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شماره 9891
بدون نقطه کور

جدو    ل

س�ینمایی که در آغاز برای س�رگرمی انسان ها 
متولد ش�ده بود امروز تبدیل به یک سالح  فرهنگی 
تخریب گر نزد صاحبان کمپانی های یهودی و آمریکایی 

و اروپایی شده است .
 سیاستمداران آمریکایی با استفاده از این صنعت 
برای تس�لط بر افکار عمومی جهان استفاده می کنند 
و هر روز هم بر پروژه های سلطه جویانه خود بر جهان 

به ویژه جهان اسالم بهره گرفته اند.
 در ده��ه اخی��ر جهان اس��تکبار با توجه ب��ه ابزارها و 
تکنیک های  تبلیغاتي به یک تهاجم گسترده فرهنگي علیه 
دین اسالم  دست زده است. شیوه ها و راهکارهای  آمریکا و 
غرب براي اسالم زدایی و اسالم ستیزی بسیار است. یکی از این 
شیوه ها رویکرد جدید غرب در تولید فیلم هاي ضداسالمي و 

ضد ایرانی  با عنوان دیپلماسی شهروندی است . 
بازوهای فرهنگی دشمن با اهداف دین ستیزی

روزی نیس��ت که ش��ما از تولید و ساخت  فیلم هایي  
با مضمون ضد ایراني و ضد اس��المی  توس��ط غرب سخنی 
نشنوید.  درابتدا غرب از سینماگران و تهیه کنند گان خود 
برای ساخت فیلم هایی با موضوع دین گریزی و اسالم ستیزی 
بهره می برد اما در پروژه ای به نام “ دیپلماس��ی شهروندی “ 
برای تاثیرپذیری  مخاطب سعی در استفاده از بازوهای فرهنگی 
در داخل کشورهای مسلمان دارد؛ به طوری که از سینماگران 
کش��ورهای اسالمی به خصوص ایران  در جهت اهداف دین 

ستیزانه خود بهره می برد.
 بسیاری از سیاستمداران آمریکایی معتقدند که باید با 
ساخت این گونه فیلم ها، ارزش ها و فرهنگ کشورها را تغییر 
داد، به نحوی که آنان تغییر در فرهنگ خود را متوجه نشوند.
 آمریکا با بهره گیری از این ابزار و استفاده از نیروهای 
سینماگر بومی کشورهای مسلمان،استراتژی کالن خود را در 

قبال دین ستیزی و اسالم ستیزی پیش می برند . 
هدف از تخریب گزاره های دینی 

س��عید کریمی منتقد س��ینما علت تخطئه و تخریب 
گزاره های دینی را این گونه توضیح می دهد : “ از پیامبر اسالم 
دو نقطه ثقل باقی مانده  که هیچ کدام بدون هم معنی ندارد. 
سلمان  رشدی در آثارش گراهایی که می دهد  نقطه ثقل های 
اسالم  را نشانه رفته است. حال امروز متوجه می شوید که چرا 
جریان روشنفکری با گزاره های دینی مشکل دارد. بحث بر 
سر مسئله قصاص و مواردی دیگر نیست این دستورالعمل ها 
به جهت پایه های تفکر اومانیستی که با دین مشکل دارد از 
یک جا است؛حال عامل آن خارجی و یا داخلی باشد. فرض 
را بر این می گذاریم جریان داخل عشق جشنواره های خارجی 
دارد اما نتیجه کار او با کس��ی که هدفمند از خارج از کشور 

