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 یک تحلیلگر بازار بورس: ما باید شرایط بازار سرمایه 
را به یک شرایط واقعی برسانیم و تالش ها باید در 
این راستا باشد که صف ها از بین بروند. این صف ها 
در بازار سرمایه که ناشی از هیجانی است که در بازار 
ایجاد شده)چه مثبت چه منفی( مشکل ساز است 
و ممکن است تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد.

یک کارشناس بازار ســرمایه: زمانی که روی تابلوی 
معامالت، شرایط خوب را نبینیم نمی توانیم به سهامداران 
خرد بگوییم که بیایید و به همین شرایط اعتماد کنید یا 
بر ترس تان غلبه کنید. تنها پیشنهادمان این است که 
سعی کنند در صنایع و شرکت هایی سرمایه گذاری کنند 
که از لحاظ ســودآوری به آنها اطمینان داشته باشند.

افقی:
1- از فردا آغاز می گردد- خدای ژرمن ها 2- چه خوب است 
کارکنــان همواره در حین انجام کار آن را ملکه ذهن خود 
قرار دهند تا در پایان مدیون خود و دیگران نشوند- سردار 
شــهید اسالم که فرمانده لشکر عاشورا بود 3- بزرگ ترین 
اقیانوس جهان- از شــعرای فقید و معاصر کشــورمان- از 
ســخنرانان مذهبی قبل از پیروزی انقالب 4- ســوره ای 
در قــرآن کریم- آب بند- عنوانی بــرای فرماندهان ارتش 
5- شهری در استان گلستان- بیماری خطرناکی که لوئی 
پاستور واکسن آن را کشف کرد- گیاهی زینتی از خانواده 
گل سرخ ها 6- کلمه سوالی- یکی از صور فلکی- شهری در 
اســتان زنجان 7- یکی از سه عامل مهم مرگ و میر مردم 
جهان- گاو کوهی- سیم منفی- برآمدگی سوهان 8- پسوند 
مصدر جعلی- از سدهای تامین کننده آب پایتخت- پولی 
که بانک ها بابت خدمات کســر می کنند 9- عاشق عذرا- 
ستم پیشــگان و گناهکاران- زننده اولین گل پرسپولیس 
به اســتقالل در نیمه نهایی جام حذفی 10- از کشورهای  
همســایه که روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با کشورمان 
دارد- رود مرزی شــمال کشــور- مادر عرب 11- آماده و 
فراهم کردن- مخفف رضی اهلل- ماه پیروزی خون بر شمشیر 
12- گوســفندی که برای قربانی به مکه می برند- از علوم 
قدیمی که ایرانیان ید طوالیی در پیشرفت آن دارند- رهبر 
انقالب چین- فلز صورت 13- شهر خواجه عبداهلل  انصاری- 
 دیگ دهان گشاد- نشان مفعول بی واسطه- برابر و یکسان

14- نوعی پروتئین که ســلول های زنده تولید می کنند تا 
باعث تسریع سوخت و ساز بدن گردد- رودی که به دریاچه 
نیریز می ریزد- کشتی بزرگ جنگی 15- آخرین توان- اثری 

از ناصر حسین پور در ادبیات دفاع مقدس.

