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مریم فکری
الیحه  کلیات  از  دفاع  برای  فردا  رییس جمهور 
را  خبر  این  می رود؛  مجلس  به   ۱۴۰۲ بودجه 
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییس مجلس اعالم 
و  کارشناسان  امروز  که  بودجه ای  است.  کرده 
صاحب نظران اهل فن احتمال می دهند با کسری 
شدیدی به دلیل غیرواقعی بودن درآمدها روبه رو 

خواهد شد.
که  می دهد  نشان  بودجه  کلی  ارقام  جزییات 
بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم 
۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می شود که این عدد 
نسبت به بودجه امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد 
حالی  در  اعداد  این  است.  شده  بزرگ تر  تومان 
به  تصمیم  آینده  بودجه سال  در  دولت  که  است 
افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی دارد و به 
این ترتیب، درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار 
میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، 

به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است.
اقتصاد  که  دارند  اعتقاد  اقتصادی  کارشناسان 
میزان  این  پرداخت  توان  آینده  سال  در  کشور 
مالیات را ندارد و اگر همین الیحه دولت تصویب 
خواهیم  مواجه  شدیدی  بودجه  کسری  با  شود، 

بود.
کارشناس  افقه،  مرتضی  سید  رابطه،  همین  در 
اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره بودجه 
۱۴۰۲ می گوید: اگر به همین روال بودجه تصویب 
شود و در عین حال، مشکل تحریم ها حل نشود، 
به نظر می رسد پیام بودجه برای اقتصاد کشور در 
اقتصادی و  فقیرتر شدن مردم، رکود  آینده،  سال 
افزایش بیکاری باشد. با توجه به عدم حل مشکل 
درآمدی  مناسب  جایگزین  یک  نبود  و  تحریم ها 
برای درآمدهای نفتی، طبیعی بود که دولت به این 
سمت برود که درآمدهای خود را از جیب مردم 

تامین کند و این یعنی افزایش تورم.
حقوق ۲۰ درصد باال رفت، مالیات ۵۹ درصد

تصریح  اهواز  چمران  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
بودجه  در  دولت  دیدید،  که  همان طور  می کند:» 
را  مالیات ها  سهم  درصد   ۵۹ حدود  آینده  سال 

این در حالی  و  داده  افزایش  قبل  به سال  نسبت 
است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ 

درصد تعیین کرده است.«
افقه عنوان می کند:» افزایش حقوق به اندازه ۲۰ 
میرکاظمی،  آقای  برای  است  بهانه ای  هم  درصد 
رییس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق 
فعلی  اما عمال در شرایط  تورم می شود  به  منجر 
با این بهانه که افزایش  اما ایشان  اینگونه نیست، 
حقوق ها منجر به افزایش تورم می شود، برای سال 
نظر  در  درصد   ۲۰ فقط  را  حقوق  افزایش  دوم 
گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد است. 
این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته 

حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می کند.«

یادآور  اهواز  چمران  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
آینده  سال  بودجه  در  شرایط،  این  با  می شود:» 
می بینیم که از یک طرف حقوق ها متناسب با تورم 
مالیات ها  دیگر،  طرف  از  و  نکرده  پیدا  افزایش 
به  توجه  با  است.  کرده  پیدا  افزایش  درصد   ۵۹
به  که  مالیات گیری  نظام  بر  حاکم  ساختارهای 
ابرثروتمندان  به وسیله  مالیاتی  فرار  معمول  طور 
و افرادی که در بخش داللی فعال هستند، بیشتر 
را  زیادی  مالیات  عمال  حقوق بگیران  و  است 
فشار  اقدامات،  این  مجموعه  می کنند،  پرداخت 
بیشتری به سفره مردم وارد می کند و این هم برای 

سال دوم است که اتفاق می افتد.«
سفره مردم کوچک تر شد

او با ذکر این نکته که دولت می گفت سفره مردم 
را به تحریم ها گره نمی زنیم، می گوید:» در عمل 
سفره مردم به دلیل عدم حل مشکل تحریم ها سال 
مردم  و  می شود  کوچک تر  امسال  مثل  هم  آینده 
خواهد  ادامه  مسیر  این  می شوند.  فقیرتر  احتماال 

