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اخبار
احمد خرم ،رئیس سازمان نظام
مهندسی استان تهران شد

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان اســتان تهران ،از انتخاب احمد
خرم ،وزیر ســابق راه و ترابری به ریاست
این ســازمان ،با  ۲۱رأی موافق از  ۲۵رأی
مأخوذه خبر داد.حمزه شــکیب در گفتگو با
مهر با اشاره به تشکیل جلسه روز شنبه ۲۹
اردیبهشت با موضوع انتخاب رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،اظهار
داشت :بر اســاس قانون ،هر ساله اعضای
هیات مدیره نظام مهندسی استان ها ،رئیس
این سازمان را از میان اعضای هیات مدیره
انتخاب می کنند.به گفته عضو هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان
تهران ،روز گذشــته جلسه انتخاب رئیس
جدید ســازمان نظام مهندســی ساختمان
استان تهران ،برگزار و احمد خرم به عنوان
رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران انتخاب شد.وی تصریح کرد:
خرم توانســت از مجموع  ۲۵رأی ۲۱ ،رأی
موافق و  ۴رأی سفید کسب کند.
قوانین جدید کشتیرانی قیمت نفت
را به  ۹۰دالر میرساند

قـــــوانین جدیــد کشــتیرانی ،در تالش
ی هوا باعث باال رفتن
برای مبارزه بــا آلودگ 
تقاضای سوختهای کم سولفور و در نتیجه
باال رفتن تقاضا برای نفت خام شــده است.
به گزارش مهر به نقل از اســپوتنیک ،طبق
گزارش تحلیلگر بانک مورگان اســتنلی،
تالشهای بینالمللی برای کاهش آلودگی
هوا ،امیدهای تاجران نفت را باال برده است،
چراکه انتظار میرود قوانین جدید کشتیرانی،
تقاضا برای ســوختهای با سولفور پایین را
افزایش بدهد که این باعث رشد تقاضا برای
نفت خام میشود .با کاهش تولیدات اوپک
و تحریمهای آمریکا علیه ایران ،اخیرا رشد
قیمتهای نفت ،از پیشبینیهای قبلی هم
فراتر رفته اســت.گزارش مورگان اســتنلی
پیشبینی میکند قیمت نفت برنت تا سال
 ۲۰۲۰به بشکهای  ۹۰دالر برسد .این درحالی
است که با پشتیبانی قوانین جدید کشتیرانی،
تقاضا برای نفت  ۱.۵میلیون بشــکه در روز
جهش کرده اســت.ظرف کمتر از  ۲سال،
قوانین جدید سازمان دریانوردی بینالمللی،
اجرایی میشوند .طبق این قوانین ،کشتیها
یا باید مجهز به فیلتر باشند و یا از سوختهای
پاکتر با سولفور کمتر استفاده کنند.

پروژه راهآهن سرخس-چابهار با بازدهی  ۱۵درصدی معطل بودجه

گروه راه و مســکن :پروژه ريلي ۱۳۴۰
کيلومتري چابهار ـ سرخس که قرار بود
محور توسعه استانهاي محروم و مرزي
شرق کشــور قرار گيرد هماکنون بعد از
گذشت  ۸سال از شروع عمليات عمراني
آن بهکندي پيش ميرود .زيرساختي که
بهواسطه فعال کردن حملونقل ريلي در
استانهاي سيستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبي و خراسان رضوي و فعال کردن
ظرفيت عظيم معادن شرق کشور و بهتبع
آن ،اشتغالزايي باعث شکوفايي اقتصادي
اين مناطق خواهد شد.به گزارش «عصر
ايرانيــان» احــداث اين محــور ريلي
همچنين درآمدهاي سرشــاري از حمل
بارهاي ترانزيتي براي کشــور به ارمغان
خواهد آورد؛ چراکه محور ترانزيتي چابهار
ـ سرخس تنها کريدور ترانزيتي است که
دسترسي کشــورهاي آسياي مرکزي را
به آبهــاي آزاد فراهم ميکند و از اين
طريق ميتوانــد حجم زيادي از بارهاي
ترانزيتي اين کشــورها که قطب توليد
محصوالت غله آســيا هستند را جذب
خود کند.
هنــد اوليــن مشــتري راهآهــن
چابهار-سرخس

