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5روزنامه صبح ایران اخبار  

از افزایش ۲0 درصدی دستمزد تا افزایش اختیاری سن بازنشستگی

سفره کارگران زیر تیغ بودجه

افزایش ۲۰  عبارت  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
قانون کار  درصدی حقوق و دستمزد مشمولین 
بند  شاغل در دستگاههای دولتی که دولت در 
آورده  آینده  سال  بودجه  ۱۲الیحه  تبصره  الف 
است، تکرار قانون گریزیِ سال قبل است؛ دوباره 
برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین کرده اند! 
جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران 
دولت ماه ها دوندگی کردند تا این عبارت از الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حاال دوباره همان سطر 
با همان مختصات در الیحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم 

کرده است.
به  ساالنه  بودجه ی  لوایح  که  سال هاست 
میان  چندماهه   مناقشه ی  برای  جدید  عرصه ای 
دولت ها و کارگران بدل شده است. یک ماجرای 
تکراری داریم: دولت ها بندهایی را در الیحه بودجه 
می گنجانند که خالف منافع جمعی کارگران است؛ 
حقوق اولیه ی کارگران با این سطرهای ضد کارگری 
از دست می رود؛ الجرم کارگران هفته ها و ماه ها 
تالش می کنند تا تاثیر این پیشنهادات ضد کارگریِ 
ظاهراً قانونی را خنثی کنند یا دولت ها و مجالس را 

به عقب نشینی وادارند.
و  تعیین خط  در  مشارکت جمعی  وقتی حق 
خطوط اصلی زندگی کارگران به رسمیت شناخته 
نمی شود، کارگران مجبورند هر سال، طرف های 
مقابل را خاکریز به خاکریز و قدم به قدم عقب 
برانند؛ و البته جدال فقط بر سر دستمزد و سطح 
کار  شورایعالی  در  کارگران  تاثیرگذاری  پایین 
نیست؛ بودجه ساالنه هم محلی برای مناقشه و 
بی انصافی است؛ چون سهم عادالنه ی کارگران از 
بودجه ساالنه و از خزانه ملی به رسمیت شناخته 
نمی شود؛ نه تنها سهمی از بودجه های مسکن، 
اصول  خالی  جای  و  ندارند  آموزش  و  بهداشت 
قانون اساسی از اصل ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ گرفته تا اصل 
قانونی  بودجه حقوق  لوایح  بلکه  ۴۳ خالیست، 
کارگران را به مخاطره می اندازد، حق بر دستمزد 

شایسته، حق بر اشتغال ایمن و حق بر فردای 
مطمئن و امن....

اصلی ترین نواقص بودجه
اصلی ترین کمبودهای ساختاری بودجه ۱۴۰۲، 
فقدان اعتبار کافی برای تامین مسکن کارگری و 
دیده نشدن سهم مناسب برای یارانه دارو و درمان 
و البته تضعیف درمان رایگان به طور مستقیم و 
غیرمستقیم است؛ از طرفی، تامین بیمه و درمان 
رایگان برای مردم به روال هر سال، فراموش شده 
برای سازمان  اعتبار مشخصی  از طرف دیگر،  و 
تامین اجتماعی در نظر گرفته  نشده؛ در سال های 
در  سازمان  برای  ناکافی  اعتبار  یک  الاقل  قبل، 
بودجه بود که امسال همان هم حذف شده است! 
وقتی بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، هم 
درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان 

با بحران مواجه خواهد شد.
سازمان  ماندن  پا  سر  چالشِ  شرایط،  این  در 
تامین اجتماعی با پوشش ۶۵ درصدی جمعیت 
کشور، به یک چالش اساسی بدل خواهد شد؛ 
کارگرانی که قرار نیست اصل ۳۱ قانون اساسی 
منجر به خانه دارشدن شان شود، آینده خود را در 
مخاطره می بینند. با این رویکرد آیا منابعی برای 
آیا  می ماند؛  باقی  اجتماعی  تامین  در  آیندگان 
می توانیم به پایداریِ همین درمان رایگانِ نیم بند 
در مراکز ملکی سازمان امید ببندیم؛ آیا جز این 
است که باز به وال معمول، بار بحرانی دیگر –

