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  اقتصادى

ارزهاى ديجيتال مدتى است به عنوان گزينه  جايگزين 
دالر مطرح شده اند؛ به ويژه بعد از تحريم هاى روسيه كه 
سبب شد برخى از مقام هاى روسى به صراحت از احتمال 
بهره بــــردارى از ارزهــــاى ديجيتال به جاى دالر در زمينه 

پرداخت ها بگويند.
با توجه به تنگناهايى كه سلسله مراتب مسلط غربى بر 
نظام بين الملل پيش روى ارتباطات بانكى و مالى و همچنين 
مبادالت تجارى و اقتصادى جمهورى اســــالمى ايران و 
برخى كشورهاى درگير تحريم قرار داده، بخشى از نگاه ها 
متوجه فرصت و مجرايى به نام «رمزارز» ها و به طور كلى 
«ارز ديجيتال» شــــده است. در همين حال، تصميم گيرى 
در مورد «حكمرانى ديجيتال» همچون بسيارى از كشورها 
از چالشــــى ترين موضوع هاى سياسى_اقتصادى كشور ما 
در ســــال هاى اخير بوده كه هنوز جمع بندى و چارچوبى 

مشخص براى آن فراهم نشده است.
از ديگر موارد مرتبط با اين مساله كه نياز به بررسى 
دارد، تأثير رواج رمزارزها بر دالرزدايى است و اينكه آيا 

رمزارزها توان قرار گرفتن به جاى دالر را دارند يا نه؟
رمز ارز چيست؟

رمز ارز ها از پروتكل هاى رمزگرافيكى و يا كد هاى 

فوق العاده پيچيده براى رمز گذارى ديتاهاى حســــاس و 
انتقال آن ها استفاده مى كنند تا معامالت امنى را فراهم كنند. 
توسعه دهندگان رمز  ارزها اين پروتكل  ها را بر پايه اصول 
پيچيده رياضيات و مهندسى كامپيوتر بنا كرده اند كه آن ها 
را غيرقابــــل نفوذ مى كند. اين پروتكل ها همچنين هويت 
افراد استفاده كننده از رمز  ارز ها را مخفى نگه مى دارد و 
رديابى و پيدا كردن آن ها را براى هر كسى و هر دولتى 

دشوار مى كند.
 رمز ارزها همچنين براى كنترل شدن غير متمركز 
خود شناخته مى شوند. اين به آن معناست كه تمام فعاليت ها 
و ارزش هاى اين بازار توسط همان كد هاى پيچيده كنترل 
و ارزيابى مى شوند و بانك ها يا مقامات دولت ها كنترلى 
روى آن ها ندارند. ارزهاى ديجيتال امكان معاملهشدن توسط 
ارزهاى واقعى را هم دارا هستند و شما مى توانيد در بعضى 
از ماركت هاى خاص و صرافى ها  ارز هاى ديجيتال خود 

را با دالر،  پوند، يوروو غيره جايگزين كنيد.
ناگفته نماند: ارز هاى ديجيتال مدت ها قبل از اينكه 
اولين ارز مجازى به وجود بيايد، به عنوان يك ســــاختار 
تئوريك وجود داشت تا بتواند جايگزينى براى مدل  فعلى 
مبادالت و پول هاى رايج بشود. در اوايل دهه 80ميالدى 
يك رمزنگار آمريكايى با نام David Chaum الگوريتمى 
را بــــا نــــام ”blinding “ طراحى كرد كه در رمز گذارى 
مدرن وب امروزى هم به عنوان هسته مركزى به كار گرفته 
مى شود. اين الگوريتم فضايى امن و غيرقابل ردگيرى براى 
انتقال پول بين دو طرف معامله را فراهم مى كرد و يك 
پــــول الكترونيك با نام blinded moneyبراى انتقاالت 
استفاده مى شد. در اواخر دهه Chaum 80به هلند نقل 

blinded money مكان كرد و سعى در تجارى سازى
داشت و شركتى با نام DigiCashرا در آنجا تاسيس كرد 
و واحدهاى پولى را بر پايه الگوريتم طراحى شده خودش 

به كار مى گرفت.
برخالف بيت كوين و اكثر ارز هاى ديجيتال امروزى، 
blinding moneyو ايــــن كمپانى كنترل غير متمركز 
نداشتند و درست مثل بانك ها عمل مى كردند. شايد اين 
يكــــى از داليلى بود كــــه در حال حاضر چيزى از اين 
موضوع و اين كمپانى نمى شنويم. بعد از فشار هاى بانك 
مركزى هلند براى محدود كردن معامله DigiCash تنها 

