در نامه بسيج اساتيد حوزه علميه خطاب به شوراي نگهبان مطرح شد

« » FATFهمچون برجام ضربه به قانون اساسي و منافع ملي است

بس��يج اس��اتيد و نخبگان حوزه علميه قم در نامهاي به شوراي
نگهب��ان ،ضم��ن اعالم مخالف��ت خود با تصوي��ب  FATFدر
مجل��س ،اين اليح��ه را در تعارض با آموزههاي اس�لام ،اصول
قانون اساسي و منافع ملت بزرگ ايران دانست .به گزارش فارس،
بس��يج اس��اتيد و نخبگان حوزه علميه قم طي نامهاي به شوراي
نگهبان ،ضمن اعالم مخالفت خود با تصويب اليحه  FATFدر
مجلس ،اين اليحه را در تعارض با اصول قانون اساس��ي دانست
و از بي توجهي به هش��دارهاي مراجع تقليد و جامعه مدرس��ين
حوزه علميه انتقاد کرد و از ش��وراي نگهبان خواست با دقت نظر
و هوشياري ،و به پش��توانه قدرت الهي ،و پشتيباني ملت شريف
و غيورايران اس�لامي ،با اجراي منويات مقام معظم رهبري دام
ظله ،بار ديگر دش��منان و بيگانگان را از تحقق توطئههاي شوم
خود نااميد س��ازد.متن کامل نامه بس��يج اساتيد و نخبگان حوزه
علميه قم خطاب به شوراي نگهبان به اين شرح است:
 ش�وراي محت�رم نگهب�ان قان�ون اساس�ي جمه�وري
اسالميايران

انق�لاب اس�لاميايران منش��أ تحول بي��داري جهان اس�لام
گرديده واينک ش��رق و غ��رب عالم را در نوردي��ده همواره از
س��وي اس��تکبار جهاني به سرکردگي ش��يطان بزرگ آمريکا و
اذنابش مورد انواع کينه توزيها و دش��منيهاي آش��کار و پنهان
ق��رار گرفته اس��ت وهمواره به يمن مقاوم��ت و تبعيت مردم از
رهنمودهاي حض��رت امام و رهبر معظم انقالب ،از اين فتنهها
س��ربلند بيرون آمده است.متاس��فانه با وج��ود مخالفت صريح
مراجع بزرگوار تقليد وجامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم با
تصويب اليحه( )FATFبرخي از نفوذيهاي دشمن و جمعي

از روي غفلت زمينه تصويب اين اليحه را فراهم آوردهاند که در
نهايت ،امکان حضور و نفوذ بيگانگان در مراکز حياتي کش��ورو
اشراف اطالعاتي و سياسي کفار بر مسلمانان را فراهم ميسازد
��ل َُهّ
يج َع َ
ين َعلَى
در حالي که ق��رآن ميفرمايد« :لَ ْن ْ
الل لِلْکا ِف ِر َ
ِين َسبِ اًيل».به لطف خداوند شوراي محترم نگهبان قانون
الْ ُم ْؤ ِمن َ
اساس��ي بعن��وان مهمترين رکن نظارتي ب��ر قوانين و مصوبات
مجلس ش��وراي اسالمي ،همواره توانسته است با اقدامات موثر
خود راه را بر نفوذ دش��من اسالم بسته ،از احکام نوراني اسالم

حفاظت و از مصالح کش��ور صيانت نمايد.اخي��را اليحه الحاق
به کنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريسم()cftکه از سوي
دولت ارائه شده بود به تصويب مجلس شوراي اسالميرسيده و
هم اينک در ش��وراي محترم نگهبان در دست بررسي ميباشد.
اين کنوانس��يون که درراستاي تعهدات دولت به نهاد()FATF
اس��ت ،از ايران ميخواهد که تعريف خود را از تروريسم عوض
کرده و تعريف کش��ورهاي غرب��ي را قبول کند ،هيچ گونه حق
شرطي را مطرح نکند ،زيرا طبق ماده  6آن کنوانسيون هرگونه

