گزارشي ويژه از بحران معيشتي در زندگي مردم

سفرههاي خالي مردم و دولتي که قولهايش را فراموش کرده است

گروه اقتصادي :شــيب هزينههاي معيشتي مردم يکسال پس از
فعاليت دولت دوازدهم در حالي هر روز تند تر ميشود که دولت
و شخص آقاي روحاني قول داده بود درآمد و اوضاع مالي جامعه
آنقدر خوب شــود که حتي نيازي به يارانهها هم نداشته باشند.با
وجود همه وعدههاي دولت در زمينه بهبود معيشت مردم آمارهاي
منتشر شده توسط مرکز آمار ايران نشان ميدهد که روند کوچک
شدن سفره مردم نه تنها کند نشده بلکه شتاب معنا داري گرفته
اســت .گويا دولت توجهي به سفرههاي خالي مردم ندارد و همه
قولهايي که داده را فراموش کرده و قرار نيست اقتصاد کشور در
مسير آرامش قرار گيرد.
بررسي قيمت  24قلم کاالي خوراکي مورد نياز خانوار که سهم
بيشتري از ســبد کاالي خانوار دارد ،نشان ميدهد  18قلم کاال
از ارديبهشــت سال  96تا اردبيهشت ســال  97تغيير و افزايش
محسوسي داشته است.
در ميان اقالم خوراکي ،تخم مرغ ماشــيني در يک سال با 55.6
درصد بيشــترين افزايش قيمت را در يک ســال گذشته داشته
اســت .پس از آن برنج خارجي درجه يک بــا  37.2درصد ،موز
 36.8درصد و گوشت گوسفند با  22درصد در رتبههاي بيشترين
افزايش قيمت در يک سال اخير قرار ميگيرند.
اقالم خوراکي فوق که بخش اعظمياز قوت غالب و معيشــت
خانوار را تشکيل ميدهد ،در يک سال گذشته دچار شيب افزايش
بيش از حد بوده که متاثر از تحوالت بازار ارز ارزيابي ميشود.
در چنين شرايطي بازار گوشت هنوز هم ملتهب است و شنيدهها
حاکي اســت به زودي بازار گوشت مرغ هم دچار گراني خواهد
شــد.تخم مرغ ماشيني نيز در  12ماه منتهي به ارديبهشت دچار
نوسان قيمتي شديدي بود ،به طوري که قيمت آن در برخي ماهها
از قيمت مرغ پيشي گرفت .
بر اســاس امارهاي منتشر شده توســط مرکز آمار ايران در 12
ماه منتهي به ارديبهشت ســال جاري قيمت برنج ايراني شيب
ماليميداشــته و روند ثبات خود را حفظ کرده اســت ،اما برنج
خارجي در شش ماه اخير سير صعودي اين کاالي خارجي شروع
شده و معلوم نيست تا کجا ادامه خواهد داشت.
افزايش ســبد کاالي معيشت مردم در حالي اين روزها به لحظه
و ســاعت در حال تغيير است که ســکوت سازمانهاي نظارتي
و حمايت کننده و مســئوالن علي رغــم وعده ثبات قيمتها با
تخصيص ارز  3800توماني براي کاالهاي اساســي و ارز 4200
توماني به ديگر کاالهاي وارداتي ،نتوانسته توقعات را برآورده کند
و بازار محصوالت غذايي از آشفتگي قيمت و نگراني از وضعيت
آينده رنج ميبرد و همين عامل در نوســان قيمتها تاثير زيادي
داشته است.
در اين ميان خانوادههاي بســياري توان مالي خود را براي تامين
حداقلهاي مواد غذايي مورد نياز خود از دست داده اند.
کارشناسان بر اين باورند که به هم ريختگي اقتصاد کشور داليل
متعددي دارد.شايد يکي از اصليترين داليل وضعيت کنوني به
عقيده بســياري از صاحب نظران اقتصادي اين است که اقتصاد
ايران در دولت يازدهم و دوازدهم متولي مشــخصي ندارد و در
واقع حوزه با اهميت اقتصاد با  5فرمانده اقتصادي اداره ميشود.