با بانك هاى رسمى و همكارى ناموفق با  مايكروسافت 
براى پرداخت هاى درون ويندوز با اســــتفاده از اين پول 
الكترونيك، DigiCashكم كم در اواخر دهه نود ميالدى 
رو به ورشكســــتگى و فراموشى حركت كرد. در همان 

Nick Szabo با نامChaum زمان يكى از دســــتياران
پولى با نام Bit Goldرا اختراع كرد كه از سيستم بالك 
چين اســــتفاده مى كرد و پايه و پدر رمز  ارزهاى امروزى 
بود، ولى درست مثل DigiCashهيچگاه معروف نشد و 

به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفت.
بعــــد از DigiCashمطالعات در زمينه اين نوع از 
پول گسترش يافت و يكى از مهم ترين و قابل توجه ترين 
پول هاى اينترنتى رايج آن زمان كه در آمريكا اســــتفاده 
مى شــــد، e-goldنام داشت. e-goldتوسط يك شركت 
تكنولوژى واقع در فلوريدا با نام مشابه ساخته شده بود 
و خدماتى براى خريداران طالى الكترونيك ارائه مى داد. 
كاربران مى توانســــتند اين پول را خريد و فروش كنند و 
در ازاى آن طــــالى واقعى يا دالر دريافت كنند. goldدر 
دوران اوج خودش در ســــال هاى 2005و 2006ميليون ها 
اكانت فعال داشت و همين موضوع باعث شد كه هكرها 
يك مكان فوق  العاده براى به دست  آوردن و دزديدن پول 

را پيدا كنند. از بين رفتن ميليون ها سرمايه و مشكالت 
قانونى كه هر ثانيه بر سر اين كمپانى سرا زير مى شد در 
نهايت باعث شد كه فشار بيش از حد وارد بر e-goldكار 
خودش را بكند و اين پول مجازى نهايتا در سال 2009به 

طور كامل بسته شد.
بيت كوين به عنوان اولين  ارز ديجيتال مدرن شناخته 
مى شود كه داراى كنترل غيرمتمركز بود و براى تبادالت مالى 
مورد استفاده قرار مى گرفت. بيت كوين براى اولين بار در 
يك مقاله نوشته شده توسط Satoshi Nakamotoبه دنيا 
وارد شد. در اوايل سال Nakamoto 2009بيت كوين را 
وارد بازار كرد و گروهى از افراد مشتاق و توسعه دهندگان 
شروع به تبادل و استخراج بيت  كوين كردند. در اواخر سال 
2010ميالدى تعداد ديگرى از رمز ارزها مانند Litecoin هم 
وارد كار شده بودند. در اواخر سال 2012وردپرس اولين 
كمپانى بزرگى بود كه پرداخت هزينه ها با بيت كوين را به 
رسميت شناخت و از آن بهره برد و در ادامه كمپانى هاى 
ديگر مثل مايكروســــافت، Expediaو… بيت كوين را 
وارد معامــــالت خود كردند و هم اكنون صد ها كمپانى 
بزرگ و كوچك از مهم ترين و معتبر ترين رمز ارز دنيا 
براى پرداخت هاى خود استفاده مى كنند. همچنين بعد از 
ظهور بيت كوين تعداد زيادى ارز هاى ديجيتال ديگر وارد 

بازار جهانى شدند.
 ارزهاى ديجيتال جايگزين دالر مى شوند؟

در همين حال بايد اشــــاره داشت: گسترش ارزهاى 
ديجيتال در طول ســــه سال گذشــــته، به ويژه زمانى كه 
ارزش بيت كوين به حداكثر قيمت خود رسيده بود، باعث 
گمانه زنى هاى زيادى شد. از جمله اين كه قرار است روزى 
بيت كوين و ديگر ارزهاى ديجيتال جايگزين دالر و ساير 
ارزهاى سنتى شوند. اما اين فرضيه تا چه اندازه به واقعيت 

نزديك است؟
رشد قيمت بيت كوين، تحليل گران اقتصادى و سياسى 
زيادى را به اظهارنظر در مورد سرنوشت ارزهاى ديجيتال 
واداشت. از طرف ديگر در سال هاى اخير به ويژه بعد از 
تحريم هاى غرب عليه روسيه، پايان سلطه دالر با عنوان 

دالرزدايى به بحث داغ رسانه ها تبديل شده است.
دالرزدايى عبارتى است كه به پايان هژمونى دالر به 
عنوان اصلى ترين ارز مرجع تجارت بين المللى نسبت داده 

مى شود. البته دالرزدايى نبايد به جايگزينى ارزى ديگر با 
دالر تعبير شــــود؛ بلكه دالرزدايى حالتى است كه در آن 
اعتبار ديگر ارزها موازى با دالر افزايش يافته و ديگر دالر 

