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در پایتخت کجا شاهد تئاتر و تعزیههای ویژه محرم باشیم؟

دنباله رمان «سرگذشت ندیمه»
سریال میشود

جاری شدن عاشورا روی صحنههای نمایش
از تابلوی عصر عاشورای محمود فرشچیان تا آلبوم نینوای
حسین علیزاده و از تعزیه که قرنهاست روایتگر مصائب
کربالست تا فیلم روز واقعه ،همگی نمودهایی از این بروز نگاه
هنرمندان به تراژیکترین و حماسیترین واقعه تاریخ اسالم
هستند .در این میان ،آیینهای عزاداری محرم بسیار با موسیقی
و نمایش عجین شدهاند .رسوم عزاداری در ایام محرم در نقاط
گوناگون ایران ،اغلب شامل حرکتهای نمایشگونه و با بهره
گرفتن از موسیقی هستند .تعزیه در حوزه نمایش و نوحه و
مداحی در حوزه موسیقی اوج این استفاده از ابزار هنر در آیینها
هستند .هر چند این استفاده در مراسم عمومی جاری است ،اما
هنرمندان نیز در ایام محرم به شیوه خود سهمشان را با اجرای
برنامههای ویژه آیینی میدهند .تئاترها و تعزیههای عاشورایی
از جمله این برنامههاست که در روزهای محرم در جای جای
تهران و دیگر شهرهای کشور به روی صحنه میروند تا ضمن
حفظ برخی سنتهای گذشته ،صحنه عاشورا را پیش روی
تماشاگرانشان بازنمایی کنند و پیامهایی از الیههای گوناگون این
واقعه به مشتاقان ارائه دهند.
هر گاه برخی نامتخصصان حوزه تعزیه و تئاترهای آیینی ،با
انجام رفتارهایی باعث میشوند نماهای عجیبی از این نمایشها
در شبکههای اجتماعی منتشر شوند ،اما اگر مشتاق دیدن
اجراهای خوب در این عرصه هستید ،باید به سراغ اهالی حرفهای
این عرصه بروید.
تنها در تهران  ۴۴اجرای تعزیه در دهه اول و دوم محرم در
فرهنگسراهای اشراق ،معرفت و خاوران و میدان آیینی امام
حسین(ع) برگزار میشود.
فرهنگسرای اشراق از  9تا  18شهریورماه میزبان  ۱۰مجلس
تعزیه توسط گروه تعزیهخوانی «حضرت ابوالفضل(ع)» بعد
از نماز مغرب و عشا است .عناوین این برنامه طی  ۱۰شب
عبارت است از :حضرت حمزه(ع) ،حضرت زهرا(س) ،حضرت
شاهچراغ(ع) ،حضرت مسلم(ع) ،طفالن مسلم(ع) ،حر بن یزید
ریاحی(ره) ،حضرت علیاکبر(ع) ،حضرت قاسم(ع) ،حضرت
عباس(ع) و حضرت امام حسین(ع) .فرهنگسرای اشراق در فلکه
دوم تهرانپارس ،انتهای خیابان جشنواره قرار دارد.
همچنین بیست و ششمین آیین تعزیهخوانی فرهنگسرای
خاوران با حضور «مرتضی نمکی» و «مصطفی قرباننژاد»  ۱۰تا
 ۱۹شهریورماه از ساعت  ۱۷میزبان عالقهمندان است .شهادت
شاهچراغ(ع) ،شهادت موسی بن جعفر(ع) ،شهادت مسلم بن
عقیل(ع) ،شهادت طفالن مسلم(ع) ،شهادت حمزه سیدالشهدا
(ع) ،شهادت حر(ع) ،شهادت قاسم(ع) ،شهادت علیاکبر(ع)،
شهادت حضرت ابوالفضل(ع) ،شهادت امام حسین(ع) ۱۰
مجلس شبیهخوانی این مرکز است .عالقهمندان برای حضور در
این آیین میتوانند به میدان خراسان ،خیابان خاوران ،سه راه

گروه فرهنگ و هنر :زبان هنر ،زبانی برای بروز انواع احساسات و عقاید انسانی است .هنر ،رنگ فکر و اعتقاد هنرمند را میگیرد
و آن را بازتاب میدهد .فرهنگ عاشورا و عزاداریهای محرم نیز از جمله مسائلی هستند که دل و فکر هنرمندان بسیاری را به
خود درگیر کرده و هر گاه این اعتقاد قلبی با مهارت هنری در هم آمیخته شده ،آثار قابل توجهی در عرصه هنر عاشورایی پدید
آمده است.