جلو می رود یکی است . “
سینمای روشنفکری ،جریان حاکم سینمای ایران 

به گفته یکی از  پژوهشگران سینما؛ سینمای روشنفکری 
با دوم خرداد 76 به جریان حاکم سینمای ایران تبدیل شد. 
کریم��ی پژوهش��گر و منتقد س��ینما در این خصوص 
می گوید : “ به یکباره در دوم خرداد مسئله ساخت فیلم هایی 
با ماهیت نشانه گرفتن ارزش ها باب نشد بلکه بعد از انقالب 
حرکت زیر پوستی وجود داشت؛زمانی که محمد خاتمی وزیر 
ارش��اد بود؛ در بخش بین الملل جشنواره کتاب ایران؛ کتاب 
“ بچه های نیمه ش��ب “ اثر سلمان رشدی با ترجمه مهدی 
س��حابی جایزه می گیرد.) این کت��اب در عرصه بین المللی 
جایزه معروف  کتاب بوکر را گرفته اس��ت.(  در همان زمان 
سحابی در حال ترجمه کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی 
بود. داستان فیلم “بچه های نیمه شب “ درباره فردی انگلیسی 
اس��ت که س��اختمان هایی به قیمت پایینی در اختیار یک 

سینمای  شبه روشنفکری غرب گرا
 و مدیران فرهنگی چمدان به دست

 n لیال کریمی

ضرورت آسیب شناسی سینمای دینی و ارزشی 

خانواده مسلمان قرار می دهد؛ فروشنده این خانه ها شرطی 
برای خریدار دارد که حق تغییر دکور خانه را ندارند. در این 
خانه وسایلی چون؛ میز قمار ، بار مشروب خوری ، میز پیانو ؛ 
زمانی که خانواده مسلمان در این فضا زندگی می کنند  مرد 
خانه مشروب خور و قمار باز و...شده است و در ابتدای فیلم 
این خانواده بر روی مس��ایل دینی حس��اس است و در یک 
پروسه 10 یا 20 ساله دختر خانواده اهل دیسکو می شود ، 
زن خانواده به مرد دیگری نظر دارد و همه این موارد مخالف 

الگو های اسالمی است .” 
فتوای امام )ره( و بذرهای بیداری اسالمی 

این پژوهش��گر سینما اظهار می کند:” زمانی که آیات 
سلمان رشدی منتشر شد عده ای از هنرمندان را آماده کرده 
بودند تا از موادی که در این کتاب است آثار هنری در حوزه های 
دیگری خلق کنند اما فتوای امام راحل باعث عقب نش��ینی 
آنان شد. )به اذعان شبکه بی بی سی؛ فتوای اما م  بحث نسل 
جهاد را مطرح کرد ( و امروز شاهدیم  امام خمینی بذرهای 

بیداری اسالمی را با فتوای خودشان کاشتند. “ 
بخشی دیگر از این جریان برای حضور در جشنواره های 
غربی و تعریف و تمجید گویی از آثاری که با سیاس��ت های 
غرب همراه است، رقم می خورد. فیلم سازی که آثاری  ضد 
ایرانی و ضد دینی برای شرکت در جشنواره های غربی می سازد  
تا درونیات ضد ارزشی غربیان  را ارضا کند، خود به خود به 

عنوان بازوی فرهنگی دشمن در درون عمل کرده است . 
تصویر اشتباه از ارزش های دینی در سینما 

جمال شورجه  از فیلمسازهای فعال  سینمای کشورمان 
از فیلمسازهای جشنواره ای غرب سخن به میان می آورد و 
می گوید : »  بخشی از فیلمسازان می خواهند فیلم هایشان 
را در نمایش��گاه ها و اکران های خصوصی خارجی  نمایش 
دهند و در نتیجه مطابق اندیشه و سلیقه و دیدگاه های آنان 

فیلم ها ساخته می شود و پاره ای از فیلمسازان هم  تفکرشان 
کامال غربی است. به طور مثال در خصوص پاره ای از مبانی 
فکری و اسالمی ما ایرانیان  که متضاد با غرب است، مثال در 
مورد»برزخ« تصور کنید هالیوود تصویری از برزخ  ارائه می دهد 
در فیلم هایش و به صورت وسیعی در جوامع مختلف از جمله 

