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یک کسبه ُخرد: من 4 فرزند دارم و واقعا نمی دانم با این وضعیت پیش آمده 
کرونایی چه کنم؟ چطور بدون هیچ سود و عایدی مالیات امسال را بپردازم؟ 
قدیمی ترین کسبه این منطقه مغازه دار انتهای پاساژ بود. مغازه اش را بسته 
و بعد این همه سال رفته جای دیگری برای شاگردی کردن ایستاده است.

یک کارشــناس امورمالیاتی: درحال حاضر 16 ســال اســت که بحث 
 مالیــات بر درآمــد و مالیــات بر ثروت بیــن مجلــس و دولت ها در 
رفت  وآمد اســت، ولی تصویب نمی شــود، دلیل این اســت که تصویب 
آنهــا نیاز به شفاف ســازی دارد و مــا همچنان از شــفافیت گریزانیم.

»مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات 
می گیریــم - از کارمند مالیات می گیریم، از کارگر 
مالیات می گیریم، از کاسب جز مالیات می گیریم- اما 
از فالن کالن سرمایه دار، فالن درآمدداِر بی حساب  
وکتاب مالیات نمی گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ این ها 
جرم اســت؛ فرار مالیاتی جرم است.«)بیانات رهبر 

معظم انقالب در جمع مردم آذربایجان 93/11/29(
در ایام فشارهای اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری 
کرونا و نیز تحریم ها به هر تولیدی که ســر بزنیم و کلمه 
»مالیات« را به زبان بیاوریم، چهار ستون بدن شان می لرزد. 
حتی تصورش هم ســخت است که با اوضاع و احوال این 
ایام که گاه برخی روزها، کســبه هیچ دشــتی ندارند، به 
رقمی که قرار است بابت مالیات بپردازند، حتی فکر کنند. 
از آن ســو هستند کســانی که ده ها خانه و ملک خالی و 
سرمایه های دپو شــده دارند، اما در تالشند که از هر راه 
میانبری سوءاستفاده کرده، تا ناظرین و مامورین مالیاتی 

چراغ شفاف سازی دارایی ها 
در اخذ عادالنه مالیات 

وضعیت سیستم مالیاتی کشور و اجرای عدالت - بخش نخست
گالیا توانگر
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را دور بزنند! براستی چگونه می توان عدالت را در سیستم 
اخذ مالیات جاری کرد؟

ُخرد فروشی ها را در کفه فروشگاه ها قرار می دهند
عیسی زارع جوانی اســت که هفت سال می شود در 
یکی از مغازه های الکتریکی الله زار و منتهی به کوچه برلن 

به کار فروشندگی ُخرد مشغول است.
وی با گله مندی می گوید: »بیشتر الکتریکی های این 
حوالی فروشــنده ُخرد هستند. تنها دو، سه مغازه ابتدای 

الله زار عمده فروشند. 
چنانچه کل سرمایه ما را در این مغازه محاسبه کنند، 
یــک و نیم تا دو میلیارد تومان نمی شــود. بعد موقع اخذ 
مالیات وضعیت ما ُخردفروشــان مثل آن دو، ســه مغازه 
عمده فروشــی در نظر گرفته می شــود و هیچ فرقی بین 

ما نیست.«
وی در ادامــه می گویــد: »وضعیت ما دقیقا شــبیه 
سوپرمارکت ها، روبروی فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای 
اســت. کم کم مجبور می شــویم جمع کنیم، چون تاب 
تحمل فشــار از هر جهت را نداریم. فشارهای مالیاتی بر 

دوش ُخرده فروشی هایی که در این ایام کرونا هیچ سود و 
عایدی نداشته اند، نیز مزید بر علت است.«

چطور می توانیم مالیات دهیم؟
کافی اســت کلمه مالیات را به زبان بیاورم تا کســبه 
کوچه برلن تهران و پاســاژ کاشانی)تولیدی های پوشاک( 
با دفتر فروششــان که گواه نداشــتن هیچ دشتی است، 

روبه رویمان صف بکشند.
اســماعیل نصب که در زمره کســبه قدیمی کوچه 
برلن اســت، بی هیچ کالمی تنها دفتر فروش روزانه خود 
را روبه رویمان قرار می دهد. در این دفتر این طور نوشــته 

شده است: »تاریخ 10 تیرماه 99، مبلغ فروش 110 هزار 
تومان/ تاریخ 12 تیرماه 99، مبلغ فروش 80 هزار تومان/ 