دولتمردان نيز انــگار اعتقادي به اين فرمانــده واحد اقتصادي
ندارند.
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يکي ديگر از داليل بحران کنوني اقتصاد به عقيده کارشناســان
اقتصادي وجود مديراني است که هيچ درکي از زندگي و معيشت
مردم ندارند و چالشها و ســختيهاي روزمره مردم را به دليل
شرايطي که دارند درک نميکنند.
در حقيقــت مديراني که حقوقهــاي نجوميدريافت کرده و در
خانهها ميلياردي لواســان و نقاط مرفه شهر زندگي ميکنند هر
گز نميتوانند وضعيت معيشتي يک کارمند ساده يا يک کارگر را
در پايين شهر درک کنند.
به عقيده برخي کارشناسان دولتيها تنها شعار حمايت از محروم
و فقر زدايي را ميدهند و خودشان حتي ثانيهاي از فقر و گرفتاري
مردم خبر ندارند .عبدالمجيد شيخي،کارشناس اقتصادي و استاد
دانشگاه در اين زمينه به« عصر ايرانيان» ميگويد:دولت يازدهم
و دوازدهم را مجموعهاي از مديران مرفه و نجوميبگير تشکيل
داده که نميتوانند بفهمند مردم با چه سختيهايي زندگي ميکنند.
وي افزود:بخش عمدهاي از وقت مردم با برجام گرفته شــد و در
حالي که دولت مردم را اميدوار ميکرد و از انها ميخواســت که
صبر کنند تا وضعيت معيشــتي انها با برجام بهتر شود ماجراي
برجام هم تمام شــد تا ثابت شــود دولتي که براي وضع زندگي
مردمش دلخوش بيگانگان باشد نتيجهاي جز اين نميبيند.
شــيخي تاکيــد کرد:مديراني که با حقوقهــاي نجوميزندگي
ميکنند و پاداشهاي نجوميبه زير دســتان و نورچشميهاي
خود ميدهنــد نميتوانند گراني کاالها و ناتواني مردم در تامين
مايحتاج خود را درک کنند.
به گفته اين اقتصاد دان هيچ کدام از رفتارهاي اقتصادي دولت در
سالهاي اخير مبتني بر منطق و استدالل اقتصادي نبوده و هيچ
کدام از سياست گذاريها هم به نفع مردم نبوده است.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد:با چنين مديران اقتصادي نميتوان
اميدي به اينده داشــت مگر آنکه تحولي جــدي در روشها و
سياستهاي اقتصادي دولت رخ دهد.
آينده خوبي در پيش نيست

