
 آن عکس مربوط
به قهوه خانه مش قنبر است نه مجلس

نماین�ده هرمزگان: عکس�ی که از من منتش�ر 
ش�ده که در مجل�س پاهای�م را دراز ک�رده ام و با 

موبایل بازی می کنم "من" نیستم.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از اشعار زیبای 

ادبیات پارسی است؟
الف( من نبودم دستم بود.تقصیر آستینم بود.

ب( این من که میگم من نیست. این من مثل اون 
من نیست. هیچ من که مثل من نیست.

ج( من نه منم نه من منم پیر منم جوان منم.
د( تو همه من من همه او ما همه تو تو همه ما

ایض�ا نماین�ده هرمزگان: ش�اید صح�ن علنی 
نب�وده و، چ�ون پاهایم را جراحی ک�رده ام، در این 
حالت نشس�ته باشم، اما مطمئنم جلوی نمایندگان 

اینگونه ننشسته ام.
اگر لوکیش�ن عکس "صحن علنی" نبوده پس 

کجا بوده؟
الف( البی کاخ سفید

ب( قهوه خانه مش قنبر
ج( یک سفره خانه حوالی چاله میدان

د( خانه خاله جان
همچنان نماینده هرمزگان: خیلی ها گفته اند از 

عکاس شکایت کن، اما من این کار را نکردم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( حت��ی اگر عکس م��ال آدم نباش��د باز هم 
می شود با از عکاس جماعت شکایت کرد.

ب( عک��س متعل��ق به ی��ک خلب��ان هواپیمای 
توپولوف اس��ت و با ش��کایت از یک عکاس همه چیز 

درست می شود.
ج( دیوار حاش��ا آنقدر بلند اس��ت که حتی دیوار 

چین هم اینهمه بلند نیست.
د( تدبی��ر و امید این "خیلی ه��ا" در حلق دونالد 

ترامپ!

ننجون
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بالی��ای طبیع��ی  مانند سیل، زلزله، درح���اشیه
طوفان، آتش فش��ان و... در همه جای 
جه��ان خس��ارات زی��ادی را ب��ه ب��ار 
می آورن��د، این مس��ئله ج��دا از اینکه 
فاجعه جان��ی و مالی به ب��ار می آورد، 
ی��ک اتفاق قش��نگ انس��انی را نیز به 
دنب��ال دارد و آن هم همدلی و کمک 
کردن به یکدیگر است که رنگ، نژاد و 

ملیت هم نمی شناسد.
در ای��ن بی��ن چهره های مش��هور 
هم وارد میدان می ش��وند ت��ا به خاطر 
محبوبیت و تع��داد دنبال کنندگانی که 
دارن��د توجه مردم را به س��مت مناطق 
حادثه دی��ده جل��ب و آنه��ا را به کمک 
کردن و امدادرسانی به مردم آسیب دیده 
ترغیب کنند؛ این اتفاق اما در کشور ما 
حواش��ی قابل توجهی را به وجود آورده 
است. البته هس��تند در این بین افراد و 
چهره های��ی که در واق��ع دنبال گرفتن 
ماه��ی ش��هرت از آب گل آل��ود بالیای 
طبیعی هس��تند و اینجای ماجراس��ت 
ک��ه مس��ائل و معضالتی را ب��ا خود به 
هم��راه م��ی آورد و چه بس��ا ای��ن نوع 
عملکردها، بدبینی ه��ای مضاعفی را در 
بین شهروندان نسبت به کمک رسانی به 

سیل یا زلزله زدگان ایجاد کند.
آبان م��اه س��ال 96 در برخ��ی از 
شهرس��تان های کرمانش��اه زلزله ای رخ 
داد که خرابی ه��ای فراوانی به بار آورد، 
این حادثه خس��ارت های جانی و مالی 
زیادی را به بار آورد. در این بین تعدادی 
از چهره های مشهور کشورمان، از بازیگر 
گرفته تا ورزشکار و چهره های سیاسی به 
محل وقوع حادثه رفتند و عکس هایشان 
با مردم مصیبت زده شبکه های اجتماعی 
در فضای مجازی را پر کرد تا جایی که 
این عم��ل آنها به زعم مردم ش��وآف و 

