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اقتصاد

شنبه  20دی ماه 1399
شمــاره 4104

عرضه مسکن استیجاری به بازار  ۳۰درصد افزایش یافت

معاون وزیرشهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات
بر خانههای خالی میگوید حتی پیش از تبدیل شــدن به قانون و
صرفا با مطرح شــدن آن ،عرضه مسکن اســتیجاری به بازار ۳۰
درصد افزایش یافت.
به گزارش مهر ۴ ،دی ماه رئیس جمهور قانون اصالحیه ماده ۵۴
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای مستقیم) را که
در تابستان و پاییز امسال روند طوالنی تصویب در مجلس و تأیید
در شورای نگهبان را طی کرد ،به وزیر اقتصاد ابالغ کرد.
به زعم بسیاری از کارشناســان ،این اصالحیه بخش عمدهای از
کاستیهای قانون سابق مالیاتهای مستقیم (مصوب بهمن  )۹۴را
برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیش
از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکردهاند در
نظر گرفته شده ،از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا ،دولتها توانستهاند با وضع مالیات بر
خانههای خالی ،از سرمایهای شدن این کاال جلوگیری کنند.
شناسایی  ۱.۵میلیون خانه خالی از مجموع  ۲.۵میلیون واحد
برآوردها از تعداد خانههای خالی از ســکنه بر اســاس سرشماری
نفوس و مســکن سال  ،۱۳۹۵بیش از  ۲.۵میلیون واحد مسکونی
است؛ هر چند که محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از
شناســایی  ۱.۵میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از
اطالعات بارگذاری شده در سامانه امالک و اسکان خبر داده است.
پیش از این نیز از شناســایی حدود  ۵۰درصد واحدهای مسکونی
در کشــور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در
حالی اســت که بر اساس سرشــماری نفوس و مسکن سال ،۹۵
تعداد خانههای کشور حدود  ۲۷میلیون واحد و خانوارها  ۲۴میلیون
خانواده است.
کارشناسان اقتصادی ،پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانههای خالی
را ،عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ
تعادل در بازار عرضه و تقاضای مســکن اعــم از فروش و اجاره
میدانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولتها.
آئین نامهای که هیچ گاه تهیه نشد
در الیحه بودجه ســال آتی ،ســقف درآمد دولت از اخذ مالیات از
مالکان خانههای خالی از سکنه  ۲۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته
اســت؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانههای
خالی اشــاره شده اما در خصوص ســقف درآمدی آن ،اظهار نظر
نشده است .حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه
امسال ،آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده ،اما با گذشت
 ۱۰ماه از ســال  ،۹۹آئین نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه
نشده است.
قانون جدید چه میگوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن  ۹۴به
اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت
اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانههای خالی
وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی ،برای مالکان خانههای
خالــی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمیکردند ،نرخ
مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشــده بــود .اما در اصالحیهای که

