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چه نمایشگاههای هنریای در پایتخت دایرند؟

تصمیمگیری ستاد ملی کرونا درباره
تعطیلی مجدد فعالیتهای هنری

ستاد ملی مقابله با کرونا در صورت استمرار
موج دوم شیوع ویروس کرونا ،روز شنبه
هفته آینده درخصوص اعمال محدودیتهای
ت مراکز فرهنگی و هنری
مجدد در حوزه فعالی 
تصمیمگیری خواهد کرد.
به گزارش مهر ،همزمان با اوجگیری موج
دوم شیوع ویروس کرونا و افزایش نگرانیها
بابت ابتال به این ویروس در مجامع عمومی،
ادامه فعالیت مراکز هنری که از ابتدای تیرماه
و با تصمیمگیری ستاد ملی مقابله با کرونا از
سرگرفته شده بود ،در هالهای از ابهام قرار گرفته
است .این ابهامات با انتشار برخی اخبار تأیید
نشده درباره تعطیلی برخی فعالیتهای هنری
در برخی استانها تشدید شد.
بزاده ،مشاور وزیر بهداشت،
علیرضا وها 
ضمن اشاره به اینکه هنوز ستاد ملی مقابله با
کرونا در این زمینه تصمیمگیری قطعی نداشته
است ،توضیح داد :درصورت استمرار وضعیت
قرمز در برخی استانها و ادامه اوجگیری
شیوع کرونا در کشور ،ستاد ملی در این زمینه
تصمیمگیری خواهد کرد.
وی درباره زمان تصمیمگیری قطعی در این
زمینه هم گفت :روز شنبه جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا در این زمینه برگزار خواهد شد
و در صورت ادامه سیر صعودی شیوع این
بیماری ،درباره تعطیلی و اعمال محدودیت
مجدد در زمینه فعالیتهای هنری تصمیمگیری
قطعی صورت خواهد گرفت.
در مواجهه با موج نخست فراگیری ویروس
کرونا ،کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور
با اطالعیه وزارت ارشاد ،از سوم اسفندماه سال
گذشته تعطیل شدند و این تعطیلی تا پایان
خردادماه امسال ادامه پیدا کرد .با تصمیم ستاد
ملی مقابله با کرونا و صدور اطالعیه از سوی
وزارت ارشاد ،از اول تیرماه فعالیت سالنهای
سینما ،تئاتر و موسیقی از سر گرفته شد.

فرهنگوهنر

از نمایشگاههای برخط تا دیوارهای گالری
اوایل تیرماه بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پیشگیری
از شیوع ویروسی همهگیر به نام کووید  19کلیه فعالیتهای هنری را
تعطیل کرد .گالریها هم پس از این تصمیم ،برگزاری نمایشگاهها را
تا اطالع ثانوی تعطیل کردند .پس از گام دوم فاصلهگذاری هوشمند
که کسب و کارها یکی پس از دیگری کارشان را از سر گرفتند،
گالریها نیز با رعایت پروتکلهای مدنظر ستاد ملی مقابله با کرونا
کمکم کارشان را از سر گرفتند .البته پیش از این هم برخی گالریها،
راهکاری برای از دست ندادن ارتباط با مخاطبان شان اندیشیدند و
با برگزاری نمایشگاههای آنالین تالش کردند تا فاصلهها را کم کنند و
ی مجازیشان دعوت
عالقهمندان را از طریق اینترنت به نمایشگاهها 
کنند.
حاال مدتی است که گالریها دوباره فعالیت فیزیکی خود را آغاز
کردهاند .در این گزارش تالشی داریم تا به برخی از نمایشگاههای
آنالین و فیزیکی نگاهی گذرا داشته باشیم .حدود  40نمایشگاه در
پایتخت در این روزها مشغول فعالیت هستند.
گالری «باما» از  13تیرماه میزبان نمایشگاه انفرادی حبیب یوسفی
با عنوان «بیسایگی» خواهد بود .در بیانیه این نمایشگاه آمده است:
«همیشه آواره بودم ،بین دنیای واقعی و خیال؛ یه دائم السفر که
هیج جا ،حکم وطنش رو پیدا نمیکرد .نمیدونستم دقیقا کی هستم.
میدونستم نقاش نیستم ،اما هوس طراحی داشتم .هرکز فکر نکردم
که خطاطم ،اما از صدای چرخیدن قلم روی کاغذ سرمست میشدم.
نقش پارچهها منو تو خودش گم میکرد .گاهی برای خودم رخت
نو میدوختم ،یه شال گردن رنگ رنگ ،یه عالمه رومیزی توری،
چند تا عروسک کوچولویی که میتونست همدمم باشه .من شاعری
نمیدونستم ،اما جادوی کلمهها منو با خودش برد ،آنقدر دور که
برگشتن ممکن نبود .همون روزا بود که «دخترک الل بیسواد» متولد
شد .میدونستم هر آدمی سایه همونیه که دوستش داره یا اون
دوستش داره .اما دخترک من سایه نداشت.
دیگه چارهای نبود .باید نقاشی میکشیدم .از کامواها یه شال
تازه میساختم .شاید یه تور نو .من ناگزیر بودم از شعرهایی که نه
میتونست بگه ،نه میتونست بنویسه ،تصویر بسازم .بیسایگی،
سایهی صدای دخترک الل بیسواد منه».
این نمایشگاه تا  19تیرماه هر روز از ساعت  16تا  22در گالری
مذکور واقع در خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی ،تقاطع
خیابان فلسطین و بزرگمهر ،روبروی سفارت فلسطین ،پالک ،356
عمارت دل به تماشا است.
نمایشگاه نقاشی با عنوان «رش» نیز با گردآوری مجتبی امینی از
 30خرداد ماه توسط گالری «فضای اردیبهشت» آغاز به کار کرده
است .امینی در این باره نوشته است« :نقاشیهای م ُعمری میان
انتزاع و امر واقع معلقاند چنان به سوژه نزدیکاند که رمانتیک جلوه
نمیکنند و درون فاجعهاند .کارهای علی معمری شطحگونهاند؛ در

