وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در پیام توییتری نوشت :در مدیریت بحران کرونا مواظب
دوگانه سازیهای جعلی باشیم ،در گیر و دار این بیماری در کنارهم باشیم و آن را ریشه کن
کنیم« .سید عباس صالحی» در این پیام تاکید کرده است :در مدیریت بحران کرونا مواظب
دوگانه سازیهای جعلی باشیم ،ایرانی و خارجی ،چینی و غیره چینی قومی و غیرقومی.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشت :کرونا تنها یک ویروس است نه اعتیاد و اختالس.
ویروس کرونا اواخر دســامبر گذشته از چین آغاز شد و تاکنون هزاران نفر در این کشور به
این ویروس مبتال ،و بیش از  ۲هزار نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادهاند.

وزیر ارشاد :در
مدیریت بحران
کرونا مواظب
دوگانه سازیهای
جعلی باشیم

وزیرمیراث
فرهنگی :کاخ
صفیآباد بهشهر
مرمتوبازگشایی
میشود

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت :کاخ صفیآباد بهشهر مازندران مرمت و برای
بازدید مردم ،بازگشایی خواهد شد .علیاصغر مونسان افزود :این بنا از نظر فنی و ساختاری نیاز به
مرمت دارد و تالش میکنیم در این بنا مرمت علمی انجام شود و همزمان بحث برنامه محتوایی و
تبدیل شدن این کاخ به موزه نیز در حال انجام است.
او افزود :برای تأمین اعتبار ،نامهای را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم تا بودجهای را برای
مرمت بنا تخصیص دهند.

رئیس انجمن تماشاخانههای خصوصی:

خسارت به تئاتر و تماشاخانههای خصوصی ادامهدار است

رئیــس انجمــن تماشــاخانههای خصوصــی بــا اشــاره بــه
تعطیلــی تماشــاخانهها بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا گفــت:
تمدیــد نشــدن تعطیلیهــا هــم از خســارت بــه گروههــای
نمایشــی و تماشــاخانههای خصوصــی کــم نمیکنــد.
هفتــه اخیــر طبــق ابــاغ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه
دلیــل شــیوع کرونــا بخــش هــای هنــری و ســینمایی تعطیــل
شــدند تــا از ابتــای بیشــتر شــهروندان جلوگیــری شــود.
ایــن تصمیــم در حالــی اتخــاذ شــد کــه پیشــتر بلیــت هــای
ســینما ،تئاتــر و کنســرت پیــش فــروش شــده بــود امــا بــه دلیل
جمعــی بــودن هــر کــدام از ایــن بخــش هــای فرهنگــی و هنری
تعطیلــی بایــد انجــام مــی شــد.
در همیــن راســتا تماشــاخانه هــای خصوصــی نیــز با وجــود تمام
مشــکالت مالــی و اقتصــادی موجــود در عرصــه تئاتــر مجبور به
بســتن درب ســالن هــای خود شــدند.
شــاهین چگینــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهار داشــت:
عصــر دیــروز بــه همــراه مدیــران تماشــاخانه هــای خصوصــی
جلســه ای بــا شــهرام کرمــی مدیرکل هنرهای نمایشــی داشــتیم
تــا در مــورد وضعیــت پیــش آمــده تصمیــم گیــری شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تعطیلــی عرصــه هنرهــای نمایشــی تاثیــر
مســتقیمی بــر گــروه هــا و ســالن هــا دارد خاطرنشــان کــرد:
نــکات مختلفــی در ایــن جلســه مطــرح و پیشــنهاداتی نیــز

بــرای کاهــش و جلوگیــری از خســارت و آســیب هــا ارائــه شــد
امــا تمــام ایــن مــوارد را بــه زمــان پایــان تعطیلــی هــا موکــول
کردیــم زیــرا در گام نخســت بایــد میــزان گســتردگی تعطیــات
مشــخص شــود کــه ادامــه پیــدا مــی کنــد یــا خیــر.
مدیــر تماشــاخانه اســتاد جمشــید مشــایخی تاکیــد کــرد :در
ایــن جلســه مطــرح شــد کــه امــکان دارد از روز شــنبه بخــش
محــدودی از عرصــه فرهنــگ و هنــر اجــازه فعالیــت بــا رعایــت
بســیار نــکات بهداشــتی پیــدا کننــد امــا ممکن اســت ایــن اتفاق
رخ ندهــد در هــر دو صــورت راهکارهــای جداگانــه ای وجــود
دارد کــه بعــد از مشــخص شــدن آن بــه نتیجــه خواهیــم رســید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــرکل هنرهــای نمایشــی قــول
مســاعد بــرای حمایــت از تماشــاخانه هــای خصوصــی را داد
تــا از آســیب بیشــتر بــه ایــن بخــش جلوگیــری شــود تصریــح
کــرد :تعطیلــی در وضعیــت کنونــی منطقــی و اجتنــاب ناپذیــر
اســت امــا نحــوه برخــورد بــا آن و چگونگــی راهــکار بــه زمــان
دیگــری موکــول مــی شــود کــه اطالعــات کافــی در ایــن زمینه
وجــود داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل بایــد منتظــر پایــان ایــن
شــرایط باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمدیــد تعطیــات شــرایط را پیچیــده
تــر و ســخت تــر مــی کنــد خاطرنشــان کــرد :اگــر از روز شــنبه
فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری از ســر گرفته شــود نیــز امکان

