
 برنامه وزیر جدید برای بهبود معیشت کارگران چیست؟

کمرخمیدهکارگرانزیرفشارافزایشقیمتها

گروه اقتصاد - فعال کارگری با توجه به ادامه 
معتقداست؛  اساسی  کاال های  قیمت  افزایش 
کارگران وضعیت سخت معیشتی که در آن قرار 
گرفته اند را تا یک زمان کوتاه می توانند تحمل کنند 
و در ادامه این روند پیامد های سخت و منفی در 
انتظار جامعه کارگری است پس وزیر جدید بهتره 
تا قبل از وقوع اتفاقات تلخ برای جمعیت بزرگ 
کارگری اقدامات حمایتی از این قشر را الزم اجرا 

کند.
برای  دولت  گفته  به  درصدی   ۵۰ تورم   نرخ 
به  می کند  کار  دستمزد  کمترین  با  که  کارگری 
وضعیت  این  است.  رسیده  درصد  از ۱۰۰  بیش 
همواره مورد نقد فعاالن حوزه کارگری قرار گرفته، 
اما تا کنون اقدامی برای کاهش و یا توقف تأثیر 
تورم بر زندگی کارگری از سوی متولیان صورت 

نگرفته است. بیش از یکسال از روی کار آمدن 
دولت سیزدهم بر روی کار می گذرد، اما انتصاب 
و انتخاب های نامناسب موجب شد در همین بازه 
زمانی سه نفر از دولت برای تکیه بر صندلی وزارت 
آزادی  عازم خیابان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
شود، حاال این صندلی به صولت مرتضوی رسیده 
انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه  با  است. 
اجتماعی حاال نوبت رسیدگی به درخواست های 
کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تامین اجتماعی 
است، زیرا این حوزه بزرگ نیاز پر از چالش های 
انباشت شده است که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور این معضالت اگر حل نشود بیش از پیش 

عمیق خواهد شد.
که  اقتصادی  دهک های  به  توجه  با  کارگران 
از هر صنف دیگری در  دارند بیش  قرار  آن  در 

سوی  از  خود  امورات  در  گشایش  ایجاد  انتظار 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند تا بتوانند 
بیش از این ناچار به حذف اولویت ها در زندگی 
رئیس  توفیقی  فرامرز  نشوند.  خود  معیشت  و 
کمیته مزد کانون شورای اسالمی کار در گفتگو با 
اقتصاد ۲۴ می گوید: هنوز دولت مشکالت سال 
۱۴۰۱ جامعه کارگری را حل نکرده باید وارد مرحله 
تعیین دستمزد های سال ۱۴۰۲ شویم و این شروع 

سختی برای یک سال کارگر است.
جمعیت  بین  در  باید  را  فقر  گفت:  توفیقی 
کارگری دید چراکه همزمان با افزایش نرخ تورم، 
رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل می شود و درنتیجه 
درآمد جزئی کارگران به مراتب کمتر می شود و فقر 
در جمعیت کارگری گسترده تر و آسیب رسانی آن 

سخت تر و بیشتر می شود.
به  می توانیم  ما  که  توقعی  مهمترین  گفت: 
تعاون، کار و  از وزیر  نمایندگان کارگری  عنوان 
رفاه اجتماعی داشته باشیم طبیعتا چیزی به غیر 
از تامین امنیت شغلی، معیشت و مسکن نیست. 
این بدان معنی است که کارگران وضعیت سخت 
معیشتی که در آن قرار گرفته اند را تا یک زمان 
پیامد های  ادامه  در  و  بگذرانند  می توانند  کوتاه 

سخت و منفی در انتظار جامعه کارگری است.
تامین  که  است  باور  براین  کارگری  فعال  این 
معیشت و حفظ حداقل ها در سبد خانوار باید در 
اولویت برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
قرار بگیرد چراکه با شرایط فعلی کارگران حسرت 

یک زندگی ساده و حداقلی را دارند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار می افزاید: 
برای پاسخ دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به مهمترین خواسته های جامعه های کارگری فقط 
الزم است مواد ۷، ۴۲ و ۱۳۹ قانون کار کشور به 

