فرهنگ و هنر
گفتوگو با آهنگساز «خونه مادربزرگه» و «آقای حکایتی»

اخبار

اکران آنالین «آبادان یازده»۶۰


فیلم سینمایی «آبادان یازده  »۶۰از هفته جاری اکران آنالین میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،فیلم سینمایی «آبادان یازده  »۶۰به کارگردانی
مهرداد خوشبخت و تهیهکنندگی حسن کالمی پس از نمایش در سینماهای
کشور ،از هفته جاری اکران آنالین می شود.
اکــران آنالین این فیلم از طریق ســایت «فیلمگردی» و دیگر پلتفرمهای
اینترنتی انجام خواهد شد .همزمان با اکران آنالین از جدیدترین پوستر این
فیلم سینمایی نیز رونمایی شد.
علیرضا کمالی ،حســن معجونی ،ویدا جوان ،شــبنم گودرزی ،حمیدرضا
محمدی و نادر سلیمانی در «آبادان یازده  »۶۰ایفای نقش میکنند
تازهترین محصول سازمان هنری رسانهای اوج ،روایتی متفاوت از غیرتِ مردم
آبادان در شکست حصر این شهر در ابتدای جنگ با عراق است
ی و هشتم فیلم
این فیلم موفق به دریافت ســیمرغ مقاومت از جشنواره س 
فجر شــد و در میان  ۵فیلم برتر آرای تماشاگران این دوره از جشنواره قرار
گرفت.

بهرام دهقانیار که ســاخت موسیقی
مجموعــه هایی چون «زیــر گنبد
کبود»« ،خونه مادربزرگه» و «شــهر
موشها» را در کارنامــه دارد ،برای
افت موســیقی برنامــه های کودک
دالیلــی چــون «افزایــش تعــداد
کانالهــای تلویزیونــی»« ،کمبود
بودجه» و «نداشــتن شناخت کافی
تهیــه کننــدگان از کار کودک» را
برمــی شــمارد و اینکه ســازندگان
برنامه ها با آهنگســازهایی همکاری
میکننــد کــه دســتمزد کمتری
دریافت کرده و تجربه و حتی انگیزه
الزم برای تولید آثار کودک را ندارند.
به گزارش ایســنا ،کودکان به عنوان
ســرمایههای ملی یک کشــور ،الزم
اســت در برنامه ریزی هــا و برنامه
ســازی ها در صدر قرار داده شــوند
و در این مسیر یکی از سازمانهایی

چه بر سر موسیقی کودک آمد؟

از کشــورهای دیگر خریداری شده
بودند .امــروزه خیلی کمتــر اتفاق
میافتد که موســیقی یک برنامه در
حوزه کودک آنقدر جذاب باشــد که
کودکان تا سالها آن ملودی و ترانه
را به خاطر بسپارند.
در همیــن راســتا خبرنــگار بخش
موسیقی ایسنا با بهرام دهقانیار ،یکی
از آهنگسازان پرکار و موفق در حوزه
ساخت موســیقی فیلمهای کودک
گفت وگویی داشته است.
دهقانیــار که موســیقی متن آثاری
ماندگار همچون «زیر گنبد کبود»،
«خونه مادربزرگه» ،قسمت دوم فیلم
سینمایی «شهر موشها»« ،قصههای
تابه تــا» و اخیــرا «قاصدکها» را
ســاخته اســت ،درباره علت جذاب
نبود آثار موســیقایی حوزه کودکان،
کاهش ســاخت آثار موســیقایی با

اسکارلت جوهانسون به «عروس»

