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اخبار
تخليه و بارگيري کاالي اساسي در
بزرگترين بندر تجاري ايران صفر شد

آمار س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي حاکي
است ،عملکرد بندر شهيد رجايي در تخليه
و بارگي��ري طي فروردين ماه امس��ال در
مقايسه با اس��فند  ۹۶بالغ بر  ۱۷.۵درصد
کاهش يافته اس��ت .به گزارش تس��نیم،
مطابق آمار س��ازمان بنادر و دريانوردي در
اسفند ماه سال گذش��ته  7ميليون و 800
هزار  919ت��ن انواع کاال در بندر ش��هيد
رجايي تخليه و بارگيري شده است.اين در
حالي است که در اولين ماه امسال عملکرد
تخليه و بارگي��ري بزرگترين بندر تجاري
کش��ور با کاهش بي��ش از  17.5درصدي
نسبت به اسفند به  6ميليون و  635هزار و
 193تن رسيده است.همچنين عملکرد اين
بندر در تخليه و بارگيري کاالي اساسي در
ماهي که گذشت صفر بوده است.
اجاره مسکن
در تمام کشور افزايش يافت

شاخص بهاي اجاره
مسکن در سه ماهه
چهارم س��ال ۱۳۹۶
بر اس��ـاس س��ـال
پايـه  ۱۳۹۵نس��بت
به سه ماهه مشابه س��ال قبل  ۹.۳درصد
افزايش يافت .به گزارش تسنیم ،شاخص
بهاي اجاره مسکن در مناطق شهري ايران
در س�� ه ماهه چهارم سال  1396به عـدد
 112.6رس��يد که نسبت به سه ماهه قبل
معادل  2.7درصد و نس��بت به س��ه ماهه
مشابه سال قبل  9.3درصد افزايش يافت.
متوسط ش��اخص بهاي مسکن اجاري در
سال  1396نس��بت به متوسط سال قبل
 8.3درصد افزايش نشان ميدهد.شاخص
بهاي اجاره مس��کن در ش��هرهاي بزرگ
ش��امل اراک ،اردبيل ،ارومي��ه ،اصفهان،
اهواز ،بندرعباس ،تبريز ،تهران ،خرم آباد،
رش��ت ،زاهدان ،زنجان ،س��اري ،سنندج،
شيراز ،قزوين ،قم ،کرج ،کرمان ،کرمانشاه،
گرگان ،مش��هد ،همدان و يزد در سهماهه
چهارم سال  1396به عدد  112.5رسيد که
نسبت به س��ه ماهه قبل برابر  2.7درصد
و نس��بت به سه ماهه مش��ابه سال قبل
 9.4درصد افزايش نشان ميدهد.متوسط
ش��اخص مذکور در ش��هرهاي بزرگ در
سال  1396نسبت به سال قبل معادل 8.2
درصد افزايش داشته است.

