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اقتصاد

چهار شنبه  17دی ماه 1399
شمــاره 4103

اسقاط خودروهای فرسوده  ۱۰۰۰سال طول میکشد!

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز
اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه تا
ســال  ۱۴۰۴تعداد خودروهای فرسوده در کشور به
هشت میلیون دستگاه میرسد ،تصریح کرد :با توجه
به اینکه در سال گذشته تنها  ۸۰۰۰دستگاه خودروی
فرسوده اسقاط شده ،اگر همین روند ادامه پیدا کند،
اسقاط این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال
طول میکشد!
به گزارش ایســنا ۹ ،روز از آلودگی شــدید هوای
تهران میگذرد .هرچند امسال با اظهارنظر مسئوالن
مختلف به نظر میرسد سوزاندن مازوت در نیروگاهها
و برخی صنایع متهم اصلی آلودگی هوا بوده و حتی
به گفته برخی مسئوالن محیط زیست سهم منابع
ثابت و متحــرک در آلودگی هوای تهران برعکس
شــده ،اما عموما در ســالهای اخیر ســهم منابع
متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا بسیار بیشتر از
سهم منابع ثابت مانند نیروگاهها و صنایع عنوان شده
است .به طور کلی طبق گفته کارشناسان  ۷۵تا ۸۵
درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛
یعنی خودروها ،موتورسیکلتها و سایر وسایل نقلیه
اســت که در میان آنها موتورسیکلتهای فرسوده
بیشــترین ســهم را در آلودگی هوای تهران دارند.
همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات ۴۰ ،درصد
آلودگی شــهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده
است.
در این میان شانه خالی کردن دستگاههای مختلف
از اجرای مصوبات قانون هوای پاک هم هر ســال
به آلودگی هوای تهران دامــن میزند .برای مثال
واردکنندگان خــودرو پیش از ممنوعیــت واردات
این کاال ،به ازای واردات هر دســتگاه خودرو ،چهار
تا هشت دســتگاه خودروی ســواری فرسوده را از
رده خــارج میکردند ،اما بعــد از ممنوعیت واردات
خودرو در تیر ماه ســال ،۱۳۹۷گواهیهای اسقاط
در مراکز اسقاط خودرو نیز بیمشتری ماند .از طرف
دیگر مصوب ه دولت که براســاس آن از سال ۱۳۸۷
خودروسازان باید  ۳۰درصد از تولیدشان را جایگزین
خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر
ماه ســال  ۱۳۹۶هیات وزیران حذف شــده است.
اجرای برخی مصوبات قانــون هوای پاک هم که
طبق آن شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به
اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت و شمارهگذاری هر
ســه خودروی دیزلی یورو  ۵منوط به اسقاط یک یا
چند خودروی دیزلی با ظرفیت گواهی اسقاط مشابه
است ،با نظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
یک سال به تاخیر افتاد .اما این همه ماجرا نیست!
در این رابطه محمود مشهدی شریف در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :در تفاهمنامهای که سال گذشته در

رابطه با اسقاط موتور سیکلت منعقد شد ،مقرر شد در
خرداد امسال به ازای شمارهگذاری هر موتورسیکلت
یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود ،اما با توجه
به اینکه اسقاط موتورسیکلت فراهم نیست طی این
مدت هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است .بخشی
از مشــکالت مربوط به زیرساخت ها هم به سامانه
مربوطه برمیگردد .برای مثال در بدنه موتور سیکلت
هم شــماره و هم ستاره وجود دارد که این ستاره در
ســامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
تعریف نشــده و هنگام ثبت موتورسیکلت به دلیل
وجود همین ستاره در سامانه ثبت نمیشود .در حال
حاضر بیش از  ۸۰درصد موتورسیکلتها هم دارای
ستاره هستند.
وی افزود مشــکل دوم این است که مراکز اسقاط
جدید در سامانه تعریف نشده که تعداد آنها به حدود
 ۱۰۰مرکز میرسد و این مسئله هنگام ثبت اوراق
اسقاط مشکل ایجاد می کند .مسئله دیگر این است
که بعد از پایان اسقاط موتورسیکلت ،پالک مجازی
به آن اختصاص داده میشــود که اص ً
ال در سامانه
تعریف نشده است .همچنین  ۱۰۰درصد اطالعات
موتور ســیکلت در سامانه همپوشــانی ندارد .برای
مثال موتورسیکلت سازها تعریف نشدهاند؛ بنابراین
از ســال گذشــته تا امروز حتی یک گواهی اسقاط
موتورسیکلت صادر نشده که دلیل آن هم مشکالت
زیرســاختی مربوط به این حوزه اســت که ســتاد
مدیریت حمل و نقل و سوخت و همچنین معاونت
فنی مهندســی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا
باید آنها را حل کنند.
 ۴۵تا  ۵۰هزار گواهی اسقاط در مراکز انباشت شده
است
به گفته مشــهدی شــریف در آذر ماه سال گذشته
حدود  ۸۵هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز اسقاط

