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داخلی
جای خالی درآمد ۳۰هزارمیلیارد تومانی مالیات در بودجه

این یکدرصدیها که ۷۰درصد ســپردههای بانکی متعلق به آنهاست
و از مالیــات فرار میکنند ،جزو همین ملت هســتند .آیا رواســت یک
تولیدکننده که سرمایهاش را در راه سازندگی کشور انداخته ،با هیوالی
هزار ســر رکود و ورشکســتگی دســت و پنجه نرم کند اما یک درص ِد
سپردهگذار ،هر ماه سود نجومی سپردههایشان را بدون کمترین دردسر
دریافت کنند؟ آیا رواســت وقتی پولی برای یارانهپردازی به فرودستان
و پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی نیســت۳۴ ،هزار میلیارد تومان از
درآمدهای بالقوه کشور ،باد هوا شود؟!
بــه گزارش خبرنگار ایلنا ،آیا درآمدهای پیشبینی شــده در بودجه ۹۸
محقق خواهد شــد؟ چــرا دولت همواره مدعیســت بودجه کافی برای
تحقق اهداف عدالت-محور در اختیار ندارد و چه راهکارهایی در شرایط
فعلی میتواند درآمدهای ریالی دولت را بدون وابســتگی به نفت ،تحریم
و نرخ ارز افزایش دهد؟
«حمایت یارانهای از فرودســتان» در شــرایطی کــه بخش خصوصی و
صنعت دچار رکود گســترده اســت و شــکاف درآمد-هزینه برای همه
دســتمزدبگیران ،یک معضل ظاهراً پایدار در سال آینده به نظر میرسد،
چونوچرا بردار نیســت و باید به عنوان یک اصل در بودجهنویسی ،هم
در تأمیــن درآمدهای ریالی مکفــی و هم در سیســتم توزیع ،در نظر
گرفته شود.
در حالــی بودجه  ۹۸با دو چالش عمده ،یعنی «تورم» و «تحریم» روبرو
اســت که دولت افزایش درآمدها را پیشبینی کــرده و حتی در بخش
مالیاتی نیز درآمدها با رشدی ۱۱درصدی باید در سال  ۹۸به ۱۵۳هزار
میلیارد تومان برســد و در بخش نفت و فرآوردههــای آن نیز درآمدی
۱۴۲هــزار میلیارد تومان در نظر گرفته اســت .این پیشبینیها اگرچه
نســبت به بودجه ســال گذشته رقمهای بســیاری بزرگی نیست ،اما از
آنجا که نرخ ارز در ســال جاری نســبت به سال گذشته سه برابر شده و
در اقتصاد کشــور به جز رکود بیشتر ،اتفاق خاصی نیفتاده است ،به نظر
میرسد تحقق برخی اهداف درآمدی آن با مشکالتی روبرو خواهد شد.
مشــکالتی که میتواند تحقق حداقلی اهداف رفاهی بودجه را با مشکل
مواجه کند .یکی از راهکارهای دولت برای کســب درآمد بیشتر ،تعریف
پایه مالیاتی برای مالیاتســتانی از نقدینگیهای ســرگردان و انباشته
ثروتمندان اســت؛ نقدینگیهایی که به گفته مرتضی افقه (اقتصاددان و
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) یا زاییده بازار نابسامان سوداگریست
یا محصول ســپرداگذاری در نظام ناکارآمــد بانکی .نقدینگیای که افقه
اعتقاد دارد دهههاســت از تیغ تیز مالیات در امان مانده است و دولتها
هم چشمشان را روی این فرار انبوه مالیاتی بستهاند.
۹۰درصد نقدینگی «شــبهپول» یا همان سپردههای بلندمدت
بانکیست!
یکــی از بحرانهــای اصلی اقتصاد ایــران ،به خصــوص در دورانی که
تولید با رکود و سرآســیمگی روبروست ،بحران نقدینگیست« .هیوالی
نقدینگی» با وجود راهکارهای مقطعی و تالشهای دولت برای کنترل و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311004003315مورخــه
 1397/8/2و رأی اصالحی شماره 139760311004003940
مورخــه  1397/9/19هیات اول موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای جمشید اسماعیلی حسن آباد
فرزند علی به شماره شناسنامه  3صادره از مرودشت به
شماره ملی  2432443004در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت  60000مترمربع پالک  501فرعی از
 59اصلــی قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک 59/1
اصلی بخش  5فارس سهام مشــاعی متقاضی از اسناد
شماره های  77593مورخه  80/5/7دفتر  55و 77594
مورخه  80/5/7دفتر  55و  74576مورخه  79/2/6دفتر
 55و  4629مورخه  92/10/12دفتر  376مرودشــت از
پالک  59/1قطعه  2بخش  5فارس محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :
 /492م .الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 97/8/30-139760311004003669
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی مرودشــت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای امیر داراب بهارلو فرزند علیرضا به شماره شناسنامه
 2423صادره از مرودشت به شماره ملی  2298360901در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 60058/05
مترمربع پالک  302فرعی از  85اصلی قطعه دو بخش 5
فارس متخذه از پالک  85اصلی خریداری از سهام مشاعی
خانم نوشین استخری فرزند عبدالحسین از سند شماره
به صفحه  189دفتر  4از پالک  85بخش  5فارس کســر
گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :
/508م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

