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افزايش 22/6 درصدي
 درآمدهاي مالياتي در سال 96

يس کميسيون تلفيق اليحه بودجه 96 از مصوبه روز يکشنبه 
اين کميسيون براي رشد 22.6 درصدي درآمدهاي مالياتي خبر 
داد. به گزارش ايسنا، هادي قوامي ، اظهار کرد: کميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 96 در اين جلسه وارد بررسي جزئيات اليحه بودجه 
در بخش درآمدي شد و بخش هايي از درآمدهاي مالياتي را به 
تصويب رس��اند. وي افزود: در جلس��ه صبح يکشنبه کميسيون 
تلفيق اين سوال مطرح شد که رشد 22.6 درصدي درآمدهاي 
مالياتي در بودجه 96 نسبت به عملکرد سال 95 بر چه پايه اي 
بوده و دولت هم دفاع کرد که اين رشد بر اساس ميانگين برنامه 
پنج ساله پنجم، توجه به پوشش مالياتي، رشد اقتصادي و تورم 
بوده است. البته ما دوباره سوالي مطرح کرديم که رشد عملکرد 
درآمدهاي مالياتي در س��ال 95 نس��بت به عملکرد س��ال 94 و 
آنچه در طول برنامه پنجم وصول شده و رشد پيدا کرده مربوط 
به پوشش مالياتي نبوده بلکه مربوط به تورم بوده و متناسب با 
تورم ماليات هم 15 درصد رش��د داش��ته اس��ت. در واقع پوشش 
مالياتي به اين معنا که پايه هاي مالياتي را گسترش دهند و کساني 
که ماليات نمي دهند را در طول مالياتي قرار دهند نبوده اس��ت. 
نماينده مردم اسفراين در مجلس ادامه داد: ما پيشنهادي داريم 
که دولت را موظف مي کند در سال 96 هر سه ماه يکبار گزارشي 
به کميسيون اقتصادي مجلس دهد که مشخص مي کند چقدر از 
افزايش درآمدهاي مالياتي مربوط به پوشش مالياتي است. وي 
با اش��اره به تصويب کليات بخش درآمدهاي مالياتي در بودجه 
96 در جلسه صبح امروز کميسيون تلفيق، اضافه کرد: البته چند 
بن��د از بخ��ش مربوط به درآمدهاي مالياتي نيز مراعا ماند که در 
تبصره ها بررس��ي مي ش��ود مثل ماليات مشاغل. آنچه دولت در 
بودجه 96 پيش بيني کرده 5 هزارو 400 ميليارد تومان است که 
نس��بت به س��ال 95،  20 درصد رش��د داشته است اما به اعتقاد ما 
اين رش��د زياد اس��ت و به اصناف و مشاغل خصوصي فشار وارد 

مي کند، لذا پيشنهاد تعديل آن را داريم.

نشست تخصصي
 تحليل بازار مشتقه بورس کاالي ايران

مرکز مالي ايران س��ومين نشس��ت از نشس��ت هاي تخصصي 
مش��تقات را 26 دي م��اه برگ��زار مي کن��د. به گ��زارش روابط 
 عمومي مرکز مالي ايران، در اين نشست عليرضا ناصرپور، مدير 
توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کاالي ايران درباره فعاليت هاي 
بورس کاال در حوزه هاي قراردادهاي آتي و قراردادهاي اختيار 
معامله سخنراني مي کند. حضور در اين نشست براي مديران و 
کارشناسان ارکان بازار سرمايه، شرکت هاي کارگزاري ، تامين 
سرمايه، سرمايه گذاري، صندوق هاي سرمايه گذاري، کليه بانک 
و بيمه ها، فعاالن بازار س��رمايه و دانش��جويان رشته هاي مرتبط 
س��ودمند است. سومين نشست تخصصي مشتقه ساعت 15در 
ش��رکت بورس کاالي ايران برگزار مي ش��ود. اين نشس��ت به 
صورت رايگان برگزار مي ش��ود اما به دليل محدوديت ظرفيت 
عالقه مندان بايستي در اسرع  وقت براي ثبت نام با شماره تلفن 

02166724343 تماس بگيرند.

پيشخوان

اقتصادكالن

س��رعت ازميان رفتن ريس��ک هاي باقي مانده، عملياتي ش��دن 
کانال هاي مالي و ش��فافيت بيش��تر در فضاي قانون گذاري از 
اصلي ترين عوامل تحقق رشد ميزان سرمايه گذاري خارجي در 

اقتصاد ايران از سوي بانک جهاني اعالم شده است.
براس��اس برآورد بانک جهاني، س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
در س��ال 2015 در مقايس��ه با س��ال قبل از آن نسبتا بدون تغيير 
بوده است. اما پيش بيني مي شود رشد سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در س��ال 2016 آغاز ش��ده اس��ت. بانک جهاني معتقد 
است اين مساله که رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي تا چه 
ميزان محقق خواهد ش��د، به س��رعت ازميان رفتن ريسک هاي 
باقي مانده، عملياتي شدن کانال هاي مالي و شفافيت بيشتر در 
فضاي قانون گذاري بس��تگي خواهد داش��ت. برآورد مي شود در 
سال 2015 سرمايه گذاري مستقيم خارجي بالغ بر 1.7 ميليارد 
دالر بوده است که نسبت به مبلغ 4.5 ميليارد دالر در سال 2012 

