
گزارش
 ۴k پخش فوتبال ها با کیفیت 

به همراه حواشی
مدیر شبکه نســیم از پخش بازی های جام جهانی 
و حواشی آن با کیفیت ۴k در شبکه »فراتر« خبر 
داد. او در عیــن حــال درباره ی جزئیــات تولید و 
پخش ویژه برنامه هــای جام جهانی که در مرحله ی 

آماده سازی است، توضیحاتی را ارائه کرد.
شــبکه »فراتر« هم اینک به عنــوان زیرمجموعه 
شــبکه نســیم، اولین شبکه پیشــران در کشور و 
در صداوســیما محسوب می شــود که برنامه ها را 
با باالترین کیفیت صــوت و تصویر پخش می کند 
و فعــا در مراکز اســتان ها و همچنیــن از طریق 

ماهواره ها قابل دریافت است.
سیدمحمدرضا خوشــرو ـ مدیر شبکه نسیم ـ در 
گفت وگویی با ایسنا، با اعام خبر پخش بازی های 
جام جهانی با کیفیت ۴k در این شــبکه، درباره ی 
جزئیــات و نحوه پخش بازی ها، توضیح داد: پخش 
بازی ها و حواشــی جام جهانی در کانال آزمایشی 
شبکه فراتر به صورت ۴k از اقدامات جدید سازمان 
صداوسیماست. شــبکه فراتر، اولین شبکه پیشران 
در رســانه ملی است که با باالترین کیفیت ممکن، 
صدا و تصویر بازی های جام جهانی را از این کانال 
جدید که زیر مجموعه ی شبکه نسیم است، پخش 
خواهیم کرد. خوشــرو از پخش زنده هشــت بازی 
جام جهانی در کانال ۴k نســیم خبر داد و گفت: 
حواشــی  بازی های فوتبال هم امکانی است که در 
این دوره رســانه ملی حق پخش آن را از فیفا برای 
شــبکه ۴k خریداری کرده است و این برگ برنده 
ســازمان در این دوره محســوب می شود. البته در 
حال بررســی امــکان پخــش ۴k در تلوبیون نیز 
هســتیم تا این شبکه فراتر در آنجا هم قابل رویت 
باشــد. وی در توضیح بیشــتر قابلیت ۴k توضیح 
داد: قابلیــت ۴k چیزی بســیار فراتر از آن چیزی 
اســت که ما در تلویزیون هــای اچ دی و فول اچ 
دی می بینیم و افرادی که گیرندگان تلویزیونی شان 
قابلیت امکان دریافت ۴k داشته باشد را در مراکز 

استان می توانند، از آن استفاده کنند. 
به گفته  مدیر شــبکه نســیم، پخش مسابقات جام 
جهانــی از تاریخ ۲۹ آبــان ماه آغاز خواهد شــد و 
ویژه برنامه هــا نیز از ۲۸ آبان مــاه روی آنتن خواهد 
رفت. وی درباره ی جزئیات ویژه برنامه ۳۰ قسمتی این 
شــبکه در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که عنوان آن 
»فوتبال زندگی اســت«، توضیح داد: این ویژه برنامه 
در حال آماده سازی است. بخشی از کار در قطر آماده 
می شــود و بخشی دیگر در اینجا ضبط شده و شامل 

آیتم های مجری محور و آیتم های نمایشی است. 

دریچـــه

از انجمن ســینمای انقاب و دفاع مقدس در عمل فقط یک لوگو در تیتراژ آثار 
باقی مانده اســت و تشکری که در انتهای هر فیلم از آن می شود. تشکری که در 
برابر نطق های انبوه و گایه های جدی ســینماگران حوزه دفاع مقدس چندان به 

چشم نمی آید.
چندی پیش ســید محمد حسینی، مدیرعامل انجمن ســینمای انقاب و دفاع 
مقدس گفت که انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس در قالب سرمایه گذاری در 
تولید سریال »سووشون« به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی محمدحسین 
قاسمی نقش دارد. درست بعد از این اظهار نظر، روابط عمومی پروژه »سووشون« 
به اظهارات او واکنش داد و سرمایه گذاری این انجمن در این پروژه را تکذیب کرد. 
پس از این اطاعیه، حســینی در گفت وگو با مهر در جهت مخالف صحبت های 
قبلی خود عنوان کرد که انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس در تامین هزینه 
مالی ســریال »سووشون« هیچ مشارکتی نداشته اما از فیلم های دفاع مقدسی یا 
ارزشــی حمایت لجستیکی انجام داده و می دهد و حمایت لجستیکی از اثر فاخر 
»سووشــون« هم در قالب تأمین تجهیزات و بخش هایی از لوکیشن است که در 

