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صندليهايخاليهستند؟
به نظر من اينكه »تئاتر براي همه اس��ت« ش��عاري 
است كه از ديرباز ورد زبان همه بوده، اما اينكه امروز 
اين شعار محقق شده يا خير بحث ديگري است. اگر 
به دنبال تئاتر حقيقي هستيم بخش انديشه اي تئاتر 
قطب الينفك آن است. وقتي شما به بخش انديشه اي 
تئاتر نگاه كنيد ممكن است نس��بت به عوام نگاه تان 
خاص تر  ش��ود و ذائقه تان تغيير  كند. پ��س تئاتر به 
معناي واقعي تئاتر حداقل در فضاي كنوني براي همه 
نيست. اگر هم هست، مخاطب، آن را مناسب حال و 
روحيات خودش نمي دان��د. در واقع راز صندلي هاي 

تئاترهاي خاص نيز همين است. 
چراامروزهتئات�رآزادازلحاظجلبتوجه
مخاطبازوضعيتبهتريبرخورداراست؟

وضعيت تئاتر آزاد از ساير شاخه هاي تئاتر بهتر است، 
اين شاخه از تئاتر به داليلي بيشتر مورد توجه است. 
به لحاظ كاركردي تئاتر آزاد توجه بيشتري به ذائقه 
مخاط��ب دارد. تئاتر هاي آزاد بيش��تر جنبه كمدي 
دارند و به مس��ائلي مي پردازند كه مردم بيشتر به آن 
عالقه مند هس��تند. توجه خاص مخاطبان و گرايش 
اكثريت شان به اين ش��اخه از تئاتر بدين معنا نيست 
كه تئاتر آزاد ما از كيفيت و محتواي خوبي برخوردار 
اس��ت، يا بي نياز از توجه مالي دولت است. هرچيزي 
كه مورد توجه قرار مي گيرد الزاماً خوب نيست. تئاتر 
آزاد به واسطه متقاضي بيشتري كه دارد مشروعيت 
هم پيدا كرده اس��ت. بايد در نظر داش��ته باشيم كه 
اساس ش��كل گيري تئاتر در كنار س��اير مقوله هاي 
فرهنگي انديشمندي آن است، هنري نيست كه مثل 
سيرك، شو و بالماسكه فقط به فكر سرگرمي باشد، 
تئاتر هميشه ماهيت سرگرم كننده هم داشته است 
كه يكي از داليل اصلي جذب مخاطب بوده و هست 
اما بقا و ادامه حيات هنر نمايش و تئاتر، انديشه ورزي 
آن و توجه ب��ه اليه ه��اي زيرين وج��ود آدمي بوده 
است، وگرنه س��طحي نگري را همه ازبَر هستند. اگر 
انديشه ورزي را از تئاترمان دريغ كنيم ميل به تغيير 
ماهيت پيدا مي كند و ناخودآگاه به س��مت و س��وي 
ديگري سوق داده مي شود. آن زمان است كه چيزي 
جز شو، بالماسكه، رقص، آواز، سيرك و شعبده بازي  
روي صحنه نمايش نمي بينيم. تمام اين موارد گونه اي 

از اجرا محسوب مي شوند ولي تئاتر نيستند. 
راهکارپيشنهاديشمابرايجذببيشتر

مخاطبتئاترچيست؟
قطعاً امكانات فرهنگي هنري كه در كشور ما وجود 
دارد ب��راي تمامي اقش��ار جامعه نيس��ت. بايد اين 
ظرفيت ها را براي مخاطب به وجود بياوريم. قريب 
20 سال پيش تعداد تماش��اخانه ها در سطح تهران 

