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خبر
نماینده کارگران در شورای عالی کار:

مزد  ۱۴۰۰بهصورت ملی تعیین میشود
نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر از ورود به مصادیق مزد  ۱۴۰۰از
دوشنبه آینده داد و گفت :از مصوبات جلسه روز سهشنبه این بود که مزد
 ۱۴۰۰بهصورت ملی تعیین شود و تعیین مزد منطقهای برای سال آینده رد
شد.علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم،
درباره جلسه روز سهشنبه شورای عالی کار گفت:گزارش کمیته مزد مطرح و
سایرآمارهایاقتصادیمرتبطباتعیینمزدبررسیشد.ویادامهداد:گزارش
موسسه پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص مزد منطقهای ارائهشده و
موردبحث قرار گرفت .اما تأیید نشد .خدایی درباره مصوبات جلسه روز
سهشنبه شورای عالی کار گفت :مقرر شد پژوهش در مورد مزد منطقهای
با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه پیدا کند.همچنین تعیین
مزد  1400بهصورت ملی خواهد بود ,جلسه آتی شورای عالی کار و ورود به
مصادیق مزد در روز دوشنبه آینده خواهد بود .نماينده کارگران در شورای
عالی کار افزود:براساسقانون کار مرجعتعیین کنندهدستمزد کارگرانشورای
عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نمایندههای کارگری ،کارفرمایی
و دولت است .این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین
کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب
میشود و براساس آن مزد تعیینشده بدون ویژگیهای جسمی و نوع کار
محوله باید حداقل هزینههای زندگی را تأمین کند.خدایی اظهار داشت:
برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9میلیون تومان بود که در جلسه
کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد 6میلیون و
895تومان بهعنوان حداقلهای زندگی خانوار 3.3نفری مشخص شد
که این عدد برای حداقلهای زندگی در شهر تهران پایین است و در مرا کز
کالنشهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست .در استان تهران برآورد
هزینهها رقمی بیش از10ميليون و 200هزار تومان را نشان میدهد.

معاون طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی:

تولید  ۴۰۰هزار تن کلزا
هدفگذاری شده است

معاون طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت:تولید  ۴۰۰هزار تن
کلزا در سال جاری هدف گذاری شده است.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
وزارت جهاد کشاورزی ،معاون طرح دانههای روغنی وزارتخانه درباره روند
کشت کلزا در پاییز امسال اظهار داشت:در پاییز سال جاری  ۲۲۳هزار هکتار
کلزا کشتشده که  ۲۰۱هزار هکتار آن ،سطح سبز است.غالمحسین خدرایی
اضافه کرد :از  ۲۲۳هزار هکتار کشت کلزا ،نزدیک به  ۴۰هزار هکتار کشت دیم و
مابقی کشتآبیاست.خدراییپیشبینی کرد:درصورتبارشهایمناسب
و نبود مشکل سرمازدگی و خشکی از سطح موجود زیر کشت کلزا نزدیک به
 ۴۰۰هزار تن محصول تولید شود.به گفته وی استان خوزستان با  ۷۴هزار
هکتار واستان گلستانباحدود۶۰هزار هکتار،بیشترینسطح کشت کلزارابه
خوداختصاصدادهاند.معاونطرحدانههایروغنیوزارتجهاد کشاورزی
ن کشی
درباره کشت قراردادی کلزا اذعان داشت :امسال هشت کارخانه روغ 
در سطح  ۶۰هزار هکتار از  ۲۲۳هزار هکتار کلزا ،با کشاورزان کشت قراردادی
ن کشی در قالب
منعقد کردهاند.وی افزود :مقررشده این کارخانههای روغ 
کشت قراردادی ،کلزای تولیدشده را با قیمت  ۵تا  ۱۰درصد بیشتر از قیمت
ن که کارخانههای
تضمینی از کشاورزان خریداری کنند.خدرایی بابیان ای 
ن کشی قسمتی از هزینههای تولید مانند کود ،سم ،بذر و بخشی از حق
روغ 
بیمه کشاورزان را بهصورت مساعده به آنان پرداخت کردهاند ،گفت :این
کارخانهها بابت هزینههای هر هکتار کشت کلزا  ۱/۵تا  ۳میلیون تومان به
کشاورزان مساعده پرداخت کردهاند.وی درباره مزیت کشت قراردادی کلزا
اظهارداشت :کشتقراردادیعالوهبر کاهشهزینههایمالیواعتباریدولت،
موجبافزایشعملکردتولیدمیشود،زیرا کارخانههابهموقعنهادههایتولید
وتوصیههایفنیرادر اختیار کشاورزانقرار میدهند.معاونطرحدانههای
روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرد که در سالهای آینده ،سطح
کشتقراردادیدانههایروغنیافزایشیابد.ویدر مورداعتباراتدانههای
روغنینیزاذعانداشت:در حالحاضردر مرحلهنخست۱۳،میلیاردتوماناز
ٔ
درزمینهتغذیه گیاهی،
اعتباراتدانههایروغنیبیناستانهاتوزیعشده که
مبارزه با آفات ،بیماری و علفهای هرز و هزینه برداشت به کشاورزان کمک
میشود.خدرایی افزود :مرحله دوم تأمین و پرداخت اعتبارات دانههای
روغنی در شرف انجام است.
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ثروتمندان زیر تیغ مالیات