اخبار

دامادي :مردم در خريد خانه ناتوان شدهاند
گروه راه و مس�کن :بررس��ي مقايسهاي
شرايط وام مسکن در ايران با کشورهاي
ديگر نش��ان ميده��د در ايران ش��اهد
سختترين شرايط پرداخت وام مسکن
هستيم و در ايران با نگاه بنگاهي حاکم
بر بانکها ،چند برابر کشورهاي ديگر از
تسهيالت پرداختي مسکن سود دريافت
ميش��ود .به گزارش «عصرايرانيان» در
طول  5س��ال گذش��ته دولت يازدهم و
دوازدهم در راستاي حل معضل مسکن
خانواره��اي ايران��ي و خ��روج صنع��ت
مس��کن از رکود ،طرحه��اي مختلفي را
مطرح کرده اس��ت .البته اين طرحها به
سياستهاي پولي و بانکي گره خوردهاند و
شاهد مثال آن نيز مطرح شدن طرحهايي
نظير صندوق پس انداز مسکن ،ليزينگ
مسکن و صندوق زمين و ساختمان است
که مس��ير تمام اين سياستها از بانک و
بورس ميگذرد.وامهاي بانکي که براي
پرداخت بر خالف قوانين عالوه بر سند
مل��ک ضامن کارمند با کس��ر از حقوق
هم طل��ب ميکنن��د .در همين صفحه
در گزارش��ي با عنوان «کابوس��ي به نام
ضام��ن کارمند با کس��ر از حق��وق» به
بررس��ي اين معضل پرداختيم.در همين
خصوص محمد دامادي عضو کميسيون
عمران مجلس ،با بي��ان اينکه ارايه وام
تنها قطعهاي از پازل س��اماندهي بخش
مس��کن اس��ت ،گفت :بايد گره حضور
بخش خصوصي در صنعت ساخت و ساز
با حمايتهاي دولتي باز ش��ود .دامادي،
با اش��اره به وضعيت فعلي بازار مسکن،
گفت :بازار مسکن سالها با رکود مواجه
بوده و بي برنامه گي و عدم وجود برنامه
کارآمد متناس��ب با وضعيت بازار عامل
عميق تر شدن رکود است.نماينده مردم
س��اري و مياندورود در مجلس ش��وراي
اس�لامي ،با بيان اينکه نوس��انات ارزي
تاثير مس��تقيم بر قيمت مس��کن داشته
است ،افزود :تسهيالت اعطايي در حوزه
مس��کن ميتواند ُمسکن باش��د اما بايد
بدانيم که حباب نرخه��ا را نيز بزرگ تر
کرده است.

بازار فعلي مسکن براي خانه اوليها

و جامعه هدف گران است

دامادي با تاکي��د بر اينکه خروجي همه
تصميم��ات و نابه س��اماني اقتصادي در
کش��ور ناتوان��ي مردم در خري��د خانه را
منجر شده است ،تصريح کرد :افرادي که
جهت سرمايه گذاري يا هر دليل ديگر به
مسکن ورود ميکنند با اقشار متوسط و
ضعيف جامعه متفاوت بوده از اين رو بازار

رونوش��ت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای خلیل جوادی
هدایت ابادی دارای شناسنامه شماره  47415به شرح دادخواست
به کالس��ه 230/970100از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اصغر
ج��وادی هدایت اباد به شناس��نامه  165در تاریخ  97/1/15در
اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان
منحصر اس��ت به -1 :فرح ناز ج��وادی هدایت اباد فرزند علی
اصغر ش  7227ت  1345ص از مشهد فرزند متوفی  -2صدیقه
جوادی هدایت اباد فرزند عل��ی اصغر ش  189ت  1337ص از
مش��هد فرزند متوفی  -3فرشته جوادی هدایت اباد فرزند علی
اصغر ش  65499ت  1342ص از مشهد فرزند متوفی  -4فریده
جوادی هدایت اباد فرزن��د علی اصغر ش  65498ت  1339ص
از مش��هد فرزند متوفی  -5خلیل جوادی هدایت اباد فرزند علی
اصغر ش  47415ت  1338ص از مشهد فرزند متوفی  -6مجید
ج��وادی هدایت اباد فرزند علی اصغر ش  7228ت  1347ص از
مشهد فرزند متوفیاینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می
گردد تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس ش��ورا  -ش��عبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان
مشهد
م الف 6507
رونوش��ت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم سرور نقیب
زاده دشتی دارای شناسنامه شماره  1456به شرح دادخواست
به کالسه 230/97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان احمد ایرانمنش به
شناس��نامه  141در تاری��خ  97/1/11در اقامت��گاه دائمی خود
ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر اس��ت به :
-1سرور نقیب زاده دشتی – ف سید محمد علی – ش – 1456
ت  – 1336ص تهران – همسر متوفی  -2ساناز ایرانمنش – ف
احم��د – ش  – 29796ت  – 1359ص ته��ران – فرزند متوفی
 -3س��حر ایرانمنش – ف احم��د – ش  – 2912ت  – 1362ص
ته��ران – فرزند متوفی  -4س��ارا ایرانمنش – ف احمد – ش -
 - 092/091142-0ت  – 1369ص مش��هد – فرزند متوفی -5
مریم ایرانمنش – ف احم��د – ش  – 092/273626-1ت 1373
– ص مش��هد – فرزن��د متوفی  -6مهرق��د زارع – بایرامعلی –
ش  – 356ت  – 1310ص اذر ش��هر – م��ادر متوفی  -7محمد
ایرانمنش – ف عباسعلی – ش  – 9334ت  -1311ص اذر شهر
– پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را به اس��تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید
تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس ش��ورا  -ش��عبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان
مشهد
م الف 6509
رونوش��ت اگهی حصر وراث��ت نظر به اینک��ه خانم منصوره

