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سه شنبه  6خرداد ماه1399
شمــاره 3951

صدیقه کیانفر
بازیگر سینما،
تئاتر و تلویزیون
درگذشت

خبر

آنچه مانع سامان گرفتن سینما و
ادبیات میشود

علیرضا محمودی ایرانمهر که معتقد اســت سینما و ادبیات در ایران دو قطب
دور از هــم هســتند میگوید :تا زمانی که اقتباس از ادبیــات اتفاق نیفتد ،نه
وضعیت سینمای ایران و نه وضعیت ادبیات ایران سامانی نمیگیرد.
این نویسنده در گفتوگو با ایسنا ،درباره کمیت و کیفیت اقتباس از داستانهای
ایرانی در ســینما و تجربههایی که در این زمینه اتفاق افتادهاند اظهار کرد :در
ســالهای اخیر نمونه شــاخصی که تجربه موفقی بوده باشــد ،ندیدهام .چند
اقتباس امیدبخش از داســتانهایی که نســبتا خوب بوده و از نویسندگانی که
میشود گفت توانستند آثارشان را به دنیای سینما هم منتقل کنند ،اتفاق افتاده
اســت .اما درباره اینکه نسخه سینمایی اینها چقدر اتفاق شاخصی بوده و به
جریان تبدیل شــده اســت باید بگویم که من هنوز خیلی مطمئن نیستم این
اتفاق کامل رخ داده یا نمونه شاخصی وجود داشته باشد.
او افزود :چند نمونه کالســیک در ســینما و ادبیات ایــران وجود دارد که به
سالهای گذشته مربوط است؛ اقتباسهای معروفی مثل «دایی جان ناپلئون»،
«گاو» و  . ...اما فکر میکنم در شــرایط فعلی هنوز شاهد یک اتفاق شاخص
نیستیم و این یک دلیل خیلی ساده و عمده دارد؛ ادبیات به شکلی که در سینما
قابل استفاده باشد کمتر نوشته میشود.
محمــودی ایرانمهر بــا بیان اینکــه ادبیات ما بیشــتر بــه درونگرایی و
ذهنیتگرایی رو دارد ،گفت :سینما کمتر میتواند از این جنس ادبیات استفاده
کند و بــه کنش ،اتفاق و ماجرا نیــاز دارد .ادبیات داســتانی معاصر ما کمتر
واکنشمحور است و کمتر در آن اتفاقهایی که ظرفیت سینمایی داشته باشد
دیده میشود ،به همین ترتیب سینما هم هنوز سازوکار خیلی قدرتمندی برای
اینکه بخواهد آثار ادبی را بخواند ،فیلتر کند و داستانهای مورد استفاده برای
اقتباس را انتخاب کند ندارد .ســینما هم مشــکالت ،ضعفها و کمبودهای
خاص خود را دارد و سیســتم قدرتمند و آدمهایی که توانمند باشند تا بتوانند
این کار را انجام دهند ،کمتر دارد.این نویســنده ســپس به تمایل کارگردانان
برای اقتباس از نمونههای خارجی اشــاره و بیان کرد :من بارها و بارها دیدهام
که کارگردانان و تهیهکنندگانی آثار خارجیای را به من دادهاند که اگر میشود
از روی آنها اقتباس کنیم ،البته هیچکدام به ســرانجام نرسید ،ولی تمایل به
این کار میان آنها بسیار است؛ چون کارگردانها میدانند که بخش عمدهای
از سینمای دنیا بر اقتباس استوار است .این را هر کارگردانی هم که تازه شروع
به کار کرده باشــد میداند که حداقل هفت مورد از  10اثر بزرگ تاریخ سینما
از روی آثار داستانی اقتباس شده ،بنابراین این را هر کسی میداند .اما اینکه
چطور بتوانند از آن اســتفاده کنند ،بحث دیگری است .چون هم به کارگردانی
که ظرفیت و توان چنین کاری را داشــته باشــد و هم نویسندهای که بتواند
واقعا اقتباس کند نیاز دارد ،این یک تخصص کامال ویژه اســت .شــاید خیلی
از داستاننویســان نتوانند کارشان را به نســخه سینمایی تبدیل کنند و خیلی
از فیلمنامهنویســان هم نتوانند جانمایه داستان را به نحوی دریافت کنند که
قابلیت تبدیل شدن به یک نسخه سینمایی را داشته باشد.

