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13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی
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  امور مشترکین 
موسسه کیهان

افقی:
 1- بزرگــراه مهمی که طوالنی ترین تونــل خاورمیانه 
در آن احداث شــده است- اســتانی که رتبه اول تولید 
ســیمان در کشــور را به خــود اختصاص داده اســت 
2- از گناهان کبیره- شــاعر و عارف بزرگی که شــیفته 
شمس  تبریزی شد3- آهســته و آرام حرکت کردن- به 
دیــدار بیمار رفتن - در گذشــته به نوعی درب و پنجره 
می گفتند 4-خیر و برکت- هوس شــدید- این یکی را 
برای راحت رســیدن به مقصد می گیرند- پسوند گرفتار 
5- نقاب و روبند- چاپلوس- لیست غذا 6- پیشوند شب 
و  روز- اولین رخداد مهم در زندگی انســان- قولی که به 
کســی درباره انجام کاری داده می شود7- اثری از مارک 
تواین نویسنده معروف آمریکایی- بانگ هشدار در مواقع 
 بــروز خطر- ویتامینی که از آفتاب هم گرفته می شــود 
8- ویرایش دست نوشــته- دومین روزنامه پرتیراژ کشور 
 ژاپن- کسی که برای انجام و اجرای وصیت انتخاب می گردد
9- تنها پایتخت آفریقایی که در خاورمیانه واقع شــده 
است- قوم آتیال- قدیمی ترین پایتخت کشورهای غرب 
آسیا10- از دروازه بانان اسبق تیم ملی فوتبال آلمان- پایه 
و اساس چرخ- معشــوق زیباروی- نوعی آسیاب که در 
قدیم رواج داشــت 11- تیرپیکاندار-کشوری که توسط 
رژیم صدام اشــغال شد- از آبهای پاک کننده- عید ملی 
ویتنامی ها 12- غزوه ای که در آن حضرت علی  علیه السالم 
شــرکت نداشتند- خداوندگار سخن- از القاب اروپایی ها 
13- نام یکی از پســران حضرت نوح)ع(- نقشبندی از 
دیار هند- دیکتاتور اسبق اسپانیا 14- از بیمارستان های 
قدیمی تهران- عدد اول از سمت راست- دستی که باید 
برای کمک به نیازمندان دراز شــود 15- نام دیگر کتاب 

سیاست نامه- پایتخت کشور لبنان.

عمودی:
 1- کارشناســان امــور جــوی آن را بحــران 
 زیســت محیطی قــرن حاضر اعــام کرده اند 
2- فیلســوف و مورخ اسکاتلندی قرن هجده که 
عقل سلیم و ایمان را مبدأ شناخت می دانستند- 
اثری از گوستا و فلوبر فرانسوی که جنجالی در اروپا 

برپا کرد ۳- از رؤسای جمهور اسبق افغانستان- 
کشور و ســرزمین- خرمافروش 4- کشف آن را 
به ایرانیان نسبت می دهند- از وسایل تزئینی در 
ســالن های پذیرایی و خانه- کوچک و خرد- در 
گذشته زنان بســیاری بر سر آن جان می باختند 
5- منقار پرنده- کانون آن معروف اســت- نوعی 
موشک- فوق  ستاره تیم  ملی فوتبال ولز 6- نوعی 
حکم- کلمه سوالی- واحدی بر خون 7- اثری از 
زنده یاد جال آل احمد- متعادل کردن 8- ضمیر 
اول شــخص مفرد در زبان عربی- یکی از حروف 
الفبای زبان عبری- رهبر کره شمالی- از قطعات 
برقی در سیستم خودرو 9- سرمایه اصلی عشایر 
کوچ رو- یکی از قدیمی ترین مشاغل بشر در طول 
تاریخ-پاکت بی سروته 10- دانش بررسی روش های 
علمی برای رسیدن به بهترین راهکار- ضمیر سوم 
شخص مفرد- زدنی در کشــتی 11- نام یکی از 
زندان هایی که مسعود سعد سلمان در آن به بند 
 کشیده شده بود- قطعی برای کتاب- از اقوام نسبی
 12- از فرآورده هــای چغندر قند و خوراکی برای 
دام- ریشه همه زشتی هاســت- وزیر دانشمند 
سلطان حسین بایقرا 1۳- آتش عرب- ابر پایین 
آمده- یکی از دو رسانه ملی- از درختان جنگل های 
جنوب 14- نام دیگر سوره دهر- بیماری خاموش و 
خطرناک- کشــتی کوچک 15- پایتخت کشور 