امســال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان ،از سوی
رئیس جمهور ابالغ شد ،ضمانتهای اجرایی خوبی جهت اجرا در
نظر گرفته شده است.
براســاس این قانون ،خانههایی که خالی محسوب شوند ماهانه
باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این
ضریب در ســالهای بعد  ۵۰درصد نسبت به سال قبل افزایش
خواهد یافت.
در این قانون مقرر شــده واحدهای مســکونی واقع در شهرهای
باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به اســتناد سامانه ملی امالک و
اسکان کشــور بهعنوان خانه خالی شناسایی میشوند ،درصورت
گذشــت بیش از  ۱۲ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای
نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقلوانتقال یا آخرین زمان سکونت
(برای واحدهای غیرنوساز) مشمول مالیات خانههای خالی شوند.
این واحدها در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر
ارزش اجاره ماهانه ملک میشوند و این مالیات در سالهای بعد،
 ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود .این قانون در سال نخست
در تهران و کالنشهرها اجرا میشود ،اما از سال دوم اجرا ،مشمول
تمام شهرها خواهد شد.
بر اســاس قانون جدید مالیات بر خانههای خالی ،ســازمان امور
مالیاتی مکلف است حداکثر تا  ۳ماه پس از تصویب قانون نهایی،
نســبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه امالک در شهرها و مناطق
مختلف اقدام کرده و هرسال آن را بهروزرسانی کند؛ چراکه مالیات
خانههای مشمول براســاس اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد
و باید معیاری برای راســتیآزمایی آن وجود داشــته باشد .نکته
قابلتوجه اینکه در تعیین مالیات بــر خانههای خالی ،هزینهها و
استهالکات ماده  ۵۳و همچنین معافیتهای موضوع تبصره ۱۱
ماده  ۵۳لحاظ نخواهد شــد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ
واحد مسکونی خالی و هزینههای نگهداری و استهالک آن ،نسبت
به پرداخت مالیات اقدام کند.
در تبصره  ۲مــاده  ۵۴قانون مالیاتهای مســتقیم ،وزارت راه و
شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یکماه پس از الزماالجرا
شدن این قانون ،امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا
کد شناســایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در
سامانه ملی امالک و اسکان را بهصورت خوداظهاری برای تمامی
امالک (اعم از دارای ســند رسمی ،عادی و وکالتی) فراهم کند و
همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف ۲
ماه ،اطالعات کد ملی خود و کد پســتی واحد مسکونی را همراه
بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند
تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود.
پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت ســکونت واحدهای
مســکونی در سامانه ملی امالک و اسکان ،آن واحد مسکونی که
سرپرست خانوار ،کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج
میکند بهعنوان ســکونتگاه اصلی خانوار شناخته میشود و دیگر
امالک احتمالی بهعنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی
خواهد شد .البته نمایندگان مجلس در تبصره  ۳این ماده ،یکراه
فرار قانون نیز برای خانوارهای دارای چند واحد مســکونی فراهم

کردهاند که براساس آن ،سرپرست خانوار میتواند به ازای همسر
و هر فرد تحت تکفل باالی  ۱۸ســال خود یک کدپستی دیگر را
بهعنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند.
این خانهها بهشرط ثبت اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان
از مالیات موضوع این ماده معاف هســتند .نکته قابلتوجه اینکه
براســاس تبصره  ۹ماده  ،۵۴وزارتخانههــای نیرو و نفت مکلف
شــدهاند تا  ۳ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون ،یارانه مصرف
برق و گاز را حسب اعالم سامانه فقط به سکونتگاه اصلی ثبت شده
تخصیص دهند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی،
باالترین پلکان قیمت را مبنا قرار دهند و با تغییر محل اقامت فرد
مشمول ،یارانههای متعلق به اقامتگاه اصلی به محل اقامت جدید
افراد منتقل شود.
بر اساس تبصره  ۴اصالحیه ماده  ۵۴قانون مالیاتهای مستقیم،
آن دسته از واحدهای مسکونی که بهحکم مراجع قانونی ذیربط
امکان فروش ،اجاره یا سکونت ندارند ،تا زمان حلوفصل دعاوی یا
قابل سکونت شدن ،مشمول مالیات بر خانههای خالی نمیشوند .در
این میان ،نمایندگان در تبصره  ۵این ماده مقرر کردهاند درخصوص
امالک مسکونی مشــاع ،مالکان حسب مورد میزان سهمالشرکه
مشمول مالیات شوند .نکته دیگر اینکه براساس تبصره  ۶این ماده،
اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر
مالکیت واحد مســکونی خود را حداکثر تا  ۱۵روز در سامانه ملی
امالک و اسکان ثبت کنند؛ در غیر این صورت ،با احراز تخلف در
ثبت اطالعات امالک در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره،
اشخاص متخلف مشمول جریمهای معادل دوبرابر مالیات بر خانه
خالی در سال اول خواهند بود.
نمایندگان در تبصره  ۷این ماده تصویب کردند :دادههای اظهارشده
در سامانه ملی امالک و اسکان بهمعنای مالکیت افراد نخواهد بود
و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم
قضائی نیســت ،اما دستگاههای خدمترسان مکلفند ظرف  ۳ماه
پس از الزماالجرا شــدن این قانون ،برای ارائــه خدمات زیر به
متقاضیان ،محل سکونت ثبت شده آنها را صرف ًا از سامانه امالک و
اسکان و البته بهصورت رایگان استعالم کرده و آن را مالک ارائه
خدمات قرار دهند.
محمود محمــودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و
شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون مالیات
بر خانههای خالی اظهار داشت :اجرای قانون مالیات بر خانههای
خالی ،یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.
وی ،اعمال این سیاســت و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعهای
برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار
کرد :با اجرای این قانون ،تقاضای مســکن اقشار مختلف تأمین
میشــود.محمودزاده ،اجرای قانون مالیات بــر خانههای خالی را
حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی
در بازار مسکن ایران دانست و افزود :این سیاستی است که در همه
جای دنیا اعمال میشود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج
و به کاالی مصرفی تبدیل کنند.
وی مســکن را به عنوان کاالیی که بیشــترین ســهم در سبد
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ســند کمپانی خودرو ســواری هیونداســوناتا رنگ
سـ�فید مـ�د ل  2014بــه شــماره موتــور �G4KE
 DA3593822و شــماره شاســی �KMHEC
 41CBEA612562و شماره پالک الف ایران متعلق
به آقای سیناشــیخ االســامی آل آقا مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

