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دژپسند در نپذیرفتن

هدیه یکی از بانکها

«اسکناس» امکان ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای تامین درآمد بودجه  99را بررسی کرد؛

اقتصاد کالن

ظرفیت  ۲۴۵هزار میلیارد تومانی
مالیاتستانی در کشور

یک اس��تاد دانش��گاه گفت :سازمان برنامه و بودجه
رقم��ی ب��ه عن��وان مجم��وع فراره��ای مالیاتی و
معافیته��ای ب�لا وجه مالیاتی محاس��به کرده که
براساس آن  ۲۴۵هزار میلیارد تومان در سال آینده
ظرفیت مالیات س��تانی وجود دارد اما مش��روط به
اینک��ه مقدم��ه قانون��ی این مالیات س��تانی فراهم
شود .احسان خاندوزی در گفتوگو با ایلنا درباره
ظرفیت درآمدهای مالیاتی اظهار داش��ت :در حوزه
اقتصاد مالیاتس��تانی با دو مفهوم مواجه هس��تیم.
یک��ی ب��ه معنای ظرفی��ت مالیاتی اس��ت که بیان
میکن��د ب��ه طور بالقوه چ��ه میزان مودی مالیاتی و
ب��ا چه حجمی از ت��وان پرداخت مالیات وجود دارد.
مفه��وم دوم تمکی��ن مالیاتی اس��ت به این معنا که
ت��ا چه حدی مودی��ان در پرداخت مالیات قانونی از
قوانین موجود تمکین میکنند و حاضر هس��تند که
مالیات را با ش��فافیت کامل بپردازند     .وی ادامه
داد :ظرفیت مالیاتی ایران بیشتر از میزان درآمدهای
مالیات��ی محق��ق یافته اس��ت و این دولت به جهت
ظرفیت مالیاتس��تانی با مش��کل مواجه نیس��ت و
ارقام��ی بیشت��ر از  175هزار میلی��ارد تومان ذکر
ش��ده در بودجه  99قابل وصول اس��ت .این اس��تاد
دانشگاه عالمه گفت :مدیران و مسئوالن سازمان
برنام��ه معتقدند که میزان ظرفیت مالیاتی کش��ور
میتوان��د حدود  100هزار میلیارد تومان بیش��تر از
 145هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی امسال باشد.
خاندوزی افزود :س��ازمان برنامه و بودجه رقمی به
عنوان مجموع فرارهای مالیاتی و معافیتهای بال
وجه مالیاتی محاس��به کرده که براس��اس آن 245
هزار میلیارد تومان در س��ال آینده ظرفیت مالیات
ستانی وجود دارد اما مشروط به اینکه مقدمه قانونی
این مالیاتستانی فراهم شود.

تقدیر توکلی از

خــبرویـژه

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در یادداشتی از اقدام وزیر امور اقتصادی و دارایی در عدم پذیرش هدیه از سوی مجمع عمومی یکی از بانکها تقدیر کرد و خواستار
تنبیه کس��انی ش��د که این رفتار خیانت آمیز را انجام دادهاند .توکلی نوش��ت:مردم ش��ریف بدانند که در مهرماه گذش��ته پس از اتمام مجمع عمومی یکی از بانکها ،وقتی وزیر امور اقتصادی و
دارایی س��وار بر خودروی خود میش��ود که محوطه را ترک کند مطلع میش��ود یک لپ تاپ و یک قطعه گوش��ی به عنوان هدیه در ماش��ین گذاش��تهاند .همانجا میایس��تد تا همراهانش آنها را
به دفتر مدیرعامل بازگرداندند و رسید بگیرند.