دولت ناهماهنگ

شرايطي که دولت دوازدهم بعد از گذشت يک سال تجربه ميکند
و حلنشدن مشکالت اقتصادي و حتي کورتر شدن گره بعضي
مشکالت حکايت از اين دارد که بياعتقادي دولت به فرماندهي
واحد در اقتصاد مشکلساز شده است.
محمدرضــا پورابراهيمي ،رئيس کميســيون اقتصادي مجلس
شوراي اسالمياز همان زماني که حسن روحاني مشغول انتخاب
اعضاي تيم اقتصادياش براي کابينه دوازدهم بود ،گفت :مجلس
نگران برخي انتخابها براي تيم اقتصادي دولت دوازدهم است.
از نظــر او افرادي که روحاني بــراي تيم جديد اقتصادي مدنظر
قرار داد ضعيفتر از مســئوالن دولت يازدهم هســتند ،در حالي
که ضعيفترين افراد دولت يازدهم کماکان قرار است در سمت
خود ابقا شوند.
پورابراهيمياظهــار کرد :يکي از نگرانيهاي مطرح در خصوص
تشکيل کابينه دوازدهم همصدا بودن اعضاي آن است ،چرا که
در دولت يازدهم عدم انســجام و ناهماهنگي ميان اعضاي تيم
اقتصادي دولت يازدهم سبب شد که فعاالن اقتصادي با چالش
مواجه شوند.
رئيس کميســيون اقتصادي مجلس اولويتهــاي اصلي دولت
روحاني را اصالح ساختار نظام بانکي کشور ،ساماندهي وضعيت
بدهيهاي دولت ،اهتمام به توليد داخلي و مبارزه قاطع با قاچاق
کاال و ارز ميداند.
حجتا ...عبدالملکي ،استاد اقتصاد دانشگاه هم معتقد است که در
دولت يازدهم آسيبهاي جدي از ناحيه ناهماهنگيها و انحراف
در برنامههاي تيم اقتصادي دولت يازدهم ديده شد ،در حالي که
شاخصهاي اقتصادي هم بهبود ملموس پيدا نکردند .تنها حضور
شش و نيم ميليون نفر بيکار در کشور نشان از غيرهمگون عمل
کردن تيم اقتصادي دولت يازدهم است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصريح ميکند معيشت
و رفاه مردم کنار ايجاد اشــتغال و افزايش قدرت خريد ايرانيان،
بايد اولويت اقتصادي دولت دوازدهم باشد و تالش براي بهدست
آوردن بازار کشورهاي بزرگ اقتصادي و تأکيد بيش از اندازه روي
سرمايه گذاري خارجي در کشور اشتباه است.
دولت دوازدهم از يکسال پيش اقتصاد کشور را به دست کساني
داده است که به عقيده کارشناسان چالشهاي فراواني براي مردم
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و معيشت آنان ايجاد کرده اند.
روحاني در حالي مسعود کرباســيان و محمد شريعتمداري را به
عنوان وزراي اقتصاد و صنعت،معدن و تجارت به کار گرفته است
که از همان ابتدا حضور اين افراد در کابينه با تذکرات مختلفي به
روحاني همراه بود .برخي ميگفتند کرباســيان يک مدير اجرايي
اســت و دانش اقتصادي ندارد .درباره شريعتمداري هم حرف و
حديثها حکايت از اين داشت که او مرد تجارت و بازرگاني است
و آشنايي با دغدغه صنعتگران و واحدهاي توليدي ندارد.
روحانــي وليا ...ســيف و محمد باقر نوبخت را در ســمتهاي
رئيسکل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه ابقا کرد
تا بدين ترتيب به همگان نشان دهد باز هم ميخواهد کابينهاي
معرفي کند که انگار همان راه قبل را ميخواهد برود.
البته روحاني براي پايان دادن به حرف و حديثهاي ناکارآمدي
دولت دوازدهم ســعي کرد ساختاري را در کابينه دوازدهم ايجاد
کند که غائله ختم شــود .اين ساختار هم در واقع شامل انتصاب
محمد نهاونديان بهعنوان معــاون اقتصادي رئيس جمهور بود.
کنار او هم مسعود نيلي را بهعنوان دستيار ويژه اقتصادي رئيس
جمهور معرفي کرد .روحاني با اين انتصابها ميخواســت خأل
حضور تئوريسين در دولت دوازدهم را نيز جبران کند ،چرا که در
فضاي رسانهاي حتي حاميانش نيز باور داشتند که تيم اقتصادي
کابينه دوازدهم در بهترين حالت مدير اجرايي هســتند ،مديراني
که دانش اقتصادي ندارنــد و نميتوانند تصميمگيري اقتصادي
کننــد ،اما با اين حال ميتواننــد برنامههايي را که به آنها ابالغ
ميشود اجرايي کنند.
بهمن آرمــان ،اقتصاددان کــه معتقد اســت در دولت يازدهم
ناهماهنگيهاي زياد باعث بروز فســاد گسترده در بورس شد ،با
نفس عمل ايجاد ساختاري جديد درباره احياي معاونت اقتصادي
رئيس جمهور مشکلي ندارد .اما ميگويد روحاني از مسعود نيلي
ناراضي است و اختيار بيشتري به او در دولت دوازدهم داده نشده
اســت .بلکه روحاني يک کار سمبوليک کرده است .او دليل اين
نارضايتي را در انتصاب افراد نامناســب در رأس سيستم بانکي
ميداند ،که به نارضايتي اقتصاددانها و فعاالن اقتصادي منجر
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شد.
هرچند آرمان در صحبتهايش با تصميمهايي که روحاني براي
ايجاد کابينه دوازدهم گرفته موافقت نشــان ميدهد و ســاختار
جديد کابينه را مورد ســتايش قــرار ميدهد ،اما نگاهي کلي به
اين صحبتهــا حکايت از اين دارد که کابينه روحاني هماهنگ
نيست.
کورتر شدن گره اقتصاد