وجود داشت که با صفحه اســقاط واردکنندهها در
مجموع به حدود  ۱۰۰هزار گواهی اسقاط میرسید
که طی یک ســال اخیر تا  ۶۰هــزار گواهی از آنها
مصرف شــد و حدود  ۳۵تا  ۴۰هزار گواهی موجود
بود .از شهریور ماه هم دوباره صفحه شخصی مراکز
اسقاط باز شد ،اما تعداد تولید گواهی اسقاط در این
مدت خیلی زیاد نیســت و تعداد گواهی موجود در
صفحات اسقاط مراکز در اوایل آذر ماه در نهایت ۴۵
هزار عدد بوده است.
وی با بیــان اینکه در حال حاضــر  ۴۵تا  ۵۰هزار
گواهی اســقاط در صفحات مراکز موجود است ،در
پاسخ به ســوالی درباره مشتریان گواهی اسقاط در
این مدت ،اظهار کرد :موتورســیکلت سازان از ۲۷
دیماه ســال  ١٣٩٧موظف بودند از گواهی اسقاط
استفاده کنند که یک ســال به تاخیر افتاد و عم ً
ال
از سال گذشته برای شمارهگذاری محصوالت خود
نیاز به گواهی اسقاط داشتند .همچنین دیزلیها برای
شمارهگذاری سه محصول خود باید یک وسیله نقلیه
دیزلی را اسقاط میکردند که این قانون هم با یک
سال تاخیر از ســال  ١٣٩٨آغاز شد .از طرف دیگر
در این مدت تکلیف برخی از خودروهای وارداتی در
گمرک روشن شد که آنها هم موظف به استفاده از
گواهی اسقاط خودرو بودند.
 ۳میلیون خودروی فرسوده در حال تردد در کشور
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز
اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ادامه از تردد
 ۳میلیون خودرو فرسوده در کشور خبر داد و گفت:
اگر تمام وســایل نقلیه را معادل سازی و شاخص را
گواهی خودرو در نظر بگیریــم ،می توان گفت در
حال حاضر  ۷میلیون و  ۳۰۰هزار گواهی اسقاط در
کشــور وجود دارد .معادل سازی به این معنی است
که برای هر خودروی ســواری فرسوده یک گواهی

