فرهنگ

اخبار

«خط فرضی» در فهرست  ۱۶فیلم برتر

تورنتو

وبسایت « »Seventh Rowاز میان فیلمهای به نمایش درآمده در
فســتیوال تورنتوی امســال که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد،
 ۱۶فیلم منتخبش را معرفی کرد.
به گزارش ایســنا ،فیلم «خط فرضی» ،اولین ساخته بلند فرنوش صمدی
در کنار «دور دیگر» ســاخته توماس وینتربرگ« ،مادران واقعی» ساخته
ناومی کازاوه و «آمونیت» ســاخته فرانســیس لی در این لیســت حضور
دارند .این ســایت در یادداشتی برای «خط فرضی» نوشته است:
«بهتر اســت بدون هیچ پیــش فرضی به تماشــای فیلم «خط فرضی»
بروید؛ این فیلم شــما را شــوکه و پریشــان خواهد کرد .این فیلم نه در
ساختار رسمیاش و نه در روایتگری جسورانهاش شما را نا امید نمیکند»
«خــط فرضــی» بــه نویســندگی و کارگردانــی فرنــوش صمدی و
تهیهکنندگی علی مصفا ،با بازی ســحر دولتشــاهی ،پژمان جمشــیدی،
حســن پورشــیرازی ،آزیتا حاجیان ،امیررضا رنجبران ،صدف عسگری،
محمد حیدری و بازیگر خردســال :آیلین جاهد هفته آینده در فســتیوال
فیلم لندن نیز اولین نمایش اروپای خود را خواهد داشــت.
آگهی مزایده نوبت اول
باتوجــه بــه اینکــه در پرونــده کالســه  ۹۷۰۴۲۰اجــرای احــکام حقوقــی
دادگســتری شهرســتان گنــاوه محكــوم عليــه تعمیــرگاه اتومبیــل عمــران
باغبانــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ ســی وســه میلیــون و دویســت ویــک
هــزار و دویســت وســی ریــال بابــت مطالبــات کارگــری در حــق محکــوم لــه
علــى عوضــی فرزنــد یــداهلل ومبلــغ یــک میلیــون ریــال بابــت نیــم عشــر
اجرائــی گردیــده اســت اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان
گنــاوه در نظــر دارد یــک دســتگاه موتورســیکلت ســی جــی( ۱۲۵آرشــیا
مــدل  ۱۳۸۶بــه شــماره انتظامــی  ۹۱۵۸۹تهــران  ۳۸رنــگ مشــکی
کــه توســط کارشــناس بــه مبلــغ چهــل میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــده
اســت در تاریــخ از  1396 / ۰۷ /29از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۲از طریــق
مزایــده بــه فــروش رســاند کســانی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده و
خریــد ملــک را دارنــد مــی بایســت در وقــت مقــرر بدفتــر اجــرای احــکام
حقوقــی مراجعــه نماینــد .برنــده مزایــده بایــد ده درصــد بهــا رافــی
المجلــس بعنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرا تســلیم نمــوده و مابقــی مبلــغ
را حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه پرداخــت نمایــد .ضمنــا بدنــه موتــور
ســیکلت از جملــه اگــزوز و گلگیــر جلــو و عقــب قــاب زنجیــر دارای زنــگ
زدگــی صندلــی بــه تــودوزی نیــاز دارد فاقــد باطــری وچــراغ جلــو مــی
باشــد تایرهــا نیــز زودرصــد مســلک گردیــده اســت..
قاضی واحد اجراي اكاد معدنی اجرای احکام شعبه  1دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان گناوه  -حسن فيروز اردكاني

آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا گــران توســعه پایــدار بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  470و شناســه ملــی
 10861783934بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی
مــورخ  1399/04/21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :ســید
امیــن موســوی اصفهانــی بــا شــماره ملــی  ،0451708563بــه
عنــوان رئیــس هیــأت مدیــره و محمــد ایــازی بــا شــماره ملــی
 4072133485بــه عنــوان نایــب رئیــس هیــأت مدیــره و
محمــد امیــن زرهســاز بــا شــماره ملــی  ،0942113896بــه
ســمت عضــو اصلــی هیــأت مدیــره و آقــای ابراهیم شــه رســتمی
بــا شــماره ملــی  ،0621265871بــه عنــوان مدیرعامــل خــارج
از شــرکت بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد 2- .کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چک ،ســفته،
بــرات و قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای رئیــس هیــأت
مدیــره و در غیــاب ایشــان یــک نفــر از اعضــای هیــأت مدیــره
بــه همــراه مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و
اداری بــه تنهایــی بــا امضــای مدیرعامــل و همــراه بــا مهر شــرکت
دارای اعتبــار اســت  /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند
()955143
آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا گــران توســعه پایــدار بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  470و شناســه ملــی  10861783934بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/04/24
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :حســن زره ســاز بــا شــماره ملــی
 4722866066بــا پرداخــت مبلــغ  13428000000ریــال بــه صندوق
شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ  4572000000ریــال بــه مبلــغ
 18000000000ریــال افزایــش داد 2- .محمــد امیــن زره ســاز بــا
شــماره ملــی  0942113896بــا پرداخــت مبلــغ  13055000000ریــال
بــه صنــدوق شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ 4445000000
ریــال بــه مبلــغ  17500000000ریــال افزایــش داد 3- .محمــد ایــازی
بــا شــماره ملــی  4072133485با پرداخــت مبلــغ  4103000000ریال
بــه صندوق شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ  1397000000ریال
بــه مبلــغ  5500000000ریــال افزایــش داد4- .آاللــه ســرخی هلل لــو با
شــماره ملــی 0046787542بــا پرداخــت مبلــغ  4103000000ریــال
بــه صنــدوق شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ 1397000000
ریــال بــه مبلــغ  5500000000ریــال افزایــش داد  5- .آراز ایــازی بــا
شــماره ملــی  0012764310بــا پرداخــت مبلــغ  1119000000ریــال
بــه صنــدوق شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ  381000000ریــال
بــه مبلــغ  1500000000ریــال افزایــش داد6- .آرویــن ایازی با شــماره
ملــی  0520907167بــا پرداخــت مبلــغ  1119000000ریــال بــه
صنــدوق شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ  381000000ریــال بــه
مبلــغ  1500000000ریــال افزایــش داد 7- .امیــن موســوی اصفهانــی
بــا شــماره ملــی  0451708563بــا پرداخــت مبلــغ  373000000ریــال
بــه صنــدوق شــرکت سهمالشــرکه خــود را از مبلــغ 127000000
ریــال بــه مبلــغ  500000000ریــال افزایــش داد .در نتیجــه ســرمایه
شــرکت از مبلــغ  12700000000ریــال بــه مبلــغ 50000000000
ریــال افزایــش یافــت و مــاده  4اساســنامه ،بــه شــرح مذکــور اصــاح
گردیــد .اســامی اخریــن شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بشــرح
ذیــل اســت  :حســن زره ســاز بــا شــماره ملــی  4722866066دارنــده
 18000000000ریــال ســهم الشــرکه محمــد امیــن زره ســاز بــا
شــماره ملــی  0942113896دارنــده 17500000000ریــال
ســهم الشــرکه محمــد ایــازی بــا شــماره ملــی 4072133485دارنــده
 5500000000ریــال ســهم الشــرکه آاللــه ســرخی هلل لــو بــا شــماره
ملــی 0046787542دارنــده  5500000000ریــال ســهم الشــرکه آراز
ایــازی بــا شــماره ملــی  0012764310دارنــده  1500000000ریــال
ســهم الشــرکه آرویــن ایــازی بــا شــماره ملــی  0520907167دارنــده
 1500000000ریــال ســهم الشــرکه امیــن موســوی اصفهانــی با شــماره
ملــی  0451708563دارنــده  500000000ریــال ســهم الشــرکه
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا
و موسســات غیرتجــاری شــازند ()955144
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شرایط معرفی نماینده ایران به اسکار ۲۰۲۱

