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آمار ۱۰ماهه نشان داد؛
 عقب ماندگی ۱۷ هزار میلیارد تومانی 
درآمدهای مالیاتی دولت

بررسی عملکرد بودجه در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه امسال 
نشان می دهد درآمدهای مالیاتی با عقب ماندگی ۱۷ هزار میلیارد 

تومانی مواجه شده است.
به گزارش تسنیم، براساس گزیده آمارهای اقتصادی منتشر 

ش��ده از سوی بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی کشور در طی ۱۰ 
ماهه منتهی به دی ماه امسال با رقمی نزدیک به 8۰ هزار میلیارد 
تومان نسبت به میزان مصوب قانون بودجه سال 96 با عقب ماندگی 
۱۷ هزار میلیارد تومانی مواجه ش��ده است. این در حالی است که 

درآمدهای مالیاتی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل با رشد ۷ 
درصدی مواجه شده اس��ت. همچنین در این مدت بیش از ۱8۱ 
هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه ای انجام شده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل با رشد ۱5 درصدی همراه بوده است.

تهیه نقشه راه آب و برق در شرایط بحرانی
دبیر کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��امی 
گفت: در جلسه اخیری که با وزیر نیرو داشتیم برای ما 
مشخص شد که نقشه راهی برای آب و برق با نگاهی به 
وضعیت بحرانی کشور ناشی از خشکسالی ها و نیازهای 

آتی در وزارت نیرو تهیه شده است.
به گزارش تس��نیم، کوروش کرم پور اظهار داشت: 
در جلس��ه عصر کمیس��یون انرژی، وزیر نیرو در جمع 
اعضای این کمیسیون حاضر شد و صحبت های مفیدی 
درخص��وص آخری��ن وضعیت تأمین آب و برق کش��ور 
مورد طرح و بررس��ی ق��رار گرفت. وی اف��زود: در این 
جلسه یک سوال از اردکانیان مطرح شد که سوال کننده 
فاحت پیشه و س��وال درخصوص حوزه انتخابیه ایشان 
ب��ود که وزیر نی��رو به دقت و با اس��تناد ب��ه داده های 
کارشناس��ی به این سوال پاس��خ داد و مقرر شد جهت 

پیگیری امور مربوطه کمیته ای تشکیل شود.
کرم پور درخصوص اینکه طبق برنامه ارائه ش��ده از 
سوی مجلس قرار بود 4 سوال از وزیر نیرو در این جلسه 
مطرح شود، گفت: بله، ولی سه سوال دیگر از برنامه جلسه 
خارج شد چراکه وزارت نیرو یکی از وزارتخانه هایی است 
که تعامل بس��یار خوبی با مجلس شورای اسامی دارد و 
با برگزاری جلسات کارشناسی بین مدیران این مجموعه 
و نمایندگان مجلس، بسیاری از ابهامات و سواالت پیش 
از طرح، برطرف ش��ده و یا با در دس��تور کار قرار گرفتن 
بررس��ی ها و پیگیری های جدید، از طرح این سواالت در 

مجلس خودداری می شود.
نماین��ده مردم فیروز آباد، فراش��بند، قیر و کارزین 
با اش��اره به س��فری ک��ه اخیراً وزی��ر نیرو به اس��تان 
فارس داش��ت، گفت: در این س��فر ضمن کلنگ زنی و 
بهره ب��رداری از پروژه های مختل��ف، وزیر نیرو در جمع 
مردم حاضر شد و در بخش ها و رده های مختلف با دقت 

و حوصله پاسخگوی نظرات و انتقادات بود.
وی افزود: در این سفر متوجه رویکرد درست وزیر 
نیرو برای برخورد با مسائل و مشکات بخش آب و برق 
کشور شدم و به چشم دیدم که با چه دقتی کوچکترین 

مسائل مورد توجه مدیران وزارت نیرو قرار دارد.
کرم پ��ور با بیان اینک��ه "در هفته های اخیر عاوه بر 
همراهی وزیر نیرو در سفر به فارس، جلسات متعددی با 
وی و معاونان وزیر نیرو داش��تیم"، گفت: تا پیش از این 
تصور بنده این بود که وزارت نیرو فاقد برنامه مش��خص 
در زمینه نگاه بلندمدت و راهبردی به آب و برق اس��ت؛ 
چراکه مش��کات موجود در کشور موید این امر بود، اما 
اکنون بعد از شنیدن توضیحات دکتر اردکانیان و شرکت 
در جلسات متعدد کارشناسی تیم مدیریتی وزارت نیرو، 
نگاه من به وزیر نیرو و مدیران این وزارتخانه تغییر کرد.