احتمال نداشــتن
ادامــه خســارت در حــوزه تئاتــر وجــود دارد زیــرا
ِ
تماشــاگر را نیــز بایــد در نظــر گرفــت و یــا گــروه تمایــل بــه اجرا
نداشــته باشــد وضعیــت فعلــی طبیعــی نیســت کــه بتوانیــم آن را
پیــش بینــی کنیــم یــا خســارات را دقیــق تعییــن کنیــم.
بــه گفتــه وی ،امــکان تمدیــد اجراهــا یــا موکــول کــردن آن
بــه بعــد از آغــاز ســال نــو نیــز مشــکالتی را بــه همــراه خواهــد
داشــت زیــرا ممکــن اســت گــروه هــای نمایشــی امــکان اجــرا
در تاریــخ جدیــد را نداشــته باشــند بــه همیــن دلیــل در شــکل
معضــل بــه وجــود آمــده تغییــری ایجــاد نمــی شــود.
چگینــی بــا بیــان اینکــه این خســارات و آســیب هــا تنهــا مربوط
بــه تماشــاخانه هــا نیســت و گــروه هــای نمایشــی را نیــز تحــت
تاثیــر قــرار مــی دهــد اظهــار داشــت :بــا وجــود قــول حمایــت
از ســوی اداره کل هنرهــای نمایشــی تصمیــم گیــری دربــاره
میــزان ،نحــوه و زمــان آن بــه بعــد از برنامــه تعطیــات موکــول
شــده اســت .پیــش از ایــن نیــز در پــی اتفاقــات قطعــی اینترنــت
در آبــان مــاه گذشــته بلیــت فروشــی نمایــش هــا بــا مشــکالت
فراوانــی مواجــه شــد و تماشــاخانه هــای خصوصــی و گــروه
اجرایــی ضررهایــی را متحمــل شــدند.
از شــامگاه شــنبه ســوم اســفندماه بــا وجــود بلیــت فروشــی های
صــورت گرفتــه ســینما ،تئاتر و کنســرت هــای موســیقی ،تعطیل
شــدند امــا عرصــه هنرهــای نمایشــی بــه دلیــل شــرایط حاکــم

اقتصــادی بــر تماشــاخانه هــای خصوصــی و پویــا بــودن اجــرای
نمایــش هــا بیــش از ســایر حــوزه هــای فرهنگــی و هنــری
ضررهایــی را متحمــل خواهــد شــد.
بیمــاری کوویــد ۱۹-کــه ناشــی از ویــروس کرونــا جدیدی اســت
از اوایــل ماه دســامبر ســال گذشــته میــادی (دی ماه) در اســتان
هوبــی چیــن شــیوع یافــت .ایــن بیمــاری تــا امــروز (ســه شــنبه)
باعــث فــوت  ۲هــزار و  ۷۰۴نفــر در جهــان شــده اســت کــه
بیشــتر آنــان در چیــن بودهانــد.
رییــس مرکــز روابــط عمومی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی امــروز اعــام کــرد کــه تاکنــون ۹۵
نفــر در کشــور بــه طــور قطعــی بــه کرونــا مبتــا شــده و  ۱۵نفر
فــوت کردهانــد.
ایــن بیمــاری اگرچــه واکســن و درمــان خاصــی نــدارد؛ قابــل
پیشــگیری اســت و بـ ه راحتــی و بــا راهکارهــای ســاده میتــوان
از شــیوع و ابتــا بــه ایــن کرونــا جلوگیــری کــرد؛ مــردم بایــد از
تــردد و تماسهــای غیرضــروری و حضــور در اجتماعــات پرهیــز
کننــد ،فاصلــه منطقــی را بــا همــه افــراد (یــک متــر) رعایــت
کــرده و روبوســی و دســت داد ن را کنــار بگذارنــد .همچنیــن
افــرادی کــه عالئــم ســرماخوردگی دارنــد ،در منــزل بماننــد،
بــه ســرعت مراقبتهــای درمانــی را از طریــق پزشــکان انجــام
دهنــد و بــا ســایر افــراد تمــاس نداشــته باشــند.

هنرمند خوشنویس تاکید کرد :

رکود اقتصادی باعث حذف آثار فرهنگیو هنری از سبد خانوادهها شد

هنرمنــد خوشــنویس بــه رابطــه مســتقیم اقتصــاد هنــر بــا اقتصاد
عمومــی اشــاره کــرد و گفــت :در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه
رکــود اقتصــادی کشــور بــه طــور طبیعــی نخســتین چیزی کــه از
ســبد کاالی خانوادههــا حــذف شــد آثــار هنــری و فرهنگی اســت.
نمایشــگاه گروهــی خوشنویســی محمــود رهبـران ،احمــد احمدی
و یــادگار خیــام بــا عنـوان نقطــه جمعــه دوم اســفندماه گشــایش
یافــت و همــه آثــار نمایشــگاه نیــز طــی چنــد ســاعت بــه فــروش
رفــت .یــادگار خیــام درگفتوگــو بــا خبرنــگار فرهنگی ایرنــا گفت:
بــه صــورت کلــی ،هنــر بــازار چنـدان پــر رونقی نداشــته اســت اما
بــا وجــود محدودیــت هــا ،موفقیــت هایــی را نیــز شــاهد بــوده ایم
کــه در نــوع خــود کــم نظیــر اســت.
وی ادامــه داد :رکــورد  ۲۶میلیــارد تومانــی حـراج ترانــه بــاران در
خوشنویســی و فــروش  ۹میلیــارد تومانــی پنــج بــرگ از شــاهنامه
فردوســی ،در آبــان مــاه گذشــته از ایــن موفقیــت هاســت .ایــن
اتفــاق بســیار ارزشــمند و امیــدوار کننــده ای اســت کــه نشــان از
عالقهمنــدی و توجــه خــاص بخــش خصوصــی بــه هنــر ملــی
ایـران اســت .وی بــا تشــریح شــاخصه هــای هنــر ایـران ایرانــی

