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فرهنگ و هنر- فیلم ســینمایی 
مجبوریم به کارگردانی، نویســندگی 
و تهیه کنندگی رضا درمیشــیان پس 
از 4 ســال باالخــره اکران شــد. این 
فیلم محصول ســال 1397 اســت و 
هنرمندانی چــون فاطمه معتمدآریا، 
نگار جواهریان و پارســا پیروزفر در 
آن به ایفای نقش پرداخته اند. داستان 
فیلم ایرانی مجبوریم درباره دختری 
کارتن خواب با بازی پردیس احمدیه 
است. آخرین ساخته رضا درمیشیان 
در جشــنواره فجــر اجــازه نمایش 
نگرفت و از اکران در این جشنواره جا 
مانده بود. با این حال، فیلم مجبوریم 
پارسا پیروزفر در نهایت پس از پشت 
سر گذاشــتن چالش های فراوان در 
ســینماها اکران شد و در پلتفرم های 
شــبکه نمایش خانگی در دســترس 

عالقمندان است. 
حواشــی ســاخت فیلــم 

مجبوریم درمیشیان
فیلمبــرداری فیلم مجبوریم در 
بیش از صد لوکیشــن در تهران انجام 
شــد و بخشــی از آن نیز در جنوب 
شــهر تهران ضبط شــده است. رضا 
درمیشــیان پیش از این فیلم، دو فیلم 
جنجالی »عصبانی نیستم« و »النتوری« 
را کارگردانی کرده اســت که این دو 
فیلم نیز برای اکران و دریافت مجوز با 
چالش های فراوانی مواجه شدند. این 
فیلم در اولین نمایش خارج از کشور 
خــود، در فســتیوال بین المللی فیلم 
توکیــو )TIFF( یکی از معتبرترین 
جشنواره های جهان و شاید مهم ترین 
فستیوال آسیا شرکت کرد. البته عوامل 
فیلم به دلیل شــرایط خاص کرونا و 
بصورت  جهانــی،  محدودیت های 
مجــازی در این فســتیوال حضور 
داشــتند. اولین پوستر فیلم مجبوریم 
بــا عنوان فیلــم No Choice برای 

شرکت در این فستیوال منتشر شد.
داستان فیلم مجبوریم

درباره خالصــه فیلم مجبوریم 

بایــد بگوییــم که این فیلم داســتان 
دختــری جوان اســت که بــه مرد 
میانسالی فروخته می شود تا فرزندی 
بــرای او بیاورد و از این طریق گذران 
زندگی کند. مرد پس از مدتی متوجه 
می شــود که دختر بچه دار نمی شود 
و فکــر می کند تا فــرد داللی که او را 

فروخته به او کلک زده است. 
بــا انجــام آزمایشــات متوجه 
می شــوند که عمل عقیم سازی برای 
ایــن دختر جوان اتفــاق افتاده حال 
آن که او اصــال از این عمل بی اطالع 
است. این اتفاقات و حوادث دخترک 
بیچاره را در کنار یک وکیل و مددکار 
اجتماعی قرار می دهد. فیلم مجبوریم 
درمیشــیان یکی از آثار جنجالی چند 
ســال اخیر اســت و به همین دلیل از 
جشــنواره فیلم فجر کنار گذاشــته 
شد. این درحالیســت که کسانی که 
فیلم را دیده انــد معتقد بودند برخی 
بازیگران همچــون پردیس احمدیه 
و فاطمه معتمدآریا شــانس سیمرغ 
داشتند و تعداد جوایز فیلم مجبوریم 
را می توانســتند باال ببرند. فیلم جدید 
درمیشیان پس از چندین ماه توقیف و 
تعلیق سرانجام چند وقت قبل مجوز 
نمایش گرفت و حاال بعد از 4 ســال 
در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 اکران 
آن شــروع شــد. این فیلم به قدرب 
کشــش دارد که توانست فروش قابل 
توجه و چشــمگیری در گیشه داشته 
باشــد. میزان فروش این فیلم بالغ بر 
1 میلیــارد و 600 میلیون تومان بود. 
مدت زمان مجبوریم رضا درمیشیان 
90 دقیقه اســت. حضــور بازیگران 
محبوبی چون پارسا پیروزفر و فاطمه 
معتمدآریا در این فیلم می تواند شانس 
موفقیت و فروش بیشتر آن را در زمان 
اکران افزایش دهد. پارســا پیروزفر و 
نگار جواهریان پیش از فیلم سینمایی 
مجبوریــم در فیلم ســینمایی »اینجا 
بدون من« به کارگردانی بهرام توکلی 
نیــز با یکدیگر همبــازی بودند و اثر 