هرکهبامشبیشمالیاتشبیشتر!

نفیسه امامی
موضوعمالیاتستانیازافرادبادرآمدباال طی
سالهایاخیردرمحافلمختلفبارهابهطورجدی
مطرح شد ،اما هرگز نتوانست جامه عمل بپوشد.
آنطور که از ظواهر امر برمیآمد افراد و نهادهای
خاصیجلویتصویبقوانینمربوطبهاخذمالیات
از ثروتمندان و فعالیتهای سودا گرانه را در گذشته
ی گرفتند و همین امر به یکی از دالیل نا کارآمدی
م 
نظام مالیاتی ما تبدیل شد.
پیشترموضوعاتیمانندمالیاتبرسودسپرده،مالیات
برخانههایخالی،مالیاتبرمجموعثروتودرآمد،
مالیاتبرعایدیسرمایهوپایههایمالیاتیمختلف
دیگری مطرح شدند ،اما متأسفانه یا اجازه تصویب
پیدانکردندویادرصورتتصویبآناجرایینشدند.
براینداینفرآیندباعثشدتاسهمدرآمدهایمالیاتی
کهجزودرآمدهایپایدارومتداوممحسوبمیشود،
کاهش پیدا کند و به جبران کسری بودجه دولت که
هرساله با آن روبه روست ،کمکی نرساند.
طبق بررسیهای انجام گرفته ،مالیات در بیشتر
اقتصا دهای پیشرفته دنیا بیش از  ۸۰درصد
درآمدهای دولتی را تشکیل میدهد ،اما در کشور
ما کمتر از  50پایه مالیاتی تعریفشده که در حدود
30تا35درصددرآمدهایدولتاز مالیاتراتشکیل
میدهد و ایران را به بهشت مالیاتی ثروتمندان
تبدیل کرده است.
بهتازگی مجلس در بررسی الیحه بودجه  1400اخذ
مالیات از خانهها و خودروهای لوکس و گرانقیمت
رابهتصویبرساندهاستتاسهمدرآمدهایمالیاتی
را افزایش دهد .با تصویب این قانون در کمیسیون
تلفیقودرصورتتأییدنهاییدرصحنعلنیمجلس
هرگونه تخطی از اجرای آن جریمههای سنگينی را
برای افرادی که فرار مالياتی داشته باشند ،به دنبال
خواهد داشت.
مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در صورت اجرای آن
ی کند،بلکهمیتواند
نهتنهابرایدولتدرآمدزاییم 
برایبازتولیدثروتومبارزهبااحتکارهم کاربردداشته
باشد.درواقعبااتخاذراهکارهایصحیحاخذمالیات
نباید فقط هدف کسب درآمد را دنبال کند بلکه
باید با ایجاد زیرساختها از درآمد بهدستآمده،

