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فرهنگیهنری
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شدهاستوبههمیندلیلبایدبرایآنهراقدامیراکهمیتوانیم،انجام
دهیم .وی تصریح کرد :طرح شهید پژوهی از جمله طرحهای ابتکارانه
و خالقانه بود که از سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش خراسان
رضوی اجرایی شد و در جریان آن دانشآموزان زیادی در سطح استان
به مطالعه سیره شهدا پرداختند که بسیار مورد استقبال جامعه هدف
قرار گرفت .وی افزود :هم اکنون  22مرکز شهید پژوهی در استان
فعالیتدارندکهخروجیاینفعالیتهادرقالبکتابهاییمنتشرمی
شود .عابدی مقدم تصریح کرد :سعی می کنیم طرح شهید پژوهی را به
دولت پیشنهاد بدهیم و امیدواریم این طرح در سطح ملی فراگیر شود.

اخبــــار

آغاز ثبتنام نمایشگاه قرآن و عترت مشهد

عکس :صادق ذباح

معاون قرآن و عترت ادارهک��ل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
خراسان رضوی ،از آغاز ثبتنام برای حضور در یازدهمین
نمایشگاه بینالمللی ق��رآن و عترت مشهد خبر داد.
حجتاالسالم «محمدتقی کاظمینسب» اظهار کرد:
یازدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن و عترت مشهد مقدس
نیمه اول ماه مبارک رمضان برگزار میشود و عالقهمندان
میتوانند با مراجعه به دبیرخانه نمایشگاه در اداره کل
ارشاد استان یا از طریق سایت ادارهکل به نشانی khrz.
 farhang.gov.irبرای حضور در نمایشگاه ثبتنام کنند.

▪ ▪آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت

شهیدان به روایت دانشآموزان

قطار موزه «صلح» از مشهد به راه افتاد
موزه سیار کودک با عنوان «کودک ،صلح و فرهنگ در
سیاره زمین» با هدف معرفی فرهنگ صلح و تقویت
گردشگری و آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان
با موضوعات صلح و گردشگری از ایستگاه راه آهن
مشهد ،حرکت خ��ود را آغ��از خواهد کرد .به گ��زارش
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خ��راس��ان رض��وی« ،سوسن نیک ذات»
بنیانگذار این طرح در این باره گفت :بر اساس برنامه
ریزی های انجام شده موزه سیار صلح برای اولین بار در
قطار مسیر مشهد-تبریز اجرایی خواهد شد و کودکان
حاضر در قطار را با مفاهیم صلح و گردشگری آشنا
می کند .این حرکت فرهنگی در روزه��ای آینده نیز
ادامه خواهد داشت و در سایر مسیرهای ریلی کشور به
اجرای برنامه خواهد پرداخت.

م
هنر هفت 
▪ ▪اکران«ازگوربازگشته»درمشهد
فیلم سینمایی از گ��ور بازگشته
( )the Revenantساعت 22:30
امشب در سینما هویزه مشهد اکران
می شود .این فیلم که محصول سال
 2015میالدی است از جمله آثار
تحسین شده سینمای جهان است
که در مراسم اسکار جوایز متعددی
را کسب کرد.