اســقاط ،وانت نیسان سه ،مینی بوس پنج ،اتوبوس
 ۱۴و تریلی  ۱۶گواهی اسقاط صادر میشود و هفت
موتور ســیکلت فرســوده نیر معادل یک خودروی
فرسوده است.
اما به گفته وی تا ســال  ۱۴۰۴تعــداد خودروهای
فرسوده در کشور به  ۸میلیون دستگاه میرسد که با
معادلسازی میتوان گفت چهار سال بعد  ۲۰میلیون
گواهی اسقاط در کشور وجود خواهد داشت .با توجه
به اینکه در سال گذشته تنها  ۸۰۰۰خودروی فرسوده
اسقاط شده ،اگر همین روند ادامه پیدا کند ،اسقاط ۸
میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول می کشد.
خودروسازان داخلی؛ مهمترین مانع اسقاط
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز
اســقاط و بازیافــت خودروهای فرســوده در ادامه
مهمترین مشــکل صنایع اســقاط را خودروسازان
داخلی دانســت که از سال  ١٣٨٨موظف بودند ۳۰
درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف کنند ،اما هیچ
وقت زیر بار آن نرفتند.
با اســقاط خودروهای فرســوده چقدر در مصرف
سوخت صرفهجویی میشود؟
وی با اشــاره به تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر
هوای پاک ،اشتغال زایی و کاهش مصرف سوخت،
تصریح کرد :برآوردها نشــان میدهد که طی پنج
سال آینده ،با افزایش تعداد خودروها ،مصرف بنزین
 ۳۳درصد افزایش خواهد داشــت و به  ۱۳۰میلیون
لیتر فعلی ۴۲ ،میلیون و  ۹۰۰هزار لیتر اضافه خواهد
شــد .از طرف دیگر همان طور که قب ً
ال اشــاره شد
تعداد خودروهای فرسوده تا سال  ۱۴۰۴به  ۸میلیون
دستگاه میرسد که مصرف هر کدام از آنها  ۶.۶۵لیتر
بنزین بیشتر از مصرف خودروهای عادی است و این
 ۸میلیون خودرو فرسوده در سال  ۴۵ ، ۱۴۰۴میلیون
و  ۲۰۰هزار لیتر بنزین مصرف می کنند؛ بنابراین در
صورت اسقاط این  ۸میلیون خودروی فرسوده تا پنج
سال آینده ،نه تنها مصرف سوخت  ۳۳درصد بیشتر
نمیشود بلکه دو درصد هم کاهش پیدا میکند.
از طــرف دیگر به گفته این مقــام صنفی ،در حال
حاضر قیمت هر لیتــر بنزین فوب خلیج فارس ۶۵
سنت اســت که با در نظر گرفتن نرخ ارز  ۲۶هزار
تومانی معادل  ۱۶هزار و  ۹۰۰تومان می شود که با
قیمت هر لیتر بنزین در سطح کشور (معادل ۳۰۰۰
تومــان) حدود  ۱۳۹۰۰تومان تفــاوت دارد و با این
حساب حدود  ۷۸هزار تومان هزینه  ۵.۶۵لیتر بنزینی
است که خودروهای فرسوده اضافه تر از خودروهای
عادی مصرف میکنند .یعنی در حال حاضر این سه
میلیون خودروی فرسوده روزانه رقمی معادل ۲۳۴
میلیارد تومان بنزین اضافه مصرف میکنند .این در
حالی است که در نیمه نخست امسال که عموما هم

هوا بهتر از نیمه دوم است ،تهران  ۱۵روز ،اصفهان
دو ،مشهد  ،۱۸اهواز سه ،شیراز  ،۹اراک  ۳۲و تبریز
 ۹۳روز هوای پاک داشته است.
راهکار چیست؟
مشــهدی شــریف درباره راهکارهای حل مشکل
اســقاط خودروی فرسوده ،با اشاره به اینکه در حال
حاضر قانونی در رابطه با ملزم کردن خودروســازان
داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده در دست بررسی
است ،اظهار کرد :خودروسازان داخلی باید ملزم شوند
که در اولین سال تصویب قانون که در حال حاضر
در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است
معادل  ۲۰درصد تولید خود ،خودروی فرسوده اسقاط
کنند؛ یعنی اگر  ۱۰۰خودرو شماره گذاری کردند۲۰ ،
خودرو اسقاط کنند .اما این رقم در مدت  ۹سال باید
به  ۱۰۰درصد برسد؛ یعنی هر سال  ۱۰درصد به این
رقم اضافه شود تا در این زمینه مانند کشورهای دیگر
دنیا عمل کنیم و به ازای هر خودروی شمارهگذاری
شــده یک خودرو فرسوده از رده خارج شود .در این
صورت طی  ۹سال زیرساختهای الزم هم فراهم
میشود و خودروســازان هم فشار زیادی متحمل
نمیشوند.
وی افــزود :با توجه به اینکــه واردات هر خودروی
خارجی بســته به نــوع آن منوط به اســقاط تعداد
مشخصی خودرو فرسوده است ،پیشنهاد دیگر ما این
اســت که صدور گواهی اسقاط برای شمارهگذاری
خودروهایــی که بیش از  ۴۰درصــد آنها از طریق
واردات تأمین شــده هم بر اســاس میزان استفاده
از قطعات خارجی محاســبه شود و خودروهایی که
بیش از  ۴۰درصد داخلی ســازی شــدند از قوانین
خودروهای داخلی ( ۲۰درصد) پیروی کنند .همچنین
خودروسازان باید ملزم شوند به ازای واردات هر ۲۰
هزار دالر قطعه برای ســاخت یــا خدمات پس از
فروش ،یک گواهی اسقاط خریداری کنند.
این مقام صنفی پیشــنهاد کرد که در پیش فروش
خودروهای داخلی ،صاحبان خودروهای فرســوده
شانس بیشــتری برای برنده شــدن داشته باشند؛
خودروهای هیبریدی معادل  ۵۰درصد یک گواهی
اسقاط را خریداری کنند؛ معافیت واردات خودرو در
مناطق آزاد از خرید گواهی اســقاط لغو شود؛ قانون
مدونی برای اســقاط خودرو در بــازار خودروهای
سنگین تهیه شود؛ در زمینه برخی تخلفات محیط
زیســتی ،رانندگی و تخلفات مرتبط با وزارت جهاد
کشــاورزی مثل تغییر کاربری غیرقانونی زمین از
خرید گواهی اسقاط خودرو به عنوان جریمه استفاده
شــود و یک درصد از منابع آالیندگی که به محیط
زیست پرداخته میشود به اسقاط خودرو تخصیص
داده شود.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولید کننــدگان فرش دســتباف

