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هنر ششم

 شماره 1199
 شنبه  9آذر 1398

خبر

در حاشیه سی و یکمین فستیوال تئاتر استان درسیرجان

خواب خیس ماهی
به روی صحنه رفت

نمای��ش «خواب خی��س ماهی» کاری
از گ��روه تئاتر باران از روز پنجش��نبه
هفتم آذر در محل تماش��اخانه (پالتو)
فرهنگس��را در بلوارهج��رت ب��هروی
صحن��ه رفته اس��ت .ای��ن نمایش که
هرشب از ساعت  18/30به روی صحنه
میرود با نویسندگی مهدی میرباقری
وکارگردانی محمد حسین خاکسارپور
آماده اجرا ش��ده است .به گفته محمد
حس��ین خاکس��ارپور کارگردان که با
نگارستان صحبت میکرد ،این نمایش در ژانر اجتماعی است و داستان
یک زن و مرد اس��ت که با وجود دوس��ت داشتن همدیگر ولی غرور و
خودخواهی باعث بهوجود آمدن دعواهایی بین این دو میش��ود و هر
زمان که اقدام به آشتی کردن میکنند دوباره همان غرور باعث ایجاد
دعوا ،بگو مگو و تنش بین آنها میش��ود .عوامل اجرایی این نمایش
بهترتیب عبارتند از :دس��تیارکارگردان ،سجاد حیدریفرد؛ بازیگران:
فیروزه شیخکرمی ،فرزان صالحیفرد ،بهارارواحی و سجادحیدریفرد،
منش��ی صحن��ه :نگین کریمی ،صداب��ردار وپخش موس��یقی ،فاطمه
س��هرابیان ،نورپرداز :فاطمه س��هرابیان ،فرهاد ستوده و صحنهگردان:
فائزه زیدآبادی .نمایش خواب خیس ماهی تا روز 21آذر ادامه دارد.

این حیوان شگفت انگیز

این عنوان تئاتر دیگری است که نمایش
خودش را از اول آذر ش��روع کرده و تا
پای��ان آذرماه در تاالر فردوس��ی ادامه
دارد .امیرحسین طاهری از کارگردانان
«این حیوان شگفت انگیز» در خصوص
محتوای این نمایش به پاسارگاد گفت:
مت��ن اصل��ی نمایش��نامه برگرفت��ه از
اث��ر آنتوان چخوف اس��ت که توس��ط
صدرالدین زاهد ترجمه شده است.
ب��ه گفت��ه وی ای��ن نمای��ش از دل
کارگاه��ی بیرون آمده ک��ه مترجم خود مدرس آن بوده اس��ت .این
نمای��ش قب��ل از محرم و صف��ر در کرمان روی صحن��ه رفت و حاال
در س��یرجان برای عالقهمندان به هنر تئاتر به نمایش درآمده اس��ت.
در این نمایش مهال مکیآبادی ،زینب ارکیان ،نجمه اس��دیفریدونی،
افس��انه قاسمزاده ،طیبه دانشفر ،الهام خسروی ،شبنم برفهای ،سجاد
خلیلی ،میالد افتخاری ،امیرحس��ین چراغیپور ،امیرفاضل رفعتی و
عباس اس��دیزیدآبادی بازی میکنند .مدیر تولید این نمایش گندم
نیکو اس��ت .اسما نوروزی موسیقی این تئاتر را بر عهده دارد ،حسین
شهس��واری مدیر صحنه اس��ت و مریم افس��ری طراحی صحنه آن را
انجام داده است.
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زرین سمنگان
سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2457و شناس�ه ملی  10860060172به اس�تناد

صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی م�ورخ 1398/05/16
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د  1- :آق�ای حامد اس�دی
زیدآب�ادی ش�ماره مل�ی  - 3071422271آقای مهدی
اس�دی زیدآب�ادی ش�ماره مل�ی  - 3071409922اقای
تیموری اس�دی زیدآبادی ش�ماره ملی 3071357362
بعن�وان اعضاهیئ�ت مدیره برای مدت دوس�ال انتخاب
ش�دند2- .خانم فاطم�ه غیاثی حافظی به ش�ماره ملی
 3071444702ب�ه عنوان بازرس اصلی وخانم س�یمین
اس�دی زیدآب�ادی ب�ه ش�ماره مل�ی  3071930151به
عن�وان بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی انتخاب
ش�دند 3- .روزنامه کثیراالنتش�ار نگارستان برای درج
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()647996