ماندگاری را خلق کردند.
معرفی کارگردان 

رضا درمیشیان را قطعا می توان 
جزو کارگردانــان موفق و تاثیرگذار 
دهه نود سینمای ایران نامید. کارگردان 
جوان و به شــدت خالقی که کارش 
را با دستیاری بزرگانی چون داریوش 
مهرجویی در سینما آغاز کرد و آنقدر 
در محضر اســاتید بزرگ آموخت تا 
اینکه خــود تبدیل به یکی از بهترین 

کارگردانان حال حاضر سینمای 
ایران شد. فیلم مجبوریم 

جدیــد  دســتپخت 
النتوری  کارگردان 
و عصبانی نیســتم 
اســت. در این فیلم 
هم رضا درمیشــیان 

همچــون آثار قبلی اش 
دغدغه هــای اجتماعــی 
خــود را با زبان ســینما 

به تصویر کشــیده و 
باید دید آیا مورد 
مخاطبان  توجه 
قــرار  ایرانــی 
گرفت  خواهد 

درمیشیان  خیر!  یا 
در سال 1375 وارد 

فضای ســینما شــد و 
کار خود را با نوشتن 
نشــریات  بــرای 
کرد.  آغاز  سینمایی 

در ادامه ایــن جوان خالق و جویای 
نام در خدمــت کارگردانان مطرحی 
همچون داریوش مهرجویی، علیرضا 
داوودنژاد و فریدون جیرانی سینما را 
آموخت و به تدریج با ساخت مستند 
و فیلم کوتاه عزم خود را برای ساخت 

فیلم بلند جزم کرد.
بغــض با بازی بــاران کوثری، 
مهران احمدی و بابک حمیدیان اولین 
فیلم رضا رمیشیان در مقام کارگردان 
اســت. دومین فیلم ایــن کارگردان 
با وجود حواشــی بسیاری، سکوی 
پرتابی برای فوق ستاره این روزهای 
ســینمای ایران یعنی نوید محمدزاده 
بود. درمیشــیان در یــک دهه اخیر با 
فیلم های تلخ و اجتماعی خود، خود 
را به عنوان کارگردانی کاربلد و درجه 
یک مطرح ســاخت. درمیشیان حاال 
با فیلم مجبوریم درمیشــیان به عنوان 
ساخته خودش و فیلم المینور ساخته 
داریوش مهرجویی که تهیه کنندگی 
آن را برعهده دارد به سینماها برگشته 

است.
معرفی بازیگران 

در ادامه بازیگرانــی که در این 
فیلــم نقش آفرینــی کرده اند را با هم 

مرور می کنیم.
پردیس احمدیه 

پردیس احمدیه از بازیگران فیلم 
مجبوریــم دهه هفتادی 

سینمای ایران، اولین بار توسط حمید 
نعمت اهلل کشف و به افشین صادقی 
معرفی شــد تا در فیلم مقلد شیطان 
ایفای نقش کند. این بازیگر درخشان 
و آینده دار ایرانی با بازی در فیلم الک 
قرمز بسیار دیده شد و حتی توانست 

نامزدی جشن خانه سینما را برای این 
فیلــم تجربه کند. احمدیه این روزها 
پرکارتر از همیشه است. او چند فیلم 
اکران نشــده هم دارد که مجبوریم و 
المینور مهم ترین هایشــان هســتند. 
پردیس احمدیه یکــی از نقش های 
اصلی فیلم مجبوریم را برعهده دارد 
و در آن اولیــن همــکاری خود را با 
رضا درمیشیان تجربه کرده است. این 
بازیگــر جوان عالوه بر بازی در فیلم 
مجبوریم رضا درمیشیان ، ایفاگر نقش 
اصلی آخرین اثر داریوش مهرجویی 
هــم بــوده و حاال با هــر دو فیلم در 

