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اختالف جدی دولت و کارفرمایان با کارگران در تعیین سبد معیشت

تاکتیک دولت در مقابل افزایش دستمزد

یک کارشناس بازار کار می گوید: دولت برای 
این که در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت 
کند، یک تاکتیک خیلی بد را انتخاب کرد و آن، 
عدم برگزاری جلسات و تاخیر در مذاکرات بود.

تنها ۵  که  حالی  در  خبرآنالین؛  گزارش  به 
رقم  هنوز  اما  مانده،  باقی  سال  پایان  به  روز 
در  و  نشده  مشخص  کارگران  حقوق  نهایی 
روی  بر  مزد،  سه جانبه  کارگروه  نشست های 
مهم ترین متغیر تعیین دستمزد، یعنی رقم سبد 
است.  نشده  حاصل  اجماعی  هیچ  معیشت 
آن طور که در گزارش ها دیده می شود، اختالف 
۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و 

دولت و کارفرمایان وجود دارد.
که  دارد  وجود  احتمال  این  شرایط،  این  در 
مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به واسطه 
بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه 
تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به 
سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف 
از منظر  البته  اقدامی که  ابالغ شود.  کارگری 
اینجای  تا  و  است  وجاهت  فاقد  کار،  قانون 
کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت 
مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده اند؛ 

اما امکان وقوع آن وجود دارد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در 
همین باره گفته است: گروه کارگری، محاسبات 
دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس 

رقم  روی  کارفرما  و  دولت  مطلوب  نرخ  آن 
۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است 
را نمی پذیرد؛ چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و 
کارگر در سال های قبل بر سر یک سبد منتخب 
امسال  باشد  قرار  اگر  و  آمده اند  کنار  باهم 
معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقالم و 

معیارها به توافق برسیم.
خدایی تصریح کرده است: یکی از مصوبات 
کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و 
حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین 
و  دولت  اکنون  اما  نشود؛  اعالم  رسانه ها  در 
کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از 

توافق خارج شده اند.
او با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی 
برگزار خواهد شد، متذکر  احتماال جمعه  کار 
شده است: مقرر شده که قبل از این نشست، 
یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد 
سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن 
جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به 

مسئله دستمزد ورود کنیم.
نمایندگان  ازنظر  است:  کرده  تاکید  خدایی 
کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق 
حاصل نشود، چانه زنی بر سر افزایش دستمزد 
توافق  به  نتوانستیم  اگر  و  نمی شود  شروع 
برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در 
گروه کارگری را منتشر می کنیم و قضاوت نهایی 

را به جامعه می سپاریم.
تاکتیک دولت در مقابل کارگران

کار  بازار  کارشناس  حاج اسماعیلی،  حمید 
با خبرگزاری  در همین خصوص در گفت وگو 
خبرآنالین با ذکر این نکته که تاخیر در برگزاری 
جلسات و پایین نشان دادن شاخص های تعیین 
مقابل  در  دولت  امسال  تاکتیک  دستمزد، 
کارگران است، می گوید: از قبل هم پیش بینی 
چنین شرایطی را برای تعیین دستمزد سال آینده 

کارگران داشتیم.
برای عدم  قبل  از  این که دولت  بیان  با  وی 
افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد 
سال  در  می افزاید:  داشت،  برنامه  معیشت 
گذشته افزایش دستمزد یک چالش جدی در 
کشور ایجاد کرد که نتیجه اش، حداقل اخراج 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت بود.
می کند:  تصریح  کار  بازار  کارشناس  این 
دولت یک حرکت کامال متناقض را طی چند 
ماه گذشته در خصوص دستمزد دنبال کرده 
است؛ از طرفی با افزایش دستمزد برای کارگران 
و بازنشستگان تامین اجتماعی مخالفت کرد، از 
طرف دیگر، در نیمه سال تحت فشار کارمندان، 
حقوق آنها را اصالح و ترمیم کرد و افزایش داد. 