حق ش��رطي ممنوع ميباش��د(،چنانکه در بيانيه  FATFحتي
بع��د از تعهد دولت اي��ران به آن نهاد ،ملت اي��ران به صراحت
حاميتروريس��تها معرفي ش��ده را خواستار ش��ده است) ،دست
از حمايت از تروريس��تها بردارد،هرگونه اطالعات نس��بت به
تراکن��ش مالي داخلي و بي��ن المللي ملت ايران را  -در صورت
درخواست -به آنها گزارش کند ،در صورت محکوميت سرداراني
چون قاس��م س��ليماني توسط دادگاههاي کش��ورهاي غربي ،با
آنها همکاري کامل قضايي داش��ته و حتي مس��اله استرداد نيز
مطرح ش��ده است.روشن است تعهد به اينگونه امور در تضاد با
آموزههاي اس�لام ،قانون اساسي ،منافع ملت بزرگ ايران و نيز
در تعارض صريح سخنان مقام معظم رهبري مد ظله العالي در
ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسالميدر تاريخ 1397/3/30
نس��بت به عدم تصويب چنين کنوانسيونهايي از سوي مجلس
ميباشد.بي ش��ک اعضاي محترم آن نهاد گرانسنگ نيازي به
توصي��ه خاصي ندارند ،اما با نهايت احترام ،ما اس��اتيد س��طوح
عالي حوزه علميه قم درخواست داريم با دقت نظر و هوشياري،
و به پش��توانه قدرت الهي ،و پشتيباني ملت شريف و غيورايران
اسالمي ،با اجراي منويات مقام معظم رهبري دام ظله ،بار ديگر
دش��منان و بيگانگان را از تحقق توطئههاي ش��وم خود نااميد
سازند.در پايان بخشهايي را از اين کنوانسيون که با موارد ذيل
از اصول قانون اساسي جمهوري اسالميايران در تعارض است
ذکر ميگردد:پاراگراف س��ه بند  6اصل دوم قانون اساس��ي/بند
5اصل سوم قانون اساسي/بند 11اصل سوم قانون اساسي /بند
16اصل سوم قانون اساس��ي/بند 8اصل چهارم قانون اساسي/
اصل  152قانون اساس��ي /اصل  154قانون اساس��ي/اصل 57
قانون اساسي.

الگوهایاقتصادمقاومتی

نايبرئيسانجمنانبوهسازان:

پوتین:علیرغم خودکفایی ۱۷۰درصدی غالت،بازهم از کشاورزی حمایت میکنم

دولت فکر توليد ثروت در بافتهاي فرسوده را کنار بگذارد

پوتين طي سخناني به ضريب باالي خودکفايي در محصوالت
اساس��ي روس��يه اش��اره کرد و ضمن تاکيد بر حضور گسترده
کش��اورزان در بازارهاي بينالمللي ،نويد حمايت هرچه بيش��تر
از کش��اورزي روسيه را داد.به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري
تاس ،طي  ۵سال گذشته توليد محصوالت کشاورزي در روسيه
رش��د  ۲۰درصدي را تجربه کرده اس��ت که اي��ن امر موفقيتي
ب��زرگ ب��راي اين کش��ور قلمداد ميش��ود .به همي��ن دليل،
والديمير پوتين رئيسجمهور اين کش��ور اخيراً خواستار حضور
گسترده کشاورزان در بازارهاي بينالمللي شده است .وي افزود:
ب��ه همين منظ��ور نياز به کار م��داوم و هماهنگ جهت حضور
گسترده توليدکنندگان بخش کش��اورزي در بازارهاي داخلي و
بينالمللي بيشازپيش احس��اس ميشود.والديمير پوتين اذعان
کرد :براي انجام اين امر و توسعه اين بخش تقويت پايه بخش
کشاورزي و صنعت ،منابع انساني ،پتانسيل توليد ،تجهيز مزارع
با ماشينآالت و مکانيزاسيون کشاورزي مدرن ،بهبود بهرهوري
نيروي کار ،توس��عه و ترويج بهگزين��ي ،ژنتيک و بيوتکنولوژي
جهت توليد محصوالت کش��اورزي باکيفيت و سالم ضروري به
نظر ميرس��د .پوتين در بخش ديگري از س��خنان خود گفت«:
با حمايت دولت از بخش کش��اورزي طبق آخرين آمار در سال
 ۲۰۱۷ضريب روس��يه در خودکفايي غالت  ۱۷۰درصد ،روغن