دولت دوازدهم بر اســاس قانون برنامه ششم توسعه که در ابالغ
آن هم سستي کرد ميبايست ساالنه  900هزار شغل ايجاد کند و
رشد اقتصادي را به  8درصد برساند .اما با کمبود منابعي که دولت
دارد و خروج آمريکا از برجام و شــکننده شــدن توافق هستهاي
ايران با کشورهاي  ،5+1اميدها در اين بخش هم کمرنگ شده
است .بهنظر ميرســد گرفتاري دولت دوم روحاني از دولت اول
کمتر نباشد زيرا هنوز سايه رکود در بخشهايي از اقتصاد کشور
گسترده اســت و بخش عمدهاي از واحدهاي توليدي داخلي با
حداقل ظرفيت کار ميکنند و بــا کاهش قيمت نفت ،دولت در
اولين گام با کسري بودجه نيز دست و پنجه نرم ميکند.
با وجودي که روحاني بههنگاميکه مشــغول به چينش کابينه
جديد خود بود ،وعده داده بود که مشــکالت حل ميشود و تيم
اقتصادي هماهنگي ســر کار ميآورد ،از طرفي هم روحاني اميد
داشت که اين تيم از فرماندهي واحد تبعيت ميکنند ،اما نوبخت
بهعنوان سخنگوي دولت در اين رابطه اعالم کرده است :اينکه
با مکانيزميدنبال يک فرمانده بگرديم که بگويد گروهان به چپ
چپ ،اقتصاد به راست راست ،درســت نيست .اقتصاد دستوري
نيســت و منطقي دارد .هر ســازمان و دستگاه مسئوليت خاص
خود را دارد و اين گونه نيســت که يک نفر دستور بدهد و بقيه
اجرا کنند.
تمام شرايطي که دولت دوازدهم بعد از گذشت يک سال تجربه
ميکند و حل نشــدن مشــکالت اقتصادي و حتي کورتر شدن
گره بعضي مشــکالت حکايت از اين دارد که هيچ چيز در دولت
دوازدهم نســبت به دولت قبل روحاني تغيير نکرده است و حتي