وی تصریح کرد: در جلس��ه اخیری ک��ه با وزیر نیرو 
داشتیم برای ما مشخص شد که نقشه راهی برای آب و برق 
با نگاهی به وضعیت بحرانی کشور ناشی از خشکسالی ها و 

نیازهای آتی در وزارت نیرو تهیه شده است.

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي: فيروزه فالح ارجمند- روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن 

رديف
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خانوادگي

نوع اوراقعملکرداصل مالياتنوع شغل
تاريخ و ساعت هيئت حل شماره برگ  تشخيص- برگ قطعي-راي

اختالف مالياتي
نشاني  اداره امور مالياتي

شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي

رودسر- خيابان بسيج----۴۹۰۴-۱۳۹۶/۱۱/۲۹راي بدوي هيات حل اختالف مالياتي۱۴۸۱۰۶۷۲۰۱۳۹۵پزشک متخصصزهرا اصفهاني۱

رودسر- خيابان بسيج۱۳۹۷/۰۱/۲۰-۹۳۳۱۷۱۲:۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۶دعوت به هيات حل اختالف مالياتي۹۷۴۰۲۵۰۱۳۹۵کابينت سازياحمد رجبي۲

۳
ابراهيم 

محمديان 
گرمجاني

درب و پنجره 
سازي

رودسر- خيابان بسيج۱۳۹۷/۰۱/۲۰-۹۳۳۱۸۱۲:۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۶دعوت به هيات حل اختالف مالياتي۱۰۷۸۹۲۰۰۱۳۹۴

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : فاطمه يوسف خواه رودسري

۴۱۹۰۸۹۶۲-۹۶/۰۹/۱۱برگ دعوت هيات بدوي۱۹۹۷۵۰۰۰۱۳۹۰خدماتيبهند رايانه۱
۹۷/۰۱/۲۱ ساعت 

۱۰ عصر

رشت- ميدان فرهنگ- 
خيابان امام خميني- اداره 

کل امور مالياتي گيالن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على محمدى نسب فرزند حسين 
شماره ابالغنامه:9610102513701216 شــماره بايگانى 960174 خواهان بانك شهر 
با وكالت رسول خيابانى دادخواستى به طرفيت خواندگان على پورات فرزند صفر و رضا كاردان 
فرزند على اصغر على محمدى نســب فرزند حســين، مجيد اخگر فرزند محمد و ســيد مســعود 
ســجادى فرزند سيد حسين به خواســته مطالبه وجه چك به مبلغ 657023154 ريال و مطالبه 
خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982513700170 شــعبه 19 دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرســتان قم ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 97/1/27 ســاعت 9:45 صبح  تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 ق.آ.د.م به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
يــك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهــى به دفتــر دادگاه واقع در قم، خيابان ســاحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى 
حقوقى شهرســتان قم، طبقه زيرزمين، شــعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى 

در حاضر گردد. 
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – هادى نعمتى

متن آگهى 
شــماره ابالغنامه 9610102516107090  شــماره بايگانى 960273 محكوم له : محمد 
ســليمى محكوم عليه اميد خدايى پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه 
كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از اين شعبه (25 حقوقى قم) در 
پرونده كالسه 9609982516100215 به موجب دادنامه شماره 9609972516101094 
مورخ 96/10/6 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى قم محكوم عليه محكوم به پرداخت 
مبلغ 700000000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از 
تاريخ چك لغايت زمان اجراى حكم در مرحله بدوى در حق محكوم له و پرداخت هزينه دادرسى 
در راســتاى ماده 511 ق.آ.د.م مى باشد پرداخت نيم عشــر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى 
بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط 
بــه معرفــى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له يا ابالغ واقعــى اجرائيه به محكوم 
عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى 
احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى 
نســبت به اجــراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غيراينصورت واحــد اجراى احكام طبق مقررات 
نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدامم خواهد نمود قم خيابان ساحلى 

جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه همكف اتاق 355
 مديردفتر دادگاه حقوقى شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم- صالح تقى خانى