جامعه اسالمی توزیع شده است .«
وی می افزاید : “  دس��ت اندرکاران هالیوود بر اس��اس 
دیدگاه مادی و ماتریالیستی خودشان به مثال برزخ می پردازند 
و با نمادها و نشانه های دنیایی که روح مثل جسم انسان ها 
در دنیا وجود دارد که غذا می خورد ،حرف می زند و ... این ها 
تصاویر ذهنی آنان است که به ما هم قبوالنده اند . پاره ای از 
فیلمسازان ما هم چون مطالعات دینی و اعتقادی و مذهبی 
ندارند و یا زحمت پژوهش و تحقیق را متحمل نمی ش��وند؛ 
هم��ان تصاوی��ر ذهنی غرب را در فیلم دینی و اس��المی  به 
خورد مخاطب ایرانی می دهند که این دستاورد تصویرسازی 
غربی هاست  و فیلم سازان ایرانی  که از خودشان پیش فرضی 
ندارند مجبورند از دس��تاوردهای غرب استفاده کنند که این 
مس��ئله را می توانید به خیلی از مس��ائل قضائی ، حقوقی، 

اجتماعی، تربیتی  و... تعمیم دهید. “ 
 کارگ��ردان فیلم “33 روز” ادامه می دهد : بخش��ی از 
فیلمسازان ما با هدف اقتصادی فیلمهایی این گونه می سازند 
و بخشی از آنان با هدف زیر سوال بردن احکام اسالمی و دینی  
فیلم می سازند.  در تضعیف احکام و در نهایت دین و حکومت 
اسالمی این فیلم ها را می سازند که این قشر خطرناک تر است 
چون برپایه سیاست های ضد دینی است و در واقع فرمول ها 
و پازل هایی که غرب برای ما طراحی و ترسیم کرده است و 
خودشان )فیلم سازان ( یکی از نقش های آن پازل ها هستند 
که در زمین آنان بازی می کنند. به نظر می رسد که این موارد 

را باید از هم تفکیک کرد .” 

از کوزه همان تراود که در اوست 
محمد تقی فهیم منتقد س��ینما از جریان روشنفکری 
حرف به میان می آورد که آبشخورش��ان از غرب اس��ت و در 
ادامه می گوید : “ از کوزه همان تراود که در اوست. وقتی از 
جریان روشنفکری حرف به میان می آید طبعا آنها دغدغه های 
خودش��ان را دارند .  فیلمس��ازان) در شکل قالب به فرد ( را 
رها کنید و بودجه هم به آن ها بدهید و نظارت درستی هم 
بر فیلم ها نباش��د طبعا با دغدغه خودش فیلم می س��ازد . 

به نمایش بگذاریم و تفاوت قصاص با اعدام در کجای رسانه ها 
بر روی آن کار شده است ، یک از جاهایی که باید در روی آن 

کارمی شد، سینما بود . “ 
سینماگران متعهد به ارزش های اسالمی به سینما 

ورود کنند  
این منتقد س��ینما در ادامه می گوید : “ سینما توسط 
کسانی اداره می شود که خودشان با این موضوع بیگانه بودند. 
مثال در دنیا و خصوصا در آمریکا اعدام وجود دارد. اما اینجا 
از این حکم قصاص سوء استفاده می کنند و از آن به عنوان 
اعدام ضد حقوق بش��ر از ط��رف جریانات بیرونی مطرح می 
کنن��د و به عنوان یک موج در واقع به حرکت در آورده اند و 
حقیقتا در این سو ضعف کارکرد و عملکرد  در دستگاه های 

نظارتی وجود دارد. “ 
به گفته محمد تقی فهیم، فیلمسازان خود به خود به 
دنبال موجهای  بیرونی حرکت می کنند و به سمت آن چیزی 
می روند که جاذبه ایجاد می کند. به این معنی که تریبون هایی 
روی آن کار می کنند و ایران را متهم به نقض حقوق بش��ر 
می کنند . بنابراین کاری که باید در سینما صورت بگیرد این 
است که اگر بخواهیم یک سینما بکر و تازه و رو به جلو داشته 
باشیم باید برخالف جریان جهانی حرکت کنیم یعنی فیلم 
هایی بسازیم که تصویر درستی از قصاص را نشان دهد و این 
فیلم های داخل می توانس��ت در این صورت تبدیل به یک 
موج  در مقابل موج جهانی شود اما االن به نوعی سینمای ما 

