيد کرد :ش��هرداري يکسري از مبالغ
را ب��راي خود و بخش ديگ��ري را براي
س��ازمانهاي ذيربط ميگي��رد؛ وزارت
راه و شهرس��ازي تم��ام ت�لاش خود را
گذاش��ته تا جلوي خالفهاي قانوني را
بگيرد.او افزود :ارجاع نظارت گاها توسط
شهرداري بهصورتهاي مختلف صورت
ميگيرد که متأس��فانه اي��ن نتيجه عدم
وحدت رويه در نظاممهندسي است.
انتش�ار نامهها زودت�ر از حد معمول

موجب التهاب شرايط موجود شد

در اين زمينه بدري سخنگوي کميسيون
عم��ران مجلس گفت :دو بخش��نامه از
طرف وزارت راه شهرس��ازي صادرشده
ک��ه در م��ورد  5درصد کنت��رل خدمات

در همين موضوع س��يد حس��ين افضلي
نماينده م��ردم اقليد و عضو کميس��يون
عم��ران مجل��س در گفتگو ب��ا «عصر
ايرانيان» گفت :همانگونه که مشخص
است درگيري وزارت راه و نظاممهندسي
اثر خوبي بر پايگاه اجتماعي اين  2ارگان
نداشته است و از طرف ديگر هر  2سوي
اين ماجرا بعالوه وزارت کشور حرفهايي
براي گفتن دارند .وي افزود :هر بخش��ي
دخي��ل در اي��ن موض��وع صحبتهاي
قابلتأمل��ي دارد و هرچه س��ريعتر تمام
طرفين ميبايستي اين بحث را از فضاي
مجازي و رسانهها و پرسش و پاسخهاي
غيرمس��تقيم تمام کنند و هرچه سريعتر
جلسهاي گذاشته شود و همه مسئولين در
اين ماجرا رودررو با يک کار کارشناس��ي
ق��وي و حرف��هاي ب��ه حلوفص��ل اين
موضوع بپردازند.افضلي يادآور ش��د :قطع ًا
ش��رايط موجود مش��کالتي دارد که بايد
تصحيح ش��ود و خود نظاممهندسي هم
در بخشي از مسائل مشکل داشته است و
مهندسيهايي که فارغالتحصيل ميشوند
بايد بعد از  4س��ال ب��راي گرفتن پروانه
نظاممهندسي اقدام کنند و عيب اين کار
عدم ارتباط مهندس��ان با کارگاههاي کار
در حوزه تخصصي خودش باعث ميشود
باعث فراموش��ي عل��م فراگرفته ش��ده
ميشود.عضو کميسيون عمران يادآور شد:
بايد حتم ًا يک فرايندي را براي آموزش در
يک دورهاي براي مهندسان فارغالتحصيل
توس��ط عوامل کارآمد و اجرايي گذاشته
ش��ود تا آموزش داده ش��وند و بعد براي
پروانه نظاممهندسي اقدام کنند.وي بابيان
اينکه ايراداتي شرايط قبلي داشته که بايد
بررسي شود و اصالح شود ،تصريح شود:
نظاممهندس��ي و وزارت راه شهرس��ازي
نظراتي دارند که هر  2آنها بايد ش��نيده
شود و به هم نزديک شوند.

شورای عالی شهرسازی اعالم کرد

جزئیات پهنههای گسلی پرخطر منطقه یک تهران

ش��ورایعالی شهرس��ازی و معم��اری ایران به
منظور رعایت حقوق ش��هروندان و اطالعرسانی
ش��فاف ،نقش�� ه پهنهه��ای گس��لی س��ه نقطه
پرخط��ر ،متوس��ط و ضعیف منطقه یک ش��هر
ته��ران را اع�لام کرد .به گ��زارش وزارت راه و
شهرسازی ،پیرو مصوبه شورایعالی شهرسازی
و معماری ایران در سال  ۹۵موضوع تهیه نقشه
پهنههای گسلی شهر تهران با توجه به ضرورت
تهیه اس��ناد پایه و تش��خیص مناطق پرخطر با
هم��کاری و محوری��ت مرک��ز تحقیق��ات راه،
مس��کن و شهرس��ازی تهیه و اولین نقشهها نیز
برای ش��هر تهران گردآوری شد.بر اساس اعالم
ش��ورایعالی شهرسازی و معماری ایران ،نقشه
پهنههای گس��لی شهر تهران برای شهرداری و

