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 گروهفرهنگوهنر
تانگیز» نمایشی از گروه نیما به
کمدی «این حیوان شگف 
کارگردانیصدرالدینزاهدوامیرحسینطاهریازیکمآذرماهدر
تاالر فردوسی روی صحنه رفته و اجرای آن تا پانزدهم آذر ادامه
دارد.متناصلینمایشنامهنوشتهگابریلآروتوبرگرفتهازچند
داستانازآنتوانچخوفاست.صدرالدینزاهداینمتنراترجمه
و از آن اقتباس کرده است .این نمایش از دل کارگاهی بیرون آمده
که اتفاقا صدرالدین زاهد مدرس آن بوده و دو ماه و نیم هم ادامه
تانگیز» قبل از محرم و صفر در
داشته است« .این حیوان شگف 
کرمان روی صحنه رفت و با استقبال مواجه شد .در این نمایش
مهال مک یآبادی ،زینب ارکیان ،نجمه اسدیفریدونی ،افسانه
قاس مزاده،طیبهدانشفر،الها مالثورهخسروی،شبنمبرفهای،سجاد
خلیلی،میالدافتخاری،امیرحسینچراغیپور،امیرفاضلرفعتی
وعباساسدیزیدآبادیبازیمیکنند.اسمانوروزیموسیقیاین
تئاتر را بر عهده دارد و سنتور مینوازد .همچنین مریم افسری
طراح صحنه ،گندم نیکو مدیرتولید و حسین شهسواری ،مدیر
صحنه این نمایش هستند .با امیرحسین طاهری در مورد این
تئاترگفتوگوکردیم.
 این کار را قبال آقای زاهد به تنهایی روی صحنه
برده بود چه شد که االن دو کارگردان دارد؟
حقیقتا این کار متعلق به آقای زاهد است .من برگزارکننده
کارگاه بودم ،شرایط را برای تمرینات فراهم و اجراها را برنامهریزی
میکردم و البته ایدههای اجراییام را به ایشان پیشنهاد میکردم.
هنگامتنظیمبروشور،ایشانفرمودندکهنقشمنبیشترازدستیار
کارگردانی بوده و اصرار کردند که کارگردانی مشترک باشد .من از
سراحترام،لطفایشانراپذیرفتم.
 باتوجهبهاینکهایننمایشازدلیککارگاهبیرون
آمدچهتفاوتیباباقیاجراهاداشت؟
تفاوتشان در هدفگذاری است؛ در این که هدف پروژه
آموزشی است یا تولیدی .پس مثل سایر پروژهها نبود که ابتدا
بر اساس دغدغهای نمایشنامهای انتخاب شود و در تناسب با
شخصیتهاینمایشنامهتیمبازیگریوالیآخر.مایکفراخوان
 گروه فرهنگوهنر
با برگزاری سی و یکمین جشنواره تئاتر استان
کرمان در سیرجان سالن فردوسی و پالتوی شهرداری
تجهیز شدند .بهترین اتفاق جشنواره تئاتر استان
کرمان برای سیرجان تجهیز سالن فردوسی و پالتوی
شهرداریبود.اتفاقیکهشایدبدونجشنوارهچندسال
یداد .مجید پورمحسنی رئیس اداره
دیگر هم رخ نم 
ارشاد سیرجاندررابطهبا اینکه آیا این تجهیزات (نور،
صوتو )..دائمیدرسیرجانهستندبهپاسارگادگفت:
بله.تجهیزاتبرایهمیشهنصبشدهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارشنبه
هفتهگذشتهدرمراسماختتامیهسیویکمینجشنواره
تئاتر استان که از 27الی 29آبانماه به میزبانی سیرجان
برگزارشدگفت:تولیداتنمایشیواجراهایتئاتراستان

کارگاه آموزشی دادیم ،و تعدادی جوان
مشتاقآمدندوثبتنامکردند.
گفتوگو با امیرحسین طاهری
 چرا نمایشنامهای از آنتوان
یکی از کارگردانان کمدی «این حیوان شگفت انگیز»:
چخوفراانتخابکردید؟
پیشنهاد آقای زاهد بود که به دلیل
تعدد شخصیتها و ساختار اپیزودیک
ای ن متن برای کارگاه مناسب است .ایشان
این نمایشنامه را حدود چهل سال پیش
در پاریس اجرا کرده بود و نمایش با
نقدهای موافق ی هم روبهرو شد .بیشتر از
اینجهت که اجرا با آن که اصالت روس
و زبان فرانسوی داشته ،حایز رنگو بوی
شرقی و ایرانی بوده است .در همین اجرای
سیرجان هم این تلفیق غرب و شرق در
نمایشنامه ،موسیقی ،دکور و جنس بازیها
مشخص است .در عی ن حال میخواستیم
نمایشنامهای باشد که هنرجویان کارگاه
بتوانندهنگامتمرینآن،آموزشهمببینند.
بایدنمایشنامهایانتخابمیشدکهانعطاف
الزم برای تطبیق با شرایط کارگاه را داشته
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
باشد و میتوانست آموزشهای ارایه شده در
کارگاه را به طور کاربردی به هنرجوها نشان دهد و در ضمیرشان محسوسیداشت هاند.یکموضوعمهمدیگردراینکارگاه،نهادینه
شدناخالقتئاتریدربچههابود:نقدپذیری،کارگروهیوتعامل
نهادینهکند.
 با توجه به این که این کارگاه دو ماه و نیم ادامه چند جانبه .در این کارگاه هنرجویان همدیگر را به عنوان یک
پیکر واحد شناختند .احترام و صبر و دقت و حوصله را از نزدیک
داشتبههدفتانرسیدید؟
نتیجهی آموزشی ،بله اما نتیجهی اجرایی را مردم باید روی دیدندوآموختند.یادگرفتندکهجسارتداشتهباشند،پیشنهاد
صحنهببینندونظربدهند.هرچنداستادزاهدنقشیدرانتخاب بیاورندوایدهپردازیکنندواینایدههاراباکارگردانمطرحکنند.
بازیگران ،تامین سرمایه ،محل اجرا و دیگر پارامترهای موثر بر اینکارگاهیککارگروهیبهمعنایکاملبودیعنیهمهنسبت
تولید نداشتند .حضور ایشان آنچنان تاثیرگذار بوده که آن را به هم و نسبت به کار مسئو لاند .نظم و ترتیب شرط اساسی
میتوان به خوبی در اتمسفر اجرا حس کرد .بازیگرانی که این است .مثل تمرین برخی ورزشها نیست که دو نفر روبهروی هم
بختراداشتندکهتاپایانکارگاهواجراهادرکناراینپروژهبمانند ،بایستند و هر یک بخواهند بر دیگری غلبه کنند .در این تمرین
در درک دنیای بازیگری و تواناییهای عملی و ذهنی پیشرفت اگریکیچوبرابیاندازدودیگرینتواندآنرابگیردپنجاهدرصد

تئاتر ،یک سبک
زندگی است

در پنج سال اخیر بیش از صد درصد افزایش داشته است.
محمد علیزاده افزود :از اقدامات مهم اخیر دولت،
ایجاد هماهنگی و ارتباط نزدیک با انجمنها و
تشکلهای فرهنگی و هنری خصوصا تئاتر ،کمک به
ایجادزیرساختها،اصالحشیوههایحمایتیتولیدات
نمایشیوجلوگیریازپراکندگیمنابعهرچنداندک
حمایتی از تیاتر بوده که افزایش رشد این هنر فاخر را
بههمراهداشتهاست.
وی شهرستان سیرجان را پس از مرکز استان
دومینشهرستاندرفعالیتهنرتئاترورشدتولیدات
نمایشی دانست و ادامه داد :حمایت شرکتهای
اقتصادی ،بخش خصوصی و نهادهای عمومی در
شهرستانسیرجانازهنرهایمختلفوفعالیتهای
فرهنگی قابل توجه و بینظیر بوده است که امیدوارم

نفر اول مقصر است که چوب را خوب نیانداخته .هرچند این نوع
اخالقیاتابتداییوبدیهیهستندامانیازبودرویآنهاتاکیدشود.
دراینکارگاهدرابتداحدودپنجاهنفراسمنویسیکردندوبعضی
بهعلتمشغلهکاریومشکالتخانوادگینتوانستندادامهدهند
ولیآنهاهمیاریگرمابودند،وازحضورهمهآنهاتشکرمیکنم.
 تفاوت کار با یک کارگردان حرفهای و یک
کارگردانمعمولیچطوربود؟
آقای زاهد سابقهی بیش از نیم قرن کار تئاتر را دارد .از کارگاه
نمایش و کار کردن با اسطورههای تئاترهای بزرگ ایران گرفته تا
تجربهی همکاری با بزرگترین کارگردانهای دنیا مثل پیتر بروک.
ایشان بعد از مهاجرت به فرانسه در دانشگاه سوربون تا مقطع دکترا

تئاترخواندهاندونمایشهاییرابهزبانفارسی
و فرانسه اجرا کردهاند .ایشان کارهای ایرانی
را در همه جای دنیا به نمایش گذاشت هاند.
تجربه و دانش وسیع ،در کنار فروتنی و تعهد
و ایمانی که به کارش دارد ،از ایشان معجون
عجیبی ساخته است که در این روزگار حتی
در بین همنسالن ایشان هم نادر است .من از
ایشانآموختمکهتئاترصرفایکسرگرمیو
تفریحنیستبلکهیکپیشهوسبکزندگی
است .در این سبک زندگی فقط لحظاتی را
که تمرین میکنی و یا روی صحنهای بازیگر
نیستی ،لحظهای که نشستهای و صبحانه
میخوری هم بازیگری و باید بدانی چه
میخوری .ساعت خواب و بیداریات باید
معلوم باشد .نرمش و تمرین روزانهات باید
مشخص باشد .رژیم غذایی ،مطالعه ،نوع
ایستادن و حرف زدن و همه آنچه منش
یک انسان است ،باید هنرمندانه باشد .همه
اینهاست که یک بازیگر را بازیگر میکند.
برای همین یک بازیگر نیاز به مراقبت 24
ساعته دارد و تمرین مرتب روزانه ،به تدریج
تبدیلبهیکتزکیهنفسمیشود.
 چراشماابتدااینکاررادرکرمانرویصحنهبردید؟
چون سالن نداشتیم .ابعاد دکور باعث میشد که نتوانیم
در پالتوی فرهنگسرا اجرا کنیم .بعد هم که محرم ،صفر شد و
باز هم سالن آماده نبود .االن هم که به یمن و برکت جشنواره
سالن فردوسی تجهیز شده ،چون گروههای دیگری در نوبت اجرا
هستند،نمیتوانیمبیشتراز ۱۵شباجراداشتهباشیم.
 این کار در کرمان با نقدهایی مواجه شد از جمله
اینکهبازیبازیگرانیکدستنبودوبازیگرانآمادهنبودند.
دراینکارچندنسلبازیگریحضوردارند.ازآنهاکهتجربهاول
راازسرمیگذرانندتاکسانیکهسابقهیطوالنیدارند.همانطور

جشنواره تئاتر استان کرمان در سیرجان به پایان رسید

تجهیز سالنهای تئاتر سیرجان
کاهش نداشته و روند حمایتی خود را ادامه دهند .به
گفتهی وی راهاندازی و ساخت تئاتر شهر سیرجان
کلید خورده و حمایتهایی از سوی بخش خصوصی
و غیر دولتی در این زمینه شکل گرفته است که همراه
بهراهاندازیتیاترشهرکرمانپیشرود.
سرپرست فرمانداری سیرجان نیز در این مراسم
پویایی هنر تئاتر را نشان دهنده پویایی جامعه دانست و
گفت :تئاتر نمادی از تمامی هنرهاست و میتوان گفت
بسیاریازهنرهازاییدههنرنمایشهستند.