معــاون امور بینالملل بنیاد ســینمایی
فارابی ضمن تشــریح فرآینــد انتخاب
نماینده ســینمای ایران برای معرفی به
آکادمی اسکار در ســال جاری ،از تغییر
برخی شــرایط و ضوابط برای فیلمهای
متقاضی خبر داد.
رائد فریدزاده معاون امور بینالملل بنیاد
سینمایی فارابی در گفتگو با خبرنگار مهر
درباره آخرین وضعیــت معرفی نماینده
سینمای ایران به اسکار  ۲۰۲۱بیان کرد:
با توجه به اینکه امســال تاریخ برگزاری
مراسم اسکار به تعویق افتاده زمانی هم
کــه باید نماینده کشــورها برای بخش
«بینالملل» معرفی شود ،تغییر کرده و
به تعویق افتاده است .معرفی نماینده هر
ساله در اکتبر رخ میداد اما حاال این روند
دو ماه بــه تعویق افتاده و در زمان مقرر
با تشــکیل کمیته و ارزیابی فیلمهایی
که امکان و صالحیــت حضور را دارند،
نماینده ایران را انتخاب میکنیم .طبق
قواعد فیلمهایی کــه از اکتبر  ۲۰۱۹تا
دسامبر  ۲۰۲۰حداقل یک هفته به شکل
تجاری اکران شده باشند ،توسط کمیته
منتخب بررسی میشوند.
وی درباره گمانهزنیهای صورت گرفته

در محافل رســانهای و طرح نام برخی
فیلمهــا بهعنوان گزینــه قطعی افزود:
کارهای مقدماتی برای تشــکیل کمیته
انتخاب را انجــام دادهایم چون معمو ًال
اعضــا از ســوی خانه ســینما معرفی
میشوند و کمیته متشــکل از اعضای
خانه سینماســت که البته باید از عوامل
فیلمهای مورد بررســی نباشند .با توجه
به اینکه هنوز فرصت زیادی برای اعالم
این نماینده داریم فع ً
ال نامهنگاری را آغاز
کردهایم و هنوز چیزی قطعی نیســت.
به این صورت که از معاونت ارزشــیابی
و نظارت سازمان سینمایی برای معرفی

فیلمهــا و از خانه ســینما برای معرفی
اعضا ،نامهنگاری شده است.
معاون بینالملل بنیاد ســینمایی فارابی
دربــاره محدودیــت گزینههــا با توجه
بــه وضعیت اکران عمومــی فیلمها در
ســال  ۹۹هم تأکید کرد :هر فیلمی که
متقاضی حضور اســت باید حداقل یک
هفتــه اکران تجاری تا دســامبر ۲۰۲۰
داشته باشد تا بتواند جزو لیست گزینهها
باشــد .اگر این اتفاق نیفتد برای امسال
امکان معرفی آن فیلــم وجود ندارد .ما
از معاونت ارزشــیابی و نظارت سازمان
سینمایی میخواهیم که فیلمهایی که تا

دسامبر  ۲۰۲۰اکران شده یا ممکن است
تا آن تاریخ اکران شــوند را به ما معرفی
کنند تا ما آن لیســت را مبنا قرار دهیم
و در کمیته به بحث و بررسی بگذاریم.
فریدزاده اظهار کــرد :مدارکی که ارایه
میدهیم باید نشان دهنده حداقل یک
هفته اکران تجاری فیلمها باشد .قاعده
جدیدی هم که وجود دارد این اســت
که اگر سینماها در کشوری بسته شده
باشند ،اکران آنالین هم لحاظ میشود.
از همین رو آن دسته از فیلمهای ما که
از ابتدای امســال اکران آنالین شدهاند
هــم میتوانند جــزو گزینههای مورد
بررسی ما باشند .درواقع پس از معرفی
نماینده مدنظر ما باید مدارکی هم ارائه
دهیم که در چه برههای ســینماها به
دلیل کرونا امکان بازگشایی نداشتهاند و
فیلمها اکران آنالین شدهاند.به گزارش
خبرنــگار مهر ،براســاس گمانهزنیها
در محافل رســانهای دو فیلم «شنای
پروانــه» به کارگردانــی محمد کارت
و «خورشــید» بــه کارگردانی مجید
مجیدی تاکنون بیشــترین شــانس را
برای نمایندگی سینمای ایران در اسکار
 ۲۰۲۱دارند.