کسب ثروت کند.
فرمول تعیینشده مجلس برای مالياتستانی از
خانههای لوكس بهاینترتیب در نظر گرفته شده
است :رقم «يك در هزار» برای خانههای از  ۱۰ميليارد
تا۱۵ميلياردتومان،رقم«دودر هزار»برایخانههای
از  ۱۵میلیارد تا  ۲۵ميليارد تومان ،رقم «سه در هزار»
برای خانههای از  ۲۵ميليارد تا  ۴۰ميليارد تومان،
رقم «چهار در هزار» برای خانههای از  ۴۰ميليارد تا
۶۰ميلياردتومانورقم«پنجدر هزار»برایخانههای
باالی  ۶۰ميليارد تومان.
طرح مالیات بر خانههای لوکس در بودجه سال 99
بهتصویبرسیدهبود،اماعلیرغمتصویبآنهیچوقت
توسطدولتاجرایینشدوحاال قراراستدرسال1400
این قانون بهصورت پلکانی مشمول مالیات شود.
مجلس برای مقابله با سفتهبازی و نگاه سرمایهای
در بازار مسکن ،مالیات ستانی را در نظر گرفته
است و در همین راستا نمایندگان اخذ مالیات از
خانههای خالی با تصویب طرح دوفوریتی اصالحیه
ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به
تصویب رساندند.
بازارمسکنبهیکسیاستواستراتژیبلندمدتنیاز
دارد ،اما دولت میتواند با درآمدهای حاصل از اخذ
مالیاتازخانههایلوکسدرراستایسرمای ه گذاری
درحوزهتولیدانبوهمسکناقدام کندومشکلافزایش
تقاضا و کاهش عرضه را که یکی از دالیل گرانی آن
محسوب میشود را تا حدودی رفع نماید.
همچنین کمیسیون تلفیق خودروهایی را که در
پایان سال  1400قیمت ساخت یا واردات آن بیشتر
از یک میلیارد تومان باشد ،جزو خودروهای لوکس
شناخته و مالکان آنها را ملزم کرده با این فرمول در
پایانسالآیندهمالیاتبپردازند:مالکانخودروهای
از یک میلیارد تا  ۱/۵میلیارد تومان یک درصد،
خودروهای از ۱/۵میلیارد تا  ۳میلیارد تومان ،دو
درصد ،خودروهای از  ۳میلیارد تا  ۴/۵میلیارد
تومان سه درصد و خودروهای باالی  ۴/۵میلیارد
چهار درصد مالیات باید بپردازند.
ی که بهسرعت آئیننامه اخذ مالیات
دولت درصورت 
از خانهها و خودروهای لوکس را تدوین و اجرایی
کند ،میتواند برای نخستین بار رقم چشمگیری از

درآمدمالیاتیبراساسآنچه کهدر بودجهسالآینده
پیشبینیشدهاسترا کسب کند.طبقبرآوردهای
صورت گرفتهدولتمیتواندازمحلدریافتمالیاتاز
خانههایال کچری707میلیاردتومانوازخانههای
خالی  200میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد و
این سرمایه را که پیشازاین خود را از دریافت آن
محروم کرده بود در جهت رفع مشکل زیرساختها
و کمبودها بهرهبرداری کند.
ایجاد گلوگاههای فرار مالیاتی در کشور
هادی ترابی فرد کارشناس اقتصادی و عضو مرکز
پژوهشهای مجلس در گفتوگو با «رسالت»،
دریافت مالیات را با توجه به کسری بودجه جدی
دولت ضروری عنوان کرد و افزود :وضع پایههای
جدید مالیاتی ،جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش
معافیتهایمالیاتیبرایدولتدرآمدزاییبههمراه
دارد و میتواند آن را در بخش تولید سرمای ه گذاری

رئیسکل دیوان محاسبات اعالم کرد:

رشد 520درصدی نقدینگیدر 8سالاخیربهدلیل
ناترازیعملکردبودجهکشور
س کل دیوان محاسبات کشور گفت :ناترازی عملکرد بودجه کل کشور باعث
رئی 
رشد بیش از  ۵۲۰درصدی نقدینگی در  ۸سال اخیر شده است.به گزارش خبرگزاری
تسنیمبهنقلاز دفترروابطعمومیوامور بینالمللدیوانمحاسبات کشور،مهرداد
س کل دیوان محاسبات کشور طی سفری یکروزه به خراسان رضوی،
بذرپاش رئی 
بهصورت جدا گانه در جلسه شورای اداری استان و جلسه کارکنان اداره کل دیوان
س کل دیوان محاسبات در سخنرانی
محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.رئی 