کاهش چشمگيري نشان مي دهد.
���  کاه�ش ريس�ک ها چ�راغ س�بزي خواه�د ب�ود ب�راي

 سرمايه گذاران خارجي
بان��ک جهان��ي به عنوان معتبرترين مرجع وضعيت اقتصادها، به 
طور متناوب گزارش هايي اختصاصي از اقتصاد کشورها را منتشر 
مي کند؛ گزارش هايي که گذشته از ارائه چشم انداز آينده اقتصاد 
هر کشور به قانون گذاران و سياست گذاران آن کشورها، نقشه 
راه آينده س��رمايه گذاري در آن اقتصادها را نيز براي س��رمايه 

گذاران به تصوير مي کشد.
گزارش هاي��ي ک��ه بان��ک جهاني به ط��ور اختصاصي از اقتصاد 
کشورمان ايران منتشر مي کند نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
اين گزارش ها نه تنها ميزان موفقيت يا شکس��ت سياس��ت هاي 
در پيش گرفته در ايران را مشخص مي کند و به سياست گذاران 
چش��م اندازي از آنچه در کش��ور بايد يا نبايد انجام ش��ود را نشان 

مي دهد، کاربرد مهم ديگري نيز دارد.

سرمايه گذاراني که براي سرمايه هاي خود به دنبال پناهگاهي 
ام��ن هس��تند، گزارش هاي��ي از اين دس��ت را به عن��وان چراغ 
راهنم��اي هدايت س��رمايه هاي خ��ود تلقي مي کنند تا جايي که 
ميزان ريس��ک هايي که بانک جهاني براي اقتصاد کش��ورمان 
پيش بيني مي کند تعيين کننده تصميم آنها در ورود يا عدم ورود 

سرمايه هايشان به ايران خواهد بود.
بي ترديد چش��م انداز مثبت اقتصاد ايران و کاهش ريس��ک ها 
چراغ س��بزي خواهد بود براي س��رمايه گذاران خارجي تا بتوانند 
از اين بازار بزرگ و تا حدود زيادي بکر در جهت افزايش بازدهي 

سرمايه هاي خود بهره ببرند و از سوي ديگر پيش بيني تشديد 
تهديدها و ريس��ک ها همچون چراغ قرمزي اس��ت که آنها را از 

ورود سرمايه هايشان به ايران بر حذر خواهد داشت.
 ميانگين رشد ���۴.۷ درصدي پيش بيني شده بستگي به رشد 

سرمايه گذاري خارجي
در گزارش قبلي، براي اين بخش رشد 12.9 درصدي پيش بيني 
ش��ده بود. در ميان مدت )201۸-2017(، س��رمايه گذاري نقش 
عمده اي در ايجاد رش��د ايفا خواهد کرد، زيرا قراردادهاي جديد 
س��رمايه گذاري که درمورد آنها مذاکره ش��ده است در سال هاي 

2017 و 201۸ محقق خواهند شد و ارتباط مالي با ديگر نقاط جهان 
بازسازي خواهد شد. به طور خاص ميانگين رشد 4.7 درصدي که 
براي سال هاي 2017 و 201۸ پيش بيني شده است از ميانگين 
رشد 7.9 درصدي کل سرمايه گذاري ها ناشي خواهد شد. با بهبود 
اعتماد نسبت به شرايط اقتصادي و کاهش فضاي تورمي، پيش 
بيني مي شود مصرف در دوره 2016 تا 201۸ با نرخ متوسط 3.5 
درصد رشد خواهد کرد. همچنين انتظار مي رود نرخ تورم در سال 
2016 براي نخستين بار از سال 1990 تک رقمي مي شود. بانک 
جهاني پيش بيني مي کند تورم قيمت مصرف کننده در سال 2016 
به ۸.6 درصد خواهد رسيد که نسبت به 34.7 درصد در سال 2013 
کاهش چش��مگيري خواهد داش��ت. علت اين کاهش تورم، مهار 
انتظارات تورمي، انضباط مالي، کاهش قيمت کاالها و تنزل هزينه 

واردات به دليل لغو تحريم ها عنوان شده است.
 تولي�د ناخال�ص داخل�ي ب�ا رش�د ���۴.۳ درص�دي مواج�ه 