بازداشــت ،همچنان در حال فربه شدن است؛ حجم نقدینگی در انتهای
بهار و تابســتان امســال به اندازهای پیش رفته که حتی از پیشبینیها
هم سبقت گرفته اســت .بنابر گزارشهای بانک مرکزی ،حجم نقدنگی
در مهرماه امسال به حدود هزار و ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم ،برآورد کارشناســان برای رشــد نقدینگی تا پایان سال بود که
در شــرایط نابســامان اقتصادی در هفت ماه نخســت سال محقق شده
است .نگرانکنندهتر از حجم باالی نقدینگی ،ترکیب نابسامان آن است.
براســاس گزارشهای بانک مرکزی۹۰ ،درصد این نقدینگی «شبهپول»
یا همان سپردههای بلندمدت بانکیست!
این نقدینگی ســرگردان با این شاکله ناموزون و مهیب ،در هیچ کجای
جهان سابقه ندارد .اینکه چرا این اتفاق افتاده و چه عواملی موجب رشد
نقدینگی تا این حد و اندازه شده ،مبحثیست علیحده و مفصل؛ اما حال
که این میزان از نقدینگی در جامعه داریم ،دولت چگونه میتواند ســهم
مردم را به صورت مالیات از بخشهای انباشــته آن برداشــت کند و چه
راهکارهایی برای مهار این نقدینگی به نفع مردم فرودســت وجود دارد؟
وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در این رابطه با تأکید
بر لزوم ترمیم نظام بانکی میگوید :پرداخت سودهای ماهانه و روزشمار،
نظام بانکی ایران را منحرف کرده اســت .االن در کشور یک نظام اداری
بانکمحور داریم که هیچ جای دنیا معمول نیســت .مردم پولهایشان را
در بانک میگذارند و ماهانه سود میگیرند.
وی ادامه میدهد :با این حســاب ،یک رقابت بد بر سر جذب سپردههای
مردم بین بانکها و مؤسســات اعتباری شــکل گرفته که در این رقابت
منفی ،بانکها و مؤسساتی که مشــکالت بیشتری دارند ،برنده هستند؛
چراکه اینها نرخهای ســود را باال میبرند و باقــی بانکها هم ناگزیر از
تبعیت از آنها میشوند.
نظــام بانکی ما نه مبتنی بر ســرمایهگذاری مدرن اســت و نه
بانکداری اسالمی!
وقتی در شــرایط رکود تولید و عدم امنیت ســرمایهگذاری ،مؤسســات
مشکلدار« ،پیشران نظام بانکی» شوند ،مردم به صورت انبوه ،نقدینگی
خــود را در بانکها ســپردهگذاری میکنند و بــدون فعالیت مولد ،در
انتظار دریافت ســود ماهانه میمانند .به گفته شــقاقی شهری در هیچ
کجــای جهان چنین نظامی وجــود ندارد .او میافزاید :در کشــورهای
مــدرن دنیا ،بانکهای ســرمایهگذاری با ســرمایههای مــردم ،فعالیت
اقتصادی و تجاری میکنند و در پایان ســال ،ســود و زیان مکتسبه را
بین ســرمایهگذاران یا سهامدارن توزیع میکنند .در بانکداری اسالمی
نیز باید سپردهگذاریها در قالب عقود اسالمی مثل مضاربه یا مشارکت،
ســرمایهگذاری شود و در پایان سال ،سود و زیان احتمالی توزیع شود و
همین مســئله ،وجه افتراق بانکداری اسالمی با «بانکداری ربوی» است.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نظام بانکی ما نه مبتنی بر سرمایهگذاری
مدرن اســت و نه بانکداری اســامی ،میافزاید :این نظــام بانکی همه
مــا ملت را آلوده کــرده؛ همگی نقدینگی خــود را در بانکها به ودیعه