پیوست

اسکارلت جوهانسون در فیلم علمی-تخیلی با عنوان «عروس» برای اپل و
استودیو  A۲۴نقش آفرینی میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی ،اســکارلت جوهانسون بازیگر و
تهیهکننده یک درام داســتانی تخیلی به نام «عروس» شده که قرار است
سباستین للیو آن را کارگردانی کند.
این فیلم با تمرکز بر شخصیت یک زن ساخته میشود که خلق شده تا یک
همسر عالی باشد اما وقتی از خالق خودش فاصله میگیرد ،با دنیایی روبهرو
میشود که با وجود وی مشکل دارد و به او به چشم یک هیوال نگاه میکند.
وقتی وی میگریزد ،هویت واقعی خودش را درمییابد و قدرت فوقالعاده و
توانایی بازسازی خودش به عنوان مخلوق خودش را درک میکند.
جوهانســون و جاناتان لیا تهیهکننده «عروس» خواهند بود و این فیلم در
کمپانی مشترک آنها «دیز پیکچرز» تهیه میشود.
لورن شوکر بلوم از نویسندگان سریال «نارنجی سیاه است» و ربکا آن جلو
نویسنده فیلم «گرگینه» و خود للیو برای نوشتن فیلمنامه این فیلم انتخاب
شدهاند.جوهانســون نامزدی اسکار را امسال در دو بخش بهترین بازیگر زن
نقش اصلی برای «داســتان ازدواج» و بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای
«جوجو خرگوش» کسب کرد .وی بازیگر «انتقامجویان :پایان بازی» هم بود.
للیو در مقام کارگردان هم که ســازنده «یک زن فوقالعاده» اســت ،اسکار
بهترین فیلم بینالمللی را برای این فیلم در کارنامه دارد.
کمپانیهای اپل و  A۲۴به زودی «روی صخرهها» با بازی ســوفیا کاپوال و
بیل موری را به نمایش درمیآورند« .آسمان همهجاست» با بازی چری جونز
و جیسون سیگل نیز از کارهای مشترک آنهاست.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 .1برابــر رای شــماره  139960313012000980هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فریــده فرجــی احمــد آبــاد فرزنــد
عباســعلی بشــماره شناســنامه  19صــادره از تــکاب در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 149.37مترمربــع پــاک  10449فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  6فرعــی
واقــع در شهرســتان تــکاب  -کوچــه هــال احمــر  -کوچــه شــهید افالکــی خریــداری از مالــک
رســمی آقــای عبدالــه بهــادری محــرز گردیــده اســت.
 .2برابــر رای شــماره  139960313012000937هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانم شمســی جلیلی فرزند عیســی بشــماره
شناســنامه  23صــادره از تــکاب در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  246.72مترمربــع
پــاک  10450فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  6فرعی واقع در شهرســتان
تــکاب  -ســبزیخانه  -کنــار رودخانــه خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســلمان ایمانــی محــرز
گردیــده اســت.
 .3برابــر رای شــماره  139960313012000933هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیدعباس محمــدی انگــورد فرزنــد
ســیدعبداله بشــماره شناســنامه  601صــادره از تــکاب در ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت
 199.50مترمربــع پــاک  10451فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 1055
فرعــی واقــع در شهرســتان تــکاب  -جنــب محیــط زیســت  -کوچــه  10متــری دوم خریــداری از
مالــک رســمی محمــد باقــر و علــی اوســط هــر دو بلــوری محــرز گردیــده اســت.
 .4برابــر رای شــماره  139960313012000921هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم بهــاره صادقیــان نبــی کنــدی فرزنــد
یحیــی بشــماره شناســنامه  38صــادره از تکاب در ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 172.77
مترمربــع پــاک  10452فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  1083فرعی واقع
در شهرســتان تــکاب  -شــریف آبــاد -روبــروی مدرســه پرویــن اعتصامــی خریــداری از مالــک
رســمی آقــای عبدالحســین تاوتلــی محــرز گردیــده اســت.