بحران صندوق ها- بر دوش کارگران و بازنشستگان 
افتاده است؟

تصمیم گیری غیرقانونی در الیحه بودجه
حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون عالی 
این  تایید  ضمن  کشور(  کار  اسالمی  شوراهای 
نواقص ساختاری بودجه، با ریز شدن در بندهای 
آن عیوب دیگری هم می بیند؛ عیوبی که منجر به 
بروز مشکالت برای گروه های مختلف نیروی کار 
مناقشه ای  از  جدیدی  عرصه های  و  شد  خواهد 

نابرابر تعریف خواهد شد.
افزایش بیست درصدی حقوق  به  ابتدا  او در 
کارکنان دولت و نهادهای اجرایی در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ اشاره می کند؛ بندی که به طور غیرقانونی، 
حقوق بخشی از کارگران کشور را زیر سوال برده 

است:
و  حقوق  درصدی   ۲۰ افزایش  »عبارت 
در  شاغل  کار  قانون  مشمولین  دستمزد 
دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره 
۱۲الیحه بودجه سال آینده آورده است، تکرار 
قانون گریزیِ سال قبل است؛ دوباره برای مزد 
جای  کرده اند!  تعیین  تکلیف  دولت  کارگران 
کارگران  قبل  سال  که  دارد  تاسف  و  تعجب 
از  عبارت  این  تا  کردند  دوندگی  ماه ها  دولت 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حاال دوباره همان 
سطر با همان مختصات در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
قد علم کرده است؛ آیا هیچ توجهی به قانون و 
الزامات آن ندارند؛ آیا نمی دانند براساس مواد 
۲ و ۴۱ قانون کار، مسئول تعیین دستمزد برای 
تمام کارگران کشور، شورایعالی کار است؟« این 
فعال کارگری از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 
در مجلس می خواهد »قبل از هرکاری« عبارِت 
مشمولین قانون کار در دستگاه های اجرایی، از 

متن بند الف تبصره ۱۲ بودجه حذف شود.
اپراتورهای  از جمله  قبل، کارگران دولت  سال 
بارها برای  یا همان کاله زردها،  فشار قوی برق 
نماینده  کردند؛  مطالبه گری  قانون  به  بازگشت 
کاله زردها که از بی قانونی مجدد امسال انتقاد 
دارد؛ در این رابطه می گوید: سال قبل سه چهار 
ماه دوندگی کردیم؛ با لباس های کارمان مقابل 
مجلس تجمع کردیم، نامه نوشتیم و این در و آن 
در زدیم تا افزایش مزد ما از الیحه بودجه حذف 
شد؛ مزد قانونی که همان افزایش ۳۸ درصدی به 
اضافه مبلغ ثابِت مصوب شورایعالی کار بود بعد 
از پایان بهار به ما رسید؛ حاال چرا دوباره همان 

سال  هر  ما  آیا  کرده اند؛  تکرار  را  قانون گریزی 
باید چند ماه برای حقوق اولیه ی خودمان، برای 
بدیهی ترین حق که دستمزد قانونی ست، دوندگی 

کنیم و مجادله داشته باشیم؟!
و نکته اینجاست که این »دستگاه های اجرایی« 
که در الیحه بودجه آمده، در عمل دامنه شمول 
گسترده ای پیدا می کند؛ شهرداری ها نیز به تاسی 
از حکم دولت، بخشنامه خواهند زد که افزایش 
حقوق نیروهایمان همان ۲۰ درصد است، حداقل 