فعلي مسکن براي خانه اوليها و جامعه
هدف گران است.وي با بيان اينکه دولت
بايد حتما فکر عاجلي براي تعديل نرخها
در بازار مسکن داشته باشد ،به خانه ملت
گفت :افزايش س��قف تسهيالت کاري
پيش نميبرد زيرا رش��د پلکاني نرخ وام
مسکن قيمتها را نيز رشد داده است.

ارائه تسهيالت مسکن با وجود حباب

نرخها تجربه ناموفقي را رقم زد

اي��ن نماينده مردم در مجل��س دهم ،با
تاکيد بر اينکه ارايه تس��هيالت با وجود
حب��اب نرخها در بخش مس��کن تجربه
ناموفقي را رقم زده اس��ت ،تصريح کرد:
دولت بايد با تکميل پازلهاي اقتصادي
که يک تيکه از آن فقط بحث تسهيالت
اس��ت باي��د مس��کن را به س��اماندهي
نرخها هدايت کند.دامادي با بيان اينکه
واردک��ردن بخش خصوصي ب��ه حوزه
مس��کن يکي ديگ��ر از پازله��ا بهبود
شرايط اس��ت ،افزود :متاس��فانه اکنون
سنگ اندازيهاي بس��ياري پيش روي
بخش خصوص��ي وجود داش��ته و عدم
پيش بيني آينده بازار انگيزه کافي براي
حضور اين بخش را از بين برده است.

بايد بخش خصوصي ب�راي ورود به

بازار مس�کن به تضمين سرمايه خود از
سوي دولت مطمئن باشد

دام��ادی ب��ا تاکيد بر اينک��ه بايد بخش
خصوصي ب��راي ورود به بازار مس��کن
به تضمين س��رمايه خود از سوي دولت
مطمئن باشد ،ادامه داد :جداي از عرضه
و تقاضا بخش خصوصي بايد نس��بت به
برگشت سرمايه خود نيز اطمينان حاصل
کند.عضو کميس��يون عم��ران مجلس
شوراي اس�لامي ،يادآور شد :ممانعت از

قیمت اوراق
تسهیالت مسکن ثابت ماند

افضلي :ميزان اقساط وام ميبايستي با درآمد وامگيرنده متناسب باشند

رفع مشکالت کشور در
حوزه مسکن بايد منوط به
برنامه ريزيهاي دقيق و
کارآمد باشد

سرازير شدن س��رمايههاي سرگردان در
بخش مسکن يکي از راههايي است که
جلوي حبابي تر شدن نرخها در اين بازار
را ميگيرد از اين رو دولت بايد با جيدت
وارد بازار شود.

ندرآوردي» برخي
ضمانته�اي «م� 

شعب بانک مسکن براي پرداخت وام

بر اس��اس اين گزارش در حالي مديران
بانک مسکن بر تسهيل پروسه پرداخت
وام به متقاضيان تاکيد ميکنند که برخي
ش��عب اين بان��ک بيتوجه ب��ه ضوابط
و مق��ررات ب��راي اعط��اي تس��هيالت
ضمانته��اي متعددي از جمل��ه بيمه،
چ��ک ،س��فته ،ضام��ن و ...درخواس��ت
ميکنن��د .اواي��ل ديماه س��ال گذش��ته
ابوالقاس��م رحيميانارکي زمانيکه عضو
هيئت مديره بانک مسکن بود از تسهيل
پرداخت وام خبر داده و گفته بود :در حال
حاضر درخواست براي ارائه ضمانت براي
وام مس��کن ،جزو ضوابط بانک مسکن
نيس��ت .ام��ا در مواردي که تس��هيالت
بدون سپرده پرداخت ميشود و اطمينان
کاف��ي از توانايي بازپرداخت اقس��اط يا
مدارک و مستندات مورد نياز را متقاضي
نتواند فراهم کند ،از اين افراد درخواست
ميشود براي دريافت وام ضامن بياورند.
مطابق وعده عضو سابق هيئت مديره و

