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 تجدید میثاق کارکنان 
بانک ملی ایران با آرمان های 

امام خمینی )ره(
جمع��ی از مدی��ران و 
کارکن��ان بان��ک ملی 
ایران در پنجمین روز از 
س��ی و نهمی��ن طلیعه 
فج��ر انقالب اس��المی با حض��ور در حرم 
مطه��ر امام خمینی )ره( با آرمان های امام 
راح��ل و ش��هدا بیع��ت دوب��اره کردند. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، 
صب��ح ام��روز 18 بهم��ن م��اه جمع��ی از 
مدیران ارش��د و کارکنان بانک ملی ایران 
ب��ا حض��ور در مرق��د مطه��ر بنیانگ��ذار 
جمه��وری اس��المی ایران ضم��ن ادای 
احت��رام، با آرمان ه��ای امام خمینی )ره( و 
ش��هدا بیع��ت دوب��اره کردن��د. ش��رکت 
کنندگان در این مراس��م با نثار تاج گل و 
قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ 
معمار کبیر انقالب اسالمی، با آرمان های 
واالی ام��ام راح��ل، ش��هدا و رهبر فرزانه 

انقالب تجدید میثاق کردند.

تصویب صورت های مالی سال 
1395 بانک پارسیان

مجم��ع عمومی عادی 
ساالنه نوبت دوم بانک 
پارس��یان، دوشنبه 1۶ 
بهم��ن م��اه 9۶، برای 
بررس��ی عملکرد س��ال مالی منتهی به 30 
اس��فند ماه س��ال 139۵ با حضور اکثریت 
بیش از 80 درصدی سهامداران این بانک 

برگزار شد. 
پ��س از تعیین هیات رئیس��ه و قرائت پیام 
هی��ات مدیره دکت��ر پرویزیان مدیرعامل 
بانک گزارش فعالیت های بانک در س��ال 
139۵ را برای س��هامداران ارائه نمود. در 
انته��ا صورتهای مال��ی با اکثریت آرا مورد 
تصوی��ب ق��رار گرف��ت. از دیگر مصوبات 
مجمع عمومی  عادی ساالنه بانک پارسیان، 
انتخاب موسسه حسابرسی دایا رهیافت و 
شرکت دش وهمکاران به ترتیب به عنوان 
حس��ابرس مستقل وبازرس قانونی اصلی 
و ب��ازرس علی الب��دل و تعیین حق الزحمه 
اعض��ای هیات مدی��ره غیر موظف و حق 

الزحمه حسابرس و بازرس بود. 
ش��ایان ذکر اس��ت، دراین مجمع، پاداشی 
ب��رای اعضای هیات مدیره در نظر گرفته 

نشده است. 

اخبار

مدیرعام��ل بورس تهران اعالم کرد: 
برای تس��ریع در اج��رای برنامه های 
دول��ت به منظور عرضه و تأمین مالی 
ش��رکت های زیر مجموعه بانک ها، 
بنیادها و صندوق های بازنشس��تگی، 
آماده ای��م تا نق��ش موثری ایفا کنیم. 
به گزارش ایبِنا، حس��ن قالیباف اصل 
مدیرعام��ل ب��ورس ته��ران ضمن 
بی��ان مطل��ب فوق گف��ت: بورس با 
زی��ر س��اخت های فن��ی مناس��ب و 
گس��تردگی جغرافیایی کشوری، طی 
1۶ سال گذشته در انجام برنامه های 

گسترده خصوصی سازی و و اگذاری 
ه��ای اصل 44 بس��یار مؤثر بوده و از 
آمادگ��ی الزم برای میزبانی س��هام 
صدها شرکت زیر مجموعه بانک ها، 
بنیادها و صندوق های بازنشس��تگی 
برخوردار اس��ت. کارنامه بورس اوراق 
به��ادار ته��ران در فراین��د خصوصی 
سازی شرکت های مشمول اصل 44 و 
پذیرش شرکت های خصوصی بیانگر 
ارتقا سطح تأمین مالی از درگاه بورس 
تهران، رش��د و توس��عه عمق بازار در 
سطح کشور است. تاالرهای منطقه ای 