گفــت :خوشنویســی بــه عنـوان هنــر کشــورمان ،زینــت بخــش
بســیاری از مــوزه هــای معتبــر جهــان اســت امــا بــا وجــود
این،آنگونــه کــه بایــد ایــن هنــر بــه جهــان معرفی نشــده اســت و
اگــر هــم فعالیتــی بــوده توســط هنرمنـدان شــاخص و بــا ســرمایه
گـذاری شــخصی انجــام شــده اســت .وی افــزود :در ایــن میــان به
وضــوح عــدم حمایــت هــای دولتــی ب ـرای معرفــی و گســترش
خوشنویســی و بــه تبــع آن ادبیــات و فرهنــگ ایرانــی دیــده
مــی شــود کــه بــا رونــد بـرای ورود بــه بازارهــای جهانــی بســتر
مناســب فراهــم نشــده اســت .بــه هــر حــال بــا ایــن شـرایط کــه
عــرض شــد فــروش  ۲۵الــی ۳۰درصــدی در هــر نمایشــگاه ،یک
موفقیــت چشــمگیر بــه حســاب مــی آمــد و رزومــه خوبــی بـرای
شــخص هنرمنــد ثبــت مــی شــد.
خیــام بــا اشــاره بــه فــروش تمــام آثــار نمایشــگاه در روز افتتاحیــه
گفــت :اینکــه نمایشــگاه در روزنخســت بــا فــروش صــد درصــدی
بــه چنیــن رکــوردی دســت پی ـدا مــی کنــد جــای خوشــحالی
و امیــدواری اســت و ایــن موفقیتــی اســت بــرای جامعــهی
خوشنویســی کشــوربه حســاب مــی آیــد.

آگهـی تغییـرات شـرکت مسـیر پـروژه خـاور شـرکت تعاونـی بـه شـماره ثبـت  31627و
شناسـه ملـی  10380468458به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطور فـوق العاده
مـورخ 10/12/1394و نامـه شـماره 1033مـورخ  09/01/1395اداره تعـاون کارورفـاه اجتماعی
خراسـان رضـوی تصمیمات ذیل اتخـاذ شـد - 1 :اسـداهلل فراوانی0859240398محمد فراوانی
 0070444846علـی مردانـی طرقـی  0942538250بـه عنـوان اعضـای اصلی هیئـت مدیره
میـرزا غالمحسـین فراوانی  0859092161معصومـه خادم ابوالفضـل  0793335698به عنوان
علـی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سـال انتخاب شـدند 2- .حسـین فراوانـی001294541
فاطمـه فراوانـی 0923948732بـه ترتیـب بـه عنـوان بـازرس اصلی و علـی البدل بـرای مدت
یک سـال مالی انتخاب شـدند .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی اداره ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشـهد ()787086
------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت کشـاورزی مرغـداران شهرسـتان تایبـاد شـرکت تعاونی به شـماره ثبت
 515و شناسـه ملـی  10840116008بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ
 28/11/1397و نامـه شـماره  1487/5/2/9/516مـورخ  19/12/97اداره تعـاون روسـتایی
شهرسـتان تایبـاد تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد - 1 :آقـای بصیراحمـد دانایـی مشـهدریزه ئی به
شـماره ملـی  0749880491بـه عنـوان بـازرس اصلی  ،آقای عبدالرشـید خادمی به شـماره ملی
 0749408146بـه عنـوان بـازرس علی البدل برای یک سـال مالی انتخاب گردیدند -2 .سـرمایه
شـرکت از مبلـغ  900000000ریـال به مبلـغ  1070000000ریال افزایش یافـت و ماده مربوطه
در اساسـنامه اصالح گردید - 3 .صورتهای مالی  1396به تصویب رسـید .اداره کل ثبت اسـناد و
امالک اسـتان خراسـان رضوی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری تایباد ()787091
------------------------آگهـی تغییرات شـرکت تولید روسـتایی ترشـیز یـک ارغا شـرکت تعاونی به شـماره ثبت 429
و شناسـه ملـی  10380062803بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 08/07/1397
و برابـر نامـه شـماره 3500/19/506مـورخ 6/9/1398اداره تعـاون روسـتائی شهرسـتان خلیـل
آبـاد تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای علـی اکبر عباسـی بـه شـماره ملـی 0901481297
بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره -آقای محمـد باقر سـلیمانی فـرد 0901519235بسـمت نایب
رئیـس هیئـت مدیـره  -آقای علیرضـا معصومی 0901473121بسـمت منشـی هیـأت مدیره
آقای مجید اسـکندری فر به شـماره ملی  0902305611بسـمت مدیرعامل شـرکت انتخابگردیدنـد  .طبـق ماده  48اساسـنامه شـرکت کلیه چکها  ،قـرارداد ها واسـناد واوراقی که ایجاد
تعهـد بـرای شـرکت نمایـد ویاتمـام ویاقسـمتی از حـق شـرکت را منتفی سـازد  ،باسـتتثنای
مواردیکـه هیـأت مدیـره بـه منظـور اداره امور جاری شـرکت ترتیـب خاصی داده باشـد ،پس از
تصویـب هیـأت مدیره بـا امضاء آقای علی اکبر عباسـی به شـماره ملـی  0901481297رئیس
هیـأت مدیـره و آقـای مجیـد اسـکندری فر بـه شـماره ملـی 0902305611مدیرعامـل ومهر
شـرکت معتبرخواهـد بـود ولی اوراق عادی شـرکت فقط با امضـاء مدیرعامل صادر خواهد شـد
مگـر مراسلات هیـأت مدیـره کـه با امضـاِ رئیـس هیأت مدیـره صـورت خواهـد گرفت.ضمنا»
بـر اسـاس تبصـره ذیل ماده  41اساسـنامه شـرکت درغیـاب رئیس هیـأت مدیره وظایـف او به
عهـده نایـب رییـس آقای محمد باقر سـلیمانی فرد به شـماره ملـی  0901519235خواهد بود
 .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات
غیرتجاری کاشـمر ()788594
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت منحلـه در حـال تصفیـه کشـت و صنعـت و تامیـن مسـکن کارکنان
بانک ملی شـعب اسـتان خراسـان شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت  8088و شناسه ملی
 10380238720به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی مورخ  01/11/1397تصمیمات
ذیـل اتخـاذ شـد  - :آقـای محمد جـواد آشـور زاده بـه کدملـی 0938639706به عنـوان مدیر
تصفیـه بـرای مـدت یـک سـال تعییـن گردیـد  - .محـل تصفیـه بـه نشـانی شـاندیز  -پشـت
روسـتای حصـار سـرخ مجتمـع گلهـای شاندیزکدپسـتی  9356111311می باشـد  .اداره کل
ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
مشـهد ()788597
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت مـرغ گوشـتی نسـیم رشـتخوار شـرکت تعاونی به شـماره ثبـت 1441
و شناسـه ملـی  10380136610بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ
 21/04/1397و نامه شـماره  210858مورخ  8/11/97اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان
رشـتخوار تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد - :اساسـنامه جدیـد تعاونی در 52مـاده و  28تبصـره مورد
تصویـب قـرار گرفـت و جایگزیـن اساسـنامه قبلی گردیـد  .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان

وی در پایــان گفــت :بــدون شــک ســرمایه گــذاری در هــر
شــاخهای باعــث رونــق اقتصــادی و تولیــد آن رشــته ممــی شــود،
ســرمایه گ ـذاران و مجموعــه داران شــخصی نقــش بس ـزایی در
تولیــد آثــار هنــری و ترویــج آن دارد.
در ایــن نمایشــگاه گروهــی ۳۳ ،تابلــوی خوشنویســی از ســه
هنرمنــد بــه نمایــش گذاشــته شــده بــود کــه همگــی آنهــا در
افتتاحیــه بــه فــروش رســید .ایــن تابلوهــا از  ۶تــا  ۱۸میلیــون
تومــان قیمتگــذاری شــده بودنــد.
غالمحســین امیرخانــی رئیــس انجمــن خوشنویســان در آییــن
افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه ایــن متــن را ارســال کــرد« ::برگـزاری
نمایشــگاههای هنــری در کشــور مــا در ایــن چنــد دهه بــه ترتیبی
بــوده کــه ســیر اســتقبال مخاطبــان ،رشــد کمــی و کیفــی مثــال
زدنــی داشــته اســت .در کشــورهای مختلــف نیــز به مناســبتهای
مختلــف ،نمایشــگاههای مشــابه برگــزار میشــود کــه البتــه
برخــی از آنهــا دورهای بــوده و جــدول تاریخــی و زمانبنــدی دارنــد.
ایــن نمایشــگاهها هــر ک ـدام در جــای خــود امتیــازات ویــژهای
دارنــد امــا نمایشــگاههایی هســتند کــه بــه همــت و تــاش

