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خبر
معاون بنیاد مسکن:

زمین ۹هزار متقاضی طرح ملی مسکن
تأمیننشد
معاون بنیاد مسکن از تأمین نشدن زمین حدود  ۹هزار متقاضی طرح ملی
مسکنخبرداده کهآوردهخودرانیزواریز کردهاند.به گزارشخبرگزاریتسنیم،
جواد حقشناس با اشاره به سهمیه  138هزار واحدی بنیاد مسکن در طرح
ملی مسکن (شهرهای زیر و باالی  100هزار نفر جمعیت) اظهار کرد :بر اساس
آمار  51هزار و  697حساب افتتاحشده که از این تعداد  46391متقاضی
آوردهاولیه40میلیونتومانیراواریز کردهاند.ویدرعینحالافزود:باوجود
تالشهایانجامشده،زمین8740نفری کهواریزوجه کردهاندتأمیننشده،
ازاینرو برای  37هزار و  651واحد زمین تأمینشده است.وی ادامه داد :از
این تعداد ،حدود  59.5درصد یعنی  22414واحد است که توسط بنیاد
مسکن 7728 ،مورد به شکل گروهی 5929 ،مورد به شکل انفرادی و 980
واحدتوسطانبوهسازانساختهخواهدشد.ویازپیشرفت7درصدی6186
واحد آغازشده خبر داد و یادآور شد :به این دلیل که ا کثر پروژههای طرح ملی
مسکناز نیمهدومسالآغاز شداتمامآنهاعمالتاپایانامسالزمانمیبرد.
معاونبنیادمسکندربارههزینهساختواحدهایطرحملیمسکن ،گفت:
همانطور کهوزارتراهوشهرسازیاعالم کرده،قیمتواحدهایملیمسکن
بر اساس قیمت تمامشده محاسبه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی:

برخی شهرداریها در اجرای طرح ملی مسکن
کارشکنی میکنند
وزیر راه و شهرسازی از کارشکنی برخی نهادها و شهرداریها در اجرای طرح
ن گونهپروژههایمتوقفماندهدرسطح کشور
ملیمسکنخبردادو گفت :ای 
کم هستند.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد اسالمی با اشاره به توقف
چندماهه پروژه طرح ملی مسکن واوان اسالمشهر اظهار کرد :در یک سری
از شهرهای کشور ،به خاطر شرایطی که شهرداریها و سایر نهادهایی که
بهوجودآوردهاند،پروژههایاینطرحدر مراحلیمتوقفشدند.ویبابیان
ن که امروز در نقطهای قرارگرفتهایم که دیگر گفتن این موضوعات سودی
ای 
ندارد،افزود:میزانپروژههایمتوقفشدهطرحملیمسکندر سطح کشور
کم است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نا م گذاری امسال به نام «تولید؛
پشتیبانیهاومانعزداییها»توسطرهبرمعظمانقالبوضرورتعملبهآن
ن گونه پروژهها
ابراز امیدواری کرد :از این به بعد دیگر کسی مزاحمتی برای ای 
ایجاد نکند و ساخت و تکمیل پروژهها ادامه پیدا کنند.

محتشمیپور :

بههمریختگی بازارها به دلیل نبود رگوالتور است
قائممقامبورس کاالیایراندر نشسترمضانیحجتاالسالمسیدابراهیم
رئیسیرئیسقوهقضائیهبااصحابتولید گفت:وقتیپساز انجاممعامالت
کاالهادر بورس کاال،اطالعاتودادههایشفافاز روندمعامالتدر دسترس
ت گذاران ،اطالعات را تحلیل
ی گیرد ،انتظار داریم متولیان و سیاس 
قرار م 
کرده و براساس آن نسبت به تنظیم بهینه بازار اقدام کنند اما متأسفانه بعضا
ی گیرد و نظم بازار بههممیریزد.به گزارش کاالخبر
مداخله قیمتی صورت م 
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،در بیست و سومین نشست رمضانی رئیس
قوه قضائیه با نخبگان کشور ،حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه
 ۲۶فروردین  ۱۴۰۰میزبان تعدادی از تولیدکنندگان و فعاالن حوزه تولید بود
تا در جلسه «هماندیشی با اصحاب تولید» به بررسی «نقش دستگاه قضائی
در رفع موانع تولید» بپردازند.در این نشست رضا محتشمی پور ،قائممقام
ن که بورس کاال بهعنوان بستر انجام معامالت
بورس کاالی ایران بابیان ای 
نه عرض ه کننده و نه خریدار است ،گفت :وقتی پس از انجام معامالت کاالها
در بورس کاال ،اطالعات و دادههای شفاف از روند معامالت در دسترس
ت گذاران ،اطالعات را تحلیل
ی گیرد ،انتظار داریم متولیان و سیاس 
قرار م 
کرده و براساس آن نسبت به تنظیم بهینه بازار اقدام کنند نه آنکه مداخله
قیمتی صورت گیرد.
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اجرای صحیح قانون مالیات بر خانههای خالی واکاوی شد

فرارمالیاتیباقراردادهایصوری!