خود ،یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستگاههای نظارتی را قوانینی دانست
که اجرا نمیشوند.وی بابیان اینکه حسابرسی درست و قوی ،اثربخشی بیش از
50درصدیدارد،موضوعنهضت کاهشقیمتتمامشدهراازاقداماتمهمدردست
اقدام دیوان محاسبات اعالم کرد.بذرپاش سپس به تشریح تازهترین گزارش دیوان
محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت :پایه
پولی در پایان سال  1391حدود  98هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان  6ماه

کند ،ولی مشکل کسری بودجه بهاندازهای جدی
است که خیلی نمیتوان محل مشخصی برای خرج
درآمدهای مالیاتی تعیین کرد.
ترابی فرد اضافه کرد :سال گذشته مصوبه دریافت
مالیاتاز خانههاوخودروهایلوکسهمبهتصویب
رسید که از نوع وضع پایههای مالیاتی جدید بود،
اما به علت عدم تکمیل آئیننامه توسط دولت
اجرایی نشد و امیدواریم دولت آئیننامه این دو بند
را تکمیل و اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :در قانون
مالیاتهای مستقیم مالیات بر دارایی در گذشته
وجود داشت که به دو مقوله خودروها و خانههای
ی کرد ،اما بعد از اصالح مالیاتهای
لوکس اشاره م 
مستقیم حذف شد و مجددا در سال گذشته در این
قانون تعریف شد.
وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی افراد با درآمد باال

در کشور بسیار اتفاق میافتد ،گفت :کشورهای
پیشرفته صنعتی بر مجموعه درآمد افراد مالیات
ی گیرند و درآمد خانوارها و افراد را شناسایی
درنظر م 
ی کنند .از طریق این شناسایی بهطور اتوماتیک
م 
افرادوخانوارهایجامعهازنظردرآمدیدستهبندی
میشوند و هرچقدر درآمد افراد بیشتر افزایش پیدا
کند ،مالیات بهصورت تصاعدی باال میرود.
ترابیفردبابیاناینکهمالیاتبرمجموعدرآمددر کشور
وجود ندارد ،ولی باید بتوان از افراد ثروتمند مالیات
دریافت کرد،افزود:یکیازمعضالتاصلیماایناست
کهبستراجرایمناسببرای کشفدرآمدهایمالیاتی
در کشور وجود ندارد .ا کنون افراد پردرآمد کارهای
تجاری را با حسابهای شخصی انجام میدهند و
سازمانمالیاتیبهخوبینمیتواندآنهاراشناسایی
کند .به همین علت ایران به محل فرارهای مالیاتی
بزرگ تبدیل شده درحالی که در کشورهای دیگر

ابتدای سال  1399به مبلغی بالغبر  372هزار میلیارد تومان رسیده است.رئیسکل
ن کهاز سال1392تاپایان6ماهابتدایسال1399خالص
دیوانمحاسباتبااعالمای 
داراییهای خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق  372درصدی مواجه شده است،
افزود :خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود  275درصدی داشته
است .همچنین خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشد حدود  165درصدی
مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب ،بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل
کردهاست.بذرپاشبااشارهبهحجمنقدینگیدر پایانسال 1391کهطبقآمار بانک
مرکزی حدود  461هزار میلیارد تومان بوده است ،حجم نقدینگی در پایان  6ماه
ابتدای سال  1399را رقم  2900هزار میلیارد تومان اعالم کرد که رشد بیسابقه 528
درصدیراحکایتمیکند.ویبابیاناینکهیکیازمنابعقابلدسترسبرایدولت،
منابعبانکمرکزیاست،تأ کید کرد:دستاندازیبهاینمنابعباعثرشدپایهپولی
س کل دیوان محاسبات کشور ،دومین منبع
و بهتبع آن رشد نقدینگی میشود.رئی 
برایجبران کسریبودجهدولتراانتشار اوراقمالیاسالمیدانستواظهار داشت:
ً
بهدلیلعدمتناسببیننرخسوداوراقبانرخواقعیبهرهدر اقتصاد،عمال استقبال