متن آگهى
 شــماره ابالغنامــه 9610102512907686  شــماره بايگانــى 960362 محكــوم لــه : 
بانــك مهر اقتصــاد محكوم عليه بهنام عابدينى پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله 
بــه بهنــام عابدينى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى شــود طبق اجرائيه صــادره از دادگاه 
عمومــى حقوقــى قم در پرونــده كالســه 9609982512900314 به موجب دادنامه شــماره 
9609982512900861 مــورخ 96/8/22 صــادره از شــعبه 9 دادگاه عمومــى حقوقى قم 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 335000000 ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 12297000 ريال به عنوان هزينه دادرســى و پرداخت مبلغ 9240000 ريال به عنوان 
حق الوكاله وكيل و همچنين به پرداخت مابه التفاوت نرخ تغيير شــاخص قيمتها از تاريخ صدور 
چــك 16926081/174675 مورخ 96/3/30 به مبلــغ 335000000 ريال لغايت پرداخت 
محكوم به در حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزنيه اى اجرائى بر عهده 
محكــوم عليه مى باشــد پرداخت  نيم عشــر حق اجرا و نيز هزينه هــاى اجرائى بر عهده محكوم 
عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن 
معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد لذا 
مفــاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجــراى ماده 73آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى 
مفــاد اجرائيــه اقدام گردد در غيراينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى 
مدلــول اجرائيــه و وصول هزينــه اجرايى اقدام خواهــد نمود قم خيابان ســاحلى جنب زندان 

ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اول شعبه 9 دادگاه عمومى (حقوقى)
 مديردفتر دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم- محمدرضا اشرفيان

متن آگهى 
شــماره ابالغنامه 9610102523702566  شــماره بايگانى 960152 محكوم له : محمد 
نوش آبادى محكوم عليه مهدى ارجمند پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به آقاى 
مهدى ارجمند كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 37 حقوقى 
شــورا قم در پرونده كالســه 960152 به موجب دادنامه شــماره 9609972523700251 
مورخ 96/8/14 صادره از شعبه 37 محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 13700000 ريال 
بابت اصل خواسته ونيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از زمان سررسيد لغايت زمان 
اجراى حكم و پرداخت خســارات ناشى از هزنيه دادرسى در مرحله بدوى در حق محكوم له مى 
باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزنيه اى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد پرداخت  
نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه 
بــه غيابى بودن حكم اجــراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از 
محكــوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد لــذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت 
در اجراى ماده 73آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج 
مى گردد تا ظرف 10 روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در 
غيراينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه 
اجرايى اقدامم خواهد نمود جمكران رو به روى درب 3 شــعبه مسجد جنب كالنترى 26 مجتمع 

قضايى جمكران طبقه زيرزمين 
 مسئول دفتر شعبه 37 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- كرباسى يزدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابوالفضل قزلباش فرزند حسينعلى
شــماره ابالغنامه:96101025331106824 شــماره بايگانــى 961008 خواهان بهرام 
چراغى فرزند اســماعيل خوانده ابوالفضل قزلباش فرزند حسينعلى به خواسته مطالبه خسارت 
تاخــى تاديه –مطالبه هزينه دادرســى- مطابه حــق الوكاله وكيل – تامين خواســته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982531100956 شعبه  
دادگاه عمومى بخش جعفريه اســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/2/5 ساعت 11 صبح 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضــوع ماده 73 ق.آ.د.م به علــت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر 

گردد. 
 مدير دفتر دادگاه عمومى بخش جعفرآباد قم – دوستى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم فخرى آقائى فرزند سيد تقى 
شــماره ابالغنامه:9610102513110188 شماره بايگانى 960815 خواهان خانم اكرم 
كتابى فرزند فتحعلى دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته اثبات وقوع بيع و الزام 
به تنظيم ســند رســمى ملك، اثبات مالكيت (مالى غير منقول) و مطالبه خسارات دادرسى مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982513100696 شعبه 11 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/4/6 ساعت 11 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائــم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گــردد. قم خيابان 
ســاحلى جنب زندان ســاحلى دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم طبقه همكف شعبه 11 دادگاه 

عمومى (حقوقى)
منشى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – درويش كرمى