عمودی:
1- سازمانی که اخبار آن طرفداران زیادی دارد- از 
شهرهای مهم ایران که در تجاوز مغوالن خون آشام 
مردم بی دفاع آن قتل عام شدند 2- از سوره های قرآن 
کریم که آن را منتسب به امام حسین علیه السالم 
می دانند- نــام کوچک هوگو- پرنــده ای مهاجر 
3- اداره ای در سازمان ها و موسسات- مجوزی که 
دولت برای شرکت ها و نشریات می دهد 4- فیلمی 
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از داریوش مهرجویی- استانی در کشور افغانستان- 
واحدی در ارتش 5- رود آرام روســیه- ســتایش 
کردن- خرید اجناس به صورت قسط بندی شده- آب 
در زبان عربی 6- یکی از مناطق دفاع مقدس- حماسه 
سرای بزرگ یونان باستان- شهری در استان خراسان 
رضوی 7- بندری در کشور دانمارک- نوعی شیرینی- 
از باشگاه های ورزشی معروف در کشور یونان- اشاره 
به کسی است که نمی خواهند نامش را بر زبان بیاورند 
8- واحد شــمارش توپ- نوعی فیلم- نام کوچک 
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که مشکالت 
زیادی را برای فدراسیون فوتبال به وجود آورده است 
9- نمازی که بدون وضو هم می خوانند- یکی از دروس 
حوزوی- قسمتی از پا 10- واحدی در طول- درسی 
که قوه تفکر را باال می برد- ردیف عامیانه 11- خرس 
سماوی- کشــوری در شرق آســیا- گاو نری که 
در گذشــته با آن خرمن می کوبیدند 12- پایتخت 
مرکبات ایران- نام کوچک پاســکال فیلســوف و 
ریاضیدان مشهور فرانسوی- ناخن چهارپایان- جمع 
امت 13- تنها رود قابل کشتی رانی ایران- مروارید 
درشت- آزاده  دشت کربال- بوی ماندگی غذا 14- از 
مزه ها- لباس بلندی برای مردان- نویسنده مشهور 
قرن بیستم آمریکا که زاده ارمنستان است 15- یکی 
از پرمخاطب ترین آثار ادبی دوران دفاع مقدس که 

توسط حمید داودآبادی به نگارش درآمده است.

بررسی تالطم های پی در پی بازار سرمایه و شتابزدگی سهامداران حقیقی-  بخش پایانی

صف های طوالنی خرید و فروش و آشفتگی مدیریت بورس
رضا الماسی

 اتفاقی که در 5 ماه گذشته در بازار سرمایه اُفتاد، یک خوش بینی 
بیش از حدی بود که با اتفاقاتی که بر روی تابلوی معامالت رخ داد، در 

دل سهامداران و افراد عادی ایجاد شد.
رفتار هیجانی و همراه با استرِس بسیاری از سهامداران حقیقی در 
روزهای خوب و بد بازار سرمایه نشان می دهد اغلب این افراد به دنبال 
یک شبه پولدار شدن هستند و می خواهند از طریق مسیری غیر عادی 
نقدینگی خود را تا چند برابر افزایش دهند. روند مثبت چندماه گذشته 
بورس، باور چنین افرادی را تثبیت کرده بود و صف های خرید سر به 
فلک می کشید، اما این اوضاع تا زمانی ادامه داشت که روزهای اُفت 
و ریزش شاخص ها فرا رسید و حاال چند هفته ای است که بورس روی 
شیب نزولی قرار گرفته و این بار، صف های فروش سر به آسمان دارند!

اُفت شدید شاخص های بازار سرمایه که به طور خاص موجب نگرانی بسیاری 
از ســهامداران خرد و عمدتا غیرحرفه ای شده، مسئوالن دولت و مجلس را به 
تکاپو واداشت تا حرکتی کنند و به هر نحوی شده جلوی این سقوط را بگیرند. 
در همین راستا برخی کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی را به ضرر بازار سرمایه 
ارزیابی کرده و پیشــنهاد می دهند؛ حذف آخرین بخشنامه اعالم افزایش نرخ 
ســود بازار بین بانکی و ســپرده های بانکی توسط بانک مرکزی در مرداد ماه 

می تواند یک حمایت عملی تاثیرگذار از سوی دولت برای بازار سرمایه باشد.
از طرفی دولت با اختصاص یک درصد از دارایی های صندوق توسعه ملی 
برای بازارگردانی سهام همه شرکت ها قصد دارد ثبات را به این بازار بازگرداند. 
مجلس نیز با فراخواندن رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی 
و بررســی پیشنهادهای موجود سعی کرد نقش خود را در ایجاد ثبات در این 

بازار ایفا نماید.
اما و اگرهای حمایت از بورس

اما آنچه محل تامل اســت اینکه اساســا دخالت های بیش از حد در روند 

طبیعی بازار ســرمایه موجب شرطی شدن این بازار شده و باعث می شود که 
بازار به طور طبیعی به تعادل نرسد.