نمایش تزویر خوانده شد.
تعدادی از این س��لبریتی ها شماره 
حساب های شخصی خود را جهت دریافت 
کمک های مردمی اع��الم کردند تا خرج 
مردم زلزله زده کنند اما پس از گذش��ت 
ماه ه��ا از وقوع زلزله سرنوش��ت پول های 

دریافتی سلبریتی ها مشخص نشد.
در بین جوانمردان و پهلوانان ایران 
زمین آنچه مرس��وم بوده است، کمک 
ب��ه اهالی درد و آالم بوده اس��ت بدون 
آنکه کسی از این موضوع خبردار شده 
باشد و یا اینکه این کمک ها و امدادها 

را در ب��وق و کرنا کنن��د. اینگونه بوده 
اس��ت که نام های بزرگی در تاریخ این 
س��رزمین درخشیدن گرفته و بر تارك 
جوانمردی و رادمردی درخشیده است. 
اما آنچه امروز بدان عمل می شود انگار 
رگه های��ی از خودنمایی ماجراس��ت و 
اینکه از البالی درده��ای مردم، نامی 
خ��وش ب��رای خویش غص��ب کنند و 
نهایتاً برایش��ان ه��م اهمیتی ندارد که 
فرجام آسیب دیدگان از بالیای طبیعی 

چه می شود.
ب��ر همین اس��اس و ب��ا عمومیت 
یافتن این نوع کمک های ریاکارانه بود 
که واکنش هایی نس��بت ب��ه این اقدام 
شکل گرفت و برای همین مسئوالن و 
دست اندرکاران نیز درصدد برآمدند تا 
زمینه بروز و ظهور فسادهایی از البالی 
آنچه که کمک به آس��یب دیدگان مد 

شده را بگیرند.
ن��وروز امس��ال نیز با ی��ک حادثه 
بزرگ در س��طح کش��ور آغاز ش��د که 
قریب به یک ماه اس��ت کل کش��ور را 
درگیر خود کرده اس��ت، س��یلی که از 
شمال شروع ش��د و در غرب و جنوب 

کشور نیز فاجعه به بار آورد.
این بار اما معاون دادستان کل کشور 
در ام��ور فضای مجازی اع��الم کرد که 
اعالم شماره حساب از جانب افراد مشهور 
ممنوع است و این موضوع باعث شد که 
غیر از س��ازمان های دولت��ی و حکومتی 
شماره حسابی منتش��ر نشود و اینگونه 

مانع کالهبرداری سلبریتی ها شد.
داس��تان این بار ب��ه گونه ای دیگر 
رق��م خورد و این بار با به میدان آمدن 
نهاده��ای نظارتی زمینه ب��رای همان 
چهره های��ی فراهم ش��د ک��ه در واقع 
دنبال ارائه چهره ای از خویش نبودند و 
بی آنکه نامی و نشانی از آنها باشد روانه 
مناطق سیل زده ش��دند و از هیچگونه 

کمکی به سیل زدگان دریغ نکردند.
س��یل آغازین روزهای سال 98 و 
نحوه اعمال محدودیت برای چهره های 
س��و اس��تفاده گر از بالی��ای طبیعی، 
آغازی دوباره برای بروز و ظهور رس��م 

جوانمردی و پهلوان��ی در بین جوانان 
رادمردان این سرزمین بود. بسیجی ها، 
و  طلبه ها  دانش��جویان،  ورزش��کاران، 
س��ایر قش��رهای نزدیک به عمومیت 
ش��هروندان پای کار آمده بودند و قدم 
در راه خدم��ت گذاش��تند. ام��ا صرفاً 
نام هایی کل��ی از آنها مطرح بود و آنها 
به ج��ای ذکر ن��ام و نش��انی از خود، 
صرف��اً به عناوینی همچ��ون گروه های 
جه��ادی، تیم های بس��یجی و... اکتفا 
کردند. هنوز هم داستان ادامه دارد و با 
وجود آنکه س��یل در رسانه ها تا حدود 
زیادی فروکش کرده اس��ت، اما همین 
جوانم��ردان و رادم��ردان، در مناط��ق 
س��یل زده حضور دارند و در لحظه های 
درد با مردم مناط��ق، همگام و همراه 

