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اخبار

«ابتکار» گزارش میدهد

اتفاقات جالب فیلم «آشغالهای
دوست داشتنی»
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی
نمایش در گفتوگو با مهر درباره اکران
«بدون اعالم» فیلم سینمایی «آشغالهای
دوست داشتنی» به کارگردانی محسن
امیریوسفی عنوان کرد« :در جلسهای
که روز چهارشنبه  ۱۷بهمن ماه داشتیم
 ۲فیلم «هتتریک» به کارگردانی رامتین
لوافی و «آشغالهای دوست داشتنی» به
دلیل اینکه قراردادهایشان به لحاظ تاریخ
اکران مشکل داشت ،جزو خروجی جلسه
شورا اعالم نشدند و ما به صاحبان آنها
گفتیم تاریخ قرارداهای این آثار باید اصالح
شود .باید در قراردادها ذکر شود یکی از
فیلمها قرار است بعد از کدام فیلم روی
پرده برود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا حواشی
«آشغالهای دوست داشتنی» روی اعالم
نشدن رسمی زمان اکران این فیلم از سوی
شورای صنفی تاثیر داشته است یا نه؟
هم عنوان کرد« :نه اینطور نبود .ما صرفا
به دلیل اشکال درج تاریخ اکران این ۲
فیلم در قرارداد ،زمان اکران آنها را اعالم
نکردیم که این مشکل بعد از جلسه شورا
اصالح شد».

اعتراض منیژه محامدی به بسته
بودن سامانه فروش
منیژه محامدی کارگردان نمایش «تبرئه»
نسبت به بسته بودن سامانه فروش بلیت این
نمایش اعتراض داشت اما حسن جودکی مدیر
بخش فروش بلیت جشنواره عنوان کرد که
سامانه مشکلی نداشته است.
محامدی در گفتوگو با مهر بیان کرد:
«متاسفانه مخاطبانی که قصد داشتند از طریق
سامانه فروش اقدام به خرید بلیت نمایش
«تبرئه» کنند با بسته بودن سایت مواجه
شده و به آنها اعالم شده بود که ظرفیت خرید
تکمیل شده و نمیتوانند بلیت تهیه کنند در
حالی که هر سانس اجرای این نمایش با تعداد
اندک تماشاگران و تقریبا خالی به صحنه
رفت».