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زرین سمنگان
سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2457و شناس�ه ملی  10860060172به استناد

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/05/16تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  1- :آقای مهدی اسدی زیدآبادی شماره
ملی  3071409923به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای
تیمور اس�دی زیدآبادی به ش�ماره ملی 3071357362
ب�ه س�مت نائ�ب رئیس هیئ�ت مدی�ره  -آق�ای حامد
اس�دی زیدآبادی ش�ماره ملی  3071422271به سمت
مدیرعامل وعض�و هیئت مدیره 2-کلیه اس�نادو اوراق
بهادار وتعهدآورش�رکت از قبیل چک ،س�فته  ،بروات ،
قراردادها و عقود اس�المی با امضاء آقای حامد اس�دی
زیدآبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()647997

آگه�ی تغییرات ش�رکت ممتاز گس�تر پارس
شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت  3334و
شناسه ملی  14003341099به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/07/07س�رمایه
ش�رکت از مبلغ 1000000ریال ب�ه مبلغ 1250000000ریال
منقس�م ب�ه  125000س�هم ب�ا ن�ام ع�ادی  10000ریالی
از مح�ل پرداخ�ت نقدی ش�رکت طبق گواهی ش�ماره
53/6330م�ورخ  1398/07/09بان�ک تج�ارت ش�عبه
چه�ارراه آپادان�ا ب�ا افزایش یاف�ت و م�اده مربوطه در
اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اس�تان کرم�ان مرج�ع ثب�ت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()651006

تاسیس ش�رکت با مس�ئولیت محدود پرنیان
فناوری پردیس بل�ورد درتاریخ 1398/08/13
ب�ه ش�ماره ثب�ت  4748ب�ه شناس�ه مل�ی
 14008737677ثب�ت و امض�ا ذی�ل دفاترتکمی�ل

گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم
آگه�ی میگ�ردد .موض�وع فعالیت :طراحی وبس�ایت -
برنامه نویس�ی  -توس�عه ن�رم افزاری و س�خت افزاری
وس�ایل الکترونیکی نظیر موبای�ل  ،لپ تاپ و غیره-راه
اندازی س�ایتهای اینترنت -عرض�ه اینترنت  -طراحی
و س�اخت و نص�ب و راه ان�دازی و تعمی�رات در زمینه
کامپیوت�ر و سیس�تمهای الکترونیک�ی و اینترنت�ی و
اتوماس�یون صنعت�ی و اتوماس�یون اداری و ابزار دقیق
رایان�ه ای  -تولی�د قطع�ات الکترونی�ک  -تیولین�گ
خ�ودرو  -اخ�ذ نمایندگ�ی از ش�رکت ه�ای داخل�ی و
خارج�ی -خرید و فروش کلیه کااله�ای مجاز بازرگانی
 -ص�ادرات و واردات کلی�ه کااله�ای مج�از بازرگانی-

جشنواره در سکوت
میالد شهابینژاد

تقریب��اً اکث��ر اهالی
فرهن��گ و هن��ر و
حت��ی بی��ش از آن،
قشرهای مختلف جامعه بر اهمیت تئاتر
در انتقال مفاهیم پیبردهاند .اینکه تئاتر
در ادوار مختل��ف تاری��خ و ش��اید از بدو
تولد حرفهای خود ابزاری مورداس��تفاده
حاکم��ان و دولتیه��ا در جه��ت تبلیغ
ارزشه��ای خ��اص و ی��ا وارونه نش��ان
دادن حقایق بوده غیرقابلانکار اس��ت اما
ای��ن مطلب را با ای��ن هدف مینگارم که
بهنوعی دیگر از حض��ور در تئاتر بپردازم
البته که برگزاری سیو یکمین جشنواره
تئاتر اس��تان کرمان بهمیزبانی شهرمان
دلی��ل دیگ��ری ب��رای نگاش��تن در این
مورد ب��ود .در هوای رخ��وتآور روزهای
گذشته ش��هر «جش��نواره تئاتر» که در
غرب��ت اینترنت و س��کوت ش��بکههای
خبری برگزار ش��د با تم��ام نقاط قوت و
ضعفی که داش��ت ،جشن اهالی فرهنگ
و هنر این شهر بود که خوشبختانه جمع
قابلتوجهی در سیرجان را شامل میشد.
اجرای هش��ت اثر از آثار نمایشی استان،
تجم��ع و زیس��ت چن��دروزه هنرمندان
تئاتر اس��تان ،گفتگوها ،اش��تراکگذاری
تجربهه��ا ،انتقال خالقیته��ای هنری،
رقابتها ،ش��کلگیری ارتباطات هنری و
البته سیس��تم نور پالتو فردوس��ی ،همه
و هم��ه از اتفاقات کمنظیر جش��نوارهها
و این جش��نواره هس��تند اما تکرار مکرر
برخی اش��کاالت برنامهریزیشده در این
دوره و ادوار س��الهای اخیر تلخی همراه
با چاش��نی حماقت را بر سر زبانهایمان
بهجا گذاش��ته اس��ت .البت��ه پیش از هر
چیز باید اعتراف ک��رد که به همت دبیر
و معاون��ت اجرای��ی جش��نواره ،آقای��ان
پورمحسنی و موسوی ،یکی از منظمترین
و ک��م نقصتری��ن جش��نوارههای ادوار