آگهی تغییرات شــرکت کوروش گســتر توســعه تفکیک خراسان
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت  48402و شناسه ملی
 10380647577به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/01/20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نشانی مرکز اصلی
شــرکت از محل قبلی به آدرس اســتان خراســان رضوی  ،شهرستان
مشــهد  ،بخش مرکزی  ،دهســتان کنویســت  ،روســتا هاللی ،خیابان
ســتایش ، 9پالک ، 47طبقه همکف کدپستی 9359168764تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصــاح گردید .اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریمشهد()855707
تاســیس شــرکت ســهامی خاص حاتم پخش پیروزی درتاریخ
 1399/02/30بــه شــماره ثبــت  72269بــه شناســه ملــی
 14009153967ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیــت :انجام کلیه فعالیت های مربوط به تهیه ،تولید  ،توزیع و
پخش  ,بســته بندی  ،فرآوری ،صنایــع تبدیلی  ،انواع محصوالت
کشــاورزی ، ،مواد غذایی و نوشیدنی ،لبنیات ،خشکبارو مرکبات
و محصــوالت پروتئینــی ،غــات ،حبوبات و ادویه جات و چاشــنی
،میوه خشــک ،آجیل وچای ،میوه خشــک  ،انــواع قهوه و دمنوش
،برنج و عســل ،انــواع دانه های روغنی و روغــن گیاهی و نباتی و
فعالیت بصورت رستوران،فســت فود ،ســفره خانه ،کافی شاپ
بصورت تک شــعبه ای یا زنجیره ای در در داخل و خارج از کشــور
،در قالب ارائه سرویس به عموم مردم و کلیه اماکن دولتی و غیر
دولتــی و خصوصی و غیر خصوصی و همچنیــن انعقاد قرارداد با
کلیه شــرکتها و ارگان های دولتی و غیر دولتی -خرید و فروش ،
واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی،شــرکت در مناقصات
و مزایدات دولتی وخصوصی ،و اخذ وام و تسهیالت از موسسات
مالــی و اعتباری،اخــذ و اعطــای نمایندگــی در داخــل و خــارج از
کشور،برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های دولتی و خصوصی
داخلی و بین المللی،انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی
دولتــی و خصوصی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی
 ،شهر مشهد ،محله شهرک آزادگان  ،کوچه (بهاران  ، )5/2خیابان
(بهاران  ، )3/2پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 9177113917
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی منقســم به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100ســهم
آن بــا نــام عادی مبلــغ  1000000ریال توســط موسســین طی
گواهی بانکی شــماره  99549225مورخ  1399/02/28نزد
بانک انصار شــعبه بلوار پیروزی با کــد  5492پرداخت گردیده
اســت اعضا هیئت مدیره آقای ابوالقاســم حاتمی به شماره ملی
 0703175866و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای رضا حاتمی به شماره ملی  0920186734و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2
سال آقای علی حاتمی به شماره ملی  0921368364و به سمت
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشــد .اختیــارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرســان خانم
اشــرف یعقوب زاده به شــماره ملی  0701168404به ســمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا کارگزاریان
به شــماره ملی  0921610483به سمت بازرس اصلی به مدت
یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار اعتــدال جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()855885

صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر ،رادیو و تلویزیون چشم از جهان فروبست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،طبق اعالم مؤسســه هنرمندان پیشکسوت صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت
تئاتر ،رادیو و تلویزیون صبح امروز دوشــنبه پنجم خردادماه در منزل شــخصی خود به علت ایست قلبی
درگذشت.
کیانفر که متولد  ۱۳۱۱بود ،فعالیت هنری خود را از سال  ۱۳۳۶در رادیو شروع کرده بود.
وی در طــول عمر هنری خود در آثار ســینمایی متعددی از جمله «هامون»« ،آپارتمان شــماره ،»۱۳
«مأموریت آقای شادی»« ،همسر» و «من زمین را دوست دارم» ایفای نقش کرده بود.

