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 حسین اطمینان
به نظر میرسد اهالی تئاتر سیرجان
نباید روز خوش ببینند و همیشه باید
لنگ سالنی با حداقل استانداردها برای
اجراهایشان باشند .خرداد سال قبل
صندلیهای سالن فردوسی بعد از چند
سال تعویض شدند و این سالن رنگ و
رویی گرفت .چند ماه بعد و در فصل
زمستان جشنواره تئاتر استان کرمان
در سیرجان برگزار شد و اداره کل ارشاد
این سالن را تجهیز کرد تا باالخره پس از
سالها تالش رسانهها و دوستداران هنر
تئاتر سالنی مناسب فراهم شود .اما ماه
گذشته به این سالن دستبرد زده شد تا آب
سردی باشد بر پیکر تئاتر و اهالی آن .سارق
یا سارقان در اولین روزهای اردیبهشت با
اشراف کامل وارد سالن فردوسی شده
و سیستم صوتی ،نور و دستگاه دیمر و
بخشی از دکور تئاتر «در انتظار آدولف» را
به سرقت بردند .هشتم اردیبهشت ماه
رییس ارشاد از این موضوع باخبر شد و
شکایت کرد .اما بعد از گذشت بیش از 20
روز خبری از شناسایی و دستگیری سارقان
نیست و به نظر میرسد اداره ارشاد هم
پولی برای خرید دوباره این تجهیزات ندارد.
حمید موسوی رییس انجمن نمایش
سیرجان در این رابطه میگوید؛ تکلیف
واگذاری سالن هنوز مشخص نشده است
و متاسفانه این اتفاقها میافتد .به گفتهی
وی؛ االن مسئولیت مشخص نیست ،اداره
ارشاد هم نیرویی ندارد که به عنوان نگهبان
و سرایدار آن جا بگذارد .موسوی ادامه داد:
میگویند سالن را خودتان کنترل کنید اما
ما و گروههای نمایشی درحد یک رفت و
آمد در حین اجرا میتوانیم سالن را کنترل
کنیم و برای باقی روزها نه پولی داریم و نه
نیرویی که بتوانیم آن را مدیریت کنیم.
وی گفت :اگر مجموعه تاالر فردوسی به
تئاتر شهر تبدیل شود مشکالت ما بسیار
کم خواهد شد .وقتی تئاتر شهر شود ،باید
نگهبان داشته باشد و بسیاری از مشکالت
دیگر از قبیل نظافت هم حل میشود.
وی گفت کاش بعد از بازسازی دوربین
و دزدگیر نصب شده بود .موسوی معتقد
است تا وقتی که تاالر فردوسی متولی
نداشته باشد ،مشکالت وجود دارد .حتی
بعضی وقتها برخی از گروههای نمایشی

گزارشی از سرقت تجهیزات تاالر فردوسی:

واگذاری بعد از سرقت
در
فراموش میکردند
ِ
سالن را قفل کنند و این
هم میتوانست به یک
حادثه تبدیل شود .رییس
انجمن نمایش سیرجان
ادامه داد؛ با این سرقت،
گروههای تئاتر به شدت
ضربه خوردند .بعد از 30
سال این سالن تبدیل به
یک سالن مناسب برای
اجرا شده بود که این
اتفاق افتاد .گروههای
تئاتر سیرجان داشتند جان
میگرفتند .این دزدی به
بدنه تئاتر ضربه شدیدی
وارد کرد و تا بخواهیم این
نورها را تهیه کنیم خیلی
زمان میبرد و هزینه زیادی
الزم دارد .وی پیشنهاد داد
که اداره ارشاد در مورد
واگذاری این تاالر سریعتر
تصمیمگیری کند تا اینکه
مشخص شود چه کسی
باید از آن مراقبت کند.
وی ادامه داد اگر سالن
عکس :پاسارگاد
به انجمن نمایش واگذار
شود ،میتوان تا حدی درآمدزایی کرد و
با همین درآمد از عهده هزینههای سالن
بر آمد .به گفتهی وی وقتی مستقیم
مسئولیت داشته باشیم ،پیگیر نصب
دوربین میشویم ،نظافت را مرتب چک و
بقیه موارد را پیگیری میکنیم.
 هشتم اردیبهشت متوجه سرقت
شدیم
مجید پورمحسنی رییس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان در
پاسخ به این سؤال که چگونه از سرقت
باخبر شد گفت :روز هشتم اردیبهشت
از جلوی اداره عبور میکردم که متوجه
شدم در اداره باز است .به دلیل بیماری

آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای رضــا عربــی بــا ارایه دو برگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره 46
ســیرجان مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پــاک  9فرعــی از  430اصلی
واقــع در بخــش  36کرمــان بهنــام آقــای رضــا عربــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا به دســتور
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبت مراتــب جهت اطــاع مردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیت نــزد خود
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 بهنــام مالــک صــادر خواهد شــد.
 703م.الــف
تاریخ انتشار1399/02/29:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
خانــم نســرین نورمندیپــور بــا ارایــه دو برگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی
شــماره  194ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ پــاک  3710فرعــی از  2311اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بهنام
خانــم نســرین نورمندیپــور ثبــت و ســند مالکیت صــادر و تســلیم گردیده 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 بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 704 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/02/29:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مبیــن پیشــرو ســمنگان در تاریــخ
 1399/02/16بــه شــماره ثبت  4876به شناســه ملــی 14009121636
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور خدماتــی و پیمانــکاری -عمرانــی-
صنعتــی -معدنــی -بازرگانــی -طراحــی ،نظــارت و اجــرای کلیــه پروژههــای
عمرانــی اعــم از راهســازی -ابنیــه -تاسیســات (آب ،بــرق ،گاز ،مخابــرات)
شــهری ،بیــن شــهری -مســکونی و صنعتــی ،تاسیســات مکانیکــی و
هیدرولیکــی -ایجــاد پارکهــا و فضــای ســبز -ســرمایهگذاری -ایجــاد
کارخانههــا مربــوط بــه موضــوع شــرکت -تشــکیل کنسرســیوم بــا شــرکتها،
کلیــه امــور پیمانــکاری در رابطــه بــا راه آهــن -فــرودگاه -بنادر کشــتیرانی-
کلیــه امــور مربــوط بــه نقشهکشــی ،نقشـهبرداری ،امــور پیمانــکاری در رابطه
بــا خدمــات کشــاورزی و خریــد و فــروش ادوات کشــاورزی -سیســتمهای
حمــل و نقــل (تهیــه ،نصــب ،نگهــداری ،تعمیــر تجهیــزات) -وســایل انتقــال
(آسانســور ،پلــه برقــی) -سیســتمهای خبــر هشــداردهنده ،شــبکههای
رایانــهای ســاختمان -اعطــای نمایندگــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
داخلــی و خارجــی مجــاز و موسســات پیمانــکاری ،کلیــه خدمــات تنظیفــات
ادارات دولتــی و خصوصــی و بیمارســتانها و اماکــن عمومــی و مجتمعهــای
معدنــی و صنعتــی -طبــخ و ســرو غــذا -آشــپزخانه و ســرویسدهی
رســتوران -باغبانــی -نامهرســانی -عملیــات جدولگــذاری و آســفالت
خیابانهــا و پیادهروهــا و مجتمــع معدنــی -شــهرداریها -تامیــن و تعمیــر و
نگهــداری انــواع ماشــینهای ســبک و ســنگین و راهســازی معــدن -عملیــات
بارگیــری و تخلیــه بــار -انجــام کلیــه کارهــای برقــی ســه فــاز و تــک فــاز اعــم
از کابلکشــی فشــار قــوی و ضعیــف -تابلوبنــدی -شــرکت در مزایــدات و
مناقصــات دولتــی و خصوصــی -دریافــت وام و تســهیالت ارزی و ریالــی از
موسســات اعتبــاری داخلــی و خارجــی -صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای
مجــاز بازرگانــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

کرونا مجموعه تعطیل است .من هم در
را بستم ولی متوجه سرقت نشدم .به خانه
آمدم و برای افطار آماده شدم آقای چراغی
که از بچههای تئاتر است و در کنار تاالر
فردوسی کافه گالری دارد با من تماس
گرفت که ما برای نظافت کافه گالری
رفتیم و متوجه سر و صداهایی از داخل
سالن شدیم ،دیدیم در باز است وقتی
داخل سالن شدیم دیدیم وسایل را بردند.
پورمحسنی در مورد اینکه چه وسایلی به
سرقت رفته گفت :سیستم صوتی بهطور
کامل باند و دستگاه اکو و میکروفون ،پنج
پروژکتور و دستگاه دیمر را برده بودند .در
برآورد هزینهای که شده حدود  ۱۰۰تا ۱۲۰

