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استقبال از اتصال 
بورس ایران و برزیل

سفیر کشور برزیل در ایران ضمن استقبال 
از اتصال بورس ایران و این کش��ور گفت: 
این موضع ایده خوبی اس��ت تا براس��اس 
آن یک تابلوی مش��ترک بین بورس های 
س��ائاپائولو و تهران به وجود آید. رودریگو 
دی آزردو سانتوس، سفیر کشور برزیل در 
ای��ران گفت: در س��ال های اخیر تعامالت 
بس��یار خوبی بین ایران و برزیل به وجود 
آمده که بر این اساس آمارهای سال ۲۰۱۷ 
نشان می دهد کایران و برزیل چیزی حدود 
۲.6 ده��م میلیارد دالر مبادالت تجاری با 
همدیگر داشته اند. وی افزود: البته قسمت 
اعظمی از این رقم را صادرات کشور برزیل 
ب��ه ایران تش��کیل می ده��د و ما می بینیم 
که میزان صادرات ایران به کش��ور برزیل 
خیل��ی کم ب��وده و امیدواریم که ایران هم 
بتواند میزان صادرات خودش را به کش��ور 
برزیل بسیار گسترش و توسعه بدهد. سفیر 
کش��ور برزی��ل در خصوص اتصال بورس 
ایران به برزیل گفت: من مطمئن هس��تم 
ک��ه طرف برزیلی مطرح کردن یک چنین 
ایده و چنین پیشنهادی برایش بسیار جالب 

خواهد بود.

افزایش حجم معامالت اوراق 
تسهيالت مسکن در فرابورس

حجم معامالت اوراق گواهی تس��هیالت 
مس��کن در ۱۱ماه گذش��ته نسبت به مدت 
مش��ابه پارسال ۳۹درصد افزایش را نشان 
می ده��د. به گ��زارش تس��نیم، از ابتدای 
امسال تا پایان بهمن ماه تعداد ۷۷ میلیارد 
و ۲۳۷میلی��ون ورق��ه به��ادار در ۹میلیون 
و ۸۸ه��زار نوب��ت ب��ه ارزش 4۵۱ه��زار و 
۳6۷میلی��ارد ریال طی ۲۲۲روز معامالتی 
در بازاره��ای فراب��ورس خری��د و فروش 
شده است که به ترتیب از رشد 6درصدی 
حجم و افزایش ۱۰ و ۵۱ درصدی دفعات و 
ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته حکایت دارد. همچنین بازار اول 
فرابورس در ۱۱ ماه گذشته تغییر مالکیت 
۹ میلی��ارد و ۲۸۳میلی��ون ورق��ه بهادار به 
ارزش ۱۸ه��زار و ۱۵۵میلیارد ریال و بازار 
دوم مبادل��ه ۲6میلیاد و ۱۵۳میلیون ورقه 
به��ادار ب��ه ارزش ۸۲ه��زار و ۱۷۳میلیارد 
ری��ال را ب��ه خ��ود دیدند که ای��ن ارقام به 
ترتیب بیانگر افت ۳۰ و ۳۹درصدی حجم 
و ارزش معام��الت در ب��ازار اول و افزایش 
۱۱ درص��دی حج��م و اف��ت ۲ درص��دی 
ارزش معام��الت ب��ازار دوم در مقایس��ه با 

مدت مشابه سال ۹۵ است.

اخبار
مدیرعام��ل ش��رکت توس��عه مالی مهر آین��دگان با پیش بینی 
ش��رایط مثبت بازار س��رمایه در س��ه ماه اول س��ال آینده گفت: 
س��ال ۹6 برای بازار س��رمایه س��ال خوبی بود. افزایش نرخ ارز، 
رشد قیمت های جهانی محصوالت پایه و شرایط خوب صنایع 
داخلی، باعث می شود چشم انداز بازار ۹۷ مثبت باشد. مصطفی 
امید قائمی درخصوص وضعیت بازار س��رمایه در اس��فند گفت: 

به طور کلی معمواًل بازار س��رمایه در اس��فند شاهد فشار عرضه 
از س��وی س��رمایه گذارانی اس��ت که قصد دارند در پایان س��ال 
س��ودهای خود را شناس��ایی کنند یا برای پرداخت های پایان 
سال نیازمند نقدینگی هستند که این شرایط کوتاه مدت است. 
وی با تاکید بر اینکه در اسفند ماه حجم عرضه همیشه در بازار 
افزایش می یابد، افزود: معمواًل در چند روز پایان سال تقاضا در 

بازار افزایش می یابد و بازار سرمایه با شرایط مثبتی به استقبال 
تعطی��الت به��اره می رود. وی با پیش بینی ش��رایط مثبت بازار 
س��رمایه در س��ه ماه اول س��ال آینده گفت: س��ال ۹6 برای بازار 
سرمایه سال خوبی بود. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت های جهانی 
محصوالت پایه و ش��رایط خوب صنایع داخلی، باعث می ش��ود 

چشم انداز بازار ۹۷ مثبت باشد.