تازهترین آلبوم
استاد حاشیهنشین
منتشر شد

تازهترین آلبوم محســن نفر آهنگســاز و نوازنده شناخته شده موسیقی ایرانی پس از گذشــت  ۱۰سال از انتشار اثر پیشین با عنوان
«سرگردان» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.به گزارش خبرنگار مهر ،محسن نفر نوازنده تار و استاد حاشیهنشین موسیقی ایرانی که
فعالیتهای ارزشمندی را در عرصه موسیقی ردیف دستگاهی ایران انجام داده پس از گذشت  ۱۰سال از انتشار آلبوم پیشین خود ،آلبوم
«سرگردان» را توسط نشر موسیقی «کوک» منتشر کرد.در این آلبوم بیکالم قطعههای «سرگردان»« ،تذکر»« ،دریچه»« ،بارقه»،
«انتظار»« ،گشایش»« ،تردید»« ،فروبسته»« ،طلب» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است .این اثر با مجوز شماره  ۱۳۹۸ -۵۱۵۰از
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین شماره واسپاری  ۲۶۵۶۷کتابخانه ملی ایران منتشر شده که کامران شریفی
مدیر تولید ،مرجان راجزی طراحی و گرافیک دیگر عوامل اجرایی آن را تشکیل میدهند.

آقایان این کاره نیستند ،رسانه شوخی نیست!

یک منتقد با بیان اینکه خیلی از مردم
حتی از پخش بعضی از ســریالهای
رمضانی خبر هم نداشــتند ،میگوید:
بعضی از کســانی که دســتاندرکار
چنین اتفاقاتی هســتند را باید توبیخ
کرد .رســانه شــوخی نیســت .االن
بازیگــری ،کارگردانی و تهیهکنندگی
علــم اســت و کالس دارد .آقایــان
اینکاره نیستند؛ وقتی کار به کسانی
که متخصص نیســتند ســپرده شود
فاجعه به بار میآید.
محمدتقــی فهیــم ـ منتقد ســینما
و تلویزیــون ـ بــا انتقــاد از عملکرد
تلویزیون و ســریالهای مناسبتی ماه
رمضان به ایسنا گفت :به نظر میآید
شبکهها این بخش از مدیریت را زیاد
جدی نگرفتهاند و منتظر ســیما فیلم
هستند تا ســریالی را برای آن شبکه
در نظــر بگیرد .نتیجهاش را امســال
دیدیم .ســریالها ضمن اینکه فضای
متناسب با رمضان را نداشتند ،از نظر
جذابیتهای دراماتیک ،تاثیرگذاری و
جــذب مخاطب هم تلویزیون توفیقی
به دســت نیــاورد .نبایــد اداری کار
کنند .نتیجهاش فاجعه اســت .مردم
امسال زیاد در مورد سریالها صحبت
نمیکردنــد و دیــدن و ندیدنشــان
برایشان فرقی نمیکرد.
او با بیان اینکه مناسبتهای مختلف
یکــی از ظرفیتهــای خــوب برای
تلویزیون بــه منظور جذب و ممانعت
از ریــزش مخاطــب اســت ،گفت:
مناسبتها برای مخاطبان هم فرصتی
است که بیشتر پای تلویزیون بنشینند.
هر ســالی که به این مناســبت توجه
بیشتری شــده ،تقویمی کار کردند و
بــا توجه به آن فضا ارائــه اثر کردند،
تلویزیون توفیق بیشتری داشته است.
االن میبینیم ســریالهای سالهای
گذشــته که شــبکه آیفیلم پخش
میکنــد را هنوز مــردم میبینند .به
نظر میآید چند ســالی است که این

تقویم کنار گذاشــته شده و تلویزیون
کار مناسبتی را خیلی جدی نمیگیرد
و هر چیزی که در چنته و دم دســت
دارد ،پخش میکند.
فهیم افــزود :ماه رمضــان تبدیل به
جشــنواره کوچکی در دل رسانه ملی
شــده بود که داورانش مــردم بودند.
بــدون اینکه ســازمان صداوســیما
هزینهای کند تبدیل به جشــنوارهای
با داوران هشــتاد میلیونی شــده بود
که در پایــان ماه رمضــان نتیجه با
صحبتهای مردم مشخص میشد اما
این جشنواره را از دست دادیم و االن
دیگر نه مردم و نه رسانهها رغبتی به
صحبت درباره سریالها ندارند.
او با اشــاره به اهمیت رســانه در دنیا
گفــت :هر وقــت تلویزیــون به این
ســمت گرایش پیــدا کند کــه فکر
میکند اگر آنتن پر شــود کافی است،
میدان شکست مدیریت رسانهای رقم
میخورد .در دنیا هم همینطور است.
رســانههای دنیا بــرای یک مخاطب
فراخوان مدیریتــی میدهند که چرا
مخاطب از دســت دادیم .یک رسانه
پویا و مهم به خاطر کم شدن مخاطب
دچار تحوالت مدیریتی میشود .برای
همین اســت که رســانهها حاکم بر
جهان شدند.
فهیم با تاکید بر لزوم بررســی جدی
این شــرایط عنوان کرد :ما عقبگرد