رضا رمضانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

کارت ملــی اینجانــب محمودرضالهراســبی
فرزند حســین به شــماره شناســنامه 5011
و شــماره ملــی  3622061103صــادره از
زاهدان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملــی اینجانــب ســتار یزدان پرســت
فرزند صابر به شــماره شناســنامه  0و شماره
ملــی  5470037924صــادره از کازرون
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود گروه صنعتی توســعه
تهویه یادمان درتاریخ  1399/09/24به شماره ثبت 569683
به شناســه ملی  14009646080ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی
در زمینه خرید و فروش ،تولید و صادرات و واردات انواع سیستم
های تهویه مطبوع ،هواساز ،فن کویل ،کانال گالوانیزه چهارگوش،
اســپیرال ،دریچه ،ومپر ،دیفیوز ،عایق فوم االستومری ،متعلقات
 ،لوله خرطومی ،فلکســیبل و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،گشایش
اعتبــارات و ال /ســی برای شــرکت نزد بانک هــا ،ترخیص کاال از
گمــرکات داخلی ،اخــذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهــای معتبر خارجی
و داخلــی ،شــرکت در کلیه نمایشــگاههای داخلــی و بین المللی-
انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شــعب و
نمایندگی در داخل و خارج از کشــور -اخــذ وام و اعتبارات بانکی
به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در
کلیــه مناقصات ،و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین
المللــی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
تهران  -منطقه  ، 19شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
محله اختیاریه  ،خیابان شــهید یوســف کالهدوز  ،کوچه حسینیه ،
پالک ، 1ساختمان پزشکان نرگس  ،طبقه پنجم  ،واحد 33کدپستی
 1951639997ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای صمد عباس زاده کلخوران به شــماره ملی 1465887271
دارنده  500000000ریال ســهم الشــرکه خانم فاطمه عزیزی
به شــماره ملــی  2122710918دارنــده  500000000ریال
ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای صمد عباس زاده کلخوران
به شــماره ملــی  1465887271و به ســمت مدیرعامل به مدت
نامحــدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیــره به مدت نامحدود
خانــم فاطمه عزیزی به شــماره ملی  2122710918و به ســمت
رئیــس هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته ،
بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضــاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
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 ()1074589

مدل  1396به شماره موتور BM15L*G063574
و شــماره شاســی  NAPC320ABH1000911و
شماره پالک  352ج  59ایران  88متعلق به آقای حمید