دادنامه 
شــماره دادنامه:9609972520400446 شــماره پرونــده 9609982520400198 
شــماره بايگانى شــعبه :960198 خواهان امير على حيدرى فرزند امير حســين نشــانى قم م 
توحيد خ 20 م زاد  بين ك 6 و 8 پ 266 خوانده :آقاى رضا ناروئى فرزند على مجهول المكان 
خواســته :مطالبه وجه حواله به مبلــغ 16000000 ريال به انضمام خســارات قانونى و هزينه 
هاى دادرســى و خسارت تاخيرتاديه راى شورا در خصوص دادخواست خواهان فوق به طرفيت 
خوانده فوق به خواسته مطالبه وجه 1 فقره حواله به مبلغ به شماره 215027-93/6/7 عهده 
موسســه اعتبارى ثامن و گواهى عدم پرداخت موسســه محال عليه بــا عنايت به اوراق پرونده 
خواهان مدعيست مبلغ 16000000 ريال را از خوانده طلبكار مى باشد با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه رسيدگى و نظر به بقاء اصل حواله در يد خواهان كه داللت بر بقاء ذمه خوانده 
دانســته و نامبــرده دليل و مدرك مبنى بر برائت ذمه خود به شــعبه ارائه نداده شــورا ضمن 
استصحاب بقاء دين وى خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 198و519 ق.آ.د.م 
و مــواد 1257و1258و1286و1301 ق.م راى بــر محكوميت خوانده بــه مبلغ 16000000 
ريال به انضمام خســارات قانونى شــامل هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و در خصوص 
خســارت تاخير تاديه با توجه به عدم احراز شرايط مندرج در ماده 522ق.آ.د.م به استناد ماده 
197 همــان قانــون راى بر بى حقى خواهان صــادر و اعالم مى گردد راى صــادره غيابى و ظرف 
20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 
خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى قم مى باشــد قاضى شــوراى حل اختالف شــماره 4 قم – 
قاســمى سوته رونوشت بابر با اصل اداريست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذكر تهيه و تنظيم 

مى گردد 
دبير شوراى حل اختالف شعبه 4 قم 

دادنامه 
پرونده كالســه 9609982520400387 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
قم تصميم نهايى شماره 9609972520400572 شماره بايگانى 960387 خواهان آقاى رضا 
سورانى بزچلوئى فرزند حسن نشانى قم انتهاى جواداالئمه 20 م باهنر 10 م امام رضا نبش ك 
10 لوازم خانگى محمد خوانده آقاى عباس ميرزايى فرزند احمد مجهول المكان خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 3940000 ريال با استعانت از ا.. متعال در خصوص دادخوسات خواهان فوق به 
طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 3940000 ريال به انضمام خسارت تاخير 
تاديه و هزينه دادرســى شــورا پس از بررســى جميع اوراق و محتويات پرونده و عدم حضور 
خوانده و خواهان در جلســه رســيدگى على رغم ابالغ قانونى مســتندا به مــواد 515-198-
519 ق.آ.د.م و 1257و1258 ق.م راى بــر محكوميــت خوانــده بابت اصل خواســته به مبلغ 
3940000 ريــال و نيز هزينه دادرســى در حق خواهان را صادر مــى نمايد در خصوص تاخير 
تاديه باتوجه به خوانده بابت اصل خوســته به مبلغ 3940000 ريال و نيز هزينه دادرســى در 
حــق خواهــان را صادر مى نمايد در خصــوص تاخير تاديه با توجه به عدم احراز شــرايط مندرج 
مندرج در ماده 522ق.آ.د.م و ماده 197 همان قانون شورا راى بر بيحقى خواهان را صادر مى 
نمايــد راى صــادره غيابى و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و 
سپس قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى قم مى باشد قاضى شوراى حل اختالف 
شماره 4 قم – قاسمى سوته رونوشت بابر با اصل اداريست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذكر 

تهيه و تنظيم مى گردد 
دبير شوراى حل اختالف شعبه 4 قم 

آگهى ابالغيه طالق
آقاى محمد موسى اخترى فرزند  غالم سخى به شما ابالغ مى شود كه همسر قانونى شما خانم 
بس بى بى محمديان فرزند دين محمد با در دســت داشــتن حكم دادگاه قصد طالق از شما را دارد 
بدينوســيله به شما اخطار مى شود ظرف مدت 10 روز به دفتر طالق شماره 2 دامغان حاضر شويد 
در صورت عدم حضور ، طالق واقع مى شود. آدرس دفتر طالق: دامغان شهرك گلستان بلوار ياسمن 

