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پيامك300099004806 :

 گروه فرهنگ
«من متعلق به منطقهای به نام پاریز هستم.
سیرجان یک قصبه به نام پاریز دارد که مرحوم
ابراهیم باستانیپاریزی ،تاریخدان و شاعر معروف
هم آنجا به دنیا آمد .من و باستانی به قول خودش
«همدلی»بودیم»اینبخشیازگفتههایکورس
سرهنگزاده در آخرین مصاحبه مطبوعاتیاش
است که در آن ضمن اشاره به زادگاهش ،از
دوستیاش با استاد باستانی پاریزی نیز سخن
گفته است .جالب اینکه استاد نیز در کتاب
مشهور خود با نام «نای هفتبند» و در بخشی
بانام«سرهنگیسرهنگزاده»کهبسیارخواندنی
است به توصیف شخصیت کورس آواز ایران و
پدرش پرداخته و او را همشهری و همدهی خود
عنوان کرده است .آنچه در ادامه میآید ،بریدهای
است از همین کتاب که خواندنش خالی از لطف
نیست.
 کودتا و کورس سرهنگزاده
در ستون «پارازیتچی» تهران مصور به
صورت شوخی یک رپرتاژ تهیه شده بود که در
میان هنرمندان اگر قرار باشد کودتا شود ،این تنها
کورس سرهنگزاده است که میتواند به اتکای
نام خود چنین کاری بکند و سپس گوشهها
و کنایههایی در هر باب .من ،باز هم به عنوان
شوخی ،جوابی نوشتم که در شماره  ۸مراد
 ۱۳۴۷همان مجله به چاپ رسید شوخی با یک
هنرمند همشهری _ و در واقع همدهی است و
خاطراتی از گذشتههای دور .شوخی و شوخی و
یک تفنن ادبی.
سرهنگزاده در هنر اصیل ایران از بهترین
خوانندگان ایرانی است که هوای دلانگیز او از
مرزهای دور نیز گذشته و خود من صفحات
بسیاری از او را در خانه دانشجویان ایرانی مقیم
پاریس به کرات مشاهده کردهام .افتخاری از این
باالتر برای یک پاریزی هست؟
 اینک مقالهی «سرهنگی
سرهنگزاده»
شوخیرپرتاژنویسهفتهگذشتهمجل هتهران
مصور در بابِ کودتای سرهنگزاده برای ُمخلص
هم تجدید خاطراتی کرد .نخست باید تذکر
دهم بر خالف تصور رپرتاژنویس ،از همان اول
رپرتاژ ،من دانستم که کودتای این سرهنگزاده
عقیم خواهد ماند! زیرا من اطالع داشتم و بهتر
میدانستم که این دوست خواننده و هنرمند ما
که اسم سرهنگ را پشت نام خود «کورس»
آورده تا چه حد سرهنگ است!
عالوه بر آن ،این سرهنگزاده  ،مگر خواننده