حدود 20 تماشاخانه بود اما امروز تعداد تماشاخانه ها 
و اجراهاي ما در س��طح تهران به رقم 120 رسيده 
است. اگر اين تماشاخانه ها تماشاگر ندارند چگونه 
به حيات شان ادامه مي دهند؟ قطعاً مخاطبان تئاتر 
وجود دارند اما اندك هستند كه بخشي از اين قضيه 
به عدم شناخت مردم از اين هنر و بخش ديگر آن به 
كم لطفي مسئوالن در حمايت و شناساندن اين هنر 
به مردم بازمي گردد. بايد قبول كنيم كه ما در بخش 
تبليغاتي تئاتر خوب عمل نكرده ايم، رسانه عمومي 
كش��ور ما يعني صدا و سيما هم متأس��فانه در اين 
زمينه همراه و پشتيبان نيس��ت ولي بايد اين مورد 
را در برنامه هاي آتي خويش بگنجاند چون اهميت 
به تئاتر يك موضوع ملي اس��ت و مختص يك قشر 
خاص نيست. صدا و س��يما عالوه بر توجه به بخش 
پوش��ش دهي تبليغات نمايش ها باي��د حول محور 
آموزشي تئاتر و اطالع رس��اني در حوزه هاي تئاتر و 
رويداد هاي وابس��ته نيز اق��دام الزم را به عمل آورد. 
كمترين اقدام در اين حوزه اختصاص چند زيرنويس 
كوتاه حول اين موضوع در شبكه خبر است كه نبايد 
دريغ كند. حتي هر شبكه استاني مي تواند برنامه هاي 
تئاتر در حال اجرا در استان خودش را اطالع رساني 
كند. در ابتدا مردم بايد محصول را يكي دو بار ببينند 
و در حقيقت طعمش را بچشند و سپس انتخاب كنند 
كه آيا به دردشان مي خورد يا خير. بسياري از مردم 
ايران تا به حال تئاتر نديده اند و اصاًل حتي نمي دانند 
تئاتر چيس��ت و به دردش��ان مي خورد ي��ا خير. ما 
مي توانيم اين محصول را از طريق تبليغات تلويزيون 
و همكاري مراكز خصوصي و دولتي به مردم عرضه 
كنيم. براي مثال اگر قرار است جشني توسط مراكز 
خصوصي يا دولت��ي براي كارمندان ت��دارك ديده 
شود، اين مراس��م بهانه اي باش��د براي تهيه بليت 
و دع��وت كارمندان به دي��دن تئات��ر. در اين موارد 
ادارات و ارگان ها مي توانند از مزيت تخفيف گروهي 
بليت هاي تئاتر هم برخوردار ش��وند. اين سازمان با 
عملكردش در اين زمينه نه تنه��ا كارمندانش را به 
لحاظ روحي، رواني انديشه اي سيراب مي كند بلكه 
در كنارش آنه��ا را به يك كار فرهنگ��ي هم دعوت 
مي كند و در اين ميان آش��نايي با فض��اي تئاتر هم 
انجام مي گيرد. براي رش��د مخاط��ب تئاتر راه هاي 
زيادي وجود دارد كه طي اين سال ها من و همكارانم 

صحبت هاي زي��ادي حول اين موضوع داش��ته ايم، 
اين گونه كارها نياز به زمينه س��ازي و پي ريزي هاي 
الزم دارد و يك ش��به انجام نمي ش��ود. بايد نيازها 
مطرح شود و به طور مدام حول محور آن صحبت و 
نقد و تحليل انجام شود، تا به مرور براي همگان جا 
بيفتد. در30 سال قبل مكاني به نام اداره كل هنرهاي 
نمايشي وجود نداشت. تنها مركزي به نام هنرهاي 
نمايش��ي مش��غول كار بود. اين مرك��ز براي جذب 
مخاطب تئاتر، به ادارات سهميه بليت رايگان مي داد 
و از ارگان ها تقاضا مي كرد بيايند و تئاتر ببينند. در 
آن زمان شايد ما در شهر تهران هفت يا هشت تئاتر 
بيشتر نداشتيم اما امروزه چون تئاتر به اندازه كافي 
مخاطب و فروش دارد ديگر بليت رايگان نمي دهد، 
كه اين خود گواهي بر افزاي��ش مخاطب تئاتر طي 
س��ال هاي اخير اس��ت. در حال حاضر خود گروه ها 
نسبت به فروش بليت شان برنامه ريزي دارند و روي 
درآمدي كه براي شان حاصل مي شود اهميت قائلند. 
از طرف ديگر نكاتي كه هنوز در گروه هاي نمايشي 
خوب ش��كل نگرفته و هنوز نياز به رشد و تجربه در 
اين زمينه احساس مي شود توجه به تهيه كنندگي و 
ماركتينگ است. يكي از اتفاقات مثبت و خوب تئاتر 
اين روزهاي ما شكل گيري گروه هاي نمايشي است 
كه در حوزه ك��ودك و نوجوان فعالي��ت دارند. اين 
گروه هاي نمايشي كه غالباً صبح ها اجرا دارند مكان ها 
و مراكز آموزشي و مدارس را سازماندهي مي كنند و 
در خود مراكز آموزشي اجرا دارند كه اتفاقاً از درآمد 

خوبي هم برخوردارند. 