▪ ▪«بندباز» جمعه می آید

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ راى ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮس
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١۶٢۵١و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٣١٨۶٠٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫٦٫٢٣
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ�
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ آرﻣﺎن ﺑﺼﻴﺮ )ﺣﺴﺎﺑﺪاران
رﺳﻤ�( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ
ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺮاج ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٢٠٩١٩٦٠٤٤٤٦
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�
 ٩٤اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و
ز�ﺎن ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ١٣٩٣٫١٢٫٢٩ﻣﻮرد
ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ  /٩٥٠٣٠٣٣١ف
آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى وﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻴﻼد
ﻧﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٧٧٠٩و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٣۵٠۵٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺤﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫٤٫٢٩ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٩٣٫١٢٫٢٩ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ رﺳﻴﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟ� ﭘﺎرس ﺑﻬﺮوش ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�  ١٠١٠٠٦٤٧١٥٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮد� ﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٠٧١١٣٦٦٩١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�
ﻋﻤﻠ�ﺮد  ١٣٩٤اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
 /٩٥٠٣٠٣٢٥ف
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻏﺰال ﮔﻮﺷﺖ رﺟﺎء
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣۵۶۶۴و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۵١١٢۶۵
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫٢٤ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
آﻗﺎ� رﺿﺎ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر� ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺑﺎ �ﺪ ﻣﻠ�
 ٠٩٣٣٦٨٥٦٢٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ� ﺟﻮاد ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر� ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺑﺎ
�ﺪ ﻣﻠ�  ٠٩٣٣٢٩٩٥٣٢ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و آﻗﺎ� ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر�
ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺑﺎ �ﺪ ﻣﻠ�  ٠٩٣٣٤٦٨٩٣٨ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪه اﻧﺪ .
�ﻠﻴﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور رﺳﻤ�
و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ��� از
اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ
 /٩٥٠٣٠٠٣٨ف
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

محمد حسام مسلمی /کتاب «ره یافتگان طریق اعلی» شامل آثار
دانش آم��وزان استان در حوزه شهیدپژوهی ،روز گذشته با حضور
استاندار خراسان رضوی ،فرمانده قرارگاه منطقه ای ارتش در شمال
شرق ،مشاور وزیر آموزش و پرورش و جمعی دیگر از مسئوالن استانی
رونمایی شد .به گزارش خراسان رضوی ،این کتاب که روز گذشته
و در مراسم اختتامیه طرح شهید پژوهی رونمایی شد ،شامل آثار 2
هزار و  100دانش آموز و  279معلم است که در قالب  37هزار و
 800اثر شامل پژوهش در اسناد و آثار بر جای مانده از شهیدان
خراسانی و همچنین مصاحبه با رزمندگان و خانواده های شهدا تهیه
شده است«.علیرضا رشیدیان» استاندار خراسان رضوی در مراسم
اختتامیه طرح شهید پژوهی که در هتل ثامن برگزار شد ،اظهار کرد:
نقش عظیمی که شهدا در ترویج ارزش های دینی و فرهنگی دارند،
بی بدیل است و به دلیل این که شهدا و خانواده آنها سهم مهمی در
عزت و ایجاد امنیت در کشور داشته اند ،باید مورد تکریم و احترام
قرار بگیرند .رشیدیان با اشاره به طرح شهیدپژوهی و حضور دانش
آموزان استان در این زمینه ،گفت :اقدام آموزش و پرورش در تمامی
حوزه های ایثار و شهادت به ویژه در طرح شاهد پژوهی بسیار ستودنی
است و نتایج درخشانی نه تنها در استان بلکه در کشور دارد.

▪ ▪فردوسی های زمان به صحنه بیایند
رشیدیان با اشاره به روز فردوسی در تقویم جمهوری اسالمی ایران

گفت 20 :روز دیگر روز فردوسی است و فردوسی با خلق حماسه
بزرگی با نام شاهنامه روحیه حماسی ملت ایران را احیا کرد .نیاز
است فردوسی های زمان به صحنه بیایند و فرهنگ ایثار و شهادت را
به نسل حاضر و نسل های آینده انتقال بدهند.

▪ ▪تولید بیش از  35هزار اثر دانش آموزی
در ابتدای این مراسم« ،سید جواد حسینی» مدیر کل آموزش و پرورش
خراسان رضوی از اجرای طرح شهیدپژوهی در استان گزارشی ارائه و
اظهار کرد :شهید پژوهی یکی از طرح های ابتکاری آموزش و پرورش
استان در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است .وی افزود :این
طرح از یک سال و نیم پیش برنامه ریزی شد که مورد استقبال دانش
آموزان قرار گرفت و طی آن ،بیش از  35هزار اثر از سوی دانش آموزان
استان تولید شد .حسینی اف��زود :کتاب «ره یافتگان طریق اعلی»
حاصل کار دانش آموزان مدارس استان در گروه های دو و سه نفره
است که با حضور در مراکز شهید پژوهی با انجام مصاحبه ،بررسی
اسناد و وصیتنامه شهدا به رشته تحریر درآمده است.