گلکار مقدم فیض ابادی دارای شناسنامه شماره  4716به شرح
دادخواست به کالسه 230/9700از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خدیجه
شادمان فیض ابادی به شناسنامه  3076در تاریخ  97/1/29در
اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان
منحصر اس��ت به -1 :منصوره گلکار مقدم فیض ابادی فرزند
محمدعل��ی و خدیج��ه ش  4716ت 1345ص از مش��هد فرزند
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس ش��ورا  -ش��عبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان
مشهد
م الف 6510
رونوش��ت اگهی حص��ر وراثت نظر به اینک��ه اقای حمیدرضا
طیرانی راد دارای شناس��نامه شماره  285به شرح دادخواست
به کالس��ه 230/970094از این شورا درخواست گواهی حصر
وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان غالمرضا
طیرانی راد به شناس��نامه  529در تاریخ  97/1/22در اقامتگاه
دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر
اس��ت به -1 :مرضیه ربانی حس��ن پور – ف علی اصغر – ش
 – 41698ت  – 1329ص مشهد  -همسر متوفی  -2حمیدرضا
طیرانی راد – ف غالمرضا – ش  – 285ت  – 1351ص مش��هد
– فرزن��د متوف��ی  -3ملیحه طیران��ی راد – ف غالمرضا – ش
 – 092028530-9ت  – 1368ص مش��هد – فرزن��د متوفی -4
منصوره طیرانی راد – ف غالمرضا – ش – 388ت  – 1361ص
مش��هد – فرزند متوفی  -5فهیمه طیرانی راد – ف غالمرضا –
ش  – 17919ت  – 1358ص مش��هد – فرزند متوفی  -6حمیده
طیران��ی راد -ف غالمرضا – ش  – 092159937-2ت – 1370
ص مشهد – فرزند متوفی  -7وحیده طیرانی راد – ف غالمرضا
– ش – 943ت  – 1352ص مشهد – فرزند متوفی اینک با انجام
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق
امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر
اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد%.م
رئیس ش��ورا  -ش��عبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان
مشهد
م الف 6511
رونوش��ت اگه��ی حصر وراث��ت نظر ب��ه اینکه خان��م مریم
صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره  63به شرح دادخواست به
کالسه 230/97044از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالطیف جعفری
شناس��نامه  1769389گذرنامه  1269389در تاریخ96/12/23
در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
ان منحصر اس��ت به -1 :مریم صالحی فرزند عبدالحس��ن ش
 63ت  1362ص از زبرخ��ال همس��ر متوفی  -2مهدی جعفری

مديرعامل کنوني بانک مسکن حداکثر
بايد تا نيمه ديماه س��ال گذشته ماجراي
درخواست ضمانت و سخت کردن پروسه
پرداخت وام از س��وي برخي ش��عب اين
بانک فيصله پي��دا ميکرد .اين در حالي
است که برخي شعب بانک مسکن پس
از گذش��ت بيش از چهارماه از اظهارات
مديرعامل بانک ،همچنان رويه سنوات
قب��ل را در پرداخ��ت تس��هيالت ادامه
ميدهند.هماکنون متقاضيان وام عالوه
ب��ر ارائه ضمانت ،بايد چک يا س��فته را
براي دريافت وام به ش��عب ارائه کنند.به
گزارش تسنيم البته بيمه بودن متقاضي
را نيز جديدا بايد به فهرس��ت شروط من
درآوردي شعب بانک مسکن اضافه کرد.
مديرعامل بانک مس��کن در جديدترين
اظهارنظ��ر در اينباره به تس��نيم ،گفت:
گفتهايم که ش��عب هيچ چيز اضافهاي را
از متقاضيان وام به عنوان وثيقه دريافت
نکنن��د ،چون ملک در ره��ن بانک قرار
ميگيرد.رحيميانارکي در عين حال افرود:
برخي از متقاضيان دريافت تس��هيالت،
نميتوانند شعب را توجيه کنند که توانايي
بازپرداخت اقس��اط را دارن��د .بنابراين به
دليل اي��ن نگراني واحده��اي اعتباري
که تصميمگير هستند ممکن است چيز
اضافهاي را از متقاضيان وام بخواهند.وي
در پاسخ به اين پرس��ش که آيا اين کار
قانوني است يا خير ،تصريح کرد :اين کار
جزو ضوابط ما نيست و تاکيد کردهايم که
چيز اضافهاي-ضمانت-گرفته نشود.
ض�رورت کاه�ش ن�رخ اوراق خريد

