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 حسین اطمینان
«تئاتر و زندگی» حاال تبدیل به یک سلسله
نشست شده و قرار است اهالی تئاتر سیرجان
بیشتر این موضوع را واکاوی کنند .دو هفته قبل
صدرالدین زاهد در سلسله نشستهای اهالی تئاتر
سیرجان به موضوع تئاتر و زندگی پرداخت .زاهد
یکی از پیشکسوتان تئاتر کشور و دانش آموخته
سوربون فرانسه در حال برگزاری یک کارگاه
دوماهه بازیگری در سیرجان است .دو هفته بعد
یزاده منتقد و کارگردان
از این نشست رضا مسلم 
تئاتر نشستی با همین موضوع برگزار کرد تا به
تعبیر خودش در تکمیل صحبتهای صدرالدین
زاهد صحبت کند.
 باید به موضوع هنر و زندگی پرداخت
یزاده معتقد است نسبت تئاتر و
رضا مسلم 
زندگی هنوز جای بیشتری برای صحبت کردن
دارد و دیگرانی هم که فکر میکنند میتوانند اظهار
نظر کنند حتما این کار را بکنند .به گفتهی وی در
فلسفه هنر مباحث درازآهنگی در این مورد است.
لزوما موضوع تئاتر و زندگی نیست و باید به موضوع
هنر و زندگی پرداخت .باید به تائیر زندگی بر تئاتر
و تاثیر تئاتر بر زندگی هم فکر کنیم و این که در
جامعه بدون هنر با چه مسایلی روبهرو هستیم؟
 هنر ،تقلیدی از طبیعت است
شکسپیر میگوید تئاتر آینه طبیعت است و
یا تئاتر همچون آینهای جلوی طبیعت است .بر
طبقنظریه«مایمسیس»هنر،تقلیدیازطبیعت
است .اما نه با مفهومی که ما از طبیعت داریم زیرا
طبیعت در ذهن ما گل و کوه و ...است .تعریف
طبیعت با آن چه که در دیگر فرهنگهاست
متفاوت است و در تفکر یونانی کل هستی را
در برمیگیرد .ما طبیعت را تقلیل میدهیم به
پدیدهها ،در حالی که در تفکر یونانی/اروپایی
زندگی بخشی از طبیعت است .مسلمی افزود:
یدانند،
این نظریه که هنر را تقلید زندگی م 
تقریبا کهنترین نظریه تاریخ هنر است .طبق
نظریه افالطون عالمی در مافوق جهان پدیدهها
وجود دارد که ما صورتهای آن عالم باال هستیم.
هنرمند کارش این است که از این صورتها تقلید
میکند .از نظر افالطون هنرمند از تقلید ،تقلید
میکند .در طول تاریخ هنر بحث شده که هنر،
تقلیدی از طبیعت و تقلیدی از زندگی است ،اما
در چه نسبتی از تقلید؟ اینجا یک بدفهمی وجود
دارد .موضوع خالقیت و تقلید بسیار پر اهمیت
است .باید تفاوت تقلید مشخص شود .هنرمندان
درجه دو آثار دیگران را تقلید میکنند .این موضوع
تقلید از آثار دیگران است .آن هنرمند مقلد درجه

رضا مسلمیزاده منتقد و کارگردان تئاتر در نشست تئاتر و زندگی:

از ضرورت نان تا ضرورت تئاتر

 تئاتر در فرم ،گريزي از تقليد از زندگي ندارد
 بده و بستاني بين هنرمند و اجتماع وجود ندارد و عمال ما نبايد توقع داشته باشيم که بتوانيم بر مخاطب تاثير بگذاريم
دو را بعضی وقتها با نظریه تقلید در
فلسفهی هنر قاطی میکنیم .وقتی این
دو برداشت از تقلید را خلط میکنیم به
نتایج بدی میرسیم .به گفتهی مسلمی
در یکی از نشستهای اهالی تئاتر استان
این بحث مطرح شد که ارسطو میگوید
تئاتر تقلید است ،عدهای برآشفتند که
تئاتر خالقیت است .یک خلق در تئاتر
اتفاق میافتد ،اما این خلق در یک
نسبتی با یک خلق دیگر است .وی به
جایگاه هنر انتزاعی هم اشاره کرد و
گفت :هر چه میگذرد در دورانهای
مختلف هنر انتزاعی و آبستره تالش
میکند این زمینه تقلید را جابجا کند.
اما علیرغم تالشهایی که هست هنر در
انتزاعیترین فرم خودش نهایتا تقلید از
یک فرم در طبیعت است.
 تئاتر گریزی از تقلید ندارد
یزاده تئاتر در فرم،
به گفتهی مسلم 
گریزی از تقلید از زندگی ندارد .تئاتر
نمیتواند در خال اتفاق بیافتد .هنرمند
رضا مسلمی زاده ،کارگردان و منتقد تئاتر
تئاتر در نسبتی با اجتماع و عرصهی
زندگی خویش است که به خلق هنر میپردازد .باشیم که بتوانیم بر مخاطب تاثیر بگذاریم و
هنرمندان تئاتری و نویسندگان بزرگ جهان از یا مخاطب ما را جدی ببیند .ما در تئاتر دچار
یونان باستان تا امروز همواره در نسبتی از «تجربه شعارزدگیهای بیمورد هم شدهایم .جایی
زیسته»ی خودشان به خلق هنر پرداختهاند .نوشته بود «تئاتر یک ضرورت است؛ چیزی
اما ظاهرا هنرمندان درجه دو و مقلد هستند که شبیه نان ».اگر این جمله درست هم باشد القل
فکر میکنند میشود در یک فضای برج عاجی این تئاتری که ما داریم ،آن ضرورت نیست .تئاتر
و ایزوله از اجتماع نشست و بی هیچ نسبتی با ما نسبتی با زندگی ندارد و آن جملهای که در
اجتماع آثاری تولید کرد و امیدوار بود که این آثار فرانسه میگوید؛ «بازی نکن! ادا در نیار!» بیشتر
دارای ارزش هنری هم باشند .این کارگردان تئاتر شامل حال هنرمندان ماست .ما باید به خودمان
معتقد است هنرمندان ما در مقایسه با هنرمندان نهیبی بزنیم که بازی نکنیم .حتی با مفهومی
بزرگ بینسبت با زندگی حرکت میکنند .انگار آنها مثل این «تئاتر چیزی شبیه نان است» ،بازی
واقعا «تجربهی زیسته»شان را تبدیل به اثر هنری نکنیم .یک هرم نیازهایی به اسم هرم مازلو وجود
میکنند اما ما اوهام خودمان را تبدیل به یک اثر دارد که یکسری نیازهای اولیه در آن تعریف
شده است .من وقتی سردم است ،گرسنهام و...
درجه دو هنری میکنیم.
حتی به اولویت بعدی که امنیت هست فکر
 دچار شعارزدگی شدیم
مسلمی ادامه داد :بده و بستانی بین هنرمند نمیکنم .وقتی اینها را نداریم ،تئاتر ضرورت
و اجتماع وجود ندارد و عمال ما نباید توقع داشته ندارد و حتی علمآموزی هم ضرورت ندارد.

 هنرمند را درباری میخواهند
مسلمی گفت :حتما عواملی دخیل هستند که
ما اینقدر جدا و گسسته از زندگی حرکت میکنیم.
نوعی خودسانسوری ناشی از زیستِ سرکوبگرانه در
ما وجود دارد که فقط هنر ما را در شکل تعریف
و تمجید و صله بگیری میخواهد .فضای حاکم
بر اجتماع ما هنرمند را فقط در شکل درباری
پسندیده و حیات ما در قصیدهسرایی درباری
تعریف شده و هنرمند عادت به صله را گرفتار
خویش کرده است .اگر قرار باشد هنر و تئاترش
نسبتی با زندگی پیدا کند در واقع «صله» جایش را
به «صالبه» میدهد .پس به طور طبیعی هنرمندی
که در این فضا زیست میکند با هنرمندی که در
فضای آزاد و مطلوبتری زیست میکند ،دو جنس
آفرینش هنری دارند.
وی ادامه داد؛ اگر قرار است هنر آینه زندگی
باشد باید یکسری مختصات داشته باشد و هنرمند