▪ ▪پیشنهاد ملی شدن طرح «شهید پژوهی»
در ادامه «عابدین عابدیمقدم» مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان به اهمیت توجه به فرهنگ ایثار و شهادت اشاره و اظهار کرد:
فرهنگ ایثار و شهادت مایه صلح و ثبات و پیشرفت و توسعه در کشور

▪ ▪تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار در آموزش و پرورش
«محمد حسین کفراشی» مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و
ایثارگران نیز در این مراسم گفت :شورای ترویج فرهنگ ایثار در وزارت
آموزش و پرورش تشکیل شده است که هدف اصلی این شورا نهادینه
کردن فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان است و با تشکیل این
شوراباقوتتمامبرایترویجفرهنگایثاروشهادتتالشخواهیمکرد.
ویبابیاناینکهتولیدمحتوایآموزشیدرراستایترویجفرهنگایثار
و شهادت در دستور کار این شورا قرار دارد ،گفت :تولید محتوا برای
کتاب های درسی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برگزاری
یادواره های دانش آموزان شهید با هدف معرفی هرچه بیشتر و بهتر این
شهدا به دانش آموزان ،از مهم ترین برنامه های در نظر گرفته شده است.

▪ ▪انتخابشهیدسبزواریبهعنواندانشآموزشهیدشاخص
ملی
کفراشی با اشاره به حدود  36هزار دانش آموز شهید در کشور افزود:
شهید شاخص ملی امسال از شهدای دانش آموز استان خراسان
رضوی انتخاب شده است .این شهید ملی «احمد نظیف» از سبزوار
است که در  11سالگی به جبهه رفت و در منطقه قالویزان مهران بر
اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد .شایان ذکر است
در حاشیه برگزاری این مراسم ،نمایشگاهی شامل آثار تولیدی دانش
آموزان استان در حوزه شهید پژوهی برپا شده بود.

قاب
وداعمعتکفان
با پایان آیین اعتکاف ،معتکفان پس از  3روز
میهمانی در مساجد شهر ،راه خانه و کاشانه خویش
را در پیش گرفتند .وداع معتکفانی که ایام البیض
امسال را در مسجد گوهرشاد حرم امام رضا(ع)
پشت سر گذاشتند ،با حس و حال متفاوتی همراه
بود .شادمانی از حضور ،دلتنگی وداع . ...

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮس اژﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٣۴۶۶و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٩١١٨۴
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫٠٩٫٠٧ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ژ�ﺎن ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ٠٩٣٨٥٠٣١٨٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪه ژ�ﺎن ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٩٤٦٤٥٥٤٤٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ژ�ﺎن
ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٩٣٨٥٠٣١٨٩
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ  -ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮ�ﻦ ﻣﺮاد�ﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٤٢٨٠٤٣١٦٦٣ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ اﺻﻠ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ژ�ﺎن
ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ� ٠٩٣٩٠٣٦٥٩٢
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ اﺻﻠ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت
دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ� -٢ .ﻠﻴﻪ اوراق و
اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪآور و رﺳﻤ� و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ
اﻣﻀﺎ� ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ )ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ژ�ﺎن ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎن(
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٣٠٠١١ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻮﻻد
ﺳﻨﮕﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۵۴٢٩۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
 ١۴٠٠۴٨۶۵٨١٠ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١٠٫٠٥ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ
آﮔﺎﻫﺎن ﺗﺮاز ﺗﻮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٨٥٣و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�  ١٠٣٨٠٠٩٩٦٢٨ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﺮاز
و ﻫﻤ�ﺎران ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢٨١٠و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠ�  ١٠٣٨٠٥٣٣٩٢٩ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺴﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ .اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٣٠٠٢٥ف
آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎدر دﯾﺰﺑﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ١٣٧٢٩
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٩٣٧٨٠
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١١٫٢٠ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  - :روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪ -.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� ﻣﻔﻴﺪ راﻫﺒﺮ ﺑﻌﻨﻮان
ﺑﺎزرس اﺻﻠ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ�
ﺑﻪ  ١٣٩٥٫٠٩٫٣٠اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪ
 ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺑﺮا�ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٤٫٠٩٫٣٠
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٩٨٠ف