راه و مسکن

«الکچری ها» زیر تیغ اخذ مالیات

گ�روه اقتص�اد کالن-احمدرض�ا مس�عودی :در
ش��رایطیک��هبودج��ه 99درح��الطیکردن
آخری��ن مراحل تصویب در کمیس��یون تلفیق
است،این نگرانی جدی وجود دارد که درامدهای
پیشبینیش��دهتوس��طدولتتحققپیدانکند.
پیش��نهاد ایجاد پایه های مالیاتی جدید اکنون
جذابیت بیش��تری پیدا کرده و به نظر می رس��د
می توان درامدهایی را لحاظ کرد که تاکنون در
تاریخ اقتصاد ایران مورد غفلت قرار گرفته بودند.
به گزارش «اسکناس»،بیست اقتصاددان جوان
پیش��تر در نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون
تلفیق مجلس ،پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود
ب��رایاص�لاحبودج��ه 99راارائهک��ردهبودند.
این اقتصاددان ها با اش��اره به مالیات بر عائدی
سرمایهامالکوخودروپیشبینیکردندظرفیت
درآمدزایی این مالیات 8هزار میلیارد تومان باشد.
محمدقاس��میسرپرس��تمرکزپژوهشهای
مجلس خبر داده بود :در بودجه 99چند پایه جدید
مالیاتی متعلق به کاالهای لوکس تعریف شده
که  ۹۹درصد جامعه را شامل نمیشود که نمونه
آنأخذمالیاتازاتومبیلهایلوکسوخانههای
گرانقیمت و نیز خانههای خالی اس��ت که در آن
شهرداریهاباقدرتبیشتریعملخواهندکرد.
براس��اس این گزارش،در جریان بررسی الیحه
بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق مجلس ،با
اعمال مالیات بر خانههای لوکس که ارزش آنها
باالی  ۱۰میلیارد تومان باشد ،موافقت شده و در
صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس ،اجرا
در سال  ۹۹الزامی خواهد بود؛ این در حالی است

رونوشت اگهی حصر وراثت اقای امیر وکیلی قاسم اباد با شماره شناسنامه  ۰۰۱۰۷۰۲۷۶۸مطابق کالسه پرونده ۴۹۲،۱۵،۹۸
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و توضیح داده که ش��ادروان اقای عباس مینائی خاخیان به ش��ماره شناس��نامه ۳۵۱
در تاریخ  ۹۶،۷،۲۵در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و ورثه ان مرحوم منحصر اس��ت به:قدرت مینائی خاخیان با ش��ماره
شناس��نامه ۹۴۶۴۵۲۰۶۷پس��ر متوفی،محمدحس��ین مینائی خاخیان با ش��ماره شناسنامه ۹۲۶۶۰۲۵۸۶پسر متوفی،سمیرا
مینائی خاخیان با شماره شناسنامه  ۹۲۰۶۶۴۹۱۱دختر متوفی،زهرا مینائی خاخیان با شماره شناسنامه  ۹۲۳۲۰۶۲۲۶دختر
متوفی،س��کینهخدابخش��یباش��مارهشناس��نامه ۷۷۹۷۵۲۲۸۷مادرمتوفی،اینکباتشریفاتمقدماتی یکنوبتاگهیمی
نماید تا هر کسی اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر
وراثت صادر خواهد شد.
شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان
رونوش��ت اگهی حصر وراثت اقای عیس��ی صفری ش��یخ احمد لو با ش��ماره شناسنامه  ۵۴۵۰۰۱۰۰۰۱مطابق کالسه پرونده
 ۴۹۸،۱۴،۹۸درخواست گواهی حصر وراثت نموده و توضیح داده که شادروان حمیده اخوندی به شماره شناسنامه  ۱۳۷۶در
تاریخ  ۹۸،۱٠،۱۴در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و ورثه ان مرحوم منحصر است به:فاطمه محمدی شیخ احمدلو با شماره
شناس��نامه دو مادر متوفی،مرتضی قلی اخوندی با ش��ماره شناس��نامه چهار پدر متوفی،محمدحس��ین صفری شیخ احمدلو با
شماره شناسنامه  ۲۵۶همسر متوفی،زهره صفری شیخ احمدلو با شماره شناسنامه  ۶۶۶۰۱۹۴۰۴۵دختر متوفی،زهرا صفری
شیخ احمدلو با شماره شناسنامه  ۶۶۶۰۱۹۴۰۳۷دختر متوفی،شهرام صفری شیخ احمدلو با شماره شناسنامه ۱۵۲۰۰۸۶۷۱۷
پس��رمتوفی،عیس��یصفریش��یخاحمدلوباش��مارهشناسنامه ۵۴۵۰۰۱۰۰۰۱پسرمتوفی/اینکباتشریفاتمقدماتی یک
نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د ظرف مدت یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد
واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه چهاردهم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان
رونوشت اگهی حصر وراثت اقای مهرعلی مرادی با شماره شناسنامه  ۲۴۸مطابق کالسه پرونده  ۵۹۵،۴،۹۸درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و توضیح داده که شادروان اقای علی مرادی به شماره شناسنامه یک در تاریخ  ۱۳۸۲،۸،۲۱در اقامتگاه