سینماهای ایران حضور دارد.
پارسا پیروزفر 

بدون تردید یکــی از بازیگران 
متفاوت و خاص سینمای ایران پارسا 
پیروزفر است. بازیگری که با وجود 
توانایی باال و پیشنهادهای کاری بسیار، 
اغلب فعالیت خــود را صرف تئاتر 
کرده و بطور خودخواسته از سینما و 
تلویزیون دوری می کند. البته پیروزفر 
گاهی اوقات سری به سینما می زند و 
یکی دو کار سینمایی بازی می کند و 
دوباره چندوقتی از نظرها ناپدید 
می شــود. او از ســال گذشته 

دوباره به ســینما برگشــته و عالوه 
بر بــازی در فیلم  مجبوریم، تی تی و 
بی حسی موضعی، در عاشقانه حسن 
فتحی یعنی »مست عشق« نقش موالنا 
را در مقابل شهاب حسینی ایفا کرده 
است. قطعا حضور پارسا پیروزفر از 

هنرپیشه های مجبوریم جذابیت های 
زیاد را به فیلم جدید رضا درمیشــیان 
اضافه کرده اســت. در فیلم مجبوریم 
پارسا پیروزفر نقشی متفاوت برعهده 
گرفته و شاید اگر این فیلم به جشنواره 
فیلــم فجر راه پیدا می کــرد، کاندید 
دریافت سیمرغ شده بود. جدید ترین 
کار پارسا پیروزفر که این روزها شاهد 
آن هستیم سریال معروف یاغی است 
که حسابی سر و صدا به پا کرده است.

فاطمه معتمدآریا 
فاطمــه معتمدآریا دیگر بازیگر 
اصلــی اثــر جدید رضا درمیشــیان 
اســت و یکی از شخصیت های فیلم 
مجبوریم را بازی می کند. معتمدآریا 
ســال گذشــته عالوه بر بازی در این 
فیلم، در عامه پســند هم ایفای نقش 
کــرد. معتمدآریــا دو فیلم جان دار و 
بنفشه آفریقایی را هم در اکران داشت. 
جان دار در سینما اکران شد، اما بنفشه 
آفریقایی به دلیل شیوع ویروس کرونا 

به اکران آنالین رسید.
نگار جواهریان 

نــگار جواهریــان دیگــر نیاز 
به معرفــی ندارد و همــه مخاطبان 
سینمادوست با بازی ها و آثارش خاطره 
دارند. در میان بازیگران فیلم مجبوریم 
نگار جواهریان تنها بازیگری اســت 
که از آغاز ســال 98 تاکنون فقط در 
یک فیلم سینمایی ایفای نقش کرده 
و آن هم فیلم جدید رضا درمیشــیان 
اســت. این بازیگر پــس از ازدواج با 
رامبد جوان و بچه دار شدن کم کارتر 
از قبل شــده و باید دید روال 
فعالیت هــای هنری اش 
در آینده چگونه خواهد 
بود. اما با بازگشتش در 
خاتون  زیبای  سریال 
بــاری دیگر خوش 

درخشید .
مجتبــی 

پیرزاده
مجتبــی 

پیــرزاده از بازیگران 

جوان تئاتر، ســینما و تلویزیون ایران 
اســت که کار خود را در این عرصه با 
ســریال قلب یخی در سال 91 شروع 
کرد. بعــد از آن مجتبی پیرزاده بطور 
همزمان نقش هــای فرعی و کوتاه را 
در سینما و تئاتر برعهده گرفت و رفته 

رفته ســواد بازیگری خود را ارتقا داد 
تــا اینکه بازی در فیلم اصغر فرهادی 
و همچنین ایفای نقش اصلی سریال 
سایه بان پیرزاده را به عنوان بازیگری 
جوان و خوش آتیه مطرح کرد. پیرزاده 
که مسیر موفقیت را در سال های اخیر 
به تدریج و بــه خوبی طی کرده بود، 
ســال گذشــته در فیلم مجبوریم و 
همچنین فیلم تومان نقش های متفاوت 
و مهمــی را ایفا کرد. این بازیگر برای 
بازی در فیلم تومان در جشنواره فیلم 
فجر برای ایفای بهترین نقش مکمل 
مرد نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد، 
اما دســتش از جایزه کوتاه ماند. این 
دومین نامزدی مجتبــی پیرزاده پس 
از نامزدی اش در جشــن حافظ برای 