عکسها :ایرنا

دیگر فیلم سینمای جهان که این
هفته در مشهد اک��ران خواهد شد،
فیلم سینمایی بندباز ()The Walk
است .این فیلم که «رابرت زمکیس»
کارگردانی آن را بر عهده داشته،
ساعت  18جمعه دهم اردیبهشت
در سینما هویزه اکران خواهد شد.

رونمایی از  37هزار و  800اثر دانش آموزی در طرح شهید پژوهی

همچنین در این مراسم امیر «علی جهانشاهی» فرمانده قرارگاه
منطقهای ارتش در شمال شرق ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
انقالب به ویژه  2هزار شهید دانش آموز استان اظهار کرد :امروز
احتیاج داریم نسل آینده به صورت عمیق و بدون ابهام با فرهنگ ایثار
و شهادت آشنا شوند و اجرای طرح هایی مانند شهیدپژوهی می تواند
به ما در تحقق این هدف کمک کند.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۵۶٣۵١و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١۴٠٠۵٣٧٠٨٧١

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١٢٫١٠و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢٠٣٢٦٦
ﻣﻮرخ  ٩٤٫١٢٫٢٤اداره ﺗﻌﺎون �ﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ �ﺎﻣﻴﺎب
�ﺪﻣﻠ�  ٠٩٣٨٧٤٦٥٥٣ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت
ﻣﺪ�ﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا�
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دوره ﺗﺼﺪ� ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه
) (١٣٩٧٫٨٫٩ﺗﻌﻴﻴﻦ و �ﻠﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و
اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� و ﺗﻌﻬﺪآور ﺑﺎﻧ�� از ﻗﺒﻴﻞ ﭼ�
 ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮات و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� ﺛﺎﺑﺖ
آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ �ﺎﻣﻴﺎب ) ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ (
و �� اﻣﻀﺎ از دو اﻣﻀﺎ� آﻗﺎ�ﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻧﻴﺎ ) رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ( �ﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻇﻔﺮوﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧ� ) ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت
ﻣﺪ�ﺮه ( و ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ دارا� اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و
اﺳﻨﺎد ﻋﺎد� و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎاﻣﻀﺎ� آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ
ﻫﺎﺷﻢ �ﺎﻣﻴﺎب ) ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ( �ﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻧﻴﺎ ) ر�ﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ( و ﻣﻬﺮ
ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٣٠٠٥٥ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻠﻴﻢ
ﺗﻮس ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ١۶۴٣٠و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٨۶١٧٩٩٨١٨
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠١٫١٩ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :آﻗﺎ� اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺣﻘﻴﻘ�
 ٠٩٣٧٧١١٨٧١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه  -ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ� ﺣﻘﻴﻘ�
 ٠٩٤٢١٧٢٧١١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎ�ﺐ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه  -ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮ�ﻢ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ� ﺣﻘﻴﻘ�
 ٠٩٤٢١٩٢٢١٤ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه  -آﻗﺎ� اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺣﻘﻴﻘ�
 ٠٩٣٧٧١١٨٧١ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪه اﻧﺪ � -ﻠﻴﻪ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار و
ﺗﻌﻬﺪآور رﺳﻤ� و ﺑﺎﻧ�� ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ
)اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺣﻘﻴﻘ�( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٣٠٠٣٠ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﻣﺸﺎور ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻮس ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١۶۴٣٠و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٨۶١٧٩٩٨١٨