بالطبع اگر خط قرمزی را معین کنیم سلیقه ای خواهد بود 
یعنی خیلی از استحکام استداللی برخوردار نیستند . “ 
ظرف قوه مجریه برای گستره  فرهنگ و هنر 

کوچک است 
این کارگردان در ادامه می افزاید : “ مسئله بعدی این 
است که  متولی فرهنگ و هنر و اندیشه اسالمی قوه مجریه 
است . قوه مجریه بنیادها و اصل و اساس آن بر متغیرها است. 
چ��را !؟ چون دولت ها و وزرای  آن تغییر می کنند. بنابراین 
ض��رورت ه��ای قوه مجریه هم در حال تغییر اس��ت که هم 
دستخوش جریانات خارجی ) دیپلماسی خارجی و جهانی (
و هم دستخوش مسائل درون دولتی و داخلی است. لذا این 
قوه وقتی متولی فرهنگ و اندیشه هنر اسالمی در سطح کشور 
می شود توان به ثبات رساندن این جریان را ندارد. درواقع ظرف 
قوه مجریه برای گستره هنرو فرهنگ و اندیشه اسالمی بسیار 
کوچک اس��ت و هر بار می خواه��د فرهنگ و هنر را به نفع 
ضروریات خودش به سمت و سویی ببرد و گاهی می خواهد 
برای جهانی ش��دن هر اث��ری را وارد بازار کند و گاهی برای 
اینکه بخواهد خود را دولت دموکرات نشان دهد به گونه ای 
دیگر برنامه ریزی می کند و... در صورتی که فرهنگ و هنر و 
اندیشه اسالمی پایه هایش از ثبات برخوردار است و بر اساس 

ارزش های الهی بنا می شود. “ 
عدم ثبات مدیران چمدان بدست در حوزه فرهنگ 

ش��یخ طادی با اش��اره ب��ه اینکه ارزش ه��ای الهی با 

وی می گوید : “  در واقع اگر س��وخت هس��ته ای  که 
داریم  در راکتور قرار نگیرد  و  فعال نشود تا از آن انرژی گرفته 
شود؛ به درد نمی خورد. در حال حاضر دستگاه هایی که اندیشه 
سازی برای فرهنگ و هنر می کنند حکم آن راکتور را ندارند 
و توان راکتور شدن هم ندارند . چرا چون قوه مجریه مدام در 
حال تغییر است و بیشتر ضرورت های خود قوه را دیکته به 
حوزه فرهنگ کشور می کند . در صورتی که برعکس است 
ما حوزه فرهنگ و اندیشه و هنر اسالمی مان باید از همه  قوا 
مستقل باشد تا بتواند مستقال فکر کند و دراز مدت بیندیشد 
و س��ایر قوا را تحت تاثیر خودش قرار دهد نه اینکه متاثر از 

جریانات دیگر شود .” 
تولید فیلم از کانال کمپانی ها 

جواد اردکانی هم از زاویه دیگر به سیستم ناقص ممیزی 
در ایران اشاره می کند و می گوید : “معتقدم این ممیزی در 
حال حاضر، شایسته سیستم تولید فیلمی است که ماشاهد 
آن هستیم و با این سیستم تولید فیلم که عنصر تهیه کننده 
را در آن خیل��ی ضعی��ف می بینیم و کارک��ردی که در یک 
سیستم فیلم سازی یک تهیه کننده باید داشته باشد اغلب 
بسیاری از تهیه کنندگان ما فاقد آن هستند نتیجه این است 
ک��ه ممیزی ما هم چنین چیزی خواهد ب��ود .معتقدم  اگر 
روزی بخواهیم  به س��مت ساختاری که آخرین حلقه و قدم 
آن ممیزی باش��د، برویم؛ممیزی متفاوتی باید داشته باشیم. 
ابتدا باید ساختار تولید فیلم را در کشور اصالح کنیم یعنی 
باید به سمت تولید فیلم از کانال کمپانی های فیلم سازی که 