کنیا- شهری در کشور آمریکا.
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علی عسکری، رئیس  اسبق سازمان امور مالیاتی کشور: برخالف رویه معمول در دنیا، در ایران تعطیلی مالیاتی 
این گونه است که مثال می گویند تعطیلی ۲۰ساله. یعنی کسی که امروز در این منطقه سرمایه گذاری خود را 
شروع کرده تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی که پنج تا ۱۰ سال آینده هم وارد می شود تا 
۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، این معافیت ها هیچ وقت تمام نمی شوند و این باعث 
سوءاستفاده افراد از این طرح می شود. مثال شخصی سال ۷۲ آمده است و در سال ۹۲ جهت فرار از پرداخت 
مالیات، شرکت خود را تعطیل می کند و با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت می کند و تا ۲۰ 

سال آینده معاف می شود!

ضرورت توجه به دالیل فرار مالیاتی در اقتصاد ایران- بخش دوم

عزم مجلس برای اصالح نظام مالیاتی کشور
احکام مالیاتی موجود در بودجه سال ۱4۰۰ اما نشان می دهد عزم مجلس برای ارتقا و کارآمد کردن نظام مالیاتی 
کشور جزم است. مالیات پلکانی حقوق، مالیات دهی اینفلوئنسرها و فعاالن عرصه هنر، مالیات ستانی از صاحبان 
خانه ها و اتومبیل های لوکس، کاهش چند درصدی مالیات شرکت های تولیدی و معافیت مالیاتی اصناف با سود 

کمتر از  ۱۰۰ میلیون تومان از جمله این احکام امیدبخش به شمار می روند.

دکتر مهدی طغیانی سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس: ما در 

بخش مالیات مشکل جدی داریم و اگر
 بتوانیم این مسئله را حل کنیم بخش زیادی

 از کسری بودجه ما از بین می رود. 

را  در کشورهای مختلف جهان، مالیات 
ستون اصلی اداره کشور تلقی می کنند. اینجا 
در کشور ما اما عدم توجه به این اصل مهم 
در طول سال ها، باعث شده تا نوعی مقاومت 
نامشروع در برابر تمکین به پرداخت مالیات 

در اقشار برخوردار جامعه شکل بگیرد.
 به عنــوان مثال، با توجه بــه گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان 
حدود 6700 میلیارد تومان در سال است. در حالی 
کــه این صنف در حــال حاضر فقط حدود 150 

میلیارد تومان مالیات پرداخت می کند.
 عدم تمکیــن در برابر پرداخت مالیات البته 
منحصر در اجتماعات صنفی همچون پزشــکان، 
وکال، هنرمندان، فوتبالیست ها و غیره نمی شود. 
ما در کشور حجم عظیمی از ثروت های بادآورده را 
داریم که هر ساله از طریق داللی به جیب افرادی 
می رود که در سیستم مالیاتی کشور هیچ رد پایی 
از آنها نیست. به بیانی دیگر ما در مسئله مالیات، 
نه تنها در فرهنگ ســازی و اجرا دچار معضالتی 
هستیم، بلکه در تقنین و قانونگذاری نیز راهکار 

مقابله با فرار مالیاتی را پیش بینی نکرده ایم.
ضرورت نقد نظام مالیاتی

وجود خألهای قانونی برای دامن زدن به پدیده 
شــوم فرار مالیاتی، واقعیت تلخ دیگری است که 
حتما باید در نقد نظام مالیاتی فعلی به آن پرداخت. 
علی عســکری، رئیس  اسبق ســازمان امور 
مالیاتی کشور در همین زمینه با اشاره به معافیت 
مالیاتی عجیب مناطق آزاد در کشور به رسانه ها 
گفته است: »یکی از تفاوت های نظام مالیاتی ایران 
با جهان، تعریف تعطیلــی معافیت های مالیاتی 
است. در نظام های اقتصادی دنیا تعطیلی مالیاتی 
را این گونه تعریف می کنند که برای مثال، به مدت 
20 سال مالیات یک منطقه جغرافیایی را تعطیل 
می کنند اما بعد از آن مدت که زیرساخت ها ایجاد 
شد، تعطیلی مالیاتی برای تمامی افراد و شرکت ها 

