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اخبار

«کوچه ژاپنیها» فیلم میشود
پروانه ساخت فیلم سینمایی «کوچه ژاپنیها»
به کارگردانی امیرحسین ثقفی صادر شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی پروژه،
پروانه ساخت فیلم سینمایی «کوچه ژاپنیها»
به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین ثقفی و
تهیهکنندگی علیاکبر ثقفی صادر شد .این فیلم
سینمایی که پنجمین ساخته امیرحسین ثقفی
در مقام کارگردانی است ،در ژانر اجتماعی و در
فضای شهری ساخته و به زودی مراحل پیش
تولید و تولید آن آغاز میشود.

دو فیلمنامه مجوز ساخت گرفتند
شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر
با دو فیلمنامه موافقت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی
سازمان امور سینمایی و سمعی بصری،
فیلمنامههای انیمیشن «نورون» به
تهیهکنندگی و نویسندگی سیدمهدی جوادی
و کارگردانی شهرام حیدریان و «دختر ایران»
به تهیهکنندگی حامد بامروتنژاد ،کارگردانی و
نویسندگی سیدجالل اشکذری موافقت شورای
ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

خبر

نگاهی به سریالهای شبکه نمایش خانگی

آغاز اکران بینالمللی «نبات»
از آمریکای شمالی
اکرانهای بینالمللی فیلم سینمایی «نبات»
با نمایش در آمریکای شمالی آغاز میشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی
پروژه ،فیلم سینمایی «نبات» که در بخش
بازار جشنواره جهانی فجر به نمایش درآمد،
در نخستین حضور بینالمللی خود در کنار
فیلم «خانه پدری» از  ۳تا  ۷ژوئن ( ۱۳تا ۱۷
خرداد) در هفته فیلمهای ایرانی مستقل در
لسآنجلس آمریکا نمایش داده خواهد شد.
همچنین اکران این فیلم در آمریکای شمالی و
کانادا نیز در حال برنامهریزی نهایی است و از
میان کشورهای آسیایی نیز لبنان اولین کشوری
است که «نبات» را اکران عمومی خواهد کرد.
فیلم «نبات» به کارگردانی پگاه ارضی و
بازی شهاب حسینی و نازنین فراهانی یکی از
فیلمهای اکران شده در ماه رمضان است.

هنر
نمایش جنجالیترین فیلم کن۲۰۱۹

سریالهایی که در جذب مخاطب موفق نیستند
در حال حاضر چهار سریال «هیوال» به کارگردانی
مهران مدیری« ،نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون
جیرانی« ،رقص روی شیشه» مهدی گلستانه و
«سالهای دور از خانه» مجید صالحی از شبکه
نمایش خانگی در حال پخش است؛ اما نکته حائز
اهمیت این است که این سریالها با وجود حضور
بازیگران استار و بنام و کارگردانهای شناخته شده،
نتوانستند آنطور که باید و شاید مخاطب را جذب
کنند.
به گزارش هنرآنالین ،سریال «نهنگ آبی» با حضور
لیال حاتمی ،ساعد سهیلی ،حمیدرضا آذرنگ ،ویشکا
آسایش ،مصطفی زمانی ،ماهور الوند ،آزاده صمدی
و ...روایتی پیچیده از یک مافیا دارد که به نوعی
درگیر بازی نهنگ آبی نیز میشوند اما این سریال با
وجود تمام ستارههایش و با وجود آنکه تالش کرد تا
سبکی دیگر از سریالسازی را به نمایش بگذارد و در
دنیای فناوری و دیجیتال غرق شود اما نتوانست در
جذب مخاطب موفق عمل کند.
در ادامه این روند سریال «رقص روی شیشه»
به کارگردانی مهدی گلستانه با بازی بهرام رادان،
مهتاب کرامتی ،امیر آقایی ،میترا حجار ،حامد
کمیلی ،مهرداد صدیقی ،هدی زینالعابدین و بیتا
فرهی با سروصدا و اما و اگرهای بسیار به شبکه
نمایش خانگی رسید .این سریال روایتی است از
زندگی یک بازیگر زن که سالها است به خاطر
همسرش از فضای هنری دور مانده و حاال به دلیل
عالقهمندیاش به این عرصه وارد بازی میشود که
زندگیاش را درگیر میکند .این سریال نیز با وجود
آنکه با بازیگران ستاره وارد گود شبکه نمایش خانگی
شد اما در جذب مخاطب حداکثری قوی ظاهر نشد
و تولید آن نیز با حواشی بسیاری همراه شد.
مجید صالحی اما با هوشیاری به سراغ دو
شخصیت شناخته شده رفت و سریال «سالهای دور
از خانه» را با دو کاراکتر محبوب سریال «شاهگوش»
تولید کرد .اتفاقی که در سریالسازی ایران چندان
دیده نشده و شاید بتوان گفت اولین بوده است.
این سریال با حضور احمد مهرانفر ،هادی کاظمی،
آزیتا حاجیان و بسیاری دیگر در حال پخش از این
شبکه است و شاید بتوان گفت پس از پخش پنج
قسمت همچنان با مخاطب مرددی روبهرو است که
نمیداند آیا میتواند به این سریال اعتماد کند و آن

