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یکشنبه  28اردیبهشتماه1399
شمــاره 3946

رایان گاسلینگ با
کارگردانی فیل لرد
و کریس میلر به
فضا میرود

فیل لرد و کریس میلر برای کارگردانی مشترک فیلمی اقتباسی از نویسنده فیلم تحسین شده «مریخی» انتخاب
شدند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی ،کمپانی «امیجیام» فیل لرد و کریس میلر را برای کارگردانی
فیلم اقتباسی از رمان بعدی اندی ویر انتخاب کرد .رایان گاسلینگ نیز پیشتر برای ایفای نقش در این فیلم انتخاب
شده بود.ایمی پاسکال ،گاسلینگ و ویر از تهیهکنندگان فیلم خواهند بود.لرد ،میلر و پاسکال از سابقه طوالنی مدت
همکاری برخوردارند و حتی دفتر مشترک دارند .این گروه به تازگی برای تولید «اسپایدر من :در اسپایدر ورس»
موفق به کسب اسکار شدند.به گفته منابع داخلی ،همین روابط نزدیک کمک کرده است تا آنها دستنوشته داستان
را در دست داشته باشند.

 ۱۰فیلماکراننشدهمتقاضیاکرانآنالین

کارگری

شرکت ریدلی اسکات و اپل با هم
قرارداد تلویزیونی بستند

در حالــی که چند کمپانی
تلویزیونی در تالش بودند
تــا با شــرکت تولید فیلم
ریدلی اســکات قــرارداد
ببندنــد ،اپل از این تالش
موفق بیرون آمد.
بــه گــزارش خبرگزاری
مهــر به نقــل از ورایتی،
ریدلی اســکات کارگردان
پرکار هالیوودی و شرکت
تولید فیلم او که با عنوان
«اسکات فری پروداکشــنز» فعالیت میکند ،یک قرارداد تلویزیونی با اپل امضا
کردهاند .منابع آگاه میگویند رقابت برای به توافق رســیدن با این شرکت بسیار
نزدیک بود.
تحت این قرارداد چند ســاله« ،اســکات فری» پروژههــای مختلف تلویزیونی
بینالمللــی برای اپل تیوی پالس تولید میکند و ریدلی اســکات ،دیوید زاکر،
کلیتون کروگر و جوردن شــیهان به عنوان تهیهکننــدگان اجرایی این پروژهها
فعالیت خواهند کرد.
«اســکات فری» که در سال  ۱۹۹۵توسط ریدلی اسکات تاسیس شد ،تا به حال
لیستی بلند از فیلمها و سریالهای موفق تولید کرده که از جمله آنها میتوان به
«تاپ گان» و «مریخی» در سینماها و «همسر خوب» و «مرد در قلعه مرتفع»
در تلویزیون اشاره کرد .این شرکت در تاریخ  ۲۵ساله خود بیش از  ۱۰۰نامزدی
دریافت جایزه امی داشــته و  ۲۲بار موفق به کســب این جایزه شده است .این
شرکت همچنین به خاطر پروژههای تلویزیونی خود  ۲۸بار نامزد دریافت جایزه
گلدن گلوب شده است.
«دوئل آخر» متعلق به دیزنی در لیســت بلندباالی پروژههای بعدی اسکات قرار
دارد .این فیلم درام تاریخی است که مت دیمون ،آدام درایور ،جودی کومر و بن
افلک در آن نقشآفرینی میکنند و قرار اســت بیستوپنجم دسامبر اکران شود.
البتــه به خاطر پاندمی کروناویروس مراحل تولید فیلم متوقف شــد .در هر حال
هنوز مشخص نیست این مساله چه تاثیری بر تاریخ اکران فیلم داشته باشد.
اســکات پیش از ایــن هم با اپل همکاری داشــته و تبلیغ معــروف «»۱۹۸۴
این شــرکت را کارگردانی کرده اســت .او همچنین قرار است نخستین تجربه
کارگردانی تلویزیونی خود را با ســریال «بزرگ شده توسط گرگها» محصول
اچبیاو مکس داشته باشد و همچنین تهیهکننده اجرایی اقتباس شبکه افاکس
از سهگانه رمانهای «کارتل» دان وینزلو است.اپل در حال حاضر با تعداد زیادی
از چهرههای شناختهشده از جمله آلفونسو کوارون ،آنی وایزمن ،جیسون کتمیس،
جولیا لوییز-دریفوس ،جاســتین لیــن ،لی آیزنبرگ ،اوپرا وینفری و ســایمون
کینبرگ قرارداد دارد.