برداشته می شود و رفته رفته با نرخ های ترجیحی، 
مالیات وضع می کنند. برخالف رویه معمول در دنیا، 
در ایران تعطیلی مالیاتی این گونه اســت که مثال 
می گویند تعطیلی 20ساله. یعنی کسی که امروز 
در این منطقه سرمایه گذاری خود را شروع کرده 
تا 20 سال از پرداخت مالیات معاف است و کسی 
که پنج تا 10 ســال آینده هم وارد می شود تا 20 
سال از پرداخت مالیات معاف است. به عبارت دیگر، 
این معافیت ها هیچ وقت تمام نمی شوند و این باعث 
سوءاستفاده افراد از این طرح می شود. مثال شخصی 
سال 72 آمده اســت و در سال 92 جهت فرار از 
پرداخت مالیات، شرکت خود را تعطیل می کند و 
با اسم و ماهیت جدید همان شرکت مجددا فعالیت 

می کند و تا 20 سال آینده معاف می شود!« 
محمد مســیحی معاون کنونی سازمان امور 
مالیاتی نیز مهــر ماه 98 در همین زمینه با بیان 
اینکه 40 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات 
معاف هستند، گفته است: »برآورد می کنیم که 40 
هزار میلیارد تومان نیز معافیت مالیاتی در کشور 
داریم؛ سهم معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور 

آزاردهنده اســت و بر  همین اساس برای فرارهای 
مالیاتی برنامه ریزی می کنیم. اثر این معافیت ها فقط 
در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری 
غلط و بی رویه ایجاد می کند و به بخش مشــمول 
مالیات هم فشــار می آورد. وقتــی مودی مالیاتی 
می بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت 
مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به سمت فرار 

مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می رود. 
معــاون مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امور 
مالیاتــی هم می گویــد: »معافیت های مالیاتی در 
جاهایی ممکن اســت الزم باشد اما یک اصل باید 
وجود داشته باشد و آن این است که حمایت های 
معافیــت مالیاتی ما از بخش هــای مختلف باید، 

محدود، مشروط و کاهنده باشد.«
 مســیحی با تاکید بر اینکه حمایت بی قید و 
شرط، جوابگو نیست، می گوید:» بسیاری از بخش ها 
را ســال ها از پرداخت مالیات معاف کردیم اما در 

عمل، توسعه یافته نشدند.«

 قوانینی که مجلس تصویب کرد
مجلس البته در قانون بودجه سال جاری و ذیل 
بند الحاقی 8 تبصره 6 قانون بودجه، مصوب کرده 
است تا در سال آینده مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
مشــمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشند. 
مسئله جالب توجه اما مخالفت نماینده دولت با این 
مصوبه در صحن علنی مجلس بوده اســت! این در 

حالی است که کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد همچنان معافیت مالیاتی دارد و همین 
معافیت نیز می تواند بستری برای سامان دادن فرار 

مالیاتی تلقی گردد.
 مخالفت دولت با حذف معافیت مالیاتی مناطق 
آزاد در حالی است که خود، ذینفع این موضوع است 
و علی عسکری، رئیس  اسبق سازمان امور مالیاتی 
کشور معتقد اســت: »هدف از ایجاد مناطق آزاد، 
ایجاد بسترهایی جهت صادرات بود اما مناطق آزاد 
ما تبدیل به ســکوی واردات برای کشــور شد و با 
اعطای معافیت های مالیاتی نیز به اهداف صادراتی 

خود نرســیدیم. ما اعتقاد داریم بخش اعظمی از 
قاچاق در کشور در مناطق آزاد اتفاق می افتد و اگر 
از تمامی لنج هــای موجود در خلیج  فارس درباره 
مبدأ و مقصد آنها سؤال شــود به راحتی می توان 
به ایــن موضوع پی برد. مثال بگوییم ما درصورتی 
به شما سوخت می دهیم که مبدأ و مقصد خود را 
اعالم کنید. به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از واردات 
قاچاق کشــور از مبادی گمرک به وسیله اظهارات 
غلط گمرک صورت می گیرد. زیرا در کانتینرها همه 
بسته است و به دلیل کمبود امکانات هیچ کسی خبر 
ندارد که داخل آن کانتینرها چیست و با تعویض 
اجناس و... اجناس قاچاق را از مبادی رسمی گمرک 

وارد کشور می کنند.« 
به روز رسانی قوانین مالیاتی در سال جدید

با تمام انتقادات وارد بر نوع کنونی مالیات ستانی 
در کشــور اما واقعیت این است که کاهش فروش 
نفت خام در سال های اخیر ما را به سمت روزآمد 
کردن سیستم مالیات ستانی و ارتقای کلیت نظام 

مالیاتی کشور سوق داده است. 
به صورتی که طبق گفته مسئولین ذی ربط در 
سال 97 سازمان امور مالیاتی کشور چهار هزار مورد 
از شرکت های کاغذی را شناسایی کرده و آنها را در 
لیست سیاه خود قرار داده است. شناسایی چندهزار 