این روزها شبکه نمایش خانگی پربارتر و پرکارتر از همیشه در حال فعالیت است اما مخاطبان این شبکه رضایت صددرصدی از آثار ندارند.

سازندگان
محصوالتشبکه
نمایشخانگی
بایدبتوانند
آثاری در شأن
مخاطبتولید
کنند ،در غیر این
صورت بار دیگر
مخاطبانشانرا
از دست خواهند
داد
را تا انتها دنبال کند یا خیر و همواره با این سوال در
ذهن روبهرو است که آیا این سریال میتواند همانند
سریال «شاهگوش» ساخته داود میرباقری که موفق
بود ،مورد توجه واقع شود یا خیر؟!
اما مهران مدیری بار دیگر با یک سریال به شبکه
نمایش خانگی بازگشت .او که نسبت به سایر
کارگردانهایی که این روزها در شبکه نمایش خانگی
حضور دارند ،ید طوالیی در ساخت آثار خانگی دارد
و شاید بتوان او را بنیانگذار تولیدات شبکه نمایش
خانگی دانست ،این روزها سریال «هیوال» را روانه
بازار کرده است .سریالی با بازی فرهاد اصالنی،
گوهر خیراندیش ،شبنم مقدمی و ...که به همراهی
پیمان قاسمخانی تولید شده است .این دو پیش
از این نیز با هم همکاریهای مثبت و درخشانی
داشتند و آثار بهیاد ماندنی برای مخاطبان خود تولید
کردند؛ اما این روزها را شاید بتوان روزهای فرود