ساخت انیمیشن
«من و خارپشت و
عروسکم» با موضوع
فقر

انیمیشن «من و خارپشت و عروسکم» به کارگردانی امیر سحرخیز با موضوع فقر تولید میشود.به گزارش ایسنا به نقل
از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون ،امیر سحرخیز کارگردان انیمیشن «من و خارپشت و عروسکم» که به
تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید میشود ،اظهار کرد :این انیمیشن به موضوع فقر که در حال
حاضر کمتر در آثار ویژه گروه سنی نوجوان به آن پرداخته میشود ،ساخته خواهد شد.سحرخیز درباره موضوع مدنظر در
انیمیشن «من و خارپشت و عروسکم» توضیح داد :این انیمیشن بر اساس کتابی با همین نام نوشته راضیه دهقانسلماسی
از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ســاخته میشود و داستان آن درباره دنیای خیالی دختربچهای با
عروسک خود و همچنین شخصیتهایی غیرواقعی مانند خارپشت و برداشت فانتزی این دختربچه از موضوع فقر است.

مســعود نجفی مدیر روابط عمومی ســازمان سینمایی عنوان
کرد که بلیت ســینماها در سال جاری ،نسبت به سال گذشته
تغییری نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر ،مســعود نجفی مدیر روابط عمومی
ســازمان ســینمایی با ارائه گزارشــی از وضعیت اکرانهای
آنالین ،گفت :این طرح راه افتاده و اســتقبال نیز شده است.
وقتی با مدیر یکی از پلتفرمهای نمایش آنالین فیلم صحبت
میکردم گفت که بیش از  ۱۰فیلم متقاضی این هســتند که
اکران آنالین داشته باشند .تا به امروز فیلم سینمایی «خروج»
نزدیــک به  ۱۵۰هزار بلیط و حدود  ۲.۵میلیارد تومان فروش
داشته اســت که نتیجه آن حدود  ۳۷۵هزار بیننده است .اگر
خاطرتان باشــد ،ماه پیش که صحبت کردیم پیشبینیمان از
فــروش این فیلم  ۳میلیارد بود که اکنون میتواند به این رقم
دست پیدا کند.
وی افــزود :دومین فیلمی که به صورت آنالین عرضه شــد،
فیلم سینمایی «طال» بود که تاکنون بیش از  ۱۰۰هزار بلیط
فروختــه و نزدیک به  ۱.۵میلیارد تومان فروش داشــته ،این
فیلم تا امروز نزدیک به  ۲۵۰هزار بیننده داشــته است که آمار
خوبی به شــمار میرود .البته با توجه به اینکه این کار تجربه
جدیدی برای عوامل فیلمها و مردم بوده است میتوان گفت
که استقبال خوبی را شاهد بودیم.
نجفــی در گفتگو با برنامه صبحگاهــی «در انتهای الوند» از
شــبکه دو ســیما در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که اکران
چــه فیلمهای جدیدی به صورت آنالیــن خواهد بود ،گفت:

تاکنون مشخص شده اســت که ادامه اکران فیلم «زیرنظر»
در VODها باشــد اما قرارداد بقیه فیلمهای متقاضی نهایی
نشده است .با این حال بیش از  ۱۰فیلم اکران نشده متقاضی
هستند که از این طریق عرضه شوند.
سازمان سینمایی دخالتی در قیمتگذاری اکران
آنالین ندارد
ط فیلمهای ســینمایی «خروج»
وی در مورد تفاوت قیمت بلی 
و «طال» و روند این قیمتگذاری هم توضیح داد :این مساله
بســته به توافق عوامل فیلم با VODها است .در این زمینه
ســازمان ســینمایی دخالتی ندارد .با توجه به این که تجربه