برای قرارداد مستقیم ها....
افزایش اختیاری سن بازنشستگی حذف شود

اما در الیحه بودجه، نکات ضد کارگری دیگری 
هم هست؛ یکی از آن ها به گفته ی حسین حبیبی، 
عبارت بند د تبصره ۲۰  الیحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر 
افزایش سن بازنشستگی ست که در صورت اعالم 
نیاز دستگاه و رضایت مستخدم به نظر اختیاری 
می آید؛ او تاکید می کند: این عبارت بایستی حذف 
شود چراکه با توجه به جمعیت انبوهِ جوانان بیکار 
و جویای کار و همچنین با سخت تر شدن شرایط 
ادامه کار از نظر اقتصادی و اجتماعی که توام با 
رنج و مشقت بسیار برای شاغالن است، افزودن ۲ 
سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب 
نیروی کار، عاقالنه و منطقی نیست، حتی عادالنه 

هم نیست!
ادامه می دهد: در شرایطی  این فعال کارگری 
متشکل  و  متحد  باید  علی القاعده  کارگران  که 
معیشت،  سبد  با  برابر  دستمزد  تصویب  برای 
مطالبه گری و چانه زنی کنند و ابزارهای الزم برای 
اعتراض و فشار از پایین را در اختیار داشته باشند، 
بودجه،  الیحه  ناعادالنه ی  سطرهای  با  دولت 
»دردسر« و »مناقشه جدید« ایجاد می کند؛ چرا 
جمعیت قابل توجهی از کارگران مشمول قانون 
و  بپوشند  آهنین  کفش  سال  هر  بایستی  کار 
آن هایی  تا  بایستند  نهادهای تصمیم گیر  مقابل 
که باید، »بپذیرند« که تعیین دستمزد بر عهده ی 
شورایعالی کار است؛ بسیار متاسفم که در این 
را  کارگران  معیشت،  بحران  و  اقتصادی  اوضاع 
در چه مسائلی درگیر می کنند؛ چرا برای کارگران 

دغدغه می تراشند؟!
قرار است لوایح بودجه سنواتی، بستری برای 
اما....؛  باشد  ملی  درآمدهای  عادالنه ی  تقسیم 
وقتی بودجه برخی نهادها از جمله صداوسیما و 
بنیادها ۴۰ درصد یا حتی بیشتر زیاد شده، دولت 
»انقباض« را فقط متوجه مزدبگیران دانسته؛ یک 
بازنشسته ی کشوری و لشگری و یک کارمند دون 
پایه باید ۲۰ درصد افزایش مزد داشته باشد ولی 
میلیاردها  مالیات،  از  معاف  و  پرپول  نهاد  یک 
دستگاه های  کارگران  تازه  بگیرد!  اعتبار  تومان 
 ۲۰ این  شامل  هم  را  دولتی  نهادهای  و  اجرایی 
درصد دانسته اند؛ آیا حق یک کارگر شهرداری که 
از جان و دل برای خدمت به مردم مایه می گذارد، 
از بودجه ساالنه همین ۲۰ درصد افزایش حقوق 

است؟

سال هاست که لوایح بودجه ی 
ساالنه به عرصه ای جدید 
برای مناقشه ی چندماهه  میان 
دولت ها و کارگران بدل شده 
است. یک ماجرای تکراری 
داریم: دولت ها بندهایی را در 
الیحه بودجه می گنجانند که 
خالف منافع جمعی کارگران 
است؛ حقوق اولیه ی کارگران 
با این سطرهای ضد کارگری از 
دست می رود

پس از افزایش قیمت ها در خزان 
بازار اجاره مسکن در سرمای زمستان آرام گرفت

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ در حالی که در فصل پاییز شاهد افزایش نرخ 
اجاره مسکن بودیم اما بررسی های میدانی در دی ماه حاکی از تثبیت قیمت ها 

و افزایش تعداد فایل ها در این بازار است.
این روزها بازار اجاره مسکن بر خالف ماه های گذشته کمی آرام تر شده و 
بسیاری از مستاجران اعالم می کنند که با نزدیک شدن به انتهای سال و عدم 
پیش بینی قیمت ها در سال جدید، مالکان سعی دارند واحدهای مسکونی 