مي شود
براساس گزارش »چشم انداز اقتصاد جهان 2016«، اقتصاد جهان 
در س��ال 2016 با رش��د 2.4 درصدي، در س��ال 2017 با رشد 2.۸ 
درصدي و در سال 201۸ با رشد 3 درصدي روبه رو خواهد شد. 
ميانگين قيمت نفت نيز در سال 2016 برابر با 43 دالر، در سال 
2017 برابر با 53.2 دالر و در سال 201۸ برابر با 59.9 دالر خواهد 
بود.  بانک جهاني پيش بيني مي کند اقتصاد ايران در دوره 2016 
تا 201۸ با ميانگين نرخ ساالنه 4.5 درصد رشد خواهد کرد. بانک 
جهان��ي در گ��زارش قبلي خ��ود از اقتصاد ايران که در بهار 2016 
منتشر شده بود، پيش بيني کرده بود رشد اقتصادي کشورمان در 
سال 2016 با رشد 4.2 درصدي رو به رو خواهد شد. اين بانک در 
گزارش جديد خود )پاييز 2016( برآورد مي کند به دليل افزايش 
توليد نفت و گاز، توليد ناخالص داخلي با رشد 4.3 درصدي مواجه 
مي شود. در گزارش جديد، پيش بيني شده است بخش نفت و گاز 

در سال 2016 با رشد 14.5 درصدي رو به رو مي شود.

»تجارت«آخرینگزارشبانکجهانیدربارهایرانرابررسیمیکند؛

شفافيتماليوکاهشریسک،شرطسرمایهگذاريخارجيدرایران

حذفیارانه۳ميليوننفربرنامهاالندولتنيستدالر۴۰تومانگرانشدسامانهرسميسهامعدالتراهاندازيشد
س��ازمان خصوصي س��ازي اعالم کرد: 
س��امانه رسمي س��هام عدالت به نشاني 
samanese.ir از روز گذشته راه اندازي 
ش��د و قابل اس��تفاده اس��ت. به گزارش 
تجارت، اين س��امانه براي اطالع رساني 

از آخرين خبرها و اطالعيه هاي مربوط به سهام عدالت طراحي 
و راه اندازي ش��ده و مش��موالن و عالقه مندان مي توانند عالوه بر 
آگاهي از خبرهاي اين حوزه، با مراجعه به بخش پرسش و پاسخ، 
نس��بت به رفع س��وال ها و ابهام هاي خود در زمينه س��هام عدالت 
اقدام کنند. اين سامانه که تنها سامانه رسمي کشور درباره سهام 
عدالت است در آينده بستري را فراهم خواهد آورد تا مشموالن 
با مراجعه به آن صورتحس��اب س��هام عدالت خود را مش��اهده و از 

جزئيات آن با خبر شوند.

در جريان معامالت ديروز بازار آزاد تهران، 
ه��ر دالر آمري��کا ب��ا 40 تومان افزايش، 
اکنون به 3944 تومان رسيده و همچنين 
قيمت سکه طرح جديد نيز يک ميليون و 
1۸9 هزار تومان است. به گزارش تجارت 

، در جري��ان معام��الت دي��روز ، قيمت هر دالر آمريکا با 40 تومان 
افزايش قيمت، به 3 هزار و 944 تومان رسيده است، اين در حالي 
اس��ت که قيمت هر يورو با افزايش دو توماني 4273 تومان، پوند 
4۸90 تومان رسيد همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با سيصد تومان افزايش به يک ميليون و 1۸9 هزار تومان 
رسيده، همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم 
يک ميليون و 150 هزار تومان، نيم سکه 610 هزار تومان، ربع سکه 

322 هزار تومان و سکه يک گرمي 205 هزار تومان است.

وزي��ر کار درب��اره ارس��ال پيامک حذف 
يارانه به 3 ميليون نفر ديگر از ُپردرآمدها 
گف��ت: حذف يارانه 3 ميليون نفر برنامه 
االن دولت نيس��ت. به گزارش تجارت ، 
علي ربيعي در حاشيه افتتاحيه نمايشگاه 

توانمندي هاي بخش تعاون در خصوص اينکه عمليات حذف يارانه 
سه ميليون نفر ديگر از ُپردرآمدها از چه زماني عملياتي مي شود؟ 
گف��ت: ح��ذف يارانه 3 ميليون نفر ديگر برنامه فعلي و االن دولت 
نيست، بلکه در آينده در دستور کار داريم. وزير کار، پيش از اين از 
ارسال پيامک به سه گروه براي حذف يارانه 3ميليون نفر ديگر از 
پردرآمدها خبر داده بود. علي ربيعي با بيان اينکه يارانه 4 ميليون نفر 
تاکنون حذف شده، گفته بود: حدود 7 ميليون نفر در کشور درآمد 

خيلي باال و رفتار غيرقابل کنترل اقتصادي دارند. 