که به نظر میرسد ایجاد این پایه جدید مالیاتی
کهدرکشورپیشازاینسابقهنداشته،درراستای
انتقالمنابعدرآمدیدولتازمحلفروشنفتبه
مالیاتاست.براساسآنچهدرمصوبهکمیسیون
تلفیق بودجه  ۹۹آمده (در صورت تصویب نهایی
و تبدیل ش��دن به قانون) ،در س��ال آینده یک در
ه��زارارزشروزخانهه��ایبین ۱۰تا ۱۵میلیارد
تومان ،دو در هزار ارزش روز خانههای  ۱۵تا ۲۵
میلی��اردتومان��ی،دوضریب قبلی به اضافه ۳در
هزار ارزش روز برای خانههای  ۲۵تا  ۴۰میلیارد
تومانی ،سه ضریب قبلی به اضافه ۴در هزار برای
خانههای ۴۰تا ۶۰میلیارد تومانی و چهار ضریب
قبل��یب��هاضافه ۵درهزاربرایخانههایبالی
 ۶۰میلیاردتومانبهعنوانمالیاتساالنهامالک
اعم از خالی و در حال استفاده لحاظ خواهد شد.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مواردی همچون

ضرورت کشف راه های اقتصاد زیر زمینی


محمدرضا یزدی زاده ،کارشناس اقتصادی اخیرا
بیان کرده بود:برای جبران کسری بودجه دو راه
ش��فافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و
ایج��ادپای��ههایجدیدمالیاتیوج��وددارد.باید

دائمی خود فوت کرده و ورثه ان مرحوم منحصر است به:ازبرعلی مرادی با شماره شناسنامه هشت پسر متوفی،شیراله مرادی
با ش��ماره شناس��نامه س��ه پس��ر متوفی،مهرعلی مرادی با شماره شناسنامه ۲۴۸پسر متوفی،مجید مرادی با شماره شناسنامه
 ۳۳۹پسر متوفی،شکار مرادی با شماره شناسنامه  ۳۴۰پسر متوفی،تاجی مرادی با شماره شناسنامه  ۳۰۹دختر متوفی،نازی
مرادی با شماره شناسنامه  ۳۱۰دختر متوفی /،اینک با تشریفات مقدماتی یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی یا
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان
اخطار ابالغیه چک بالمحل بدینوس��یله به اقای احس��ان معانی فرزند محمد به ش��ماره ملی  ۰۰۱۳۳۸۷۸۹۸به نش��انی رباط
کریم ،انتهای ملکی بلوار نیایش اعالم میگردد به استناد چک بانکی به شماره  ۱۸،۵۶۷۴٠۸مورخ  ۹۶،۳،۳٠به عهده بانک
س��په رباط کریم بمبلغ  3.336.000.000ریال علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه  ۹۶٠٠۵۱۹در این
دادگاه تش��کیل ش��ده و طبق ادرس متن س��ند که فاقد پالک بوده و نقص ادرس داش��ته اس��ت و محل اقامت ش��ما به ش��رح
متن س��ند ش��ناخته نش��ده ،لذا به تقاضای بس��تانکار طبق ایین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های
کثیراالنش��ار محلی اگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این اگهی که روز ابالغ حس��اب می گردد،
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید ،برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد.
کفیل ثبت اسناد امالک رباط کریم -احمد رحیمی شورمستی
مرجع رس��یدگی کننده :ش��عبه س��وم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان به کالسه پرونده ۴٠٠،۳،۹۸در شماره دادنامه
 ۵۵۸،۹۸خواهان:اقایالیاسخیراتی خواندگان:اقایمجتبیاقازاده ومرتضیآقازادهبهنشانیمجهولالمکان خواسته:مطالبه
طلب رای قاضی شورا در خصوص دادخواست اقای الیاس خیراتی به طرفیت اقایان مجتبی اقازاده و مرتضی آقازاده به
خواسته مطالبه طلب به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،شورا باعنایت به جمیع اوراق و دالیل و مدارک اسنادی
و نظر به اینکه خواهان طی دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه رسیدگی اظهار داشته اینجانب از بابت ساخت االچیق
برای خواندگان در باغ ایش��ان طی فاکتور ش��ماره  ۰۴۱۵مورخ  ۹۷،۱٠،۲۸مبلغ  ۶،۳٠٠،٠٠٠هزار تومان طلبکار می باش��م و
تقاضای محکومیت خواندگان را نموده و طبق قانون هر کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید عامل مستحق اجرت