خیلی زیاد هم نخواهد بود، برویم .
کارگردان فیلم »شور شیرین« در ادامه می افزاید: “ این 
کمپانی های فیلمسازی خیلی از مسایل را در درون خودشان 
حل و فصل خواهند کرد و در حرکت خود کمپانی ها تعریف 
شده است و بسیاری از مسئولیت هایی که االن بر دوش بخش 
دولتی است به کمپانی ها منتقل می شود و از جمله نظارتی 
که بایستی در فرآیند تولید فیلم ایجاد شود. دولت فقط در 

اینجا سرمایه و منفعت را مدیریت می کند. “ 
به گفته وی ، هر کس��ی مدعی اس��ت که این سیستم 
ممیزی قابل دفاع است بنشینند دور میز و توجیه کنند که آقا 
سیستم ممیزی که در دوره جعفری جلوه در دولت نهم بود با 
سیستم ممیزی دولت دهم به لحاظ اصول و قواعد چقدر قابل 
انطباق هستند و سیستم ممیزی که در دولت حاضر اعمال 

می شود چقدر منطبق با دولت قبلی است .
اردکانی ابراز تاس��ف می کند و می افزاید :”  متاسفانه 
نتیجه این ش��ده که یک س��ر درگمی برای فیلمس��ازان و 
تهیه کنندگان ایجاد کرده است و خألها و حفره های بزرگی 
ب��رای آنان��ی که چه از داخل و چه از خارج خط می گیرند و 
می خواهند ضربه ای به پیکره اعتقادات مردم و اخالق عمومی  
جامعه بزنند روزنه های سوءاستفاده باز شده است و می توانند 

به راحتی اهدافشان را پیگیری کنند.” 

بخش پایانی

پرویز شیخ طادی ؛ کارگردان و نویسنده 
فیلم » روزهای زندگی« درباره  تعیین 
خط قرمز در حوزه هنرهای نمایشی  
می گوید: » خط قرمزها شکل خاص 

خودش را دارد که نیازمند عقبه محکم 
علمی  که همان علوم انسانی و اسالمی 
است،می باشد. زمانی که به علوم الهی و 
انسانی مسلط نیستیم  بالطبع اگر خط 
قرمزی را معین کنیم سلیقه ای خواهد 
بود یعنی خیلی از استحکام استداللی 

برخوردار نیستند . «

* جمال شورجه کارگردان سینمای ایران: پاره ای از فیلمسازان چون مطالعات دینی و اعتقادی و مذهبی 
ندارند و یا زحمت پژوهش و تحقیق را متحمل نمی شوند؛ همان تصاویر ذهنی غرب را در فیلم دینی و اسالمی  به 

خورد مخاطب ایرانی می دهند که این دستاورد تصویرسازی غربی هاست  و فیلم سازان ایرانی  که از خودشان پیش 
فرضی ندارند مجبورند از دستاوردهای غرب استفاده کنند که این مسئله را می توانید به خیلی از مسایل قضائی ، 

حقوقی، اجتماعی، تربیتی  و... تعمیم دهید.
س��ینمای ما اساس��ا در وجه غالبش بیشتر توسط جریانات 
شبه روشنفکری اداره می شود پس بنابراین با نگاه و اندیشه 
و انگیزه های سیاسی خودشان فیلم می سازند و در این سوی 
ماجرا هر اتفاقی می افتد . یعنی ضعف در این سوی ماجرا است 
و نخستین ضعف در کمبود نظارت های درست و کارشناسی 
است و عدم شناخت حتی  کارشناسان ناظر از موضوع است 
و مشکل اصلی زمانی است که حتی شوراها یا دستگاه های 
نظارتی هم دارای بینش عمیق نسبت به حکم اسالمی  مثال 
» قصاص « نیستند . اساسا فیلم ها را درک نمی کنند و پروانه 
ساخت و نمایش می دهند و از طرفی کمبود فیلمسازان متعهد 

مسلط به ابزار سینما وجود دارد .« 
وی از یکی از احکام اسالمی چون قصاص که در سینما 
به آن در شکل عکسش پرداخته اند می گوید و می افزاید : “  
اساسا قصاص را در وجه رسانه ای آن نتوانسته ایم به درستی 

دنبال رو غرب شده است یعنی به پیروی از جهان غرب اینجا 
هم همان پیروی صورت می گیرد .” 