روند روبه رشد بازار سرمایه در سال 9۷ ادامه دارد

با مقایس��ه ارزش بازار سرمایه نسبت به تولید 
ناخالص داخلی کش��ور و نیز نس��بت به تعداد 
ش��رکت های فع��ال در حوزه ه��ای مختلف 
اقتص��ادی، این موضوع مش��خص می ش��ود 
که بازار سرمایه  ایران در مقایسه با بازارهای 
س��رمایه کشورهای مش��ابه، پتانسیل باالیی 
برای جذب ش��رکت ها و افزایش تأمین مالی 
دارد. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران ضمن بیان مطلب 
فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، گفت: 
تعداد شرکت هایی که در خارج از بازار سرمایه 
فعالیت می کنند و با اندک تغییرات ساختاری 
یا تصمیم مدیریتی، قابلیت ورود به بورس یا 
فرابورس را دارند، زیاد است. امروزه، بسیاری 
از صنایع و شرکت های مستعد و بزرگ کشور 
همچن��ان در اختی��ار دولت ی��ا نهادهایی قرار 
دارد ک��ه بنا ب��ه دالیل اجتماعی، حاکمیتی یا 
قانون��ی امکان حض��ور در بورس برای آن ها 
فراهم نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: همچنین 
ش��رکت های بخش خصوص��ی می توانند با 
پذیرش از مزایای بازار برخوردار ش��وند. بازار 
س��رمایه امروز نیازمن��د تنوع و افزایش تعداد 
شرکت هاس��ت و مزای��ای مناس��بی را برای 
ش��رکت ها به همراه دارد و اکنون برای ورود 
بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه قطعًا زمان 

مناسبی است.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
در پاسخ به این سؤال که کلینیک پذیرش چه 
میزان در پذیرش ش��رکت ها و آش��نایی آنها با 
شرایط بازار سرمایه کمک کرده است؟ گفت: 
براس��اس تفکری که در بورس های پیشرفته 
جاری است، موضوع پذیرش و ورود شرکت ها 
به بورس به دلیل ابعاد راهبردی و نیز زمان بر 
بودن، به عنوان س��فر پذیرش تلقی می ش��ود. 
به عبارتی این اقدام دارای نقطه آغاز و پایانی 
اس��ت و فرآین��دی نظ��ام مند ب��رای آن طی 
می ش��ود. این فرآیند اقدامات مختلفی شامل 
آم��اده س��ازی مدیریت ب��رای اتخاذ تصمیم 
پذیرش، اصالح س��اختار احتمالی ش��رکت، 
بهبود گزارشگری مالی و مواردی از این دست 

را در برمی گیرد. قالیباف اصل با تاکید بر اینکه 
به نظر می رسد بنگاه های اقتصادی با برنامه 
جدی��د کلینیک پذیرش ش��رکت ها می توانند 
آینده حضور خود در بازار سرمایه را پیش بینی 
و برنام��ه ریزی کنن��د، گفت: با توجه به تعدد 
شرکت های خارج از بورس، کلینیک پذیرش 
راهی است برای شرکت هایی که می توانند با 
تغییراتی در ساختارهای خود یا طی یک دوره 
زمانی مش��خص با برنامه  ریزی انجام ش��ده 
ش��رایط ورود به بورس را دارا ش��وند و در تمام 
این مسیر، راهنمایی ها و مشاوره های الزم به 

این شرکت ها ارائه می شود.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
همچنین به ایجاد نظام کنترل داخلی و اجرای 
اصول مدیریت ریس��ک اشاره کرد و اقدامات 
شرکت بورس در این زمینه را برشمرد و گفت: 
در خص��وص اس��تقرار نظ��ام کنترل داخلی و 
مدیری��ت ریس��ک در ش��رکت های بورس، 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار با تصویب و 
اجرایی کردن دستورالعمل کنترل های داخلی 
در س��ال ۱۳۹۱ و به دنبال آن تهیه دو منش��ور 
کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی 