فرعى 8 پالك 40
على اكبر سبحانى – سردفتر ازدواج 21 و طالق 2 دامغان

 آگهي مزايده اموال غير منقول ( اسناد رهني )  آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9201517 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
312/18 متر مربع داراى پالك 16 فرعى از 3375 اصلى مفروز و باقيمانده از پالك فرعى و اصلى مذكور واقع در اراضى حسن آباد بخش 3 تهران محدود به 
حدود: شماالً : بطول 17/20 متر به كوچه.  شرقاً: بطول 18/15 متر به خيابان ويال.  جنوباً: بطول 17/20 متر پى به ديوار پالك 3374.  غرباً بطول 18/15 متر خط 
مستقيم به قطعه تفكيكى ذيل ثبت 6783 صفحه 312 دفتر 62 امالك و برابر سند قطعى 37611 دفتر 296 تهران به اقايان: سيامك و جالل و بانوان سيمين 
و سپيده شهرت همگى بخارائى (هركدام نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ) انتقال يافته است و به موجب اسناد رهنى 29505- 79/9/12 و 49456 – 
88/8/12 دفتر اسناد رسمى 175 تهران در رهن بانك ملى قرار گرفته است و طبق نظريه مورخ 95/10/8 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد 
وثيقه عبارت است از: ملك موصوف واقع در تهران، خيابان استاد نجات الهى، نبش كوچه سلمان پاك، پالك 2 مى باشد.  ملك موصوف داراى گواهى پايان كار قبل 
از 49 به شماره 62072108 مورخ 87/9/9 از شهردارى منطقه 6 تهران: زير زمين انبار تجارى به مساحت 90 متر مربع، همكف يك واحد پاركينگ خصوصى به 
مساحت 14 متر مربع، راه پله به مساحت 15/50 متر مربع و يك واحد تجارى به مساحت 227/50 متر مربع، طبقه اول يك واحد مسكونى به مساحت 162 متر 
مربع و راه پله به مساحت 15/50 متر مربع.  ساختمان موصوف داراى سازه از نوع اسكلت آجرى و سقف طبقات چوب، بتن و آجر به صورت سه طبقه به منظور 
استفاده تجارى و ادارى است.  زيرزمين انبارى تجارى به مساحت 90 متر مربع، همكف تجارى به مساحت حدود 227/50 متر مربع طبقه اول به مساحت 162 متر 
مربع داراى سالن، 4 اتاق، هال، آشپزخانه، سرويس بهداشتى و حمام است كه كف آن سراميك و داراى دربها و پنجره هاى چوبى و فلزى مى باشد.  سيستم گرمايش 
بخارى گازى و سرمايش آن كولر مى باشد و داراى امتياز آب، برق، گاز است.  قدمت ساختمان بالغ بر 47 سال بوده، نماى خارجى آجر بوده و سهل البيع مى باشد 
و با احتساب سرقفلى به مبلغ 80/000/000/000 ريال (هشتاد ميليارد ريال) ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در 
روز شنبه مورخ 97/2/1 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى واقع در چهار راه  جهان كودك ساختمان معاونت اجراى ثبت استان تهران 
سالن مزايده از طريق مزايده  حضورى بفروش مى رسد و مزايده از مبلغ 80/000/000/000 ريال (هشتاد ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم  آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز 
بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مى توانند با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در 
وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.  ضمنا بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاى، دارايى و شهردارى و . . .  

خواهد بود.  ضمنا مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد.  تاريخ انتشار آگهى: 1396/12/22 
نقيبى  – رسمى  اسناد  اجراى  سوم  اداره  رئيس  الف                       21408/م. 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139660301078001709 مورخ 96/7/19 هيئت اول موضوع قانون تعيين 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي  آباد تهران تصرفات  يافت  ثبتي حوزه ثبت ملك  اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در  واحد  تكليف وضعيت 
با بناي احداثي در آن به مساحت72مترمربع در قسمتي  غفار نوري فرزند بداقعلي بشماره شناسنامه578 صادره از زنجان در ششدانگ يك قطعه زمين 
از پالك7672فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك2649 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش12تهران خريداري از مالك رسمي آقاي حاجي ابوالفضل 
ضابطيان رياحي محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.  بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.   تاريخ انتشار نوبت اول 96/12/7  تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/22
غضنفري غالمرضا  تهران-  آباد  يافت  امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس  الف                 20845/م   

مفقودی
پروان��ه انتش��ار پایگاه خب��ری منتخبی��ن نیوز به 
ش��ماره ثبت ۸۰۵۲۰ و کارت مدیر مس��ئولی به نام 
سعید سیفی، مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع 
كــش و خـط  محرک��ه  نی��رو  همگ��ن 

قطعه سازان کشور با مه آلود 
توصیف کردن آینده صنعت قطعه س��ازی، رش��د 
قیم��ت نهاده ه��ای تولی��دی و موافق��ت نک��ردن 
خودروس��ازان با افزایش قیمت قطعات را از جمله 