آگهی تغییرات ش��رکت س��امان گس��تر ایمن توس ش��رکت س��هامی خاص به ش��ماره ثبت  28835و شناسه ملی  10380441015به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  98/08/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبوراصالح گردید :رشته راه و ترابری:
در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به س��اخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها  ،آزاد راه ها  ،راه های ریلی  ،باند فرودگاه  ،سیس��تم های انتقال هوایی پایه
دار  ،تونل ها  ،پل ها  ،راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل ( تهیه  ،نصب  ،نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی -ساختمان :در برگیرنده
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی  ،آجری  ،سنگی بتنی  ،فلزی  ،سازه های ساختمانی  ،محوطه های کوچک  ،دیوار کشی  ،اجرای پیاده
روها پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()744329

آگهی تغییرات شرکت حفاری دریا خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  11037و شناسه ملی  10380267473به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/03/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم مریم ماهر شماره ملی  0700906460به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم ابراهیمی شماره ملی  0701775823به
سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ابراهیمی شماره ملی  0703543393به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .کلیه اسناد و اوراق تعهد
آور شرکت از قبیل چک ،سفته ,بروات قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه
مهر شرکت معتبر میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()744327

آگهی تغییرات شرکت سامان گستر ایمن توس شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  28835و شناسه ملی  10380441015به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  98/08/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
و رسمی و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت
معتبر خواهد بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()744330

واحدهای مس��کونیدرحالس��اخت ،امالکو
خودروها در س��ال تملک ،واحدهای مسکونی و
خودروهایمتعلقبهاشخاص،خودروهایتولید
و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط کارخانجات
سازنده و مونتاژ کننده و خودروهای وارداتی قبل
از فروش توس��ط نمایندگان رس��می ،از این نوع
مالیات معاف هس��تند .بر اساس برآوردهایی که
کارشناسانمرکزپژوهشهایمجلسدراختیار
نماین��دگان قرار دادهاند ،دولت میتواند از محل
این نوع مالیات ،حدود  ۵۰۰میلیارد تومان درآمد
داشته باشد.

سراغ پایه های مالیاتی جدید رفت .در کشورهای
صنعتی قوانین مالیات بر ثروت را تدوین کرده اند
تاهرشکلیکهتشکیلثروتمیدهدرامشمول
مالیات قرار دهند .در این کشورها خانه ،ماشین،
سهام ،پس انداز بانکی و حتی اوراق قرضه دولتی
مش��مول مالیات می شوند.کارشناس اقتصادی
برنام��ه پایش ادامه داد :علت اینکه کش��ورهای
صنعتی به س��راغ مالیات بر عایدی س��رمایه و
مالیات بر ثروت رفته اند ،به خاطر افزایش ضریب
جینی کشورهایشان بود .افزایش ضریب جینی
خطرمهمیدراقتصاداستکهنحوهتوزیعدرآمد
وث��روتدرجامع��هرانش��انمیدهد.عزیزیبا
بیان اینکه باید تورم در جامعه کنترل شود ،گفت:
تورمموجوددرکش��ورازس��ال 53تاکنونفقرارا
فقیرترکردهاس��ت.راهجلوگیریازتورموفش��ار
به مردم ،ایجاد پایه های مالیاتی جدید در کشور
است.رابرخوردبالوکسگراییممنوعیتواردات
کاالهانیستبلکهایجادمالیاتبرمصرفایننوع
کاالها است .وی افزود :باید بر سرمایه های غیر
مولدکشور،مالیاتبستهشود.بایدازکاالیینظیر
خودرو و مسکن که جنبه پس انداز دارد ،مالیات
گرفته شود .از طرف دیگر فعالیت های تولیدی و
مولدکشوربایدمالیاتکمتریبپردازند.کارشناس
اقتصادی کشور گفت :در وضع مالیات بر ثروت،
بایدطراحیبهگونهایباشدکهبهطبقاتضعیف
ومتوسطجامعهاصابتنکند.برآوردحجممالیات
بر اموال لوکس در کشور در حدود 50هزار میلیارد
تومان است .این در حالی است که کسری بودجه
در دولت تقریبا  100هزار میلیارد تومان است.