هنر

پیش به سوی سینمای مردمپسند سفارشی
سینمای تجاری پیش از انقالب ایران با القابی چون
«فیلمفارسی»« ،فیلم آبگوشتی» و«سینمای کابارهای» معرفی
میشد .این سینما با تمام کیفیت پایین و سطح نازل و مضامین
زشتی که داشت با استقبال مردم روبهرو میشد .دلیل اصلی هم
این است که رسانهها و دستگاههای پروپاگاندای دولتی از این سینما
حمایت میکردند یا جریانهای زنجیرهای و بعضا مافیایی مدیریت
استودیوهای سینمایی از این جریان بهره میبرد .البته نباید از نظر
دور بداریم که در برخی از فیلمهای اینچنینی با مسائل پهلوانی،
معرفتی ،دوستی ،رفاقت ،خانواده و بخشش هم روبهرو میشدیم.
گاهی زن یا مرد بد داستان در بخشهای پایانی به مراکز مذهبی
میرفت و با توبه تالش میکرد زندگی سالمی را در پیش گیرد
یا اینکه شخصیتهای اصلی فیلم تالش میکردند به رفاقت و
دوستی احترام بگذارند و از این خطوط قرمز عدول نمیکردند .البته
بندوباری و غربگرایی ذهن برخی
آثاری هم بودند که با تبلیغ بی 
از جوانان طبقه متوسط را شستوشو دادند .این فیلمها مملو از
سالنهای رقص و موسیقی و شادی و خوشگذرانی بودند .به نوعی
ترویج فرهنگ خوشباشی در حال داشتند .نکته جالب این است
که بخشی از این فرهنگ در فیلمهای دهه  1380نمود تازهای یافت.
دیالکتیک سیاست و سینما
برخی از نظریهپردازان هنر مانند جرج دیکی اعتقاد دارند که هنر
نهادی است .برخی منتقدان باوجود انتقادات فراوان بر مفاهیم
بهکار رفته در تعاریف نهادی ،استدالل او در اثبات مصنوعیت به
عنوان یکی از شروط هنر را در شکست رویکرد ذاتگرا و احیای
عالقه به تعریف هنر موثر میدانند .بنابراین مدیریت سینما
و دستور از باال در ساختار و مفاهیم هنر تاثیر دارد .اتفاقا این
سینمای دستوری باعث پیشرفت سینمای ایران شد .امام
خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران به فیلم «گاو» ()1348
ساخته داریوش مهرجویی اشاره میکند و چنین فیلمهایی را برای
سینما خوب میداند .داستان «گاو» به قلم غالمحسین ساعدی
در روستا میگذرد .بنابراین فضای روستایی با درونمایههایی مانند
روابط ارباب رعیتی و خان و خانبازی و تقابل زندگی شهری و
روستایی و کشمکش میان سنت و مدرنیته مورد توجه قرار گرفت.
فیلم «آقای هالو» ( )1349مهرجویی نیز به خوبی این مضامین
را نشان میدهد .بنابراین تاثیرگذارترین کارگردان سینمای اوایل
انقالب مهرجویی است که با فیلمهای «اجارهنشینها» ( )1365و
«هامون» ( )1368دو موج سینمای کمدی موقعیت و فیلمنامههای
شخصیتمحور را هم جا انداخت .سینمای ایران با این اتفاق رشد
بینظیری از نظر کیفی و هنری میکند .تاسیس «بنیاد سینمایی
فارابی» با سه شعار حمایت ،هدایت و نظارت نیز تاثیر چشمگیری
در جریانسازی بر سینما گذاشت .مدیران این بنیاد واژه «سینمای
گلخانهای» را به کار بردند و با این عنوان دنبال رشد گلهای
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دو جریان اصلی سینمای ایران در سالهای اخیر معطوف به فیلمهای سفارشی و آثار تجاری میشود .البته در این میان فیلمهای
«هنر و تجربه» هم جایگاهی برای خود پیدا کردهاند که سازماندهی این جریان در دولت یازدهم کلید خورد .با اینکه این جریان
از دهه  1340در سینمای ایران شکل گرفته بود .سینمای سفارشی پیش از این با ساختاری روانه پرده سینما میشد که مخاطبان
چندانی نداشت و با بلیتهای رایگان و تماشاگران اتوبوسی به آثار پر فروش تبدیل میشدند .به نظر میرسد این جریان تغییر
کرده است و حاال شاهد جریان سینمای مردمپسند سفارشی هستیم .آثاری باکیفیت که مورد توجه مردم هم قرار میگیرند.

مطلوبشان بودند .درجهبندی آثار سینمایی از الف تا جیم و دال
هم شکل گرفت .فیلمهای تجاری معموال درجه جیم میگرفتند و
اتفاقا پرفروش بودند .ضدیت با سینمای ستارهای نیز منجر به تولید
فیلمهای کودک مانند «شهر موشها» ( )1364شد .از سوی دیگر
تاکید بر سینمای عرفانی و معناگرا و هنری هم باعث تولید فیلمهای
فوقالعادهای مانند «دونده» ( )1363امیر نادری و «خانه دوست
کجاست» ( )1365عباس کیارستمی و «نار و نی» ( )1367سعید
ابراهیمیف ر شد .به نظر میرسید که مسئوالن سینمایی تحت تاثیر
فیلمهای بسیار فاخر آندری تارکوفسکی و سرگئی پاراجانف بودند.
بازگشت به سینمای ستارهساز
اواخر دهه  1360و اوایل دهه  1370شاهد ظهور ستارههای

ل فیلم «هیوا» ( )1377ساخته رسول مالقلیپور.
به عنوان مثا 
فیلمهای «مارمولک» ( )1382کمال تبریزی و «آژانس شیشهای»
( )1376ابراهیم حاتمیکیا و «سگ کشی» ( )1380بهرام بیضایی
شاید از کلیدیترین آثار سینمایی این دوران باشند که تابوشکنی
ن فیلمها پر از ستارههای خوش چهره شدند و
هم کردند .بنابرای 
مضامین هم تماما سیاسی و اعتراضی .فضا بهگونهای رقم خورد
که حتی فیلم «طعم گیالس» ( )1376عباس کیارستمی هم با
نقدهای سیاسی روبهرو شد ولی برای اولین بار نخل طالی کن را
برای سینمای ایران به ارمغان آورد.