کارت خودرو سواری سمند رنگ سفید مدل 1393
به شــماره موتور  124k0484323و شــماره شاسی
 NAAC91CCXEF673764و شــماره پالک 443
س  15ایران  61متعلق به آقای کورش رضایی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل
 ۱۳۹۰به شــماره موتور  4248879و شماره شاسی
 S1412290003320و شــماره پــاک  927ی 64
ایران  21متعلق به خانم فرشــته شــفیعی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
آگهــی تغییرات شــرکت خدماتی حســابداری کاوشــگران شبســتر
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  754و شناســه ملی
 10861669404به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العــاده مــورخ  1399/08/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای الیاس
ارشادی ســیس به شــماره ملی  1728343186-خانم زهرا محبوبی
به شــماره ملــی  1728159458امضاء به ســمت اعضای هیئت مدیره
شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
شبستر ()1073416
آگهی تغییرات هیئت ورزشــی بســکتبال شهرستان شــهربابک موسسه غیر
تجاری به شــماره ثبت  85و شناسه ملی  14006781561باستناد صورتجلسه
مورخ  1399/09/01منضم به نامه شماره 1399/8/25 - 99/218/2835
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمان  :اعضــاء هیئت مدیره  :امین پورامینی
پیرجــل به شــماره ملــی  3140090110به ســمت رئیس  -زهراحســینی به
شــماره ملی  3149568390به ســمت نائب رئیس  -علی کشــاورز به شــماره
ملــی  3140148909بــه ســمت دبیــر -میــاد فتاحــی ال طــا به شــماره ملی
 3140132328بــه ســمت خزانه دار انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان کرمان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری شــهربابک
()1074650

هزینههای خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد :بازار مســکن ،یکی
از نیازهای اولیه برای تشــکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای
سرمایهای دیگر متفاوت اســت لذا با راه اندازی سامانه امالک و
اســکان از سال گذشــته و بارگذاری هایی که صورت گرفت ،در
مرحله اول بیش از  ۱.۵میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که
از نظر این سامانه ،خالی تشخیص داده شده بودند ،ارسال کردیم.
دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد :برای تکمیل سامانه اسکان،
از سایتها و دســتگاههای مختلف ،اطالعات را برداشت کردیم؛
تعدادی از مالکان ،پاســخ پیامکهای وزارت راه و شهرســازی را
دادهاند که یا تأیید کردهاند که واحد مورد اشــاره در پیامک خالی
است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کردهاند که ملک خود
را فروخته یا اجاره دادهاند .تعدادی هم هنوز اطالعات ملکی خود را
در سامانه وارد نکردهاند.
وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مســکونی خالی از
ســکنه داده شده تا اطالعات ملکی خود را اعالم کنند ،گفت :این
مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارســال شده ،به اتمام رسیده
و ناگزیر ،به عنوان واحدها خالی به ســازمان امور مالیاتی معرفی
خواهند شــد؛ چون راهی غیر از این برای صحت ســنجی وجود
نخواهد داشت.
محمودزاده در پاســخ به این پرســش که آیا قانون ،دستگاهها را
مکلف کرده تا اطالعات ملکی در اختیار خود را به سامانه امالک و
اسکان اعالم کنند یا خیر؟ بیان کرد :قب ً
ال بر اساس ماده  ۱۶۹مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم این اتفاق میافتاد؛ اخیراً با توجه به ورود
مجلس به این موضوع و اصالح ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم ،این قانون گستردهتر و جامعتر و نقاط ضعف آنکه تقویت
بنیه اطالعاتی سامانه اســکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه
مالیاتی بود ،که در قانون سابق ،بازدارنده نبودند ،برطرف شده است.
وی افــزود :یک موضوع قطعی در حوزه مالیات بر خانههای خالی
وجود دارد و آن این اســت کــه عزم جدی حاکمیتی برای اجرای
آن وجود دارد و حتم ًا کســانی که همراهی الزم را برای اجرای آن
نداشته باشــند ،بالفاصله با جرایم روبه رو میشوند که بر اساس
قانون ،اعمال میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت
 ۳ماهه شــروع این قانون در اصالحیه مجلس ،گفت :دیر یا زود
اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام میشود.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟،
خاطرنشــان کرد :قطع ًا تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را
خواهیم دید؛ پیش بینی ما این اســت که برای فصل اجاره سال
آینده ،حتم ًا اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.
وی ادامه داد :کما اینکه در تابســتان ســال جاری هم بر اساس
آمار رسمی اخذ شده از بنگاههای مشاور امالک ،حدود  ۳۰درصد
افزایش عرضه فایلهای اجاره به بازار را شاهد بودهایم؛ فایلهایی
که ســابقه ارائه قب ً
ال نداشته و از مجموعه همین خانههای خالی
بودهاند که این افزایش عرضه ،روی کاهش اجاره بها هم میتواند
اثرگذار باشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتی حســابداری کاوشــگران
شبســتر شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  754و
شناســه ملی  10861669404به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1399/08/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :خانم خدیجه جمیلی آذر به شــماره ملی1729345670
دارای  100000ریــال ســهم الشــرکه بموجب ســند صلح به
شماره 127978مورخ  17/08/1399صادره از دفتر اسناد
رســمی 23حوزه ثبتی شبســتر کلیه ســهم الشــرکه خود را به
آقای الیاس ارشــادی ســیس به شــماره ملی 1728343186
منتقــل و از شــرکت خــارج شــد و دیگر هیچ گونه حق و ســمتی
در شــرکت ندارد .نام شرکاء میزان ســهم الشرکه آقای الیاس
ارشــادی ســیس دارای  9900000ریال -خانم زهرا محبوبی
دارای  100000ریــال اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
آذربایجان شــرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
شبستر ()1073399

آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت انبوه سازان شقایق
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  202580و شناسه ملی 10102442912
در اجــرای ماده  215اصالحیــه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران
شــرکت انبوه ســازان شــقایق در حال تصفیه (مســئولیت محدود) به
شــماره ثبــت  202580و شناســه ملــی 10102442912که آگهی
انحــال آن در صفحه 24روزنامه رســمی کشــور به شــماره 21940
مــورخ 1399/04/24درج گردیده اســت .دعوت بــه عمل می آید تا
ظرف مدت حداکثر یک ســال از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول با ارائه
مــدارک مثبتــه ادعای خود بــه مدیران تصفیه آقایــان علی کرم کرمی
و داریــوش فیروزی به شــماره همــراه  09121198755به آدرس
تهران بلوار مرزداران بعد خیابان سرســبز شمالی جنب مترو خط شش
پالک  65ســاختمان گل نرگس طبقه سوم کد پستی 1463873441
مراجعــه نمایند .بدیهی اســت شــرکت و مدیران تصفیــه درمورد هر
گونــه ادعای احتمالــی که خارج از مدت فوق به شــرکت منعکس گردد
مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت شــرکت انبوه ســازان شقایق در حال
تصفیــه آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

آگهی دعوت از بســتانکاران شرکت آتیه گستر مروارید باران
( مسئولیت محدود )
به شــماره ثبت  284366و شناسه ملی 10103215952
در اجــرای ماده  215اصالحیــه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران
شــرکت آتیه گستر مروارید باران در حال تصفیه (مسئولیت محدود)
به شــماره ثبت  284366و شناســه ملی 10103215952که آگهی
انحالل آن در صفحه 45روزنامه رسمی کشور به شماره  21940مورخ
1399/04/24درج گردیــده اســت .دعوت به عمل مــی آید تا ظرف
مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک
مثبتــه ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان علی کرم کرمی و داریوش
فیروزی به شــماره همراه  09121198755بــه آدرس تهران بلوار
مرزداران بعد خیابان سرســبز شــمالی جنب مترو خط شــش پالک 65
ســاختمان گل نرگس طبقه سوم کد پســتی  1463873441مراجعه
نمایند .بدیهی اســت شرکت و مدیران تصفیه درمورد هر گونه ادعای
احتمالــی کــه خارج از مدت فوق به شــرکت منعکس گردد مســئولیتی
نخواهند داشت.
مدیران تصفیه شــرکت آتیه گستر مروارید باران در حال تصفیه
آقایان علی کرم کرمی و داریوش فیروزی

