سقوط سنگين والاستريت در کنار جهش سهام چين؛

اقتصاد آمريکا بازنده اصلي جنگ تجاري با چین

گروه اقتصادي :به دنبال س��قوط والاستريت با هشدار کاهش
درآمد اپل ،س��هام ژاپن هم با سقوط س��نگين روبرو شد ،اگرچه
بازاره��اي چين ب��ا اميد به مذاک��رات تجاري ،جه��ش کرد .به
گزارش مهر به نقل از رويترز ،پنجش��نبه ش��ب پ��س از اين که
هش��دار غيرمنتظره اپل براي کاهش درآمد اين شرکت باعث به
وجود آمدن وحش��ت از کاهش فعاليت کارخانجات آمريکا و کند
شدن اقتصاد جهان شد ،والاستريت به شدت سقوط کرد.بزرگي
س��ال ش��امل تعطيالتِ اپ��ل به حدي بود که
کاهش درآم ِد ربع
ِ
موجي از ش��وک به تمام بخش تکنول��وژي منتقل کرد و باعث
ش��د هر سه شاخص مهم س��هام آمريکا بيش از  ۲درصد سقوط
کنند و ش��اخص نزدک حتي بيش از  ۳درصد پايين آمد.شاخص
تکنولوژي اياندپي ،در معامالت ديش��ب بزرگترين سقوط يک
روزه خ��ود از آگوس��ت  ۲۰۱۱تا کنون را ثب��ت کرد و  ۵.۱درصد
پايين آمد .ش��اخص نيمهرس��اناي فيالدلفيا  ۵.۹درصد س��قوط
کرد.چهارش��نبه ش��ب ،مديرعامل اپل ،تيم کوک ،در نامهاي به
سرمايهگذاران خود نوشت که اين شرکت بزرگي تاثير کند شدن
اقتصاد چين ،به علت جنگ تجاري با آمريکا را پيشبيني نکرده
بوده است (و حاال با کاهش شديد فروش در بازار چين مواجه شده
است) .سهام اپل  ۱۰درصد سقوط کرد .گزارش موسسه مديريت
عرضه آمريکا نش��ان داد که در ماه دسامبر ،فعاليت کارخانجات
آمري��کا ،با بزرگترين س��قوط خ��ود از اکتب��ر  ،۲۰۰۸اوج بحران
اقتصادي بزرگ جهان ،تا کنون ،روبرو شده است .ميزان پيامآي

هم ،عليرغم اينکه هنوز نش��اندهنده رشد است (عددي باالي
 ۵۰واحد) ،به پايينترين س��طح بيش از  ۲س��اله خود رسيد.روز
جمعه ،پس از اين که هشدار بيسابقه اپل در مورد کاهش درآمد،

ایران براساس « »FATFمتعهد به ارائه اطالعات ذینفع واقعی به خارجیهاست

در حالی که موافقان الحلق به FATFمدعی هس��تند قرار
نیست اطالعات ذینفع واقعی در معامالت به نهادهای خارج
از کشور ارائه شود که ایران در بند  31برنامه اقدام FATF
پذیرفته اس��ت که ارائه این اطالع��ات را تضمین نماید .این
صحبته��ا در حالی مطرح میش��ود که اساس��ا تحریمهای
سازمان ملل در مقایس��ه با تحریمهای فراسرزمینی آمریکا،
قابل قیاس نبوده اس��ت .س��نگین ترین تحریمهای سازمان
مل��ل ،تحریمهای قطعنامه 1929در ژوئن ( 2010خرداد )89
بوده اس��ت که تاثیر خاصی بر روابط بانکی کشور نداشت .از
اواخر سال  1390بود که با ش��روع تحریمهای فراسرزمینی
آمریکا و قطع دسترس��ی به س��وئیفت ،روابط بانکی کاهش
یافت و قیمت ارز ش��روع به افزایش نمود .شرایط تحریمی تا
دی ماه (1394ش��روع اجرای برجام) ادامه داش��ت و به دلیل
همی��ن تحریمها ،بودن و یا نبودن ایران در فهرس��ت س��یاه
 ،FATFمهم نب��ود .کما اینکه اکنون نی��ز که تحریمهای
آمریکا بازگش��ته اس��ت ،بود و نبود ایران در فهرس��ت سیاه
 FATFمه��م نیس��ت .بانکه��ای دنیا به رعای��ت مقررات
تحریمی دنیا در مقایس��ه با الزامات و فهرست سیاه FATF
اهمیت به شدت بیش��تری میدهند زیرا براساس قانون جامع
تحریمه��ای ایران  ،CISADAاگر به تحریمهای کش��ور
آمریکا پایبند نباشند ،یا با جریمه های سنگینی مواجه خواهند
ش��د و یا روابط کارگزاری آنها ب��ا بانکهای آمریکایی قطع
می ش��ود.در واق��ع موافقان  FATFب��ه گونه ای صحبت
میکنند که اگر  FATFاعالم کند کش��وری دارای ریسک