خراسـان رضـوی مرجـع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری تربـت حیدریـه ()788599
----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت روسـتایی حسـامی شـرکت تعاونـی به شـماره ثبـت  123و شناسـه
ملی  10380022993به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ  25/01/1398و نامه شـماره
 413/19/506مورخ  21/03/1398اداره تعاون روسـتایی کاشـمر تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 1 :
آقـای محمد توفیقی  0900619368بسـمت رئیـس و آقای علیرضا طاهـری 0900618841بسـمت نایـب رئیـس و آقـای محمـد میرزایـی خـروی  0901792640بسـمت منشـی هیات
مدیـره و خانـم زینـب دهقان کریـزی  0901297811بسـمت مدیر عامل شـرکت بـرای مدت
سـه سـال انتخاب شـدند و کلیه چکها  ،قراردادها و اسـناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شـرکت
نمایـد و یـا تمـام و یـا قسـمتی از حق شـرکت را منتفی سـازد  ،با اسـتثنای مـواردی که هیات
مدیـره بـه منظـور اداره امـور جـاری شـرکت ترتیب خاصـی داده باشـد ،پـس از تصویب هیات
مدیـره بـا امضـاء رئیس هیـات مدیره و مدیر عامل و مهر شـرکت معتبـر خواهد بود ولـی اوراق
عـادی شـرکت فقـط بـا امضاءمدیر عامل صـادر خواهد شـد مگر مراسلات هیات مدیـره که با
امضارئیـس هیـات مدیره صـورت خواهد گرفت .ضمنا براسـاس تبصره ذیل ماده  41اساسـنامه
شـرکت در غیـاب رئیـس هیـات مدیـره وظایف او به عهـده نایب رییـس خواهد بـود  .اداره کل
ثبـت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضـوی مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
کاشمر ()788601
---------------------------آگهـی تغییرات شـرکت روسـتایی حسـامی شـرکت تعاونی به شـماره ثبـت  123و شناسـه ملی
 10380022993بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عادی سـالیانه مـورخ  21/08/1397و
نامـه شـماره  413/19/506مـورخ  21/03/1398اداره تعـاون روسـتایی کاشـمر تصمیمـات ذیل
اتخـاذ شـد -1 :آقـای محمـد توفیقی به کـد ملـی  - 0900619368آقای محمد میـرزای خروی
بـه کـد ملـی  -0901792640آقـای علیرضـا طاهری به کد ملـی  - 0900618841آقای حسـن
موتمنـی بـه کد ملـی  - 0901889113آقای محمـد طاهریان به کد ملی  090178683بسـمت
اعضـای اصلـی هیـأت مدیـره وآقـای محمـد راعـی بـه کـد ملـی  - 0901268781آقای حسـن
طاهریـان بـه کد ملـی  0890059683بسـمت اعضـای علی البدل هیـأت مدیره برای مدت سـه
سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد  2-آقـای علـی فالحی مقـدم بـه کـد ملـی  0901893341آقای
مهـدی صادقـی طرقـی به کد ملی 0900620331بسـمت بازرسـین شـرکت برای مدت یکسـال
مالـی انتخـاب گردیدنـد  3-صورتهـای مالـی سـال  96به تصویـب رسـید اداره کل ثبت اسـناد و
امالک اسـتان خراسـان رضوی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشـمر ()788614
-------------------------آگهی تغییرات شـرکت تولید روسـتایی ترشـیزده شرکت تعاونی به شـماره ثبت  1168و شناسه
ملی  10380121002به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی مـورخ  23/09/1396و نامه
شـماره  1492/19/506مورخ  14/10/96اداره تعاون روسـتایی شهرستان کاشمر تصمیمات ذیل
اتخـاذ شـد  - 1 :آقـای رحمـت اهلل جهانـی محمدیه به کـد ملـی  0902093053و آقای مهدی
مهربانیـا بـه کـد ملـی  0901194646به سـمت بازرسـین شـرکت بـرای مدت یک سـال مالی
انتخـاب گردیدنـد - 2 .صورتهـای مالـی  1395بـه تصویب رسـید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان خراسـان رضوی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کاشـمر ()788620
-------------------------آگهی تغییرات شـرکت مرغ گوشـتی نسـیم رشـتخوار شـرکت تعاونی به شـماره ثبت  1441و
شناسـه ملی  10380136610به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی مورخ 21/04/1397
و نامـه شـماره  210858مـورخ  8/11/97اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعی شهرسـتان رشـتخوار
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - :صـورت هـای مالـی سـال  1396مـورد تصویـب قرار گرفـت - .
اعضـاء هیئـت مدیره به قرار ذیـل انتخاب گردیدند :علیرضـا حدادی به کدملـی 6509218097
علـی نجفـی ثانـی رشـخواری بـه کدملـی  6509660261حبوبـه نجفـی ثانـی رشـخواری بـه
کدملـی  6509914034بـه سـمت اعضـای اصلـی هیـات مدیـره و محمـد حـدادی بـه کدملی
 0690362811و مریـم حـدادی بـه کدملـی  6509919729بـه سـمت اعضـای علـی البـدل
هیئـت مدیـره برای مدت سـه سـال انتخاب گردیدند - .فاطمه سـلطان اسلامی نـژاد به کدملی
 0935411331بـه سـمت بـازرس اصلـی و بتـول حدادی بـه کدملی  6509926296به سـمت
بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یکسـال مالی انتخـاب گردیدنـد  .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان خراسـان رضوی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری تربت حیدریه ()788639
----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونی اعتبـار کارکنان ثبت احوال خراسـان به شـماره ثبـت 15730
و شناسـه ملـی  10380313509بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ

دوســتان هنرمنــد مــا در ش ـرایطی برگ ـزار میشــوند کــه خــارج
از آن موقعیتهــای رســمی برپــا میشــود .ایــن نمایشــگاههای
هنــری برخاســته از ذوق و قریحــه و همــت هنرمن ـدان خــاق
اســت.
نمایشــگاههای ذکــر شــده در زمینــه خوشنویســی هــر کــدام
امتیــازی دارد کــه ب ـرای جوانــان عالقمنــد بــه عالــم هنــر بــه
گونـهای الهامبخــش بــوده و بــه مثابــه یــک کالس درس اســت و
هنرجویــان میتواننــد از دیــدن نمایشــگاهی کــه از طــرف هنرمند
برجســته برگــزار میشــود ،بســیار بیاموزنــد .نمایشــگاههای
گروهــی در ذات خــود معانــی دیگــری هــم دارنــد :اول اینکــه
بــه یکدیگــر احت ـرام میگذارنــد .دوم در موقعیــت هــم اندیشــی،
همراهــی و همدلــی نســبت بــه یکدیگــر قـرار میگیرنــد .ســوم
قبــول خاطــری و همدیگــر را دوســت دارنــد و میخواهنــد از
یکدیگــر بیاموزنــد و بــه طــور کلــی کار جمعی در کشــور مــا چون
کــم ســابقه اســت ،ایــن ارزش بــه صــورت فــوق العــاده ای در
نمایشــگاهی کــه چندیــن نفــر بــا هــم شــرکت میکننــد ،قابــل
بیــان و ارزش اســت.