دالیل این مساله عنوان کرد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، آرش محبی ن��ژاد اف��زود: 
قطعه س��ازان کش��ور ایام پایانی س��ال ۱396 را در 
حالی سپری می کنند که این روزها باید با مشکات 
نقدینگ��ی و افزای��ش قیم��ت غیرقابل پیش��رفت 
نهاده ه��ای تولی��د و به خصوص مواد اولیه دس��ت 
و پنجه نرم کنند و هر روز ش��اهد افزایش حاش��یه 
زیان خود باش��ند. به گفته این مقام صنفی، اینک 
نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه ای است که 
بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند 
و ن��ه می تواند قیمت قطعات خودرو را متناس��ب با 

افزایش قیمت های ارز و مواد اولیه باال ببرد.
وی بی��ان داش��ت: در ش��رایط کنونی قیمت 
قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد 
اولیه 25 تا 3۰ درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت 
برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه س��ازی 
مانند فوالد 4۰ درصد و محصوالت پتروشیمی 25 
تا 45 درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات رنگین 

تا بیش از 6۰ درصد افزایش داشته است.
محبی نژاد ادامه داد: کمر صنعت قطعه سازی 
کش��ور زیر ب��ار رش��د نهاده های تولی��د و همین 
طور عدم موافقت خودروس��ازان با افزایش قیمت 
قطعات خم ش��ده اس��ت. وی اظهار داشت: اکنون 
خودرو به مراتب باالتر از قیمت کارخانه در سطح 
کشور مورد معامله قرار گرفته و از این طریق سود 
هنگفتی نصیب دالالن و س��فته بازان می شود، در 
حالی که قیمت خودرو به صورت دستوری توسط 

شورای رقابت تعیین می شود.

دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرو 
محرکه و قطعه س��ازان کش��ور خاطرنشان کرد: در 
سال های سیاه تحریم، قطعه س��ازان فداکارانه و با 
اهتمام کامل صنعت خودرو را س��ر پا نگه داشتند 
و هر چند ش��اهد افول تی��راژ و کیفیت بودیم و در 
بسیاری حوزه ها با چالش های عدیده روبه رو شدیم، 
اما به همت قطعه سازان چرخ صنعت خودرو هرگز 
از حرکت باز نایس��تاد؛ تحمل این وضعیت ممکن 
نبود مگر با تاش و زحمت بسیار و صد البته امید 

به شرایط پس از تحریم.
وی گفت: صنعت قطعه س��ازی ایران به دالیل 
عدی��ده در مع��رض تهدید ج��دی ق��رار گرفته و 
بس��یاری از قطعه سازان به زودی با چالش تعطیلی 
و ورشکس��تگی و کارکنانش��ان با بح��ران بیکاری 
روب��ه رو خواهند ش��د. محبی نژاد ب��ا بیان برخی 
دالیل پیش بینی این بحران، اظهار کرد: به منظور 
ب��رآورده کردن الزام های کمی و کیفی خودرو های 
پسابرجامی و شرکت های مشترک با استانداردهای 
تولید به روز جهانی از یک س��و و بازگش��ت به ریل 
حرکت به سوی اهداف افق ۱4۰4 صنعت خودرو از 
سوی دیگر، صنعت قطعه سازی براساس برآوردهای 
اولیه، نیازمند به س��رمایه گذاری ثابت ریالی حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به اضافه س��رمایه گذاری 

ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه عدم ام��کان وصول 
مطالبات جاری قطعه سازان از مشتریان و طوالنی 
ش��دن م��دت وص��ول مطالب��ات، در عمل بخش 
قابل توجهی از توان س��رمایه گذاری قطعه س��ازان 

به تامین س��رمایه در گ��ردش تولید قطعات برای 
خودروسازان اختصاص یافته و تامین سرمایه ثابت 

از طریق سیستم بانکی بسیار نیز مشکل است.
این مقام صنفی یادآور شد: از طرفی دیگر، این 
صنعت به دلیل زیان ده بودن جذابیت سرمایه گذاری 
برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی نداشته و به 
جای جذب سرمایه شاهد فرار سرمایه از این بخش 
هستیم. وی ادامه داد: اعمال استانداردهای 22 گانه 
جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 
سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای 
فعلی ک��ه عمدتاً عمق س��اخت داخل ب��االی 8۰ 

درصدی را دارند، خواهد شد.
محبی ن��ژاد گف��ت: از ط��رف دیگ��ر، تولی��د 
خودروهای جدید پس��ابرجامی طب��ق مقررات با 