شهرک دفاع مقدس انجام می شود.
او همچنین گفت که انجمن ســینمای انقاب و دفاع مقدس امسال در پنج فیلم 

سینمایی دیگر مشارکت دارد.
این اظهارنظر با واکنش های دیگری همراه شد که آیا واقعا فیلم هایی که انجمن 
با همین تحلیل، نهایتا پنج یا 1۰درصد در تولید آن مشارکت دارد، جزو تولیدات 
انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس محسوب می شود و باید این فیلم ها را جزو 
بیان کاری خود حساب کند یا نه؟ بسیاری بر این باورند که به هر حال شهرک 
ســینمایی دفاع مقدس در ســال 1۳7۳  برای ساخت فیلم هایی با موضوع دفاع 
مقدس تأســیس شد و این از وظایف انجمن اســت که این شهرک را در اختیار 
فیلمســازانی قرار دهد که بنا دارند آثاری در این گونه ســینمایی تولید کنند و 
در اختیار قرار دادن تانک، خاکریز و مســاحتی از زمین شــهرک سینمایی دفاع 
مقدس هرگز به معنای این نیســت که انجمن مالک، صاحب یا مولد یک فیلم یا 

یک اثر دفاع مقدسی باشد.
برخی سینماگران فعال در حوزه دفاع مقدس معتقدند که جایگاه انجمن از یک 
مجموعه فعال، اثرگذار و برجســته در تولید آثار ارزشمند در حوزه دفاع مقدس 

به یک بنگاه اجاره  تنزل پیدا کرده است.
متاســفانه این ســینماگران فعال در عرصه فیلم های انقابی و دفاع مقدسی بر 
ایــن باورند کــه از انجمن ســینمای انقاب و دفاع مقــدس در عمل فقط یک 
لوگو و یک جمله در این حد باقی مانده اســت که انتهای هر فیلم از آن تشــکر 
 شود. به نظر می رسد با این اســتدالل  کارنامه قابل قبولی از فعالیت های انجمن 

نمی توان یافت.
در اوایل دولت ســیزدهم و اســتقرار وزیر و مدیران فرهنگی دولت جدید وعده 
ساخت الاقل ۲5 تا ۳۰ فیلم انقابی و دفاع مقدسی بر زبان ها جاری شد و میزان 
تحقق این موضوع همچنان در کانون ارزیابی ها و رصدها قرار دارد اما تا به اینجا 
می توان گفت انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس تا کنون سهم قابل توجهی 
برای تحقق این اهداف بر نداشــته اســت. این ابهام وجود دارد که آیا آمارهایی 
که تا کنون در مورد مشــارکت ساخت از جانب انجمن ارائه شده از نوع آمارهای 

مشابه در ماجرای »سووشون« است؟
به دلیل اســتنادات متعدد و بیانات مختلف ســینماگران این گزاره را نمی توان 
یک موضع گیری صرف رسانه ای عنوان کرد و امکان مرور و رهگیری در سخنان 

فیلمســازان دارد. مرور گفته ها و تجربه کارگردان هــا و تهیه کننده هایی که در 
ســال های اخیر فیلم دفاع مقدسی ســاخته اند و احتماال در روند تولید به سراغ 
انجمن سینمای انقاب و دفاع مقدس هم رفته اند، می تواند در راستی آزمایی این 

موضوع و مدعیات راهگشا واقع شود.
کارگردان فیلم »موقعیت مهدی« یک نمونه است. او بارها در لفافه اظهار داشته 
که برای ساخت یک فیلم شــاخص درباره دفاع مقدس چقدر از طرف انجمن و 
نهادهای دیگر اذیت شده است و همراهی الزم با  او صورت نگرفته است. او گفته 
بود برای ساخت فیلم »موقعیت مهدی« به دلیل همین کارشکنی ها مجبور شد 
یک لوکیشــن بسازد تا دیگر الزم نباشــد که برای فیلمبرداری در شهرک دفاع 