داشت اگر مشکل تحریم ها حل نشود.«
درباره  اهواز  چمران  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
پیش بینی نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، 
کشور  اقتصاد  این که  به  توجه  با  می کند:»  عنوان 
افزایش  میزان  این  پرداخت  توان  آینده  سال  در 
یا  و  نیست  دولت هم حاضر  و  ندارد  را  مالیات 
دهد،  کاهش  را  هزینه ای  ردیف های  نیست  مایل 
با کسری  اگر همین الیحه دولت تصویب شود، 
چراکه  بود؛  خواهیم  مواجه  شدیدی  بودجه 
درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نییست. این کسری 
بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی 
افزایش  به  منجر  عمال  استقراض  این  و  می شود 

فشار بر مردم خواهد شد.«
مجلس حقوق را باالتر می برد؟

وی درباره احتمال این که میزان افزایش حقوق 
خیر؟  یا  می رود  باال  مجلس  در  دولت  کارکنان 
متذکر می شود: بعید می دانم که نمایندگان مجلس 
درصد   ۲۰ از  را  کارمندان  حقوق  افزایش  میزان 
بر  مبنی  دولت  فشار  احتماال  چون  ببرند،  باالتر 
این که با کسری بودجه روبه رو خواهد بود، مانع 

از افزایش حقوق ها می شود.
یادآور  اهواز  چمران  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
می شود: متاسفانه نمایندگان مجلس بیشتر به این 
سمت می روند که منافع منطقه ای برای شهرهای 
خود تامین کنند و احتماال به دولت فشار می آورند 
شهرهای  سمت  به  نمایندگان  جهت گیری  و 
خودشان خواهد بود. دلیل هم این است که سال 
آخر نمایندگی آنها است و به رأی مردم نیاز دارند.
افقه خاطرنشان کرد: احتماال نمایندگان، بودجه 
را در جهتی چکش کاری می کنند که مورد توجه 
رأی دهندگان شان در شهرهایشان باشد و این هم 
بررسی  با  ارتباط  در  مجالس  معضالت  از  یکی 

بودجه ها است.

اقتصاد

قدرتخریدکارمندان۲۵درصدکمترمیشود
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عرضه 4۵۰ هزار ربع سکه 
در بورس کاال از سه شنبه

بانک مرکزی اعالم کرده که عرضه ربع سکه 
طالی بهار آزادی در بورس کاال در این مرحله 
و  بود  خواهد  ناپیوسته  سپرده  گواهی  بصورت 
مربوطه  عرضه  در  جدید  قیمت  کشف  فرآیند 
با قیمت های  هم بصورت ثبت سفارش دفتری 

مختلف است.
مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس 
سال   ۱۸ باالی  حقیقی  اشخاص  تمامی  کاال، 
و  قطعه  یک  حداقل  می توانند  ملی  کد  دارای 
آزادی  بهار  ربع سکه طالی  قطعه  پنج  حداکثر 
را خریداری کنند. خریداران می توانند پنج روز 
کاری بعد از خرید سکه در بورس کاال، به خزانه 
بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط 
سکه های  معادل  فیزیکی  بصورت  بورس،  به  

خریداری شده را تحویل بگیرند.
به شرکت  نامه ای  بانک مرکزی همچنین در 
بورس کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ ۹٪ مالیات 
بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی 
مبلغ  لذا  است؛  رفاه، محاسبه شده  بانک  خزانه 
دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده 

از متقاضیان اخذ نمی شود.
جزییات بیشترعرضه ۴۵۰ هزار ربع سکه طال 
به   ۱۴۰۱ بهمن   ۴ سه شنبه  روز  از  آزادی  بهار 
توسط  ای  اطالعیه  طی  کاری،  روز   ۱۰ مدت 

شرکت بورس کاالی ایران اعالم خواهد شد.