قانونمالیاتبرخانههایخالیدرسال
1400قابلیتاجرایییافتهوصاحبانامالک
و مستأجران طبق این قانون باید مشخصات
ملک خود را در سامانه ملی امال ک و اسکان
ثبت کنند ،چرا که در غیر این صورت مشمول
قانون مالیات بر خانههای خالی میشوند.
بر اساس این قانون درصورتی که اطالعات
سکونتی مالک در این سامانه ثبت نشود،
آن خانه بهعنوان خانه خالی شناساییشده
و صاحبخانه مشمول پرداخت جریمه
خواهد شد.
وزیرراهوشهرسازیدرتازهتریناظهارنظرخود
در رابطه با تأثیر شناسایی خانههای خالی بر
فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است
که با ثبت اطالعات مربوط به مالکیت در
سامانهاسکانوامال کوشناساییخانههای
خالی ،بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار
واحدخانهخریدهوبرایسرمای ه گذاریخالی
نگهداشتهاند پر ریسک شده و بازار مسکن از
پولهای سرگردان خالی میشود.
مجلس با اصالحیه ماده  54مکرر قانون
مالیا تهای مستقیم (قانون مالیات بر
خانههای خالی) در سال گذشته به دنبال
خروجسودا گرانازبازارمسکناستتامیلیونها
واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به
حال خود رهاشدهاند ،در بازار عرضه شوند و
گشایشیدرنر خهایاجارهوزمیناتفاقبیفتد.
با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را
بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند
شاهدافزایشعرضهمسکنخواهیمبودوکاهش
قیمت نیز اجتنابناپذیر میشود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزمهای موردنیاز
برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعالم
کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از

تیرماهسال1400نخستینمالیاتازخانههای
ی گردد .طبق برآورد این سازمان
خالی اخذ م 
بخش زیادی از  500هزار واحد خالی از سکنه
پایتخت،درمناطق گرانقیمتولوکستهران
قرار دارد که ارزش اجاره آنها بسیار باال بوده و
مالیاتی که باید پرداخت شود ،ارقام سنگینی
خواهد بود.
حاال و با اوج گرفتن موضوع مالیاتستانی از
خانههایخالی،برخیمالکاناینواحدهابه
دنبالدورزدناینقانونباتنظیمقراردادهای
اجاره صوری هستند  .مالکانی که خانههای
خود را مدتها خالی نگهداشته و از اجاره و
فروشآنهاممانعتبهعملمیآورند،قرارداد
ی کنند تا در سامانه
اجارهای صوری تنظیم م 
امال ک و مستغالت نیز به ثبت برسد.
با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای
تنظیمقرارداداز پرداختمالیاتبرخانههای
خالی مصون میماند و مشخصات ملک
در سامانه اسکان با عنوان خانههای خالی
شناخته نمیشود .بیشتر این مالکان ،ملک
راباهدفسرمای ه گذاریخالینگهداشتهاندتا
بعدازباال رفتنقیمت،آنرابهفروشبرسانند.
این اقدام مصداق احتکار در سایر کاالهایی
است که به امید گران شدن از عرضه آنها
جلوگیری به عمل میآید.
به نظر میرسد از تابستان امسال باید مدل
جدید فرار از مالیات بر خانههای خالی را به
لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و
ی کند.
روشهای مختلف نمود عینی پیدا م 
درواقع مهمتر از وضع چنین قوانینی ،اجرای
قاطع و فرا گیر آن با حدا کثر دقت و شفافیت
است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی
نماند و یا میزان آن به حداقل برسد.
مالیات ،ابزار حکومتداری است

محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز
تحقیقاتراه،مسکنوشهرسازیدر گفتوگوبا
«رسالت»دربارهاجرایقانونمالیاتبرخانههای
خالی گفت :بهطورقطع این اقدامی است که
باید از سالهای گذشته اجرایی میشد ،زیرا
یکی از راههای درآمدزایی دولتها برای اداره
جامعه انواع مالیاتهای مازاد بر داراییهای
افراد است .در صورت عمل به یک آئیننامه
اجراییشفافوقاطعمیتوانخوشبینبود
تاازسوییواحدهایساختهشدهبامنابعملی
باصرف سرمای ه گذاری برای سالهای آینده
خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان

معاون وزیر صمت:

بورس کاال ،تکیهگاه واحدهای تولیدی هستند
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :بازار سرمایه بهطور حتم در
تحقق شعار «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» و جذب سرمایهها به
ی کند کهدر اینمیانباتوجهبهمیزبانی
سمتتولیدنقش کلیدیراایفام 
بورس کاال از عرضه گسترده کاالهاییمانندمواداولیهپتروشیمیوفوالد،
فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی میتوانند با اعتماد کامل نسبت
به صحت معامالت ،شفافیت و قیمت کاالهایی که در بورس کاال عرضه
میشوند به تولید بپردازند.به گزارش کاالخبر به نقل از ایرنا،محسن
صالحی نیا به شعار سال  ۱۴۰۰و راههای افزایش تولید اشاره کرد و افزود:
انجام مانعزداییها برای تحقق شعار سال به برداشته شدن برخی از
قوانین برمی گردد که در درون سازمانها بهتبع فعالیتهایی که قبال
ت گذاران تعیین شده است ،شکل گرفته
وجود داشته و از طریق سیاس 

است.وی ادامه داد :وجود برخی از محدودیتها برای سرمای ه گذاری
ازلحاظ شرایط بینالمللی باعث شده است تا نتوانیم منابعی را که در
حد معمول بهعنوان جذب سرمایه وجود دارد در اختیار داشته باشیم.
صالحینیاخاطرنشان کرد:زمانی کهاعالممیشودفضابرایتولیدتسهیل
شود باید این موضوع را از طریق راههای مختلف مانند استفاده از بازار
سرمایه و جذب منابع از طریق بانکها که میتوانند زمینه تسهیل برای
سرمای ه گذاری در تولید را فراهم کنند ،پیگیری کرد.معاون وزیر صمت
اظهار داشت :ا کنون به دالیل وجود محدودیتها باید با اعتماد باالتری
برای سرمای ه گذاری در طر حها ورود کرد تا تولیدکنندگان سرمایه الزم را
برای اجرای طرح به دست آورند و از این طریق به تحقق شعار سال کمک
کنند.وی افزود :باید بپذیریم که باتوجه به افزایش نر خهای مواد اولیه

آگهیتغییراتشرکتصنایعفلزیخاتمپویایسنابادشرکتسهامیخاص

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خیریه حضرت فاطمه زهرا س
نقده به شماره ثبت  10و شناسه ملی  10980287765به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/10/29و
نامه شماره  11/6/14/2263مورخ  1399/12/20اداره بهزیستی
شهرستان نقده تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :بند زیر به عنوان
بند  6به ماده  7اساسنامه ( اهداف موسسه ) الحاق گردید :ماده
 7بند  6-تشکیل مرکز مثبت زندگی .اداره کل ثبت اسناد وامالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری نقده ()1123666

به اتفاق ارا برای مدت یکسال تعیین گردیدند 1- .بازرس اصلی  :آقای سید

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نیاز سازه خراسان شرکت سهامی خاص
بهشمارهثبت15770وشناسهملی10380313891بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی
شهرستانمشهدبخشمرکزیشهرمشهدفردوسیخیابانبرادرانشهید
نور بخش  6بلوار فردوسی پ  0مجتمع تجاری آهن طبقه سوم واحد 325
کد پستی  9185993533تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1123796

بهشمارهثبت31307وشناسهملی10380465310بهاستنادصورتجلسه
مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1399/11/14تصمیماتذیلاتخاذ

شد  1- :آقای ناصر آملی مقدم ترشیز به کد ملی  2- 0938518100آقای

حسن آملی مقدم ترشیز به کد ملی  3- 0731537491آقای حبیب آملی
مقدم ترشیز به کد ملی  4- 0933969554آقای ناصر نیک نام به کد ملی
 5- 0933663552آقای مصطفی صفار نجیب به کد ملی 0938743732

 6امیر رضا آملی مقدم ترشیز به کد ملی  0920220614به سمت اعضایاصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .بازرسان شرکت

محمد جواد حامد نعمت پور کد ملی  2- 0938756729بازرس علی البدل
 :آقای رضا خارائی کد ملی  0054115787روزنامه رسالت جهت درج آگهی
شرکتتعیینشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1123793

آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی خاتم پویای سناباد شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  31307و شناسه ملی  10380465310به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/11/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
.1آقایحسنآملیمقدمترشیزشمارهملی0731537491بهسمترئیس
هیات مدیره .2آقای ناصر آملی مقدم ترشیز شماره ملی 0938518100
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  .3آقای ناصر نیک نام شماره ملی
 0933663552به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره  .4حبیب
آملی مقدم ترشیز شماره ملی  0933969554به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره .5آقای مصطفی صفار نجیب شماره ملی  0938743732به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره  . 6آقای امیر رضا آملی مقدم ترشیز شماره ملی
 0920220614به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل
و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1123792

آگهی تغییرات شرکت آراسپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 1961و شناسه ملی  10380161638به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بنا بر تفویض
اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/04و
با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر
تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه شرکت
هیئت مدیره شرکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در نتیجه
مبلغ 16/000/000/000ریالازحساببدهیشرکتکسروبهحساب
سرمایه منظور گردیده است و ماده  5اساسنامه به شرح زیراصالح
گردیدماده:5سرمایهشرکتمبلغ25/000/000/000ریالمنقسمبه
500/000سهم50/000ریالیباناممیباشدکهتمام ًاپرداختگردیده
است.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1123785

آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان ارمغان گستر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  44669و شناسه
ملی10380607847بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ1396/02/16تصمیماتذیلاتخاذشد:آقایامید
جوکارکدملی0938972820:بسمترئیسهئیتمدیره
آقای براتعلی جوکار دوست آباد کدملی0870601131 :
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان جوکار
دوست آباد کدملی 0945282052 :بسمت عضو هیئت
مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکتازقبیل:چک
،سفتهوبرواتوعقدعقوداسالمیباامضاءمدیرعاملبه
همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()1123795
آگهی تغییرات شرکت زرین آبیار شهاب شرق شرکت سهامی خاص به

شماره ثبت  4453و شناسه ملی  14005862701به استناد صورتجلسه

هیئت مدیره مورخ  1399/10/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت

در واحد ثبتی سبزوار به آدرس جدید :شهر سبزوار ،محله اسدآبادی ،
خیابان ابن یمین غربی  ،خیابان شیخ حسن داورزنی  ،پالک  ، 10طبقه
همکف کد پستی  9613774652تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق
اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار ()1123791

واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل
واحد ساختهشده به لحاظ کمی و کیفی و
عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره
یا فروش آن باشند.
ن کهمهمتریندلیلعدماجرای
ویبابیانای 
قانون مالیات بر خانههای خالی ،عدم وجود
اعتقادبهآندردولتهاومجلسهای گذشته
است ،افزود :سامانه جامع امال ک در دولت
دهم پای ه گذاری شد و قرار بود نقل و انتقاالت
مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک
اطالعاتیجامعیدر حوزهمسکنومستغالت
بهوجودبیاید کهیکیاز کاربردهایآنمالیات

محسوبمیشود،امااینقانونبهطورجدی
تا کنون عملیاتی نشده است.
فاطمی عقدا انفعال دولتها را نسبت به
نر خهای سرسامآور اجاره و یا قیمت هر
مترمربع واحد مسکونی از بزرگترین دالیل
فشارمالیبهمردمعنوان کردو گفت:تحرکات
دالالن و سودا گران مسکن و زمین در ایران
و عدم وجود هیچ نظام اجارهداری که در
آن نحوه وضع اجاره ،وصول اجاره و نحوه
پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و
الزماالجرا باشد ،باعث شد قیمت مسکن
و اجارهبها در کشور رشد افسارگسیختهای