خود را زودتر اجاره دهند .
افزایش تعداد فایل های اجاره در فصل زمستان 

حمیدی یکی از مشاوران امالک در محدوده خیابان قزوین پایتخت، به 
باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرد: تعداد واحدهای مسکونی که برای اجاره در 
یک ماه گذشته به مشاوران امالک برای اجاره معرفی شده در مقایسه با فصل 
پاییز بیشتر شده و بسیاری از مالکان از ترس آنکه ممکن است در سال آینده 
نرخ ها تغییری نکند و یا قیمت ها روند کاهشی پیدا کند واحدهای خالی خود 
را به بنگاه های امالک معرفی می کنند. حسینی یکی از مستاجران که به دنبال 
واحد مسکونی برای اجاره در محدوده خیابان ولیعصر تهران است به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر تعداد فایل ها برای اجاره در مقایسه با 
فصل پاییز بیشتر شده و همین امر باعث شده قیمت ها در برخی از محله ها 
شکسته شود.  بازار اجاره مسکن همواره در نیمه دوم سال آرام تر بوده است 
اما امسال اوضاع کمی متفاوت تر بود . نرخ اجاره در تابستان روند صعودی 
داشت، همین امر باعث شد که بسیاری از مستاجران به سراغ جابه جایی در 
فصل پاییز بروند و همین امر زمینه ساز افزایش قیمت ها در بازار شد. به گفته 
کارشناسان، یکی از ابزارهای الزم برای کنترل بازار اجاره بها، افزایش تولید و 
عرضه  مسکن است،  در صورتی که تولید در بخش مسکن افزایش یابد به طور 

قطع در بازار  اجاره هم اثر گذار خواهد بود.
اجرایی شدن پروژه های نهضت ملی مسکن به بازار اجاره کمک می کند 

در همین رابطه محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس 
گفت: بازار مسکن باید با استفاده از تولید و عرضه مسکن تقویت شود در 
صورتی که این بازار به ثبات برسد به طور قطع آثار آن در تمامی بخش ها به 
ویژه بازار اجاره مشهود خواهد بود. او می گوید: بازار مسکن نیازمند اجرایی 
شدن هرچه زودتر طرح نهضت ملی مسکن است و در صورتی که پروژه ها 
به بهره برداری و افتتاح برسد بازار مسکن و اجاره به طور قطع تحت تاثیر آن 

به ثبات خواهد رسید. 
ثبات بازار مسکن بازار  با حضور بخش خصوصی امکان پذیر می شود 

گالبچی کارشناس  مسکن  در این خصوص گفت: بازار مسکن باید با کمک 
بخش خصوصی و دستگاه های دولتی به ثبات برسد و از رکود خارج شود، در 
صورتی که این بازار سامان دهی شود به طور قطع بازار اجاره هم تحت تاثیر آن 