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی (شوراها)

بدینوسیله به آقای/خانم فرهاد پرویزی کشکولی فرزند غالمعلی
که به موجب دادنامه شــماره ــــ در پرونده کالسه 960024
بخواسته حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
سررســید چک  94/3/16لغایت اجرای حکم براساس شاخص
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هزینه دادرسی و
پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان (آقای/
خانم بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمدعلی شعبانی) محکوم
گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض
دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود
را به این مرجع واقع در ــــــ تسلیم نماید .در غیر این صورت
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/9/7-139760311004003742هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای حســین قلی زارع فرزند
امیرقلی به شــماره شناسنامه  16صادره از مرودشت به شماره
ملی  2432328116در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی
مساحت  120000مترمربع پالک  278فرعی از  126اصلی قطعه
دو بخش  5فارس متخذه از پالک  126اصلی خریداری از سهام
مشاعی متقاضی از سند شماره  49/9/12-96290و سند شماره
 49/4/6-91925و سند شماره  42/1/11-51687دفتر  8شیراز
از پالک فوق کســر گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند 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 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 .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/513م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/8/30-139760311004003672هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم سروناز بهارلو فرزند علیرضا به شماره
شناسنامه  2577صادره از شیراز به شماره ملی 2294426221
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 100003
مترمربع پالک  0/304فرعی از  85اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  85اصلی خریداری از سهام مشاعی خانم نوشن
استخری فرزند عبدالحسین از سند شماره به صفحه  189دفتر
 4از پالک  85بخش  5فارس کســر گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/509م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

