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 در ماه های گذش�ته مس�ئوالن بهداش�ت و 
درمان کشور درباره روغن های اشباع شده ترکیبی 
موسوم به »پالم« مطالبی را مطرح کردند که اگرچه 
شوک مراقبت از سالمتی را به جامعه وارد کرد که 
درجای خود س�تودنی و قابل تقدیر است، اما در 
اطالع رس�انی این موضوع ابهاماتی به وجود آورد 
که به یکباره صنایع ش�یر را در اذهان عمومی به 
عنوان هیوالی وحش�تناکی جا انداخت که انگار 
این صنایع چند س�الی اس�ت کارش گرفتن جان 

مردم شده است!
اما روغن پالم چیس��ت و اصوال چه کاربرد مثبت 
ی��ا منف��ی در لبنیات دارد و وجود آن در ش��یر و دیگر 
محصوالت لبنی از چه درجه اهمیتی برخوردار اس��ت، 
از جمله سئواالت متعددی است که افکار عمومی با آن 
روبه روس��ت و تاکنون پاسخی منطقی و قانع کننده به 
این س��ؤاالت داده نش��ده و فقط اعالم خبر مذکور آن 
هم از سوی باالترین مقام دستگاه سالمت کشور رعب 
و وحش��تی را در بین مردم و مصرف کنندگان هر روز 

شیر و لبنیات ایجاد کرد.
سرویس گزارش روزنامه کیهان در گزارش پیش رو 
بدون کوچک ترین موضع گیری جانبدارانه نسبت به بازتاب 
این حادثه ضمن بررسی مشکالت صنعت شیر و لبنیات 
کش��ور، به بررسی و ریشه یابی سر و صداهایی می پردازد 
که اخیرا درباره وجود روغن »پالم« در شیر به وجود آمد.

 در این قس��مت ابتدا ب��ه واکنش های مردمی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می پردازیم و سپس به پای 
صحبت های برخی مس��ئوالن مرتبط با صنعت شیر و 

دامداری می نشینیم.
بی اعتمادی مردم به شیر

اعالم خبر وجود روغن پالم در شیر و لبنیات باعث 
بی اعتمادی مردم به صنعت شیر شد و اگر در این موضوع 
شفاف سازی بیشتری صورت می گرفت قطعا بخش های 

مهمی از زوایای پنهان آن برای مردم آشکار می شد.
طیبه ملک��ی، یکی از فرهنگی��ان در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان از مواضع و برخورد قاطع  وزیر بهداشت 
به عنوان یک هشدار دلسوزانه یاد می کند و می گوید:»به 
عقیده م��ن آقای وزیر با این کاری که کردند دو هدف 
داشتند و در واقع با یک تیر دو نشان زدند. از یک طرف 
به مردم هشدار دادند که کمتر به سراغ لبنیات پرچرب 
بروند و مواظب سالمتی خود باشند و از سوی دیگر به 
برخی کارخانه های متخلف به خاطر اس��تفاده از روغن 
پالم در لبنیات هشدار برخورد جدی دادند. ولی به نظر 
می رسد اگر این برخورد ها درعین قاطعیت، شفافیت الزم 
را هم می داش��ت بهتر بود. اما برخورد آش��کار و  قاطع 
با چن��د کارخانه دار بدون هویت در واقع کل صنعت را 
زیرسؤال برده و اعتماد مردم را به صنایع شیر به مخاطره 

انداخته است.«
 س��یمین کرامتی، از زنان خانه دار تهرانی با انتقاد 
از برخی تصمیم گیری های از قبل کارشناس��ی نش��ده 
تعدادی از مسئوالن تصمیم گیرنده می گوید:»راهنمایی 
و رانندگی برای جاانداختن قانون ممنوعیت گردش به 
راست در زمان قرمز بودن چراغ راهنما، مدت ها درباره 
جزئیات آن اطالع رسانی کرد و در فرصت داده شده به 
م��ردم، پلیس نیز برای بهتر اجرا ش��دن طرح، درصدد 
تامی��ن ابزار ه��ا برای تقویت سیس��تم نظارتی و تامین 
نیروی انسانی مورد نیاز برآمد، اما متاسفانه در خصوص 
شیرهای پالم دار و مضرات آن هیچ اطالع رسانی درست 
و فرهنگ سازی مناسب نشد و به حدی شتابزده بود که 

n گروه گزارش

اما و اگرهای مصرف روغن پالم در لبنیات  
بخش نخست

روغن پالم
ضرورت یا خطر؟

مردم را به وحشت انداخت، به طوری که مقدار شیری 
را که روزانه  ب��ه بچه هایمان می خوراندیم با مانع عدم 
اعتماد روبه رو ش��د و جالب اینکه جایگزینی هم برای 
آن در نظرگرفته نشد تا بتوانیم تا حل شدن این مشکل 
و پاکسازی کارخانه های متخلف، کمبود این ماده غذایی 