در تجارت جهانى مسلط نباشد.
«يورو» و «يوآن» چين در ميان ارزهاى موجود و ارز 
آينده كه شــــايد گروه «بريكس»(شامل كشورهاى برزيل، 
روسيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى) به دنبال آن باشد، از 
گزينه هاى معتبرى هستند كه مى توانند موجب تنوع ارزى 
براى پايان ســــلطه دالر شوند؛ در چنين حالتى به جاى 
يك ارز دالر، چند ارز متنوع در تجارت بين الملل حضور 

پررنگى خواهند داشت.
در اين ميان ارزهاى ديجيتال هم مدتى اســــت كه 
به عنوان گزينه  جايگزين مطرح شــــده اند؛ به ويژه بعد از 
تحريم هاى روسيه كه سبب شد برخى از مقام هاى روسى 
به صراحت از احتمال بهره بردارى از ارزهاى ديجيتال به 
جاى دالر در زمينه پرداخت ها بگويند. البته در گذشــــته 
هــــم احتمال هايى در مورد قدرت گيرى ارزهاى ديجيتال 

مطرح شده بود.
چنانكه «فايننشــــال تايمز» سال 2022در گزارشى به 
اين مساله اشاره كرده بود كه بيت كوين مى تواند جايگزين 

دالر به عنوان ابزار ذخيره ارزش باشد اما با گذشت زمان 
بيشــــتر روشن شد اين ادعا چندان دقيق نيست. ارزهاى 
ديجيتال بيش از ارزهاى دولتى با چالش هاى جدى براى 
حضــــور فعال در تجارت بين الملل مواجه اند و اگر قرار 
نيست در فرايند دالرزدايى، يوآن يا هر ارز دولتى ديگرى 
جايگزين دالر شــــود، ارزهاى ديجيتال از اساس توانايى 

جايگزينى ندارند.
ناگفته نماند ارزهاى ديجيتال با مشكالت و چالش هايى 
هم مواجه  هستند. نخست اين كه ارزهاى ديجيتال مرسوم 
پشتيبانى دولتى ندارند؛ البته ممكن است در آينده با ارزهاى 
ديجيتال دولتى مواجه شويم كه موضوع بحث اين گزارش 
نيستند. نبود پشتيبانى دولتى مزاياى مهمى دارد؛ از جمله 
اين كه دولت ها نمى توانند تجارت جهانى را مختل كنند. 
يكى از چالش هاى كنونى غلبه دالر، استفاده  دولت آمريكا 
از اين ارز به عنوان سالح اقتصادى است. وقتى ارز ديجيتال 
در كنترل هيچ دولتى نباشد، سوء استفاده از آن هم ممكن 
نيست اما از طرف ديگر، همين نبود حمايت دولتى، ضعف 

ارزهاى ديجيتال هم محسوب مى شود.
دالر به عنوان ارز رايج مبادله اى در كنترل و مديريت 
فدرال رزرو آمريكاست. اين مساله به دولت ها اين اطمينان 

را مى دهد كه تالطم هاى اقتصادى به بحران مالى تبديل 
نشــــود. دالر در كنفرانس «برتون وودز» به عنوان ابزار 
جلوگيرى از تكرار بحران هاى مالى 1929تعيين شد؛ اين 
بحران در نهايت به جنگ جهانى دوم منجر شده بود. با 
مديريت فدرال رزرو بر دالر، تالش شده جهان از تكرار 
فجايع قبلى در امان باشد.اما ارزهاى ديجيتال بدون حمايت 

دولتى قابل مديريت هم نيستند.
چالــــش دوم ارزهاى ديجيتــــال و در صدر آن ها 
بيت كوين، فقدان ثبات قيمتى است. پول ابزار ارزش گذارى 
كاال و خدمات اســــت. براى مثال 10دالر به خودى خود 
ارزشمند نبوده و وقتى اهميت دارد كه مى توان در ازاى آن 

كااليى به آن ارزش خريدارى كرد.
در نتيجــــه تغيير ارزش خــــود دالر به عنوان ابزار 
ارزش گذارى، يك نقطه ضعف محســــوب مى شود. يكى 
از چالش هاى دالر در حال حاضر همين تغييرپذيرى نرخ 
آن است. اين مساله در ارزهاى ديجيتال رايج كه نوسان 
شديدترى نسبت به دالر دارند، بسيار جدى تر است. بر اين 
اساس چگونه مى توان تصور كرد ارزهاى ديجيتال جايگزين 

ارزهاى دولتى با نوسان كمتر و ثبات بيشتر شوند؟
ارزهاى ديجيتال با نرخ ثابت (مانند استيبل كوين) هم 
چالشــــى مضاعف ايجاد مى كنند. اين ارزها به نرخ ارزى 
ديگر و يه كاالهايى مانند طال وابسته اند. براى مثال «تتر» 
به عنوان اصلى ترين ارز ديجيتال با نرخ ثابت خود، به نرخ 