کردیم و بیتفاوت شــدهایم که جای
بررســی جــدی دارد .حــاال که ماه
رمضان تمام شد فرصت خوبی است تا
بنشینند و بررسی کنند اصال بعضی از
این سریالها چرا باید در ماه رمضان
پخش شود؟ .بعضی از سریالها حتی
ضدفرهنــگ عمل میکننــد و برای
همه اینها بودجه صرف شــده است.
باید بررسی کنند چرا کاری که با این
همه بودجه تولید شده بازخوردش این
است.او در ادامه گفت :ما مناسبتهای
دینــی و ملی زیاد داریم و همه اینها
مهماند و فرصت خوبی هستند .مردم
در این دوران توجه بیشــتری دارند و
میخواهند به داشــتههای خودشان
بیفزاینــد و داشتههایشــان را محک
بزنند.
این منتقد با بیان اینکه همیشه حداقل
دو ســریال تاثیرگذار و سرگرمکننده
بایــد از آنتن تلویزیون پخش شــود،
گفــت :اگر یک اتفاق خوب در بخش
مدیریتی شــبکهها نیفتد ما شــاهد
اتفاقــات بدتری خواهیم بــود .ما در
حرکت به ســمت افق آینده همواره
بــا دشــواریهای بیشــتری روبهرو
هســتیم چــون تالشهــای جهانی
بیشــتر میشود .باید بتوانیم در رقابت
درونــی خودمان به دســتآوردهای
بهتری برسیم تا بتوانیم با تالشهای
بیرونــی مواجه شــویم .مــردم االن

قدرت انتخاب زیــادی دارند .ما نباید
عقــب بمانیــم .حداقل یکــی ـ دو
سریال خوب و تاثیرگذار همیشه باید
روی آنتن داشــته باشیم .وقتی ما دو
ســریال تاثیرگذار روی آنتن نداشته
باشــیم یعنی یک جای کار میلنگد و
کلیت این ضعفها به بخش مدیریتی
مربوط میشود.
سریال زیر خاکی
فهیــم در پایان بــرای مثال نظرش
درباره سریال «زیرخاکی» که از دیگر
سریالهای رمضان امسال پربینندهتر
به نظر میرسید را اینگونه بیان کرد:
قســمتهای اولیه «زیرخاکی» خیلی
نچســب بود اما به تدریج هر چقدر به
ســمت طنز موقعیت پیش رفت بامزه
شد و بده بســتانهای بین فریبزر و
پریچهر و کاوه خوب عمل کرد.
کو
اوایل ســریال خود ،مــن میمی 
فیزیک صورت پژمان جمشــیدی را
نمیتوانستم تحمل کنم اما به تدریج
از آن قالب درآمد و به تدریج جا افتاد
و پذیرفته شد.
وقتی میخواهیم کار طنز کنیم حتما
نباید فرم فیلم فارســی باشــد مانند
ســینما که رفتن به سمت قالب فیلم
فارســی نتیجهاش فاجعه در سینما و
کمدیهای ســطحی و ناقص است.
تلویزیون باید مراقب باشد .اینکه زن
تحقیر شــود ،بچه تحقیر شود و حتی
خود قهرمان داســتان ،از ویژگیهای
فیلم فارسی است.
این منتقد تاکید کــرد« :زیر خاکی»
از نظر فرم و ســاختمان اثر پذیرفتنی
نبود .یک کار دمدستی و سطحی بود
نــه کار نقادانه بود و نــه خیلی قابل
توجه؛ اما سرگرم کننده بود .سرگرمی
مهم است اما کافی نیست .سرگرمی
باید هدفــی را دنبال کند .شــاید در
قسمتهای بعدی راضیکنندهتر باشد
اما تا اینجا که یک فیلم فارســی بود
که سریال شده بود».

