
به بهانه افت شدید قیمت ارزهای دیجیتال بررسی شد

 تله خرسی در کمین معامله گران رمزارزها!

گروه اقتصاد - تله خرسی، نوعی فروش هماهنگ 
اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت 
دارایی است. اغلب اوقات، معامله گران تازه کار 
هنگام معامله در بازارهایی مانند سهام، کاالها، 
اوراق قرضه یا حتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند، 

گرفتار نوسانات قیمت می شوند.
اگرچه توصیه می شود همیشه برای بلند مدت 
سرمایه گذاری کنید تا از شر چنین نوسان هایی 
با  خالص شوید، تغییر قیمت ها می تواند حتی 

تجربه ترین معامله گران را گیج کند.
برای  کاذب  برگشت  نشانه های  شناسایی 
جلوگیری از گرفتار شدن در دام تله های خرسی 

بسیار مهم است.
افزایش نوسانات،معامله گران کوتاه مدت را به 
انجام معامالت متعدد سوق میدهد، که منجر به 

زیان های عمیق برای اکثریت می شود.
تله خرسی چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت 
نزولی ناگهانی در قیمت ها، می تواند باعث افزایش 
نوسانات شود و ممکن است شرکت کنندگان بازار 
را مجبور کند که دارایی های بلندمدت خود را نقد 

کنند.
از  گروهی  توسط  اگر  قیمت،  شدن  معکوس 
سرمایه گذاران که به صورت عمده دارایی خود را 
میفروشند، ایجاد شود، می تواند موقتی باشد و 
تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی های خود 

در قیمت های پایین تر،اقدام کنند طول میکشد.
این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده 
تا  می دهد  فریب  را  بازار  های  خرس  می شود، 
این باور را داشته باشند که معکوس شدن روند 
قیمت، نشان دهنده شروع یک روند نزولی است 
و اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی 

همراه است.
فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت 
پایین تر، در چنین دوره هایی از نوسانات، ماهیت 
بسیار سوداگرانه ای دارد و معامله گران نزولی را 
وادار می کند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند.

از آنجایی که تله خرسی اغلب ناگهانی و کوتاه 
مدت است، سرمایه گذاران بلندمدت نیز به اشتباه 
دارایی خود را نقد میکنند و سود هایی که از قبل 

کرده اند را از دست میدهند.
تله خرسی در بازار رمزارز چگونه کار می کند؟

سایر  در  که  همانطور  مشابه  مکانیزم  نظر  از 
کالس های دارایی دیده می شود، تله خرسی در 

بازار رمزارز همه را فریب می دهد.
تله خرسی در بازار کریپتو، نوعی از دستکاری 
بازار است که با تالش های هماهنگ گروهی از 
معامله گران که مقادیر زیادی از ارز های دیجیتال 
را دارند که به آنها نهنگ هم گفته میشود، ایجاد 

می شود.
تله خرسی با هماهنگی بین نهنگ ها، فروش 
دسته جمعی یک توکن خاص ایجاد می شود و 
سایر شرکت کنندگان خرده فروشی را تحت تأثیر 
قرار می دهد تا باور کنند که روند صعودی به پایان 
رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران 
ممکن است دارایی های خود را بفروشند و این 
منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا 

چند روز می شود.
سطوح  پایین ترین  به  قیمت  وقتی  معموالً، 
خود میرسد،این نهنگ ها با خرید مجدد مقادیر 
فروخته شده با قیمت های کاهش یافته جدید ادامه 
می دهند که این باعث یک حرکت صعودی شدید 

می شود.
در تالش برای کم کردن ضرر،معامله گرانی که 
در کوتاه مدت نوسان گیری میکنند سپس  به 
سرعت برای خرید ارز دیجیتال می روند و شتاب 
خرید حاصل از آن باعث افزایش قیمت می شود.