میلیون تومان ارزش این وسایل است.
پورمحسنی در مورد نحوه سرقت گفت:
سارق یا سارقان اشراف کامل به مجموعه
داشتند و میدانستند که چه وسایلی
آنجا هست .آنها میدانستند که وسایل
را چگونه جمعآوری کنند و از کجا خارج
در پشت
شوند .سارق یا سارقان قفل ِ
صحنه را میشکنند و وارد سالن میشوند.
این در نقطه کور است و از خیابان هم دید
ندارد .به نظر میرسد آنها وارد سالن شده و
وسایل را جمعآوری و آماده کرده بودند و
در اصلی رو به بلوار ماشین
در یک لحظه از ِ
را داخل بردند یا وسایل را بیرون آوردند
و داخل یک ماشین گذاشتند و متواری

آگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم کشــت رویــش پــارس شــرکت تعاونــی
بــه شــماره ثبــت  4209و شناســه ملــی  14006653179به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1398/03/28منضم
بــه نامــه شــماره  98/4/10-98/22486اداره تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان ســیرجان - :بــا اســتعفای دســته جمعــی اعضــای
هیئتمدیــره موافقــت گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها و
موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()847233

آگهــی تغییــرات شــرکت متیــن پســته ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1628و شناســه ملــی
 10860540350بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ 1398/08/27
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای عبــاس اســدی
زیدآبــادی شــماره ملــی  3070154204بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره آقــای محمدرضــا اســدی زیدآبــادی شــماره ملــی
 3070296963بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره آقــای
حمیدرضــا اســدی زیدآبــادی شــماره ملــی 3070189776
بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعه ـدآور شــرکت و ســایر
نامههــای اداری بــا امضــای مشــترک مدیرعامــل و رییــس
هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()847228
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه منطقــه ویــژه اقتصــادی ،بلــوار ایــران ،بلــوار جهــاد
ســازندگی ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی 7815343157
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام
عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 5604/804مــورخ  1399/02/06نــزد بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران
شــعبه ســیرجان بــا کــد  5604پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم زهــره جانآقائــی بــه شــماره ملــی
 3060314241و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای مهــدی افخمــی بــه شــماره ملــی  3060558949و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای مجیــد افخمــی بــه شــماره ملــی
 3071108702و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال خانــم محبوبــه افخمــی بــه شــماره ملــی
 3071464894و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای مرتضــی وثــوق بــه
شــماره ملــی  3060426163بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
مالــی آقــای علــی شــول بــه شــماره ملــی  3071983085بــه 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 ()847248

شدند .آنها قفل در اصلی روی حیاط را هم
شکسته بودند .سالن دوربین و دزدگیر و
سرایدار نداشت .برای یک کار دولتی باید
ردیف بودجه در نظر گرفته شود ولی برای
خرید وسایل امنیتی بودجهای نداشتیم.
وی ادامه داد اما بودجه مورد نظر تامین
شده و از همین هفته کار نصب دوربین
شروع میشود.
 سالن فردوسی چگونه بعد از
سالها تجهیز شد؟
پورمحسنی درمورد اینکه سالن فردوسی
چگونه تجهیز شد گفت :سالها بود که
تاالر فردوسی اصال برای اجرا مناسب
نبود ،تجهیزات مناسبی مثل سیستم نور

و صدا نداشت و صندلی
و کفپوش و بقیه موارد
هم استاندارد نبودند.
پورمحسنی گفت؛ دو سال
پیش آقای حسنپور قول
دادند که وضعیت تاالر
فردوسی را پیگیری کنند و
یک هفته بعد یک خیر را
برای بهسازی معرفی کرد
و گفت با این فرد قرارداد
ببندید .ما هم گفتیم پول
نداریم که ایشان گفتند؛
شما نگران پول نباشید.
این فرد خیر دیماه سال
 ۹۷کار را شروع کرد و
خرداد سال  ۹۸سالن را
بدون تجهیزات نور و صدا
به ما تحویل داد .اواسط
آبانماه مدیرکل ارشاد به ما
پیشنهاد داد که جشنواره
تئاتر استان را در سیرجان
برگزار کنیم .به گفتهی
پورمحسنی جشنواره تئاتر
هم مستلزم یک سری
هزینهها از جمله؛ اسکان،
پذیرایی ،جوایز و  ...است.
همچنین سالن فردوسی هم برای اجراها به
نور و صدا نیاز داشت .ما یک معامله با اداره
کل ارشاد کردیم .گفتیم؛ شما نور و دستگاه
دیمر سالن را بدهید و ما هم جشنواره را
برگزار میکنیم .وی ادامه داد :شرکتهای
صنعتی ،معدنی مستقیما پول برای تهیه نور
و تجهیزات به ما نمیدادند اما برای اسکان
و جوایز میتوانستیم با آنها همکاری کنیم
و شرکتهای گلگهر ،گهرزمین و توسعه
آهن فوالد این هزینهها را قبول کردند و
اداره کل ارشاد هم سالن را تجهیز کرد.
سیستم صوتی را خودمان در انبار داشتیم
و از همان استفاده کردیم .حاال همه به
سرقت رفتهاند.