یعنی کار غیرمعمولی را هم انجام داد.
افزایش دستمزد، عامل تورم؟

حال،  این  با  می کند:  عنوان  حاج اسماعیلی 

و  غیرمنطقی  رویکرد  یک  دولت  من  نظر  به 
غیرکارشناسی در بدنه دولت و در بین برخی از 
نمایندگان مجلس وجود دارد که اعتقاد دارند 

افزایش دستمزدها می تواند تورم ایجاد کند.
وی متذکر می شود: با وجود این که نمی خواهم 
در  ولی  کنم،  تلقی  غیرمنطقی  را  مساله  این 
شرایط اقتصادی ایران واقعا افزایش دستمزدها 
در  ریشه های جدی  تورم  نیست؛  تورم  عامل 
اقتصاد کالن دارد که ساختار اقتصادی، یکی از 

علت های اصلی آن است.
این کارشناس بازار کار می گوید: سوداگری و 
بنگاه داری در عرصه بانک ها، عامل دوم است 
و  نقدینگی  بی محابای  رشد  حال،  عین  در  و 
بازنشستگی،  ناترازی ها در حوزه صندوق های 
بانک ها و کسری بزرگ بودجه دولت و عدم 
وجود انضباط مالی، عوامل اصلی ایجاد تورم در 
کشور است. به این ها باید عامل مهم تر دیگری 

را اضافه کرد که تحریم ها است.
حاج اسماعیلی می افزاید: دولت آدرس اشتباه 
و مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم طی می کند 
و همین موضوع باعث شده که خود را در مقابل 
کارگران و حقوق بگیران در کشور قرار دهد. این 
و  اساسی  قانون  براساس  که  است  حالی  در 
فسلفه سیاسی تشکیل دولت که مسوولیت 
اصلی اش حمایت از مردم و تامین معیشت و 

رفاه برای مردم است را فراموش کرده است.
وی عنوان می کند: با این حال، دولت برای 
این که در مقابل افزایش دستمزدها مقاومت 
کند، یک تاکتیک خیلی بد را انتخاب کرد و آن، 
عدم برگزاری جلسات و تاخیر در مذاکرات بود.

اختالف جدی در سبد معیشت
می کند:  تصریح  کار  بازار  کارشناس  این 
همان طور که می بینید، به روزهای آخر سال 
رسیدیم و تقریبا مذاکرات در نقطه آغاز است، 
چون دولت دیر شروع شده و حتی هنوز روی 
شاخصه ها، اجماعی بین کارگران، کارفرمایان و 
دولت وجود ندارد؛ به طوری که بر سر استخراج 
با یکدیگر اختالف جدی دارند  سبد معیشت 
و رقم هایی که دیدم، حدود ۵ میلیون تومان 
اختالف جدی است. دولت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان را عنوان می کند، در حالی که عدد 
سبد معیشت کارگران، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان است.
حاج اسماعیلی خاطرنشان می کند: این فاصله 
بسیار زیاد است و تفاهم روی آن به راحتی 
این  صورت نخواهد گرفت و من فکر می کنم 
آینده تکرار خواهد شد،  چالش ها در روزهای 
بنابراین دولت باید دست از لج بازی و مقاومت 
در خصوص افزایش دستمزد کارگران بردارد و 
واقعیت های شرایط اقتصادی کشور را بپذیرد و 

مسوولیت آن را قبول کند.