 بنابراین نهنگ ها با فروش ارز های دیجیتال خود 
در قیمت باالتر و بازخرید همه ارز های دیجیتال 
فروخته شده در سطح قیمتی پایین تر،قصد دارند 
از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز 
دیجیتال نگه داشته شده توسط آنها در بلندمدت 

تأثیر بگذارند.
تله خرسی در مقابل موقعیت فروش)شورت(

از جمله:  دیگر  دارایی  مانند سایر کالس های 
اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای دیجیتال محبوب 
از  استفاده  با  می توان  را  بیت کوین  مانند 
مکانیسم های مختلفی مانند معامالت مارجین یا 
معامالت آتی و آپشن،شورت کرد یا معادل دیگر 
آن موقعیت فروش گرفت. این راه ها اغلب توسط 

بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای  معامله گران 
محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده 
می شود و می توانند در صورت معکوس شدن 
بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت 

کنند.
به این ترتیب، شورت کردن یک ارز دیجیتال 
با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول 
است، اما در حجم هایی انجام می شود که کسری 
این  با  هستند.  اولیه  توکن  معامالت  حجم  از 
حال،شورت کردن بیت کوین زمانی که در مقیاس 
بسیار بزرگ انجام شود،می تواند به دلیل افزایش 
جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر 

قیمت آن ایجاد کند.
شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی 
)RSI( می توانند به ورود یک ارز دیجیتال به قلمرو 
نزولی اشاره کنند، که سپس می تواند باعث فروش 
گسترده تر شود که توسط سرمایه گذاران خرده آگاه 
میز  روی  از  را  ریسک  می خواهند  که  کمتری 
کنار بزنند، هدایت می شود. اگر این احساسات 
حمایتی  سطوح  زیر  به  قیمت ها  و  شود  حفظ 
اصلی کاهش یابد، می تواند حتی سرمایه گذاران 
نزولی بیشتری را به سمت کوتاهی سوق دهد تا 
فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد 
تا با پوشش موقعیت های فروش اولیه خود، تله 

خرسی ایجاد کنند.
بنابراین، یک تله خرسی با شورت کردن یک ارز 
دیجیتال توسط گروهی از سرمایه گذاران که دارای 
مقادیر هنگفتی از ارز های دیجیتال هستند، پیش 
موقعیت های  که  می یابد  پایان  زمانی  و  می آید 
مشتقه خود را ببندند و سپس توکن های جدیدی 

بخرند.
در حالی که هر کسی می تواند با تبانی کردن با 
افراد دیگر حاضر در مارکت کریپتو یک موقعیت 
فروش را باز کند، تبانی با سایر شرکت کنندگان 
برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند 
ایاالت متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند 

خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.
معامله گران و تله خرسی

اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر 
رود، می تواند یک عالمت مثبت باشد و ممکن 

به عنوان  است توسط یک معامله گر صعودی 
سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی 
که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی 
ای استفاده کنند که شامل استفاده از قرارداد های 
اختیار خرید و فروش در سطوح کلیدی قیمت 
برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی 

است.
معکوس  اولین  نزولی،  گر  معامله  یک  برای 
شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای 
به تحلیل ریسک به  نیاز  فروش تعبیر کرد که 
ریوارد صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از از 
دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن 
یک موقعیت شورت باید کامالً زمان بندی شده 
باشد که این امر برای یک معامله گر نزولی بسیار 

دشوار است.
هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند 
موقعیت های  برای  می تواند  اساسی  صعودی 
شورت فاجعه بار باشد، به ویژه اگر کوتاه فروشی یا 

اهرمی باشد.
چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری 

کنیم؟
به عنوان یک پیشنهاد برای معامله گران تازه 
کار، تله خرسی را می توان با استفاده از ابزارهای 
نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معامالتی 

تشخیص داد.
در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند 
ابزارهای  و  معامالتی  شاخص های  از  استفاده 
تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و 
شاخص های حجم است و احتماالً تأیید می کنند 
حرکت  دوره  یک  از  پس  معکوس  روند  آیا  که 

صعودی ثابت قیمت، واقعی است یا خیر.
هر گونه روند نزولی باید با حجم معامالت باال 
تایید میشود تا احتمال ایجاد تله خرسی رد شود. 
به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر 
عدم  کلیدی،  حمایت  سطح  در  درست  قیمت 
بسته شدن کندل زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و 
حجم پایین، نشانه هایی از شکل گیری تله خرسی 

هستند.
بهتر  برای سرمایه گذاران  کم ریسک کریپتو، 
ناگهانی  برگشت های  حین  در  معامله  از  است 