سریال سایه بان بود.
همایون ارشادی

همایون ارشــادی از بازیگران 
قدیمی و پیشکســوت سینمای ایران 
اســت که با وجود ســال ها فعالیت، 
هنوز هم کامال سرحال و سرزنده در 
حال بازی در آثار مختلف است. این 
بازیگر 73 در ســال های اخیر سریال 
مانکن را در شبکه خانگی داشت و در 
سال 98 دو فیلم مجبوریم و نیلگون را 
بازی کرده است. باید دید این بازیگر 
توانا در فیلم مجبوریم رضا درمیشیان 
چه نقشی دارد و تا چه اندازه توانسته 

است بدرخشد.
رضا بهبودی

رضــا بهبــودی از آن بازیگران 
تئاتری سینما و تلویزیون ایران است. 
همان ها که چند ســال یکبار وســط 
تئاتر هایشان هرازگاهی یکی دو تا فیلم 
سینمایی بازی می کنند. البته بهبودی 
در دهه نود گرایش بیشتری به سینما 
داشــته و در آثار مهمی نقش آفرینی 
کرده است. آخرین فیلم رضا بهبودی 
به ســال 96 و فیلم ســرو زیر آب اثر 
محمدعلی باشــه آهنگر برمی گردد. 
بهبودی درحالیکه فیلم مجبوریم را در 
اکران دارد، او در سریال ملکه گدایان 
به کارگردانی حســین سهیلی زاده به 
ایفای نقش پرداخت و در نقش دکتر 
بوکوفســکی نیز در ســریال خاتون 

ظاهر شد.
در ادامــه بخش هایی از یک نقد 
مثبــت و یــک منفی از فیلــم ایرانی 

مجبوریم را می خوانیم.
دبورا یانگ

رضا درمیشیان یکی از کارگردانان 
صاحب سبک در سینمای ایران است 
و مجبوریــم یک نمونــه ی دیگر از 
توانایی هــای او در ارائــه ی یک نقد 
اجتماعی تند و تیز است. با اینکه این 

فیلم مانند عصبانی نیستم و النتوری 
نمی توانــد مخاطب را میخکوب کند 
اما فیلمی خوش ســاخت با داستانی 
جــذاب و درامی مبتنــی بر حقوق 
انســانی در دنیای افــراد بی خانمان 
تهران است. مجبوریم با مرکزیت زنان 
ساخته شــده است و تضادی که بین 
حقــوق زنان برخوردار و فقیر وجود 

دارد را به تصویر می کشد.
افشین علیار

بازی هــای ســرد و بــی روح، 
دیالوگ های ســطحی با تمرکز روی 
ســیاهی ها نمی تواند بسط دراماتیک 
داشته باشد و اگر قرار است که شرح 
وضعــی از اوضــاع کارتن خواب ها 
را نشــان بدهیم، بهتر اســت آن را در 
قالب فیلم مســتند بسازیم، مجبوریم 
با این همه بازیگر ستاره اش فیلم پوچ 
و فیکی اســت که نگاهش به جوایز 
جشنواره های خارجی است، چراکه 
هیچ کــدام از آدم هــای فیلم و حتی 
موضوع فیلم برای درمیشیان تبدیل به 
مسئله و دغدغه نمی شود. هیچ بازی 
مهمی در فیلم دیده نمی شود. با وجود 
چند ســتاره در فیلم، اما اگر جای این 
بازیگران با نابازیگر عوض می شــد 

هیچ اتفاقی رخ نمی داد.
فیلم در مضمون زدگی و شیطنت 
اجرایی گیر کرده اســت برای همین 
نمی تواند جذابیت حداقلی محتوایی 
و فرمی داشــته باشــد. زمان طوالنی 
فیلــم، مخاطب را خســته می کند و 
منطقــی در طوالنــی بــودن و تعدد 
ســکانس ها وجود نــدارد، به همین 
جهــت مجبوریم ماننــد النتوری و 
 عصبانی نیستم اثری فراموش شدنی 

است«.
درصد رضایت از ســاخته 

جدید رضا درمیشان
اگر این سوال برای شما نیز پیش 
آمده است که ببینید آیا فیلم مجبوریم 
ارزش تماشــا دارد یا خیر؟ باید خیال 
شــما را راحت کنیم. این فیلم پس از 
اکران آنالین خود توانســت درصد 
بســیار باالیی را از رضایت مردم در 
ســایت های معتبر کسب کند. عالوه 
بر آن میزان فروش خوب این فیلم از 
دالیــل دیگر با ارزش بودن مجبوریم 
است. نکته بعدی که باید به آن اشاره 
شــود، حضور بازیگران و کارگردان 
مطرح فیلم اســت پس قطعا با اثری 

ضعیف روبه رو نخواهیم شد. 
آخریــن چیزی که به ان اشــاره 
می کنیم فیلم نامه و داستان اثر است که 
بــه معضلی اجتماعی می پردازد. پس 
پاسخ نهایی برای سوال اول بله است.