دالر وابسته است.
  اثر مثبت و منفى ارز ديجيتال بر دالر

در پاسخ به اين پرسش مى توان اثر مثبت و منفى ارز 
ديجيتال بر دالر را مفروض دانست. از طرفى «استيبل كوين» 
مبتنى بر دالر (مانند تتر=USDT) مى تواند به تقويت دالر 
منجر شود. در همين رابطه نشريه آمريكايى «پوليتيكو» از 
تقويت دالر در ازاى افزايش استفاده از استيبل كوين ها در 

مناطق مختلف جهان نوشته است.
اين گزارش مى گويد اين كه مردم براى فرار از كاهش 
ارزش پول ملى به اســــتيبل كوين  پناه بياورند، به افزايش 
قدرت دالر منجر مى شود زيرا در واقع مردم در حال تبديل 
ارزهاى ملى خود به استيبل كوينى هستند كه با دالر پشتيبانى 
مى شــــود. حال اگر بانك مركزى اياالت متحده به انتشار 
دالر ديجيتال دست بزند، به احتمال زياد بسيارى از اين 
افراد دالرِ ديجيتال را به تتر يا ديگر استيبل كوين ها ترجيح 
مى دهند زيرا هدف آن ها از خريدارى اين ارزها فقط فرار 

از تورم پول ملى است نه گريز از تسلط دالر.
    عدم دسترسى به دالر فيزيكى يا وجود قوانينى 
همچون ماليات موجب شده تا آن ها به جاى دالر فيزيكى به 
اين استيبل كوين ها روى آورند. اين دسته از مردم از اساس 
كارى به چالش هاى دالر ندارند. براساس اين ديدگاه، ارز 

ديجيتال، قوى كننده دالر هم هست.

  البته اين نظريه در اقليت قرار دارد. استفاده گروه 
قابل توجهى از ارزهاى ديجيتال به طور مستقيم به گريز 
از تسلط دالر ارتباط دارد. در واقع دولت هايى كه ممكن 
است در اثر تحريم آمريكا در تجارت خارجى به مشكل 
خورده باشند، به دنبال راه فرار از دالر هستند و پرداخت 
با ارزهاى ديجيتال يكى از اين راه هاى فرار است كه در 

بلندمدت به كاهش تقاضاى دالر منجر خواهد شد.
فدرال رزرو در گزارشى كه در سال 2021منتشر شده 
بود، اذعان كرد ظهور و گسترش ارزهاى ديجيتال سلطه 
دالر را تهديد مى كند. در اين زمينه هم استيبل كوين هايى 
ماننــــد تتر كه نرخ تقريبا ثابتــــى دارند، در اولويت قرار 
مى گيرنــــد. به همين دليل اســــت كه بانك هاى مركزى 
تالش مى كنند بر اســــتيبل كوين ها نظارت ويژه اى داشته 

باشند.
 نقش ارزهاى ديجيتال در تضعيف دالر 

ابتدا بايد پذيرفت اين ارزها نمى توانند به طور مستقل و 
به تنهايى سلطه دالر را خنثى كنند اما بايد از ارزهاى ديجيتال 
در كنار عوامل ديگرى نام برد كه مى توانند به هژمونى دالر 
پايان دهند. معامالت سريع تر، هزينه هاى كمتر، حفظ حريم 
خصوصى و انعطاف پذيرى ويژگى هاى مثبتى است كه روند 

تجارت با ارزهاى ديجيتال را تقويت مى كند.
 جذابيت هاى ارز ديجيتال در سرعت پرداخت، اگر با 
پشتيبانى دولتى براى رفع چالش هاى آن درهم آميخته شود 
و ارزهاى ديجيتالى دولتى با پتانسيل قابل توجه ظهور كند، 
ممكن است اثر مهم ترى در به چالش كشيدن دالر داشته 
باشد. شايد به همين دليل رسانه «وال استريت ژورنال» در 
گزارش خود از پول هاى دولتى ديجيتال به عنوان رقيب 
دالر در جنگ ارزى آينده نام برده و «فايننشال تايمز» هم 
در هميــــن رابطه گفته بود «يوآِن ديجيتال» تهديدى براى 

دالر خواهد بود.
 با اين حال، بايد بين ارز ديجيتال دولتى كه هنوز رايج 
نيست و ارزهاى ديجيتال خصوصى مانند بيت كوين تفاوت 
قائل شد. آن چه اكنون مورد معامله بسيارى در سراسر جهان 
قرار مى گيرد ارزهاى ديجيتال خصوصى است كه از سوى 