حداقل ساخت داخل 4۰ درصدی آغاز و تیراژ این 
خودروه��ا نیز جایگزین تی��راژ خودروهای قدیمی 
می ش��ود؛ بر این اس��اس در بهترین شرایط بیش 
از نیم��ی از قطعه س��ازان که در ش��کاف بین 4۰ 
درصدی ساخت داخل خودرو های جدید و بیش از 
8۰ درصدی س��اخت داخل خودروهای قدیمی به 
س��ر می برند، در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر 
یکی دوس��اله و شاید بیش��تر تولید روبرو خواهند 
ش��د تا عمق س��اخت داخل خودروهای جدید به 

تدریج به باالی 8۰ درصد برسد.
وی با اش��اره ب��ه افزایش تعرف��ه واردات انواع 
خودرو، بیان داشت: انتظار می رفت با توجه به ارائه 
طرح های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و 
مذاکره های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات هم متناسب 
افزای��ش یابد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: این در 
حالی اس��ت که حتی تعرفه واردات س��ی. کی. دی 
)قطعات منفصله( نیز تغییری نکرده اس��ت و بطور 
قطع با ادامه این روند قطعه س��ازان داخلی امکان 
رقابت با واردات رس��می را نیز نخواهند داشت چه 
برس��د به قاچاق؛ صنعت خودرو سازی هم به سوی 

مونتاژ سوق خواهد یافت.
محبی نژاد گفت: ش��ورای رقابت با هر هدفی 
که قانونگ��ذار پیش بینی کرده، اکن��ون خودرو را 
به صورت دس��توری قیمت گ��ذاری می کند و دود 
قیمت گذاری دس��توری بطور مس��تقیم به چشم 
قطعه ساز می رود. وی بیان داشت: با وجود افزایش 

قیمت 25 تا 6۰ درصدی مواد اولیه از ابتدای سال 
96 تاکنون، خودرو سازان با این تحلیل که قیمت 
فروش خودرو ثابت اس��ت اجازه افزایش قیمت به 
قطعه ساز نمی دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به 
تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایرین هم 
اص��والً چاره ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری 

از زیان بیشتر نخواهند داشت.
این مق��ام صنفی یادآوری ک��رد: تولید فوالد، 
محصوالت پتروش��یمی و مواد اولیه نیز در کش��ور 
در دست بنگاه های خاصی است، اگر تغییر وضعیت 
 فعلی ناممکن اس��ت باید ش��ورای رقاب��ت به ثبت 
قیمت گذاری مواد اولی��ه مورد نیاز صنعت خودرو 
ورود کند تا همه زنجیره تامین خودرو تحت نظارت 
ش��ورای رقابت ق��رار گرفته و تناس��ب و تعادل در 
قیمت گذاری دستوری قرار گیرد. وی اظهار داشت: 
در دولت های نهم و دهم برخی اقدام های دستوری 
در دو خودروسازی بزرگ کشور اعم از خرید اماک و 
مستغات و دارایی ثابت و ساخت واحدهای تولیدی 
یا خدماتی بدون توجیه اقتصادی و بازگش��ت مالی 
در اقصی نقاط کشور و سرمایه گذاری های بی بازده 
 در س��ایر کش��ورها و نیز خرید بخش��ی از س��هام 
خودرو سازان، موجب بلوکه شدن منابع بزرگ مالی 

در طرح های بدون بازده شده است.
محبی ن��ژاد ادام��ه داد: ب��ا وج��ود اقدام های 
صورت گرفت��ه در دولت های یازده��م و دوازدهم 
ب��رای واگ��ذاری دارایی های بی ب��ازده، حجم کل 
سرمایه بلوکه ش��ده با احتساب بهره های تحمیلی 
نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می ش��ود 
که اختال اساس��ی در گردش مالی قطعه س��ازان 
و خودرو س��ازان ناش��ی از این منابع بلوکه شده و 

ضررو زیان هنگفت هر دو بخش است.
وی گفت: س��اختار صنعت خودروی کش��ور 
دارای اش��کاالت اساس��ی اس��ت که در این پیوند 

ضربه اساسی را قطعه سازان متحمل می شوند.

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطاعات خبر 
داد: ای��ران در میان کش��ورهای آس��یایی روي آنتـــن

بیش��ترین رشد شاخص های ICT و مقام 
دوم دنیا در این زمینه را کسب کرد.