هستند.
این اتفاق باعث ش��د دیگر خبری 
از آن س��لبریتی های پرمدعا نباش��د و 
نیروهای مردمی بسیجی عازم مناطق 
سیل زده ش��دند، افرادی که همیشه و 
هم��ه جا کنار م��ردم بوده اند اما هرگز 
ب��ه دنب��ال خودنمایی نبوده ان��د، آنها 
س��لبریتی نیستند که نهایت کمکشان 
عک��س گرفتن ب��ا اف��راد مصیبت زده 
باش��د، به جای دوربین و موبایل، بیل 
و کلنگ دست می گیرند و یاعلی گویان 
ویرانی ها را آب��اد می کنند؛ کنار مردم 
می مانن��د و به آنها قوت قلب می دهند 

که تا لحظه آخر کنارتان هستیم.
نامی خ��اص از کمک کنندگان به 
مناطق سیل زده مطرح نیست، اما رسم 
و مرامی خاص همچنان روی لب ها است 
و شهروندان از اینکه گروه های جهادی 
در قال��ب تیم های متع��دد از نیروهای 
بس��یجی و... به دادش��ان رس��یده اند، 
شادمانند. اینها همان چهره های آشنای 
ناشناس��ند که رس��م و رسومشان برای 
همیش��ه مان��دگار اس��ت؛ ماندگارتر از 
نام های آش��نایی ک��ه صرفاً ب��رای نام 
خویش��تن به میدان می آیند آن هم با 
لباس های ش��یک و برازنده خیابان ها و 
میهمانی های الکچ��ری، نه لباس هایی 

برای خدمت و ارادت.  دانا

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم:
صدقه بال را برطرف می  کند و مؤثرتریِن داروست. 

همچنین، قضای حتمی را برمی گرداند و درد و بیماری  ها 
را چیزی جز دعا و صدقه از بین نمی  برد.

بحاراألنوار )ط-بیروت( ج 93، ص 137، ح 14

اینجا را نگاه کن!

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

»کلیس��ای مع��روف نوت��ردام« س��وخت. اتف��اق 
خوشحال کننده ای نیست. 

اما برایم عجیب است. اینکه این خبر در صدر اخبار 
دنیا قرار می گیرد. آدم های سیاس��ی، فرهنگی، ورزشی 
و خالصه س��لبریتی های ریز و درش��ت از سراسر دنیا 
پیام همدردی می فرس��تند. یک��ی مثل ترامپ دریافت 
خبر آتش س��وزی در کلیسای نوتردام را »وحشتناك« 

می خواند و...
صفح��ات مج��ازی آن طرف ب��ه کنار،  ش��بکه ها و 
صفحه های ما هم پر می ش��ود از فیلم و عکس سوختن 
نوتردام. پر می ش��ود از تحلیل و آه و افس��وس و تبیین 
چرایی س��وختن یکی از میراث های فرهنگی اروپا. بعد 
میلیاردرها هرکدام به نوعی سعی می کنند در گلریزان 
بازسازی نوتردام حضور پیدا کنند و دالرهای شان را با 

صفرهای زیاد خرج کنند.
خوب اس��ت که حواس شان و حواس مان به میراث 

فرهنگی بشر باشد.
اما یک س��وال. ت��وی همه ی ای��ن جنگ هایی که 
همی��ن غربی ها رقم زدند، توی همین س��رطانی مثل 

داعش ک��ه امریکا و غربی ها و س��عودی ها نطفه اش را 
گذاشتند، هیچ جای باارزشی تخریب نشد.