را در خانواده جبران کنیم.  
مصطفی احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 
میکروبیولوژی از زاویه دیگری به این موضوع توجه کرده 
و تاکید می کند:»بنده در صداقت و مردم دوستی وزیر 
محترم بهداش��ت و درمان هیچ شکی ندارم و ایشان را 
فردی عملگرا و غیرسیاسی کار می دانم و حساب ایشان 
را ب��ا برخ��ی از وزرا و معاونین آق��ای رئیس جمهور که 
مثال در مورد مس��ئله بنزین واردات��ی، زمین و زمان را 
ب��ه هم دوختند تا با ادعاه��ای کذب ثابت کنند بنزین 

تولید پتروش��یمی وطنی سرطان زاس��ت، جداست. در 
مورد ش��خص آقای وزیر بهداش��ت با توجه به س��ابقه 
خوبی که از دلس��وزی های ایش��ان در تامین س��المت 
مردم داریم به هیچ وجه نمی توان چنین قضاوتی داشته 
باش��یم، اما جای یک س��ؤال باقی است و آن اینکه چرا 
ایشان و همکارانشان این نهضت مقابله با روغن پالم را 
از کارخانه های تولید کننده روغن سرخ کردنی که بیش 
از 70درصد پالم دارد آغاز نکردند، مگرنه این است  که 
محصوالت این کارخانه ها  بیش��ترین مصرف خانگی را 
دارد و در رس��توران  ها و از هم��ه مهم تر در مکان های 
عرضه کننده موادغذایی فس��ت فود به وفور و به صورت 
غیرمتعارف اس��تفاده می شود؟! آیا اگرازهمان ابتدا این 
شاخ و شانه  ها به سمت این نوع کارخانه کشیده می شد، 
معدود کارخانه های تولید شیر و محصوالت لبنی متخلف 

حساب کار خودشان را نمی کردند؟«
پوکی استخوان را جدی بگیریم

کارشناسان معتقدند ساالنه 36 هزار عمر مفید در 
کشور به دلیل پوکی استخوان از دست می رود و براین 
اس��اس اگر تصمیمات درستی درباره افزایش جمعیت 
از یک س��و و افزایش مصرف شیرپاک در جامعه به اجرا 
گذاش��ته نشود، ایران طی 35 سال آینده به کشوری با 
اکثریت س��المند و به جمعیتی پیر و زمین گیر تبدیل 

خواهد شد!

حال اگر بخواهیم این جمعیت را در چنین شرایطی 
سرپا نگه داریم، بی ش��ک الزمه آن تامین سالمت آنان 

خواهد بود. 
طبق آمارهای اعالم شده، سالمندان ایران به خاطر 
ع��دم مصرف کافی ش��یر و لبنیات 20 س��ال زودتر از 
کشورهای توسعه یافته زمین گیر می شوند، اما متاسفانه 
به خاطر نبود اهتمام جدی از س��وی مدیران اجرایی و 
مجریان تبلیغاتی کش��ور، مص��رف این ماده حیاتی در 
جامعه، همیش��ه رو به کاهش و در نوس��ان بوده است 

تا افزایش!
 کارشناسان سالمت جامعه تاکید دارند صنعت شیر 
و لبنیات هرکشوری از حساسیت خیلی باالیی برخوردار 
اس��ت و طبعا کوچک ترین رکودی در این عرصه به هر 
دلیلی قادر اس��ت همه موازنه های مربوط به س��المت 

جامعه را به هم بریزد. 
یکی از اساتید دانشگاه در امور تغذیه در تایید این 
نکته تاکید می کند: »مدیریت مصرف شیر در جامعه به 
قدری حساس است که برای وادار کردن مردم به افزایش 
مصرف شیر بایستی روانشناسان و جامعه شناسان را نیز 

به کمک گرفت.«
 این استاد دانشگاه معتقد است: »سیاستگذاری در 
این حوزه به حدی حائز اهمیت اس��ت که کوچک ترین 
غفلت و بی اعتنایی فقط در بخش دندان و پوکی استخوان 

دیگری زیرسؤال رفتن صنعت شیر!
این همه سر و صدا و دیگر هیچ!

سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران 
یکی ازهمین منتقدین است.

 وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید:»اوال 
این موضوع خیلی هم نیاز به س��روصدا نداش��ت، ولی 
حاال که ش��د، باید اطالع رسانی آن نیز دقیق و برخورد 
با متخلفین نیز همراه با تدبیر و بدون اس��تثنا صورت 
می گرف��ت ت��ا متخلفین برای همیش��ه از ک��رده خود 

پشیمان شوند.«

 او می گوید: »اگرچه این مس��ئله بیش��تر متوجه 
کارخانه ها اس��ت و امکان چنی��ن کاری  در دامداری ها 
اص��ال وجود نداش��ته و ندارد، اما این س��روصدا نگرانی 
دامداران را هم به اندازه ش��ایعه کذبی که چندی پیش 
درباره ترکیب ماده شیمیایی »وایتکس« در شیر مطرح 

شده بود فراهم کرد.«
 مقدس��ی در ادامه می افزاید: »متاسفانه نوع اعالم 
خب��ر وجود روغن پالم در لبنیات به گونه ای بود که به 
جای اینکه مردم را در مطالبه شیر سالم به شوق بیاورد، 
آنها را دچار تشویش و نگرانی در سالمت محصوالت همه 

کارخانه های لبنی کرد.«
چرا اسامی شرکت های خاطی اعالم نمی شود؟

مهندس حسین چمنی، مشاور صنایع شیرکشور 
در این ارتباط در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 

»ب��ه نظر من طرح موضوع از س��وی وزیر بهداش��ت و 
درمان از ریشه اشتباه و عجوالنه بود. این مسئله طوری 
بیان ش��د که ظاهرا یک تخلف گس��ترده ای در صنعت 
شیر صورت گرفته اس��ت. اوال اگر تخلفی بود براساس 
نتیجه بررسی های بسیار دقیقی که پس از سخنان وزیر 
بهداشت و درمان صورت گرفت، مشخص شد که تعداد 
آنها حتی به تعداد انگش��تان یک دست هم نمی رسد، 
بنابرای��ن هیچ نیازی ب��ه پیچاندن موضوع نداش��ت و 
مس��ئوالن وزارت بهداشت و درمان با اختیارات قانونی 
که داشتند به راحتی و بدون آنکه نیازی به جوسازی و 
تشویش اذهان عمومی علیه صنعت شیرکشور صورت 
گیرد، می توانستند با تذکر لسانی یا لغو پروانه، موضوع 
را فیصله دهند. اگر چه براس��اس ش��واهد و مستندات 
موجود ما به هیچ تخلفی در این رابطه قایل نیستیم و 
معتقدیم کارخانه هایی که در این ماجرا متخلف قلمداد 
شده اند، براساس مجوزهایی بود که در گذشته توسط 
همین وزارت بهداش��ت برایش��ان صادر شده بود و در 
واقع  مس��ئوالن وزارت بهداشت و درمان در این ماجرا 
مجوزهایی را که خودش��ان و با نظر مس��تقیم سازمان 
ملی استاندارد صادر کرده بودند باطل کردند و آن را از 
اول مهر 93 پس گرفتند، اما متاس��فانه این موضوع به 
گونه ای بیان ش��د که مردم و افکار عمومی و رسانه  ها 
تصورشان این شد که صنعت لبنیات یک گوشه نشسته 

و تنها کاری که می کند این است که چربی شیر و کره 
را می گیرد و به جای آن پالم تزریق می کند! درصورتی 
که بررس��ی های خود آقایان هم نشان می دهد این طور 

نبوده است.« 
وی می گوید: »من از روز اول هم گفته ام و االن هم 
تاکید می کنم که ای کاش آقایان اسامی این شرکت ها و 
محصوالتشان را اعالم می کردند تا مردم متوجه شوند که 
در صنعت لبنیات اصال تخلف گسترده ای در این رابطه 
صورت نگرفته است. بنابراین کاری که از سوی مسئوالن 
وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت درست نبود.« 

