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چرا عوامل مختلف فیلمسازی در جریان بیماری کرونا آنچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیرند؟

توضیحات صالحی درباره برگزاری
مجدد کنسرتها
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت :در دوهفته
آینده ،طبیعتا ً با محدودیتهایی که وجود
دارد ،کلیه فعالیتهای غیرضروری بهکلی
تعطیل است و این شامل همه فعالیتهای
هنری و سینمایی میشود.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس صالحی
در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که
اگر چاپخانهها تعطیل شوند شرایط برای
انتشار نشریات چگونه خواهد بود ،اظهار
کرد :درباره محدودیتهای دوهفته آتی،
چاپخانهها جزو گروه یک مشاغل محسوب
شدند و بنابراین فعالیت خود را خواهند
داشت .طبیعتا ً روزنامهها و سایر مواردی که
با چاپخانهها سروکار دارند ،مشکلی نخواهند
داشت.
وی درباره اخبار منتشرشده در زمینه
برگزاری کنسرتهای موسیقی تا قبل از
ساعت  ۱۸تصریح کرد :در دوهفته آینده،
طبیعتا ً با محدودیتهایی که وجود دارد،
کلیه فعالیتهای غیرضروری بهکلی تعطیل
است و این شامل همه فعالیتهای هنری و
سینمایی میشود.
صالحی یادآور شد :آن موضوعی که مطرح
شد ،مربوط به پیش از دوهفته آینده بود
و سالنهای هنری و موسیقی اگر فاصلهی
میان افراد را برمبنای  ۵۰درصد حفظ
میکردند ،فعالیت آنان مجاز بود .وزیر
ت بلیتها نیز
ارشاد تاکید کرد :موضوع قیم 
متناسب با این است که موظف به افزایش
فاصلهها بودند و در نتیجه اگر سالنی ۵۰۰
نفر گنجایش داشت ،بیش از  ۲۵۰نفر
را نمیتوانست در خود جا دهد و همین
موضوع بر قیمتها هم تاثیر داشته است.
صالحی گفت :متاسفانه ما این مشکل را
در فضای سالنهای تئاتر و سینما هم داریم
که محدودیتهای پیشآمده از ابتدای سال
تاکنون شرایط سختی را برای عمده اصحاب
فرهنگ و هنر ایجاد کرده و منجر به پرهیز
مردم از حضور در چنین اماکنی شده است.
وی افزود :در این شرایط سخت البته
کمکهای دولتی تا حدی جبرانکننده بوده
است اما با جبران همه مشکالت فاصله
داریم.

فرهنگوهنر

کرونا ،بیماری «همه»گیر نه «سلبریتی»گیر!