بر اساس اعالم مسئوالن وزارت کار بالغ بر ۳۰ هزار فروشگاه در 
کشور به سامانه کاالبرگ الکترونیکی متصل شده است و مردم می 
توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه نقدی کاالهای مشمول این طرح 

را خریداری کنند.
به گزارش ایسنا، طرح کاالبرگ الکترونیکی طرحی است که دولت با 
هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سالمت غذایی افراد به اجرا 
درآورده و به اذعان کارشناسان در صورت مدیریت صحیح و استقبال 

مردمی بخش اعظمی از تورم موجود را کنترل خواهد کرد.
این طرح در چند هفته گذشته در چهار استان هرمزگان، گیالن، 
قزوین و مرکزی به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و طبق گفته مسئوالن 
وزارت کار در برخی استانها از جمله هرمزگان با اقبال عمومی مواجه 
شد و در برخی دیگر تمایل به یارانه نقدی بیش از خرید اعتباری 
کاالبرگ بود، با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک تکلیف قانونی است و دولت بنا ندارد 
یارانه نقدی را حذف کند، از این رو مردم می توانند کاالبرگ الکترونیک 
یا یارانه نقدی را انتخاب و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.

وی اخیرا ضمن اشاره به فرایند استانی طرح ملی کاالبرگ الکترونیک 
از اتصال بیش از ۳۰ هزار فروشگاه به سامانه کاالبرگ الکترونیکی خبر 

داده است.
به گفته وی مردم می توانند تقریباً یک ماه زودتر از زمان واریز یارانه 
نقدی نسبت به خرید اعتباری در طرح کاالبرگ الکترونیک اقدام کنند.

آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در طرح کاالبرگ 
الکترونیک مردم بین دریافت یارانه نقدی یا کاالبرگ الکترونیکی مردد 
هستند ولی امیدواریم با مشوق هایی که در نظر می گیریم اقبال مردم 

بیشتر شود.
دولت در طرح کاالبرگ الکترونیک این امکان را برای آحاد جامعه به 
وجود آورده که کاالهای اساسی را به نرخ ثابت و اعتبار یارانه یک ماه 
زودتر خریداری کنند. این کاالها ۱۰ قلم کاالی اساسی به ارزش ۵۳۰ 
هزار تومان است که شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، 

روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ می شود.
با صدور  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  گذشته  روزهای  در 
اطالعیه ای از آغاز اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک در سراسر کشور 
خبر داد و با توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح کاالبرگ الکترونیک به  
صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن، 

آغاز اجرای این طرح به صورت ملّی در سراسر کشور را اعالم کرد.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه، افق کوروش، دیلی مارکت، جانبو و 
برخی فروشگاه های خُرد که مجهز به بارکدخوان شدند هم اکنون به 
این سامانه متصل شده و پذیرای شهروندان در سراسر کشور هستند.

پیش از این حمید فرداد ـ مجری طرح کاالبرگ الکترونیک با اشاره 
به اختیاری بودن خرید کاال در طرح کاالبرگ الکترونیک درباره ادامه 
این طرح در سال ۱۴۰۲ و تامین اعتبار الزم برای اجرای آن گفته بود: 
در حال حاضر فراگیری صددرصدی طرح مدنظر است و تالش داریم 
همه فروشگاه ها را فعال کنیم. اینکه طرح ادامه داشته باشد به تصمیم 
سیاست گذاران بستگی دارد.گفت و گوهای تخصصی ادامه دارد و 
انتظار داریم مجلس موفقیت طرح را بررسی کند و با دولت در میان 

بگذارد.
شانزدهم اسفندماه امسال نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند 
در سال آینده عالوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کاالبرگ الکترونیکی به 

خانوارهای مشمول پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، استفاده از کاالبرگ الکترونیک کامال داوطلبانه و 
اختیاری است و چنانچه تمایل به خرید کاالبرگ نبود همچون گذشته 
افراد می توانند از یارانه نقدی خود استفاده کنند. در این طرح قیمت 
کاالها بر اساس نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ عرضه می شود و دولت طبق 
سبد کاالی مشخص شده مابه التفاوت قیمت کاال را در طول دوره 
پرداخت می کند. افراد می توانند با اجرای کد دستوری *۷۸۸*۲۸# و یا 
از طریق سامانه shoma.sfara.ir از اطالعات مربوط به یارانه خود و 

افراد تحت پوشش با خبر شوند.