بهخوبی به آن پرداخته شده است.
ویادامهداد:بایدبهبسترهایاجراییسازمانامور
مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم توجه
ی که این اتفاق رخ نداد مانند طرح
میشد ،درحال 
جامع مالیاتی که سالهاست تصویب شده ،ولی
اهدافمترتبباآنازجمله کاهشهزینههایاجرایی
وافزایشتعدادمودیانتحققپیدانکردهاست.این
طرح که هزینههای زیادی هم برای آن صرف شده
است میتوانست جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و
پایههای مالیاتی جدیدی را تعریف کند.
ترابی فرد یادآور شد :ایران بهشت فرار مالیاتی
افراد پردرآمد است چرا که بخشی از درآمدها مانند
مالیات از سود سپردههای بانکی مشمول مالیات
نمیشود .تعداد کمی از کشورها از سود سپردههای
بانکی ،عایدی سرمایه ،بازار سهام و درآمدهای
ی کنند ،ولی در کشور
کشاورزی مالیات دریافت نم 
چ کدام از این موارد مالیات اخذ نمیشود.
ما از هی 
ضمن اینکه گلوگاههای فرار مالیاتی به وجود آمده
و درآمدهای شناختهشدهای که میتواند بهراحتی
توسطسازمانامورمالیاتیشناساییشود،مشمول
مالیات نمیشود.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس ،دریافت مالیات از
خانههاوخودروهایلوکسراطبقمصوبه کمیسیون
تلفیق بهصورت پلکانی عنوان کرد و افزود :بر اساس
مصوبهمجلسهرچقدر قیمتملکباالتربرودبرآن
ی کند.هرچندازلحاظ
اساسمالیاتنیزافزایشپیدام 
اجرایی معلوم نیست سازمان امور مالیاتی بتواند
بهطور کامل مصوبه مجلس را اجرا کند.
ترابی فرد در پایان شناسایی خودروهای لوکس
را توسط سازمان امور مالیاتی با سهولت بیشتری
دانست و افزود :اخذ مالیات از خانههای لوکس
هم امکانپذیر است ،اما شاید قیمت ملک در مرز
معافیت یا مشمولیت مالیاتی قرار بگیرد که احتماال
ی کند .سازمان امور
این مسئله کار را کمی دشوار م 
مالیاتی برای شناسایی خانههای لوکس میتواند
از سامانه ملی امال ک و اسکان و اطالعات شهرداری
استفاده کند ،زیرا شهرداریها ساالنه از خانهها
ی کنند و این موضوع میتواند به
عوارض دریافت م 
این شناسایی کمک نماید.

چندانی از اوراق نمیشود لذا دولت به طرق مختلف و ازجمله وضع مقررات ،اوراق
را به سمت بانکها و مؤسسات اعتباری سوق میدهد و منابع بانکها و مؤسسات
اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده مینماید.بذرپاش با اشاره به
سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانکها و
مؤسساتاعتباریازطریقاخذتسهیالتتکلیفیاست،ناترازیبانکهاومؤسسات
اعتباری را حاصل روشهای دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را نا گزیر به استفاده
ی کند.بذرپاش در تکمیل این
از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری م 
قسمت ،افزود :استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی
س کل دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان
و رشد نقدینگی میشود.رئی 
خود ،با اشاره به ماههای پایانی دولت تأ کید کرد :بنده بهعنوان خادم شما و مردم،
ی کنم کلیهمدیراندولتیاز ترکفعلبپرهیزند؛مادر کنار شماهستیمو
درخواستم 
ی کنیم.مهردادبذرپاش
ازتالشهایشمادردستگاههایمختلفاجراییحمایتم 
در پایان ،اظهار داشت :برای این مردم نباید کم گذاشت؛ تالش کنیم تا این شرایط
سخت را برای مردم آسانتر کنیم.

آگهیتغییراتشرکتگسترشافقتوسعهمعادنخاورمیانهسهامی
خاصبهشمارهثبت481029وشناسهملی14005307560بهاستناد
صورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ1396/04/17تصمیمات
ذیلاتخاذشد-:ترازنامهوحسابسودوزیانشرکتمنتهیبهسال
مالی  1395به تصویب رسید - .موسسه حسابرسی خبره به شناسه
ملی  10100126503به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به
شماره ملی  0937829234به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند  - .شرکت گروه صنعتی گلرنگ به
شناسهملی10102547630وشرکتسرمایهگذاریتوسعهصنایع
گلرنگ به شناسه ملی  10103739427و شرکت گروه مهد سرمایه
گذاری خاورمیانه به شناسه ملی  10103919100و ایران دلفانیان به
شماره ملی  4839537070و علی اسالمی بیدکلی به شماره ملی
 0059589558و نعمت اله شهبازی به شماره ملی 3961783871
بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1105525

آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر پیوند شرق مازندران سهامی خاص به
شمارهثبت273495وشناسهملی10103028543بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/01/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند:
آقایرضاعباسنژادشانیبشمارهملی5680003651بهسمترئیسهیئت
مدیره خانم فریبا علی نیا اسبوئی بشماره ملی  2064381236به سمت
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادهاوعقوداسالمیواوراقعادیواداریومکاتباتباامضاءمدیرعامل
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .آقای مجید باقریان بشماره
ملی 4988533263بهسمتبازرساصلیشرکتو آقایعلی حبیب نژاد
شانیبهشمارهملی2050088582بهسمتبازرسعلیالبدلشرکتبرای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت
درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105527

آگهیتغییراتشرکتژرفنگرامینسهامیخاصبهشمارهثبت139384
و شناسه ملی  10101824457به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانهمورخ1397/02/08تصمیماتذیلاتخاذشد:اعضایهیاتمدیره
عبارتند از  :آقایان حسین سرکانی و سید محسن نصر اللهی و محمد علی
سرکانیبرایمدتدوسالانتخابگردیدند.آقایحسینسرکانیبشماره
ملی 3871044261به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سید محسن
نصر اللهی بشماره ملی 0082457948به سمت نائب رئیس هیات مدیره
و آقای محمد علی سرکانی به شماره ملی 0016748573به سمت عضو
هیئت مدیره تعیین گردیدند  .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر
عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .آقای
امیر فرزانگان بیدگلی ش م  0370365097به سمت بازرس اصلی و آقای
آرش ذبیحی نیکجه ش م  0069647860به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشاررسالت برای درج
آگهیهایشرکتانتخابشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105531

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص
به شماره ثبت  217268و شناسه ملی  10102586210به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان دوره
مالی منتهی به  1395/12/30را تصویب نمود .موسسه حسابرسی
خبره به ش.م  10100126503و آقای حمید رضا جبینی به ک.م
 0937829234بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء برای مدت دو سال به
شرح ذیل انتخاب گردیدند  :شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش.م
 10102547630شرکت گلرنگ پخش به ش.م 10102095853
شرکت صنعت غذایی کوروش به ش.م  10320554400شرکت
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به ش.م 10320582794
شرکت پدیده شیمی پایدار به ش.م  10102924142سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1105532

آگهی تغییرات شرکت رادنوش کشت هخامنش سهامی خاص
به شماره ثبت  521143و شناسه ملی  14007330359به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/08
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرتضی ناظمی کد ملی  062383698و
برزو الهی کدملی  0074813293و برنا الهی کدملی 0011317361
به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
 .محمدرضا یگانه دوست کدملی  0068827490به سمت با زرس
اصلیومریمیگانهدوستکدملی0040119319بهسمتبازرسعلی
البدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.روزنامهکثیراالنتشار
رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب
سود و زیان شرکت منتهی به سال  96مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1105522

آگهی تغییرات شرکت گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه سهامی
خاص به شماره ثبت  481029و شناسه ملی  14005307560به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/04/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :مهدی فضلی به شماره ملی  0054017742به نمایندگی از شرکت گروه
صنعتیگلرنگبهشناسهملی10102547630بهسمترئیسهیئتمدیره
و علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی  1500627151به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی  10103739427به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی
 0930734815به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
به شناسه ملی  10103919100به سمت عضوء هیئت مدیره و ایران دلفانیان
به شماره ملی  4839537070به سمت عضوء هیئت مدیره و علی اسالمی
بیدکلی به شماره ملی  0059589558به سمت عضوء هیئت مدیره و نعمت
اله شهبازی به شماره ملی  3961783871به سمت عضوء هیئت مدیره و
سعید سیستانی زاده به شماره ملی ( 3090728834خارج از اعضاء هیئت
مدیره و سهامداران ) به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند - .کلیه اوراق و
اسناد تعهدآور از قبیل چک  ،سفته  ،برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد
عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ،ترهین و توثیق اموال غیرمنقول
شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء
متفق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر
از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد
عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال ،ترهین و توثیق اموال غیرمنقول
شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء
متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و
اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1105524