 به چند نفر مشکوک بودیم
رییس اداره ارشاد سیرجان در مورد
اینکه آیا به کسی مظنون بودید ،گفت:
به یک سری افراد مشکوک بودیم و آنها
به عنوان مظنون به اداره آگاهی فراخوانده
شدند و مشخص شد که کار آنها نبوده
است .ما میدانیم افراد خیلی خودی
هستند که این کار را انجام دادند .آنها در
این مدت در اداره رفت و آمد زیادی داشته
و از همه موارد شناخت داشتند .از آنها
اثر انگشت آنچنانی هم نمانده است .وی
در مورد انگیزه احتمالی آنها از سرقت هم
گفت :به نظر من آنها دو هدف داشتند،
یکی مادی بوده و حاال وسیلهها را به هر
قیمتی در یک شهر دیگر میفروشند .هدف
دیگر هم اینکه میخواستند به بچههای
تئاتر ضربه بزنند .وی با توجه به اینکه
ممکن است فعالیتهای اجتماعی مثل
تئاتر از چند روز آینده آغاز شوند گفت:
گروههای تئاتر قبال نور و سیستم صدا را
اجاره میکردند و االن هم مجبورند همین
کار را انجام دهند .وی گفت :در صدد
هستیم که بتوانیم دوباره این وسایل را
خریداری و جایگزین کنیم .چهارشنبه هم
همین هفته در کرمان جلسهای داریم و
فکری برای آن برمیداریم.
 سالن شرایط واگذاری را نداشت
وی در پاسخ به این سؤال که چرا سال
گذشته سالن را به انجمن نمایش واگذار
نکردید گفت :دولت دستور داده سالنهای
مجتمعهای فرهنگی و هنری واگذار شوند.
سال گذشته به دلیل تعمیرات ما سالن
فردوسی را از لیست واگذاری خارج کردیم و
امسال این سالن در لیست واگذاری است.
ابتدای هر سال سالنهای واجد شرایط را در
لیست واگذاری قرار میدهند و این سالن به
دلیل تعمیرات شرایط واگذاری را نداشت.
 سارق یا سارقان شناسایی
نشدهاند
فرمانده انتظامی سیرجان هم در رابطه
با سرقت از تاالر فردوسی گفت :ما از
همان روز اول تحقیقات را آغاز کردیم
اما متاسفانه تاکنون سارق و یا سارقان
شناسایی نشدهاند .سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد ادامه داد :این پرونده از سوی اداره
آگاهی سیرجان در حال پیگیری است و ما
قطعا نتیجه را به مردم اعالم میکنیم.

آگهــی تغییــرات شــرکت گلدیــس لبــن ســتاره شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبت  4073و شناســه ملــی  14005946278به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مــورخ 1399/02/13
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت  2ســال
انتخــاب گردیدنــد:
آقــای عــارف بهرامــی فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره ملــی 3060128987
آقــای علــی بهرامــی فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره ملــی 3070424128
خانــم نازنینفاطمــه بهرامــی فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره ملــی
3060356221
ب -آقــای حمیدرضــا نیــوره بــه شــماره ملــی  3060143978بــه
ســمت بــازرس اصلــی و آقــای محســن گلســتانی بــه شــماره ملــی
 3071038811بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال
مالــی انتخــاب شــدند.
ج --ترازنامــه حســاب ســود و زیــان منتهــی بــه ســال 1398مــورد
تصویــب قــرار گرفــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()844981

آگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم کشــت رویــش پــارس شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  4209و شناســه ملــی  14006653179بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ  1398/03/28منضــم بــه نامــه شــماره -98/22486
 98/4/10اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی شهرســتان ســیرجان - :آقای حســین
گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3070970729بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره و
خانــم پرویــن گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3071760639بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره و خانــم مهدیــه پیغمبــری کــد ملــی  0779951573بــه ســمت
منشــی هیئتمدیــره انتخــاب شــدند.
 آقــای حســین گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3070970729بــه ســمتمدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــرای مــدت  3ســال انتخــاب گردیــد.
 کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره (اعــماز بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب
هیئتمدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای حســین گلمحمدپــور لــری فرزنــد مســیب
کــد ملــی  3070970729مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام امضــای خانــم پرویــن
گلمحمدپــور لــری کــد ملــی ( 3071760639نایبرییــس هیئتمدیــره) همــراه
بــا مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامل
یــا نایبرییــس هیئتمدیــره و مهــر تعاونــی قابــل قبــول و معتبــر اســت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()847223