که توسط بورس تهران ایجاد، حمایت 
و توسعه یافته اند، بازوی اجرایی قوی 
برای افزایش ضریب نفوذ در س��طح 
کش��ور و مشارکت در عرضه و تأمین 

مالی ش��رکت های ف��وق و هلدینگ 
های آن ها اس��ت. مدیرعامل بورس 
تهران به آمار واگذاری ها در 1۶ سال 
گذش��ته از طریق بازار س��رمایه اشاره 

کرد و افزود: از س��ال 1380 مجموع 
واگذاری های خصوصی س��ازی بالغ 
بر 144 هزار میلیارد تومان اس��ت که 
97 هزار میلیارد تومان آن معادل ۶7 
درص��د از طریق بازار س��رمایه انجام 
شده است. قالیباف اصل افزود: جایگاه 
منحصر به فرد بورس تهران در فرآیند 
خصوصی س��ازی معیار مناسبی برای 
س��نجش جایگاه و توانمندی بورس 
اوراق به��ادار تهران ب��رای عرضه و 
تأمین مالی شرکت های دولتی و غیر 
دولت��ی و زیر مجموعه های بانک ها، 

بنیادها و صندوق های بازنشس��تگی 
اس��ت. مدیرعام��ل ب��ورس تهران با 
اشاره به سخنان وزیر اقتصاد در مورد 
اولویت دولت در خصوصی س��ازی از 
طری��ق بورس تاکید ک��رد و گفت: با 
توجه به فراهم بودن زیر ساخت های 
مناسب در بورس، بورس تهران آماده 
میزبانی از صندوق ها و ش��رکت های 
تابع��ه وزارت رف��اه اس��ت و ای��ن امر 
می توان��د ب��ه تأمین مالی و ش��فاف 
س��ازی و ارتقا عملکرد ش��رکت های 

تابعه منجر شود.

مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد؛

بورس آماده عرضه شرکت های بانک ها، بنیادها و صندوق های بازنشستگی

نادی قمی با اش��اره ب��ه گزارش های 9 ماهه 
ش��رکت ها در س��ال ج��اری گف��ت: عملکرد 
شرکت ها در 9 ماه، خوب بوده و امید می رود 
در 12 ماهه هم بهتر باشد که البته امیدواری 
نامعقولی هم نیست. مدیرعامل تأمین سرمایه 
نوین، وضع کلی ش��رکت ها را در س��ال آینده 
مطلوب ت��ر از س��ال جاری پی��ش بینی کرد و 
گفت: با توجه به قیمت باالی کامودیتی ها و 
مواد خام، از دید اغلب کارشناسان بین المللی 
س��ود شرکت ها در سال آینده باالتر از امسال 
خواه��د ب��ود. ول��ی نادی قم��ی در گفت و گو 
با پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )سنا(، 
تصریح کرد: بازار به احتمال قوی، سال آینده 
را ب��ا قیمت های ب��االی کامودیتی ها و دالر 
حدوداً 4400 تومانی ش��روع خواهد کرد و به 
نظر می رسد که سال آتی بسیار بر بازار سرمایه 

تأثیر گذار باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: موضوع 
مهمی که باعث می شود وضعیت کلی اقتصاد 
رو به جلو باش��د و رش��د اقتصادی باال برود، 
تحت تأثیر روابط بین المللی ما قرار دارد. وی 
افزود: به طور تاریخی نزدیک به 80 درصد از 
پروژه های ما تأمین مالی خارجی شده است. در 
حقیقت موضوع بسیار مهم در رشد اقتصادی 

کش��ور و توس��عه صنایع، تأمین مالی خارجی 
بوده است. نادی قمی اظهار داشت: اگرچه پس 
از برج��ام، تأمی��ن مالی خارجی در بخش های 
مختلف اتفاق افتاده اما، هنوز تا توس��عه مورد 
انتظار، فاصله وجود دارد که اگر محقق شود، 
کشور، هم از لحاظ رشد اقتصادی دچار تحول 