هيچ دولتى كنترل نمى شود.
 بــــه گزارش فوربس، دالرزدايى مى تواند اشــــكال 
مختلفى داشته باشد، از جمله استفاده از ارزهاى جايگزين، 
ايجاد سيستم هاى پرداخت جديد و توسعه موسسه هاى 
مالى جديد كه خارج از سيستم مالى جهانى تحت تسلط 
اياالت متحده فعاليت مى كنند. تقريبا همه اين ظرفيت ها در 

ارزهاى ديجيتال وجود دارد.
با اين حال نبايد در اثر اين نوع ارزها چندان اغراق 
كرد. چنانچه چندى پيش «جيمز بوالر» رئيس فدرال رزرو 
سنت لوئيس گفته بود به نظر مى رسد، تصور عمومى از 
ارزهاى ديجيتال در حال حاضر به چيزى شــــبيه طالى 

ديجيتال است. در نتيجه اين ارزها هنوز تهديد جدى براى
دالر به عنوان پول غالب محسوب نمى شوند.

وب سايت «بارونز» هم به شيوه ديگرى اين مساله را
تائيد مى كند و مى گويد: در حالى كه ارزهاى رمزنگارى
شده روزانه معامله مى شوند، اما آنها به عنوان ابزار مبادله
استفاده نمى شوند. در واقع ارزهاى ديجيتال بيشتر به عنوان
يك ابزار سفته بازى و سرمايه گذارى شناخته مى شوند و
به عنوان كاال خريد و فروش مى شوند. ارزهاى ديجيتال
در برخى كسب وكارهاى كوچك به عنوان مرجع مبادله
محسوب شده اند اما هنوز در سطح عموم مردم به عنوان
پول شناخته نمى شوند؛ بنابراين اگرچه دولت ها در حال
استفاده  محدود از اين ارزها هستند اما نمى توان روى اثر

گسترده آن ها در تجارت بين المللى حساب كرد.
جمع بندى اينكه، ارزهاى ديجيتال خصوصى (مانند
بيــــت كوين) اگرچه در كنــــار عوامل ديگر به تضعيف
سلطه دالر كمك مى كنند اما به اندازه آلترناتيوهاى دولتى
دالر ماننــــد يوان، قدرت اثرگذارى قابل توجهى بر فرايند

دالرزدايى ندارند.
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 آيا رمزارزها جاى  آيا رمزارزها جاى دالردالر را مى  گيرند؟ را مى  گيرند؟
* ارزهاى ديجيتال مدت ها قبل از اينكه اولين ارز مجازى به وجود بيايد، به عنوان يك ساختار 

تئوريك وجود داشت تا بتواند جايگزينى براى مدل  فعلى مبادالت و پول هاى رايج بشود.
 * گسترش ارزهاى ديجيتال در طول سه سال گذشته به ويژه از زمانى كه ارزش بيت كوين 
به حداكثر قيمت خود رسيد ، باعث گمانه زنى هاى زيادى شد؛ از جمله اين كه قرار است روزى 

بيت كوين و ديگر ارزهاى ديجيتال جايگزين دالر و ساير ارزهاى سنتى شوند
 * اگرچه ارزهاى ديجيتال نمى توانند به طور مستقل و به تنهايى سلطه دالر را خنثى كنند 
اما به دليل ويژگى هايى همچون انجام معامالت سريع تر، هزينه هاى كمتر، حفظ حريم 
خصوصى و انعطاف پذيرى كه مى تواند روند تجارت را با ارزهاى ديجيتال تقويت  كند، 

مى توانند به هژمونى دالر پايان دهند. 

سرويس اقتصادى

آگهى تغييرات
 موسسه انجمن علمى مديريت و برنامه ريزى فرهنگى ايران

 به شناسه ملى 14004719999 و به شماره ثبت 35423 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/12/03 و 
نامه شماره 3/3/3/370645 مورخه 1401/12/9 وزارت 
علوم تحقيقات و فناورى تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
موسسه به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مركزى، شهر تهران، داووديه، خيابان شهيد بهزاد حصارى، 
بلوار ميرداماد، پالك 102، طبقه 1، واحد جنوبى به كد 

پستى: 1547934117 تغيير يافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبـت شـركت ها و موسسـات غيرتجـارى تهـران 
(1488805)

آگهى تغييرات
شركت سهامى خاص مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك

 به شناسه ملى 10101326136 و به شماره ثبت 88205 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/11/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شد در ماده 5 آدرس هاى مركز به شرح زير 
كريم  خيابان  نشانى:  به  قانونى  اقامتگاه   :1 تبصره  گرديد:  اضافه 
خان زند، خيابان شهيد عضدى، خيابان رودسر، پالك 3 كدپستى: 
1598637113 محل فعاليت: آزمايشگاه پرند استان تهران، شهرستان 
رباط كريم، بخش مركزى، شهر شهر جديد پرند، شهرك صنعتى پرند، 
خيابان گلزار، خيابان گلگشت، پالك 7، قطعه D44، طبقه همكف به 