بــا نگاهي به وضعيت معيشــتي مردم در کشــور و گرانيهاي
پي در پي ميتوان دريافت کــه در حال حاضر اصالح وضعيت
اقتصادي کشور بيش از پيش ضروري است.چراکه کارشناسان بر
اين عقيدهاند که اگر چنين نشود آينده کشور با مشکالت زيادي
همراه است.
امير خجســته ،عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در
اين زمينه با اشــاره به اينکه با باالرفتن قيمت دالر و بي ارزش
شــدن پول ملي ارزش حقوق دو ميليون تومان به يک ميليون
تومان تبديل شده و فشار تورم روي دوش مردم است به «عصر
ايرانيان» گفت:بايد از دولت سوال کرد که چرا بازار به حال خود
رها شــده است؟ چرا کســي قيمتها را کنترل نميکند؟ دولت
امروز هم سکوت کرده و عکس العملي نسبت به باال رفتن قيمت
اقالم و اجناس نشان نميدهد.
وي با اشــاره به افزايش قيمت گوشت تا  65هزار تومان اظهار
کرد:در زمينه بســياري از کاالها شرايط همين طور است .هر جا
که مراجعــه ميکني دليل افزايش قيمت را گراني دالر ميدانند
.سوال اينجاســت که آيا در حال حاضر دالر واقعا  4200تومان
است يا اينکه در بازار  6500تومان معامله ميشود.
نماينده مردم همدان در مجلس تاکيد کرد :تيم اقتصادي دولت و
دستگاههاي نظارتي و تعزيرات بايد بگويند در کدام بخش قيمت
گذاري انجام دادهاند و پاسخگو باشند چرا به داد مردم نميرسند.
امروز هر صنف و مجموعهاي خودش شخصا قيمتگذاري انجام
ميدهد و کسي به فکر مردم نيست.
خجســته افزود :قيمتهايي که امروز در بازار ديده ميشوند اگر
کنترل نشوند و برنامهريزي دقيقي در اين زمينه صورت نگيرد و
نظارت مجلس وجود نداشته باشد آينده خوبي را رقم نخواهد زد.
نبايد اجازه داد که بيشتر از اين به مردم فشار وارد شود.
وي بــا تاکيد بر ضرورت ورود فوري دولت و مجلس به موضوع
افزايش قيمتها تصريح کرد :امروز مشکل مهم جامعه  ،آمريکاي
داخلي گرانيهاي موجود در بازار اســت .ما از آمريکا و اسرائيل
آسيب نخواهيم نديد اما اين گرانيها آسيب خواهيم ديد.
خجسته با اشــاره به بحران کنوني اقتصاد کشور يادآور شد:چند
روز پيش هم در مجلس تاکيد کردم وب از هم يادآوري ميکنم
که بايد براي معيشــت مردم و کنترل بازار جلسهاي اضطراري
تشکيل شــود .امروز فساد در بانکها ديده ميشود ما  ۳۶بانک
داريم و بانکها زيانده هستند .چرا که سپردههاي مردم را گرفته
و در جاهاي ديگر ســرمايهگذاري کردهاند .امروز شاهد تشکيل
شرکتهاي اقماري و به غارت بردن سرمايه مردم و ورشکستگي
بســياري از بانکها هستيم .امروز بانکهاي ورشکسته از بانک
مرکزي پول ميگيرنــد به طور ويژه بايد بــه موضوع بانکها
رسيدگي شــود؛ چراکه به يک ابرچالش براي نظام تبديل شده
اســت  .به گزارش «عصر ايرانيان» گرانيهاي کنوني در حالي
که حقوق کارگران و کارمنــدان تنها  10الي  20درصد افزايش
يافته روزها را بر مردم سخت تر کرده و دولت نيز بر اساس آنچه
مشهود است مردم را فراموش کرده است.حال بايد ديد آيا دولت
براي قولهايي که چند ســال اســت به مردم داده ارزشي قائل
است و آيا مردان اقتصادي رئيس جمهور دوازدهم فکري به حال
سفرههاي خالي مردم خواهند کرد.

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمانشــاه ناحیه یک هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139660316001006750مورخ 1396/12/10هیات اول/دوم موضوع قانون
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی فریدون
قلعه شــاخانی فرزند کریم بشماره شناســنامه  3839165116صادره ازکامیاران
درششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 107.02متر مربع در قسمتی از25از
 141اصلی مفروز و مجزی شده واقع در تعاون  -خریداری از مالک رسمی شمس
اهلل بیات محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،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
شــد تاریخ انتشــار نوبت اول 1397/03/05:تاریخ نوبت دوم 1397/03/22 :توضیح
الزم به ذکر اســت اگهی های که خارج از زمان مقرر چاپ شود برای این هیات قابل
پذیرش نمی باشد .
رئیس ثبت اسناد و امالک-جعفر نظری