باال اس��ت (همچون ایران یا کره ش��مالی) ،کشورهای دیگر
قی��د ارتباط با آن کش��ور را میزنند .این در حالی اس��ت که
طبق توصیه ش��ماره  ،FATF ۱۹در رابطه با کشور مد نظر،
بایس��تی اقدامات احتیاطی انجام داد .در واقع ،در هیچ کجای
اس��تانداردها این نهاد بین الدولی نیامده است که با کشوری
که دارای ریس��ک باال اس��ت ،قطع ارتباط کامل شود .بلکه
باید اقدام��ات مراقبتی انجام داد تا اطمین��ان کافی از اینکه
تراکنش مورد نظر ،دارای ریس��ک باالی پولش��وئی و تامین
مالی تروریس��م نیس��ت ،حاصل ش��ود.طبق بن��د  31برنامه
اق��دام  FATFبرای ایران ،کش��ورمان باید «ارائه همکاری
بینالمللی درزمینه تبادل و اش��تراکگذاری اطالعات مربوط
به ذینفع واقعی» را تضمین نماید .بنابراین مشخص میشود
ک��ه در وهل��ه اول ،بانکها و نهادهای ایران��ی باید ذینفع را
شناس��ایی کنن��د و در وهله بعد ،تبادل و اش��تراک گذاری با
خارج را انجام دهد.