مدتزمانانتظاربرای
خانهدارشدندرتهران

را۱۰۹سالاست
قیمت  متوسط  نسبت  از  جدید  برآوردهای 
تهران  در  خانوارها  ساالنه  درآمد  به  مسکن 
میلیون   ۵۰ تهران  در  مسکن  قیمت  )متوسط 
نرخ  احتساب  با  تهرانی ها  نشان می دهد  تومان( 
فعلی پس انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و 
درآمد ۱۰۹ سال طول می کشد تا بتوانند صاحب 

 خانه شوند؛ احتمالی که بسیار بسیار بعید است.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: به طور 
متوسط نزدیک به ۳۱ درصد مردم در کشور و در 
تهران نزدیک به ۴۴ درصد مردم مستاجر هستند، 
استطاعت  در  مسکن  سمت  به  باید  بنابراین 
استطاعت  در  مسکن  از  هدف  کنیم.  حرکت 
کم درآمد  طبقه  برای  ارزان  سرپناه  فراهم سازی 
جامعه است که توان پرداخت آن را دارد و توسط 
دولت یا سازمان های غیرانتفاعی احداث می شود. 
اگر این اقدام عاجل صورت نگیرد چهار دهک 
هستند  مسکن«  »فقر  خط  زیر  که  خانوار  اول 
همچنان در این وضعیت باقی مانده و مدت زمان 
خانه دارشدن نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به 

روز افزایش خواهد یافت.

اعتباراتدستگاههایی
کهذیلخزانهداریکل
حسابافتتاحنکردهاند،

قطعمیشود
موضوع  به  اشاره  با  خاندوزی  احسان  سید 
بودجه  برنامه،  قوانین  در  خزانه  واحد  حساب 
سنواتی و الزام قانونی دستگاه ها به بستن حساب 
مالی  انضباط  برای شفافیت و  های فرعی خود 
یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه 
شهریورماه همه دستگاه ها مکلف به انجام این 
امر بودند که بیش از ۹۰ درصد دستگاه این اقدام 
از اول بهمن ماه دستگاه هایی  انجام دادند و  را 
که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه 

استفاده نخواهند کرد.
دستگاه  که  خدماتی  درباره  اقتصاد  وزیر 
امروز  از  خزانه  واحد  از حساب  متخلف  های 
اعتبارات  شد:  یادآور  شوند،  می  محروم  آن  از 
تملک  هزینه های  دستگاه ها،  اختصاصی 
دارایی های سرمایه ای که باید از خزانه دریافت 
کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر 
امضای حساب های دستگاهی برای دستگاه های 
عمومی  بخش های  تمام  و  ها  شرکت  اجرایی، 
بیرون از دولت که از حساب های فرعی استفاده 
حساب  وقتی  شد.  خواهد  قطع  امروز  از  کنند 
ذی نفع  به  پرداخت  شود،  تکمیل  خزانه  واحد 
انجام می شود  از خزانه  به طور مستقیم  نهایی 
و به طور مثال به جای اینکه وجوه پیمانکارهای 
دستگاه  و  واریز  ها  دستگاه  حساب  به  دولت 
آن را مدتی نگه دارد و دیرتر به حساب فعال 
اقتصادی واریز کند، این پرداخت آنی و مستقیمًا 

برای ذینفع نهایی انجام خواهد شد.
کاهش  کشور،  نقدینگی  کنترل  اقتصاد  وزیر 
در  تورم  مهار  مرکزی،  بانک  تنخواه  به  نیاز 
مزایای  تمام حقوق و  منظم  پرداخت  اقتصاد و 
به  و  ماه  هر  پایان  از  قبل  اجرایی  های  دستگاه 
از  را  احتمالی  های  استفاده  رساندن سوء  صفر 

آثار استقرار حساب واحد خزانه برشمرد.
مجوزهای  دسته   ۲ وجود  به  اشاره  با  وی 
دستگاهی و مجوزهای صنفی گفت: مجوزهای 
صنفی ۶۰ درصد از ۵ هزار مجوز کسب و کار 
کشور را شامل می شود که تا آخر وقت اداری 
اتاق  زدایی،  مقررات  هیات  مصوبه  طبق  امروز 
اتصال  بناست  صمت  وزارت  و  ایران  اصناف 

مجوزهای صنفی را هم کامل کنند.

