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آگهی مزایده فروش اراضی بنیاد فرهنگی آگهی مزایده
قدس کرمان )نوبت دوم(

به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هیأت امنا بنیاد فرهنگی قدس کرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 آیین نامه مالی 
و معامالتی بنیاد مذکور این بنیاد در نظر دارد به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزش و 
پرورش استان کرمان قطعاتی از اراضی ملکی خود واقع در بلوار کوثر غربی )حسن آباد( را از طریق مزایده به فروش برساند 
از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط مزایده و بازدید از اراضی مذکور و تحویل اسناد 
مزایده تا تاریخ 98/9/3 در ساعات اداری )8 تا 12 صبح( به دفتر بنیاد واقع در بلوار جمهوری اسالمی کرمان روبروی دانشکده 

فنی )هتل آسمان( مراجعه و یا با تلفن های 32116871 - 6 - 32119475 تماس حاصل نمایند. 
بنیاد فرهنگی قدس 

موضوع مناقصه: ارائه خدمات راه اندازی، راهبری، سرویس، بازرسی، تعمیر و نگهداری سیستم اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 
جهت مجتمع مس سرچشمه 

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: ارائه خدمات راه اندازی، راهبری، سرویس، بازرسی، تعمیر و نگهداری سیستم اعالم و  اطفاء حریق اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 
جهت مجتمع مس سرچشمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود.

www.nicico.com            sarcheshmeh.nicico.com        dargah.nicicoportal.com
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982693

مسئوالن  می گویند:

اما در همین چند روز در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بودیم
شاغالن عرصه حمل و نقل می گویند نرخ های فعلی با توجه به قیمت بنزین دیگر به صرفه نیست

کرمانی نسبت به شایعه افزایش قیمت ها در پی افزایش قیمت بنزین؛ کنش مسئوالن  گزارش »کرمان امروز« از وا

متن کامل در صفحه سوم

افزایش قیمت ممنوع!

 این روزها بحث بنزین، سهمیه بندی و افزایش قیمت آن، یکی از بحث های داغ و نقل هرمحفل ومجلس است؛ موضوعی که حتی تمام مسئوالن را به تکاپو 
واداشته و در گفتگوها و مصاحبه های خود همواره برممنوعیت افزایش قیمت سایر کاالها تاکید می کنند و می گویند؛ افزایش قیمت کاالها متاثر از افزایش قیمت 
بنزین ممنوع است و با متخلفان برخورد قاطع صورت می گیرد. اگر چه تا کنون اصناف و اتحادیه های صنفی همکاری خوبی داشته اند، اما در شهر و در مغازه ها 
می شنویم که توزیع کنندگان قیمت ها را افزایش داده اند و حتی در برخی موارد شاهد 30 درصد افزایش قیمت بوده ایم که شاید هنوز مردم متوجه آن نشده 

باشند و تخلف محسوب می شود، اما شرکت های پخش به فروشندگان می گویند اگر با این قیمت نمی خواهید اصال جنس نیاوریم!

آگهی تجدیدمناقصه عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی نوع صنوبر یا سپیدار به میزان 9240 تن مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به شرح 

ذیل: 1 - معدن همکار 2160 تن 2 - معدن پابدانا 3000 تن 3 - معدن هشونی 3000 تن 4 - معدن آبنیل 360 تن 5 ـ معدن اسدآباد 720 تن 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/09/06   محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها 
سرکار خانم خراسانی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ردیف 1 مبلغ 1/970/000/000 ریال - ردیف 2 و 3 هر کدام مبلغ 2/730/000/000 ریال - ردیف 4 مبلغ 

328/000/000 ریال ردیف 5 مبلغ 656/000/000 ریال  تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/09/16  تاریخ گشایش پاکتها:  مورخ 98/09/17 
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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اخبار استان

به اطالع همکیشان گرامی می رساند که اولین مجمع عمومی نوبت اول انجمن 
زرتشتیان کرمان گردش 22 در روز پنج شنبه 7 آذرماه ساعت 5 پسین در محل 
آدریان بزرگ کرمان برگزار می گردد بدین وسیله از همکیشان گرامی جهت 

شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه: 

1- تصویب ترازنامه مالی انجمن منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 97
2- ارائه گزارش بازرسین  3- ارائه عملکرد هیأت مدیره انجمن زرتشتیان کرمان 

4- تصویب یا رد پیشنهادات هیات مدیره
 5- انتخاب، عزل و یا انتخاب مجدد بازرسان 

مجمع عمومی ساالنه نوبت اول 

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کرمان گفت: بیش از 
4۸۰ شعبه اخذ رای در سطح شهرستان کرمان خواهیم 
داشت و دستگاه های اجرایی در بحث امکانات و خودرو 
مجلس  انتخابات  برگزاری  در  را  الزم  همکاری  باید 

شورای اسالمی داشته باشند.
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  سالجقه«  »علی 
انتخابات  دوره  یازدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  کرمان 
مجلس در سال جاری اظهار کرد: شهرستان کرمان رتبه 
اول وسعت را در بین شهرستان های کشور دارد و یک 

چهارم جمعیت استان در شهرستان کرمان هستند.
سطح  در  رای  اخذ  شعبه   4۸۰ از  بیش  افزود:  وی 
شهرستان کرمان خواهیم داشت و دستگاه های اجرایی 
در  را  الزم  همکاری  باید  خودرو  و  امکانات  بحث  در 

برگزاری انتخابات داشته باشند.
نامزدهای  نام  ثبت  آذرماه  از 1۰  تصریح کرد:  سالجقه 
انتخاباتی آغاز می شود و باید با همت و همکاری همه 

مانند قبل انتخابات به خوبی برگزار شود.
با  ادامه  در  کرمان  فرماندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
شهر  در  تصویری  پایش  های  دوربین  نصب  به  اشاره 
کرمان بیان کرد: در حال حاضر 172 دوربین در شهر 
کرمان داریم. تا دو ماه آینده 75 دوربین دیگر نیز نصب 
 BOT می شود ضمن آنکه 4۰۰ دوربین نیز به صورت
با سرمایه گذار در دست اقدام است که در مجموع طی 
۶ ماه آینده بیش از 7۰۰ دوربین در شهر کرمان خواهیم 

داشت.
وی افزود: باید امروز اعتبار ایست بازرسی سیرچ براساس 
دو ماه مهلت شورای تامین، مصوب و ایست بازرسی این 

منطقه احداث شود.
سالجقه تصریح کرد: باید توجه ویژه به حاشیه نشینی 
صورت بگیرد و بخشداران و دهیاران و متولیان زمین از 
جمله راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از تغییر کاربری 

و تصرف اراضی و ساخت و ساز جلوگیری کنند.

معاون فرماندار کرمان خبر داد:

برای انتخابات مجلس  ۴۸۰ شعبه اخذ رای در شهرستان کرمان دایر می شود

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی

 استان خبر داد: 

 افزایش صد درصدی صادرات صنایع دستی 
استان کرمان نسبت به سال گذشته

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 
در نیمه اول امسال بیش از 2 میلیون و 2۰۰ هزار دالر صنایع دستی کرمان 

به صورت چمدانی صادر شده است.
؛  کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فعالی  فریدون 
کرمان با بیان اینکه در نیمه اول امسال بیش از 2 میلیون و 2۰۰ هزار دالر 
صنایع دستی کرمان به صورت چمدانی صادر شده است، اظهار کرد: این رقم 
در مشابه سال گذشته ۸۶1 هزار دالر بوده که رشد بیش از 1۰۰ درصد را 

نشان می دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به 
اینکه افزایش تعداد گردشگران خارجی با افزایش صادرات صنایع دستی رابطه 
مستقیم دارد، تصریح کرد: ورود گردشگران خارجی به استان کرمان در شش 
ماه اول سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته رشد 1۶ درصدی داشته که 
این مسئله به افزایش صادرات محصوالت صنایع دستی استان کرمان کمک 

زیادی کرده است.
وی با اشاره به اینکه عمده صادرات صنایع دستی در رشته های گلیم شیریکی 
بوده  سنتی  زیورآالت  شالبافی،  نیمه قیمتی،  و  قیمتی  سنگ های  پته،  پیچ، 
است، افزود: بیشتر مشتریان صنایع دستی استان کرمان از کشور های اروپایی 

همچون ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و... هستند.
فعالی با بیان اینکه رفع دغدغه هنرمندان در حوزه بازاریابی و عرضه محصوالت 
تولیدی صنایع دستی از اولویت های کاری این اداره کل است، افزود: تابستان 
که  شده  برگزار  کرمان  استان  در  دستی  صنایع  موقت  بازارچه  هفت  امسال 

نسبت به تابستان سال گذشته رشد 1۰۰ درصدی داشته است.

راه اندازی فرهنگسرای کودک در کرمان

شهردار کرمان از راه اندازی فرهنگسرای کودک در شهر کرمان خبر داد.
دیدار  در  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
شهردار کرمان با مدیر کل و مسئوالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان کرمان مقرر شد که به صورت مشارکتی، فرهنگسرای کودک با همکاری 
و مشارکت شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان استان کرمان 

راه اندازی شود.
شهردار کرمان در این نشست با اشاره به اینکه رشد و شکوفایی استعداد ها و 
توانمندی های نسل جوان، با فعالیت چنین مراکزی انجام می شود، گفت: باید 
از ظرفیت های فرهنگی در این حوزه استفاده کنیم، چرا که پویایی اجتماع در 

گرو توجه به مسایل حوزه کودک و نوجوان است.
مبنای  کودکان،  امروزه  اینکه  بیان  با  کرمان  زاده، شهردار  عالم  مهران  سید 
حرکت های فرهنگی هستند و توجه به زیر ساخت های فرهنگی جز رسالت های 
شهرداری است؛ افزود: بنابراین برای مسایل فرهنگی حوزه کودکان باید زمان 
گذاشت و در این راستا تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا در جهت 

عمل به وظایف محوله باسرعت هرچه بهتر و بیشتر جلو رویم.
این  نیز در  استان کرمان  نوجوانان  و  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل  حوزه  در  شهرداری  کنونی  رویکرد  از  نشست، 
برنامه  ویژه  از جمله  یکسال گذشته  برنامه های حوزه کودک طی  ویزه  به  و 
کانون  و  شهرداری  بین  مشارکتی  برنامه های  سایر  و  کودکان  شادپیمایی 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقدیر و تشکر به عمل آورد.
محسن روحی در ادامه با اشاره به اینکه رشد و تکامل انسان ها از کودکی آغاز 
می شود، گفت: در صورتی که به تربیت افراد از دوره کودکی توجه شود، پویایی 
در جامعه نیز شکل خواهد گرفت و شاهد رشد و تکامل بهتر افراد خواهیم بود.

او راه اندازی فرهنگسرای کودک را فرصتی مغتنم برای پرداختن به موضوع 
کودک به صورت تخصصی و نگاه محوری به این مبحث عنوان کرد و افزود: 
کرمان  شهر  در  اقدام  این  شهرداری  حمایت  و  همکاری  با  که  خوشحالیم 

صورت می گیرد.