یک فیلم کودک و نوجوان اکران آنالین میشود

فیلم «تورنا »2به کارگردانی سید جواد هاشمی
به صورت آنالین اکران میشود.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی،
اکران آنالیــن «تورنا »۲از چهارشــنبه ۳۱
اردیبهشــت ماه در چند سایت قانونی نظیر

«پیشــتازمووی»« ،فیلمگــردی»« ،آپرا» و
«هابینا» از ســاعت  ۸شب آغاز میشود که
عالقهمندان با خرید بلیت میتوانند از زمان
پخش تا  ۸ســاعت بعد به تماشــای فیلم
بنشــینید .اکران فیلم سینمایی «تورنا »۲به
کارگردانی و تهیه کنندگی جواد هاشمی قبل
از شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود و به دلیل
تعطیلی سینماها نیمه تمام ماند.
اکبر عبدی ،کامران تفتی ،بهنوش بختیاری،
النــاز حبیبــی ،ارســان قاســمی ،عباس
جمشــیدی ،وحید نفر ،امیر رونقی ،راستین
عزیزپور ،امیررضا احمدی ،محمدمهدی ایرانی
و نگار نافذ بازیگران«تورنا »۲هستند.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیسینمازآذربایجانشرکتتعاونی
به شماره ثبت  1342و شناسه ملی  14002730678به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/09/23و مجوز شــماره
 5802مــورخ 98/12/14از اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان بنــاب تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :اصغر رجــب زاده با
کدملــی 1689948711بــه ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت
مدیــرهوخدیجــهرجبزادهباکدملی 1689775963بهســمت
نائبرئیسهیئتمدیرهوفریدهساعیباکدملی1689174366
بهسمتمنشیهیئتمدیرهانتخابگردیدند.کلیهاوراقواسناد
تعهدآور شــرکت تعاونی پس از تصویب هیئــت مدیره با امضای:
 1اصغر رجب زاده با ســمت (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) وامضا خدیجه رجب زاده با سمت( نائب رئیس هیئت مدیره) و کلیه
اوراق عادی با امضا اصغر رجب زاده با سمت مدیرعامل و به همراه
مهر شــرکت معتبرخواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
()842905

آگهی تغییرات شــرکت بهســاج صنعت آذر شرکت با مسئولیت
محدودبهشمارهثبت24176وشناسهملی10200321798به
استنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/09/28
تصمیماتذیلاتخاذشد:سجادعشقیبهکدملی2971804739
بــا دریافت کل ســهم الشــرکه خــود از صندوق شــرکت به مبلغ
1000000ریالازشرکتخارجگردیدومنبعدهیچسهموسمتی
در شــرکت ندارد .بهــاره صبوران به کد ملــی 2960159446با
دریافتکلسهمالشرکهخودازصندوقشرکتبهمبلغ500000
ریال از شــرکت خارج گردید و منبعد هیچ سهم وسمتی در شرکت
ندارد در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 2500000ریال به مبلغ
 1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساســنامه بشــرح
مذکور اصالح گردید .لیست شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از
کاهش سرمایه  :هومن عبدی د ارای 500000ریال سهم الشرکه
علی گلشــائی دارای 500000ریال ســهم الشرکه اداره کل ثبت
اســنادوامالکاســتانآذربایجانشــرقیادارهثبتشــرکتهاو
موسساتغیرتجاریتبریز()842870

