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بررسی ابعاد کمپین جدیدی که در فضای مجازی به راه افتاده

باخروجپول،بانکهاورشکستمیشوند؟

شبکه های  در  روزها  این   - اقتصاد  گروه 
اجتماعی، گروهی در قالب کمپین هایی از مردم 
می خواهند که پول خود را از بانک ها با هدف 
ضربه زدن به نظام بانکی، خارج کنند. اما در 
این مدل از اعتراضات که معموال از سوی افرادی 
می شود،  حمایت  ندارند  اقتصادی  سواد  که 
دولتی  یعنی  ایران،  اقتصاد  اصل  کلیدی تری 

بودن آن نادیده گرفته می شود.
زدن  برای ضربه  برخی  اخیر،  هفته های  در 
را  پیشنهاداتی  کشور  بانکی  و  مالی  نظام  به 
ارائه می دهند که در این گزارش به بررسی آنها 

خواهیم پرداخت:
فقط با پول نقد خرید کنید

در یک ویدئو که در روزهای گذشته بسیار در 
فضای مجازی پربازدید بوده است، فرد گوینده 
توضیح می دهد که اگر برای خرید و مبادله با 
هیچ  کنید،  استفاده  نقد  پول  از  فقط  دیگران 
بخشی از آن پول به حساب دولت نخواهد رفت. 
این درحالی است که اگر از کارت های بانکی برای 
خرید استفاده کنید، بخشی از آن پول تحت 
عنوان کارمزد و مالیات به حساب دولت خواهد 

رفت.
بنابراین با توجه به حجم وسیع تراکنش های 
روزانه، اگر افراد فقط از پول نقد استفاده کنند، 
از  از درآمدهای دولت که  توجهی  قابل  حجم 
دست  به  بانکی  کارت های  با  تراکنش  طریق 

می آید، کاهش خواهد یافت.
در رد چنین راهکاری، برخی استدالل کرده اند 

که به دالیل مختلف افراد نمی توانند حجم باالیی 
از پول خود را از بانک خارج کنند. با این وجود، 
ما اینگونه درنظر می گیریم که افراد می توانند 
از  کنند.  خارج  بانک  از  را  خود  سرمایه  تمام 
نکته هم چشم پوشی می کنیم که همواره  این 
انتقادات بسیاری به گروهی از افراد در مشاغل 
مختلف مانند برخی از پزشکان از سوی افکار 
عمومی وارد بود که برای فرار از پرداخت مالیات 

از مراجعین خود فقط پول نقد قبول می کنند.
در قدم بعدی این سوال مطرح می شود که آیا 
افراد حتی با انگیزه ضربه زدن به نظام بانکی و 
پولی کشور، این تصمیم را خواهند گرفت که پول 
خود را از بانک خارج کنند و چنین اقدامی چه 

پیامدهایی برای آنها خواهد داشت؟ 
در این شرایط تورمی کشور که قیمت کاالهای 
بوده  همراه  توجهی  قابل  افزایش  با  مختلف 
که خریداران  نیست  پوشیده  بر کسی  است، 
حتی برای یک خرید کوچک باید پول نقد زیادی 
به همراه داشته باشند. بنابراین این سوال مطرح 
می شود که افراد تا چند روز قادر خواهند بود 
که تمام مبادالت خود را فقط با پول نقد انجام 

دهند؟
از سوی دیگر و باز هم با توجه به شرایط تورمی 
کشور که ارزش پول ملی کاهش قابل توجهی 
یافته است، افراد تالش می کنند تا سرمایه خود 
را هرچند ناچیز، خیلی سریع به کاالی دیگری 
تبدیل کنند. در این شرایط که افراد برای تبدیل 
ریال های خود به هر کاالی دیگری از یکدیگر 

تا  حاضرند  نفر  چند  واقعا  می گیرند،  سبقت 
و در خانه  نقد  را بصورت  روزها سرمایه خود 