مودی جدید در کنار مــواردی چون لغو امتیاز و 
تعلیق 12 هزار شــرکت در مناطق 7 گانه آزاد از 
جمله دیگر عواید همین رویکرد جدید بوده است. 
این همه اما به معنای عمل مسئولین دستگاه های 
مختلف به وظایف معین خود در این حوزه نیست. 
بــه صورتی که طبق مصوبه نمایندگان مجلس در 
21 اسفند ماه سال 92 سازمان امور مالیاتي کشور 
موظف بوده اســت بانک اطالعاتي مربوط به نظام 
جامع مالیاتي را طي سه سال از تاریخ ابالغ قانون 
مالیات هاي مســتقیم در سراسر کشور مستقر و 

فعال کند.
 مرداد ماه سال 1398 اما احمد زمانی معاون 
پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور 
مالیاتی کشــور در پاســخ به انتقادات رسانه ها از 
عملیاتی نشــدن این قانون مهم، طی جوابیه ای، 
فهرستی مطول از سازمان ها و دستگاه هایی که به 
تکالیف قانونی خود در ارائه اطالعات به این سازمان 
به طور کامل عمل ننموده اند و یا همکاری آنها به 
نتیجه مطلوب ختم نشــده را در اختیار رسانه ها 
قرار داده اســت. فهرستی که در میان آن از نیروی 
انتظامی و شرکت پست تا وزارت صمت، شرکت های 
تلفــن همراه، درگاه های پرداخــت و مرکز آمار و 

اطالعات قوه قضائیه به چشم می خورد. 
احکام مالیاتی بودجه سال 1400

احکام مالیاتی موجود در بودجه ســال 1400 
اما نشان می دهد عزم مجلس برای ارتقا و کارآمد 
کردن نظام مالیاتی کشور جزم است. مالیات پلکانی 
حقوق، مالیات دهی اینفلوئنسرها و فعاالن عرصه 
هنر، مالیات ستانی از صاحبان خانه ها و اتومبیل های 
لوکس، کاهش چند درصدی مالیات شرکت های 
تولیدی و معافیت مالیاتی اصناف با سود کمتر از  
100 میلیون تومان از جمله این احکام امیدبخش 

به شمار می روند.
 دکتر مهدی طغیانی ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان 
می گوید:»ما در بخش مالیات مشکل جدی داریم 
و اگر بتوانیم این مسئله را حل کنیم بخش زیادی 

از کسری بودجه ما از بین می رود.«
طغیانــی با بیان اینکه خالء قانونی در مواردی 

وجــود دارد کــه هم درآمد ما را کــم کرده و هم 
فرارهــای مالیاتــی را افزایش داده اســت، بحث 
معافیت ها را مثال می زند و در ادامه می گوید: »ما 
در بودجه 1400 ســعی کردیم بخش کوچکی از 
این معافیت ها را حــذف کنیم اما این نوع کارها، 
کار بودجه ای نیســت. االن شــورای نگهبان چند 
سال است یکی از ایراداتی که به بودجه ها می گیرد 
این است که می گوید شما در بودجه سیاستگذاری 
می کنید و مجالس احکام سیاستگذاری در بودجه 

می آورند.« 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه ما در مواردی مثل مالیات بر مجموع درآمد 
نیاز به قانونگذاری داریم و این مســئله در قوانین 
موجود دیده نشده است، می گوید: »مثال فردی که 
از پنج محل، درآمــد دارد اگر فرض کنیم در هر 
بخش، مالیات هم بدهد، ممکن اســت در هر پنج 
مورد مشمول پایین ترین پلکان مالیاتی شود ولی 
اگر مالیات بر مجموع درآمد تعریف شود مشمول 

باالترین پلکان مالیاتی خواهد شد.«
 طغیانــی معتقد اســت:» در بخش زیادی از 
اقتصاد ما رانت توزیع می شود مثال در حوزه فوالد 
فاصله قیمــت کارخانه و بــازار نزدیک 20 هزار 
میلیارد تومان رانت ساالنه دارد. در حوزه پتروشیمی 
همین وضعیت وجود دارد. و حوزه های دیگر بین 
قیمــت بازار و کارخانه رانت بزرگی وجود دارد که 
این دالل بازی ها درآمدهای افسانه ای نصیب افراد 
می کند که متاســفانه ما چون ســاز وکار مالیات 
بــر مجموع درآمد را نداریــم، هیچ وقت این افراد 