ش�رکت در منافص�ات و مزایدات دولت�ی و خصوصی-
تامی�ن نیروی انس�انی ش�رکت درصورت ل�زوم پس از
اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط م�دت فعالیت
 :از تاری�خ ثبت ب�ه مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان
کرم�ان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر
س�یرجان ،محله خیابان آیت اهلل غفاری  ،کوچه موسی
ابن جعفر[5ش�هیدمحیاپورلری]  ،بن بست ((بلوردی))
 ،پ�الک  ، 60طبقه همک�ف کدپس�تی 7817645939
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000
ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا آقای
محمد رضا بلوردی به شماره ملی  3060322724دارنده
 2000000ریال س�هم الش�رکه آقای علیرض�ا بلوردی به
ش�ماره ملی  3071090293دارنده  8000000ریال س�هم
الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد رضا بلوردی به
شماره ملی 3060322724و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا بلوردی به شماره
مل�ی 3071090293و به س�مت رئیس هیئ�ت مدیره به
مدت نامحدود و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد
آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امض�اء مدیرعام�ل همراه ب�ا مهر ش�رکت معتبر می
باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت
تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()651974

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت س�اختمانی پدی�د
آوران جنوب شرکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  1439و شناس�ه ملی  10860538032به

استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ : 1398/08/01
نظر به اینکه آگهی تغییرات ش�رکت س�اختمانی پدید
آوران جن�وب ب�ه ش�ماره ثب�ت 1439و شناس�ه مل�ی
 10860538032در تاری�خ 25/12/1381تح�ت ش�ماره
47744صادر گردیده اس�ت لیکن ب�ه دلیل عدم اقدام
به موقع تاکنون درج در روزنامه رس�می کشور نگردیده
اس�ت لذا مراتب جهت درج در روزنامه رس�می کش�ور
اقدام میگ�ردد .ش�ماره 47744 :تاری�خ1381/12/25:
بس�مه تعال�ی آگه�ی تاس�یس خالص�ه اظهارنام�ه و
اساسنامه شرکت ساختمانی پدیدآوران جنوب سهامی
خاص ک�ه در تاری�خ  81/12/21تحت ش�ماره  1439در
دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و در تاریخ
 81/12/25از لح�اظ امض�اء ذی�ل ثبت تکمی�ل گردیده
اس�ت  .جهت اطالع عم�وم آگهی میگ�ردد1- :موضوع
شرکت:کلیه انجام مراحل راه سازی – بتن ریزی -جاده
س�ازی کانال س�ازی و تونل  -خرید و ف�روش مصالح و
ه�رکاری که در رابطه با امور س�اختمانی و بنا – نقش�ه
برداری -نقشه کشی -کارهای برقی -تاسیساتی -تهیه
مصال�ح س�اختمانی -ش�رکت در مناقص�ات2- %مدت
ش�رکت :از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3- %مرکز اصلی
ش�رکت :س�یرجان خیابان ش�یخ احمد کافی کدپستی
4- 78166%س�رمایه ش�رکت :س�رمایه ش�رکت مبلغ
ی�ک میلی�ون ریال منقس�م به یکص�د س�هم ده هزار
ریال�ی بانام که کل س�رمایه ش�رکت برابر نامه ش�ماره
 968/370-81/12/15بان�ک رفاه کارگران ش�عبه بلوار
صادقی س�یرجان پرداخت گردیده است شرکت آورده
غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد5- %آقای حسین
صیادی بس�مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای
محمدرضا نورمندی پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
و خانم مهدیه نصرت آبادی بسمت منشی و عضو هیئت
مدیره ش�رکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر

گذشته در س��یرجان برگزار شد و طرح
اشکالی که در این مطلب مطرح میشود
در خص��وص مباحث و رون��د تخصصی
جشنواره است.
در جش��نواره س��ال گذش��ته بخ��ش
گس��تردهای از هنرمندان استان به نحوه
بازبینی آثار و نحوه انتخاب داوران بازبین
و داوران اصلی جش��نواره نقد داش��تند.
بازبین��ی آثار تنها از طری��ق فیلم اثر که
در دورهی پیش انجام ش��د در این دوره
اصالحشده بود و هنرمندان حق انتخاب
داش��تند که اثرش��ان از طری��ق فیلم یا
بازبین��ی زنده دیده ش��ود ام��ا در مورد
انتخ��اب هیئ��تداوران بازبی��ن واصلی
جشنواره اشکاالت و نقدها همچنان باقی
است .ابتدا درخواست هنرمندان استفاده
از بازبینهایی از خارج از استان و عدالت
محور بود ،مس��لماً این خواس��ته دلیلی
جز اتفاقات و اش��کاالت گذشته نداشت.
گرچه باید یادآوری کنم که اس��تفاده از
داوران بازبین بومی در اکثر استانها رویه
معمول است اما استانهایی هم هستند
که در جهت شفافس��ازی و به خواست
هنرمندانش��ان از داوران شناختهش��ده
منطقهای یا کش��وری استفاده میکنند
اما متأس��فانه ای��ن مهم م��ورد موافقت
دس��تاندرکاران قرار نگرفت و در پاسخ
به مخالفین عنوان شد که حراست اداره
کل استان کرمان گزینههای معرفیشده
را تائید صالحیت نکرده است .استداللی
ک��ه کمی برای اهالی تئات��ر عجیب بود.
درنهای��ت داوران بازبی��ن اه��ل کرمان،
هش��ت اثر را برای رقابت در جش��نواره
برگزیدند .شش اثر از شهر کرمان ،یک اثر
از سیرجان و یک اثراز

گردی�د کلیه اوراق و اس�ناد رس�می و تعه�دآور بانکی
ش�رکت با امضاء منفرد آقای حسین صیادی مدیرعامل
همراه با مهر ش�رکت دارای اعتبار خواهد بود6- %آقای
قربانعلی به گزین بس�مت بازرس اصل�ی و آقای مهدی
نص�رت آبادی بس�مت بازرس علی البدل ش�رکت برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند7- %نشریه نگارستان
س�یرجان جهت درج آگهی های ش�رکت انتخاب شد%
8اساس�نامه شرکت در  64ماده و  11تبصره به تصویبرس�ید %اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()657600

آگهی تغییرات ش�رکت ترانس پوالد سمنگان
ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4219و
شناسه ملی  14006697570به استناد صورتجلسه

هیئت مدیره م�ورخ  1398/05/19تصمیمات ذیل اتخاذ
شد 1- :آقای محسن شیبانی شماره ملی 3070534732
به س�مت مدیر عامل و عضو هیئ�ت مدیره  -آقای علی
ش�یبانی ش�ماره مل�ی 3070534716به س�مت رئیس
هیئت مدیره  -شیوا شیبانی شماره ملی 3060545057
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق
به�ادار و تعهد آور ش�رکت  ،قراردادها وعقود اس�المی
وس�ایر نامه ه�ای اداری با امض�اء مدیرعام�ل همراه با
مهر ش�رکت معتبر می باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()657624

آگهی تغییرات شرکت امیر بتون کویر شرکت
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1109و شناسه
ملی  10630080484به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت

مدی�ره م�ورخ  - : 1398/06/05آق�ای عباداله صادقی
پ�ور گوغری به ش�ماره مل�ی  3130039317به س�مت
رئی�س هیئت مدیره و مدیرعام�ل  -آقای صابر صادقی
پور گوغری به ش�ماره ملی3479940048به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره  -آقای محس�ن عمو علی به شماره
ملی  1199389072به سمت عضو هیئت مدیره  - .کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک
 ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداس�المی و همچنین
اوراق ع�ادی و اداری با امض�اء آقای عباداله صادقی پور
گوغری به ش�ماره ملی  3130039317به س�مت رئیس
هیئت مدی�ره و مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر
میباش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرج�ع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتج�اری بافت
()657625