مانند اقالم فوالدی ،پتروشیمی و قطعات مختلف ،الزم است تا نسبت
به سالهای گذشته منابع و تسهیالت بیشتری برای بهبود فعالیتهای
تولیدی تزریق شود.صالحی نیا تأ کید کرد :ا گر قرار باشد فعالیتهای
تولیدی با همان سرمایه قدیم ادامه داشته باشد ،افزایش تولیدی که در
کشور مدنظر است بدون انجام هیچ اقدامی برای تخصیص منابع بیشتر
ی گیرد.معاون وزیر صمت به تالش
به فعالیتهای تولیدی ،صورت نم 
بانک مرکزی برای اجرای طرح گواهی اعتبار مولد (گام) اشاره کرد و گفت:
یکی از مسائلی که در دستور کار بانک مرکزی قرارگرفته است و ازجمله
اقدامات مثبت در کشور تلقی میشود به کار گرفتن طرح گام است که
درواقع تأمین کننده زنجیره منابع مالی است.وی افزود :درصورتی که
ن که در زنجیرهها
این طرح در بین همه فعاالن بازار جا بیفتد به دلیل ای 
همه صنایع به یکدیگر وابسته هستند ،میتوانند منابع و تسهیالت الزم
را برای یکدیگر همپوشانی کنند.
نقش پررنگ بازار سرمایه در تولید
صالحینیابهنقشبازار سرمایهدر تحققشعار سالاشاره کردو گفت:بازار

را تجربه نماید.
وی مالیات را از ابزارهای حکومتداری و
یکیازراههایمشارکتمردمدرادارهجامعه
عنوان کرد و گفت :اجرای قانون مالیات بر
خانههای خالی نیازمند شفافیت بیشتر
در حوزه اجراست .به همین جهت برای
اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان
و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از امال ک
و داراییهای خود را به ثبت برسانند ،زیرا
بهطورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری
برایمشارکتجامعهبههمراهمیآوردومردم
تمایل باالتری برای ثبت داراییهای خود
در سامانه امال ک خواهند داشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
ن که مهمتر از وضع
شهرسازی با اشاره به ای 
چنینقانونیاجرایقاطعوفرا گیرآناست،
ادامهداد:متأسفانهافرادبرایدورزدنقوانین
ی کنندتاازپرداختمالیات
اقدامبهزدوبندم 
خود را معاف نمایند .در این روند دارندگان
آژانسهای امال ک باید بیشترین تعهد را
داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای
صوری گرفته شود.
ن کهوصولمالیات
فاطمیعقداباتأ کیدبرای 
در همه کشورها امری پذیرفتهشده از سوی
مالیاتدهندگانمحسوبمیشود،افزود:
در کشورمااخذمالیاتدرذهنمردماقدامی
از روی اجبار است که باید اصالح شود و این
مسئلههمنیازمندفرهنگسازی،آموزشو
ی کهدردیگرجوامع
توجیهمردمدارد،درحال 
افرادپرداختمالیاتراوظیفهخودمیدانند.
تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما
شکلنگیرد،اقداماتیبرایدورزدنمالیات
مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام
خواهد گرفت.

سرمایهبهطورحتمدرتحققشعار«تولید،پشتیبانیهاومانعزداییها»نقش
ی کند،بازارسرمایه،مناسببرایجذبسرمای ه گذاری
گستردهایراایفام 
بهسمتتولیداستواینبازار رابایدبرایپشتیبانیاجرایطر حهادر نظر
گرفت.وی با اشاره به عملکرد بورس کاال و کمک آن برای افزایش تولید
اظهارداشت:بورس کاال باتوجهبهمیزبانیازعرضه گسترده کاالهاییمانند
مواداولیهپتروشیمیوفوالداز کارآمدیخاصیبرخوردار استوقیمتها
ی گیرد.
و معامالت در این بازار در یک مکانیزم شفاف صورت م 
صالحی نیا خاطرنشان کرد :فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی باید با
اعتماد کامل نسبت به صحت معامالت ،شفافیت و قیمت کاالهایی که
در بورس کاال عرضه میشوند به تولید پرداخته و این رویه یک اطمینان
ی کند.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
خاطر در بخش تولید ایجاد م 
در پایان تأ کید کرد :بورس کاال با عملکرد قابلقبول خود ،مسیر خوبی
برای تأمین مواد اولیه ،هدایت نقدینگی به سمت تولید و اطمینان از نرخ
واقعی تعیینشده بوده و پیشبینی میشود نقش این بورس در بخش
حمایت از تولید پررنگتر از گذشته شود.