درستی اجرایی شود.
رئیس کمیته مزد کانون شورای اسالمی کار با 
بیان اینکه تا کنون از تحقق این درخواست های 
جامعه کارگری چیزی در برنامه های وزیر ساکن 
حال  در  می دهد:  ادامه  ندیدیم،  آزادی  خیابان 
حاضر بحث امنیت شغلی کارگران که کامال روی 
هواست. برای تامین مسکن کارگران نیز که مقرر 
شده بود تا ساالنه یک میلیون مسکن در کشور 

احداث شود که این امر نیز محقق نشده است.
تصریح  کار  عالی  شورای  در  کارگری  نماینده 
می کند: در مورد شرایط معیشتی جامعه کارگری 
نیز با توجه به قیمت های سرسام آور گوشت، مرغ 
اقالم می توان گفت که  و مواد پروتئینی وسایر 
قیمت ها به صورتی است که جامعه کارگری ناچار 

به حذف این اقالم شده اند.
توفیقی با بیان اینکه برای تشکیل جلسه شورای 
عالی کار درخواست داده ایم، ادامه می دهد: برای 
توصیف شرایط جامعه کارگری می توان در یک 
جمله گفت که شرایط کارگران خیلی خوب نیست 
و برای عبور از مشکالتی که کارگران با آن دست 
به گریبان هستند الزم است تا شورای عالی کار 
تشکیل جلسه داده و اقدامات الزم را برای اجرای 

مواد ۷، ۴۲ و ۱۳۹ قانون را انجام دهد.
اسالمی  شورای  کانون  مزد  کمیته  رئیس 
کار با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران فقط 
جبران  را  آنان  هزینه های  از  درصد  تا ۴۰   ۳۰
می کند، اظهار می کند: تامین ۶۰ تا ۷۰ درصد 
هواست  روی  کارگران  زندگی  ازهزینه های 
هزینه ها  این  جبران  برای  راهکاری  گا ها  و 
کار  عالی  درشورای  کارگران  نماینده  نیست. 
برای  کارگران  متاسفانه  می کند:  خاطرنشان 
ماندن  به  ناچار  معیشت  حداقل های  تامین 
اضافه کار، شغل دوم، خروج از شهرها، حذف 
هزینه های آموزش، بهداشت، فرهنگ، سالمت 
و. از سبد خانوار هستند. توفیقی تاکید می کند: 
مهمترین  حاضر  حال  در  کارگری  نمایندگان 
دغدغه شان این است که بتوانند با همکاری 
وزارت تعاون راهکاری برای جبران هزینه های 

زندگی کارگران برای امسال پیدا کنند.
وی گفت: بدون تردید بی توجهی به هزینه های 
از  عمده ای  بخش  که  کارگری  جامعه  معیشت 
جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد می تواند 
زنگ خطری برای فرزندآوری، افزایش بیماری و 
بنابراین  باشد  برای کشور  ناسالم  نسلی  داشتن 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای شنیدن 
تحقق  برای  تالش  و  کارگری  درخواست جامعه 
خواسته های آن ها در اسرع وقت اقدامات موثر را 

در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت تأمین ارز دارو گفت: 
دولت در این زمینه که با سالمت مردم ارتباط دارد به هیچ وجه کوتاهی 

نخواهد کرد و با رایزنی با بانک مرکزی ارز الزم را تامین کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی 
دولت در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد با بیان اینکه 
تورم تولید کننده کاهش یافته است گفت: برخی از صاحب نظران 
اقتصادی این کاهش را به معنای رکود ارزیابی کرده اند که درست 

نبوده و شاهد رونق در اقتصاد هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ شاهد 
افزایش تولید و فروش بوده که نشان دهنده رونق در این بخش است.