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بنــا ســازان کرگانــرود تالــش درتاریــخ
1398/02/22بــه شــماره ثبــت  2670بــه شناســه ملــی  14008325198ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت -1 :طراحــی و احــداث کلیــه پروژههــای
عمرانــی –ملــی -2مشــارکت و ســرمایه گــزاری در صنعــت ســاختمان (انبــوه
سازی-اداری-ورزشی-آموزشی)-3ســرمایه گــزاری بــر تاســیس کارخانجــات و
کارگاه هــای تولیــدی ،ســاختمانی و صنعتی-4پیمانــکاری راه ســازی و پــل ســازی
-5احــداث مجتمــع هــای کشــاورزی و دامــداری -6اســتقراض و دریافــت تســهیات
از بانــک و موسســات بانکــی و غیــره ...بــرای اهــداف شــرکت -7صــادرات و واردات
کلیــه کاالهــای مــورد فعالیــت و خریــد و فــروش بــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت
 :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان گیــان  ،شهرســتان
طوالــش  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر هشــتپر ،ولیعصــر  ،خیابــان شــهید نــواب صفــوی
 ،بلــوار ولــی عصــر  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  4371984125ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقدی منقســم بــه 100
ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  169مــورخ 1398/02/02نــزد بانک
ملــی شــعبه تالــش بــا کــد  4191پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره
آقــای ســجاد کاظمــی بــه شــماره ملــی 2630670661و بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای رحمــان کرمــی طــوالرود بــه شــماره ملــی
2631602651و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای فرشــید
دالورریــک بــه شــماره ملــی 2631624165و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :
 :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره (رحمــان
کرمــی طــوالرود بــه شــماره ملــی () 2631602651و مدیرعامــل آقای فرشــید دالور
ریــک بــه شــماره ملــی() )2631624165همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر خواهــد بود
و ســایر نامــه هــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل شــرکت همــراه بــا مهــر شــرکت
دارای اعتبــار میباشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای
ناصــر اســدی بــه شــماره ملــی  2630572668بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت
یــک ســال مالــی آقــای ســامان پورعبــاد بــه شــماره ملــی  2631856589به ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آالچیــق ســازان رونیــکا درتاریــخ1397/08/15
بــه شــماره ثبــت  21566بــه شناســه ملــی  14007932627ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد .موضــوع فعالیــت :عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل احــداث
ساختمان،راه،شــبکه آب رســانی،آب وفاضاب ،ابنیه،تاسیســات و تجهیــزات ،انتقال نیرو
وبــرق رســانی ،فعالیــت هــای نظــام مهندســی و طراحــی پروژهــا وســد ســازی امثــال
آن،داللــی و حــق العمــل کاری و نمایندگــی تجــاری ،تاســیس ســرد خانــه  ،مجتمــع
کشــاورزی و یــا پــرورش حیوانــات و ماهیــان ،نظــارت بــر اجــراء طــرح هــای انفرماتیکی
 ،شــبکه دادهــا (اجــرا و پشــتیبانی) ،امــور مربــوط بــه محیــط زیســت و فعالیتهــای
زیســت محیطــی ،خدمــات عمومــی (نظیرنظافــت چی)،امــور بهر بــرداری از تاسیســات
،نگهــداری و خدمــات فضــای ســبز،امور آشــپزخانه و رســتوران،تعمیر و نگهــداری از
ســاختمان و ماشــین آالت پــس از اخــذ مجــوز از مراجــع ذی صــاح درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کرمانشــاه  -شهرســتان کرمانشــاه  -بخــش
مرکــزی  -شــهر کرمانشــاه-محله شــاطرآباد-خیابان (فرعــی شــهید علــی امینــی)-
کوچــه (شــهید حشــمت الــه کرمی)-پــاک -21353-154طبقــه اول -کدپســتی
 6715655991ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی
مبلــغ  500000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره229/389856
مــورخ  1397/07/28نــزد بانــک بانــک توســعه تعاون شــعبه شــهید بهشــتی کرمانشــاه
بــا کــد  2905پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد
اعضــا هیئــت مدیــره خانــم لیــا ســلطان آبــادی بــه شــماره ملــی 3257021704و بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال خانــم فاطمــه پارســا اصــل بــه شــماره ملــی 3300182018و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای مهــدی ســلطان آبــادی بــه شــماره ملــی
3300193869و 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 و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضاء
منفــرد مهــدی ســلطان آبــادی رئیــس هئیــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم بهــاره ســلطان
آبــادی بــه شــماره ملــی  3258998620بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یک ســال
مالــی آقــای حامــد ســلطان آبــادی بــه شــماره ملــی  3300040817بــه ســمت بازرس
علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه (2749 )471844

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (473960

آگهــی تغییــرات شــرکت کاســپین عمــران هخامنــش ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  8074و شناســه ملــی 14006105332
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
1397/11/10تغییــرات ذیــل اتخــاذ شــد  :محــل شــرکت از اســتان
کهگیلویــه وبویراحمــد  ،شهرســتان بویراحمــد  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر یاســوج ،ارم  ،خیابــان ( 10متــری )  ،خیابــان ارم[7شــهید
آیــت الــه مرتضــوی]  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف بــه مرکــز اصلــی
شــرکت از اســتان فــارس  ،شهرســتان شــیراز  ،بخــش مرکــزی
 ،شــهر شــیراز ،معالــی آبــاد  ،کوچــه  ، 31بلــوار دکترشــریعتی
 ،پــاک  ، 0ســاختمان طوبــی  ، 4طبقــه چهــارم  ،واحــد 8
کــد پســتی  7187633857تعییــن گردیــد و مــاده مربــوط در
اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد وپرونــده ذیــل شــماره
 50023درواحــد ثبتــی مربوطــه ثبــت شــد .