مقدس حضور یابد.
حجازی فــر در برنامه »پیشــگو« در این باره گفت: »علیرغــم عاقه ام به دوران 
دفاع مقدس و قهرمانان جنگ، این آخرین تجربه کاری من در این حوزه اســت. 
دیگر در این حوزه نه فیلم می ســازم، نه بازی می کنم و نه از 1۰ کیلومتری آن 
رد می شــوم. افراد از بیرون که نگاه می کنند با خــود می گویند این فیلم درباره 
جنگ و دفاع مقدس اســت و همه دارند به پیشبرد آن کمک می کنند در حالی 
که اینگونه نیســت. همین قدر صادقانه. نه تنهــا هیچ کس کمکی نمی کند بلکه 
هــر کس می تواند برای مــا مانع ایجاد می کند. ما را اذیــت می کنند. زمانی که 
فیلمبرداری شــروع شــده بود هنوز به ما مجوز نداده بودند، ما ناچار شدیم ۳5 
روز فیلمبــرداری را در تهران متوقف کنیــم تا مجوز بیاید. در حالی که عملیات 
فتح و خیبر در زمســتان انجام شــده اما ما ناچار بودیم در اردیبهشت و خرداد 
و حتــی در مرداد در دمــای 5۲ درجه آبادان با پلیــور و کاه بافتنی و بادگیر 
ســکانس های مربوطه را فیلمبرداری کنیم. برای هر تیر دوشــکایی که شلیک 
 می شــود 7۰هزار تومان از ما پول گرفتند و تا پولش را پرداخت نکنی آن تیر را 

در اختیارت نمی گذارند.«
محمدجواد موحد تهیه کننده فیلم کوتاه »نوشــابه مشکی« دیگر فعال سینمای 
دفاع مقدس اســت که در گفت وگو با ایران گفته بود: »همین که در حوزه دفاع 
مقدس کار می کنید خودش چالش اســت. »نوشــابه مشکی« با اینکه به ظاهر 
فیلم کوتاهی در این ژانر اســت اما به واقع مصائبش به اندازه یک فیلم بلند بود؛ 
از تامین مالی تا اتفاقات سر صحنه و لباس و... فارغ از این موارد کلی، دو موضوع 
به طور مشــخص ما را خیلی اذیت کرد تا جایــی که چندین بار در پیش تولید 
به این نتیجه رســیدیم که قید ساخت کار را بزنیم. وقتی فیلمی در حوزه دفاع 
مقدس تولید می شود طبیعتا مهم ترین بال تولید آن شهرک دفاع مقدس است 
که هم از منظر لوکیشن مناسب است و هم خیلی از ادوات جنگی در آنجا قابلیت 
اجرایی دارند. یکی از ســختی های تولید، همین کار در شهرک دفاع مقدس بود. 
باید فکر اساســی اندیشیده شــود که چرا هر کس در قالب فیلم کوتاه یا بلند یا 
سریال، کار جنگی می سازد فردای آن روز اعام می کند که پشت دستش را داغ 

کرده از اینکه سراغ فیلم جنگی رفته است.«
ســال گذشــته در همین روزها بود که تهیه کننده ســریال »آتش در گلستان« 
در نشســتی گایه آمیز گفت که بابت هر تانک و جیپ و یا ماشــین جنگی که 
 عما از کار افتاده و هزینه بر اســت، چقدر به شــهرک ســینمایی دفاع مقدس 

پول داده است.
پرویز شیخ طادی کارگردان سریال »آتش در گلستان« هم در نشست خبری این 
سریال درباره حمایت ارگان ها از ساخت چنین سریالی گفت: »انجمن سینمایی 
انقــاب و دفاع مقدس پول گزافی از ما گرفتند! هرچه پول داشــتیم برای آهن 

قراضه دادیم، حدود 7۰۰، ۸۰۰میلیون تومان پول آهن پاره دادیم. ماشینی به ما 
دادند که نزدیک بود بازیگران با آن به دره بروند! شــهرک سینمایی دفاع مقدس 
کامًا ناامن اســت و امیدوارم برایش کاری کنند. امیدوارم تلویزیون هرچه زودتر 
فکری برای این موضوع بکند یا خودش بتواند در شــهرک غزالی یا جایی دیگر 
فضایی فراهم کند تا فیلمســازان بتوانند به راحتی وارد موضوعات دفاع مقدس یا 