خواهد ش��د و هم اینکه مردم به طور عینی و 
محس��وس، رونق را در زندگی های شخصی 

خود خواهند دید.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازار 
س��رمایه با توجه به اینکه بیش��تر شرکت ها از 
طرفی تحت تأثیر قیمت مواد خام هس��تند و 

از طرف��ی دیگ��ر تحت تأثیر قیمت دالر و نرخ 
سود بانکی، به نظر می رسد که نرخ سود بانکی 
– البته غیررس��می و نه رس��می آن – احتمااًل 
مقداری افزایش داشته باشد. مدیرعامل تأمین 
سرمایه نوین اظهار داشت: بانک ها برای آنکه 
تأمی��ن مالی آخر س��ال خ��ود را انجام دهند، 

احتمااًل کمی نرخ س��ود را تغییر می دهند که 
به هرحال این فاکتور را باید مدنظر داشت؛ از 
بعد دالر و قیمت مواد خام در بازارهای جهانی 
نیز تأثیر بسیار مثبتی را در بازار سرمایه شاهد 
خواهیم بود. نادی قمی همچنین با اش��اره به 
گزارش های 9 ماهه شرکت ها در سال جاری 
گفت: عملکرد شرکت ها در 9 ماه، خوب بوده 
است و امید می رود در 12 ماهه هم بهتر باشد 
که البته امیدواری نامعقولی هم نیست و این 

پیش بینی به واقعیت خواهد انجامید.
این کارش��ناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای 
س��ال 2018 اغلب کارشناس��ان بین المللی 
فک��ر می کنن��د که قیمت کامودیتی ها و مواد 
خام همچنان باال باش��د؛ لذا س��ال آینده، سود 
ش��رکت ها و وضع کلی آنها بهتر از امس��ال 
خواهد بود. نادی قمی همچنین صنایع فلزی، 
پتروش��یمی ها و پاالیشی ها را از جمله صنایع 
پیشرو در سال آینده خواند و گفت: اگر بانک 
مرک��زی بتواند نرخ س��ود بانک��ی را کنترل و 
اداره کند، بسیار بر بهبود وضعیت بازار سرمایه 
تاثیرگ��ذار خواهد بود. ضمن اینکه دولت هم 
نباید منابع مالی خود را از جیب شرکت ها تأمین 
کند و به هر عنوان بخواهد از شرکت ها مبالغ 

یا مالیات هایی دریافت کند.

مدیرعامل تأمین سرمایه نوین مطرح کرد

سود شرکت ها درسال آینده باالتر از امسال است

آگهى تغييرات شركت پارس مهران مبدل با مسئوليت محدود به شماره ثبت 265257 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103825138 ملى  شناسه  و 
مورخ 1396,09,25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سيد تقى اسماعيلى به شماره ملى 
0579593101 با دريافت كليه سهم الشركه خود از صندوق شركت از رديف شركاء 
شركت خارج گرديد. سيد محمود اسماعيلى به شماره ملى 0079116744 با دريافت 
كليه سهم الشركه خود از صندوق شركت از رديف شركاء شركت خارج گرديد. سيد 
حسين آقا اسماعيلى به شماره ملى 0579841499 با دريافت كليه سهم الشركه خود 
از صندوق شركت از رديف شركاء شركت خارج گرديد. سيد حسن اسماعيلى به شماره 
ملى 0579850404 با دريافت 2500000 ريال از صندوق شركت ، سهم الشركه 
نتيجه سرمايه  . در  از 37500000 ريال به 35000000 ريال كاهش داد  را  خود 
شركت از 110000000 ريال به 100000000 ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. - ليست شركاء پس از كاهش سرمايه بشرح ذيل مى باشد : 
شعبان شمسائى به شماره ملى 5409848357 داراى 5000000 ريال سهم الشركه. 
سيد محمد اسماعيلى به شماره ملى 0079161979 داراى 50000000 ريال سهم 
داراى 35000000  ملى 0579850404  به شماره  اسماعيلى  الشركه. سيد حسن 
ريال سهم الشركه. سعيده سادات اسماعيلى به شماره ملى 0053425987 داراى 
5000000 ريال سهم الشركه. ثاره اسماعيلى به شماره ملى 0069486026 داراى 