معرفی فیلم  »مجبوریم«  
با بازی پارسا پیروزفر و 

نگار جواهریان
فیلم مجبوریم پنجمین فیلم بلند رضا درمیشیان در مقام کارگردان است که پس از گذشت 4 سال

 باالخره اکران شد. 

فرهنگ و هنر- فیلم های »ابلق« 
و »شــب طالیی« به گردونه نمایش 
اضافه می شــوند تا رقابتی جدی میان 
نمایش های غم انگیز )درام ( اجتماعی 

شکل بگیرد.
فیلم های ابلق و شب طالیی، از 
چهارشــنبه 26 مردادماه به روی پرده 
می روند تا تعــداد فیلم های در حال 

اکران سینماها به 15 فیلم برسد.
نکته تامــل آور فیلم های اکران 
آن که، بــا نمایش 2 فیلــم اجتماعی 
از چهارشــنبه این هفتــه، تعداد آثار 
ایــن گونه )ژانر( به 9 فیلم می رســد. 
این در حالی اســت که فقط سه فیلم 
طنز )کمدی( به روی پرده هســتند و 
این ترکیب به معنای سرشــکن شدن 
فــروش آثار اجتماعــی بر روی پرده 

است.
درحالی که رقابت آثار اجتماعی 
با 2 فیلم تی تی و دوزیســت، به اوج 
خود رســیده است، حاال نمایش ابلق 
سبب سرشکن شــدن فروش این 2 
فیلم و چهارقطبی شــدن فروش آثار 
اجتماعی در حضور علف زار خواهد 

شد.
ابلــق، پنجمین فیلم نرگس آبیار 

اســت که در سال 99 جلوی دوربین 
رفت و در همان سال توانست، سیمرغ 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن 

خود کند.
عالوه بر این سیمرغ مهم، فیلم در 
سه بخش بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن )گالره عباســی(، چهره پردازی 
و جلوه هــای ویژه بصــری، موفق به 
افتخارآفرینی در ســی ونهمین دوره 

جشنواره فیلم فجر شد.
ابلق، داســتان زن جوانی است 
که در حاشــیه شهر زندگی می کند و 
درگیر اتفاقی می شــود. در این فیلم، 
الناز شاکردوست، بهرام رادان، هوتن 
شکیبا، گیتی معینی، شادی کرم رودی، 
مهــران احمدی و گالره عباســی به 

ایفای نقش پرداخته اند.
ابلق، سومین بازی مشترک الناز 
شاکردوســت و هوتن شــکیبا پس 
از فیلم های شــبی که ماه کامل شد و 

تی تی است.
در  قاســمی  محمدحســین 
شــرایطی حاضر به نمایش فیلم خود 
در این برهه زمانی شــده اســت که 
ســگ بند به تهیه کنندگی او موفق شد 
در اکران نوروزی امسال، با 41 میلیارد 

تومــان فروش، دومین فیلم پرفروش 
امســال لقب بگیرد. شــب طالیی، 
نخستین ساخته بلند سینمایی یوسف 
حاتمی کیا اســت. فیلمی که ابراهیم 
حاتمی کیا را در مقام تهیه کننده به خود 
می بیند اما اثر، تفاوت های بسیاری با 
شاخص های سینمایی این کارگردان 
سرشناس دارد. این فیلم، داستان یک 
هم نشینی شــبانه خانوادگی است که 
طی آن اتفاق های عجیبی رخ می دهد.
در این فیلم، حســن معجونی، 
یکتا ناصر، مریم ســعادت، مســعود 
کرامتی، بهناز جعفری، سوگل خلیق و 
سینا رازانی به ایفای نقش پرداخته اند.