محمد محمودآبادی افزود :جشنواره تئاتر استان
محلی است برای دیدار هنرمندان با یکدیگر و با مردم و
نیزمکانیبرایتبادلتجربیاتهنرمنداننمایشاست.
ویادامهداد:جایگاههنرمندتئاتردرجامعهایفرهیخته
از آن جهت ارزشمند است که میتواند با اجرا و تولید
یک نمایش موثر به ارتقای فرهنگی یک جامعه کمک
شایانیداشتهباشد.
مجید پورمحسنی رییس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی سیرجان نیز در این مراسم به ارایه گزارشی از

اقدامات انجام شده در برگزاری جشنواره تئاتر امسال به
میزبانی سیرجان ارائه داد و در ادامه از پیشکسوتان هنر
تئاترشهرستانتجلیلشد.
سپسبرگزیدگانجشنوارهتئاتراستانکرمانازبین
هشتنمایشدراینجشنوارهمعرفیوازآنهاتجلیلشد.
هیات داوران سی و یکمین جشنواره تئاتر استان
کرمان دو نمایش «پنج و نیم صبح» به کارگردانی علی
صادقی و « َدم» به کارگردانی سامان پهلوان را از این
جشنواره به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر

که اشاره کردم هدفگذاری در این پروژه با پروژههای تولیدی
صرف ،متفاوت است .وقتی بخواهید نقد کنید ،باید ببینید هدف
محصولچهبودهاست.مثالوقتیمیخواهیدیکماشینمسابقه
را نقد کنید بر اساس سرعت و شتاب نقد میکنید .ولی ماشین
خانواده بر اساس راحتی و جادار بودن و . .نقد میشود .هدف کار
ما آموزش بوده .ما در یک شرایط دشوار و تمرین خیلی فشرده تا
روزی ده ،دوازده ساعت کار کردیم .همه اعضای گروه همت کردند
که در کنار ما ماندند و من به تکتک آنها افتخار میکنم.
 یکمشکلیکهدراجرایکرمانوجودداشتاین
بودکهکارزودرویصحنهرفتهبودونیازبهتمرینبیشتر
داشت،اینموضوعدرسیرجانحلشدهاست؟
باهمهیمشکالتیکهازنظرزمانومکانتمرینوتنگناهای
زمانیوهماهنگیبرایاینگروهبزرگداشتیم،گماننمیکنمدر
سالیان اخیر ،هی چ گروهی آمادهتر از اینگروه داشتهایم .آمادگی
تکههریکازآنهابههمهینقشهامسلط
بازیگراندرحدیاس 
است و حتی در صورت ترک تمرینات از جانب کسانی ،دیگران به
راحتی میتوانند جای خالی آنها را پر کنند .در همین اجرا برای
دونفرازبازیگرا ن چنیناتفاقیافتادومسئلهبهآسانیرفعشد.
 یکی دیگر از نقدها به این موضوع برمیگشت
کهانسجامبیناپیزودهابرقرارنمیشود.
اپیزود واحدهای مستقل نمایش یاند که با نخ باریکی به هم وصل و
چیدهمیشوند.آننخباریکمیتواندکاراکتر،مکان،زمان،تمو. .باشد.در
ایننمایشارتباطتماتیکبیناپیزودهاکامالوجوددارد.همهیاپیزودها
داستانهای چخو فاند که مربوط به دورا ن گذار جامعه از فئودالیته به
بورژوازیهستندونقشوتاثیرزنانوحقوقومسایلآنهاموضوعهمهی
اپیزودهاست.اصوالخاصیتکاراپیزودیکایناستکهمیتوانیدهرتعداد
اپیزودرابدوناینکهمحدودومجبوربهابتداوانتهایمشخصیباشیدکنار
همبچینید.امادرجامعهمایکنگاهوحدتگراحاکماستکهدوستدارد
همه چیز را یککاس ه کند و هر ساختاری را به خط واحد روایت تقلیل
بدهد .از طرفی عموما از تنوع فرمهای نمایشی بیاطالعایم و مستبدانه
میخواهیم هر تئاتری تنها یک صدای واحد داشته باشد .در حالی که
اپیزودهایمتنوع،دنیاهاورنگهاوصداهایمتنوعراباخودمیآورند.

معرفیکرد.
دربخشکارگردانی،سامانپهلوانکارگرداننمایشدم،
علی صادقی کارگردان نمایش پنج و نیم صبح و محمدرضا
حیدریکارگرداننمایش«بهخندهگندمکهرویایآرد»به
ترتیب رتبه اول تا سوم جشنواره را کسب کردند .تندیس
بهترین بازیگر مرد به علی صادقی از گروه نمایش پنج و نیم
صبحتعلقگرفتوامیرحسیناشرفعسکریبازیگرهمین
نمایش رتبه دوم بخش بازیگری مرد را کسب و رتبه سوم
اینبخشبهطورمشترکبهمحمدرئیسیازنمایشپنجو
نیم صبح و رضا شیخ زاده از نمایش دم تعلق گرفت.
هللزادهازگروه
تندیسبهترینبازیگرزنبهمریمعبدا 
نمایش «تجربههای اخیر» تعلق گرفت .افسانه ولدیانلو
بازیگر نمایش دم و آرزو جعفری بازیگر نمایش پنج و نیم
صبح به طور مشترک رتبه دوم و آناهیتا هاشمی بازیگر

نمایش تجربههای اخیر رتبه سوم این بخش را به خود
اختصاص دادند .در این بخش از بهاره علیرضایی ،سیما
رزاز نژاد و سحر ساالری تقدیر شد.
تندیس این جشنواره در بخش نویسندگی به جلیل
امیری و علی صادقی تعلق گرفت و از مهدی موس یزاده
نویسنده نمایشنامه «موسم زردآلو» تقدیر شد .همچنین
از شهرزاد بهجت و ابوالفضل مددی به عنوام بازیگران
خردسال تقدیر شد .تندیس جشنواره به جلیل امیری در
بخش طراحی صحنه تعلق گرفت و در این بخش از امین
شجاعی،سیدحمیدسجادیوعلیشفیعیتقدیرشد.مریم
میرحسینیدربخشطراحیچهره،سیدحمیدسجادیدر
بخشطراحیلباس،امیرعباسالرستاتیدربخشموسیقی
سآبادیدربخشپوسترنمایشدیگربرگزیدگان
وفاضلهعبا 
اینجشنوارهبودند.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بتــن بلنــد آســمان در تاریــخ
 1398/08/29بــه شــماره ثبــت  4765بــه شناســه ملــی
 14008777145ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :واردات میلگــرد و انــواع کابــل فلــزی تولیــد و فــروش
قطعــات بتنــی پیــش ســاخته مســلح و غیــر مســلح و مســلح بــه صــورت
پیشتنیــده و اجــرای آنهــا تولیــد و فــروش ســاختمانهای پیشســاخته
بتنــی عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل احــداث ســاختمان و راه
و یــا شــبکههای آبرســانی تولیــد و بســتهبندی انــواع مــات خشــک
ســیمان و بتــن خشــک تولیــد و فــروش بتــن و اجــرای بتنریــزی در
پروژههــای عمرانــی واردات و صــادرات ســاختمانهای پیشســاخته
بتنــی ،مصالــح ســاختمانی ،ماشــینآالت ســاختمانی و ماشــینآالت تولیــد و
فــرآوری مصــاح ســاختمانی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه بلــوار دکتــر صادقــی ،کوچــه شــهید اناری[صادقــی
 ،]23کوچــه شــهید حیــدریزاده ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی
7813653931
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  1000ســهم  1000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  46235/195مــورخ  1398/08/19نــزد بانــک بانــک ملــت
شــعبه مرکــزی ســیرجان بــا کــد  46235پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم النــاز اشــکزری بــه شــماره ملــی
 3060077770و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
خانــم معصومــه یوســفی بــه شــماره ملــی  3070086950و بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســینا اصفهانــیزاده
بــه شــماره ملــی  3380137219و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای آقــای ســینا اصفهان ـیزاده همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم ســاجده ملکیــه
بــه شــماره ملــی  2980355623بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت
یــک ســال مالــی آقــای حامــد میرزایــی بــه شــماره ملــی 3052205791
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه
کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()667763