میگذاریــم و برایمان اهمیتی هم ندارد این پولها کجا ســرمایهگذاری
می شود؛ فقط منتظر سود ثابت ماهانه میمانیم.
در شــرایط «رکود تورمی» یا بازارهای ســوداگری محــل جذابی برای
جذب نقدینگی هســتند یا نظام بانکی .شقاقی با بیان این مطلب تأکید
میکند :در زمانهایی که سوداگری فروکش میکند ،بانکها در اولویت
جذب نقدینگی قرار میگیرند؛ اما مشــکل اساسی اینجاست که مالیات
بر سود سپرده تصویب نشده است.
این اقتصاددان به آمار اشــاره میکند :براساس آمار منتشره توسط مرکز
پژوهشهــای مجلس۷۰ ،حجم ســپردههای بانکــی ،از آن یک درصد
ســپردهگذاران است .از ســوی دیگر ،در سال گذشــته ۸۵درصد سود
ســپرده ،نصیب ۲.۵درصد سپردهگذاران شــده .در همین سال گذشته
( ،)۹۶ما بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان ســود سپرده توزیع کردیم که
حــدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان از آن ،نصیب ۲.۵درصد ســپردهگذاران
شــده اســت۱۸۰ .هزار میلیارد تومان ،عدد بزرگی است و از آن مهمتر
اینکه این ۲.۵درصد مالیات هم ندادهاند.
سپردهگذاران بانکی تا پایان سال ۳۴۰هزار میلیارد تومان سود
میکنند!
شــقاقی ادامــه میدهد :اگــر فقط ده درصد مالیات بر ســود ســپرده
تصویب میکردیم ،ســال گذشــته چیزی حدود ۲۰هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی میداشــتیم .این رقم در مقابل درآمدهای بودجهای قابل
توجه است .همین امســال از هزار و ۷۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی،
۱۴۵۰هزار میلیارد تومان ،شــبهپول یا ســپردههای بانکیست .احتمال
میرود تا پایان سال این نقدینگی به ۱۹۰۰هزار میلیارد تومان برسد .در
آن صورت ،شبهپول به بیش از ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان میرسد .فرض
کنید میانگین سود سپرده در سال جاری۲۰ ،درصد باشد ،بیست درصد
شــبهپول۳۴۰ ،هزار میلیارد تومان تا پایان ســال ،نصیب سپردهگذاران
بانکی میکند که با توجه به تقسیمبندی قبلی۲۴۰ ،هزار میلیارد از این
سود ،نصیب یک درصد جامعه میشود.
ایــن اقتصاددان میافزاید :این ۲۴۰هزار میلیارد تومان بدون کار ،تالش
و ریســک و بدون الــزام به پرداخت مالیات ،نصیــب یک درصد جامعه
میشــود و طبیعیست که این توزیع ناعادالنه ثروت ،موجب یک شکاف
عمیق طبقاتی تشدیدشونده است.
سوال اینجاســت که چرا مالیات بر سود سپرده نمیگیرند؟ میتوانند بر
ســپردههای باالی یک میلیارد تومان یا پانصــد میلیون تومان ،مالیات
ببندند .چرا این اتفاق نمیافتد تا هم درآمدزایی دولت بیشتر شود و هم
به عنوان یک بازدارنده در مقابل هجوم ســرمایههای غیرمولد به بانکها
عمل کند .شــقاقی در این رابطه میگوید :اگر ده درصد بر سود سپرده
مالیات میبستند ،همین امســال ۳۴هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
نصیب دولت میشــد .در شــرایطی که کل مالیــات دریافتی دولت در
ســال  ۹۷بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان نیســت ،این ۳۴هزار میلیارد
تومان ،عدد بزرگیســت؛ اما چرا این کار را نمیکنند؟! دلیلش اینســت