فرهنگ
شنبه  10اسفند 139 8
شمــاره 3906
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خبـر
علیاکبر قاضیزاده با اشاره به بحران کرونا:

رسانهها به جای ایجاد وحشت ،روشنگری کنند
علیاکبـر قاضـیزاده با تاکید بر اینکه رسـانهها
در بحـران پیشآمده به واسـطهی کرونا بیشـتر
وظیفهی روشـنگری دارند ،در این زمینه متذکر
شـد :نمیگویم ماجرا کوچک اسـت و حادثهای
پیـش نیامده ،امـا به جای اینکه وحشـت ایجاد
کنیـم و بـه وحشـت ایجـاد شـده دامـن بزنیم،
سـعی کنیم به مـردم راه را نشـان دهیم.
ایـن اسـتاد روزنامهنـگاری در گفتوگویـی بـا
ایسـنا دربـارهی وظیفـه رسـانهها در اتفاقـات
اخیـر و بـه ویـژه کمـک بـه انتشـار اخبـار
موثـق دربـارهی ویـروس کرونـا ،بـه وجهی از
رسـانه اشـاره کـرد که دنبـال جـذب مخاطب
میگـردد .او در توضیـح ایـن مطلـب گفـت:
اصـو ًال رسـانهها دنبـال خبرهـای معمولـی و
پیشپـا افتاده نیسـتند در نتیجه خـواه یا ناخواه
بـه طـرف خبرهـای تلـخ کشـیده میشـوند؛
خبرهایـی از قبیـل قتـل ،جنایـت ،کمبـود،
رکود ،ورشکسـتگی ،اختالس و سـوء اسـتفاده
از خبرهایـی کـه معمو ًال جنبه شـادمانی ندارند
و بیشـتر جنبههـای سـیاه دارنـد.
وی ادامـه داد :اینکـه میگوینـد روزنامهنگاران
سـیاهنمایی میکننـد ،واقعیـت ایـن اسـت که
ایـن خواسـته روزنامهنـگاران نیسـت ،بلکـه
خواسـته مخاطبـان اسـت .این روزهـا در میان
افـراد زیـاد گشـتم و متوجـه شـدم متاسـفانه
فضـای مجـازی بالی بزرگی بر سـر مـا آورده
اسـت .فضای مجـازی به پیـروی از این اصل،
در جهـت فاجعهآمیـز و بحرانـی نشـان دادن
فضـا اقـدام میکنـد .در حـال حاضـر زندگـی
در جریـان اسـت .االن مـردم در حـال زندگـی
کـردن هسـتند خریـد و فـروش میکننـد،
تحصیـل میکننـد ،کارهایـی کـه الزم اسـت
انجـام میدهنـد .فکـر میکنـم کمـی هـم ما
رسـانهها و روزنامهنگاران به طـرح این روزگار،
رنـگ سـیاهی نپاشـیم بهتر اسـت.
او در عیـن حـال گفت :نمیگویـم این ماجراها
را ندیـد بگیریـم امـا بـه جـای بزرگ کـردن و
خطرنـاک جلـوه دادن ایـن مسـاله ،بگوییم در
برابـر یک بیمـاری همهگیر به ایـن خطرناکی
چـه کننـد .من شـنیدم کـه در متـرو میگفتند
میخواهنـد تهـران را قرنطینـه کنند ،آیـا با ۲۰