اوایل اسفند بود که ورود ویروس کرونا به کشور به صورت
رسمی تایید شد .از آن پس وزارت فرهنگ و ارشاد برای
چندین ماه کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری را به حالت
تعلیق درآورد .همان ایام بود که خانه سینما برای جلوگیری
از ابتالی اهالی صنعت تصویر و خانوادههایشان ،پیشنهاد
تعطیلی موقت فیلمسازی را مطرح کرد .به هر صورت برای
چندین ماه فعالیت بسیاری از پروژههای سینمایی متوقف
شد اما پس از گذشت چندین ماه ،از آنجا که مشخص شد
به زودی ویروس کرونا از کشور نخواهد رفت ،ساخت برخی
فیلمها و سریالها از سر گرفته شد .اما کار کردن در چنین
شرایطی با همکاری یک گروه تولید بزرگ چندان هم کم خطر
و کم استرس نبود .به هر روی گروهها با تمام سختی کارشان
را ادامه میدادند ،گرچه گاهی صدای عوامل مختلف در این
گروهها بلند میشد اما کمتر کسی به آنها توجه میکرد.
تا اینکه چندی پیش خبر ابتالی سه بازیگر مطرح به ویروس
کرونا منتشر شد و برای بار دیگر توجهها به چگونگی فعالیت
گروههای فیلمسازی جلب شد .در آن ایام سعید رجبی فروتن،
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در اینباره گفت:
بر طبق اعالمی که اردیبهشت ماه داشتیم تولیدات سینمایی
با رعایت دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مقابل دوربین
میروند و ضروری است کلیه فعالیتها براساس ضوابط اعالم
شد ه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره واحدهای تولیدی انجام
پذیرد و مسئولیت رعایت این ضوابط با تهیهنندگان است.
او افزود :ضمن آنکه اعالم کردیم ایجاد شرایط برای رعایت
دستورالعملها اعم از موارد مربوط به رفت و آمد گروه و
فاصلهگذاری حین فعالیت در زمره حقوق همکاران هر
پروژه است که اطمینان داریم تهیهکنندگان محترم نسبت
به اجرای آنها اهتمام الزم را خواهند داشت .در صورتیکه
ضوابط یادشده رعایت نشود ،هر یک از همکاران میتوانند
مراتب را برای رسیدگی فوری به اداره کل نظارت بر تولید و
یا خانه سینما اطالع دهند تا ضمن رسیدگی ،تصمیم درباره
ادامه یا توقف فعالیت پروژه مورد نظر صورت پذیرد .روند
تولیدات تنها توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان توقف
دارد و ما تابع تصمیم این ستاد هستیم .اما در کنار نظارت
بر پروژهها بحث تولید و سرمایه هم در میان است که در
این شرایط رابطه مستقیمی میتوانند با هم داشته باشند.
یکی دیگر از تهیهکنندههایی که این روزها با گروهش مشغول
کار است نیز با بیان اینکه هزینهای که گروه برای کار در
این ایام متحمل میشود بسیار زیاد و گاهی به ماهانه 100
تا  150میلیون تومان میرسد تا پروتکلها به بهترین شکل
رعایت شوند ،میگوید :هر آنچه انجام میشود توسط خود
گروههاست و نه تنها نظارت بلکه حتی حمایتی هم از سوی

گروه فرهنگ و هنر – قرار است که از شنبه به مدت دو هفته تمام مشاغل غیر ضروری در اکثر شهرهای بزرگ تعطیل شوند.
گروههای فیلمسازی هم از این قاعده مستثنی نیستند .اما تا پیش از این ،این گروهها کارشان را انجام میدادند و تنها گاهی که
بازیگری به بیماری کرونا دچار میشد حرف از لزوم رعایت بیشتر پروتکلها و گاهی تعطیل شدن پروژههای فیلمسازی به میان
میآمد و انگار کسی عوامل دیگر گروهها را نمیدید.

برومند :اگر
امثال من دچار
این بیماری
شویم ،برای
کسی مهم
نیست چون ما
عوامل پشت
دوربین و به
نوعیشهروند
درجه دوم
هستیم!
سازمان سینمایی نمیشویم .اما به هر حال نمیتوانیم کار
را تعطیل کنیم چون عالوه بر اینکه به هر حال این روزها
میگذرد و تولیداتی برای عرضه باید وجود داشته باشد،
نمیتوان به سادگی همه چیز را متوقف کرد چون افراد زیادی
فقط با همین پروژههاست که پس از ماهها تعطیلی روزگار
میگذرانند و درامدی دارند .کارهایی هستند که حتی تا هزار
نفر ممکن است از کنار آن پروژه سینمایی یا سریال شبکه

اگهی تغییرات شرکت پیشگامان ایپک هیراد سهامی خاص به شماره ثبت  8293و شناسه

اگهی تصمیمات شرکت سبزینه زاگرس دنا سهامی خاص به شماره ثبت  4494و

ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش

مورخ  1399/07/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سید حسن بهنیاء پور به شماره

[دارالقران]  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  7591796738تعیین گردید و ماده مربوط در

به شماره ملی  4250939448به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب

ملی  14006557960به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/07/05تغییرات

مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله میدان شهدا  ،خیابان سردار [ 4شهید محمدی ]  ،خیابان معلم 1