آگهــی تغییــرات شــرکت آوازه دژ بناب شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  42985و شناســه ملــی  14005412887بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1397/09/05تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :خانــم
ســهیا شــریفی بــه شــماره ملــی  2540021931و آقــای ســاالر
نامجــو دوقزلــو بــه شــماره ملــی  2411524935و آقــای حمیــد
رضــا افــکاری خــواه بــه شــماره ملــی  6839883728بــه ســمت
اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد.
 -2خانــم مریــم احمــدی بــه شــماره ملــی  2390910602و
خدیجــه احمــدی بــه شــماره ملــی  2281387720بــه ترتیــب
بــه ســمت بازرســان اصلــی و علــی البــدل بــرای مــدت یکســال
مالــی انتخــاب شــدند - 3 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن شــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (2744 )476158

تقاضای تارانتینو از مخاطبان
جشنواره کن :داستان فیلمم را لو
ندهید!
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (2745 )476159

مهران مدیری دانست .او این روزها در اوج نیست
و هرچند مخاطبان ثابت خود را دارد اما نتوانسته
است رضایت صد درصدی آنها را به دست آورد.
مدیری در این سریال نیز به مانند آثار قبلی خود
به سراغ بیان مناسبتها و موضوعاتی رفته است
که بحث روز جامعه هستند و شاید همین نکات
بتواند در جذب مخاطب به مدیری کمک کند .او
رگ خواب مخاطب را به خوبی در دست دارد و
هرچند در قسمتهای ابتدایی چندان موفق نبود اما
شاید بتواند در ادامه روند موفقیتهای قبلی خود
را تکرار کند.

در هرحال شبکه نمایش خانگی هرچند طی
سالهای گذشته به واسطه برخی از سریالها مانند
«شهرزاد» در جذب حداکثری مخاطب موفق عمل
کرد؛ اما پس از آن شاید بتوان گفت هنوز سریالی
که بتواند در حد و اندازههای سریال فتحی ساخته

شود و مخاطب داشته باشد ،تولید نشده است و
نظر مخاطبان را جلب نکرده است .هرچند بسیاری
از تولیدکنندگان آثار شبکه نمایش خانگی با بهره
گرفتن از بازیگران بنام و شناخته شده سینمایی در
تالش هستند تا مخاطب را جذب این آثار کنند و
حتی گاهی با زیرپا گذاشتن بسیاری از خط قرمزها
و بعد سانسورها این روند را ادامه میدهند اما شاید
بهتر باشد با دقت و وسواس بیشتری روی آثار خود
تمرکز کنند و صرفا به بازیگران خود تکیه نکنند؛
بازیگرانی که این روزها پس از عدم موفقیت چند
قسمت اول کار را رها کرده و از ادامه مسیر انصراف
میدهند .سازندگان محصوالت شبکه نمایش
خانگی باید بتوانند آثاری در خور و شأن مخاطب
تولید کنند در غیر اینصورت شبکه نمایش خانگی
بار دیگر به قهقرا رفته و مخاطبان خود را از دست
خواهد داد.

