احمد خرم عنوان کرد

گ�روه اقتص�ادی :رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي
س��اختمان تهران با بيان اينک��ه عليرغم وعدههاي
دول��ت و وزير راه و شهرس��ازي مبن��ي بر برطرف
ش��دن مشکل مس��کن ،اما در  ۵سال گذشته تعداد
بيمس��کنها به  ۴ميليون نفر رسيده است ،گفت:
روشهاي کنوني تامين مسکن مربوط به قرن ۱۸
اس��ت .احمد خرم در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به
اين سؤال که عملکرد وزير مستعفي راه و شهرسازي
در  5سال گذشته در بخش مسکن را چگونه ارزيابي
ميکنيد ،گفت :در  5سال گذشته عليرغم وعدههايي
که رئيس جمهور ،معاون اول و وزير راه و شهرسازي
دادهاند که مشکل مسکن برطرف خواهد شد ،آمارها
نش��ان ميدهد تعداد بيمسکنها رشد کرده و به 4
ميليون نفر رسيده است.

رشد تعداد بيمسکنها در دوره وزارت آخوندي

زن�گ خط�ر براي دولت و رش�د س�االنه تعداد
متقاضيان

وي با اش��اره به اينکه هر سال به تعداد متقاضيان
مس��کن حدود  650هزار تا  700ه��زار نفر اضافه
ميش��ود ،گفت:اين آمار و ارقام مورد تائيد معاونت
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازي قرار گرفته است
و اين يک زنگ خطر محکم براي دولت اس��ت به
خصوص اينکه اين زنگ خطر از س��ال  91و  92و
 96و  97با افزايش قيمتها همراه شد.
اقش�ار ضعي�ف و متوس�ط جامع�ه باي�د دور
مسکندار شدن را خط بکشند

رئيس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استان
ته��ران تصريح ک��رد :ب��ا اين وضعي��ت قيمتها
ميتوانيم بگوييم که اقشار ضعيف و متوسط جامعه
بايد دور مسکندار شدن را خط بکشند چرا که براي
تهيه يک واحد مسکوني  100متري در ارزانترين
نقطه ش��هر تهران حداقل  250ميليون تومان نياز
است تا آن مسکن خريداري شود.خرم اضافه کرد:
ميزان تسهيالت پرداخت شده براي جوانان و اقشار
ضعيف و متوسط جامعه در حال حاضر  80ميليون
تومان است که براي دريافت آن نيازمند اين هستند
که  40ميليون تومان به مدت يک س��ال در بانک
مسکن سپرده گذاري ش��ود .پس اين مبالغ تامين
کننده خريد يک واحد مس��کوني نيست.وي تاکيد
کرد :روشهاي کنوني تامين مس��کن در کش��ور

مربوط به قرن  18و اوايل قرن  19اس��ت در حالي
ک��ه در حال حاضر در قرن  21قرار داريم پس اين
روشها پاسخگوي تامين مسکن نخواهد بود.
يک واحد هم مسکن اجتماعي ساخته نشد

رئيس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استان
تهران با اشاره به اينکه در کوچکسازيهاي انجام
ش��ده نتيجه عک��س ميگيري��م و ناهنجاريهاي
اجتماعي و بهداش��ت رواني در واحدهاي  40متري
به وق��وع ميپيوندد ،گفت :متاس��فانه در  5س��ال
گذشته وحتي در دورهاي که آخوندي وزير مستعفي
راه و شهرس��ازي در دهه  70مس��کن اجتماعي يا
مسکن پاک (پسانداز،انبوهسازي ،کوچکسازي) را
مطرح کرد حتي يک واحد هم س��اخته نشده است.
خرم با بيان اينکه در دهه  70مسکن اجتماعي براي
ساخت  2هزار واحد در وزارت متبوع او آغاز شد اما
به اتمام نرسيد و در نهايت در قالب مسکن مهر و با
تسهيالت مسکن مهر اين پروژه به اتمام رسيد.وي
تاکيد کرد :بعد از اين موضوع دولت به شعار مسکن
اس��تيجاري پرداخ��ت و بعد از آن ف��روش متري