تئاترها و
تعزیههای
عاشورایی از
جملهبرنام ههای
ویژه این
روزهاست که
در ایام محرم
در جای جای
تهران و دیگر
شهرهایکشور
به روی صحنه
میروند
هاشمآباد ،فرهنگسرای خاوران مراجعه کنند.
مراسم شبیهخوانی میدان آیینی امام حسین(ع) نیز از  ۱۰تا
 ۱۹شهریور همزمان با دهه اول ماه محرم با اجرای تعزیهخوانی
نوجوانان منطقه  ۱۴و در دهه دوم محرم توسط گروه «متوسلین
حضرت زهرا(س)» بعد از اقامه نماز مغرب و عشا اجرا میشود.
عناوین این برنامه شبیهخوانی طی  ۱۰شب عبارت است از:
حضرت حمزه(ع) ،حضرت زهرا(س) ،حضرت شاهچراغ(ع)،
حضرت مسلم(ع) ،طفالن مسلم(ع) ،حر بن یزید ریاحی(ره)،
حضرت علی اکبر(ع) ،حضرت قاسم(ع) ،حضرت عباس(ع) و
حضرت امام حسین(ع).
آیین تعزیهخوانی فرهنگسرای معرفت هم به همت گروه میرزا
محمد تقی نوری  ۲۴تا  ۲۷شهریور ساعت  ۱۷تا  ۱۹اجرا میشود.
حر بن یزید ریاحی(ره) ،حضرت مسلم(ع) ،حضرت عباس(ع) و

حضرت امام حسین(ع)  ۴مجلسی که در این فرهنگسرا اجرا
خواهد شد .فرهنگسرای معرفت در میدان شهر زیبا ،بلوار
ع شده است.
شهران ،بعد از زیرگذر شهید همت واق 
به طور کلی ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با
ماههای محرم و صفر سال  ۱۴۴۱هجری قمری مصادف با ۱۳۹۸
هجری شمسی ۳۵ ،عنوان برنامه در قالب سه هزار اجرای متنوع
با عنوان کلی «جلوه سوگ» را در مناطق  ۲۲گانه شهر تهران
برگزار میکند.
محوطه بیرونی تئاترشهر نیز هر شب بعد از اذان مغرب شاهد
اجرای تعزیه است.
مجتبی عبداللهی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران
هم خبر داده است که تعزیه «شمیم حسینی» در امامزادگان
صالح(ع) ،یحیی(ع) ،سیدجعفر و حمیدهخاتون(ع) ،حسن(ع)

و بقعه شیخصدوق(ره) و همچنین میدانهای حسنآباد،
الغدیر ،سبزه میدان ،فلکه اول تهرانپارس و فلکه اول صادقیه
برگزار خواهد شد .همچنین درباره مسیرهای حرکت کاروان
تعزیه «شمیم حسینی» در استان تهران گفت :حرکت کاروان
تعزیه در مسیر امامزاده صالح(ع) به امامزاده یحیی(ع) در
روز تاسوعای حسینی از ساعت  ۱۰صبح آغاز و تا ساعت ۱۷
برگزار خواهد شد .عبداللهی توضیح داد :مسیر حرکت کاروان
تعزیه «شمیم حسینی» در روز عاشورا نیز از امامزاده یحیی به
سمت بقعه شیخصدوق شهرری از ساعت  ۹صبح است .وی
خاطرنشان کرد :تعزیه در امامزادگان صالح(ع) ،پنج تن(ع)،
امامزاده حسن(ع) ،شیخصدوق(ره) ،امامزاده سیدجعفر
و حمیدهخاتون(ع) از ساعت  ۲۰:۳۰الی  ۲۲:۳۰است و در
میادین حسنآباد ،الغدیر ،سبزه میدان ،فلکه اول تهرانپارس،
فلکه اول صادقیه نیز از ساعت  ۱۷:۳۰الی  ۱۹:۳۰برگزار خواهد
شد.
عالوه بر این ،روزهای جمعه ،شنبه و یکشنبه مراسم تعزیه
ساعت  ۲۰در فضای باز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
اجرای تعزیه گروه کانون کهربای تعزیه در روزهای جمعه ،شنبه
و یکشنبه به ترتیب  ۱۶ ،۱۵و  ۱۷شهریور ساعت  ۲۰در فضای باز
خانه هنرمندان ایران برگزار میشود .شهادت شاهچراغ ،پیرزن
زائر و متوکل عباسی ،شهادت هانیابنعروه ،شهادت مسلم
ابن عقیل ،شهادت طفالن مسلم ،شهادت حر ریاحی ،شهادت
علیاکبر ،شهادت حضرت عباس ،شهادت امام حسین و...
اسامی مجالس تعزیه در فضای باز خانه هنرمندان ایران است.
سرپرستی این مجالس بر عهده مجید خسروآبادی است .از دیگر
اعضای این گروه میتوان به مهدی بخشی ،کاظم جدهخواه ،رضا
صالحی ،مهدی صیادی ،سیدعلی سلطانیان ،جواد پاکنژاد و
احمد مقدسی اشاره کرد.
صحنههای تئاتر هم میزبان نمایشهای ویژه محرم شدهاند.
مثال نمایش «پشت دیوار عمارت» به نویسندگی و کارگردانی
حمید ابراهیمی در تماشاخانه سرو به مدت یک ماه اجرا
خواهد شد .این نمایش که با محوریت قیام انسانساز حضرت
اباعبداللهالحسین(ع) اجرا میشود ،از یکشنبه  24شهریورماه به
مدت یک ماه از ساعت  20در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب
و دفاع مقدس میزبان عالقهمندان خواهد بود .در این نمایش
عاشورایی جلیل فرجاد ،جمشید صفری ،پژمان کاشفی ،نسرین
مسلمینیا ،شیوا خسرو مهر ،زری اماد ،پانتهآ کیقبادی ،حامد
آقایی ،فرزاد صبوری ،علیرضا درویشنژاد ،اهورا ابراهیمی ،علی
حیدری ،ماندانا عصری ،محمدرضا موهبتی ،ماریه ماشااللهی،
مزاده به ایفای نقش خواهند پرداخت .تماشاخانه
آرمین احتشا 
سرو در خیابان آیتالله طالقانی نرسیده به تقاطع خیابان مفتح
جنب ایستگاه مترو قرار دارد.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره  98/05/27 – 139860318011005418هیــات
حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه شــوکت هدایــت گــوراب زرمخــی فرزنــد
شــکور از پــاک  71فرعــی از  88اصلــی واقــع در قریــه گــوراب زرمیــخ بخــش  22گیــان از مالکیــت شــکور
هدایتــی بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر یکبابخانــه بــه مســاحت  2109/02مترمربــع از طرف
هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک  1235بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد مــاده  1قانــون فــوق
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه
شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/6/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