به گزارش ایِبنا، محمدجواد آذری جهرمی دیروز در مراس��م 
هفتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطاعات )فاوا( و یکصد 
و چهل و یکمین س��الگرد تاس��یس وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات، اظهار داشت: بنا به اعام ITU در سال گذشته میادی 
ایران در میان کش��ورهای آسیایی بیش��ترین رشد شاخص های 

ICT و در دنیا دومین کشور از این بابت را به دست آورده است.
وی اف��زود : از نظر ش��اخص های IDI جمهوری اس��امی 
ایران ش��اهد چهار رتبه رش��د بود و این در حالی اس��ت که در 
سال گذشته پوشش شبکه در کشور 62 درصد بوده که امسال 
با رش��د قاب��ل توجهی که در این ح��وزه رخ داده به خصوص با 
کمک همراه اول و همچنین بخش روستایی پوشش پهنای باند 
گس��ترده شده و انتظار داریم رشد ش��اخص وزارت ارتباطات و 

فناوری اطاعات قابل قبول تر از قبل باش��د و امیدوارم تکلیف 
دولت برای رشد 3۰ درصد شاخص ها را زودتر محقق کنیم.

این وزیر دولت دوازدهم ادامه داد: کس��انی که مانع رش��د 
خاقیت های جوانان در حوزه فناوری اطاعات با هر ش��یوه ای 

می شوند، ضربه به حاکمیت آینده ایران می زنند.
آذری جهرم��ی با تاکید بر ض��رورت تحقق دولت الکترونیک 
برای مبارزه با فساد اداری، اظهارداشت: توجه به کسانی که ذهن 
مردم و اعتماد مردم را خدش��ه دار کرده اند، بسیار مهم است، اما 
مهم تر از آن این است که اجازه ندهیم جوانانمان که در یک پست 

اداری با اختیارات الزم قرار دارند به فساد آلوده شوند.
وی در ادام��ه با بیان اینکه ش��ورای عالی فضای مجازی باید 
فصل الخطاب باش��د، افزود: از ما سوال می شود که چرا از کسب  و 

کارهای نوپا حمایت می کنید، آنها عامل براندازی هستند. در حالی 
که این افراد از ما هستند و ما باید با حمایت خودمان آنها را جذب 
و اجازه ندهیم که غربی ها با حمایت خودشان آنها را جذب کنند.

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاع��ات همچنین با بیان اینکه 
م��ن وزی��ر ارتباطات بخش��ی از انرژی خود را ب��رای اتصال دو 
دس��تگاه به یکدیگر صرف کرده ام و هنوز موفق نشده ام، گفت: 
آخرین بهانه ای که آورده می ش��ود بحث امنیت است در حالی 
ک��ه بزرگترین اقدام ضد امنیتی همین به اش��تراک نگذاش��تن 

اطاعات بین دستگاهی است.
آذری جهرم��ی همچنین تاکی��د کرد ک��ه از ظرفیت علما، 
دانش��مندان و متخصصان اس��تفاده کنیم تا با رقم زدن اقتصاد 
دیجیتال، خودمان سهمی در بازار جهانی داشته باشیم؛ اشکاالت 

را درحوزه مقابله با فساد از طریق ICT حل کنیم.
ای��ن عض��و کایبین��ه دوازده��م همچنین از آزادس��ازی و 
خصوصی سازی خدمات شرکت ملی پست به منظور بهتر کردن 

این خدمات در آینده خبر داد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در س��ال گذشته پوشش شبکه 
3G و 4G در کش��ور به 6۰ درصد رس��ید، اظهارداش��ت: سال 
آینده این درصد بیش��تر هم خواهد ش��د و طبق آن چیزی که 
مجلس ش��ورای اسامی در برنامه ششم توسعه تثبیت کرده ما 
باید 3۰ رتبه رشد را در حوزه فاوا تجربه کنیم که امیدواریم این 

هدف را قبل از اتمام برنامه ششم توسعه محقق کنیم.
آذری جهرمی در پایان با بیان اینکه دستگاه های مختلف در 
حوزه پیام رسان ها مسئولیت دارند، اظهارداشت: رئیس جمهور به 
ما دس��تور داده اند که سند تحول دیجیتال را اعام نهایی کنیم. 
واقعیت این است که ما باید بدانیم که چه میزان از شبکه انرژی 
ساختمان ها هوشمند اس��ت و ما برای سال آینده قرار است چه 

اقداماتی را انجام دهیم.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن خبر داد

آینده مه آلود صنعت قطعه سازی کشور

وزیر ارتباطات اعالم كرد

مقام دوم ایران در رشد شاخص های ICT آسیا