اگهی تغییرات شرکت چاپار خدمات شمس سهامی خاص به شماره ثبت 8703
و شناسه ملی  14007242310به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/10/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  1-به موضوع شرکت عالوه
بر موارد قبلی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ،تصدی به فعالیت
خدماتی و نظافتی،تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی،عملیات بارگیری
و خلیه و یا ترخیص کاال،اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها
و یا کنفرانس ها ،ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی
،عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های
آب رسانی ،تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات
و ماهیان ،فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال
آن،فعالیت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ،تاسیس مرکز روان شناسی و
امور مشاوره و روان کاوی ،بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی
استاندارد،طراحی و اجرا سیستم ایمنی،خدمات شارژ،فروش و سائل و تجهیزات و
ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی،تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو
و موتور سیکلت ،انجام خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث
و موانع طبیعی با و غیره متقربه ،تولید و ارائه رایانه،تولید و ارائه دستگاه های
جانبی،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ارائه و پشتیبانی بسته های
نرم افزاری و  CDاطالعاتی تولید داخل،خدمات شبکه های اطالع رسانی ،مشاوره
و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ،شبکه داده ها ( ارائه اجرا و پشتیبانی
) امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی ،موضوعات مربوط به
تجارت الکترونیک ،انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی  ،صندوق های
حمایت از توسعه بخش کشاورزی  ،تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی،مشاوره
شغلی،ارائه تسهیالت به جویندگان کار،مشاوره روابط کار و کارگر ،طراحی و
توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی ،انجام خدمات حل و نقل درون شهری مسافر
و کاال و مرسوالت و یک موتوری،کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری
و بازرسی کشتی و کاال کشتی ها،آموزش در زمینه مدل کایت و گالیدر انواع
هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن ،حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل ونقل
داخلی و خارجی ریلی  ،ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی سرویسهای فنی
و تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی ،ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسیس
بیمارستان،زایشگاه ،اسایشگاه ،آزمایشگاه البراتور ،کارخانه داروسازی ،داروخانه
،حجامت  ،ورود هر نوع فرآورده های بیو لوژیک نظیر سرم وواکسن و فراورده
های آزمایشگاهی ومواد غذایی ،ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فراورده بیو
لوژیک و عرضه و فروش ،واردات بذر ،پیاز ،قلمه ،پیوند ریشه و میوه ،نهال و تخم
نباتات ،ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن،توزیع و صدور کلیه
سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی  ،فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی
،تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی
تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح
اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کشاورزی ،اشتغال به
تهیه و ترکیب و فروش داروها ،واکسن ها ،سرم ها،مواد بیولوژی و بیمارستانها
مخصوص دام ،ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی ،تصدی به فعالیهایی در
خصوص سرویسهایرادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی،خدمات اینترنت
(،)lSPتوزیع اینترنت(،)lSDPخدمات انتقال داده ها (،)PAPخدمات انتقال داده
از طریق ماهواره (،)SAPخدمات عمومی تلفن ثابت (،)PSTNخدمات مخابراتی
ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (،)GMPCSعرضه خدمات پستی و مرسالت
داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی ،تصدی به هرگونه فعالیت
ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی -برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی
،آموزش و تلیم راهنمایی و رانندگی،خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو
وموتور سیکلت و سایر موارد قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز
از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()896978