نباتي  ۱۵۳.۱درصد ،شکر  ۱۰۵.۲درصد ،گوشت و فرآوردههاي
گوش��تي  ۹۳درصد ،س��يبزميني  ۸۷درصد ،س��بزيجات ۸۵.۹
درصد ،شير و محصوالت لبني نيز  ۸۲درصد بوده است».
رئيسجمهور روس��يه در ادامه گفت :خوش��بختانه دولت براي
توس��عه کش��اورزي و حمايت از توليد محصوالت کشاورزي به
ايجاد زيرساختهاي مدرن و لجستيکي ازجمله ساخت راهآهن،
افزاي��ش ظرفيت و پتانس��يل بن��ادر و پايانهها و ذخيرهس��ازي
محصوالت کشاورزي روي آورده است ،ولي بااينحال بسياري
از مشکالت هنوز حلنشده است به همين منظور ما به حمايت
از کشاورزان ادامه خواهيم داد.

نايب رئيس انجمن انبوهس��ازان تهران ب��ا بيان اينکه
تجميع و تخريب چند واحد مسکوني در بافت فرسوده
نميتواند ما را به اهداف نوسازي و بهسازي بافتهاي
فرس��وده نزدي��ک کند ،گف��ت :دولت بايد فک��ر توليد
ث��روت در ورود به بافتهاي فرس��وده را کنار بگذارد.
اي��رج رهب��ر در گفتوگو با ف��ارس در پاس��خ به اين
سوال که انبوهس��ازان چه درخواستي از وزير جديد راه
و شهرس��ازي خواهند داش��ت که در اين سالها به آن
درخواس��تها نرس��يده بودند ،گفت :انتظ��ار ما از وزير
جديد راه و شهرس��ازي اين است که در جهت توليد و
توجه به بخش مسکن فعالتر عمل کند.
وي افزود :در اين  ۵س��ال گذشته بياعتمادي خاصي
به انبوهس��ازان بود و اميدواريم که اعتماد از دست رفته
انبوهسازان مسکن جلب ش��ود.رهبر با انتقاد از سرعت
بازس��ازي و بهس��ازي بافتهاي فرس��وده گفت :ورود
س��ازندگان به بافت فرسوده و تقسيم سود  ۵۰درصدي
نميتواند براي انبوهس��ازان مناس��ب باش��د چرا که ما
ميتوانيم به جاي ورود به بافت فرسوده در نقاط ديگر
هم به ساخت و ساز بپردازيم.
وي تصري��ح کرد :بايد اين تفک��ر دولت از توليد ثروت

در بافت فرس��وده کنار گذاشته ش��ود و انبوهسازان نيز
پيرو همين تفکر انگيزه ورود به بافت فرسوده را داشته
باش��ند.رهبر ادامه داد :متأس��فانه در خص��وص پروژه
س��يروس بدون مطالعه اقدام شد و سوال اين است که
آيا س��اکنان اين منطقه واقع ًا اصالت�� ًا در همان منطقه
س��اکن هس��تند و يا اينکه در اين منطقه اجارهنش��ين
هس��تند.وي تأکيد کرد :بايد يک بررسي جامعشناسي
کاملي در خصوص ورود به بازس��ازي بافت فرس��وده
صورت گي��رد تا در نهايت پروژه ب��ا موفقيت کامل به
پايان برسد.