نگه داری کنند؟
همچنین حقوق ماهیانه بخش بزرگی از جامعه 
که کارمندان دولت هستند به حساب های بانکی 
به  آیا یک معلم می تواند  واریز می شود؛  آنها 
وزارتخانه آموزش و پرورش برود و درخواست 

کند حقوق او را بصورت نقد پرداخت کنند؟
پولدارها حاضرند هزینه بیشتری بپردازند؟

حاال تمام فرضیه های باال را برای فردی با ۱۰ 
میلیون تومان سرمایه و فرد دیگری با ۱۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه تصور  کنید: فردی که ۱۰ میلیون 
تومان در بانک سرمایه دارد، شاید بتواند آن را 
بصورت اسکناس از بانک خارج و زیر فرش خانه 
خود پنهان کند، اما چگونه می توان ۱۰۰ میلیارد 

را در خانه گذاشت؟!
از سوی دیگر شاید فردی که تمام داراییش ۱۰ 
میلیون تومان است، بتواند تمام مبادالت خود 
را بصورت نقدی انجام دهد و از سوی دیگر، از 
زیانی که با نقد نگه داشتن سرمایه خود متحمل 

می شود، چشم پوشی کند.
 ۱۰۰ با  فردی  فروش   و  خرید  و  مبادالت  اما 
میلیارد سرمایه صرفا به سوپری، رستوران و ... 
محدود نمی شود و امکان ندارد برای معامالت 
کند.  استفاده  نقد  پول  از  بتواند  خود  کالن 
همچنین زیانی که افرادی با سرمایه های کالن 
با نقد نگه داشتن پول خود و عدم تبدیل آن 
به کاالی دیگری مانند خودرو، مسکن، دالر و 

... می کنند با فردی که فقط ۱۰ میلیون تومان 
سرمایه دارد، قابل مقایسه نیست.

باال زمانی بیشتر اهمیت می یابند که  نکات 
بدانیم حجم قابل توجهی از سپرده های بانکی 
و سرمایه موجود در بانک ها متعلق به گروهی 
محدود با سرمایه  های کالن است و تا زمانی که 
با چنین کمپین هایی همراه  این گروه محدود 
نشوند، به نظام بانکی ضربه قابل توجهی وارد 

نخواهد شد.
چگونه بانک ها ورشکست می شوند؟

با این وجود باز هم در نظر می گیریم که بخش 
بانک ها  از  را  خود  سرمایه  جامعه  از  وسیعی 
خارج کردند و حتی افرادی با سرمایه های کالن 
آیا بانک ها  نیز با چنین حرکتی همراه شدند؛ 
ورشکست می شوند؟ در کشورهایی با اقتصاد 
آزاد که بانک های خصوصی متعددی فعالیت 
ورشکست شوند.  بانک ها  است  ممکن  دارند، 
اما در اقتصاد دولتی ایران که بانک ها نیز دولتی 
بانکی  که  بار شنیده اید  چند  حاال  تا  هستند، 

ورشکست شود؟
 ،Too big to fail  همچنین بر اساس نظریه
بانک ها  از شرکت ها، موسسات مالی و  برخی 
آنقدر بزرگ و به هم مرتبط هستند که شکست 
آنها برای سیستم اقتصادی بزرگ تر )حاکمیت و 
کشور( فاجعه آمیز است. در نتیجه زمانی که 
توسط  می شوند،  مواجه  احتمالی  شکست  با 

دولت ها حمایت می شوند.
با  کشورهایی  در  حتی  نظریه،  این  طبق 
اقتصاد آزاد و نظام بانکی غیر دولتی، بانک ها در 
صورت عدم بازدهی الزم، تا زمانیکه خیلی بزرگ 
نشده اند باید ورشکست شوند و در صورتی که 
بانکی به اندازه کافی بزرگ شد، با حمایت دولتی 
زیرا  آن جلوگیری خواهد شد.  از ورشکستگی 
ورشکستگی چنین بانکی برای کل نظام بانکی 
کشور پیامدهای بسیار بزرگ و زیانباری خواهد 

داشت.
بانک ها پشتشان به دولت گرم است!