همان آهنگ «میترسم
میترسم من از آن چشا
میترسم نیست!» آدمی که
اینقدر ترسوست ،چگونه
میتواند فقط با یک سالح
 یعنی یک نام سرهنگ -دست به کودتا بزند؟ گمان
من آن است که هرگز با این
روش نمیتوان به تجریش
رفت!
از قدیم ما شنیده بودیم که
دو گونه سرهنگ وجود دارد:
یکی سرهنگان رزم و دیگری
سرهنگان بزم .سرهنگان رزم
آنها هستند که درجه خود را
در میدان جنگ و در زیر سایه
شمشیر و سرنیزه به دست
آورده اند و سرهنگان بزم آنان
هستند که فقط در مراسم
رسمی و سالنها ،نمایشگاه ها
و تشریفات شرکت میکردند
و دری به تختهای خورده و
درجهای به ایشان رسیده.
اما کورس از هیچکدام از
این دو طبقه سرهنگ به
شمار نمیرود .او نوع دیگر کوروس سرهنگزاده متولد پاریز سیرجان است.
سرهنگزادهایاست که باید
آن را شِق سوم سرهنگ شدن
روایتی خواندنی از کورس سرهنگزاده به قلم باستانیپاریزی
به حساب آورد و مربوط به
سابقهای است که شاید خود
کورس هم درست از آن واقف
نباشد.
خدا رحمت کند مرحوم
«حسن سرهنگزاده» پدر کورس را؛ مردی عهده گرفته بود( .به عنوان جمله معترضه عرض این درختها به ترتیب نظم طبیعت پیدرپی و باالی سر داوود علیهالسالم میایستادند که آواز
خوشصحبت ،باذوق ،موسیقیدان و ادیب بود .او کنم که من در همین عمر چهل و چند ساله خود پشت سر هم گل میدهند .گل بادام که ریخت او را بشنوند .باری مقصود این بود که کورس
سالهای اولیه سلطنت پهلوی اول در کوهستان دو بار جشن لغو امتیاز نفت را دیدهام ،یکی همان سیب گل میدهد و پس از آن گالبی و ب ِه و اگر ذوق و حالی و پرده صدایی دارد ،نتیجه
باصفای پاریز نمایندگی مالیه را داشت .او عالوه جشن که شب در دبستان پاریز برگزار شد ،من باالخره هلوها یکپارچه باغ را سرخ میکنند .ذوق و عالقه و تربیت پدر هنرمندش است که
بر ذوق شخصی یک گرامافون با دو جعبه بزرگ محصل سال دوم دبستان بودم و یکی ملی شدن سه ماه تمام شاید هم بیشتر بلبلها فرصت خود آن مرحوم دو دانگ صدایی داشت و گاهی
صفحات خوانندگان آن روزگار را همره داشت نفت در سال  ۱۳۲۹شمسی که دانشگاه تهران دارند که از این شاخه به آن شاخه بپرند اشعاری را زمزمه میکرد .این را هم عرض کنم
ی کنند .شبها تا صبح صدای که مرحوم سرهنگزاده از مشوقین بزرگ
که شاید نزدیک  ۱۰۰صفحه در آن قرار داده درس می خواندم .انشاهلل عمری باشد و جشن و نغمهخوان 
بلبل بلند است .روزها هم که این نغمهخوانی من در خردسالی برای سرودن شعر و نوشتن
شده بود .روزها اغلب در سایه درختان باغهای سوم لغو را هم ببینیم!)
سه ماه بهاران ،کوهستان پاریز و باغهای آن ادامه دارد .خصوصاً وقتی که آوازخوانی آغا ِز روزنامهای خطی بود و به هر حال من هم اگر
پاریز ،گرامافون مرحوم سرهنگزاده نوای قمر و
روحانگیز و بدیعزاده و امثال آنان را به دست امواج یک پارچه گلریزان است .هوای خوش و آفتاب خواندن کند ،گرامافون سرهنگزاده بسا اوقات گاهی با قلم بازیای دارم ،نتیجه تشویقهای
نسیم میفرستاد .به خاطر دارم جشن لغو امتیاز پربرکت این فرصت را به درختان میدهد که این پرندگان عاشق را شاخه به شاخه آنقدر بیدریغ اوست.
این را هم عرض کنم  -هر چند اصل مطلب
دارسی  ۱۳۱۱شمسی را که پدرم در دبستان دو سه طبقه در کنار هم قرار بگیرند .هلو در پایین میآورند که باالی سرمان به چهچهزدن،
قدیمی پاریز برگزار کرد ،یکی از برنامههای سایه گالبی ،گالبی در سایه بادام و گیالس در میپرداختند .از همان روزها برای من مسلم که سرهنگی کورس است به تاخیر میافتد -
انبساط جشن را گرامافون سرهنگزاده را به سایه هر دو پرورش مییابد .در بهار هر کدام از شد که این روایت صحت دارد که پرندگان کورس اصال در همان کوهستان ما متولد شده

«سرهنگی   سرهنگزاده»