خدایی: یکی از مصوبات کمیته 
دستمزد این بوده که تا نهایی 
نشدن و حصول اجماع، اعداد 
و ارقام پیشنهادی طرفین در 
رسانه ها اعالم نشود؛ اما اکنون 
دولت و کارفرما با انتشار سبد 
معیشت مطلوب خود از توافق 
خارج شده اند

بر اساس اعالم مسئوالن وزارت کار
ونیک متصل شد وشگاه به سامانه کاالبرگ الکتر ۳۰ هزار فر

 واردات 250 هزار تن گوشت؛ تیشه به ریشه دام داخلی
افزایش قیمت گوشت مهندسی شده بود

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: قرار است ۲۵۰ هزار تن 
گوشت )معادل ۶.۵ میلیون راس دام سبک ۴۰ کیلویی( وارد کشور کنیم و این 
بدان معناست که ریشه کل دام سبک کشور را بدون اینکه برنامه ای برای تولید 

داخل داشته باشیم، می زنیم.
منصور پوریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به واردات 
گوشت و تاثیر آن بر تولید داخل دام اظهار داشت: اکنون میزان زیادی گوشت 
در حال ورود به کشور است در حالی که ما قبال در بخش تولید طی ۶ ماه 
اول سال مازاد دام داشتیم و تولید به گونه ای بود که به دلیل اینکه زایش ها در 
برخی مناطق یکسان بود به صورت حجمی وارد بازار می شد.  وی افزود: روزانه 
۱۱ تا ۱۱.۵ هزار الشه گوسفندی و حدود ۱۳۰۰ راس گوساله کشتار می شود و 
در باالترین سطح در کشور کل کشتار ساالنه به ۴ میلیون راس می رسد. در 
حالی که میزان بره تولیدی کشتاری در طول سال در محدوده های ۷.۵ تا ۸ 
میلیون راس است، یعنی با یک حجمی از دام بره روبرو هستیم. البته در 
کنار آن حدود ۸۰۰ تا یک میلیون راس میش هم در سال کشتار داریم. عمال 
جمعیت دامی که باید وارد کشتار شود در محدوده ۱۰ میلیون راس بوده و این 
رقم خیلی زیاد است، حال بدون برنامه ریزی برای تولید داخل؛ قرار است ۲۵۰ 
هزار تن گوشت )معادل ۶.۵ میلیون راس دام سبک ۴۰ کیلویی( وارد کشور 
کنیم و این بدان معناست که ریشه کل دام سبک کشور را بدون اینکه برنامه ای 
برای تولید داخل داشته باشیم، می زنیم. رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام 
زنده تصریح کرد: اکنون فصل زایش ها تمام شده و باید بازار ایجاد کنیم اما 
بهانه اینکه دامدار عرضه نمی کند، کاهش علوفه و یا کاهش قیمت؛ واردات 
انجام می شود. وی همچنین گفت: در سال ۴۰۰ هزار بره نر کشتاری داریم 
در حالی که میزان تولید ما در بخش بره پرواری ساالنه حدود ۹۰۰ تا یک 
میلیون راس است و با این وجود بنا داریم واردات انجام دهیم. پوریان تاکید 
کرد: ما کمبود گوشت نداریم و مشکالت قیمتی هم ارتباطی به تولید و دامدار 
ندارد، مشکالت قیمتی ناشی از مسائل موجود در دل بازار و قیمت سایر کاالها 
است، ما به جای حمایت از دامدار و تولید و بازار مصرف هدف و برنامه را 
مستقیما روی واردات متمرکز کرده ایم و خیلی هم افتخار می کنیم.  وی با اشاره 
به واردات گوشت با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خاطرنشان کرد: با این اقدام سرمایه 
ملت خرج بازار استرالیا و رومانی می شود و به جای حمایت از تولید داخل 
صنعت دامپروی را تحت تاثیر قرار دادیم و تنها نتیجه آن به حاشیه بردن تولید 
داخل است.  رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه حتی اگر 
قرار است واردات داشته باشیم باید به اندازه ای باشد که تولید داخل متضرر 
نشود، گفت: بدون اینکه برنامه ای برای تولید داخل داشته باشیم در برنامه 
مهندسی شده یک روز قیمت گوشت را باال می بریم و روز بعد به بهانه افزایش 
قیمت اقدام به واردات به میزان باال می کنیم این نشان می دهد که برای این 
حجم از واردات بیش از ۵ تا ۶ ماه برنامه ریزی شده است و این در حالی است 
که جلوی صادرات را هم می گیریم به طوری که کل صادراتی که در طول سال 