گفت:  کشور  جایگاه داران  صنف  رئیس 
در  نفتی  های  فراورده  توزیع  سیاستگذاران 
سال های گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معموال 
از روش های سلبی در توزیع سوخت استان های 
مرزی استفاده کرده اند و توجه اساسی به اصالح 
چند  در  وضعیت  نتیجه  در  نشده،  زیرساخت ها 
نیازمند  که  مرزنشین  مردم  مطلوب  اخیر،  سال  
سوخت هستند و جایگاه داران نیست و اقدامات 

جدی الزم است.
اخیر  سالیان  طی  اینکه  بیان  با  قلیزاده،  اسداهلل 
سیاست های محدودیت آفرین در عرضه سوخت 
نارضایتی  که  شده  دنبال  مرزی  استان های  در 
جایگاه داران  و  خودروها  مالکان  مردم،  برخی 
همواره  ما  کرد:  اظهار  است،  داشته  پی  در  را 
را  مناسب  راهکارهای  پیشنهادهاو  مشکالت، 
ارائه کردیم و انتظار می رفت که تصمیم سازان با 
آسیب شناسی و راهکارهایی در کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت برای حل مشکل و عادی سازی 
توزیع سوخت در این مناطق مانند استانهای دیگر 

کشور اقدام کنند.
فقط  پیشین  سال های  در  ولی  افزود:  وی 
برای  محدودیت  ایجاد  بر  مبتنی  تصمیمات 
اتخاذ  آسان  راه حل های  و  قاچاق  از  جلوگیری 
شده که راهگشا نبوده است. اصوال اولین مواجهه 
واقعا  که  آنهاست  پرسنل  و  باجایگاه داران  مردم 

نمیدانیم چه پاسخی برای کمبودها داشته باشیم.
کرد:  اظهار  کشور  جایگاه داران  صنف  رئیس 
کاهش  قطعا  سیاست ها  این  که  باشید  مستحضر 
درآمد برای جایگاه داران را نیز به همراه دارد، مثال 
شبانه  فعالیت  جایگاه ها  اکثر  گازوئیل  بخش  در 

روزانه  ساعته  چند  تعطیلی های  و  ندارند  روزی 
را طی سالیان اخیر شاهدیم، به طوریکه در مورد 
استانهای  بودن عرضه در همه جایگاه های  فعال 
بیان  با  قلیزاده  داد.  نظر  قاطعانه  نمی توان  مرزی 
اینکه در هردو بخش بنزین و گازوئیل در برخی 
صف ها  و  کمبودها  با  اخیر  سالیان  طی  شهرها 
کمبود  اخبار  و   بودیم  مواجه  جایگاه ها  مقابل 
می شود،  منتشر  مرزی  مناطق  برخی  از  سوخت 
را  پرسش  این  کارشناسان  مثال  طور  به  گفت: 
دارند که چرا در بخش ناوگان حمل و نقل کشور 
مناسبی  پیشرفت  پیمایش  طرح  فازدوم  اجرای 
ندارد و این ُکندی در اجرای طرح به ضرر چه 

کسانی تمام می شود؟
وی ادامه داد: قاچاق فراورده نفتی از روش های 
گوناگون قابل انکار نیست ولی این دلیل نمی تواند 
چراکه  باشد؛  رویکرد  این  اتخاذ  برای  اهرمی 
از  نباید  دارند  به سوخت  واقعی  نیاز  که  مردمی 
این تصمیمات زیان ببینند. تاخیر در حوزه عرضه 
فراورده های نفتی و هدفمند کردن یارانه پرداختی 
به سوخت به نفع سودجویان تمام می شود و این 
مردم و بخش خصوصی و حتی دولت هستند که 
زیان متحمل می شوند. ؛ در واقع در شرایط فعلی، 
ادامه این راه از تولید تا انتقال و توزیع و مصرف 
آسیب های بیشتری را متوجه کشور خواهد کرد 

که از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
رئیس صنف جایگاه داران کشور ادامه داد: بهتر 
است آمار شفاف و تفکیک شده ای از انواع قاچاق 
فراورده های نفتی و مبادی آن در استان های مرزی 
ارائه شود تاپژوهشگران و کارشناسان راهکارهای 

منطقی ارائه کنند.