دغدغهمندتر باشد ،فهمیدهتر باشد .تجربه زیستی
غنی هنرمندان جدی جهان در خلق آثارشان
خیلی موثر بوده است .مثال به زندگی «بکت» که
نگاه میکنی ،عضو جنبش مخفی پاریس بوده و
اینگونه نبوده که موهایش را فالنجور ببندد و
بشود هنرمند .گروه دوم هنرمندان غیراصیل از آن
معبرها عبور نکردهاند .تجربههای زیستی غنیای
ندارند و...
 زندگی پراکندگی و آشفتگی دارد
یزادهپسازاینتوضیحاتبهبحثتقلید
مسلم 
در نظریهی ارسطو بازگشت .او گفت :هنر گرچه
قرار است بازتاب یک زندگی و حیات روبهروی
خودش به عنوان یک آینه باشد اما زندگی یک
پراکندگی ،بیمعنایی ،آشفتگی و عدمتعینی دارد
که عمال امکان تفسیر زندگی را به ما نمیدهد .ما
هر بار که میخواهیم این زندگی را تفسیر کنیم،
مجبوریم یک برش از زندگی را تفسیر کنیم .یک

قاب میگذاریم و تفسیر میکنیم .هنر
هم همین کار را می کند .به ظاهر هنر
منشوری روبروی طبیعت است .در واقع
هنر این زندگی را از منشور عبور میدهد
و تفکیک میکند و این خروجی یک
تفسیر است .این منشور را در حالتهای
مختلف بچرخانیم در واقع انعکاسها
تغییرمیکند.
به گفتهی مسلمی آدمهای آثار
داستانی یک تفاوت با انسانهای واقعی
دارند .انسانهای واقعی روزی هشت
ساعت میخوابند ،روزی چند ساعت
مشغول خوردناند و البهالی اینها
کار میکنند و عاشق هم میشوند.
اما شخصیتهای داستانی بیشتر از
شخصیتهای واقعی عاشقاند ،عشق به
معنای عام آن .شخصیتهای داستان
و نمایش یک خواسته دارند ،یک هدف
دارند و برای رسیدن به آن تالش میکنند.
بقیهجنبههایزندگیمثلخوابو...کنار
گذاشته میشود .ما هشت ساعت خواب را
نشان نمیدهیم .در نمایش و داستان ما
بخشهایی را کم میکنیم و بخشهایی را گسترش
میدهیم .بخشهایی مثل عاشقی ،تصمیمها،
تردیدهاوبزنگاههاگسترشپیدامیکنند.
 تئاتر یک ابرنشانه است
تئاتر از چندین جهت ،طبیعت (به معنای کل
جهان هستی) را تقلید میکند و از همین منظر
یک ابرنشانه است .ما با نظامی از نشانههای مختلف
طرفیم و هر کدام از این نظامها و نشانهها در نسبتی
با طبیعت هستند .ما با نظامهای منظره و آواز،
پوشاک ،بازی و ...مواجه هستیم .در تئاتر «الف» در
نقش «ب» بازی میکند در حالی که «ج» آن را
نگاهمیکند«.ج»خصلتمنحصربهفردتئاتراست.
تقلید در نقاشی هم اتفاق میافتد اما «ج» وجود
ندارد .تا «ج» نباشد ،تئاتر شکل نمیگیرد .درست
است که این خصلت ویژه تئاتر است ولی تنها
اختصاص به تئاتر ندارد .در موسیقی و رقص و برخی
اجراهای دیگر هم به «ج» نیاز است .اگر با این دید