قیمت اجتناب کنند.
منطقی است که در چنین مواقعی دارایی های 
فروش  از  و  کنید  حفظ  را  دیجیتال  ارزهای 
خودداری کنید، مگر اینکه قیمت ها از قیمت اولیه 
خرید یا سطح حد ضرر عبور کرده باشند.عالوه بر 
این، درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار 
کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی 

توده واکنش نشان می دهند مفید است.
انجام این کار می تواند بسیار دشوارتر از آن 

چیزی باشد که به نظر می رسد.
از سوی دیگر، اگر می خواهید از برگشت حرکت 
یا النگ  ببرید، بهتر است به جای شورت  سود 
کردن در بازار فیوچرز،از معامالت آپشن استفاده 

کنید.
این اقدام به این دلیل است که اگر ارز دیجیتالی 
روند صعودی خود را از سر بگیرد،النگ و شورت 
خطر  معرض  در  را  معامله گر  می تواند  کردن 
معامالت  که  صورتی  در  دهد،  قرار  نامحدودی 

آپشن، این چنین نیست.
در استراتژی دوم، ضررها به حق بیمه پرداختی 
محدود می شود و هیچ ارتباطی با موقعیت های 
معامالتی ندارد. برای سرمایه گذاران بلندمدت که 
به دنبال سود بدون ریسک باال هستند، بهتر است 
در طول یک تله خرسی به طور کلی از معامله 

دوری کنند.

معموالً، وقتی قیمت به 
پایین ترین سطوح خود 
میرسد،این نهنگ ها با خرید 
مجدد مقادیر فروخته شده با 
قیمت های کاهش یافته جدید 
ادامه می دهند که این باعث 
یک حرکت صعودی شدید 
می شود

  

توضیح بانک مرکزی درباره مسدودسازی حساب های با 
تراکنش باالی ۵۰۰ میلیون تومان

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: حساب های مسدود شده با 
دستور مقام قضایی، همگی مربوط به افرادی است که به طور غیرقانونی 

در  معامالت فردایی ارز و طال فعالیت داشته اند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی 
حساب های  مسدودسازی  درباره  شده  مطرح  شایعات  نوشت:  خود 
با تراکنش باالی ۵۰۰ میلیون تومان به هیچ وجه صحت ندارد و چنین 
برنامه ای در دستور کار بانک مرکزی نیست. وی تاکید کرد: حساب هایی 
که با دستور مقام قضایی مسدود شده اند همگی مربوط به افرادی است که 
به طور غیرقانونی در  معامالت فردایی ارز و طال فعالیت داشته اند.در چند 
روز گذشته، خبری مبنی بر مسدود شدن حساب های با تراکنش باالی ۵۰۰ 

میلیون تومان در سال، در فضای مجازی منتشر شده بود.

تولید رب گوجه ۲.۵ برابر مصرف کشور
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: ۲.۵ برابر مصرف کشور تولید 

رب گوجه فرنگی داریم که با این وجود کمبودی در تولید این کاال نداریم.
آقای مصطفی دارایی نژاد گفت: قیمت کنونی هر کیلو گوجه ربی ۴ 
هزار و ۸۰۰ تومان است و هیچ گونه محدودیت و کمبودی در عرضه 

وجود ندارد.
به گفته او، قیمت هر کیلو گوجه ربی از ۶ هزار تومان به ۴ هزار و 
۸۰۰ تومان رسیده است. آقای دارایی نژاد گفت: با توجه به کاهش قیمت 
گوجه فرنگی به عنوان ماده اولیه تولید، نوسان رب گوجه و درخواست 

تولیدکنندگان برای اصالح قیمت ارتباطی به این محصول ندارد.
قیمت رب گوجه تغییری نداشته

آقای قاسمعلی حسنی گفت: رب گوجه فرنگی تا قبل از اصالح نظام 
یارانه جزو کاالهای تحمیلی بود که توسط شرکت های توزیع کننده داده 
انبوه  می شد، اما بعد از مردمی سازی یارانه ها دیگر خبری از توزیع 
کاال نیست. به گفته او، با مردمی سازی یارانه ها و آزادسازی قیمت 
ها تولیدکنندگان رب گوجه منتظر تصویب قیمت های جدید هستند و 
همین امر منجر به عرضه محدود محصول شده است. آقای حسنی می 
گوید: ۲.۵ برابر مصرف کشور تولید رب گوجه فرنگی داریم که با این 
وجود کمبودی در تولید این کاال نداریم. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی گفت: طی روزهای اخیر عرضه رب گوجه به بازار محدود شده، 
انتظار  در  تولید  افزایش هزینه های  واسطه  به  تولیدکنندگان  که  چرا 
تصمیم سازمان حمایت برای اصالح قیمت هستند و تاکنون هیچ گونه 

تغییری در نرخ این کاال وجود نداشته است.