به سمت ثبات هدایت شده  و قیمت ها شکسته خواهد شد.
او گفت: دولت  باید مجوزات الزم  برای  ساخت مسکن  را به شرکت های 
بخش خصوصی بدهد تا بتوانند در مدار فعالیت بیشتر در این صنعت قرار 
گیرند. این کارشناس مسکن اظهار کرد: صنعت ساختمان پیشران تولید و 
اقتصاد کشور است. اگر صنعت ساختمان فعالیت موثری نداشته باشد قطعا 
در تولید و اقتصاد کشور با مشکالت بزرگی مواجه خواهیم شد. او توضیح داد:  
در صورتی که صنعت ساختمان فعال شود کارخانجات مرتبط در این حوزه  
رونق می گیرند  و تراز تولید در این بخش افزایش می یابد. براساس این گزارش 
بازار مسکن این روزها چشم انتظار تولید و افزایش عرضه و همچنین اجرایی 
شدن وعده های دولت در حوزه اجاره مسکن است؛ درصورتی که بانک ها 
همکاری الزم برای پرداخت وام ودیعه مسکن را به مرحله اجرایی شدن برسانند 
و از طرف دیگر سایر طرح ها از جمله اخذ مالیات از خانه های خالی هرچه 
سریعتر اجرایی شوند، در سال آینده به ویژه در فصل داغ جابه جایی تابستان 
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عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و انواع مانیتور و انواع قطعات سخت افزاری کامپیوتر و لوازم یدکی 
کامپیوتر و موبایل ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، 
شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی- انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب 
و نمایندگی در داخل و خارج از کشور- اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی 
و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، میدان فلسطین، خیابان آیت اهلل طالقانی، پالک 
504، طبقه همکف، واحد 8 کدپستی 1416964318 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین نقابی به شماره ملی 0024892998 دارنده 10000000 
ریال سهم الشرکه آقای محسن نقابی به شماره ملی 0066413095 دارنده 90000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای حسین نقابی به شماره ملی 0024892998 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
محسن نقابی به شماره ملی 0066413095 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
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 با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
متفقا 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1444817(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پترو مایا آسیا درتاریخ 1401/10/28 به شماره ثبت 607819 به شناسه 
ملی 14011877457 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و مشتقات سبک نفتی )بجز استخراج ، اکتشاف ، بهره برداری( در موارد پایین 
دستی برای شرکت ، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی )بجز استخراج ، اکتشاف ، بهره 
برداری( در موارد پایین دستی برای شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ 
وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت 
پیشبرد اهداف شرکت ، اخذ اعتبار برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب 
و نمایندگی در سراسر کشور ، شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی 
و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، بزرگراه آیت اله مدرس، 
خیابان ارمغان شرقی، پالک -39، طبقه 2، واحد 6 کدپستی 1915643877 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای ایمان فیروزی نیاکی به شماره ملی 
0440683750 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای محمد فیروزی نیاکی به شماره ملی 0453424635 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای ایمان فیروزی نیاکی به شماره ملی 0440683750 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد فیروزی نیاکی به 
شماره ملی 0453424635 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 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1444828( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تکین پترو رایان صنعت درتاریخ 1401/10/27 به شماره ثبت 607718 به 
شناسه ملی 14011872015 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از 
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی )بجز استخراج ، 
اکتشاف ، بهره برداری( ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی 
به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت پیشبرد اهداف شرکت 
، اخذ اعتبار برای شرکت نزد بانک ها ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور ، شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، 
شهرستان ری، بخش فشاپویه، روستای شمس آباد، )شمس آباد فاز توسعه(، بلوار بوعلی سینا، خیابان بهار سوم، 
پالک 13، قطعه TD145، طبقه همکف کدپستی 1834179768 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای داود عظیمی به شماره ملی 0067841368 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه خانم الهام جوادی دودران به شماره ملی 1467160415 دارنده 5000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای داود عظیمی به شماره ملی 0067841368 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم الهام جوادی دودران به شماره ملی 1467160415 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی 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 مدیرعامل 
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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1444837(