شهردار کرمان خبر داد:

افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید بادپا در ایام اهلل ۲۲ بهمن ماه

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان خبر داد:

اشتغال ۲۰۰ مددجوی کمیته امداد در کرمان 

در  زمان بندی  طبق  کرمان  شهر  ها ی  پروژه  گفت:  کرمان  شهردار 
تقاطع غیرهمسطح  پروژه  و  اجرا هستند  نظر گرفته شده در حال 

پل راه آهن )شهید بادپا( در ایام اهلل 22 بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان گفت: سرمایه گذار پروژه 
تله کابین قول داده است که در ایام عید نوروز این پروژه به بهربرداری 
)آزمایشی( برسد و امیدواریم به قول خود عمل کنند، زیرا در سال 

گذشته نیز چنین قولی دادند، اما به آن جامه عمل نپوشاندند.
عالم زاده با اشاره به سیستم حمل و نقل عمومی شهر کرمان، عنوان 
کرد: براساس سیاست های وزارت کشور، افزایش نرخ کرایه تاکسی 
نیز  آژانس ها  به  آنکه  داشت ضمن  نخواهیم  بنزین  نرخ  افزایش  به 
سهمیه سوخت اختصاص داده می شود لذا با توجه به سهمیه ای که 
به آژانس ها اختصاص داده می شود، موظفند سرویس عمومی را انجام 

دهند.
نقل عمومی  و  آیا حمل  این سوال که  به  پاسخ  شهردار کرمان در 
جوابگوی افزایش تقاضای استفاده از این ناوگان عمومی را به دلیل 
گرانی بنزین خواهد داشت؟ افزود: با توجه به اینکه ۸ دستگاه اتوبوس 

چند ماه اخیر نوسازی و به سیستم حمل و نقل عمومی شهر کرمان 
اضافه کردیم اکنون براساس این تصمیم جدید )افزایش نرخ بنزین( 
ناوگان  به  سال  پایان  تا  و  نوسازی  نیز  دیگر  اتوبوس  دستگاه   1۰

عمومی اضافه خواهد شد.
او با بیان این مطلب که به صورت کلی حمل و نقل عمومی کشور 
خیلی مطلوب نیست، اظهار کرد: با توجه به 2۰ دستگاه اتوبوسی که 
از سال گذشته نوسازی کردیم سیستم حمل و نقل عمومی شهر 
کرمان بهتر شده، اما با ایده آل ها فاصله داریم و با این اتفاق جدید این 

فاصله همچنان حفظ می شود.
عالم زاده عنوان کرد: اگر دولت بخشی از این هدفمندی یارانه ها را 
اتوبوس  دستگاه  چند  و  می داد  اختصاص  عمومی  نقل  و  حمل  به 
در اختیار شهرداری ها قرار می داد بیشتر به قشر آسیب پذیر کمک 
می شد، زیرا آن ها بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و ما 

نیز این پیشنهاد را به دولت داده ایم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان از اشتغال 
از طریق  ماه نخست سال جاری  نهاد در ۶  این  2۰۰ مددجوی 

تعامل با کارفرما خبر داد.
افزود: بسته های  ایرنا  با خبرنگار  غالمرضا خواجه در گفت و گو 
تشویقی برای مراکز کاریابی و کارفرمایان جهت اشتغال مددجویان 

دیده شده که می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
 2 مدت  به  کارفرما  حق  بیمه  سهم  پرداخت  داد:  ادامه  وی 
تسهیالت  تومان  میلیون   5۰ پرداخت  یا  نهاد  این  توسط  سال 
قرض الحسنه به ازای به کارگیری هر فرزند مددجو، تا سقف 5۰۰ 

میلیون تومان از مزایای تشویقی این طرح است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان تاکید کرد: 
حمایت  تحت  مددجویان  فرزندان  که  کاریابی  مراکز  همچنین 

کمیته امداد را به منظور کار به کارفرمایان معرفی کنند در صورت 
اشتغال فرزند مددجو تا سقف یک  میلیون تومان کمک بالعوض 

دریافت می کنند.
وی با اشاره به ارائه خدمات آموزش مهارتی به مددجویان کمیته 
امداد کرمان اظهار داشت: این کار با هدف حمایت از کارفرمایان 
و به کارگیری و اشتغال مددجویان انجام می شود و در صورت نیاز 
کارفرمایان به نیروی متخصص، این نهاد آمادگی آموزش فنی و 

حرفه ای مددجویان را دارد.
پوشش  تحت  مددجویان  از  نفر   ۶۰2 و  هزار  سه  افزود:  خواجه 
و  فنی  های  آموزش   9۸ سال  ابتدای  ماهه   ۶ در  امداد  کمیته 
حرفه ای شمال آموزش های مهارتی، مقدماتی و پایدارسازی را 

فرا گرفتند.

اشتغالزایی  امر  در  نهاد  این  جدی  اهتمام  به  اشاره  با  وی 
مددجویان بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره(  استان کرمان 
برای  ایجاد ۶ هزار و 2۶۸ فرصت شغلی  به  سال گذشته موفق 

مددجویان و محرومان شد.  
تصریح  کرمان  استان  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
کرد: طی سال گذشته سه میلیارد تومان از سوی این نهاد برای 
آموزش کارآفرینی و اشتغال هزینه شده است و 59 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به مددجویان استان در هفت ماهه 

امسال پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: تقویت اقتصاد خانواده با اجرای طرح های اشتغال 
توانمندسازی  برای  امداد استان کرمان  برنامه کمیته  اصلی ترین 

مددجویان است.

برآورد  گفت:  کرمان  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  مدیرعامل 
این است که کمتر از 1۰ درصد مردم به سوی نرخ دوم )3۰۰۰ هزار 
تومان( بنزین بروند و 9۰ درصد نرخ اول و شارژ کارت ها را مصرف 

کنند.
»فضل اهلل اکبری« در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با اشاره 
بندی  روز سهمیه  نخستین  در  کرد:  اظهار  بنزین  قیمت  افزایش  به 
درصدی افزایش در مصرف بنزین در استان کرمان نسبت به میانگین 

مصرف  کاهش  درصد   12 بعد حدود  روز  اما  داشتیم  دیگر  روزهای 
داشته ایم البته هنوز تا ثبات وضعیت نمی توان عدد قطعی اعالم کرد.
وی افزود: برآورد این است که کمتر از 1۰ درصد مردم به سوی نرخ 
دوم )3۰۰۰ هزار تومان( بروند و 9۰ درصد نرخ اول و شارژ کارت ها 

را مصرف کنند.
صنعت،  سازمان  معاون  خواجویی«  »محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
معدن و تجارت استان کرمان با تاکید بر اینکه تا اطالع ثانوی نباید 

قیمت کاالها افزایش پیدا کند، گفت: هر گونه افزایش قیمت فعال 
ممنوع است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: تغییرات 
قیمت بنزین در فعالیت آژانس های مسافربری تاثیر می گذارد و باید 

در این زمینه سازمان های متولی تصمیم بگیرند.
به گزارش ایسنا، تامین نیاز میوه شب عید استان کرمان یکی دیگر از 

دستور کارهای جلسه ستاد تنظیم بازار استان بود.

با اشاره به تنش آبی  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
ایجاد شده گفت : در سفر اخیر رییس جمهوری و هیات دولت به کرمان 
این  به  انتقال آب خلیج فارس  بر سرعت بخشی به روند تکمیل طرح 

استان قول مساعد داده شد.
علی رشیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت برای مقابله با این 
تنش آبی با کمک بخش خصوصی اقدامات در خور توجهی را طی چند 

سال اخیر در این استان آغاز کرده  که طرح عظیم انتقال آب از خلیج 
فارس به فالت مرکزی و استان کرمان از جمله این اقدامات زیربنایی 
است. رشیدی گفت: این طرح محوری و اساسی با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، کمک دولت و تسهیالت صندوق توسعه ملی در حال انجام 
است و فاز نخست این پروژه اکنون به سیرجان رسیده و آب مورد نیاز 

شرکت گل گهر را تامین می کند.

به گفته رشیدی شیرین سازی آب دریا در کنار خلیج فارس انجام می 
شود و با 7۰۰ کیلومتر خط لوله، آب برای مصرف صنایع و آب شرب 

استان های یزد و کرمان تأمین می شود.
وی در خصوص انتقال آب خلیج فارس به سیرجان هم گفت : تا سال 
آینده شاهد بهره برداری و افتتاح این طرح بزرگ آبرسانی و ملی هستیم 

و این طرح آب را به استان کرمان می رساند.

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  خاک  حفاظت  و  آبخیزداری  اداره  رئیس 
آبخیزداری جنوب کرمان از اتمام پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز سد نسا 
شهرستان جیرفت خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود افشاری 
پور گفت: این پروژه شامل عملیات سنگی مالتی به حجم هزار و 5۰۰ 

متر مکعب در حوزه آبخیز این شهرستان اجرا شد.

افشاری پور افزود: این پروژه در مساحت 12 هزار و 5۰۰ هکتار اجرا و با 
12۰ درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رسید.

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  خاک  حفاظت  و  آبخیزداری  اداره  رئیس 
آبخیزداری جنوب کرمان هدف از اجرای این پروژه را کاهش خطر بروز 
سیالب ها، تغذیه سفره های آب  زیرزمینی و آبدهی قنوات و چشمه 

ها، پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از فرسایش خاک 
دانست.

آبخیز  حوزه  مالتی  سنگی  آبخیزداری  پروژه  اعتبار  است  ذکر  به  الزم 
سد نسا شهرستان جیرفت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 

139۸ است.

 مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمان:

پیش بینی می شود کمتر از ده  درصد مردم از بنزین آزاد استفاده کنند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

دولت طرح انتقال آب از خلیج فارس به کرمان را سرعت می بخشد

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز سد نسا به پایان رسید
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9701764

شرکت  وسیله  بدین  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 ماده  طبق 
مبلغ  فعال  وصول  جهت  کرمان  تجارت  بانک  شود  می  ابالغ  کرمان  روند  صبا  تعاونی 
23/013/289/266 ریال موضوع الزم االجرا بموجب سند شماره 115577 و 125842 به انضمام نیمعشر 
دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده 
و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت عابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای 
این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
به  ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت  انتشار که روز  تاریخ  از  و شما 
پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی 

اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی،  آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
1143 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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گزارش »کرمان امروز« از واکنش مسئوالن کرمانی نسبت به شایعه افزایش قیمت ها در پی افزایش قیمت بنزین؛

افزایش قیمت ممنوع

اشاره:
قیمت  افزایش  و  بندی  بنزین، سهمیه  بحث  روزها  این 
مجلسی  و  محفل  هر  نقل  و  داغ  های  بحث  از  یکی  آن، 
است؛ موضوعی که حتی تمام مسئوالن را به تکاپو واداشته 
افزایش  برممنوعیت  خود  های  مصاحبه  و  درگفتگوها  و 
قیمت سایر کاالها تاکید می کنند و می گویند؛ افزایش 
قیمت کاالها متاثر از افزایش قیمت بنزین ممنوع است و 
با متخلفان برخورد قاطع صورت می گیرد. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
شوک در جامعه

اتفاقاتی که در چند روز گذشته و در پی باال رفتن قیمت 
بنزین در تعدادی از شهرهای کشور رخ داد، قابل کتمان 
ناگهانی  افزایش  این  گفت  توان  می  نوعی  به  و  نیست 
از  ناشی  آن  منشا  که  کرد  دچار شوک  را  جامعه  قیمت، 
از روند نادرست تصمیم سازی در طول سال های گذشته 
است. تصمیمی که امروز شاهد اجرای آن هستیم شاید اگر 
بر اساس مصوبه ابتدایی، رویکرد پلکانی داشت و هر سال 
نسبت  به قیمت سوخت، افزایش دقیقی انجام می گرفت، 
هم جامعه به سمت مصرف درست هدایت می شد و هم 

اینکه کشور با چنین شوکی روبه رو نمی شد.
بازار کرمان زیر ذره بین ناظران

همزمان با تعیین نرخ جدید بنزین، ناظران تنظیم  بازار 
استان کرمان به منظور هر گونه سوء استفاده و جلوگیری 
از رشد غیر قانونی قیمت اجناس و کاالها نظارت  بر بازار 

را با ساز و کارهای الزم تشدید کرده اند.
این   در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
باره با تاکید برآنکه هر کاالیی که افزایش قیمت پیدا کند، 
تصریح  خواهد شد،  الزم  اطالع رسانی  و  ابالغ  آن  از  قبل 
با کمک  بر قیمت کاالها  را  نظارت  مستمر و دقیق  کرد: 
سایر دستگاه ها  به صورت جدی در دستور کار داریم و این 

موضوع را به صورت ویژه در این ایام پیگیری می کنیم.
با  ایسنا، در رابطه  با  "مهدی حسینی نژاد" در گفت وگو 
نحوه کنترل قیمت ها پس از افزایش قیمت بنزین گفت: 
برای کنترل قیمت ها، در ۲ بعد برنامه ریزی کرده که یک 
بعد آن تاثیر افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت برخی از 
کاالها و خدماتی است که اثر مستقیم دارد؛ حدود ۶ درصد 
کاالها و خدمات شامل این مورد می شوند که برای این نوع 
کاالها و خدمات در ستاد تنظیم بازار استان تصمیم گیری 
الزم صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت آنها را مصوب 

و ابالغ خواهیم کرد.
کاالها  برخی  روی  بنزین  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  وی 
ممکن  موقعیت  این  از  جو  سود  افراد  اما  ندارد  اثری  نیز 
است سوءاستفاده کنند لذا گشت های نظارتی و تلفن های 
کردیم  تقویت  را  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  گویا 
روی  نظارت ها  آنکه  دهیم ضمن  افزایش  را  نظارت ها   تا 
کاالهای سبد خانوار بیشتر خواهد بود تا جلوی سودجویان 

گرفته و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با 
تاکید برآنکه هر کاالیی که افزایش قیمت پیدا کند، قبل 
کرد:  تصریح  اطالع رسانی الزم خواهد شد،  و  ابالغ  آن  از 
با کمک سایر  بر قیمت کاالها  را  و دقیق  نظارت  مستمر 
این  و  داریم  کار  دستور  در  جدی  صورت  به  دستگاه ها  

موضوع را به صورت ویژه در این ایام پیگیری می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما چند درصد 
افزایش قیمت در کاالهایی که قیمت بنزین روی آنها تاثیر 

سنوات  تجربیات  براساس  گفت:  است؟  دارد،  مستقیم 
یارانه ای،  بنزین  درصدی   ۵۰ افزایش  به  توجه  با  قبلی، 
به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش قیمت در 

این نوع کاال را  پیش بینی می کنیم.
حسینی نژاد بیان کرد: روزانه مردم ایران به طور متوسط 
که  تدبیری  و  می کنند  مصرف  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۰۰
قالب  در  آن  درصد   ۶۵ تقریبا  اندیشیده  دولت  اکنون 
براساس  آن  دیگر  درصد   ۳۵ حدود  و  پرداخت  یارانه ای 
شاخص های جهانی مازاد مصرف خواهد بود )پرت انرژی( 
لذا با مدیریت درست باید مصرف بنزین را به ۶۵ تا ۷۰ 

میلیون لیتر در روز برسانیم.
بنزین  مصرف  میزان  باید  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
جدی  نظارت  بازار  بر  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  بهره ور  را 
خواهیم داشت و از مردم نیز تقاضا داریم که در این راستا 
به دولت کمک کنند و اگر در جایی تخلفی مشاهده کردند 
با تلفن های ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ 

تعزیرات حکومتی تماس گرفته و هرگونه گران فروشی 
را اعالم کنند.

اصالح قیمت بنزین نباید باعث افزایش 
قیمت کاالها شود

افزایش  این زمینه گفت:  استاندار کرمان هم در  معاون 
بگذارد  اثر  قیمت کاالها  افزایش  نباید روی  بنزین  قیمت 
شده  اندیشیده  خصوص  این  در  الزم  تمهیدات  که  چرا 

است.
جلسه  در  دهقان  محمدعلی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بازار  تنظیم  ستاد  در  که  آنچه  کرد:  اظهار  تنظیم  ستاد 
تأکید شده است، این است که افزایش قیمت بنزین نباید 
روی افزایش قیمت کاالها اثر بگذارد چرا که تمهیدات الزم 

در این خصوص اندیشیده شده است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی موارد در بحث 
سهمیه  بنزین دیده نشده باشد که باید در اینگونه جلسات 
این امور بررسی و تمهیدات الزم اندیشیده شود، بیان کرد: 
مجلس هم در حال کار کارشناسی روی مصوبه دولت است 
اما با تأکیداتی که انجام شده است قیمت بنزین تصویب 
شده است مگر اینکه ارکان دولت به نتیجه دیگری برسند.

موارد  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
مطرح شده توسط  معاون وزیر کشور در قالب یک نامه به 
استاندار کرمان، افزود: باید ازظرفیت انجمن های مختلف 
قیمت  افزایش  زمینه  در  استفاده  سوء  تا  کرد  استفاده 
اجناس و اقالم انجام نشود همچنین سازمان های نظارتی 
باید بازدیدهای خود را داشته باشند و تخلفات را پیگیری 

کنند.
بر روی  باید برچسب قیمت  این مطلب که  بیان  با  وی 
تمامی کاالها درج شود و همچنین بر مراکز عمده خرید 
کرد:  بیان  باشد،  داشته  وجود  کافی  و  کامل  نظارت  باید 
برای اسنپ و شغل های اینچنینی هنوز چیزی به عنوان 

سهمیه پیش بینی نشده است.
سخن آخر

اگر چه تا کنون اصناف و اتحادیه های صنفی همکاری 
خوبی داشته اند، اما در شهر و در مغازه ها می شنویم که 
و حتی در  اند  داده  افزایش  را  ها  قیمت  توزیع کنندگان 
برخی موارد شاهد ۳۰ درصد افزایش قیمت بوده ایم که 
شاید هنوز مردم متوجه آن نشده باشند و تخلف محسوب 
می شود، اما شرکت های پخش به فروشندگان می گویند 

اگر با این قیمت نمی خواهید اصال جنس نیاوریم!
اینجاست که رسانه ها باید آگاه و هوشیار باشند و با درج 
اخبار و گزارشات صحیح، آرامش را به جامعه بازگردانند و 
نخبگان جامعه نیز به مدد رسانه ها آیند ودر هدایت جامعه 
به سوی آرامش نقش خود را ایفا کنند. مسئوالن نیز فقط 
گرانفروشی  ممنوعیت  در  اطالعیه  و  اعالمیه  و  گفتار  به 
اکتفا نکنند و به واقع  به میدان آیند و دست سودجویان 

را  برای همیشه از بازار کرمان کوتاه کنند. 

   این روزها بحث بنزین، سهمیه بندی و افزایش قیمت آن، یکی از بحث های داغ و 
نقل هرمحفل ومجلس است؛ موضوعی که حتی تمام مسئوالن را به تکاپو واداشته و در 
گفتگوها و مصاحبه های خود همواره برممنوعیت افزایش قیمت سایر کاالها تاکید می 
کنند و می گویند؛ افزایش قیمت کاالها متاثر از افزایش قیمت بنزین ممنوع است و با 
متخلفان برخورد قاطع صورت می گیرد. اگر چه تا کنون اصناف و اتحادیه های صنفی 
همکاری خوبی داشته اند، اما در شهر و در مغازه ها می شنویم که توزیع کنندگان قیمت 
ها را افزایش داده اند و حتی در برخی موارد شاهد 30 درصد افزایش قیمت بوده ایم 
که شاید هنوز مردم متوجه آن نشده باشند و تخلف محسوب می شود، اما شرکت های 

پخش به فروشندگان می گویند اگر با این قیمت نمی خواهید اصال جنس نیاوریم!

یادداشت های 
گاه و بی گاه

هدف 
حرفه  نوع  از  نه  البته  کردند  می  بازی  دارت  هم  با  دوستان 
ای بلکه مبتدی من هم به جمع آنها اضافه شدم و به تماشا 
من  به  هم  پرتاب  بازی کردند چند  که  نفری  ایستادم. چند 
دادند تا امتحان کنم. خواستم بگویم بلد نیستم ولی با خود 
گفتم زشت است این که کاری ندارد چندتایی پرتاب می 
کنم دوباره گفتم اگر یکی هم به هدف نخورد چه می شود 
دوباره به خود جواب دادم اشکالی ندارد بازی است پس در 
جای معین قرار گرفتم و یکی یکی نشانه ها را پرتاب کردم اما 
هیچ یک به هدف نخورد سرم را پایین انداختم ودوستان هم 
بدون یک کلمه حرف به بازی ادامه دادند و من به کارهایی 
که تا االن با بی دقتی و ناشیانه انجام داده و به هدف نرسیدم 

فکر کردم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

بر مدار حرکت
افراد برای رها شدن از بند افسردگی 
دارند  افکار  خودکار  هدایت  به  نیاز 
داده  پرورش  سر  در  را  فکر  کدام  که 
بسپارند.  فراموشی  به  را  یک  کدام  و 

منفی بافی ها را کنار گذاشته یا در هنگام هجوم آنها 
فکر خود را به موضوع دیگری معطوف سازد موضوعی 
که انتخاب می کند حتی اگر مثبت محض نباشد بسی 
برخی  ی  نظریه  طبق  است.  بهتر  ها  بافی  منفی  از 
مثبت  به  منفی  از  فکر  دادن  تغییر  برای  روانشناسان 
پیدا کردن راهی برای مشغول شدن به خیاالت خوب و 
خوشحالی معمولی است تا اینکه در مراحل بعدی بتوان 
به یک مقایسه ی سازنده پرداخته و سعی داشت که 
به شرایط ایده آل رسید. البته که مثبت اندیشی نباید 
انسان را به خوش خیالی های افراطی مبتال کند اما در 
هر حال نیرویی را که از آدم می گیرد کمتر از منفی 
بافی است چرا که منفی بافی منجر به افسردگی شده 
اندیشی  و زندگی را روی هوا معلق می گذارد. مثبت 
فضا را برای مدتی گرم نگاه می دارد و در این فاصله 
تالش و کوشش افراد بیشترین نتیجه را برای حرکت 
دربرخواهد داشت و البته که برای تداوم یافتن اتفاقات 
مثبت نیاز به تالش داریم و مثبت اندیشی عاملی است 
که فقط در پشت صحنه حضور دارد. حرکت که نباشد 
انسان دچار سرگردانی و غفلت می شود. ما را به خاطر 
فقط  فکرها  و  کنند  نمی  ستایش  زیبایمان  فکرهای 
هستند  محبوب  شوند  داده  نشان  عمل  در  که  زمانی 
همانطور که منفی بافی ها ما را ضعیف می کنند مثبت 
اندیشی ها به ما قدرت و جرات می دهند تا همچنان 
ندارد  فرقی  حرکت  بدون  وگرنه  باشیم  داشته  جریان 
که افسرده باشیم و یا در شادکامی زندگی را بگذرانیم.

جای پای فکرهایت بر دلم 
موج غم انداخته بر ساحلم 

رفته از هر جای دریا زندگی 
در طلوعی بی وجودت باطلم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت بیست و هفتم 
پی افکندم از نظم کاخی بلند 

که از باد و باران نیابد گزند 
در قسمت قبل از شروع نهضتی بی نظیر توسط بانو پاشا نوشتیم که علیه 
استبداد شاهان و شاهزادگان قاجار  آغاز کرد و اولین مبارزات پارتیزانی خودش 
را علیه قرارداد تنباکو و بعد قحطی مصنوعی که در ایران به وجود آورده بودند 
گفتیم. زینب پاشا فعالیت های خود را در عرصه اجتماعی و سیاسی در این 
دوره و هم چنین مشکالت دیگری که به وجود آمده بود و مهمترین آنها مساله 
کمبود نان بود و گرانی آن متمرکز کرده بود. زینب پاشا و یارانش در حمله به 
انباری های احتکار شده غله و تقسیم کردن آنها بین فقرا و گرسنگان در شهر 
تبریز نقش اصلی را داشته و از یاران نزدیک به زینب پاشا می توان از بانوان 
یوز باشی خاور ـ نایب کلثوم ـ انلی شاه بیگم )بی بی( ـ فاطمه نسا سلطان 
بیگم و جانی بیگم ـ ماه بیگم و خیرالنساء نام برد که این بانوان با کمک زینب 
پاشا قیام  علیه استبداد را آغاز کرده بودند و در این بین شهرت زینب پاشا از 
واقعه )رژی( یا تنباکو به بعد شروع شد چون از زمان )بانو( همسر بابک خرم 
دین تا زمان زینب پاشا هیچگاه در کارها و اصالحات ایران زنان نقش نداشته 
اند. آنان به جز خانه نشینی و اطاعت از مقررات وضع شده ی مرد ساالری کار 
دیگری نمی کردند. زینب پاشا در واقع نهضتی را به راه انداخت و با جمع آوری 
گروهی از زنان مبارزه رو در رو با سربازان و نیروهای دولتی برای گرفتن حق 
برابری و تغییرات بنیادی اختالف زن و مرد را شروع کرد. کم کم این حرکات 
با حمله به انبارهای گندم و غله و توزیع آنها در بین نیازمندان جامعه برای 
کسب محبوبیت و بیداری توده های مردم و دادن شهامت به بانوان بسیار موثر 
واقع شد و تاثیرگذار بوده است و از این تاریخ به بعد که حدود پنجاه سال قبل 
از انقالب مشروطه بود بانوان دیگر صحنه های مبارزه را ترک نکردند و سعی 
نمودند تا خود را در جریان وقایع قرار دهند به خصوص که این تقابل و  دخالت 
و مبارزات در انقالب مشروطه بیشتر خودنمایی نمود. در این زمان زنانی که در 
جریان انقالب سوسیالیسم روسیه بودند و حتی عده ای هم از آزادی هایی که 
برای زنان اروپایی به وجود آمده بود الگو گرفته به دنبال دیگران برای رسیدن 

از پیش قراوالن شدند.  با استبداد  افتادند و در مبارزه  به آن موفقیت به راه 
در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه دولت مشیرالدوله تصمیم گرفت برای اینکه 
مخارج دولت و کشور را تامین کند از دولت انگیس و روسیه وام بگیرد با بهره 
ای معادل ۷ درصد که این تصمیم با مخالفت مجلس روبه رو شد و در نتیجه 
دولت از اجرای این تصمیم منصرف گردید. مجلس هم برای اینکه بتواند پول 
کافی برای دولت فراهم کند تاسیس بانک ملی را به تصویب رسانید. زنان هم 
مثال  کردند.  شرکت  فداکارانه  ملی  بانک  تاسیس  برای  پول  کردن  فراهم  در 
روزی پای منبر سید جمال الدین واعظ در مسجد میرزا موسی شهر ری زنی به 
پا خاست و چنین گفت چرا باید دولت ایران از دولتهای خارجی قرض کند مگر 
ما مرده ایم من یک زن رختشوی هستم که به سهم خودم حاضرم یک صد 
تومان به بانک کمک کنم و دیگر زنان به دنبال صحبت های این بانو انگشترها 
و النگوهای طال و گوشواره های خود را فروختند و پولش را در اختیار دولت 
گذاشتند تا نسبت به تاسیس بانک اقدام کند. این حرکت تنها در تهران نبود 
و باعث همبستگی سایر زنان در استانهای دیگر و شهرستانهای دیگر شد از آن 
جمله می توان به بانویی از شهرستان قزوین اشاره کرد که برای تاسیس بانک 
به رییس مجلس سعدالدوله نوشت من مقداری از زیورآالت خودم را که برای 
ایام پیری و سختی روزگار ذخیره کرده ام  برای شما می فرستم که بانک ملی 
را تاسیس کنید ودرخواست می کنم که این امانت مرا بفروشید و با صداقت و 
شرافت مندی آن را هزینه نمایید. سهام بانک را بخرید و برایم روانه کنید. هم 
چنین توضیح می دهد که یکی از همسایه های من که زنی بیوه هست و سه 
فرزند دارد برای سربلندی وطنش مقداری از لوازم خانه اش را فروخته و برای 
شما می فرستد. بنابراین شیرزنان ایران که از گذشته های دور عاشق سربلندی 
وطن عزیز ما بودند با مساعدت های مالی خود در انقالب مشروطه  هزینه های 
نیروی مقاومت و هزینه خرید اسلحه هایی که مجاهدین الزم داشتند را تامین 
کردند. از دیگر تالشهای زنان ایران می توان گفت پس از فتح اصفهان به دست 
لوازم و  ایالتی اصفهان رفتند و  انجمن  به  بانوان  از  سواران بختیاری عده ای 
زینت آالت خود را به این انجمن اهدا کردند. در این میان زنی  یک کاسه 
مسی داشت و گویا تنها دارایی او بود که آن را  به مشروطه خواهان تقدیم کرد.

در دوره استبداد صغیر که  درگیری نظامی میان عوامل محمدعلی شاه و 
نقش  زنان  داد  روی  سختی  مسلحانه  برخوردهای  و  بود  گرفته  شدت  مردم 
مستقیم و فعالی داشتند و یا زمانی که شاه دستور داد مجلس را به توپ بستند 
و مشروطه خواهان را قتل عام نمودند تنها زنان جرات کردند تا نعش مجاهدین 
را از زمین بردارند و به خاک بسپارند و مردانی که بازماندگان مشروطه خواهان 
بودند از ترس جان به اختفا رفته بودند زنانی مثل عمه ی جهانگیرخان صور 

اسرافیل که خانه اش محفل آزادی خواهان و سینه اش مخزن اسرار انقالبیون 
بود بار دیگر به میدان آمد و با تشکیل مجامع سری و به کار گرفتن اسلحه 
های گوناگون که قبال دز منزلش پنهان کرده بود به جنگ استبداد گران رفتند 

و با محمدعلی شاه درگیر شدند.
به  اقدام  بارها  و  بارها  استعمارگران  با  زنان در مخالفت  تاریخ  طبق گواهی 
تحریم خرید کاالهای خارجی کردند و چون اغلب زنان مسئول خرید خانه 
و تامین کننده و مدیریت خانه را بر عهده داشتند دست به تحریم گسترده 
کاالها زدند و آنها را نخریدند. این مساله در همه کشور به مرحله اجرا درآمده 
بود و باعث شد تا زیانهای فراوانی را برای کشورهای خارجی و اجنبی به وجود 
آورد. بانوان با درک این مساله بارها و بارها این کار را تکرار کردند و حتی با 
پیروزی انقالب مشروطه این بانوان بودند که با تالش و همبستگی و همراهی 
با مردان این نهضت را به ثمر رسانیدند اما هنوز جامعه آنها را به عنوان شهروند 
صاحب رای به رسمیت نمی شناخت و آنها نتوانستند حق رای را به دست 
بیاورند. در عصر پهلوی هم می توان گفت این زنان بودند که تاثیرگذارترین 
حضور و مبارزه خودشان را در ماجرای کشف حجاب انجام دادند. مبارزه ای 
که از یک طرف با خانه نشینی زنان محجبه شروع شد و بُعد دیگرش مخالفت 
بانوان بود که با رهبری جریان مسجد گوهرشاد مشهد  با بی حجابی  آقایان 
همراه شد. رضا شاه دستور داده بود که مردان باید از کاله لگنی و بانوان از 
حجاب بدون روبند و چادر استفاده کنند و برای اینکه این مساله را در جامعه 
تعمیم دهد خود به اتفاق خانواده اش در جشنی که به همین منظور برپا شده 
از تجمع مردم در  ناگواری بعد  اتفاق  بود شرکت کرد. در مسجد گوهر شاد 
آنجا به وقوع پیوست و چندین کشته و زخمی برجای گذاشت. گویند ۲ تا ۵ 
هزار نفر در طی تظاهرات بعدی از بین رفتند در همین احوال زندگی برای 
مردم بسیار سخت شده بود و انبارها را که سودجویان پر کرده بودند. گندم 
و نان در بازار پیدا نمی شد و نظام العلما که از تجار معروف بود از شاه اجازه 
گرفته بود تا هر وقت صالح دانست غله های خودش را بفروشد. او هم غالت 
مورد احتیاج مردم را آنقدر نگه داشت تا مبلغ آنها را به چندین برابر رسانید 
که همین مساله باعث شده بود تا جمیله پاشا و یارانش به منزل نظام العلما 
رفتند. منزل و انبارهای بی شمار او را غارت کردند و آنها را بین مردم گرسنه 
تقسیم کردند. زینب پاشا یک بار دیگر قدرت خود را به رخ دولتیان و دست 
اندر کاران کشید و سرانجام پایان زندگی زینب پاشا به زمانی بر می گردد که 
او به همراه عده ای از یارانش با کاروانی عازم زیارت اماکن متبرکه که در کربال 
و نجف و کاظمین گردید وی در این وقت با آن که زنی سالخورده محسوب می 
شد اما هنوز دارای روحیه ای بسیار قوی و شجاعانه بود و هنوز توانایی مبارزه 

را در خود می دید. زمانی که داشتند از خانقین می گذشتند   عساکر دولت 
عثمانی که برای تفتیش زنها آمده بودند و در این کار سختگیری می کردند. 
زینب پاشا از این رفتار آنها آزرده شده و دست به عصیان می زند و دیگران را 
هم به دنبال خودش می کشاند کار به جایی می رسد که به عساکر حمله کرده 
و آنها ناگزیر پا به فرار گذاشتند و کاروان به سالمتی به طرف کربال می رود. 
به نوشته بیشتر منابع و مورخین بعد از این واقعه دیگر کسی از زینب پاشا 
خبری نداشت و گویا در همین سفر جان به جان آفرین تسلیم نموده است و 
جنازه اش نیز هیچگاه به شهرش برده نشد و در کربال دفن شده است. در این 
جا شعری را که مردم برای این زن فداکار و دالور و از جان گذشته سروده اند 
را ذکر می کنیم البته این شعر به زبان ترکی سروده شده که ترجمه آن به 

فارسی ذکر می گردد.
فرمان بداد زینب پاشا 

به شیرزنان و فراشا 
بازار به سنگ بندید شما 

من چماقو حاضر کنم 
و پاتک هایم را بپیچم به پا 

این شعر را گویا آصف میرزا در وصف قهرمانی ها و دالوری های زینب 
پاشا سروده که بیست و دو بیت می باشد و در برخی از نوشته ها نیز از 
گفتار و صحبت های زینب پاشا نقل شده است مثل این گفته که  در کوچه 
و بازار زبان به زبان می گشته اگر شما مردان جرات ندارید جزای ستمکاران 
را کف دستشان بگذارید. اگر می ترسید که دست ددان و غارتگران را از 
مال و ناموس و وطن خودبردارید و خود را ازاین همه ذلت برهانید بروید 
و در کنج خانه بنشینید تا ما زنان به جای شما مردان به جنگ با نامردان 

و ستمکاران برویم.
همین شعارها و تحریکات مردان را که قرب و عزت آنها را لچک به سرها 
که لچک های خود را به طرف آنها پرتاب می کردند کمتر نمی دیدند از 
این تاریخ به بعد دوشادوش زنان به مبارزه ادامه دادند تا اینکه به پیروزی و 

به ثمر رسیدن انقالب مشروطه منجر گردید و ادامه پیدا کرد.
در قسمت بعدی به قسمتهایی از زندگی دالور زنانی دیگر چه در عرصه 
شعر و شاعری یا نویسندگی و داستان پردازی و یا در رشته های دیگر که 
با همت خود باعث دگرگونی هایی در جامعه گردیدند و به عنوان تاثیر گذار 

در تاریخ ایران درخشیدند خواهیم پرداخت.

ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

مسئوالن  می گویند:

اما در همین چند روز در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بودیم

شاغالن عرصه حمل و نقل می گویند نرخ های فعلی با توجه به قیمت بنزین دیگر به صرفه نیست



چهار چهارشنبه 29 آبان ماه 22/1398 ربیع االول 1441/ 20 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3101
فرهنگ و ادب

روایتی دیگر از رونمایی دو کتاب  ارزشمند کرمانی

آیین رونمایی از رمان طیفون 

طنز  قصه  مجموعه  از  رونمایی  مراسم  امروز:  کرمان  خبرنگار  ـ  کرمان 
کانون  تاالر  در  کرمانی  پور  ایرانمنش  مهدی  تالیف  ماشاا...«  کل  »وازاده 
بازنشستگان شرکت ملی مس به همت سبزه صادقی مدیر انتشارات فرهنگ 

عامه و حمید نیک نفس طنزپرداز کرمانی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور آقایان علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
شناسی  ایران  بنیاد  و  شناسی  کرمان  مدیرمرکز  گالبزاده  اسالمی، 
شاخه ی کرمان، جمع زیادی از شاعران، نویسندگان، روزنامه نگاران 
و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده  آقای  ابتدا  برگزار شد،  رسانه  اصحاب  و 
یادآور  جلسه،  این  برگزارکنندگان  از  قدردانی  اسالمی ضمن  ارشاد 
شد: مجموعه ی قصه ی طنز »وازاده ی کل ماشاا...« بخشی از آداب 
و رسوم ما را بازمی تاباند و چه خوب است که آداب و رسوم و فرهنگ 
و  اصالت  شود،  می  منتقل  آیندگان  به  داستان  و  شعر  قالب  در  ما 
هویت فرهنگی ما حفظ می شود و زبان از غنای بیشتری برخوردار 

می گردد.
این مراسم گفت: در آستانه  از برگزارکنندگان  وی ضمن قدردانی 
ی هفته کتاب و کتابخوانی، برگزاری رونمایی از کتاب هایی که در 
ارشاد  این هفته است.  برنامه های  از  استان چاپ شده است یکی 
استان در این هفته برنامه های دیگری نیز دارد که به تدریج اطالع 

رسانی خواهد شد.
استاندار  عمومی،  فرهنگ  شورای  در  امسال  گفت:  همچنین  وی 
کرمان توصیه کرد که در زمینه ی ترویج فرهنگ کتابخوانی طرح 
شهردار  زاده  عالم  آقای  خوشبختانه  که  درآوریم  اجرا  به  را  هایی 
کرمان زمینه ی مطلوبی برای اجرای این چنین برنامه هایی فراهم 
آورده است و لذا در آینده برنامه های در خور توجهی با محوریت 

شهرداری و شورای شهر به اجرا درخواهد آمد.
در ادامه ی مراسم، آقایان: مسلم حسن شاهی، مهدی جهانبخش، 
علی جان سلیمانی، سعید زینلی، حسین شهابی، حمید نیک نفس، 
معاصر  طنزپرداز  شاعران  از  همگی  که  اصفهانی  استاد  خسروی، 
هستند، شعرهای طنز خود را با مضامین اجتماعی در قالب مثنوی 

و غزل قرائت کردند که مورد توجه ی حاضران قرار گرفت.
در این مراسم، یحیی فتح نجات طی سخنانی یادآور شد، توفیق هر 
اثر هنری منوط به نّیت پدیدآورنده و قبول آن اثر از سوی خداوند 

است و لذا از آنجا که آقای ایرانمنش پورکرمانی مجموعه قصه ی 
به  مخاطبان  کردن  شاد  هدف  با  را  ماشاا...«  کل  ی  »وازاده  طنز 
نیز  حق  حضرت  قبول  مورد  بی شک  است  درآورده  تحریر  رشته 
هست. از سویی به کاربردن واژه ها و مثل های کرمانی در این اثر 
بر غنای زبان فارسی خواهد افزود. قلم شیرین این هموالیتی مجاور 
بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع(، اخالق مدار و سرشار از تعهد 
و با اخالق در راستای نشان دادن آسیب های اجتماعی است و لذا 
جا دارد از تالش در خور تحسین ایشان برای پدید آوردن چنین اثر 
ارزشمندی تشکر کرده و توفیق وی را برای تالیف آثار طنز فاخر از 

درگاه خداوند منان مسالت نماییم.
به  سخنانی  طی  زاده،  یوسف  احمد  دکتر  سرافراز  آزاده  سپس 

یادآوری خاطرات دوره ی اسارت در اردوگاه های صدام پرداخت و 
در این زمینه گفت: یکی از سرگرمی های دوران اسارت، شوخی و 
طنزگویی بود. چرا که این گونه ی سخن، سنگینی اسارت را کاهش  
می دهد. روزهایی که اردوگاه تمیز می شد و بین اسرا سیب توزیع 
افراد  است  قرار  یعنی  است.  صلیب  امروز  گفتیم  می  کردند،  می 
صلیب سرخ از اردوگاه بازدید کنند. برای هر یک از بعثی ها نامی 
خنده آور انتخاب کرده بودیم. به عنوان مثال، صدام را سیفون می 

نامیدیم.
نویسنده ی کتاب »این 23 نفر« در ادامه گفت: برای ایجاد فضای 
طنز و شادی در اردوگاه به اتفاق یکی از دوستان مجادله ی شاعرانه 
داشتیم و این مجادله که غروب تا غروب با مبادله ی کاغذهای شعر 
تلخی  این طریق  از  ما  و  داشت  ادامه  ماه  صورت می گرفت چند 

اسارت را از دل دوستان می زدودیم.
مهندس حمید نیک نفس طی سخنانی گفت: مجموعه قصه »وازاده 
ی کل ماشاا...« اثر آقای ایرانمنش پور کرمانی حاوی طنز فاخر با 
استفاده از لهجه ی شیرین کرمانی است و این شیوه در طنزنویسی 

در خور تقدیر است.
در  کرمانی  پور  ایرانمنش  فرزند  و  همسر  حضور  از  همچنین  وی 
بر  خود  هنری  آثار  با  که  مردانی  شد:  یادآور  و  کرد  تشکر  مراسم 
لب مخاطبان خنده می نشانند بی شک از حمایت همسران صبور 
و فرهنگ دوستی برخوردارند که آنها را برای خدمت به جامعه و 
پیشرفت های فرهنگی یاری می کنند. وی در پایان یادآور شد طنز 
را از نشریه قینوس به مدیریت مهندس فردوسی آغاز کردم و جا 

دارد از خدمات مطبوعاتی ایشان نیز تقدیر شود.
در ادامه ی مراسم، مهدی ایرانمنش پورکرمانی طی سخنانی گفت: 
انتخاب زبان طنز در این کتاب، زمینه را برای طرح اغلب مسایل و 
مشکالت اجتماعی ـ بدون آنکه دلی بشکند و کسی آسیب ببیند 
ـ فراهم آورده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، از اینکه 
عده ای از هموالیتی ها در خارج از کرمان از سخن گفتن با لهجه 
ی کرمانی خجالت می کشند، اظهار تاسف کرد و یادآور شد: این 
در حالی است که ساکنان شهرهای دیگر، گویش کرمانی را یکی 
در  من  همکاران  چنانکه  دانند.  می  ایرانی  شیرین  های  گویش  از 

مشهد از اینجانب می خواهند که با لهجه ی کرمانی سخن بگویم. 
قدیمی  گویش  از  فاخر  آثار  خلق  با  هستیم  موظف  ما  افزود:  وی 
وارد  برای  و  کنیم  پاسداری  خود  تاریخی  هویت  عنوان  به  کرمان 
نو  طرحی  بازار  و  کوچه  مردم  گویش  به  کرمانی  های  واژه  شدن 
از  پایان  در  ماشاا...«  کل  »وازاده ی  کتاب  نویسنده ی  دراندازیم. 
برگزارکنندگان مراسم تشکر کرد و چنین تالش هایی را به عنوان 

بستر رشد فرهنگی ستود.
پایان بخش مراسم، اجرای قطعات آواز ایرانی توسط استاد پهلوان، 
مدیر آموزشگاه نغمه بود که با دف نوازی مینا کرمی، تمبک شکیب 

سعیدی و تار پهلوان همراه بود.
عامه  فرهنگ  انتشارات  مدیر  برنامه، حسین سبزه صادقی  این  در 
مرگ  حوادث  یادآور  که  کرد  دکلمه  تاریخی  مضمون  با  شعری 
مشتاق، قتل عام آغامحمدخانی و خدمات ترکان خاتون قراختایی 

)حاکم کرمان( که دانشگاه قبه ی سبز کرمان از آثار اوست، بود. 
اتفاق  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  علیزاده مدیرکل  آقای  پایان  در 
تنی چند از نویسندگان از کتاب »وازاده کل ماشاا...« رونمایی کرد 

و جشن امضای کتاب برگزار شد.
فرازی از مقدمه ی مولف کتاب:

»داستان های این مجموعه ی طنز، فقط بهانه ای برای خندیدن نیست. 
هر یک از این قصه ها، واقعیتی است که شاید نسل پیشین مردم خونگرم 
و صمیمی کرمان، آن را تجربه کرده اند. همان نسلی که طنازی در کالم 
و صداقت رفتارشان، حکایت از اصالت و نجابتی دیرینه دارد. همان هایی 
که قهرشان کودکانه و آشتی شان در کوچه ی آشتی کنان بود. نویسنده 
این دیار ساکن است، هنوز در کوچه پس کوچه  از  که سالهاست دور 
های کاه گلی همان روزها پرسه می زند و رّد پای آن خاطره ها در شعر 
و نوشته هایش برجای مانده است. او با نگارش این مجموعه که در بیان 
آن از واژه های اصیل در گویش قدیم کرمان استفاده شده است از یک 
سو سعی در یادآوری واژه های فراموش شده ای دارد که هویت این دیار 
کهن است و از سوی دیگر معرفی گوشه ای از این فرهنگ غنی برای آن 

هایی است که از کرمان فقط نامی شنیده اند...«
شایان ذکر است، این کتاب هم اکنون در کتابفروشی ها به طالبان 

طنز شیرین کرمانی عرضه می شود.

مراسم رونمایی از مجموعه قصه های طنز »وازاده ی کل ماشاا...« 

کرمانـ  خبرنگار کرمان امروز: آیین رونمایی از رمان »طیفون« اثر سیده 
فریبا روح االمینی به همت انتشارات فرهنگ عامه، فرهنگسرای کوثر و 
اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در محل فرهنگسرای کوثر 

برگزار شد. 
سخنان آقای گالبزاده 

فرهنگی،  مسئوالن  از  جمعی  ی  صمیمانه  حضور  با  که  مراسم  این  در 
ابتدا  شد،  برگزار  رسانه  اصحاب  و  نگاران  روزنامه  نویسندگان،  شاعران، 
بنیاد  رییس  و  کرمان شناسی  مرکز  مدیر  آقای سیدمحمدعلی گالبزاده 
برگزار  از  سپاسگزاری  ضمن  سخنانی  طی  کرمان  شاخه  شناسی  ایران 
کنندگان این مراسم گفت: در این وانفسای پردازش کتاب، کار شما شبیه 
همان چراغ فروش در شهر کوران است. شوالی عشق و همت و اراده بر تن 
کرده اید و با تشکیل چنین جلساتی سعی در روشن نگاه داشتن کورسوی 
مطالعه و کتابخوانی دارید. دیشب شاهد رونمایی از کتاب قصه های طنز 
وازاده ی کل ماشاا... بودیم و امروز شاهد رونمایی از کتاب بانوی کوهبنانی 

کرمان نشین با عنوان »طیفون« هستیم.
وی افزود: هر بانوی کرمانی که قدم به پهنه ی هنر، فرهنگ و سیاست 
ارزشمند  و  مبارک  بگذارد،  نمایش  به  را  توفیق خود  از  نشانی  و  بگذارد 
است. مدیر مرکز کرمان شناسی با اشاره به کتاب »زن کرمانی« که از آثار 
ایشان است. یادآور شد، اینجانب به هنگام نگارش این کتاب در مقابل آن 
همه شکوه و جالل و دلبستگی بانوان نامدار کرمانی به مردم سر تعظیم 

فرود آوردم.
آقای گالبزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این زمانه که باز 
هم یک بانوی کرمانی رأیت هنر و فرهنگ را بر دوش می کشد، باعث 

افتخار و مباهات است.
وی با اشاره به تاریخ و فرهنگ کوهبنان گفت، سالها پیش که مدیر اداره 
ی امور اجتماعی استانداری بودم، کوهبنان در بین مناطق استان کمترین 
پرونده ی دعوا و اختالف و درگیری را داشت، آیا این منطقه به این دلیل 
که خاستگاه عرفان و زندگی عرفای نامداری چون شاه نعمت اهلل ولی بود، 
چنین ویژگی را داشت و یا به لحاظ دارا بودن این ویژگی، عرفای نامداری 

چون افضل، ابوسعید ابوالخیر، شاه ولی و ...را به خود جذب کرده بود؟
وی در بخش دیگری ضمن اشاره به زالل شخصیت و علّو طبع روانشاد 
استاد  این  ایران(  شناسی  مردم  علم  )پدر  االمینی  روح  محمود  دکتر 
دانشگاه تهران را، تمثیلی و باوری از سالمت نفس و تالش در مسیر علم 
و فرهنگ دانست. گالبزاده ضمن تشریح تاریخ 110 هزار ساله ی اقتصاد 
کنار  های  تمدن  کنار  در  منطقه  این  فرهنگ  و  تمدن  گفت:  کوهبنان 
صندل و تّپه یحیی از دیرینگی فرهنگی رازهایی در خود دارد که زمینه 

ظهور بانوانی مثل خانم فریبا روح االمینی را فراهم می آورد.
رییس بنیاد ایران شناسی کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
نخستین  ها  کرمانی  دهد،  می  نشان  شناسی  باستان  جدید  کشفیات 

واضعان خط بوده اند و این راهی است که در قرنها و اعصار بعدی ادامه 
یافته است، چنانکه این مسیر در آثار استاد سعید نفیسی، ابوحامد، افضل 

کرمانی و دیگر بزرگان علم و ادب ادامه یافته است.
وی بر این ضرورت تاکید کرد: بایستی بر هر قلمی که در مسیر اعتالی 
فرهنگ این استان به حرکت در می آید بوسه زد و بر این بوسه افتخار 
کرد تا مبادا درفشی که فرزانگان هر روز برافراشته اند بر زمین افتد. به 
ویژه در دنیای امروز که تاریخ مصرف شعار به سر آمده و علم و پژوهش و 

فناوری حرف اول را می زند.
حسن ختام سخنان آقای گالب زاده شعر زیبای زیر است: »سرسبزترین 
بهار تقدیم شما/ گلبانگ خوش بهار تقدیم شما/ گفتند که لحظه ایست 

روییدن عشق/ آن لحظه هزار بار تقدیم شما«
مدیرانتشارات  و  معاصر  شاعر  صادقی،  سبزه  حسین  شعرخوانی 

فرهنگ عامه 
آقای صادقی که از بانیان اصلی این مراسم بود با قرائت شعرهای زیبایی 
از سروده های خودش لطافت خاصی همراه با عمق بخشیدن به اندیشه 

حاضران قرائت می کرد که با کف زدن های ممتد حاضران همراه بود.
سخنان یحیی فتح نجات 

یحیی فتح نجات یکی از روزنامه نگاران کرمانی طی سخنانی گفت: سالها 
االمینی  فریبا روح  فرهیخته خانم  بانوی  ارزشمند  و  پژوهشی  با مقاالت 
آشنا هستم و چندسالی که ایشان با دقت و ژرف کاوی در فرهنگ زادگاه 
سالهای  اجتماعی  تاریخ  حاوی  که  شد  رّمانی  خلق  کار  به  دست  خود، 
تالش  و  روح  ریزان  عرق  جریان  در  نیز  است  کوهبنان  ی  شده  سپری 

مقدس ایشان بوده ام.
فرهنگ کوهبنان به لحاظ استفاده از دو آبشخور فرهنگی کرمان و یزد، 
برآن  با سخت کوشی  فرهیخته  بانوی  این  و  دارد  را  ویژگی خاص خود 
شد، فرهنگ، تاریخ اجتماعی و جغرافیای زادگاهش را در قالب هنر رمان 

نویسی عرضه کند تا با جاودانگی پیوندی ناگسستنی پیدا کند.
وی افزود: همه ما می دانیم، نوشتن از رنج ها و مرارت های تحمیل شده به 
بانوان در دوره های گذشته آن هم از زبان بانویی که با احساسات، آرزوها 
و روح و روان شخصیت های قصه اش آشنایی دارد برای جامعه ضروری و 
ارزشمند است و پرواضح است که اگر بانوان فرهیخته در زمینه ی  آسیب 
احساسات  و  هنر  و  از فضل  نشوند، جامعه  قلم  به  اجتماعی دست  های 
نیمی از جامعه بی خبر می ماند   و در نتیجه آسیب های اجتماعی در 
یک دور باطل ادامه می یابند. بنابراین هیچکس مثل خانم روح االمینی 
در  آغاز  از  اینجانب،  ندارد،  را  ارزشمندی  رمان  نوشتن چنین  صالحیت 
جریان زحمات در خور تحسین ایشان قرار گرفته ام، به سرانجام رساندن 
اثر فاخر طیفون را تبریک گفته و توفیق روز افزون این بانوی پرتالش را 
از درگاه خداوند خواهانم. جادارد از زحمات مدیرمحترم انتشارات فرهنگ 
عامه آقای سبزه صادقی، سرکار خانم دکتر ژیال کاکاپور همسر و همراه 

این فرهنگی محترم که به اتفاق فرزندانشان مسیر نویسندگان و شاعران 
حمایت  البته  و  تشکر  و  قدردانی  صمیمانه  کنند،  می  هموار  را  کرمانی 

کنیم.
سخنان آقای شمس الدینی مدیر کتابخانه های عمومی 

آقای شمس الدینی ضمن قرائت ابیاتی از غزلیات شورانگیز حافظ، گفت: 
شب گذشته پس از برگزاری آیین رونمایی از کتاب وازاده ی کل ماشاا...، 
تا پاسی از شب بخش عمده ی این کتاب را خواندم و آن را در گروه های 

اجتماعی فضای مجازی معرفی کردم.
وی افزود: به باور من، هر کتاب بایستی چندبار و در مکان ها و مجامع 
برای رونق کتابخوانی فراهم  تا زمینه ی مناسبی  مختلف رونمایی شود 
را  مطالعه  نرخ  تواند  می  کتابخوانی  تشکیل جلسات  آن  بر  عالوه  و  آید 

ارتقاء ببخشد.
سخنان فاطمه روح االمینی 

یکی دیگر از سخنران های این مراسم، خانم فاطمه روح االمینی بود که 
پی  در  کتاب  این  یادآور شد:  رمان طیفون،  انتشار  تبریک  ضمن عرض 
پژوهش های علمی مولف پدید آمده و دارای واژه نامه و زیرنویس هایی 

است که هرگونه ابهامی را برطرف می کند.
روح  محمود  دکتر  روانشاد  تبار  از  االمینی  روح  فریبا  خانم  افزود:  وی 

االمینی است که به عنوان یک شخصیت علمی بین المللی مطرح است. 
ایشان که پدر مردم شناسی ایران به شمار می رود، عالوه بر تالیف کتاب 
های مختلف، کوهبنان را از طریق موزه لوور پاریس به جهانیان معرفی 

کرد.
وی گفت: خانم فریبا روح االمینی در کتاب طیفون به تاریخ، جغرافیا و 
مناطق کشور،  فرهیختگان دیگر  اگر  و  پرداخته  بومی کوهبنان  فرهنگ 
چنین کتابهایی پدید آورند، کشور از یک گنجینه ی ارزشمند برخوردار 

خواهد شد.
رمان تاثیرگذار بر سینماست

دکتر نصرتی صاحب کتاب نقد ادبی، طی سخنانی گفت: دنیا رّمان را به 
عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر سینما مورد توجه قرار داده و پژوهش 
های گسترده ای را برای یافتن خاستگاه رمان در دست اقدام دارد. در 
برای  را  قدیمی  های  و حماسه  گاهان  آسوریک،  درخت  کتابهای  ایران، 

یافتن پاسخ این پرسش مورد بررسی قرار داده اند.
وی افزود: در بسیاری از آثار کالسیک ما و حتی تاریخ بیهقی، مولفه هایی 
از عوامل سازنده ی رمان، نظیر روایت، گفتگو و .... دیده می شود. وی در 

پایان سخنان خود غزلی از آثار خود قرائت کرد.
زایش فرهنگی 

خانم لیال راهدار، طی سخنانی گفت: استان کرمان به لحاظ برخورداری از 
تنوع جغرافیایی، دارای تنوع فرهنگی است. به عبارت واضح تر، هر منطقه 
از این استان، زبان و ادبیات خودش را دارد و زبان بخشی از ادبیات بومی 

را تشکیل می دهد.
در خلق رّمان ها باید از مثل ها و سایر عوامل فرهنگ عامیانه استفاده 
کنیم. زیرا هم آموزش دارد و هم زایش جدیدی از فرهنگ را در پی می 
آورد. از دیگر سو، رّمان ها در خلق فیلم ها و انیمیشن ها نقش مهمی 
برعهده دارند و ما با خلق چنین قصه هایی از مرگ فرهنگ بومی خود 

جلوگیری می کنیم.
سخنان مولف

و  آرامش  و  آزادی  و  عشق  با  را  خود  االمینی، سخنان  روح  فریبا  خانم 
شادی، چهار عنصری که عین ذات خداوند است آغاز کرد.

ابتدا از روانشاد سید جالل طیب )فرهیخته ی هنرپرور( و آنگاه از معلمان 
و مشوقان مسیر هنری خود یاد کرد.

افزود: نوشتن طیفون یک سال طول کشید و یک سال ویراستاری  وی 
ادبی، فرهنگی و جغرافیایی آن طول کشید. او گفت: نوسنده ی هر اثر 
ادبی احساس خود را در واژه می ریزد و لذا در این رمان بومی به واژه نامه 

نیاز بود که در پایان قصه آمده است.
از آنجا که خواننده این قبیل آثار با موقعیت های تاریخی و جغرافیایی 
رمان آشنا نیستند، زیرنویس ها در برخی صفحه ها، این مشکل را برطرف 

کرده است.
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حرفه ای و اقتصادی بنزین بزنید ؛ 
 ترفندها و نکاتی برای مصرف بنزین

زدن  بنزین  مورد  در  ترفندهایی  و  جالب  بسیار  نکات 
وجود دارد که با به کارگیری آنها عالوه بر سالمت خودرو از 
صرفه جویی اقتصادی آن هم بهره مند می شوید. در این مطلب 
برخی از این نکات آورده شده است.  به گزارش همشهری 
آنالین به نقل از How can u، در ادامه توصیه ها و مواردی 
را که بر اساس علم شیمی و مواد در رابطه با خواص بنزین و 
همچنین نکاتی را که کارکنان پمپ بنزین طی مدت کار و 

تجربه ارائه کرده اند، می خوانید.
-۱ صبح ها بنزین بزنید

بهتر است صبح زود زمانی که هوا همچنان خنک  است 
تمامی  مخازن  می دانید  که  همان طور  چون  بزنید؛  بنزین 
پمپ بنزین ها زیر زمین قرار دارد و هر چقدر هوا خنک تر 
باشد، بنزین ذخیره شده در مخازن زیر زمین هم متراکم تر 
می شوند. این در حالی است که در دمای باالتر بنزین این 
مخزنی  از  بخشی  و  می دهد  دست  از  را  تراکم  و  چگالی 
که زیر زمین قرار دارد گاز و بخار بنزین تشکیل می دهد. 
پس اگر در گرما بنزین بزنید، آن مقداری که پمپ نشان 
می دهد و عدد می اندازد و البته باک شما پر می شود، بنزین 
باید  و هواست که شما  بخار  تنها  آن  از  و قسمتی  نیست 
هزینه آن هوا و گاز را هم به بهای بنزین بپردازید. به همین 
علت بسیاری از کسانی که راننده مخازن و تانکرهای موادی 
از این دست از جمله سوخت های بنزین و گازوئیل هستند 

به این نکته توجه می کنند.
-۲ هنگام تخلیه تانکر بنزین نزنید

می روید،  بنزین  پمپ  به  که  زمانی  مواقع  از  بسیاری 
تانکرها و ماشین هایی در حال تخلیه بنزین هستند. هر 
جایگاه سوخت به یک تانکر بزرگ و مخزن ذخیره بنزین 
این  در زیر زمین متصل است که هر چند وقت یک بار 
مخزن ها به وسیله خودروهای دارای تانکر پر می شوند و 

شما از آنها استفاده می کنید.
توصیه کارکنان شاغل در پمپ بنزین و البته کارشناسان 
این است که در این هنگام بنزین نزنید. زمانی که این 
تانکرها در حال تخلیه بنزین جدید هستند بنزین با فشار 
در  و  می شود  سرازیر  بنزین ها  پمپ  مخازن  سمت  به 
این حالت بر اثر فشار بنزین ورودی بنزین های در حال 
تخلیه و بنزین در ته مخزن مانده، مخلوط و بسیاری از 
آلودگی ها و ذراتی که در ته مخزن ته نشین شده بودند 
به حتم  می زنید  بنزین  شما  که  زمانی  و  آمده  سطح  به 

منتقل  باک خودروی خود  به  را  آلودگی ها  و  این ذرات 
می کنید و خود می دانید چه دردسرهایی می توانند این 

ذرات باعث شوند.

-۳ زمانی که باک نصفه است بنزین بزنید
این کارشناسان همچنین توصیه می کنند که اجازه ندهید 
بنزین شما به پایان برسد و سپس بنزین بزنید و باید زمانی 
به  زدن  بنزین  برای  است  یا یک سوم  نیمه  باک حدودا  که 
به گاز  بنزین به سرعت تبخیر و  بنزین مراجعه کنید.  پمپ 
تبدیل می شود، پس هرچقدر فضای داخل باک بیشتر خالی 
بنزین  نتیجه  در  و  است  موجود  هم  بیشتری  هوای  باشد، 
به  گرم تر  دمای  در  مخصوصا  باک  داخل  در  هم  بیشتری 
این که  بدون  از دست می رود  به راحتی  و  تبدیل شده  بخار 
باز کردن دِر  باشید. حتما هنگام  استفاده کرده  از آن  شما 
باک برخی زمان ها مخصوصا در تابستان با این بخار یا بنزین 
بخار شده مواجه شده اید. خود مخازن بنزین دارای قطعات 
یا شناورهایی هستند که در داخل مخزن از این هدررفت زیر 
بگوییم  است  بهتر  یا  ولی خودرو  زمین جلوگیری می کنند 
باک خودروی شما به این تجهیزات مجهز نیست. پس فضای 

کمتر داخل باک به معنی هدررفت کمتر است.

-۴  دستگیره را تا انتها فشار ندهید
اگر به نازل ها و دستگیره آنها در پمپ بنزین دقت کرده 
باشید. متوجه می شوید که معموال در بسیاری از نازل های 
که  دارد  وجود  سریع  و  متوسط  آرام،  درجه   ۳ استاندارد 
اشاره به جریان بنزین وارد شده به باک دارد. سعی کنید 
اکثر شیلنگ های  و  همه  کنید، چراکه  کم  را  این سرعت 
و  بخارند  برگرداندن  سیستم  به  مجهز  بنزین  پمپ های 
زمانی که سریع بنزین می زنید یا دستگیره را تا انتها فشار 
سیستم  با  و  شده  بخار  مجدد  بنزین  از  بخشی  می دهید، 
و  وارد  مجدد  و  مکیده شده  بخار  این  بازگشت،  یاد شده 
برگردانده می شود و بخشی از شماره هایی که پمپ نشان 
می دهد بنزین نیست بلکه بخار بنزین است که برای شما 

شماره می اندازد و می بایست هزینه کنید.
-۵ به فلش روی آمپر بنزین دقت کنید

چه بسیار مواقعی که در یک خودروی جدید نشسته اید 
سمت  کدام  در  بنزین  باک  نمی دانید  دلیلی  هر  بر  بنا  یا 
است که جایگاه مناسب هنگام بنزین زدن را انتخاب کنید. 
ثانیه ای به آمپر بنزین و فلشی که روی  با یک نگاه چند 
نشان دهنده مشاهده می کنید می توانید متوجه شوید باک 
این فلش روی آمپر بنزین  در کدام سمت است. در واقع 

شما جهت باک را به شما نمایش می دهد.