که از «شــفافیت» گریزانیم و حاضر نیستیم تن به شفافیت مالی بدهیم!
مرتضــی افقــه نیــز اجتنــاب دولــت از مالیاتســتانی از ثروتمندان
غیرمولــد را معلول اتصال ایــن گروهها به بلوکهــای قدرتمند قدرت
میداند و میگوید :دولت میتوانســت ســهم مالیات افرادی که عمدتاً
فعالیتهایشــان در بخش ّ
دللی و غیرمولد است و متأسفانه سهم باالیی
در کســب درآمدهای کشــور دارنــد را افزایش بدهــد؛ از قبیل همین
ســپردهگذاران نجومی اما شوربختانه دولت این کار را انجام نداده است.
بدون تردید ،دولت اگر بدون قاطعیت عمل کند «توانایی» مالیاتستانی
از اینهــا را نــدارد؛ چراکه اینها بــه نهادهای قدرتمند متصل هســتند.
تشــخیص این افراد و گروهها و اخذ مالیات از آنها دشــوار اســت؛ اما
نشدنی نیست .منتها ساختار دولت در ایران به گونهای نیست که بتواند
بــا اینهــا قاطعانه برخورد کنــد و در نهایت ،توزیــع درآمدهای ملی را
عادالنه انجام بدهد.
دولت قدرت اخذ مالیات از ثروتمندان را ندارد!
او تأکیــد میکند :ظاهــراً دولت «قدرت» آن را نــدارد که بخش قابل
توجهی از درآمدهای دهکهــای نهم و دهم را که معموالً این درآمدها
ناشی از فعالیتهای غیرمولد است ،به سه دهک پایین درآمدی اجتماع
اختصاص بدهد.
اگر این مالیاتها اخذ میشــد ،دولت فرصتهای بســیاری برای توزیع
عدالت داشــت .شقاقی شــهری البته معتقد اســت نظام بانکی ،مالیاتی
و یارانــهای مــا در خدمت ثروتمندان اســت و به مراتــب از نظامهای
ســرمایهداری پیشــرفته ،لیبرالتر عمل میکند .هیچ کجای جهان این
میزان فرار مالیاتی نداریــم ،آنهم در زمانی که دولت بیش از هر زمان
دیگر به درآمد ریالی نیاز دارد .اگر دولت این مالیاتها را بستاند ،درآمد
حاصــل میتواند هم به بازتوزیع ثروت منتهی شــود و هم به حمایت از
تولید ورشکســته یا حمایت از دهکهای پاییــن درآمدی بیانجامد .در
صورتی که این درآمدها به دســت بیاید ،دســت دولت برای حمایت از
تولید و نیروی کار باز می شود و دیگر بهانه «من درآمد ندارم» از میان
برداشته میشود.
افقه نیز تأکید میکنــد :دولت در چیدمان فعلی بودجه قادر به حمایت
از نیروی کار و فرودســتان نیســت؛ چراکه هم غیرمولدهای ثروتمند از
مالیات فرار میکنند و هم درآمد محدود مالیاتی و نفتی ،صرف چاههای
ویلی میشوند که بودجه را میبلعند.
این یکدرصدیها که ۷۰درصد ســپردههای بانکی متعلق به آنهاست
و از مالیــات فرار میکنند ،جزو همین ملت هســتند .آیا رواســت یک
تولیدکننده که ســرمایهاش را در راه سازندگی کشور انداخته با هیوالی
هزار ســر رکود و ورشکســتگی دســت و پنجه نرم کند؛ اما یک درصد
سپردهگذار ،هر ماه سود نجومی سپردههایشان را بدون کمترین دردسر
دریافت کنند؟ آیا رواســت وقتی پولی برای یارانهپردازی به فرودستان
و پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی نیســت۳۴ ،هزار میلیارد تومان از
درآمدهای بالقوه کشور ،باد هوا شود؟!

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  97/9/26-139760311004004035هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشــت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله عزیزی فرزند خلیل به شماره
شناســنامه  1651صادره از فسا به شماره ملی  2570475998در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  252مترمربع پالک  2950فرعی
از  105اصلی قطعه دو بخش  5فارس متخذه از پالک  105اصلی خریداری از سهام مشاعی عباس و سعید و خانم نیلوفر همگی مزارعی
وراث مرحوم ســید جعفر مزارعی از سند شماره  38/8/27-25178دفتر  6شــیراز با وکالت امین اله همایون از پالک  105بخش 5
فارس کســر گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشــار نوبت دوم1397/11/5 :
تاریخ انتشــار نوبت اول1397/10/20 :

/547م الف -مصطفی علیپور  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت  -از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/9/7-139760311004003743هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید محی الدین شریعتی نژاد
فرزند سید خلیل به شماره شناسنامه  772صادره از مرودشت
به شــماره ملی  2431281744در ششدانگ یک باب خانه دو
طبقه به مســاحت  155/60مترمربع پالک  11192فرعی از -101
اصلی قطعه دو بخش  5فارس متخذه از  -101اصلی خریداری از
مالک رسمی می بایست از سهام مشاعی متقاضی از سند شماره
 97/7/4-57985دفتر  93مرودشــت نسبت به دو یک چهارم
دانگ و سهام مشاعی آقای صمد همایون فرزند سبزعلی از سند
شماره  51/12/27-17409دفتر  55مرودشت نسبت به سه و سه
چهارم دانگ از ششدانگ پالک  -101اصلی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/9/7-139760311004003745هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضی آقای محمد نبــی زارع فرزند
محمدتقی به شماره شناســنامه  692صادره از شیراز به شماره
ملی  2293516075در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت
 101/21مترمربع پالک  2238فرعی از  105اصلی قطعه دو بخش
 5فارس متخذه از  105اصلی خریداری از سهام مشاعی عباس
و ســعید و خانم نیلوفر همگی مزارعی وراث مرحوم سید جعفر
مزارعی از ســند شــماره  25178-38/8/27دفتر  6شیراز با
وکالت امین اله همایون از پالک  105بخش  5فارس کسر گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/501م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