ساختمان مطرح شد که گزارشها نشان ميدهد در
اين دو روش نيز موفق نشديم و تنها چندهزار واحد
مسکن استيجاري ساخته شد که آن واحدها نيز در
قالب مسکن مهر تکميل و تحويل داده شد.رئيس
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان اس��تان تهران
افزود:در حال حاضر مس��کن حمايتي و يا مس��کن
اجتماعي مطرح ميشود که دولت قصد دارد با اين
روش اقشار کم درآمد و متوسط جامعه را مسکندار
کند اما اين روشهاي تجربه شده شکست خورده
اس��ت .پس هر چه به جلو ميرويم ساخت و ساز و
تامين مسکن مردم با مشکل مواجه ميشود.
مسکن مهر تنها پروژه خانه دار کردن مردم

خرم خاطرنش��ان کرد :در  5س��ال گذشته جز پروژه
مسکن مهر پروژه ديگري که بتواند متقاضيان متوسط
و ک��م درآمد جامعه را مس��کندار کند پروژه ديگري
نداش��تيم و متاس��فانه در  5سال گذش��ته متقاضيان
مسکن بر روي هم انباشته شدند.وي با اشاره به اينکه
مس��کن مهر هم داراي اشکاالتي بود اما اصل قضيه
که تخصي��ص زمين به اندازه ني��از جامعه بود ،مفيد

بود اما مکان يابي آن به درس��تي انجام نش��د،گفت:
در  5س��ال گذش��ته بايد در کنار توليد مس��کن انبوه
،نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نيز پررنگ ميشد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
افزود :در  12سال گذشته از  600هزار واحد مسکوني
که بايد در تهران بهس��ازي ميش��د  ۱۰۰هزار واحد
مس��کوني هم بهس��ازي نش��د در حالي که بايد کل
نوسازي و بهس��ازي در  10سال گذشته تمام ميشد
که متاسفانه  40سال است در حال نوسازي و بهسازي
هستيم.خرم تصريح کرد :دليل افزايش مشکالت در
بخش مسکن هم براي دولت و هم براي مجلس اين
است که آنها نميخواهند از دانش و تکنيک روز دنيا
اس��تفاده کنند و اين تکنيکها را بوميسازي کنند و
در داخل مورد اس��تفاده قرار دهند.وي افزود :دولت و
مجلس تصور ميکنند اگر به  200هزار نفر وام بدهيم
يک تصور غلط اس��ت چرا که آنها ميتوانند به جاي
اينکه به  200هزار نفر وام بدهند به  ۱۰۰هزار نفر وام
کامل و با س��قف باال پرداخت کنند تا به جاي اينکه
مشکل  200هزار نفر به طور ناقص حل شود مشکل
مس��کن  ۱۰۰هزار نفر به طور کامل حل شود.رئيس
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س��ازمان نظام مهندسي ساختمان اس��تان تهران با
اشاره به اينکه اين روشها ،روشهاي تامين مسکن
و س��اختمان نيست ،گفت :بايد بازس��ازي و نوسازي
بافت فرسوده در ش��هرها جدي گرفته شود تا ميزان
حاشيهنش��يني کاهش يابد.خرم گفت :اينکه تاکنون
ساماندهي بافتهاي فرسوده با اين تصور که زمينها
تملک شود و تعدادي پالک و واحد مسکوني تجميع
ش��وند يک تفکر غلط است و باعث ميشود بازسازي
و نوس��ازي بافتهاي فرس��وده به روشهاي غلطي
پيش برود.وي افزود :اينکه دو واحد مسکوني کلنگي
تخريب و س��پس يک واحد مسکوني  6طبقه احداث
ش��ود در حقيقت تراکم سه برابر شده و تعداد جمعيت
در بافت فرسوده را افزايش داده است.رئيس سازمان
نظام مهندسي س��اختمان تهران افزود :در اين روش
مردم مس��تاصل ميشوند و ناهنجاريهاي اجتماعي
افزاي��ش مييابد.خ��رم گفت:بايد منطقه  12ش��هر
تهران را خط کش��ي کرده و اعالم ش��ود اين منطقه
بايد بهسازي شود اما براي منطقه  17نبايد بهسازي
صورت گي��رد بلکه بايد از ابتدا به غي��ر از واحدهاي
باارزش تاريخي،نوس��ازي صورت گي��رد و واحدهاي
جديد احداث ش��ود.وي با بيان اينکه در بازس��ازي و
نوسازي بافتهاي فرسوده بايد فضايي بين ساختمانها
ايجاد شود و بايد ساخت وساز در ارتفاع صورت گيرد،
گفت :در اين بافتها بايد خدمات عموميو زيربنايي
به طور کامل ديده ش��ود و به گونهاي در اين بافتها
ساخت وس��از صورت گيرد که س��اکنان باالي شهر
براي س��کونت در اين مناطق ني��ز رغبت پيدا کنند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران تاکيد
کرد :در کشورهاي پيشرفته مشکل مسکن حل شده
است چرا که در اين کشورها مسکن استيجاري توسط
بخش خصوصي و ش��هرداريها ساالنه در حجم باال
احداث ميشود پس اين روشهاي کنوني براي تامين
مسکن منسوخ شده است.به گفته وي ،بايد به سمت
همين روشهايي که در دنيا اجرا و بازخوردهاي مثبتي
گرفته شده است حرکت کنيم.در بانک سپرده گذاري
و به مردم تس��هيالت دهد ،بنابراين در اين وضعيت
رونق خوبي در بخش صنعت مس��کن ايجاد ميشد
چرا که مس��کن  180رشته وابس��ته به خود دارد.وي
افزود :بايد از مش��اوران بينالمللي براي تدوين طرح
جامع مس��کن نيز استفاده ميشد چرا که ما در داخل
تکنيک و دانش طرح جامع مسکن را نداريم.