حمایت  از  همواره  کشور  داخل  در  بانک ها 
بنابراین در  بانک مرکزی و دولت برخوردارند. 
چنین اقتصاد دولتی که انحصار پول کامال در 
دست دولت است، اگر گروه وسیعی از مردم 
پول خود را از بانک ها خارج کنند چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟
با  بانک های خود  از  با هدف حمایت  دولت 
افزایش چاپ پول به میزان الزم نقدینگی خلق 
و از ورشکستی بانک ها جلوگیری می کند. در 
نهایت نیز این افزایش رشد نرخ نقدینگی و چاپ 
پول، منجر به ایجاد تورم های باالتر خواهد شد. 
به عبارت دیگر، همان فردی که امروز از چنین 
و  درآمد  ارزش  می کند،  حمایت  کمپین هایی 
سرمایه اش روز به روز کمتر خواهد شد و در 
نهایت، برای رفتن به سوپر مارکت و یک خرید 

کوچک باید کیف خود را پر از پول نقد کند! 

به  بوده  تامین  کشور  برای  دغدغه ای  هیچ  بدون  اساسی  کاالهای 
طوریکه تا پایان اردیبهشت کاالهای اساسی دپو شده اند.

در  کاالها  انباشت  از  حاکی  بازار  رصد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فروشگاه های زنجیره ای، خرده فروشان، میادین میوه و تره بار و میوه 
فروشان خرد دارد. مهر به طور هفتگی بازدید میدانی از بازارهای کاالهای 
اساسی اعم از لبنیات، حبوبات، گوشت و… دارد که قیمت ها رصد شده 

و اطالع رسانی می شود.
کافی است برای خرید به یکی از فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر 
بروید. انواع برندها در بخش لبنیات از شیر کم چرب و پرچرب تا انواع 
فراورده های شیری همچون پنیر، کره، خامه و… سبد محصوالت بخش 
فروش را تکمیل کرده است. همچنین گفتنی است قیمت ها در آذر ماه 

کمترین تغییر را تجربه کردند.
چه خبر از بازار مواد غذایی؟

بازار حبوبات با انواع محصوالت از نخود و ماش تا جو پرک و بلغور 
گندم بخشی از که سفره غذایی ایرانیان را تشکیل می دهند. قیمت در 
این بخش از بازار کاالهای اساسی تثبیت شده بوده و انواع لوبیا، عدس، 

جو، سویا و… نیاز خانواده ها را تأمین می کند.
وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید

بازار گوشت هم با توجه به قدرت خرید مردم با انباشت مواجه بوده 
به طوری که تشکل ها و اتحادیه ها برای برقراری تعادل در بخش تولید و 
توزیع گوشت مرغ از مردم خواست تا با خرید گوشت های مازاد موجود 
در بازار همراه با مسئوالن دولتی شده تا روند تولید و عرضه با کمترین 

مشکل ادامه پیدا کند.
جهاد  وزارت  اساسی  کاالی  بر  نظارت  مدیرکل  امرالهی،  مسعود 
کشاورزی با بیان اینکه تولید مرغ در سطح کشور در وضعیت مطلوبی 
است، گفت: در حال حاضر تولید مرغ به صورت روزانه حدود ۸۰۰ تن 
بیش از نیاز بازار بوده که باعث پیشی گرفتن عرضه از تقاضا شده است.

ورود  کشاورزی،  جهاد  وزارت  اساسی  کاالی  بر  نظارت  مدیرکل 
تشکل های صنعت طیور برای جمع آوری مرغ مازاد نیاز بازار و حذف 
عوارض صادرات مرغ را از جمله راهکارهای الزم برای جلوگیری از زیان 

تولیدکننده های مرغ برشمرد.
در همین راستا سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی هم در 
جلسه قرارگاه امنیت غذایی بر اهمیت رصد هوشمند و برخط زنجیره 
تأمین مرغ کشور تاکید و اظهار کرد: رصد هوشمند زنجیره تأمین گوشت 

مرغ به صورت آزمایشی آغاز شده و نتایج مثبتی داشته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، تکمیل و تقویت سامانه های این 