آگهی تغییرات شــرکت کاوه گچ ســاوه شــرکت با مســئولیت محدود
بــه شــماره ثبــت  497و شناســه ملــی  10861601583به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  09/09/1399تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد  :ابوالفضل جزء علــی بیگی فرزند اکبر به شــماره ملی
 0322859646و ناهید رحمانی قره چشــمه فرزند قربان به شــماره
ملــی  0590066171هریــک بــا پرداخــت مبلــغ  500000ریال به
صندوق شــرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند .در نتیجه سرمایه شرکت
از مبلــغ  2000000ریــال به مبلغ  3000000ریــال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .شــرکای نهایی و مبلغ ســهم
الشرکه ایشان بدین شرح می باشد  :ناهید رحمانی قره چشمه به شماره
ملی 0590066171دارای مبلغ  500000ریال ســهم الشرکه محمد
رضــا محمدی به شــماره ملــی 0380811200دارای مبلغ 680000
ریال ســهم الشــرکه کمــال گنجه ای به شــماره ملــی2590349173
دارای مبلــغ  660000ریال ســهم الشــرکه جمال گنجه ای به شــماره
ملــی 2593594055دارای مبلــغ  660000ریــال ســهم الشــرکه
ابوالفضــل جزء علی بیگی به شــماره ملــی 0322859646دارای مبلغ
 500000ریال ســهم الشــرکه  /.اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه ()1073863

آگهی تغییرات شــرکت کاوه گچ ســاوه شــرکت با مســئولیت محدود
بــه شــماره ثبــت  497و شناســه ملــی  10861601583به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  09/09/1399تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :محمدرضا محمدی به شــماره ملــی  0380811200با
دریافت مبلغ  680000ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت و
کمال گنجه ای به شماره ملی 2590349173با دریافت مبلغ 660000
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و جمال گنجه ای به شماره ملی
 2593594055با دریافت مبلغ 660000ریال ســهم الشــرکه خود از
صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردیدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی
ندارند .در نتیجه سرمایه از مبلغ  3000000ریال به مبلغ 1000000
ریــال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .شــرکای
نهایی و مبلغ سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد  :ناهید رحمانی قره
چشمه به شماره ملی 0590066171دارای مبلغ  500000ریال سهم
الشــرکه ابوالفضل جزء علی بیگی به شماره ملی 0322859646دارای
مبلغ  500000ریال سهم الشرکه  /.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه ()1073864