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029414

شناسه ملی  14006672941به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
ملی 4268944869و سید محمد فدایی به شماره ملی 4269931231و احسان جهان بین
شدند  -2سید محمد فدایی به شماره ملی  4269931231به سمت مدیر عامل وعضو هیئت

مدیره وسید حسن بهنیاءپور به شماره ملی 4268944869به سمت رئیس هیات مدیره

واحسان جهان بین به شماره ملی4250939448به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای

مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن بهنیاءپور (رئیس هیئت مدیره

نمایش خانگی ارتزاق کنند.
این کشمکشها تا آنجا ادامه یافت که رئیس ستاد مبارزه
با کرونا از وزیر بهداشت خواست که تمامی پروژههای
فیلمسازی تعطیل شوند اما این خواسته با مخالفت وزارت
بهداشت و وزارت ارشاد روبهرو شد و تنها گروهها ملزم به
رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی شدند.
اما حاال صدای دیگر عوامل دخیل در ساخت یک فیلم

آگهی تغییرات شرکت آرش یاسوج بویر سهامی خاص به شماره ثبت  4274و شناسه ملی

اگهی تصمیمات شرکت جمال کیش ده انار سهامی خاص به شماره ثبت  4488و شناسه

اگهی تصمیمات شرکت پارسا ایمان فیروزه سهامی خاص به شماره ثبت  5799و شناسه

 10861722050به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/08
تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :اسالم دهراب پور به شماره ملی  4231693552و داریوش دهراب
پور به شماره ملی  4230063581و پریسا صادقی به شماره ملی  4230064004و مریم صادقی
به شماره ملی  4231692785به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند  2-اسالم دهراب پور به شماره ملی  4231693552به سمت مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره و داریوش دهراب پور به شماره ملی  4230063581به سمت نائب رئیس هیات مدیره و
پریسا صادقی به شماره ملی  4230064004و مریم صادقی به شماره ملی  4231692785به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء اسالم دهراب پور

اگهی تصمیمات شرکت پوریا فهیم حیدر سهامی خاص به شماره ثبت
 4110و شناسه ملی  10861693100به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :
محمد حیدری فرد به شماره ملی  4231183767و مهدی نصیری وطن
به شماره ملی  4284337629و علی اکبر ابراهیمی اصل به شماره ملی
 4231186448و ایوب ادمی شاد باد به شماره ملی  1374603422به سمت
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2عاتکه اعتماد
نژاد به شماره ملی  4231386481به سمت بازرس اصلی و گوهر آستین
نشان به شماره ملی  4232170871به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جنوب جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029426

غیرتجاری یاسوج ()1045013

اگهی تغییرات شرکت عمران ساز دشت گز سهامی خاص به شماره
ثبت  3928و شناسه ملی  10861778039به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/06تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :اکبر یونسی فرد به شماره ملی  4269940492و احمد فرقانی
به شماره ملی  0938760971و محمدرضا سلیمانی آب نیلی به شماره
ملی  1284724761به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-اسماء قلعه به شماره ملی  1860401317به سمت
بازرس اصلی و مژگان رضایی به شماره ملی  4232067019به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029421

اگهی تغییرات شرکت پایا برج دنا سهامی خاص به شماره ثبت 7874
و شناسه ملی  14005651207به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1398/10/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مراد احمدی به شماره ملی
 0079264336به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و شکوفه شرافت
به شماره ملی  4250998517به سمت رئیس هیات مدیره و سروش کیهان
فرد به شماره ملی  2064847456به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عماد
الهامی فر به شماره ملی  4232089713به سمت عضو هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
شکوفه شرافت ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()1029422

اگهی تغییرات شرکت اسکله ساز دنا سهامی خاص به شماره ثبت 3694
و شناسه ملی  10980079263به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/03/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :احمد
جاودانی گندمانی به شماره ملی6299403561سید فخراهلل حسینی به
شماره ملی 4230573065و حسن رضائی زاده به شماره ملی4231716293
و جهانبخش جدیت منفرد به شماره ملی  4230339364و مجید زرین کیا
به شماره ملی  2143011385برای مدت دو سال انتخاب شدند  .روزنامه
کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد-3.آقای یزدان
صابری گنجه به شماره ملی  4231651191به عنوان بازرس اصلی و خانم
منیره حسینی کریک به شماره ملی 4231816921به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1045016