بهاره رهنما :در دوران کرونا بیشتر به کودکان توجه کنیم

بازیگر فیلم «پیشی میشی» گفت :در دوران کرونا،
کودکان بیشــتر از سایر گروه ها تحت فشار هستند
و بیشــتر در معرض خطر قــرار دارند و ارتباطات و
ازادی ندارند ،در حالی که کودک در رهای و آزادی
است که احساس کودکی می کند ،لذا باید بیشتر به
کودکان توجه کنیم.
به گزارش ایسنا ،طبق گزارش رسیده ،اولین اکران
مردمی فیلم ســینمایی «پیشــی میشی» شامگاه
چهارشــنبه  9مهر مــاه با حضور احمــد احمدی
تهیه کننده  ،حســین قناعت کارگردان ،بازیگران و
سازندگان فیلم در پردیس سینمایی کورش برگزار
شد.
بهاره رهنما یکی از بازیگران فیلم با تشــکر از مردم
برای حمایت از هشــتگ «ســینما تعطیل نیست»
گفت :من خودم به بیماری کرونا مبتال شــدم و این
بیماری ،بســیار بیماری سختی است و از همه می
خواهم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
وی ادامه داد  :من چنــد بار با احمد احمدی تهیه
کننده و حسین قناعت همکاری داشتم و سینمای
کودک برایم بسیار مهم است و سعی کردم تا به این
سینما توجه ویژه ای داشته باشم.
این بازیگر در بخش دیگری از ســخنانش گفت :با
جرات می گویم که نقشهای فیلمها در سینما در باند

بازی های خصوصی رد و بدل و تقســیم می شود و
امثال من که اهل باند بازی نیستیم ،معموال کم کار
می کنیم و امروز تمیزترین سینما ،سینمای کودک
اســت و خوشحالم که فیلم کودک و خانواده پیشی
میشی را کار کردم.
وی ادامــه داد  :در دوران کرونا ،کودکان بیشــتر از
سایر گروه ها تحت فشار هستند و بیشتر در معرض
خطر قرار دارنــد و ارتباطــات و ازادی ندارند ،در
حالی که کودک در راهی و ازادی است که احساس
کودکی می کند ،لذا باید بیشــتر به کودکان توجه
کنیم.
احمــد احمدی تهیــه کننــده فیلم با تشــکر از
مخاطبان برای حضور در سالنهای سینما گفت :من
نمیخواســتم در این شرایط فیلم را اکران کنم ،ولی
حدود یک ماه پیش وقتی ســالنهای خالی سینما
را دیدم بســیار ناراحت شدم و امیدوارم دیگران نیز
فیلمهای خوب خود را اکران کنند تا سینماها دوباره
کمی رونق بگیرد .متاســفانه  80درصد مردم نمی
دانند که ســینماها باز اســت و باید اطالع رسانی
بهتری صورت بگیرد و سینما دوباره پررونق باشد.
حسین قناعت کارگردان فیلم «پیشی میشی» هم
طی سخنانی گفت :خوشحالم که دوباره سینما باز
شده و خود من بعد از هفت ماه توانستم برای اکران