بخش در دستور کار قرار دارد.
ساداتی نژاد با اشاره به نقش اتحادیه ها در مدیریت بازار گوشت مرغ 
کشور هم تصریح کرد: در چند روز گذشته با ورود اتحادیه ها و همراهی 
مردم شاهد مدیریت بازار گوشت مرغ کشور بودیم. تنظیم بازار مردمی 
که برای اولین بار در کشور رقم خورده است تجربه بسیار خوبی بود و 
برای نخستین بار در ۴۰ سال صف خرید برای حمایت از تولیدکننده 

تشکیل شد.
بازار گوشت قرمز هم وضعیت خوبی داشته و قصابی های خرده فروش 
در کنار فروشگاه های زنجیره ای نیازمندی ها را در این بخش پوشش داده 
اند. مشماهای کشیده شده روی شقه های گوشتی حاکی از آن است 
که بازار عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفته و فروشندگان برای تازه نگه 

داشتن گوشت ها از پوشش های مشمایی استفاده می کنند.
تولید تخم مرغ بیش از نیاز بازار

تخم مرغ در فصول سرد سال یکی از مواد غذایی محبوب مردم بوده به 
ویژه این روزها که به نوعی جایگزین گوشت شده است. در حال حاضر 
تولید ماهانه تخم مرغ کشور بیش از ۱۰۰ هزار تن برآورد می شود که در 
این باره محمد مرادی یکی از فعاالن بازار تخم مرغ کشور گفت: ابتدای 
سال با توجه به جمعیت و سرانه مصرف میزان مورد نیاز تناژ تولیدی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی احصا می شود. پس از اعالم نیازمندی 
ساالنه بازار، تکلیف تولیدکنندگان روشن شده و برای تولید برنامه ریزی 

می کنند.
وی افزود: عمده تولید تخم مرغ در نیمه دوم سال انجام می شود؛ 

عالوه بر اینکه معموالً با برودت هوا مصرف تخم مرغ افزایش می یابد.
وی درباره آمار تولید و نیاز بازار اضافه کرد: تولیدکنندگان با ظرفیت 
کامل فعالیت داشته و پیش بینی می شود آمار تولید تخم مرغ تا پایان 
سال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که این عدد یک رکورد به شمار 
می رود. این در حالی است که آمار تولید تخم مرغ در سال گذشته یک 

میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود.
در خصوص قیمت تخم مرغ شایعاتی مطرح شده بود حاکی از افزایش 
این ماده پروتوئینی که پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است هنوز ستاد 

تنظیم بازار مصوبه ای برای افزایش قیمت تخم مرغ نداشته است.
بازار متنوع میوه

چله نشینی ایرانیان در بلندترین شب سال این روزها جنب و جوش 
را در میوه فروشی ها، شیرینی فروشی ها و آجیل فروشی ها افزایش داده 
است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: برای تأمین 
میوه شب یلدا با مشکلی مواجه نبوده و اگر این جشن زمستانه ۱۰ روز 
هم ادامه پیدا کند میادین میوه، انباشت شده از انواع محصوالت است. 
افزود: خوشبختانه امسال معضالتی مانند آفت زدگی  اسداله کارگر 
محصوالت و از بین رفتن میوه ها را نداشتیم و کمبودی از ابتدای سال 
در میادین تره بار وجود نداشت. همچنین هر سال با ورود میوه های به 
اصطالح نوبرانه و کمبود آنها با نرخ های غیرواقعی رو به رو بودیم که در 
سال جاری با توجه به برنامه ریزی های انجام شده شاهد این پدیده در 
بازار میوه و تره بار نبودیم. بنابراین امروز تره بارها و حتی میوه فروشان 
خرد سطح کشور مملو از میوه های پاییزی مانند سیب، پرتقال، نارنگی، 

لیمو شیرین، ازگیل، خرمالو، توت فرنگی، هندوانه و… هستند.
حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی درباره 
تولید هندوانه پاییزه به عنوان یکی از میوه های مزین کننده سفره های 
چله نشینی عنوان کرد: تولید هندوانه در فصل پاییز با کمترین میزان 

مصرف آب و با بهره گیری از آب سبز انجام شده و میزان تقریبی مصرف 
هندوانه در ایام شب یلدا بین ۱۰۰ هزار تا ۱۱۰ هزار تن برآورد می شود.