نگاهکنیموجوهاجراخیلیگستردهمیشوداماوجه
اجراییتئاترخیلیمنحصربهفرداست.
 بازیگر امپراطور صحنه است
یزاده در مورد این موضوع که بازیگر
مسلم 
تعیینکننده همه چیز است گفت :یک نظریه
وجود دارد که بازیگر امپراطور صحنه است.
در شکل مسلط و رایج تئاتر امپراطوری بازیگر
مشخص است .اما یک نظریهای وجود دارد که تئاتر
از دو هنر سرچشمه میگیرد که یکی هنر بازی و
دیگری باقی عوامل است.
 نقشهایی در زندگی
وی به موضوع نقشهایی هم که در زندگی
شخصی بازی میکنیم اشاره کرد و گفت :ما
همهمان روزانه یک نقابهایی میزنیم و بازی
میکنیم .ما از آغاز روز همواره خودمان نیستیم؛ من
جلوی رییسم نقش کارمند خوب را بازی میکنم،
در منزل نقش پدر مهربان و همسر مقتدر را بازی
میکنم و ...آیا اینها هم جزو بازی هستند؟ وی
در پاسخ این موضوع گفت :به عبارتی اینها را هم
میتوان به عنوان بازی قلمداد بکنیم و هم قلمداد
نکنیم .اگر از مفهوم زیباشناسانه و هنری به این
قضیه نگاه کنیم ،ارزشی ندارد .ولی به نوعی بازی
محسوب میشود .در مفهوم تئاتر و زندگی و تقلید،
هنر از متن زندگی برمیخیزد و از جایگاهی عبور
میکند و دارای یک ارزشی میشود که آن ارزش
در شکلهای دیگر مابهازایی ندارد.
 برجستهکردنجنبههایدیگرتقلید
مسلمی ادامه داد در دورههایی تالش شده است
عناصر دیگری را نسبت به بازیگر مهم کنیم .مثال در
دورهیی از تاریخ تالش شده است تا دکور بر سایر
عناصر بیانی اولویت پیدا کند .آنها بر سر آن بودند
که جنبههای دیگر تقلید را برجسته کنند .البته در
تئاتر مسلط ،اولویت همچنان مبتنی بر عنصر بازی
است و سایر عناصر تقلید دست پایین را دارند.
تالشهایی هم شده که در تئاتر هیچ عنصری
وجود نداشته باشد و فقط بازیگر باشد .یک بازیگر
در یک میدان یک کاری انجام میدهد .در چنین
مواقعی سؤال این است که آیا آنجا تئاتر اتفاق افتاده
است یا فقط بازی بوده است؟ مسلمی ادامه داد :ما
انگاردرمسیرتاریخیتئاتر؛ازتئاترنمایشنامهنویس
رسیدیم به تئاتر بازیگر و از تئاتر بازیگر رسیدیم به
تئاتر کارگردان .به طور طبیعی باید یک شکسپیری
میبود که کارگردانانی بوجود میآمدند .اگر امروز
توگوها شکل میگیرد به دلیل انباشت
این گف 
قابلقبولیازنمایشنامهنویسیاست.ماشاهکارهای
نمایشنامهداریمودراجرامیتوانیمبهدوگانهیتئاتر
بازیگریاتئاترکارگردانفکرکنیم.

آگهی مزایده اموالغیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره  955872اجــرای احــکام شــوراها محکوم علیه
آقــای علــی رضــی خادمــی فرزنــد محمــد محکــوم بــه پرداخــت مطالبــه وجــه در حــق محکوم
لــه ســیدمحمد حسینینســب محکــوم گردیــده اســت .محکــوم علیــه یــک قطعــه زمیــن به
مســاحت تقریبی بیســت قصب ملک تصرفه شــده واقــع در زیدآبــاد -اول جاده آســفالته
حســنآباد معرفــی نمــوده اســت کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ
 100/000/000ریــال تعییــن قیمــت شــده اســت .مــال معرفــی شــده در روز یکشــنبه
بــه تاریــخ  1398/04/02ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احکام مدنی
بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از

برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب
درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان میتوانند پــس از بازدیــد از ملــک واقع در
جــاده حسـنآباد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی
(کــه بایــد شــماره حســاب ســپرده دادگســتری  2171293825007نزد بانک ملــی واریز
گــردد) داخــل پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت
سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی
پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1398/04/02روز یکشــنبه میباشــد.
در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود.
مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
عباسلو -مدیر اجرای احکام شورا سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره  970866بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها
براســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه غالمرضــا صادقــی محکــوم بــه پرداخــت اصــل
خواســته مطالبــه وجــه در حــق محکــوم لــه شــیما صادقــی پورگوغــری گردیــده اســت.
محکــوم علیــه دیســک صفحــه فیلتــر هواکشــی -جعبــه بکــس -جعبــه بکــس یـکدوم-
آچــار -جعبــه ابــزار -گیــره -موتــور بــرق -ســینی قفســه -پایه قفســه -صنــدوق ابــزار-
ســیم ســیار -میــز کار -شــیلد کالهــی -کولــر -بلبرینــگ -جنت -جــک -ســیلنک موتور-
جعبــه اورینــگ معرفــی که محکوم له شــیما صادقــی پورگوغری تقاضــای فروش فــوق را از
طریــق اجــرای احــکام شــوراها نمودهانــد که توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدید
و امــوال فــوق واقــع میباشــد کــه بــه مبلــغ  13/000/000تومــان ارزیابــی و تعییــن
قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در روز یکشــنبه بــه تاریــخ 1398/04/09

ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد.
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالترین قیمــت را
پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت
انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز
میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد
مبلــغ پیشــنهادی کــه واریز بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری
نــزد بانــک ملــی گــردد داخــل پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده
از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها
نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربوط به مزایــده مورخــه  1398/04/09روز یکشــنبه
میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط
میشــود .مدیــر دفتــر اجــرای احــکام شــوراهای حــل اختــاف ســیرجان -عباســلو

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص عــدد ارقــام فراگیــر پیشــرو در تاریــخ
 1398/03/13بــه شــماره ثبــت  4638بــه شناســه ملــی 14008376892
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام امــور حســابداری ،وصــول مطالبــات مالیاتــی ،مالــی،
بانکــی ،مشــاوره حســابداری -انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری عمرانــی و ابنیــه-
ساختمانســازی ،شهرکســازی ،جادهســازی راهســازی ،جدولکشــی،
پلســازی ،پیادهروســازی ،فضاســبز ،نقشهکشــی ،نقشــهبرداری -ســاخت،
اجــرا و نظــارت واحدهــای مســکونی ،اداری و تجــاری -انجــام کلیه امــور خدمات
عمومــی ،تنظیــف واحدهــای اداری ،مســکونی ،تجــاری -تامیــن نیــروی انســانی
شــرکت -خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -صــادرات و واردات
کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،ترخیــص کاال از گمــرکات -شــرکت در مناقصات
و مزایــدات دولتــی و خصوصــی -حمــل و نقــل مــواد معدنی در محــدوده معدن
خاکبــرداری ،گودبــرداری ،باطلهبــرداری ،اکتشــاف ،اســتخراج ،اکتشــاف،
بهرهبــرداری از معــادن روبــاز و زیرزمینــی -تامیــن ،تعمیــر و نگهــداری
ماشــینآالت صنعتــی ،معدنــی ،اداری 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 ،دهخــدا شــمالی ،خیابــان ارشــاد ،خیابــان عالمــه مجلســی ،پــاک ،11
مجتمــع پــدر ،طبقــه همکــف کدپســتی  7815859159ســرمایه شــخصیت

حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریال نقدی منقســم به  100ســهم
 10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال
توســط موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره  3494/4مــورخ 1398/02/17
نــزد بانــک صــادرات شــعبه مهیــا شــهر بــا کــد  3494پرداخــت گردیــده
اســت .اعضــا هیئتمدیــره آقــای محمدامیــن اســفندیارنژاد بــه شــماره ملــی
 3060250189و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
خانــم فاطمــه اســفندیارنژاد بــه شــماره ملــی  3070171206و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای علــی بیگلــری بــه شــماره ملــی  3071947046و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای
عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای علــی ســلطانی
جانقلیاوشــاغی بــه شــماره ملــی  3071762577بــه ســمت بــازرس اصلــی
بــه مــدت یــک ســال مالی آقــای رضا بیگلــری بــه شــماره ملــی 3071957157
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مدت یــک ســال مالــی روزنامه 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 غیرتجــاری ســیرجان ()496584

آگهــی تغییــرات شــرکت شــهد حــال کریمــان شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  3910و شناســه ملــی  14005329668بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1398/02/02منضــم بــه
نامــه شــماره /98/1746ص مــورخ  98/02/29اداره تعــاون کار
و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان آقــای حســین عســکریپور
فرزنــد احمــد کدملــی  3070925219بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره آقــای احســان عســکریپور فرزنــد حســین کــد
ملــی  3071196441بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره آقــای
محســن عســکریپور فرزنــد حســین کــد ملــی  3071871546بــه
ســمت منشــی هیئتمدیــره آقــای محســن عســکریپور فرزنــد
حســین کــد ملــی  3071871546بــه ســمت مدیرعامــل
ب -کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره
(اعــم از بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار تعاونــی پــس از
تصویــب هیئتمدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای محســن عســکریپور
مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام امضــای آقــای حســین عســکریپور
(رییــس هیئتمدیــره) همــراه بــا مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و
کلیــه مــدارک عــادی ،مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل یــا رییــس
هیئتمدیــره و مهــر تعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()496581

آگهــی تغییــرات شــرکت شــهد حــال کریمــان شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  3910و شناســه ملــی  14005329668بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/02/02
منضــم بــه نامــه شــماره /98/1746ص مــورخ  98/02/29اداره
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت  3ســال
انتخــاب گردیدنــد:
 آقای حسین عسکریپور به شماره ملی 3070925219 آقای احسان عسکریپور به شماره ملی 3071196441 آقــای محســن عســکریپور بــه شــماره ملــی  3071871546بــهعنــوان اعضــای اصلــی و خانــم بیبیفاطمــه حمیــدی ســیرجانی بــه
شــماره ملــی  3070966217و آقــای محمدباقــر عســکریپور بــه
شــماره ملــی  3071119712بــه عنــوان اعضــای علیالبــدل
ب -خانــم زهــرا عســکریپور بــه شــماره ملــی  3060338884بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای منصــور عســکریپور بــه شــماره ملــی
 3060136521بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
د -ترازنامــه منتهــی بــه تاریــخ  97/12/29مــورد تصویــب قــرار
گرفــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()496585