آگهی تغییرات ش�رکت ترانس پوالد سمنگان
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 4219
و شناس�ه مل�ی  14006697570ب�ه اس�تناد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
م�ورخ  1398/05/19تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د :
 - 1اعض�اء هیئت مدیره ب�ه قرار ذیل به مدت دو
س�ال انتخاب گردیدند - :محسن شیبانی شماره
مل�ی  - 3070534732عل�ی ش�یبانی تذرج�ی
ش�ماره ملی - 3070534716خانم شیوا شیبانی
شماره ملی  2- 3060545057آقای محمود آذره
ش�ماره ملی  3071473265بعنوان بازرس اصلی
و خانم آزاده محمدی ش�ماره ملی 3060062064
ب�ه عن�وان ب�ازرس عل�ی الب�دل ش�رکت برای
مدت یکس�ال مال�ی انتخاب ش�دند 3- .روزنامه
نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
ش�د  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت ش�رکت ه�ا و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()657630

ش��هر ان��ار .البت��ه یک��ی از نمایشهای
متقاضی شرکت در جشنواره که اتفاقاً از
ش��هر کرمان بود به عل��ت عدم برگزاری
حداق��ل پنج اج��رای عم��وم و مغایرت
ب��ا دس��تورالعمل اجرای��ی جش��نواره،
بدیهیترین اصل ش��رکت در جش��نواره
را دارا نب��ود اما ازآنجاکه برگزارکنندگان
کرمان��ی راه گش��ا هس��تند ،در حکمی
حکومتی از س��وی مدی��رکل محترم در
آخرین روزها به لیست شرکتکنندگان
جشنواره اضافه ش��د! و جالب اینجاست
ک��ه از میان پن��ج اثر متقاضی از ش��هر
س��یرجان ،تنها یک اثر مج��وز ورود به
جشنواره را دریافت کرد.
فاجع��ه آنجا رق��م خورد ک��ه خبر آمد
هم��ان داوران بازبی��ن کرمان��ی آث��ار
برگزیده در بخش رقابتی جش��نواره سی
و یک��م را داوری خواهند ک��رد .تخلفی
مح��رز و آش��کار که باید پرس��ید هدف
از برنامهری��زی ب��رای انج��ام این تخلف
آش��کار چه بوده است .البته این سؤال از
دوس��تان عضو در انجمن استان پرسیده
شد اما همان پاسخ عجیب تکرار شد که
حراس��ت اداره کل اس��تان از میان دهها
داور غیربومی که معرفی شدند هیچکدام
را دارای صالحی��ت الزم ب��رای داوری
آثار هنرمندان اس��تان تش��خیص نداده
اس��ت .حال این روند تائید صالحیت از
کجا و از کدام زمان باب ش��ده را کس��ی
نمیدانس��ت .این موضوع را از ریاس��ت
محترم حراس��ت اداره کل استان کرمان
جویا ش��دیم که اظهار داشتند هیچگونه
مداخلهای در روند انتخاب داوران ،نه در

آگهی تغییرات شرکت امیر بتون کویر شرکت
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1109و شناسه
ملی  10630080484به اس�تناد صورتجلسه مجمع

عموم�ی ع�ادی بطور فوق الع�اده م�ورخ 1398/06/05
 - :آق�ای عبادال�ه صادقی پ�ور گوغری به ش�ماره ملی
 ,3130039317آقای صابر صادقی پور گوغری به شماره
ملی ,3479940048آقای محس�ن عمو علی به ش�ماره
مل�ی  1199389072ب�ه عن�وان اعضای هیئ�ت مدیره
ب�رای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدن�د - .خانم ناهید
پورخسروانی به کد ملی  3070160794به سمت بازرس
اصل�ی و خانم س�ارا آذر ب�ه ک�د ملی3060473692به
س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال انتخاب
گردیدند - .روزنامه کثیراالنتش�ار نگارستان جهت نشر
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بافت ()657636

آگهی تغییرات شرکت نهال آب کرمان شرکت
سهامی خاص به ش�ماره ثبت  5699و شناسه
ملی  10860564655به اس�تناد صورتجلسه مجمع

عموم�ی ع�ادی م�ورخ  - : 1398/08/08اعضای هیئت
مدی�ره عبارتنداز - :آقای معین اس�المی ش�ماره ملی
 - 3071067518آق�ای مه�دی عظیم نژاد ش�ماره ملی
 - 3070134386آقای محس�ن اس�المی به شماره ملی
 3071071531ب�رای مدت دوس�ال انتخ�اب گردیدند.
 آق�ای مجتب�ی تیموری ش�ماره مل�ی 3071058391به س�مت بازرس اصلی وآقای حس�ین ابراهیمی میمند
ش�ماره ملی  3149612039به عنوان بازرس علی البدل
ب�رای مدت یک س�ال مال�ی انتخاب ش�دند - .روزنامه
کثیراالنتش�ار نگارستان جهت نش�رآگهی های شرکت
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتج�اری کرمان
()660109