آگهــی تغییــرات شــرکت آوازه دژ بنــاب شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  42985و شناســه ملــی  14005412887بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/09/05تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــا هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن
گردیــد :آقــای ســاالر نامجــو دوقزلــو بــه شــماره ملــی 2411524935
بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیــات مدیــره خانــم ســهیا شــریفی
بــه شــماره ملــی  2540021931بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره
آقــای حمیــد رضــا افــکاری خــواه بــه شــماره ملــی  6839883728بــه
ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره  -2دارنــدگان حــق امضــا  :حــق
امضــای کلیــه اســناد بهادار-رســمی –قراردادها-تعهــد آور چکهــا و
ســفته هــا بــه امضــاء منفــرد رئیــس هیــات مدیــره نامــه هــای عــادی و
اداری بــه امضــاء منفــرد رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()476160
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آگهــی تغییــرات شــرکت تاکســی تلفنــی دوســتی ممســنی
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1393و شناســه ملــی
 10861942130بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1397/08/13تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1. :آقــای نعمــت الــه
میــر احمــدی بــه کــد ملــی  2390245341بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره  .2آقــای مهــدی میــر احمــدی بــه کــد ملــی  2391692005به
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  .3خانــم زهــرا میراحمــدی بــه کــد
ملــی  2391743701بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
 .4خانــم معصومــه میراحمــدی بــه کــد ملــی  2391703732بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا و
عقوداســامی بــا امضــاء آقــای نعمــت الــه میراحمــدی همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی (2747 )476161

کوئنتین تارانتینو از مخاطبانی که در جشنواره
کن به تماشای فیلم تازهاش مینشینند خواهش
کرد پس از رونمایی فیلم در جشنواره کن از لو
دادن داستان آن خودداری کنند .به گزارش مهر به
نقل از ورایتی ،در حالی که فیلم «روزی روزگاری
در هالیوود» جدیدترین ساخته کوئنتین تارانتینو
در جشنواره فیلم کن برای نخستینبار اکران
میشود ،این کارگردان خواهش کرد چیزی از
فیلم لو نرود تا تماشای آن برای سینماروها جالب
باشد .این کارگردان در توئیتر و در حالی که زمان
زیادی به فرش قرمز فیلم نماند ه بود ،از رسانهها
و دیگر افرادی که در کن جمع هستند درخواست
کرد تا چیز زیادی درباره فیلم بیان نکنند .وی
در اینستاگرام و توئیتر نوشت :من عاشق سینما
هستم ،شما عاشق سینما هستید و این یک سفر
برای کشف داستانی برای نخستینبار است .همه
دستاندرکاران و بازیگران سخت کار کردند تا یک
چیز ارجینال خلق کنند و من تنها خواهش دارم
که همه از افشا کردن هر چیزی که بعدا ًمخاطبان
را از تجربه تماشای فیلم باز میدارد خودداری
کنند« .روزی روزگاری در هالیوود» در اواخر
دهه  ۱۹۶۰میالدی میگذرد و گفته شده چارلی
منسون و شارون تیت از جمله شخصیتهای
فیلم هستند .هنوز روشن نیست که آیا تارانتینو
که در فیلم «لعنتیهای بیشرف» هیتلر را به رگبار
بست و این بار با پرداختن به موضوع کشتارهای
دار و دسته منسون ،بار دیگر به سراغ یک موضوع
تاریخی رفته ،چگونه با داستان برخورد کرده است؟
این فیلم قرار است دو ماه پس از پیشنمایش در
جشنواره فیلم کن در  ۲۶جوالی از سوی سونی
پیکچرز اکران شود .به همین دلیل طبیعی است
که تارانتینو بخواهد چیزهایی از فیلمش را برای
اکران وسیع آن حفظ کند.