چمنی معتقد است: »اطالع رسانی آن قدر ضعیف 
بود که سخنان آقای وزیردرباره همه شیرهای پرچرب 
به عنوان شیرهای »پالم دار« جا افتاد و حال آنکه هرشیر 
پرچربی الزاما پالم دار نیس��ت. آیا بهتر نبود ایشان برای 

جلوگیری از استمرار این گونه تشویش ها، اصالحیه ای بر 
گفته قبلی خود می زدند؟«

مهندس چمن��ی، در ادامه تصری��ح می کند: »به 
محض اینکه آقای وزیر این مطلب را بیان کرد و رسانه ها 
نیز چند بار برآن تاکید کردند، قیمت شیر پرچرب که 
گران ترین ش��یر در میان شیرهای دیگر بود، جای خود 

را به شیرکم چرب داد!« 
از رئی��س انجمن صنفی گاوداران می پرس��م فکر 
نمی کنی��د اگر همان طور که در مورد ش��ایعه مصرف 
وایتکس در شیر با قاطعیت برخورد شد، در این مورد هم 
صورت می گرفت بهتر از این بود که با موقعیت صنعت 
شیر در جامعه و منطقه بازی نشود؟ او در پاسخ می گوید: 
»اصال موض��وع وایتکس چیزدروغی بود، نه کارخانه و 
نه گاوداری هیچ کدام مرتکب این عمل نش��ده بودند. 
یک آقایی که خودش کارخانه دار بود این ادعا را کرده 
بود، ما نیز بدون فوت وقت از آن آقا ش��کایت کردیم و 
قوه قضائیه هم با صدور حکمی برخورد ش��دیدی با او 
ک��رد. حتی بنده که در صدا و س��یما مصاحبه زنده ای 
داشتم از مردم خواستم که برای اطمینان از کذب این 
ادعا به اندازه یک سی س��ی وایتکس روی شیرخودتان 
بریزید و آن را بجوش��انید. خواهی��د دید که بالفاصله 

شیر خواهد برید.« 
مهندس چمنی با اشاره به شایعه وجود وایتکس 

و اطالع رس��انی نادرس��ت در این رابطه می گوید:»ما 
متاسفانه پس از سه سال از این حادثه که بدون پشتوانه 
علمی از س��وی یک کارش��ناس مطرح شده بود، هنوز 
نتوانس��ته ایم تبعات ادعای دروغین وجود وایتکس در 
ش��یر را در میان گاوداران و عامه مردم برطرف کنیم، 
درحالی که  طی این مدت حتی یک مورد مش��کوکی 
در این رابطه  پیش نیامده است. ما این تبعات را چگونه 

برطرف کنیم؟«
 او می گوید: »در ارتباط با سروصدای مربوط به پالم 
در شیر هم همین طور است. موضوع خیلی ساده است 
ولی نمی دانیم چرا آنچه واقعیت دارد گفته نمی شود.« 
او تاکید می کند: » طبق قانون،  8 محصول از میان 
600 محصولی که در کش��ور درحال تولید است، مجاز 
به اس��تفاده از چربی گیاهی هس��تند که پالم هم جزو 
آن اس��ت، براساس مستندات موجود تاکنون میزان آن 
نیز روی بس��ته بندی ها درج می شد، مردم مطلع بودند 
و قدرت انتخاب داش��تند. پس این ط��ور نبوده اگر که 
مخفی کاری در کار باشد و تخلفی صورت گرفته باشد. 
مردم باید توجه داش��ته باش��ند شرکت هایی که مجوز 
اس��تفاده از پالم داشتند و االن پروانه شان لغو شده کار 
عجیبی نمی کردند، چون درحال حاضر در تمام دنیا این 
محصوالت درحال  تولید و مصرف است و در تمام دنیا 
باز این مردم هستند که با توجه به وضعیت جسمی شان 
انتخاب می کنند که ازچربی پالم استفاده بکنند یا نکنند 
و اگر اس��تفاده می کنند با چه درصدی باید اس��تفاده 
کنند. این مسئله در ایران نیز با توجه به چارچوب های 
بین المللی و نتیجه ده ها جلس��ه کارشناسی صادر شده 
اس��ت. بنابراین این گونه اظهارات و ادعا ها که در دولت 
یا دولت های قبلی مقصر قلمداد می شوند کامال تکذیب 
می شود و نباید اجازه داد از آن به عنوان یک اتهام علیه 
دولت قبلی سوء استفاده کرد. بنابراین تمام کسانی که 
طبق مجوز تولید می کردند متخلف محسوب نمی شدند 
چون مشتری مختار بوده که از آن استفاده بکند یا نکند. 
اما متاس��فانه از این موضوع به عنوان یک کشف تخلف 
گسترده در صنایع لبنی یاد می شود! بنابراین روغن پالم 
فی نفسه بد نیست و حتی در عرصه پزشکی به برخی از 
گروه های مردمی توصیه می شود که اجبارا از این گونه 