دستگاههای مربوطه ارس��ال شده است؛ ضمن
اینکه شناس��ایی پهنههای گسلی کمک میکند
تا س��اخت و سازهایی که در این عرصهها وجود
دارد مقاومسازی شوند و اینها ویژگی اسناد تولید
شده اس��ت.در همین رابطه ،محمدسعید ایزدی،
معاون معماری و شهرس��ازی اعالم کرد :آنچه
ش��ورایعالی شهرس��ازی و معم��اری ایران در
اطالع عمومی نقشههای پهنههای گسلی مورد
تاکید قرار داده و میدهد این است که شهرداری
اوال از دادن مجوز س��اخت ساختمانهای باالی
 ۱۲طبق��ه پرهیز کند .همچنین س��اختمانهای
حس��اس همچ��ون پم��پ بنزین ،بیمارس��تان،
مدرس��ه و س��اختمانهایی که س��اخت آنها در
پهنههای پرخطر است ،توصیه نمیشود.وی در

بهپیمانکارانزیادهخواهباجنمیدهیم

خواهد رساند.مختصات جغرافیایی این منطقه از
طرف ش��مال محدود به ارتفاعات  ۱۸۰۰متری
دامنه جنوبی کوههای البرز ،از جنوب به بزرگراه
ش��هید چمران حد فاصل دو راهی هتل آزادی و
بزرگ��راه مدرس و پل آی��ت اهلل صدر و از غرب
به اراضی رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهای
بزرگ��راه ارتش – کارخانه س��یمان و منبع نفت
شمال شرق تهران محدود می شود.

صنعت دریانوردی کشور نیازمند ارتقای علمی است

زمینه دس��ت یافت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان؛ علی اکبر غنجی،مدیرعامل ش��رکت حمل
فله کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ای��ران با بیان
اینکه هوشمند س��ازی ،دیجیتالیسم و اتوماسیون
به مهمترین فاکتورها در صنعت کشتیرانی تبدیل
شدهاند ،اظهار کرد :در زمینه ارتقای ایمنی دریایی
غنجی گفت :در زمین��ه ارتقای ایمنی دریایی باید باید نقش نیروی انس��انی ،اقتص��اد و فن آوری را
نقش نی��روی انس��انی ،اقتصاد و ف��ن آوری را با ب��ا یکدیگر تلفیق کرد تا به بهتری��ن برون داد در
یکدیگ��ر تلفیق کرد تا به بهترین برون داد در این این زمینه دس��ت یافت.مدیرعامل ش��رکت حمل

مدیریت اموزش و پرورش صحنه قصد دارد تعدادچهارباب ملک مازاد بر نیاز وبال
اس��تفاده خود را به ش��رح ذیل بارعایت مفاد ماده  43قانون تنظیم بخشی مقررات
مالی دولت (مصوب سال  )1366وایین نامه اجرایی ان (مصوب سال  )1381وماده
 79قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب سال )1366وایین نامه معامالت دولتی
(س��ال  )1366از طریق مزایده عمومی با انعقاد قرارداد اجاره و اخذ تضمین معتبر
از برن��ده مزایده وفق ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی به مدت یک س��ال به
اجاره واگذار نماید .مضافا اینکه تمدید مدت قرارداددر صورت حسن نیت مستاجر
وفقدان موانع قانونی با رعایت موجر (اموزش و پرورش )حداکثر به مدت سه سال
با رعایت تصویب نامه شماره /152001ت 05229مورخ  1395/12/02هیئت وزیران
(ایین نامه اجرایی ماده 5قانون تنظیم بخش��ی ازمق��ررات مالی دولت ) 2وضوابط
مق��ررات جاری بالمانع خواهد بود .لذا از متقاضیان گرامی دعوت می ش��ود جهت
کسب اطالعات بیشتر واخذ اسناد وتاریخ برگزاری مزایده تا تاریخ  1397/03/01به
واحد پشتیبانی اموزش و پرورش واقع در بلوار امام خمینی (ره)مراجعه نمایید )1.
انباری شماره یک جنب ساختمان مدیریت اموزش و پرورش به متراژ تقریبی 80متر
مربع  )2انباری ش��ماره دو جنب س��اختمان مدیریت اموزش و پرورش به متراژ
تقریبی  90مترمربع )3سالن ورزشی دبیرستان شهدا واقع در ابتدای خیابان حافظ
به متراژ تقریبی  130مترمربع  )4اشپزخانه معلم جنب ساختمان مدیریت اموزش و
پرورش به متراژ تقریبی 560مترمربع

عین حال تاکید کرده اس��ت :به منظور هرگونه
سوءاستفاده از نقشه پهنههای گسلی موارد فوق
تهی��ه ش��ده و در اختیار عموم ش��هروندان قرار
می گیرد .البته مردم باید در نظر داش��ته باش��ند
که نقش��ه پهنههای گسلی از س��وی دو مرجع
ش��هرداری تهران و همچنین دبیرخانه شورای
عالی شهرسازی و معماری معتبر است.بر اساس
اطالعات درج ش��ده در سایت شهرداری تهران،
منطقه یک ش��هرداری ،در بلن��دای تهران و با
وس��عتی حدود  ۴۹.۶کیلومترمربع بر اساس داده
ه��ای آماری بیش از  ۴۸۷ه��زار نفر جمعیت را
در خود جای داده اس��ت .این در حالی است که
انبوه ساختمانهای آماده و نیمه وقت در آینده ای
نزدی��ک جمعیت منطقه را به مرز  ۵۰۰هزار نفر