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود گســترش ارتباطــات پرگاس
پــردازش کارمانیــا در تاریــخ  1398/03/05بــه شــماره ثبــت
 4633بــه شناســه ملــی  14008356948ثبــت و امضــا ذیــل
دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و صــادرات و واردات تجهیــزات
کامپیوتــری و مخابراتــی و سیســتمهای رایانــهای و الکترونیکــی
تهیــه مشــخصات فنــی سیســتمهای کامپیوتــری -ایجــاد و احــداث
کارخانــه بــرای تولیــد کامپیوتر-نصــب و راهانــدازی و تعمیــر و
نگهــداری تجهیــزات رایانـهای و الکترونیکی و مخابراتــی و ارتباطی و
ســویچینگ و آنتنهــا و کابلهــای ارتباطــی مربوطــه -دوربینهــای
مداربســته و سیســتمهای رایانــهای -طراحــی سیســتمهای
مختلــف رایانــهای -برنامهنویســی -طراحــی صفحــات اینترنتــی-
شــرکت در نمایشــگاههای رایان ـهای داخلــی و خارجــی -شــرکت در
مناقصــات و مزایــدات داخلــی و خارجــی در زمینــه موضــوع فعالیــت
شــرکت -تهیــه و تامیــن تجهیــزات و قطعــات یدکــی رایانــهای و
الکترونیکــی و مخابراتــی -اخــذ و اعطــای نمایندگــی از شــرکتهای
رایانـهای داخلــی و خارجــی قطعــات -ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگی
در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت در داخــل و خــارج از کشــور-
انعقــاد قراردادهــای همــکاری و مشــارکت بــا شــرکتهای داخلــی
و خارجــی در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت -عقــد قــرارداد بــا
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت-
فــروش خدمــات مهندســی در زمینــه رایان ـهای -صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در زمینــه رایانــه -تولیــد نرمافــزار -تهیــه و
تامیــن قطعــات و اقــام و ملزومــات و مــواد مصرفــی در زمینــه
رایانــه -تحلیــل و طراحــی و تولیــد و پشــتیبانی نرمافزارهــای
جامــع کاربــردی و انجــام خدمــات مشــاوره در زمینههــای فنــاوری
اطالعــات -اســتراتژی و معمــاری ســازمانی و متدلــوژی و اجــرای و
نظــارت بــر پروژههــای فنــاوری اطالعــات و مهندســی مجــدد و بهبــود
فرآینــد و ارایــه خدمــات مدیریتــی و مشــاوره و طراحــی نظامهــای
مدیریتــی در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت جهــت تســهیل
و افزایــش کارایــی ســازمانها -مشــاوره و طراحــی و اجــرای

سیســتمهای رایانــه و پیاد هســازی شــبکههای نویــن رایانــهای و
تجهیــزات جانبــی رایانـهای -طراحــی و تولیــد و اجــرای سیســتمهای
امنیــت شــبکه و ارایــه خدمــات تخصصــی در رابطــه بــا شــبکههای
مبتنــی بــر فیبــر نــوری و شــبکههای بیســیم و راه حلهــای ارتبــاط
بــا اینترنــت جهــت ســازمانها -مشــارکت بــا شــرکتهای داخلــی و
خارجــی تولیدکننــده نرمافــزار و ســختافزار -خریــد و فــروش
کامپیوتــر و لــوازم جانبــی آن و سیســتمهای الکترونیکــی -خریــد
و فــروش و صــادرات و واردات ماشــینهای اداری رایانــهای و
دیجیتالــی -خریــد و فــروش و واردات و صــادرات کلیــه خدمــات
و کاالهــای مجــاز کامپیوتــری و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات -کلیــه
امــور خدماتــی و رفاهــی -مشــاوره و اجــرا و نظــارت و طراحــی
پروژههــای تولیــدی و صنعتــی ،همــکاری بــا دانشــگاهها و مراکــز
علمــی و تحقیاتــی واحدهــای صنعتــی -ارایــه طرحهــا و خدمــات
کامپیوتــری در زمینههــای ســختافزاری و نرمافــزاری -طراحــی،
مونتــاژ ،ســاخت و تولیــد ابــزار و قطعــات ماشــینآالت صنعتــی و
کشــاورزی -طراحــی و نگهــداری و تعمیــرات ماشــینآالت و تجهیزات
دوار -نصــب تجهیــزات الکتریکــی و مکانیکــی -نقشــهبرداری
و نقشهکشــی صنعتــی و مهندســی معکــوس -تحلیــل اِلمــان
محــدود -طراحــی و اجــرای مکانیزمهــای آبیــاری قطــرهای و تحــت
فشــار -مکانیــزه کــردن و هوشمندســازی گلخانههــا -اجــرای
بهینهســازی تجهیــزات صنعتــی -نظــارت و بازرســی و شناســایی
عیــوب تجهیــزات -طراحــی و اجــرای فضــای ســبز و باغبانــی-
خدمــات عمرانــی و شهرســازی -ســرویس تجهیــزات کارخانــهای
 اجــرای دکوراســیون داخلــی وو صنعتــی -پایــش وضعیــت
نمــای بیــرون ســاختمان -خاکبــرداری و خاکریــزی مدیریــت پیمــان
و مشــارکت در پــروژه هــای عمرانــی -گارد ریلبنــدی زیرســازی،
آســفالتریزی و روکــش معابــر و زیربنــای شــهری -راههــای ریلــی
و فرودگاهــی -خدمــات شــهری شــامل جدولکشــی ،رنگآمیــزی،
اِلمانهــای شــهری ،اجــرای رنگآمیزیهــای صنعتــی و ســاختمانی-
سیســتمهای خبردهنــده و هشــداردهنده-طراحی و نصــب و
راهانــدازی و نگهــداری و تعمیــرات موتــور خانههــا -لولهکشــی و
برقکشــی ســاختمانی و صنعتــی -نصــب و اجــرای انــواع عایقهــای