کاهش شديد درآمد رنو به علت توقف فروش به ايران و بحران در بازارهاي نوظهور
بلومبرگ گ��زارش داد کاهش درآمد بيش از انتظار
شرکت رنو در سه ماهه سوم  ،2018ناشي از بحران
در بازارهاي نوظهور و کاهش روابط تجاري با ايران
و همچني��ن س��قوط ارزش ارز چندين بازار کليدي
اين ش��رکت بوده است .به گزارش فارس به نقل از
بلومبرگ ،ش��رکت خودروسازي رنو به علت بحران
در بازارهاي نوظهور از ترکيه گرفته تا کاهش روابط

تجاري با ايران و همچنين سقوط ارزش ارز چندين
کش��ور کليدي ،يک کاهش درآم��د ،بيش از انتظار
تحليلگران را در س��ه ماهه س��وم گزارش کرد.پس
از اينکه اين خودروس��از فرانسوي اعالم کرد تقاضا
براي خودروهاي اين ش��رکت در ترکيه ،آرژانتين و
هند کاهش يافت��ه و اين وضعيت با خروج از ايران
همراه شده است ،ارزش سهام رنو به کمترين ميزان

شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
و ضمائم به آقای محمدعلی شاقووزائی فرزند سعید خواهان ها آقای حسن شاقوزائی
و غیره دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای محمد علی شاقوزائی و اداره ثبت احوال
زابل به خواس��ته حذف آثار غاصب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9509985410400087شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان ثبت
ووقت رسیدگی مورخ  1397/09/11ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهو ل المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نش��انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان –
زهرا قاینی
دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان ـ پرونده کالسه 9609985410401046شعبه
 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان تصمیم نهایی شماره 9709975410401293
ـ خواهان  :آقای حسین طالب شیری به نشانی استان سیستان و بلوچستان – شهر
زاهدان – ش��هر زاهدان – خیابان سیس��تان  6س��مت چپ درب آخ��ر ـ خواندگان :
-1آقای ستاد اجرایی فرمان امام به نشانی استان سیستان و بلوچستان – شهرستان
زاهدان – زاهدان – فلکه فلس��طین – ستاد اجرایی فرمان امام -2آقای حسین ساالری
فرزند علی به نش��انی مجهول المکان ـ خواس��ته الزام به تفکیک ملک ـ پرونده کالسه
 9609985410401046شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان تصمیم نهایی
شماره  9709975410401293ـ خواهان  :آقای حسین طالب شیری به نشانی استان
سیس��تان و بلوچس��تان – شهر زاهدان – ش��هر زاهدان – خیابان سیستان – سمت
چپ درب آخر ـ خواندگان-1 :آقای حس��ین س��االری فرزند علی به نشانی مجهو ل
المکان -2ستاد اجرایی فرمان امام به نشانی استان سیستان و بلوچستان – شهرستان
زاهدان – زاهدان – فلکه فلسطین – ستاد اجرایی فرمان امام ـ خواسته الزام به تفکیک
ملک ـ رای دادکاه ـ درخصوص دعوی حسین طالب شیری بطرفیت حسین ساالری و
ستاد اجرایی فرمان امام ( ره )به خواسته درخواست صدور حکم و الزام به تفکیک و
انتقال س��ند در خصوص  200متر از کل مساحت هزار متری پالک ثبتی  4256اصلی
بخش یک بلوچس��تان ما حصل ادعای خواهان بدین شرح است دویست متر از پالک
مذکور را خریداری نموده و تقاضای رس��یدگی وفق خواس��ته را دارد خوانده ردیف
دوم دفاع نموده به موجب وکالتنامه شماره  426693مورخ  83/02/24ششدانگ اعیان
پالک ثبتی  4256را با جمع آوری توابع به محمد کریم میر واگذار و ایشان طی وکالت
شماره  426717مورخ  83/02/28تمامی اختیارات خویش را به آقای حسین ساالری
طی وکالت تفویض نموده است و حسین ساالری نیزطی مبایعانه عادی به آقای حسین
طالب ش��یری واگذار نموده است دادگاه نظر به استعالم ثبتی صورت گرفته که پالک
 4256اصلی به نام خوانده ردیف دوم می باش��د وتنها قسمتی از آن طی یک فرعی از
 4256به غیر واگذار گردیده است و طی کارشناسی صورت گرفته ملک قابلیت تفکیک
براس��اس میزان تصرف را دارد و همچنین نظر به مبایعنامه طلب دادخواست دادگاه
ادعای خواهان را وارد دانس��ته مس��تندا به مواد  219و  220از قانون مدنی و  198از
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به الزام تنظیم سند و تفکیک براساس میزان تصرف
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اخبار
ايران پنجمين واردکننده سويا
از آمريکا شد