كد پستى 3761418345 در ماده 8 تبصره 4 حذف گرديد.: 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488806)

آگهى تغييرات 
شركت سهامى عام گسترش صنايع و معادن ماهان

 به شناسه ملى 10320729135 و به شماره ثبت 421361 
مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1402/01/07 و تنفس مربوطه تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه 
و صورت هاى سود و زيان منتهى به 1401/09/30 تصويب گرديد. 
موسسه حسابرسى و خدمات مالى و مديريت ايران مشهود به 
پايان  تا  اصلى  بازرس  سمت  به  شناسه ملى 10100322973 
سال مالى و موسسه حسابرسى و خدمات مديريت رهيافت به 
شناسه ملى 10380076460 به سمت بازرس على البدل تا پايان 
سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 

نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488808)

«آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي»
موضوع: مناقصه تجهيز يك سري مركز كنترل با نمايشگرهاي ويدئو وال 
مطابق با مشخصات فني درج شده در اسناد مناقصه به همراه حمل، نصب، 
تست و راه اندازي، آموزش، گارانتي و خدمات پس از فروش، مطابق شرح 

خدمات اعالمي در پيش نويس قرارداد.
يك ســـازمان عمومي غيردولتي درنظردارد تجهيز يك سري مركز كنترل با 
نمايشـــگرهاي ويدئووال با عنايت به شرايط مندرج در اسناد مناقصه از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از شـــركت هاي واجد شرايط خريداري 
نمايد. لذا داوطلبان شـــركت در مناقصه مي توانند تـــا پايان وقت اداري روز 
شـــنبه مورخ 1402/03/13 جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات 
الكترونيكي دولـــت (WWW.SETADIRAN.IR) مراجعه و يا براي 
كسب اطالعات بيشتر با شـــماره 22843768 تماس حاصل نمايند. شايان 
ذكر است سپرده شركت در مناقصه 4/500/000/000 ريال و مدت سابقه كار 

مرتبط نيز پنج سال مي باشد.
تهرانـ  خيابان پاسدارانـ  باالتر از نگارستان هشتمـ  پالك191

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت حمل ونقل و خدمات دريايى آبادان 

شماره ثبت 57252 و شناسه ملى 10101023339
 بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شـــركت حمل ونقل و خدمات دريايى آبادان مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
ســـال منتهى به 1401/12/29 اين شركت راس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 1402/03/16 درمحل شركت سرمايه گذارى سيمان 

تامين به آدرس : خيابان شهيد بهشتى ، خيابان پاكستان، بن بست چهارم ، پالك 4 برگزارمى گردد.
دستور جلسه :

1- اســـتماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مســـتقل و بازرس قانونى شـــركت در خصوص عملكرد صورت هاى مالى سال منتهى به 
1401/12/29

2- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاى مالى شركت براى سال مالى منتهى به 1401/12/29
3- انتخاب بازرس قانونى (اصلى و على البدل و حسابرس مستقل شركت)

4- انتخاب روزنامه كثير االنتشارجهت درج آگهى و اطالعيه شركت.
هيأت مديره5- ساير مواردى كه تصميم گيرى درمورد آن درصالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد.

آگهي مجمع عمومي عادي فوق العاده 
(نوبت اول)

از اعضاي محترم دعوت مي شـــود روز چهارشنبه مورخ 1402/03/31 ساعت 15 به آدرس 
تهران: خيابان بهار جنوبيـ  نبش ســـميه روبروي بيمارستان آراد ساختمان شركت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي در نمازخانه تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
لذا از كليه اعضاء تعاوني مســـكن كاركنان پخش دعوت مي شود با در دست داشتن كارت 
شناســـايي رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانده و يا وكيل/ نماينده خود را 

كتباً يك روز مانده به انتخابات به تعاوني معرفي و تحويل نمايند.
ضمناً به اطالع مي رساند كه به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومي عادي 
فوق العاده تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غيرعضو تنها 1 رأي خواهد 
بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايســـت به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 
1402/03/30 در محل دفتر تعاوني طبقه7 تحويل و پس از احراز هويت و تائيد وكالت،  برگ 

ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه:

تصويب تمديد مدت فعاليت تعاوني يا انحالل
شايان ذكر است براساس مفاد نامه شماره 022/15/22643 مورخ 1402/02/20 سرپرست 