فاطمهامینالرعایا

ft.aminoroaya@gmail.com

بعد از چندین ماه تعطیلی نمایشگاههای هنری به دلیل شیوع کرونا ،چندی است که گالریها با رعایت پروتکلهای بهداشتی
کار خود را از سر گرفتهاند .حاال در شرایطی که بسیاری از فعالیتهای هنری به دلیل چندین ماه بیکاری دچار مشکالت بسیاری
شدهاند شاید بازدید ما از گالریها بتواند کمی رمق از دسترفته را به هنرهای تجسمی بازگرداند.

مدتی است
که گالریها
دوبارهفعالیت
فیزیکی خود را
آغاز کرد هاند.
در حال حاضر
حدود 40
نمایشگاهدر
پایتختبه
صورت آنالین و
حضوری در این
روزها مشغول
فعالیتهستند
طبیعت زندگی و کار میکند و نقاش نقیض چشماندازی را تصویر
میکند که میبیند .از دیگاش رنگ سیاه سرریز میشود ،منظره
ی است که
را مکدر و سیاه بازنمایی میکند .چشماندازش طبیعت 
انسان در وضع طبیعی تغییر ایجاد کرده .کارش مداقه در «شر»
و «اختالل کمتوجهی عمومی» است .مدخل نمایشاش« ،رش؛
درخت بیحاصل .درختی که خودش گُر میگیرد و میسوزد .سیاه».
ی است به بیتوجهی عمومی نسبت به محیط».
کنایها 
این نمایشگاه تا  16تیرماه ،هر روز از ساعت  12الی  20در فضای
مجازی به صورت آنالین برپا است.

موزه هنرهای دینی امام علی(ع) نمایشگاه نیز نمایشگاهی را با
عنوان «نگاهی به هنر شرق آسیا» به صورت مجازی با نمایش آثاری
از هنرمندان چین ،هند ،ژاپن ،نپال و تبت از  ۲۰خرداد تا  ۸مرداد
در صفحه اینستاگرام موزه هنرهای دینی امام علی(ع) به اجرا در
آورده است.
این نمایشگاه با رویکردی پژوهشی ،نمونههای درخشانی از آثار
هنرمندان تاثیرگذار در شکلگیری بخشی از هنر سدههای نوزدهم
و بیستم (میالدی) را ارائه میدهد که بیشتر آثار در قالب :چاپ
دستی (حکاکی روی چوب-اوکیوئه-ژاپنی) ،نقاشی به ویژه مکتب