/517م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/8/30-139760311004003673هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم سروناز بهارلو فرزند علیرضا به شماره
شناسنامه  2577صادره از شیراز به شماره ملی 22984426221
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 100000
مترمربع پالک  301فرعــی از  85اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  85اصلی خریداری از سهام مشاعی خانم نوشین
استخری فرزند عبدالحسین از سند شــماره صفحه  189دفتر
 4از پالک  85بخش  5فارس کســر گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/510م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

برابر رأی شماره  97/8/30-139760311004003673هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم سروناز بهارلو فرزند علیرضا به شماره
شناسنامه  2577صادره از شیراز به شماره ملی 22984426221
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 100000
مترمربع پــاک  303فرعی از  85اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  85اصلی خریداری از سهام مشاعی خانم نوشن
استخری فرزند عبدالحسین از سند شماره به صفحه  189دفتر
 4از پالک  85بخش  5فارس کســر گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/511م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  97/8/30-139760311004003668هیات
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای امیر داراب بهارلو
فرزند علیرضا به شــماره شناســنامه  2423صادره از شیراز
به شــماره ملی  2298360901در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مســاحت  56264/63مترمربع پالک  300فرعی
از  85اصلی قطعــه دو بخش  5فارس متخــذه از پالک 85
اصلی خریداری از سهام مشاعی خانم نوشین استخری فرزند
عبدالحسین از سند شــماره صفحه  189دفتر  4از پالک 85
بخش  5فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/507م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/8/30-139760311004003683هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضــی خانم فاطمه میرزاخانی نافچی فرزند علی
به شــماره شناســنامه  1084صادره از مرودشت به شماره ملی
 2430010895در ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت
 175/54مترمربع پالک  11193فرعی از  -101اصلی قطعه دو بخش
 5فارس متخذه از  -101اصلی خریداری از مالک رسمی می بایست
از سهام مشاعی متقاضی از سند شماره  94/10/13-16842دفتر
 371مرودشت نسبت به دو یک چهارم دانگ و سهم االرث فرامرز
همایون وراث حاج صمد از سند شماره  53/4/26-19993دفتر
 55مرودشت نسبت به سه و سه چهارم دانگ از ششدانگ پالک
 -101اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/505م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  97/9/7-139760311004003747هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای دادالــه زارع فرزند نوراله به
شماره شناســنامه  20865صادره از مرودشــت به شماره ملی
 2430194831در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 279/87
مترمربع پالک  11843فرعی از  98اصلی قطعه دو بخش  5فارس
متخذه از پالک  98/2833اصلی خریداری از سهم االرث تیمور
زارعی وراث حاج هادی از سند شماره  52/6/13-133996دفتر
 8شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 .ضمن ًا صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/500م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  97/8/30-139760311004003670هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
و بالمعــارض متقاضی آقای امیر داراب بهارلو فرزند به شــماره
شناسنامه  2423صادره از شیراز به شماره ملی  2298360901در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 99083مترمربع پــاک  299فرعی از  85اصلی قطعه دو بخش
 5فارس متخذه از پالک  85اصلی خریداری از ســهام مشاعی
خانم نوشین استخری فرزند عبدالحسین از سند به شماره صفحه
 189دفتر  4از پالک  85بخش  5فارس محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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 تســلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمن ًا صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :

/512م الف -مصطفی علیپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مرودشت
از طرف بهروز ایالن