محصوالت استفاده کنند.«
چمنی می گوید: »اگرچه مصرف خارج از اندازه آن 
تبعات سویی برای برخی بیماران عروقی و قلبی دارد که 
درصورت درج میزان آن در روی محصوالت، همان طور 
که روی جعبه برخی از داروها هشدارهای الزم به مصرف 
کننده داده می شود، می توان از خطرات احتمالی آن نیز 

جلوگیری کرد.«
مهن��دس چمنی، تاکی��د می کند:»حتی اگر قرار 
باش��د این کار را به عنوان تخل��ف تلقی کنیم در واقع 
جبران مافات اش��تباه وزارت بهداشت و درمان بوده نه 
اش��تباه کارخانه ها، اگر چه معتقدیم که در همین حد 
هم اشتباه نبوده و اتفاقا برخورد االن شان اشتباه است، 
چون گفته می ش��ود، به خاطر این اطالع رسانی غلط و 
قاب��ل تامل مصرف محصوالت لبنی در مدت اخیر بین 
20 تا 80 درصد با کاهش تقاضا از س��وی مردم مواجه 
شده که همین مسئله آسیبی بر پیکره این صنعت و از 
همه مهم تر سالمتی مردم است. این سرو صدا ها حتی 
باعث قطع صادرات برخی از محصوالت لبنی به برخی 
از کشور ها که تاکنون به دلیل افزایش تولید صنایع لبنی 
کشور، شیر دامداران ما را به شیر خشک اسکیم تبدیل 

می کردند، شده است.

* یک استاد دانشگاه: در آسیب 
شناسی سروصدا ها درباره 

روغن پالم حرف و حدیث های 
زیادی مطرح است، به طوری که 
انتقادهای بسیاری را به همراه 

خود آورد، هم علیه طراحان آن 
به خاطر اطالع رسانی غیراصولی 
که در این زمینه صورت گرفت 

و هم علیه کارخانه های متخلفی 
که باالخره معلوم نشد چه 

کسانی هستند، تخلفشان در 
چه حدی بود و اگر تخلفی در 
کار بوده اصال چرا مرتکب آن 
می شدند؟! وقتی به خروجی 

این حادثه نگاه می کنیم، آنچه 
می بینیم کاهش مصرف شیر در 
جامعه و زیرسؤال رفتن صنعت 

شیر است!

* یک خانم خانه دار: متاسفانه در 
خصوص شیرهای پالم دار و مضرات 

آن هیچ اطالع رسانی درست 
و فرهنگ سازی مناسب نشد و 
به حدی شتابزده بود که مردم 
را به وحشت انداخت، به طوری 
که مقدار شیری را که روزانه به 
بچه هایمان می خوراندیم با مانع 

عدم اعتماد روبه رو شد.
* * *

بالغ بر ده ها هزار میلیارد تومان هزینه روی دست مردم 
و دولت می گذارد.«

این اس��تاد دانشگاه می گوید: »در صداقت کسانی 
که چنین سروصدایی به پا کردند به ویژه شخص وزیر 
بهداشت و درمان هیچ شکی نیست و باید آن را به فال 
نیک گرفت، اما در آسیب شناسی این سروصدا حرف و 
حدیث های زیادی مطرح است، به طوری که انتقاد های 
بسیاری را به همراه خود آورد، هم علیه طراحان آن به 
خاطر اطالع رسانی غیراصولی که در این زمینه صورت 
گرفت و هم علیه کارخانه های متخلفی که باالخره معلوم 
نشد چه کسانی هستند، تخلفشان در چه حدی بود و 
اگر تخلفی در کار بوده اصال چرا مرتکب آن می شدند؟! 
ب��ه هرحال وقتی به خروجی این حادثه نگاه می کنیم، 
آنچه می بینیم، کاهش مصرف ش��یر در جامعه است و 

* مهندس حسین چمنی، مشاور 
صنایع شیرکشور: اطالع رسانی 

آن قدر ضعیف بود که سخنان آقای 
وزیر درباره همه شیرهای پرچرب 
به عنوان شیرهای »پالم دار« جا 

افتاد و حال آنکه هر شیر پرچربی 
الزاما پالم دار نیست. آیا بهتر نبود 
ایشان برای جلوگیری از استمرار 

این گونه تشویش ها، اصالحیه ای بر 
گفته قبلی خود می زدند؟

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 

1392/9/3 و مجوز ش��ماره 934032596 مورخ 93/1/25 

بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:

ماده 23 اساس��نامه ش��رکت به ش��رح ذیل تغییر و اصالح 

گردید.

