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اخبار

انیوموریکونهآهنگسازمطرحایتالیایی
درگذشت

روزی روزگاری موریکونه

انیو موریکونه آهنگساز مطرح ایتالیایی
و برنده جایزه اسکار در  ۹۱سالگی
درگذشت.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،انیو
موریکونه آهنگساز برنده جایزه اسکار و
خالق موسیقی متن فیلمهایی چون «خوب،
بد ،زشت» و «ماموریت» که از تحسین
شدهترین آثار تاریخ سینما محسوب
میشوند ،در  ۹۱سالگی درگذشت.
موریکونه صبح دوشنبه در کلینیکی در رم
از دنیا رفت .او به تازگی بر اثر زمین خوردن
دچار شکستگی استخوان لگن شده بود.
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رابطه فضای مجازی و صدا و سیما در حوزه جهتدهی و تولید محتوا چگونه است؟

گفتوگوهای اوریانا فاالچی
در ویترین کتابفروشیها
چاپ جدید (یازدهم) کتاب «گفتوگوهای
اوریانا فاالچی» در نشر افق منتشر شد
به گزارش «ابتکار» ،کتاب «گفتوگوهای
اوریانا فاالچی» شامل هفت مصاحبه تاریخی
و بیتکرار با رهبران تأثیرگذار در تاریخ قرن
بیستم است .روایت دقیق و پرسشهای
هوشمندانه این روزنامهنگار معروف ،نه
تنها ورق زدن برگهایی از تاریخ است ،بلکه
آشنایی با شخصیت و نوع تفکر اوریانا فاالچی
بهعنوان روزنامهنگار و نویسندهای تأثیرگذار نیز
هست .این گفتوگوها شامل گفتوگو با امام
خمینی(ره) ،مهندس بازرگان ،سرهنگ قذافی،
شارون ،لخ والسا ،راکووسکی و محمدرضا
پهلوی است که در روزنامه ایتالیایی «کوریره
دالسرا» منتشر میشد و به دیگر زبانها
نیز نشر مییافت .اما غامرضا امامی این
مصاحبهها را از زبان ایتالیایی ترجمه و برای
نخستین بار در جهان ،در کتابی گردآوری و
راهی بازار کتاب ایران کرده است.
الزم به یادآوری است که در چاپ یازدهم
این کتاب ،غالمرضا امامی عالوه بر مقدمه
خود بر کتاب ،دو مقدمه از خاطرات اوریانا
فاالچی در حاشیه مصاحبه با امام خمینی و
مهندس مهدی بازرگان را نیز به کتاب افزوده
است .این کتاب در  211صفحه و با قیمت 19
هزار تومان عرضه شده است.
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فرهنگوهنر