آگهی تغییرات ش��رکت حفاری دریا خراس��ان ش��رکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  11037و شناس��ه ملی  10380267473به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی
ع��ادی م��ورخ  95/03/01تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :خانم مریم ماهرش��ماره ملی
 0700906460و آقای محمد ابراهیم ابراهیمی شماره ملی  0701775823و آقای
علیرضا ابراهیمی ش��ماره ملی  0703543393به عنوان اعضای هئیت مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()744326

تقویتروابطایرانوترکمنستانبرای
تکمیلخطآهناینچهبرون–ترکمنستان

دیدار وزیر راه و شهرس��ازی با آیت اهلل نورمفیدی
وزی��ر راه و شهرس��ازی ضم��ن دیدار ب��ا آیت اهلل
نورمفیدی نماینده ولی فقیه در اس��تان گلس��تان از
تقویت روابط ایران و ترکمنستان برای تکمیل خط
آهن اینچه برون -ترکمنستان خبر داد و گفت :به
تازگی  ۴۸هکتار زمین در گرگان برای طرح اقدام
ملی تولید مسکن خریداری شده است .به گزارش
ایلنا از وزارت راه و شهرس��ازی ،محمد اس�لامی
وزیر راه و شهرس��ازی در جریان س��فر به اس��تان
گلستان با آیتاهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه در
آن استان دیدار و گفتکو کرد .وزیر راه و شهرسازی
در این دیدار به تشریح جزئیات و اهداف سفر خود
به اس��تان پرداخت و خواس��تار همراهی مسئوالن
ارشد استان در تحقق اهداف توسعهای وزارت راه
و شهرسازی شد.

م کنندگان
اعالم پاالیش ثبتنا 
مسکن ملی تا چند روز آینده

مع��اون وزیر را ه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه نتایج
پاالیش و بررس��ی اطالع��ات ثبت نام کنندگان تا
چند روز آینده نتایج اعالم خواهد ش��د ،گفت :برای
واجدین ش��رایط پیامک تایید ارس��ال خواهد ش��د.
محمود محمودزاده ،معاون امور مسکن و ساختمان
در گفتوگو با ایلنا درباره بررسیهای اطالعات ثبت
نام کنندگان مس��کن ملی اظهار داش��ت :پاالیش و
بررس��ی اطالعات ثبت نام کنندگان مراحل پایانی
را میگذارند و تا چند روز آینده نتایج اعالم خواهد
ش��د .وی با بیان اینکه حدود  240هزار نفر در این
س��امانه ثبت ن��ام کردهاند که با احتس��اب خانواده
این افراد ،اطالعات بیش از  750هزار نفر بررس��ی
میش��ود ،گفت :تمام ثبتنامکنن��دگان باید چهار
ش��رط را داش��ته باشند و در مرحله آخر شرط سابقه
س��کونت در محل مورد تقاضا بررس��ی میشود ،در
نهایت برای واجدین ش��رایط پیامک تایید ارس��ال
خواهد ش��د .معاون وزیر راه وشهرس��ازی درباره
ثبتنام کنندگانی که حذف میش��وند ،تاکید کرد:
ریزشکنندگان فرصت اعتراض دارند .در ابتدا باید
اعت��راض خود را در س��امانه ثب��ت و در مراحل بعد
برای تطبیق مدارک باید به ادارت کل اس��تانهای
مربوطه مراجعه کنند.