سینمای اسکاری در برابر سینمای شانهتخممرغی
دو جریان سفارشیساز و تجاری در اواخر دهه  1380و با حمایت
دولتهای نهم و دهم به قدرت بیشتری رسیدند .البته پدیده این
دوران اصغر فرهادی است که با استفاده از بازیگران سینمای
ستارهای و فیلمنامههای مهندسیشده و دقیق توانست به صدر
سینما برسد .او به سرعت محبوب شد و حتی اولین جایزه اسکار
سینمای ایران را با فیلم «جدایی نادر از سیمین» ( )1389دریافت
کرد .از سوی دیگر سینمای تجاری با مضامین و ساختار فیلمهای
آبگوشتی و فیلمفارسی بازگشت .این سینما با چراغ سبز مسئوالن
سینمایی وقت مواجه شد .آنها تبلیغ خوشباشی و بیخیالی
سینمایسفارشی
میکردند .انبوهی از فیلمهای به شدت نازل که بیشتر به زندگی
تجاری
به سینمای
قوبرق طبقه نوکیسه میپرداختند .فیلمهایی مانند
الکچری و پر زر 
نزدیک شده
«کما» ( )1382و «شارالتان» ( )1383هر دو ساخته آرش معیریان و
است .ما برای
مجموعه «اخراجیها» به کارگردانی مسعود دهنمکی به فروشهای
این نوع از سینما
جالب توجهی هم رسیدند .جالب است که بازیگر ثابت تمام این
فیلمها امین حیایی است .او را میتوان نماد این دوران در کنار
اصطالح«سینمای
آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص نئوپــان خلخــال بــه شــماره
جواد رضویان و مهران غفوریان دانست .رضویان و غفوریان در
مردمپسند ثبــت  345و شناســه ملــی  10240022030بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
بیشتر فیلمهای کمدی این دوران با یکدیگر همبازی بودند .هر
سفارشی» را به کار
مدیــره مــورخ 1397/09/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای منصــور
دو هم از تلویزیون به سینما آمدند .خیلی مهم است بدانیم که
میبریم
نجفــی بــه شــماره ملــی  2279689987بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
رضویان اصطالح فیلمهای شانه تخممرغی را ابداع کرد که اشاره
آقــای مســعود نجفــی بــه شــماره ملــی  2279219840بــه ســمت نایــب
به آثار بسیار بیکیفیت دارد .با این حساب ،سینمای سفارشی
سوارهیئــت مدیــره آقــای هــادی نجفــی بــه شــماره ملــی 2279908026
سینما بودیم .اکبر عبدی و علیرضا خمسه از تلویزیونرئیــس
به سینمای تجاری نزدیک شده است .ما برای این نوع از سینما
ـمت عضــو هیئــت مدیره-عضــو اصلــی خانــم ناهیــد نجفــی بــه شــماره
بــه سـ
جریان سینمای کمدی شدند و ابوالفضل پورعرب و نیکی
اصطالح «سینمای مردمپسند سفارشی» را به کار میبریم .البته
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وارد سینما شدند .کمدیها و ملودرامها هم تماما سیاسیمنفـ
شدند.
فیلم ملی فجر برد نمونه روشن چنین آثاری است .کیفیت باالی
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فیلمهای «مکس» ( )1383سامان مقدم و «متولد ماههیئ
مهر»
فیلمنامه و کارگردانی و پروداکشن پرخرج نشانه بارز چنین آثاری
( )1378احمدرضا درویش نمونه روشن سینمای سیاسی
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دوران است .حتی فیلمهای جنگی هم سیاسی و زنانه شدند؛
حرفهایتری در قبال سینما بهکار گرفتهاند.
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آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص نئوپــان خلخــال بــه شــماره
ثبــت  345و شناســه ملــی  10240022030بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ 1397/09/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای منصــور
نجفــی بــه شــماره ملــی  2279689987بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
آقــای مســعود نجفــی بــه شــماره ملــی  2279219840بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره آقــای هــادی نجفــی بــه شــماره ملــی 2279908026
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیره-عضــو اصلــی خانــم ناهیــد نجفــی بــه شــماره
ملــی  2279219832بــه ســمت مدیــر عامــل بعنــوان اعضــای هیــات مدیــره
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب و کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی و نامه هــای عادی و
اداری بــا امضــاء منفــرد آقــای منصــور نجفی بــه شــماره ملــی 2279689987
(رئیــس هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت و در غیــاب ایشــان بــا امضــاء
منفــرد آقــای مســعود نجفــی بــه شــماره ملــی ( 2279219840نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
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آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص نئوپــان خلخــال
بــه شــماره ثبــت  345و شناســه ملــی  10240022030بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ 1397/09/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای منصــور
نجفــی بــه شــماره ملــی  2279689987آقــای مســعود نجفــی
بــه شــماره ملــی  2279219840آقــای هــادی نجفــی بــه شــماره
ملــی  2279908026بــه ســمت اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند  .آقــای محمدحســین
جامعــی بــا کــد ملــی  2721537911بــه عنــوان بــازرس اصلــی
خانــم ارمغــان پوراحمــدی بــا کــد ملــی  2279936534عنــوان
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند .
روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار بــرای درج آگهــی هــای شــرکت
انتخــاب شــد.
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آگهی تجدید مناقصه

آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص نئوپــان خلخــال
بــه شــماره ثبــت  345و شناســه ملــی  10240022030بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
ای منصــور
مرحلهآقــای
یکـاذ شــد :
عمومیـل اتخـ
مــورخ 1397/09/18تصمیمــات ذیـ
شماره 2097004047000007
نجفــی بــه شــماره ملــی  2279689987آقــای مســعود نجفــی
اجتماعـشـ
ـادی نجفــی بــه
تامیـهـ
 2279219840آقــای
مدیریـملــی
بــه شــماره
ـمارهاســتان بوشــهر قصــد دارد
ـی
ـن
ـت درمــان
ملــی  2279908026بــه ســمت اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره
محمدحســینمناقصــه واگــذار نمایــد.
برگــزاری
انتخــابطریـ
ســال را از
ذیــل
پیمــان
ـقآقــای
شــدند .
مــدت دو
بــرای
مدرییت ردمان استان بوش ره
ژنراتوراصلــی
ـوان بــازرس
 2721537911بــه عنـ
موضوعــد ملــی
جامعــی بــا ک
دیزل
مناقصه :خرید
خانــم ارمغــان پوراحمــدی بــا کــد ملــی  2279936534عنــوان
لغایت .ساعت  19روز 97/11/25
مهلت دریافت اسناد97/11/24 :
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند
شــرکت واریــز مبلــغ  500/000ریــال ،بــه شــماره
واریــزهــایوجــه:
ـوه
ابتــکارنحـ
ـناد و
روزنامــهـت اسـ
قیمـ
درج آگهــی
بــرای
کثیراالنتشــار
حسـ شــد.
انتخــاب
ـاب  1111690285نــزد بانــک رفــاه کارگــران شــعبه بــاغ زهــرا بــه نــام
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین ()377496
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل ()376907
هــر
اجتماعــی
تامیــن
درمــان
ثبتـت
مدیریـ
3303
ـهموسسات غیرتجاری آبیک
مناقصـو
ثبت شرکت ها
3236بابــتمرجع
غیرتجاری خلخال
موسسات
شرکت ها و
مرجع
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی توســعه رنــگ و رزیــن الــوان بــه شــماره ثبــت
 579و شناســه ملــی  10103527700بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
1397/02/19و تائیدیــه شــماره  7028مــورخ 1397/09/07اداره تعــاون کارورفــاه
اجتماعــی شهرســتان آبیــک تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :باتوجــه بــه اســتعفای آقــای
بهــرام صــادق تبریــزی (عضــو اصلــی هیــات مدیــره)  ،و همچنیــن بــا توجــه بــه فــوت آقای
امیــر علیخانــزاده (منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل )  ،آقایــان ســهام الدیــن مظفــری
و سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره جایگزیــن
نامبــردگان در هیــات مدیــره گردیدنــد لــذا ترکیــب اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد  :آقــای علــی طیبــی بــا کدملــی 2062875649بــه ســمت رئیــس هیــأت
مدیــره و آقــای سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی بــا کدملــی  1840550539بــه ســمت
نایــب رییــس هیــات مدیــره و آقــای ســهام الدیــن مظفــری بــا کدملــی 0066730961بــه
ســمت منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل انتخــاب گردیدند.کلیــه قراردادهــا و اســناد
تعهــدآور شــرکت بــه امضــاء آقــای ســهام الدیــن مظفــری (مدیرعامــل) بــه اتفــاق آقــای
علــی طیبــی (رئیــس هیــات مدیــره) و در صــورت غیبــت رئیــس هیــات مدیــره بــه امضــاء
آقــای سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی ( ،نائــب رئیــس هیــأت مدیــره) همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد.در مورداســناد عــادی شــرکت بــه امضــاء آقــای ســهام الدیــن
مظفــری (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت تعاونــی معتبــر مــی باشــد.