به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت مرحومان

است و من (شب شیشه) تولد
او را درست به خاطر دارم هر
چند نزدیک به چهل سال از
آن وقت میگذرد .تابستانی
بود و مرحوم سرهنگزاده
در یکی از باغهای پاریز منزل
داشت (باغچه حاجیمیرزا
حاجی در دهنو)
صحبت از سرهنگی
جناب کورس بود .مرحوم
صحبت
سرهنگزاده
میکرد که حسینخان
پدر من -یعنی پدر حسن
سرهنگزاده – جد کورس
در اصل از مردم گلپایگان از
خانواده معظمی بود و وقتی
او را به سربازی برده بودند
(البته در زمان قاجار و به
صورت چریکی ،در آن روز
که کسب درجات و عنوانها
چندان حساب و کتاب
نداشت) اتفاقا قشونکشی به
بلوچستان شده بود( .بعدها
پدر کورس با دختری از مردم
بم ازدواج کرد و مادر کورس
بمی است و به همین جهت
کورس با آهنگهای داریوش
رفیعی که از بستگان بمی او
بود عالقه داشت.
حسینخان که اندک
سوادی داشت با درجه پایین
به خدمت پرداخت .در جنگ
بلوچها همه سربازان وحشت
داشتند .میگفتند بلوچها گفتهاند که اگر همه
سربازان را نکشند ،زنانشان شرعا بر آنها حرام
و مطلقه باشند .خود حسینخان صحبت
میکرده که یک روز در میدان جنگ سربازان
سنگرهای بلوچها را یکی پس از دیگری
گرفتند .تنها یک سنگر بر باالی تپهای بود
که همچنان مقاومت میکرد .بلوچها گریخته
بودند ولی چند تن بلوچ در سنگر باالی تپه
مثل تگرگ ،تیر بر سربازان میباریدند و هیچ
چارهای برای دفاع نبود .فرمانده سپاه ما فریاد
زده که اگر کسانی باشند که فداکاری کنند
که این سنگر را ساقط سازند ،من آنها را ترفیع
درجه و جایزه خواهم داد .باران تیر از اطراف
میبارید .بلوچهای سنگری از چهار طرف تیر

جنابآقای

رضاحسنبیگی
مهندس ناصر فاطمیزاده ،جوان ناکام رامین فاطمیزاده
مرحومه ژیال موحدی ،حاجیه ربابه نصرتآبادی

ای کاش تو بازآیی و من پای تو بوسم
هـر جا که گذشتی و دمی جای گرفتی

بر سجده روم صورت زیبای تو بوسم
آنجا روم و گریهکنان جای تو بوسم

یـادشـان را گـرامـی مـیداریـم

خانواده موحدی

درگذشــت مادربــزرگ گرامیتــان را
بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
میگوییــم .از درگاه خداونــد ســبحان
بــرای آن عزیــز از دس ـترفته مغفــرت
و آمــرزش الهــی خواســتاریم.

هفتهنامهپاسارگاد

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ارتبــاط ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2589و شناســه ملــی
 10861203746بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ :1397/08/14
الف-تعییــن ســمت مدیــران :خانــم راحلــه گرگینــی شــماره
ملــی  3060552118بــه ســمت مدیرعامــل ونائبرییــس
هیئتمدیــره آقــای اســکندر گرگینــی شــماره ملــی
 3131152771بــه ســمت رییسهیئتمدیــره خانــم
رقیــه آران شــماره ملــی 3060042683بــه ســمت عضــو
هیئتمد یــر ه
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل
(چــک  ،ســفته و بــرات ) و قراردادهای شــرکت و عقوداســامی
و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()355687

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا صنعــت رســا پویــا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4351و شناســه ملــی
 14007274791بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1397/05/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 آقــای مجتبــی رفیعینــژاد شــماره ملــی 3071120729بــه ســمت رئیسهیئتمدیــره ،آقــای محســن رفیعینــژاد
شــماره ملــی  3071106203بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئتمدیــره ،آقــای علــی عطاپور شــماره ملــی 2993751328
بــه ســمت نائبرئیــس هیئتمدیــره انتخــاب شــدند.
 کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــلچــک ،ســفته ،بــروات ،عقــود اســامی بــا امضــای مدیرعامــل
و رئیــس هیئتمدیــره و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()368221

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا صنعــت رســاپویا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4351و شناســه ملــی
 14007274791بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فوقالعــاده مــورخ  1397/05/22تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد:
 اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از :آقایــان مجتبــیرفیعینــژاد شــماره ملــی  ،3071120729محســن
رفیعینــژاد شــماره ملــی  ،3071106203علــی عطاپــور
شــماره ملــی  2993751328بــرای مــدت  2ســال انتخــاب
شــدند.
 آقــای ســعداله ســعیدپور شــماره ملــی 3149051932بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای اصغــر بیــداد شــماره ملــی
 3071866852بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()368250

آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه شــایان آهــک ســمنگان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4156و شناســه ملــی
 14006390857بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1397/07/13تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای آقــای
اســماعیل فخریــان بــه شــماره ملــی  3070331564بــه
ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره همــراه بــا امضــای
آقــای محمــد حاتمــی بــه شــماره ملــی  3070954774بــه
ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره یــا مجیــد مقامــی بــه شــماره
ملــی  3070107151بــه ســمت ریی ـس هیئتمدیــره همــراه
بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای آقــای
اســماعیل فخریــان بــه شــماره ملــی  3070331564به ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع
ثبــت شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()355686

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ارتبــاط ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2589و شناســه ملــی
 10861203746بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فوقالعــاده مــورخ :1397/08/14
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت
 2ســال انتخــاب گردیدنــد :راحلــه گرگینــی شــماره
ملــی  3060552118اســکندر گرگینــی شــماره ملــی
 3131152771رقیــه آران شــماره ملــی 3060042683
ب -آقــای اکبــر گرگینــی شــماره ملــی  3130307281بــه
عنــوان بــازرس اصلــی خانــم پــوران گرگینــی شــماره ملــی
 3131159138بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل شــرکت بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ج -روزنامــه پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت انتخــاب
گردیــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()355685

آگهــی تغییــرات شــرکت ســمنگانبار باســتان ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2376و شناســه
ملــی  10860073199بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1397/04/10تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد - :موسســه حسابرســی رهیافــت حســاب
تهران(حســابداران رســمی) شناســه ملــی 10100474104
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و قانونــی شــرکت و آقــای محمدرضــا
ارچندانــی شــماره ملــی  2559191520بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند
 روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت انتخــابشــد.
 ترازنامــه و حســاب ســود وزیــان شــرکت منتهــی بــه ســال 1396مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()355315

میانداختند ،هیچکس جرات نداشت از پشت
دیوارها و سنگر خود خارج شود.
حسینخانمیگفت:منازگوشهایبرخاسته
و بر پشت اسب جستم که خود را به کناری
بکشم ،در همین وقت صدای فرمانده برخاست
که هیچکس داوطلب نیست؟ صدای خشن و
وحشتناک او اسب مرا رم داد اسب وحشی شده
بود و از صدای تیر و زوزه فرار بلوچها خود را از
جا کند .من نتوانستم او را کنترل کنم ،از وحشت
نزدیک بود قالب تهی کنم ،اسب هم نامردی نکرد
مرا برداشت و یکسر به طرف سنگر دشمن در
باالی تپه ،چهار نعل ،بهتاختن روی آورد .هیچ
چارهای نبود تیر بلوچها از کنار گوش و سر و
گردن و دست و پایم رد میشد ،منتهی چون
اسب در حرکت بود اتفاقا تیر به جایی نخورد.
فرمانده که گمان میکرد من داوطلبانه بهاین
هجوم دست زدهام مرتبا فریاد میزد ،بارک اهلل
حسینخان ،احسنت ،احسنت! بلوچهای سنگر
هم که دیدند سواری بتاخت بهطرف آنها میآید
بهوحشت افتادند و چون تیرهایشان کاری نشد،
ناچار سنگر را تخلیه کرده ،زودتر بهفرار افتادند.
گویا آنها هم فکر کرده بودند من بهشهامت ذاتی
ب ه آنها حمله بردهام .اسب بیانصاف مرا یکراست
برد باالی سنگر و درست وقتی به سنگر رسید،
وسط سنگر از حرکت ایستاد .در همین حال
فرمانده لشکر و سربازان دیگر هم رسیدند و
در حالیکه همه فریاد شادی میکشیدند مرا
تشویق میکردند فرمانده هنوز به سنگر نرسیده
بود که فریاد زد:
احسنت ،حسینخان تو بهترین صاحب
منصب من هستی .از فردا تو را «سرهنگ»
خواهم کرد .فردا پیشنهاد سرهنگی من سفارش
شد و از آن روز مرا سرهنگ خواندند و به
«حسینخان سرهنگ» معروف شدم .مرحوم
حسینخان میگفت :فرمانده اصرار داشت و
به من میگفت که زودتر از اسب پایین بیا تا
روی تو را بوسه زنم ،اما من تعلل میکردم و
گفتم چند لحظه دیگر خدمت خواهم رسید.
حق هم داشتم زیرا پیاده شدن از اسب مستلزم
آن بود که لباس زیر را عوض کنم! به هر حال
این بود جریان سرهنگی حسینخان .مرحوم
پسرش حسنخان نیز به همین مناسبت فامیل
سرهنگزاده را برای خود انتخاب کرده است و
همین لقب اکنون به «کورس» رسیده است.
البد اکنون دیگر متوجه شدهاید که چرا بنده
حدس میزدم کودتای این سرهنگزاده عقیم
خواهدماند...