آقای عباســعلی حقانی نسب، کارشــناس بورس در گفت و گو با گزارشگر 
روزنامه کیهان در این باره می گوید: »قاعدتا دولت در بازار سرمایه باید بی طرف 
باشــد، چون بازار سرمایه یک بازاری است که اگر مقرراتش به صورت صحیح 
پایه گذاری شده باشد، باید دولت در چنین شرایطی بی طرف باشد. دولت اگر 
بخواهد به سود هر طرفی صحبت کند عمال مشکالت خاص خودش را ایجاد 
خواهد کرد. گاهی اوقات، شــرایط بــازار ایجاب می کند که اصال دولت درباره 
بازار سرمایه هیچ گونه اظهار نظری نکند. چون بازار سرمایه دو طرف دارد؛ یک 
قسمت عرضه کنندگان و قسم دیگر متقاضیان. لذا اظهار نظر دولت و مجلس 
چه درخصوص حمایت از سهم ها چه درخصوص رشد و اُفت بازار، سیگنال و 

جهت دهی تلقی می شود.«
او نظر خود درباره اختصاص یک درصد از منابع صندوق توســعه ملی به 
تقویت بازار سرمایه را این گونه بیان می کند: »اختصاص این مبلغ به بازار سرمایه 
یک قانونی بود که مربوط به سال های گذشته است. اگر دالِر این یک درصد که 
از صندوق ذخیره ارزی می آید خرج شده)یعنی قبال بانک مرکزی این دالر را 
گرفته( یا در حال حاضر به دالر این یک درصد نیاز دارد و می خواهد با فروش آن، 
 دالرش را به ریال تبدیل و وارد صندوق ثبات بازار سرمایه کند، اقدام خوبی است.

اما اگر دالِر این یک درصد خرج نشــده و قرار است بی ضابطه تبدیل به ریال 
شود درست نیست و این خلق نقدینگی خواهد بود.«

در همین خصوص، دکتر محسن قاسمی، تحلیلگر بازار سرمایه می گوید: 
»در این برهه ترس بر بازار حاکم شده، این تصمیم اثر روانی مثبتی روی بازار 
دارد؛ همان طور که چهارشنبه گذشته)19 شهریور( شاهد این موضوع بودیم. 
برخی سهم ها واقعاً ارزنده هستند و برگشت قیمت های جهانی به سطوح  پیش 
از کرونا و قیمت دالر نیمایی، درآمد این شرکت ها بیشتر می شود. صنایع فوالد، 

کانی های فلزی و پتروشیمی ها از این دسته اند.

او می افزایــد: »اثر روانی اخباری ماننــد تخصیص یک درصد دارایی های 
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار، باعث شد روز چهارشنبه فضای 
منفی بازار تا حدی معکوس شــود. همچنین به شرکت ها گفته شده از امکان 
ســهام خزانه برای دفاع از سهام خود یا اوراقی که برای پوشش ریسک وجود 
دارد، استفاده کنند. چنین اخباری باعث مثبت شدن فضای روانی بازار می شود. 
البته اگر قرار باشد منابع بزرگی از صندوق توسعه ملی وارد بازار شود و برخی 
افراد سهم های خود را به فروش برسانند و پول خود را وارد بازار مسکن، سکه 
و... کنند؛ این بدترین اتفاقی است که امکان دارد برای اقتصاد کشور رخ دهد. 
امیدوارم کار به این نقطه نرسد. اگر این منابع قرار است وارد صندوق تثبیت بازار 
شــود، ســهامداران حقوقی و حقیقی این موضوع را در نظر بگیرند که قیمت 
بسیاری از سهم ها اصالح کرده و اکنون جذاب است؛ در نتیجه ضرورتی ندارد که 
بخواهند هراسان از بازار سرمایه خارج شوند. اگر پولی که از صندوق توسعه ملی 
وارد بازار می شود، باعث خروج پول سهامداران از بازار نشود، اتفاق خوبی است.«