خادمی مطرح کرد

پرونده بازسازی واحدهای زلزله زده  6ماه زودتر بسته میشود

در شرایط فعلی آزاد کردن نرخ بنزین به ضرر اقتصاد کشور است

تأمینمصالحساختمانیارزانقیمتبرایمناطقزلزلهزده

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميگفت :اگر مشکل
اش��تغال در کشور حل ش��ود و هر ايراني ماهانه درآمدي باالي
۶ميليون تومان داش��ته باشد قطع ًا در اين شرايط ميتوان قيمت
بنزي��ن را آزاد و منطق��ي کرد و با فروش بنزي��ن نيز درآمدزايي
براي دولت صورت ميگيرد .به گزارش تسنیم ،عضو کميسيون
انرژي مجلس ش��وراي اس�لامياز زمزمه س��هميهبندي مجدد
بنزين ،احتما ًال دونرخي شدن آن و ايجاد سامانههاي هوشمند در
جايگاههاي سوخت خبرداد.هدايتاهلل خادمي ،نماينده مردم ايذه
و باغملک و عضو کميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالميدر
خصوص ضرورت سهميهبندي حاملهاي انرژي ،اظهار کرد :با
توجه به صحبتهايي که مطرح ش��ده احتما ًال مجدداً بهس��مت
س��هميهبندي بنزين پيش خواهيم رفت ،زيرا سيس��تم هوشمند
و کارت س��وخت ضم��ن اينکه مش��کالتي را داش��ت ،موجب
شفافس��ازي ،کاهش واردات ،قاچاق و مصرف سوخت شد.وي
با بيان اينکه «وضعيت حال حاضر ما پيامد تصميمات نادرس��ت
گذش��ته بوده است» ،افزود :کشور ما داراي بيشترين ذخاير نفت
و گاز اس��ت ،اما با وجود اين ،واردکننده بنزين هس��تيم و در 40
س��ال گذشته به احداث پااليشگاه اقدام نکرديم چراکه بعضي از
مس��ئوالن معتقد بودند واردات بنزين صرفه بيشتري نسبت به
ساخت پااليشگاه دارد.نماينده مردم ايذه و باغملک در مجلس به
راديو گفتگو گفت :متأسفانه در اين سالها تنها به خامفروشي نفت
اکتفا کرده تبديل به کشور تکمحصولي شديم و اين فرصت را
به کشورهاي خارجي داديم که هر وقت بخواهند بتوانند در زمينه
نفت ما را تحريم کنند ،اگر نفت را به فرآوردههاي نفتي و بنزين
تبديل ميکرديم ع�لاوه بر اينکه از واردات بينياز ميش��ديم،
تحريمها نيز نميتوانست اثري بر کشور داشته باشد.خادميادامه
داد :افزايش قيمت س��وخت بر صدها محص��ول و کاالي مورد
استفاده مردم اثر ميگذارد لذا بايد کنار افزايش قيمت حاملهاي
انرژي ميزان حقوق مردم نيز افزايش بيابد زيرا اقشار آسيبپذير
قادر به پرداخت قيمتهاي باال براي حاملهاي انرژي نيس��تند.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميبيان کرد :سيستم