آگهی تغییرات ش�رکت گوه�ر صنعت ماندگار
کویر ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره ثبت
 3686و شناسه ملی  14004245526به استناد

صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده
م�ورخ  - : 1398/07/30اعض�اء هیئت مدی�ره عبارتند
از - :محمد پاداش ش�ماره ملی  - 3130477519حسن
ناص�ری ش�ماره مل�ی  - 3031750470ج�واد پ�اداش
ش�ماره ملی  3071854838برای مدت  2سال انتخاب
گردیدند - .خانم ساناز ترکی شماره ملی 3060040915
بعنوان بازرس اصلی و خانم فرخنده بهرامی شماره ملی
 3479902448بعن�وان بازرس علی الب�دل برای مدت
یکس�ال مالی انتخاب شدند - .روزنامه نگارستان جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()665460

آگهی تغییرات ش�رکت گوه�ر صنعت ماندگار
کویر ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره ثبت
 3686و شناس�ه مل�ی  14004245526ب�ه

اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/07/30
 - :آق�ای محمد پاداش ش�ماره مل�ی 3130477519به
س�مت مدیرعام�ل و عضو هیئت مدیره  -آقای حس�ن
ناصری شماره ملی 3031750470به سمت رئیس هیئت
مدیره  -آقای جواد پاداش ش�ماره ملی 3071854838
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء
مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()665473

بخش داوران بازبین و نه در بخش داوران
اصلی نداش��تهاند .خوشبختانه در همین
میان تماسی از طریق هنرمندان استان با
مدیریت هماهنگی تئاتر استانها جناب
آقای الوند برقرار شد و موارد یاد شده به
ایشان انتقال داده شد که با پیگیریهای
مک��رر ایش��ان دو نف��ر از داوران اصل��ی
جشنواره از تهران آمدند اما بااینکه بعضی
از دلسوزان عرصه نمایش پیشنهاد دادند
داوران برجسته کشوری را با هزینه ستاد
اجرایی به سیرجان دعوت کنند -گروهی
ک��ه متهم به روابط و سیاس��تهای غیر
هنری و غیر شفاف هستند -دوستانی که
ارتباطش��ان با آنها غیرقابلانکار است را
بهعنوان داوران اصلی به سیرجان آورده و
بر شبهات ایجادشده افزودند .اینها همه
گفته ش��د تا ش��کل تازهای از حضور در
تئاتر را به تصویر بکش��یم .حضور افرادی
ک��ه ابتدا س��عی بر اتصال خ��ود به بدنه
تئاتر را داش��تند اما موفق نبودند ،حضور
کس��انی که در خلق آثار تخصصی تئاتر
به بنبس��ت خوردهاند ،حضور افرادی که
نتوانستند اصول و قواعد تئاتر را بپذیرند
و با اخالق هنری مشکل داشتند .حضور
کس��انی که اهدافی جز اه��داف بنیادین
تئات��ر را در س��ر میپروراندن��د و حضور
کسانی که حضورشان چشمانداز روشنی
برای تئاتر شهر و استان باقی نمیگذارد.
عدهای اس��تدالل میکنند که ضعف فنی
تئاتر شهر س��یرجان باعث عدم انتخابشان
ب��رای رقابت در جش��نواره ب��ود حالآنکه
همانها مدعی هس��تند س��الها در مقوله
آموزش و رش��د تئاتر ش��هر تالش

آگهی تغییرات ش�رکت سبز دانه کویر شرکت
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1686و شناسه
مل�ی  10860540992ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه

هیئ�ت مدی�ره م�ورخ  1398/04/19تصمیم�ات ذی�ل
اتخاذ ش�د 1- :آقای حمید عزت ابادی پور ش�ماره ملی
3071159382به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره -
آقای محمد عزت آبادی پور ش�ماره ملی 3071078404
به س�مت رئیس هیئت مدیره  -ش�رکت توس�عه طلوع
تج�ارت خلی�ج ف�ارس شناس�ه مل�ی 10320320224
بنمایندگی آقای محمد باقر عس�کری پور ش�ماره ملی
3071119712به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  2-کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ( از قبیل چک ،
س�فته وبرات ) با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
ی�ا نائب رئیس هیئت مدیره و س�ایر نام�ه های اداری با
امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()665477