تمرکز تالش ها برای ایجاد تعادل در بازار
حقانی نسب در ادامه گفت و گو با گزارشگر کیهان اظهار می دارد: »در مجموع 
ما باید شرایط بازار سرمایه را به یک شرایط واقعی برسانیم و تالش ها باید در 
این راستا باشد که صف ها از بین بروند. این صف ها در بازار سرمایه که ناشی از 
هیجانی است که در بازار ایجاد شده)چه مثبت چه منفی( مشکل ساز است و 
عماًل باعث می شود سطح تحلیل کاهش پیدا کند. همچنین این هیجانات در 
شرایط منفی بازار ممکن است تبعات امنیتی به دنبال داشته باشد. همان طور 
که ایجاد صف در فضای فیزیکی برای یک کاال تبعات منفی ایجاد می کند، در 
بازار سرمایه در شرایط منفی نیز به همین شکل خواهد بود. عالوه براین، ایجاد 
صف باعث می شود بازار، فرسایشی شده و به تعادل نرسد. بنابراین مسئوالن باید 
فکری به حال تعادل بازار کنند که پیشنهاد عملیاتی ما افزایش دامنه نوسان 
و در عین حال افزایش حجم مبنا به 10 برابر وضع موجود بود تا اجازه تغییر 
قیمت با حجم کم معامله داده نشود. اما متاسفانه این پیشنهاد مورد استقبال 

قرار نگرفت و عمال به روش های حمایتی روی آورده اند.«
این کارشناس بازار ســرمایه، اجرایی شدن روش های حمایتی را به ضرر 
اعتماد به دولت دانســته و تصریح می کنــد: »با این روش ها معموالً دولت در 
مظــان اتهام قرار خواهد گرفت. چراکه در حال حاضر نیز درخصوص صندوق 
ثبات مالی و دیگر صندوق های مربوط به توسعه بازار که در حال حاضر وجود 
دارند، دولت همیشه در مظان اتهام قرار دارد که این صندوق ها وقتی حمایتی 
می کنند، باید این حمایت از کل بازار باشد نه از چند سهم خاص که دولت در 
آنها منفعت می برد. اگر قرار است حمایتی باشد، خب همه سهام ها را سهامداران 

خرد می خرند و باید از همه آنها این حمایت ها صورت بگیرد.«
لزوم پرهیز از خوشبینی بدون تحلیل

اتفاقی که در 5 ماه گذشته در بازار سرمایه اُفتاد، یک خوش بینی بیش از 
حدی بود که با اتفاقاتی که بر روی تابلوی معامالت رخ داد، در دل سهامداران 

و افراد عادی ایجاد شد.
مهدی ساسانی دیگر تحلیلگر بازار بورس در تحلیل اتفاقات و نوسان های 
بازار در نیمه اول سال جاری، با بیان اینکه »بازار سرمایه راه طبیعی خودش را 
طی می کرد و در این میان یک سری از سهامداران حقیقی و حقوقی آمدند و در 
این بازار سهیم شدند و یک مقدار، حرکت صعودی بورس را شدت بخشیدند«، 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: » این وضعیت موجب طمع برخی از افراد 
شد که این افراد نقدینگی خود را در قیمت های باال )در مردادماه( بدون توجه 
به اینکه چه سهمی را در چه قیمتی می خرند وارد بازار سرمایه کردند. اتفاقی 
که در یک ماه گذشته اُفتاد نقطه مقابل اتفاقات قبلی بود و رویدادی که در بازار 

رقم خورد، پیش بردن این افراد به سمت بدبینی و ترس بود. اینکه چه کسانی 
در روند صعودی بورس دخالت کردند و چه کسانی باعث روند نزولی هفته های 
اخیر شدند را اآلن نمی خواهیم بررسی کنیم، اما چیزی که روی تابلوی معامالت 
مشاهده می کنیم، بیشتر حاصل ترس، بی اعتمادی و رفتار هیجانی سهامداران 
است که منجر به اُفت روزانه ارزش معامالت در کنار ارزش ماکت بازار ما شده 
است تا جایی که در یکی دو ماه گذشته رقمی حدود 120 میلیون دالر ارزش 