به  به شماره ثبت 606973  پرداز آسیا درتاریخ 1401/10/10  با مسئولیت محدود عرفان  تاسیس شرکت 
به شرح زیر جهت اطالع  امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن  شناسه ملی 14011818510 ثبت و 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : انجام مشاوره، بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، ارائه زیرساخت های 
فنی، حقوقی و بازرگانی، مشارکت، مدیریت، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل 
و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و 
ارائه سیستم های رایانه ای شخصی ، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت 
با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت  در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد 
ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 
نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی 
و غیرتخصصی داخل و خارج کشور، طراحی و پیاده سازی سایت ، اینترنت و خدمات میزبانی و خدمات جانبی 
مربوط به آنها، طراحی ، پشتیبانی و راه اندازی شبکه های کامپیوتری ،اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی ، 
طراحی سیستم های رایانه ای، خرید و فروش قطعات و ملزومات مربوط به رایانه و شبکه تعمیر و پشتیبانی 
سیستمهای سخت افزاری کامپیوتری ، تحلیل، طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم افزار های تجاری غیر رسانه 
ای و غیر شبکه ای ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام خدمات رایانه ای ، خرید و فروش 
و مشاوره و طراحی، تست و تحویل دوربین های مدار بسته و پشتیبانی و اجرا و پشتیبانی فنی سیستم های 
رایانه ای .خرید و فروش مواد معدنی، فلزات ) غیر از طال و فلزات گرانبها(و مواد پتروشیمی)صنایع پایین 
دستی( ، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن )به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی(، تاسیس، توسعه، 
از صنعتی و معدنی، کشاورزی،دام  انواع کارخانه ها، واحدهای فعال در بخش تولیدی اعم  تکمیل و اجاره 
وطیور و خدماتی ، فعالیت در بخش ساخت و ساز ساختمان ،مشارکت در پروژه های عمرانی ، مشارکت با 
بخش دولتی، خصوصی و شرکت های خارجی، ، شرکت در همایشها و کنفرانسها،، مشارکت و عقد قرارداد 
با موسسات شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی ، اخذ ضمانت نامه های بانکی و گشایش حساب ال سی و ارائه 
از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  و خارجی درصورت  داخلی  گمرکات  از  کاال  ترخیص  زمینه  در  خدمات 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، مرزداران، خیابان فرهنگ، بن بست عادل، پالک -10، ساختمان یاس، طبقه 2، 
واحد 6 کدپستی 1461933897 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم عارفه علی اصغری به شماره ملی 0025588265 دارنده 100000 ریال سهم 
الشرکه آقای عرفان علی اصغری به شماره ملی 0026818787 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا 
علی اصغری به شماره ملی 0054827299 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه خانم آمنه غنچه به شماره ملی 
0065641401 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا علی اصغری به شماره ملی 
0054827299 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
آمنه غنچه به شماره ملی 0065641401 به سمت عضو اصلی 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 مدیرعامل 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. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1444818(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هوشمند اقتصاد یاقوت درتاریخ 1401/11/01 به شماره ثبت 607902 به 
شناسه ملی 14011883439 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و خدمات مربوط به توسعه پروژه های نرم افزاری)غیر فرهنگی وغیر هنری 
( و سخت افزاری و شبکه، در حوزه فناوری اطالعات انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطالعات تهیه و تولید 
انواع نرم افزارهای تخصصی و کاربردی به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و هنری ارائه خدمات مشاوره و نظارت 
بر اجرای طرح های انفورماتیکی خدمات شبکه های اطالع رسانی و شرکت در کلیه همایش ها، سمینارها و 
نمایشگاه انتقال دانش و تکنولوژی یا بهره برداری در حوزه فناوری اطالعات عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری .تهیه و تولید و خرید 
و فروش و واردات و صادرات تجهیزات کامپیوتری اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی 
،اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.مشاوره 
و نظارت بر طرح های انفورماتیکی، اجرای پروژه های معماری سازمانی، برنامه نویسی و نرم افزارهای سفارشی 
) غیر فرهنگی و غیر هنری (، طراحی صفحات اینترنتی و توسعه سیستم های نرم افزاری) غیر فرهنگی و غیر 
هنری (و سخت افزاری، فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای، طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه های 
کامپیوتری، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با دیجیتال مارکتینگ غیر هرمی و غیر شبکه ای و بازاریابی غیر 
هرمی و غیر شبکه ای مرتبط با حوزه کاری شرکت، اجرای پروژه های تحلیل داده ، داده های حجیم و هوش 
مصنوعی، فعالیت در زمینه تأسیسات، برق، الکتریکی، الکتروتکنیک، قدرت، مکانیک، ابنیه، کشاورزی، صنعت 
و غیره ، شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد ، تهیه و تامین تجهیزات و قطعات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی، 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین های اداری رایانه ای 
و دیجیتالی و کلیه تجهیزات مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور بازرگانی،سرمایه گذاری در راستای موضوع فعالیت 
شرکت و مشارکت در سایر شرکت ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و با خرید 
و تعهد سهام شرکت های موجود،دریافت وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کوی نصر، بزرگراه جالل آل 
احمد، خیابان نصر، پالک 7، طبقه 3، واحد 6 کدپستی 1446833131 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم توران ملکی به شماره ملی 0039897893 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم هانیه کارخانه ء به شماره ملی 0941583279 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم توران ملکی به شماره ملی 0039897893 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم هانیه کارخانه ء به شماره ملی 0941583279 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 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. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1444829( 