تاریخ 14 تیرماه 99، مبلغ 60 هزار تومان.«
وی با گله منــدی می گوید: »چطور می توانیم مالیات 
دهیم؟ جنس مردم را برای فروش داخل مغازه ریخته ایم، 
اما در این شــرایط کرونایی و رکود اقتصادی دریغ از یک 
مشتری. مسئوالن باید نسبت به کسبه ُخرد انصاف بیشتری 

داشته باشند.«
وی به شیشه ضد عفونی کننده روی میز مغازه اش اشاره 
کــرده و می گوید: »فقط روزی 40 هزارتومان پول همین 
ضدعفونی کننــده را می دهم؟ بعضــی از روزها هم اصال 

مشتری نداریم و چیزی نمی فروشیم.« 
مظاهر عطایی که 22 ســال است به کار فروشندگی 
جوراب مشغول است، می گوید: »من 4 فرزند دارم و واقعا 
نمی دانــم با این وضعیت پیش آمــده کرونایی چه کنم؟ 
چطور بدون هیچ سود و عایدی مالیات امسال را بپردازم؟«
وی در حالی که به یکی و دو مغازه انتهای پاساژ  اشاره 
می کند که همگی چراغ هایشان خاموش و تعطیل هستند، 

می گوید: »قدیمی ترین کاسب این منطقه مغازه دار انتهای 
پاساژ بود. مغازه اش را بسته و بعد این همه سال رفته جای 

دیگری برای شاگردی کردن ایستاده است.«
یکی از کســبه دیگر هم که جوش آورده سرمان داد 
می زند و می گوید: »چرا حرف افزایش مالیات را می زنند؟ 
گفته اند رقم پارســال را علی الحساب بریزیم تا مازادش را 

اعالم کنند.« 
شفافیت حلقه مفقوده نظام مالیاتی کشور

اقتصــاد ایران پیش از این تحریم ها، 30 تا 40 درصد 
بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی بوده است و بیش 

از 60 درصد از طریق درآمدهای نفتی و ســایر منابع مثل 
واگذاری دارایی های دولت و انتشــار اوراق دولتی، بودجه 
مالی دولت تامین می شــد. عمال مالیــات به  صورت یک 
محور تزیینی و عمدتا اتکای دولت بر منابع غیرمالیاتی به  
ویژه درآمدهای نفت بوده است که حدودا 40 تا 50 درصد 
بودجه کشور را شامل می شد. همچنین فروش دارایی های 

دولت هم بخشی را پوشش می داد.
وحید شقاقی شهری یک کارشــناس امورمالیاتی با 
 اشاره به مشکالت نظام مالیاتی کشور می گوید: »تا زمانی 
که نظام مالیاتی ما سیســتمی و شفاف نشود، در هر سه 
بخش فرار مالیاتی، معافیت های مالیاتی و پایه های جدید 

مالیاتی مشکل خواهیم داشت.« 
این کارشــناس امور مالیاتی ادامه می دهد: »در دنیا 
مالیات بحث بسیار مهمی است و معموال سه هدف مهم را 
نیز دنبال می کند؛ یکی از اهداف مالیات، ایجاد درآمدهای 
پایدار برای دولت ها است. بحث مهم دیگر بازتوزیع ثروت 
است، شاید برای هر کشوری این موضوع بسیار مهم باشد، 
چرا که عامل اصلی نارضایتی در کشــورها همین موضوع 

نابرابری درآمدی و نابرابری ثروت است.
برای هر کشوری مهم است که شکاف طبقاتی را کنترل 
کند و برای آنکه دولت بتواند این کار را انجام دهد، مالیات 
ابزار بسیار کارآمدی است. یکی از اهداف دیگر مالیات -کنار 
درآمدهای پایدار برای دولت و بازتوزیع ثروت- بحث مقابله 
با احتکار و مقابله با فعالیت های غیرمولد می تواند قلمداد 

شود که در راستای حمایت از تولید مالیات سهم بسزایی 
دارد، چــرا که وقتی ما فعالیت های مخل تولید مالیات را 

ببندیم نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود.«
وی می افزاید: »در کشــور ما این دو هدف )بازتوزیع 
ثروت و مقابله با فعالیت هــای غیرمولد( مورد توجه قرار 
نگرفت و هیچ  کدام از این دو هدف، مدنظر نبود و در بیشتر 
موارد، مالیات صرفا برای بحث کسب درآمد، آن هم برای 
تامین 30 درصد بودجه کشــور بود. ضمن اینکه دو هدف 
دیگر نیز هرگز در نظام مالیاتی مهم نبوده است. در حالی 
کــه در دنیا بیش از 90 درصد بودجه دولت از درآمدهای 