آگهــی تغییرات شــرکت پتــرو عمــران آژیراک ماندگار شــرکت
بــامســئولیتمحــدودبــهشــمارهثبــت 60611وشناســهملــی
 14006545452بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق
العــاده مــورخ 1397/07/02تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :یاســر
طوســی با پرداخت مبلغ  4900000000ریال به صندوق شــرکت
در ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفت و نجمه زمانی با پرداخت مبلغ
 100000000ریال به صندوق شــرکت درر ردیف شــرکاء شرکت
قرارگرفتدرنتیجهسرمایهشرکتازمبلغ1000000ریالبهمبلغ
 5001000000ریالافزایشیافتومادهمربوطهدراساسنامهبه
شرح فوق اصالح گردید .سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل
می باشد :فاطمه نوکاریزی 900000ریال سهم الشرکه و اشکبوس
زمانی 100000ریال سهم الشرکه و یاسر طوسی4900000000
ریال سهم الشرکه و نجمه زمانی  100000000ریال سهم الشرکه
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()856071

آگهــی تغییرات شــرکت کیان گســتر شــریعت شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  37036و شناســه ملــی
 10380525890بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره
مــورخ 1398/06/02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1-:آقای
مسعود شریعتی دستجردان به شماره ملی0946478627
به ســمت رئیس هیئت مدیــره  2-آقای امیر اردالن خالصی
به شماره ملی  0933014260به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره  2-آقای مرتضی شــریعتی دستجردان به شماره ملی
 0923173579به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
انتخــاب گردیدنــد .کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهد آور
شــرکت با امضاء ســه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مشهد
()855975

آگهیتغییراتشرکتپتروعمرانآژیراکماندگارشرکتبامسئولیت
محدودبهشمارهثبت60611وشناسهملی14006545452بهاستناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1397/07/02تصمیماتذیلاتخاذشد
:فاطمهنوکاریزیبهشــمارهملی 1063384941بهســمتنائبرئیس
هیئتمدیرهومدیرعاملونجمهزمانیبهشمارهملی 1050662679به
سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .اسناد و
اوراق تعهد آور شرکت بروات و سایر اوراق تجاری شرکت با امضاء منفرد
رئیس هیئت مدیره نجمه زمانی به همراه مهر شــرکت معتبر خواهد بود.
ادارهکلثبتاسناد وامالکاستان خراسانرضویادارهثبت شرکتهاو
موسساتغیرتجاریمشهد()855980

آگهیتغییراتشرکتپتروعمرانآژیراکماندگارشرکتبامسئولیت
محدود به شــماره ثبت 60611و شناســه ملــی 14006545452به
استنادصورتجلسهمجمععمومیعادیمورخ1397/07/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :فاطمه نوکاریزی به شماره ملی 1063384941و نجمه
زمانی به شــماره ملی 1050662679بــه عنوان اعضای هئیت مدیره
بــرای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند  .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتانخراســانرضویادارهثبتشــرکتهاوموسســاتغیرتجاری
مشهد()855978

آگهی تغییرات شــرکت شبســتان طرح توس شــرکت سهامی خاص
به شــماره ثبت 27115و شناســه ملی 10380425193به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1397/11/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز
محاســب ماندگار به شــماره ثبت 4516به عنوان بازرس اصلی و خانم
شیرین منوچهری به شماره ملی 0942018605به عنوان بازرس علی
البــدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و
امالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
مشهد()856029

آگهی تغییرات شــرکت شبســتان طرح توس شــرکت سهامی خاص
به شــماره ثبت 27115و شناســه ملی 10380425193به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1397/11/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز
محاســب ماندگار به شــماره ثبت 4516به عنوان بازرس اصلی و خانم
شیرین منوچهری به شماره ملی 0942018605به عنوان بازرس علی
البــدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و
امالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
مشهد()855929

آگهی تغییرات شــرکت نام آوران سپهر پارسیان شرکت تعاونی به شماره ثبت
 40329و شناســه ملی 10380561462به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی
عــادی بطور فــوق العــاده مــورخ 1397/09/17ونامه شــماره 257282مورخ
 1397/11/02اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :کوروش مقصودی ســبزواری کدملی  0943473659و حمید بهنام
مقــدم کدملــی 0932349994و مهری توکلی کدملــی 10 0702575811به
عنوان هیئت تصفیه برای مدت دو ســال انتخاب شــدند و قاسم بنی اسد کدملی
 0858895188بهعنوانناظرهیئتتصفیهانتخابگردید.ادارهکلثبتاسناد
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()855692