بازار از بین رفته و این عدد، عدد بسیار باالیی است.«
او ادامه می دهد: »اگر به ارزندگی نمادها دقت کنیم متوجه می شویم که 
این نمادهایی که در حال حاضر گاهاً نصف قیمت های یک ماه قبل خود معامله 
می شــوند، نه از نظر ســودآوری و نه از نظر شرایط بد اقتصادی اتفاق خاصی 
برایشان نیفتاده است. بلکه صرفاً آن خوشبینی سابق و این بدبینی فعلی باعث 
شــده که ما دو طرف یک ســکه را ببینیم. کماکان پس از مدتی که این روند 
نزولی ادامه پیدا کند، بازار شرایط متعادل تری را به خود می گیرد و من فکر 
می کنم نمادهایی که دارای ارزندگی هســتند، دوباره می توانند بخشی از این 

اُفت قیمتی را جبران کنند.
 توصیه هایی به سهامداران حقیقی

از حمایت ها و نظارت های مسئوالن بر بازار سرمایه که بگذریم، مهم ترین 
عاملــی که می تواند آرامش و تعادل را به این بــازار برگرداند، آرامش و رفتار 

منطقی از سوی سهامداران است.
ساسانی در این باره توضیح می دهد: »من نمی توانم به افرادی که با دیدن 
شــرایط امروز بازار بورس دچار ترس شده اند بگویم؛ نترسید! چون ترس یک 
عارضه ذاتی اســت. اما پیشــنهادم به این عزیزان این است که حداقل بدانند 
در چه صنعتی ســرمایه گذاری می کنند و نگاهشان را مقداری میان مدت تر 
کنند. این افراد اگر قصد فروش داشــتند، خیلی بهتر بود همان اوایل اصالح 
یا ریزش شــاخص ها، در قیمت های باال اقدام به فروش می کردند. اما طبیعتاً 

فروش همه سهم های بازار، آن هم بعد از یک اُفت 30 تا 50 درصدی در اینجا 
منطقی نیست.«

این کارشــناس بازار بورس در بخش پایانی اظهارات خود تصریح می کند: 
»پیشنهاد من به این افراد این است که؛ حتی اگر فروشنده هستند می توانند 
بعداً در قیمت هایی بهتر از قیمت های فعلی اقدام به فروش سهام شان نمایند. 
بنابرایــن نه می توان ترس این افراد را انکار کرد و نه می توان به آنها گفت که 
بیاینــد و به این بــازار اعتماد کنند. زیرا بازارهای مالی باید همواره با عرضه و 
تقاضا اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنند. در نتیجه ما تا زمانی که روی تابلوی 
معامالت، شرایط خوب را نبینیم نمی توانیم بگوییم که بیایید و به همین شرایط 
اعتماد کنید یا بر ترس تان غلبه کنید. اما تنها پیشنهادمان این است که سعی 
کنند در صنایع و شــرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از لحاظ سودآوری به 

آنها اطمینان داشته باشند.«
سهامداران اگر سه شرط را رعایت کنند، هیچ کسی در بورس ضرر نمی کند. 
این را دکتر قاســمی اظهار داشته و در تبیین این سه شرط می گوید: »اولین 
شــرط اینکه بازه زمانی سرمایه گذاری، کوتاه مدت نباشد و حداقل یک ساله 
باشد. حتی سهامی که اکنون برخی می خواهند از شر آن راحت شوند، تا سال 
آینده یک بازدهی بیش از دیگر بازارها خواهند داشت. شرط دوم اینکه پول های 
خطرناک وارد بورس نشود. در واقع  باید با پس انداز وارد بورس شد، نه با پولی 
که از راه فروش خانه و خودروی خود به دســت آمده اســت. هنگامی که فرد 
پول حاصل از پس اندازش را وارد بورس کند، حتی اگر 30 درصد ارزش آن از 
دست برود، روح و روان فرد به هم نمی ریزد. شرط سوم این است که به صورت 
غیرمستقیم وارد بازار شوید. برای ورود مستقیم به بورس فرد باید دانش کافی 
و زمان الزم برای تحلیل کردن را داشته باشد. تحلیل کردن کار دشواری است 
و فعال بازار سرمایه باید تحلیل بنیادی و تکنیکال بداند، به عالوه اینکه اکنون 
تحلیل روانی بازار نیز اضافه شــده است. اگر این سه شرط رعایت شود، هیچ 