اصال کاری به کشتارها ندارم. فعال یمن و افغانستان 
و روهینگی��ا و عراق و س��وریه و... را کنار بگذاریم. این 
را ک��ه همه می دانند جان آدمیزاد برای مدعیان حقوق 

بشر، پشیزی نمی ارزد. 
حرفم س��ر همین نگرانی ها ب��رای میراث فرهنگی 
دنیاس��ت. که این هم اتفاقا ش��بیه همان حقوق بش��ر 

دروغین آنهاست.
وقت��ی حضور نظامی امریکا در افغانس��تان همه ی 
میراث آن کش��ور را به یغما برد چرا صدای کس��ی در 

نیامد؟
وقت��ی امری��کا به بهان��ه ی آزادی ع��راق از چنگ 
عمله ی خ��ود یعنی صدام به این کش��ور حمله کرد و 
م��وزه ی ملی عراق که سرش��ار از بقای��ای تمدن بابل 
بین النهرین و ایران بود را غارت کرد و به توبره کشید، 

چرا کسی ابراز تاسف نکرد؟!
چرا وقتی آدم کوکی های داعش، عراق و س��وریه را 
ب��ا خاك یکس��ان کردند و آثار تاریخ��ی نینوا، موصل، 
هت��را، پالمی��را و... را از بی��ن بردن��د، هیچ ک��س ابراز 

همدردی نکرد؟
قصه همان قصه ی تکراری اس��ت. بستگی دارد آن 
میراث متعلق به کدام تیره و قوم باش��د. درس��ت مثل 
سلبریتی های یک قِرانی ما که برای انفجار کازینو اشک 
ریختند و شمع روشن کردند، اما در مقابل کشتار مردم 

عراق، سوریه، لبنان، یمن و... خفقان گرفتند.
داستان همان داس��تان بی مزه ی همیشگی است. 

همه چیز به »ژن خوب« و بد برمی گردد.

زاویه دید

نمایش��گاه  رئیس  رسانه در گزارش  ته��ران  کتاب 
نشس��ت خب��ری ای��ن روی��داد گفت: 
نمایش��گاه  در  داخل��ی  ناش��ر   2398
امسال ثبت نام کرده اند که حضورشان 
با 300 هزار عنوان کتاب نشانه خوبی 

است.
محسن جوادی در نشست خبری 
گفت: امس��ال آمار خوبی از مشارکت 
ناش��ران داخل��ی داریم. 2398 ناش��ر 
داخلی در نمایش��گاه امس��ال ثبت نام 
کرده اند که حضورش��ان ب��ا 300 هزار 
عنوان کتاب نشانه خوبی است و فضای 
مناسبی برای انتخاب کتاب در اختیار 
بازدیدکنندگان می گذارد. از 800 ناشر 

خارجی هم که به طور مس��تقیم یا با 
نمایندگی ش��ان در نمایش��گاه حضور 
دارن��د حدود 137 ه��زار عنوان کتاب 
به نمایش گذاش��ته می ش��ود. در این 
زمینه تاکید داشتیم کتاب های جدید 
عرضه ش��ود و یارانه حمایتی بیشتر به 
کتاب های التین و عربی دو تا سه سال 
اخیر اختص��اص پیدا کرد و کتاب های 
قدیمی ت��ر مورد حمای��ت کمتری قرار 

گرفتند.
در ادام��ه این نشس��ت، قائم مقام 
نمایشگاه کتاب گفت: سال گذشته 17 
میلیارد و 900 میلی��ون تومان هزینه 
اجرای نمایش��گاه ش��د که ای��ن رقم 
امسال با 15 میلیارد تومان انجام شد.

قادر آش��نا افزود: بح��ث دیگرمان 
با شورای سیاس��تگذاری، شفاف سازی 
همه درآمدها و هزینه های نمایش��گاه 
ب��ود. هرآنچه به عن��وان درآمد وصول 

می کنیم به مزایده گذاشتیم. 
در بخش بعدی این نشست ایوب 
دهقان کار س��خنگوی نمایشگاه کتاب 
درباره فعالیت های نظارتی نمایش��گاه 
گفت: م��ا در حوزه نظارت نمایش��گاه 
امس��ال س��ه کارگ��روه اصل��ی داریم: 
کارگ��روه نظ��ارت بر ناش��ران داخلی، 
ناش��ران خارج��ی و کارگ��روه نظارت 
ب��ر امور مالی اجرای نمایش��گاه که به 
عنوان بازوی هم افزاینده به دوس��تان 

بخش اجرایی کمک می کند.