آجیل و شیرینی با قیمت مناسب
شیرینی و آجیل هم این روزها بازار داغی دارد. رصد این بخش از 
بازار هم گویای تأمین محصوالت بیش از نیاز بازار است. علی بهره مند 
از اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران با بیان 
اینکه برای شب یلدا، شیرینی افزایش قیمتی نخواهد داشت، گفت: 

آرامش در بازار حاکم است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اتحادیه آجیل فروشان تهران هم  بازار، رئیس  این  در بخش دیگر 
گفت: آجیل ممتاز شب یلدا کیلویی ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده و در 

صورت تخلف با فروشندگان برخورد می شود.
آجیل از جمله تنقالتی است که روزگاری در شب نشینی خانواده های 
ایرانی، مصرف روزانه داشت. غالمرضا خدامی درباره بازار آجیل با اشاره 
به آجیل شب یلدا که شامل پسته، بادام درختی، بادام هندی، فندوق، 
گردو، باسلوق، انجیر، توت، برگه، کشمش و نخود می شود، گفت: 
برخی فروشندگان برای کاهش قیمت سلیقه ای عمل کرده و بادام زمینی 
ریز یا درشت، میوه خشک ارزان تر یا نخودچی را در آجیل شب یلدا 

مخلوط کرده تا قیمت ها کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران تاکید کرد: کمبودی 
در بازار خشکبار وجود نداشته و آجیل شب یلدا با قیمت مناسب تأمین 

است.
کاالهای اساسی تأمین است

در ادامه بازار کاالهای اساسی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: کاالهای اساسی بدون هیچ دغدغه ای برای کشور تأمین بوده و تا 

پایان اردیبهشت کاالهای اساسی دپو شده اند.
سیدسعید راد اضافه کرد: تا پایان شهریور به واردات روغن نیازی نبوده 

و نیز برنج با انواع قیمت تأمین است.

در این شرایط تورمی کشور 
که قیمت کاالهای مختلف با 
افزایش قابل توجهی همراه 
بوده است، بر کسی پوشیده 
نیست که خریداران حتی برای 
یک خرید کوچک باید پول 
نقد زیادی به همراه داشته 
باشند. بنابراین این سوال 
مطرح می شود که افراد تا چند 
روز قادر خواهند بود که تمام 
مبادالت خود را فقط با پول نقد 
انجام دهند؟

علی رغم ادعاها
فروشگاههامملوازکاالهایاساسیاست

صالح آبادی:
هنوز درباره افزایش نرخ سود بانکی به جمع بندی 

نرسیده ایم

رییس کل بانک مرکزی درباره شایعه افزایش پنج واحد درصدی نرخ سود 
بانکی، گفت: هنوز به جمع بندی درخصوص نرخ سود بانکی نرسیده ایم و 

موضوع در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »علی صالح آبادی« دیروز در حاشیه 
همایش ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه افزود: بحث تغییر نرخ سود 
بانکی نیاز به کار کارشناسی دارد. وی گفت: موضوع افزایش نرخ سود 
بانکی به شورای پول و اعتبار ارسال شده و هنوز رقم مشخصی اعالم نشده 
است. به گزارش ایرنا رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعالم کرده بود: 
در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه های گذشته اصالح نرخ سود بانکی انجام 
شده است ما هم باید از این ابزار استفاده کنیم. این مساله منوط به تأیید 

شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
تغییر تعرفه بلیت هواپیما در دستور کار است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره تغییر تعرفه بلیت هواپیما گفت 
که با توجه به افزایش نرخ ارز و درخواست شرکت های هواپیمایی، این 
درخواست در حال بررسی است و و به محض نهایی شدن اعالم می شود.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی بخش امروز در نمایشگاه حمل ونقل 
در  داد:  توضیح  هواپیما  بلیت  نرخ  درباره  وابسته،  صنایع  و  لجستیک 
حوزه نرخ بلیت هواپیما بر اساس قانون پنجم توسعه بحث شناورسازی و 
متعادل سازی را داشتیم که با توجه به شرایط کرونا و محدودیت هایی که در 
این دو سال پیش آمد، متوقف شد. دی ماه سال گذشته ۱۵ درصد قیمت ها 
را در مقایسه با آذرماه کاهش دادیم که این قیمت ها همچنان پابرجاست.  