6056

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره  98/06/03 – 139860318011005603هیــات
حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه محمــد اســماعیل نایــب زاده گیانــی فرزند
حســین از پــاک  141فرعــی از  51اصلــی واقــع در قریــه صیقــان بخــش  22گیــان از مالکیت اســماعیل بزرگ
منــش بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1208/09
مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک  529بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد
مــاده  1قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی بــه شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  2مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور
برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/6/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

6057

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره  98/05/27 – 139860318011005414هیــات
حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه حاجیــه شــفیعی کلــده فرزنــد یونــس از
پــاک  7باقیمانــده فرعــی از  13اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش  22گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی
فرمــان امــام ( ره ) بــه عنــوان ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  20/72مترمربــع از طــرف
هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک  1152بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد مــاده  1قانــون فــوق
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه
شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت  2مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/6/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل

6058

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

چــون در اجــرای قانــون فــوق الذکــر و بــه موجــب رای شــماره  98/05/27 – 139860318011005415هیــات
حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعــه ســرا تصرفــات مالکانــه حاجیــه شــفیعی کلــده فرزنــد یونــس از
پــاک  7باقیمانــده فرعــی از  13اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش  22گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی
فرمــان امــام ( ره ) بــه عنــوان ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  20/74مترمربــع از طــرف
هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک  1153بــرای آن منظــور شــده لــذا بــر اســاس مفــاد مــاده  1قانــون فــوق
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بــه
شــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت  2مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت اقــدام مــی گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/6/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/31 :

رئیس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابــررای شــماره 139860324002000290مورخــه 1398/04/03هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقردرواحدثبتی برازجــان تصرفــات مالکانــه وبامعــارض
متقاضــی اقــای ســلیمان نظردادفرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 1905وشــماره ملــی 3520522586صادره
از دشتســتان درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه انضمــام یــک حلقــه چــاه آب بــه مســاحت
80133/55مترمربــع پــاک 7472اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان اراضــی چهــوک
خریــداری شــده ازوزارت جهادکشــاورزی گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصله
15روز اگهــی میشــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند
مــی تواننــد ازتاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ
رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی
اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد
صدورســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قانونــی (دادگاه)نیســت م الــف 2227
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/06/02:تاریخ انتشارنوبت دوم1398/6/17:

محمدچهابدار  -رئیس واحدثبتی اداره ثبت اسناد وامالک برازجان

5579

مسئوالن سرویس استریم «هولو» از
برنامهریزی برای ساخت سریال جدیدی بر
اساس رمان «وصیتها»نوشته «مارگارت اتوود»
خبر دادند.
به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت ،رمان
«وصیتها » نوشته «مارگارت اتوود» نویسنده
کانادایی ،داستان وقایع ۱۵سال پس از رمان
«سرگذشت ندیمه» که در سال  ۱۹۸۵منتشر
شد را روایت میکند .سریال «سرگذشت ندیمه»
اخیرا فصل سوم خود را پشت سر گذاشت و
فصل چهارم آن قرار است در سال  ۲۰۲۰روی
آنتن برود« .الیزابت ماس»« ،جوزف فاینز» و «آن
داود» از جمله هنرپیشههایی هستند که در این
سریال به ایفای نقش پرداختهاند .هنوز مشخص
نیست که کدام یک از هنرپیشههای سریال
«سرگذشت ندیمه» در سریال «وصیتها» هم
حضور داشته باشند.
گفته میشود کتاب صوتی «وصیتها» به
روایت «آن داود» یکی از هنرپیشههای سریال
«سرگذشت ندیمه» منتشر خواهد شد .کتاب
«وصیتها» که هنوز به طور عمومی منتشر
نشده است در هفتهای که گذشت به عنوان نامزد
نهایی جایزه ادبی بوکر و نامزد اولیه مهمترین
جایزه ادبی کانادا یعنی جایزه «گیلر» برگزیده
شد« .مارگارت اتوود» شاعر ،داستاننویس و
نویسنده هشت کتاب کودک است .او که اکنون
یکی از سرشناسترین نویسندگان و منتقدان
ادبی کاناداست ،جایزههای ادبی فراوانی را در
کارنامه ادبی خود ثبت کرده است« .اتوود»
تاکنون شش بار نامزد دریافت جایزه ادبی
«بوکر» شده و یکبار در سال  ۲۰۰۰موفق شد
برای رمان «آدمکش کور» آن را به دست آورد.
او در سال  ۱۹۸۵جایزه ادبی «آرتور سی .کالرک»
را از آن خود کرد .جایزه دولتی ادبیات کانادا،
جایزه «گیلر» و جایزه «ایمپک دوبلین» از دیگر
جایزههای ادبی هستند که در کارنامه حرفهای
«اتوود» به چشم میخورند.

آگهــی تغییــرات شــرکت ســفیر ســحر پیــام شــرق شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  52741و شناســه ملــی
 14004472608بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ 1397/04/26تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق گردیــد و
مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح مزبــور اصــاح گردیــد:
مدیریــت پســماندهای عــادی شــامل جمــع آوری و حمــل .
مدیریــت پســماندهای ویــژه و پســماندهای پزشــکی ویــژه
شــامل جمــع آوری ،حمــل ،بــی خطــر ســازی و امــور مشــاوره
و امــور مربــوط بــه پیمانــکاری مرتبــط بــا پســماند پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()589637

6030

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود تیــروژ ابــر تحلیــل داده
شــریف درتاریــخ 1398/06/11بــه شــماره ثبــت  11609بــه شناســه ملــی
 14008588965ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :نصب و
راه انــدازی و پشــتیبانی ســرویس برودبنــد و ارائــه ی خدمــات مرتبــط  ،نصــب
و راه انــدازی و پشــتیبانی ســرویس دیتــا ســنتر و ارائــه ی خدمــات مرتبــط ،
نصــب و راه انــدازی و پشــتیبانی ســرویس ویــپ و ارائــه ی خدمــات مرتبــط و
سیســتمهای رایانــهای ،برنامــه نویســی ،طراحــی صفحــات اینترنتــی ،شــرکت
در مناقصــات و مزایــدات داخلــی و خارجــی در زمینــه موضــوع فعالیت شــرکت
،ارائــه خدمــات اینترنتــی و اینترانــت ،ارائــه خدمــات پشــتیبانی ســخت افزاری
و نــرم افــزاری بــه صــورت حضــوری و غیــر حضــوری .صــادرات و واردات کلیــه
کاالهــای مجــاز بازرگانــی  ،خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی.
(انجــام کلیــه مــوارد فــوق پــس از اخــذ مجوزهــای الزم و ثبت موضــوع فعالیت
مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد) درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کردســتان  ،شهرســتان ســنندج
 ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،محلــه بهــاران ، 4/19خیابــان گلســتان ،
کوچــه هفدهــم  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  6617846993ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی میــزان
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای ســوران قــادری بــه شــماره ملــی
 3720358917دارنــده  9990000ریــال ســهم الشــرکه آقــای کیوان ســهرابی
بــه شــماره ملــی  3720367606دارنــده  10000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا
هیئــت مدیــره آقــای ســوران قــادری بــه شــماره ملــی 3720358917و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیره
بــه مــدت نامحــدود آقــای کیــوان ســهرابی بــه شــماره ملــی 3720367606و
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا :
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بروات
 ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا
امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()591067

6031