فله کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران ،صنعت
کشتیرانی را در جهان تحت فشار دانست و افزود:
اقتصادی شدن مباحث در صنعت کشتیرانی سبب
شده تا ایمنی مغفول بماند ،بنابراین نقش اقتصاد و
بنگاههای اقتصادی در صنعت کشتیرانی باید مورد
بازشناسی قرار بگیرد.وی با اشاره به نیاز به آمادگی
ملی برای افزایش توان علمی برای گرفتار نش��دن
در چارچوبه��ای از پیش تعیین ش��ده از س��وی
کش��ورهای پیش��رفته ،گفت :بنگاههای اقتصادی

اگهی فقدان سند مالکیت
اقای س��یدفرهاد ذاکری مجد با ارایه دو برگ استش��هادیه مهمور به مهر دفتر 73
صحنه وتقاضای وارده به ش��ماره  711/4466مورخ  96/12/19مدعی اس��ت سند
مالکیت شش��دانگ پالک  5777فرعی از 1اصلی بخش  8کرمانشاه بشماره سریال
 79062ج  93که بنامش صادر گردیده مفقود ش��ده اس��ت لذا طبق ماده  -120ایین
نامه قانون و بخش��نامه های ذیل مراتب ان اگه��ی میگردد تا چنانچه فرد یا افرادی
مدعی انجام معامله یا وجود س��ند مرقوم نزد خود باش��ند از تاریخ نشر این اگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد صحنه تس��لیم و رس��ید
دریافت دارند در غیراینصورت نسبت به ابطال سند مرقوم وصدور سند المثنی بنام
مشارالیه اقدام میگردد .
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان صحنه-علی نجفی
اگهی فقدان سند مالکیت اقای مرتضی رحیمی ایل زوله با ارایه دو برگ استشهادیه
مهمور به مهر دفتر  155صحنه وتقاضای وارده به شماره  711/219مورخ 97/1/28
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8126فرعی از 1اصلی بخش  8کرمانشاه
بش��ماره سریال  582690ب  85که بنامش صادر گردیده مفقود شده است لذا طبق
ماده  -120ایین نامه قانون و بخشنامه های ذیل مراتب ان اگهی میگردد تا چنانچه

...ساخت مسکن ،سرمایه گذاری در این
حوزه زیان ده خواهد شد به همین دلیل
عدم س��رمایه گذاری بیش از این مدت
به لح��اظ اقتصادی قابل تحمل نخواهد
بود.بر اس��اس گزارش��ات اعالمی بانک
مرکزی ج.ا.ا .مبنی بر افزایش س��رمایه
گذاری در حوزه های ش��روع به ساخت
خان��ه های جدید ،اتمام پروژه های نیمه
تم��ام و در مجموع افزای��ش خانه های
جدید در بازار مسکن مهر تاییدی بر این
ادعا گذاش��ت که در این میانبا توجه به
هوش��مند بودن بازار و فعاالن اقتصادی
و انتظارات عقالیی آنان ،انتظارات رونق
نسبی بازار مسکن هر چند با تاخیر چند
ماهه ،تبدیل به واقعیت ش��ده اس��ت .به
نظر می رس��د ع��دم ورود بان��ک ها در
حوزه مس��کن به دلیل ترس از استمرار
و تعمیق رکود در این بخش و همچنین
نرخ پائین فروش و عدم بازگشت سرمایه
و همچنی��ن پیش بین��ی افزایش قیمت
ها در آینده س��بب اجتن��اب از فروش و
کاهش انگیزه س��رمایه گ��ذاری مجدد
ش��ده بود .ام��ا طبق آماره��ا ،حجم کل
سرمایهگذاریهای ساختمانی در ماه نهم
سال گذشته افزایش  ۱۱درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل را داشته است.
این حجم به تفکیک درحوزه س��اختمان
های جدید ،نیمه تمام و تکمیل شده به
ترتیب  ۲۳درص��د ،منفی  ۳درصد و ۵۹
درصد بوده است .با توجه به آمارها ،رشد
قابل مالحظه س��رمایه گذاری در پروژه
های تکمیل شده و ساختمانهای جدید،
یقینا رشد قابل توجهی در عرضه مسکن
در سال  ۱۳۹۷را به دنبال خواهد داشت.
این درحالی است که اگر سرمایهگذاری
در بخش س��اختمانهای تکمیل نشده
افزایش یابد؛ اما در بخش ساختمان های
تکمیل ش��ده کاهش یابد موجب انجماد
دارایی ها خواهد شد که همین مسئله در
دوران رونق چند سال پیش که منجر به
رکود گردید اتف��اق افتاد ،اما وضعیت در
شرایطی فعلی عکس شده و رشد سرمایه
گذاری در بخش ساختمان های تکمیل
شده به مراتب بیشتر از سایر بخش های
س��اختمانی شده است ،به همین دلیل با
احتمال باال ،رشد قابل مالحظه ای را در
بخش عرضه مسکن شاهد خواهیم بود.
از طرفی ،این حجم از سرمایه گذاری به
واسطه ارتباطات پیشین بخش مسکن با
سایر بازارها ،اثرات مطلوبی در تحریک و
رش��د فعالیت در اقتصاد خواهد داشت .از
طرفی در حوزه تقاضا به دلیل س��رکوب
ش��دن نرخ ارز و وضعیت پرنوسان بازار
سرمایه ،نقدینگی عمدتا به سمت بانک
ها ،بازار مس��کن و در نهایت خرید سکه
و طال سوق خواهد یافت .بنابراین اثرات
ض��د تورم��ی افزایش عرض��ه از طرف
افزای��ش تقاضای مس��کن تقریبا خنثی
شده و رشد متناسب با تورم برای بخش
مسکن ایجاد خواهدشد.