تسهيالت مسکن براي کمک به خانهدار
شدن مردم

غالمعل��ي جعف��رزاده ايمن آب��ادي اين

نماينده مردم رش��ت در مجلس دهم ،با
تاکيد براينکه کاهش ن��رخ اوراق خريد
تسهيالت مس��کن براي کمک به خانه
دار شدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه
ضروري اس��ت،به خانه ملت گفت :بايد
ش��رايط خانه دار ش��دن مردم با کاهش
نرخ تسهيالت و همچنين برداشتن پيش
شرطهاي بسيار صورت بگيرد.وي با بيان
اينکه رکود موجود در بازار مسکن نيازمند
اتخاذ تدابيري ويژه است،گفت :در حال
حاضر بسياري از اقشار متوسط و ضعيف
جامعه حتي توان مالي اجارههاي سنگين
را ندارند.اي��ن نماينده م��ردم در مجلس
دهم ،با اشاره به اينکه نياز به مسکن در
جامعه ما با توجه به رشد هرم سني جوانان
هر روز بيش��تر ميشود،افزود :براي خانه
دارکردن مردم بايد نسخههاي متفاوتي
همسو با توان مالي و ميزان دريافتيهاي
آنها تهيه شود .وي ادامه داد:درنظرگرفتن
نرخ باال براي س��ود تس��هيالت مسکن
و فروش اوراق مس��کن ب��ا قيمتهاي
نجوميمانع از بهره مندي مردم از خانه و
سرپناه خواهد شد.عضوکميسيون برنامه،
بودج��ه و محاس��بات مجلس ش��وراي
اسالمي ،يادآور شد:دولت بايد در راستاي
تهيه مسکن ارزان براي اقشار متوسط و
ضعيف جامعه پيش قدم شود.
مي�زان اقس�اط وام ميبايس�تي ب�ا

درآمد وامگيرنده متناسب باشند

در همی��ن خص��وص ،س��يد حس��ين
افضل��ي نماين��ده م��ردم اقلي��د و عضو
کمس��يون عمران مجل��س در گفتگو با
«عصرايرانيان» گفت :يکي از مشکالت
اساس��ي در تأمين مس��کن قشر نيازمند
و متوس��ط جامع��ه ضعف درآم��د آنها
نسبت به اقساط وامهاي پرداختي توسط
بانکهاس��ت.افضلي بابيان اينکه سقف
وام مس��کن يکي از مقولههاي مهم در
احياي توان اقش��ار کم درامد براي خريد
خانه است ،افزود :نکتهاي که در پرداخت
اين وامها در نظر گرفته نشده است توان
مردم براي بازپرداخت اقساط اين وامها
اس��ت چراکه بس��ياري از اقش��ار سطح
متوسط و رو به پايي جامعه توان اينچنين
قسط وام سنگيني را در سبد هزينههاي
خانوار خود ندارند.وي با اش��اره به اينکه
س��طح و رقم تسهيالت و ميزان اقساط
آن بايد با درامد وامگيرنده متناسب باشند،
تأکيد کرد :با افزايش زمان بازپرداخت وام
مس��کن و معادلسازي آن با درآمد افراد
عم ً
ال فرد با ش��يوه اجاره بهشرط تمليک
در پروسه طوالني صاحبخانه ميشود.