5000000 ريال سهم الشركه. 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139762)

تجربه  پيشكسوتان  و  بازنشستگان  توزيعى  توليدى  تعاونى  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   10102472707 ملى  شناسه  و   205622 ثبت  شماره  به  ايثار  و 
شماره 942,15,244871  تاييديه  و  مورخ 1396,08,13  مديره  هيئت  صورتجلسه 
محمد   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات  تهران  استان  تعاون  كل  اداره   1396,9,12 مورخ 
شهريارى به شماره ملى 0451871839 به سمت رئيس هيئت مديره قوام بوستانى 
به شماره ملى 2648762272 به سمت نائب رئيس هيئت مديره محمود راستگو به 
شماره ملى 0602782252 به سمت منشى هيئت مديره محمد هادى اميرى به شماره 
ملى 0049333437 به سمت مدير عامل انتخاب گرديدند . كليه قراردادها و اسناد 
تعهدآور و اوراق بهادار شركت با دو امضاء : 1 - محمد هادى اميرى مدير عامل بعنوان 
دارنده امضاى ثابت - 2 - محمد شهريارى رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت 
تعاونى داراى اعتبار خواهند بود . و در غياب رئيس هيئت مديره امضاى قوام بوستانى 
نائب رئيس هيئت مديره معتبر است همچنين اوراق عادى شركت تعاونى با امضاء مدير 

عامل و مهر شركت معتر است . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139764)

آگهى تغييرات موسسه انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا به شماره ثبت 13357 
مورخ  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100508516 ملى  شناسه  و 
1395,05,13 و تاييديه شماره 158203 مورخ 1395,11,25 وزارت كشور تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : جعفر عطارى مقدم به شماره ملى 0839503369 - فرنگيس كاظمى 
به شماره ملى 0450942562 - حمزه قنادى به شماره ملى 0045099286 - طيبه 
ملى  شماره  به  ساكت  پروانه   -  1720105537 ملى  شماره  به  خامنه  زاده  دهباشى 
0034977244 - بابك جعفرى به شماره ملى 3051104035 - فاطمه تقوى به شماره 
ملى 0044253826 - ليال محمدى به شماره ملى 0071594671 - سيد مظفر روحانى 
پاشاكى به شماره ملى 2721705891 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره و فريده 
فرهادى به شماره ملى 1971767107 - مهر رضوانى به شماره ملى 0557750962 
به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . سوسن 
ره نورد به شماره ملى 3930154641 به سمت بازرس اصلى و اكرم بيات به شماره ملى 
0033318166 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139765)

آگهى تغييرات شركت گروه صنعتى راد صانع آتى سهامى خاص به شماره ثبت 358780 
و شناسه ملى 10104039749 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1396,05,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محمد على مصاحب نيا به شماره 
ملى 0383863481 و عليرضا غفارزاده به شماره ملى 0075807726 به ترتيب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . - حسين 
يعقوب پور به شماره ملى 1638336636 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
و حسن جعفرزاده به شماره ملى 0385586655 به سمت نائب رئيس هيئت مديره 
و محمد رضا جعفرزاده به شماره ملى 038362731 و فاطمه لطيفى ونجانى به شماره 
ملى 0076780538 به سمت اعضاى هيئت مديره براى دوسال انتخاب شدند -كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك –سفته-برات-قراردادها و عقود 
با امضا مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت و ساير نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاى مدير عامل به تنهايى به همراه مهر شركت معتبر مى باشد2
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (139766)