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان کرمانش��اه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک کرمانش��اه ناحیه یک هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
ش��ماره  139760316001004648مورخ  1397/9/14هیات اول /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پیمان
زین الدینی فرزند کیومرث بشماره شناسنامه  30صادره از شمیرانات در سه دانگ از
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  120/81متر مربع در محدوده پالک  19فرعی
از  141اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به ادرس بلوار طاقبستان کوی 131
فرعی ش��بنم پالک 41خریداری از مالک رسمی اقای غالمعلی خدیوی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/10/16 :نوبت دوم 97/11/2
جعفر نظری-رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه
پرونده کالس��ه 9709988603700317:شعبه  37حقوقی مجتمع شورای حل اختالف
ش��هید بهشتی شهرستان کرمانش��اه تصمیم نهایی ش��ماره 9709978603700553
خواهان  :آقای رضا خس��روی فرزند حس��ین به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان
کرمانش��اه -شهر کرمانشاه -بهار کوی شهید قندی پالک یک واحد اول خوانده  :آقای
کامران مظفری کاکاوندی فرزند علی به نشانی مجهول االمکان خواسته  :مطالبه وجه
س��فته در تاریخ  97/9/18در وقت فوق العاده جلسه شعبه  37شورای حل اختالف به
تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه فوق تحت نظر میباشد قاضی
ش��ورا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی مبادرت
به صدور رای مقتضی با استعانت از خداوند متعال مینماید .رای شورا  .در خصوص
دادخواس��ت رضا خسروی به طرفیت خوانده کامران مظفری به خواسته مطالبه وجه
به میزان  90/000/000میلیون ریال بانضمام کلیه خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه
بدین شرح که خواهان مدعی گشت برابر سفته به شماره  825990سری د به مبلغ 20
میلیون ریال سفته به شماره  810036سری ش به مبلغ  10میلیون ریال سفته به شماره
 242538سری ظ به مبلغ  60میلیون ریال که توسط خوانده دعوا صادر نموده لکن از
پرداخت آن خودداری مینماید خوانده دعوا علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و الیحه ایی ارسال ننمود قاضی شورا با عنایت به
نظریه مشورتی و اسناد ابرازی نظر به اینکه اوال صرف صدور اسناد تجاری داللت بر
مدیونیت صادر کننده نسبت به دارنده داشته ثانیا ایشان از حیث اصالت یا پرداخت و
برائت ذمه خویش ایراد موثری ننمودند لذا با توجه به وصف تجریدی و تنجیزی اسناد
تجاری و بقاء آن در ید خواهان دعوای ایشان را ثابت و وارد دانسته و با تمسک به این
فراز از آیه  283سوره بقره فلیود الذی اوتمن امانته و لیتق اهلل ربه پس آن کسی که امین
دانس��ته شده است باید بدهکاری خود را که درمورد آن او را امین دانسته اند بپردازد
و از حساب و کیفر خدا که پرودگار اوست پروا کند و حقی را که بر عهده اوست انکار
نکند  .و مستندا به مواد  519-220-515-198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی و مواد  1301-1289-1258-1257قانون مدنی و مواد -241-254
 309-307-289-284-280قان��ون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به  -1 :پرداخت
 90میلیون ریال بابت اصل خواس��ته  -2تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست 97/6/3
لغایت اجرای کامل حکم  -3هزینه دادرسی به میزان  190/000تومان در حق خواهان
صادر و اعالم میگردد .رای صادره غیابی س��ت و ظرف بیست روز پس ازتاریخ ابالغ
قابل اعتراض واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض تجدید
نظر در محاکم محترم حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
یوسف چقامیرزا-قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه
اجراییه مشخصات محکوم له/محکوم لهم رضا خسروی فرزند حسین بنشانی استان

وحش��ت از کند ش��دن اقتصاد جهان را برانگيخت ،سهام ژاپن و
اس��تراليا سقوط کرد ،اما س��هام چين با اميد به مذاکرات تجاري
و دادههاي اقتصادي قدرتمند جديد ،جهش کردند.گس��تردهترين

ش��اخص سهام آسيا  -اقيانوسيه اماسس��يآي در خارج از ژاپن
توانس��ت  ۰.۴درصد رش��د کند ،اما هفته پرتنش خود را با سقوط
 ۱.۸درصدي به پايان رساند.با بازگشايي بازارهاي سهام ژاپن ،به
دنبال تعطيلي  ۲روزه چهارشنبه و پنجشنبه ،شاخص نيکي ۲.۶۸
درصد س��قوط کرد و شاخص تاپيکس ۱.۹ ،درصد از ارزش خود
را از دس��ت داد.بازارهاي چين که در ابتداي معامالت ديروزافت
کرده بودند ،با قدرت بازگشتند .کامپوزيت شانگهاي  ۱.۸۱درصد
جهش کرد .کامپوزيت ش��نزن با جهش ب��زرگ  ۲.۲۴درصدي
روبرو شد وهانگسنگ در هنگکنگ  ۱.۳درصد باال آمد.حرکت
مثب��ت بازارهاي چين پس از آن انجام ش��د ک��ه وزارت تجارت
چي��ن اعالم کرد که در  ۸-۷ژانوي��ه ،مذاکرات تجاري با آمريکا
در س��طح معاونان وزيران ،برگزار ميش��ود.تاثير مثبت تحوالت
تجاري ،با انتشار گزارش کايچين در مورد شاخص مديران خريد
شرکتهاي خدماتي چين که نش��ان ميداد اين شاخص در ماه
دسامبر ،به باالترين سطح  ۶ماهه  ۵۳.۹واحد جهش کرده است،
تقويت ش��د ۵۳.۹ .واحد فاصله قابلتوجهي با رقم  ۵۰واحد ،که
رشد را از انقباض جدا ميکند ،دارد.اين دادهها چند روز پس از اين
منتشر ميشود که کايچين ،خبر از آب رفتن فعاليتهاي توليدي
چين داده بود .در بازار ارز ،روز جمعه دالر توانست در برابر ين تا
نرخ  ۱۰۷.۳۲جهش کند ،اما همچنان از لحاظ هفتگي  ۱.۷درصد
پايينتر باقي بماند .در برابر ارزهاي مهم جهان شاخص دالر هم،
با اندکي رشد به  ۹۶.۳۵۷واحد رسيد.