مالیاتی تامین می شود.«
این کارشــناس امور مالیاتی درباره ضعف ها و نواقص 
موجود در نظام مالیاتی توضیح می دهد:»متاســفانه طرح 
جامع مالیاتی 8 سال است که پیش می رود، ولی پیشرفت 
قابل مالحظه ای نداشته است. قراربود نظام جامع مالیاتی 
در قالب این طرح اجرایی شود و سامانه های کشور به این 

نظام متصل شوند و داده ها به  صورت آنالین رصد شوند و 
مــورد پردازش قرار گیرند تا گردش و مبادالت مالی افراد 

مشخص شود.«
وی تاکید می کند: »در حوزه نظام مالیاتی ما با چند 
مســئله دیگر نیز مواجه هستیم؛ اوال شفافیت  درآمدی 
در کشــور حاکم نیســت و ثانیا پایه های جدید مالیاتی 
در کشــور تصویب نشــده اند. در دنیا بیش از 500 پایه 
مالیاتی وجود دارد، ولی ما در اقتصاد ایران کمتر از 50 

پایه مالیاتی داریم.
پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار ناکافی و  ضعیف 
است. مشکل دیگری که داریم بحث معافیت های گسترده ای 
است که در حوزه های مختلف وجود دارد. این معافیت ها 
متاسفانه اثربخشی الزم را نداشته اند و در مواردی هم پشت  
پرده روابطی وجود داشته که باعث توسعه این معافیت های 

مالیاتی شده است.«
وی در تکمیل صحبت هایــش می گوید: »افرادی در 
دولت تالش می کنند پایه های مالیاتی را بیشتر کنند. یک 
پایه مالیاتی که پیگیری و مصوب شد، مالیات بر خانه های 
خالی بود که اجرایی شدن این پایه مالیاتی کار سختی است. 
درباره پایه های مالیاتی دیگری نیز بحث می شود که آنها 
نیز همچنان به سرانجام نرسیده اند، مثل مالیات بر ثروت، 
مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی ســرمایه که 
همه مطرح هستند، ولی فرآیند تصویب قانون آنها بسیار 

طوالنی شده است.

بحث مشــخص کردن گردش مالی افراد کار سختی 
نیســت، اما مسئله این اســت که بانک های اطالعاتی که 
نزدیک به 16 سامانه است، باید به طرح جامع مالیاتی متصل 
شوند که برای این منظور باید قوانین مربوط تصویب شود. 
درحال حاضر 16 ســال است که بحث مالیات بر درآمد و 
مالیات بر ثروت بین مجالس و دولت ها در رفت وآمد است، 
ولی تصویب نمی شود، دلیل این است که تصویب آنها نیاز 

به شفاف سازی دارد و ما همچنان از شفافیت  گریزانیم.«
نرخ مالیات بر خانه های خالی بیشتر می شود

بر اســاس قانون، خانه های خالی از سکنه؛ خانه هایی 
هستند که مالکان بیش از دو واحد داشته باشند و آن را به 
مدت بیش از یک سال، خالی نگه داشته باشند و بر اساس 
قانون، شناســایی این واحد ها از طریق سامانه ایجاد شده 

توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.

امید علی پارسا رئیس ســازمان امور مالیاتی توضیح 
می دهد: » حکم این قانون از ســال 95 است. این موضوع 
در قانون بودجه هم تاکید شده است. طبق قانون اگر ملکی 
خالی شناخته شود سال بعد از آن معاف از مالیات است اما 
سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم تمام ارزش 
اجاری و سال چهارم 1.5 برابر ارزش اجاری به عنوان مالیات 
اخذ خواهد شد که البته به نظر ما این مقدار باید بیشتر باشد 
که مالکان خانه های خالی، خانه های خود را عرضه کنند.«

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی ســازمان امور 
مالیاتــی می گویــد: »مالیات بر واحد هــای خالی، زمانی 
بازدارنده اســت که اثر آن قابل توجه باشد. بنابراین برای 
بازدارندگی و ضمانت اجرای بیشتر، باید میزان مالیات را 

افزایش داد.
درخصوص مالیات بر خانه های خالی، متولی امر اسکان 

و امالک، وزارت مسکن و شهرسازی است و سامانه شناسایی 
واحد های خالی از سکنه باید توسط این وزارتخانه آماده شود 