داخلی )که شامل بررسی ریسک نیز می شود( 
گام مهمی برداش��ت. وی با بیان اینکه چک 
لیس��ت رعای��ت الزام��ات کنترل های د اخلی 
حاکم بر گزارشگری مالی و رهنمود های الزم 
د ر راستای د ستورالعمل کنترل های د اخلی نیز 
تهیه و اجرایی و کارگاه های آموزشی ارزیابی 
کنترل های د اخلی حاکم بر گزارشگری مالی 
برگزار ش��د، به س��نا گفت: در خصوص بهبود 
رعایت اصول راهبری شرکتی در شرکت های 
بورس نیز توصیه نامه راهبری شرکتی برای 
ش��رکت های بورسی و پرسشنامه امتیازبندی 
شرکت های بورسی از منظر راهبری شرکتی 
تدوی��ن ش��د که برای بررس��ی و تصویب به 

سازمان بورس ارسال شده است.
قالیباف اصل افزود: توصیه نامه پیش��نهادی 
مش��تمل بر چهار بخش حقوق س��هامداران، 
هی��ات مدی��ره و کمیته های هی��ات مدیره، 
حسابرس��ی و ش��فافیت و اطالع رسانی است. 
این توصیه ها با اقتباس از استانداردهای بین 
الملل��ی در زمین��ه راهبری ش��رکتی و تطبیق 
آن ب��ا قوانی��ن و مقررات داخلی در حوزه بازار 
س��رمایه تنظیم ش��ده و بورس اوراق بهادار 

تهران تصمیم دارد بر اس��اس مقررات موجود 
گزارش راهبری شرکتی خود را به عنوان یک 
شرکت پذیرفته شده تهیه و به صورت اختیاری 
منتش��ر کن��د. این گ��زارش وضعیت رعایت 
استانداردهای راهبری شرکتی توسط بورس 
تهران را با توجه به استانداردهای بین المللی 
در ای��ن زمینه، نش��ان خواهد داد. مدیرعامل 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به 
این سؤال که طراحی شاخص بازار بدهی در 
چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: بازار اوراق بهادار 
با درآمد ثابت در حال تبدیل ش��دن به بازاری 
مه��م و بزرگ اس��ت. از ای��ن رو بورس اوراق 
بهادار تهران تصمیم به طراحی شاخصی برای 
سنجش عملکرد )بازدهی( این بازار رو به رشد 
گرفت. توجه کنید که ش��اخص اوراق بهادار 
با درآمد ثابت از فرمول و روش محاس��به ای 
متفاوت و حتی پیچیده تر نس��بت به ش��اخص 
س��هام برخوردار است. در این راستا مطالعاتی 
در ب��ورس ته��ران انجام ش��د و این مطالعات 
به پیش��نهاد ش��اخص اوراق بهادار بدهی به 
کمیته ش��اخص سازمان بورس در اوایل سال 
۹۵ انجامید. وی با بیان اینکه پیش��نهاد ارائه 

شده شامل فرمول ها، تعدیالت و البته شاخص 
محاسبه ش��ده بر اساس روش پیشنهادی بود، 
اف��زود: کمیت��ه ش��اخص س��ازمان بورس تا 
کنون چندین جلس��ه برای بررس��ی شاخص 
پیش��نهادی برگزار و بورس تهران اصالحات 
مد نظر این کمیته را در شاخص اوراق بهادار 

با درآمد ثابت اعمال کرد.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
به صدور مجوز عرضه ابزارهای مالی براساس 
شاخص از سوی کمیته فقهی سازمان بورس 
و اوراق بهادار اش��اره ک��رد و گفت: مطالعات 
در زمین��ه  قرارداده��ای آت��ی و اختیار معامله 
س��بد س��هام )با کارکرد ش��اخص(، از س��ال 
۱۳۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. 
پیش��نهادات ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
خ��رداد ماه ۱۳۹4 به تصویب کمیته ی فقهی 
س��ازمان بورس رسید. س��پس دستورالعمل  
معامالت��ی قراردادهای آتی س��بد س��هام )با 
کارک��رد ش��اخص( در بورس تهران تدوین و 
در کمیت��ه ی تدوین مقررات س��ازمان بورس 
طرح و پس از جلس��ات متعدد در همان س��ال 
تصویب ش��د. قالیب��اف اصل افزود: مذاکرات 
خوبی با برخی از ش��رکت های تأمین سرمایه 
برای مش��ارکت در راه اندازی، فرهنگ سازی 
و نیز بر عهده گرفتن مس��ئولیت بازارگردانی 