اين محور ريلي عالوه بر آنکه آســياي
ميانه را به آبهاي آزاد متصل ميکند،
ميتواند در اولين مأموريت خود بالفاصله
پــس از تکميل زيرســاختها ،بارهاي
ترانزيتي ميان هند و افغانستان را جابهجا
کند؛ بهعنوان نمونه حجم مبادالت هند
و افغانستان تنها در  ۵سال گذشته بهطور
متوسط ســالي  ۲ميليون تن بوده که از
طريق خاک ايران منتقلشده است .اين
موضوع بهقدري براي هند مهم بود که
اين کشــور خود براي سرمايهگذاري در
بندر چابهار پيشقدم شــد و تاکنون ۸۵
ميليــون دالر تجهيــزات بندري و يک
خط اعتباري  ۱۵۰ميليون دالري به آن
تخصيص داده است.

تخصيص ۱۰درصــدي اعتبار خط
آهن چابهار-زاهدان

در همين زمينه ســيد ميثم الجوردي
اظهــار داشــت :يکــي از مهمتريــن
پروژههاي زيرساختي کشور که ميتواند
اثر مثبت اقتصادي در توسعه پايدار شرق
کشور بگذارد ،احداث محور ريلي چابهار
ـ سرخس است .با استناد به قانون بودجه
ســال  ۹۷احداث قطعــه اول خط آهن
چابهار-زاهــدان  ۴۵۰۰ميليــارد تومان

دوازدهم را انجام دهند و در اين موضوع
راهبرد دولت را براي حل مشکل تأمين
مالي و ســرعت بخشــيدن به عمليات
اجرايي پروژه به اطالع مردم برسانند.

هزينههــاي ســاخت راهآهــن
چابهار-ســرخس  ۱۰ساله مستهلک
ميشود

اعتبار ميخواهد ،اما از سال  ۸۹تاکنون،
 ۴۲۰ميليارد تومان معادل  ۱۰درصد اعتبار
براي تکميل اين پروژه تخصيصيافته
است.وي با اشاره به مزاياي بيشمار خط
آهن چابهار-سرخس در توسعه اقتصادي
کشــور ،ادامه داد :اين زيرساخت ريلي
بهواســطه فعال کردن حملونقل ريلي
در اســتانهاي سيســتان و بلوچستان،
خراســان جنوبي و خراســان رضوي،
موجب شکوفايي اقتصادي از طريق فعال
کردن ظرفيت معادن عظيم شرق کشور
خواهد شــد و بهتبع آن ،اشتغالزايي و
سرريز شدن سرمايههاي سرمايهگذاران
هموارميشود.
محور ترانزيتي چابهار ـ ســرخس
تنها راه دسترســي کشورهاي آسياي
مرکزي به آبهاي آزاد

اين کارشــناس حملونقل ريلي اضافه
کرد :احداث اين محــور ريلي عالوه بر
ت الزم براي فعال
فراهم کردن زيرساخ 
شدن اقتصاد شرق کشــور ،درآمدهاي
سرشاري از حمل بارهاي ترانزيتي براي
کشور به ارمغان خواهد آورد ،زيرا محور
ترانزيتي چابهار ـ سرخس تنها کريدور
ترانزيتي است که دسترسي کشورهاي
آسياي مرکزي را به آبهاي آزاد فراهم
ميکند و از ايــن طريق ميتواند حجم
زيادي از بارهاي ترانزيتي اين کشــورها
کــه قطب توليد محصوالت غله آســيا
هستند ،را جذب خود کند.وي با انتقاد از
ک بعد از
اينکه ساخت اين محور استراتژي 
گذشت  8سال از شروع عمليات عمراني،
هنوز بهکندي پيش ميرود ،به گفتههاي
معاون استاندار سيســتان و بلوچستان

راهآهــن چابهار-زاهدان قطعه اول
راهآهن چابهار-ســرخس را تشکيل
ميدهد

الجــوردي بــه گفتههاي وزيــر راه و
شهرسازي درباره بندر چابهار اشاره کرد
و گفت :وزير راه و شهرسازي در دومين
همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي
سرمايهگذاري و توسعه پايدار در سواحل
مکران در اســفند  96گفــت که پروژه
ريلي چابهار-زاهدان يکي از مهمترين
طرحهاي ريلي کشور محسوب ميشود
که هماکنون مراحل اجرايي آن با سرعت
خوبي در حال انجام است و تا سه سال

آخوندی:

تعاونیهایمسکندرایرانتخصصندارند

ایران بهترین مسیر
صادرات کاالهای قزاقستان

وزیر اقتصاد قزاقســتان گفت :موقعیت
جغرافیایی ایران به دلیل عدم دسترسی
قزاقستان به آبهای آزاد ،اقتصادیترین
مسیر برای صادرات کاالهای قزاقستان
از طریق ایران اســت.به گزارش وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،محمــد
شریعتمداری که به قزاقستان سفر کرده
بود ،در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد
(آستانه فروم) با «بخیت جان ساگینتایف»
نخست وزیر قزاقســتان دیدار و گفتگو
کرد.در این دیدار ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ایران با ارائه گزارشــی از بررسی
و مراحل تحقیق دو ســاله کارشناسان
ایرانی برای آماده سازی امضای موافقت
نامه ترجیحــات تجاری ایران با اتحادیه
اقتصادی اوراســیا گفت :امید اســت از
این پس ســطح روابط اقتصادی ایران و
کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا رشد
و توسعه پیدا کند.

دراينباره استناد کرد و گفت :طبق گفته
وي ،عمليات اجرايي مسير ريلي چابهار-
زاهــدان بهعنوان يکــي از مهمترين و
اقتصاديترين طرحهاي ريلي کشور به
طول  610کيلومتر ،از سال  89آغازشده
اســت و در حال حاضر فقط  30درصد
پيشرفت فيزيکي دارد.
الجــوردي ادامه داد :ايــن اظهارات در
حالي بيان ميشــود کــه چندي پيش
رئيسجمهور در مراســم افتتاح فاز يک
طرح توســعه بندر شهيد بهشتي چابهار
از اتصال چابهار به شبکه ريلي تا پايان
دولت دوازدهم ،يعني سال  1400خبر داد
و اجراي پروژه اين مســير ريلي را جزء
مصوبات هيئت دولت در اين سفر خواند
و در تشريح نقش اين محور گفت که در
آينده بزرگترين بندر تجاري و تنها بندر
اقيانوســي ايران ،بندر چابهار خواهد بود
که اين بندر بايد سيســتان و بلوچستان
را به آسياي مرکزي و افغانستان متصل
کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت:تعاونیهای مسکن
تخصص و دانــش الزم را ندارند چراکه اقدام
به تولید مســکن کرده و مشکالت بی شماری
را پدید آورده اند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در
جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره
به مشکالت تعاونیهای مسکن در کشور اظهار
کرد :تعاونیهای مسکن در کشورهای اروپایی
به دلیل برخورداری از تخصص و دانش کافی
در زمینه فنی و مهندســی ،به هیچ وجه درگیر
ساخت و تولید مسکن نبوده و تنها مبالغ را برای
سفارش ساخت جمع آوری میکنند ،این درحالی
است که در ایران تمامی تعاونیها خود اقدام به
تولید مســکن کرده و مشکالت بی شماری را
پدید میآورند .وی با تاکید بر اینکه باید تعریف
مشخصی برای تعاونی تأمین مسکن در کشور به
وجود آید گفت :این تعاونیها باید به ساماندهی

اگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقایان  -1کامبیز رضوانی -2
سید علی کاشی زاده مقدم فرزند سید عباس فعال مجهول المکان ابالغ می شود در
مورد دادخواست محمد جعفری گیو علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب
دادنامه شماره 1397/1/30-9709977575100092در پرونده کالسه  961039به
پرداخت مبلغ  668908500ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه نســبت به همین مبلغ از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای
دادنامه و همچنین حق الوکاله وکیل از باب تسبیب محکوم شده اید مراتب بدینوسیله
در روزنامه درج می گردد  .رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت
قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 7975
آگهی تبادل لوایح تجدید نظر خواهی بدینوسیله در اجرای دستور مواد  73و 346
قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  ،به مجید وطنخواه
ثانی فعال مجهول المکان ابالغ میشود که از دادنامه شماره 9609977575101303
در پرونده شــماره  1/960240تجدید نظر خواهی کرده است .لذا مراتب با درج در
روزنامه به شما ابالغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار این اگهی  ،با مراجعه
به دفتر دادگاه و اعالم نشــانی اقامتگاه خود و دریافت نســخه ثانی دادخواست و
ضمایم تجدید نظر خواهی  ،چنانچه پاسخی دارید کتبا اعالم نمایید  .پس از گذشت
ده روز از انتشار اگهی اعم از اینکه پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده  ،پرونده
به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آينده به پايان ميرســد.اين کارشناس
حملونقل ريلي اظهار داشــت :راهآهن
چابهار-زاهدان بــه طول  580کيلومتر
قطعه اول راهآهن چابهار-ســرخس را
تشکيل ميدهد که از اين طريق چابهار
به شبکه ريلي کشــور متصل ميشود؛
قطعه دوم اين کريدور ترانزيتي خط آهن
زاهدان تا سرخس به طول  760کيلومتر
است که زاهدان را به بيرجند و ازآنجا به
شبکه ريلي کشور در حوالي تربتحيدريه
متصل ميکند و تاکنون گزارشي مبني بر
پيشرفت اين پروژه ارائه نشده است.وي
بيان کرد :با استناد به قانون بودجه سال
 97احداث قطعه اول اين مسير (چابهار
ـ زاهدان) نياز به اعتباري بالغبر  4هزار
و  500ميليارد تومان دارد که از سال 89
تاکنون حدود  420ميليارد تومان معادل
 10درصــد اعتبار موردنياز براي تکميل
آن تخصيص دادهشــده است و برآورد
اعتبــاري که براي اين محور در ســال
 97شده است ،تنها  100ميليارد تومان
است.اين کارشــناس حملونقل ريلي
افزود :همچنيــن پيشبيني اعتبار براي
تکميل قطعه اول اين کريدور ترانزيتي
در سالهاي آينده  3هزار و  700ميليارد
تومان است.الجوردي با تأکيد بر اينکه
يکي از وظايفنمايندگان سيســتان و
ن بايد پيگيري وعده ساخت
بلوچســتا 
محور چابهار ـ ســرخس باشــد ،گفت:
آنچه بايد موردتوجه نمايندگان مجلس،
بهخصوص نمايندگان اســتان سيستان
و بلوچســتان قرار گيرد ،اين اســت که
پيگيري الزم براي به سرانجام رساندن
وعدههاي مکــرر مقامهاي دولتي براي
تکميل اين محور راهبردي تا پايان دولت

سيد ميثم الجوردي مدير گروه حملونقل
مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و
صنعت در گفتوگــو با «عصر ايرانيان»
ادامه داد :محدوديت منابع دولتي در بودجه
باعث شده محور ريلي چابهار ـ سرخس
بهعنوان زيرساخت الزم براي بهرهبرداري
از کريدور شــمال ـ جنوب بهکندي اجرا
و تکميل شــود.يکي از راهحلهاي اين
مشــکل و بهرهبرداري هرچه سريعتر،
اســتفاده از ظرفيت بخــش غيردولتي
در قالب مشــارکت عموميـ خصوصي
( )PPPاســت .با اســتفاده از اين روش
ميتوان بسياري از پروژههاي نيمهتمام
عمراني را که حجم باالي سرمايهگذاري
نيــاز دارنــد ،تأمين مالي کــرد .يکي از
رايجترين قراردادهــا در اين روش ،مدل
ســاخت ،بهرهبرداري و انتقال ()BOT
است که معمو ًال در توسعه زيرساختهاي
ريلي و جادهاي اســتفاده ميشود .هر چه
قدر از پنجره زماني گشــوده شده براي
احداث راهآهن ترانزيتي چابهار ـ سرخس
زمــان ميگذرد ،به همان نســبت نيز از
درآمدهاي سرشــار اين زيرساخت ريلي
عقب ميافتيم .وي بابيان اينکه بر اساس
اين مدل اقتصادي ،بــا جذب  ۴ميليون
تن بار ترانزيتي در اين محور و همچنين
اخذ تعرفه فعلي حمل ريلي بار ،نرخ بازده
داخلي ( )IRRبراي سرمايهگذاري در اين
پروژه بيش از  ۱۵درصد ارزي خواهد بود
 ،تصريح کرد  :بنابراين هزينههاي ساخت
اين پروژه پــس از بهرهبرداري در مدت
حداکثر  ۱۰ســال مستهلک خواهد شد.
الجوردي با اشاره به اينکه سازنده ميتواند
براي دستيابي به ســود مورد انتظار نيز
يک دوره  ۱۰ســاله دوم هم از خط آهن
مذکور بهرهبرداري کند که نهايت ًا پس از
 ۲۰ســال اصل و سود پروژه ريلي ۱۳۴۰
کيلومتري براي ســرمايهگذار مستهلک
خواهد شد ،اظهار کرد :اين در حالي است
که پروژههاي آزادراهي با هزينهها و طول
آزادراه بهمراتب کمتر از اين (مث ً
ال آزادراه
 ۱۲۰الي  150کيلومتــري) ،معمو ًال در
دورههاي  ۳۰ساله سرمايهگذار ميتواند به
اصل و سود سرمايه خود دست يابد.