غرق شدن «جامجم» در حوض کلیشه

شبکههای تلویزیون را که باال و پایین کنید حتما در بخشی
چهرهای از یکی از افراد مطرح در شبکههای اجتماعی را
میبینید ،همینطور برخی از سوژههای مورد توجه توسط این
سازمان برگفته از اتفاقات دنیای مجازی است .حال آنکه قرار
بود رسانه ملی دانشگاه باشد و خود به صورت مستقل در
تولید محتوا و آموزش نقش داشته باشد .منصور ضابطیان،
مجری برنامههای تلویزیونی درباره اینکه چرا تلویزیون بیشتر
به سمت برنامههایی با رویکرد بهرهگیری از اینستاگرام و
یا چهرههای مجازی رفته ،گفته است :وقتی با سابقهها در
رسانه نباشند یعنی یا تلویزیون آنها را تحمل نمیکند یا آنها
تلویزیون را تحمل نمیکنند و این به معنای از دست رفتن
سرمایههای کشور است .ضمن اینکه این رسانه است که باید
فضای مجازی را هدایت کند نه اینکه برعکس باشد و فضای
مجازی روی این رسانه تأثیر بگذارد .این حرفهای نیست که ما
با این هدف برنامه بسازیم که دو دقیقه از کارمان در فضای
مجازی ترند باشد!
در همین راستا ،جبار آذین ،منتقد سینما و تلویزیون در
گفتوگو با «ابتکار» درباره چگونگی تاثیر فضای مجازی و صدا
و سیما در تولید محتوا و جهتدهی میگوید :نه صدا و سیما
و نه فضای مجازی این رسالت و وظیفه را ندارند که خوراک
مناسب برای تغذیه فضای اجتماعیشان را مخاطب را فراهم
کنند .در واقع آنکس که باید جهتدهنده محتوایی ،ساختاری
و حتی شکل دهی تمامی رسانههای فرهنگی و هنری در کشور
باشد ،جامعه و مردم هستند .در واقع تمامی دستگاهها،
سازمانها و ارگانهایی که کار رسانهای و فرهنگی میکنند
باید بر مبنای نیاز ،فرهنگ و سلیقه مخاطب برای جامعه
برنامهریزی کنند .خوراک مناسب جامعه باید آن چیزی باشد
که از مجرای سالمت فرهنگی عبور میکند .بنابراین هرگونه
اختالفها ،درگیریها و مبادالت سالم یا رقابتهای ناسالم در
این عرصه چنانچه همسو با اهداف فرهنگی جامعه نباشد،
دور باطل و هدر دادن بیتالمال است .از این منظر تمامی
جریانها باید در جهت برآوردن نیازهای جامعه حرکت کنند.
او میافزاید :بدیهی است هرچه به خواستههای مردم
نزدیکتر باشند ،از کارشناسان و متخصصان در این امر بهره
بگیرند ،تولیدات فرهنگی مناسب اجتماعی و فرهنگی مناسب
داشته باشند با اقبال مردم روبهرو خواهند شد .از همین
رو هرگونه رقابتهای ناپسند و قدرتمدارانه تنها میتواند
باعث تخریب فرهنگ جامعه شود .بنابراین کشاکشهایی که
میان برخی از شبکههای مجازی و صدا و سیما و جریانهای
دیگر فرهنگی و سیاسی در کشور وجود دارد ،هیچکدام در
جهت ارتقای فرهنگی جامعه و بارور شدن آموزههای هنری،
اجتماعی و خانوادگی ما نیست .به همین دالیل چنانچه
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این روزها فضای مجازی در تمام جنبههای زندگی حضور پیدا کرده است ،از دید و بازدید مجازی گرفته تا دانشگاههای آنالین.
در بسیاری از رسانهها ،فضای مجازی تامینکننده سوژه یا بخشی از محتوای آنها است تا اینجا شاید روند ،عادی باشد اما وقتی
درهمآمیختگی فضای مجازی و رسانهای بزرگ مانند صدا و سیما که رسانه ملی نام دارد بیش از اندازه باشد این پرسش مطرح
میشود که فضای مجازی باید به رسانهای با چنین تاثیرگذاریای جهت و محتوا بدهد با برعکس؟

متاسفانهصدا
و سیما در چند
سال اخیر فضا
را بهگونهای رقم
زده که عمدتا
گروههایی که
از نظر هنری و
دانش رسان های
در سطح
متوسطهستند
در تلویزیون
قدرت عرض
اندام پیدا
کرد هاند