این ابزارها انجام شده است. 
هم اکن��ون نیز اقدام��ات مربوط به راه اندازی 
توس��ط س��ازمان بورس با همکاری بورس در 
حال انجام اس��ت. مدیرعامل ش��رکت بورس 
اوراق به��ادار ته��ران، گف��ت: از طرفی برای 
راه ان��دازی کارآت��ر معامالت این ابزار، بورس 
اقدام به انجام مذاکرات با چند شرکت توانمند 
در حوزهی سامانه های معامالتی کرده است. 
چرا که س��امانه معامالتی فعلی به طور کامل 
جوابگوی معامالت بازار مش��تقه نیس��ت. در 
صورت به ثمر رس��یدن مذاکرات و خرید یک 
س��امانه معامالت��ی مدرن با قابلی��ت معامله  
ابزاره��ای جدید، راه اندازی بازار قراردادهای 
آتی س��بد س��هام با س��رعت و انسجام بیشتر 

انجام خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت بورس تهران تشریح کرد

مسیر هموار ورود بنگاه های اقتصادی به بورس

و   218432 ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  نوين  طب  رضوان  شركت  تغييرات  آگهى 
شناسه ملى 10102597633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
مالى  زيان سال  و  ترازنامه و حساب سود   : اتخاذ شد  1396,05,12 تصميمات ذيل 
1395 مورد تصويب قرار گرفت . آقاى محمود طالب زاده نورى ك.م 0056159439 
به سمت بازرس اصلى و آقاى محمود خدايى ك.م 0047635487 به سمت بازرس 

على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (148911)

آگهى تغييرات موسسه فرهنگى هنرى چكاد هنرسبز به شماره ثبت 20521 
و شناسه ملى 10103225786 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1396,05,12 و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بشماره 
96,178826 مورخ 96,5,15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم مائده مسبح 
كدملى 0075835487 با پرداخت 1000000 ريال به صندوق مؤسسه در 
زمره شركاء در آمد. در نتيجه سرمايه مؤسسه از مبلغ 6750000 ريال به 
7750000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گرديد ليست 
شركا به شرح ذيل مى باشد : آقاى عباس طاهريان راد 0072928166داراى 
مبلغ 6000000 ريال سهم الشركه خانم مهشيد السادات سجادى خواجوئى 
1757048448داراى مبلغ 500000 ريال سهم الشركه آقاى سيد مهدى 
تاج زاد قهى داراى 0451218973مبلغ 250000 ريال سهم الشركه خانم 

مائده مسبح 1000000ريال سهم الشركه2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (148912)

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  سنتام  ومهندسى  طراحى  شركت  تغييرات  آگهى 
93262 و شناسه ملى 10101373710 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
به  آقاى سيد مجتبى ميرصادقى اصفهانى   : اتخاذ شد  1396,06,22 تصميمات ذيل 
شماره ملى 0034567704 به سمت رئيس هيات مديره خارج از شركاء آقاى سيد 
محمد حسين ميرصادقى اصفهانى به شماره ملى 0053583949 به سمت مدير عامل 
و عضو هيات مديره كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء منفرد آقاى سيد محمد حسين ميرصادقى 

اصفهانى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
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ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  پاك  يزدان  سازان  سازه  شركت  تغييرات  آگهى 
427698 و شناسه ملى 10320795585 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1395,12,26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاى هيئت مديره 2 الى 