مهلت تحویل پیشنهاد  :تا ساعت  19:00روز دوشنبه مورخ 1397/12/06
ثبــت
الــوان بــه شــماره
شـرنــگ و
ـنتوســعه
تعاونــی
تغییــرات شــرکت
ـه  :مبلــغ تضمیــن  2/500/000/000ریــال بــه
مناقصـ
رزیــندر
ـرکت
تضمیـ
آگهــیـزان
میـ
 579و شناســه ملــی  10103527700بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
حســاب جــاری همــراه  1111690285نــزد بانک
ـماره
مــورخنقد بــه ش
7028ــه
شــمارهوج
واریــز
صـ
کارورفــاه
1397/09/07ادارهـتعــاون
ـورتتائیدیــه
1397/02/19و
اجتماعــی شهرســتان آبیــک تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :باتوجــه بــه اســتعفای آقــای
ـه نآقایــام مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی و یــا
ـرابـب
زهـ
ـعبهـره) ،ب وــاغ
شــ
کارگـ
ـاه
بهـرف
ــوت
ـه فـ
توجــه
همچنیــن بــا
ـات مدیـ
ـرانـی هی
(عضــو اصلـ
ـادق تبریــزی
ـرامـصـ
امیــر علیخانــزاده (منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل )  ،آقایــان ســهام الدیــن مظفــری
بانکی
سیدمحمدحســیننامه
وضمانت
علــی البــدل هیئــت مدیــره جایگزیــن
معتبر اعضــای
رحمانــی پیانــی
نامبــردگان در هیــات مدیــره گردیدنــد لــذا ترکیــب اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح
ـناد و
پیشـأتــنهادات  :کلیــه مراحــل انجــام ایــن معامله
ـلرئیــس هیـ
ــمت
تحویسـ
2062875649بــه
ـــی
اسکدمل
ـتـی بــا
ـ طیبـ
دریافــی
ـوهــد  :آقــای عل
ــی باش
نح مـ
ذیــل
مدیــره و آقــای سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی بــا کدملــی  1840550539بــه ســمت
0066730961بــهپذیرد .
ـام مــی
ـ
انج
ـتاد
ـ
س
ـامانه
ـ
س
ـق
ـ
طری
از
نایــب رییــس هیــات مدیــره و آقــای ســهام الدیــن مظفــری بــا کدملــی
قراردادهــا و
انتخــاب
مدیرعامــل
ـو
مدیــره
ـخهیــات
منشــی
ســمت
اســنادــنبه مــورخ  97/12/07راس ســاعت 10:30
ـه ش
گردیدند.کلیــه :سـ
ـنهادات
پیشـ
ـی
بررس
تاریـ
تعهــدآور شــرکت بــه امضــاء آقــای ســهام الدیــن مظفــری (مدیرعامــل) بــه اتفــاق آقــای
ـان بــه امضـ
ـاتـمدیــره
ـتــس هیـ
ــت رئی
مدیریغیبـ
ـلو در صــورت
ـــره)
محمدی
درهیــات
ـح(رئیــس
ـــی
صبطیب
علــی
تامیـرـاءــن اجتماعــی اســتان بوشــهر
درم
آقــای سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی ( ،نائــب رئیــس هیــأت مدیــره) همــراه بــا مهـ
روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر
مظفــری (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت تعاونــی معتبــر مــی باشــد.
شــرکت معتبــر مــی باشــد.در مورداســناد عــادی شــرکت بــه امضــاء آقــای ســهام الدیــن
3266
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مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