اخبار
يونجه ايراني هم قاچاق ميشود

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران
ايران با اشاره به قاچاق يونجه به کشورهاي
حاشــيه خليج فارس گفت :اين در حالي
است که در شــرايط کم آبي کشور توليد
هرتن يونجه خشــک به  ۲۰۰تن آب نياز
دارد .به گزارش تسنيم ،سيد احمد مقدسي
در مصاحبه با راديو ضمن اشــاره به اينکه
موضوع مزبور در کشور مسبوق به سابقه
است ،افزود :دستگاههاي نظارتي و کنترلي
بايد جلوي خروج يونجه از مرزها را ســد
کنند .وي در ادامه بــا بيان اينکه يونجه
گياهي پر آب بر است ،اظهارداشت :براي
توليد هرتن يونجه خشــک به  200تن
آب مورد نياز اســت .رئيس هيئت مديره
انجمن صنفي گاوداران گفــت :ايران به
دليل مواجــه با بحث کم آبي از ســه تا
چهار سال گذشته يونجه را از کشورهاي
جنوب اروپا وارد ميکند .وي همچنين با
بيان اينکه صادرات يونجه ممنوع اســت،
افزود :اين غذاي مهم داميزماني از کشور
خارج ميشود که دامداران در تامين علوفه
مورد نياز جهت تعليف دام با کمبودشديد
مواجه هستند .مقدسي تصريح کرد :قاچاق
يونجه موجب افزايش قيمت علوفه داميو
در نتيجه رشــد نرخ محصــوالت لبني و
پروتئيني در جامعه خواهد شد .وي گفت:
هرساله يونجه توليد داخل به سبب قيمت
مناسب و فروش خوب بصورت قاچاق از
جنوب کشور روانه بازارهاي ممالک حاشيه
خليج فارس ميشود.
واگذاري معدن طالي زرشوران
تکاب به ژنهاي خوب

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس
شوراي اسالميخواستار رسيدگي به شائبه
واگذاري معدن طالي زرشــوران تکاب
به ژنهاي خوب شــد .بــه گزارش خانه
يپور با تاکيد بر لزوم دقت
ملت ،نادر قاض 
در نحوه واگــذاري بنگاههاي اقتصادي
بــه بخش خصوصي گفــت:در واگذاري
شــرکتهاي دولتي بايد تدابيري اتخاذ
شــود که ادامه فعاليت بنگاههاي توليدي
و موضوع اشتغال کارکنان با چالش روبرو
نشود .عضو کميســيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالميادامه داد:کاهش
توليد معدن طالي زرشوران که به نوعي
بزرگترين معدن طــاي ايران بوده و در
شهرستان تکاب اســتان آذربايجان قرار
دارد ،قابل تامل است .نماينده مردم اروميه
در مجلس شوراي اســاميافزود:ميزان
توليد معدن طالي زرشــوران شهرستان
تکاب ،نصف شــده اســت که براساس
شنيدههاي اين اتفاق تعمدي بوده چرا که
قصد دارند با زيان ده نشان دادن کارخانه،
اين مجتمع با قيمت ارزان تر به برخيها
واگذار شــود .قاضي پور گفت :مديرعامل
ومدير کارخانه معدن طالي زرشــوران
شهرستان تکاب يک شخص بوده که در
مجموع يک شب در منطقه محل کارخانه
ساکن شده اســت در هرصورت بايد به
مســائل معدن طالي زرشوران از سوي
سازمان ايميدرو رسيدگي شود تا داستان
هپکو تکرار نشود .عضو کميسيون صنايع
و معادن مجلس شــوراي اسالمييادآور
شد:سازمانهاي نظارتي و وزارت صنعت،
معــدن و تجارت بايد بــه وضعيت توليد
معدن طالي زرشــوران شهرستان تکاب
توجه کنند همچنين بايد به شائبه واگذاري
معدن طالي زرشوران تکاب به ژنهاي
خوب رسيدگي شود.

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمانشــاه ناحیه یک هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ســاختمان های فاقد سند رســمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر
رای شــماره  139660316001006750مورخ 1396/12/10هیات اول/دوم موضوع
قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی
فریــدون قلعه شــاخانی فرزند کریم بشــماره شناســنامه  3839165116صادره
ازکامیاران درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 107.02متر مربع در قسمتی
از25از  141اصلی مفروز و مجزی شده واقع در تعاون  -خریداری از مالک رسمی
شــمس اهلل بیات محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم 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 1397/03/05:تاریخ نوبت دوم1397/03/22 :
توضیح الزم به ذکر است اگهی های که خارج از زمان مقرر چاپ شود برای این هیات
قابل پذیرش نمی باشد .
رئیس ثبت اسناد و امالک-جعفر نظری