آگهی تغییرات شــرکت نام آوران ســپهر پارســیان شرکت تعاونی
به شــماره ثبت  40329و شناســه ملی  10380561462به استناد
صورتجلســه هیئــت تصفیــه مــورخ  1397/09/17ونامه شــماره
 257282مــورخ  1397/11/02اداره تعــاون کارو رفــاه اجتماعــی
شهرســتان مشــهد تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد  :کــوروش مقصودی
ســبزواری با کد ملی  0943473659به ســمت رییس وحمید بهنام
مقدم با کد ملی  0932349994به سمت نایب رییس و مهری توکلی
با کد ملی  0702575811به ســمت منشــی هیئت تصفیه و کوروش
مقصودی ســبزواری کد ملی 0943473659به ســمت مدیر اجرایی
هیئت تصفیه انتخاب گردیدند - .کلیه قراردادها و اســناد رســمی و
تعهــد آور بانکــی از قبیل چک  ،ســفته  ،بــرات و اوراق بهادار با امضای
یــک نفــر از اعضای هیئت تصفیــه به نام حمید بهنام مقــدم با کد ملی
( 0932349994نائب رئیس) به اتفاق کوروش مقصودی سبزواری
بــا کد ملــی ( 0943473659مدیر اجرا) و مهر تعاونــی دارای اعتبار
اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای کوروش مقصودی ســبزواری با
کــد ملی( 0943473659مدیر اجرا) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()855686

آگهی تغییرات شــرکت نام آوران سپهر پارسیان شرکت تعاونی به شماره
ثبت  40329و شناسه ملی  10380561462به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی فوق العــاده مــورخ 1397/09/17ونامه شــماره 257280مورخ
 1397/11/02اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرســتان مشهد با انحالل
شرکتموافقتونشانیمحلتصفیهمشهد–نبشدانشآموز 6پالک 56می
باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()855685

خبر

موزه انیمیشن در انتظار بودجه

رییس هیــات مدیره «آســیفا»ی ایران (انجمــن بینالمللی ســازندگان و
دوســتداران فیلمهای انیمیشــن) بیان کرد بودجهای برای راهاندازی «موزه
انیمیشن» در ایران ندارند.
مریم کشــکولینیا رئیس هیأت مدیره «آسیفا» ی ایران در گفتگو با خبرنگار
مهــر درباره آخرین وضعیت فعالیتهای ایــن انجمن در ایران گفت :در حال
حاضر به دلیل شــیوع ویروس کرونا تقریب ًا تمام فعالیتهای «آسیفا» متوقف
شــده اســت .با توجه به اینکه بیشــتر فعالیتهای ما در خانه هنرمندان و در
ســالنی که در اختیار ما قرار میدادند پیگیری میشد ،برنامه نمایش فیلمهای
انیمیشــن نیز متوقف شــده و در حال حاضر هیچ امکانی برای از ســرگیری
فعالیتهای خود در این زمینه نداریم.
وی بیان کرد :پیش از شیوع ویروس کرونا ،جلسه نمایش انیمیشنهای ایرانی
با حضور کارشناســان برای عالقهمندان در خانه هنرمندان برگزار میشد که
مورد استقبال بسیاری هم قرار میگرفت ،امیدوارم هرچه سریعتر شرایط برای
نمایش دوباره این انیمیشنها فراهم شود.
کشــکولینیا درباره برگزاری مجمع عمومی «آسیفا» هم توضیح داد :قرار بود
مجمع عمومی «آسیفا» برای انتخاب هیأت مدیره جدید در اسفندماه سال ۹۸
برگزار شود ،که متأسفانه به دلیل شیوع کووید  ۱۹این مجمع به تعویق افتاد.
وی تاکید کرد :به محض اینکه خانه هنرمندان ســالنی در اختیار ما قرار دهد،
انتخابات را برگزار میکنیم تا هرچه سریعتر هیأت مدیره جدید آسیفا انتخاب
شود ،امیدوارم این هیأت مدیره متشکل از جوانان دلسوز باشد که فعالیتهای
ما را دنبال کنند.
رئیس هیأت مدیره «آســیفا» بیان کرد :در آسیفا چندین برنامه دنبال میشد
که برخی از این برنامهها به مرحله اجرایی هم رســید و برخی دیگر به دلیل
نبود بودجه مناسب به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد :چندســالی اســت که در موزه سینما سالنی را برای انیمیشن در
نظر گرفتهاند تا بتوانیم در آن موزه انیمیشــن را راهاندازی کنیم ،اما متأسفانه
هنوز در ایــن زمینه موفق نبودهایم ،در واقع باید ســالن مورد نظر طراحی و
غرفهبندی شــود ،البته طراحی آن صورت گرفته است اما به دلیل نبود بودجه
کافی نتوانســتیم طرح موردنظر را اجرایی کنیم.این کارگردان انیمیشن تاکید
کرد :البته از نهادها و ســازمانهای مختلف درخواست بودجه مناسب کردهایم
که متأســفانه تا امروز هیچ پیغامی از سوی این نهادها دریافت نکردهایم و ما
همچنان در انتظار بودجه کافی برای راهاندازی موزه انیمیشن هستیم.