فرزن��د عبدالطیف ش��ماره شناس��ایی  100718ت 81/12/19
فرزند متوفی  -3نازنین زهرا جعفری فرزند عبدالطیف ش��ماره
شناس��ایی  100719ت  90/2/5فرزن��د متوفی این��ک با انجام
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق
امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر
اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد%.م
رئیس ش��ورا  -ش��عبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان
مشهد
م الف 6512
رونوش��ت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم زهرا شهری
کالته تیموری دارای شناسنامه شماره  418به شرح دادخواست
به کالس��ه 230/970099از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بتول حسین
زاده شناس��نامه  23837در تاریخ  92/8/17در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر است به :
-1زهرا شهری کالته تیموری –ف محمد – ش  – 481ت 1342
– ص مش��هد – فرزند متوفی  -2عفت شهپری کالته تیموری –
ف محم��د – ش  – 259ت  – 1354ص مش��هد – فرزند متوفی
 -3فاطمه ش��هپری کالته تیموری – ف محمد – ش  – 1081ت
 – 1346ص مش��هد – فرزند متوفی  -4صغری شهپری کالته
تیم��وری – ف محم��د – ش  – 1864ت  – 1357ص مش��هد –
فرزند متوفی  -5غالمرضا ش��هپری کالته تیموری – ف محمد
– ش  – 1724ت  – 1340ص مش��هد – فرزند متوفی  -6کبری
ش��هپری کالته تیموری – ف محم��د – ش  – 51194ت 1351
– ص مش��هد – فرزند متوفی  -7مریم ش��هپری کالته تیموری
– ف محم��د – ش  – 83753ت  – 1361ص مش��هد – فرزن��د
متوفی  -8صدیقه ش��هیدی کالته تیم��وری – ف محمد – ش
 – 51193ت  – 1349ص مش��هد – فرزند متوفی اینک با انجام
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق
امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر
اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد%.م
رئیس ش��ورا  -ش��عبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان
مشهد
م الف 6513
رونوش��ت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای س��ید محمود
ش��یخانی دارای شناسنامه شماره  60050به شرح دادخواست
به کالس��ه 230/970095از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان علی اکبر
جاویدی مس��تغنی شناس��نامه  12575در تاریخ  96/11/10در
اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان
منحصر اس��ت به -1 :معصومه جاویدی مستغنی فرزند علی
اکبر ش  51464ت  1351ص از مشهد فرزند متوفی  -2محسن
جاویدی مس��تغنی فرزند عل اکبر ش  496ت  1333ص مشهد
فرزند متوفی  -3حسین جاویدی مستغنی فرزند علی اکبر 1580

کاهش حجم معامالت مس��کن در پي
افزايش قيمتها موجب شده بازار اوراق
تس��هيالت مس��کن نيز در بازه قيمتي
 ۶۴ت��ا  ۶۸هزار تومان به ثبات نس��بي
برس��د؛ ولي قيمت نماد «تسه» از نماد
«تمل��ي» گرانتر اس��ت.به گزارش مهر،
پ��س از آنکه يک م��اه پاياني پاييز و دو
ماه ابتدايي زمستان سال گذشته ميزان
معامالت مس��کن با رشد بااليي مواجه
شد ،ميزان اس��تقبال از اوراق تسهيالت
مس��کن نيز به ش��دت افزايش يافت و
قيمت هر ورق از اين برگهها به بازه ۷۳
تا  ۸۳ه��زار تومان افزايش يافت .اما در
پي افزايش قيمت مسکن در اسفند ماه
س��ال قبل و فروردين امسال و درنتيجه
کاهش قدرت خريد مسکن با استفاده از
وامهاي مسکن رايج ،ميزان استقبال از
اوراق تس��هيالت در بازار سرمايه نيز با
کاهش مواجه شد که نتيجه آن کاهش
قيمت اين اوراق در بازه  ۵۰هزار توماني
بود .نگاهي به قيمت اين اوراق نش��ان
ميده��د گرانتري��ن اوراق تس��هيالت
مس��کن در معامالت امروز فرابورس به
برگههاي صادره در اس��فند م��اه  ۹۵با
نماد «تس��ه  »۹۵۱۲اختصاص دارد که
هر برگه با قيمت  ۶۸هزار تومان معامله
شده است.
مرز مهران تعطیل شد