اخبار

با گرانفروشان بلیت هواپیما برخورد شد

پس از آنکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گران فروشی بلیت هواپیما را تایید و
دستور معرفی و برخورد با آنها را صادر کرد ،چهار آژانسهای مسافرتی تعلیق شده
ت غیر قانونی فروش اینترنتی بلیت هواپیما به دستگاه قضایی معرفی شد.
و دو سای 
به گزارش ایسنا ،چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس نسبت به گران فروشی بلیت
هواپیما انتقاد کردند و سازمان هواپیمایی کشوری را به عنوان متولی نظارت بر آنها
مسئول رسیدگی و برخورد با این تخلفات دانستند.
در پی این اظهارات تورج دهقان زنگنه  -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  -ضمن
تایید موضوع گرانفروشــی بلیت هواپیما از ســوی برخی ســایت ها و آژانس های
هواپیمایی از صدور دســتور برای معرفی آنها به دستگاه قضایی برای برخورد با این
تخلفات خبر داد.
وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :گران فروشی بلیت هواپیما گزارش شده و وجود
دارد اما این اتفاق ربطی به شــرکتهای هواپیمایی نــدارد و آنها این کار را انجام
ندادند ،بلکه این تخلف از سوی برخی از سایت ها و آژانس های هواپیمایی رخ داده
و بر این اساس دستورات الزم برای شناسایی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر
شده است.
پس از پیگیری های خبرنگار ایسنا ،سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که پروانه
فعالیت چهار شرکت خدمات مسافرت هوایی به علت گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق
شد.
این ســازمان در بیانیه خود اعالم کرد که پیرو رصد درگاههای فروش بلیت هواپیما
توسط این سازمان و دریافت گزارش مبنی بر فروش باالتر از نرخ مصوب بلیت ،پروانه
فعالیت شرکت های خدمات مسافرت هوایی مقتدر سیر ایرانیان کیش در شهر کیش،
عتیق گشت اصفهان در شهر اصفهان ،آرش پرواز آذرآبادگان در شهر ارومیه و سپند
پرواز شرق در شهر تهران به مدت سه ماه تعلیق شدند.
همچنین به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی اعالم شد فروش بلیت مستقیم
یا غیر مستقیم آن شرکتها توسط دفاتر فوق غیر قانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد
قانونی قرار خواهند گرفت.
لذا از هموطنان گرامی تقاضا می شــود با توجه به تعلیق فعالیت دفاتر فوق به مدت
 ۳ماه ،از خرید بلیت از این دفاتر خودداری کنند .همچنین در صورت مشاهده هرگونه
تخلف و گرانفروشــی ،خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج در سایت انجمن شرکتهای
هواپیمایی ،مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir
اعالم تا با متخلفین برخورد قانونی انجام شود.
در ادامه این بیانیه آمده اســت که فعالیت مجــدد دفاتر فوق منوط به رعایت کامل
مقررات و صدور گواهی توسط سازمان هواپیمایی کشوری است.
ســازمان هواپیمایی کشــوری در بیانیهای دیگری از پیگیری قانونی برای برخورد
قضایی با دو سایت غیر مجاز فروش بلیط هواپیما خبر داد.
در این اطالعیه نیز سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد :پیرو دریافت گزارش مبنی
بر گرانفروشــی بلیت هواپیما و رصد این سازمان ،سایت های غیر مجاز فروش بلیت
چارتر  724و  ،safarme.comبدون اخذ مجوز از ســازمان هواپیمایی کشوری
اقدام به فروش غیر قانونی و باالتر از نرخ مصوب کرده بودند که در راستای تکالیف
قانونی این سازمان به دستگاه قضایی جهت پیگرد حقوقی معرفی شدند.
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محدود رویــان افــروز تبریــز درتاریخ
 1399/09/23به شماره ثبت  52311به شناسه ملی 14009642870
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهــی میگردد .موضــوع فعالیت :ایجاد و توســعه و نگهــداری فضای
ســبز  -طراحــی و مونتــاژ و تولید و بســته بندی و خرید و فــروش و توزیع و
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداشــت ماشــین آالت صنعتی و کشاورزی و
آبیاری و معدنی و عمرانی و پکیج و رادیاتور شــوفاژ و دیگ بخار و موتورخانه
تاسیســات حرارتی و شــیرآالت و سیستمهای بهداشتی و خودروهای سبک و
ســنگین و نیمه ســنگین و گوشــی تلفن همراه و لوازم خانگی و تابلوهای برق