بزرگ غربی با نف��وذ و توانایی که دارند ،قوانین و
مقررات و راهبردها بر اس��اس منافع خود س��امان
میدهند.به گفته این مقام مس��ئول در کشتیرانی
جمهوری اس�لامی ایران ،الزمه برون رفت از این
وضعیت تنها ارتقای علمی و عملی در تمام شئون
کش��ور بهخصوص حوزه کش��تیرانی است.وی در
خاتمه تاکید ک��رد :مدیریت دانش در جهان حرف
اول را میزن��د ما نیز باید در ای��ن زمینه با قدرت
وارد شویم.

ش��رکت عم��ران پردی��س ب��ا اع�لام
اینکه ش��رکت ترکیهای کوزو به دلیل
زیادهخواه��ی کارگاه س��ایت مس��کن
مه��ر  ۳۵هزار واح��دی را تعطیل کرده
تاکید ک��رد :در برابر هرگوه زیادهخواهی
پیمانکاران میایستیم .به گزارش تسنیم،
ش��رکت عمران پردی��س در واکنش به
انتش��ار خبر «سایت مس��کن مهر کوزو
پردیس تعطیل شد» اعالم کرد:شرکت
عمرانی کوزو پارس از ابتدای س��ال 97
فعالیت خود را در پروژه  35هزار واحدی
مسکن مهر شهر جدید پردیس کاهش
داده و بعضی از زیر فعالیتها را متوقف
کرده است .این شرکت از مدتی قبل در
تفاهمنامه آمادهس��ازی و محوطهسازی
و س��اخت ،ادعاهای��ی ب��رای افزای��ش
قیم��ت مطرح نموده اس��ت.هرچند ادعا
در کاره��ای پیمان��کاری ،امری معمول
اس��ت ،لیکن تعطیلی کارگاه و به تعویق
انداخت��ن تعهدات پیمان��کاران در قبال
متقاضی��ان ش��ریف بهوی��ژه زمانی که
پیمانکار از م��ردم ،مطابق قرارداد حاکم
طلبی ندارد ،زیاد ه خواهی و فاقد وجاهت
قانونی است.

فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مرقوم نزد خود باشند از تاریخ نشر
این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد صحنه تس��لیم
و رس��ید دریافت دارند در غیراینصورت نسبت به ابطال سند مرقوم وصدور سند
المثنی بنام مشارالیه اقدام میگردد .
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان صحنه-علی نجفی
مفقودی برگه س��بز و س��ند و فاکتور فروش خودروبه نام رضا مالش��اهی فرزند حسین به شماره
ملی  2030550231کدپس��تی  4916856558به شماره انتظامی  182 59ب  31و شماره موتور
 2171395و ش��ماره شاسی  1412286397000 sبه آدرس گرگان کوی طالقانی خ یکم طالقانی ده
متری مقابل نانوائی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
رونوش��ت نظریه آگهی حصر وراثت خانم اش��رف صدیقیان قمی دارای شناس��نامه شماره  150به
ش��رح دادخواست به کالس��ه 1/97ش 136/از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که که شادروان حمید کنشلو به شناسنامه  3203متولد  1349در تاریخ 92/11/10
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1 :اش��رف
صدیقیان قمی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه  150متولد  -2 1357محمدحسین کنشلو فرزند حمید
ش��ماره شناس��نامه  0025444313متولد  82اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی مزبور را یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باش��د از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.خ/م.الف 184
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