آگهی فقدان برگ سبز خودرو

بــرگ ســبز ســمند ال ایکــس بــه رنــگ ســفید وغنــی
بــه شــماره شــهربانی477ق 86ایــران 63بــه شــماره
 G4KE9A061949و شــماره شاســی
موتــور
 NAAC91CC09F182013بنــام عبدالعلــی حمیــدی به
شــمارهکدملی  5139844451فرزندحسینصادرهازآباده
مفقود گردیده و فاقد اعتبارمی باشد.
آگهی تغییرات شرکت پالیز اطلس دنا شرکت با مسئولیت محدود
بهشــمارهثبت 29032وشناسهملی 14005304590بهاستناد
صورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1397/10/12تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - :آقای حسین کرمی بشماره ملی 1530304695
با پرداخت مبلغ  475/000ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکا
قرارگرفت---.آقایمنوچهرباجالنیبشمارهملی4219551700
باپرداختمبلغ475/000ریالبهصندوقشــرکتدرزمرهشــرکا
قرار گرفت-- - .آقای یوســف کرمی بشماره ملی 1532774206
با پرداخت مبلغ  50/000ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکا
قرار گرفت - .ســرمایه شرکت از مبلغ  1/000/000ریال به مبلغ
 2/000/000ریالافزایشیافتومادهمربوطهاساســنامهبشرح
فوق اصالح گردید  - .محل شرکت به آدرس استان البرز  ،شهرستان
کرج،بخشمرکزی،شهرکرج،شاهینویال،خیابانسومغربی،خیابان
شاهین ویال  ،پالک  ، 73ساختمان پاسارگاد  ، 1طبقه همکف کدپستی
 3193893897منتقل و ماده های مذکور در اساســنامه به شــرح
فوق اصالح گردید - .لیست شرکاء بعد از افزایش آقای حسین کرمی
دارای 475/000ریال ســهم الشــرکه آقای منوچهر باجالنی دارای
 475/000ریال سهم الشرکه -آقای یوسف کرمی دارای50/000
ریالســهمالشرکه-آقایمحمدشهسواریدارای 500/000ریال
سهم الشرکه خانم مهرانگیز خدایاری شهسواری دارای 500/000
ریال ســهم الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان البرز اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()855603

آگهی تغییرات شــرکت پترو عمران آژیراک ماندگار شــرکت
بــا مســئولیت محدود به شــماره ثبــت  60611و شناســه ملی
 14006545452به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/07/02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :یاســر
طوســی با پرداخــت مبلــغ  4900000000ریال بــه صندوق
شــرکت در ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفت و نجمــه زمانی با
پرداخــت مبلــغ  100000000ریال به صندوق شــرکت درر
ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفت در نتیجه ســرمایه شرکت از
مبلغ  1000000ریال به مبلغ  5001000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح گردید.
ســهم الشــرکه هر یک از شرکاء به شــرح ذیل می باشد :فاطمه
نوکاریــزی  900000ریال ســهم الشــرکه و اشــکبوس زمانی
 100000ریال ســهم الشرکه و یاسر طوسی 4900000000
ریال ســهم الشــرکه و نجمه زمانی  100000000ریال ســهم
الشــرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()855971
آگهیتغییراتشــرکتصنایعتهویهپارسســعیدشــرکتبامسئولیتمحدودبه
شــماره ثبت  3652و شناســه ملی  10100223112به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/01/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای
امیرســعیدمالکــیبهکدملی 0450488561بهســمتمدیرعامــلورئیسهیئت
مدیرهوخانماعظماســترکیبهکدملی 0452585201بهســمتنایبرئیسهیئت
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  -امضاء کلیه اســنادواوراق بهادار وتعهد
آور شــرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبراست .اداره کل ثبت
اسنادوامالکاستانالبرزادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریکرج()855586