برگ سبز موتور سیکلت فیدل کالسیک به پالک 4۷۸4۷ ایران 141 و شماره شاسی 000۹۳ و شماره 
موتور 00۵۹۷۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/75(

رفاه  و  سالمت  رشته  در   14001۲0۶010 دانشجویی  شماره  به  آشور  مریم  اینجانب  دانشجویی  کارت 
اجتماعی مقطع تحصیلی دکتری دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود مدارک را به آدرس تهران ، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه 

علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ارسال نماید.)کد1401/11/76(

کارت دانشجویی اینجانب نیلوفر برهان زئی به کد ملی 3581045413 به تاریخ تولد 1381/09/29 ورودی 
سال1400 دانشکده پرستاری رشته بهداشت عمومی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/11/77(

برگ سبز خودرو علی فالح نژاد با کد ملی 4۸۹۹۷۹۶۳۸۲ شماره شناسنامه ۳۳۲۸ فرزند ولی اله خودرو 
 NAAM01CA9AR325348 پژو رنگ نقره ای مدل 1۳۸۹ شماره پالک ۷۸ ایران ۹۵۶ط ۹۶ شماره شاسی
شماره موتور12488315905 به نام علی فالح نژاد در تاریخ 1401/10/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/78(

شناسنامه  شماره  به  سیامک  فرزند  سولدرق  نعمتی  سان  آی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
001۵۵0۲۶۷۸ صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سما 
تهران با شماره سریال 1۸۲1۶۹۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به آموزشکده سما تهران به کد پستی 14۷۷۹۹۹۶۵1 ارسال نماید.نوبت سوم )کد1401/11/79(

اینجانب سمیه جعفربکلو فرزند حسن به شماره شناسنامه 4۹۲۳ و کد ملی  التحصیلی  مدرک فارغ 
00۷۲۲00۷۳1 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته طراحی پوشاک صادره از دانشگاه فرهنگ و هنر 
واحد ۳۸ استان تهران با شماره 4۲4۵۳1۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانشگاه فرهنگ و هنر واحد ۳۸ به نشانی تهران،شهرزیبا، بلوار تعاون بلوار فرساد شرقی 

خیابان سرو کوچه نیلوفر سوم پالک 1/۳ ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/80(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شناسنامه  شماره  به  یوسف  فرزند  صدیقی  نژاد  ولی  علیرضا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۲۷41۲۹4۶۲۳ صادره از ارومیه در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی 
واحد سما با شماره /0۲4۸۸۵/ف آ س مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد ارومیه به نشانی استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه 

خیابان دانشکده .دانشکده مهارت و کارآفرینی سما ارسال نماید.نوبت دوم )کد1401/11/81(

ملی  کد  و   1۲01 شناسنامه  شماره  با  سلیمان  فرزند  شرامین  پور  گلی  زهرا  اینجانب  دائم  دانشنامه 
1۳۷۷۳۵۹۲04 صادره از تبریز در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه علوم پزشکی ایران با شماره 104۸۵ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده اصل مدرک را به آدرس تهران بزرگرا همت جنب برج 

میالد دانشگاه علوم پزشکی ایران کد پستی 144۹۶14۵۳۵ارسال نمایید .نوبت سوم )کد1401/11/82(

برگ سبزسواری به نام وسیله نقلیه : ماکسیما  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1385 و شماره 
پالک : 98ن988 ایران 10  و شماره شاسی : 410988  و شماره موتور : VQ30610053B  به نام صاحب سند : 

مهدی همت پور مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/61(
 

سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش سواری  به نام وسیله نقلیه : اپل.استرا  و رنگ 
خودرو : نقره ای  و مدل وسیله نقلیه : 1۹۹4 و شماره پالک : ۵۳ ایران۷۳۹س۸۵  و شماره شاسی : ۵۲۳0۶4۸  
و شماره موتور : 0۲0۵۲۵  به نام صاحب سند : محمد حاتمی گنهرانی  مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/62(