در خصوص تجديدنظر خواهى آقاى اصغر عيدى بطرفيت شما آقاى مرتضى قاسمى نسبت به 
دادنامه شماره 9509970944900270 صادره از اين شعبه تجديدنظر خواهى به شما ابالغ 
ميشود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسى دادكاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به 

دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال ميگردد. 
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   7 شماره  مجتمع  كل  دفتر  منشى          110/119204  

له:عزت دهقان فرزند عزيز مشخصات محكوم عليه:حسن همت  اجرائيه  مشخصات محكوم   
پور فرزند رستم  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970944100462 محكوم عليه محكوم است به 1.  پرداخت مبلغ صد وپنجاه 
تقديم  از  تاخيرتاديه  خسارت  و3.   دادرسى  هزينه    .2 و  خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون 

دادخواست تا اجراى حكم 95/3/29 و4.  نيم عشر اجرايى در حق دولت در حق محكوم له. 
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  هفت  شماره  مجتمع   302 شعبه  رئيس           110/119198  

خواهان محمد على اميرى چيمه دادخواستى به طرفيت خوانده محمدرضا حق روستا به خواسته 
مطالبه طلب تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 301 
مجتمع شماره هفت شوراى حل اختالف شهر تهران واقع در تهران نظام آباد خيابان آيت اله 
مدنى چهار راه حسينى روبروى كارگاه مترو نبش كوچه يعقوبى (ساعت كار 15 الى 18) ارجاع 
و به كالسه 9509980944000269 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/12/7 و ساعت 
16:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  هفت  شماره  مجتمع   301 شعبه  دبير            110/119197  

 خواهان بانك تجارت دادخواستى به طرفيت خوانده فاطمه حاتمى به خواسته خلع يد تقديم 
عمومى  دادگاه   40 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه 
تهران مجتمع قضايى شهيد صدرواقع در تهران خ شهيد مطهرى خ ميرعماد  ارجاع و به كالسه 
950373 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/12/3 و ساعت 9:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى  
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/119194          منشى دادگاه حقوقى شعبه 40 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 

تجديدنظر خواه خانم زهرا لشگرى نژاد دادخواست تجديدنظر خواهى خود نسبت به دادنامه 
تجديدنظر  بودن  المكان  مجهول  علت  به  كه  نموده  تسليم  دادگاه  اين  به   950660 شماره 
خوانده آقاى مهرداد پروارچيان حسب درخواست تجديدنظر خواه مراتب يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج مى گردد تا تجديدنظر خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست تجديدنظر و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه اعالم نمايد بديهى است پس 

از انقضا مهلت ياد شده پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران  عمومى  دادگاه   36 شعبه  مدير          110/119192  

به طرفيت خوانده  امين جوادى دادخواستى  به مديريت سيد  ملل  اعتبارى   خواهان شركت 
ساالر شهرى ينگجه و سعيد ياور به خواسته مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت دادرسى ومطالبه 
به  نموده كه جهت رسيدگى  تهران  تاخيرتاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان  خسارت 
شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران واقع در تهران خيابان شهيد 
مطهرى خيابان ميرعماد مجتمع قضايى شهيد صدر ارجاع و به كالسه 9509982160100616 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/12/25 و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/119189          منشى دادگاه حقوقى شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 

خواهان سيد مهدى فاطمى نويسى دادخواستى به طرفيت خوانده فرح دخت اشرف جوالئى 
ومجتبى قدميارى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه خسارت دادرسى 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  خواسته  وتامين  وجه چك  مطالبه  و  تاخيرتاديه  ومطالبه خسارت 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   36 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان 
مجتمع  ميرعماد  خيابان  مطهرى  شهيد  خيابان  تهران  در  واقع  تهران  صدر  شهيد  قضايى 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9509982160100405 كالسه  به  و  ارجاع  صدر  شهيد  قضايى 
بودن  المكان  به علت مجهول  تعيين شده است  و ساعت 9:00  رسيدگى آن 95/11/25 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
كثيراالنتشار  از جرايد  يكى  نوبت در  مراتب يك  دادگاه  و دستور  امور مدنى  انقالب در  و 
آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
فوق جهت  مقرر  در وقت  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى 

رسيدگى حاضر گردد. 
 110/119187          منشى دادگاه حقوقى شعبه 36 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 

شماره  احمد   فرزند  فردچيان  اميرحسين  آقاى  عليه  محكوم  اجرائيه  مفاد  ابالغ  آگهى   
محكوم  خواسته:مهريه  آگهى  انتشار  از  پس  روز  ده  ظرف  مدت  پرونده:9500246/265 
له:زهرا مصيبى فرزند گداعلى  بموجب اجرائيه شماره دادنامه شماره 634 مورخ 95/4/30 
شعبه 265 دادگاه عمومى حقوقى تهران محكوم عليه محكوم است به پرداخت 50 قطعه سكه 
تمام بهار آزادى با احتساب خسارت دادرسى و حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مينمايد 
با توجه به ماده 9 قانون اجراى احكام  ضمنا نيم عشر دولت به عهده محكوم عليه مى باشد 
مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و119 اين قانون آگهى ميگردد 
وظرف ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته ميشود و در اين صورت براى عمليات اجرايى 
ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه اقامت خود را كتبا به 