بازرس اصلی و زینب محمدی به شماره ملی 4268937307به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های

شرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1039443

سال پیش سوپراستار بودند ،اما حاال کار چندانی به آنها
پیشنهاد داده نمیشود ،میگویند .یعنی این یک دیالوگ
مشترک است .من این را هم میدانم که آدمها حق انتخاب
دارند تا برگزینند که چه کسی با آنها همکاری کند ولی در
این سینما شرایط به گونهای است که ما از بسیاری میشنویم
که از همکاری قبلی خود ناراضی بودند ولی در همکاری جدید
دوباره سراغ همانها رفتهاند.
برومند با بیان اینکه همه حتی در این شرایط هم باید کار
کنند ،توضیح داد :ما اگر کار نکنیم معیشتمان دچار مشکل
میشود ضمن اینکه وقتی به ما پیشنهاد کار میشود ما
آگاهانه آن پروژه را قبول میکنیم کسی ما را وادار به انجام
کاری نمیکند ،میدانیم که شرایط کرونایی حاکم است و
سختیها و خطراتی دارد بنابراین آگاهانه آن را میپذیریم .من
شنیدهایم برخی از دوستان اعتراض میکنند که تهیهکننده در
این شرایط باید دست به کارهایی بزند تا سالمت آنها دچار
مشکل نشود ،ولی این دوستان عزیز که میدانند شرایط
کرونایی حاکم است پس چرا کار را قبول میکنند.
وی اظهار کرد :به نظرم با ابتالی برخی از سلبریتی ها
به بیماری کرونا ،تازه این بیماری مهم میشود ،مثال ً اگر
امثال من دچار این بیماری شویم ،برای کسی مهم نیست
چون ما عوامل پشت دوربین و به نوعی شهروند درجه دوم
هستیم! نکته دیگر اما این است که باید دید واقعا ًسر صحنه
فیلمبرداری این اتفاق برایشان رخ داده یا جای دیگر.
برومند در پایان گفت :باید شرایط خودمان را بسنجیم،
چطور وقتی سر پروژه میرویم و دریافتی داریم حالمان
خوب است و اصال ًفکر نمیکنیم که کرونایی وجود دارد ،ولی
وقتی مبتال میشویم دیگران را مقصر میدانیم .به نظرم اگر
افراد خودشان مراعات کنند اتفاقی نمیافتد اما برای مثال
برخی از بازیگران میگویند من نمیتوانم ماسک بزنم این افراد
پس چرا پروژه را قبول میکنند؟

اگهی تغییرات شرکت اسکله ساز دنا سهامی خاص به شماره ثبت 3694
و شناسه ملی  10980079263به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/03/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :احمد جاودانی گندمانی به شماره
ملی6299403561به سمت مدیر عامل ،سید فخراهلل حسینی به شماره
ملی به سمت رئیس هیئت مدیره 4230573065و حسن رضائی زاده به
شماره ملی 4231716293به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جهانبخش
جدیت منفرد به شماره ملی  4230339364و مجید زرین کیا به شماره
ملی  2143011385به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
ب:حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک
 ،سفته و  ...و نامه های عادی و اداری با امضاء سید فخراهلل حسینی (رئیس
هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1045017