باتوجهبهشرايطحس�اسمحيطنمايش
برايجذبمخاطبواينکهيكمخاطب
ممکناستباديدنيكنمايشباكيفيت
پايينديگرس�راغديدنتئات�رنرودآيا
فعاالنحوزهنمايشنبايدبادقتبيشتري
درانتخاباجراهايعمومياقدامكنند؟

البته كه نمايش هاي تئاتر بايد حداقل هاي اجرايي 
را داشته باشند اما اشكالي ندارد كه برخي از فعاالن 
تئاتر ضرر كنن��د، ضررها تجربه اي مي ش��ود براي 
ارائه كار خوب. اخيراً ضوابطي براي اجراي كارهاي 
نمايشي اعالم شده بود كه كارگردانان قبل از اجراي 
كار براي مثال توس��ط س��ه كارگ��ردان ديگر بايد 
مورد تأييد قرار بگيرند يا موردهاي مش��ابه آن. اگر 
تمام كارگردانان، بازيگران و نويس��ندگان ما از قبل 
داراي پيشينه و مورد تأييد باشند پس چگونه براي 
جواناني كه به تازگي قصد ورود به اين عرصه را دارند 
فرصتي فراهم ش��ود؟ در اين بي��ن انتخاب نمايش 
هميشه با تماشاگر است، اصوالً اگر فيلم، نمايش يا 
كار فرهنگي خوب باشد و مورد استقبال مردم قرار 
بگيرد، تعريفش بين مردم مي پيچ��د و خود مردم 
داوطلبانه تبليغ اي��ن محصول فرهنگي را به صورت 

سينه به سينه انجام مي دهند. 
چ�راتئاترشهرس�تانوته�رانازلحاظ

كيفيتتفاوتزياديدارند؟
چون ه��ر فردي ك��ه يك مق��دار در ح��وزه نمايش 
احساس توانمندي مي كند شهرس��تان را رها كرده 
و به تهران مي آيد، كس��اني كه در گرايش هاي تئاتر 
و سينما تحصيل مي كنند بعد از برقراري لينك هاي 
ارتباطي ش��ان و امكان اجراي عموم ديگر در تهران 
مان��دگار ش��ده و ب��ه شهرس��تان برنمي گردند. در 
صورتي ك��ه هنرمنداني ك��ه در ابتدا از شهرس��تان 
آم��ده درس خوان��ده و توانمن��د ش��ده اند به جاي 
اينكه به شهرستان هاي ش��ان بازگردند و باعث بروز 
خودشان و رشد تئاتر شهرستان شان شوند در تهران 
مي مانند. اولين و مهم ترين علت اين امر آن است كه 
شهرستان ها به لحاظ امكانات سالن، مالي، بودجه و 
ارتباطات و... پاسخگو و جوابگوي نيازهاي شان نيست. 
اغلب كارگردانان و بازيگران ما كه قريب به 80 درصد 
جامعه هنري سينما و تئاتر تهران را شامل مي شوند، 
از شهرس��تان به تهران آمده اند. البته اين به معناي 
وفور امكانات در تهران نيس��ت بلكه انتخاب ميان بد 
و بدتر دو راهي است كه در وهله اول، هنرمندان ما با 
آن مواجه مي شوند. در واقع درصد رشد، ديده شدن 
و به نتيجه رس��يدن در تهران براي شان بيشتر است 
و اين امري انكارناپذير اس��ت. مركزيت هنر نمايشي 
زماني در يك اس��تان ايجاد مي ش��ود ك��ه مجموعه 
بودجه، ارتباط��ات و امكانات را با هم در آن اس��تان 
داشته باشيم. اين وضعيت در اصفهان، مشهد و شيراز 
به دليل ش��كل گرفتن اين مركزيت در اين استان ها 
كمي بهتر اس��ت، به مخاطب و اجراه��اي متعدد در 
اين استان ها توجه بيشتري ش��ده است. همين امر 
حتي سبب تبديل شدن مشهد به يكي از قطب هاي 
تئاتري كشور شده و تئاتر مشهد طي اين سال ها رشد 

به سزايي داشته است. 
برايافزايشامکاناتتئاتروحوزهنمايش
درشهرس�تانهابايدخواستاررسيدگي
كداممسئولباشيميابهاصطالحيقهچه

كسيرابگيريم؟
ابتدا بايد يقه شوراي عالي انقالب فرهنگي را بگيريم، 
چون مشروعيت دادن به كارهاي فرهنگي بر عهده 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي است. رئيس شوراي 