 14/11/1396و نامـه شـماره  102354مـورخ  23/5/97اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشـهد
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  - 1 :اساسـنامه جدید شـرکت شـامل 63ماده و36تبصره به تصویب
رسـید - 2 .بند  4ماده  11اساسـنامه و تبصره ماده  20اساسـنامه به شـرح صورتجلسـه اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات
غیرتجاری مشـهد ()788646
-----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت پارک صنعتی آپادانا خراسـان شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت
 29517و شناسـه ملـی  10380447667بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی بطور
فـوق العـاده مورخ  14/08/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  :الف) آقای سـید محمود حسـینی
بـه شـماره ملـی  5749665461ب) آقـای هادی حسـینی به شـماره ملـی 5749681531ج )
آقـای رمضانعلـی اسـماعیلی بـه شـماره ملـی  0901520500د ) آقای امیر علی اسـماعیلی به
شـماره ملـی  0941939502ح ) آقـای علی اکبر نیکو سـخن به شـماره ملـی 0652279619
بـه عنـوان اعضای اصلـی هیئت مدیره برای مدت دو سـال انتخاب گردیدند  .آقـای امیر دیبایی
بـه شـماره ملـی  0943151449بـه عنوان بـازرس اصلی و آقـای محمد عابدی به شـماره ملی
 0932073964بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل برای مـدت یک سـال مالی انتخـاب گردیدند.
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات
غیرتجاری مشـهد ()788664
---------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت پـارک صنعتـی آپادانـا خراسـان شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره
ثبـت  29517و شناسـه ملـی  10380447667بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ
 14/08/1398تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :الـف  :آقـای سـید محمـود حسـینی بـه سـمت
رئیـس هیـات مدیـره شـماره ملـی  5749665461آقای هادی حسـینی به سـمت نایب رئیس
شـماره ملـی  5749681531آقـای رمضانعلـی اسـماعیلی به سـمت عضو هیات مدیره شـماره
ملـی  0901520500آقـای امیـر علـی اسـماعیلی بـه سـمت عضـو هیـات مدیره شـماره ملی
 0941939502آقای ناصر شـاهی فردوس به سـمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء و سـهامداران
) شـماره ملی  0859220788آقای علی اکبر نیکو سـخن به سـمت عضو هیات مدیره شـماره
ملـی  0652279619انتخـاب گردیدنـد  .ب :کلیـه چکهـا و اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور
شـرکت بـه امضـاء ثابـت مدیر عامـل و متغیر رئیـس یا نائب رئیـس هیئت مدیره همـراه با مهر
شـرکت دارای اعتبار می باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی اداره ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشـهد ()788666
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت داده پـردازی دور نمـای دانـش فـردا بـا مسـئولیت محدود به شـماره
ثبـت  335310و شناسـه ملـی  10103720652بـه موجـب نامـه شـماره169723/98مورخ
06/09/1398اداره ثبـت شـرکتهای غیر سـهامی وبه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق
العـاده مـورخ  06/08/1398مرکـز اصلـی شـرکت از واحد ثبتی تهـران به آدرس اسـتان ایالم ،
شهرسـتان ایلام  ،بخـش مرکزی  ،شـهر ایالم ،محله شـاد آباد  ،خیابـان آزادی  ، 8بلـوار آزادی
 ،پلاک  ، 0طبقـه همکـف بـه کـد پسـتی 6931865681 :انتقـال یافـت و در ایـن اداره تحت
شـماره 7223به ثبت رسـیده اسـت و جهت اطالع عموم آگهی می گردد .اداره کل ثبت اسـناد
و املاک اسـتان ایلام اداره ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری ایلام ()787381
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت مهندسـی آریا سـازه نیوسـاد شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره
ثبـت  11065و شناسـه ملـی  10320202731بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ
 - : 08/08/1398آقـای سـعید بلـوچ زاده بـه شـماره ملـی  2992861855بـه سـمت رییـس
هیـات مدیره و مدیرعامل  -آقای سـید حسـن سـید حسـینی به شـماره ملـی 2993946201
بـه سـمت نایب رییـس هیات مدیره  -آقـای امیر ترابی نژاد به شـماره ملـی  2991674164به
سـمت عضو هیات مدیره شـرکت انتخاب شـدند - .کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک  ،سـفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسلامی و همچنین سـایر اوراق عادی و اداری با
امضـاء منفـرد مدیـر عامل همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمـان ()787455
--------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت روسـتایی الهیجان شـرکت تعاونی به شـماره ثبت  51و شناسـه ملی
 10860504016بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی مـورخ  25/11/1397و منضم
بـه نامـه شـماره  51870/184/20/205مـورخ  27/11/97اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان
رفسـنجان  -1عملیـات ترازنامـه وحسـاب سـودوزیان سـال مالـی 1396شـرکت موردتصویـب

میلیـون جمعیـت و حواشـی آن ایـن امـکان
وجـود دارد؟! جـای دیگـر هـم شـنیدم کـه
میگفتنـد پادگانهـا را هـم تعطیـل کردهانـد
مگـر میشـود مملکت را بـدون ارتش و سـپاه
و قوای امینتی گذاشـت! نـه در این قضایا بلکه
در خیلـی از قضایـای دیگـر نمیگویـم خبـر
نرسـانیم و نگوییـم کـه چـه خطـری آدمهای
ایـن سـرزمین را تهدیـد میکند ولـی کمی به
آن طـرف ماجـرا هـم نگاه کنیـم .بـا آدمهای
کارشـناس وزارت بهداشـت و دانشـگاهیان
مصاحبـه کنیـم و به مـردم توصیههـای عملی
و علمـی را بگوییـم کـه چـه کنند .مـردم باید
خریـد کنند باید معامله کنند بایـد درس بدهند
بـه مـردم بگوییم که در این فضـا چه کارهایی
میتواننـد انجـام دهند.
قاضـیزاده سـپس تاکید کـرد :نمیگویم ماجرا
کوچـک اسـت حادثـهای پیـش نیامـده اسـت
ولـی کمی بـه جای اینکه وحشـت ایجاد کنیم
و بـه وحشـت ایجـاد شـده دامـن بزنیم سـعی
کنیـم بـه مـردم راه را نشـان دهیـم .بـه آنهـا
بگوییـم در این شـرایط چـه کاری انجام دهند
بهتـر اسـت .آیـا دسـتکش یکبـار مصـرف و
ماسـک جلـوی انتقال ویـروس را میگیـرد آیا
در بیـرون غـذا نخوریم کمک میکنـد؟ آب را
چطور بنوشـیم بجوشـانیم یا چه کنیم؟ واقعیت
بایـد فکر کـرد دولت و وزارت بهداشـت در این
شـرایط چـه کار میتوانند بکننـد .در آب جاری
مملکـت واکسـن بریزند یا چـه؛ ذات آدمی هم
پویایـی و حرکـت اسـت آیـا میشـود همـه را
قرنطینـه کرد بیشـتر بایـد به دنبـال این قضایا
بـود و کمی به جای رعب و وحشـت و ترس و
دلهـره بـه مردم بگوییـم که چـه کار میتوانند
انجـام دهند.
قاضـیزاده بـا بیان اینکـه وظیفه رسـانه ها در
ایـن شـرایط بیشـتر روشـنگری اسـت ،گفت:
بـه مـردم بگوییم چـه کار کننـد .متاسـفانه در
زمانـی کـه سـیل آمـد مـا ایـن کار را نکردیم،
در قضایـای هواپیما و نسـبت به قضایای دیگر
نیـز با مـردم رک و راسـت نبودیم کـه بگوییم
چـه کننـد امـا حـاال فرصـت خوبی اسـت که
مـردم را آگاه کنیم.