و تجهیزات پزشــکی و دندانپزشــکی و آزمایشگاهی و دام و طیورو تجهیزات
الکترونیکــی مجــاز و دوربیــن و سیســتمهای مدار بســته و دزدگیرو تابلوی
برق  -ســیم کشــی و لوله کشــی ســاختمان  -نصب و راه اندازی روشــنائی
معابر  -تولید و بســته بندی و خرید و فروش و توزیع محصوالت کشــاورزی
و باغبانــی و گلخانــه ای و بــذر و دانــه و هســته های گیاهی و مــواد غذائی و
نوشــیدنیهای مجاز و مواد و وســائل بهداشــتی و آرایشــی – تولید و بســته
بنــدی و خریــد و فروش و توزیع عرقیجات گیاهی و ســنتی  -طراحی و تولید
و دوخــت وخریــد و فروش و توزیــع و نصب و تعمیر پــرده – طراحی و تولید
و بســته بندی و خرید و فروش و توزیع منســوجات و انــواع پارچه  -طراحی
و تولیــد و خریــد و فــروش و توزیع مبلمان اداری و مبلمــان خانگی  -ایجاد و
توســعه و تعمیر و نگهداشــت شــبکه های برق رســانی و کابل کشی و مفصل
بندی برق و گاز رســانی و آبرســانی  -ایجاد و تعمیر و نگهداشت تصفیه خانه
آب و فاضــاب – ایجــاد و ســاخت و نصــب و نعمیر و نگهداشــت نیروگاههای
حرارتی و فسیلی و خورشیدی  -ایجاد و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیر
و نگهداشــت خط تولید کارخانجات  -تولید و خرید و فروش و توزیع فوالد و
آهن و آلومینیوم و چدن و مس  -لوله کشــی و ســیم کشی ساختمان  -ساخت
ابنیه  -تونل ســازی  -سد ســازی  -پل سازی  -محوطه سازی  -راهسازی -
خاکبرداری  -جدولکشــی  -آســفالت کاری  -نقشه برداری زمینی  -نماکاری
ســاختمان  -ایجاد و نصب و تعمیر دکوراســیون داخلی – ایجاد و توســعه و
نگهــداری فضای ســبز  -خدمات تنظیفات ســاختمانهای مســکونی و تجاری و
ادارای و کارخانجــات  -مدیریــت امــور بوفه و رســتوران  -ایجاد و نصب و
تعمیر و نگهداشت تاسیسات آبگرم و آبسرد و گرمایشی و برودتی  -طراحی
و نصــب و راه انــدازی و خرید و فروش نرم افزارهای مجاز رایانه – بازرگانی
داخلی و خارجی کاالهای مجاز  -تجارت الکترونیک غیر شــبکه ای و غیر هرمی
 ایجاد و تعمیر و نگهداشــت ایســتگاههای تقلیل فشار گاز  -اکتشاف و بهرهبرداری معادن ( غیر از نفت و گاز و اورانیوم )  -خرید و فروش و توزیع مواد
معدنــی ( غیــر از نفــت و گاز و اورانیوم ) – حضور در نمایشــگاههای داخلی و
خارجــی – بازرگانی داخلی و خارجی کاالهای مجاز  -ترخیص کاالهای شــرکت
از گمــرکات  -واردات و صــادرات کاالهــای مجاز  -مشــارکت در مناقصات و
مزایــده ها  -عقــد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی – افتتاح حســاب و
اخــذ هرگونــه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسســات مالی و اعتباری به نام
شــرکت  -اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شــرکتهای داخلی و خارجی  -ایجاد
شــعبه در داخل و خارج از کشــور  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
اســتان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،محله
حکم آباد  ،شــهید رنجبر  ،کوچه شــهیدرفعت  ،بن بســت زین زاده  ،پالک ، 0
طبقه منفی  1کدپســتی  5185818716سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانــم منیژه رشــدی به شــماره ملــی  1360039627دارنده 5100000
ریال ســهم الشــرکه آقای داود جباری اقدم به شماره ملی 1373999251
دارنــده  4900000ریال ســهم الشــرکه اعضــا هیئت مدیره خانــم منیژه
رشــدی بــه شــماره ملــی  1360039627و به ســمت مدیرعامــل به مدت
نامحدود و به ســمت عضــو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای داود جباری اقدم به شماره
ملی  1373999251و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
و بــه ســمت رئیــس هیئت مدیره بــه مدت نامحــدود دارندگان حــق امضا :
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات
 ،قراردادهــا  ،عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و اداری با امضا
رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد  .اختیارات مدیر عامل
 :طبــق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1073397