آگهى تغييرات شركت آسو شهر ميديا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 373861 و 
شناسه ملى 10320236572 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,10,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شركت به استان تهران - شهرستان 
نواب  آذربايجان-خيابان  تهران-آذربايجان-خيابان  شهر   - مركزى  بخش   - تهران 
صفوى-پالك 543-طبقه اول-واحد شمالى كد پستى 1311913115 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
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آگهى تغييرات شركت تكتاز الكترو توان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 368780 
مورخ  شركا  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320180286 ملى  شناسه  و 
1396,10,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به استان تهران - شهرستان 
كريمى-خيابان  جليل  شهيد  نو-خيابان  تهران-تهران  شهر   - مركزى  بخش   - تهران 
پستى  كد   83 هفتم-واحد  دماوند-طبقه  تجارى  و  ادارى  برج   511 دماوند-پالك 
1647816774 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
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ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  دى  سيب  مه  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  آگهى 
عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103527179 ملى  شناسه  و   315259
عباس   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,05,25 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى 
حسين   - مديره  هيئت  رئيس  سمت  به   0681719257 ملى  شماه  به  كرباسى 
كرباسى به شماره ملى 0680259228 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 
هيئت  رئيس  نائب  سمت  به   0451123001 ملى  شماره  به  شرافتى  نادر   -
مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. امضاى كليه اوراق بهادار و تعهدآور 
با  ادارى  و  عادى  اوراق  و  اسالمى  عقود  و  برات  و  سفته  و  چك  قبيل  از  شركت 
رغيب  كيوان  ميباشد.  معتبر  شركت  مهر  با  همراه  تنهايى  به  مديرعامل  امضاى 
مطلق به شماره ملى 0932247210 به سمت بازرس اصلى و محسن رحمانى به 
شماره ملى 0073053899 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى 

2 گرديدند.  انتخاب 
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ملى  شناسه  و   27940 ثبت  شماره  به  بصير  آفرين  سامان  موسسه  تغييرات  آگهى 
ومجوز   1395,10,01 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10320618547
تصميمات  ناجا  پيشگيرى  پليس  انتظام  مركز   95,10,19 مورخ   95254572 شماره 
ذيل اتخاذ شد : سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: -آقاى احمد 
كوچكى به كد ملى: 0558556590 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره -آقاى 
مديره  هيئت  عضو  و  رئيس  سمت  به   4722895015 ملى:  كد  به  قمشه  ابراهيم 
به سمت عضوهيئت مديره -آقاى  به كد ملى: 0492314683  -آقاى رضا محمدى 
عليرضا ذولفيان به كد ملى: 6229871068 به سمت عضوهيئت مديره -آقاى سيد 
داود موسى زاده به كد ملى: 0492400024 به سمت عضوهيئت مديره امضاء كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل منفردا همراه 

با مهرموسسه معتبر است. 2
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مدیرعام��ل س��پرده گذاری مرکزی گفت: نخس��تین تس��ویه 
معامالت بورس و فرابورس عصر س��ه ش��نبه با موفقیت در این 
شرکت انجام شد تا گام بزرگی برای ارتقای استانداردهای تسویه 
و پایاپای در بازار سرمایه برداشته شود. مدیرعامل شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، از اجرای موفقیت 
آمیز کاهش زمان تسویه معامالت بورس و فرابورس از T+3 به 

T+2 خبر داد. حسین فهیمی با بیان مطلب فوق افزود: شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی پس از مصوبه هیات مدیره س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش تسویه معامالت از سه به 
دو روز، اقدامات زیرس��اختی الزم را در کوتاه ترین زمان انجام 
داد تا شرایط برای اجرای این مصوبه در بازار سرمایه مهیا شود؛ 
همچنین اقدامات زیرساختی انجام شده بالفاصله عملیاتی شد 

و بدن هیچ مشکلی آغاز شد. وی اظهار داشت: نخستین تسویه 
معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تهران عصر سه 
شنبه هفته گذشته با موفقیت در شرکت سپرده گذاری مرکزی 
انجام ش��د تا گامی بزرگ برای ارتقای اس��تانداردهای تسویه و 
پایاپای و هماهنگی با استانداردهای بین المللی در بازار سرمایه 

ایران برداشته شود.

استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه متحول می شود