و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.«
وی ادامه می دهد: »این سامانه از نظر ساختاری آماده 
شــد، اما هنوز محتوای آنکه اطالعات و شاخص هایی که 
بتواند تشخیص درست نسبت به واحد های خالی از سکنه 
داشته باشد، هنوز تکمیل نشده است تا بر اساس آن مطالبه 
مالیات از این واحد ها اجرا شود. دستگاه های دیگر هم باید 

اطالعات خود را به این سامانه بدهند.«
وظیفه مالیاتچی ها مچ گیری نیست

مالیات، پرداخت هزینه اجتماعی اســت که افراد یک 
ملت در راســتای بهره مندی از امکانات و منابع یک کشور 

آن را پرداخت می کنند.
مالیات مستقیم بخشــی از کمک مردم به خودشان 
و دولت اســت؛ مثــل مالیات بر درآمــد، امالک، حقوق، 
مشاغل، کشــاورزی، دارایی، ارث، مستغالت، حق تمبر و 

منابع مختلف.
مالیات غیرمســتقیم مثل مالیات بر واردات که برای 
حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شود. این گونه 
مالیات به صورت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 

دریافت می شود.
مالیات بر مصرف، مالیاتی اســت که مصرف کنندگان 
کاالهای خــاص در زمان خریــد آن کاال )به همراه نرخ 
کاال( پرداخــت می کنند؛ به این ترتیب، هر شــخصی که 
میزان بیشتری از آن کاال را مصرف کند، در نهایت مالیات 

بیشتری می پردازد.
مالیات ارزش افزوده نیز از جمله مالیات هایی اســت 
که در ســال های اخیر دریافت آن از خریداران آغاز شده 
و بحث هــای گوناگونــی را در حرفه های مختلف به وجود 

آورده است.
ناصر بزرگمهر یک کارشــناس مســائل اقتصادی در 
پاســخ به این سؤال که چرا مردم برای دادن مالیات روی 
خوش نشــان نمی دهند؟ به نواقص سیستم اخذ مالیات و 
فرهنگ سازی  اشاره کرده و می گوید: »متاسفانه در کشور 
ما فقط کارمندان دولت هســتند که به  طور سیستماتیک 
مالیات بیشتری نسبت به قشــرهای ثروتمند و صاحبان 
درآمدهای نجومی می پردازند و گروه هایی که باید مالیات 
بیشتری بپردازند به هر شــکل ممکن تالش می کنند از 

پرداخت مالیات فرار کنند.
از طرف دیگر، نظام مالیاتی کشور بعد از چند دهه هنوز 
در روال مناســب و قانونمند حرکت نمی کند، درآمدهای 
مشاغل گوناگون تعریف درستی ندارد، سامانه های رایانه ای 
و پرونده های کاغذی به یکدیگر کمک نکرده و نوعی تداخل 
در اجرا به وجود آورده اند، اصناف از ارائه درآمدهای واقعی 
اجتناب می کننــد، ثروتمندان مالیات کمتری می پردازند 
و ســازندگان برج های بلندمرتبه، صاحبان مراکز خرید و 
مال هــا و مغازه ها با قیمت های نجومی از پرداخت مالیات 

فرار می کنند.«
وی در ادامــه صراحتــا می گوید: »بــرای دریافت 
مالیات و پرداخت آن ازسوی مردم، باید فرهنگ سازی 
کرد. مردم بایــد باور کنند که دولت ها، مالیات را برای 
مردم هزینه می کنند. در همین ماجرای کرونا، پرداخت 
هزینه های درمانی و بیکاری باید از همین منابع مالیاتی 

انجام می شد.
ســازمان امور مالیاتی باید یاد بگیرد که همراه مردم 
باشــد و وظیفه مالیاتچی ها مچ گیری نیست، بلکه باید در 