آگهی تغییرات ش�رکت سبز دانه کویر شرکت
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1686و شناسه
ملی  10860540992به اس�تناد صورتجلسه مجمع

عمومی عادی س�الیانه م�ورخ  1398/04/19تصمیمات
ذی�ل اتخاذ ش�د  1- :اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل
ب�ه مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدن�د - :حمی�د عزت
اب�ادی پور ش�ماره مل�ی  - 3071159382محمد عزت
آبادی پور ش�ماره ملی  - 3071078404شرکت توسعه
طلوع تجارت خلیج فارس شناس�ه ملی 10320320224
بنمایندگ�ی آق�ای محم�د باق�ر عس�کری پور ش�ماره
ملی  2- 3071119712موسس�ه حسابرس�ی آبان ارقام
پارس شناس�ه مل�ی  10320610350بعنوان حس�ابرس
قانونی و بازرس اصلی و خانم افس�انه علی پور ش�ماره
ملی 0076176576بعنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکس�ال مالی انتخاب شدند  3- .ترازنامه و سود وزیان
س�ال مالی  1397مورد تصویب قرار گرفت  4- .روزنامه
نگارستان جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()665483

تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود برنا جم
کوی�ر درتاری�خ  1398/05/15به ش�ماره ثبت
 4691به شناس�ه مل�ی  14008524531ثبت و
امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح
زیر جهت اطالع عموم آگه�ی میگردد .موضوع فعالیت
:کلی�ه ام�ور خدمات�ی ادارات دولت�ی و خصوصی امور
نظافت بیمارس�تان ها و سایر ادارات دولتی امور طبخ و
توزیع غذا ،چاپ ئ تکثیر ،فضا سبز ،تاسیسات ،تامین و
نگهداری فضا سبز ،الیه روبی جویها،رنگ آمیزی،تامین
نیروی انس�انی ادارات از قبیل کار با کامپیوتر ،پارکبان
،ایاب و ذهاب البس�ه بیمارس�تان خری�د و فروش کلیه
ظ�روف یکبار مص�رف -کلیه امور مربوطبه اتشنش�انی
از جمل�ه تامین نیرو انس�انی جهت اطفا حریق ش�ارژ و
فروش کپس�ولهای اتشنش�انی درصورت ل�زوم پس از
اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط م�دت فعالیت
 :از تاری�خ ثبت ب�ه مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان
کرم�ان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر
س�یرجان ،محل�ه ک�وی پی�کان  ،خیابان ام�ام هادی ،
خیاب�ان ش�هید مس�تقیمی  ،پ�الک  ، 76طبقه همکف
کدپس�تی  7815933473سرمایه ش�خصیت حقوقی
عبارت اس�ت از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان س�هم
الشرکه هر یک از ش�رکا خانم فاطمه ایران نژاد پاریزی
به ش�ماره ملی  3071085419دارنده  500000ریال سهم
الش�رکه خانم نجمه ای�ران نژاد پاریزی به ش�ماره ملی
 3071866720دارنده  500000ریال س�هم الشرکه اعضا