آگهــی تغییرات شــرکت بهره هوشــمند ســامت آذربایجان
شــرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت  43680و شناسه
ملی  14006368071به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره
مــورخ  1398/05/08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :خانــم
مریــم روغنــی مطلق بــه کدملــی  2280914352به ســمت
مدیــر عامــل و عضو هیئــت مدیره آقای کیا تقی زاده اســکوئی
بــه کدملی1379162890بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیره
و عضــو هیئــت مدیره آقــای آرش روحــی ترکمبور بــه کدملی
 1382464592به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای رئیس
هیئــت مدیــره همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و اداری به
امضــای رئیس هیئــت مدیره همــراه با مهر شــرکت معتبر می
باشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842906

آگهی تغییرات شــرکت خدمات عمران روستایی دو هزار و دویست
و پنجاه و هشــت بناب شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 653و شناســه
ملی 10860375926به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ
 1399/02/09و برابر مجوز شــماره 193مــورخ 99/02/13اداره
تعــاون کارو رفاه اجتماعی شهرســتان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
:آقــایصالــحقاســمیینکیکندبهشــمارهملــی 1680007718به
ســمت مدیرعامل (خارج از اعضا ) شرکت تعاونی برای مدت باقیمانده
انتخــاب شــدند .مقرر و مصوب گردید کلیه اســناد تعهــدآور بانکی و
قراردادهــا و بــرات و عقود اســامی پس از تصویب هیئــت مدیره با
امضا مدیرعامل(صالح قاسمی ینکی کند) و رئیس هیئت مدیره(خلیل
حیدریــان )ودر غیاب رئیس هیئت مدیره بــا امضا نائب رئیس هیئت
مدیره(ایوبحسنزاده)همراهبامهرشرکتمعتبرخواهدبودوتمامی
اوراقعادیومکاتباتباامضامدیرعاملومهرشرکتمعتبرخواهدبود.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیمرجعثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری بناب ()842908

آگهــی تغییــرات شــرکت بهــره هوشــمند ســامت آذربایجــان
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  43680و شناســه ملی
 14006368071به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1398/05/08تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای کیا تقی زاده
اســکوئی بــه کدملــی  1379162890با واریز مبلــغ 55000000
ریــال به صندوق شــرکت جزو شــرکا قــرار گرفت آقــای آرش روحی
ترکمبوربه کدملی  1382464592با واریز مبلغ  34500000ریال
به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را از مبلغ  500000ریال به
مبلغ  35000000ریال افزایش داد  .خانم مریم روغنی مطلق کدملی
 2280914352بــا واریز مبلغ  9500000ریال به صندوق شــرکت
ســهم الشــرکه خود را از مبلغ  500000ریال به مبلغ 10000000
ریال افزایش داد  .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال
به مبلغ  100000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساســنامه
بشــرح فوق اصالح گردید .تعداد اعضای هیئت مدیره به  3نفر اصالح
گردیــد وماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید  .لیســت شــرکاء و
مبلغ ســهم الشــرکه آنها بعد از افزایش ســرمایه  :آقای کیا تقی زاده
اســکوئی دارای  55000000ریال ســهم الشــرکه آقای آرش روحی
ترکمبور دارای  35000000ریال ســهم الشــرکه خانم مریم روغنی
مطلق دارای  10000000ریال ســهم الشرکه  -اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان آذربایجان شــرقی اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری تبریز ()842911

آگهیتغییراتشــرکتپیرادیهآذربایجانشــرکتبامسئولیتمحدودبه
شــمارهثبت 25955وشناسهملی 10200340437بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی شرکا مورخ 1398/07/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :عطا ارسط
بــه کدملی 1381729827وحید مونس به کدملی 1381541135ســعید
عیوضی صحــرا به کدملــی (1381928773خارج از شــرکاء) بعنوان اعضای
هیئــت مدیره برای مدت نامحــدود انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان آذربایجان شــرقی اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
تبریز()842909
آگهیتغییراتشــرکتبهرههوشــمندســامتآذربایجانشرکتبامسئولیت
محــدودبهشــمارهثبــت 43680وشناســهملــی 14006368071بهاســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی شــرکا مورخ  1398/05/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای کیا تقی زاده اســکوئی به
کدملی 1379162890آرش روحی ترکمبور کدملی  1382464592خانم مریم
روغنــی مطلق کدملی  2280914352به عنوان اعضــای هیئت مدیره برای مدت
نامحدود انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842924