هوش��مند و کارت س��وخت ضمن اينکه مشکالتي را داشت ،اما
موجب شفافسازي ،کاهش واردات ،قاچاق و مصرف سوخت شد
و توانستيم در زمينه سوخت ،کشور را مديريت کنيم.وي توضيح
داد :براي بروزرساني س��امانههاي هوشمند سوخت در سال 96
ني��از به پرداخ��ت رقم بااليي نبود ،اما از زماني که رها ش��دهاند
قطع ًا در روند فرس��ودگي قرار گرفتهاند و اکنون نيازمند نوسازي
و بهسازي هستند.خادميافزود :اگر مشکل اشتغال در کشور حل
ش��ود و هر ايراني ماهانه درآمدي باالي  6ميليون تومان داشته
باش��د قطع ًا در اين شرايط ميتوان قيمت بنزين را آزاد و منطقي
کرد و با فروش بنزين نيز درآمدزايي براي دولت صورت ميگيرد.
عضو کميس��يون انرژي مجلس در پاسخ به اين سؤال که کدام
يک از س��ناريوهاي افزايش قيمت بنزين در مجلس مورد توجه
نمايندگان است ،تصريح کرد :افزايش 600توماني قيمت سوخت
در اليحهاي که دولت براي سال  96به مجلس آورد عنوان شده
بود که مجلس آن را نپذيرفت.وي در ادامه با ابراز اينکه «با علم
بر اين موضوع که بايد قيمت سوخت واقعي شود در حال حاضر
به نتيجه قطعي براي افزايش قيمت دست نيافتهايم» ،بيان کرد:
هدررفت منابع انرژي در کشور ما بسيار باالست اما بهدليل وجود
تناقضات و عدم تناس��ب بين افزايش قيمت حاملهاي انرژي و
حقوق افراد جامعه نميتوانيم به تصميم نهايي در اين خصوص
دست پيدا کنيم.