یک ارتباط دوسویه، مسیر مالیاتی کشور بهبود یابد.«

شماره 11721

افقی:
1- عنوانی برای شرکت های نوآور- نام دریاچه مازندران 
در کتاب سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی 2- اثری از جاناتان 
ســوئیفت که مجموعه تلویزیونی آن نیز ســال ها پیش 
ساخته شده است- مخفف عمل زایمان 3- سبزی نقلی- 
تنها کشور دو تکه آسیا- نویسنده و ادیب قرن هفتم ایران 
کــه کتاب مرزبان نامه را از طبری به فارســی  برگردانده 
است 4- همدم و همنشین- کشوری اسالمی که مقام اول 
تولیدکننده مقاالت علمی در جهان را به خود اختصاص 
داده اســت- آماده ســفر 5- عاجــز و درمانده- جنبش 
مقاومت اســالمی فلســطین- خاخام یهودی 6- تالش 
و کوشــش- از شــهدای فاجعه هفتم تیر- عنوانی برای 
فرماندهان ارتش 7- مهم ترین آثــار به جا مانده از دوره 
فراعنه مصر- عالمت جمع در زبان عربی- بلندی مقام و 
مرتبه- عضو موثر پرندگان در پرواز 8- اولین شاعر بزرگی 
که شعر عارفانی را در شعر فارسی متداول کرد- کشوری در 
 همسایگی که به تازگی شیوع کرونا در آن اوج گرفته است 
9- از غزلسرایان معروف و معاصر کشورمان- میوه جنگلی 
مورد عالقه میمون هاســت- آب نیمه گرم 10- ضربه گیر 
الســتیکی اســکله ها- میهمانی برای ازدواج و سفرهای 
زیارتی- عارف و شــاعر بــزرگ ایرانی کــه آرامگاهش 
در کشــور ترکیه اســت 11- ســلطه و نفــوذ- بندری 
 مهم و تجاری در کشــور آفریقای جنوبی- صفت ســرو 
12- شهری در استان کرمانشاه- چشمه و جویبار- لباس 
رزم جنگجویان قدیم 13- ســوره ای کــه در آن احکام 
 خمس آمــده- اتم بــاردار- جزیــره ای در خلیج فارس 
14- شیوه و روش- طوالنی ترین رود جهان- شهر میزبان 
المپیک آینده 15- روشــی که امام علی علیه السالم در 
زندگــی آن را ســفارش فرمودند- نام قدیم شــهر بندر 

امام)ره(.

عمودی:
1- شهری زیارتی در استان گیالن- کشنده بی صدا 
2- اثری از ناصر خســرو قبادیانــی- جزیره ای در 
خلیج فارس 3- ســعدی علیه رحمه می فرمایند؛... 
نااهل را چون گردکان بر گنبد اســت- برگه تحویل 

کاال- معلم نرون 4- سودای ناله- کشور دو نیم شده 
آفریقایی-توالی گوشــه ها در موسیقی 5- گوشه ای 
در موسیقی- به خدا اولین گام توحید است- نوعی 
نان کلفت 6- پایتخت کشــور آلبانی- اولین شهید 
صدراســالم- واحد پول ترکیه 7- یکی از راه های 
اعالن خرید و فروش کاال- نیاز رودها و ســدها برای 
جلوگیری از وقوع ســیل- سرمربی تیم ملی فوتبال 
آلمان 8- ســتون بدن- مهربانی و بخشندگی- این 
یکی امان افراد کم درآمد را بریده اســت 9- نفس 
مالمت کننده- ویتامین موی رگ ها- اصلی از اصول 
دین 10- خبرگزاری رســمی جمهوری اسالمی- اگر 
بی عمل باشــد مانند درخت بی ثمر است- نام دیگر 
ســیاره زهره 11- ماری عظیم الجثه- نوعی بیماری 
پوستی که بیشتر در جنوب و شمال کشورمان شیوع 
دارد- اســتطاعت و توان مالی- رودی که به دریاچه 
تبریز می ریزد 12- خوشحالی و شادمانی- شهرکی 
دیدنی و توریستی در استان گیالن که هر ساله هزاران 
نفر از آن بازدید می کنند- میوه سالمتی 13- دستی 
که باید به سوی نیازمندان دراز شود- پر مخاطب ترین 
رسانه کشورمان 14- از رشــته های ورزشی که در 
سال های اخیر ورزشکاران آن مدال های رنگارنگی در 
مسابقات جهانی و المپیک برای کشورمان به ارمغان 
آورده اند- تکرار یک حرف 15- شــهری قدیمی در 
استان اصفهان- تکرارش را افراد از خود راضی زیاد 

می زنند- فرشته ای در بیمارستان.

جدو    ل

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 608۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵87۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳70 

و شناسه ملی ۱۴006۴۵۳۳66 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱6 

و شناسه ملی ۱0۱0۱776۴۲۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و 
آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین 
ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۳۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۹۳۹۵۲ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت ۵۱0۱07 و شناسه ملی ۱۴00680۱6۱6