بــرگ ســبز ســواری  206تیــپ اریــان بــه رنــگ
ســفید مــدل  1391بــه نــام عصمــت رحیمــی
بــه شــماره ملــی  3621565116بــه شــماره
موتــور  14190089429و شــماره شاســی
 NAAP31EG9CJ207377و شــماره انتظامــی
 47د  443ایــران  85مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
تاســیس شــرکت تعاونــی مهــار آب و آتــش ایثــار ســاوه درتاریــخ
 1397/08/19بــه شــماره ثبــت  4046بــه شناســه ملــی
 14007935195ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .و به موجــب تائیدیه
شــماره  12783مــورخ  1397/8/13اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان ســاوه  1-موضــوع شــرکت  :ارائــه خدمــات ایمنــی و مهندســی
بــه شــهروندان و متقاضیــان  ،شــارژ انــواع کپســول هــای خامــوش کننــده
دســتی،تهیه و فــروش انــواع کپســولهای آتــش نشــانی،تهیه و فــروش
فایــر باکســها ،تهیــه و فــروش لــوازم ایمنــی  ،آتش نشــانی (البســه ایمنی
 چــراغ قــوه هــای شــارژی و باطــری  -تبرهــای قطــع بــرق  -قیچــی هــایقفــل بــر )  -تهیــه و فــروش لولــه هــای (شــیلنک)آتش نشــانی  ،تهیــه
و فــروش کوپلینگهــای آتــش نشــانی،تهیه و فــروش سیســتمهای اعــام
حریــق ،تهیــه و فــروش سیســتمهای اطفــاء حریــق (اســپرینکلرها)،نصب و
خدمــات پشــتیبانی سیســتمهای هوشــمند اعــام حریــق ،نصــب و خدمــات
پشــتیبانی سیســتمهای هوشــمند اطفــاء حریق(اســپرینکلرها) ،نصــب و
راه انــدازی سیســتم لولــه هــای خشــک و تــر آتــش نشــانی در ســاختمانها
،تعمیــر پمــپ هــای آتــش نشــانی ،تعمیــر و تجهیــز خــودرو و ماشــین آالت
آتــش نشــانی ،تعمیــر و تهیــه لــوازم و تجهیــزات آتــش نشــانی ونجــات
،مشــاوره در تمامــی امــور ایمنــی و آتــش نشــانی ،بررســی و علــت یابــی
حریــق ،نصــب و راه انــدازی آسانســور ،تعمیــر آسانســور  ،تهیــه مــواد
اولیــه و ماشــین آالت مــورد نیــاز از داخــل وخــارج کشــور توزیــع و فروش
محصــوالت در داخــل و خــارج از کشــوردرصورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط-2 .مــدت شــرکت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود  -3مرکــز اصلــی شــرکت  :اســتان مرکــزی  -شهرســتان
ســاوه  -بخــش مرکــزی  -شــهر ســاوه-محله میــدان فلســطین-کوچه
شهیدبهشــتی-پالک
شهیدحمیدرضاابراهیمی[4بهشــتی-]11بلوار
9376طبقــه همکــف -کدپســتی -4 3919619376ســرمایهشــخصیت حقوقــی  3500000 :ریــال منقســم بــه  35ســهم 100000
ریالــی کــه مبلــغ 3500000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره 3501/501مــورخ  1397/7/22بانــک توســعه تعــاون شــعبه
ســاوه پرداخــت گردیــده اســت -5 .اولیــن مدیــران  :آقــای محســن
مــددی بــه شــماره ملــی  0602342120و بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره آقــای محمــد رضــا برزگــر بــه شــماره ملــی  0070792331و بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای علیرضــا منتظــری بــه شــماره
ملــی  0602341647و بــه ســمت مدیرعامــل و منشــی هیئــت مدیــره
آقــای روح الــه معافــی بــه شــماره ملــی  0601147030و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره  -عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره آقــای مهــدی
کارگــر بــه شــماره ملــی  0602394872و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیره
 عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت  3ســال انتخــاب شــدند.-6دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور
بانکــی از قبیــل چــک  ,ســفته ,بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای رئیــس
هیئــت مدیــره و در غیــاب وی نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه اتفــاق
مدیرعامــل و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا
بــا امضــای مدیــر عامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود -7اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه-8 .بــازرس اصلــی و علــی البــدل - :جــواد
نــادری بــه شــماره ملــی  0072370564بــه ســمت بــازرس اصلــی بــرای
مــدت یــک ســال آقــای حســین صحبتــی بــه شــماره ملــی 0600424121
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند.
(ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمــی باشــد ).اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه ()954729