دفتر تعاونيهاي مسكن استان تهران اقدام گرديده است.
هيأت مديره تعاوني مسكن پخش فرآورده هاي نفتي

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
 شركت سرمايه گذاري ري (سهامي خاص)

ثبت  شده به شماره 190984 و شناسه ملي 10102329529
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل مي آيد در جلسه اي 
كه رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 در محل تهران 
ـ بلوار نلسون ماندالـ  بن بســـت نورـ  پالك40 تشكيل مي شود، حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ بررســـي و اتخاذ تصميم درخصوص قرارداد شـــماره 1222 مورخ 
1400/07/20 (ابالغيه نامه شماره 1424 مورخ 1400/08/24) شركت 
پارســـايان انصار معين ري(پامر) پيمانكار اراضي شـــرقي منطقه ويژه 

اقتصادي ري(به متراژ 1100 هكتار)
2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيأت مديره شركت سرمايه گذاري ري (سهامي خاص)

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شركت پترو اميد آسيا «سهامى خاص»

ثبت شده به شماره 367408 و شناسه ملى 10320170885
بدينوسيله از كليه ســـهامداران محترم شركت دعوت مى شود تا 
در جلســـه مجمع عمومى فوق العاده كه در تاريخ 1402/03/21 
 روز يكشـــنبه ساعت 10 صبح در محل شـــركت گروه مديريت
 ســـرمايه گذارى اميد واقع در تهران، بلوار نلسون ماندال، خيابان 
شهيد طاهرى، نبش ايثار سوم، پالك 2 تشكيل خواهد شد، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع:

 اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شركت
هيات مديره شركت پترو اميد آسيا «سهامى خاص»

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم شركت تعاونى عكاسان تهران 
بدينوســـيله از كليه اعضاى محترم شركت تعاونى به شماره ثبت 11145 دعوت مى شود تا 
با در دســـت داشتن كارت عضويت و كارت ملى خود در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
نوبت دوم اين شركت كه راس ســـاعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 1402/3/23 در محل 
شـــركت تعاونى واقع در ميدان انقالب اول منيرى جاويد پالك 87 ساختمان ادارى تجارى 
بهمن طبقه پنجم واحد 502 تشـــكيل مى گردد، حضور به هم رسانند. يادآورى مى شود در 
صورتى كه حضور عضو، به داليلى ميســـر نباشد، مى تواند حق حضور و اعمال راى خود را به 
نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد و عضوى نمى تواند نمايندگى بيش از سه نفر را بپذيرد 
و اين افراد مى بايست حداكثر تا پنج روز قبل از تشكيل مجمع به دفتر تعاونى مراجعه و پس 
از احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود خود را دريافت نمايند. و برگه هاى نمايندگى با امضا 
بازرس و هيات مديره و با مهر شـــركت معتبر خواهد بود. الزم به ذكر است مصوبات مجمع 
عمومى در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانونى براى كليه اعضا اعم از حاضر 

و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيات مديره و بازرسان شركت 
2ـ طرح و تصويب صورت هاى مالى 1401 و بودجه سال مالى 1402 

3ـ تصميم گيرى نسبت به تقسيم سود و زيان سال مالى 1401
4ـ گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت 

5ـ طرح و تصويب پاداش هيات مديره و بازرسان شركت
6ـ طرح و تصويب خط مشى و برنامه آتى شركت

7ـ انتخاب بازرسان اصلى و على البدل براى يك سال مالى 
 در ضمن از كليه اعضائى كه تمايل به كانديداتورى ســـمت بازرسى شركت را دارند، دعوت 
مى شـــود حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشـــار آگهى با در دست داشتن مدارك 
زير از ســـاعت 9 صبح لغايت 12 ظهر روزهاى شنبه تا چهارشنبه جهت تكميل فرم ثبت نام 
شخصا به دفتر تعاونى به آدرس: ميدان انقالب اول منيرى جاويد پالك 87 ساختمان ادارى 

تجارى بهمن طبقه پنجم واحد 502 مراجعه نمايند.
مدارك الزم: 1ـ اصل و تصوير شناســـنامه و كارت ملى و كارت پايان خدمت 2ـ برگ عدم 