وی گفت: وضعیت فعالیت در سازمان اموال تملیکی تغییر یافته 
است به طوریکه شاهد افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی انهدام کاالی 
قاچاق هستیم به طوریکه در ۷ ماه امسال رشد ۴۷۰ درصدی انهدام 

کاالی قاچاق را شاهد هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به وضعیت تأمین ارز دارو اشاره 
کرده و اظهار کرد: دولت در این زمینه که با سالمت مردم ارتباط دارد 
به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و با رایزنی با بانک مرکزی ارز الزم 

برای واردات تخصیص داده شد.
خاندوزی از پیشران های اقتصادی دولت نام برد و اضافه کرد راه آهن 
چابهار زاهدان بیش از ۶۳ درصد تا انتهای آبان ماه پیشرفت فیزیکی 

نشان می دهد و طرح آب سنندج هم به زودی افتتاح می شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به جزئیات تورم گفت: تورم فصلی بخش 
صنعت در تابستان ۱۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده و به منفی ۲.۳ 
درصد رسیده است؛ همچنین تورم نقطه به نقطه بخش صنعت 

تابستان، ۱۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان بخش معدن گفت: 
تورم این بخش ۱۴ واحد درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین تورم 
ساالنه تولیدکنندگان در بخش معدن نیز ۲۱.۷ واحد درصد کاهش 

پیدا کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تورم در حوزه خدمات افزایشی 
بوده و از ۲.۴ درصد در بهار به ۱۶.۲ درصد در تابستان افزایش پیدا 

کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به تولید در ۶ ماه ابتدایی سال جاری 
گفت: در ۶ ماهه اول سال شرکت های بزرگ معدنی ۱۲.۷ درصد و 

شرکت های صنعتی بزرگ ۵.۳ درصد افزایش تولید داشته اند.
خاندوزی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی 
تصمیم گیری می کند گفت: قرار بود در جلسه قبلی شورا در این باره 

تصمیم گیری شود که این موضوع به جلسه آینده موکول شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: 
از مجلس و شخص رئیس مجلس درباره پیگیری این موضوع تشکر 
می کنم، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در کمیسیون اقتصادی 
شرکت می کند، اصرار داریم که مالیات بر سفته بازی در این دولت 
اجرا شود و این موضوع جزو اولویت های دولت بوده و از نان شب 

واجب تر است.
وی درباره وضعیت مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی به توافقاتی در این زمینه رسیده که برای تأمین مالی 
کمترین بار تورمی را داشته باشد، تا به این لحظه ۴۲۵ هزار واحد 
معرفی شده به بانک مسکن که مهمترین اهرم مالی است ۱۸۵ هزار 

واحد به قرارداد رسیده و ۱۵ هزار قرارداد دیگر بوده که جمعاً ۶۴ هزار 
میلیارد تومان تأمین اعتبار از طرف بانک مسکن رسیده است. برخی از 
بانک ها البته در این باره کوتاهی کرده اند که امیدواریم بتوانیم خبرهای 

خوبی در این باره تا پایان سال به مردم بدهیم.
خاندوزی در ادامه به شرایط مناطق رازاد اشاره کرد وگفت: معافیت 
قرار است  و  دارد  آزاد وجود  مناطق  مالیاتی در  و معافیت  گمرکی 
جذابیت در این بخش افزوده شود، اما در بحث مالیات ارزش افزوده، 
این نوع مالیات، مالیات مصرف بوده اما بنا برگزارش ها برای برخی 

مالیات بر ارزش افزوده مضاعف محاسبه شده است.

فرامرز توفیقی: هنوز دولت 
مشکالت سال ۱۴۰۱ جامعه 
کارگری را حل نکرده باید وارد 
مرحله تعیین دستمزد های 
سال ۱۴۰۲ شویم و این شروع 
سختی برای یک سال کارگر 
است

سخنگوی اقتصادی دولت:
وتامینشد ارزدار

  

اتفاق عجیب در بازار سرمایه 
شکسِت عشقی در بورس

پیشنهاد  بازار،  با حضور حدود ۵۰ فعال  شش ماه گذشته در جلسه ای 
استعفا به آقای عشقی داده  شد. آقایان به خوبی می دانند که عامل اصلی 
مشکالت بازار سرمایه، دولت است و در این جلسه به آقای عشقی اعالم شد 
که این مشکالت را بدون سانسور اعالم و پس از آن استعفا دهد اما سیاست 