فیلمم به ســینما بیایم و مردم را در سالن ببینم و
امیدوارم ویروس منحوس کرونا زودتر برود و بازهم
سینماها رونق بیشــتری بگیرد و مردم اسودهتر به
سینما بیایند .من از احمد احمدی تهیه کننده فیلم
که صاحب اصلی فیلم اســت ،تشــکر می کنم که
امکان ساخت پیشی میشی را فراهم کرد.
رضا شفیعی جم بازیگر دیگر فیلم پیشی میشی نیز
گفت  :امروز چه بخواهیم چه نخواهیم شــرایط به
گونه ای است که بدلیل کرونا همه ماسک می زنیم
و بایــد پروتکلها را رعایت کنیم ،اما امیدواریم روزنه
سینما بسته نشود.
وی ادامه داد  :متاسفانه ما یک رفتار و اخالق منفی
داریم و این اســت که گرایش به سمت غم و منفی
بیشــتر از شادی است و تنها روزنه ای که می تواند
به جامعه شــادی تزریق کند ،ســینما و بخصوص
ســینمای کودک و خانواده اســت و مــن از احمد
احمدی و حســین قناعت سپاسگذارم که این فیلم
را ساختند.
نفیسه روشن بازیگر دیگر فیلم نیز گفت  :ما نه تنها
در زمان ســاخت این فیلم لذت بریدم  ،بلکه واقعا
زندگی کردیم و امیدوارم مخاطبان نیز از دیدن این
فیلم لذت ببرند .در این مراسم طاها و ماهان عابدی
و .....حضور داشتند.

آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه دانــش رایــا پــارس بــا مســئولیت
محدود به شــماره ثبــت  13237و شناســه ملــی 14005266750
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/04/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :مــاده 16
اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــاح گردیــد  :ســال مالــی شــرکت از
یکــم فروردیــن مــاه هــر ســال شــروع و در بیســت و نهــم اســفند
مــاه همــان ســال خاتمــه مــی یابــد 2- .مصطفــی زینــی وند با شــماره
ملــی  4550063191بــا دریافــت مبلــغ  2.000.000ریــال ســهم
الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خارج گردیــد در نتیجه
ســرمایه از  10.000.000ریــال بــه  8.000.000ریــال کاهــش
یافــت و مــاده  4اساســنامه شــرکت بشــرح مذکــور اصــاح گردیــد
.شــرکای شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بــه شــرح زیــر می
باشــد  - :مجیــد مهاجــری دارای  4.000.000ریــال ســهم الشــرکه
پوریــا قاســمی دارای  4.000.000ریال ســهم الشــرکه  3-تعداداعضــاء هیــات مدیــره بــه  2نفــر کاهــش یافت و مــاده  11اساســنامه
بــه شــرح مذکوراصــاح گردیــد 4- .محــل شــرکت از آدرس قبلــی
بــه آدرس جدیــد :اراک ،کیلومتــر  5جــاده خمیــن ،مجتمــع پــارک
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی ،بلــوک  ،Bطبقــه اول ،واحــد ،213
کدپســتی 3836134064 :تلفــن  08632802511انتقــال
یافــت .در نتیجــه ماده  3اساســنامه بشــرح فــوق اصالح گردیــد5- .
دارنــدگان حــق امضــا در مــاده  14اساســنامه بــه ایــن شــرح اصــاح
شــد  :اوراق و اســناد بهــادار از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات و اســناد
تعهــدآور و قــرارداد هــا بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای
مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد  /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()954726
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ایمــن پایــش امیــن
درتاریــخ  1398/05/19بــه شــماره ثبــت  4182بــه شناســه
ملــی  14008531529ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انــدازه گیــری عوامــل زیــان آور محیــط کار و ارائــه
خدمــات مشــاوره حفاظــت فنــی ،مجــری ســامت طــب کار و معاینــات
شــغلی و مشــاوره و اجــرای ســم پاشــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان مرکــزی  ،شهرســتان ســاوه ،
بخــش مرکــزی  ،شــهر ســاوه ،زمینهــای کمیتــه امــداد  ،کوچــه 9متــری
دوم  ،بــن بســت 6متــری اول  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 3919764951ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1050000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای
مصطفــی میرزایــی بــه شــماره ملــی  0590010077دارنــده 350000
ریــال ســهم الشــرکه آقــای امیــن مالیــری آشــتیانی بــه شــماره ملــی
 0590011707دارنــده  350000ریــال ســهم الشــرکه آقــای عمــاد
میرســلیمی بــه شــماره ملــی  0590190881دارنــده 350000
ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مصطفــی میرزایــی
بــه شــماره ملــی 0590010077و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای
امیــن مالیــری آشــتیانی بــه شــماره ملــی 0590011707و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای عمــاد میرســلیمی بــه شــماره ملــی
0590190881و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
و بــه ســمت نایــب 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 بــا امضــاء مدیــر
عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و
اداری بــا امضــاء هریــک از اعضــای هیئــت مدیــره همــراه بــا مهر شــرکت
معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی
باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه ()954728
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اخبار