روایِت قهرمانان ملی بشوند.«
علی عطشــانی کارگردان فیلم »کاتیوشــا« که بخش هایی از آن به زمان جنگ 
می پــردازد و الزم بوده برای فیلمبرداری ســکانس های جنگ از شــهرک دفاع 
مقدس اســتفاده شــود، با نگارش نامه ای سرگشــاده خطاب به مردم از شرایط 
ســخت تولید فیلم و اســتفاده از امکانات و تجهیزات در شهرک سینمایی دفاع 

مقدس گفت. او در بخشی از این نامه نوشته بود:
»مردم عزیز، دوســتای من توی اینستا و تلگرام، شــاید بعضی هاتون بدونین ما 
تقریبا یک ماه هســت فیلمبرداری فیلم »کاتیوشا« رو شروع کردیم. االن ساعت 
6 صبحه و من دارم می رم توی بیابون های تهران. که دو ســاعت با تهران فاصله 
داره تا تنها ســکانس جنگی فیلم رو تو بیابون و بدون هیچ امکاناتی ضبط کنیم، 
بماند که در مقایســه با جاهای دیگه دنیا، شــهرک دفاع مقــدس هم امکانات 
ویژه ای نداره ولی حداقل یه ســری لوازم و تسلیحات اونجا هست. مردم ما داریم 
تــوی بیابون های اطراف تهــران و بدون هیچ امکاناتی یک ســکانس جنگی رو 
فیلمبرداری می کنیم. اونم با انفجار. سکانســی که سراســر نشــان دهنده صفا و 
صمیمت و خلوص نیت بچه هایی هســت که جونشون رو برای ما کف دستشون 
گذاشــتن تا االن. دوستان من، اگه یه روز همایشــی کنفرانسی )خاصه از این 
بازی هــا که برای حروم کردن پــول بیت الماله( با نام پاسداشــت دفاع مقدس 
دیدیــن بدونیــن دروغ می گن. بدونین اصا هم دلشــون نمی خواد یاد شــهدا 
و دوران جنــگ رو زنــده نگه دارن. همش الکیه همش شــوآف هســتش. ما با 
مجوز رســمی وزارت ارشاد برای فیلم سینمایی »کاتیوشــا« فقط و فقط برای 
یک ســکانس 1 دقیقــه ای حدود دو ماه و نیمه که داریم می ریم شــهرک دفاع 
مقــدس، روابط عمومی ارتش، شــهرک مقاومت و هر جایــی که فکر کنین، به 
خدا قســم پول و حمایت نمی خواستیما ! پول اجاره اون یه روز رو هم می دادیم 
بهشــون. یه وقت فکر نکنین می خواستیم برامون تانک بترکوننا نه اصا، هیچی 
نمی خواستیم فقط می خواستیم یه تیکه از بیابون خدا رو )که شده شهرک دفاع 
مقدس( نشون بدیم که یه ماشین جیپ داره رد میشه. دو تا دونه کاه خود هم 
امانت می خواســتیم، همین به خدا قسم. ولی هیچ کدومشون به ما اجازه ندادن. 
اینجا وزارت ارشــاد واقعا مظلوم شــده و حتی دیگه به پروانه ساختش هم اعتنا 
نمی کنن. هر جایی که می ری بدون توجه و اعتنا به پروانه ســاخت، خودشــون 
 یه شــورا تشکیل دادن و تصمیم می گیرن که اجازه بدن یا ندن! شهرداری جدا، 

ادارات جدا، نهادها جدا.«
ماجرای تولید آثار ســینمایی دفاع مقدس، قصه پر غصه ای شده است. حسینی 
که حاال بر کرســی مدیرعاملی انجمن تکیه زده، کارنامه ارزشــمندی در حوزه 
ژورنالیســم ســینمایی دارد و باید دید به عنوان یک مدیر ســینمایی می تواند 
رویــه ای را که پیش از این، خود او یکــی از منتقدان اصلی اش بوده، تغییر داده 
و انجمن ســینمای انقــاب و دفاع مقدس را به جایگاه محــوری و ارزنده خود 
بازگرداند. ســطح توقع از مجموعه های آرمان گرای منتســب به جبهه فرهنگی 
انقاب اســامی بســیار فراتر از دیگر مجموعه های بروکراتی اســت که گرفتار 