آگهی تغییرات موسســه خیریه بنیاد زائر امام رضا ع اســتان
مرکزی به شماره ثبت  665و شناسه ملی  14004575854به
استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 26/09/1399
و بــه موجــب نامــه تائیدیــه شــماره  253428/99/89مورخ
 6/10/1399اســتانداری مرکــزی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
 1- :حســن صفــری به شــماره ملی  0579684199به ســمت
رئیــس هیئت مدیره و عضــو هیات مدیره و مجتبی ســروش به
شــماره ملی  0569704571به ســمت مدیرعامل و عضو هیات
مدیره و محسن کریمی به شماره ملی  0532898257به سمت
نایــب رئیــس هیئت مدیــره و عضو هیــات و مجید عســگری به
شــماره ملی  0532898869به ســمت خزانه دار و عضو هیات
مدیره و محمدکریم شــفیعی به شــماره ملــی 0531416003
بــه ســمت عضو هیات مدیــره و عبدالــه واحدی به شــماره ملی
 4578992454به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و محمد
ابراهیم عباسی به شــماره ملی  0534459961به سمت عضو
علی البدل هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند2- .
علیرضا مرادی به شــماره ملی  0532882903بعنوان بازرس
اصلی و محمدحســین مطیعی به شــماره ملــی 0533867436
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند3- .
کلیه اســناد مالی و اوراق بهــادار و تعهدآور قراردادها با امضای
و مهــر بنیاد معتبر خواهد بود که امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر
رئیــس هیئــت مدیره با نایب رئیس هیئــت مدیره خواهد بود و
سایر نامه ها و مکاتبات عادی بنیاد با امضای مدیرعامل به تنهایی
انجــام می گیرد /.اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1073862

آگهی تغییرات شــرکت آتیه ســازان پادمیرا شــرکت با مســئولیت
محــدود به شــماره ثبــت  25766و شناســه ملــی 10190071860
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ
 20/11/1398تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  - :آقــای فرزاد فرحمند با
کدملی  0070956960به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره  ،آقای
علی پورافشــاری با کد ملی 0074215711عضــو هیات مدیره  ،آقای
وحیــد قهرمانلویی تبریان با کد ملی0322134201به ســمت رئیس
هیات مدیره و عضوهیات مدیره  ،آقای محمد حنفی تکمه داش با کد ملی
 1718679319عضو هیات مدیره و خارج از شرکا  ،آقای فرشاد منشی
زاده تهرانی کد ملی 4723693157عضو هیات مدیره و خارج از شرکا،
آقای حمیدرضا پورافشاری کد ملی0310285828عضو هیات مدیره
و خــارج از شــرکا ،خانم مهنــاز مهدوی میمند کد ملــی0323425781
عضو هیات مدیره و خارج از شــرکا ،آقای حســین مرادی مزرعه نو با کد
ملی  0054302552عضو هیات مدیره و خارج از شــرکا  ،آقای محســن
ایــاز کد ملــی 04526131590عضو هیــات مدیره و خارج از شــرکا ،
آقای شــاهرخ دلشاد شــماره ملی 0321765974عضو هیات مدیره و
خارج از شــرکا  ،آقای علی رضاطهماســبی شــماره ملی1752436393
عضو هیات مدیره و خارج از شــرکا و آقای امراهلل ســلیمانی نجف آبادی
شــماره ملی 1140701169عضو هیات مدیره و خارج از شرکا  ,و آقای
محســن نصیریــان با کد ملی  0035361441عضــو هیات مدیره خارج
از شــرکا  ،برای مدت نامحدود انتخاب شــدند  .کلیه اوراق و اســناد بها
دار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چک وســفته بــروات و اوراق عادی و
اداری و کلیه عقود اســامی و قراردادها وامور مربوط به ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان فقط با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر
می باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری کرج ()1073515

آگهی تغییرات موسســه حکمیت آشــتی آسایش خاطر به شماره ثبت
 788و شناســه ملی  14005007123به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومی فــوق العاده مورخ  23/06/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
شعبه شرکت در تهران به آدرس تهران  ،خیابان  15خرداد  ،روبروی پله
نوروز خان کوچه شهید همایون پالک  53طبقه سوم واحد  11کدپستی
 1116967988تغییر یافت /.اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1073856