توافق آب و هوايي پاريس خدمت يا خيانت!

غال��ب بودن وج��ه اقتصادي توافق پاري��س به دليل هدف
قرار گرفتن حوزه انرژي ايجاب ميکند که اس��ناد باالدستي
اقتصادي با اقدامات موردنظر توافق پاريس ،تطابق داش��ته
باشد ،امري که مورد غفلت قرارگرفته است .به گزارش مهر،
به گفته متخصص��ان ،توافقنامه تغيير اقليم پاريس به دليل
تمرکز بر کاهش توليد و مصرف س��وختهايي نظير نفت و
گاز بيش از آنکه يک توافق زيستمحيطي باشد ،يک توافق
اقتصادي است .چرا که در تمامياقتصادهاي توسعهيافته و
درحالتوسعه ،س��وخت و انرژي بهعنوان محرک اقتصادي
ش��ناخته ميش��ود .از داليل اين موضوع ميت��وان به عدم
الحاق روس��يه به اين توافق به دليل کاهش رشد اقتصادي
در بلندم��دت و خ��روج آمريکا به دليل ح��ذف بيش از ۶.۵
ميليون فرصت ش��غلي در بخش صنعت(تحت تاثير اجراي
اين توافقنامه) اش��اره کرد .همچنين عملکرد هوشمندانه و
محتاطانه کشورهاي نفتي مانند عربستان و قطر نيازمند توجه
است که سعي کردهاند تعهدات خود را به گونهاي تنظيم کنند
که اجراي اين تعهدات رشد اقتصادي آنها را تحت تاثير قرار
ندهد.توافق تغيير اقليم پاريس ،حاصل نشست بيست و يکم
کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد ()UNFCCC
باه��دف ممانعت از افزايش دماي زمين با تمرکز بر کاهش
انتش��ار گازهاي گلخانهاي انسانساخت ازجمله دياکسيد
کربن ( )CO۲اس��ت .اين توافقنامه طب��ق بند  ۱ماده ۴از
کشورها ميخواهد که هر چه سريعتر به سمت کنار گذاردن
س��وختهايي نظير نفت و گاز حرکت کنند.بر اس��اس اين

گزارش ،کاهش  ۱۲درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي ،باعث
کاهش ارزش توليد در کل اقتصاد کشور بر اساس قيمتهاي
سال  ۱۳۸۳به ميزان  ۱۸۰۰۷۸.۸ميليارد ريال (حدود  ۱۸هزار
ميليارد تومان) خواهد شد .اين کاهش ارزش توليد در حالي
است که مطابق چش��مانداز  ۲۰سال ،اقتصاد ايران در سال
 ۱۴۰۴بايد به رشد  ۸درصدي برسد .جدول ( )۱ميزان کاهش
ارزش توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي را نشان ميدهد.
بيشترين آسيب کاهش ارزش توليد متوجه بخشهاي اصلي
اقتصاد کش��ور مانند نفت و گاز و صنايع پاييندست آنها و
کشاورزي اس��ت .بخش نفت و گاز و کشاورزي در صورت
اجراي تعهدات وعده دادهشده با کاهش  ۱۵درصدي ارزش
توليد که از نتايج کاهش حجم توليد است ،روبرو خواهند شد.
از سوي ديگر صنايع پاييندست نفت و گاز که جزء صنايع
سوددِه محسوب ميشوند با کاهش قريب به  ۱۴درصدي در
توليد مواجه ميشود.