آمار وزارت کش��اورزي آمريکا نش��ان داد از
زمانيکه چين از ماه جوالي بر واردات سويا
از آمريکا تعرفه وضع کرده ،ايران به پنجمين
واردکننده س��ويا از آمريکا تبديل شده است.
به گزارش ف��ارس ،آمار وزارت کش��اورزي
آمريکا نش��ان داد از ماه جوالي (تيرماه) 11
محموله سوياي آمريکايي که در مجموع به
 750ه��زار و  602تن ميرس��د ،روانه ايران
شده است .اين رقم  5برابر مدت مشابه سال
گذشته است .بر اساس آخرين آمار دفتر آمار
آمريکا ،ارسالهاي تاييد شده در  9ماه منتهي
به  31ماه آگوس��ت نيز  166هزار و  348تن
بوده است.بررسي آمارهاي وزارت کشاورزي
آمريکا نش��ان داد از زمانيک��ه چين از ماه
جوالي بر واردات سويا از آمريکا تعرفه وضع
کرده ،ايران به پنجمين واردکننده س��ويا از
آمريکا تبديل شده است.تحريمهاي تجاري
آمريکا که در ماه آگوست (مرداد) عليه ايران
اعالم شد کاالهاي کش��اورزي را مستثني
ک��رده اس��ت.ده محمول��ه از  11محموله
س��وياي به مقصد ايران از منطقه صادراتي
ميسيسيپي بوده است .اين محمولهها از
ايالتهاي توليدکننده سويا در قلب آمريکا با
قطار يا قايق به پايين رودخانه ميسيسيپي
انتقال داده شده است 3 .کشتي فلهبر اکنون
در حال انتقال اين محمولهها به ايران هستند.
ايران از ماه جوالي به همراه مصر به پنجمين
واردکننده سويا از امريکا تبديل شده است.
مسئوالن نظارتي با گرانفروشان بليط
هواپيماتعاملميکنند

بلومبرگ اعالم کرد

در  3س��ال گذشته س��قوط کرد .کاهش ارزش ارز
کش��ورهايي نظير برزيل و روس��يه از ديگر داليل
فش��ار بر اين خودروساز بود.همچنين رنو چشمانداز
بازار در چين را نيز به علت رش��د کند اقتصادي که
ف��روش خودرو در اين کش��ور را کم کرده ،کاهش
داده اس��ت.اين نتايج نش��ان ميدهد که رنو تا چه
ميزان به کشورهاي در حال توسعه به نسبت ديگر
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خودروسازان بزرگ وابسته است .روسيه بزرگترين
بازار رنو و چين چهارمين بازار آن است .همين باعث
ميشود اين شرکت به علت تنشهاي تجاري ميان
آمريکا و چين و همچنين سياس��ت خارجي ترامپ
که به اقتصادهاي کوچکتر صدمه زده اس��ت ،در
موقعيتي حساس قرار بگيرد .رنو مجبور شد تا تجارت
با ايران را متوقف کند و تحويل خودرو اين شرکت