شناسایی نمی شوند.«
طغیانــی دربــاره برنامه جامــع مجلس برای 
ما بحث  کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور می گوید:»
مالیات بر عایدی سرمایه را در کمیسیون اقتصادی 
به نتیجه رسانده ایم ولی متاسفانه به بودجه خورد 
و بیش از یک ماه اســت که به صف دستور صحن 
رفته اســت. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر 
مجموع درآمد در کمیسیون بحث شده است. اولی 
جمع بندی شــد و مالیات بر مجمــوع درآمد هم 
امسال به زودی در کمیسیون جمع بندی می شود 
و به صحن می آید. امیدواریم با تعیین تکلیف این 

دو مورد در کنار ساماندهی معافیت ها، در مجموع 
اصالح خوبی در نظام مالیاتی کشــور رخ دهد و 
سال آینده یعنی 1401 بتوانیم نسبت مالیات به 
تولیــد ناخالص ملی را ارتقا قابل توجهی بدهیم. 
مسئله مالیات بر مجموع درآمد بخش مهمی از 
فرار مالیاتی را حل می کند و این امکان را می دهد 
که خالهای دیگــری که در نظام مالیاتی داریم 
را حل کند. امســال هم در بودجه حکمی آمد 
که حساب فروش را فروشنده ها مشخص کنند. 
درآمدهایی که به صورت مکرر به حساب ها آمده 
است، مشمول قانون مبارزه با پولشویی می شود 
و صاحب حساب باید در مورد آن توضیح دهد.«

در کنار برنامه مفصل مجلس برای ترمیم نظام 
مالیاتی کشور، در سازمان امور مالیاتی هم ظاهرا 
عزم خوبی برای عملیاتی کردن یک نظام مالیاتی 
کارآمد وجود دارد. چنان که رئیس  این سازمان در 
پیام نوروزی خود مهم ترین سیاست نظام مالیاتی 
در ســال 1400 را »استقرار و پیاده  سازی نقشه 
راه نظام مالیاتی هوشمند« معرفی کرده است که 
براساس آن، مالیات ستانی براساس ریز داده های 
اشــخاص انجــام خواهد گرفت که این شــیوه، 
ایدهآل ترین و عادالنه ترین شــکل مالیات ستانی 

در جهان محسوب می شود. 
در ادامه این پیام آمده است »در سال آینده و 
با اجرای سراسری قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان و همچنین تکمیل پایگاه اطالعات 
مودیــان به مدد همکاری دســتگاه های ذیربط، 
سازمان امور مالیاتی کشور به سمت تشخیص های 
دقیق تر و وصول عادالنه تر مالیات حرکت خواهد 
کرد. به عبارتی در سایه اجرای مالیات هوشمند، 
مبادالت اقتصادی تمامی فعاالن اقتصادی به شکلی 
شفاف و قابل رصد درخواهد آمد و نظام مالیاتی با 
تکیه بر اطالعات واقعی مربوط به درآمد اشخاص، 
قادر می شــود به طور عادالنــه از ثروت، درآمد، 
مصرف و سود افراد، مالیات اخذ نماید و این خود، 
جلوه ای منحصر به فرد از عدالت مالیاتی است.« 
با این همه باید منتظر ماند و پس از مشاهده 

نتایج در این زمینه قضاوت نمود.

❖

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم آرزو حمزه به شماره ملی 0068211546 
به عنوان بازرس اصلی و خانم رباب جمشــیدی به 
شــماره ملــی0065867084 بــه عنــوان بازرس 
علی البــدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردید. 
ترازنامــه و صورت های مالی منتهی به ســال مالی 
1398 مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. 
آقای جعفر کرمی به شــماره ملی 0530929015 
به عنوان مدیرعامل آقای مجید اکبری به شماره ملی 
0620204941به ســمت رئیس  هیئت مدیره آقای 
علیرضا شریفی به شــماره ملی 0559545320 به 
ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره آقای وحید منافی 
به شــماره ملــی 0011690471 به ســمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 

آگهی تغییرات شرکت نگارگستر چند رنگ 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۰6۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷3۴۹۲8 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی 10100644122 به 
سمت بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی 
2060701163 به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال 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 گروه طلیعه  سبز جهان سهامی خاص
 به شماره ثبت ۲۴۴۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲8۵36۵۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت ۹۰۲۰۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱3۴۵۷۲3

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/4/3 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری با 

 امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت
 آرمین مجد گستر خاورمیانه سهامی خاص

 به شماره ثبت ۵۰36۴8 و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴6۹3۰۹

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴3۹6۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵8۷۲۷ 

و شناسه ملی ۱۰38۰3۱۵۲۹۰ 