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی آتیــه دماونــد چایپــاره ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1198و شناســه ملــی  10980276546بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398،10،23
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :ســرمایه شــرکت از مبلــغ ســیصد و ده
میلیــون ریــال منقســم بــه ســی و یــک هــزار ســهم ده هــزار ریالــی بــا نــام
بــه مبلــغ ســیصد و ده میلیــون و ده هــزار ریــال منقســم بــه ســی و یــک
هــزار و یــک ســهم ده هــزار ریالــی بــا نــام از طریــق صــدور یــک ســهم بــا
نــام جدیــد بــه ارزش اســمی هــر ســهم بــه مبلــغ ده هــزار ریــال از محــل
تبدیــل مطالبــات نقــدی حــال شــده اشــخاص ،در قبــال هــر مبلــغ ده
هــزار ریــال طلــب یــک ســهم افزایــش یافــت .بــا قطعیــت افزایــش ســرمایه
مــاده  5اساســنامه بــه شــرح زیــر تغییــر و اصــاح شــد  :مــاده  - 5ســرمایه
شــرکت مبلــغ ســیصد و ده میلیــون و ده هــزار ریــال منقســم بــه ســی و
یــک هــزار و یــک ســهم ده هــزار ریالــی بــا نــام تشــکیل یافتــه و صــد در
صــد آن پرداخــت شــده اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()906117
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قرار است تمامی این جریانها و رسانهها باید بر اساس یک
اساسنامه یا آییننامه مصوب مشترک میان ستادهای اصلی
فرهنگی در کشور با استفاده از عناصر کاربلد و حرفهای در
عمل به اجرا درآورند و به جای هدر دادن بیتالمال و انرژی
مخاطب و هنرمندان ،در مسیر حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه
و ایجاد ارتباط بیشتر و مناسبتر با مردم و پاسخگویی به
نیازهای این روزهای مردم که امید ،شادی و مقابله با انواع
آلودگیها از جمله کرونا حرکت کنند.
آذین درباره علت استفاده صدا و سیما از خوراکهای
تولید شده در فضای مجازی میگوید :متاسفانه صدا و سیما
در چند سال اخیر به دلیل دور شدن هنرمندان حرفهای و
همچنین اهمیت ندادن به برنامهسازان ،هنرمندان و مجریان
خود سازمان ،فضا را بهگونهای رقم زده که عمدتا گروههایی
که از نظر هنری و دانش رسانهای در سطح متوسط هستند
در تلویزیون قدرت عرض اندام پیدا کردهاند .همچنین به جای
آنکه از خالقیتها و نوآوریها و استعدادهای نسل جوان در
تلویزیون بهره گرفته شود ،جریان به سمت کپیبرداریهای
نازل از برنامههای ماهوارهای گرایش پیدا کردهاند و میدان
برای حضور سرمایهها و اسپانسرها و سلیقه آنها در
تلویزیون فراهم شده است .اینها از جمله مواردی است
که سبب شده تا تلویزیون به سوی هر وسیلهای دست دراز
کند .در تولید محتوا از فضای مجازی بهره بگیرد ،کسانی را
به عنوان مجری ،بازیگر یا دیگر عوامل در این سازمان به کار
بگیرد که در این فضا مطرح شدهاند و همچنین از ماهوارههای
خارجی تاثیرپذیری نادرست دارد .تمام این موارد نشاندهنده
دست و پا زدن تلویزیون در محدوده کلیشه و تنگنا است .به
جای آنکه از نیروهای کاربلد ،خالق و مثبتاندیش استفاده
کند دور باطل میزند و در این جریان تنها امکانات ،تواناییها،
قابلیتها و بودجه صدا و سیما که بودجه جامعه است به
هدر میدهد.
این منتقد درباره عواقب چنین استفادههایی میگوید :ریزش
هرچه بیشتر مخاطبان ،روی آوردن بخشهای بیشتری از
مردم به ماهوارهها ،رانده شدن بیشتر هنرمندان از تلویزیون،
دور شدن این سازمان از مردم و فرهنگ جامعه و همچنین
تبلیغ فرهنگ غربی به جای فرهنگی ایرانی و اسالمی از عواقب
چنین تصمیماتی است .به همین دلیل لطمات بزرگی به
بودجه ،فرهنگ مردم و سلیقه جامعه میزند که آسیبهای
فراوان آن را نسلهای امروز و به ویژه نسلهای آینده متحمل
خواهند شد.
او در پایان افزود :تمامی دستگاهها باید در خدمت جامعه
باشند و اگر جز این باشد ،به هیچ وجه به سامان نخواهند
رسید.