قسمت اجرا اطالع دهد. 
تهران   2 خانواده   265 شعبه  دفتر  مدير           110/119183  

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  كالسه 9409980241301359 شعبه 116  پرونده  دادنامه 
خواهان:آقاى   9509970241300569 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى 
اسماعيل مبصرى موفق فرزند حسين   خوانده:آقاى احمد زينالى قره لو  خواسته :اعسار از 
خوانده  بطرفيت  فوق  به خواسته  دادخواستى  خواهان  گردشكار:  دادرسى    پرداخت هزينه 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
پرونده  محتويات  به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  كننده  امضا  بتصدى  دادگاه  مقرر  وقت  در 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.   راى دادگاه در خصوص 
دعوى آقاى اسماعيل مبصرى بطرفيت آقاى احمد زينالى قره لو داير به صدور حكم به اعسار از 
پرداخت هزينه دادرسى در پرونده كالسه 9401238  نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده 
و با عنايت به گواهى گواهان خود به شرح منعكسه در صورتجلسه مورخ 95/5/6 اين دادگاه 
دعوى خواهان ثابت تشخيص و مستندا به مفاد مواد 504 و506  قانون آئين دادرسى مدنى 
حكم به اعسار و معافيت موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسى تا زمان مالئت ايشان صادر 
و اعالم ميشود .  راى صادره حضورى محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه    116 شعبه  رئيس             110/119164  

خانواده مجتمع قضايى  دادگاه  پرونده كالسه 9509980243200528 شعبه 284  دادنامه   
شهيد باهنر تهران تصميم نهايى شماره 9509970243201272 خواهان ها:1.  خانم حورا 
زارعيان فرزند غالمرضا 2.  آقاى محمد غفارى فرزند جواد  خوانده:آقاى غالمرضا زارعيان فرزند 
حسين  خواسته :اذن در ازدواج    گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مينمايد.   راى دادگاه در خصوص دادخواست دوشيزه خانم 1.  خانم حورا زارعيان فرزند غالمرضا 
2.   آقاى محمد غفارى فرزند جواد بطرفيت آقاى غالمرضا زارعيان فرزند حسين كه ولى قهرى 
خواهان مى باشد بخواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمى آن بدون تحصيل اجازه خوانده به دليل 
عدم دسترسى به وى نظر به اينكه خواهان نامزد خود را به اين شرح معرفى نموده است (آقاى 
محمد غفارى فرزند جواد متولد 1368/3/22 داراى كد ملى به شماره 1050038894 صادره 
از نيشابور ميباشد و به شغل مغازه دار اشتغال دارد و ماهيانه سه ميليون تومان درآمد دارد 
و مهريه مورد توافق برابر با تعداد 14 عدد سكه تمام بهار آزادى منظور شده) ونظر به اينكه 
دادگاه با تحقيقات الزم از مطليعن مضبوط در پرونده احراز نموده كه به خوانده امكان دسترسى 
فعال وجود ندارد و از طرفى نامزد معرفى شده را هم كفو خواهان دانسته و خواهان را نيز رشيد 
و بالغه مى داند لذا بنا به تجويز ماده 1044 قانون مدنى اصالحى مصوب 1370 به خواهان اجازه 
مى دهد به يكى از دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و وصلت مزبور را با اجراى عقد نكاح دائم ايجاد 
ونسبت به ثبت رسمى آن در معيت نامزدش آقاى محمد غفارى فرزند جواد اقدام نمايد و در اين 
رابطه دفاتر رسمى ثبت ازدواج مكلفند اين واقعه نكاح را بدون لزوم تحصيل اذن ولى قهرى به 
ثبت برسانند و طرفين مى توانند در صورت توافق شرايط مندرج در نكاحنامه رسمى فعلى را در 
نكاح خود شرط كنند راى صادره غيابى ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن 

ظرف بيست روز تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظراستان تهران مى باشد. 
تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   284 شعبه  رئيس           110/119162  

تجديدنظر خواهى شنتيا حسن شاهى دادخواستى به طرفيت تجديدنظر خوانده 1.  محمدرضا 
دادگاه  تقديم  دادنامه شماره 804 شعبه 20  به  نسبت  تدبير  فين  هيما  2.  شركت  بابايى 
هاى عمومى شهر تهران نموده وبه كالسه 20/950837 پرونده مى باشد و به علت مجهول 
قانون   73 ماده  تجويز  وبه  خواهان  تجديدنظر  درخواست  و  خوانده  تجديدنظر  بودن  المكان 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و چنانچه 

مطلبى دارد كتبا اعالم نمايد. 
تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع   20 شعبه  دفتر  مدير          110/119154  