حضور ۲۳۹۸ ناشر داخلی با ۳۰۰ هزار عنوان در نمایشگاه کتاب

چرا حضور سلبریتی ها در مناطق سیل زده کمرنگ شد؟

جای خالی ریاکاران

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى 
نماید: برگزار  زیر  با موضوع و شرایط 

موضوع مناقصه : اجراى عملیات ساخت، نصب، جابه جایى 
و جمع آورى انشعابات پلى اتیلن، پلى فوالدى به صورت 
تکى در سطح اداره گاز منطقه 4 اصفهان و نواحى تابعه
میزان تضمین : 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال)

کد فراخوان : 3197582
خیابان  اصفهان،  گزار:  مناقصه  دستگاه  نشانى  و  نام 

اصفهان استان  گاز  باال، شرکت  باغ  چهار 
98/02/11 تاریخ  تا  : حداکثر  مهلت اعالم آمادگى 

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان 

به آدرس:
  www.iets.mporg.ir  www.nigc-isfahan.ir  
 2584 داخلى   031-38132 تلفن  شماره  با  یا 

فرمایند. حاصل  تماس 

اول
بت 
نو

فراخوان مناقصه عمومى با ارزیابى ساده 

http://iets.mporg.ir 
www.setadiran.ir 

 آگهــى تغییــرات شــرکت تولیــدى و صنعتــى توســن محرکــه 
شــرق ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 4525 و شناســه ملى 

 14006832416
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/7/8 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقــاى محمد عرب به شــماره ملى : 
4590356201 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاى على عرب 
به شــماره ملــى : 4590354101 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقاى مهدى عرب به شــماره ملــى : 4590355507 به 
ســمت عضــو هیئت مدیره و خانــم فاطمه عرب به شــماره ملى : 
4590358263 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) براى مدت 
باقیمانده ماموریت هیات مدیره تا تاریخ 98,2,13 انتخاب شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمى با امضاى ثابت مدیرعامل و 
متغیــر رئیس هیات مدیره یا نایــب رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شــرکت و سایر نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا 

نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شاهرود (436417)
 ******************************************************************************************

آگهى تغییرات رهپویان ظهور مهر موسســه غیر تجارى به شماره 
ثبت 448 و شناسه ملى 10340104288 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/29 
منضــم به نامــه شــماره 9946/97/40 مــورخ 1397/9/25 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان چهار محال و بختیارى 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقــاى کاظم بهــزادى بــه کدملى 
6339748562 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم 
پریسا احمدى به کدملى 6339360610 به سمت رئیس هیئت 
مدیــره آقاى محمدعلى بهــزادى به کدملــى 6339952941 به 
ســمت عضو هیئت مدیره خانــم ناهید نامدارخراجــى به کدملى 
6339949177 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت یک سال 
انتخــاب گردیدند. کلیه اســناد واوراق بهادار مالى شــرکت اعم 
از چــک، ســفته ،بــروات ،قراردادها و عقود اســالمى وبطور کلى 
هــر گونه قراردادى که براى شــرکت ایجاد تعهــد نماید با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختیارى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرکرد 
(436388)
******************************************************************************************

آگهى تغییرات رهپویان ظهور مهر موسســه غیر تجارى به شماره 
ثبت 448 و شناسه ملى 10340104288 

مــورخ  عــادى  عمومــى  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1396/12/29 منضــم بــه نامه شــماره 9946/97/40 مورخ 
1397/9/25 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان چهار 
محال و بختیــارى تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى کاظم بهزادى 
به کدملــى 6339748562 ،آقاى محمدعلــى بهزادى به کدملى 
6339952941 ،خانم پریسا احمدى به کدملى 6339360610 
و خانم ناهید نامدار خراجى به کدملى 6339949177 به سمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
. روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت چاپ آگهى هاى شرکت 

انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختیارى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرکرد 
(436389)
 ******************************************************************************************

آگهى تغییرات شرکت برجینه اختر پارس شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 56886 و شناسه ملى 14005512539 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شرکت در واحد ثبتى مشهد به آدرس 
اســتان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مرکزى- شهر مشهد 
- بلوار جانباز -خیابان جانباز 5- بلوار جانباز- پالك0- برج تجارى ادارى 
مروارید- طبقه 5 واحد4 کدپستى 9197613294 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (436098) 
******************************************************************************************