نقاشیهای نائیو مادوبانی هند ،آثار حجمی فلزی و سفالی ،طراحی
و خوشنویسی چینی ،نقوش پارچه و صنایع دستی است که برخی
از این آثار برای اولین بار به نمایش در میآید.
هدف از برگزاری این نمایشگاه مجازی بسترسازی برای آشنایی و
آگاهی مردم نسبت به هنرهای آیینی دیگر فرهنگها و مبادالت و
تعمیق مشترکات فرهنگی هنری بین ایران و کشورهای شرق آسیا
است .این نمایشگاه میتواند به گسترش و شناخت بیشتر هنر و
تمدن درخشان چند هزار ساله شرق آسیا و ارتباط نزدیک آن با
فرهنگ و هنر با شکوه ایرانی کمک کند.
نمایشگاه مذکور گزیدهای است از مجموعهای کم نظیر و متعلق به
دو مجموعهدار پژوهشگر جهانگیر کازرونی و فریال سلحشور که طی
چندین دهه از نقاط مختلف دنیا گردآوری شده است.
عالقهمندان میتوانند برای دیدن این آثار (هر روز یک اثر)
به صفحه اینستاگرام موزه هنرهای دینی امام علی(ع) به آدرس
 iaram_artمراجعه کنند.
امید بازماندگان نیز آثار نقاشیاش را با نام «بدون عنوان» به
صورت آنالین توسط گالری «اُ» در معرض دید عالقهمندان قرار
داده است .او در اینباره چنین نوشته است« :اصلیترین موضوع
آثار بازماندگان ،زندگی و مناظر شهری است که با ضرب قلمموهای
خاص این هنرمند به تصویر درمیآیند .آثار او در کمال سادگی -
هرچند رمزآلود  -عموما بر اساس احساسی که هنرمند در لحظه
نسبت به فضا و شرایط زندگی داشته شکل گرفتهاند و درپی بیانی
شعارگونه نیستند .به عبارت دیگر ،آثار وی بیش از آنکه بر دنیای
واقعی استوار باشند ،قصد در بازنمایی احساس هنرمند در لحظهای
خاص را دارد و درنهایت ،آنچه آثار او را متفاوت میکند ،شکار
لحظههایی است که ممکن است افراد دیگر بیتوجه و بهسادگی از
کنار آن عبور کنند؛ مانند انعکاس نور بر روی بیلبوردی در جاده یا
حس وزش باد در شاخههای درختان در اثری دیگر .احساس جاری
و سادگی در آثار بازماندگان عنصری است که به سرعت مخاطب را
به وجد میآورد و این مسئله فارغ از حضور یا عدم حضور فیگور در
نقاشیها ،از عمده ویژگیهای برجست ه این هنرمند بهشمار میرود».
این نمایشگاه تا  16تیرماه در روزهای یکشنبه تا  5شنبه در ساعات
 12تا  20قابل مشاهده است.
گالری «پروژههای آران» از  6تا  27تیر نمایشگاه ِ انفردی محیا گیو
را با عنوان «بیکرانگی» بر پا کرده است .این مجموعه میتواند پیش
درآمدی بر دایرهالمعارف گیاهشناسی هنرمند باشد :راهنمای ضروری
برای شناخت گیاهان بومی و عجیب در جهانی جادویی .و نهایتا
ستایشی در وصف هرآنچه جزئی از طبیعت است و موهبت زندگی
و ذات بودن.
این نمایشگاه هر روز به جز شنبهها ،از ساعت  13تا  ۱۹در گالری
مذکور به نشانی خیابان نوفل لوشاتو کوچه لوالگر پالک  ۵آماده
بازدید عالقهمندان است.

تاسیس شرکت سهامی خاص پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر

تاسیس شرکت سهامی خاص درنیکا مروارید آکام درتاریخ  1398/11/16به شماره

دولتی آیینه فجر عدالت درتاریخ  1399/03/18به شماره ثبت  4490به شناسه ملی

ثبت  9934به شناسه ملی  14008972688ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که

تاسیس شرکت سهامی خاص فردوس صنعت هامون درتاریخ  1398/06/21به شماره ثبت

 14009190578ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :موضوع

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری

اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تاسیس و راه اندازی و بهره برداری از

شرکت عبارت است از :کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه  .ساختمان  .برق  .تاسیسات

 9702به شناسه ملی  14008609888ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به

مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی  -تما م ًا با رعایت قوانین

و تجهیزات  .اب و کشاورزی  .ارتباطات و صنعت و نفت و گاز بدون از بهره برداری و

و مقررات موضوعه کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از

اکتشاف پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان

مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی ،

کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله

شهیدجواد موسوی ]  ،پالک  ، 38طبقه همکف کدپستی  7591718736سرمایه شخصیت

شهر دوگنبدان ،محله ترمینال  ،کوچه ( افشاری )  ،بن بست (نصیرخانی )  ،پالک

دادگستری  ،خیابان سروش  ،خیابان شهید قدوسی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی

سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  133مورخ

حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد 100

 ، 0ساختمان نصیر خانی  ،طبقه سوم  ،واحد  21کدپستی  7581844879سرمایه

 7591766335سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی

 1398/06/06نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده

فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله شاهد  ،خیابان (  20متری )  ،خیابان شاهد [ 15

است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوذر به

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000

منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال

ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی

توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  1419مورخ  1398/11/15نزد بانک توسعه