نــام :مرتضــی نــام خانوادگــی :خانآقائــی نــام پــدر :مریــد کــد ملــی 3070162101 :نشــانی:
اســتان کرمــان -شهرســتان ســیرجان تاریخ حضــور 1397/12/05 :ســاعت حضــور9:00 :
درخصــوص دعــوی علینــاز پورحســینعلی بــه طرفیــت شــما مبنــی بــر مطالبــه وجــه چــک در
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید .ایــن ابالغنامــه بــرای شــما
بــه ســامانه ابــاغ ارســال گردیــده اســت.
* بــه ســامانه ابــاغ مراجعــه کنیــد و بــا اســتفاده از شناســه و رمــز کاربــری خــود اطالعــات
ایــن ابالغیــه و پیوسـتهای آن را از قســمت «دریافــت بــا شــماره» بــا وارد نمــودن شــماره و
تاریــخ صــدور ابالغیــه دریافــت و مشــاهده کنیــد * .چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه ،حســاب
کاربری(شناســه و رمــز) ریافــت ننمودهایــد جهــت ثبتنــام بــه یکــی از دفاتــر خدمــات
الکترونیــک قضایــی و در صــورت عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحــد قضایــی مراجعــه
نماییــد * .عــدم مراجعــه بــه منزلــه اســتنکاف از قبــول اوراق قضایــی بــوده و ابــاغ محســوب
میشــود .شــورای حــل اختــاف شــماره  6شهرســتان ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای عبــاس عباســلو بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 123
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت چهــار ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ پــاک
 1فرعــی از  4901اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای عبــاس عباســلو ثبــت و
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا
بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع
مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه
 1397/11/15محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــرانکار ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  1326و شناســه ملــی  10860552017بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ  :1397/09/05کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی
بــا امضــای ثابــت مدیرعامــل و یــا رییسهیئتمدیــره بــه اتفــاق یکــی از
اعضــای هیاتمدیــره و یــا آقــای رســول اکبرینســب (امــور مالــی) ممهــور بــه
مهــر شــرکت و اوراق و نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل و یــا رییــس
هیئتمدیــره ممهــور بــه مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()355297
آگهــی تغییــرات شــرکت عمــرانکار ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  1326و شناســه ملــی  10860552017بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  :1397/04/31صورتهــای مالــی عملکــرد
منتهــی بــه  1396/12/29شــامل ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان تصویــب
شــد .موسســه ارقامنگــر آریــا بــه شــماره ثبــت  17755و شناســه ملــی
 10100617632بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای کــوروش نقــوی شــماره
ملــی  3131420081بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
انتخــاب گردیدنــد .روزنامــه پاســارگاد بــه عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار بــرای
درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها و موسســات
غیرتجاری ســیرجان ()355296

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات تلفــن همــراه آریــن پیشــگامان
ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3709و شناســه
ملــی  14004337710بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ :1396/12/20
الــف -محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس بخــش
مرکــزی -شــهر ســیرجان -خیابــان شــهید فالحــی -خیابــان باســتانی
پاریــزی -خیابــان شــهید فالحــی -پــاک  -20طبقــه اول -کــد پســتی
 7815876999تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح
فــوق اصــاح گردیــد.
ب -صــادرات و واردات انــواع برندهــای موبایــل و لــوازم جانبــی
موبایــل -صــادرات و واردات انــواع لــوازم الکترونیــک و دیجیتــال
خانگــی -صــادرات و واردات قطعــات و سیســتمهای لپتــاب و لــوازم
کامپیوتــر و دوربیــن بــه موضــوع فعالیــت الحــاق و مــاده مربوطــه
در اساســنامه اصــاح گردیــد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام
موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم(ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد)
ج -تعــداد اعضــای هیئتمدیــره بــه  4نفــر تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()353121