5 نفر ميباشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. 1
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آگهى تغييرات شركت كلون تاسيسات با مسئوليت محدود به شماره ثبت 197936 و 
شناسه ملى 10102397645 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,10,28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به آدرس استان تهران - ميدان 
معبر آخر خيابان شهيد رحمان   – دولت آباد معبر ماقبل آخر خيابان پروين اعتصامى 
ياراحمدى پالك 1 طبقه 1 واحد 2 - كد پستى 1857636951 تغيير يافت و ماده 
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به  محدود  مسئوليت  با  آران  اتحاد  نقل  و  حمل  شركت  سرمايه  افزايش  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10101362831 ملى  شناسه  و   2551 ثبت  شماره 
 11,60308 شماره  ومجوز   1396,10,11 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
تهران  استان  اى  جاده  ونقل  وحمل  راهدارى  كل  اداره   1396,10,13 مورخه 
مبلغ  پرداخت  با   0082141517 ملى  كد  با  بركى  زاده  رمضان  حسين  -آقاى   :
1,160,000 ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود را از 1,000,000 ريال 
مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  .در  داد  افزايش  ريال   2,160,000 مبلغ  به 
در  مربوطه  ماده  و  يافت  افزايش  ريال   6,360,000 مبلغ  به  ريال   5,200,000
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. -ليست شركا بعد از افزايش سرمايه:آقاى 
سهم  ريال   1,240,000 دارنده  ملى0084826241  كد  با  بركى  عامرى  جعفر 
 400,000 دارنده  ملى0058952713  كد  با  بركى  عامرى  اصغر  الشركه،آقاى 
ملى0082141517  كد  با  بركى  زاده  رمضان  حسين  الشركه،آقاى  سهم  ريال 
ملى  كد  با  حسينى  محمدرضا  الشركه،آقاى  سهم  ريال   2,160,000 دارنده 
خجسته  عباس  الشركه،آقاى  سهم  ريال   1,160,000 دارنده   0384326552
،خانم فرشته  الشركه  ريال سهم   680,000 0082017921 دارنده  با كد ملى 
سهم  400,000ريال  دارنده   0053977769 ملى  كد  با  بركى  زاده  رمضان 
 320,000 دارنده   0066754321 ملى  كد  با  سيانكى  حسينى  ،عباس  الشركه 
وموسسات  ثبت شركتها  اداره  تبار سرپرست  قلى  اله  الشركه. حجت  ريال سهم 

3 تهران  استان  شهرستانهاى  غيرتجارى 
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور اداره كل   
ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رباط كريم (148916)

درتاريخ  ياس  هنر  آفرين  فرهنگ  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
1396,07,18 به شماره ثبت 516737 به شناسه ملى 14007121673 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى 
پخش  و  توزيع  و  تهيه  و  صادرات  و  واردات  فروش  و  :خريد  موضوع  ميگردد. 
ارائه  و  توليد  اى  غيرشبكه  و  غيرهرمى  بازاريابى  فعاليت  بازرگانى  مجاز  كاالهاى 
مشترى  سفارش  افزارهاى  نرم  پشتيبانى  و  توليد  رايانه  افزارى  سخت  خدمات 
اداره  و  خدمات  ارائه  شركت  موضوع  با  مرتبط  الكترونيك  تجارت  هاى  فعاليت 
نمايشگاه  در  شركت  ها  كنفرانس  و  ها  جشن  و  مراسم  برگزارى  نمايش  سالن 
قراردادهاى  انعقاد  خارج كشور  و  غير تخصصى داخل  و  المللى تخصصى  بين  هاى 
فعاليت  موضوع  زمينه  در  خارجى  و  داخلى  هاى  شركت  با  مشاركت  و  همكارى 
شركت عقد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى ايجاد شعب و دفاتر نمايندگى در 
و مزايدات  از كشور شركت در مناقصات  زمينه فعاليت شركت در داخل و خارج 
بانكهاى دولتى و خصوصى و موسسات  از كليه  اخذ وام و تسهيالت ريالى و ارزى 
از  الزم  مجوزهاى  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  خارجى  و  داخلى  اعتبارى  و  مالى 
شهر  تهران   : اصلى  مركز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ  از   : مدت  ذيربط.  مراجع 
سوم-واحد  28-طبقه  الجواد-پالك  مسجد  ماهر-كوچه  تهران-صادقيه-كوچه 
ريال   10000000  : حقوقى  شخصيت  سرمايه   1453835978 كدپستى   -10
ملى  به شماره  قاسمى  غزل  خانم   : الشركه شركا  ميزان سهم  و  اسامى  باشد.  مى 
قاسمى  فرهود  آقاى  الشركه  سهم  ريال   1000000 دارنده   0017350557
اولين  الشركه  سهم  ريال   9000000 دارنده   0083465537 ملى  شماره  به 
مديران : خانم غزل قاسمى به شماره ملى 0017350557 به سمت رئيس هيئت 
مديره وآقاى فرهود قاسمى به شماره ملى 0083465537 به سمت مديرعامل و 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. دارندگان 
 ، سفته   ، چك  قبيل  از  شركت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  :كليه  امضا  حق 
و  شركت  مهر  با  همراه  عامل  مدير  امضاى  با  اسالمى  عقود  و  قراردادها   ، بروات 
اوارق عادى و نامه هاى ادارى با امضاى رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت 
فعاليت  موضوع  ثبت  اساسنامه  طبق   : قانونى  نماينده  اختيارات   . باشد  مى  معتبر 
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