پیشنهادتغییرروشتوزیعسوختدراستانهایمرزی

انتظار پاسخ« عنوان یادداشت عباس عبدی  »به 
یکی  آمده:  آن  در  که  است  اعتماد  روزنامه  برای 
از بدترین سیاست های اقتصادی در دولت قبلی، 
فروش برخی از کاالهای غیر ضرور و محدود به 
قیمتی زیر قیمت بازار بود. هر چند کوشیدند که 
فاصله  یا  کنند  برطرف  را  ایراد  این  مواردی  در 
نوبت  بنزین در دو  مثل  بدهند،  را کاهش  قیمتی 
و پیش از ماجرای ۱۳۹۸. البته این شکاف قیمتی 
دو باره اوج گرفت و تا حدی هم قابل فهم بود، 
زیرا روحانی با بازگشت تحریم ها و قرار داشتن 
زیر ضرب جناح دیگری از حکومت، نمی توانست 

تصمیمات اقتصادی عقالنی بگیرد.
این تصمیمات عجیب، فروش خودرو  از  یکی 
به قیمت زیر قیمت بازار بود. خودرو یک کاالی 
در  محدودی  تعداد  و  است  مصرفی  سرمایه ای 
سال تولید می شود و بازار آن تقریبا آزاد و رقابتی 
قیمت  به  را  آن  می تواند  خریداری  هر  که  است 
روز بفروشد، لذا هر گونه قیمت گذاری روی آن نه 
تنها به زیان تولیدکننده است، بلکه موجب رانت 
می شود.  ویژه  و  محدود  خریداران  برای  زیادی 
به صورت  حالت  بهترین  در  طبعا  که  خریدارانی 
شانسی خودرو به آنان تعلق می گیرد و در بدترین 
می شوند.  ویژه  افراد  نصیب  حالت هم خودروها 
این سیاست صد درصد غیرعقالنی و نابخردانه بود، 
ولی دولت پیش شاید به دلیل برخی نگرانی ها از 

مخالفان داخل حکومت به آن تن می داد.
با آمدن دولت یکدست جدید تصور می رفت که 
که  ویژه  به  شود،  برداشته  مسخره  رانت های  این 

هر دو دولت در شرایطی بودند که کسری بودجه 
نیز  خودروسازی  کارخانجات  و  داشتند  بزرگی 
با بدهی زیاد و کالن مواجه بودند و معلوم نبود 
که چرا این تفاوت قیمت را برای بودجه عمومی 

به عده معدودی می دهند؟ حداقل  برنمی دارند و 
می توانستند آن را صرف رفع فقری کنند که چون 
البته  است.  افتاده  مردم  از  بسیاری  به جان  خوره 
آنان نه تنها این کار را نمی کردند بلکه آن را صرف 
آن  مورد  آخرین  می کنند.  طبقاتی  تشدید شکاف 
عملی  گرچه  که  است  بورس  در  خودرو  عرضه 
بیهوده است و می توان خودرو را مثل همه جا در 
خودروی  هزار   ۱۰ عرضه  با  ولی  فروخت  بازار 
دناپالس که برای هر خریدار حدود ۱۸۵ میلیون 
تومان تفاوت قیمت با بازار داشت که این معادل 
۱۸۵۰ میلیارد تومان است.. و اگر همه خودروها 
نهایی  رقم  شود،  قیمت گذاری  همین گونه  هم 