درحقیقت به هر کجای دنیا بنگریم فرهنگ و هنر آن 
با ضابطه ها و خط قرمزهایی که ترسیم شده شکل می گیرد. 
حت��ی هالیوود هم با  باید ها و نبایدهای سیاس��ت گذاران و 
کمپانی های یهودی به تولید فیلم در چارچوب سیاست های 
آنها دس��ت می زند .    اما در ایران بعد از س��ی و اندی سال 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی هنوز نتوانسته یک ممیزی 

درست برای فیلم ها اعمال کند .  
پرویز شیخ طادی ؛ کارگردان و نویسنده فیلم “ روزهای 
زندگی” درباره  تعیین خط قرمز در حوزه هنرهای نمایشی  
می گوی��د: “ خط قرمزها ش��کل خاص خ��ودش را دارد که 
نیازمند عقبه محکم علمی  که همان علوم انسانی و اسالمی 
است،می باشد. زمانی که به علوم الهی و انسانی مسلط نیستیم  

متغیرهای قوه مجریه همسو و همخوان نیستند؛ ادامه می دهد: 
“  برنامه ریزی در حوزه فرهنگ و هنر و اندیشه اسالمی نیازمند 
برنامه ریزی دراز مدت بر اساس پایه های ارزشی الهی ثابت 
هس��تند و نباید دستخوش متغیرهای گوناگون سلیقه ای و 
سیاسی  بشوند. بنابراین سینما و هنر در شکل کلی آن با هر 
دولتی به یک سمت گرایش و حرکت می کند و یا اینکه رها 
است یعنی سطح علمی و دانش مدیران فرهنگی ما که مدام 
چمدان به دس��ت دارند در اندازه ای نیس��ت که بتوانند یک 
جریان با ثبات دراز مدت را به عنوان راهبرد فرهنگی کشور 
تعیین بکنند.در این سطح وقتی قرار نمی گیرند سینما نهایتا 

تا حدودی کنترل می شود و هدایتی صورت نمی گیرد.”
به گفته کارگردان فیلم “شکارچی شنبه “ اگر فرهنگ و 
هنر و اندیشه و نیروی انسانی این حوزه را یک انرژی هسته ای 
بگیریم، راکتوری نیست که بتواند از آنها بهره برداری کند .” 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/4/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورتحساب عملکرد و سود و زیان سال مالی 1391 تصویب شد.
-آق��ای علیمراد تقی پ��ور بیرگانی با کدملی 1971897450 بس��مت بازرس 
اصل��ی و آقای حس��ین مهرابی با کدمل��ی 0040114562 بس��مت بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1392 انتخاب گردیدند.
-روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

87068 و شناسه ملی 10101314923 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 3218540

م الف 93154 

بارکد 2963355

آگهی تغییر محل شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار فضاکار قرن سهامی خاص

به شماره ثبت 399682
 و شناسه ملی 10320496591

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت به آدرس تهران بلوار مرزداران، جنب شهرک آزمایش، 
مجتم��ع حکمت، طبقه همکف، روبروی س��معی بصری کدپس��تی: 
1464797111 تغیی��ر یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 89815

بارکد 2929041

آگهی تغییرات شرکت فن بازرگان سرزمین 
سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت171295 

و شناسه ملی10102137548
به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ1392/7/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: اعضای هیئت مدیره به ق��رار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان 
محمود مرادی با کدملی0381193381 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره، عل��ی مرادی با کدملی0384286828 به س��مت نایب 
رئی��س هیئت مدیره و ابوالفضل مرادی ب��ا کدملی 0386804966 به 

سمت عضو هیئت مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 89806

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/5/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی با 1391/12/30 به تصویب 
رسید.

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- آق��ای علی حس��ن زاده ب��ه ش م 1637981661 به عنوان ب��ازرس اصلی و 
آقای جعفر شهبازی به ش م 1379156238 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب شدند.