کرمانشاه –شهرس��تان کرمانشاه-شهر کرمانشاه-بهار کوی شهید قندی پالک یک
واحد اول.مش��خصات محکوم علیه /محکوم علیهم مظفر کریمی زندی فرزند جمشید
بنش��انی کرمانش��اه-منازل س��ازمانی -تیپ 281بلوک  10طبقه .5محکوم به بسمه
تعالی بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
9709978603300255محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ پانزده میلیون
تومان بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ  96/10/1لغایت اجرای
حکم و خس��ارت دادرسی به میزان دویست و س��ی هزار تومان و نیم عشر دولتی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا
گ��ذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی ) -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به
ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له
بازداشت می شود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4)1394خودداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری
درجه هفت را در پی دارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده
 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 -1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو
مجازات می ش��ود (.ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6))1394چنانچه
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.
(تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  1394دبیر شعبه  33حقوقی
مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه-طیبه یوسفوند
دادنامه پرونده کالسه  9709988601300202شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف
مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات) شهرس��تان کرمانشاه تصمیم نهایی
شماره  9709978601300467خواهان:آقای رضا خسروی فرزند حسین به نشانی
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه بهار کوی شهید قندی پالک یک
واحد اول خوانده آقای بابک نصوری فرزند یار علی به نشانی خواسته  :مطالبه وجه
چک بسمه تعالی گردشکار :در مورخه  97/8/12در فوق العاده شعبه  13شورای حل
اختالف مجتمع شهید مطهری کرمانشاه پرونده به شماره  970207تحت نظر میباشد
با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت
به صدور رای می نماید .رای قاضی ش��ورا در خصوص رضا خس��روی بطرفیت
خوانده بابک نصوری به خواس��ته مطالبه مبل��غ 200/000/000ریال به عنوان اصل
خواسته وخسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی نظر به اوراق و محتویات پرونده و دادخواستی تقدیمی خواهان و توضیحات
خواهان در جلس��ه رس��یدگی شورا و نظریه مش��ورتی اعضای شعبه شورای حل
اخت�لاف و التفات به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلس��ه حاضر نش��ده و چک به
ش��ماره  129502099549مورخه  97/3/10عهده بانک ملی در وجه خواهان صادر
نموده و با توج��ه به صدور گواهی عدم پرداخت از طریق بانک محال علیه و اینکه
دلیل و مدرک معتب��ری که برائت ذمه خود را فراهم نماید و ابراز و ارائه ننموده لذا
خواسته خواهان قابل اجابت بوده و مستندا به تبصره الحاقی ماده  2قانون صدور
چک مصوب مجمع محترم تش��خیص مصلحت نظام و مواد 198و519و 522قانون
آیین دادرس��ی مدنی و م��واد 249و310و313و 403قانون تجارت و ماده  11قانون
ش��وراهای حل اختالف خوانده در حق خواهان به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال
به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای
کامل حکم براس��اس ش��اخص اعالمی بانک مرکزی که در اجرای احکام محاس��به
میگردد  .هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی محکوم مینماید .رای صادره حضوری و
ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم عمومی
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خبر
هزينه جهيزيه و مسکن  ۲برابر شد؛
وام ازدواج و مسکن ثابت ماند