تفاوت قیمت فروش با بازار بسیار زیاد خواهد بود.
میلیون   ۷ حتی  ناچیز  حقوق های  از  که  دولتی 
تومان مالیات می گیرد و فقیرترین افراد نیز هنگام 
افزوده دهند،  ارزش  مالیات  باید ۹ درصد  خرید 
خودرو را بدون هیچ دلیلی به کسانی می فروشد 
باشد،  هم  شخصی  مصرف  برای  اگر  حتی  که 
دلیلی ندارد که ارزان تر از بازار بخرند، چون در 
همان لحظه ارزش واقعی آنها در بازار ۱۸۵ میلیون 
در  گشاده دستی  از  حد  این  است.  بیشتر  تومان 
توزیع رانت میان عده ای اندک، از کجا سرچشمه 
می گیرد؟ از منافع گروهی اندک است یا نابخردی 
بودجه  کسری  جبران  برای  که  دولتی  محض؟ 
را  تورم  نقدینگی،  افزایش  طریق  از  خود  بزرگ 
ارقام  این  چرا  است،  رسانده  ۴۰ درصد  باالی  به 
آیا  می دهد؟  خاص  عده ای  به  گشاده دستانه  را 
متعارف  که  جامعه ای  هیچ  در  تصمیماتی  چنین 
چنین  فکری  و  سیاسی  ریشه  دارد؟  وجود  باشد 
تصمیماتی چیست؟ وزارت صمت که باید خود 
را درگیر حل مشکالت تولید کند، درگیر توزیع 

رانت قیمت گذاری خودرو شده است.
دقیق  متن  یک  طی  و  شود  پیدا  نفر  یک  اگر   
ایجاد  این  و  تصمیم  این  علت  که  دهد  توضیح 
چیست،  زیان بار  و  بیهوده  رانت  توزیع  سپس  و 
خدمت بزرگی کرده است. البته این را هم می توان 
گفت که این گونه تصمیمات منحصر به این مورد 
همه  در  می تواند  منطق  این  بلکه  نیست،  خاص 
حوزه ها وجود داشته باشد و این خطرناک است. 

منتظر پاسخ و دریافت چنین متنی هستیم

اینهمهگشادهدستیدولتدرتوزیعرانتخودرو
ازکجاسرچشمهمیگیرد؟

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۶۰۴ - ۱۳ /۱۴۰۱/۱۰   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  
تصرفات مالکانه بالمعارض  آقای ابراهیم اکبری لیواری       فرزند   ولی   بشماره شناسنامه   ۲۸۸۰   
صادره از  مرند   در یک و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  ۱۵۳/۴۰  
متر مربع به پالک ۱۱۰۵۵  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۲۲۳۵  فرعی از 
۴۹   اصلی  واقع در دیزجیکان    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقایان محمدرضا 
و هاشم بی پروا  محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز 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 : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۹ /۱۴۰۱/۱۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۴۱ - ۰۸ /۱۴۰۱/۰۹   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  
تصرفات مالکانه بالمعارض  آقای رسول غالمحسینی       فرزند   حسن   بشماره شناسنامه   ۱۰۴۰   
صادره از  مرند   درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  ۱۵۳/۴۰  متر مربع 
به پالک ۱۱۰۵۵  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۲۲۳۵  فرعی از ۴۹   اصلی  
واقع در دیزجیکان    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقایان محمدرضا و هاشم بی 
پروا  محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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. 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۹ /۱۴۰۱/۱۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۴۸ -  ۰۸ /۱۴۰۱/۰۹   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض  
خانم شهال معصومی کندلجی       فرزند   حسین   بشماره شناسنامه   ۲۱۶۲   صادره از  مرند   در یک و نیم  
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  ۱۵۳/۴۰  متر مربع به پالک ۱۱۰۵۵  فرعی از   ۴۹   
اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۲۲۳۵  فرعی از ۴۹   اصلی  واقع در دیزجیکان    بخش   ۱۵   تبریز 
خریداری از مالک رسمی     آقایان محمدرضا و هاشم بی پروا  محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۹ /۱۴۰۱/۱۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