34 هيات مديرهسوء پيشينه 3ـ دو قطعه عكس

شماره ثبت: 11145  تاريخ انتشار آگهي: 1402/3/4
شركت تعاوني عكاسان تهران 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق  العاده نوبت سوم
بدينوســـيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
ســـوم كه رأس ساعت 11 روز سه شـــنبه مورخ 1402/3/23 در محل شركت تعاوني واقع در ميدان 
انقالب ســـاختمان بهمن واحد 502 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند. توجه: در صورتي كه هر 
يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق  حضور يابند مي توانند اســـتفاده از حق خود را براي حضور 
و اعمال رأي در مجمع عمومي به يـــك نماينده تام االختيار واگذار كنند. تعداد آراء وكالتي هر عضو 
حداكثر ســـه رأي و هر شـــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود، الزم به ذكر است تأييد نماينده 
تام االختيـــار با تأييد بازرس تعاوني و يك نفر عضو هيئت مديره تعاوني خواهد بود. بدين منظور عضو 
متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف 5 روز از انتشـــار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در 
دســـت داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني 
حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضـــي و اهليت نماينده)، برگه نمايندگي مربوط 
توســـط مقام مذكور تأييد تا برگه ورود به مجمع عمومي بـــراي نماينده صادر گردد. ضمناً يادآوري 
مي شـــود اين مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ 

مي شود براي كليه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه: تغييري از مواد اساسنامه شركت   1ـ كاهش اعضاء اصلي هيأت مديره از 7 نفر به 5 
نفر طبق ماده 22 اساسنامه  2ـ كاهش بازرس اصلي از دو نفر به يك نفر طبق ماده 36 اساسنامه شركت 

هيئت مديره

آگهى مزايده عمومى دو مرحله اى فروش ملك درشهر 
شيراز-  شركت پخش البرز ( سهامى عام )

شركت پخش البرز (سهامى عام) در نظر دارد جهت فروش ملك خود درشهر شيراز از طريق 
برگزارى مزايده عمومى اقدام نمايد ،  لذا از كليه اشـــخاص حقيقى و حقوقى واجد شـــرايط 
كه تمايل به شـــركت در مزايده مذكور را دارند ، دعوت مى گردد به منظور دريافت اسناد و 
آگاهى از شرايط برگزارى مزايده از تاريخ 1402/03/01 الى 1402/03/20به سايت رسمى 

شركت پخش البرز www.alborzdc.com مراجعه نمايند .
شركت پخش البرز(سهامى عام)

شركت پخش البرز (سهامى عام)

آگهي مزايده
شركت توليدي قطعات گيربكس ميانرو در نظر دارد ضايعات براده 

(سفاله) به شرح زير را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند:
براده (پليســـه) حاصل از تراش قطعات فوالدي حدوداً 300 تن، 

آماده تحويل 
متقاضيان مي تواننـــد حداكثر تا پايان وقت اداري 1402/03/07 
نسبت به دريافت فرم شركت در مزايده و تحويل آن حداكثر تا تاريخ 

اعالم شده به يكي از آدرس هاي زير مراجعه نمايند:
تهـــرانـ  بزرگراه اشـــرفي اصفهاني، نبش ضلـــع جنوبي بلوار 

مرزداران، شماره 216 طبقه اول تلفن 49101415ـ021 
آذربايجان  شرقيـ  ميانهـ  جاده حصار قرانقو شهرك صنعتي ميانه 
شركت توليدي قطعات گيربكس ميانرو تلفن 52244123ـ041 

داخلي 101

آگهي مزايده فروش اقالم و تجهيزات پزشكي 
بيمارستان ساســـان در نظر دارد اقالم و تجهيزات پزشكي و بيمارستاني 
مســـتعمل خود را از طريق مزايده به فروش رساند. متقاضيان مي توانند 
ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشر اين آگهي جهت خريد اسناد و دريافت 
برگ شـــرايط مزايده به آدرس: بلوار كشاورز بيمارستان فوق تخصصي 

شماره 43 به دفتر مديرعامل مراجعه نمايند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده سهامداران 

شركت نساجي حجاب شهركرد (سهامي خاص)
 شماره ثبت 1407 شناسه ملي 10340048630

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت نساجي حجاب شهركرد (سهامي 
خاص) مي رســــاند مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اين شــــركت رأس 
ساعت 10 صبح روز سه شــــنبه مورخ 1402/03/16 به آدرس: تهران، خيابان 
قائم مقام فراهاني، پايين تر از مطهري، خيابان الوند، پالك9 با دســــتور جلسه 

ذيل برگزار مي گردد:
1ـ استماع گزارش هيئت مديره 

2ـ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت 
3ـ  بررســـي و تصويب صورت هاي مالي و عملكرد شـــركت مربوط به سال مالي 

منتهي به 1401/09/30
4ـ بررســـي و تصويب برنامه و بودجه شـــركت براي ســـال مالـــي منتهي به 

1402/09/30
5ـ تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت 

6ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت 
7ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 

8ـ ساير موارد 
از كليه سهامداران محترم درخواست مي گردد با همراه داشتن معرفي نامه مكتوب 

و اوراق شناسايي معتبر در اين جلسه حضور يابند.

هيئت مديره شركت نساجي حجاب شهركرد (سهامي خاص)