 .5برابــر رای شــماره  139960313012001024هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهین قدرتــی فرزنــد حبیــب الــه
بشــماره شناســنامه  55صــادره از دیوانــدره در ششــدانگ یــک بــاب خانه به مســاحت 144.90
مترمربــع پــاک  10453فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  1083فرعی واقع
در شهرســتان تــکاب  -شــریف آبــاد  -پشــت پایــگاه شــهید کاوه خریــداری از مالــک رســمی
غالمرضــا احتســابی و ســلمان ایمانــی محــرز گردیــده اســت.
 .6برابــر رای شــماره 139960313012000981هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رشــید شــیوخی قلــدره فرزنــد علــی
بشــماره شناســنامه  1001صــادره از تــکاب و برابــر رای شــماره 139960313012000982
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی
خانــم مریــم عظیمــی نبــی کنــدی فرزنــد عــزت الــه بشــماره شناســنامه  8صــادره از تــکاب در
ششــدانگ یــک باب خانه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت  141.84مترمربــع پــاک  10454فرعی
از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  1083فرعــی واقع در شهرســتان تکاب  -شــریف
آبــاد  -جنــب پایــگاه شــهید کاوه خریــداری از مالــک رســمی نبــی فرجــی محــرز گردیــده اســت.
 .7برابــر رای شــماره  139960313012000922هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم خدیجــه محمــودی داشــبالغ فرزنــد
صدیــق بشــماره شناســنامه  630صــادره از تــکاب در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 47.02مترمربــع پــاک  10455فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 1083
فرعــی واقــع در شهرســتان تــکاب  -شــریف آبــاد  -میــدان مولــوی  -کوچــه کاکائی خریــداری از
مالــک رســمی جعفــر رجــب زاده محــرز گردیــده اســت.
 .8برابــر رای شــماره  139960313012000983هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای جعفــر دشــتی قــره عمــر فرزند ســیف
الــه بشــماره شناســنامه  327صــادره از تــکاب در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت
 143.76مترمربــع پــاک  10456فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 1083
فرعــی واقــع در شهرســتان تــکاب  -شــریف آبــاد  -کوچه هواشناســی خریداری از مالک رســمی
غالمرضــا احتســابی و ســلمان ایمانــی محــرز گردیــده اســت.
 .9برابــر رای شــماره  139960313012000930هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک تــکاب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای عبــاس الماســی فرزند عبداله بشــماره
شناســنامه  680صــادره از تــکاب در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانه(عرصــه ملــک اوقــاف
اســت) بــه مســاحت  215.09مترمربــع پــاک  10463فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــاک  502فرعــی واقــع در شهرســتان تــکاب  -خیابــان جانبــازان  -نبــش کوچه منوری
خریــداری از مالــک رســمی ایــوب ســلیمانیان محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/07/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/08/05 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تکاب  -محمد طلوعی
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که نقشی عمده و اساسی دارد ،قطعا
صداوسیماست.
زمانــی در دهه های  ۶۰و  ۷۰برنامه
های کودک تلویزیون با بهره گیری
از مجرب ترین سرمایه های فرهنگ
و هنــر ،در زمره بهترین ها بودند؛ به
نحوی که حتی بسیاری از بزرگترها
را هم پای گیرنده ها می نشــاندند.
کودکان آن روزها که پدر و مادرهای
این روزها هســتند ،هنوز ترانه ها و
موسیقی های آن دوران را حفظ اند
و زمزمه می کنند.
بــا پایان دهــه  ، ۷۰کمتر شــاهد
ســاخت برنامههای جــذاب و مفید
برای کــودکان بودیم؛ بــه گونهای
که کــودکان دهه هــای  ۸۰و ۹۰
بیشتر از طریق فیلمها و برنامههایی
سرگرم و آموزش داده می شدند که