انجام شد ۳۵۰ هزار راس بیشتر نبوده است.

  سند مالکیت  و سند کمپانی : و برگ سبز خودروسواري  به نام وسیله نقلیه : چانگان  و رنگ خودرو : خاكستري  
  LS5A3DDE9FA957140 : و مدل وسیله نقلیه : 2015  و شماره پالک : 759س38 ايران 99  و شماره شاسی
و شماره موتور : JL478QEEEC9K078445  به نام صاحب سند : مجيداميني روراني مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/12/424(

آقای حامد بنی زمان فرزند فضل اله دارای شناسنامه به شماره 15406 اظهار می دارد که اصل دانشنامه پایان 
تحصیالت ایشان که تحت شماره 1124 مورخ 1384/6/9 توسط دانشگاه علم و صنعت ایران صادر گردیده مفقود 
شده است. به موجب این آگهی اعالم می دارد که اصل دانشنامه پایان تحصیالت نامبرده ابطال شده و از یابنده 
درخواست می کند مدرک فوق را به اداره فارغ التحصیالن دانشگاه علم و صنعت ایران تسلیم یا ارسال نمایند.

نوبت اول )کد1401/12/425(

آقای حامد بنی زمان به شماره ملی 2510153927 فرزند فضل اله دارای شناسنامه 15406 صادره از الر متولد 
1356/6/1 اظهار می دارد دانشنامه مقطع کارشناسی رشته برق ایشان مفقود گردیده است. لذا به موجب این آگهی 
دانشنامه مذکور ابطال می شود. از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به اداره کل امور فارغ التحصیالن وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.نوبت اول )کد1401/12/426(

آقای حامد بنی زمان به شماره ملی 2510153927 فرزند فضل اله دارای شناسنامه 15406 صادره از الر متولد 
به شماره  ایشان  برق-مخابرات  مهندسی  مقطع دکتری تخصصی رشته  دانشنامه  دارد  اظهار می   1356/6/1
97/92210/ف20 مورخ 1397/11/23 مفقود گردیده است. لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور ابطال می شود. 
از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به اداره کل امور فارغ التحصیالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم 

نماید.نوبت اول )کد1401/12/427(

پروانه مطب به شماره ۸5-104۳۹4-222بنام دکتر مهرناز راسته مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.نوبت 
اول )کد1401/12/428(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1390  و شماره 
پالک : 65ص268ایران75 و شماره شاسی : NAAC91CC5BF867193  و شماره موتور : 12490087548  به 

نام صاحب سند : فاطمه محمدی نژادی  مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.نوبت اول )کد 1401/12/429(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی فارغ التحصیلی اینجانب نوشین دانایی فر فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 5012 صادره 
از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی اقیانوسی فیزیک دریا صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
علوم تحقیقات با شماره 17۹012۳05427 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات نشانی انتهای اتوبان شهید ستاری میدان دانشگاه 

بلوار شهید حصارک ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/12/430(

برارقلی  فرزند   4838 شناسنامه  شماره   2092538561 ملی  کد  با  کریمی  محمدرضا  خودرو  کارت 
ایران 727ج 79 شماره شاسی  متالیک مدل 1388 شماره پالک 62  GLXI خاکستری  پژو405  خودرو 
NAAM11CA0AK992976 شماره موتور12488287160به نام محمدرضا کریمی در تاریخ 1401/12/20 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/431(