آگهــی تغییــرات شــرکت ماتانــا ســازه کردســتان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  413و شناســه ملــی  10610028456بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/01/27تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - :موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد :انجــام و اجــرای کلیــه امــور پیمانــکاری در رشــته هــای -1راه
و ترابــری :شــامل احــداث بانــد فــرودگاه و احــداث پــل و ابنیــه فنــی و تهیــه و
نصــب عائــم ایمنــی و عملیــات راهــداری -2 .آب :شــامل احــداث ســد هــا و
بنــد هــا و شــبکه هــای توزیــع آب و شــبکه هــای جمــع آوری فاضــاب و کانــال
هــای انتقــال آب و احــداث و تجهیــز ایســتگاه هــای پمپــاژ آب و تصفیــه خانــه
هــای آب و فاضــاب -3.ســاختمان و ابنیــه :شــامل امــور مربــوط بــه ســاخت
ســاختمانهای چوبــی ،آجــری ،ســنگی ،بتنــی و فلــزی ،انبــوه ســازی در بخــش
مســکن اعــم از دولتــی و خصوصــی -4 .تاسیســات و تجهیــزات :شــامل احــداث
خطــوط انتقــال آب و نفــت و گاز و اجــرای سیســتم هــای حرارتــی و برودتــی و
تاسیســات برقــی و مکانیکی در ســاختمان -5 .کشــاورزی :شــامل اجــرا در زمینه
جنــگل کاری و درخــت کاری ،آبیــاری ،بهســازی و اصــاح اراضــی ،عملیــات بــه
زراعــی ،کاشــت و برداشــت-6 .ارتباطــات :شــامل طراحــی و اجــرای سیســتم
هــای اتوماســیون ،نــرم افــزار و ســخت افــزاری کامپیوتــر و ســایر امــورات مربــوط
بــه شــبکه اینترنــت و هــوش مصنوعــی -7.بــرق و صنعــت و کاوش هــای زمینی
و حفــاری بجــز اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز و انجــام خدمــات مربوطــه در
زمینــه هــای فــوق .انجــام امــور صــادرات و واردات در بخــش عمرانــی و بازرگانــی
و مصالــح ســاختمانی و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و تهیــه و تولیــد انــواع
مصالــح ســاختمانی شــامل قیر ،آســفالت ،امولوســیون ،گچ ،آهک ،ســیمان ،شــن
و ماســه ،بلــوک هــای ســیمانی و ســفالی ،آجــر ،کاشــی و ســرامیک ،ســنگ
هــای ســاختمانی و تزئینــی ،کوپــه صنعتــی و معدنــی ،انــواع ژئوســنتتیک هــا،
ژئوممبلیــن هــا ،ژئــو کمپوزیــت هــا ،ژئــو تکســتایل هــا ( الیــاف پاســتیکی
جهــت تقویــت خــاک و فعالیــت هــای زهکشــی) ،انــواع فلــزات ،شیشــه ،چــوب،
پاســتیک ،لولــه هــای فلــزی و چنــد الیــه ،شــیرآالت و محصــوالت بهداشــتی،
تاسیســات مکانیکــی و برقــی ،تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی و گارد ریــل و
انجــام کلیــه آزمایشــات در امــور عمرانــی .انجــام و اجــرای امــور مربــوط بــه
فعالیــت هــای معدنــی اعــم از اکتشــاف مــواد معدنــی ،اســتخراج ،فــرآوری و کانه
آرایــی (بجــز هیدروکربورهــا)  .انجــام موضــوع فعالیتهــای مذکــور پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از دســتگاه مربوطــه ( .ثبــت موضــوع فعالیتهــای مذکــور بمنزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد).
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آگهــی تغییــرات شــرکت الماس اختر آریوبرزن شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  358و شناســه ملــی  14005783135بــه
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ  1398/02/21تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  -- :آقــای حســین حمــزوی بــه شــماره ملــی
 6099965904بســمت رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای ســید عقیل
پورنیــک روش بــه شــماره ملــی  2679806824بســمت نائــب
رییــس هیئــت مدیــره  -آقــای جــواد غامــی بــه شــماره ملــی
 0839954980مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره تعییــن
گردیدنــد  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی وکلیــه اســناد
عــادی شــرکت بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره حســین حمــزوی
بــه همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت المــاس اختــر آریوبــرزن شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  358و شناســه ملــی
 14005783135بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398/02/21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - :آقــای عبــاس محمــدی بــه شــماره ملــی 6099848274
بــه عنــوان بــازرس اصلــی وخانــم خــاور زارعــی بــه شــماره ملــی
 6099721241بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یکســال
مالــی انتخــاب گردیدنــد - .اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای ســید عقیــل پــور
نیــک روش بــه شــماره ملــی  2679806824و آقــای جــواد غامــی
بــه شــماره ملــی  0839954980و آقــای حســین حمــزوی بــه
شــماره ملــی 6099965904
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