آگه��ی مزایده عمومی نوبت اول باس�لام –با عنایت به صدور حکم محکومیت محکوم علیه
شرکت بسته بندی مرزه محکوم است به پرداخت  15970414ریال در حق خانم سکینه الفتی
ماالمیری و مبلغ  15970414در حق خانم سهیال حاتمی ومبلغ  15970414ریال در حق خانم
ش��هربانو کاظمی بابت حقوق معوق مرخصی استحقاقی عیدی و پاداش سنوات خدمت حق
مس��کن بن کارگری واضاف��ه کار و واریزبیمه محکوم لهم براس��اس قانون تامین اجتماعی
از م��ورخ  1396/03/10لغایت  1396/12/05و پرداخت یک میلیون ریال نیم عش��ر دولتی که
دراین راس��تا دو دستگاه فالفل زن ریلی اتوماتیک توقیف ووفق نظر کارشناس 140000000
ریال قیمت گذاری گردیده واز طریق مزایده بفروش میرس��د  .مال مورد مزایده دو دس��تگاه
فالفل زن ریلی اتوماتیک به ارزش پایه کارشناسی  140000000ریال این دادگاه برای مورخ
 1397/08/14س��اعت  11صبح جلس��ه مزایده تعیین تاکسانی که تمایل به شرکت در جلسه
مزایده داشته باشند حداقل  5روز قبل از تشکیل جلسه کتبا تقاضای حضور در جلسه را تقدیم
دادگاه نماید  .محل تش��کیل مزایده ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ( حقوقی )
شهرستان صحنه می باشد بدیهی است مال مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی
خریداران واگذار خواهد گردید .
علی محمدی –دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان
صحنه
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم باسالم –با عنایت به صدور حکم محکومیت محکوم علیه به نام
اقای حجت اله پرویزی با وکالت اقای طیب تیموری به فروش ملک و پرداخت 750/000/000
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ  22/500/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت
مبلغ  36/999/999ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له مصطفی ویس احمدی به کالسه
پرونده  930297نظر به درخواست محکوم له به فروش ان از طریق مزایده از شعبه اول اجرای
احکام حقوقی صحنه اموال ذیل براس��اس ارزش براورد روز وفق نظر کارش��ناس رس��می
دادگستری بشرح ذیل طی مزایده عمومی بفروش می رسدمال مورد مزایده عبارت است ملک
به ادرس  :صحنه ش��هرک صنعتی پالک ثبتی به ش��ماره  4فرعی از  5اصلی بخش  8ناحیه
 1تجاری به مس��احت  1750متر مربع لنام مالک اق��ای حجت اله پرویزی با کاربری تجاری
با س��ند رسمی باتوجه به ارزیابی کارش��ناس محترم عرصه تجاری می باشد ومساحت ان
 1750مترمرب��ع بوده که از فراز هرمترمربع  6/500/000ری��ال که جمعا 11/375/000/000
ریال براورد گردیده است شایان ذکر است که اقای حجت اله پرویزی مالک هفتاد و پنج صدم
دانگ مش��اع از شش دانگ پالک مزبور می باش��د که ارزش مقدار ان  1/421/875/000ریال

يک مقام مس��ئول گفت :همکاري مردم و تأمين مصالح
س��اختماني ارزان قيم��ت باعث ش��د پرونده بازس��ازي
واحدهاي زلزله زده کرمانشاه در نيمه اول سال  98بسته
ش��ود .رضا خواجهاي مدير کل س��تاد بازس��ازي مناطق
زلزل��هزده کرمانش��اه در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،؛ با بيان اينکه  21آبان ماه س��الگرد وقوع زلزله
کرمانش��اه است ،گفت :سال گذش��ته در اين تاريخ زلزله
 7.3ريش��تري در اي��ن منطقه رخ داد و باعث ش��د اکثر
ش��هرها از جمله سر پل ذهاب و ثالث باباجاني خسارات
بسيار زيادي متحمل شوند.
وي ادامه داد :در همان ساعات اوليه  450تيم ارزياب در
تماميمناطق استان کرمانش��اه مستقر و  12ستاد معين
نيز از بسياري از ش��هرهاي اطراف به اين مناطق اعزام
شدند.خواجهاي افزود :ستاد خراسان ،اصفهان ،مازندران
در ش��هرهاي پل ذهاب و س��تاد هم��دان ،اردبيل و چند
ش��هر ديگر در روستاها مستقر شدند و ارزيابيهاي اوليه
از روستاها و شهرها آغاز گرديد.
مدي��ر کل س��تاد بازس��ازي مناطق زلزلهزده کرمانش��اه
با اش��اره به اينک��ه  12هزار و  500واحد مس��کوني در
روس��تاها دچار خسارتهاي صددرصدي شدند ،گفت8 :
هزار واحد خس��ارت ديده در شهرها و برخي از واحدهاي
فرس��وده در ليست بازسازي اولويت اول قرار گرفتند.وي
ادامه کرد:همچنين  35هزار واحد مس��کوني احداثي در
شهرها و روستاهاي زلزله زده جزو اولويتهاي بازسازي
اول و دوم قرار گرفتند.
خواج��هاي تع��داد واحده��اي تعميراتي اي��ن مناطق را
 60ه��زار واحد معرفي ک��رد و افزود :س��تادهاي معين
در تماميمناط��ق توزي��ع ش��دند و در اولي��ن فرص��ت
عملياتهاي آواربرداري آغاز شد.مدير کل ستاد بازسازي
مناطق زلزلهزده کرمانشاه در ادامه به اسکان موقت اين
مناطق اش��اره کرد و افزود :اولوي��ت اولي که کانکسها
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اخبار
قوه قضايه با سفته بازان و دالالن
برخورد شديدتري كند