جدیدی اســت همانند اکران در ســینما ،آییننامه و ضوابط
مشــخصی ندارد .شــاید دلیل گرانتر بودن فیلم «طال» این
باشــد که این فیلم متعلق به بخش خصوصی است .البته این
قیمتگذاری تحت تاثیر عرضه و تقاضا اســت و عوامل فیلم
باید قیمتی را انتخاب کنند که بتواند مخاطب جذب کند.
نجفی با اشــاره به تصمیمات مرتبط با بازگشــایی سینماها
گفــت ۲ :هفته پیش بود که آییننامــه  ۱۵بندی در کارگروه
بررسی آسیبهای کرونا در سینما نهایی و به ستاد ملی مبارزه
با کرونا پیشــنهاد شد .به این ســتاد اعالم کردیم که آمادگی
وجود دارد که ســینماها در روز عید فطر بازگشایی شود .باید

ببینیم که نظر ســتاد ملی مبارزه با کرونا چیست .با این حال
مــا آمادهایم ،البته اعالم شــد که این کار داوطلبانه اســت و
ســینماهایی که تمایل نداشته باشند ،میتوانند همچنان بسته
بمانند .مهمترین بند این آییننامه این بود که باید از  ۴۰درصد
ظرفیت سینماها استفاده شود و قیمت بلیط همانند سال قبل
خواهد بود .مطمئنا فاصله بین ســانسها افزایش پیدا خواهد
کرد ،ســینماها باید موارد بهداشتی دقیقی را رعایت کنند.وی
در مورد بندهای ایــن آییننامه توضیحاتی داد و عنوان کرد:
باید مخاطبان در صندلیهای ســینماها  ۲در میان بنشــینند،
تمهیــدات الزم برای ایجــاد فاصله بین ردیفها از ســوی
ســینماداران درنظر گرفته شود ،استفاده از ماسک و دستکش
برای کارکنان ســینما ضروری است ،ورود و خروج سالنها و
انتظار در سالنها با رعایت فاصلهگذاری باید انجام شود.
اولویت در بازگشایی سینماها با فیلمهای اکران
اسفند  ۹۸و نوروز است
مدیر روابط عمومی ســازمان ســینمایی در پاســخ به سوالی
مبنی بر این که اگر ســینماها بازگشایی شوند ،ترتیب اکران
فیلمهــا چگونه خواهد بود ،گفت :اولویت با فیلمهایی اســت
که اکرانشان در اسفندماه متوقف شده و سپس فیلمهایی که
برای اکران نوروزی درنظر گرفته شده بود.
در «انتهــای الوند» به تهیهکنندگی امیرحســین آذر کاری از
گروه اجتماعی شبکه دوسیماســت که شنبه تا چهارشنبه هر
هفته از حدود ســاعت ۷:۳۰تــا  ۹:۳۰با اجرای نجمه جودکی
حامد مهربانی و مجید یحیایی پخش میشود.

پل ورهوفن با همکاری تهیهکننده «او» یک سریال فرانسوی میسازد

کارگردان نامدار هلندی داستان کالسیکی نوشته «گی دو موپوسان» را در
قالب یک سریال به دنیای معاصر میآورد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر به نقــل از ددالین ،پل ورهوفــن در حال
آمادهسازی یک ســریال فرانسوی زبان بر پایه رمان کالسیک «بل آمی»
نوشــته گی دو موپوسان است .سعید بن سعید تهیهکننده پروژه این خبر را
اعالم کرده است.
ورهوفــن خالق و کارگردان هر هشــت اپیزود این ســریال خواهد بود که
اقتباســی معاصر از رمانی است که داســتانش در دنیای تلویزیون به وقوع
میپیوندد .متن سریال توسط فیلمنامهنویس هلندی جرارد سوئتمن نوشته
میشود که قب ً
ال با ورهوفن در فیلمهایی از جمله «کتاب سیاه» و «ظرافت
ترکی» همکاری کرده اســت.بن سعید که از کارهای قبلیاش میتوان به
فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار «او» ساخته ورهوفن اشاره کرد ،به ددالین
گفت در حال مذاکره با یک شــبکه تلویزیونی برای پخش ســریال است.