دولت با افزايش وام ازدواج و مس��کن خانه
اوليها موافق نيست .بنابراين اگر بخواهيم
مقوله ازدواج را با س��ه مولف��ه وام ازدواج و
وام مسکن و آينده تورميپيشبيني کنيم،
 ۹۸سالي کم عروس و داماد خواهد بود .به
گزارش تسنيم ،اگر بخواهيم مقوله ازدواج را
با سه مولفه بودجه  ،98وام مسکن و آينده
تورميپيشبيني و بررسي کنيم با حسابي
ساده خواهيم فهميد  98سالي کم عروس
و دام��اد خواهد بود.در بودج��ه  98همانند
بودجه  97تسهيالت قرض الحسنه ازدواج
براي هر يک از زوجي��ن همان معادل 15
ميليون تومان با دوره بازپرداخت پنجس��اله
مقرر شد .اما هر اقتصادخوانده و نخواندهاي
ميداند اين مبلغ تکافوي جزئيترين مخارج
س��نگين ازدواج را نخواهد داد.اگر سري به
بازار حال حاضر (دي  )97بزنيم جهشهاي
قيمتي لوازم خانگي سر به فلک ميزند .از
ابتداي امسال تاکنون به دليل افزايش نرخ
ارز ،قيمت ان��واع لوازم خانگي ايراني از 40
ت��ا  60درصد و قيمت ان��واع لوازم خانگي
خارجي  100درصد افزايش يافته اس��ت و
همچنين قيمت فرش و موکت نس��بت به
پارس��ال  100درصد افزايش داشته است.
فروش��ندگان اذع��ان دارند اگ��ر  6تا  9ماه
پيش ب��ا  40تا  50ميليون تومان ميش��د
جهيزيهاي کامل تهي��ه و دختران را راهي
خانه بخت کرد ،اما امروز اين رقم بين 100
تا  120ميليون است.س��االنه حداقل 500
هزار ازدواججديد در کش��ور ثبت ميش��ود
ک��ه از اين تعداد ح��دود  100ه��زار مورد
متعلق به زوجهاي تهراني اس��ت .با توجه
به س��قف  160ميليون توماني تسهيالت
مسکن(شامل وام اصلي و اوراق حق تقدم)
براي زوجين تهراني در حال حاضر اين رقم
تکافوي خريد 17متر مربع مسکن در تهران
را ميدهد .براس��اس اينکه ميانگين قيمت
مسکن در تهران به  9ميليون رسيده است،
خريد يک واحد مسکوني  50متري حدودا
هزينهاي نزديک به  450ميليون تومان را
روي دست خريدار ميگذارد که وام مسکن
فق��ط ح��دود  35درصد قيمت خان��ه را در
تهران پوشش ميدهد

و حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
شعبه  13حقوقی شورای حل اختالف بانک ها و تصادفات کرمانشاه-اسداله حیدری
زادی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان کرمانش��اه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
ملک س��نقر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره
 139760316009000110مورخه  1397/4/3هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک س��نقر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاض��ی آقای علی عزتی فرزند احمد
بشماره شناسنامه  834صادره از سنقر-شهرک شهداء -کوچه دوم مستضعفین شهید
محمدرضا پرتوی خریداری از مالک رس��می خانم انیس کریمی محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو م��اه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواستخود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول
 1397/10/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/10/24:
محمد ابراهیم بشیری –رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر
اجراییه مش��خصات محکوم له/محکوم لهم رس��تم مرادی فرزند نام خاص بنشانی
استان کرمانشاه شهرس��تان کرمانشاه-شهر کرمانشاه22-بهمن چهارراه گلستان-
کوی معتمدی نبش کوی  108چاله چاله مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم عادل
سلطان فر مشخصات نماینده یا قایم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه :یوسف لطفی
فر فرزند اس��معیل بنشانی کرمانش��اه-بلوار بنت الهدی دفتر وکالت نوع رابطه وکیل
محکوم له/محکوم لهم رستم مرادی .محکوم به بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9709978601400518محکوم علیه
مکلف است به پرداخت مبلغ  195/200/000ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به انضمام نیم درصد از محکوم به بعنوان نیم
عشر دولتی که به عهده محکوم علیه می باشد .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ
اجرایی��ه -1 :ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد(م��اده  34قانون اجرای احکام
مدنی) -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم استیفا
و محکوم به از آن میسر باشد  .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید
ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول  ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از
اش��خاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکوراز
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی
ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداش��ت می شود( مواد 8و 3قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی  -4) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال
ب��ه منظور ف��رار از اجرای حکم  ،حبس تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد(.ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی و م��اده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود  .ماده  21قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی  -6. 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود(.تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  ")1394دبیر شعبه  14حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک
ها و تصادفات) شهرستان کرمانشاه
احسان محمدی قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه-اسداله حیدری زادی