کسی از بورس ضرر نمی کند.«

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربی- کوچه پنجم غربی- پالک 3- طبقه دوم- واحد شرقی کدپستی 
1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 

اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۰۲۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۰۷8۵ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به شــرح ذیل انتخاب شدند آقای مهدی 
عدالت پیشــه ک م 0041069773 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره آقای رحیم مقصــودی ک م 0030812089 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضــا بیدآبادی ک م 
0052585166 بــه ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره آقای 
محسن سماواتیان ک م 0034570845 به سمت عضو هیئت 
مدیره آقای سید مجید موسوی ک م 0072676485 به سمت 
عضو هیئت مدیره تعیین شــدند کلیه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- ســفته- بروات و قراردادها 
و عقود اســالمی با امضای مدیرعامل یــا رئیس هیئت مدیره 
به همــراه امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود آقای اسداهلل مطیع به شماره ملی 6189755496 
به ســمت بازرس اصلــی آقای حمداله قلیچ خانی به شــماره 
ملی 0048539740 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی 1394 تصویب شد روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کوثر والیت غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۵۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۲۴۲8

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/12/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
احسان ناصری مقدم به شــماره ملی 4072708402 به 
عنوان بازرس اصلی و خانم تینا طامازیان به شــماره ملی 
0068164890 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای ســید مصطفی 
حسینی عراقی به شــماره ملی 0532240545 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و آقای رضا حیدری به شــماره ملی 
0050087282 بــه ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 
و مدیرعامــل  و آقای ســیاوش تاجیک به شــماره ملی 
1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
2 سال تعیین شــدند. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای 
جاری شــرکت با امضاء مدیر عامل همراه مهر شــرکت و 
کلیه اســناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء 
مدیرعامل و یک نفــر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی 96 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست ماشین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۲۱ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۴۹

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان مالی ســال 97 شرکت به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز 
شناسه ملی 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی 
با کد ملی 0043433324 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های رسمی شرکت 

در سال 1398 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۷۲۹8 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســاخت شهرک 
گردشــگری، صنعتی، روستایی و سالمت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۹۶۳۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۱۴۴

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی های پاک و تجدیدپذیر در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیــت پس از اخذ مجوزهای الزم الحــاق گردید و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۶8۹۱ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/11/16 تصمیمات و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴8۵۰۲۲
ذیل اتخاذ شد: مسعود عبید رحمانی شماره ملی 2594110892 و عاطفه سورکی شماره ملی 
2090471591 و پروشات مهرورزی شماره ملی 0011261900 و شرکت صنایع غذایی گلتر 
شناسه ملی 10101648860 و شرکت ساوین طب سمنان شناسه ملی 10103878908 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 10103179786 به سمت بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی 10100523660 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

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

 آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت 
سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۲۹8 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۷8۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عنایت اله زارعی با شماره 

ملی 3780436361 به نمایندگی حامی سرمایه اقتصاد 

به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقــای مجتبی خیام  

نکوئی با شــماره ملی 1280874971 به ســمت نائب 

رئیــس هیئت مدیــره و آقای علی ابراهیمی با شــماره 

ملــی 4579438922 به ســمت عضو هیئــت مدیره و 

آقای محســن مردی با شــماره ملی 0056025548 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( انتخاب 

گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضاء  ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضای کلیه اوراق 

اداری و مکاتبات بدون تعهــد به عهده مدیرعامل و مهر 

شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های 
طعم طبیعت حامی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۰۲۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۰۱۲۵

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

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۶88۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