نتهای کریستف رضایی برای المینور

مهرجویی

کریســتف رضایی در تازه ترین همکاری خود با داریوش مهرجویی ،موســیقی فیلم
«المینور» را ساخته است.
به گزارش ایسنا« ،المینور» عنوان آخرین فیلم داریوش مهرجویی است که پس از ۶
سال دوری اش از سینما جلوی دوربین برده و قرار بود نوروز  ۱۳۹۹بر پرده سینماهای
سراسر کشور به نمایش دربیاید که اکران آن به دلیل کرونا به تعویق افتاد.
داریوش مهرجویی حاال پس از «ســنتوری» بار دیگر موسیقی را دستمایه کار خود
قرار داده است.
رضایی برای این فیلم قطعات مختلفی موسیقی آماده کرده است و کاوه آفاق عالوه
بر بازی در «المینور» ترانه های آن را خوانده است.
در «المینور» جمعی از ستاره های بازیگری سینمای ایران در کنار بازیگران جوان و
نوازندگان موسیقی برای مهرجویی ایفای نقش کرده اند.
علی نصیریان ،پردیس احمدیه ،ســیامک انصاری ،بیتــا فرهی ،علی مصفا ،مهرداد
صدیقیان ،بهناز جعفری ،کاوه آفاق ،امراهلل صابری ،رضا داودنژاد ،دیبا زاهدی ،سیامک
ادیب ،محمد رضا شــهبانی نوری ،شــراره رنجبر ،محمد جــواد جعفرپور ،مهرنوش
ذوالفقاری ،محمد هادی عطایی ،مهدی مرتضایی ،یاسمن کوزه گر ،هومن بهزادی،
هانا وارســته ،سبحان خســروی ،احمد یاوری ،فرهاد ریش سفیدی ،علی بلوردی و
فریماه فرجامی بازیگران فیلم «المینور» هستند«.المینور» براساس فیلمنامه مشترک
وحیده محمدیفر و داریوش مهرجویی ،به تهیه کنندگی رضا درمیشــیان تولید شده
است.