آگهی تغییرات شرکت تاک خوشه طال سهامی خاص به شماره ثبت
 4583و شناسه ملی  10220082530به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1399/12/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای احد
پورسلطانیبهکدملی()2754566775بعنوانعضوورئیسهیئت
مدیره آقای احسان پورسلطانی به کد ملی ( )2740205651بعنوان
عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای صمد پور سلطانی به کد ملی
( )2754229779بعنوان عضو و مدیر عامل بمدت دو سال تعیین
و انتخاب شدند2- .امضای کلیه اسناد مالی و چکها و قرار داد ها و
اسناد تعهد آور متفق ٌا با  2نفر از اعضاء هیات مدیره مذکور و امضاء
مکاتبات عادی و اداری و تعهد نامه ها و وکالتنامه های گمرکی
ترخیصکاالوواگذارییافروشاظهارنامههایصادارتیبهاشخاص
حقیقی و حقوقی به تنهائی با هر یک از اعضای هیات مدیره در هر
حال با مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانآذربایجانغربیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
ارومیه ()1123668

آگهی تغییرات شرکت مهران ترابر ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت  11773و
شناسه ملی  10220168211به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/07
و نامه شماره  57/974مورخ  1400/1/14اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای کامران حبیب پور سدانی
بشماره ملی  2755606134به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای داریوش
امیر کیانی بشماره ملی  2750509955به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و
آقای جعفر غالمی رضائی بشماره ملی  2754694250به سمت عضو و رئیس هیات
مدیره و آقای مازیار اسماعیلی بشماره ملی  2753639272بسمت عضو هیات
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1399/10/04انتخاب شدند  -2 .امضای کلیه اسناد مالی ،چکها ،
قرارداد ها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت مشترک ًا با امضای آقایان
جعفر غالمی رضایی عضو و رئیس هیات مدیره و کامران حبیب پور سدانی عضو
هیات مدیره و مدیر عامل و اوراق عادی و مکاتبات اداری به تنهایی با امضای آقای
کامران حبیب پور سدانی در هر حال همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری ارومیه ()1123690

آگهی تغییرات شرکت اروم محور با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  2183و شناسه ملی  10220053960به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/11/15تصمیمات ذیل
اتخاذشد.1:مهدیافشارارومیهبهکدملی()2753774986
به سمت عضو و مدیر عامل  -احمد افشار ارومیه به کد ملی
( )2754456775به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
 محمد افشار ارومیه به کد ملی ( )2753616078به سمتعضو و رئیس هیئت مدیره به مدت نا محدود تعیین و انتخاب
شدند .2 .امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قرارداد ها و اسناد
تعهد آور و اوراق عادی و اداری متفق ٌا با مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1123667

آگهی تغییرات شرکت تاک خوشه طال سهامی خاص به شماره
ثبت  4583و شناسه ملی  10220082530به استناد صورتجلسه
مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1399/12/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - 1 :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397
و  1398تصویب شد  2- .آقایان احسان پورسلطانی به کد ملی
( ، )2740205651احد پورسلطانی به کد ملی ( )2754566775و
صمدپورسلطانیبهکدملی()2754229779بسمتاعضایاصلی
هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند  3- .آقای علی فرساد
حبیبی به کد ملی ( )2871786062بسمت بازرس اصلی و آقای
سعید بهروزی زاد به کد ملی ( )1551936046بسمت بازرس علی
البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند  4-روزنامه رسالت
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری ارومیه ()1123669

آگهی انتقالی باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/11/11و مستندا به نامه شماره  99/230343مورخ
 1399/12/24اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مرکز اصلی شرکت سهامی خاص فراز انرژی سهند به شناسه
ملی 10102301843از شهرستان تهران به استان آذربایجان غربی  ،شهرستان ارومیه  ،بخش انزل  ،دهستان انزل جنوبی  ،آبادی
شهرک صنعتی فاز ،3محله شهرک صنعتی فاز  ، 3جاده سلماس کیلومتر  ، 35خیابان صنعتگران  ، 2پالک  ، 0طبقه همکف کد
پستی  5755143495انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه تحت شماره  19449به ثبت رسیده
است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1123664
آگهی تغییرات شرکت روشنا گستر شرق بارثاوا شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  53374و شناسه ملی  14004653995به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/12/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :موسسه
حسابرسی و خدمات مدیریت آبتین محاسب پارس به عنوان بازرس اصلی به
شناسه ملی  10380623614و آقای محمد جهانگیر به عنوان بازرس علی البدل
به شماره ملی  0849940125برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()1123784

آگهی تغییرات شرکت هوپاد نوین الکترونیک شرق شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  39873و شناسه ملی  10380557328به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/10/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :آقای هاشم افراسیابی
کدملی  0870387251و آقای محمود رحمانی کدملی  1064063381و خانم زینب
درویشکدملی-0943956048آقایرسولرحمانیکدملی5740014689وآقای
محمدمهدی اسفرائینی کدملی 0920397115 :بسمت بازرسان اصلی و علی البدل
برایمدتیکسالمالیانتخابگردیدند.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1123780