روزمرگی ها شده اند.  تسنیم
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انجمنسینمایدفاعمقدسهنوز»انقالبیوآرمانی«عملمیکند؟

ترمه  مجالس  خدمات  و  تشریفات  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1401/08/16 به شماره ثبت 604374 به شناسه ملی 14011638252 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در زمینه تزیین و 
محوطه سازی فضای سبز و سالن، تهیه و توزیع و طبخ و سلف سرویس انواع 
غذاهای سرد و گرم، انواع شیرینی جات و دسر، سفره آرایی و خدمات جشن ها 
کارگاههای  برپایی  مربوطه،  نیاز  مورد  وسایل  و  اقالم  تامین  بندی،  آذین  و 
آموزشی، کنفرانسها و سمینارها و نمایشگاهها و جشن های مختلف همچنین 
رنگ آمیزی و نقاشی و زیباسازی، توزیع و  خرید و فروش و واردات و صادرات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 
و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
نمایندگی  و  ایجاد شعب  فعالیت،  راستای گسترش  در  و حقوقی  حقیقی 
در سراسر کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح بنا به ضرورت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
 مرکزی، شهر تهران، آبشار، خیابان امام رضا )ع( 4، کوچه ثامن االئمه 6، پالک 0،

ساختمان شهرک انتظامی )شهرک ثامن(، بلوک 8 ورودی 1، طبقه 3، واحد 
از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1498613659 کدپستی  غربی 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه 
فرجی نافچی به شماره ملی 4621793349 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقای مهدی قاسمی نافچی به شماره ملی 4622212587 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه فرجی نافچی به شماره ملی 
4621793349 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
مهدی قاسمی نافچی به شماره ملی 4622212587 به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل، همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیراالنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409154(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه تجارت آرنوش اصل درتاریخ 
1401/08/17 به شماره ثبت 604432 به شناسه ملی 14011640630 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و بسته بندی انواع کلوچه، شیرینی، 
شکالت، چای و انواع دمنوش های گیاهی، روغن و کره، شیره انگور، حبوبات و 
غالت، گیاهان دارویی و ادویه ها و عرقیات گیاهی، عسل، زعفران، انواع آجیل، 
میوه های خشک، کنجد و سایر مواد خوراکی، تهیه و تولید و فروش و پخش 
و بسته بندی و صادرات و واردات تمامی مواد غذایی و خشکبار و حبوبات و 
غالت، محصوالت کشاورزی، فرآورده های لبنی، مواد پروتئینی، قند و چای، 
سبزیجات و صیفی جات و انواع میوه ها . اخذ و اعطایی نمایندگی شرکتهای 
داخلی و خارجی، واردات و صادرات و تولید و پخش تمامی کاالهای صنعتی 
و بازرگانی و کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتی، برپایی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، اخذ 
وام و تسهیالت و گشایش ضمانت نامه و ال سی برای شرکت، ترخیص 
ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  گمرک  از  کاال 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله تهرانپارس، خیابان شهید 

جمیل شبستری )133(، خیابان شهید رضا شهابی )186شرقی(، پالک 149، 
طبقه دوم، واحد غربی کدپستی 1656656667 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای مهدی امامی اصل به شماره ملی 0780016440 دارنده 5000000 
ریال سهم الشرکه آقای برات اله امامی اصل به شماره ملی 0791013626 
امامی  آقای مهدی  اعضا هیئت مدیره  الشرکه  ریال سهم  دارنده 5000000 
اصل به شماره ملی 0780016440 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای برات اله امامی 
اصل به شماره ملی 0791013626 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها 
و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار 
موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  آگهی های  درج  جهت  سیاست روز 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409172(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

گیربکس  عمران  تراشکاری  صنایع  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1401/08/17 به شماره ثبت 604478 به شناسه ملی 14011643383 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
و  فروش  و  خرید  و   توزیع  فعالیت:  موضوع  می گردد.  آگهی  عموم  اطالع 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،  کلیه امور مربوط به موارد 
تراشکاری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ 
وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی در راستای گسترش فعالیت، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
خیابان  عابدینی،  متری   8 کوچه  آبادجنوبی،  یافت  تهران،  شهر  مرکزی، 
شهید ابوالفضل بابائی، پالک 16، طبقه 1 کدپستی 1377758954 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 