آگهى تغییرات شــرکت برجینه اختر پارس شــرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 56886 و شناسه ملى 14005512539 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى ســالیانه مورخ 
1397/4/5 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقاى رامیــن وثیق 
به شــماره ملــى 0919340822 آقاى مجید لســانى به شــماره 
ملــى0070629528 و آقــاى فــرزاد ملکــى بــه شــماره ملــى 
1829096540 بــه ســمت اعضــاى هیئــت مدیره بــراى مدت 
دو ســال انتخاب شــدند. آقاى سید مجید حســینى شماره ملى: 
0942395263 بــه ســمت بــازرس اصلــى و آقــاى مهــرداد 
مختارزاده به شماره ملى:0749369000 به سمت بازرس على 
البــدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار وطن امروز جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (436101)
******************************************************************************************

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ســید هاجر میربزرگى داراى شناســنامه شــماره 13 به 
شــرح دادخواست به کالســه 980081 از این شورا درخواست 
گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
ســیده بیگــم میربزرگى بــه شناســنامه شــماره 376 در تاریخ 
1396/6/1 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته و ورثه 
حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1- سید جعفر میربزرگى ش 
ش 10487 تولد 1347/6/1 فرزند ســید حیدر پســر متوفیه 
2- ســید اکبــر میربزرگــى ش ش 828 تولــد 1358/12/30 
فرزند ســید حیدر پســر متوفیــه 3- خیرالنســاء میربزرگى ش 
ش1192 تولــد 1337/1/9 فرزند ســید حیــدر دختر متوفیه 
4- مهربان میربزرگى ش ش 1193 تولد 1340/4/12 فرزند 
ســید حیدر دختر متوفیه 5- ســیده هاجر میربزرگى ش ش 13 
تولد 1343/8/10 فرزند ســید حیدر دختر متوفیه 6- ســیده 
فاطمه میربزرگى ش ش 587 متولد 1351/3/17 فرزند سید 
حیدر دختر متوفیه 7- ســیده زرى میربزرگى ش ش 605 تولد 
1353/4/16 فرزند ســید حیدر دختر متوفیه 8- ســیده حوا 
میربزرگى ش ش 3 تولد 1355/8/5 فرزند ســید حیدر دختر 
متوفیــه . اینــک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور 
را در یــک نوبت آگهــى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا 
وصیت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/95690
رئیس شعبه شوراى حل اختالف کرج

و تصویرگــران شــهر  ریــزان  طــرح  تغییــرات شــرکت  آگهــى 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبــت 29102 و شناســه ملى 

 10860229097
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/12 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : -آقاى ســید مرتضى حســین پور 
دارچینــى بــه شــماره ملــى 0942618157 بــه ســمت رئیس 
هیئت مدیره- آقاى ســید میالد سید موسى زاده به شماره ملى 
0872501671 بــه ســمت نایــب رئیس هیئت مدیــره -آقاى 
حمیــد پیکرى به شــماره ملــى 5229456620 به ســمت مدیر 
عامــل و عضوى هیئت مدیــره انتخاب گردیدند و کلیه اســناد و 
اوراق بهــادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، ســفته ، بروات 
، قرارداد ها و عقود اســالمى با امضاء دو نفر از ســه نفر اعضاى 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (436123)
******************************************************************************************

آگهى تغییرات شــرکت برجینه اختر پارس شــرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 56886 و شناسه ملى 14005512539 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/4/5 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقــاى رامین وثیق به شــماره ملى: 
0919340822 به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى مجید لسانى 
به شــماره ملى: 0070629528 به ســمت مدیــر عامل و عضو 
هیئت مدیره و آقاى فرزاد ملکى به شماره ملى 1829096540 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت براى مدت دو سال 
انتخــاب گردیده انــد . کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور 
رســمى و بانکى بــا امضاى مشــترك مدیرعامــل و رئیس هیئت 

مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (436142)
******************************************************************************************