بانکی شماره  371مورخ  1399/03/12نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد  7136پرداخت

تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان

گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده

سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پارسا الهی به شماره ملی 4220325621و به

مریم حسینی به شماره ملی  4260039563و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت

سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم

 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای سیدعلی حسینی به شماره ملی

نسرین محرابی به شماره ملی 4220652310و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به

و اوراق عادی و اداری به امضای وحیده دانشور(نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت

 4260259581و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم لیال مطهری به

مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم ریحانه حسینی به

ملی  4230241992به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ایمان افراخته به

شماره ملی  4268866469و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال

شماره ملی 4220664882و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت

دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک

عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادر و

ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و

 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری

تعهد آور قبیل چک  .سفته  .بروات  .قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه

باامضاء سیدعلی حسینی (رئیس هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

های عادی و اداری با امضاء نسرین محرابی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان صادقی دیل به شماره ملی

بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع

 4260101269به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده حمیده علوی

است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای افشین زینتی به شماره

نیا به شماره ملی  4269033622به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی

ملی  4220652248به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مریم رستمی

روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع

حسن آباد به شماره ملی  4220660615به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد

مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت

و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت

()899988

یاسوج ()899992

اگهی تصمیمات شرکت تابان خدمات آدینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 8638و شناسه ملی  14007134880به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1398/08/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :زهرا جهانشاهی به شماره
کدملی4232215409به سمت بازرس اصلی و رحیمه آموسی به شماره ملی4231459118به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -2روزنامه کثیراالنتشار(
ابتکار) جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()899998

اگهی تغییرات شرکت عمارت برج ساروج سهامی خاص به شماره ثبت  7116و شناسه

اگهی تصمیمات شرکت خدماتی دیار سبز تیر تاج سهامی خاص به شماره
ثبت  5336و شناسه ملی  10680072167به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع
شرکت عالوه برموارد قبلی عالوه برمواردقبلی آبخیزداری -ارائه خدمات
راجع آب رسانی وگاز رسانی و برق رسانی – عملیات ساخت در امور عمرانی
از قبیل احداث ساختمان و راه ویا شبکه های آب رسانی – خدمات سمپاشی
و ضدعفونی کردن  -خرید و فروش تجهیزات مورد نیاز ادارات و ارگان ها
 حمل زباله شهری -صنعتی -پسماند -خدمات بهداشت درمانی -پخشمواد غذایی و بهداشتی  -بسته بندی مواد غذایی با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراحع ذیصالح اضافه گردید و ماده مربو
طه در اساسنامه بشرح فوق اصالح میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()900005

اگهی تصمیمات شرکت تولید بذر خوشه طالیی دنا سهامی خاص به شماره
ثبت  4075و شناسه ملی  10861693417به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/03/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :
آقای سیدنوید محمدی به شماره ملی  4260014201و آقای سید احمدرضا
محمدی به شماره ملی  4269080434و خانم الهه السادات محمدی به شماره
ملی  4260287621به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
تعیین گردیدند  2-آقای قاسم نارکی به شماره ملی  4269789263به سمت
بازرس اصلی و آقای محمد اکبری راد به شماره ملی  4072195741به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3- .روزنامه کثیر
االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدوگنبدان
()900008

دوگنبدان

ملی  14004447520به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1398/06/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :ساغر رستمی به شماره ملی  2281916154و

راضیه انصاری به شماره ملی  2391310803و عارف رضائی به شماره ملی 2390339093

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند  2-ساغر رستمی

به شماره ملی  2281916154به سمت رئیس هیئت مدیره و عارف رضائی به شماره ملی
 2390339093به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و راضیه انصاری به شماره

ملی  2391310803به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و
اوراق بهادار و نامه های اداری با امضاء ساغر رستمی (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر

شرکت دارای اعتبار است  3-سحر نظربلند با شماره ملی  4220271228به عنوان بازرس

اصلی و صدیقه اردکانی با شماره ملی  2391927401به عنوان بازرس علی البدل برای مدت

یکسال مالی انتخاب شدند 4- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()900003

اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

شماره ملی 4220521021و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم گل نشان دانشور

به شماره ملی 4230910568و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم وحیده دانشور به شماره ملی 4232125221و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت

معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای جعفر مرادیان به شماره
شماره ملی  4240122252به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()899996