میکنند .باید پرس��ید این تالش و حضور
چندین س��اله ش��ما چه نتیجهای داشته
اس��ت؟ به روی صحنه ب��ردن نازلترین و
بیکیفیتتری��ن آثار و به خ��ورد مخاطب
دادن آن بهعنوان تئاتر برند س��یرجان؟! آیا
نتیجهاش جز این بوده که جمع کثیری از
تازه واردین ب��ه عرصه این هنر پیش خود
بگوین��د اگ��ر این برند اس��ت پس من هم
میتوانم و دهها نفر در بدو حضورش��ان به
تئاتر کار برداشته و خود را کارگردان معرفی
کنند و در آخر هم باسیلی از انتقاد و تحقیر
روبرو ش��وند و در این فکر که مگر کار من
چه کم از آن اثر داش��ت که این نتیجهاش
توهین و تحقیر و آن تعریف و تمجید است.
متأس��فانه برخ��ی از م��ا بازیخوردهایم و
رسالت تئاتر را فراموش کردیم و پرداختیم
به جشنوارههایی که بهجای اینکه هنرمندان
آن را تشکیل و هدایت کنند ،این جشنوارهها
و روابط نامیمون درون آنهاس��ت که ما را
هدایت میکنند ،ل��ذا هنرمندان نهتنها در
این سیستم ُکنشگر نیستند بلکه عاملاند،
آگاهی در این فرآیند به حداقل میرس��د و
گمراهی و س��ردرگمی غالب میشود پس
چهبهتر که از این فرایند رهاش��ده و طبق
رسالت اصلی تئاتر به مخاطب عمومی شهر
بپردازیم اما این را نفی نمیکنم که باید بدنه
اصل��ی تئاتر در جهت رفع نواقص و ایرادات
سیس��تم تالش کند و بر حض��ور تمامیت
خواهانه عدهای پای��ان دهد که البته کاری
اس��ت بس دشوار و نیازمند آگاهی و دانش
مبنایی و آنگاه است که جشنواره را میتوان
به سمت آرمان اصلی خود سوق داد.
این مطالبه و خواس��ت جمعی است که
میتواند جشنواره
را به مس��یری
س��وق دهد
ت��ا نهتنه��ا
و
گری��ز
س��ردرگمی ایجاد
نکن��د بلک��ه می��ل و
رغبت به پیشرفت را
در هنرمن��د پرورش
ده��د بازپسگیری
جشنواره و بازگشت
معنی به جشنوارهای که
از کارکردها و معانی پیش��ین خود تهی
شده است را برای ادوار آینده آرزو دارم.

هیئ�ت مدیره خانم فاطمه ایران نژاد پاریزی به ش�ماره
ملی 3071085419و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2س�ال خانم نجمه ایران نژاد پاریزی به شماره
ملی 3071866720و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک،س�فته،بروات،قراردادها،عقود اس�المی و
همچنی�ن کلیه نامه ه�ای عادی و اداری ب�ا امضا نجمه
ای�ران ن�ژاد پاریزی هم�راه با مه�ر ش�رکت معتبر می
باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت
تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()666724

تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص تکین عرش
آس�یا درتاری�خ  1397/10/15به ش�ماره ثبت
 4551ب�ه شناس�ه مل�ی  14008055500ثبت و

امض�ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح
زیر جهت اطالع عموم آگه�ی میگردد .موضوع فعالیت
:انجام کلیه امور خدماتی ادارات دولتی و خصوصی ،امور
نظافت بیمارس�تانها و س�ایر ادارات دولتی امور طبخ و
توزیع غذا و رس�توران و تهیه مواد اولیه غذا امور چاپ
و تکثیر انجام امور تاسیس�ات تامی�ن و نگهداری زباله
س�وز الیروبی جوی ها و سمپاشی،جدول گذاری ،نصب
س�رامیک پیاده رو ها،رنگ آمیزی جداول تامین نیروی
انس�انی،اداری ش�رکت از قبیل کاربر کامپیوتر،پارکبان
،ایاب و ذهاب ادارات و موسس�ات و شرکت های دولتی
و خصوص�ی تهی�ه و توزیع البس�ه بیمارس�تان خرید و
ف�روش ،اکلیه ظروف یکبار مص�رف درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان
 ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان،
ش�هید عباس�پور  ،خیابان ش�هید علیار ش�ول  ،کوچه
ش�هید علیار شول[5ک ش محالتی  ، ]6پالک  ، 0طبقه
همکف کدپس�تی  7816793838س�رمایه ش�خصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم
به  100س�هم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  1000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی
ش�ماره  3612/139709251م�ورخ  1397/09/25ن�زد
بانک صادرات شعبه شهدا با کد  3612پرداخت گردیده
اس�ت اعضا هیئت مدی�ره خانم مریم مطه�ری زاده به
شماره ملی 3070358500و به سمت مدیرعامل به مدت
 2س�ال و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای رضا نصرت آبادی به ش�ماره ملی 3071432267و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم عصمت
پورابراهی�م آبادی به ش�ماره مل�ی 3071527640و به
س�مت نای�ب رئی�س هیئ�ت مدیره ب�ه مدت  2س�ال
دارن�دگان ح�ق امضا  :کلی�ه اوراق و اس�ناد به�ادار و
تعهدآور ش�رکت از قبیل چک،سففته،بروات،قراردادها
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امض�ا مدیرعامل و رئیس هی�ات مدیره مریم مطهری
زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای اکبر شهسواری به
شماره ملی  3060076601به سمت بازرس اصلی به مدت
یک س�ال مالی آقای روح اهلل عمادآبادی به شماره ملی
 3071936591به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج
آگهی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()670503