ملی  شماره  به  طبقی  شیخ  موسوی  زهرا  خانم  شرکا  از  یک  هر  الشرکه 
0010433163 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای علی کاظمی به شماره 
ملی 5389929608 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم زهرا موسوی شیخ طبقی به شماره ملی 0010433163 به سمت نایب 
ملی  به شماره  کاظمی  علی  آقای  نامحدود  به مدت  مدیره  رئیس هیئت 
5389929608 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
مهر  با  همراه  تنهائی  به  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  نامه های  کلیه 
روزنامه  اساسنامه  طبق  عامل:  مدیر  اختیارات  باشد  می  معتبر  شرکت 
کثیراالنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409181(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

درتاریخ  اعیان  عمارت  آفرینان  رسم  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1401/08/15 به شماره ثبت 604298 به شناسه ملی 14011635338 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های 
عمرانی و امثال آن.ارائه کلیه خدمات پیمانکاری ساختمان، تهیه متریال و 
مصالح مورد نیاز و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون، اجرای کلیه امور مهندسی 
مرتبط با طراحی و نصب و اجرا ساخت انواع دکوراسیون داخلی کلیه اماکن 
دولتی و خصوصی و غرفه آرایی، خرید و فروش مصالح مجاز بازرگانی مرتبط 
با موضوع، طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و 
شهرسازی، معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، 
بازسازی ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، طراحی محاسبه اجراء نظارت فنی 
و ساخت ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی، شرکتها و مجتمع های خدماتی، 
ایجاد و  اقامتی، کشاورزی، ساختمانی، ورزشی، طراحی، احداث و  صنعتی، 
نصب و اجرا و مشاوره و انجام امور عمرانی، پیمانکاری و ساختمانی تهیه 
مصالح طراحی و اجرای انواع نما های ساختمانی، خرید و فروش واردات و 
اعطای  و  اخذ  بازرگانی،  کاالهای مجاز  کلیه  بندی  و بسته  صادرات، پخش 
نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، اخذ 
وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، 
همایش ها،  در  حقوقی، شرکت  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با  قرارداد  انعقاد 
کنفرانس ها، سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی، مشارکت و شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 

اصلی: استان تهران - منطقه 19، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، فرمانیه، خیابان کوهستان هشتم، خیابان شهید منصور آذرمینا، 
پالک 51، طبقه 1، واحد شمالی کدپستی 1953743141 سرمایه شخصیت 
الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   100,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
دارنده   0081499779 ملی  شماره  به  مؤیدی  بهناز  خانم  شرکا  از  یک  هر 
2000000 ریال سهم الشرکه آقای هادی کریمی به شماره ملی 0386149178 
دارنده 48000000 ریال سهم الشرکه آقای حمید نصیری زرندی به شماره ملی 
به  فر  عدالت  مینا  خانم  الشرکه  ریال سهم  دارنده 2000000   1540015394
شماره ملی 5300009601 دارنده 48000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم بهناز مؤیدی به شماره ملی 0081499779 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای هادی کریمی به شماره ملی 0386149178 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمید نصیری زرندی 
به شماره ملی 1540015394 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم مینا عدالت فر به شماره ملی 5300009601 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته بروات قراردادها عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار سیاست روز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409178(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود منتا صنعت پارس درتاریخ 
1401/08/18 به شماره ثبت 604511 به شناسه ملی 14011644633 
به شرح  آن  تکمیل گردیده که خالصه  امضا ذیل دفاتر  و  ثبت 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
تامین تجهیزات  از قبیل  بازرگانی  و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  و  غرفه  در  شرکت  الکترونیکی، 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، چیتگر، بلوار شهید 
 ،1 طبقه   ،A1  -1 آسمان  مجتمع   ،0 پالک  خیابان هامون،  مظفر، 
واحد 1 کدپستی 1495863111 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم ناهید بخشائی به شماره ملی 1861005296 دارنده 
125000 ریال سهم الشرکه خانم نساء السادات حسینی به شماره 
ملی 3873518562 دارنده 750000 ریال سهم الشرکه آقای سید 
حسن حسینی به شماره ملی 3874553061 دارنده 125000 ریال 
سهم الشرکه مدیر عامل خانم نساء السادات حسینی به شماره 
نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به   3873518562 ملی 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409188(