اقتصاداخبار
دوشنبه 30 خرداد 1401/ شماره 1240

5روزنامه صبح ایران

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ملک رئیسی فر )جماش سابق(فرزند اسداهلل به 
شماره شناسنامه ۷۶۷و کد ملی  12۸۶4۹۸۸۷2 صادره  از اصفهان در مقطع دکتری 
رشته پزشکی عمومی صادره از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شماره 11۶31مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به نشانی اصفهان هزارجریب اداره فارغ التحصیالن ارسال 

نماید.نوبت اول)کد1401/03/85(

آگهی تغییرات شرکت واحد مسکونی خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 715 و شناسه ملی 10420102890 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
شرح  به  مدیره  هیئت  اعضای  سمت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/06/16
ذیل تعیین گردید : سعید سالمات کد ملی 1750983265 مدیر عامل )خارج از 
سهامداران ( و محمدعلی نجاتی کد ملی 2002458316 رئیس هیئت مدیره و سید 
رضا سید آقامیری کد ملی 2000896881 نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نجاتی 
کدملی 1754906044 عضو اصلی هیئت مدیره. تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و عقود اسالمی و قراردادها با دو امضاء از 
سه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق عادی و اداری با امضای یکی از رئیس هیئت 
مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اهواز )1338628(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مهر شماره یک رامهرمز به شماره ثبت 
2379 و شناسه ملی 14001927643 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال 1398 
تصویب گردید. میالد فالحتی به شماره ملی 5279863742 به عنوان بازرس اصلی 
و مهرنوش طریفی به شماره ملی 1911130651 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. محمد نجفی به شماره ملی 1911227378 و محمد امین 
نجفی به شماره ملی 1900010089 و مهدی اسدی به شماره ملی 1911788345 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی 1911780239 و اهورا 
فالحتی به شماره ملی 1850002908 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز )1338643(

ثبت  به شماره  سازان سهامی خاص  محور  پی  تغییرات شرکت صنعت  آگهی 
3072 و شناسه ملی 10860398284 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1394/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرشاد زمان پور به 
شماره ملی -5550115646علی اصغر زمان پور به شماره ملی 6639951312 و 
سحر مهرآوران به شماره ملی 1971591238 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. برزو اسدپور به شماره ملی 5559160288 به عنوان 
بازرس اصلی و نیازعلی جمال پور مالک آبادی به شماره ملی 6639332485 به 
عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مسجد 

سلیمان )1338641(

آگهی تغییرات شرکت تولید آبزیان بهمنشیر گستر آبادان شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 551 و شناسه ملی 10860589849 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: منا احمدزاده 1810189187 و علی 
فرحانی عبدالحسن 1819505359 و حبیب فرحانی 1819747557 به سمت اعضاء 
اصلی هیأت مدیره و زینب محیسن 1940378362 و فرحانی پور مینا 1816150239 
به  فرحانی 1810427053  امین  مدیره. محمد  البدل هیأت  اعضای علی  به سمت 
سمت بازرس اصلی و محمد جواد فرحانی 1951286601 به سمت بازرس علی البدل 
تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آگهی تغییرات شرکت سورینا کار جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبادان )1338629(
ثبت 3634 و شناسه ملی 10861814150 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل 
تعیین گردید : علی محمد زارع خسرو آبادی به کد ملی: 2003004610 بسمت: رئیس 
نائب  بسمت:  ملی: 2003055606  کد  به  چغاسبزی  شیری  محمد  و  مدیره  هیئت 
رئیس هیئت مدیره و حسین شیری چغاسبزی به کد ملی: 2003078886 بسمت: 
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با 
امضاء )مدیرعامل( یا )رئیس هیئت مدیره( و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری دزفول )1338623(