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٠١٫١٩
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ -١ :آﻗﺎ� اﺣﻤﺪ
ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺣﻘﻴﻘ�  - ٠٩٣٧٧١١٨٧١ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ� ﺣﻘﻴﻘ� ٠٩٤٢١٧٢٧١١
 ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮ�ﻢ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ� ﺣﻘﻴﻘ� ٠٩٤٢١٩٢٢١٤ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
 -٢ﺑﺎزرس اﺻﻠ� :آﻗﺎ� ﻧﺎﺻﺮ واﺳﻌ� و ﺑﺎزرس
ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل :ﺟﻮاد ﺟﻨﻴﺪ ﺑﺮا� ﻣﺪت ��ﺴﺎل
ﻣﺎﻟ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ -٣ .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� و دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٣٠٢٤٨ف

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ و زﯾﺎرﺗﯽ ﺻﺪرا ﺳﻴﺮ ﮐﺴﺮى ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۴٣٧٣۶و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۵٩۵٧٠۴
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٤٫١١٫٠٥و ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ٩٤٢٫١٢٨٤٠٫٤٤٥٧ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫١٨اداره �ﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ�
ﺻﻨﺎ�ﻊ دﺳﺘ� و ﮔﺮدﺷﮕﺮ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٤٫١٩٫٧٧٣٩ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫١٨ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺣﺞ و ز�ﺎرت اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٥٩٨١٧ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١١٫٢٦ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ�� �ﺸﻮر�
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ - :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ اﻟﺤﺎق ﮔﺮد�ﺪ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  -ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ�
ﮔﺮدﺷﮕﺮ� و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد� و ا�ﺮاﻧﮕﺮد�  -اﺧﺬ
رواد�ﺪ  -ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ� ﻓﺮد�
و ﮔﺮوﻫ� داﺧﻠ� و ﺧﺎرﺟ�  -ذﺧﻴﺮه ﻣ�ﺎن
و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ا�ﺮاﻧﮕﺮد� و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد�
ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ا�ﺮاﻧﮕﺮد� و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد� �ﺸﻮر ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ�
ﻻزم و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
اﺧﺬ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى  -ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ  /٩٥٠٢٩٩٠٦ف

آﮔﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﻃﻮس ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٣٦٧٨و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�
 ١٠٣٨٠١٩٥٧٧٠ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫١٢٫١٨
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻮ�ﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ٩٤٫١٢٫١٨ﺑﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه در ﺧﺼﻮص اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ
ﺷﺮ�ﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤ� و ﺳﻨﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺪار� ﺻﺎدره ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ را ﻋﻤﻠ� داﻧﺴﺘﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر�ﺎل
از ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫ� ﺷﺮ�ﺖ �ﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺎده  ٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
ذ�ﻞ اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ ﻣﺎده  ٥اﺻﻼﺣ�  :ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ
ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺒﻠﻎ ١٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠ر�ﺎل
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  ١٠٠٢٠٠٠ﺳﻬﻢ  ١٠٠٠٠ر�ﺎﻟ�
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٠٢٩٩٢٠ف

خبر

مدیر کل ارشاد استان اعالم کرد:

حضور وزیر ارشاد در مراسم اعطای
نشان فردوسی
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مراسم اعطای
نشان فردوسی برگزار می شود .مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان با اعالم این خبر گفت :مراسم
اعطای نشان فردوسی  24اردیبهشت ماه در مشهد
برگزار خواهد شد که دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.
به گ��زارش رواب��ط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان« ،سیدسعید سرابی» در جلسه مشترک
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ستاد بزرگداشت مفاخر
فرهنگی استان تصریح کرد :برگزاری همایش علمی
و پژوهشی «شاهنامه پس از شاهنامه» با موضوع تاثیر
شاهنامه برفضای فرهنگ ایران و بررسی سیر شاهنامه
س��رای��ی ،اعطای نشان فرهنگی و هنری فردوسی،
برگزاری کنگره شعر از توس تا نیشابور  ،اجرای نمایش
با موضوع فردوسی و نیز سایر برنامه های فرهنگی و
هنری از جمله برنامه های این ایام است.
سرابی اف���زود :امسال از  23اردیبهشت م��اه تقویم
اجرایی برنامه ه��ای بزرگداشت ف��ردوس��ی ،آغ��از می
شود و تا بیست و ششم میزبان برنامه های تعریف شده
خواهیم بود .وی گفت :برگزاری هرچه باشکوه تر روز
ملی فردوسی در سال جاری مقدمهای برای اجرای
برنامههای مهم فرهنگی درس��ال  2017میالدی و
رویداد فرهنگی مهم مشهد  2017است.