آگهــی تغییــرات شــرکت نــام آور خطیــر خــزر نگیــن شــمال
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  521و شناســه ملــی 14006423698
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1398،11،21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :الــف ) اعضــاء
هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :قــای حســین نــام
آور بــه کدملــی  - 2150003791آقــای مســعود نــام آور بــه کــد ملــی
 - 2150248441آقــای بهمــن نــام آور بــه کــد ملــی 6599530079
همگــی بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــات مدیــره بــرای مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدنــد ب ) خانــم اولیــاء رگــن خطیربــه کــد ملــی
 2162240319بــه عنــوان بــازرس اصلــی آقــای ســعید اســمعیلی افــرا
بــه کدملــی 2150003910بــه عنــوان بــازرس علــی البدل شــرکت برای
مــدت یکســال مالــی تعییــن شــدند ج ) روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه شمالی (4552 )906560

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی آتیــه دماونــد چایپــاره
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1198و شناســه ملــی
 10980276546بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398،10،23تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :رشــید زینالــی
بــه کــد ملــی  2800484683بعنــوان عضــو و رئیــس هیئــت
مدیــره  -تلــی نــاز صــادق زاده بــه کــد ملــی 4939588661
بعنــوان عضــو و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  -عبــاس زینالــی
بــه کــد ملــی  4939786773بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره
و مدیــر عامــل بمــدت دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند.2 .
امضــای کلیــه اســناد مالــی  ،چکهــا  ،قــرار داد هــا و اســناد تعهــد
آور و اوراق عــادی و اداری بتنهائــی بــا مدیــر عامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود خدمــات الکترونیــک برنــا
ارتباطــات پارتــاک درتاریــخ  1399،04،10بــه شــماره ثبــت  64979بــه
شناســه ملــی  14009249147ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده
کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :راه انــدازی و بهــره بــرداری از دفترپیشــخوان خدمــات
دولــت و بخــش عمومــی غیردولتــی ،خریــد و فــروش کاالهــای الکترونیکــی
و رایانــه ای و خدمــات ارتبــاط و فنــاوری اطاعــات و دفاتــر  ICTروســتایی
 ،خدمــات پشــتیبانی اداری و دفتــری ،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات
و اخــذ وام و تســهیات درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان اصفهان
 ،شهرســتان اصفهــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اصفهــان ،محلــه سروســتان
 ،کوچــه پردیــس  ،خیابــان هفــت تیــر  ،پــاک  ، 194ســاختمان یــاس
 ،بلــوک ، 7طبقــه اول  ،واحــد  14کدپســتی  8199915394ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم زهــره اســماعیلی شــاهزاده
علــی اکبــری بــه شــماره ملــی  1199868892دارنــده  500000ریــال
ســهم الشــرکه خانــم مهســا اســماعیلی بــه شــماره ملــی 1741493625
دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم زهــره
اســماعیلی شــاهزاده علــی اکبــری بــه شــماره ملــی  1199868892و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره به
مــدت نامحــدود خانــم مهســا اســماعیلی بــه شــماره ملــی 1741493625
و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی ()906121

4548

آگهــی انتقالــی شــرکت رعــد مــوج نور بــا مســئولیت محدود
بــه شناســه ملــی  14005168109بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398،11،13برابــر نامــه
شــماره  714،917مــورخ  98،11،16اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری کرمانشــاه محــل شــرکت از واحــد ثبتــی
کرمانشــاه بــه واحــد ثبتــی دلفــان بــه نشــانی اســتان لرســتان
 ،شهرســتان دلفــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر نورآبــاد ،محلــه
کــوی فرهنگیــان  ،خیابــان ســاحلی امــام سجادشــرقی  ،کوچــه
نســیم ، 2پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 6831681383
انتقــال یافــت و در مرجــع ثبت شــرکتها و موسســات غیرتجاری
دلفــان تحــت شــماره  848بــه ثبــت رســیده اســت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلفان ()905907

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()906048