کیفیت بــرای کــودکان و راه حل
بهبود این وضعیت مطالبی را عنوان
کرده است.
این آهنگســاز میگوید :اثر نمایشی
که تولید و ســپس دیده شــود ،در
عین حال که جذابیتهای تصویری
مورد نیاز را دارا باشــد و توسط کادر
حرفهای ســاخته شده باشد ،طبیعتا
برای ساخت موسیقی به آهنگسازی
نیاز دارد که به کار خود آگاه باشــد.
البته کاربلد بــودن تنها به این معنا
نیســت که فرد تحصیــات خیلی
خوبــی در حوزه مورد نظر داشــته
باشــد؛ بلکه به این معنا اســت که
آهنگســاز بتوانــد در ســاخت اثر،
استعداد درونی آهنگسازی و ملودی
سازی ژانر کودک را به اجرا درآورد.
البته باید در نظر بگیریم که در دهه

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص چلــک بتــن آرویــن نوشــهر درتاریــخ
 1399/07/29بــه شــماره ثبــت  3576بــه شناســه ملــی 14009525333
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تهیه و تولیــد و توزیــع و فروش
بتــن -خریــد و فــروش ماشــین آالت ســنگین -بلــوک زنــی -اجــرای پــروژه های
عمرانــی و پیمانــکاری از قبیــل  :ســاختمانهای مســکونی -تجــاری -مشــاوره
 ،نظــارت ومحاســبه – ســاخت ســاختمانهای صنعتــی -فرهنگــی -آموزشــی و
بهداشــتی -اداری -شــهرک ســازی -محوطــه ســازی -راه ســازی شــامل :راه
اصلــی وفرعــی – تونــل ســازی -پــل ســازی -عملیات آســفالتی -نقشــه بــرداری
وتفکیــک اراضــی -پیمانــکاری -اجــرا وســاخت ســوله و تیر ورق -ســد ســازی-
ســازه هــای دریایــی -ســازه هــای ســنگین -ســاخت قطعــات بتنــی پیش ســاخته
وبتــن آمــاده -تامیــن نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص -حــق العمــل کاری-
شــرکت در مناقصــات ومزایــده هــای دولتــی وغیــر دولتــی -واردات وصــادرات
 اخــذ وام و تســهیالت از بانکهــا و موسســات دولتــی و غیردولتــی درصــورتلــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان مازنــدران  ،شهرســتان نوشــهر ،
بخــش مرکــزی  ،دهســتان بلــده کجــور  ،روســتا چلــک ســفلی ،محله چلک ســفلی
 ،بلــوار حــاج رســتم محســنی  ،خیابــان کمربنــدی نوشــهر-نور  ،پــاک  ، 0طبقــه
همکــف کدپســتی  4653346230ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت
از مبلــغ  10,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  1295مــورخ  1399/07/16نــزد بانــک ملی شــعبه
نوشــهر بــا کــد  9771پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقای ســید
ایمــان موســوی میــر کالئــی بــه شــماره ملــی  2190051118و بــه ســمت عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال آقــای محمــد مهــدی نعیمائــی کجــور بــه شــماره ملــی  2200271093و
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم معصومــه خانــی بــه
شــماره ملــی  4040099567و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــاء
رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عادی
و اداری باامضــاء رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم طلعــت محســنی چلــک
بــه شــماره ملــی  2200573618بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یک ســال
مالــی آقــای عــادل فیــاض زاده بــه شــماره ملــی  2200747101بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتدال
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
نوشــهر ()1030235

آگهــی تغییــرات شــرکت ســبزه آرای شــمال بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  1923و شناســه ملــی 10860152216
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/09/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :مــواردی بشــرح زیر
بــه موضــوع شــرکت الحاق شــد .هرگونــه فعالیت درزمینه ســاخت
و ســاز ابنیــه و ســاختمانهای صنعتــی و غیرصنعتی(ســاختمانهای
مســکونی ،اداری و تجــاری)از قبیــل احــداث ،مرمت،تعمیــر و
نوسازی(ســاختمانی و تاسیســاتی)و همچنیــن خدمــات اطالعاتــی و
اورژانــس ســاختمان ماننــد تعمیــرات جزئــی و کلــی دربخشــهای
مختلــف انــواع ســاختمانهای فــوق الذکــر و محوطــه هــای مربــوط بــه
آن وصــادرات و واردات خدمــات مهندســی و لــوازم ودســتگاهها و
کاالهــای مجــاز مربــوط بــه آن درداخــل و خــارج کشــور  .در نتیجــه
مــاده مربوطــه اساســنامه شــرکت بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بهشــهر ()947335