این بود که این مسائل نباید علنی شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در بازه زمانی ۳ ساله یعنی از سال ۹۹ تا 
به امروز ۳ بار رییس سازمان بورس تغییر کرده است. روز گذشته چهارمین 
مدیر هم تصمیم ترک سازمان بورس را گرفت که شورای عالی با استعفای وی 
موافقت نکرد. البته گفته می شود با جدی شدن بحث استیضاح وزیر اقتصاد، 
سفارش استعفا به »مجید عشقی« داده شد؛ برای نشان دادن تصویری از 
یک وزیر مطالبه گر. اخباری هم مبنی بر موافقت خاندوزی از استعفای عشقی 
منتشر شد که به احترام به آرای شورای عالی بورس استعفا از دستور کار 

خارج شد.
در حالی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری، رییسی تنها نامزدی بود 
که در بحبوحه فضای انتخابات ریاست جمهوری به بازدید از تاالر شیشه ای و 
بورس تهران رفت و وعده بهبود شرایط بورس را داد، اما نه تنها شاخص رشدی 
نداشت بلکه چند ماهی است در کانال بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تا 
۴۰۰ هزار واحد درجا می زند و در حالیکه دولت دوازدهم بورس را با شاخص 
یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحد تحویل داد امروز شاخص حدود یک میلیون و 

۴۰۰ هزار واحد است.
با وخیم شدن اوضاع نقدینگی در بازار سرمایه و خروج معنادار به یکباره 
حقوقی ها از بازار سازمان بورس بسته ده بندی حمایتی از بازار را منتشر کرد و 
انتشار بسته جدید در حالی بود که بسته قبلی که در سال گذشته ارائه شد را 
هنوز باز نکرده اند. سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت 
نفت و ... برای تحقق اهداف خود در سکوت رییس و متولی بازار سرمایه به 
طور مدام  بورس که محل سرمایه  گذاری مستقیم خرد و کالن مردم است را 

می دوشند.
روز گذشته هم عشقی در اعتراض به این شرایط یا با درک این موضوع که 
توانایی بهبود شرایط را ندارد، استعفا داد. استعفایی که اهالی و خبرگان بازار از 

همان ابتدا از نمایشی بودن آن مطلع بودند.
»فردین آقابزرگی« کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره ضعف های بازار سرمایه در دوره مدیریت عشقی اظهار داشت: 
شش ماه گذشته در یک جلسه با حضور حدود ۵۰ فعال بازار، پیشنهاد استعفا 
به آقای عشقی داده  شد. آقایان به خوبی می دانند که عامل اصلی مشکالت 
بازار سرمایه، دولت است و در این جلسه  به آقای عشقی اعالم شد که این 
مشکالت را بدون سانسور اعالم و پس از آن استعفا دهد اما سیاست این بود 

که این مسائل نباید علنی شوند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مشکالت بازار سرمایه با نامه نگاری بین 
نهادها و دستگاه های دولتی حل نمی شود و آقای عشقی هم اگر نامه ای در این 
باره ارسال کند این نامه را به همکالسی خود یعنی آقای خاندوزی نوشته   است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: عمده مصائب و مسائل بازار سرمایه 
این است که در کنار دولت قرار گرفته و ریشه مشکالت این موضوع است و 
آقای عشقی بنا بر اشتباه محرزش، همان سازوکار بازار اوراق بهادار سال ۸۴ 
را انتخاب کرده  است یعنی سازو کاری که شورای عالی وجود داشته باشد که 
اعضای آن چکیده ای از هیات دولت است و استیفای حقوق سهامداران با رد و 