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرســتان ســربند به
شــماره ثبت  108و شناســه ملی  10861608522به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 10/03/1397و به موجب نامه
تایئیــدهشــماره 4083مورخ 7/7/1397ادارهتعــاون,کارورفاهاحتماعی
شهرســتان شــازند تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1- :ترازنامه و حساب سود و
زیان ســال مالی 1396تصویب گردید 2- .داود ابراهیم زاده به شماره ملی
 5939866131ومسلممرادیبهشمارهملی 0621432733وعلیباقری
به شــماره ملی 0621813095به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت2
سالانتخابگردیدند/.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمرکزیمرجعثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند ()1073861

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی آزادی به شــماره ثبت  97و شناســه
ملــی  10820005829به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی
بطــور فوق العــاده مــورخ  21/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :
 - 1عملیات ترازنامه،گزارش حسابرســی و حســاب ســود و زیان سال
مالــی  1397مــورد تصویب قرارگرفت - 2 .آقــای اصغر کاویانی پویا با
کدملــی 3961255814بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی ســلگی
کهریزی با کدملی 3961252513بعنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند ()1073503

ســربند به شــماره ثبت  38و شناسه ملی  10861587920به استناد
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 08/09/1399و تائیدیه شــماره
3080/10/102مــورخ  28/8/1399اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرســتان شازند تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  -1 :صفی اله صحرائی به
شماره ملی  0622138571به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده مدت
تصــدی مدیران لغایت ( )14/8/1401انتخاب گردید 2- .کلیه اوراق
و قراردادها و اسناد رسمی و تعهد اور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و
اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس
هیــات مدیره با امضا نائب رئیس و ممهور به مهر شــرکت معتبر خواهد
بود و اســناد عادی و نامه ها با امضاء مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر می
باشــد /.اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری شازند ()1073865

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان سربند
بــه شــماره ثبــت  108و شناســه ملــی  10861608522به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/03/1397و به موجب
نامه تائیدیه شــماره  4083مورخ  7/7/1397اداره تعاون  ,کار و رفاه
اجتماعی شهرستان شازند تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت مذکور در
تاریــخ فوق منحل اعالم گردید /.اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند ()1073859

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان سربند
بــه شــماره ثبــت  108و شناســه ملــی  10861608522به اســتناد
صورتجلســه هیئــت تصفیه مــورخ  10/03/1397و بــه موجب نامه
تائیدیــه شــماره  4083مــورخ  7/7/1397اداره تعــاون  ,کار و رفــاه
اجتماعی شهرستان شازند تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :داود ابراهیم
زاده به شــماره ملی  5939866131به ســمت رئیــس اجرائی هیئت
تصفیه و مســلم مرادی به شــماره ملی  0621432733به سمت عضو
هیئت تصفیه و علی باقری به شماره ملی  0621813095به سمت عضو
هیئت تصفیه برای مدت دو ســال انتخاب شــدند 2- .کلیه قراردادها
 ،اســناد و اوراق بهادار با امضاء هر ســه نفر هیئت تصفیه همراه با مهر
تصفیه مربوط معتبرمی باشــد و نیز اوراق عــادی تعاونی با امضاء رئیس
اجرائــی هیئت تصفیه همراه با مهر تصفیه معتبر می باشــد /.اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان مرکزی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات
غیرتجاری شازند ()1073860

اخبار

کسی دنبال بازنشستگی نیست!