اعتراض  خواسته  به  جبارى  يداله  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  خانى  نرگس  مجيد  خواهان 
عمليات اجرايى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احكام مدنى) تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد بهشتى تهران واقع در تهران خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى 
شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه 9509980228300684 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
95/11/26 و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/119138          منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   32 شعبه   9509980229200484 كالسه  پرونده  دادنامه 
قضايى شهيد مدنى تهران تصميم نهايى شماره  خواهان:آقاى عباس ملكى فرزند مالك با وكالت 
آقاى حامد سيار فرزند محسن   خوانده:آقاى محمد هوبر فرزند على  خواسته ها:1.  مطالبه 
خسارت دادرسى 2.  الزام به تنظيم سند رسمى ملك  راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى عباس 
ملكى فرزند مالك با وكالت آقاى حامد سيار بطرفيت آقاى محمد هوبر بخواسته الزام خوانده به 
تنظيم سند رسمى انتقال شش دانگ آپارتمان قطعه دوم شمالى به پالك ثبتى 2395/75463 
متن  بشرح  دادرسى  خسارت  احتساب  با  ريال  ميليون   21 مبلغ  به  مقوم  تهران   10 بخش 
نامه  مبايعه  بموجب  موكل  نموده  اظهار  خواهان  وكيل  كه  توضيح  اين  با  تقديمى  دادخواست 
شماره 1642-85/2/18 آپارتمان موصوف را از خوانده و در حال حاضر متصرف آن ميباشد 
ليكن متاسفانه خوانده سابقا اقدام به انجام معامله معارض نسبت به آپارتمان مذكور نموده 
كه با پيگيريهاى موكل نامبرده به اتهام مال غير و ابطال كليه معامالت معارض انجام شده لذا با 
عنايت به اينكه خوانده كماكان از تنظيم سند انتقال بنام موكل امتناع مى نمايد بنابراين تقاضاى 
صدور حكم بشرح خواسته را دارد نظر به محتويات پرونده و با توجه به اينكه مدارك ابرازى 
خواهان از جمله تصاوير مصدق مبايعه نامه 1642-1385/2/18 و دادنامه شماره 692 مورخ 
94/8/5 شعبه 56 دادگاه تجديدنظر استان تهران و نيز مفاد پاسخ استعالم واصله از اداره 
ثبت اسناد و امالك داللت بر انتقال ملك به ايشان و ابطال معامالت معارض بعدى و مالكيت 
فعلى خوانده بر ملك متنازع فيه را دارد و با عنايت به اينكه خوانده عليرغم ابالغ هيچگونه 
ايراد اعتراض يا دفاعى در قبال دعوى خواهان ومستندات ايشان بعمل نياورده عليهذا دادگاه 
و  مدنى  قانون   223 و219و220   10 موصوف  باستناد  و  تشخيص  وارد  را  خواهان  دعوى 
مواد 198 و515 و519 قانون آئين دادرسى مدنى خوانده را به تنظيم سند رسمى انتقال 
ششدانگ آپارتمان قطعه دوم شمالى در طبقه همكف به پالك ثبتى 75463 فرعى از 2395 
اصلى مفروز از 57033 فرعى از اصلى مذكور بخش 10 تهران بنام خواهان و پرداخت مبلغ 
2137518 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى در حق خواهان 
محكوم مينمايد.  راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ توسط خوانده قابل 
واخواهى در اين دادگاه بوده و سپس ظرف بيست روز بعد از آن ونيز بعد از همين مدت از 
تاريخ ابالغ به خواهان قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 

تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   32 شعبه  رئيس           110/119126  

حصر وراثت  خانم زينب  ايران پرست به شماره شناسنامه 51 مطابق دادخواستى تقديمى 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  خواست  در  شعبه  اين  از   9480/311/95 پرونده  كالسه  به 
چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر  ايران پرست  به شماره شناسنامه 100 در تاريخ 
95/9/14اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  1- زينب ايران پرست   ش ش 51  متولد 1338  صادره از شبستر نسبت به متوفى  
فرزند  2- محمد ايران پرست  ش ش10361 صادره از تهران  نسبت به متوفى  فرزند  3- 
غالمحسين ايران پرست   ش ش  509  صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 4- نرجس 
خاتون ايران پرست   ش ش 13  صادره از شبستر نسبت به متوفى  فرزند 5-ليال ايران 
پرست ش ش  583   صادره ازتهران نسبت به متوفى  فرزند 6- فاطمه ايران پرست   ش 
ش  2506 صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مينمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى 

ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد 
تهران   7 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   311 شعبه  رييس     110/121344  

 حصر وراثت اقاى سيدابراهيم پاك زاديانبه شماره شناسنامه 16 مطابق دادخواستى تقديمى 
به كالسه پرونده 927/311/95 از اين شعبه در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان اقدس ايزدى  به شماره شناسنامه 276 در تاريخ 91/10/3اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- سيد ابراهيم  
پاك  متوفى همسر  2- سيداحسان  به  مهديشهر  نسبت  از  زاديان  ش ش 16صادره  پاك 
زاديان  ش ش 8040  صادره از تهران  نسبت به متوفى  فرزند  3-  سيدمحسن پاك زاديان 
ش ش  5363 صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 4- نسيم السادات پاك زاديان  ش 
ش 0013294229  صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 5- صديقه پاك زاديان ش ش 
28792صادره ازتهران نسبت به متوفى  فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مينمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى 

ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد 
تهران   7 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   311 شعبه  رييس     110/121341  

 حصر وراثت خانم شهناز عبادى موالو به شماره شناسنامه 1521 مطابق دادخواستى تقديمى 
نموده  وراثت  حصر  گواهى  خواست  در  شعبه  اين  از   923/311/95 پرونده  كالسه  به 
تاريخ  به شماره شناسنامه 346 در  موالو   و چنين توضيح داده كه شادروان بستى عزيزى  
95/8/15اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  1- شهناز  عبادى موالو  ش ش   1521  صادره از تهران  نسبت به متوفى  فرزند  2- زهرا 
عبادى موالو  ش ش  858  صادره از تهران  نسبت به متوفى  فرزند  3- فاطمه عبادى موالو   
ش ش  5223 صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند 4- توران عبادى موالو  ش ش  965 
صادره از تهران نسبت به متوفى  فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى در خواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد 
تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد 
تهران   7 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   311 شعبه  رييس     110/121338  

خواسته  به  رامشه  اله  ولى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  پور  پارسا  تقى  محمد  خواهان   
ساير دعاوى غيرمالى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
خيابان  تهران  در  واقع  تهران  بهشتى  مجتمع قضايى شهيد  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 23 
كالسه  به  و  ارجاع  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  سميه  خيابان  تقاطع  قرنى  سپهبد  شهيد 
9509980228300663 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/11/23 و ساعت 11:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/119136          منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   127 شعبه   9509980242400328 كالسه  پرونده  دادنامه 
قضايى شهيد باهنر تهران تصميم نهايى شماره   خواهان:آقاى على ساعدى دميرچى فرزند موسى 
با وكالت آقاى مهدى رياضى مباركى فرزند على    خوانده:آقاى محمود ربانى فرزند محمد  خواسته ها 
:1.  مطالبه خسارت دادرسى 2.  مطالبه خسارت تاخيرتاديه 3.  مطالبه وجه چك  خواسته آقاى على 
ساعدى دميرچى با وكالت مهدى رياضى مباركى ريا به طرفيت خوانده آقاى محمود ربانى پور مطالبه 
مبلغ 320/000/000 ريال بابت اصل خواسته مستندا به 2 فقره چك به شماره سريال 414962و 
414972 مورخ 8/15 و 94/8/20 عهده حساب جارى شماره بانك صادرات با احتساب خسارت 
دادرسى وخسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل مى باشد نظر به اينكه صدور و وجود اصل چك در 
يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان 
دارنده دارد وبا توجه به اينكه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت 
آن خدشه اى وارد نشده است و در مقابل دعوى مطروحه نيز دفاعى معمول نشده و ايراد و تكذيبى 
به عمل نيامده است و دليلى دائر بر پرداخت وجه چك مورد دعوى و تحصيل برائت ذمه از سوى 
خوانده ابراز نگرديده است لذا دادگاه دعوى را محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده 
و استصحاب بقا دين مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مورخ 
76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع مزبور مورخ 
1377/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ هزينه دادرسى و مبلغ به 
عنوان حق الوكاله وكيل و نيز خسارت تاخيرتاديه بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه  
توسط احد اجراى احكام از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران استعالم ميشود در حق خواهان محكوم 
مينمايد راى صادره غيابى بوده و پس از 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس 

ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   127 شعبه  رئيس              110/119134   