آگهیتغییراتشرکتجنرالمدسهامیخاصبهشمارهثبت
 5636و شناسه ملی  10100280569به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/02/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای علی اکبر تراب بشماره ملی 0039568539
بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای رضا تراب بشماره ملی
 0452271460بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علی
تراب بشماره ملی 0450134741بسمت مدیرعامل انتخاب
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و اوراق
عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر
یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1105529

تاسیس شرکت سهامی خاص پاسارگاد مبین مهر صنعت درتاریخ
 1396/08/01به شماره ثبت  517409به شناسه ملی  14007156920ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع  :طراحی و ساخت و تولید کلیه قطعات
صنعتی ،اجرای نمونه سازی سریع (پرینت سه بعدی) در صنایع مختلف
 ،اجرای کلیه عملیات مربوط به نصب تجهیز و راه اندازی  ،راه اندازی و
نصب ماشین االت و اتوماسیون صنعتی  ،ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه
تهیه و تولید ساخت و مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات
صنعتی ،صنایع تبدیلی  ،واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین االت
و تجهیزات تولیدی و صنعتی ،واردات و صادرات ،واردات و صادرات
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی
وخارجی درداخل و خارج ازکشور و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی
و خصوصی و اخذ وام و تسهیالت ریالی وارزی ازکلیه بانکها و موسسات
مالی وشعب داخلی وخارجی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :تهران
شهر تهران-حسین آباد-کوچه آشتی-کوچه گل دوم-پالک 12-طبقه
اول --کدپستی  1668866615سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ 1000000
ریال منقسم به  100سهم  10000ریالی می باشد تعداد  100سهم آن با نام
عادی می باشد گواهی شماره 96/276ص 369/مورخ  96/07/15از بانک
پاسارگاد شعبه شیان لویزان به مبلغ 1000000ریال پرداخت گردید .اولین
مدیران  :آقای مجید عبداللهی تیجی به شماره ملی  0015498212و به
سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
محمود ریاضت به شماره ملی  0033959595و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محسن صانع به
شماره ملی  0082354197و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسناد تعهد آور از
جملهچکوسفتهوبرواتوعقوداسالمیباامضایثابتمدیرعاملهمراهبا
یکیازاعضایهیئتمدیرهمتفق ًابامهرشرکتمعتبراست.اختیاراتمدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل  :آقای حسین آشتیانی به
شماره ملی  0015440893به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای محمد شاهسوند به شماره ملی  0452858161به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105530

آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر سهامی خاص
به شماره ثبت  265908و شناسه ملی  10103229547به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/22

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان سال

مالی  95به تصویب رسید .موسسه حسابرسی خبره به شناسه
ملی  10100126503و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی

 0937829234بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .اعضای هیئت مدیره برای

مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :شرکت گروه صنعتی
گلرنگ به شناسه ملی 10102547630شرکت آریان تجارت شرق
به شناسه ملی  10102560555شرکت گل پخش اول به شناسه ملی
10102096548سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکت

ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1105520

آگهی تغییرات شرکت آژند بنای اریکه سهامی خاص به شماره ثبت
509623وشناسهملی14006426589بهاستنادصورتجلسهمجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396/09/20تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :زهره بغالنی ش.م 0920292445 .و مجتبی پرهیزگار
یادگار ش.م 0872373703 .به ترتیب به سمت بازرس اصلی و
بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان
ثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
تهران ()1105523

آگهی تغییرات شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان سهامی خاص
به شماره ثبت  463694و شناسه ملی  14004553659به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1397/02/30تصمیماتذیلاتخاذ
شد  :آقای بهروز ضیائی به شماره ملی  5849881859بعنوان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم خوب بخت به شماره
ملی  1229917012بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم زهره عزیزی
بهشمارهملی0061633811بعنواننائبرئیسهیئتمدیرهبهمدت
دو سال انتخاب گردیدند- .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با
امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق
عادیواداریبهامضایمدیرعاملمنفردا ًهمراهبامهرشرکتمعتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1105528