مدرک فارغ التحصیل اینجانب اکبر بیک محمدی فرزند بالل به شماره شناسنامه 233 صادره از مرند در 
مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه به شماره 1322680 مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه به نشانی مراغه، 

اتوبان شهید درخشی، دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.نوبت اول )کد1401/12/432(

سند مالکیت  تیبا 2 و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 97  و شماره پالک : 78د111ایران10 به نام 
صاحب سند : مجتبی احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/433(

کلیه مدارک پژو پارس به شماره شهربانی 175ل۸5 ایران20 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 
گردیده است.

   كارت هوشمند سوخت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  و معاینه فنی خودرو سواری به 
ام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید  ومدل وسیله نقلیه : 1۳۸۹  و شماره پالک : 175ل۸5ایران20  
و شماره شاسی : NAAN01CA2AE679823  و شماره موتور : 12489073277به نام صاحب سند : مهدی 

رسولی  مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.)کد1401/12/434(

 : نقلیه  وسیله  مدل  و  : سفید  رنگ خودرو  و  پارس  پژو   : نقلیه  وسیله  نام  به  کارت خودروی سواری   
1388 و شماره پالک : 25ن-472ایران 55  و شماره شاسی : NAAN01CA5AK77  و شماره موتور : 
12488285470  به نام صاحب سند : غالمعلی لشگری  مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط گردیده 

است.)کد1401/12/435(

برگ سبز کامیون کفی جرثقیل دار مدل 1372 به شماره انتظامی 13 ایران 985 ع 93 و به شماره شاسی 
37435216578334 و شماره موتور 33593210066454 به نام جلیل صرامی فرزند حسن مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/436(

  برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : روا سال و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله نقلیه 
: 1389  و شماره پالک : 12س363ایران91  و شماره شاسی : NAAC891VPEY257252  و شماره موتور 
: 11888012228 به نام صاحب سند : کامیار زارعی پاشائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/437(

سندکمپانی، سند مالکیت و برگ سبز خودرو سواری پراید سفید رنگ مدل 1۳۸۳ به شماره انتظامی 
74۳ب25 ایران5۳ ،شماره موتور 00969467و شماره شاسی S1412283361186به نام ابوالفضل کریمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/438(

  كارت هوشمند سوخت  و سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش و  شد و کارت 
خودرو پژو آردی  و رنگ خودرو : یشمی و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸۳  و شماره پالک : ایران 2۹-11س ۶17 و 
شماره شاسی : 0083134426 و شماره موتور : 11783034194 به نام صاحب سند : فاطمه منفرد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/12/439(

 سند کمپانی خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : mvmx22pro  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
نقلیه : 1400  و شماره پالک : 40 ایران 24۸م41  و شماره شاسی : NATFBAbBU3M1000060  و 
شماره موتور : MVME3T10AHM000107  به نام صاحب سند : ابوالفضل خلیلی  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/12/440(

سند کمپانی خودروی پژو پارس به  مدل 1۳۸2 به شماره پالک۹4 ص -121ایران 20 به رنگ  نقره آبی   به 
شماره موتور  22۸2۸2070۶2 و شماره شاسي  ۸2۸07۳۹7 به مالكيت آقای محمد باقر فتحی به شماره ملی 

0060413743  صادره از  تهران  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/442(

برگ سبز خودروی سواری به نام وسیله نقلیه : ساینا اس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: NAS851100N5780052  و شماره موتور  : 429ج65ایران91  و شماره شاسی  : 1401 و شماره پالک 
: M159830926  به نام صاحب سند : سپیده جباری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

)کد1401/12/443(

برگه سبز خودرو mvm315h سفید روغنی مدل1۳۹۳ به شماره پالک 15_۸7۸ ط 4۹ با شماره موتور 
MVM477FJAE022559 و شماره شاسیNATFBAKD5E1003902 بنام علی هاشم پور مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/444(