عالي انقالب فرهنگي ش��خص رئيس جمهور است 
و انواع و اقس��ام نهادها هم عضو اين ش��ورا هستند، 
بخش��ي از اين نهاد ها مس��ئوالن حقوقي اند، برخي 
هم حقيقي هستند. مس��ئوالن حقوقي مانند وزير 
فرهنگ ارشاد اسالمي و س��ازمان تبليغات اسالمي 
كه حوزه هنري زيرمجموعه اي از آن است. نهادهاي 
فرهنگي همه زيرمجموعه اي از آن هس��تند. وزارت 
ارشاد، حوزه هنري و بنياد ش��هيد همگي در زمينه 
هنر نمايش فعالي��ت دارند. تمام اي��ن زيرمجموعه 
اينها در شوراي عالي انقالب فرهنگي حضور دارند. 
در اين ميان شوراي انقالب فرهنگي بايد از اين اعضا 
گزارش بخواهد و يقه ش��ان را بگي��رد كه نمي گيرد. 
متأس��فانه ش��وراي انقالب فرهنگي قادر به گرفتن 
تصميمات اجرايي نيس��ت. مصوبات اين ش��ورا هم 
روي زمين مي ماند. براي مثال مصوبه اي به نام تئاتر 
در مدارس توس��ط ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
تصويب شده كه مفاد آن اين است كه براي مثال در 
هر مدرسه اي مي توان يك زنگ تحصيلي را به فعاليت 
تئاتر اختصاص داد و از ي��ك آموزگار فارغ التحصيل 
در اين رش��ته ب��راي تدريس در اين ش��اخه دعوت 
به عمل آورد. ما حدود 190 هزار مدرس��ه در كشور 
داريم كه مدارس اس��تثنايي و پيش دبستاني را نيز 
دربر مي گيرد. اگر تنها براي هر مدرس��ه يك معلم 
فارغ التحصيل هنرهاي نمايشي استخدام كنيم قريب 
به 190 هزار نفر مشغول كار مي شوند. ضرورت هنر 
نمايش در شكل گيري شخصيت و پرورش استعداد ها 
بر هيچ كس پوشيده نيست. وجود اين زنگ تحصيلي 
در مدارس تنها مختص مقطع خاصي نيست. ماحصل 
نمايش در مقاطع تحصيلي باالتر براي دانش آموزان، 
كمك به روابط عمومي باال، پرورش ش��خصيت، از 
بين بردن ترس ها، مهارت پذيرش كاستي ها، نقص ها 
و مشكالت مان و نحوه درست مقابله با آنهاست. اين 
شاخه در كشور هاي ديگر آن قدر اثبات شده است كه 
حتي روانشناس��ان براي خودشناسي و روان درماني 
از آن اس��تفاده مي كنند. چه بس��ا وجود يك زنگ 
نمايش تأثيرش از وجود يك مش��اور در مدارس به 
مراتب باالتر اس��ت. البته اين دو مورد در يك جهت 
و راستا هس��تند و مي توانند مكمل خوبي براي هم 
باشند. توجه به سالمت روحي، رواني دانش آموزان 
و كمك به رفع مش��كالت خانوادگي، ش��خصيتي و 
اجتماعي آنها نيمي از هدف آموزش و پرورش است 
پس بايد در اين راستا گام بردارد و اقدام هاي سازنده 
هم داش��ته باش��د و فقط در حد هدف و حرف باقي 
نماند. با اس��تخدام 190 هزار معلم در مدارس بايد 
ماهانه حق��وق و مزايايي براي اين عزي��زان در نظر 
گرفت، عالوه بر آن براي ش��كل گيري زنگ تئاتر در 
مدارس لزوم ايجاد س��الن تئاتر در مدارس به منظور 
ايجاد امكانات اوليه تئاتر احساس مي شود. همچنين 
پول و بودجه اي براي اين قضيه وجود ندارد و در اين 
صورت مصوبه روي زمين مي ماند. اصوالً بودجه تئاتر 
طي سال هاي گذش��ته و حال همواره دچار مشكل 
كم و كاستي بوده است. اگر از وزارت فرهنگ ارشاد 
اس��المي ميزان بودجه تئاتر را جويا ش��ويم به عدد 
18 ميليارد تومان مي رسيم. هزينه توليد يك فيلم 
سينمايي به طور متوسط يك ميليارد است. خودتان 
قضاوت كنيد 18ميليارد تومان بودجه براي تئاتر يك 
كش��ور 83 ميليون نفري كه مدعي داشتن فرهنگ 
غني هم هست يك شوخي بيش نيست. اين بودجه 
فقط كفاف راه اندازي دفتر و دس��تك و تش��كيالت 
مربوط به حوزه تئاتر و پرداخت حقوق كارمندان اين 