وتاییدقرارگرفـت-2 .آقـای علی حسـنی کدملـی  3051160407بازرس اصلـی وآقای محمد
امینـی رنجبـر کدملـی  3051727377بـازرس علی البدل به مدت یکسـال انتخـاب گردیدند.
اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان کرمـان مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری
رفسـنجان ()787464
-------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تولیـد روسـتایی ایـوب دهـج شـرکت تعاونـی بـه شـماره ثبـت 918
و شناسـه ملـی  10630074314بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ
 17/05/1397و منضـم بـه نامـه شـماره  11276/342/3/20/205مـورخ  28/09/97اداره
تعـاون روسـتایی شهرسـتان شـهربابک  -1ترازنامـه وحسـاب سـود وزیان سـال مالـی  1395و
 1396مـورد تصویـب وتاییـد مجمـع قرارگرفـت -2 .اعضاء اصلـی وعلی البدل هیئـت مدیره به
شـرح ذیـل برای مدت سـه سـال مالـی انتخـاب گردیدند - :آقـای احمدمحمـدی دهج کدملی
 - 3149292379آقـای کوهـزاد برزگری دهج کدملـی  - 3149288045خانم منیره محمدی
دهـج کدملـی  - 3149856868آقـای محمدقربانـی دهجـی کدملـی  - 3149810426خانـم
فاطمـه محمـدی دهـج کد ملی  3140107226به سـمت اعضـای اصلی هیئت مدیـره وآقایان
بهـادر محمدی دهج کدملـی  - 3149294908اکبر محمدی دهج کدملـی  3149296031به
سـمت اعضای علـی البدل هیئت مدیره  -3آقای علی اسـماعیلی دهج کدملـی3149831441
بـه سـمت بـازرس اصلـی و آقـای صـادق اسـماعیلی دهـج کدملـی  3140045360به سـمت
بـازرس علـی البـدل به مدت یکسـال انتخـاب گردیدنـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان
کرمـان مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری شـهربابک ()787827
---------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت تولیـد روسـتایی ایـوب دهـج شـرکت تعاونی به شـماره ثبـت  918و
شناسـه ملـی  10630074314بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  24/08/1397و
منضـم بـه نامـه شـماره  11276/342/3/20/205مـورخ  28/09/97اداره تعـاون روسـتایی
شهرسـتان شـهربابک  -1آقـای احمدمحمـدی دهج کـد ملـی  3149292379بعنـوان رئیس
هیئـت مدیـره  -2آقـای کوهزادبرزگـری دهجـی کدملـی 3149288045بعنـوان نایـب رئیس
هیئـت مدیـره  -3خانـم منیـره محمـدی دهج به شـماره ملـی  3149856868بعنوان منشـی
هیئـت مدیـره  -4آقـای محمدقربانی دهجی کد ملـی  3149810426عضو اصلی هیئت مدیره
 -5خانـم فاطمـه محمدی دهج به شـماره ملـی 3140107226عضو اصلی هیئـت مدیره خانم
طیبـه برزگـری دهـج به شـماره ملـی  3149861918به سـمت مدیـر عامل انتخـاب گردیدند
 -2حـق امضـای کلیـه اسـناد واوراق تعهـد آور به اسـتثنای مواردیکـه هیئت مدیـره به منظور
اداره جـاری شـرکت ترتیبی خاص داده باشـد بـا امضاء مدیر عامل ورئیـس هیئت مدیره معتبر
خواهـد بـود اوراق عـادی شـرکت با امضاء مدیر عامل اسـت مگر مراسلات هیئت مدیـره که با
امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره صورت خواهـد شـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان
مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری شـهربابک ()787828
----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت آوام صنعـت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت  474و شناسـه ملـی
 10101796454بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  26/11/1398تصمیمـات ذیل
اتخـاذ شـد 1- :منصـوره سـادات میرقاسـمی بـه شـماره ملـی  0057376425به سـمت رئیس
هیئت مدیره  ،سـید مسـعود میرقاسـمی به شـماره ملی  0057376417به سـمت نایب رئیس
هیئـت مدیـره و عبداهلل فضلی به شـماره ملی  6189502571به سـمت مدیر عامـل برای مدت
دو سـال انتخاب شـدند 2- .کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهد آور شـرکت با امضای مدیرعامل یا
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت دارای اعتبار می باشـد /.اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان مرکـزی مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری زرندیـه ()787502
------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت مهتـا صنعـت پخش پاسـارگاد بـا مسـئولیت محـدود به شـماره ثبت
 13511و شناسـه ملی  14005739064به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 27/11/1397تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  :احمد پارسـائیان به شـماره ملـی  0530521156با
پرداخـت مبلـغ  13099990000ریـال بـه صنـدوق شـرکت سـهم الشـرکه خـود را بـه میـزان
 14999990000ریـال افزایـش داد .در نتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ  1900010000ریـال
بـه مبلـغ  15000000000ریـال افزایـش یافـت و مـاده  4اساسـنامه بـه شـرح مذکـور اصلاح
گردید .مبلغ سـهم الشـرکه نهایی شـرکا بدین شـرح می باشـد  :احمد پارسـائیان به شماره ملی
 0530521156دارای مبلـغ  14999990000ریـال سـهم الشـرکه میثـم ذوالفقاری به شـماره
ملـی  0532593170دارای مبلـغ 10000ریـال سـهم الشـرکه  /.اداره کل ثبـت اسـناد و امالک
اسـتان مرکـزی اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری اراک ()787516