موضوع  950092/127/ج  كالسه  اجرايى  پرونده  موجب  به  اول  نوبت  مزايده  صورتجلسه 
نادر  آقاى  عليه  آقاى مرتضى شجاعى  له  تهران  دادگاه عمومى  از شعبه 127  دادنامه صادره 
شجاعى و غيره مبنى بر دستور فروش مال مشاعى با توجه به معرفى مال مشاعى و ارزيابى آن 
كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى كه به شرح ذيل ارزيابى و توصيف احتمالى گرديده و 
مصون از اعتراض مانده است لذا مال مشاعى مقرر شده در روز يكشنبه مورخ 95/11/3 از 
ساعت 10 الى 11 دفتر شعبه 127 دادگاه عمومى تهران كه به آدرس ضلع شمال غربى فلكه 
چهارم تهرانپارس مجتمع قضايى شهيد باهنر از طريق مزايده به فروش برسد قيمت مال از 
پايه بهاى ارزيابى شده شروع و به شخص حقيقى و يا حقوقى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا وفى المجلس از برنده مزايده اخذ والباقى 
ظرف يكماه از تاريخ برگزارى مزايده بايد در صندوق دادگسترى توديع گردد.  پس از انجام 
مراحل قانونى و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه 
در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت نمايد سپرده وى پس از كسر هزينه هاى اجرايى 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاى نقل و انتقال به عهده محكوم عليه 
است و از محل فروش پرداخت خواهد شد.  ضمنا طالبين در صورت تمايل ميتوانند پنج روز 
قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسايى معتبر به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 
از مورد مزايده داده مى شود نظريه كارشناسى:شش دانگ پالك ثبتى 6718/1159 بخش 
دو تهران واقع از نشانى نارمك خيابان جانبازان شرقى (گلبرگ شرقى) خيابان شهيدان ضعيف 
بن بست اول پالك 46 كه متعلق است به يك قطعه زمين به مساحت 108 متر مربع قطعه 11 
تفكيكى مفروز و مجزا شده است از پالك فرعى 248 و اصلى مرقوم واقع در بخش دو تهران 
حدودا ملك شماال بطول 6 متر به پالك مجاور و شرقا بطول 18 متر به پالك مجاور جنوبا به 
طول 3 متر به كوچه بن بست چهار مترى و 3 متر به پالك مجاور و غربا به طول 18 متر به پالك 
مجاور اعيانى دو طبقه قديمى به صورت دو واحد مسكونى در سمت شمالى عرضه واقع گرديد 
است كه مشتمل بر طبقات همكف اول است كفها اكثرا از موزائيك مى باشند گرمايش از طريق 
بخارى گازى و سرمايش بوسيله كولر آبى قابل تامين ميباشند حسب اظهار خواهان ملك مورد 
نظر فاقد سكنه ميباشد ملك داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى است با عنايت به مراتب 
صدراالشاره بافت منطقه موقعيت قرارگيرى ملك و با توجه به عوامل زمانى و مكانى موثر در 
قضيه و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهى به شهردارى و بانكها و سازمان امور مالياتى و ساير 
ارگانها قيمت پايه شش دانگ عرصه واعيان ملك مورد نظر به مبلغ 6/350/000/000 ريال 

برآورد و اعالم ميگردد. 
تهران  عمومى  دادگاه   127 شعبه  احكام  اجراى  دادورز         110/119131  

رئيس کل سازمان امور مالياتي گفت: طي ماه هاي اخير که اداره کل مبارزه 
با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي تشکيل شد، 45 مورد فرار 

مالياتي به ميزان هفت هزار و 500 ميليارد رالت شناسايي شد.
ب��ه گ��زارش ايرنا، س��يد کامل تقوي نژاد افزود: باي��د عده اي را که ماليات 

نمي دهند، شناسايي کنيم و از آنها ماليات بگيريم.
وي گفت: سياس��ت کليدي ما اين اس��ت که مردم از معافيت ها و امتيازات 
مالياتي که قانون براي آنها مشخص کرده، اطالع پيدا کنند. رئيس سازمان 
امور مالياتي افزود: ظرفيت مالياتي در کشور باالست و اگر بخواهيم آنها را 
ب��ه فعلي��ت درآوريم، لزومي ندارد ماليات افرادي که ماليات خود را پرداخت 

مي کنند افزايش دهيم. وي بيان کرد: تالش مي کنيم سازمان امور مالياتي، 
سازماني سالم و چابک باشد، هيات هاي حل اختالف مالياتي بايد در مدت 
زماني کوتاه انجام ش��ود و اراده ما بر اين اس��ت که حتما قاضي در جلس��ات 

حضور داشته باشد.
تقوي نژاد خواهان اين شد جلساتي که بدون حضور قاضي تشکيل مي شود 
مجددا برگزار ش��ود و گفت: در جلس��اتي که با دادس��تان کل کشور داشتيم 

خواهش کردم به قضات تاکيد شود در اين موضوعات، مستقل باشند.
وي گفت: بايد از موديان حمايت کنيم تا به کس��ي فش��ار نيايد و اکنون که 

فصل بخشودگي هاست بايد از اين فرصت استفاده شود.

رئيس سازمان امور مالياتي درباره استفاده موديان از معافيت ها و امتيازات 
گفت: ش��رط برخورداري از امتيازات اين اس��ت که حتما اظهارنامه ارس��ال 
شده باشد. وي تصريح کرد: به دنبال اين هستيم راهکاري براي مواردي 
ک��ه غي��ر عمد اظهارنامه ارس��ال نش��ده پيدا کني��م. وي در خصوص تهاتر 
بدهي هاي مالياتي گفت: با توجه به اختياراتي که مجلس داده است چنانچه 
بدهي قطعي دولت به اقش��ار مختلف به تاييد وزارتخانه مربوط رس��يده و 
در دفتر وزارت اقتصاد ثبت ش��ود، مي تواند با بدهي هاي دولت تهاتر ش��ود. 
تقوي نژاد با اشاره به هفت هزار بنگاهي که قرار بود تسهيالت رونق توليد 
بگيرند گفت: بدهي قطعي شده آنها به صورت پلکاني تقسيط شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي

شناسايي ۷500 
ميليارد ريال فرار 
مالياتي