بدل شدن نامه ها انجام شود.
آقابزرگی با بیان اینکه شخص آقای عشقی و هیات مدیره سازمان مانع از 
ایجاد تشکل های خود التزام شدند، گفت: در حالیکه بازار سرمایه امروز نیاز به 
تشکل های خودالتزام دارد و دراین باره پیش اصالحی قانون ارایه کرده شد تا 
تشکل های خود التزام مانند کانون هایی جدید مانند کانون سهامداران حقیقی 
و ...شکل بگیرند تا سهامداران بتوانند از این طریق حقوق خود را مطالبه کنند 
اما اجازه ایجاد کانون های جدید در دوره مدیریت اقای عشقی اجازه داده نشد 
یا اینکه به صورت مصلحتی گمان کردند می توان با یک نفر به جنگ یک 
لشکر رفت اما شکست خورد. وقتی این تشکل ها وجود ندارند سهامداران از 
کدام مجرا باید مشکل خود را مطرح کنند؟ وجاهت و جایگاه قانونی سهامداران 
کجاست؟ امروز مانند ۲۰ سال گذشته مشکالت مطرح می شود و در نهایت هم 
اعالم می کنند که با فعاالن بازار در تماس هستیم و دغدغه ها را می فهمیم اما 

این روش شکست خورده است.  
وی با اشاره به استعفای مدیران قبلی سازمان بورس اظهار داشت: مدیران 
قبلی سازمان بورس به سرعت به این نتیجه رسیدند که کاری از دستشان 
برنمی آید و بعد از استعفای آقای محمدی، آقای قالیباف هم چهار ماه بعد از 
اینکه وارد بورس شد استعفا داد که در آن تاریخ به استعفای وی موافقت نشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر به 
بخش خصوصی در چارچوب یک نظام قیمت گذاری دستوری تکلیفی شود و 
احساس کند که با اجرا به آوردن این مکانیزم و این قیمت دستوری، شرکت 
تحت نظارتش رو به افول و در معرض تهدید جدی قرار می گیرد، نسبت به 
انجام ان تکلیف اقدام نمی کند و کرکره کارخانه و بخش تولیدی خود را پایین 

می کشد البته منظور اعتصاب نیست اما این تهدید را هم نمی پذیرد.
آقابزرگی با بیان اینکه اولین اشتباه آقای عشقی انجام خواسته های دولت 
درباره اوراق بدهی بود، تاکید کرد: اولین سخنرانی آقای عشقی درباره توسعه 
بازار از طریق انتشار اوراق بدهی بود و این خواسته دولت به سازمان بورسی 
استقالل نداشت تحمیل شد و  اولین اشتباه آقای عشقی این بودکه  همسو با 
خواسته دولت شد.   وی گفت: مخالف اوراق بدهی نیستیم اما انتشار و فروش 
اوراق زمانی مناسب است که منابع آن صرف زیرساخت های توسعه و اقتصاد 

کشور شود و نه هزینه های جاری.

اقتصاداخبار
چهار شنبه ۲ آذر ۱۴۰۱/ شماره ۱363

5روزنامه صبح ایران

درتاریخ  اروند  گستر  مهر  سازان  تیوان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/08/15 به شماره ثبت 5621 به شناسه ملی 14011636343 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
سرپرست  زنان  توسط  غذایی  مواد  غذایی،تولید  مواد  :خدمات  فعالیت  موضوع 
خانوار،انجام عملیات جمع آوری،نگهداری،تبدیل،طبقه بندی،بسته بندی،خشکبار 
، حبوبات و غالت ، تاسیسات و تجهیزات بسته بندی مواد غذایی و خشکبار،درجه 
بندی و نگهداری انبار های سرد و سردخانه های مواد غذایی،خرید،فروش،صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات ، شرکت 
در مناقصه ها و مزایده  در خصوص موضوع فعالیت شرکت،اخذ هر گونه وام و ضمانت 
نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ، اخذ و 
اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی،ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز، شهرستان ساوجبالغ، بخش مرکزی، شهر 
شهرجدیدهشتگرد، فاز2 محله 2، خیابان خیزران، کوچه خیزران سوم، پالک 38، 
قطعه319، طبقه 1 کدپستی 3361957496 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهناز احدی به 
شماره ملی 0014396319 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای حسین شمشیری 
به شماره ملی 0080399592 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم مهناز احدی به شماره ملی 0014396319 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسین شمشیری به 
شماره ملی 0080399592 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل 
یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ساوجبالغ )1415442(