هــای  ۶۰و  ۷۰تعــداد کانالهــای
تلویزیون ،بســیار کمتر از امروز بود
و تولیدکنندگان و تهیه کنندگان از
افــرادی دعوت میکردند که حقیقتا
کار خــود را بلــد ،صاحــب نظر و
بااستعداد بودند.
او ادامــه میدهد :زمانــی که تعداد
کانالهــای تلویزیــون و ســاعات
پخــش افزایــش یافت ،مســووالن
شــبکههای تلویزیونی مجبور شدند
که برنامههای شبکهها را به طریقی
پر کنند؛ بــه همین دلیل ناخودآگاه
ســطح کیفی آثار تنزل پیدا کرد .از
طرفی گاهی به دلیل کمبود بودجه،
تهیه کننــدگان مجبور هســتند با
هزینــه پایین از افــرادی که تجربه
کمتری دارند و یا در جست و جوی
کار هستند ،دعوت به همکاری کنند؛
زیرا طبیعتا افراد حرفهای دســتمزد
باالتــری میگیرند.دهقانیــار بیان
میکنــد که «امروزه بــه علت تورم
اقتصــادی ،آهنگســازانی که تجربه
کمتــری دارنــد و دســتمزد پایین
دریافت میکنند ،بایــد حداقل ۱۰
پروژه را به انجام برســانند تا بتوانند
زندگــی خود را در طول یک ســال
با آن درآمد ســپری کنند .همچنین
برخــی از آهنگســازان کــه درآمد
کمتری طلب میکنند شاید مجبور
شــوند در یــک ســال  ۱۰۰پروژه
انجام دهند تــا خرج زندگی خود را
دربیاوردنــد .در نهایت چنین حالتی
میتواند در کیفیت کاری آهنگســاز
تأثیرگذار باشــد».او تأکید میکند:
در شرایط اقتصادی کنونی که تهیه
کننــدگان حاضر بــه پرداخت مبلغ
باال به آهنگسازان حرفهای نیستند،
کمتر پیش میآید که افراد حرفهای

حاضــر بــه شــرکت در پروژههای
تلویزیونی شــوند .در نتیجه از آنجا
که هر فردی از پس ســاخت ملودی
برنمیآیــد و ایــن کار نیاز به صرف
زمــان دارد ،وقتی کــه برخی افراد
میخواهند در یک بازه زمانی کوتاه
پروژههای آهنگســازی زیادی را به
انجام برسانند ،کارشان دارای ارزش
و جذابیت نخواهد بود.
این آهنگساز در ادامه تأیید میکند
که یکی از الزامات ســاخت موسیقی
در حوزه کودک ،مطالعه روانشناسی
کــودک و عالقه به کار در این حوزه
است.دهقانیار در همین راستا اظهار
میکند :پیشــتر آهنگســازی را در
یک پروژه حــوزه کودک دیدهام که
به گفته خود او رشــته تحصیلی اش
مهندســی بود و تنها دو سال گیتار
نواخته بود ،ولی چون امکان کســب
درآمد در رشــته خود را نداشت ،به
سراغ آهنگسازی آمده بود .از طرفی
ایــن فــرد از کار کودک بیــزار بود
ولی از آنجایی که دســتمزد پایینی
را قبول میکرد ،تهیــه کننده به او
قول پروژههای بیشــتری داده بود و
آهنگســاز نیز انجام کار را پذیرفته
بود.او تصریــح میکند :امروزه تعداد
چشمگیری از آهنگسازانی که برای
حوزه کودک موســیقی میســازند،
تحصیالتی در حوزه موسیقی ندارند،
عالقــهای بــه آهنگســازی در ژانر
کــودک ندارند ،مهارت الزم و تجربه
کافــی در این حــوزه ندارند ،تجربه
شنیداری موسیقی خوب آنها پایین
است و خوراک ذهنی بسیاری از آنها
موسیقیهای دست چندمی است که
از خارج از ایران میشــنوند و اکنون
میخواهند همان را در قالب ایرانی و