جنگ ،جشنواره «هایفست» را تعطیل

کرد

ارمنیها تصمیم داشــتند با وجود همه گیری ویروس کرونا ،هجدهمین دوره
جشــنواره «هایفست» را به نحوی برگزار کنند اما جنگ ،چراغ این جشنواره را
هم خاموش کرد.
قرار بود امروز  10مهر ماه ـ هجدهمین جشنواره «هایفست» کارش را به صورت
مجازی آغاز کند؛ ولی از آنجاکه چند روز پیش جنگی میان جمهوری آذربایجان
و ارمنستان در گرفته است ،برگزاری این جشنواره به تعویق و به زمانی نامعلوم،
موکول شد.
آلبرت بیگجانی عضو هیات برگزار کننده و دبیر بخش ایران جشنواره هنرهای
اجرایی هایفست در گفت و گو با ایسنا این خبر را تایید کرد.
او به متنی که دبیرخانه جشــنواره فرستاده ،اشاره کرد و گفت :برگزارکنندگان
جشنواره «هایفست» ارمنستان پس از  17دوره تجربه میزبانی هنرمندان مطرح
جهان ،حتی در شرایط همهگیری کرونا ،تصمیم به برگزاری مجازی در ایروان و
دیگر شهرهای ارمنستان داشتند که به دلیل درگیری نظامی جمهوری آذربایجان
به مدت نامعلومی به تعویق افتاد.
هجدهمین دوره جشــنواره هایفست قرار بود  5اجرای زنده از هنرمندانی مانند
استر مایر از آلمان ،جو استرومگرن از نروژ ،شاشا والتز از آلمان ،پیپو از سوییس
و کولیابین از روسیه داشته باشد.
 4کارگاه آموزش و یک کنفرانس ،دیگر برنامههای جشنواره هجدهم هایفست
بود.برگزارکنندگان این جشــنواره تصمیم داشــتند با پخش فیلم آثار متقاضی
شرکت در جشــنواره در شهر ایراون و دیگر شــهرهای ارمنستان ،جشنواره را
در کل این کشــور برپا کنند تا مردمی که این روزها به دلیل کرونا ،خانهنشین
شــدهاند ،با پخش این تصاویر بر دیوارها ،پشت بامها ،ماشینها و  ...سهمی از
آن داشته باشند.
قرار بود ایران هم با ســه تیزر از اجراهــای «کورچهرگی» ّبه کارگردانی حامد
نصرآبادیان« ،ارتباط» به کارگردانی نازنین واالجم و «مجلس قربانی سنمار» به
کارگردانی شیما جوادپور مهمان این جشنواره باشد.
بــرگ ســبز ســواری  206تیــپ اریــان بــه رنــگ ســفید
مــدل  1391بــه نــام عصمــت رحیمــی بــه شــماره ملــی
 3621565116بــه شــماره موتــور  14190089429و
شــماره شاســی  NAAP31EG9CJ207377و شــماره
انتظامــی  47د  443ایــران  85مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی افشــار پور ســاوه با مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  1801و شناســه ملــی  10861338983بــه
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/04/17
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :موضــوع فعالیــت شــرکت بدیــن شــرح
تغییــر یافــت و مــاده مذکــور در اساســنامه اصــاح شــد :انجــام کلیــه
امــور فنــی و مهندســی  ،طراحــی  ،ســاخت واحدهای صنعتی  ،کشــاورزی
و مســکونی  ،ســاخت و راه انــدازی و اداره واحــد تولیــدی در زمینــه
تولیــد کنتــرل دور موتــور ،تولیــد نــرم افــزار کنتــرل و اتوماســیون
صنعتــی  ،تولیــد انــواع تابلــو بــرق  ،خدمــات فنــی و مهندســی در زمینه
صنایــع بــرق و الکترونیــک و کنتــرل اتوماســیون ،ســاخت دســتگاه
اتوماتیــک تولیــد ســازه پانــل دیــواری وســقفی  ،طراحــی  ،محاســبات ،
نظــارت و اجــرای کلیــه طرحهــای تولیــدی کارخانجــات صنعتــی صــادرات
و واردات کلیــه کاالهــا و خدمــات مجــاز بازرگانــی  ،مشــارکت در کلیــه
مناقصــات و پیمانهــا و مزایــدات دولتــی و خصوصــی و شــرکت در
نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی و فعالیــت در زمینــه تهیــه مــواد اولیــه
و دســتگاهها و ماشــین آالت مــورد نیــاز از داخــل و خــارج از کشــور و
فــروش محصــوالت تولیــدی در داخــل و صــادرات آن به خارج از کشــور
 ،افتتــاح حســاب ریالــی و ارزی  ،اخــذ هرگونــه وام و تســهیالت از هــر
یــک از موسسســات مالــی و اعتبــاری و بانکهــای داخلــی و خارجــی-در
صــورت لــزوم بــا اخــذ مجوزهــای الزم (.ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد) /.اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری ســاوه ()940957
آگهــی تغییــرات شــرکت فــرخ بنــای آریــا ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 8842و شناســه ملــی  10780123538بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1399/04/11تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد 1- :امیــن حمــزه لــو بــه شــماره ملــی 0533297060
بــه ســمت مدیرعامــل وعضــو هیئــت مدیــره و احمــد ســلیم آبــادی
بــه شــماره ملــی  4579226781بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
و وحیــد ســلیم آبــادی بــه شــماره ملــی  0534682006بــه ســمت
نائــب رئیــس هیئــت مدیــره وشــیبت کرجــی بــه شــماره ملــی
 5939847145بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت دوســال
انتخــاب شــدند2- .کلیــه اســناد و اوراق تعهــدآور از قبیــل چــک
،ســفته،بروات،اوراق عــادی و اداری و قراردادهــا و عقــود اســامی
و ضمانــت نامــه بانکــی بــا امضــای مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر مــی باشــد3- .مجتبــی کاتبــی
بــه شــماره ملــی 053479807بــه ســمت بــازرس اصلــی و محمــد
پــور آزاد بــه شــماره ملــی 0534902987بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند4 .روزنامــه کثیــر
االنتشــاراعتدال جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد /.اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری اراک ()954730