آقای احمد بخشی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یکقطعه آپارتمان مسکونی به مساحت 8۱ متر مربع قطعه 
مفروزی به شماره ۱۱۰۱7فرعی از ۱۴6 اصلی واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج 
به شماره چاپی 6۱۱۲3۴سری ج 9۱ بنام آقای احمد بخشی صادر گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی مقدار ششدانگ پالک مرقوم را نموده است.لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مشود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.برابر سند رهنی شماره 

۱988۰ مورخ ۱388/۰9/۰۲که به نفع بانک مسکن ثبت شده.
حسین رضا نوری شاد اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

 آگهی فقدان مدرک تحصیلی “
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهه امینی فرزند محمود به شماره شناسنامه 1181 
صادره از بابل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیماری شناسی گیاهی صادره 
از واحد دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران با شماره 55399 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشگاه آزاد 
اسالمی علوم و تحقیقات تهران به نشانی انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، 
بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارسال نماید.نوبت 

اول )کد1401/09/15(

به شماره شهربانی  گاالنت  میتسوبیشی  کمپانی خودرو سواری  و سند  برگ سبز 
۲3_۴99ل۱8 مدل ۱99۲ شماره شاسی ۰۰۴۵۰9 شماره موتور ۰۰۴۴۰۴ به مالکیت آقای 

سیداکبرساجد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/16(

کل مدارک مربوطه به موتور سیکلت به  هوندا به  رنگ موتورسیکلت : قرمز و  مدل 
موتورسیکلت : ۱366 و  شماره موتور : ۱676۰۲9 و شماره تنه : 66۲۵۲۲۵ به  نام مالک : 

ساسان مهدوی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/22(

بشماره  کوسه  ۲لول  مدل  شکاری  اسلحه  مجوز  کارت  میدارد  اعالم  بدینوسیله 
اسلحهS۲8۵۲۱.ساخت ترکیه.بنام اسماعیل حسن پور دزجی.فرزند علی اکبر .شماره 
باشد. می  ساقط  اعتبار  وازدرجه  گردیده  شناسنامه3۱۱.متولو۱3۵6/۰3/۲8مفقود 

)کد1401/09/25(

برگ سبز خودروی  سواری و نام وسیله نقلیه : سواری ۲۰6 هاچ بک و رنگ خودرو 
: سفید و مدل وسیله نقلیه : ۱۴۰۱ و شماره پالک : 79ایران ۲۴3م6۴ و شماره شاسی 
: NAAP03EE5NJ302544 و شماره موتور : 165A0206546 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/21(

مشاوره جهت آزادی و مرخصی زندانیان در کلیه دادسرا های کشور
۰9۱9۵8۲86۵۴

 کارت خودرو  و کارت هوشمند خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : زانتیا و رنگ 
خودرو : نقره ای متالیک ومدل وسیله نقلیه : 1385 و شماره پالک : ایران 99 873 ی 
21 و شماره شاسی : S1512284137903 و شماره موتور : 00523284 به نام صاحب سند 
: محمود مهدوی اصل مفقود گریده و از درجه اعبار ساقط می باشد.)کد1401/09/26(    
مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/25(مفقود گردیده وازدرجه 
اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/25 ( مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/25(

برگ سبز خودروی ریوبه مدل ۱387به پالک  به  پالک 73ج 838 ایران 46 رنگ 
سفید به شماره موتور 1042421و به شماره شاسی NAS61002281144097به مالکیت 

منوردلیرشعارمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/09/24(

برگ سبز و سند کمپانی و کارت سوخت موتورسیکلت پرواز به رنگ موتورسیکلت 
: بنفش و  مدل موتورسیکلت : 1395 و  شماره پالک : 555/85231 و  شماره موتور : 
0196N2N940861 و  شماره تنه : N2N***200M9514102 و نام مالک : علیرضا 

بروجنی سامانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/09/03(