آگهــی تغییــرات شــرکت پــل ســازه آریــان بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  10662و شناســه ملــی  10780142044بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/06/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  1- :محمدعلــی امینــی بــا شــماره ملــی  0532824271بــا پرداخــت
مبلــغ  98950000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را از
مبلــغ 1050000ریــال بــه مبلــغ  100000000ریــال و شــهناز چاوشــی
بــا شــماره ملــی  0533069157بــا پرداخــت مبلــغ  49925000ریــال بــه
صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ  75000ریــال بــه مبلــغ
 50000000ریــال و حســین امینــی بــا شــماره ملــی  0520001249بــا
پرداخــت مبلــغ  799625000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه
خــود را از مبلــغ  375000ریــال بــه مبلــغ  800000000ریــال افزایــش
دادنــد -2 .حدیــث امینــی فرزنــد محمدعلــی بــا شــماره شناســنامه
 2975و شــماره ملــی  0533027616صــادره از اراک بــا پرداخــت مبلــغ
 50000000ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء قــرار گرفــت و
در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1500000ریــال بــه 1000000000
ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اســامی شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بدیــن شــرح مــی باشــد- :
محمدعلــی امینــی بــه شــماره ملــی  0532824271دارای 100000000
ریــال ســهم الشــرکه - .شــهناز چاوشــی بــه شــماره ملــی 0533069157
دارای  50000000ریــال ســهم الشــرکه - .حســین امینــی بــه شــماره ملــی
 0520001249دارای  800000000ریــال ســهم الشــرکه - .حدیــث
امینــی بــه شــماره ملــی  0533027616دارای 50000000ریــال ســهم
الشــرکه -3 .تعــداد اعضــاء هیئــت مدیــره از  3نفــر بــه  4نفــر افزایــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اراک
()1030320

آگهــی المثنــی ایــن آگهــی در تاریــخ  1381/10/04بــه شــماره
 39885صــادر گردیــده و بــه علــت عــدم مراجعــه بــه روزنامــه
رســمی و طــی تقاضــای شــماره 3208796878701174676
مــورخ  1399/06/23مجــددا ً جهــت اعــام بــه روزنامــه رســمی
آگهــی مــی گردد.متــن آگهــی  :شــرکت تــکاب پــی بهبهــان ســهامی
خــاص  -تحــت شــماره  1113مورخــه  1381/10/02درایــن
اداره بــه ثبــت رســیده کــه خالصــه اساســنامه و اظهارنامــه آن
در روزنامــه رســمی و در روزنامــه کثییراالنتشــار جهــت اطــاع
عمــوم بشــرح زیــر آگهــی مــی شــود  1- :نــام شــرکت  :تــکاب
پــی بهبهــان ســهامی خــاص  2-موضــوع شــرکت  :فنــی مهندســی ،
تاسیســاتی  ،عمرانــی  ،حفــاری ژئوتکنیــک  ،حفــاری چاههــای عمیــق
و نیمــه عمیــق  ،اســکلت بنــدی بتنــی و فلــزی  ،بتــن ریــزی  ،ســوله
ســازی  ،آرموتــور بنــدی  ،لولــه کشــی  ،بــرق کشــی  ،رنــگ آمیــزی
 ،نقشــه کشــی ســاختمان  ،ســاختمان ســازی 3- .ســرمایه شــرکت
 :مبلــغ یــک میلیــون ریــال منقســم بــه یکصــد ســهم ده هــزار
ریالــی بــا نــام کــه  35%آن نقــدا? بــه حســاب جــاری 82684
نــزد بانــک تجــارت شــعبه شــریعتی بهبهــان واریــز و  65%بقیــه
در تعهــد ســهامداران مــی باشــد 4- .مرکــز اصلــی شــرکت :
بهبهــان  ،خیابــان گرایمــی  ،کوچــه حســینی پــور  ،کوچــه شــهید
خاکــی  ،پــاک  5- 108مــدت از تاریــخ ثبــت بمــدت نامحــدود 6-
اختیــارات مدیرعامــل طبــق مفــاد اساســنامه اســت  7- .امضــای
هیئــت مدیــره عبارتنــد از  :مرتضــی صمیمــی مدیرعامــل  ،عبــاس
صمیمــی رئیــس هیئــت مدیــره  ،مریــم بدریــان نائــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــرای مــدت دوســال تعیینــو انتخــاب شــدند .
 8حــق امضــاء اوراق مالــی و اســناد تعهــد آور « چــک ـ ســفتهبــروات قــرارداد » بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بامهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد  9- .بازرســین عبارتنــد از  :مکیــه گندمیــان
بــازرس اصلــی  ،معصومــه قراغانــی بــازرس علــی البــدل بــرای
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند  10- .روزنامــه رســالت جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد .اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان خوزســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری بهبهــان ()1030495