بارکد 3026532

آگهی تغییرات شرکت بین المللی خلخال دشت 
سهامی خاص به شماره ثبت 135583 

و شناسه ملی 10101787850

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 89829

به اس��تناد نامه های ش��ماره 419 مورخ 92/7/13 و 197 
م��ورخ 92/4/12 و رای داوری مورخ 89/11/20 اصداری 
از ش��عبه محت��رم 26 دادگاه عموم��ی حقوق��ی ته��ران 
ش��رکت صدراالش��عار منحل اعالم و وحید ملکی با ش م 
0046968199 به س��مت مدیر تصفیه تعیین شد. نشانی 
تصفیه محل قانونی شرکت واقع در تهران دروازه شمیران 
خ مازندران پالک 262 کدپستی 1153656314 می باشد.

آگهی رسمی انحالل شرکت صنایع 
چوب نگین مالمینه تهران

 به شماره ثبت 259332 
و شناسه ملی 10102994660

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 3 322595

م الف 93155

اس��تناد صورتجلس��ه  ب��ه 

م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت 

تصمیم��ات   1392/7/30

ذیل اتخاذ شد:

رمضان��ی  یحی��ی  آق��ای 

ب��ه   2141661341 ک.م 

س��مت مدیرعامل و رئیس 

آق��ای  و  مدی��ره  هیئ��ت 

ک.م  رمضان��ی  روح ال��ه 

2143160720 به س��مت 

نائب رئی��س هیئت مدیره 

و خان��م حمی��را حی��دری 

 21421506743 ک.م 

هیئت  عض��و  ب��ه س��مت 

مدیره. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، س��فته، بروات، 

قرارداده��ا با امض��اء دونفر 

از س��ه نفر از اعضاء هیئت 

و  ع��ادی  اوراق  و  مدی��ره 

رئی��س  امض��اء  ب��ا  اداری 

هیئ��ت مدیره و هم��راه با 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 
سیم و کابل 

سمنان سهامی 
خاص به شماره 

ثبت 55841
 و شناسه ملی 
 10101009510

اداره ثبت
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

بارکد 3181547

م الف 93157

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1391/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و صورتحس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 
1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی 
اصالح گر رایانه شناس��ه ملی 10100420112 به س��مت 
بازرس اصلی و فریب��رز ثقفی کد ملی 0040653404 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

بارکد 2471443

آگهی تغییرات شرکت آب و برق کیش 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 78705 
و شناسه ملی 10101235435

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 90526

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق  العاده مورخ 1392/7/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعض��اء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال ب��ه قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
آق��ای احم��د صراف��ان چهارس��وقی ب��ه ک��د مل��ی 
1284980863 ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و 
مدیرعامل و آقای محمد صرافان چهارسوقی به کد ملی 
1284899861 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و 
آقای ش��اهرخ خزاع��ی به کد مل��ی 0050934546 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از جمله 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه 
قراردادی که برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید، به امضاء 
رئی��س هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

بارکد 3133113

آگهی تغییرات شرکت برنج نامی ایرانیان 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 233238 
و شناسه ملی 10102742337

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 93145

بارکد 2928770

آگهی تغییرات شرکت پروفیل چوبی الوان شرق 
شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت306549

 و شناسه ملی10103426440
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
1392/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسس��ه حسابرس��ی الگو حساب 
)حس��ابداران رسمی( به شناس��ه ملی10320399720 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای احمد باقری به شماره ملی4910729437 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف89808

بارکد: 3204314

آگهی تغییرات شرکت جی پخش شکوفا 
سهامی خاص به شماره ثبت 422345 و 

شناسه ملی10320752151
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
1392/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حساب سود و زیان 
س��ال مالی منته��ی ب��ه 1391/12/29 به تصویب رس��ید. آقای محمد 
همایون کدملی0049218492 به س��مت بازرس اصل��ی و خانم مریم 
محس��ینی کدملی0066983770 به سمت بازرس علی البدل برای سال 
مال��ی منتهی به 1392/12/29 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 

کیهان جهت درج آگهی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف93152

  كیهان ورزشي قدیمي ترین مجله ورزشي ایران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود


