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شیوه ی گوش دادن را بیاموزیم
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مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان:

تعامل با صاحبان صنایع 
در راستای حمایت از رونق تولید است

متن در صفحه دوم

روزان هم 

در دیدار استاندار کرمان  
با فعاالن اقتصادی کشور هندوستان مطرح شد؛

ابراز تمایل سرمایه گذاران 

هندی برای فعالیت در استان

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  دفاع عجیب یک مرد در قتل همسرش

  نقشه شوم پرستار قالبی برای خانم دکتر

  مراسم خواستگاری به آتش کشیده شد

  برخورد کامیون با پژو چهار کشته برجای گذاشت

  ۷۷ مصدوم و کشته در یک شبانه روز
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مهارت های پژوهشی شد
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یادداشتی به بهانه کسب نشان 
»داوود رشیدی« توسط 

احمدرضا احمدی 
شاعر ارزشمند کرمانی:

»بر تو خجسته باشد
گیالس هایی را
که بر گیسوان 

آویخته ای«
پشت پرده تورهای طبیعت گردی اینستاگرامی

نوشتاری در باب ارتباط بین سعادت و تزکیه نفس  

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد:

نصف دفترچه  مشق ، سهمیه هر دانش آموز کرمانی

2

2

نوشتاری در باب محرم 
در ادبیات پارسی؛

مدح و غزل نگویم 

مقتل کنم تقاضا

8

2

4

3

5
گزارشی از عملکرد شورای اسالمی

 روستای سردر چترود؛ 

شوراهای روستایی 

چه می کنند؟

کرمانی از هجوم زود هنگام یک آفت قدیمی؛ گزارش »کرمان امروز« از نگرانی جدی باغداران 

متن کامل در صفحه سوم

ضیافت نحس مگس مدیترانه ای
    مگس مدیترانه ای امسال زودتر از همیشه به باغات استان وارد شده است و باغات چهار فصل هزاران هکتاری این استان ولع این آفت را بیشتر از گذشته برانگیخته است؛ ولعی که نگرانی جدی باغداران و 
مسئوالن استان را چندین  برابر سال های قبل فراهم آورده است و در صورت تعلل مسئوالن رفته رفته، دسترنج  باغداران کرمانی بر باد خواهد رفت. امیدواریم که مقابله با این آفت همچون مبارزه با ملخ، 

درگیر امروز و فردای مدیران نشود و همین امروز تا قبل از اینکه مجبور به پرداخت خسارت به کشاورزان بشویم، چاره ای برای پیشگیری از خسارت بیندیشیم و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مناقصه:  انجام عملیات استخراج بال جنوبی افق اول معدن آبنیل
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/06/20

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 300/000/000 ریال

  تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 98/07/02    تاریخ گشایش پاکت ها: مرحله اول مورخه 98/07/03 مرحله دوم مورخه 98/07/07
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir    در دسترس می باشد.    
تلفن تماس: 3211۷۷26 - 034 

شرکت معادن زغال سنگ کرمان 

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در راستای توسعه فعالیت های عمرانی خود 
در استان کرمان جهت تکمیل کادر فروش و بازاریابی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

شرایط عمومی: 
1- رزومه کاری مرتبط 2- داشتن کارت پایان خدمت )برای آقایان( 3- حداکثر سن 40 سال تمام

 office 4- سالمت کامل جسمانی 5- عدم اعتیاد و سوء پیشینه 6- تسلط به نرم افزارهای زیرمجموعه 
متقاضیان می توانند ظرف مدت 8 روز از تاریخ آگهی با در دست داشتن رزومه کاری به آدرس: کرمان  

بلوار جمهوری بعد از کوی استانداری ساختمان میالد طبقه ششم مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
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١٤ قصب خانه کلنگی ۶دانگ ملک 
واقع در خیابان جامی به فروش می رسد.

093۶ 333 3280

خانه کلنگی فروشی

شرکت قاسم ایران )مینو( شعبه کرمان 
جهت تکمیل کادر اداری از بین افراد واجد شرایط پس از انجام مصاحبه 

دعوت به همکاری می نماید
• داشتن مدرک کارشناسی رشته مهندسی صنایع 

• حداکثر سن 30 سال
• داشتن حداقل 2 سال سابقه مرتبط در این حوزه

SPSS آشنایی با تجزیه و تحلیل آماری و ترجیحا کار با نرم افزار •
 OR آشنایی با مدلسازی ریاضی و مسایل بهینه سازی در •

و نرم افزارهای مربوطه
• آشنایی با مبحث تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
 Excel, مهارت در آفیس به خصوص نرم افزارهای •

PowerPoint, Visio, MSP
• توانایی کار تمام وقت 

• داشتن خالقیت، روحیه کار تیمی، سخت کوشی و توانایی حل مسئله
تلفن تماس: 32۶١332۶ - 32۶١0005

دعوت به همکاری

ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفایش، خواهشمنداست از نزدیک 
شدن به حریم شبکه های برق و خطوط برقدار پرهیز نمائید و فاصله علم،کتل های مذهبی و ادوات را از شبکه برق رعایت نمائید. 

یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی است.  التماس دعا
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

قابل توجه هیات های مذهبی و دسته های عزاداری و عزاداران 
حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع(

تسلیت تسلیت

جناب آقای مسعود صانعی 
گرامیتان  عموی  درگذشت  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
عرض  تسلیت  را  صانعی  ضیاء  حاج  شادروان 
نموده، برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای 

بازماندگان صبوری و شکیبایی مسألت می نماییم.

مهندسین مشاور پل رود
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اخبار استان

در  همکاری  برای  هندوستان  کشور  گذاران  سرمایه 
زمینه های مختلف اقتصادی به ویژه ایجاد و راه اندازی 
نیروگاه های بادی در استان کرمان ابراز تمایل و اعالم 

آمادگی کردند.
همراه  به  کرمان  استاندار  دیدار  در  ایرنا،  گزارش  به 
تیم اقتصادی استان با برخی فعاالن اقتصادی کشور 
مشترک  همکاری  زمینه های  تهران،  در  هندوستان 
طرفین بررسی و مقرر شد که هیاتی از سرمایه گذاران 

هندی به استان کرمان سفر کنند.
استاندار کرمان در این نشست مشترک با اشاره به نقش 
ارزنده هندوستان به  عنوان یکی از شرکای اقتصادی 
چون  بخش هایی  در  کرمان  استان  گفت:  کشورمان، 
صنایع معدنی، کشاورزی و گیاهان دارویی، گردشگری 
است  برخوردار  باالیی  قابلیت های  از  حوزه ها  دیگر  و 
با سرمایه گذاران  این حوزه ها  در  داریم  آمادگی  ما  و 

هندی همکاری کنیم.  
محمدجواد فدائی، بر آمادگی دولت و بخش خصوصی 
با  اقتصادی  مختلف  زمینه های  در  همکاری  برای 

سرمایه گذاران هندی اعالم آمادگی کرد.  
حاضر  هندی  سرمایه گذاران  گزارش،  این  اساس  بر 
با اشاره به موقعیت جغرافیایی و  در این نشست هم 

مشارکت  برای  کرمان  استان  اقتصادی  ظرفیت های 
گیاهان  پذیر،  تجدید  انرژی های  تولید  طرح های  در 

دارویی و معدن اظهار تمایل کردند.
کارخانه  احداث  برای  اولیه  مذاکره  نشست  این  در 
تولید توربین های بادی ویژه تولید انرژی برق انجام و 
مقرر شد طرف هندی گزارش امکان سنجی این طرح 
را ظرف دو ماه آینده به استانداری کرمان ارائه دهد.  
و  اقتصادی  مشاور  جالل پور  محسن  نشست  این  در 
سرمایه گذاری استانداری کرمان، محمود سلطانی زاده 
علی  و  سیرجان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
علویان مسئول پیگیری امور اقتصادی و سرمایه گذاری 

دفتر استانداری کرمان در تهران حضور داشتند.
در  پرشماری  های  قابلیت  از  که  کرمان  استان 
تا  گرفته  معدن  و  صنعت  از  مختلف  حوزه های 
کشاورزی و گردشگری برخوردار است در چند سال 
گذشته با میدان دادن به بخش خصوصی توانسته در 
زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی موفقیت هایی را 
کسب کند به طوری که سال ۹۷ در زمره سه استان 
خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  زمینه  در  کشور  برتر 

معرفی شد.

در دیدار استاندار کرمان  با فعاالن اقتصادی کشور هندوستان مطرح شد؛

ابراز تمایل سرمایه گذاران هندی برای فعالیت در استان

خبر
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان خبر داد:

در استان ،  64 درصد واحدهای 

مسکونی روستایی مقاوم سازی شده است
 

کرمان با اشاره به اینکه 64 درصد واحدهای  مدیرکل بنیاد مسکن استان 
تصریح  است،  شده  سازی  مقاوم  کرمان  استان  در  روستایی  مسکونی 
و  است  گیری  پی  حال  در  مانده  باقی  درصد   36 سازی  مقاوم  کرد: 

کیفیت ساخت و ساز در روستاها بهتر شده است. خوشبختانه 
کبر سلطانی نژاد« در جلسه بررسی  کویر، »علی ا گزارش ایسنا منطقه  به 
گفت:  وضعیت پرداخت تسهیالت مسکن روستایی استان در سال 98 
مطابق با احکام برنامه ششم توسعه قرار است دویست هزار واحد مسکن 
کرمان، پانزده هزار واحد  که سهم استان  کشور ساخته شود  روستایی در 

می باشد.
مسکن  ساخت  برای  دولت،  مصوبه  طبق  اینکه  بیان  با  نژاد  سلطانی 
 ۴۰ تسهیالت  اعطای  به  موظف  عامل  بانکهای  کشوِر،  در  روستایی 
کارمزد چهار درصد در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار  میلیون تومانی با 
سهمیه   2000 تجارت  بانک  به  کنون  تا کرد:  اظهار  هستند  جمعیت  نفر 
که همه این میزان ابالغ شده است، برای بانک صادرات  تخصیص یافته 
بانک  به  و  ابالغ شده است  که 80 سهمیه  یافته  400 سهمیه اختصاص 
که تنها 10 درصد آن به بانک استان ابالغ  ملی نیز 6000 سهمیه تخصیص 

شده است.
باوجود  ملت  بانک  داد:  ادامه  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
کنون ابالغی نداشته است، همچنین به بانک  تخصیص 2870 سهمیه تا
که بانک رفاه  های رفاه و مسکن هر دو 600 واحد اختصاص یافته است 

کرده اند. پنجاه درصد و بانک مسکن صد در صد سهمیه خود را ابالغ 
 3000 تعداد  نیز  سپه  بانک  به  گفت:  سپه  بانک  عملکرد  از  تشکر  با  وی 
و  اند  شده  ابالغ  ها  سهمیه  این  همه  که  شده  داده  تخصیص  سهمیه 

کرده اند. عالوه بر این آن ها 200 سهمیه را نیز اضافه جذب 

مدیر کل شرکت غله کرمان خبرداد:

اختصاص 1191 تن سهمیه مواد اولیه

 روغن نباتی به کرمان 
 

گفت: هزار و ۱۹۱ تن سهمیه مواد اولیه  کرمان  کل شرکت غله استان  مدیر 
به  صفر  و  محرم  ماه های  در  نباتی  روغن  شرکت های  برای  نباتی  روغن 

کرمان اختصاص یافت. استان 
کارگروه رفع موانع  گزارش خبرنگار مهر، مجید نژاد بیگلری در جلسه  به 
کرمان بیان داشت: هزار و ۱۹۱ تن سهمیه مواد اولیه روغن  تولید استان 
استان  به  صفر  و  محرم  ماه های  در  نباتی  روغن  شرکت های  برای  نباتی 

کرمان اختصاص یافته است.
با  جلسه  این  در  هم  کرمان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد:  بیان  جاری  هفته  پنجشنبه  روز  مرکزی  بانک  رئیس  سفر  به  اشاره 
 ۱۳ تا  اجتماعی  تأمین  به  کارفرمایان  جرایم  بخشودگی  مهلت  آخرین 
شهریور ماه سال جاری است لذا متقاضیان مهلت دارند تا تاریخ تعیین 
و  رسیدگی  پرونده ها  به  مهرماه   ۱۳ تا  تاریخ  این  از  و  دهند  تقاضا  شده 

نتیجه اعالم خواهد شد.
محمدعلی دهقان با اشاره به قانون الحاق رفع موانع تولید افزود: قانون 
کمیته فنی به بانک مرکزی  می گوید استاندار باید اشخاصی را برای ایجاد 
که این افراد می توانند در خصوص وام ها و تسهیالت بانکی  کند  معرفی 

کنند. اظهار 
کند به حکم قانون  گر بانکی بر خالف موارد اعالم شده عمل  گفت: ا وی 

متخلف محسوب می شوند و طبق قانون باید برخورد شود.
کرمان نشستی با دبیر  از اینکه استاندار  دهقان یادآور شد: قرار بود بعد 
معرفی  مرکزی  بانک  به  افراد  این  کرد  برگزار  بانک ها  هماهنگی  شورای 
شوند اما این موضوع مربوط به سه الی چهار ماه پیش بود ولی تا به حال 

بانک مرکزی اقدامی انجام نداده است.
وی در ارتباط با مشکل تأمین مواد اولیه یکی از شرکت های روغن نباتی 

کارخانه شود. گفت: پنج هزار تن روغن به صورت امانی تحویل  کرمان 

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان:

تعامل با صاحبان صنایع 

در راستای حمایت از رونق تولید است
  

اقتصادی  با فعاالن  تعامل سازنده  کرمان  امور مالیاتی استان  کل  مدیر 
و صاحبان صنایع را در راستای حمایت از رونق تولید ضروری دانست.

محمد   ، کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  صنعت،معدن  خانه  اعضای  و  رئیس  با  مشترک  جلسه  در  سلمانی 
کل امور مالیاتی از تمامی  تجارت استان با اشاره به دیدگاه حمایتی اداره 
توافق،  زمینه  در  تسهیالت  ارائه  با   : گفت  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
فضای  رونق  بدنبال  بخشش،  قابل  جرائم  بخشودگی  بدهی،  تقسیط 

کار وتولید هستیم. کسب و 
گاه سازی و آشنایی مودیان با تکالیف قانونی خود به جهت تسهیل  وی آ
به  صنایع  صاحبان  الزام  افزود:  و  برشمرد  مهم  را  مالیات  پرداخت  در 
انجام تکالیف قانونی در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی ، 
که اعضای خانه صنعت،معدن و تجارت استان  ازجمله امور مهمی است 

کنند. باید به آن توجه 
کرمان ضمن اشاره به بخشنامه های صادره  کل امور مالیاتی استان  مدیر 
کشور در زمینه بهره مندی مودیان مالیاتی از بخشودگی  از امور مالیاتی 
کرد: این بخشودگی صرفا  100 درصدی جرایم قابل بخشش، خاطرنشان 
با توجه به  از فعاالن اقتصادی در سال رونق تولید و  به منظور حمایت 
بدین  آتی،  های  سال  در  و  شده  صادر  کشور  اقتصادی  خاص  شرایط 
است  الزم  لذا  بود;  نخواهیم  مالیاتی  جرایم  بخشودگی  شاهد  منوال 
خانه صنعت،معدن و تجارت استان با اطالع رسانی به موقع به اعضای 

زیرمجموعه ، از تسهیالت قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرد.
کاربخش راوری، رئیس خانه صنعت، معدن  در ادامه این جلسه جلیل 
کرمان و اعضای زیرمجموعه با ابراز قدردانی از حمایت  و تجارت استان 
موانع  از  برخی  وجود  به   ، صنایع  از  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر  های 
تمامی  کردند و خواستار حمایت  اشاره  کاری خود  و مشکالت در حوزه 

مسئولین از این بخش مهم تولیدی استان شدند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان 
با بیان اینکه 620 مهدکودک در 40 سال گذشته در 
استان کرمان تاسیس شده اظهار کرد: در سال گذشته 
160 مهدکودک جدید ایجاد شده که امیدواریم به 
جایی برسیم که ۹0 درصد از کودکان را از خدمات 
آموزشی بهره مند کنیم زیرا در حال حاضر فقط هفت 
درصد کودکان استان کرمان از این خدمات استفاده 

می کنند که قابل قبول نیست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمود منصوری« در 

جلسه شورای هماهنگی و ساماندهی حقوق کودک 
استان کرمان اظهار کرد: بهزیستی استان کرمان 42 
هزار کودک را که به نوعی دچار آسیب فقر، آموزش 
از  اصلی  که هدف  دارد  تحت حمایت  ... هستند،  و 
حمایت ها پیشگیری از آسیب های بیشتر و ورود به 

الیه های عمیق ترآسیب هاست.
وی افزود: کودکانی که مشکل دارند دو گروه هستند 
از  نگهداری  صالحیت  خانواده  نخست  گروه  در  که 
و  شده  توانمند  و  و  بازسازی  باید  و  دارد  را  کودک 

کودکان به آغوش خانواده بازگردند.
کودک  هزار   4 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  منصوری 
دوقلو را تحت حمایت اقتصادی داریم، تصریح کرد: 
عنوان  تحت  مادران خود  با  کودک  هزار  از 5  بیش 
زنان سرپرست خانوار زندگی می کنند که کمک های 
دریافت  بهزیستی  از   ... و  کاال  مالی، تحصیلی، سبد 

می کنند.
معاون بهزیستی استان کرمان بیان کرد: قریب به 10 
هزار کودک معلول نیز از بهزیستی استان خدمات می 
گیرند و قریب به 12 هزار کودک در مناطق حاشیه 
ای و محروم استان در مهدهای کودک دو وعده غذای 

گرم دریافت می کنند.
وی افزود: طی یک سال گذشته ۷00 کودک از مراکز 
بهزیستی خارج شده اند که 600 نفر از این کودکان 
به خانواده های جایگزین و 100 مورد به خانواده های 
خودشان بازگشته اند و استان کرمان بیشترین تعداد 

فرزندخواندگی را در کشور دارد.
منصوری در ادامه اظهار کرد: 620 مهدکودک در 40 
سال گذشته در استان کرمان تاسیس شده و در سال 
گذشته 160 مهدکودک جدید ایجاد شده و امیدواریم 
به جایی برسیم که ۹0 درصد از کودکان را از خدمات 
آموزشی بهره مند کنیم که در حال حاضر فقط هفت 
درصد کودکان استان کرمان از این خدمات استفاده 

می کنند که قابل قبول نیست.

معاون بهزیستی کرمان خبر داد:

استفاده تنها هفت درصد کودکان کرمانی
 از خدمات آموزشی مهدهای کودک 

وجود ۱۶۰۰ بیمار دارای

 ام اس در شهر کرمان
معاونت  خاص  بیماری های  اداره  کارشناس 
درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:1600 
زیر  کرمان  شهر  در  اس  ام  دارای  بیمار  نفر 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند.
پروانه فالح ،کارشناس اداره بیماری های خاص 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
را  اسی  ام  بیماران  از  1600نفر  حدود  کرمان 
تحت پوشش خود دارد که برای ارائه خدمات، 
کلینیک جامعی در بیمارستان شفای کرمان راه 

اندازی شده است.
او افزود:در این کلینیک با توجه به دستوری که 
از وزارت بهداشت صادر شده بسته های خدماتی 
از جمله فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، 
روانشناسی،  قلب،  تخصصی  ویزیت  خدمات 
ویزیت های  بقیه  و  اعصاب  و  مغز  چشم، 
مرتبه  دو  سالی  که  آی  آر   ام  مثل  تخصصی 

صورت می گیرد، ارائه می شود.
این  در  که  خدماتی  تمامی  کرد:  بیان  فالح 
بیماران  و  است  رایگان  می شود  ارائه  کلینیک 
را  مبلغی  نباید  خدمات  از  یک  هیچ  برای 

پرداخت کنند.

کرمان، میزبان دوره های 

فراگیری مهارت های 

پژوهشی شد
معاون پژوهش حوزه علمیه استان کرمان گفت: 
در  پژوهشی  مهارت های  روزه  یک  دوره های 

چهار مدرسه علمیه استان برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
علیرضا  االسالم  حجت   ، جوان   خبرنگاران 
انجم شعاع، معاون پژوهش حوزه علمیه استان 
مهارت های  روزه  کارگاه های یک  کرمان گفت: 
ابی  بن  علی  علمیه  مدرسه  چهار  در  پژوهشی 
بم، جعفریه  قائمیه  السالم شهداد،  علیه  طالب 
علیه  ابوالفضل  هدایت حضرت  و سفیران  زرند 

السالم ماهان برگزار شد.
انجم شعاع گفت: این کارگاه ها شامل دو سطح 
مهارت های مطالعه ویژه طالب پایه های سوم و 
چهارم و مهارت های پژوهشی ویژه طالب پایه 

پنجم و ششم بود.
معاونت  جدی  برنامه های  از  افزود:یکی  او 
سال  در  کرمان  استان  علمیه  حوزه  پژوهش 
جاری برگزاری کارگاه های یک روزه مهارت های 

پژوهشی در مدارس علمیه استان است.
چهار مدرسه حوزه علمیه استان کرمان به مدت 
یک روز میزبان دوره های یک روزه مهارت های 

پژوهشی بود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان مطرح کرد:

نصف دفترچه  مشق ، سهمیه هر دانش آموز کرمانی
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان  استان  اینکه  از  انتقاد  با  کرمان  استانداری 
برای تهیه دفاتر و نوشت افزارهای دانش آموزی جزء 
استان های محروم کشور محسوب نشده است، تصریح 
کرد: اگر ما استان محروم کشور هستیم، پس ما را از 
جنوب  وضعیت  مسئولین  آیا  بیاورید.  در  محرومیت 
کشور  بازار  تنظیم  ستاد  ندیده اند؟  را  کرمان  استان 
سهمیه دفترچه دانش آموزی استان کرمان را به ازای 
هر دو دانش آموز یک دفترچه درنظر گرفته  که توزیع 

این سهمیه بسیار مشکل است.
دهقان«  »محمدعلی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان 
در اولین روز از ماه محرم با محوریت تنظیم بازار ماه 
محرم گفت: سازمان تبلیغات اسالمی موظف به توزیع 
اقالم ماه محرم همچون گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر 

و روغن به هیات ها و مساجد است.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه استان کرمان برای تهیه 
دفاتر و نوشت افزارهای دانش آموزی جزء استان های 
محروم کشور محسوب نشده است، تصریح کرد: اگر 
ما استان محروم کشور هستیم، پس ما را از محرومیت 
در بیاورید. آیا مسئوالن وضعیت جنوب استان کرمان 
را ندیده اند؟ ستاد تنظیم بازار کشور سهمیه دفترچه 

دانش آموزی استان کرمان را به ازای هر دو دانش آموز 
یک دفترچه درنظر گرفته  که توزیع این سهمیه بسیار 

مشکل است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمان با اشاره به تعداد دانش آموزان استان بیان کرد: 
در استان کرمان حدود 635 هزار دانش آموز مشغول 
به تحصیل هستند که اگر هر دانش آموز 5 دفتر نیاز 
هزار  میلیون 300   3 به حدود  بنابراین  باشد  داشته 

دفتر نیازمندیم.
برای دریافت  باید مکاتبات الزم  برآنکه  تاکید  با  وی 
عنوان  استان کرمان صورت گیرد،  به  بیشتر  سهمیه 
جنوب  در  تا  شود  بیشتر  سهمیه  تقاضای  باید  کرد: 
استان برای هر دانش آموز دو دفترچه گرفته شود زیرا 
دانش آموز  یک  برای  دفترچه  دو  که  می دانند  همه 
کفایت نمی کند ضمن آنکه این طرح نباید برای همه 
خانواده ها اجرایی شود و بهترین متولی برای انتخاب 

دانش آموزان واجد شرایط، مدیران مدارس هستند.
معاون  خواجویی«  »محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در 
این جلسه گفت: سهمیه برنج ماه محرم استان کرمان 
یک هزار و 1۹1 تن، شکر 5۹5 تن، مرغ منجمد 1۹8 
تن، گوشت قرمز 3۹۷ تن و روغن یک هزار و 1۹1 

تن است.
وی در زمینه دفاتر دانش آموزی نیز اظهار کرد: کل 
موجودی دفاتر دانش آموزی تولید شده و آماده توزیع 
از طریق حواله )با ارز 4200 تومان( 15 میلیون جلد 
در کل کشور می باشد که 2 میلیون 203 هزار 285 
جلد به تفکیک به استان کرمان اختصاص داده شده 

است.
»مجید نژادبیگلری« نیز در خصوص تنظیم بازار ماه 
محرم با بیان این مطلب که برنج و شکر به میزان نیاز 
در انبارهای استان موجود است، عنوان کرد: برنج با 
هزار   3 قیمت  با همان  و 500، شکر  هزار   6 قیمت 
تومان به ازای هر کیلو و روغن با 15 درصد تخفیف 
نسبت به قیمت های مصوب از شرکت گلنار دریافت و 

در بازار توزیع خواهد شد.
»بنی اسدی« معاون پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی 
نیز در این جلسه با بیان این مطلب که کل سهمیه 
منجمد  گوشت  قیمت  کرد:  تصریح  استان  گوشت 
وارداتی برای هیات های عزاداری بسته به نوع قطعه 
متفاوت است و از 4۷ هزار تومان تا 60 هزار تومان 
در  نیز  منجمد  مرغ  قیمت  آنکه  ضمن  بوده  شناور 
استان کرمان کیلویی 12 هزار و 500 تومان خواهد 

بود.
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گزارش »کرمان امروز« از نگرانی جدی باغداران کرمانی از هجوم زود هنگام یک آفت قدیمی؛

ضیافت نحس مگس مدیترانه ای

اشاره:
باغات  به  از همیشه  مگس مدیترانه ای امسال زودتر 
باغات چهار فصل هزاران هکتاری  و  پا گذاشت  استان 
این استان ولع این آفت را بیشتر از گذشته برانگیخت؛ 
را  استان   باغداران و مسئوالن  نگرانی جدی  ولعی که 
برابر سال های قبل فراهم آورد و در صورت  چندین  
تعلل مسئوالن رفته رفته، دسترنج  باغداران کرمانی را 

بر باد می دهد.
بسیار  ای آفت   کارشناسان معتقدند مگس مدیترانه 
خطرناکی است که تعداد نسل و تخم ریزی آن باال است 
و همیشه میوه  را از بین می برد و کاری به درخت ندارد 
و خسارت اقتصادی بسیار باالیی  به کشاورزان وارد می 
کند. مگس مدیترانه ای یکی از آفات مخرب و نامطلوب 
باالیی   به خاطر مقاومت   کشاورزی در دنیا است که  
که در مقابل شرایط آب و هوایی دارد در نقاط زیادی از 
جهان گسترش پیدا کرده است و نسبت  به سایر مگس 
ها   باالترین خسارت اقتصادی را به کشاورزی  و تولید 
میوه وارد می کند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه  قابل مطالعه است.
حمله مگس ها  بعد از ملخ ها

مورد  کرمان  باغات  و  مزارع  که  بود  امسال  ابتدای 
زیادی  قرار گرفت و خسارات   ها  ملخ  هجوم گسترده 

به کشاورزان وارد آورد. با گرمتر شدن هوا کلونی های 
ملخ مهار شدند حاال خبرها حاکی از آن است که  باز 
باغداران کرمانی با مساله نگران کننده حمله مگس های 

مدیترانه ای مواجه شده اند. چرا که هزینه های سنگین  
کاشت  داشت،  در بخش  که  در طول سال  باغدار  یک 
این مگس ها در  با هجوم  انجام شده است  و برداشت 

زمان  برداشت از بین می رود. کشاورز و باغدار یک 
بتواند  تا  است  کرده  تحمل  که  را  رنجی  و  درد  سال 
وضعیت معیشتی خود را بگذراند با هجوم این آفت از 

بین می رود.
رد پرواز مگس مدیترانه ای در نیمی از باغات کرمان

درختان مرکبات کرمان امسال در معرض آفت مخرب 
مگس مدیترانه ای قرار گرفته است که در صورت تعلل 
این آفت  به  باغ های استان  از  باغداران بخش زیادی 
آلوده می شود. این آفت در درون میوه های در حال 
رسیدن تخم ریزی می کنند و  با تغذیه از گوشت میوه 

سبب پوسیدگی و ریزش شدید محصول می شود.
آنگونه که مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی شمال 
استان کرمان  به خبرگزاری مهر گفته است: این آفت  
برای نخستین بار در گلباف و ماهان دیده شد که در 
یافته  افزایش  آفت  این  مشاهده  گستره  جاری  سال 

است.
ناصر طاهری افزود: این آفت توانمندی از بین بردن 
از سوی  آلوده را دارد  ۱۰۰ درصدی محصول مناطق 
اشاره کرد که مگس مدیترانه  نکته  این  به  باید  دیگر 
ای قادر است اکثر محصوالت باغ های استان کرمان را 

درگیر کند.
وی ادامه داد: خطر آلودگی این آفت در صورت عدم 
می تواند  و  است  باال  بسیار  موقع  به  اقدام  و  گزارش 
محصول  و  آلوده  کوتاهی  مدت  ظرف  را  باغ  هکتارها 

را از بین ببرد.
وی از کشاورزان خواست از ورود نهال های آلوده به 
باغ ها خودداری کنند، میوه های خشک شده را سریعاً 
میوه های  باغ ها  شدن  آلوده  صورت  در  و  آوری  جمع 

آلوده به آفت را از باغ جمع آوری کنند و بسوزانند.

  مگس مدیترانه ای امسال زودتر از همیشه به باغات استان وارد شده است و باغات چهار 
فصل هزاران هکتاری این استان ولع این آفت را بیشتر از گذشته برانگیخته است؛ ولعی که 
نگرانی جدی باغداران و مسئوالن استان را چندین  برابر سال های قبل فراهم آورده است 
و در صورت تعلل مسئوالن رفته رفته، دسترنج  باغداران کرمانی بر باد خواهد رفت. 
امیدواریم که مقابله با این آفت همچون مبارزه با ملخ، درگیر امروز و فردای مدیران 
نشود و همین امروز تا قبل از اینکه مجبور به پرداخت خسارت به کشاورزان بشویم، چاره 

ای برای پیشگیری از خسارت بیندیشیم و....

شیوه ی 

گوش دادن را 

بیاموزیم

برای آرام کردن درد دیگران و رنج هایی که عزیزان مان 
را آزار می دهند حرف زدن اولین راهی است که قبل از هر 
تالشی برایمان امکان پذیر است. هر چند که عمل برتر از 
سخن است اما در برخی جاها کاری از دستمان ساخته 
نیست. قبل از حرف زدن باید شیوه ی گوش دادن را به 
خوبی آموخته و به کار بست آنقدر در حرف هایشان غرق 
شده باشیم که گاهی ما را به خاطر خاموشی مواخذه 
کنند. اما گاهی روزها و هفته ها باید گوش داد تا پی به 
عمق یک فاجعه برد حتی قبل از حرف زدن می توان گفت 
که گوش دادن راه اولیه ی برخورد با مسائل و مشکالت 
دیگران می باشد. بعد از آن تازه می توان برحسب قضاوت 
ها حرفی زد و اشارتی نمود. قبل از گوش دادن، حرف زدن 
فایده نداشته و چه بسا زخم های مردم را تازه تر کند. ما 
زمانی می توانیم دردی از دل برداریم که خود را به جای 
آن شخص گذاشته و بر شرایط احاطه داشته باشیم. پس 
بعضی حرف زدن ها به آسانی حرف زدن معمولی نیست. 
بعد از همسان نگری و قرار گرفتن در شرایط شخص مقابل 
تازه می توان به تفکر جامعی درمورد او رسید و با سخن 
گفتن نگرانی هایش را تا حدی کنترل کرد. گاهی حرف 
های یک رهگذر نیز می تواند دنیای آدم را آرام کند با 
حرف هایمان باید ترس مخاطب را کنترل کرده و بعد از آن 

راهکارهای موجود را ارائه دهیم.
از چشم هایت درد را فهمیده بودم 

مهتاب را بی وقت و ساعت دیده بودم 
می خواستم تا جای لبخندت بماند 
بر زخم هایی که از آن رنجیده بودم 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

حقیقت
 پیوسته به دنبال حقیقت می گشتم و به هر موضوعی برخورد 
از  نشانی  و  می گرفتم  از حقیقت  در آن سراغی  و  می کردم 
حقیقت می دیدم. در هر جلسه ای صحبت از حقیقت بود همه 
که  حالی  در  پس  است.  روشن  روز  مثل  حقیقت  گفتند  می 
حقیقت به این واضحی است چه می تواند باشد چرا به دنبالش 
می گردم ولی باید او را بیابم. دوستی می گفت حقیقت بودنش 
الزامی است. دیگر تمام فکر و ذکرم پیدا کردن حقیقت بود و با 
تمام وجود و بدون درنگ برای یافتن حقیقت تالش می کردم 

تا به خدا رسیدم که همه واقعیت هستی از حقیقت اوست.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

پشت پرده تورهای طبیعت گردی اینستاگرامی

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

متولیان  امروزه  گفت:  تور  راهنمای  یک 
واقع  در  و  یافته  افزایش  گردشگری  حوزه 
در  کوچکی  سهم  فرهنگی  میراث  سازمان 

این حوزه دارد.
میالد زراعتکار در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
طبیعت گردی  تورهای  شرایط  درخصوص 
تورهای  که  است  این  واقعیت  کرد:  بیان 
نابسامانی  وضعیت  اکنون  طبیعت گردی 
دارد. لیدرهایی که آموزش دیده اند، مدرک 
فرهنگی  میراث  سازمان  نظر  تحت  و  دارند 
می برند  تور  کمتر  که  مدت هاست  هستند 
حال  در  زیادی  غیرمجاز  گروه های  زیرا 
فعالیتند و مدام تور می برند. وی ادامه داد: 
و شبکه های  تلگرامی  کانال های  از  بسیاری 
اینستاگرامی مدام تورهای غیرمجاز را تبلیغ 
را می کنند و در واقعیت نه جلوی این اتفاق 
گرفته می شود و نه ظاهراً کسی می خواهد 

که جلوی این اتفاق گرفته شود.
نیز  گذشته  سال های  داد:  ادامه  وی 
داشتیم  زمینه  این  در  زیادی  پیگیری های 
معبر  یک  برسیم،  نتیجه ای  به  بتوانیم  که 
این  و  کنیم  پیدا  ماجرا  این  برای  قانونی 
به  اما  کنیم  کنترل  را  غیرمجاز  تورهای 
بدون  کار  این  و  نرسیدیم  مطلوبی  نتیجه 

سرانجام باقی ماند.
گونه ای  به  شرایط  اکنون  داد:  ادامه  وی 
است که بسیاری از راهنمایان گردشگری ما 
دارند  را  فرهنگی  میراث  سازمان  کارت  که 
عماًل خانه نشین شده اند و کار نمی کنند به 
کنیم  فعالیت  بخواهیم  اگر  ما  اینکه  دلیل 
باید از طریق آژانس گردشگری و به صورت 
گردشگری  آژانس  کنیم،  فعالیت  قانونی 
نتیجه  در  دارد،  و...  اجاره  تبلیغات،  هزینه 
نیز  تورها  قیمت   و  می رود  باال  هزینه ها 

مقداری باال می رود.
این راهنمای گردشگری عنوان کرد: اکنون 
تورهای غیرمجاز، با کیفیت و خدمات نازل 
تور  ارائه  درحال  پایین تر  بسیار  قیمت  و 
دارند  نیاز  مردم هم  که  آنجایی  از  هستند، 
معیشت  و  کنند  استفاده  فضا  این  از  که 
که  نیست  صورتی  به  جامعه  مردم  فعلی 
بخواهند مبالغ باال بپردازند استقبال از این 

تورها بیشتر شده و باعث بیکاری بسیاری از 
همکاران شده است.

وی ادامه داد: برخی از همکاران مانند بنده 
حوزه  این  در  بیشتری  سابقه  و  تجربه  که 
این  به  هستیم،  شده تر  شناخته  و  داریم 
واسطه بیکار نمی مانیم و خیلی وقت ها تورها 
واقع  در  اما  می دهیم  ارجاع  همکاران  به  را 
عزیزانی که تازه کارت گرفته اند و کم سابقه تر 

هستند خانه نشین شده اند.
زراعتکار درخصوص نظارت های انجام شده 
در این حوزه اظهار کرد: نظارت را در کالم 
همه جا داریم؛ اما نظارت واقعی نیازمند این 
است که چندین دستگاه پشت یکدیگر قرار 
بگیرند تا به نتیجه مطلوب برسیم. سازمان 
زیرمجموعه  سازمان  یک  فرهنگی  میراث 
و  نیست  پشتش  قهریه ای  قوه  است،  دولت 

قدرت آنچنانی ندارد.
می گویند  افراد  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
در  اما  است  قوی  فرهنگی  میراث  سازمان 
دستورات  مجری  صرفاً  سازمان  این  واقع 
میراث  سازمان  از طریق  که  هنگامی  است. 
کردیم،  پیگیری  را  موضوع  این  فرهنگی 
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
اما  کردند  همکاری  بسیار  رضوی  خراسان 
دستگاه های دیگر همکاری الزم را نداشتند. 
بیشتر  همکاری  این  دیگر  استان های  در 

است.
در  که  کردیم  درخواست  افزود:  وی 
گردشگری  راهنمای  چند  تعطیل،  روزهای 
را به اتفاق یک نیروی اماکن یا انتظامی در 
مبادی خروجی شهر مستقر کنند تا بتوانیم 
جلوی تورهایی که مجوز آژانس گردشگری 
اما  یا راهنمای گردشگری ندارند را بگیریم 
در واقع آن دستگاه هایی که قوه قهریه پشت 
آنان است، زور دارند و توانشان اجازه برخورد 
داشتیم  انتظار  ما  که  آن چنان  می دهد، 

حمایت نکردند.
که  زمانی  گفت:  گردشگری  راهنمای  این 
تورهای گردشگری به صورت غیرمجاز اجرا 
مجموعه  و  گردشگری  راهنمای  می شود، 
برگزار کننده به هیچ جا وابستگی ندارند. اگر 
من بخواهم از طریق آژانس گردشگری این 
گردشگری  آژانس  مجوز  کنم  برگزار  را  تور 
پشت سر من است و خود آژانس گردشگری 
بسیاری از محدودیت قانونی، عرفی و شرعی 

کشور را رعایت می کند.
دلیل  به  طرفی  از  داد:  ادامه  زراعتکار 
این که خود راهنمای گردشگری در سازمان 
با توجه  میراث فرهنگی استعالم می شود و 
به حساسیت کاری شان باید به دستگاه های 

جوانب  نیز  آن ها  باشند،  پاسخگو  اطالعاتی 
که  تورهایی  اما  می کنند  رعایت  را  احتیاط 
به صورت غیرمجاز در حال برگزاری هستند، 
با توجه به این که خیلی به مکانی وابستگی 
ندارند و ملزم به رعایت این قوانین نیستند، 
اتفاقی  اگر  نهایت  در  و  می کنند  کار  همه 
برای تور بیفتد، حادثه ای پیش بیاید، تخلف 
پاسخگو  کسی  بیفتد،  اتفاق  و...  اخالقی 

نیست.
این  در  زیاد  بسیار  موارد  این  افزود:  وی 
نیز  مسافر  بنابراین  می شود  دیده  تورها 
توری  مجری  فقط  مسافر  اما  است  ناراضی 
که غیرمجاز تور گردشگری می برد را عوض 
می کند و نهایتاً فقط دیگر با آن مجری تور 

نمی فرستند.
این شرایط فضای کاری  با  بیان کرد:  وی 
خصوص  به  و  گردشگری  راهنمایان  برای 
آژانس های گردشگری سخت شده است، به 
خاطر این که هزینه های هنگفتی را پرداخت 

می کنند.
در  کرد:  اضافه  گردشگری  راهنمای  این 
پیاده شد؛ در  استان های دیگر همین طرح 
تهران، اصفهان و فارس در مبادی خروجی 
مستقر  تعطیل  روزهای  در  گروه هایی  شهر 
می شدند و مدارک هر اتوبوسی که به عنوان 
را  می شود  خارج  شهر  از  گردشگری  تور 
تور گردشگری مدارک  اگر  چک می کردند، 
برخورد  او  با  و  می شد  بازگردانده  نداشت، 
که  مشهد  در  اتفاق  این  اما  می شد  قانونی 
اتفاقاً حساسیت ها باالتر است، نیفتاده است.

زراعتکار عنوان کرد: اطالع رسانی در حوزه 
باید  که  آن گونه  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
جانب  از  قصه  تلخی  از  بخشی  است.  نبوده 

مسافر است؛ بسیاری از مسافرین هنوز شأن 
خود را به صورت کامل نمی شناسند و عماًل 
تور  یک  از  را  خدماتی  چه  که  نمی دانند 

گردشگری می توانند انتظار داشته باشند.
گذراندیم،  دوره  مدت ها  ما  داد:  ادامه  وی 
این  پشت  شخصی  عالقه  داریم،  تجربه 
و  بوده  ما  تحصیلی  رشته  است،  فعالیت 
اما  داریم؛  حوزه  این  در  روزمره  مطالعات 
این  چون  غیرمجاز  گردشگری  راهنمایان 
نوعی  به  می شوند  مجبور  ندارند،  را  موارد 
شوآف روآوردند و بسیاری از اوقات مسافرین 
از ما نیز انتظار چنین کارهایی را دارند؛ نگاه 
حتی به جامعه لیدر همین شده است و این 

اتفاق در حال رخ دادن است.
وی اظهار کرد: آژانس های گردشگری واقعاً 
نمی توانند در این شرایط دوام آورند. آژانس 
پرداخت  را  زیادی  هزینه های  گردشگری 
مساله  این  در  می بیند  وقتی  و  می کند 
رقابت  شرایط  چون  کند  رقابت  نمی تواند 
یک طرفه و سخت است، نسبت به برگزاری 

تورهای این چنینی بی رغبت می شود.
یک  این  افزود:  گردشگری  راهنمای  این 
ضرب المثل قدیمی است که »دو شکارچی 
که دنبال خرگوش بدوند در آخر هیچ کدام 
به خرگوش نمی رسند« و » آشپز که دو تا 
شود آش یا شور می شود یا بی نمک« اکنون 
این اتفاق در سیستم گردشگری ما می افتد 
آستان  اکنون  کرد.  نمی توان  نیز  کاری  و 
قدس نیز به این ماجرا اضافه شده و جدای 
را  خود  گردشگری  سیستم  قضایا  همه  از 
دارد، آموزش و پرورش نیز به همین صورت. 
هر یک از نهادها به صورت مستقل در حال 

برگزاری تورهای گردشگری هستند.

میراث  سازمان  داد:  ادامه  زراعتکار 
فرهنگی، آژانس های گردشگری و راهنمایان 
گردشگری یا باید در خدمت این افراد باشند 
با شرایط خاص آن ها همکاری کنند  یعنی 
را  دیگری  افراد  خودشان  آن ها  که  این  یا 
انتخاب می کنند و با این افراد کار می کنند. 
دستمزدهای  دارند  افراد  این  که  شرایطی 
اصوالً  است.  خاصی  شرایط  و  پایین  بسیار 
باید  گردشگری  راهنمایان  قانونی  لحاظ  از 
اکنون  باشند،  باالی لیسانس داشته  مدرک 
لیسانس  مدرک  حداقل  خراسان  استان  در 
فوق  و  مختلف  رشته های  دکترای  و  است 
استفاده  افرادی  از  اما  داریم،  زیاد  لیسانس 
می شود که سواد و تجربه کمتری دارند و با 

قیمت کمتر راضی می شوند.
راهنمای  بازار،  این  در  کرد:  اظهار  وی 
گردشگری وقتی بیکار می ماند به قیمت های 
پایین تر و قیمت هایی که واقعاً خارج از عرف 
است تن می دهد. راهنمای گردشگری ما به 
روزی 8۰ یا 9۰ هزار تومان راضی می شود؛ 
واقعاً  این  و  نباشد  بیکار  که  این  خاطر  به 
گردشگری  راهنمای  یک  زیرا  است،  فاجعه 
در تمام طول ماه تور ندارد و نهایتاً می تواند 

۱5 روز ماه را تور ببرد.
وی افزود: درآمد یک راهنمای گردشگری 
پایین تر  از کف درآمد یک کارگر ساده هم 
که  تحصیلی ای  مدرک  به  توجه  با  می رود. 
باید  که  این  و  دارند  گردشگری  راهنمایان 
باشند  مسلط  خارجی  زبان  یک  حداقل  به 
درآمدهای  کردند،  صرف  وقت  سال ها  و 
بسیار پایینی دارند، لذا افرادی که متخصص 
خداحافظی  رشته  این  از  کم  کم  هستند 

می کنند.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

به وجود آمدن ادبیات در هر سرزمینی با در نظرداشت به بافت اجتماعی و 
ساختاری افكار، باورها و گرایش های آن قوم و زبان گویای هنر و اندیشه آن 
سرزمین مطرح است و بستری ست برای ماندگارسازی گونه ای از دغدغه های 
بشر كه شایسته ماندگاری و حضور دایم در ذهن جامعه را دارند. در میان 
شكل های زیادی كه ادبیات به خود گرفته است، شعر ماندگارترین حضور 
ادبی را در بطن و ذهن مردم هر كشوری داشته است. این حضور متداوم 
شعر در ذهن مردم بیان گر بارزی است از حضور بی واسطه و متداوم ادبیات 
در درون مایه ها و ساختار زندگی فردی- اجتماعی افراد یك عصر و جامعه. 
در گذشته بسیاری از حوادث را با گلوی شعر به صدا در می آوردند، امروزه 
نیز در سخنرانی های بزرگان و سیاسیون و حتی در میان مردم كوچه و بازار، 
شعر را جانشین كالم خویش می سازند؛ و با خواندن شعری حرف خود را 
بیان می كنند و این خود نشان دهنده آن است كه شعر تا چه اندازه در بافت 
نظر داشت  در  باید  است. همچنان  بوده  فردی دخیل  و  اجتماعی  زندگی 
با در نظر گرفتن ظرف  ادبیات و به خصوص در شعر؛ هر ملت  كه قلمرو 
بومی خود و استفاده از واژه های زبانی خویش و قوه زیبایی شناسی و تخیل 
برخاسته از درون مایه های سنتی و عرفی – اجتماعی خود و جهان شناسی 

خاص خود، این الگو را ملی و بومی می سازد و آن را درونی می كند.
البته قابل ذكر است كه پیوندهای چون: نژاد مشترک، زبان مشترک، دین 

مشترک و یا اتفاق های تاریخی می تواند تاثیرگذار بر ادبیاتی مشترک بین 
چند ملت باشد و پیوندی ایجاد كند كه بافت های آن میان ملت های دیگر نیز 
به وجود بیاید. برای نمونه می توان به داستان لیلی و مجنون اشاره كرد كه 
با وجود داشتن اصالت عربی وارد ادبیات پارسی شده است و شاعران پارسی 
زبان بسیاری به آن پرداختند و نظامی آن را به اوج زیبایی و دل نشینی رساند. 
با در نظرداشت این مقدمه حاال می توان به چرایی حضور »قیام عاشورا« در 

ادبیات پارسی پی برد. 
در ادبیات پارسی قیام عاشورا جایگاه ویژه ای دارد و سبكی را به نام »مراثی« 
خلق كرده است. شعر نیمی از هویت خویش را مدیون دغدغه های تاریخی 
و اجتماعی است كه اتفاق افتاده. شعر با پرداختن به این واقعه ها، با نگرشی 
دیگر به گسترش مرزهای خویش را اضافه می كند و شاعر دید خویش را 
برمبنای همان واقعه بیان می كند. به عنوان نمونه می توان به فردوسی اشاره 
كرد كه با مضمون قرار دادن خود تاریخ، بزرگ ترین اثر خود یعنی شهنامه 
را خلق كرد. وجود یك پدیده چه واقعه تاریخی یا هرچیز دیگر كه مردم 
با آن آشنایی داشته باشند و این واقعه دارای ارزش فكری باشد، حركت و 
روشنگری بیافریند، برای ادبیات كار را آسان تر می كند و ادبیات با دوباره طرح 
كردن آن، به آن واقعه جان تازه ای می دهد و در عین حال به بزرگی ماهیت 
خویش اضافه  می كند. عاشورا یكی از آن واقعه هاست كه دغدغه و فكری 

دیگر را وارد ادبیات كرده است. یكی از نقدهایی كه همواره بر ادبیات وجود 
دارد یك بُعدی شدن آن است. یعنی تنها بُعد جنگ یا عشق یا عرفان یا… 
اما آنچه در انسان هست ادغام یافته ی همه این حس ها است. قیام عاشورا 
موضوعی است كه شعر، با گفتن از آن می تواند این ادغام را در شعر پیاده 
كند؛ زیرا در واقعه عاشورا تنها بحث ظالم و مظلوم نیست، بلكه  بحث آزادی، 
عشق، دردها و رنج ها و ایستادگی؛ نه تنها یك مرد كه گروهی از انسان ها از 

زنان گرفته تا كودكان است.
شروع حماسه سرایی عاشورایی

قیام  درباره  صراحت  به  كه  را  شعری  فارسی،  شعر  اولیه  قرن  سه  از 
این  به  كنیم.  استخراج  نمی توانیم  باشد،  امام حسین  و شخص  عاشورا 
دلیل كه شاعران به خاطر وجود حكومت های ظالم و عموما دشمن حركت 
عاشورایی، بیشتر از ترس جان در حالت تقیه بودند. تا اوایل سده چهارم 
حتی اجازه عزاداری عمومی برای عزاداران حادثه عاشورا داده نمی شد. 
آغازین هجری  در سه سده  عاشورایی  پیشینه شعر  از  دلیل  به همین 
بـا روی كـار آمـدن سـلسـله آل  ارایه كـرد. ولی  نمی تـوان مـطـلبـی 
ایام حكمرانی معّزالّدوله احمد بن بویه ۳۲۰ ـ ۳۵۶  بـویـه خـصـوصـاً 
نـیـمـه  از  ادبیات عـاشـورا  بر عراق و خـوزسـتـان و فارس و كرمان، 
به خود  را  ادبیات  تاریخ  از  تدریج فصل ممتازی  به  دوم سـده چـهارم 

اختصاص داد. بـراسـاس مدارک تاریخی، معّزالّدوله دیلمی فرمان داد تا 
برای اولین بار در روز عاشورای سال ۳۵۲ ه . ق مراسم عزاداری حسینی 
به صورت آشـكـار و عزاداری عمومی و فراگیر در ایاالت تحت سیطره 
او انجام پذیرد و پس از چند سال سوگواری و جریان این عزاداری ها از 
زمـان سـلجـوقـیـان ۷۰۰ ـ ۴۲۹ و پس از این زمان سنت تقیه از میان 
شاعران برداشته می شود و شاعران پس از آن می توانند بدون تقیه و ترس 
از كربال در اشعارشان بگویند و بسرایند. كسایی مروزی اولین شاعری ست 

كه از محرم می سراید:
… سرخ و سیه شقایق هم ضد و هم موافق

چون مومن و منافق پنهان و آشكارا
دست از جهان بشویم، عز شرف نجویم

مدح و غزل نگویم مقتل كنم تقاضا
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را

مقتول كربال را تازه كنم توال…
و همین طور با روی كار آمدن آل بویه و برداشتن تقیه، شاعران كوشیدند 
تا این خالء را در اشعار خویش جبران كنند. از همین رو سرودن درباره 
كربال به طور رسمی، گونه ای از مراثی شاعران قرون بعدی شعر فارسی، 
تبدیل شد و ما در قرون ۶ – ۷ – ۸ كه عصر و قرون طالیی ادبیات فارسی 
است، شاهد نمونه های بسیار ارزنده و واالیی در زمینه مرثیه شهادت امام 
حسین و شعر عاشورایی هستیم، تا جایی كه در زمان محتشم حوالی قرن 
ده هجری شمسی، محتشم كاشانی آن را به تمامی به اوج خود می رساند 
و تا امروز همچنان تركیب بند »باز این چه شورش است« محتشم بر 
امروز  تا  و  است  ایستاده  استوار  و  عاشورایی می درخشد  ادبیات  بلندای 

ادبیات عاشورایی جزوی از ادبیات پرشور پارسی شده است.

نوشتاری در باب محرم در ادبیات پارسی؛

مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا

کویر  سازه  شاهورد  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   13475 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
ملی 14004602252 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
به   ۲۹۹۲۸۲۰۷۰۹ ملی  كد  باغینی  شجاعی  ملیحه  خانم   -  :  1۳۹۸/۰۴/۲۲
سمت رئیس هیات مدیره - آقای حجت نقدی نسب كد ملی ۲۹۸۰۰۵۴۵۰1 
ملی  كد  نسب  نقدی  مجتبی  آقای   - مدیره  هیات  رئیس  نایب  سمت  به 
۲۹۸۰۳۶۷۰۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - كلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شركت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل 
همراه با مهر شركت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و اداری نیز با امضای 
مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شركت معتبر است. اداره كل 
ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

كرمان )۵۸11۸۰(

شرکت  پارسه  انرژی  کارمانیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14900 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006742754
1۳۹۸/۰۲/۳۰ : - مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه تعهدی شركت طی گواهی 
بانكی شماره ۲۴۶/۲۰۴۶/۸۲ مورخ 1۳۹۸/۰۲/۳۰ بانك كشاورزی شعبه كرمان 
 ۵ ماده  شركت  ثبتی  سرمایه  تمامی  پرداخت  با  بنابراین  و  گردیده  پرداخت 
اساسنامه اصالح گردید. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸11۶۶(

نفتی  های  فرآورده  ونقل  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
سوخت گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
صورتجلسه  استناد  به  ملی 10630140862  و شناسه   8143
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۳۹۸/۰۵/۰۵ الف - اعضاء هیئت 
نخعی  عباس  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره 
با كد ملی ۳۰۹۰۳۹۰1۸۳  نژاد  برهان  آقای علی  با كد ملی ۳۰۹1۳۴۹۲1۷ 
كارگرنخعی  مهدی  ب-آقای   ۳۰۹1۳۴۵1۰۶ ملی  كد  با  زمانی  محمد  آقای 
اكبر  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   ۳۰۹۰۶۳۷۰۵۷ ملی  كد  با  آبادی  عبدل 
نجمی نوری با كد ملی 1۲۸۰۲۸۴۹۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت 
یكسال مالی انتخاب گردیدند. ج-صورتهای مالی منتهی به سال 1۳۹۷ شامل 
اداره كل  قرار گرفت.  تصویب  مورد  زیان  و  و صورتهای سود  ترازنامه  ترازنامه 
ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

كرمان )۵۸11۴1(

نفتی  های  فرآورده  ونقل  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
سوخت گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
صورتجلسه  استناد  به  ملی 10630140862  و شناسه   8143
مورخ   1۷۷۷۰/۴۵ شماره  نامه  به  منضم   1۳۹۸/۰۵/۰۶ مورخ  مدیره  هیئت 
۹۸/۵/1۰ اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان الف-تعیین 
رئیس  به سمت  ملی ۳۰۹1۳۴۹۲1۷  نخعی كد  عباس  آقای   : مدیران  سمت 
نائب  سمت  به   ۳۰۹۰۳۹۰1۸۳ ملی  كد  نژاد  برهان  علی  آقای  مدیره  هیئت 
به سمت  ملی ۳۰۹1۳۴۵1۰۶  كد  با  زمانی  محمد  آقای  مدیره  هیئت  رئیس 
به سمت  ملی ۲۹۹۲۰۶۸۶۹1  آقای حمید خاكستانی كد  مدیره  عضو هیئت 
مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره ب- كلیه اسناد و اوراق بهادار و بانكی و 
قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل آقای حمید خاكستانی و رئیس هیئت 
مدیره آقای عباس نخعی و مهر شركت معتبر و سایرمكاتبات و اوراق عادی با 
امضای رئیس هیئت مدیره آقای عباس نخعی و مهر شركت معتبر می باشد. 
اداره ثبت شركت ها و موسسات  اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان 

غیرتجاری كرمان )۵۸11۴۰(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبرسانی و آبیاری تحت 
به  خاص  سهامی  شرکت  کهنوج  جنوب  قطران  فشار 
استناد  به   10630027050 ملی  و شناسه  ثبت 258  شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰۴/۳۰ : - آقای محمد نوشاد با كد ملی 
۶۰۸۹۶1۷۴۳1 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد نوشاد با كد ملی 
۶۰۸۹۹۲۰۰۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم حدیث حدادی با كد 
ملی ۳۰۳11۶۰۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. 
- كلیه اسناد واوراق بهادار و بانكی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رئیس 
هیئت مدیره و مهر شركت معتبر می باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان 

كرمان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كهنوج )۵۸111۰(

تکسا  بازرگانی  و  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  نیروی 
صورتجلسه  استناد  به  ملی 10860562805  و شناسه   5511
مبلغ  از  شركت  سرمایه   -  :  1۳۹۸/۰۵/۰۷ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰.۰۰۰ 
سهم ۲.۹۰۰.۰۰۰ ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی سهامداران طبق گواهی 
بانك صادرات )مدیریت شعب استان كرمان( شعبه جمهوری اسالمی بشماره 
به  اساسنامه   ۵ ماده  نتیجه  در  یافت  افزایش   1۳۹۸/۰۵/۰۷ مورخ   ۴۳/۴۲1۴
شرح فوق اصالح می گردد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸11۰۹(

آبیاری  و  آبرسانی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص  سهامی  شرکت  کهنوج  جنوب  قطران  فشار  تحت 
به   10630027050 ملی  شناسه  و   258 ثبت  شماره  به 
العاده مورخ  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
1۳۹۸/۰۴/۳۰ : - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقای محمد نوشاد با كد ملی ۶۰۸۹۶1۷۴۳1 و خانم حدیث حدادی 
 ۶۰۸۹۹۲۰۰۴۵ ملی  كد  با  نوشاد  احمد  آقای  و   ۳۰۳11۶۰۴۶۰ ملی  كد  با 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غیرتجاری كهنوج )۵۸11۰۸(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7410 و شناسه ملی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630133818
سالیانه مورخ 1۳۹۸/۰۲/۰۴ الف - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد فرشاد بشماره ملی ۵۳۵۹۸۴۸111 آقای 
حسین ابراهیمی فرسنگی بشماره ملی ۲۹۹۳1۴۰۷۲۸ آقای علی اكبر احمدی 
به شماره  نژاد  ملی ۲۹۹۲۴۴۸۲۲۲ ب-آقای مسعود رشیدی  بشماره  داورانی 
ملی۲۹۹1۳۳۶۶1۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای امین عاقلی زاده به شماره 
ملی ۲۹۸۰۰۰۷۵۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شركت برای مدت یك سال 
مالی انتخاب گردیدند. ج- ترازنامه و صورت های مالی و صورت حساب تقسیم 
ثبت  كل  اداره  گرفت.  قرار  تصویب  مورد   ۹۷/1۲/۲۹ به  منتهی  زیان  و  سود 
اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان 

)۵۸1۰۸۹(

سهامی  شرکت  وندا  پویان  دانا  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 15264 و شناسه ملی 14007317147 

مورخ 1۳۹۸/۰۴/۳1 سرمایه  العاده  فوق  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به 
شركت از مبلغ 1.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۲.۵۰۰ 
سهم با نام عادی 1.۰۰۰ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۴۵1۷۹ 
مورخ 1۳۹۸/۰۴/۳1 بانك ملت شعبه شهید صدوقی كرمان افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۸۸(

شرکت  کرمان  تباشیر  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2854 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630110250 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیأت  اعضای   -  : مورخ 1۳۹۸/۰۳/11  العاده  فوق 
خانم   -۲  ۲۹۹1۳۷۶۹1۰ ملی  كد  با  نخعی  مسعود  آقای   -1 شدند.  انتخاب 
مریم جهانگرد با كد ملی ۲۹۹1۴1۵۳۷1 ۳- آقای محمد نبی پور با كد ملی 
۲۹۹1۷۲۹۸۶۴ - خانم زینب مختاری اكبر آبادی با كد ملی ۲۹۹1۶۳۷۳۲۳ 
به عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه كریم الدینی با كد ملی ۲۹۹۳۹۰۸۵۸۸ به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یك سال انتخاب گردیدند. - روزنامه كثیر 
كل  اداره  گردید.  تعیین  شركت  های  آگهی  نشر  جهت  امروز  كرمان  االنتشار 
ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

كرمان )۵۸1۰۸۷(

درتاریخ  بوتیا  تهویه  اهورا  تاسیس شرکت سهامی خاص 
ملی  شناسه  به   16209 ثبت  شماره  به   1398/05/13
كه  گردیده  دفاترتكمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008519147
فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه 
شبكه  یا  و  راه  و  ساختمان  احداث  قبیل  از  عمرانی  امور  در  ساخت  :عملیات 
ها  ساختمان  ساخت  به  مربوط  پیمانكاری  امور  دربرگیرنده  رسانی.  آب  های 
به  مربوط  پیمانكاری  امور  و  فلزی  و  چوبی،آجری،سنگی،بتنی  از  اعم  ابنیه  و 
ساخت سدها و شبكه های آب و فاضالب ، ساخت راهها و عملیات آسفالتی ، 
تاسیسات و تجهیزات مكانیكی ، صادرات و واردات كلیه كاالهای مجاز ، شركت 
در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ تسهیالت و ضمانت نامه بانكی 
از كلیه بانكها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس 
تاریخ ثبت به مدت  از   : از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم 
نامحدود مركز اصلی : استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزی ، شهر 
كرمان، محله شهرک اروند شهر ، كوچه اسكندری ، كوچه 1۹ استاد شهریار ، 
پالک ۰ ، طبقه اول كدپستی ۷۶1۷۸۸۹۹۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 
1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانكی شماره ۷۵۳/۵۴1 مورخ 1۳۹۸/۰۵/۰۲ نزد بانك بانك رفاه كارگران شعبه 
علی  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت   ۵۴1 كد  با  اقبال  شعبه 
سلمانی دیزناب به شماره ملی ۲۹۸۰۳۰۵۰۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال آقای عرفان سلمانی دیزناب به شماره ملی ۲۹۸۰۷۴۲۰۲۳و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی دهقان خبری به شماره 
ملی ۳۰۵1۳۷۶1۴۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رسول 
جزینی زاده به شماره ملی ۳1۰۰11۹۴11و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین كرمی نژاد رنجبر به 
شماره ملی ۴۷۲۳۶۳۴1۳۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا : كلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چك 
نامه های عادی و  قراردادها عقود اسالمی و همچنین كلیه   ، بروات   ، ، سفته 
اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شركت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم آیدا احمدی طغرالجردی به شماره 
ملی ۲۹۹۳۹۸۳۶۴۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یك سال مالی خانم سارا 
مداحی مشیزی به شماره ملی ۳1۷۰1۰۲۳۳۸ به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یك سال مالی روزنامه كثیر االنتشار كرمان امروز جهت درج آگهی های 
شركت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت 

ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۷۷(

شرکت  بارزکرمان  جبال  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   10630117870 ملی  شناسه  و   4366 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰۳/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای مسعود رشیدفرخی با كد ملی ۲۹۹1۹۸۸۲۳1 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - خانم فهیمه فرهادی افشار با كد ملی ۳۰۷11۲۰۲1۴ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای غالمرضا لطیفی با كد ملی 1۹11۲۹۸۰۷۰ به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۲- كلیه اسناد و اوراق بهادار و بانكی با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شركت و كلیه اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل و مهر شركت معتبر می باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک 

استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۷۶(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور جبال بارزکرمان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4366 و شناسه ملی 
10630117870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1۳۹۸/۰۳/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 
بازرس اصلی و  با كد ملی ۲۹۹۲۶۴۴۹۲۷ بسمت  آقای كسری صالحی تبریز 
آقای فرهاد همایونفر با كد ملی ۲۴۷۰۸۳۵۹۵1 بسمت بازرس علی البدل بمدت 
یكسال انتخاب گردیدند. ۲-اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای مسعود رشیدفرخی با كد ملی ۲۹۹1۹۸۸۲۳1 ، خانم 
فهیمه فرهادی افشار با كد ملی ۳۰۷11۲۰۲1۴ ، آقای غالمرضا لطیفی با كد 
آگهی  درج  امروز جهت  كرمان  كثیراالنتشار  روزنامه  ملی 1۹11۲۹۸۰۷۰ ۳- 
انتخاب گردید. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره  های شركت 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۶۶(

بوتیا درتاریخ  معمار مهراز  تاسیس شرکت سهامی خاص 
ملی  شناسه  به   16232 ثبت  شماره  به   1398/05/26
كه  گردیده  دفاترتكمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008545054
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام كلیه امور طراحی و محاسبه و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی 
، ابنیه و راه و تاسیسات . طراحی داخلی و طراحی فضای سبز و طراحی شهری 
. انجام كلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات كاالهای 
مجاز بازرگانی و صنعتی و مجوز اخذ كارت بازرگانی و اقدام به عملیات بازرگانی . 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش 
مركزی ، شهر كرمان، محله بلوار آزادگان ، كوچه شمالی 1 ، كوچه آزادگان ۷ 
، پالک ۰ ، طبقه همكف كدپستی ۷۶1۸۶۷۴۳۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی 
تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
رفاه  بانك  بانك  نزد  مورخ 1۳۹۸/۰۵/1۵  بانكی شماره ۶۹۳۵۲۶/۹۴۰  گواهی 
اعضا  است  گردیده  پرداخت   ۹۴۰ كد  با  جمهوری  بلوار  شعبه  شعبه  كارگران 
هیئت مدیره خانم الهه سیاهكوهی نیا به شماره ملی ۳۰۶۰1۳۵1۵۰و به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای 
رئیس  نایب  سمت  به  ۳۰۶۰۴۸1۳۰1و  ملی  شماره  به  نیا  سیاهكوهی  مهدی 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم ببراک به شماره ملی ۳۰۷1۰۰۳۴۴۷و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : كلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
با  باامضاء مدیرعامل همراه  اداری  نامه های عادی و  اسالمی و همچنین كلیه 
مهر شركت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
امیرمنصور علی خانی به شماره ملی ۲۹۸۰۳۲۳۰۶۳ به سمت بازرس اصلی به 
مدت یك سال مالی آقای رضا امیرمحمدی به شماره ملی ۳۰۲۰۰۹۴۴1۰ به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یك سال مالی روزنامه كثیر االنتشار كرمان 
امروز جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذكور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک 

استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۵۲(

بهنام  داروی  ارغوان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
شناسه  به   16177 ثبت  شماره  به   1398/04/26 درتاریخ 
ملی 14008476734 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده كه 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :كلیه فعالیت های خدماتی. حمل ونقل درون شهری و سرویس ایاب و 
ذهاب. تعمیر ونگهداری: شامل تعمیر و نگهداری تجهیرات و وسائل اداری ) غیر 
و رستوران:  آشپزخانه  امور  موارد مشابه.  فنی خودررو  رایانه(، خدمات  امور  از 
شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه. خدمات عمومی 
پاسخ  ، خدمات  آبدارخانه  امور   ، پیشخدمتی   ، رسانی  نامه   ، تنظیفات  :شامل 
گویی تلفنی وموارد مشابه. نگهداری وخدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی 
ونگهداری  تعمیر  شامل  تاسیساتی:  امور  مشابه.  وموارد  سبز  فضای  ونگهداری 
های  فعالیت  كلیه  مشابه.  وموارد  وحرارتی  برودتی  تاسیسات  از  برداری  وبهره 
تولیدی. كلیه فعالیت های بازرگانی. تولید. توزیع. پخش. فراوری. بسته بندی. 
خرید و فروش. صادرات و واردات. اخذ كارت بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی. 
عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه. مزایده و استعالم وفق ماده 1۷ 
و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات كشوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : 
استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزی ، شهر كرمان، بهمنیار ، خیابان 
۲۴ آذر ، كوچه ۲۴ آذر ۲ ، پالک ۰ ، ساختمان ولیعصر ، طبقه اول كدپستی 
۷۶1۹۷1۳۴۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال نقدی منقسم به 1۰۰۰ سهم 1۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰۰ سهم آن با 
نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانكی شماره 
۹۵۷ مورخ 1۳۹۷/1۲/۰۵ نزد بانك سپه شعبه میدان آزادی كرمان با كد ۸۵۲ 
هیئت  اعضا  باشد  می  سهام  صاحبان  تعهد  در  والباقی  است  گردیده  پرداخت 
سمت  به  ۲۹۹1۶۲۹۳۲۰و  ملی  شماره  به  پور  بختیاری  حمیده  خانم  مدیره 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی بهبودی نژاد به شماره 
ملی ۳1۲۰1۲۳۳۴1و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید 
بهبودی نژاد به شماره ملی ۳1۳11۷۰۲1۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : كلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها 
همراه  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  و  مدیرعامل  مشترک  امضاء  با  اسالمی  عقود 
مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  كلیه  همچنین  و  شركت  مهر  با 
اختیارات  باشد.  می  معتبر  شركت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  یا 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم حبیبه بختیاری پور به شماره ملی 
۲۹۹۲۷۲۰۴۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یك سال مالی آقای احسان 
شعاعی حرجندی به شماره ملی ۲۹۹۳۹۷۳۳۲۰ به سمت بازرس اصلی به مدت 
یك سال مالی روزنامه كثیر االنتشار كرمان امروز جهت درج آگهی های شركت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۳۴(

شرکت  کرمان  تباشیر  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2854 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630110250
عنوان  به   ۲۹۹1۳۷۶۹1۰ ملی  كد  با  نخعی  مسعود  آقای   -  :  1۳۹۸/۰۳/11
رئیس هیأت مدیره - خانم مریم جهانگرد با كد ملی ۲۹۹1۴1۵۳۷1 به عنوان 
نایب رئیس هیأت مدیره - آقای محمد نبی پور با كد ملی ۲۹۹1۷۲۹۸۶۴ به 
اوراق  انتخاب گردیدند. - كلیه اسناد و  عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 
عقوداسالمی  و  قراردادها  بروات،  سفته،  چك،  ازقبیل  شركت  وتعهدآور  بهادار 
با امضای مشترک آقای مسعود نخعی رئیس هیأت مدیره و آقای محمد نبی 
پور مدیرعامل و یا هر كدام جداگانه به همراه امضا خانم حمیده حاج جعفری 
با  اداری  نامه های  سایر  و  بود  خواهد  معتبر  شركت  مهر  با  همراه  )مدیرمالی( 
امضای آقای مسعود نخعی رئیس هیأت مدیره یا آقای محمد نبی پور مدیرعامل 
همراه با مهر شركت معتبر می باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۳۳(

آگهی تغییرات شرکت مکانیک خاک هلیل شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 14211 و شناسه ملی 14005665053 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1۳۹۸/۰۴/1۹ مركز اصلی شركت از كرمان به استان هرمزگان 
، شهرستان بندرعباس ، بخش مركزی ، شهر بندرعباس، محله آزادگان ، بلوار 
نواب صفوی ، كوچه آزادگان ۲۶ ، پالک ۰ ، مجتمع هربد ۷ ، طبقه ششم ، 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   ۷۹1۹۹۶۷1۳۰ كدپستی   1۲ واحد 
اصالح گردید. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۳1(

بازرگانی  مهندسی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
فربد آروین صنعت درتاریخ 1397/11/23 به شماره ثبت 
ذیل  امضا  و  ثبت   14008139763 ملی  شناسه  به   15922
دفاترتكمیل گردیده كه خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :فنی مهندسی. كلیه فعالیت های بازرگانی. تولید. توزیع. پخش. 
فراوری. بسته بندی. صادرات و واردات. خرید و فروش مواد شیمیایی و سایر 
ارائه خدمات  پشتیبانی(.  )فنی. خدماتی.  پرسنلی  ارائه خدمات  اقالم صنعتی. 
ابنیه و ساخت و ساز. خرید و فروش. صادرات و واردات. اخذ كارت بازرگانی. 
اخذ و اعطای نمایندگی. عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه. مزایده 
و استعالم وفق ماده 1۷ و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات كشوری درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مركز اصلی : استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزی 
، شهر كرمان، شهرک بانك صادرات ، كوچه زنبق ۶ ، خیابان اندیشه ، پالک 
 ۷۶1۸1۳۴۶11 كدپستی   ) یك  منفی   ( زمین  زیر  طبقه   ،  1۳1 قطعه   ،  ۰
میزان  نقدی  ریال  مبلغ 1۰۰۰۰۰۰  از  است  عبارت  سرمایه شخصیت حقوقی 
سهم الشركه هر یك از شركا آقای حسام شریف زاده محالتی به شماره ملی 
۲۹۸۰۵۸1۸۷۹ دارنده 1۰۰۰۰ ریال سهم الشركه آقای حسین امینی زاده به 
شماره ملی ۲۹۸۰۷۷۸۴۳۵ دارنده 1۰۰۰۰ ریال سهم الشركه آقای علی شریف 
زاده محالتی به شماره ملی ۲۹۹1۳۴۶۳۸۸ دارنده ۴۹۰۰۰۰ ریال سهم الشركه 
آقای عباسعلی امینی زاده به شماره ملی ۳1۳1۰۳۸۵۲۷ دارنده ۴۹۰۰۰۰ ریال 
سهم الشركه اعضا هیئت مدیره آقای علی شریف زاده محالتی به شماره ملی 
۲۹۹1۳۴۶۳۸۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عباسعلی 
امینی زاده به شماره ملی ۳1۳1۰۳۸۵۲۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: كلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
یا  باامضاء مدیرعامل  اداری  نامه های عادی و  با مهر شركت و همچنین كلیه 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شركت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه كثیر االنتشار كرمان امروز جهت درج آگهی های شركت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰۲۵(

تاسیس شرکت سهامی خاص پارس عمران نخل و آفتاب 
شناسه  به   16123 ثبت  شماره  به   1398/04/03 درتاریخ 
ملی 14008419706 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده كه 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :كلیه 
اجرا. مشاوره.  نظارت.  راه سازی. طراحی.  راه.  ابنیه.  فعالیت های ساختمانی. 
سد. سدسازی.  تاسیساتی.  و  پیمانكاری  های  فعالیت  معماری.كلیه  و  عمرانی 
های  فعالیت  كلیه  خدماتی.  های  فعالیت  كلیه  تونل.  ریل.  جاده.  پل.  ساخت 
غیر  و  فلزی  معادن  كلیه  استخراج  و  اكتشاف  احداث.  پاالیشگاهی.  و  معدنی 
و  كارخانجات  احداث  كشور.  از  خارج  و  داخل  ساختمانی  سنگهای  و  فلزی 
كشور.  از  خارج  و  داخل  در  معدنی  مواد  فرآوری  مجتمعهای  و  تولید  خطوط 
خرید و فروش. صادرات و واردات. اخذ كارت بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی. 
ماده  وفق  استعالم  و  مزایده  مناقصه.  قالب  در  دولتی  نهادهای  با  قرارداد  عقد 
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  كشوری  خدمات  مدیریت  قانون   1 تبصره  و   1۷
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
: استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزی ، شهر كرمان،  مركز اصلی 
 ،  ۲1 پالک   ،  ۲۳ آبنوس  كوچه   ،  1 شرقی  كوچه   ، اسالمی  جمهوری  بلوار 
از  اول كدپستی ۷۶1۹۶۴۷۴۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است  طبقه 
مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانكی 
شماره 1۸۲/۲۲1۳۰/۶۹ مورخ 1۳۹۸/۰۳/۲۷ نزد بانك تجارت شعبه پزشكان 
با كد ۲۲1۳۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد ابراهیمی 
به شماره ملی ۳1۰۰۰۲۷۳۴۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
ملی  به شماره  ابراهیمی  آقای حسین  به مدت ۲ سال  مدیرعامل  به سمت  و 
۳111۵1۴۰۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عباس 
امینیان به شماره ملی ۳۲۰۰۰۴۰۷۰1و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
از  بهادار و تعهد آور شركت  اسناد  اوراق و  : كلیه  امضا  ۲ سال دارندگان حق 
قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین كلیه نامه های 
باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد.  عادی و اداری 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم محدثه ابراهیمی به شماره 
ملی ۶۰۵۰۰۸۰۷۷1 به سمت بازرس اصلی به مدت یك سال مالی آقای حمید 
ابراهیمی به شماره ملی ۶۰۵۹۶۸۴1۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یك سال مالی روزنامه كثیر االنتشار كرمان امروز جهت درج آگهی های شركت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰1۶(

مهراز  مشاور  مهندسین  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
 16160 ثبت  شماره  به   1398/04/17 درتاریخ  افق  محور 
به شناسه ملی 14008452615 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل 
گردیده كه خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
های  پروژه  كلیه  اجرای  و  فنی  نظارت   ، محاسبه   ، ،مشاوره  :طراحی  فعالیت 
عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبك و سنگین ، ساخت راه و باند ، راه آهن 
،مترو ، باند فرودگاه ، برج مراقبت ، آماده سازی و اكتشاف و استخراج معادن . 
نقشه برداری ، تسطیح اراضی ،گودبرداری محوطه سازی ،احداث نگهداری فنی 
پاركها و فضای سبز تاسیسات برقی و مكانیكی ساختمانها و كارخانجات صنعتی 
و نیروگاهها بازسازی ابنیه قدیمی ، تزئینات داخلی و خارجی ساختمان ، طراحی 
و نصب دكوراسیون و غرفه آرایی ،تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب فاضالب 
نفت و گاز و پتروشیمی ،مدیریت پروژه ام سی ،مدیریت پیمان ،مدیریت كیفیت 
و مدیریت استراژیك ،مدیریت منابع انسانی امكان سنجی ،ریسك مكان یابی و 
مدل سازی مشاوره،طراحی و نظارت فنی اجرای عملیات ژئوكتنیك و اكتشاف و 
استخراج مواد معدنی و همچنین اجرای نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، 
و  نظارت  ابنیه. طراحی  و  راه سازی  و  راه  معماری.  و  فعالیتهای عمرانی  كلیه 
اجرا و مشاوره. نقشه كشی. مشاوره ، طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی ، 
نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستمها و ماشین آالت و تاسیسات صنعتی. 
كلیه فعالیتهای پیمانكاری و تاسیساتی. خرید و فروش و واردات و صادرات كلیه 
شركت  نمایندگی  واعطای  اخذ  بازرگانی.  كارت  ،اخذ  بازرگانی  مجاز  كاالهای 
های معتبر داخلی و خارجی، شركت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
اعم از داخلی و بین المملی. عقد قرارداد با نهادهای دولتی. درصورت لزوم پس 
تاریخ ثبت به مدت  از   : از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم 
نامحدود مركز اصلی : استان كرمان ، شهرستان كرمان ، بخش مركزی ، شهر 
كرمان، بلوار جمهوری اسالمی ، كوچه شرقی 1 ، كوچه آبنوس ۲۳ ، پالک ۲1 
، طبقه اول كدپستی ۷۶1۹۶۴۷۴۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانكی 
شماره ۲۲۵/۲۲1۳۰/۶۹ مورخ 1۳۹۸/۰۴/۰۹ نزد بانك تجارت شعبه پزشكان 
با كد ۲۲1۳۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مسعود عظیمی 
به شماره ملی ۰۰۶۴۳۹۹۵۸۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و 
به شماره  به مدت ۲ سال خانم مرضیه جعفرزاده زرندی  به سمت مدیرعامل 
ملی ۳۰۹1۴۲۰۴۷۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس 
جعفری سیریزی به شماره ملی ۳۰۹1۵۲۳۷۶۴و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی ۳1۰۰۰۲۷۳۴۵و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : كلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شركت و 
همچنین كلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  مهر شركت  با  همراه 
بازرسان آقای حسین جعفری سیریزی به شماره ملی ۳۰۹1۵۳۷۶۲۵ به سمت 
بازرس اصلی به مدت یك سال مالی آقای مهدی جعفری سیریزی به شماره 
ملی ۵۳۵۹۷۴۷۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یك سال مالی روزنامه 
امروز جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید. ثبت  االنتشار كرمان  كثیر 
موضوع فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره كل 
ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

كرمان )۵۸1۰1۵(

آگهی تغییرات شرکت ایمن سدید ماهان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 11510 و شناسه ملی 10630174710 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1۳۹۸/۰۴/۳۰ الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: آقای مصعب موالئی با كد ملی ۲۹۹۲۲۸۸۴۸۹ آقای علیرضا موالئی با 
كد ملی ۲۹۹1۲۹۷۵۸1 خانم پگاه آئین فرد با كد ملی ۰۳1۰۲۵۷۶۹۷ ب-خانم 
فخری جعفری زاده حسنی با كد ملی ۲۹۹1۳۵۰۷۹۲ بسمت بازرس اصلی و 

خانم فائزه جعفری زاده حسنی با كد ملی ۲۹۸۰۷۳۲۵1۶ بسمت بازرس علی 
البدل برای مدت یكسال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه كثیراالنتشار كرمان 
امروز جهت درج آگهی های شركت انتخاب گردید. اداره كل ثبت اسناد و امالک 

استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰1۲(

آگهی تغییرات شرکت ایمن سدید ماهان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 11510 و شناسه ملی 10630174710 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰۴/۳۰ الف-تعیین 
سمت مدیران : آقای مصعب موالئی با كد ملی ۲۹۹۲۲۸۸۴۸۹ به سمت رئیس 
نایب  به سمت   ۰۳1۰۲۵۷۶۹۷ ملی  كد  با  فرد  آئین  پگاه  خانم  مدیره  هیات 
رئیس هیات مدیره آقای علیرضا موالئی با كد ملی ۲۹۹1۲۹۷۵۸1 به سمت 
عضو اصلی هیات مدیره آقای علیرضا جهانگرد با كد ملی ۲۹۹۲۵۴۸۵۹۶ به 
سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ب-كلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار بانكی 
و تعهدآور و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شركت معتبر میباشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸1۰1۰(

آگهی تغییرات شرکت معراج ققنوس کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 15631 و شناسه ملی 14007771879 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1۳۹۷/۰۹/1۹ الف-خانم مریم دستیار به شماره ملی ۲۹۹۲۴۲۴۳۷۴ به سمت 
بازرس اصلی و خانم امینه توكلی چترودی به شماره ملی ۲۹۸۰۸۶۹۶1۹ به 
كل  اداره  شدند.  انتخاب  مالی  سال  یك  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت 
ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

كرمان )۵۸۰۹۹۷(

بدیع  مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سازان مهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
صورتجلسه  استناد  به   10630125606 ملی  و شناسه   6088
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۳۹۸/۰۴/۲۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1ـ خانم فاطمه عباس زاده به شماره ملی ۴۸۲۰۰۰۸1۴۲ آقای بیژن 
افضلی گروه به شماره ملی ۴۸۲۹۸۳۹۸۳1 آقای حجت نقدی نسب به شماره 
ملی ۲۹۸۰۰۵۴۵۰1 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ۲ـ آقای محمدعلی شاه حیدری پور به شماره ملی ۲۹۹۲1۶۴۵۲۶ 
به   ۲۹۹1۷۳۷۰۰1 ملی  شماره  به  ابولی  علی  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یك سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه 
انتخاب شد. ۴ـ پس  كثیراالنتشار كرمان امروز جهت نشر آگهی های شركت 
از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت منتهی به 
سال 1۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸۰۹۹۶(

بدیع  مهندسی  و  فنی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
سازان مهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
صورتجلسه  استناد  به   10630125606 ملی  و شناسه   6088
هیئت مدیره مورخ 1۳۹۸/۰۴/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 
ـ آقای حجت نقدی نسب دارای كد ملی ۲۹۸۰۰۵۴۵۰1 به سمت رئیس هیات 
مدیره ـ خانم فاطمه عباس زاده دارای كد ملی ۴۸۲۰۰۰۸۸۲1 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره ـ آقای بیژن افضلی گروه دارای كد ملی ۴۸۲۹۸۳۹۸۳1 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۲-كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شركت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مشترک 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شركت 
معتبر است اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸۰۹۹۴(

ارم  آرای  گلشن  صادراتی  پایانه  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   12956 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
ملی 10630191072 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1۳۹۸/۰۴/۲۲ الف-تعیین سمت مدیران : آقای محسن جالل پور به شماره ملی 
۲۹۹1۳۹۶۵۶۳ به نمایندگی از شركت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به 
شناسه ملی )1۰۶۳۰1۷۵۳۵۰( به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حاجی رضا 
ابوالفتحی به شماره ملی۳۹۶۰۹۷۳۷۳1 به نمایندگی از شركت سرمایه گذاری 
پارس تدبیر پاریز به شناسه ملی )1۰۶۳۰1۶۵۴۹۰( به عنوان نایب رئیس هیأت 
مدیره آقای ریاض بن علی بن سلطان به كد فراگیر ۹۹۸۳۷۰۳1 به نمایندگی از 
شركت مدارات مسقط ال ال سی به كد فراگیر) ۳۰۰۲۷1۷۳۶۵( به عنوان عضو 
هیأت مدیره آقای حاجی رضا ابوالفتحی به شماره ملی۳۹۶۰۹۷۳۷۳1 به عنوان 
مدیر عامل ب-كلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبیل چك، سفته، 
قرارداد و نظایر آن با امضاء مدیر عامل و یكی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر 
شركت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره با یكی از اعضا هیأت 
مدیره همراه با مهر شركت دارای اعتبار میباشد.اسناد عادی و نامه ها با امضاء 
مدیر عامل همراه با مهر شركت معتبر میباشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک 

استان كرمان اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸۰۹۶۴(

بوتیا  مهربانی  چتر  غیرانتفاعی  و  خیریه  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2009 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008093583
 ۲۲/۳/۹۸-۳۷1۷/1/1/1/۲۴ شماره  نامه  به  منضم   1۳۹۷/1۲/11 مورخ  العاده 
اداره كل بهزیستی استان كرمان: - با استعفای آقای عبدالمهدی پور غالمعلی 
حسین آبادی با كدملی ۲۹۹۲۲۸۶۳۳۸ از عضویت هیات امنا موافقت و آقای 
حامد بحرینی با كدملی ۳1۳1۵۵۵۲۷۰ به عنوان عضو جدید هیات امنا انتخاب 
گردیدند . اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸۰۹۵1(
بوتیا  مهربانی  چتر  غیرانتفاعی  و  خیریه  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2009 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
14008093583 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1۳۹۷/1۲/11 منضم به نامه شماره ۳۷1۷/1/1/1/۲۴-۹۸/۳/۲۲ اداره كل بهزیستی 
استان كرمان: - آقای حامد بحرینی با كدملی ۳1۳1۵۵۵۲۷۰ بعنوان بازرس اصلی 
و آقای سجاد جهانشاهی جواران با كدملی ۳۰۵1۳۹۷۴۷۴ بعنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یكسال مالی انتخاب شدند. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری كرمان )۵۸۰۹۴۸(

شرکت  راهنما  تردد  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   7220 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860570637
 ، ترازنامه  )شامل  مالی  صورتهای  كلیه   -  :  1۳۹۸/۰۲/۲۰ مورخ  سالیانه 
صورتحساب سود وزیان، صورت گردش وجوه نقد ، صورت سود و زیان جامع به 
انضمام یادداشتهای همراه آن ( برای كلیه ادوار مالی گذشته و دوره های مالی 
منتهی به 1۳۹۷/1۲/۳۰ مورد تصویب و تائید قرارگرفت . - روزنامه كثیراالنتشار 
 . انتخاب گردید  اطالعیه های شركت  و  ها  آگهی  برای درج  امروز «  »كرمان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات  اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان 

غیرتجاری كرمان )۵۸۰۸۶۶(
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از آیات استفاده می شود که فالح انسان در گرو تزکیه 
نفس است و »فالح « همان سعادت و کمال نفس انسانی 
است؛ از این نظر که موجب رستگاری و رها شدن انسان 
به  دستیابی  موجب  که  نظر  آن  از  هاست.  گرفتاری  از 
خواسته هاست »فوز« و از نظر اینکه مطلوب ذاتی است 

»سعادت « نامیده می شود. 
ارتباط بین اعمال نیک و سعادت نفس 

رابطه  می آید،  دست  به  روایات  و  آیات  از  که  آنجا  تا 
سعادت  اخالقی،  ارزشهای  بین  یا  فالح  و  تزکیه  بین 
قراردادی  رابطه  یک  تنها  انسان  نهایی  کمال  و  حقیقی 
معلولی  و  علی  روابط  متعال  بلکه خدای  نیست،  محض 
قرارداد  غیراز  امر  این  و  کرده  تکوینی، جعل  به طور  را 
اعتباری محض است. خداوند معلولها را به دنبال علت به 
وجود می آورد و علتها وسایطی برای تحقق آنها هستند. 
این  معنای  ولی  است.  ایجاد کرده  او  را خود  رابطه  این 
سخن وجود سنخیت بین علت و معلول و بین وسیله و 
ارتباط  بدون  قرارداد  صرف  اینکه  نه  است،  ذی الوسیله 

واقعی باشد. 
آنچه مسلم است و ما از کتاب و سنت به دست می آوریم 
این است که چنین رابطه ای وجود دارد; مثال، کارهای 
بینش  در  اخالقی  ارزشهای  اصطالح،  به  یا  خداپسندانه 
اما  می شود.  انسان  کمال  و  سعادت  موجب  اسالمی، 

تحلیل و تبیین این رابطه مساله ای دیگر است. 
درک  نمی توانیم  درستی  به  را  رابطه  این  حقیقت  ما 
از طریق تجربه به  کنیم; زیرا روابط خاص بین اشیا را 
دست می آوریم; مثال، اگر بخواهیم بدانیم که علت فالن 
معلولی  و  علی  رابطه  چیزهایی  چه  بین  چیست یا  چیز 
وجود دارد باید آنهارا تجربه کنیم. به طور ذهنی، پیش از 
تجربه، نمی توان روابط علی و معلولی بین پدیده ها را به 
دست آورد، مگر در چارچوبهای کلی; مثال، در این حد که 
علت موجده باید کاملتر از معلول باشد. عقل ممکن است 
پیدایش  موجب  علتی  چه  اینکه  اما  بفهمد;  اندازه  این 
نیاز  به تجربه  برای فهم آن،  چه معلول خاصی می شود 
حتی  نداریم،  تجربه ای  آخرت  عالم  از  ما  چون  و  است. 
تجربه آگاهانه ای نسبت به امور معنوی و روحانی خودمان 
هم نداریم - و تجربه باید آگاهانه باشد - نمی توان این 
موضوع را درک کرد که عملی که انجام می دهیم، حتی 
در این دنیا، چه تاثیری بر روح ما دارد. این تاثیر بواقع، 
باشند  داشته  بصیرت  چشم  که  کسانی  و  دارد  وجود 
رابطه بین عملی را که انجام می دهند و تاثیری را که بر 
روحشان می گذارد، می بینند; اگر کار خوبی کرده باشند 
نورانیتی در دلشان ایجاد می شود و در روحشان، صفایی 
نورانیتی  چنین  از  که  ما،  امثال  ولی  می آورد،  وجود  به 
این  به  نمی کنیم.  مشاهده  را  آثار  این  هستیم،  محروم 
دلیل است که گفته می شود ما تجربه آگاهانه ای از تاثیر 
این موجب شرمندگی  و  نداریم  افعال در روحیات خود 
انسان است که از دل و باطن خود خبری نداشته باشد. 
انجام می دهیم  ولی واقعیت این است که اعمالی که ما 
با سایر چیزها ارتباط دارد. در این زمینه، شواهد فراوانی 
وجود دارد، چه از حضرات معصومین علیهم السالم و چه 
از تربیت شدگان مکتب آنان. آنها گاهی فقط با توجه به 
و  می یافتند  وجودش  در  را  او  اعمال  آثار  کسی،  ظاهر 
یعنی  می گشتند;  آگاه  او  روحی  شقاوت  یا  سعادت  از 
می فهمیدند که او کار خوبی انجام داده یا مرتکب خطا و 

لغزش شده است. 
اگر ما نمی توانیم این گونه مسائل را تجربه کنیم نباید 
آنها را انکار نماییم. اینها واقعیت هایی است که شواهد 
تجربه هایی  و  دارد  آنها وجود  بر  فراوانی  تعبدی  و  نقلی 
شاهد  رسیده  ما  به  زمینه ها  این  در  خدا  اولیای  از  که 

را  رابطه  این  ما  چون  بنابراین،  مدعاست.  این  بر  خوبی 
نمی توانیم به درستی کشف کنیم به عالم آخرت راه پیدا 
باطن خود  و  آنجا چه می گذرد  در  ببینیم  نکرده ایم که 
را هم نشناخته ایم تا ببینیم که اعمال ما چه تاثیری در 
باطن ما می گذارد. لذا، چون ما نمی توانیم این رابطه را 
آن گونه که هست بیاییم باید آن را تعبدا بپذیریم. این راه 
برای همه مؤمنان باز است که آنچه را خدا، پیامبر او و 

ائمه علیهم السالم فرموده اند، بپذیرند. 
و  اهل بیت علیهم السالم  بیانات  و  روایات  و  آیات  از 
آنها، به خوبی استفاده می شود که بین  شاگردان واقعی 
اخروی  سعادت  و  نفس  کماالت  بین  و  نیک  کارهای 
رابطه ای حقیقی وجود دارد. اگر بخواهیم از این نیز جلوتر 
برویم راه مسدود نیست و شاید این کار مطلوب هم باشد 
که انسان تفکر کند واز راه تعقل، تا آنجا که ممکن است، 
اساس همین غریزه خدادادی  بر  نماید.  را درک  حقایق 
است که انسانها دوست دارند تا آنجا که ممکن است عقل 
خود را به کار گیرند و تا جایی که عقلشان یاری می کند 
حقایق را بفهمند. این کار مطلوبی است، به شرط آنکه 

آدمی مرز خود را بشناسد و بلندپروازی نکند. 
سعادت و کمال و ارتباط آنها با یکدیگر 

بین سعادت و کمال اتحاد مصداقی وجود دارد; گاهی 
گاهی  و  می گردد  نفس  کمال  موجب  تزکیه،  می گوییم: 
نیز می گوییم: تزکیه، موجب سعادت نفس می شود. بین 
سعادت و کمال چه رابطه ای وجود دارد؟ این دو گرچه 
دو مفهوم اند، اما با یکدیگر متالزمند. محور سعادت لذت 
است، لکن لذتی بیشتر و پایدارتر از دیگر لذتها. کسی را 
سعادتمند می گوییم که از زندگی خویش لذت بیشتری 
به کسانی که  این،  بنابر  باشد.  پایدار  لذتش  این  و  ببرد 
در آخرت اهل نعمت و رحمت الهی هستند، با اختالف 
است  پایدارتر  و  بیشتر  لذتشان  چون  دارند،  که  مراتبی 

»سعید« می گویند. 
سعادت واقعی در آخرت تحقق پیدا می کند; »فمنهم 
زفیر  فیها  لهم  النار  ففی  الذین شقوا  فاما  شقی وسعید; 
 - )هود: ۱۰۵  ففی الجنة.«  سعدوا  الذین  واما  شهیق...  و 
۱۰۸( تزکیه مالزم با سعادت و سعادت نیز مالزم با خلود 
در بهشت است. آیات خاصی نیز در مورد برخی از مراتب 
درباره سحرخیزی  خداوند  مثال،  است;  شده  وارد  تزکیه 
در قرآن می فرماید: »فالتعلم نفس ما اخفی لهم من قرة 
اعین « )سجده:۱۷( یا در باره مؤمنانی که در بهشت اند، 
االعین.«  وتلذ  االنفس  تشتهیه  ما  »وفیها  می فرماید: 
در  »لذت «  لفظ  پیداست،  که  همان گونه   )۷۱ )زخرف: 

متن آیه اخیر نیز آمده است. 
از نظر قرآن، جای شبهه ای نیست که کسانی که اهل 
تزکیه باشند به این گونه لذتها خواهند رسید. اما آیا منطقا 
و عقال بین این دو، رابطه ای وجود دارد؟ یعنی آیا کسی 
بیشتری  لذت  و  سعادت  باید  ضرورتا  باشد  کاملتر  که 
داشته باشد؟ یا ممکن است کسی به کمال واالیی دست 
پیدا کند ولی هیچ گاه به لذتی نرسد؟ آیا چنین چیزی 
وقتی  لذت  اصوال  که  گفت  می توان  نه؟  است یا  ممکن 
حاصل می شود که انسان به چیزی که مالیم با آن قوه 

خاصش می باشد، نایل گردد. 
به عنوان مثال، انسان با قوه المسه خویش، از لمس کردن 
شی ء نرمی که از نظر گرما و سرما نیز، با حرارت بدنش 
یا  سردتر  اگر  اما  می برد.  لذت  باشد،  داشته  سازگاری 
گرمتر از آن باشد با آن مالیمت ندارد و از آن احساس 
لذت نمی کند. در مورد سایر قوانین نیز چنین است. ما 
از هر آنچه که به گونه ای با نفس مان مالیمت دارد، لذت 
می بریم و هر آنچه که لذتی برای ما ایجاد نکند مالیمتی 
بانفس مان ندارد. پس حقیقت لذت، ادراک مالیم است. 
به معنای »نایل شدن به چیزی « و هم  نیز، هم  ادراک 
به معنای »درک کردن و آگاه شدن از چیزی « است. به 
تعبیر ساده، می توان گفت: لذت، حالتی نفسانی و روانی 
است که در هنگام نایل شدن و وصول انسان به چیزی 

که مطلوب اوست، برایش حاصل می شود. 
بنابراین، هر یک از اعضای ما لذتش با دیگری متفاوت 

عقل  است.  دیگری  از  غیر  قوا  از  یک  هر  لذت  و  است 
دارند.  خود  خاص  لذتی  نیز  انسان  باطن  قوای  سایر  و 
اگر به درک حقایقی که مطابق با واقع است نایل شویم 
این موضوع موجب لذت عقالنی ما می شود. گاهی، برخی 
لذتهای  همه  که  می برند  لذت  حقایق  درک  از  آنچنان 
از  بسیاری  زندگی  باره  در  می کنند.  فراموش  را  دیگر 
دانشمندان، نقل شده است که آنها همه لذتهای زندگی 
خود را فدای لذتهای عقالنی خود کرده بودند. لذتی که 
آنان از کشف حقایق می بردند بیش از لذات دیگر بود. از 
این رو، بی خوابی، گرسنگی و سایر مشکالت را به راحتی 

تحمل می کردند. 
این مطلب نیاز به تفصیل دارد; اما اجماال، وقتی حیثیت 
موجودی  هر  کنیم  تفکیک  کمال  حیثیت  از  را  وجود 
این  چیزهاست.  مالیم ترین  برایش  وجود  شدن  کاملتر 

مطلب با قدری تامل روشن می شود. 
هر موجود ذی حیاتی را در نظر بگیرید اوال، تا آنجا که 
توان دارد تالش می کند که حیات خود را حفظ کند. اگر 
هر یک از حیوانات، حتی حشرات، را مالحظه کنید وقتی 
آسیبی به آنها وارد شود ساعتها برای زنده ماندن فعالیت 
مثال  نمایند.  حفظ  را  خود  نیمه جان  جسم  تا  می کنند 
حیوانی که در دامی گرفتار می شود تا وقتی امیدی برای 
رهایی دست برنمی دارد.  برای  از تالش  دارد  ماندن  زنده 
زنده ای  موجود  هر  که  مطلب  این  است بر  شاهدی  این 

حیات خود را بیش از همه چیز دوست دارد. 
در مورد انسان نیز چنین است; ما بسیاری از چیزها را 
دوست داریم ولی این چیزها وقتی برای ما مطلوب است 
خودمان  اگر  ببریم.  لذت  آنها  از  که  باشیم  ما  خود  که 
نباشیم چه لذتی ازآنها برای ما حاصل می شود؟ بنابراین، 
از هر چیزی مطلوب تر  حیات، سالمتی و تکامل وجود 
که  کنند،  توهین  کسی  به  اگر  که  می بینیم  لذا،  است. 
مثال، »فهم نداری « یا»شعور نداری « یا مانند آن، گاهی 
چنان دچار ناراحتی می شود که ممکن است برای مقابله با 
این حرف، جنگ به پا کند و خونها بریزد. این به دلیل آن 
است که انسان کمال خود را دوست دارد. بنابر این، اگر 
در مقام اثبات،کسی به او بگویدکه »کمال نداری « ناراحت 
نداری «  »علم  که  بگویند  جاهلی  به  اگر  حتی  می شود. 
با اینکه خودش هم می داند که جاهل  ناراحت می شود، 
است; ولی از اینکه نقص او ظهور پیدا کند رنج می برد; 
زیرا فطرتا نقص برای انسان نامطلوب است و از آن تنفر 

دارد. 

جهات  می شود  مربوط  انسان  به  که  آنچه  رو،  این  از 
وجودی اش  و جهات  منفور  و  مذموم  او  برای  عدمی اش 
جمال،  علم،  از  انسان  بنابراین،  است.  مطلوب  او  برای 
سالمتی و مانند آن لذت می برد و از جهل، زشتی، مرض 
و نظیر آن گریزان است. اما اینکه ما با وجود آنکه سالم 
هستیم، چرا از سالمتی خود احساس لذت نمی کنیم به 
دلیل آن است که بدان توجه نداریم; وقتی مریض شویم 
قدر لذت از دست رفته خود را می فهمیم; چون فقدان 
آن را احساس می کنیم. لذا، وقتی انسان به کمال وجودی 
خود توجه می کند به گونه ای احساس لذت می کند که 
نمی دهد.  دست  او  به  دیگری  چیز  هیچ  لذتی از  چنین 
این گونه لذتها اصیل اند; اما چیزهای دیگر، با واسطه برای 
در  مجازی.  عشقهای  مانند  می کنند;  لذت  ایجاد  انسان 
معشوقش  از  او  لذت  دارد  دوست  انسان  را  آنچه  آنجا، 
می باشد تا بااو انس بگیرد و با او سخن بگوید. بنابراین، 
برای نیل به این مقصود، حاضر به فداکاری هم می شود 
تا جایی که ممکن است در این راه، جان خود را هم از 

دست بدهد. 
پس انسان یا هر موجود ذی حیات دیگری اول، حیاتش 
را دوست دارد سپس کماالت خود را، چه کماالت ظاهری 
کمالش  انسان  هم  قدر  هر  باطنی.  کماالت  چه  و  باشد 
در  که  آنان  لذا،  دارد.  رابیشتر دوست  باشد خود  بیشتر 
را  آینه  در  کردن  نگاه  هستند  طراوت  و  جوانی  عنفوان 
به  فلسفی،  اصطالح  در  اینها  همه  دارند.  دوست  بسیار 
وقتی  می گوییم  رو،  ازاین  دارد.  بازگشت  وجود  کمال 
کمال برای انسان حاصل شود باالترین لذتها را به دست 

آورده است. 
سعادت چیست؟ 

اگر  پایدارتر.  و  قوی تر  اما  است،  لذت  همان  سعادت 
این  لذت می برد. چنانچه  آن  از  کند  پیدا  کمالی  انسان 
کمال ثابت و قوی باشد لذتش بیشتر خواهد بود. خداوند 
در توصیف حال مردمان، آن هنگام که به جهان آخرت 
وارد می شوند، می فرماید: »اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا«; 
)مریم: ۳۸( آنان وقتی بر ما وارد می شوند چقدر شنوا و 
بینا هستند! به عبارت دیگر، با آوردن »اسمع « و »ابصر« 
سراپا  می روند  عالم  این  از  وقتی  که  بگوید  می خواهد 
ادراک می شوند، تمام وجودشان چشم و گوش می شود و 
بنابراین، در چنان  غفلت درآنجا معنایی نخواهد داشت. 
باشد  رسیده  دایمی  توجه  مرحله  به  انسان  اگر  عالمی، 

باالترین لذتها را از نعمتهای اخروی خواهد برد. 

 تزکیه چیست؟ 
نه مصدر فعل  به عنوان یک فعل متعدی -  "تزکیه « 
مجهول که حاصل فعل باشد - شناخته می شود. مصدر 
فعل متعدی به دو شکل به کار برده می شود: یکی مصدر 
را  لذا، تزکیه  فعل معلوم و دیگری مصدر فعل مجهول. 
گاهی به معنای »تزکیه کردن « و گاهی به معنای »تزکیه 
شدن « به کار می بریم. طبق معنای دوم، حالت طهارت و 
رشد و کمالی که برای انسان حاصل می شود همان تزکیه 
انجام  انسان  که  عملی  به  اول،  معنای  طبق  اما  است. 
می دهد تا آن حالت برایش پدید آید تزکیه گفته می شود. 
اما  ندارد;  دقیقی  معادل  فارسی،  زبان  در  "تزکیه « 
می توان گفت »حذف زواید و چیزهای مضر و پدید آمدن 
به  نیز  »زکات «  است.  تزکیه  چیزی «  در  فزونی  و  رشد 
همین معناست. نتیجه تزکیه - به معنای فعل متعدی - 
کمال است; مانند درختی که اگر زواید آن را حذف کنیم 

رشد می کند و به کمال می رسد. 
بنابر این، با زبان فلسفی، می توان گفت که تزکیه یعنی 
کامل کردن نفس و حذف نواقص و زواید که نتیجه آن 
می توان  بیان،  این  با  است.  نفس  برای  کمال  حصول 
نتیجه تزکیه را حصول کمال برای نفس دانست. حصول 
کمال نیز مستلزم حصول لذت می باشد. با توجه به اینکه 
کماالت کسب شده پس از مرگ هم باقی می ماند و در 
عالم آخرت، شناخت یقینی و توجه به آنها حاصل است 

موجب لذت دایمی خواهد بود. 
البته کمال نیز مراتبی دارد; پایین ترین مرتبه آن ورود 
به بهشت و سکونت در نازلترین درجات آن است. مراتب 
مراتبی  آنجا  نمی تواند تصور کند;  ما  را عقل  آن  اعالی 
است که مخصوص رسول اکرم و ائمه علیهم السالم است. 
باشند  کرده  پیروی  آنها  از  کامل،  طور  به  که  شیعیانی 
نیز،  روایات  در  که  همان گونه  بود،  خواهند  آنان  با  نیز 
انجام  را  کار  فالن  کسی  اگر  مثال،  که  است  آمده  بعضا 
ذکر  به  الزم  بود.  خواهد  همنشین  ما  بهشت با  در  دهد 
درجات  در  مساوات  معنای  به  بودن «  آنها  »با  که  است 
و  میهمان  که  است  آن  مانند  بلکه  نیست،  آنان  مقام  و 
یکی  اما  می نشینند;  سفره  یک  سر  بر  دو  هر  میزبان، 
میهمان است و دیگری میزبان; میزبان هر چه دارد از آن 
خودش می باشد، در حالی که میهمان هر چه دارد ملک 
دیگری است. آن مقام اصالتا برای رسول اکرم و خاندان 
معصومش علیهم السالم می باشد. دیگران اگر به درستی از 
آنها پیروی کرده باشند به آنها ملحق می شوند، آن هم 
به قدر مراتب خود. همه در یک درجه نخواهند بود. به 
هر حال، مراتب متعددی بین این دو مرحله وجود دارد. 
بین این دو مرتبه، به قدری فاصله زیاد است که برای ما 

قابل تصور نیست. 
که  عبادتی  آن همه  با  علی علیه السالم،  امیرالمؤمنین، 
انجام می داد; روزها در راه اعتالی اسالم شمشیر می زد، 
شبانگاه به فقرا و مستمندان رسیدگی می کرد و نیمه های 
شب تا به صبح با خدا راز و نیاز می نمود، او که در وصف 
مجاهدتهایش در جنگ خندق، پیامبرصلی اهلل علیه وآله 
وسلم فرمود: »لضربة علی خیر من عبادة الثقلین «، )۱( 
پس از شصت سال عبادتی این چنین، به درگاه خدا زار 
وحشة  و  السفر  وبعد  الزاد  قلة  من  آه،  »آه،  که  می نالد 
کمال  مراتب  می داند  که  است  کسی  او   )۲( الطریق.« 
تا کجا می تواند سیر  انسان  و  دارد  ادامه  تا کجا  انسانی 
کند. ائمه علیهم السالم نقطه اوج کمال انسانی و باالترین 
دوخته  بدان چشم  و  می دیدند  را  خدا  به  قرب  درجات 
بودند. ازاینرو، با تمام عبادتهایی که داشتند، از کمی زاد 

و توشه خود و دوری راه شکایت می کردند. 
هدف نهایی این نیست که از جهنم نجات پیدا کنیم; 
باید همتمان بیش از این باشد. با وجود این، اگر همین 
دوزخ  عذاب  از  را  ما  که  می خواهیم،  او  از  که  حاجتی 
از  دعایمان مستجاب شود  فقط همین یک  اگر  برهاند، 
در  که  دارد، همان گونه  ارزش  بیشتر  برایمان  همه چیز 
مناجاتها و دعاهای ائمه،علیهم السالم بر این نکته بسیار 

تاکید شده است.

نوشتاری در باب ارتباط بین سعادت و تزکیه نفس  
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آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   3792 ثبت  شماره  به  سرچشمه شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860558918 ملی  شناسه 
 -1 : اتخاذ شد  عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/04 تصمیمات ذیل 
صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب 
به کد  ممیز  مدیریت  و خدمات  موسسه حسابرسی  گرفت. 2-  قرار  مجمع 
احراز  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10100121718 ملی 
ارقام حسابداران رسمی به کد ملی 10320294749 به سمت بازرس علی 
کثیراالنتشار  روزنامه   -3 گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4- اعضای هیئت 
مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند: -شرکت سرمایه گذاری مس 
ساخت  و  مهندسی  -شرکت   10860513778 ملی  شناسه  با  سرچشمه 
فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز با شناسه ملی10630108711 -شرکت 
ارفع سازان  با شناسه ملی10630110402 -شرکت  تولیدی معدنی مدوار 
کرمان با شناسه ملی10860231529 -شرکت فنی و مهندسی و خدماتی 
همگامان مس با شناسه ملی10860546109 اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )577464(

شرکت  کویر  آفرینان  نشاط  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4625 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به   10860559640
اتخاذ شد : 1- آقای  العاده مورخ 1398/04/11 تصمیمات ذیل  بطور فوق 
بازرس  با کد ملی 2991264101 بسمت  آبادی  بهرام  عبدالمجید احمدی 
اصلی و آقای دانیال احمدی بهرام آبادی با کد ملی 3380345301 بسمت 
بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار 
ثبت  اداره کل  انتخاب گردید.  آگهی های شرکت  امروز جهت درج  کرمان 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 

کرمان )577465(

شرکت  کویر  آفرینان  نشاط  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4625 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860559640
از  : -سرمایه شرکت  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/04/11  العاده 
مبلغ 15000000000 ریال به مبلغ 50000000000 ریال منقسم به 100 
سهامداران  نقدی  آورده  محل  از  با  عادی  بانام  ریالی   500000000 سهم 
طی گواهی بانک ملت شعبه کوثر بشماره 1172/4532 مورخ 1398/04/11 
افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 

کرمان )577466(

شرکت  کرمان  مانا  نگاران  شهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14052 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14005484424 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
العاده مورخ 1398/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم  بطور فوق 
مریم نقیبی جوشانی با کد ملی 2980658316 بسمت بازرس اصلی و خانم 
حمیده نقیبی جوشانی با کد ملی 3189979782 بسمت بازرس علی البدل 
ملی  باکد  مقدم  رشیدی  وحیده  خانم   -2 گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت 
2992222550 و خانم فرزانه فرح بخش با کد ملی 2994095637 و آقای 
هیات  اصلی  اعضای  بعنوان   3091569764 ملی  کد  با  نژاد  بهرام  مهرداد 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
کرمان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک 

)577467(

شرکت  کرمان  مانا  نگاران  شهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14052 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005484424
العاده مورخ 1398/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل 
 ، شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، بلوار کشاورز ، کوچه شرقی 1 ، بلوار کشاورز ، 
پالک 0 ، طبقه اول با کد پستی 7618834337 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )577937(

آریاناران  معدنی  و  صنعتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
 3792 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سرچشمه 
و شناسه ملی 10860558918 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علی نظری 
نژاد به شماره ملی 3149412056 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشمه با شناسه ملی 10860513778 به سمت رئیس هیئت مدیره 
از  نمایندگی  به   3070733158 ملی  شماره  به  بین  خوش  محمد  -آقای 
شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز با شناسه ملی 
10630108711به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای رضا علی بافقی به 
شماره ملی 3051144096 به نمایندگی از شرکت تولیدی معدنی مدوار با 
شناسه ملی 10630110402 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای علی محمد 
نژاد به شماره ملی 2061375431 به نمایندگی از شرکت ارفع سازان کرمان 
با شناسه ملی10860231529 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای احسان 
و  فنی  شرکت  از  نمایندگی  به   3071200587 ملی  شماره  به  میرپاریزی 
مهندسی و خدماتی همگامان مس با شناسه ملی 10860546109 به سمت 
عضو هیئت مدیره -آقای محمد خوش بین به شماره ملی 3070733158 
به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
بانکی تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )577939(

آگهی تغییرات شرکت آرشین سازه افالک بوتیا شرکت 
ملی  شناسه  و   13764 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   14005073706
العاده مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم  بطور فوق 
عاطفه مهدی پور به کد ملی 3120038814 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
حمیدرضا قاسمی فوزی به شماره ملی 2991751649 به عنوان بازرس علی 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )577944(

آگهی تغییرات شرکت آرشین سازه افالک بوتیا شرکت 
ملی  شناسه  و   13764 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005073706
از  : -سرمایه شرکت  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/04/29  العاده 
سهم  به 100  منقسم  ریال  مبلغ 500000000  به  ریال  مبلغ 1000000 
5000000 ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی به موجب گواهی شماره 
نتیجه  در  یافت.  افزایش  تجارت  بانک   30/04/98 مورخ   279/22130/69
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )577947(

شرکت  کرمان  مانا  نگاران  شهر  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   14052 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14005484424
وحیده  خانم   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/01/28
رشیدی مقدم کد ملی 2992222550 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم 
فرزانه فرح بخش کد ملی 2994095637 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
سمت  به   3091569764 ملی  کد  نژاد  بهرام  مهرداد  آقای   - مدیرعامل  و 
عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل 
و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای 
هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )578115(

شرکت  ویوان  طرح  بینا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   10277 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630161522
ملی  به شماره  زارع  میثم  آقای   : مدیران  الف-تعیین سمت   1397/09/07
2992257893 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم عاطفه حسینی اختیار 
آبادی به شماره ملی 2980320625 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 
محمد مهدی خاکساری حداد به شمارملی 3111132099 به عضو هیئت 
مدیره آقای محمد مهدی خاکساری حداد به شمارملی 3111132099 به 
قبیل  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  مدیرعامل ب-کلیه  سمت 
به  عامل  مدیر  امضاء  دو  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،  سفته،  چک، 
عنوان امضاء ثابت و امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره 
به عنوان امضاء متغیر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 

کرمان )578603(

ایده پرداز کارساز  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت 
ثبت  شماره  به   1398/02/28 درتاریخ  بوتیا  خالق 
16062 به شناسه ملی 14008339352 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و ساخت انواع مصنوعات فلزی 
زباله.  گاری  و  چراغ  پایه   ، اتوبوس  ایستگاه   ، سرسره   ، تاب  از  اعم  شهری 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهاب ، کوچه شماره 6 ، بلوار 22 بهمن ، پالک 

0 ، طبقه همکف کدپستی 7616856837 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
فریده اسمعیلی ماهانی به شماره ملی 2980113964 دارنده 990000 ریال 
سهم الشرکه آقای مجید افتخاری نیا به شماره ملی 2990571248 دارنده 
10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فریده اسمعیلی ماهانی 
به شماره ملی 2980113964و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجید افتخاری نیا به شماره 
ملی 2990571248و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 
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 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )579369(

آگهی تغییرات شرکت نور باران کارمانیا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4902 و شناسه ملی 10630121294 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/11/15 : موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: اجرای پروژه های 
برق رسانی شامل احداث خطوط توزیع و انتقال ، نصب سیستم های انتقال 
و  برقی  لوازم  هرگونه  و ساخت  فلزی   ، بتنی  قطعات  و ساخت  تهیه   ، نیرو 
مورد  برقی  لوازم  واردات  و  صادرات  و  انتقال  و  توزیع  نیاز  مورد  تجهیزات 
انسانی  نیروی  تامین   ، تلفن   ، ، گاز  برق   ، انجام کارهای خدماتی آب  نیاز، 
 ، آبرسانی  پروژه های  اجرای   ، و مسکونی  اداری  واحدهای  و ساز  ، ساخت 
گازرسانی، مخابراتی و مشاوره در زمینه طراحی و نظارت پروژه های برق ، 
اب ، گاز ، مخابرات – تعمیر و نگهداری تاسیسات و باغبانی و فضای سبز و 
انجام کارهای مربوط به مشترکین – کلیه سازمانها و ادارات دولتی – انجام 
کلیه امور پیمانکاری در زمینه های ساختمان و ابنیه – راه و ترابری ، آب و 
فاضالب ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، انجام امور بازرگانی اعم از خرید و 
فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز داخلی و خارجی – شرکت در 
مناقصات و مزایدات نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی – اخذ و پذیرش 
شعبات یا نمایندگی سایر شرکتهای داخلی یا خارجی در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزمو ماده2 اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )579370(

طرح  فرازان  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7410 و شناسه 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630133818 ملی 
فوق العاده مورخ 1398/04/20 محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس 
کوچه   ، آبنوس  خیابان   ، آزادگان  بلوار  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی  بخش 
یافت  تغییر  کدپستی7619665675  ، طبقه همکف   0 پالک   ، آبنوس 31 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
غیرتجاری کرمان  و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و 

)579644(

بینا طرح ویوان شرکت سهامی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 10277 و شناسه ملی 10630161522 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1397/09/07 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند: آقای میثم زارع به شماره ملی 2992257893 خانم عاطفه 
مهدی  محمد  آقای   2980320625 ملی  شماره  به  آبادی  اختیار  حسینی 
خاکساری حداد به شماره ملی 3111132099 ب- آقای امیر داودی کرمانی 
به شماره ملی 2980152366 به سمت بازرس اصلی و خانم زکیه صفی زاده 
به شماره ملی 2980382851 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )579647(

شرکت  ماشین  اورست  آریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11777 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630177620
1398/04/25 الف-تعیین سمت مدیران : آقای علی قاسمی سعیدی با کد 
ملی 2990614923 بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید عسکری کرمانی 
با کد ملی 3050694254 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای 
مدیره  هیئت  عضو  بسمت   3090822997 ملی  کد  با  یوسفی  عبدالمهدی 
آقای سپهر رضوی دربار با کد ملی 0031162381 بسمت عضو هیئت مدیره 
آقای محمد برائی نژاد با کد ملی 3111231321 بسمت عضو هیئت مدیره 
ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )579798(

شرکت  ماشین  اورست  آریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11777 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630177620
مبلغ 106750000000ریال  از  مورخ 1398/04/25 سرمایه شرکت  العاده 
عادی  نام  با  سهم   3750 به  منقسم  ریال   131250000000 مبلغ  به 
35000000 ریالی از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره 45179 مورخ 
26/4/98 بانک ملت شعبه شهید صدوقی کرمان افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )579800(

شرکت  ماشین  اورست  آریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11777 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630177620
بطور فوق العاده مورخ 1398/04/24 الف-روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه 
کثیراالنتشارانتخاب گردید. ب- آقای محمد عسکری پور ارجاسی با کد ملی 
2980365750 به سمت بازرس اصلی و خانم اطهره یوسفی زرندی با کد 
ملی 3080159578 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردیدند.  انتخاب 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )579802(

صنایع  توسعه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شماره  به   1397/08/27 درتاریخ  جنوب  آالله  غذایی 
ثبت 15784 به شناسه ملی 14007950677 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
توزیع, پخش,  تولید,  بازرگانی,  های  فعالیت  :کلیه  فعالیت  موضوع  میگردد. 
فراوری, بسته بندی, خرید و فروش, خط تولید, کلیه فعالیت های کشاورزی, 
کلیه فعالیتهای معدنی و صنعتی, کلیه فعالیت های ساختمانی, ابنیه, راه, راه 
سازی, طراحی, نظارت, اجرا, مشاوره, عمرانی و معماری و پیمانکاری, خط 
لوله, خرید و فروش لوله سد, سدسازی, ساخت پل, جاده, ریل, تونل, کلیه 
فعالیت های پیمانکاری و تاسیساتی آب, برق, گاز, کلیه فعالیت های خدماتی 
و تامین نیروی انسانی, کلیه فعالیت های کامپیوتری, بازاریابی غیرهرمی و 
غیرشبکه ای, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, 
عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 
از اخذ  لزوم پس  قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت  17 و تبصره 1 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
چهارراه کاظمی ، کوچه قدس 2 ، خیابان قدس ، پالک 0 ، ساختمان وکال 
، طبقه اول کدپستی 7613859577 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
آقای  از شرکا  یک  هر  الشرکه  میزان سهم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از 
 990000 دارنده   3031327365 ملی  شماره  به  گراغانی  صباحی  مهدی 
ریال سهم الشرکه آقای علی صباحی گراغانی به شماره ملی 3031938003 
آقای مهدی صباحی  مدیره  اعضا هیئت  الشرکه  ریال سهم  دارنده 10000 
به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  3031327365و  ملی  شماره  به  گراغانی 
نامحدود آقای علی صباحی گراغانی به شماره ملی 3031938003و  مدت 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  منفرد  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه 
: طبق اساسنامه روزنامه  باشد اختیارات مدیر عامل  مهر شرکت معتبر می 
گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )580358(

شرکت  ماشین  اورست  آریا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11777 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630177620
هیئت  اعضاء  الف   1398/04/25 مورخ  العاده  فوق  بطور 
مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی قاسمی 
سعیدی با کد ملی 2990614923 آقای مجید عسکری کرمانی با کد ملی 
آقای   0031162381 ملی  کد  دربار  رضوی  سپهر  آقای   3050694254
محمد برائی نژاد با کدملی 3111231321 آقای عبدالمهدی یوسفی زرندی 
با کد ملی 3090822997 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )580360(

تاسیس شرکت سهامی خاص هومان بهکار بوتیا درتاریخ 

 14008503113 ملی  شناسه  به   16197 ثبت  شماره  به   1398/05/06
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های خدماتی 
ازجمله تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، آمور آشپزخانه 
،امور  ،تنظیفات  ،تلفن چی  نامه رسانی  ، خدمات عمومی )نظیر  و رستوران 
آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای سبز ،چاپ و تکثیر ،امور 
بهره برداری از تاسیسات. تامین نیروی انسانی و حمل و نقل درون شهری. 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، بزرگراه امام خمینی ، خیابان گلدشت ، کوچه گلدشت 24 ، پالک 
13 ، طبقه همکف کدپستی 7617636353 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
ریالی  به 1000 سهم 1000  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از  است 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 6482 مورخ 1398/04/25 نزد بانک بانک قرض الحسنه 
اعضا  است  پرداخت گردیده  با کد 307  کرمان  رسالت شعبه شعبه خواجو 
هیئت مدیره خانم معصومه سالجقه تذرجی به شماره ملی 2991751444و 
به شماره  فرزانه پالشی  به مدت 2 سال خانم  به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال  مدیره  رئیس هیئت  نایب  به سمت  ملی 3071273681و 
خانم زهرا سالجقه به شماره ملی 3130049614و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه  و همچنین  اسالمی  عقود  قراردادها   ، بروات 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید سامانی به شماره ملی 2992521371 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسین محمدیان 
نسب به شماره ملی 3050244224 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
و  ها  ثبت شرکت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد. 

موسسات غیرتجاری کرمان )580361(

شرکت  راهنما  تردد  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   7220 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860570637
 21 و  64ماده  بر  مشتمل  جدید  اساسنامه   -  :  1398/02/20 مورخ  العاده 
تبصره به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )580448(

تابان  انرژی  بهره وری  و  توسعه  تغییرات شرکت  آگهی 
و   15100 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  تردد 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007076771 ملی  شناسه 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اساسنامه 
جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 21 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 
قبلی گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )580449(

تابان  انرژی  بهره وری  و  توسعه  تغییرات شرکت  آگهی 
و   15100 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  تردد 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007076771 ملی  شناسه 
 -1 : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/02/20  سالیانه  عادی  عمومی 
کلیه صورتهای مالی )شامل ترازنامه ، صورتحساب سود وزیان ، صورت گردش 
وجوه نقد ، صورت سود و زیان جامع به انضمام یادداشتهای همراه آن ( برای 
مورد   1397/12/29 به  منتهی  مالی  های  دوره  و  گذشته  مالی  ادوار  کلیه 
تصویب و تائید قرارگرفت . 2- روزنامه کثیراالنتشار »کرمان امروز « برای درج 
آگهی ها و اطالعیه های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )580451(

آرسس  گستر  کیهان  کارمانیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   16170 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008470019 ملی 
فوق العاده مورخ 1398/04/31 : - موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: 
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه 
های آب رسانی. کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت و ساختمانها و ابنیه 
اعم از چوبی. آجری. سنگی و بتنی و فلزی. سازه های ساختمانی. محوطه 
های کوچک. دیوارکشی. اجرای پیاده روها و نظایر آن. کلیه امور پیمانکاری 
آزادراهها.  بزرگراهها.  راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و  به ساخت  مربوط 
پلها.  تونلها.  دار.  پایه  انتقال هوایی  فرودگاه. سیستمهای  باند  ریلی.  راههای 
راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل )تهیه. نصب. نگهداری و تعمیر 
مجوز  ازکسب  پس  آن  نظایر  و  آسفالتی  عملیات  و  راهداری  و  تجهیزات(. 
از مراجع ذیصالح و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )581269(

صنعت  آرمین  پوالد  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
مهرداد درتاریخ 1398/03/11 به شماره ثبت 16083 به 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  شناسه ملی 14008367111 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
و  تعمیرات  و  جوشکاری  و  تاسیسات  با  مرتبط  فعالیتهای  :کلیه  فعالیت 
و  وام  خصوصی،اخذ  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  آمیزی،شرکت  رنگ 
اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر. درصورت لزوم پس از 
تاریخ ثبت به مدت  از   : از مراجع ذیربط مدت فعالیت  اخذ مجوزهای الزم 
 ، مرکزی  بخش   ، کرمان  ، شهرستان  کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود 
 0 پالک   ،  33 آزادگان  کوچه   ،  79 شماره  کوچه   ، آذر   24 کرمان،  شهر 
عبارت  حقوقی  سرمایه شخصیت  کدپستی 7619786678  همکف  طبقه   ،
ریالی  به 100 سهم 10000  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از  است 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 3/3280 مورخ 1398/02/10 نزد بانک بانک صادرات 
ایران شعبه شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 3280 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد جعفری زاده به شماره ملی 2980012610و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال خانم مهال شجاعی باغینی به شماره ملی 2980837172و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمانه منصوری بابهوتک به 
به مدت 2 سال  به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی 3080033477و 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
اختیارات  باشد  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علی ده شیخ زاده به شماره ملی 
2992566365 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای فرشاد 
قاسمی به شماره ملی 2993748270 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر  روزنامه  مالی  سال  یک 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  نمی  فعالیت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581268(

آرسس  گستر  کیهان  کارمانیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   16170 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008470019 ملی 
مورخ 1398/04/31 : - آقای حسینعلی اسالمی نژادپاریزی به شماره ملی 
3149751871 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای علی سالجقه 
تذرجی به شماره ملی 2980423092 به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم 
زهرا فتاحی دهشتران به شماره ملی 3149469632 به سمت نایب رئیس 
از قبیل چک،  بهادار و تعهدآور شرکت  اوراق  هیئت مدیره - کلیه اسناد و 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت  با  ،قراردادها و عقوداسالمی  بروات   ، سفته 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضا 
ثبت  کل  اداره  باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 

کرمان )581267(

نفتی  فرآورده های  نقل  و  تغییرات شرکت حمل  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  بوتیا  جاده  همسفر 
استناد  به   14008456680 ملی  شناسه  و   16162 ثبت 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان 
، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ابوذر شمالی ، خیابان خرمشهر ، کوچه 
خرمشهر3 ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 7617894697 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 2- کلیه اسناد واوراق 
بهادار و بانکی و تعهدآور و کلیه قراردادها با امضای رئیس هیات مدیره و مهر 
یا رئیس  امضای مدیرعامل  با  اوراق عادی  شرکت معتبر و سایر مکاتبات و 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  باشد.  معتبر می  و مهر شرکت  هیات مدیره 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581257(

بستنی  پالوده  صنف  اتحادیه  موسسه  تغییرات  آگهی 
به  تجاری  غیر  موسسه  کرمان  شاپ  کافی  و  آبمیوه 
به   14004551910 ملی  شناسه  و   1410 ثبت  شماره 
پروانه  به  منضم   1398/05/05 مورخ  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
فعالیت اتحادیه صنفی شماره 2541 مورخ 97/12/6 الف - اساسنامه جدید 
مورد تصویب قرار گرفت. ب-اعضاء اتحادیه به قرار ذیل برای مدت 4 سال 
سمت  به   2992986100 ملی  کد  جعفری  یوسف  آقای  گردیدند:  انتخاب 
رئیس اتحادیه آقای حمیدرضا ثنائی کد ملی 2991457449 به سمت نایب 
رئیس اول آقای محمدعلی ریحانی کد ملی 2992414670 به سمت نایب 

رئیس دوم آقای محمد منصوری کرمانی کد ملی 2991521139 به سمت 
دبیر آقای حسن جعفری چترودی کد ملی 2993549588 به سمت خزانه 
اسناد  ها،  سفته   بروات،  مانند چک ها،  اتحادیه  مالی  اوراق  و  اسناد  ج-  دار 
تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول 
ملی  کد  زاهدی  مهدی  آقای  د-  می باشد.  معتبر  اتحادیه  مهر  به  ممهور  و 
2992158860 به سمت بازرس اصلی انتخاب گردید. ه-نشانی مرکز اصلی 
موسسه در استان کرمان به نشانی استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
، خیابان  ، کوچه مطهری 21  محله خیابان سعدی  کرمان،  ، شهر  مرکزی 
سعدی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی7613715738 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ه- روزنامه کرمان امروزجهت درج آگهی 
های موسسه تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581244(

جنوب  پارسیان  بناماندگار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   9656 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630155137 ملی 
کرمان  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  الف-   1398/02/20 مورخ  العاده  فوق 
کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان  ، شهرستان  کرمان  استان  آدرس  به 
 ، آبنوس 26  ، کوچه  امام جمعه 19  ، کوچه  اسالمی  بلوار جمهوری  محله 
پالک0 ، ساختمان دانش ، طبقه دوم کدپستی 7619647203 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ب-اساسنامه جدید مورد 
تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581238(

شرکت  کرمان  گستر  تردد  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11235 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630171760
سهام طی  صاحبان  توسط  تعهدی شرکت  سرمایه  کلیه   -  :  1398/02/02
کرمان  رجایی  ملت شعبه شهید  بانک  گواهی شماره98/5/13-13/45245 
پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581237(

شرکت  کرمان  گستر  تردد  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11235 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  10630171760 به 
و 21  ماده  بر 64  اساسنامه جدید مشتمل   -  : مورخ 1398/02/20  العاده 
تبصره تصویب شد. - آدرس شرکت از خیابان جهاد حدفاصل کوچه 15 و 17 
طبقه فوقانی بیمه ایران به آدرس جدید واقع در : استان کرمان ، شهرستان 
امام  ، کوچه  اسالمی  بلوار جمهوری  کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان 
جمعه 19 ، کوچه آبنوس 26 ، پالک 0 ، ساختمان دانش ، طبقه دوم، کد 
پستی 7619647203 انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )581236(

جنوب  پارسیان  بناماندگار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   9656 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630155137 ملی 
 ، ترازنامه  )شامل  مالی  صورتهای  الف-   1398/02/20 مورخ  سالیانه  عادی 
صورتحساب سود وزیان ، صورت گردش وجوه نقد ، صورت سود و زیان جامع 
به انضمام یادداشتهای همراه آن ( برای کلیه ادوار مالی گذشته و دوره های 
مالی منتهی به 1397/12/30 مورد تصویب و تائید قرارگرفت. ب- روزنامه 
ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب  های شرکت  آگهی  درج  امروز جهت  کرمان 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 

کرمان )581233(

جنوب  پارسیان  بناماندگار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9656 و شناسه ملی 
مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  10630155137 به 
1398/02/02 - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581229(

سازه  ارتباط  مهندسی  و  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9019 و شناسه 
ملی 10630147607 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
با  سیدی  اهلل  نعمت  آقای   -  :  1398/05/12 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
با  متدین  اکبر  علی  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   3031813121 ملی  کد 
انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت   2991716126 ملی  کد 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581226(

سازه  ارتباط  مهندسی  و  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   9019 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مبین 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630147607 ملی  شناسه 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/01 : - انجام کلیه امور و فعالیت های 
معدنی ،ثبت محدوده های معدنی و استخراج و اکتشاف مواد معدنی،خرید 
مواد  واردات  و  معدنی، صادرات  مواد  فرآوری  و  معدنی،تولید  مواد  فروش  و 
معدنی،طراحی ، مهندسی ، مشارکت ، مشاوره و مدیریت و اجرای طرح ها و 
پروژه ها در احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی پس از کسب 
در  مربوطه  گردیدوماده  الحاق  شرکت  موضوع  به  ذیصالح  مراجع  از  مجوز 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581225(

شرکت  کرمان  گستر  تردد  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   11235 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630171760
 ، ترازنامه  )شامل  مالی  صورتهای  کلیه   -  :  1398/02/20 مورخ  سالیانه 
صورتحساب سود وزیان ، صورت گردش وجوه نقد ، صورت سود و زیان جامع 
به انضمام یادداشتهای همراه آن ( برای کلیه ادوار مالی گذشته و دوره های 
روزنامه   -  . قرارگرفت  تائید  و  تصویب  مورد  به 1397/12/30  منتهی  مالی 
شرکت  های  اطالعیه  و  ها  آگهی  درج  برای   » امروز  »کرمان  کثیراالنتشار 
انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581224(

شرکت  چهلستون  صنعت  کیا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   13506 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14004649641 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
محسن  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/03/03 مورخ  العاده  فوق 
ویدا  خانم  و  اصلی  بازرس  بسمت   2980046884 ملی  کد  با  باغینی  شجاعی 
رسائی زاده کرمانی با کد ملی 2980478962 بسمت بازرس علی البدل بمدت 
یکسال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581220(

تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پردازان آریا شید بوتیا 
شناسه  به   16238 ثبت  شماره  به   1398/05/28 درتاریخ 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008555750 ملی 
فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه 
:طراحی و ساخت دستگاهها و نرم افزارهای آزمایشگاهی و صنعتی . ساخت انواع 
حسگرهای الکترونیکی ، اپتیکی ، بیوفتونیکی . ساخت سامانه های تصویربرداری 
. ساخت ماژول و نرم افزارهای موبایل . واردات و صادرات کلیه کاالهای مرتبط 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
، بخش  ، شهرستان کرمان  استان کرمان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت 
مرکزی ، شهر کرمان، محله سلسبیل ، کوچه شماره 25 ، خیابان سید جمال 
الدین اسدآبادی ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 7616733185 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 197 مورخ 1398/05/20 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه 
شعبه ممتاز قرنی کرمان با کد 8065 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقای مجتبی ابراهیمی رزگله به شماره ملی 3140028466و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی 
ابراهیمی رزگله به شماره ملی 3140054386و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای نوید سلیمانی باغ شاه به شماره ملی 3150058465و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با 
امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
علیرضا بهاءآبادی به شماره ملی 2980488178 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی آقای فریدون سلیمانی هونی به شماره ملی 3160078779 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 
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 استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581213(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی پویان گهر کریمان 
شناسه  و   14769 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  به  ملی 14006563300 
ملی  بشماره  عباسلو  علی  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   1398/03/22
3179582731 بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر )سهامی 
خاص( بشناسه ملی 10861839285 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا 
خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   2992453765 ملی  بشماره  پویان 

فاطمه السادات فاطمی بشماره ملی 3120435414 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل ب- کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  باشد.  مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581208(

کرمان  باالبر  پارسیان  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  و شناسه  ثبت 6094  به شماره  شرکت سهامی خاص 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630125663
1398/02/30 : - آقای حمید نکوئی به کد ملی2990608060 به سمت رئیس 
به  به کد ملی2980351512  نکوئی  و مدیرعامل - خانم خاطره  هیئت مدیره 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم صدیقه نعمت اهلل زاده ماهانی به کد ملی 
6079944618 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات 
مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581203(

جاویدان  مشاهیر  فراز  یکتا  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
ملی  شناسه  به   2018 ثبت  شماره  به   1397/11/23 درتاریخ 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008140926
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
:تهیه و توزیع وعرضه بسته های آموزشی زبان به کودکان و کلیه امور خدماتی 
و مشاوره در این زمینه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.درصورت لزوم پس 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود   : از مراجع ذیربط مدت  از اخذ مجوزهای الزم 
کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان  ، شهرستان  کرمان  استان   : اصلی  مرکز 
بزرگراه امام خمینی ، کوچه شمالی 1 ، کوچه گلدشت 12 ، پالک 37 ، طبقه 
همکف کدپستی 7617638888 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال 
ایازی به شماره ملی  الناز  : خانم  الشرکه شرکا  می باشد. اسامی و میزان سهم 
2991786019 دارنده 500,000 ریال سهم الشرکه آقای هادی کریم آبادی زاده 
به شماره ملی 2992815721 دارنده 500,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران 
: خانم الناز ایازی به شماره ملی 2991786019 و به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هادی کریم آبادی زاده به شماره ملی 
2992815721 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات 
و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق شهرداری 
با امضاء مدیر عامل) خانم الناز ایازی( یا رئیس هیئت مدیره) آقای هادی کریم 
: طبق  عامل  مدیر  اختیارات  میباشد.  معتبر  مهر موسسه  با  زاده( همراه  آبادی 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )581200(

کرمان  باالبر  پارسیان  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  و شناسه  ثبت 6094  به شماره  شرکت سهامی خاص 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630125663
ملی  کد  به  سروستانی  فهیمه  خانم   -  :  1398/02/30 مورخ  العاده  فوق  بطور 
به  هروزی  زاده  محسنی  حسین  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   2992813702
انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت   2993426699 ملی  کد 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضای   - گردیدند. 
گردیدند. - آقای حمید نکوئی به کد ملی2990608060 و خانم خاطره نکوئی 
ملی  کد  به  ماهانی  زاده  اهلل  نعمت  صدیقه  خانم  و  ملی2980351512  کد  به 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  حمایت  کثیرالنتشار  روزنامه   -  6079944618
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )581199(

سهامی  شرکت  هزار  سازه  نوین  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 4191 و شناسه ملی 10630116125 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/05 
سرمایه شرکت در اجرای موضوع ماده 141 الیحه اصالحی قانون تجارت از مبلغ 
40,000,000,000 ریال منقسم به مبلغ 3,200,000,000 ریال منقسم به 100 
سهم با نام عادی 32,000,000 ریالی کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581198(

شرکت  کرمان  ابنیه  بهینه  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4306 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630117280
ملی  کد  با  امینائی  امید  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/06
0055065767 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -آقای سید مجتبی 
مهدوی تیکدری با کد ملی 2991789301 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-آقای سجاد کیانی نسب با کد ملی 2162499886 به سمت عضو هیئت مدیره 
2-  کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
با امضای مدیرعامل و مهر شرکت  اداری و عادی  نامه های  بود و سایر   خواهد 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )581196(

شرکت  کرمان  ابنیه  بهینه  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   4306 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10630117280 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حمیدرضا 
افراش با کد ملی 2991571357 به عنوان بازرس اصلی و خانم منصوره امیری 
یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  عنوان  به   2992276057 ملی  کد  با  نژاد 
انتخاب گردیدند. 2- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: - آقای امید امینائی با کد ملی 0055065767 - آقای سید مجتبی 
مهدوی تیکدری با کد ملی 2991789301 -آقای سجاد کیانی نسب با کد ملی 
های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   -3  2162499886
ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب  شرکت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581194(

کویر  سازه  شاهورد  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   13475 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004602252 ملی 
عادی سالیانه مورخ 1398/04/22 : - اعضای هیات مدیره عبارتند از : - خانم 
نسب  نقدی  حجت  آقای   -  2992820709 ملی  کد  باغینی  شجاعی  ملیحه 
نقدی نسب کد ملی 2980367036  آقای مجتبی   - کد ملی 2980054501 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای محمد رضا مالزاده به شماره ملی 
ملی  به شماره  هنگامه شریفی  خانم  و  اصلی  بازرس  به سمت   2992672874
2993723472 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1397/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581183(
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده پژوهان انرژی پاک بوتیا 
درتاریخ 1398/02/05 به شماره ثبت 16026 به شناسه ملی 
14008291755 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر ، تولید انواع انرژی 
های نوین از جمله فتوولتائیک کلکتورهای خورشیدی و انجام خدمات مشاوره ای 
و طراحی و اجرا در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی ، انجام خدمات اخذ مجوزات 
و زمین و سایر اقدامات اداری و مشاوره فنی در امور مهندسی و مدیریت پیمان 
و مدیریت پروژه و امکان سنجی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی 
کلیه  واردات  و  و صادرات  فروش  و  و خرید  برق  فروش  و  تولید   ، انرژی  مصرف 
کاالهای مجاز بازرگانی و تجهیزات حرارتی و برودتی و نیروگاهی ، خدمات پس از 
فروش تجهیزات برودتی و نیروگاهی ، تولید و مونتاژ تجهیزات تولید و حرارت و 
برق ، راه اندازی خطوط تولید کارخانجات و نصب و راه اندازی تجهیزات حرارتی 
و برودتی و نیروگاهی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، ترخیص کاال 
از گمرکات داخلی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و شرکت 
در نمایشگاههای بین المللی و اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و 
خارجی و سرمایه گذاری و اخذ وام و تسهیالت بصورت ارزی و ریالی از بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام مشارکت با بخش های خصوصی 
و دولتی داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت سودآور مجاز در رابطه با موضوع 
شرکت و همچنین تولید محصوالت سبز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی با 
استفاده از فناوری نانو مانند تولید پوشال آنتی باکتریال برای کولرهای آبی از دیگر 
فعالیت های این شرکت میباشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
امام  بزرگراه   ، زندان  ، شهر کرمان، چهارراه  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان 
خمینی ، میدان پژوهش ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7616913439 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 
سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 259/22510/69 مورخ 1398/01/21 نزد بانک 
بانک تجارت شعبه شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان با کد 22510 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای حامد مالکی به شماره ملی 0651900271و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای 
محمدصادق میرزائی راینی به شماره ملی 4820026305و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای عباس ایثاری به شماره ملی 5830017717و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم محدثه عباس 
نژاد به شماره ملی 2571788205 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
خانم اسماء محمدی بادیزی به شماره ملی 3080059476 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز 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 استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )581182(



چهارشنبه 13 شهریورماه 4/1398 محرم  1441/ 4 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3060هفت ورزش، حوادث

کشف ۳۰۶ کیلوگرم تریاک 

در عملیات شبانه پلیس سیرجان
فرمانده انتظامی استان کرمان ازکشف ۳۰۶ کیلوگرم تریاک در 
مخدر شهرستان سیرجان  مواد  با  مبارزه  پلیس  شبانه  عملیات 

خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران 
کار  انجام  با  سیرجان  شهرستان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 
اطالعاتی از انتقال یک محموله موادمخدر از محدوده شهرستان 

بافت به سمت استان اصفهان مطلع شدند.
او افزود: در این رابطه ماموران با استقرار شبانه در محور بافت-

سیرجان به ۲ دستگاه خودرو مشکوک شده و به آن ها دستور 
ایست دادند، اما سرنشینان این ۲ خودرو با تیراندازی به سمت 

ماموران با افزایش سرعت از محل فرار کردند.
سردار ناظری تصریح کرد: در ادامه این عملیات قاچاقچیان پس 
از مواجهه با آتش پرحجم ماموران ۲ دستگاه خودروی خود را 
ماموران  دید  از  تاریکی شب  از  استفاده  با  و  رها  نقطه  یک  در 

خارج شدند.
فرمانده انتظامی استان گفت: با تالش ماموران یکی از قاچاقچیان 
 ۳۰۶ مانده  جا  بر  خودرو های  از  یکی  از  و  دستگیر  فرار  حین 
کیلوگرم تریاک کشف شد که تالش پلیس برای پاکسازی منطقه 

و دستگیری قاچاقچیان فراری ادامه دارد.
همچنین فرمانده انتظامی استان در عملیات دیگر گفت: با تالش 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نرماشیر سوداگران 
این  در  و  ماندند  ناکام  هروئین  کیلوگرم   ۱۰۳ انتقال  در  مرگ 

رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.

۷۷ مصدوم و کشته

 در یک شبانه روز
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان گفت: در یک شبانه روز  در استان کرمان، 

۶۹ نفر مصدوم و ۸ نفر کشته شدند.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
و بنا به اعالم روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سیدمحمد صابری رییس 
علوم  دانشگاه  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
سامانه  در  شده  ثبت  حوادث  به  توجه  با  گفت:  کرمان  پزشکی 
استان  سطح  در  روز،  شبانه  یک  در  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
رسیدن  از  قبل  جاده ای  ترافیکی  حوادث  از  ناشی  نفر   ۸ کرمان، 
آمبوالنس به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان باخته اند.

ترافیکی  حوادث  از  ناشی  نفر   ۶۹ زمانی،  بازه  این  در  افزود:  او 
جاده ای مصدوم شدند.

فوریت های  تیم های  بااقدامات  مصدومان  کرد:  بیان  صابری 
پزشکی در محل حادثه درمان و یا به مراکز درمانی منتقل شدند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه 
ناشی  باختگان  جان  تکمیلی  آمار  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم 
از طریق  بازه زمانی گزارش شده  به  از حوادث ترافیکی مربوط 

پزشکی قانونی و سایر نهاد های ذیربط اعالم می شود.
از سوی سازمان  اعالم شده  آمار  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  او 
حوادث  باختگان  جان  آمار  بیشترین  کشور،  قانونی  پزشکی 
به نحوی که در ۱۰  به شهریور است  ترافیکی هر سال مربوط 
سال گذشته، ۱۹ هزار و ۹۹۲ نفر، تنها در شهریور جان خود را از 
دست داده اند، از مردم خواست، توصیه های ایمنی را برای حفظ 

جان خود جدی بگیرند.

برخورد کامیون با پژو چهار کشته 

برجای گذاشت
فرمانده پلیس راه سیرجان گفت:برخورد شدید یک دستگاه پژو 
با کامیون ده چرخ در محور سیرجان - بافت ۴ نفر فوتی بر جای 

گذاشت.
سرهنگ دوم پیام محمدی فرمانده پلیس راه سیرجان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با کامیون ده چرخ چهار سرنشین 

پژو در دم جان باختند.
محمدی گفت: در کیلومتر ۱۰ محور سیرجان به بافت برخورد 
تمامی  شد  باعث  چرخ  ده  کامیون  یک  با   ۴۰۵ پژو  شدید 

سرنشینان پژو در صحنه فوت شوند.
اولیه  اما احتماالت  او افزود:علت حادثه در دست بررسی است، 
مبنی بر انحراف به چپ خودرو پژو و نقص کامیون مطرح شده 
است. فرمانده پلیس راه سیرجان گفت:راننده کامیون در سالمت 
است و مشکلی ندارد.این حادثه  در کیلومتر ده محور سیرجان 

به بافت اتفاق افتاد.

کشف سوخت قاچاق از خودروی 

سواری در زرند
فرمانده انتظامی زرند از کشف بیش از ۱۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق 

از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان،  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
اشاره  با  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  میرزایی،  سرهنگ 
از  خودرو  گفت:این  قاچاق  سوخت  ۱۰۰لیتر  هزارو  کشف  به 

شهرستان زرند عازم زاهدان بود.
طریق  از  سوخت  حمل  زیاد  بسیار  خطرات  به  اشاره  با  او 
سالمت  خطرناک  عمل  این  افزود:  وانت  و  سواری  خودرو های 
راننده و سرنشینان را تهدید می کند و در صورت وقوع تصادف 

بسیار خطرناک است.

و  طال  نشان  دو  کسب  با  کرمانی  موتورسواران 
در  تیمی  بخش  برنز  یک  و  انفرادی  بخش  برنز 
المپیاد استعداد های برتر ورزشی ایران و مسابقات 

قهرمانی کشور خوش درخشیدند.
رضا نیک زاد، دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
دومین  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های 
برتر ورزشی  المپیاد استعداد های  دوره رقابت های 
موتور   ۱۷۰ حضور  با  موتورکراس  رشته  در  کشور 
سوار از ۲۳ استان به میزبانی هیئت موتورسواری 
و اتومبیلرانی استان تهران در پیست موتور کراس 
مجموعه در دو بخش دختران و پسران برگزار شد.

او افزود: همزمان با این المپیاد، مسابقات قهرمانی 
کشور کراس نیز برگزار شد.

نیک زاد تصریح کرد: تیم موتور کراس استعداد های 
علی  امیر  اسدی،  ابولفضل  ترکیب  با  کرمان  برتر 
و  پویا دهنوی  و  بیگی  امیر حسین علی  اسدی، 
تیم اعزامی به رقابت های قهرمانی کشور متشکل 

از آیین صنعتی، میالد مطهریان، صالح برخوردار، 
مصطفی پور ابراهیم، عباس پور محمدی، منصور 
و  نیکزاد  حسین  محمد  مربیگری  به  صنعتی 
سرپرستی علی بیگی در این رقابت ها حضور یافت.

برتر  استعداد های  المپیاد  بخش  در  کرد:  بیان  او 
ورزشی کشور، در کالس ۶۵ سی سی، پویا دهنوی 
از استان کرمان اول شد و امیر علی آل شعبان از 
استان تهران و محمد امین عوض پور از خوزستان 
به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

استان  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیات  دبیر 
اول  سکو های  نیز  تیمی  بخش  در  گفت:  کرمان 
تهران و کرمان اختصاص  توابع  تهران،  به  تا سوم 

یافت.
نیک زاد افزود: در رقابت های قهرمانی کشور و در 
فراهانی  حامد  نیز  جوانان  سی  سی   ۴۵۰ کالس 
قزوین  استان  از  عسگری  مهران  تهران،  استان  از 
و صالح برخورداری از استان کرمان به مقام اول تا 

سوم دست یافتند.

رفسنجان  شهرستان  بانوان  برداری  وزنه  تیم 
در  برای حضور  کرمان  استان  از  نمایندگی  به 
المپیاد استعدادهای برتر کشور راهی کردستان 

شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

برداری  وزنه  مسابقات   ، جوان   خبرنگاران 
برتر ورزشی  استعداد های  المپیاد  دومین دوره 
سراسر  از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  کشور 
استان  میزبانی  به  جاری  شهریور   ۱۲ تا  ایران 

کردستان، شهرسنندج برگزار می شود.

رفسنجان  شهرستان  بانوان  برداری  وزنه  تیم 
کوثر  ترکیب  با  کرمان  استان  از  نمایندگی  به 
میرزایی، نادیا نجف پور، غزاله بخشایش، حدیث 
ترک، یگانه کاظمی، انیسه پور محمدی، زهرا 
به  شمسی  ریحانه  زارع،  مهتاب  بازمانده، 

رقابت ها  این  در  سلطانی  فاطمه  مربیگری 
حضور دارد.

بانوان استان کرمان  این نخستین حضور تیم 
المپیاد استعداد های  برداری  در مسابقات وزنه 

برتر ورزشی کشور است.

در میان استقبال چشمگیر عالقه مندان به ورزش موتورسواری حاصل شد؛
درخشش کرمانی ها در المپیاد استعداد های برتر و مسابقات قهرمانی کشور

اعزام وزنه برداران رفسنجانی به المپیاد استعدادهای برتر کشور

جودوکاران پسر کرمانی در دومین دوره المپیاد استعداد های برتر 
ورزشی کشور، دو نشان نقره و برنز بر گردن آویختند.

اکبری، رئیس هیات جودوی استان کرمان در گفت و گو  محمد 
گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
ورزشی  برتر  استعدادهای  المپیاد  دوره  دومین  جودوی  مسابقات 
کشور با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور به میزبانی استان 

یزد برگزار شد.
او افزود: تیم منتخب جودوی پسران استان کرمان با ترکیب مهدی 
شاه  صالح  صادقی،  سبحان  نژاد،  علی  ابوالفضل  نژاد،  محمدی 
حیدری، فرزاد محمودآبادی، امیرعباس پور جعفرآبادی، محمدجواد 
هامون  کاظمی،  حسین  عباسی،  امیرحسین  محمودآبادی، 
رجبی،  محمدامین افروزنیا به مربیگری جابر بشیری و سرپرستی 

امیرحسین جوادی در این رقابت ها حضور یافت.
به  کرمان  استان  از  نیز  الهی  روح  محمدعلی  کرد:  تصریح  اکبری 

عنوان داور در این مسابقات قضاوت کرد.
وزن  در  حیدری  شاه  صالح  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  بیان  او 
-۴۲ کیلوگرم بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد و ابوالفضل علی نژاد 

در وزن -۳۴کیلوگرم به مقام دوم دست یافت.

مسابقات قهرمانی باشگاه های سبک کونگ فو پرتوای استان با 
قهرمانی تیم کرمان الف پایان یافت.

استان  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ  هیات  رئیس  همتی،  علی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
فو  کونگ  استانی  مسابقات  کرمان، گفت:  از  خبرنگاران جوان 
و هنر های رزمی، سبک کونگ فو پرتوای استان با حضور ۱۱۰ 

کونگ فو کار از باشگاه های کرمان و رفسنجان برگزار شد.
او افزود: شرکت کنندگانی از باشگاه های مهرماتورا، درنا، نوروزی، 
رعد، کوثر، سیمرغ و باشگاه رفسنجان به مدت یک روز در سالن 

خانه رزمی کرمان با هم به رقابت پرداختند.
کرمان  تیم های  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  همتی 
الف، رفسنجان و کرمان ب عناوین اول تا سوم مسابقات را از 

آن خود کردند.
او بیان کرد: برگزیدگان این رقابت ها به مسابقات کشوری سبک 

کونگ فو پرتوا اعزام می شوند.

پسران جودوکار کرمانی و کسب ۲ گردن آویز نقره و برنز

کرمان فاتح مسابقات قهرمانی باشگاه های سبک کونگ فو پرتوا شد

خبر

که به اتهام آتش زدن پدر دختر  خواستگار عصبانی 
مورد عالقه اش به پرداخت دیه و زندان محکوم شده 
شد.   خود  آزادی  خواهان  اعسار  درخواست  با  بود 
مأموران  ایران،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
پلیس پس از دستگیری رضا -22 ساله- وی را تحت 
بهار  خواستگار  »من  گفت:  وی  دادند.  قرار  بازجویی 
بودم اما هربار خانواده اش به من جواب رد می دادند. 

با  اما  رفتیم  خواستگاری  به  دیگر  بار  حادثه  روز 
ما  خواست  »بهار«  پدر  وقتی  و  شدم  درگیر  برادرانش 
که  را  بنزین  بطری  ناخواسته  من  کند  جدا  هم  از  را 
و  پاشیدم  صورتش  و  سر  روی  بود  حیاط  گوشه  در 
را  او  که داشتم  با فندکی  از شدت عصبانیت  بعد هم 
صدور  و  تحقیقات  تکـمیل  از  پـس  کشیدم.«  آتش  به 
کیفری  دادگاه  دهم  شعبه  در  پرونده  کیفرخواست، 

با حضور ملکی و غفاری  و  قربانزاده  ریاست قاضی  به 
گرفت.  قرار  رسیدگی  تحت   - دادگاه  مستشاران   -
گفت:»من  قضات  به  دفاعیاتش  آخرین  در  متهم 
کشتن او را نداشتم. االن هم به شدت پشیمان  قصد 
دریافتند  تحقیقات  ادامه  در  دادگاه  قضات  هستم.« 
به خاطر  وی  مرگ  و  داشته  دیابت  بیماری  بهار  پدر 
عفونت سوختگی هایش بوده است. بدین ترتیب قتل 

را شبه عمد تشخیص دادند و رضا را به پرداخت دیه 
کردند. کامل و سه سال حبس محکوم 

با  متهم  حادثه  این  از  سال  پنج  حدود  گذشت  با 
درخواست اعسار از قضات خواست با توجه به اینکه 
توانایی پرداخت دیه را ندارد وهیچ فردی هم نیست 
کردن  کار  کنند تا با  کند او را آزاد  که از او حمایت مالی 

کند. مبلغ دیه را فراهم 

مراسم خواستگاری به آتش کشیده شد

نقشه شوم پرستار قالبی برای خانم دکتر
خانم روانشناس که قربانی سرقت خشن یک پرستار 
در  با حضور  شده  افغانستانی اش  همدست  و  قالبی 
دادسرای جنایی تهران مدعی شد در این حادثه دچار 

نقص عضو شده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران،  اواخر مرداد 
در  که  روانشناسی  دکترای  دانشجوی  دختر  امسال 
خانه ای واقع در منطقه سعادت آباد مستأجر بود وقتی 
متوجه شد صاحبخانه اش اجاره را باال برده و از پس 
تأمین آن بر نمی آید به فکر پیدا کردن یک همخانه 
افتاد. به همین منظور یک آگهی در سایت اینترنتی 
منتشر کرد. سه روزی از انتشار آگهی می گذشت که 
زن جوانی با او تماس گرفت و خودش را سرپرستار 
یکی از بیمارستان ها معرفی کرد. او با دختر دانشجو 

قرار گذاشت تا خانه را ببیند. ساعت ۸ شب شنبه ۲۶ 
مرداد بود که زنگ آپارتمان به صدا درآمد و زن جوان 

وارد خانه شد.
شب  آن  یادآوری  از  که  ساله   ۲۷ دانشجوی  این 
صدایش می لرزید در تشریح ماجرا گفت: زن جوان 
در  دقیقه ای  چند  کرد  معرفی  نازنین  را  خودش 
خصوص شرایط همخانه بودن با هم صحبت کردیم و 

پس از پذیرایی از وی قرار شد به او خبر بدهم.
بعد هم خداحافظی کرد و به طرف در خروجی رفت، 
صدای بسته شدن در را شنیدم و تصور کردم که از 
خانه ام بیرون رفته است. اما اشتباه کردم چون او در 
داخل آشپزخانه پنهان شده بود وقتی برای ریختن 
چای به آشپزخانه رفتم ناگهان صدایی از پشت سر 

شنیدم. سرم را که برگرداندم همان زن را دیدم که 
لوله اسلحه ای را به سمت من گرفته بود.

 در کنار نازنین یک مرد افغانستانی حدوداً ۲۰ ساله 
ایستاده بود که پنجه بوکس و چاقو به دست داشت. 
خیلی ترسیده بودم ناگهان زن جوان کتری برقی پر 
از آبجوش را برداشت و روی من خالی کرد. از شدت 
درد و سوختگی فریاد می زدم اما آنها بی رحمانه به 
من حمله کرده و کتکم می زدند. می گفتند بگو پول و 
طالهایت را کجا گذاشتی؟ به آنها گفتم هیچی ندارم. 
بعد دست و پایم را بستند و زن جوان شروع به گشتن 
کمد لباس هایم کرد. بعد از برداشتن لباس ها، وسایل 
آرایشی، گوشی تلفن همراه و تبلتم با همدستش فرار 
کردند. بعد از رفتن آنها خودم را به سختی مقابل در 

خروجی رساندم، اما در را قفل کرده و کلید را روی 
آن گذاشته بودند و من نمی توانستم در را باز کنم. 
خودم را به بالکن رساندم و شروع به داد و فریاد کردم 

تا اینکه همسایه ها به کمکم آمدند.
دکترها چند  بستری شدم  بیمارستان  در  روز   ۱۱ 
عمل جراحی روی صورت و گردن و بدنم انجام دادند 
اما سوختگی شدید باعث شده که دچار نقص عضو 

شوم.
دستگیری  برای  تحقیقات  دکتر،  خانم  شکایت  با 
نازنین و همدستش به دستور بازپرس احمدزاده از 
شعبه دادسرای ویژه سرقت آغاز و  درادامه بررسی ها 
دستگیری  برای  تالش  شد.  دستگیر  سارق   زن 

همدست وی ادامه دارد.
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یادداشتی به بهانه کسب نشان »داوود رشیدی« توسط احمدرضا احمدی شاعر ارزشمند کرمانی:

کم نیستند کرمانیانی که در عرصه کشوری و یا بین الملل 
کسب افتخار و نام کرمان و کرمانی را بر پرچم اخبار حک 
ارزشمندی  افراد فوق  به  توان  این جمله می  از  می کنند. 
و  کرمانی  مرادی  هوشنگ  پاریزی،  باستانی  دکتر  نظیر 
عزیز  سه  این  نام  البته  که  کرد  اشاره  احمدی  احمدرضا 
تنها مشتی از خروار خردمندان و هنرمندان کرمانی است. 
چندی پیش با خبر شدیم که برای اولین بار یک کرمانی 
موفق به کسب نشان داوود رشیدی شده است، نشانی که 
بیشتر بوی سینما می دهد تا شعر و ادب، اما با همه این 
تحلیل ها احمدرضا احمدی، شاعر عالی رتبه کرمانی موفق 

به دریافت این نشان قدرشناسانه شد.
تن  چند  و  نصیریان  علی  همچون  بزرگانی  مراسم  این  در 
با  که  کردند  سخنرانی  کشوری  مطرح  هنرمندان  از  دیگر 
تنها  شد  متوجه  توان  می  ها  سخنرانی  این  متن  بررسی 
هستیم.  کرمانیان  ما  است  نشناخته  را  احمدی  که  کسی 
تمجید هنرمندان بزرگی که هرکدام وزنه ای هنری به شمار 

می آیند از احمدرضا احمدی نشان می دهد که این کرمانی 
افزوده است و  هجرت کرده هر روز به عیار هنری خویش 
های  نشان  بر  را  دیگر  نشانی  سالگی   80 آستانه  در  امروز 

پیشین می افزاید.
شاید همه ما آقای احمدی را به شعر و قلم بشناسیم درحالی 
که او مرد بوم و قلم مو هم هست و برخی از آثارش در بازار 
هنر سرمایه ای عظیم به شمار می آیند. اما این همه فعالیت 
ها و الطاف او به دنیای هنر محسوب نمی شود. احمدی از 
سال 49 که به کانون پرورش فکری کودکان وارد شد در 
حوزه موسیقی فعالیت خود را آغاز کرد. در حدی که تولید 
و تکثیر بیشتر آثار موسیقایی ارزشمندی که امروز تبدیل به 
نوستالژی شده اند را ایشان به ضبط رسانده است. یکی از 
کارهای گرانبهایی که احمدی به ثمر رسانده، تهیه صفحات 
و نوارهایی است که شعرای معاصر اشعار خود را با صدای 
خود دکلمه کرده اند. نوارهایی که دوران نوجوانی و جوانی 
بنده حقیر را پُر کرد. به خاطر دارم که شبها با دکلمه اشعار 
احمد شاملو به خواب می رفتم و زمانی که فکر مشغول و 
پریشانی داشتم اشعار اخوان آرامم می کرد، اما هیچگاه با 
دچار  بیشتر  و  گرفتم  نمی  آرام  فرخزاد  فروغ  های  دکلمه 
باید مدیون احمدرضا  اینها را  افکار می شدم. همه  التهاب 
با ایشان بوده  ایده این کار  احمدی باشیم زیرا حتی طرح 
است و اگر این فکربکر در آن زمان وجود نداشت دیگر هیچ 
با  و  شنید  نمی  را  فروغ  دردآلود  و  مضطرب  صدای  کس 

نجابت لحن اخوان ثالث آشنا نمی شد و شاید دیگر کسی 
آثار »لورکا« را با صدای گرم شاملو گوش نمی داد.

باید به کرمانی بودن چنین هنرمند موثر و مهمی در تاریخ 
ترین  نجیب  از  یکی  نشان  که  امروز  و  کرد  افتخار  ایران 
هنرمندان ایران یعنی »داوود رشیدی« را کسب کرده است 
باید بیشتر به خود ببالیم. بر هر کرمانی واجب است که آثار 
زیبای این هنرمند موثر را بخواند تا از روح لطیف و جنس 
نجیب یک شاعر کرمانی لذت ببرد. بخش کوتاهی از یکی از 

اشعار احمدرضا احمدی را در ادامه خواهید خواند.

از حدس و گمان های تو ویران نمی شوم
مرا نام تو کفایت می کند

تا در سرما و بوران
زمان و هفته را نفی کنم

مرا
که می دانی

نه قایق است، نه پارو
بر تو خجسته باشد

گیالس هایی را
که بر گیسوان آویخته ای

تو صبر داری
تا خواب من پایان پذیرد

تا به دیدار من آیی

»برتوخجستهباشدگیالسهاییراکهبرگیسوانآویختهای«

چترود  بخش  باستانی  روستاهای  از  »سردر«  روستای 
نام  به  هوایی  و  آب  دره ی خوش  ابتدای  در  که  است 
تَنِگِل اسبی قرار دارد. در دهه های 60 و 70، عده زیادی 
از کشاورزان به علت محروم بودن از آب و برق و تلفن و 
گاز و مدرسه به کرمان مهاجرت کردند اما از دهه 70 که 
از مهاجرت بی رویه روستاییان،  دولت برای پیشگیری 
تجهیز روستاها را به آب آشامیدنی سالم، برق، تلفن و 
مهاجرت  آهنگ  بود  داده  قرار  خود  همت  وجهه  گاز، 
کند شد و در پاره ای از موارد، بازگشت روستاییان به 
از جمله  روستای »سردر«  و  داشت  پی  در  را  روستاها 
جاده  از  برخوردار شدن  به سبب  که  روستاهاست  این 
ی آسفالته و دیگر زیرساخت های رفاهی، روستاییان را 
به آب و زمین اجدادی دلبسته کرد و رفته رفته روستا 

نشاط و شادابی خود را باز یافت.
تحصیلکردگان  از  ای  عده  شوراها،  تشکیل  با  همزمان 
سردر  روستای  اسالمی  شورای  عضویت  به  سال  میان 
انتخاب شدند و در نتیجه اتاق فکری برای همکاری با 
دهیار در راستای زیباسازی، عمران و آبادی، پیشگیری 
از تخریب طبیعت و ساخت و سازهای بی قاعده تشکیل 
شد اما تا ابتدای دهه ی نود به جز زیرساخت های اصلی 
که در بیشتر روستاهای کشور ایجاد شده بود، حرکت 
مهدی  آقای  اینکه  تا  نداد  رخ  روستا  این  در  ای  تازه 

سالهای  که  عمران  دیپلم  فوق  مدرک  با  زاده  طالبی 
کرمانیت  فنی شرکت  دفتر  معاون  در سمت  را  جوانی 
سپری کرده است از سال 1392 به عنوان نایب رییس 
اسالمی  شورای  رییس  با سمت  تاکنون   93 سال  از  و 
روستای سردر، خدمت به هم والیتی های خود را، وجهه 

همت قرارداد.
با همکاری آقای احسان ساداتی  او که  اقدام  مهمترین 
)نایب رییس شورا( صورت گرفته، استقالل دهیاری این 
روستا از دهیاری معزآباد است و اکنون به یاری دهیار 
و  فکر  جوانان خوش  از  که  امیر سالجقه  آقای  روستا، 
استان است، منشاء خدمات بسیاری است که  پرتالش 
اهم آنها عبارتند از: پیگیری در راستای نصب ترانس برق 
دوم به منظور تقویت برق روستا و پیگیری برای احداث 
به  پاسخگویی  راستای  در  جدید  آشامیدنی  آب  منبع 
زمینه  در  پیگیری  روستا،  افزایش  به  رو  جمعیت  نیاز 
پوشش  دیجیتال  سیستم  و  همراه  تلفن  دکل  نصب 
21 شبکه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 
بر  عالوه  که  شورا  و  دهیاری  اداری  ساختمان  احداث 
سردر، روستاهای بن در و پای سیب را نیز تحت پوشش 
روز  به  و  بازنگری  و  ساماندهی  برای  پیگیری  ـ  دارد 
ورزشی  های  زمین  احداث  ـ  روستا  های  طرح  رسانی 
آماده سازی  نیز  والیبال ساحلی و  والیبال و فوتسال و 
زمینی بزرگتر برای ورزش فوتسال با چمن مصنوعی و 
بین  ورزشی  مسابقات  برگزاری  در  همکاری  همچنین 
روستاها ـ هرس بیش از 150 اصله درخت چنار، اقاقیا، 
بید و زیتون تلخ در حاشیه رودخانه و جاده اصلی که 
فضای مطلوبی برای احداث آب نما و پیست های پیاده 

روی و دوچرخه سواری در آینده فراهم آورده است. این 
درختان که با سیستم آبیاری قطره ای، آبیاری می شوند 
در آینده به درختان تنومندی بدل می شوند که منظر 
بیشتری  اکسیژن  کند.  می  دگرگون  را  روستا  طبیعی 
را سبب می  بصری گردشگران  لذت  و  تولید می شود 

شود.
تالش دلسوزانه ی آقای مهدی طالبی زاده در آبیاری و 
مراقبت از این درخت ها در خور تقدیر و تحسین است. 
ها  لوله  آب،  در  موجود  معدنی  مواد  سبب  به  که  چرا 
مسدود می شوند و اگر به موقع باز نشوند، بیم آن می 
رود که درختی خشک و پژمرده گردد و لذا در بیشتر 

روزها مشغول باز کردن مسیر آب است.
گویی درختان به خودش تعلق دارند. او در حفاظت از 
آب و زمین و درخت عاشقانه کوشش می کند هر ساله 
پس از 13 فروردین یک روز را به پاک سازی طبیعت 
اختصاص می دهد و مردم او را در این امر مهم یاری 
می کنند. برگزاری جشن نیمه شعبان )میالد خجسته 
امام زمان )عج(( همراه با پذیرایی و اطعام، اجرای پیاده 
روی خانوادگی همراه با برنامه های شاد، اهداء جوایز و 
از برنامه های  پذیرایی در روز 15 اردیبهشت هر سال 

فرهنگی شورا به شمار می روند.
مهمترین اقدام دهیاری روستای سردر، طراحی و ساخت 
صندوق های ویژه ی زباله های مردم و گردشگران است 
که از طرح های آقای امیرسالجقه به شمار می رود و در 
جای دیگری نظیر آنها را ندیده ام. این صندوق ها که 
دارای دو قسمت ویژه ی زباله های تر و خشک هستند 
به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که سگها نتوانند 

وارد آنها شوند و لذا از روزی که این صندوق ها درروستا 
اجتماع سگها  نازیبای  اند، شاهد منظره ی  نصب شده 
در پیرامون زباله دانی نیستیم و عالوه بر آن، پاکت های 
پالستیکی در طبیعت و زمین های کشاورزی پراکنده 

نمی شوند.
احداث چهار چشمه سرویس بهداشتی برای گردشگران 
که  است  اقداماتی  دیگر  از  آالچیق  و  بوستان  ایجاد  و 
طی سالهای اخیر چهره ی این روستای گردشگری را 
دگرگون کرده است. به عالوه اتصال سیستم تلفن های 
نزدیک،  ای  آینده  در  و  نوری  فیبر  به  سردر  روستای 
نصب کارت فورجی، اینترنت پرسرعت را به این روستا 

به ارمغان آورده است. 
به نحوی که زندگی در این روستا با شهر چندان تفاوتی 
امکانات  شاهد  اکنون  که  دامداران  و  کشاورزان  ندارد. 
شهری در روستای خود هستند سخت در کار و تالشند 
و می شود گفت امید و زندگی به روستایی که در حال 

ویرانی بود بازگشته است.
مخلصانه  زحمات  از  قدردانی  منظور  به  را  گزارش  این 
کردم  تهیه  روستا  اسالمی  شورای  اعضای  و  دهیار  ی 
تا افراد زاللی مثل مهدی طالبی زاده بدانند که جامعه 

قدرشناس زحمات آنها هست.
راستی فراموش کردم بنویسم، پیرمرد 80 ساله ای که 
با کمر خمیده اش مزرعه را آبیاری می کند و نماز اول 
وقتش را فراموش نمی کند، آقای علی طالبی زاده، پدر 
رییس شوراست که زالل رفتارش یادآور نسلی است که 
انگار که هویت  پیرمرد  زیستند.  تکلف می  بی  و  ساده 
روستا و اعتبار دیرینگی آنست. او 70 سال در سرما و 

گرما روی زمینی که به آن عشق می ورزد کار کرده و تا 
آنجا که نیرو داشته برای سرسبزی و خرمی این روستا 
کوشیده است و اکنون نسل اینترنت به میدان آمده تا 

ببینیم چه می کند. خدا یارشان باد.

گزارشی از عملکرد شورای اسالمی روستای سردر چترود ؛

شوراهای روستایی چه می کنند؟