ترانههای کودک ارائه دهند.
راه حل بهبود وضعیت موسیقی
کودک؟
در ادامــه از این آهنگســاز ســوال
میکنیــم کــه صــدا و ســیما و یا
تولیدکننــدگان آثار کودک باید چه
رویه ای را در پیش بگیرند که برای
کودک موســیقیهای خوب ساخته
شــود؟ اظهار میکند :صداوســیما
بایــد از افرادی که رزومه کار کودک
دارند دعــوت کند ،کالسهایی برای
آموزش افراد با اســتفاده از تجربیات
آهنگســازان ژانر کودک برگزار کند،
اســتعدادیابی کند و تهیه کنندگانی
که آثار کــودک تولید میکنند باید
موسیقی کودک را بشناسند.
او ادامه میدهــد :زمانی که بحث از
موسیقی کودک میشود ،یک بخش
از آن موســیقی بی کالم و بخشــی

از آن بــا کالم اســت .در نتیجه باید
از ترانه سراهایی اســتفاده شود که
بتوانند کار کودک را به خوبی انجام
دهند و در نهایــت بودجه کافی در
اختیار تولیدکنندگان قرار داده شود.
تجربه ساخت موسیقی «آقای
حکایتی»
در بخش دیگــری از این مصاحبه از
خالق موســیقی مجموعه «زیر گنبد
کبود» درباره حضــورش در همین
مجموعه سوال میکنیم.
پاســخ میدهد :در مجموعه «خونه
مادربزرگــه» بــا آقای بهرام شــاه
محمدلو آشــنا شــدم که ایشان به
عنوان عروســک گردان و صداپیشه
نقش مخمل را بازی میکرد .سپس
او برای آهنگســازی موسیقی پروژه
«زیر گنبد کبود» از من دعوت کرد.

او درباره ساخت موسیقی این برنامه
کــودک بیــان میکند :بر اســاس
روشهای علمی تولید موسیقی فیلم،
شخصا هر بار که موسیقی یک اثر را
میسازم با کارگردان وقت میگذارم
کــه بتوانم تکیه گاههــای هنری اثر
را از کارگــردان جذب کنــم .البته
معتقدم این مرحله برای اکثر افرادی
که به صورت تخصصی در این حوزه
فعالیت میکنند ،نخستین قدم است.
درواقع آنها پیش از اینکه اولین نت
کار را بنویسند ،داســتان را مطالعه
میکننــد ،فیلم نامــه را میخوانند
و اگــر فیلم برداری شــده باشــد،
ســکانسهایی از فیلــم را میبینند.
همچنین اگر کار ،ترانه داشته باشد،
جلســاتی را با کارگردان حول محور
ســاخت موســیقی باتوجه به ترانه،
برگــزار میکننــد .پــس از آن یک

طرح اولیه با توجه به نظر کارگردان
ارائــه میدهند و زمانی که فرم اولیه
کار شــکل گرفت ،کار را در استودیو
مرحله به مرحلــه تکمیل میکنند.
این آهنگســاز در پایان صحبتهایش
یادآور می شــود :به خاطر دارم که
موســیقی ســری اول پــروژه آقای
حکایتی در صداوســیما ضبط شد.
آقای شــاه محمدلــو در زمان ضبط
مرحلهای تمهای موسیقی پروژه سر
ضبط میآمدنــد و کل مراحل تولید
همراه من بودند .تا اینکه رسیدیم به
روزی که قصد ضبط ترانه را با گروه
ُکر داشــتیم .خوانندگان کروه کر در
صدا و سیما فعالیت میکردند که به
یاد دارم چهار آقا و چهار خانم دعوت
مــرا پذیرفتند و بــرای تیتراژ کار از
آقای حمید غالم علی دعوت کردم.