ش��وكتي گفت :كاهش قي ّمت اجاره بها تا
پنجاه درصد تا يك بازه زماني را پيشبيني
ميكنمعباس شوكتي كارشناس مسكن در
گفتگو با خبرن��گار روزنامه عصر ايرانيان
اع�لام كرد:قي ّمته��اي نامتعارفي كه با
جي��ب و درآمد ماهيانه مس��تاجر به هيچ
عنوان همخواني نداشته و ندارد و تا نشكند
بازار اجاره بها روي رونق را نخواهد ديد و
روز به روز مستاجران را از اجاره نشيني در
شهرهاي بزرگ خارج ميكند .خوشبختانه
آم��ار ميدان��ي در اي��ن روزه��ا از كاهش
قي ّمته��ا در بعضي از مناطق ش��هرهاي
بزرگ به دليل ركود تورميو كاهش تقاضا
گزارش داده ش��ده .در س��الهاي گذشته
عرض��ه و تقاضا به صورت متع��ادل بود
قي ّمت متع��ارف و افزايش قي ّمت معمو ًال
در هر س��ال ت��ا ١٠درصد تكرار ميش��د ،
اما امس��ال عرضه با قي ّمتهاي نامتعارف
زياد ولي تقاضا ب��راي دريافت فايلهاي
خانههاي اج��ارهاي كم و اين قي ّمتهايي
كه اكثر مالكان مطالبه ميكنند معموال نه
كارشناس��ي بوده و نه متع��ارف و بازار در
ركودي تورميو مرگ بازار اجاره مس��كن
فرو رفته كه اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند
تا سالها وضعيت بهبودي نخواهد يافت .
و دلي��ل اصلي اين فاجعه را س��وداگران و
سفته بازان ميبينم كه با تبليغهاي سو بر
افكار عموميو بر كوبيدن بر طبل گراني
بازار را اينگونه متشنج كردند.اينجا بايد قوه
قضايه محكمتر با س��فته بازان و دالالن
برخ��ورد قضايي كرده و ش��رايط را زودتر
براي كاهش قي ّمتها و شكس��تن حباب
هم��وار كند.ما منتظر جرقهاي در ماههاي
آينده براي شكست قي ّمتها در كل كشور
هس��تيم و من تا بهار  ٩٨شكست فاحش
قي ّمتها را پيش��بيني ميكنم  ،و تا بهمن
 ٩٧حدود  30درص��د كاهش قي ّمت را .و
حباب قي ّمت مسكن تا  50در صد خواهد
شكست .
اپراتوری بندر چابهار دو هفته آینده
به هند واگذار میشود