را دارد و همچنین نظر به قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام تنظیم سند و تفکیک
200مت��ر از پالک  4256اصلی را صادر می نمای��د رای صادره در خصوص خوانده
ردیف اول غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف روز قابل
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان خواهد بود و در
خصوص خوانده دریف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر
در محاکم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان خواهد بود
آگهي ابالغ وقت رسید گی غیابی بدینوسیله با صدور قرار رسیدگی غیابی ،به متهمان
 -۱یوس��ف مرادی ،صادق اردالن ،حامد موالنایی و ساس��ان علیمرادی که مجهول
المکان می باشند .ابالغ میگردد که در پرونده کالسه 950131این دادگاه به اتهام نزاع
دسته جمعی تحت تعقیب می باشید در مورخه 97/9/17ساعت 9صبح جهت رسیدگی
در این دادگاه حاضر ش��وید .بديهي اس��ت عدم حضور متهمان ب��دون عذر مانع از
رس��يدگي نبوده و دادگاه تصمیم قانوني خواهد گرف��ت .این آگهي در اجرای تبصره
يك ماده  ۳۹۴قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب تیر ماه ۱۳۹۴جهت ابالغ قانوني به
نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ
ودرج مي گردد  .نوبت اول
مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کيفري يك استان کردستان  -فرزین نظری
آگه��ی موضوع ماده  ۳قانون وم��اده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقدسند رسمی برابررای ش��ماره 139760316001002224
مورخ 1397/5/18 :هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه يك
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی گیتی بهفر فرزند درویش علی بشماره شناسنامه
 199صادره ازکرمانش��اه در س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان (مغازه
تجاری ) به مس��احت  19.95متر مربع پالک 357و 358مفروز و مجزی شده واقع در
مسکن -بلوار گلها خریداری ازمالک رسمی کرم لطفی نوکانی محرزگردیده است لذابه
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله  ۱۵روزآگهي میش��ود درصورتی که
اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمیتوانندازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهدشد .تاریخ انتشارنوبت أول 1397/07/17 :تاریخ انتشارنوبت
دوم 1397/08/03 :توضیح الزم به ذكراست که آگهی های که خارج اززمان مقررشده
چاپ شود برای این هیأت قابل پذيرش نمیباشد.
جعفرنظری رییس ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
آگه��ی موضوع ماده  ۳قانون وم��اده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقدسند رسمی برابررای ش��ماره 139760316001002720
مورخ 1397/06/15 :هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه يك
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد ولی ش��یخ الملوکی فرزند کوثر بشماره
شناسنامه  49صادره از اهواز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 197.59متر

به ترکيه در  3ماه منتهي به س��پتامبر نصف شد.رنو
اعالم کرد اين شرکت از ابتداي سال ميالدي جاري
تقريبا  100هزار خودرو در ايران به فروش رسانده و
اکنون به علت تحريمهاي آمريکا تحويل خودرو به
اين کشور متوقف شده است .کالتيلد دلبوس ،مدير
ارشد مالي اين شرکت گفت رنو براي جبران توقف
فروش به ايران ،بازاره��اي ديگري در آفريقا نظير
آفريقاي جنوبي يافته است.درآمدهاي شرکت رنو 6
درصد کاهش يافته و به  11.5ميليارد يورو رس��يده
است .اين درحالي است که تحليلگران درآمد 12.2
ميليارد يورويي را براي آن پيشبيني کرده بودند.