آگهــی تغییــرات شــرکت گلدیــس لبــن ســتاره شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبت  4073و شناســه ملــی  14005946278به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1399/02/13
الــف -انــواع شــیر پاســتوریزه ،انــواع خامــه پاســتوریزه ،انــواع خامه
قنــادی ،انــواع ماســت پاســتوریزه ،انــواع دوغ پاســتوریزه ،انــواع
کــره پاســتوریزه ،انــواع پنیــر پاســتوریزه ،انــواع کشــک پاســتوریزه،
انــواع تــرف ،پنیرهــای فــرآوری شــده ،پنیــر پیتــزا ،انــواع شــیر
اســترلیزه ،انــواع خامــه اســترلیزه ،خریــد و فــروش مــواد اولیــه
لبنــی ،توزیــع و پخــش محصــوالت تولیــد شــده ،صــادرات محصــوالت
تولیــد شــده ،واردات مــواد اولیــه و دســتگاهها و تجهیــزات مــورد
نیــاز ،اخــذ تســهیالت از بانکهــا ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای
مجــاز ،ایجــاد شــعبه در سراســر کشــور الحــاق گردیــد و مــاده مربوطه
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)
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()844985

آگهــی تغییــرات شــرکت متیــن پســته ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1628و شناســه ملــی  10860540350بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/08/27
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل برای مــدت دو ســال انتخاب
گردیدنــد :آقــای عبــاس اســدی زیدآبادی شــماره ملــی 3070154204
آقــای محمدرضــا اســدی زیدآبــادی شــماره ملــی  3070296963آقــای
حمیدرضــا اســدی زیدآبادی شــماره ملــی 3070189776
ب -موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت آوند حســابداران رســمی
شناســه ملــی  10100588054بــه عنــوان حســابرس و بــازرس اصلــی
و آقــای محمــد جهانشــاهی شــماره ملــی  3071571887بــه عنــوان
بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ج -روزنامه پاسارگاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
د -صورتهــای مالــی منتهــی بــه  1398/05/31مــورد تصویــب قــرار
گرفت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()847241

آگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم کشــت رویــش پــارس شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت
 4209و شناســه ملــی  14006653179بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه مــورخ  1398/03/28منضــم بــه نامــه شــماره  98/4/10-98/22486اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان:
 تعــداد  3نفــر بــه شــرح زیــر بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئتمدیــره - :آقــای حســینگلمحمدپــور لــری کــد ملــی  - 3070970729خانــم پرویــن گلمحمدپــور لــری کدملــی
 - 3071760639خانــم مهدیــه پیغمبــری کــد ملــی  0779951573و تعــداد  2نفــر بــه
شــرح زیــر بــه ســمت اعضــای علیالبــدل هیئتمدیــره:
 آقــای رضــا گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3060265739و خانــم نســرین گلمحمدپــورلــری کــد ملــی  3070165338بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد.
 آقــای مســعود گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3060080607بــه ســمت بــازرس اصلــی وخانــم تــاجگل نجمینــژاد کــد ملــی  3071706790بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 ترازنامــه منتهــی بــه تاریــخ  1397/12/29توســط بــازرس قرائــت و مــورد تصویــبمجمــع عمومــی قــرار گرفــت.
 بــا انتقــال یــک ســهم موافقــت شــد و تعــداد ســهامداران از  7نفــر بــه  8نفــر افزایــشیافت.
 ســرمایه تعهــدی شــرکت بــه مبلــغ  199950000ریــال نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدانآزادی پرداخــت گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()847222

آگهــی تغییــرات شــرکت گلدیــس لبــن ســتاره شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4073و شناســه ملــی 14005946278
بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 1399/02/13
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای عــارف بهرامــی بــه شــماره
ملــی  3060128987بــه عنــوان رییــس هیئتمدیــره آقای علی
بهرامــی بــه شــماره ملــی  3070424128بــه عنــوان نایبرییس
هیئتمدیــره خانــم نازنینفاطمــه بهرامــی بــه شــماره ملــی
 3060356221بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئتمدیــره آقای علی
بهرامــی بــه شــماره ملــی  3060424128بــه عنــوان مدیرعامــل
ب-کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی و نامههــای اداری و
اوراق عــادی بــا امضــای منفــرد آقــای علی بهرامی فرزند هوشــنگ
بــه شــماره ملــی ( 3060424128مدیرعامــل) و همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشـد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()844987