را درياف��ت ميکردند مربوط به واحده��اي احداثي بود.
در اي��ن بين برخ��ي از افراد نيز تمايل داش��تند به جاي
درياف��ت کانکس پول آنه��ا را دريافت کنن��د بنابراين
 5ه��زار و  500متقاضي پول درياف��ت کردند.همچنين
 15هزار و  500نفر نيز در ش��هرها و روس��تاها کانکس
درياف��ت کردند که در اين بين برخي افراد مس��تأجر نيز
مشمول دريافت کانکس شدند.وي به دريافت تسهيالت
زلزلهزدگان اش��اره کرد و افزود :براي واحدهاي احداثي
ش��هري  40ميليون تومان تسهيالت و  6ميليون تومان
کمک بالعوض اختصاص داده شد.
براي واحدهاي احداثي روس��تايي نيز  30ميليون تومان
تس��هيالت و  5ميليون تومان کمک بالعوض پرداخت
ش��د 10.ميليون تومان تسهيالت معيش��تي و  2ميليون
تومان کمک بالعوض معيش��تي نيز ب��راي اين واحدها
تخصيص داده شد
خواج��هاي تأکيد ک��رد :واحدهاي تعميراتي ش��هري و
روس��تايي اين مناطق به س��ه نوع تقس��يم بندي شدند.
ب��ه واحده��اي تعميراتي ن��وع اول؛  12ميلي��ون تومان
تس��هيالت 2 ،ميليون تومان کمک بالعوض  8 ،ميليون
تومان تس��هيالت معيش��تي و يک و نيم ميليون تومان
تسهيالت معيشتي بالعوض پرداخت شد.

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي از امضاي
قرارداد واگ��ذاري اپراتوري بندر چابهار به
طرف هندي در دو هفت��ه آينده خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد
راستاد معاون وزير راه و شهرسازي اظهار
ک��رد :موافقتنامه ترانزيت��ي حمل و نقل
دريايي ايران ،هند و افغانستان در سال ۹۵
با حضور روس��اي جمهور دو کشور ايران
و افغانس��تان و نخست وزير هند به امضا
رسيد .اين موافقتنامه سال  ۹۶در مجلس
ش��وراي اسالميتصويب و در سال جاري
از س��وي هيئت دولت ابالغ شد.وي ادامه
داد :بر اس��اس ماده  ۹اين موافقتنامه بايد
شوراي هماهنگي اجراي آن تشکيل شود
که امروز شاهد برگزاري نخستين نشست
ش��وراي هماهنگ��ي موافقتنام��ه چابهار
هس��تيم و دومين نشست آن طي دو ماه
آينده برگزار خواهد شد.راستاد تأکيد کرد:
اجراي اين موافقتنامه کمک ش��اياني به
بهبود روابط سه کشور کرده و کشتيراني
س��ه کش��ور از طريق بندر چابهار انجام
خواهد ش��د.معاون وزير راه و شهرسازي
تأکيد کرد :در اين مدت ش��اهد بوديم که
 9کش��تي حامل گن��دم صادراتي هند و
افغانس��تان از طريق چابهار حمل و زمينه
خوبي با توجه به توس��عه زيرساختهاي
بندر چابهار فراهم شد.

تعیین گردیده است  .این دادگاه برای مورخ  1397/08/15ساعت  11صبح جلسه مزایده تعیین
تاکسانی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند حداقل  5روز قبل از تشکیل جلسه
کتبا تقاضای حضور در جلس��ه را تقدیم دادگاه نماید  .محل تشکیل مزایده شعبه اول اجرای
احکام مدنی دادگاه عمومی ( حقوقی )شهرستان صحنه می باشد بدیهی است مال مورد مزایده
به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران واگذار خواهد گردید .
علی محمدی –دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان
صحنه

در صورت انصراف خریدار از خرید و یا عدم پرداخت ثمن مزایده در موعد مقرر 10درصد
| اولي��ه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده باطل و تجديد مي گردد و متقاضیان ش��رکت در
مزایده مي توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده در دایره اجرای احکام شعبه دوم حاضر
تا ترتیب بازدید آنان از از مال غیر منقول توقیف شده داده شود  .ملک مورد مزایده واقع در
زیراب روستای کچید به مساحت 566مترمربع دارای سند عادی که کارشناس محترم قیمت
آنرا680000000ریال اعالم وبرآوردنمودند .م الف 97/259
دفتر اجرای احکام حقوقی