عضو کميس��يون عم��ران مجلس گفت:
س��ازمان هواپيمايي بايد نس��بت به نحوه
فعاليت دفاتر هواپيمايي دقت بيشتري داشته
باش��د و دفاتر متخلف بايد لغو امتياز و لغو
مجوز شوند.حسن خسته بند در گفتوگو با
خانه ملت ،با اش��اره به افزايش غير قانوني
بلي��ط پروازهاي اربعين در چن��د روز اخير،
گفت :کميس��يون عمران مجلس از زمان
طرح مسئله افزايش قيمت بليط هواپيما ،با
اين مسئله مخالف بود ،زيرا از نظر نمايندگان
نرخ بليط در سال جاري نبايد نسبت به سال
گذشتهتغييرچندانيداشتهباشد.نمايندهمردم
بندر انزلي در مجلس شوراي اسالميادامه
داد :در تابس��تان امسال ،مسئوالن سازمان
هواپيمايي اعالم کردند که نرخ بليط هواپيما
براي ايام اربعين حدود دو ميليون  500هزار
تومان خواهد بود ،اما در آن زمان نيز تأکيد
ش��د که اين نرخ گذاري قابل قبول نبوده و
ن��رخ اعالميکاهش يابد که در نهايت اين
امر محقق نشد.وي تصريح کرد :حال شاهد
هستيم که در بازارهاي غيررسميو توسط
برخي ش��رکتهاي غيرمج��از و دالالن،
قيمت بليط هواپيما بس��يار باالت��ر از نرخ
اعالميمطرحميشود.

مرب��ع پالک 357و 358مفروز و مجزی ش��ده واقع در مس��کن  -خ الل��ه  -کوی اول
خریداری ازمالک رس��می کرم باغ بر محرزگردیده اس��ت لذاب��ه منظوراطالع عموم
مراتب دردونوبت به فاصله  ۱۵روزآگهي میش��ود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید ظرف مدت یک
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت أول 1397/07/17 :تاریخ انتشارنوبت دوم1397/08/03 :
توضیح الزم به ذكراست که آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شود برای این
هیأت قابل پذيرش نمیباشد.
جعفرنظری رییس ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
آگهی مزایده غیر منقول
در پرونده  951702صادره از اجرای احکام شعبه  3دادگستری کاشان به سود صفر
علی کریمی علیه علی اصغر فدایی(وثیقه گذار فتحلی باقری )بخواسته 670/000/000
ریال که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری  6دانگ
ملک توقیفی به مبلغ  800/000/000ریال که ارزیابی گردیده که در راستای ماده 51
قانون اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد  5دانگ ملک مذکور استیفای محکوم به
را می نمیاد و مبلغ  5دانگ  666/666/660ریال میباشد سپس مقرر گردیده در تاریخ
 1397/8/15از ساعت  12:30تاساعت 13پلیان ملک موردنظر واقع در به شرح ذیل
از طریق مزایده به فروش برسد لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده
بااطالع و هماهنگی این اجزا از ملک بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ فوق
در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس که
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و از  10درصد
از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک ماه و در
صورت عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل خواهد
شد  .مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر میباشد ملک دارای سند مالکیت بشماره
چاپی  139451سری الف سال  1383بوده و عبارتست از عرصه ششدانگ یک باب
خانه به مساحت  133/15متر مربع قطعه  410تفکیکی بشماره پالک ثبتی 17356
فرعی از  43اصلی مفروز از پالک اصلی  2ملک دارای سند وکالتنامه بنام اقای
فتحلی باقری خداوردی میباشد  -3طی بازدید بعمل امده از ملک مشاهده گردیده
که ملک مذکور یک باب ساختمان ویالیی مسکونی باقدمت حدود  18سال ساخت
با اسکلت نیمه فلزی و بصورت  2طبقه ی همکف و اول بمساحت عرصه 133/15
متر مربع و دارای انشعبات اب برق گاز تلفن و سایر موارد در خصوص مشخصات
کامل و وضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد.
ارزش ششدانگ ان به مبلغ  800/000/000ریال و ارزش  5دانگ  666/666/660ریال
می باشد.ضمنا مبلغ کارشناسی شش دانگ به مبلغ  800/000/000ریال و  5دانگ
 666/666/660ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید
مزایده در فردای همان روز و ساعت انجم خواهد شد .محل انجام مزایده مالرد بلوار
رسول اکرم دادگستری شهرستان مالرد طبقه زیر زمین واحد اجرای احکام مدنی
دادگستری مالرد می باشد.مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد /م الف 1286