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه عضو اصلی، که 

بوس��یله مجمع عمومی عادی برای مدت دو س��ال انتخاب 

می شوند اداره خواهد شد.

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای یاوران زندگی 
سهامی خاص به شماره ثبت194128 

و شناسه ملی10102360402

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حس��ن پورمحمد روح افزاء به ش��ماره ملی 1378607627 

به س��مت بازرس اصل��ی و مختار درویش به ش��ماره ملی 

6269884731 ب��ه س��مت بازرس علی الب��دل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان منتهی به س��ال 1393 به 

تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/5/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��ای هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل برای مدت دو س��ال انتخاب 

شدند:

آقای سعید مهرزادی به شماره ملی 0073541206

آقای مرتضی مهرزادی به شماره ملی 0073394688

آق��ای عبدالرحم��ن جعف��ری ش��ام اس��بی ب��ه ش��ماره مل��ی 

1708883991

آق��ای رضا مهرزادی به ش��ماره مل��ی 2181052972 به عنوان 

بازرس اصلی و خانم سارا مهرزادی به شماره ملی 0017892406 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

آگهی تغییرات شرکت کاسپین بازیافت 
سهامی خاص به شماره ثبت 264579

 و شناسه ملی 10103082355

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1393/4/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه وحس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 

29/ 92/12 مورد تصویب قرارگرفت.

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جه��ت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

موسس��ه فراگی��ر اص��ول ش م 10100323615 ب��ه 

س��مت ب��ازرس اصل��ی و آقای م��راد جعف��رزاده ک م 

2590360444 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل به مدت 

یکسال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت سفیر صنعت اسپید 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 172933 

و شناسه ملی 10102153596

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/6/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعض��ا هیئت مدیره بمدت دو س��ال بق��رار ذیل: آقای رضا 

رحمت الهی 0066813492 به سمت رئیس هیئت مدیره، 

آق��ای علی نیک  سرش��ت 2592624211 به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدی��ره و آقای محمد پناهی 0943280796 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و 

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل 

یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر کدام به تنهایی، همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت پارس نیکا
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 230668 

و شناسه ملی 10102717283

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/2/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 

سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای حس��ن نظرزاده دباغ به کد ملی 0829325484 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای حمیدرضا محمدزاده به کد ملی 0934267316 به س��مت 

نایب رئیس هیئت مدیره

آق��ای صابر اکبری ب��ه کد ملی 1380454069 ب��ه عنوان عضو 

هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک 

مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و 

اوراق ع��ادی اداری و مکاتبات صرفا با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنا آزما 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 389562 

و شناسه ملی 10320398641

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

صورتجلس��ه  اس��تناد  به 
مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
سالیانه مورخ 1393/1/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حس��اب سود و 
زیان س��ال مال��ی منتهی 
ب��ه س��ال 92/10/10 به 

تصویب رسید.
تان��اکا  تاکچی��و  آق��ای 
گذرنام��ه  ش��ماره  ب��ه 

TZ.589827
یاماگوچی  تاکاهیرو  آقای 
گذرنام��ه  ش��ماره  ب��ه 

MZ.655401
ب��ه عن��وان اعض��ا هیئت 
مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
حسابرس��ی  موسس��ه 
بیات رایان شناس��ه ملی: 
بعنوان   10100168482
ب��ازرس اصل��ی و آق��ای 
منوچه��ر بیات ک��د ملی: 
ب��رای   2294938992
م��دت ی��ک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند.
کثیراالنتش��ار  روزنام��ه 
انتش��ار  جه��ت  کیه��ان 
آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت 
سومیتو موکور پوریشن 

ایران لیمیتد 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 14566 
و شناسه ملی 

10100544261

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