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی جدیــت شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  235و شناســه ملــی
 10860510129بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1398/07/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1آقــای محمدرضا حدیدی شــماره ملــی 3071072791
بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره  -آقــای
مصطفــی حدیــدی شــماره ملــی  3071867476بــه ســمت
رییــس هیئتمدیــره  -خانــم ســیده زهــرا رضــوی علــوی
شــماره ملــی  3060014132بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات و عقــود اســامی
و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()665481

آگهــی تغییــرات شــرکت گلدیــس لبــن ســتاره شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4073و شناســه ملــی  14005946278بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1398/05/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
ش ـد:
الــف :تعییــن ســمت اعضــای هیئتمدیــره -1 :آقــای حمیدرضــا نیــوره
فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی  3060143978بــه عنــوان رییــس
هیئتمدیــره  -2خانــم زینــب صادقــی گوغــری فرزنــد عبادالــه بــه
شــماره ملــی  3071578199بــه عنــوان نایبرییــس هیئتمدیــره
 -3آقــای توحیــد بهــاری اصــل فرزنــد ابراهیــم خلیــل بــه شــماره ملــی
 0062258443بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئتمدیــره  -4آقــای
حمیدرضــا نیــوره فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی  3060143978بــه
عنــوان مدیرعامــل
ب :تعییــن دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی و
نامههــای اداری و اوراق عــادی بــا امضــای منفــرد آقــای حمیدرضــا نیــوره
فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی ( 3060143978مدیرعامــل) و همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()665486

آگهــی تغییــرات شــرکت گلدیــس لبــن ســتاره شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4073و شناســه ملــی 14005946278
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده
مــورخ  1398/05/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 اعضای هیئتمدیره عبارتند از: آقــای حمیدرضــا نیــوره فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره ملــی - 3060143978خانــم زینــب صادقــی گوغــری فرزنــد عبادالــه
بــه شــماره ملــی  - 3071578199آقــای توحیــد بهــاری اصــل
فرزنــد ابراهیــم خلیــل بــه شــماره ملــی  0062258443بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب شــدند - .آقــای محمدعلــی مکــی نســب
بــه شــماره ملــی  3071243154بــه ســمت بــازرس اصلــی
و آقــای محســن گلســتانی فرزنــد ابوالحســن بــه شــماره ملــی
 3071038811بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()665479

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــتارگاه ســیرجان مــرغ شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  733و شناســه ملــی
 10860523111بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ 1398/02/31
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای محســن پورولــی عــرب
بــه کــد ملــی  3071118082به ســمت رییــس هیئتمدیره
آقــای حســن پورولــی عــرب بــه کــد ملــی 3071185847بــه
ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره خانــم شــهره ناصــری تکلــو
بــه کــد ملــی 3130986731بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
آقــای علــی پورولــی عــرب بــه شــماره ملــی 3131377127
بــه ســمت مدیرعامــل
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی و همچنیــن
کلیــه اوراق عــادی و اداری بــه امضــای آقــای محســن پورولــی
عــرب بــه کــد ملــی  3071118082بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()665488