حرارتــی و رطوبتــی و صوتــی -سیســتمهای تصفیــه و تهویــه هــوا-
ســاخت و تولیــد تجهیــزات ابــزار دقیــق و نصــب آنهــا -ممیــزی
انــرژی ســاختمانی و صنعتــی طراحــی و اجــرای ســاختمانهای
هوشــمند -خریــد و فــروش لــوازم تحریــر -صــادرات و واردات
لــوازم خانگــی -خریــد و فــروش انــواع لــوازم صوتــی و تصویــری-
صــادرات و واردات لــوازم صوتــی و تصویــری.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،بلــوار ســیدجمال ،بلــوار ســردار جنــگل ،خیابــان
(پــارک) ،پــاک  ،55طبقــه اول کدپســتی 7815737961
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000
ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای رامیــن
ســتودهنیاکرانی بــه شــماره ملــی  0078981883دارنــده
 990000ریــال سهمالشــرکه آقــای کاظــم ســتودهنیاکرانی بــه
شــماره ملــی  3070804144دارنــده  10000ریــال سهمالشــرکه
اعضــا هیئتمدیــره آقــای رامیــن ســتودهنیاکرانی بــه شــماره
ملــی 0078981883و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود
و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای کاظــم
ســتودهنیاکرانی بــه شــماره ملــی  3070804144و بــه ســمت
نایــب رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
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 رامیــن
ســتو د نیاکرانــی فرزنــد کاظــم بــه شــماره ملــی 0078981883
(مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه 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
()496107

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کارن ماشــین پــارس در
تاریــخ  1397/12/23بــه شــماره ثبــت  4598بــه شناســه ملــی
 14008225840ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــورات فنــی شــامل طراحــی،
مهندســی ،خریــد و اجــرای پروژههــای صنعتــی ،شــهری ،روســتایی
و ...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 ،شــهرک نصــر ،بلــوار هجــرت ،کوچــه هجــرت ، 27
پــاک  ،0مجتمــع پاســارگاد ،بلوک  Aواحد ،A23طبقه دوم کدپســتی
 7816844394ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10000000ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا
آقــای عمــاد کاظمــی کــرد محلــه بــه شــماره ملــی 2249174695
دارنــده  9000000ریــال سهمالشــرکه آقــای یاســین آل خورشــید
بــه شــماره ملــی  2295603668دارنــده  1000000ریــال
سهمالشــرکه اعضــا هیئتمدیــره آقــای عمــاد کاظمــی کــرد محلــه
بــه شــماره ملــی  2249174695و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای
یاســین آل خورشــید بــه شــماره ملــی  2295603668و بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقود اســامی و همچنین
کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای عمــاد کاظمــی کــرد محلــه
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه 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 غیرتجاری ســیرجان ()495349