تاســیس شــرکت ســهامی خاص پیشــگام کشــت زیتون ســنتی الموت
درتاریــخ  1399/07/19بــه شــماره ثبــت  16554بــه شناســه ملــی
 14009500140ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :تولیــد محصــوالت کشــاورزی.ایجاد واحدهــای صنعتی مرتبط
بــا محصــوالت باغی،کشــاورزی و دامپروری.تاســیس ســردخانه .تولید
،توزیــع ،فــرآوری و بســته بنــدی کلیــه محصــوالت کشــاورزی اعــم از
گلخانــه ای ،باغــی  ،زراعــی و مــواد غذایی..تامیــن تجهیــزات و نیــروی
مــورد نیــاز جهــت اجــرای موضوعــات فعالیت شــرکت .خریــد و فروش
و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی  -شــرکت در
مناقصــات و مزایــدات و عقدقــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
داخلــی و خارجــی  -اخــذ وام و تســهیالت ریالــی و ارزی و گشــایش
اعتبــارات اســنادی (ال ســی) از کلیــه بانکهــای دولتــی و خصوصــی و
موسســات مالــی و اعتبــاری داخلی و خارجــی  -اخــذ و اعطای نمایندگی
از شــرکتها و موسســات داخلی و خارجی –برگزاری نمایشــگاه .شــرکت
در نمایشــگاه هــای بین المللی تخصصــی و غیرتخصصی داخــل و خارج
از کشــور(در صــورت ضــرورت قانــون پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از دســتگاه مربوطــه) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی  :اســتان قزویــن  ،شهرســتان قزویــن  ،بخــش مرکــزی
 ،شــهر قزویــن ،محلــه نوروزیــان  ،بلــوار ســردار شــهید ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی  ،کوچــه حکمــت چهل و ششــم  ،پــاک  ، 8طبقه ســوم
کدپســتی  3414734459ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبارت اســت
از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم 10000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  26/3410/102مورخ
 1399/07/07نــزد بانــک بانــک صــادرات ایــران شــعبه بلــوار امــام
خمینــی بــا کــد  1903410پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت
مدیــره خانــم منیــره ابوعلــی بــه شــماره ملــی  4323290896و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای داود ســیاه کالی
مــرادی بــه شــماره ملــی  4324437173و بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای رضاعلــی ســیاه کالــی مــرادی
بــه شــماره ملــی  5909555367و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقود اســامی و همچنین
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء منفــرد مدیرعامــل یــا رئیــس
هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمدرضــا ســیاه کالــی
مــرادی بــه شــماره ملــی  4310369227بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای مجتبــی ســیاه کالــی مــردای به
شــماره ملــی  4324405085بــه ســمت بــازرس اصلــی به مــدت یک
ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به منزلــه اخذ
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان قزویــن اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری قزوین
()1030540
آگهــی تغییــرات شــرکت ویــا گســتر مازنــد شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  7394و شناســه ملــی  10760120661بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/15تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  :مرکــز اصلــی شــرکت از آدرس قبلــی بــه آدرس جدیــد:
اســتان مازنــدران  ،شهرســتان ســاری  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســاری،
محلــه پژمــان  ،کوچــه پژمــان [ 19شــهید نوبخــت]  ،کوچــه شــهید نوبخــت
 ، 4پــاک  ، -80ســاختمان آرمیــن  ،واحــد  ، 4طبقــه دوم  ،واحــد غربــی.
کدپســتی  4813893869تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاری ()1029681