اگه��ی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائم به خواهان بانک مل��ت با وکالت خانم
س��میه قنبری به طرفیت خواندگان س��جاد گوه��ری فرزند مهر علی واری��ا بابایی نوکانی
فرزند حیدر به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9709988601600211شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری(بانک ها
وتصادفات ) شهرستان کرمانش��اه ثبت ووقت رسیدگی مورخ  1397/09/05ساعت 08:30
تعیین 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 جراید کثیراالنتشار اگهی
میگ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیر شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه – مونا خانزاده

آگه��ی مزای��ده اول اموال غیرمنقول نظر باینکه در پرونده اجرائي کالس��ه  970020اجرائي
ش��عبه احکام س��وادكوه محكوم عليه خداداد امیری وغیره محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ
533770000ریال در حق بانک توس��عه تعاون محكوم مي باش��د و با عنایت باینکه محكوم
علي��ه از تادی��ه مبالغ فوق الذکر امتناع نموده وش��خص ثالث بابت بده��ی محكوم عليه ملک
راتعرفه نمودندو حسب تقاضاي محكوم له اجرای احکام قرار کارشناسي صادر و کارشناس
ارزش مال توقیف ش��ده را بشرح ذیل اعالم نموده اس��ت لهذا مزایده در روز یکشنبه مورخ
 139713/08/13ساعت  10صبح در محل اجرای احکام شعبه دادگستري سوادکوه شروع و
خاتمه مي يابد و مزایده از مبلغ کارشناسي شروع و کسي که باالترین مبلغ هر مال را پیشنهاد
نماید برنده مزایده تلقي و مال به وي فروخته خواهد شد و 10درصد بهاي مال مورد مزایده
نقدأ في المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقي آن ظرف يك ماه پس از روز مزایده دریافت مي
گ��ردد و در صورت انصراف خری��دار از خرید و یا عدم پرداخت ثمن مزایده در موعد مقرر
10درصد اوليه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده باطل و تجديد مي گردد و متقاضیان شرکت
در مزای��ده مي توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده در دایره اجرای احکام ش��عبه دوم
حاضر تا ترتیب بازدید آنان از از مال غیر منقول توقیف ش��ده داده شود  .ملک مورد مزایده
یک قطعه زمین واقع در زیراب باالزیراب عالیه کال روبروی حسینه که کارشناس محترم قیمت
آنرا700000000ریال اعالم وبراوردنمودند .م الف 97/260
دفتر اجراکر احکام حقوقی

آگهی مزایده دوم اموال غیرمنقول نظر باینکه در پرونده اجرائي کالسه 960338اجرائي شعبه
احکام سوادکوه محكوم عليه اسماعيل اروانه محكوم است به پرداخت مبلغ 659673000ریال
در حق جمشیدفروتن محکوم مي باشد و با عنایت باینکه محكوم عليه از تادیه مبالغ فوق الذکر
امتناع نموده و حس��ب تقاضاي محكوم له اجرای احکام قرار کارشناسي صادر و کارشناس
ارزش مال توقیف ش��ده را بش��رح ذیل اعالم نموده اس��ت لهذا مزایده در روز شنبه مورخ
 97/8/26ساعت  10صبح در محل اجرای احکام شعبه دادگستري سوادکوه شروع و خاتمه
مي يابد و مزایده از مبلغ کارشناسي شروع و کسي که باالترین مبلغ هر مال را پیشنهاد نماید
برنده مزایده تلقي و مال به وي فروخته خواهد شد و درصد  10بهاي مال مورد مزایده نقدا في
المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقي آن ظرف يك ماه پس از روز مزايده دریافت مي گردد و

مفقودی -س��ند کمپانی و برگ س��بز خودرو وانت مزدا تیپ  1600با مشخصات مدل 1371
به رنگ نقره ای متالیک به ش��ماره موتور  209177و ش��ماره شاسی  71605896به شماره
پالک ایران  687 -82ب  14به نام روانبخش براری کتی لته مفقود و از درجه اعتبار س��اقط
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