▪ ▪کمبود اعتبارات انجمن مفاخر استان
فرماندار مشهد نیز در این ب��اره گفت :تمام دستگاه
های عضو با برنامه ریزی مناسب برای برگزاری باشکوه
مراسم روز فردوسی تالش کنند.
«رض��ا منصوری» تصریح ک��رد :ض��روری اس��ت با بهره
گیری از همگرایی و همکاری با دبیرخانه انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی استان ،میزبان برگزاری مراسمی
درشأن این حماسه سرای بزرگ باشیم.
در ادام���ه ای��ن جلسه دکتر «محمد جعفر یاحقی»،
عضو انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی و
رئیس قطب علمی فردوسی شناسی گفت :با توجه
به توانمندی و پیشینه فرهنگی این استان در زمینه
آثار و مفاخر فرهنگی ،متاسفانه امکانات و اعتبارات
انجمن مفاخر فرهنگی در حد و شایسته این استان
بزرگ نیست که باید این امر جدا مورد توجه مسئوالن
و سیاستگذاران کشور و استان ق��رار گیرد .در این
جلسه همچنین دکتر اشرف زاده عضو انجمن آثار و
مفاخرفرهنگی ،رکنی معاون میراث فرهنگی استان،
رجب زاده شهردار منطقه  ،12حسین اکبری مدیرکل
کتابخانه های عمومی و رفائی رئیس حوزه هنری استان
گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ آرا ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۴٠٢۴٩و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ١٠١٠٠۶۵٢٣٩١

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ ١٣٩٤٫٠٢٫٠١
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و
ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� از ﺗﺎر�ﺦ
 ١٣٩٢٫١٠٫١١اﻟ� ١٣٩٣٫١٠٫١٠
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ - .ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� آﺋﻴﻦ آﮔﺎﻫﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎد�
ﺧﻠﻴﻘ� ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﻪ
ﻣﺪت ��ﺴﺎل ﻣﺎﻟ�) ١٣٩٣٫١٠٫١١
اﻟ�  (١٣٩٤٫١٠٫١٠اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ�ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد�ﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٠٣٠٠٤٨ف

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٣٩٢
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺼﺮف �ﺎر�ﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
ﺧﺮاﺳﺎن در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥/٢/٢٨راس ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق
ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد ﻗﺒﻞ از دوراﻫ� ﻃﺮﻗﺒﻪ -ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﺮ�ﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮ�ﺖ و �ﺎ ﺑﺮگ ﺳﻬﺎم ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذ�ﻞ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .اﻋﻀﺎ�� �ﻪ اﻣ�ﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﻣﻘﺪور ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺣﻖ را� ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﺑﻪ ﻓﺮد د�ﮕﺮ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ ) :ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮ و ﻧﻴﺰ و�ﻴﻞ و� در دﻓﺘﺮ
ﺗﻌﺎوﻧ� اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ( در ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد آرا� و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٣را� و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ
ﻋﻀﻮ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ�ﻞ ﺑﻪ �ﺎﻧﺪ�ﺪاﺗﻮر� در ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺎت
ﻣﺪ�ﺮه و ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرﺳ� ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻓﺮم و اراﺋﻪ ﻣﺪار� ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧ� )واﻗﻊ در آدرس ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ  -ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤ�ﻒ  -اﺗﺎق ﺷﻤﺎره �� ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
 -١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺷﺮ�ﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٤
 -٢اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺷﺮ�ﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٤
 -٣ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ١٣٩٤
 -٤ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ١٣٩٥
 -٥اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه در ﺧﺼﻮص ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻼ� و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎ� ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺳﺎل  ( ١٣٩٤و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ�
ﻣﺠﺪد در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ اﻣﻼ� و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰ�ﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎ� ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻣﻔﻴﺪ
از اﻣﻼ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ�) ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه(
 -٦اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت ٣ﺳﺎل
 -٧اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ﻣﺪت �� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن
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