نخســتین رونمایی از این فیلم، 
در جشــنواره فجر ســال گذشته بود 
که با دریافــت واکنش های متفاوت، 

افتخارآفرینی چندانی را رقم نزد.
ایرنا امیدوار است شورای صنفی 
نمایــش، ترکیب اکران را با همین 15 
فیلم نگه  داشــته و تا چنــد هفته، از 
نمایــش فیلم جدید خودداری کند تا 
فیلم سوزی، وارد مصادیق جدی تری 
نشود. البته که اولویت اکران با فیلم های 
کمدی اســت تا عــالوه بر چرخش 
اقتصاد ســینما، توازن حرفه ای تری 
میان آثار کمدی و درام های اجتماعی 

روی پرده شکل بگیرد.

فرهنــگ و هنــر- کمپانــی 
»یونیورسال پیکچرز« از اکران قسمت 
چهــارم مجموعه فیلم هــای »پاندا 
کونگ فوکار«  در سال 2024 خبر داد.

»یونیورســال پیکچــرز« اعالم 
کرد چهارمین قســمت فیلــم »پاندا 
کونگ فوکار«  8 مارس ســال 2024 
)18 اســفند ســال 1402( اکــران 
می شود. این مجموعه فیلم ها داستان 
اتفاقــات زندگی پاندایی به نام »پو«  با 
صداپیشــگی »جک بلک« را روایت 
می کنند که در چین باســتان زندگی 

می کند.
»پانــدا  فیلــم  نخســتین  در 
کونگ فوکار«  که سال 2008 در سینماها 
اکران شــد، »پو«  به عنوان »جنگجوی 
اژدها« یعنی یک کنگ فوکار حرفه ای 

برگزیده شــد. »پو« در قســمت دوم 
و ســوم توسط »استاد شــیفو« تعلیم 
می بینــد، برای تبدیل شــدن به یک 
قهرمان توانــا تالش می کند، چندین 
دشمن خطرناک را شکست می دهد و 
درنهایت با خانواده واقعی اش مالقات 

می کند.
ســه گانه »پاندا کونگ فوکار« در 
مجموع بیــش از 1.8 میلیارد دالر در 
جهان فروخت و با اقتباس از آن ســه 
سریال از جمله »شوالیه اژدها« ساخته 
شده اســت که نخستین فصل آن ماه 

گذشته از »نتفلیکس« منتشر شد.
هر سه فیلم »پاندا کونگ فوکار« 
عــالوه بــر فــروش موفقیت آمیز با 
واکنش مثبت منتقدان فیلم نیز مواجه 

شده اند.

هنوز جزئیاتی درباره چهارمین 
قســمت از »پاندا کونگ فوکار« اعالم 
نشــده اســت. پیش از این عالوه بر 
»جک بلک«، »آنجلینا جولی«، »داستین 

هافمن«، »ست روگن« و »جکی چان« 
صداپیشگی شخصیت های مختلف را 
در سه گانه »پاندا کونگ فوکار« برعهده 

داشتند.

»ابلق«و»شبطالیی«بهسینماهامیآیند

»پانداکونگفوکار«بازمیگردد

آخریــن ســاخته رضــا درمیشــیان در جشــنواره فجر اجــازه نمایــش نگرفــت و از اکــران در این جشــنواره جا 
مانــده بــود. بــا این حــال، فیلــم مجبوریــم پارســا پیروزفــر در نهایت پس از پشــت ســر گذاشــتن چالش های 
فــراوان در ســینماها اکــران شــد و در پلتفــرم هــای شــبکه نمایــش خانگــی در دســترس عالقمنــدان اســت. 

دوشنبه 24 مرداد 1401 ، 17 محرم 1444 ، 15 آگوست 2022، شماره 4016

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی صیادان 
کیش در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 1401/06/03 در محل مسجد 

عمران منطقه سفین قدیم برگزار می شود.
از تمامی اعضای محترم دعوت می شــود به منظور شرکت در جلسه 
فوق با در دســت داشتن کارت ملی رأس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1(انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
2(انتخاب بازرسین
3(انتخاب روزنامه

4(سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
ضمناً به اطالع می رساند که موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل 
مجامــع عمومی: تعداد آراء وکالتی هر عضــو حداکثر 3 رای دارد و 
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر  تا تاریــخ 1401/06/01 در محل دفتر تعاونی صیادان کیش 
حاضــر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را 

دریافت دارند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 )نوبت سوم(

شرکت تعاونی صیادان کیش ثبت شده به شماره 520 
و شناسه ملی 10861521650

هیئت مدیره شرکت تعاونی صیادان کیش