حوزه در طي سال را مي دهد.
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88498436سرويس فرهنگي

ام�روزهچ�ونتئاترب�هان�دازهكافي
مخاط�بوف�روشداردديگ�ربليت
رايگاننميدهد،ك�هاينخودگواهي
برافزايشمخاطبتئاترطيسالهاي
اخي�راس�ت.درح�الحاض�رخ�ود
گروههانس�بتبهفروشبليتش�ان
برنامهريزيدارن�دورويدرآمديكه
برايشانحاصلميشوداهميتقائلند

كيوانظهرابي*
در نمايش خرس، زن به معناي واقعي زن و مرد كاركردي مردانه دارد. متن 
روان و قلم شيواي چخوف بدون تكلف  هاي معمول به درك فضاي حسي اثر 
كمك شاياني كرده تا در عين غامض بودن ماهيت متن آن را براي مخاطب 

شيرين، دلپذير والبته سهل الفهم و دلنشين ساخته است. 
»خرس« مثل ساير آثار چخوف نگاهي عميق به روابط انساني دارد. زن و مرد 
با تمام پيچيدگي و در عين خود سادگي وجودي خويش با ظرافتي بي نظير 

در اين نمايش در كنار هم بار دراماتيك قصه را به دوش مي كشند. 
كاوش در روابط في ما بين زن و مرد از ديرباز دستمايه بزرگان ادب جهان 
بوده و ش��اهكارهاي بسياري بر اين اساس خلق ش��ده كه بي شك خرس 
يكي از زيباترين اين ايثار است. ريتم و تمپوي مناسب، شخصيت پردازي 
به جا و منطقي، كنش و واكنش  هاي معقول تأثيرگذار در لفافه اي از طنز 
از شاخصه  هاي اصلي اين متن نمايشي اس��ت.  گروه نمايشي اك در عين 
وفاداري به متن آنتوان چخوف كوشيده است مرز باريك بين طنز و درام 
موجود در نمايش را رعايت كند تا ركن اساس��ي متن و مواجهه زن و مرد 
در تقابل باهم به بهترين شكل ممكن محقق شود. در پرداخت اثر نمايشي 
تبلور ش��خصيت هايي كه در متن تنها به آنان اش��اره كوتاهي شده و در 
نمايش به عينيت رسيده اند از وجوه تمايز بارز به شمار مي روند.  فضاسازي 
با نور، پرهيز از هجو و لودگي، افزودن الگوهاي رفتاري ايراني به كاراكترها 
هم از جمله مواردي اس��ت كه در اي��ن خصوص بايد ذكر ش��ود. نمايش 
سرگرم كننده، مليح و مملو از لحظات خاصي است كه همراه با بازي خوب 
بازيگرانش توانسته با مخاطب ارتباط برقرار كند.  نمايش خرس بر اساس 
نمايشنامه ماندگار آنتون چخوف است. در اين نمايش ليلي صبري، نيما 
قربان زاده، فريد گلريز، الله حشمت پسند، نيما نيكمنش، عرفان سيف الهي، 

اليكا تصديقي و محمد سعوه ايفاي نقش می كنند.
*كارگرداننمايش

محمدخدادوست
در دل تراكم اكران منتهی به جشنواره فجر، كمدی »اژدر« هم روی پرده رفته؛ 
يك كمدی- فانتزی با رگه های نمادگرايانه كه هرچند پر است از بازيگران ريز 