کارت خودرو پژو 206 صندوقدار رنگ سفید روغنی مدل 1392 شماره پالک 66 ایران 181 ج 31 و شناسه
IRFC921V1SD644246 به نام امین امیرزاده هروی به شماره ملی 0943404037 در تاریخ 1401/05/01 
باشد. اعتبار ساقط می  از درجه  و  پارکینگ مفقود گردیده  از تصادف و در پروسه ی کپی مدارک و  بعد 

)کد1401/12/445(

اصل برگ سبزخودرو پرایدمدل 1۳۸4به رنگ سفید به شماره انتظا می22ایران ۹2۳س 7۶به شماره موتور   
01۳۹۹72۹وشماره شا سیs14122۸4745415به نام حسن مهدویان پور  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/446(

گواهینامه محمد آقاجان پور نشلی به شماره ملی 0453758509  در تاریخ 12/20 همراه با مدارک خودرو 
پراید. نقره ای به شماره انتظامی 75د653ایران21 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه و دفترچه وکالت به شماره مجوز 2۶215 اینجانب اباذر بیگ محمدی به شماره ملی 150140۳۸50 به 
سرقت رفته و فاقد اعتبار  میباشد.)کد1401/12/447(

اسیس شرکت سهامی خاص مفید راه گستر مهام درتاریخ 0۸/12/1401 به شماره ثبت 142۳۳ به شناسه 
ملی 1401204050۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، خرید و فروش ، شرکت در مناقصات 
و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خارجی و همچنین طراحی و نظارت از کلیه پروژه های عمرانی از قبیل ابنیه 
شامل مسکونی ،تجاری، اداری و راه سازی ، تونل، راه های اصلی و فرعی، پل سازی عملیات ، آسفالت، واردات و 
خرید و فروش ماشین آالت ساختمانی، راه سازی، معدن و کشاورزی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان، شهرستان زنجان، 
بخش مرکزی، شهر زنجان، سعدی شمالی غرب، خیابان بعثت، خیابان پرستار، پالک 7، ساختمان هلنا، طبقه ۳، 
واحد 1۶ کدپستی 451۳۶1۳۸44 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 50000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 20۸42۸4 مورخ 10/11/1401 نزد بانک ملت شعبه کوچمشکی زنجان با کد 20۸42 پرداخت گردیده است 
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم اختر جعفری به شماره ملی ۳7۸12552۶۳ به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سولماز 
کبودوند به شماره ملی 427040۸۳40 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای علی کبودوند به شماره ملی 42710۳۳707 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک-سفته-بروات-قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهرناز سهرابی به شماره ملی 
۳77007۳4۸7 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای امین انصاری به شماره ملی 42۸4۸4۹4۹2 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 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 

زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )14۶۹۹27(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آیریا پیشتاز بارمان درتاریخ 2۳/12/1401 به شماره ثبت ۶10۶20 به 
شناسه ملی 140120۹1120 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :حمل و نقل درون شهری کاال و مسافر ،طراحی سایت و اپلیکیشن ،گشایش 
اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای 
معتبر داخل و خارجی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج 
کشور ،اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت ،شرکت در کلیه 
مناقصات ،پیمانهاو مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین و المللی، شرکت در کلیه همایشهاو سمینارها و 
کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی 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، طیب، کوچه 
شهید احمد حمیدی جالل، کوچه شهید کشمیری، پالک 25، طبقه همکف کدپستی 17۹۳7۸۶741 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین 
جاللی به شماره ملی 540002۶۹5۸ دارنده ۹500000 ریال سهم الشرکه آقای محمدحسین جاللی به شماره ملی 
540۹۹۳۹7۹4 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای حسین جاللی به شماره ملی 540002۶۹5۸ 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 باامضاء مدیرعامل به تنهایی 
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. 
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