قیمت خرید و فروش مغازه در محدوده ستارخان

امر تولید پرداخته و ســاخت را به متخصصان
بســپارند ،امری که قطعا از این پس باید مورد
توجــه جدی قرار گیرد.وزیر راه و شهرســازی
بیان کرد :حضور مدیران بانکی در همه جلسات
ستادهای بازآفرینی در استانها امری ضروری
برای رفع مشکل دریافت تسهیالت مسکن در
برخی استانهاســت ،چرا که این اقدام باعث
آشنایی بیشتر و آگاهی مدیران از جزئیات طرح
بازآفرینی شده و همچنین آنها را قادر میسازد
تا بتوانند دیگران را برای مشارکت در این فرآیند
توجیه کنند .مدیران باید با حضور در جلســات
مذکــور راهکارهای مناســبی را در چارچوب
قوانین و موضوعات مطرح شــده جهت بهتر
شــدن هرچه بیشتر شرایط ارائه دهند.آخوندی
درباره مشکالت موجود در بخش صدور اسناد
ملکی در بافتهای حاشیهای گفت :تا پیش از
صدور اسناد ملکی بانک نمیتوان کاری انجام
داد به همین دلیل این مسئله باید مورد پیگیری
جدی قرار گیرد.به گفته وزیر راه و شهرسازی،
سیاست استفاده از منابع دولتی در تأمین نیمی
از سود تسهیالت در محالت هدف با توجه به
تنگای مالی دولــت در زمان کنونی تصمیمی
اشــتباه بوده که باید قطع و سیســتم پسانداز
جــای آن را بگیرد چرا که در صــورت تداوم
این روند تنها بدنامــی آن برای دولت برجای
میماند.

م الف 7976
اگهی ابالغ اجرائیه بدینوسیله در اجرای دستور مواد  118 ، 9و  119قانون اجرای
احــکام مدنی و پیرو اگهی قبلی  ،به اقای علی برات زاده فعال مجهول المکان  ،ابالغ
می شــود که حکم محکومیت شــما به شــماره  9609977575101333در پرونده
شــماره  ، 1/960933منجر به صدور برگ اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر پرداخت
مبلغ  500/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  15/630/000ریال بابت هزینه
دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته بر اساس نرخ
شــاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک  92/6/15تا زمان اجرای دادنامه و
همچنین حق الوکاله وکیل به مبلغ  13/200/000ریال در حق خواهان شده است.
مراتب بدینوسیله انتشــار اگهی به شما ابالغ می گردد و ده روز پس از نشر اگهی
حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشــته می شود  .پس از این برای ادامه عملیات اجرائی
ابالغ دیگری به شما نخواهد شد ،مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا
اطالع دهید
شعبه  1دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 7977
بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای مسعود اصغری اسفدن فرزند غالمحسن
به شــماره ملی  0889956782فعال مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد اتهام
سرقت اتومبیل به موجب دادنامه شماره  9709977591100174در پرونده کالسه
 111/961530به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری
محکوم شــده اید رای صادره غیابــی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی

اخبار
اجاره بهای مسکن حداکثر
در حد تورم افزایش مییابد

مدیــرکل دفتربرنامه ریــزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت :به
نظر می رسد امسال در بخش اجاره بها
کمی با افزایش قیمت ها مواجه باشیم
و این افزایش در حد نرخ تورم اســت.
به گزارش مهــر ،علی چگینی در جمع
خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره
افزایــش قیمت مســکن گفــت :بازار
مســکن روند مالیمی را طی می کند؛
با این حال رشد معامالت مسکن که در
سال گذشته روند پرشتابی داشت در سال
جاری مالیم تر خواهد شد.چگینی با بیان
اینکه با توجه به جریانات اقتصادی ماه
های گذشته که سبب شد بازار مسکن
با شــیب آرامی رشد کند ،اظهار داشت:
پیش بینی می شود امسال وضعیت بازار
مسکن خوب باشد به خصوص که سال
گذشته ســرمایه گذاری در این بخش
افزایش یافت و این ســرمایه گذاری ها
قطع نخواهد شــد.مدیرکل دفتر برنامه
ریــزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و
شهرسازی افزود :در سال گذشته و ادامه
آن در سال جاری ،شــاهد رشد صدور
پروانه های ساختمانی بودیم که از حالت
منفی و رکود خارج شــده و روند مثبتی
را طی می کند .بنابراین کســب و کار
و تولید در حوزه مســکن روند صعودی
خواهد داشت.
زوجین  ۲بار میتوانند
وام مسکن بگیرند

بانک مسکن درجهت حمایت بیشتر از
زوج های متقاضی خرید مســکن ،یک
مصوبه دیگر برای تسهیل تامین مالی
ایــن گروه از خریداران به شــعب خود
در سراسر کشــور ابالغ کرد.به گزارش
پایگاه خبری بانک مســکن ،با تصمیم
جدیــد هیئــت مدیره بانک مســکن،
زوجین اســتفاده کننده از تســهیالت
خرید مسکن ،مشروط به گذشت دوره
زمانی مشخص از اولین مرتبه استفاده
از این تســهیالت و همچنین تســویه
بدهی خود با بانک یا انتقال تسهیالت
به غیر ،میتوانند یکبار دیگر تسهیالت
خرید مســکن دریافــت کنند.پیش تر،
برای استفاده دوباره از تسهیالت خرید
مســکن ازجانب زوجیــن ،محدودیت
وجود داشــت اما با مصوبه جدید بانک
مســکن ،این ممنوعیت برداشته شده
است.برای دریافت تسهیالت با سپرده
از محل حســاب صندوق پــس انداز
مســکن ،حســاب پس انداز مســکن
جوانان و همچنین تســهیالت فروش
اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل
صندوق پس انداز ساخت مسکن مجدد،
باید  5سال از تاریخ دریافت تسهیالت
با ســپرده قبلی گذشته باشد و در عین
حال عملیات تسویه یا انتقال تسهیالت
به غیر ،انجام شده باشد.
انگیزه سرمایهگذاران برای
ورود به احیای بافتهای فرسوده

عضو انجمن انبوهســازان مسکن گفت:
نوســازی بافتهای فرســوده باید در
قالب یک طرح جامــع و کامل صورت
گیرد تا مانند مســکن مهر دچار مشکل
نشود .ایرج رهبر عضو انجمن انبوهسازان
مسکن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای
عالی پول و اعتبار نقش موثری در بهبود
روند بازار مسکن برجای خواهد گذاشت،
گفت :با توجه به آنکه نرخ سود تسهیالت
خرید مسکن به  6درصد رسیده و شرط
مســکن اولی آن برداشــته شده است،
میتوانــد انگیزه ســرمایهگذاران برای
سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده را
افزایش دهد.
قابل واخواهی در این دادگاه استب
شعبه  111دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد (  111جزایی سابق)
م الف 7978
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای علی اکبر ملکی فرزند درمحمد فعال مجهول
المــکان ابالغ می شــود در مورد اتهام ایراد صدمه بدی عمــدی به موجب دادنامه
شــماره 9609977591101840در پرونده کالسه  111/961162به پرداخت دیه در
حق شاکی محکوم گردیده است .رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در
مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه استب
شعبه  111دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد (  111جزایی سابق)
م الف 7979
آگهی ابالغ و احضار متهم در پرونده کالســه  108/970129بدین وســیله به اقای
علی اسماعیل زاده مشهور به علی وفادار که حسب محتویات پرونده و تحقیقات به
عمل امده فعال مجهول المکان بوده در اجرای ماده  180قانون ایین دادرسی کیفری(
از طریق درج اگهی در روزنامه) ابالغ می شود به منظور رسیدگی به اتهامات دائر
به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شــکایت اقای حســن عباسی در وقت مقرر به
تاریخ  1397/4/11ســاعت  9صبح در شعبه  108دادگاه کیفری دو مشهد واقع در
بلوار شــیرودی جهت دفاع از اتهام منتســبه حاضر شوید و اال دادگاه به موضوع
غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  108دادگاه کیفری دو مشهد
م الف 7980