العمل خود می باشد و همچنین در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بربقای ان است مگر خالف ان ثابت
ش��ود که جملگی حاکی از مدیونیت به صورت اش��تراکی و بالمناصفه به خواهان را دارد،و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از
طریق نشر اگهی در جلسه حضور نیافته و دلیل معارض خواسته خواهان به شورا ارائه ننموده اند،لذا شورا حکم به محکومیت
خواندگان به صورت اشتراکی و بالمناصفه به پرداخت مبلغ  ۶،۳٠٠،٠٠٠تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱،۸۲۲،۵٠٠
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ  ۹۷،۷،۱۳لغایت اجرای حکم برابر تورم ش��اخص بانک مرکزی در
حق خواهان صادر و اعالم می دارد ،رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد همین شعبه
و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری بهارستان می باشد
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان
رونوشت اگهی حصر وراثت اقای حیدر عیوضخانی با شماره شناسنامه  ۱۰۵۴مطابق کالسه پرونده  ۴۷۸،۱۴،۹۷درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و توضیح داده که ش��ادروان اقای فرهاد عیوضخانی به ش��ماره شناس��نامه  ۱۴۶در س��ال ۱۳۴۳
در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و ورثه ان مرحوم منحصر اس��ت به:اصغر عیوضخانی با ش��ماره شناس��نامه  ۱۰۲۵نوه
متوفی،نقره ایوزخانی با ش��ماره شناس��نامه  ۱۶نوه متوفی،ولی ایوزخانی با ش��ماره شناس��نامه  ۶۹۹نوه متوفی،محرمعلی
ایوزخانی با شماره شناسنامه  ۷۴۶نوه متوفی،براتعلی خدادوست با شماره شناسنامه  ۷۸۶نوه متوفی،قربان خدادوست با
شماره شناسنامه  ۸۸۱نوه متوفی ،جعفر خدادوست با شماره شناسنامه یک نوه متوفی،رکابعلی قنبری با شماره شناسنامه
 ۱۲نوه متوفی،صفیه قنبری با شماره شناسنامه  ۸۱۸نوه متوفی،نقره قنبری با شماره شناسنامه  ۸۷۰نوه متوفی،صغری
قنبری با ش��ماره شناس��نامه  ۸۶۱نوه متوفی،حیدر عیوضخانی با ش��ماره شناس��نامه  ۱۰۵۴نوه متوفی،مدینه عیوضخانی
با ش��ماره شناس��نامه  ۲۵نوه متوفی،فریده عیوضخانی با ش��ماره شناس��نامه هشت نوه متوفی،فاطمه عیوضخانی با شماره
شناسنامه  ۱۰۰۹۲نوه متوفی،کبری عیوضخانی با شماره شناسنامه  ۵۵۹دختر متوفی ،اینک با تشریفات مقدماتی یک
نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د ظرف مدت یک ماه به ش��ورا تقدیم
دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شعبه چهاردهم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهی تغییرات شرکت حفاری دریا خراسان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  11037و شناسه ملی  10380267473به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 95/03/01تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :ماده  16اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح گردید  :مدیرعامل و آقای بابک ابراهیمی نماینده قانونی ش��رکت بوده و می تواند در کلیه
اموری که مربوط به شرکت است مداخله و اقدام نماید،مخصوصا در موارد زیر:گشایش حساب جاری و ثابت در بانکها و بنگاهها و غیره ،تحصیل هرگونه اعتبار ،انجام کلیه
امور که مربوط به ش��رکت اس��ت از هر جهت و از هر قبیل مش��ارکت با ش��رکتها و ش��خصیتهای حقوقی و حقیقی و عقد هرگونه پیمان با موسس��ات خصوصی و دولتی ،اس��تخدام
کارگران و کارمندان و متخصصین و کارشناسان و غیره و عزل آنان،تعیین حقوق و پرداخت و پاداش جهت کارکنان شرکت و متخصصین و کارشناسان و غیره و عزل آنان
،تعیین حقوق و پرداخت پاداش جهت کارکنان ش��رکت ،مراجعه به دوایر دولتی و گمرکات و بانکها و اش��خاص حقیقی و حقوقی دیگر برای انجام تمام مواردیکه مربوط به
شرکت است  ،وام دادن و وام گرفتن از اشخاص و بانکها و بنگاهها و غیره به هر شرط و به هر مبلغ که صالح و مصلحت باشد با رهن گذاردن اموال منقول و غیر منقول و یا
بدون رهن ،تنظیم فهرست دارائی و انجام هزینه ها ،رسیدگی به محاسبات،تهیه آئین نامه های داخلی ،اجرای مصوبات مجامع عمومی،تاسیس شعب و قبول نمایندگی،تنظیم
بودجه سالیانه شرکت ،پیشنهاد سود قابل تنظیم سالیانه به مجامع عمومی ،ادای دیون و وصول مطالبات ،خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت و
بطور کلی وسائل مورد نیاز شرکت ،معمالت به نام و به حساب شرکت ،دریافت وجه از حسابهای شرکت و صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه های
آنها ،مرافعات ش��رکت چه مدعی باش��د و چه مدعی علیه تا آخرین مراحل انتخاب وکیل ،و وکیل در توکیل و دادن اختیارات الزمه به نامبرده و عزل آن ،حل فصل دعاوی و
صلح و سازش  ،واردات مایحتاج شرکت - .آقای محمد قاینی با دریافت مبلغ  131250ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند و خانم رحیمه اسماعیل
زاده با دریافت مبلغ  131250ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  200262500ریال به مبلغ  200000000ریال
کاهش یافت  .س��هم الش��رکه هر یک از ش��رکاء به ش��رح می باش��د :خانم مریم ماهر دارای  62000000ریال  -آقای علیرضا ابراهیمی دارای  44000000ریال  -آقای محمد
ابراهی��م ابراهیم��ی دارای  44000000ری��ال  -آق��ای غالمرض��ا قاین��ی دارای  30000000ریال  -آقای بابک ابراهیمی دارای  20000000ریال اداره کل ثبت اس��ناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()744328
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