ايالم  -م��رز بين
المللي مه��ران در
 ۸۵کيلومت��ري
ايالم امروز ش��نبه
 ۲۲ارديبهشت ماه
فعالي��ت رس��ميندارد.مديرکل راهداري
و حم��ل و نقل جادهاي اس��تان ايالم با
بيان اين مطلب به مهر اظهار داش��ت :با
توجه به برگ��زاري انتخابات پارلماني در
کش��ور عراق مقامات اين کش��ور امروز
تماميگذرگاههاي مرزي به اين کش��ور
را بس��ته و امروز امکان فعاليت تجاري و
بازرگان��ي و همچنين تردد از نقاط مرزي
به اين کش��ور وجود ندارد.ن��ورا ...دلخواه
يادآور ش��د :اين مرز از س��اعت  ۲۴شب
شنبه مسدود ش��ده و تا ساعت  ۲بامداد
روز يکش��نبه  ۲۳ارديبهش��ت ماه امکان
فعاليت وج��ود ندارد.وي اضافه کرد :پس
از برگزاري اين انتخابات فعاليت تجاري و
تردد مسافران از مرزهاي ورودي به اين
کش��ور از جمله از مرز مهران به عراق از
سر گرفته ميشود.مرز مهران از مهمترين
گذرگاههاي مرزي براي عزيمت زائران و
انتقال کاال به کشور عراق است و ساالنه
حدود  ۲ميليارد دالر از اين کاالها از اين
نقطه مرزي به اين کشور صادر ميشود.

ت  1345ص از مشهد فرزند متوفی  -4محمد جاویدی مستغنی
فرزند علی اکبر  47960ت  1348ص از مشهد فرزند متوفی -5
احمد جاویدی مستغنی فرزند علی اکبر  36568ت  1339ص از
مشهد فرزند متوفی  -6حسن جاویدی مستغنی فرزند علی اکبر
 32975ت  1337ص از مشهد فرزند متوفی  -7محمود جاویدی
مس��تغنی فرزند علی اکبر  36569ت  1341ص از مشهد فرزند
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس شورا  -شعبه  230شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 6514
رونوش��ت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم مریم حس��ن
زاده نظر ابادی با وکالت ناهید امامی دارای شناس��نامه شماره
 579به ش��رح دادخواست به کالسه 230/970096از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان صفیه حسن زاده نظرابادی شناسنامه  180در تاریخ
 62/6/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت ان منحصر است به -1 :علی حسن زاده نظر ابادی – ف
صفرعلی – ش  – 5برادر متوفی  -2خادمعلی حس��ن زاده نظر
ابادی – ف صفرعلی – ش  – 110برادر متوفی  -3محمد حسن
زاده نظر ابادی – ف صفرعلی – ش  – 28484برادر متوفی -4
فاطمه حسن زاده نظر ابادی – ف صفر علی – ش  – 131خواهر
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر
ش��خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس شورا  -شعبه  230شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 6515
اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم
علیه اقای ابراهیم تیموری که مجهول المکان می باشد ابالغ می
گردد چون وفق دادنامه شماره  9609977508901122صادره
از شعبه  250در پرونده ش��ماره  960623محکوم به پرداخت
مبلغ  17/000/000ریال بابت اصل خواسته چک.ش-714292.
 1394/10/25و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخیر
تادیه بر اساس (فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص
بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ سررسید چک ) و نیز
پرداخت مبلغ  810/000ریال بابت خس��ارت وارده و به س��بب
هزینه دادرس��ی در حق خواهان ( رامین ساالری ) صادرو نیم
عش��ر دولتی ش��ده اید ظرف ده روز از انتشار این اگهی مهلت
دارید نس��بت به اج��رای مفاد اجرائیه اق��دام نمایید در غیر این
ص��ورت دایره اج��رای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول
مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه  250شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 6664