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید با شرایط اقتصادی حاضر ،وضعیت بازار
کار و کرونا که مزید بر علت شده دیگر کسی به فکر بازنشست کردن خود نیست و نیروهای
کار در تالشند که شغل خود را حفظ کنند تا بتوانند از عهده هزینه های زندگی برآیند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا با اشاره به طرح بازنشستگی پیش از موعد و حذف شرط
ســنی از آن ،گفت :آنچه می دانیم این طرح برای کارمندان دولت اســت ولی بحث سن و
ســابقه در قانون کار هم به صراحت آمده اســت .مثال وقتی شخصی با بیست سال سابقه
بازنشسته می شود طی این بیست سال ،کار سخت و زیان آور کرده و از نظر معیارهایی که
وزارت بهداشــت و درمان و کمیته مشاغل سخت و زیان آور مدنظر دارند و مواردی نظیر
آالینده سنجی ،بررسی شرایط محیطی و غیره تشخیص داده شده که کارگر بیش از بیست
سال در این شغل نماند و در چنین محیطی کار نکند.
وی ادامه داد :کسی که  ۲۰سال یا  ۲۵سال کار کرده ،حق بیمه هایش را هم پرداخته و می
خواهد از آن در هر ســن و سالی که باشد استفاده کند این حق قانونی او است چه اشکالی
دارد به جای او نیروی جدید بگیریم؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بازار کار اکنون در شرایط مناسبی
قرار ندارد و کرونا نیز مزید بر علت شده است ،اظهار کرد :در چنین شرایطی چه کارگر چه
کارمند کســی دنبال بازنشستگی نیســت همه می خواهند سرکار بمانند تا از عهده هزینه
های زندگی ،هزینه مســکن و اجاره بها ،خورد و خــوراک و درمان برآیند .در واقع افراد به
بازنشستگی فکر نمی کنند مگر آنکه دچار بیماری و از کار افتادگی شده باشند یا سابقه آنها
برای پرداخت حق بیمه پر شده باشد که بخواهند از آن بهره مند شوند.
بیات درباره بازگشت مجدد کارمندان به بازار کار پس از بازنشستگی گفت :کارمندان بعد از
بازنشستگی به بازار کار بر نمی گردند مگر تعداد بسیار اندک آن هم به این دلیل است که
حقوق بازنشستگی کفاف هزینه معیشت آنها را نمی کند و ناچار می شوند برای جبران هزینه
ها ،خود را در جایی مشغول کنند ولی در مورد مدیران در سطوح باال این موضوع دیده می
شود که پس از بازنشستگی عمدتا در قالب مشاور و با قراردادهای متفاوت دعوت به کار می
شوند و به بازار کار بر می گردند .در وزارتخانه ها ،دستگاهها و سازمانهای دولتی می بینیم
کســانی که به نوعی بازنشسته می شوند مجدد به کار برمی گردند و به عنوان مشاور و به
اسم تجربه از آنها استفاده می شود لذا ما در بخش کارمندان جز یا حتی کارگران عادی پس
از بازنشستگی ،برگشت به بازار کار نداریم مگر عده کمی که به دلیل شرایط زندگی ،اجاره
نشینی و ناکافی بودن حقوق بازنشستگی ناچار به کار مجدد شوند.
بیات درباره معیارهای امید به زندگی و باال رفتن این شــاخص در کشور نیز گفت :معتقدم
زنده ماندن با زندگی کردن فرق می کند و اینکه ما کشــورهای دیگر را با خودمان مقایسه
کنیم باید دید بر چه اســاس و معیاری صورت می گیرد .ممکن است کسی  ۹۰سال عمر
کند ولی در چه شرایطی به این سن رسیده است .آیا همه  ۸۰ساله ها در ایران در رفاهند؟
متاســفانه ســالها به جای آنکه به معیشت کارگر و کارمند فکر کنیم به دنبال زدن از سر و
ته ســن وسال و سابقه و حذف شرط ســنی و باال بردن سن بازنشستگی و مواردی از این
دســت بوده ایم در حالی که اگر کارمند یا کارگر در محیط کار دلگرم باشــند هیچ وقت به
دنبال پر شدن سابقه و خرید سربازی و فرار از محیط استرس آور کار نمی روند و در دوران
بازنشستگی هم اگر حقوق و معیشت آنها تامین باشد بعد از بازنشستگی هرگز به کار مجدد
فکر نمــی کنند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال درباره پیشــنهاد
افزایش ســن بازنشستگی گفت :کســانی که دنبال چنین طرح هایی هستند لیست های
واقعی بیمه را نظارت کنند و به ســاماندهی قرادادهای کار بها بدهند تا امنیت شــغلی باال
برود .بازرسان بررسی کنند و ببینند چند درصد کارفرمایان لیست واقعی دریافتی کارگران را
گزارش می دهند و بر اساس آن حق بیمه می پردازند؟ اگر اضافه کاری ،مدرک تحصیلی،
سختی کار ،شیفت شب همه روی فیش بیاید و در حق بیمه رد شود حقوق کارگر در دوران
بازنشستگی پایین نمی ماند .مساله مهمتر قراردادهای موقت کار است .کارگری که سالها
در یک مجموعه به شکل مستمر و دائم کار کرده چرا قرارداد او باید همچنان موقت باشد
و امنیت شغلی او چه زمانی تضمین می شود؟
آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی خدمات مالی اداری اســپاد پیشــرو
جم به شــماره ثبت  3052و شناســه ملی  14000182162به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1399
و تائیدیــه شــماره  7521مــورخ  27/7/1399اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعیشهرستانساوهتصمیماتذیلاتخاذشد-1:مرتضیاحمدیبه
شمارهملی0602364779رضااحمدیبهشمارهملی0600135659
مریــم نکونام به شــماره ملی  0602377706به ســمت اعضای اصلی
هیات مدیره و علی اکبر احمدی به شماره ملی  6189768202و سیده
حوریه موســوی به شــماره ملی  6189350720به عنوان اعضای علی
البدل هیات مدیره برای مدت ســه ســال انتخــاب گردیدند 2- .مهدی
احمدی به شــماره ملی 0590200747به ســمت بازرس اصلی و مریم
مروتی به شــماره ملی  0603213278به ســمت بــازرس علی البدل
شــرکت تعاونی برای مدت یکســال مالی انتخــاب گردیدند /.اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان مرکزی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات
غیرتجاری ساوه ()1073857

تاســیس موسســه غیــر تجــاری فرهنگی و هنــری آرمــان بهادران
بزچلــو درتاریــخ  13/09/1399بــه شــماره ثبت  37به شناســه ملی
 14009620451ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهت اطــاع عمــوم آگهی میگــردد .نــام  :فرهنگی و
هنــری آرمــان بهادران بزچلو موسســه غیر تجاری موضــوع فعالیت :به
موجب تاییدیــه شــماره7511مورخ 27/8/1399اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی اســتان مرکزی برگزاری همایش،گردهمایی،سمینار
و همــکاری در برپایی نمایشــگاه ها و جشــنواره هــای فرهنگی و هنری
و مشــارکت در برگــزاری همایش ها وســمینارهای تخصصــی از طریق
خدمــات فرهنگی هنری .بــه موجب مجــوز از اداره کل وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی  -معاونت امور فرهنگی برابر با شماره مجوز /151ک
در تاریخ 13/05/1399در اســتان مربوطه این آگهی به ثبت رســید.
مــدت فعالیت  :از تاریــخ ثبت تا  06/07/1404مرکز اصلی  :اســتان
مرکــزی  ،شهرســتان کمیجان  ،بخش مرکزی  ،شــهر کمیجان ،محله قلعه
بهــادری  ،خیابان شــهیدحمیدرضاکمیجانی  ،خیابان امــام خمینی  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کدپســتی  3851894847ســرمایه شخصیت حقوقی
 10,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم
فاطمه ســلطانی به شــماره ملــی  5718825211دارنده 4900000
ریال ســهم الشــرکه آقــای غالمرضا کمیجانــی بزچلوئی به شــماره ملی
 5719469044دارنده  5100000ریال سهم الشرکه مدیران خانم
فاطمه سلطانی به شماره ملی  5718825211و به سمت رئیس هیئت
مدیــره به مدت  5ســال و به ســمت ســهام دار به مــدت نامحدود آقای
غالمرضا کمیجانی بزچلوئی به شــماره ملی  5719469044و به ســمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  5ســال و به ســمت سهام دار به مدت
نامحــدود و به ســمت مدیرعامل به مدت  5ســال دارنــدگان حق امضا :
تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای مدیر عامل
و ممهور به مهر مؤسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل
به تنهایی مؤسســه صادر خواهد شــد .بازرسان آقای رضا اسکندری به
شــماره ملی  5719905014به ســمت بازرس اصلی به مدت  1ســال
ثبــت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کمیجان ()1073855