و درشت ولی سئانس های فيلم به تدريج كم و كمتر شده است.
اين كاهش مداوم سئانس ها باعث شكل گيری ش��ايعاتی درباره احتمال 
توقيف فيلم هم شده. در چرايی اين توقيف هم داليل مختلفی ذكر شده 
كه از ش��وخی های كالمی كاراكترهايی كه نقش آنه��ا را علی انصاريان و 
ميرطاهر مظلومی بازی می كنند تا طعنه به روزنامه رس��می شهرداری را 
شامل می شود. بماند كه فيلم تعريض هايی هم به يك فيلم كالت سينمای 
ايران يعنی »گاو« دارد و اساس��اً خط اصلی داستان هم براساس شاخ گاو 
شكل می گيرد و پيش می رود. از ضعف های كمدی اژدر كه گريبانگير غالب 
كمدی های سينمايی كشور است و سازمان سينمايی بايد به شكلی منطقی 
و عملگرايانه اين ضعف را ترميم كند ولی در اين باره قدمی برنمی دارد  كه 
بگذريم »اژدر« را بايد يك پله باالتر از كمدی هايی بدانيم كه همه چيز را 
خالصه كرده اند در شوخی های كالمی چراكه كوشيده در كنار كمدی های 
كالمی از ايجاد كمدی-موقعيت برای پيشبرد داستان نيز استفاده كند و 
اين نقطه قوت آن است. نقطه ضعف كمدی،  ريتم كند تدوين است. انگار 
كه يك فيلم تلويزيونی را می بينی نه يك فيلم س��ينمايی. كمدی سازی 
س��ينمايی نياز به ضرباهنگی مناس��ب حال مخاطب دارد. عجول  بودن 
تماشاگر اين دوران و بديهی است كه »اژدر« چون در تدوين خيلی آرام و 

باطمأنينه پيش می رود مطلوب مخاطب اين دوران باشد. 
»اژدر« می توانست بس��يار پوياتر و باانرژی تر از فيلم فعلی باشد اگر تدوينی 
مناسب فضای فانتزی فيلم برايش درنظر گرفته می شد و نه يك تدوين آرام 
و خطی. ريتم آرام و باطمأنينه در س��اخت فيلم های هنری مطلوب سينمای 
جش��نواره ای به كار می آيد ولی وقتی بناس��ت فيلمی كمدی مخاطب پسند 
بسازيم اين ريتم مطمئناً كارس��از نيست. رضا س��بحانی كارگردان »اژدر« 
سينماگری تجربه گراست كه هم سابقه س��اخت فيلم هايی هنری همچون 
»خاك س��رد« را دارد و هم سابقه س��اخت فيلمی همچون »به تهران خوش 
آمديد«. برای همين از نظر تكنيكی سينما را می شناسد و در كمدی سازی هم 
سعی می كند كم نگذارد اما مشكل نوع نگاه هنری و صبورانه ای است كه در تضاد 
با كمدی خود را نشان می دهد. حاال اين سؤال مطرح است كه چرا اژدر روز به روز 
از تعداد تماشاگرانش كم می شود و با محدوديت بيشتری در سئانس روبه روست 
و آيا اين ناشی از ريتم است؟ هم بله و هم نه! بله از اين جهت كه شايد مخاطب 
فيلم را پس زده باشد و نه از اين جهت كه اژدر از ابتدای اكران، به دليل محدوديت 

سئانس دچار مشكل شده است كه گزينه اول محتمل تر به نظر می رسد.

تئاتر بدون انديشه ورزي با سيرك و شعبده بازي فرقي ندارد
»خرس« در مرز باريك درام و طنزگفتوگوي»جوان«بامهردادرايانيمخصوصدربارهچالشهايتئاترايران

واقعیت »اژدر« چیست؟

آگهى تغییرات شرکت روژان مو سهامى خاص 
به شماره ثبت 98889 و شناسه ملى 10101428947 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750747)

آگهى تغییرات شرکت حافظان ایمن نیرو با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 378337 و شناسه ملى 10320279540

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750750)

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا رایبد مهرسان درتاریخ 
1398/10/28به شماره ثبت 553346 به شناسه ملى 14008927506

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750743)

آگهى مفقودي 

 MAS421100F1189779 

آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشاور ارتاخه با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 295405 و شناسه ملى 10103310589

 سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750748)

آگهى تغییرات موسسه فرهنگى هنرى آواى سلمک به شماره 
ثبت 28153 و شناسه ملى 10320658963 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750749)

آگهى تغییرات شرکت ورز ایران سهامى خاص 
به شماره ثبت 49486 و شناسه ملى 10480044558 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750746) 

آگهى تغییرات شرکت مهرگام صنعت فرتاك با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 2853 و شناسه ملى 14007436969 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجارى رباط کریم (750745)

آگهى تغییرات شرکت فعاالن پیشرو آراد با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 539716 و شناسه ملى 14008257811 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750744)

آگهى تغییرات شرکت کیمیا سیستم نام ور شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 384292 و شناسه ملى 10320345948

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (750742)