البرز شرکت تعاونی به شماره ثبت  آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه طالیی 
603 و شناسه ملی 10420090802 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 
30/000/000 ریال به مبلغ 60/000/000 ریال منقسم به 20 سهم 3/000/000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز )1338624(

آگهی تغییرات شرکت سورینا کار جنوب شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 3634 و شناسه ملی 10861814150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی 
دزفول به آدرس شهرستان دزفول ، بخش مرکزی ، شهرامام، خیابان رجایی ، خیابان 
: 6464130036 تغییر یافت و ماده  ، طبقه همکف کدپستی  ، پالک 499  مدرس 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول )1338627(

ملی  شناسه  به  خاص  سهامی  جوان  سپهر  کاوشگر  شرکت  انتقالی  آگهی 
10420300226 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/15 
شرکت کاوشگر سپهر جوان سهامی خاص به شماره ثبت 37481 به واحد ثبتی 
اندیمشک به آدرس اندیمشک خیابان امام )لوانتور ( پاساژ بهمن آبادی کدپستی 
64819634451 انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت 3302 ثبت گردید که 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اندیمشک )1338630(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مهر شماره یک رامهرمز به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به  ملی 14001927643  شناسه  و   2379
به قرار ذیل  : سمت اعضای هیئت مدیره  اتخاذ شد  1399/05/11 تصمیمات ذیل 
تعیین گردیدند: محمدامین نجفی با کد ملی 1900010089 بسمت رئیس هیأت  مدیره و 
مهدی اسدی با کد ملی 1911788345 بسمت نائب رئیس هیأت  مدیره و  محمد نجفی 
با کد ملی 1911227378 بسمت مدیرعامل و منشی هیأت  مدیره کلیه قراردادها و 
اسناد تعهد آور بانکی به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت  مدیره و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به  امضای مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود.   اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز )1338639(

آگهی تغییرات تعاونی محصوالت کشاورزی دانه برفی شوش تعاونی به شماره 
ثبت 1441 و شناسه ملی 14005307097 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرویز شوهانی به 
شماره ملی 1990084796 به سمت بازرس اصلی و جواد جلیلیان به شماره ملی 
6419931746 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شوش )1338637(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سفید فام بلور به شماره ثبت 39099 
و شناسه ملی 10420316566 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
نادر  و  مدیره  هیات  رئیس  بسمت  ملی 5558728930  با شماره  پور  بالی  پژمان 
شیرین با شماره ملی 1752548248 بسمت نائب رئیس هیات مدیره و عبدالحسن 
سلمان اعرابی با شماره ملی 1751117197 بسمت منشی هیات مدیره و سید عنایت 
اله طالقانی با شماره ملی 200218439 بسمت عضو اصلی هیات مدیره و مجید عالئی 
با شماره ملی 1755558783 مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره کلیه قراردادها 
و اسناد رسمی و تعهد اور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات ، اوراق بهادار و غیره 
با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.و کلیه نامه 
های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز 

)1338625(

کارت خودروی پرشیا به مدل 1392 به پالک ایران 20_145ط61 به رنگ سفید-روغنی 
 NAAN01CA2DH677413 124و به شماره شاسیK0198333 به شماره موتور
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  دلسوز  معصومه  مالکیت  به 

)کد1401/03/83(

برگ سبز و سند خودروی سواری پراید صبا به مدل 13۷۷ به پالک ۸21 ل ۵2 ایران 
 S1412277555546 43 به رنگ سفید به شماره موتور 000۶۹1۹۹و به شماره شاسی
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  رنگیها  کوه  نعیمه  مالکیت   به 

)کد1401/3/۸۶(

آگهی تغییرات شرکت کوهنوردان شیرکوه سهامی خاص به شماره ثبت 1596 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860623481 ملی  شناسه  و 
)درون  ونقل  به حمل  مربوط  امور   : اتخاذ شد  مورخ 1399/05/15 تصمیمات ذیل 
شهری(،تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت،امور آشپزخانه و رستوران،خدمات 
عمومی)تلفنچی-تنظیفات-امورآبدارخانه و پیشخدمتی(-نگهداری و خدمات فضای 
سبز-امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 
به موضوع شرکت اضافه گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مسجد سلیمان )1338631(