آگهیتغییراتشرکتآذرهدفسازانشرکتسهامیخاصبه
شماره ثبت 24015و شناسه ملی 10200320214به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/07/02تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :علیرضا دادجویان اقدمی به کدملی1381640869
به ســمت رئیس هیئت مدیره مسعود بابائی پیروزیان به کدملی
 1371083266به ســمت نائــبرئیسهیئتمدیره حامد پور
هاشــمی به کد ملی 1382653808به سمت مدیرعامل و عضو
هیئتمدیرهانتخابشدند.کلیهاوراقواسنادومدارکتعهدآور
اعــم از چک  ،ســفته  ،برات و قراردادهــا و اوراق عادی و اداری با
امضــای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر
میباشــد.ادارهکلثبتاســنادوامالکاستانآذربایجانشرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842930
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آراد کیمیــا البــرز درتاریــخ
 1398/12/26به شــماره ثبت 50459به شناســه ملی14009054660
ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :خریــد و فــروش و واردات صادرات
محصوالت و مواد اولیه پلی اتین ،پلی اســتایر و پلی اورتان مواد شــیمیایی و
صنعتیمجازپلیمری،پالستیکی-گرانولپیویسی-انجامخدماتبازرگانیو
تجاریمجازشاملاخذثبتسفارشتامینترخیصکاالهایمجازبازرگانیخرید
و فروش ،واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی  -انبارداری کاالها ،بســته
بندی ،توزیع و پخش کاالهای مجاز بازرگانی  -عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی و همکاری و مشــارکت با شرکتها و سازمانها دولتی و خصوصی در داخل
و خــارج از کشــور  -احداث و راه انــدازی کارگاه و کارخانجات تولیدی و صنعتی
 افتتاح حســاب بانکی اعم از ارزی و ریالی و گشــایش اعتبار اسنادی و ال سیبه نام شــرکت درداخل و خارج از کشــور  -برپایی و شــرکت در نمایشــگاهای
داخلــی و خارجــی اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی از از شــرکتهای خصوصی و
دولتی داخلی و خارجی واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی مشــارکت در
مناقصات و مزایده ها خصوصی و دولتی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها
وموسساتمالیواعتباریداخلیوخارجیدرصورتلزومپسازاخذمجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :اســتان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،محله
42متری  ،خیابان شــهید حســن عباسزاده  ،کوچه اســامیه  ،پالک  ، 654طبقه
همکف کدپســتی  5147766855سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای آیدین
رحیمی نامی به شــماره ملــی  1375833510دارنده  300000ریال ســهم
الشــرکه آقای اسمعیل قراجه داغی به شــماره ملی  1501438174دارنده
 700000ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای آیدین رحیمی نامی به
شماره ملی 1375833510و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسمعیل قراجه داغی به
شــماره ملی1501438174و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
و بــه ســمت مدیرعامل به مدت نامحــدود دارندگان حق امضــا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و اداری باامضــاء مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان آذربایجان شرقی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842902

فیلمبرداری پروژه در تابستان سال  ۲۰۲۱در فرانسه آغاز میشود.
بن ســعید همچنین تایید کرد که «بندتا» فیلم جدید ورهوفن تاریخ اکران
برنامهریزیشــده خود را تا ســال  ۲۰۲۱به تعویق انداخته اســت .خیلی از
منتقدان فکر میکردند این فیلم قرار اســت در فســتیوال فیلم امسال کن
به نمایش دربیاید اما فســتیوال مجبور شــد به خاطر پاندمی کروناویروس
برنامههــای خود را تغییــر دهد .حاال که ماه مه  ۲۰۲۱بــرای اکران فیلم
انتخاب شــده تقریب ًا قطعی اســت که ورهوفن آن را در کن  ۲۰۲۱هم به
نمایش خواهد گذاشت.
«بل آمی» قب ً
ال با نقشآفرینی رابرت پتینســون ،اوما تورمن و کریســتن
اســکات توماس در سال  ۲۰۱۲تبدیل به یک فیلم سینمایی شده بود .این
کتاب داســتان رشد فســاد یک خبرنگار و به قدرت رســیدن او را نمایش
میدهد و توصیف میکند که او چطور از طریق فریب دادن مجموعهای از
زنان ثروتمند توانست به موفقترین مرد پاریس تبدیل بشود.