برگ سبز خودروی 206sd tu5به مدل 1397به پالکش ایران ۹۳-1۸۸ق۹1 رنگ سفید به شماره موتور 
174B0036292و به شماره شاسی MAAP41FE2JJ574454به مالکیت منصور حسن شاهی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/63(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو و سند فروش و کارت هوشمند خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 40۵  
و رنگ خودرو : نقره ای -متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸4  و شماره پالک : 41 778 ق 11  و شماره شاسی 
: 14279526  و شماره موتور : 12484220391  به نام صاحب سند : کسمراد نظر پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/64(

 سند کمپانی  سواری  به نام وسیله نقلیه : تندرنود  و رنگ خودرو : سفید شیری  و مدل وسیله نقلیه : 
 : موتور  و شماره    NAALSRBYWFA509889 : و شماره شاسی  : 11 244ژ64   و شماره پالک    1394
100012866RD069548  به نام صاحب سند : جعفر شاهسون   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/65(

برگ سبز خودروی  پراید  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1394  و شماره پالک : 99 362 ج 92  
و شماره شاسی : NAS411100F1132215  و شماره موتور : 5374936  به نام صاحب سند : نسرین منزوی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/66(

كارت هوشمند سوخت  و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : بنز سی 240  و رنگ خودرو : سفید  و 
مدل وسیله نقلیه : 2002  و شماره پالک : 36ق254ایران 15  و شماره شاسی : WDB2030611F347096  و 
شماره موتور : 11291231380988  به نام صاحب سند : احمد پیری زنگ آباد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/67(

سند کمپانی و سند مالکیت و کارت هوشمند خودرو و کارت هوشمند سوخت و بیمه نامه شخص ثالث 
و برگه معاینه فنی خودرو پیکان به مدل 1۳۸0 به پالک 4۸۳ط۶۶ ایران ۳۵ به رنگ سفید به شماره موتور 
111۲۸0۵101۲ و به شماره شاسی ۸04۷۲۲۶۹به مالکیت ابوالفضل طالبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/68(

برگ سبزموتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : اپاچی  و  رنگ موتورسیکلت : سفید  و  مدل موتورسیکلت : 1389  
و  شماره پالک : 45712 114  و  شماره موتور : 0E6DA2031343 , شماره تنه : NE8***180B8901840  به  

نام مالک : بهزاد قربانزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/69(

برگ سبز خودرو و کارت خودرو سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : ۲0۶ تیپ TU3 ۲  و رنگ خودرو : سفید  
  NAAP03EE3HJ060387 : و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۶  و شماره پالک : ۷۹۲د4۳ ایران ۵۹  و شماره شاسی
و شماره موتور : 165A0092941  به نام صاحب سند : محمد جواد پهلوانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/11/70(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو و کارت خودرو نوع وسیله نقلیه : خودرو به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ 
خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 86  و شماره پالک : 68 ب19771  و شماره شاسی : 1412286170939  و 
شماره موتور : 2052300  به نام صاحب سند : منصور رشیدی جونقانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/71(

 سند کمپانی موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : یاماها WR155  و  رنگ موتورسیکلت : آبی  و  مدل 
موتورسیکلت : 1401  و  شماره پالک : 482-36656  و  شماره موتور : G3N6E-0039463  و  شماره تنه 
: N3BJCYCLJN1A10239  به  نام مالک : حمیدرضا عظیمی نیا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/72(

 سند کمپانی موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : احسان 1۲۵  و  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و  مدل 
موتورسیکلت : 1400  و  شماره پالک : 4۲۸-۲۵1۸4  و  شماره موتور : 0124N14513646  و  شماره تنه : 
N14AVEKDDM1P46364  به  نام مالک : امین بیگلری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/73(

سندکمپانی موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : یاماها WR155  به  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و  مدل 
موتورسیکلت : 1400 به  شماره پالک : 4۸۲-۳1۵۹۳  و  شماره موتور : G3N6E-0024145  و  شماره تنه : 
N3BJCYCLJM1A10208  به  نام مالک : لیال پرویزی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/11/74(