آگهى تغییرات شــرکت آرشام صنعت توس شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 26896 و شناسه ملى 10380423041 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى حمیدرضا عدالتى به شماره ملى 
0938738003 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل و 
خانم محبوبه ســادات نادرى به شــماره ملى 0859887979 به 
ســمت نائب رئیــس هیئت مدیــره و خانم معصومه خســروى به 
شماره ملى: 0848751205 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى امضاء منفرد مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (436204)

متن آگهى
آگهــى شــرکت ســهامى خــاص آدریــن پــارس مشــهد درتاریــخ 
ملــى  شناســه  بــه   67811 ثبــت  شــماره  بــه   1398/1/21
14008262013 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن بــه شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهى میگردد. موضــوع فعالیت : 
رفــت و روب - احداث و نگهدارى فضاى ســبز - امــور تایپ و تکثیر 
-آشــپزخانه و پخــت و توزیــع غذا - شــرکت در مناقصــات دولتى و 
خصوصــى - واردات و صــادرات کاالهــاى بازرگانى - اخــذ نمایندگى 
از شــرکتهاى خارجــى و داخلى - خدمات پشــتیبانى قابل واگذارى به 
بخــش خصوصى پس از اخــذ مجوزهاى الزم. درصــورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان خراسان رضوى ، شهرستان مشهد 
، بخش مرکزى ، شــهر مشــهد، شــهرك لویزان ، خیابان دالوران 44 ، 
خیابــان نارنج 23 ، پــالك 22 ، طبقه اول کدپســتى 9177336857 
ســرمایه شــخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلــغ 1000000 ریال 
نقدى منقســم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با 
نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسســین طــى گواهى بانکى 
شــماره 85721788 مورخ 1397/12/21 نزد بانک ملى شعبه کوى 
آب و برق با کد 8572 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
مهران خداشــناس به شــماره ملى 0922196931و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد معین خداشناس 
به شماره ملى 0925338540و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 ســال خانم مهناز خداشــناس به شــماره ملى 0945935617و به 
ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اســالمى و همچنیــن کلیه نامه هاى عــادى و ادارى باامضاء آقاى 
مهــران خداشــناس (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره) همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى علیرضا نامى به شــماره ملى 0923046887 به ســمت بازرس 
اصلى به مدت یک ســال مالى آقــاى ســیدحمیدرضا مظلومى آبقد به 
شماره ملى 0924567589 به سمت بازرس على البدل به مدت یک 
ســال مالى روزنامه کثیر االنتشــار سیاســت روز جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضــوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان خراســان رضوى اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (436313)
******************************************************************************************
آگهى تغییرات شــرکت فنى مهندســى صنعت گســتر بناب ســهامى خاص به 

شماره ثبت 4953 و شناسه ملى 10680046298
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/10/7 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت از اســتان چهــار محال و 
بختیارى -شهرســتان شهر کرد به اســتان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش 
فوالدشــهر ، شهر فوالدشــهر، بى 1 ، کوچه ((اکبر هاشم زاده)) ، بلوار شهدا 
، پالك 320 ، طبقه همکف به شــماره تماس 03152628230 به کدپســتى 
8491663731 تغییریافــت و بدین نحو ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختیارى اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرکرد (437131)
******************************************************************************************

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى / جواد درویشــى داراى شناســنامه شــماره 72 به شــرح دادخواســت به کالســه 
113/55/98ح از ایــن حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان حمزه  على درویشــى به شناســنامه شــماره 3827 در تاریخ 97/1/8 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن متوفى منحصر است به 1- جواد درویشى 
بــه ش ش 72 پســر متوفى 2- عمرانعلى درویشــى بــه ش ش 9264 پســر متوفى 3- على 
درویشــى به ش ش 1851 پســر متوفى 4- صفرعلى درویشى به ش ش 9625 پسر متوفى 
5- مهتــاب درویشــى به ش ش 37 دختــر متوفى 6- نرگس نظرى به ش ش 5715 همســر 
دائمى متوفى ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه از متوفى / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهى ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/14
رئیس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف کبودرآهنگ