آگهی تغییرات شرکت آذر هدف سازان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  24015و شناســه ملی  10200320214به اســتناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :علیرضا دادجویان اقدمی به کدملی  1381640869و حامد
پورهاشــمیبهکدملی 1382653808ومســعودبابائیپیروزیانبهکد
ملــی 1371083266به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال
انتخاب شدند.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجان شرقیاداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842931
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات آذران طعم ایرانیان شرکت با مسئولیت
محــدودبهشــمارهثبــت 34845وشناســهملــی 10200427348بهاســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/01/06تصمیمات ذیل
اتخاذشــد:محلشــرکتدرواحدثبتیبهآدرسجدید:اســتانآذربایجانشرقی
 ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،محله شریعتی جنوبی  ،کوچه فرشی ،
بلوار شهید قاضی طباطبایی  ،پالک  ، 0ساختمان آذر آبادگان  ،بلوک  ، Aطبقه چهارم ،
واحد غربی به کدپســتی  5137815136تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق
اصالح گردید .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان شــرقی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842869
آگهی تغییرات شرکت البرز پاک قائم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 36933وشناســهملی 10200450005بهاســتنادصورتجلســههیئتمدیره
مورخ 1397/06/10تصمیماتذیلاتخاذشــد:شــهینمحمودیوندبختیاریبه
کدملی 1377488055به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهری محمودی
وند بختیاری به کد ملی 1381890581به ســمت عضو هیئت مدیره شدند .کلیه
اوراقواســنادبهاداروتعهدآورشــرکتباامضایمدیرعاملهمراهبامهرشرکتو
اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریتبریز()842933

آگهیتغییراتشــرکتتعاونیســینمازآذربایجانشــرکتتعاونی
به شــماره ثبت 1342و شناســه ملــی 14002730678به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1398/09/23
و مجــوز شــماره  5802مــورخ  98/12/14از اداره تعــاون ،کار و
رفــاهاجتماعیشهرســتانبنــابتصمیماتذیلاتخاذشــد:صورتهای
مالــیســالهای 97-93تصویــبگردیــد.اصغــررجــبزادهکدملــی
 1689948711خدیجــهرجبزادهکدملــی 1689775963فریده
ســاعی کدملی  1689174366به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و
علیرجبزادهباکدملی1689172746قربانعلیفیضاللهیباکدملی
 1689759992به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت
سه ســال انتخاب شــدند  .اکبر رجب زاده کدملی  1689181427به
عنوان بازرس اصلی و زهره یوسفی مراغه کدملی  1689571871به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریبناب()842899
آگهی تغییرات شــرکت حرارت گستران ســهند آذربایجان شرکت با مسئولیت
محــدودبــهشــمارهثبت 42025وشناســهملــی 14005664052بهاســتناد
صورتجلســهمجمع عمومیفوقالعادهمورخ 1398/09/19تصمیمات ذیلاتخاذ
شد:بهموضوعفعالیتشرکتمواردزیرالحاقگردید:تولیدانواعلوله(پلیاتیلن
ونوارهــای آبیاری قطره ای ) واتصاالتشــان  ،تولید انواع ســه راهی وآب پخش کن
ودرپــوش وپیچ هواگیــری رادیاتورهای پانلی  ،تولید انواع لولــه ها ومقاطع فلزی
(کلکتورحوله خشــک کن ) .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()842895