بورس نوسانی شد
شاخص کل بورس طی معامالت امروز در ساعات میانی توانست با یک 
روند صعودی تا رقم یک میلیون و ۵۰۵ هزار واحد افزایش یابد اما در ادامه از 
سرعت این صعود کاسته شد و شاخص در رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 

باقی ماند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۶۷۵ واحد افزایش در رقک یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ایستاد. این درحالی است که شاخص کل با معیار 
هم وزن ۶۵۶ واحد کاهش یافت و رقک ۴۴۳ هزار و ۳۰۵ واحد را ثبت کرد. 
در این بازار ۴۹۴ هزار معامله به ارزش ۵۷ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال انجام 
شد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس و سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ایران خودرو، 
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفا اصفهان و بانک ملت نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۵۲ .احد صعود به رقم ۱۹ هزار و ۷۵ واحد رسید. در 

این بازار ۲۹۶ هزار معامله انجام شد که ۲۰۸۴ میلیارد ریال ارزش داشت.

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390

02186052390

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوش پلیمر گوهری درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 606175 به 
شناسه ملی 14011760139 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، تهیه، عرضه، پخش و توزیع محصوالت پلی اتیلن و فلزی وچدنی و تولید 
لوله و اتصاالت پلی اتیلن، نوار آبیاری ، نوار تیپ و نوار تیپ پالک دار، لوله های پلی اتیلن آبرسانی وکشاورزی 
و فاضالبی ، لوله های تاشو و لوله های نخ دار پالستیکی و تولید نایلون عریض ، انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و 
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالها و محصوالت مجاز بازرگانی اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ، 
مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیالت 
ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف 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، یافت آباد شمالی، خیابان شهید مجید بختیاری، 
بن بست ش موسی حسینی سجاد پنجم( بن2، پالک 2، طبقه 1 کدپستی 1377666778 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه محسنی 
کرامت به شماره ملی 0081110715 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه آقای اصغر گوهری آرام به شماره ملی 
5569995331 دارنده 490000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه محسنی کرامت به شماره 
ملی 0081110715 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اصغر گوهری آرام به شماره ملی 
5569995331 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 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 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 )1429124(

کارت خودروی پژو سواری به مدل1383 به پالک ایران286-۵9د89 به رنگ یشمی-روغنی به شماره موتور 
11۷830381۷8 و به شماره شاسى ٨٣١٣٨٨٣٣ به مالكيت ماريا اسپو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.)کد1401/09/362(

  سند مالکیت  و  برگ سبز موتورسیکلت به  نام وسیله نقلیه : عرشیا  و  رنگ موتورسیکلت : نقره ای و  مدل 
موتورسیکلت : 1395 و  شماره پالک : 139ایران61237 و  شماره موتور : 124521760 و  شماره تنه : 1259503222 

به  نام مالک : علی اصغر مجلسی  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.)کد1401/09/363(

گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره به شماره68371مورخ1397/02/25شرکت مهندسین مشاور پرچین 
پارت به شناسه ملی 10103580788 منقضی و مفقود شده و فاقد اعتبار قانونی میباشد.)کد1401/09/364(

شهربانی  سماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به  ای  دنده   2008 مدل  جنتو  پروتون  خودرو  کمپانی  ی  برگه 
8۵د866ایران 11 ، به شماره موتور S4PHNX4942 و شماره شاسی PL1CM6LNL8G169435 مفقود 

شده است .)کد1401/09/365(