اگهی تصمیمات شرکت نازمکان جنوب سهامی خاص به شماره ثبت 1208
و شناسه ملی  10861996501به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/06/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :غالمرضا
حکیم خواه به شماره ملی  - 1376739445سیف اله آزاده به شماره ملی
 - 4231170835سلمان کلهر به شماره ملی  - 4324051501مهدی نیک
بخت عبدالملکی به شماره ملی  - 2181216665علی محمد آزاده به شماره
ملی  4232146751به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2علی حسین حسین زاده به شماره ملی 4230340885
به سمت بازرس اصلی و رحمان اسکندری به شماره ملی  1842053280به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-3 .علی
محمد آزاده به شماره ملی  4232146751به سمت مدیرعامل و عضو هیات
مدیره  -سیف اله آزاده به شماره ملی  4231170835به سمت رئیس هیات
مدیره  -سلمان کلهر به شماره ملی  4324051501به سمت نائب رئیس
هیات مدیره  -مهدی نیک بخت عبدالملکی به شماره ملی 2181216665
 غالمرضا حکیم خواه به شماره ملی  1376739445به سمت اعضای اصلیهیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .حق امضاء کلیه اسنادرسمی
و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری
با امضاء سیف اله آزاده (رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029419

) و مهر شرکت معتبر است  -3اسفندیار زنده بودی به شماره ملی3559743222به سمت

هم درآمده است .آرش برومند ،صدابردار سینما درباره
جدیدترین فعالیتهای خود در شرایط نامساعد تولید در
سینما گفت :واقعیت این است که وقتی امنیت شغلی وجود
نداشته باشد ،باید انتظار بیکاری افراد و مشکالتشان در
حوزه تأمین معاش را هم داشته باشیم .ما حتی بیمه هم
نیستیم .در چنین شرایطی که بسیاری بیکار هستند ،خیلی
از بچهها هم مشغول به کار هستند یعنی حتی از اول سال
یک روز هم بیکار نبودهاند.
این صدابردار ادامه داد :البته من هم معتقدم که همه باید
کار کنند ولی حرف من این است که در این شرایط افرادی که
در دایره خاصی قرار دارند ،بی وقفه مشغول به کار هستند.
من همان حرفی را میزنم که خیلی از بازیگرانی که تا چند

(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر است  -3 .رضا محسنیان به شماره
ملی  4231697922به سمت بازرس اصلی و محمد حسین خلفی به شماره ملی 4231688125
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار
جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1042114

ملی  10861740120به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/07

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :علی نجات نبوی اصل به شماره ملی  6009589207و آفتاب

نبوی اصل به شماره ملی 6000064632و سیدمهدی حسینی به شماره ملی4231708975به

ملی  10680076462به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/08/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :اسماء قیصرپور به شماره ملی 4231834466

و حسنعلی قیصرپور کریک به شماره ملی 4231054665و سمیه قیصر پور به شماره ملی

سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2علی نجات نبوی اصل

 423184557به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2

به شماره ملی  6000064632به سمت نائب رئیس هیات مدیره و سید مهدی حسینی به

و حسنعلی قیصرپور کریک به شماره ملی  4231054665به سمت رئیس هیات مدیره و

به شماره ملی  6009589207به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و آفتاب نبوی اصل

شماره ملی4231708975سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .

حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های
عادی و اداری با امضاء علی نجات نبوی اصل (مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت
معتبر است  3-فتاح رجائی زاده به شماره ملی 6009588812به سمت بازرس اصلی و سهیال

خواهشی به شماره ملی 4251133447به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

اسماء قیصرپور به شماره ملی  4231834466به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سمیه قیصر پور به شماره ملی  423184557به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت
برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور

بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حسنعلی قیصرپور کریک
(رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  3-سمین دخت ظریفی کریک به شماره

ملی 4232148213به سمت بازرس اصلی و فریده ناظم نژاد به شماره ملی 4231746516به

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1045274

اگهی تصمیمات شرکت هیوا برج یاس سهامی خاص به شماره
ثبت  7955و شناسه ملی  14005835899به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/01/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهدی
مهرابی به شماره ملی  0071258833به سمت مدیر عامل وعضو
هیات مدیره و پیمان انصاری به شماره ملی  2392162581به سمت
رئیس هیات مدیره و نسرین انصاری به شماره ملی 2390933491
به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاءپیمان انصاری (
ریس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()1029436