آگهی تغییرات حساب پردازگستران باستان شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
1۳78 و شناسه ملی 14004089111 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1۳98/06/06 : - ترازنامه مورخ 1۳97/12/29 و صورت حساب سود و 
زیان منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. - هیئت مدیره به قرر ذیل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند: آقای بهزاد آویج با کد ملی 0047۳60275 به نمایندگی از طرف سازمان 
عمران کرمان با شناسه ملی 106۳0100450 آقای رسول اکبری نسب با کد ملی ۳071021747 به 
نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی 10860552017 ، آقای مهرداد ایزدپناه 
راوری با کدملی 0872۳08189 به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی 
10102488901 - روزنامه کثیر االنتشار موسسه کرمان امروز تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )651975(

شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  شرق  باستان  پردازگستران  حساب  تغییرات  آگهی 
ثبت 1۳78 و شناسه ملی 14004089111 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
از طرف  نمایندگی  به  با کد ملی 0047۳60275  بهزاد آویج  : - آقای   1۳98/06/06
سازمان عمران کرمان با شناسه ملی 106۳0100450 بسمت رئیس هیات مدیره - آقای 
رسول اکبری نسب با کد ملی ۳071021747 به نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با 
شناسه ملی 10860552017 بسمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای مهرداد ایزدپناه راوری با کدملی 
0872۳08189 به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی 10102488901 
بسمت عضو هیات مدیره - آقای اسداله شه بخش به شماره ملی ۳621۳54158 بسمت مدیرعامل 
انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )651972(

آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه عمید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11119 
و شناسه ملی 106۳0170550 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/02/08 
الف-تعیین سمت مدیران : آقای علی زنده روح کرمانی با کد ملی 2991429186 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا زنده روح کرمانی با کد ملی 2980۳48511 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم میترا قاضی زاده ماهانی با کد ملی 2991450045 بسمت عضو 
هیئت مدیره آقای محمدامین زنده روح کرمانی با کد ملی 2980982۳50 بسمت عضو هیئت مدیره 
خانم گلنوش باغخانی پور با کد ملی ۳100147987 بسمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای 
علی زنده روح کرمانی و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )651667(

آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه عمید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11119 
و شناسه ملی 106۳0170550 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  الف-اعضاء   1۳98/02/08 مورخ  العاده 
انتخاب گردیدند: آقای علی زنده روح کرمانی با کد ملی 2991429186 آقای علیرضا 
زنده روح کرمانی با کد ملی 2980۳48511 خانم میترا قاضی زاده ماهانی با کد ملی 2991450045 
آقای محمدامین زنده روح کرمانی با کد ملی 2980982۳50 خانم گلنوش باغخانی پور با کد ملی 
۳100147987 ب- آقای احمد مهدیزاده با کد ملی ۳180018178 بسمت بازرس اصلی و آقای فرزاد 
قاضی زاده ماهانی با کد ملی 299281۳907 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند . ج- 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 )651666(

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۳099 و شناسه ملی 10860552250 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخ 1۳98/04/۳1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه و حساب سود 
و زیان و صورت های مالی سال مالی منتهی به 1۳97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
-2 اعضا هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - شرکت گروه سرمایه گذاری 
مسکن به شناسه ملی101012۳6571 - شهرداری کرمان به شناسه ملی 140027۳6620 - شرکت 
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی108605551۳6 - شرکت عمران و 
مسکن سازان ایران به شناسه ملی101018268۳9 - بانک مسکن به شناسه ملی101008۳0792 
-۳ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبت 1۳648 نزد اداره ثبت شرکت 
و موسسه حسابرسی وخدمات  اصلی  بازرس  به عنوان  با شناسه ملی 10100517106  تهران  های 
مدیریت سخن حق حسابداران رسمی به شماره ثبت 14890 نزد اداره ثبت شرکتهای تهران با شناسه 
ملی 1010055۳250 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. -4روزنامه 
کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )651226(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی زر ریزان کویر شرکت سهامی خاص 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 106۳01۳۳419  و شناسه  ثبت 7۳71  به شماره 
عمومی فوق العاده مورخ 1۳98/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از 
مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 1000000000ریال) منقسم به 100 سهم عادی با 
ارزش ریالی هر سهم به مبلغ 10000000 ریال( از محل مطالبات حال شده و آورده ی نقدی طبق 
نامه شماره 1128/۳215 مورخ 98/07/02 بانک مسکن افزایش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )651004(

آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1۳۳۳1 و شناسه ملی 10104098988 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1۳98/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 ترازنامه و حساب 
سود و زیان)صورتهای مالی( سال مالی منتهی به ۳1 شهریور ماه 1۳97 به تصویب 
رسید. -2 موسسه حسابرسی احراز ارقام)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10۳20294749 بعنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا)حسابداران  رسمی( به شناسه 
ملی 1010047۳895 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. -۳ روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )650990(

تاسیس شرکت سهامی خاص ققنوس زینت گستر جنوب شرق درتاریخ 1۳98/08/11 
به شماره ثبت 16۳74 به شناسه ملی 140087۳0822 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید, فروش, تهیه, توزیع, صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و تجاری, 
جمله  از  اجراء(  و  فنی  نظارت  مدیریت,  )طراحی,  ساختمانی  و  عمرانی  های  طرح  کامل  اجرای 
ساختمان سازی و راهسازی, اجرا و سرمایه گذاریی و مشارکت و مدیریت در هرگونه فعالیت مجاز 
ارائه خدمات  از کشور,  بازرگانی, صنعتی و معدنی در داخل و خارج  اقتصادی, تولیدی, خدماتی, 
اشخاص  از  عاملیت  و  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  اقتصادی,  ریزی  برنامه  و  گذاری  سرمایه  مشاوره 
حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور, شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و 
خارجی, انجام کلیه امور پیمانکاری پروژه های ساختمانی, عمرانی, راهسازی, تاسیساتی و سازه های 
صنعتی نوین و تاسیس کارخانجات, موسسات, مدیریت پروژه های زنجیره تامین مصالح و تجهیزات 
ساختمانی و تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و عمرانی, تاسیس یا مشارکت در 
تاسیس راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت, انعقاد 
انواع عقود و قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی, شرکت در نمایشگاهها, انجام 
کلیه فعالیت مجاز بازرگانی در بخش دامداری و کشاورزی بویژه تهیه, توزیع, خرید, فروش صادرات 
و واردات و محصوالت و تولیدات دامداری و کشاورزی, فعالیت بازرگانی مجاز در زمینه تهیه, خرید و 
فروش صادرات و واردات, توزیع مواد اولیه دارویی, دارو, محصوالت آرایشی بهداشتی, آزمایشگاهی, 
بازرگانی  تولیدی, صنعتی و معدنی, فعالیت  نیاز واحدهای  اولیه مورد  تامین مواد  خرید فروش و 
در زمینه مواد شیمیایی, فرآوردههای نفتی, محصوالت پتروشیمی, تاسیس یا مشارکت در ایجاد 
واحدهای تولیدی, صنایع تبدیلی, بسته بندی محصوالت و کاالهای مرتبط با موضوع شرکت, واردات 
انواع خودرو سبک, نیمه سنگین و سنگین و قطعات یدکی مربوطه, انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و 
اقدام قانونی دیگر که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته 
باشد. خرید و فروش, صادرات و واردات, اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با 

نهادهای دولتی در قالب مناقصه, مزایده و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات 
کشوری 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، محله 
بهمنیار ، خیابان بهمنیار ، بن بست بهمنیار 29 ، پالک 27۳ ، طبقه همکف کدپستی 7619716954 
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 2901/98/202 مورخ 1۳98/07/28 نزد بانک ایران زمین شعبه کرمان با کد 2901 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فریده اسالملو قرائی به شماره ملی 2980050717و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم هانیه السادات دستیار به شماره ملی 2980594792و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم معصومه علی 
پورلری به شماره ملی ۳07172700۳و 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 منفرد سهام دار ) سیدمهدی دستیار ( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه پوراسمعیلی 
حسین آبادی به شماره ملی 2992074۳49 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای 
حسین حاج غنی به شماره ملی 60700۳۳620 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 )650015(

آگهی تغییرات شرکت آبان پخش پائیز گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12002 و شناسه ملی 106۳0180189 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1۳98/06/02 تعداد سهام وثیقه مدیران به حداقل یک سهم کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )65001۳(

آگهی تغییرات شرکت آبان پخش پائیز گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   106۳0180189 ملی  شناسه  و   12002
1۳98/06/02 الف-تعیین سمت مدیران : آقای مسلم اسالمی باکدملی۳1۳1414251 
بنمایندگی ازشرکت دارو درمان پایاطب بشناسه ملی 1400409۳260 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای فرشید پویافر با کدملی 299۳96557۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین حسنی 
سعدی باکدملی ۳179760427 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد واوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )650012(

آگهی تغییرات شرکت آبان پخش پائیز گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12002 و شناسه ملی 106۳0180189 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1۳98/06/02 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: شرکت دارو درمان پایاطب به شناسه ملی 1400409۳260 آقای فرشید پویافر 
با کدملی 299۳96557۳ آقای حسین حسنی سعدی باکدملی ۳179760427 ب-آقای مهرداد 
با  بازرس اصلی و آقای مهدی سعیدی بروجنی  با کدملی ۳1109۳5945 بسمت  محمد طاهری 
کدملی 4650468582 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج-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 )650011(

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور معماری زاو شهر پارسیان نو اندیش 
درتاریخ 1۳98/08/06 به شماره ثبت 16۳70 به شناسه ملی 1400872۳951 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
:انجام خدمات مشاوره شهرسازی، ساختمان های آموزشی ،  میگردد. موضوع فعالیت 
نظامی، معماری داخلی، ساماندهی  اداری، صنعتی،  تجاری،  بهداشتی، درمانی، مسکونی،  ورزشی، 
ها،  فرودگاه  طراحی شهری،  غیررسمی،  های  گاه  و سکونت  فرسوده  های  بافت  سازی  توانمند  و 
بندرسازی و سازه های دریایی، حفاظت و مهندسی رودخانه ، فضای سبز پس از کسب مجوز از مراجع 
ذیصالح، دریافت تسهیالت از کلیه موسسات مالی ، اعتباری، دولتی، خصوصی جهت انجام امور مرتبط 
با فعالیت شرکت ،انجام کلیه خدمات برون مرزی مرتبط با فعالیت شرکت، صادرات،واردات در حوزه 
فعالیت شرکت 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، محله 
هزارویکشب ، کوچه میثم 18 ، خیابان هزارویکشب )شمالی( ، پالک 0 ، ساختمان گلدلند ، طبقه 
همکف کدپستی 7618657511 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال 
نقدی منقسم به 100000 سهم 100 ریالی تعداد 100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 
بانک  نزد  مورخ 1۳98/06/12  شماره 69/22700/144  بانکی  گواهی  موسسین طی  توسط  ریال 
تجارت شعبه خیابان امام جمعه کرمان با کد 22700 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای 
ابراهیم جمالی به شماره ملی 064016۳1۳0و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی دارابی نژاد به شماره ملی 2992884049و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای امین سروری زاده کوهپایه به شماره ملی 299۳744941و 
به سمت 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 و رئیس هئیت 
مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن ساالری به شماره 
ملی 25۳9696880 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا کارگربرزی به شماره 
ملی ۳0522874۳5 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 )650009(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر نیروی لوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8177 
و شناسه ملی 106۳0141181 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1۳98/0۳/04 : - آقای امین رضازاده کرمانی با کد ملی 2992595411 
علی  بازرس  به سمت  ملی ۳0۳1۳90865  کد  با  درینی  محسن  آقای  و  اصلی  بازرس  به سمت 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
وگردیدند: - آقای علیرضا حقیقی نژاد باکد ملی 0056806922 و خانم آنیسا دانشور با کد ملی 
299۳980610 و آقای ساسان گدری با کد ملی 299۳892۳98 - 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 )650008(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
7410 و شناسه ملی 106۳01۳۳818 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/05/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای حسین ابرهیمی فرسنگی به شماره ملی299۳140728 
به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل - آقای محمد فرشاد به شماره ملی5۳59848111 
به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای علی اکبر احمدی داورانی به شماره ملی2992448222 به سمت نایب 
رئیس هیأت مدیره -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیر عامل)آقای حسین ابراهیمی فرسنگی(و یکی از دو امضای آقایان)محمد 
فرشاد و یا علی اکبر داورانی( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )650005(

به  ایرانیان شرکت سهامی خاص  آگهی تغییرات شرکت مدرن پویا صنعت هدیش 
شماره ثبت 191۳ و شناسه ملی 14004867618 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1۳98/0۳/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف-اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای عباس بارانی باکدملی ۳100016742 
آقای رضا نیکخو امیری با کد ملی 49896099۳1 آقای عباس کریمی زاده با کد ملی ۳110906066 
ب- آقای اشکان یاوری بمی با کد ملی ۳11152۳0۳9 بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین 
صیادی با کد ملی ۳100024672 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )65000۳(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر نیروی لوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8177 
و شناسه ملی 106۳0141181 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/0۳/04 
: - آقای علیرضا حقیقی نژاد باکد ملی 0056806922 بسمت رئیس هیئت مدیره - 
خانم آنیسا دانشور با کد ملی 299۳980610 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای 
ساسان گدری با کد ملی 299۳892۳98 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. 
- کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و سایر مکاتبات و اوراق عادی و قراردادها با امضای منفرد 
نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )650002(

آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳486 و 
شناسه ملی 10860556006 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/04/2۳ : - بنا 
به اختیار تفویض شده به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ98/04/2۳ سرمایه شرکت از 
مبلغ 4 میلیارد ریال به مبلغ 25 میلیارد ریال منقسم به 25000000 سهم 1000 ریالی بانام 
عادی از محل سود انباشته افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )658176(

آگهی تغییرات شرکت افراز انرژی کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12265 
و شناسه ملی 106۳018۳221 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
برای مدت دو سال  قرار ذیل  به  مدیره  الف-اعضاء هیئت  مورخ 1۳98/06/0۳  العاده 
انتخاب گردیدند: آقای سعید درویش زاده ماهانی باکدملی ۳۳9248۳192 آقای رضا درویش زاده 
ماهانی با کدملی ۳۳80۳۳22۳2 آقای حجت درویش زاه ماهانی با کدملی 6070025۳18 ب- آقای 
نصراله علینقی با کد ملی 2994085976 بسمت بازرس اصلی و آقای محمد جواد کیانی فر با کد 
ملی 2994080818 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ج- 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 )658174(

آگهی تغییرات شرکت افراز انرژی کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12265 
و شناسه ملی 106۳018۳221 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/06/0۳ 
الف-تعیین سمت مدیران : آقای سعید درویش زاده ماهانی باکدملی ۳۳9248۳192 
با کدملی  ماهانی  زاده  درویش  رضا  آقای  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت 
کدملی  با  ماهانی  زاه  درویش  حجت  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   ۳۳80۳۳22۳2
6070025۳18 به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و قراردادها و کلیه 
اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )658167(

آگهی تغییرات شرکت پردیس نگین آفتاب کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 14267 و شناسه ملی 14005776492 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1۳97/08/20 : ـ اعضای هیات مدیره : آقای حسن علی احمدی 
به شماره ملی -2990۳92076آقای محمدرضا صافی به شماره ملی 2992815780 
-خانم مونس سجادیان به شمارملی 2992721646 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای عارف 
طهماسبی سروستانی به شماره ملی 2992614955 به سمت بازرس اصلی آقای وحید کریمی به 
شماره ملی 299405094۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )6576۳۳(

تاسیس شرکت سهامی خاص طالیه داران سپهر صنعت بابک درتاریخ 1۳98/08/18 
به شماره ثبت 1714 به شناسه ملی 14008746915 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل: مشاوره، طراحی، نظارت، ساخت، نصب و 
راه اندازی، تعمیر و نگه داری، بازرسی فنی و تعمیرات اساسی مربوط به کلیه پروژه های صنعتی، 
عمرانی، تاسیساتی، برق و کنترل، پژوهش و مطالعات در زمینه کلیه موارد فوق و همچنین سیستم 
های کنترل و بهینه سازی آالینده ها و تجهیزات مرتبط به آن ها نظیر الکتروفیلترها، بگ فیلترها، 
فیلترهای هیبریدی، برج های خنک کن، اسکرابرها و سایر تجهیزات باالدست و پایین دست همچنین 
فعالیت های مرتبط با سیستم های برق و کنترل مربوطه شامل طراحی، ساخت و نصب، راه اندازی، 
اجرای اتوماسیون صنعتی سیستم های کنترل و ابزار دقیق تولید و ساخت ماشین آالت، لوازم و 
تجهیزات در زمینه های مختلف، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی با رعایت 
قوانین و مقررات جاری کشور جمهوری اسالمی ایران. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
شهربابک ، بخش مرکزی ، شهر شهربابک، محله قطب آباد ، کوچه یزدی ، کوچه کوچکعلی 8 ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی 77517۳7668 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 7۳7/89۳۳09 مورخ 1۳98/08/04 نزد بانک ملت 
شعبه شهربابک با کد 46045 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای فضل اله جعفری به 
شماره ملی 2451501782و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم پریسا اسمعیلی نیا به شماره ملی ۳140081۳91و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقای سعید کشاورزی بابکی به شماره ملی 4420۳06491و به سمت 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 سایر تعهدات حقوقی و محضری با امضا مدیرعامل به اتفاق 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین نامه های عادی و اداری صرفا با 
یکی از دو امضا فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای محمود کشاورزی بابکی به شماره ملی ۳149027764 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی خانم سرور رستگاری به شماره ملی ۳149۳8928۳ 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک )657629(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1548۳ و شناسه ملی 14007599741 به استناد صورتجلسه مجمع 
به  منتهی  مالی  صورتهای   -  :  1۳98/07/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
1۳97/12/29 )شامل ترازنامه ، صورتحساب سود وزیان ، صورت گردش وجوه نقد ، صورت سود و 
زیان جامع به انضمام یادداشتهای همراه آن ( مورد تصویب و تائید قرارگرفت . - روزنامه کثیراالنتشار 
»کرمان امروز « برای درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت انتخاب گردید . - آقایان مجید نورانی به 
کدملی 00809۳1294 - تورج نجف آبادی پور به کدملی ۳0711851۳8 - کاوه نورائی به کدملی 
آقای   - شدند.  انتخاب  سال   2 مدت  برای  مدیره  هیات  جدید  اعضای  عنوان  به   2992915815
سید مرتضی علوی باکدملی 0079585868بسمت بازرس اصلی وخانم نوشین حمزه به کد ملی 
۳1000801۳0 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )657621(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1548۳ و شناسه ملی 14007599741 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1۳98/07/20 : - شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 
حداقل ۳ تا 5 عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از  بین صاحبان سهام  انتخاب می 
شوند اداره خواهد شد مدیران کاًل یا بعضاً قابل عزل می باشند و ماده ۳1 اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )657618(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی هوراد راه کوهساران شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 15554 و شناسه ملی 1400768۳9۳8 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1۳98/07/25 الف- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء منفردمدیرعامل خانم فاطمه 
عرفانی به شماره ملی 2994096900 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های اداری و 

عقد قراردادهای کاری با امضای رئیس هیت مدیره اقای امین مومنی به شماره ملی 2991699507یا 
مدیرعامل خانم فاطمه عرفانی به شماره ملی 2994096900با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )657614(

آگهی تغییرات شرکت پاک تابان امید راور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳62 
و شناسه ملی 140064647۳7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1۳98/06/25 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقایان حسن نوروززاده راوری با شماره ملی ۳210010978 و موسی 
احمدی با شماره ملی ۳0902۳0100 و حسن مظفری نژاد راوری با شماره ملی ۳219819109 
به عنوان اعضاء اصلی و آقایان مهدی آبادی جوراوری با شماره ملی ۳219962106 و عباس استوارزاده 
راوری با شماره ملی ۳219866905 به عنوان اعضاء علی البدل ب-آقای علی رستمی راوری با شماره 
ملی ۳219781284 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهرداد کریمی با شماره ملی ۳256۳18۳۳9 
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 مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور )65761۳(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 2265 و شناسه ملی 106۳0104۳57 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1۳98/04/25 : - گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملی 101028۳7162 
به نمایندگی آقای مرتضی دالوری پاریزی به کد ملی ۳071659۳01 به سمت رئیس هیأت مدیره - 
شرکت خدماتی و بازرگانی خّیر کرمان به شناسه ملی106۳0088842 به نمایندگی آقای محمدکاظم 
سلطانی به کد ملی 2297۳۳7698 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای محمدعلی برازوان به 
کد ملی 2992۳75217 به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره . - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه یکی از دو امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیأت مدیره به 
همراه مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )657610(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1548۳ و شناسه ملی 14007599741 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1۳98/07/20 : - آقای مجید نورانی به کد ملی 00809۳1294 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای تورج نجف آبادی پور به کد ملی ۳0711851۳8 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای کاوه نورائی به کد ملی 2992915815 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر 
عامل - کلیه پیمانها ، تفاهم نامه ها ، معامالت ، قراردادها و عقود اسالمی ، تضامین ، تعهدات ، اسناد 
واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره با امضای مشترک رییس هیئت 
مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است . سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای انفرادی 
مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )657609(

آگهی تغییرات شرکت آبادان گستر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10508 
و شناسه ملی 106۳0164000 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1۳98/07/1۳ : - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
- آقای آرش بیگ زاده باکدملی 2994051540 و آقای هادی ایزدی باکدملی 5۳59979526 و آقای 
شایان بیگ زاده باکدملی 2980285۳41 - آقای رضا عرب آبادی با کدملی 299۳856812 بسمت بازرس 
انتخاب  البدل بمدت یکسال  بازرس علی  با کدملی ۳1۳0987665 بسمت  اصلی و خانم عاطفه دادور 
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 )657605(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 106۳0104۳57  شناسه  و   2265
مورخ 1۳98/04/24 : - موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی 
1010۳509060 به سمت بازرس اصلی و آرمان آروین پارس به شناسه ملی 1010۳5۳895۳ به سمت 
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای سال مالی منتهی به 97/12/29 تایید و 
تصویب مجمع رسید. - روزنامه رسمی کثیر االنتشار و 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 )657601(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1951 و شناسه ملی 10860546109 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1۳98/07/01 الف-تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده : شرکت سرمایه گذاری 
صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی 106۳0061۳17 به سمت رئیس هئیت مدیره به 
تعاونی کارکنان  به شماره ملی 44۳0544441 شرکت  نژاد  آقای حمیدرضا اخالقی یزدی  نمایندگی 
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو به شناسه ملی 108601077۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به نمایندگی آقای علینقی ابوالهادی زاده به شماره ملی ۳052019872 شرکت ارفع سازان کرمان 
به شناسه ملی 108602۳1529 به سمت عضو هئیت مدیره به نمایندگی آقای محمدهابیل داوری با 
شماره ملی۳051048216 شرکت تولیدی معدنی مدواربه شناسه ملی 106۳0110402 به سمت عضو 
هئیت مدیره به نمایندگی اقای اکبر بادیه نشین به شماره ملی ۳0716292۳0 شرکت صنعتی و معدنی 
آریاناران سرچشمه به شناسه ملی 10860558918به سمت عضو هئیت مدیره به نمایندگی آقای احسان 
شریفی به شماره ملی 2991708026 آقای علینقی ابوالهادی زاده به شماره ملی ۳052019872 به 
سمت مدیرعامل)خارج از شرکا( ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقای علینقی 
ابوالهادی زاده به سمت مدیرعامل و امضای متغیر شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان به سمت 
رئیس هئیت مدیره به نمایندگی آقای حمیدرضا اخالقی یزدی نژاد و شرکت ارفع سازان کرمان به سمت 
عضو هئیت مدیره به نمایندگی آقای محمدهابیل داوری همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی واداری 
به امضای آقای علینقی ابوالهادی زاده به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )657595(

آگهی تغییرات شرکت پاک تابان امید راور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳62 و شناسه 
ملی 140064647۳7 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳98/06/25 الف-تعیین سمت 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی ۳0902۳0100  شماره  با  احمدی  موسی  آقای   : مدیران 
آقای حسن مظفری نژاد راوری با شماره ملی ۳219819109 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن 
نوروززاده راوری با شماره ملی ۳210010978 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن نوروززاده راوری با شماره 
ملی ۳210010978 به سمت مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و 
سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور )657594(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  پاک  جا  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت 4047 و شناسه ملی 106۳0114712 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1۳98/05/20 الف-تعیین سمت مدیران : آقای کامران صنعتی باکدملی 2990۳702۳4 
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم اعظم ابراهیمی باکدملی ۳09074۳450 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل خانم صغری ایزدی یزدان آبادی با کد ملی ۳090510111 به سمت عضو 
هیئت مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و 
سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )65759۳(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی جا پاک کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
4047 و شناسه ملی 106۳0114712 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1۳98/05/20 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای کامران صنعتی با کد ملی 2990۳702۳4 خانم اعظم ابراهیمی با کد ملی 
۳09074۳450 خانم صغری ایزدی یزدان آبادی با کد ملی ۳090510111 ب- آرزو ابراهیمی با کد 
ملی 299۳795562 بسمت بازرس اصلی و خانم سمیه دریا قلی بیگی با کد ملی 22978۳۳8۳0 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- 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 )657591(
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آخرین آمار مقرری 
بگیران بیمه بیکاری

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از شناسایی 
مقرری  تعداد  گفت:  و  داد  خبر  مشکل  دارای  بنگاه   ۱۲۰۰
بگیران بیمه بیکاری با کاهش سه درصدی به ۲۵۵ هزار نفر 

رسیده است.
کریم یاوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آمارها 
تا پایان شهریور ماه ۱۲۰۰ بنگاه دارای مشکل شناسایی شد 
و مشکالت آنها در کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع 

تولید مورد حل و فصل قرار گرفت.
در  شاغل  کار  نیروهای  از  صیانت  کار  وزارت  افزود:  وی 
در  منظور  همین  به  و  دارد  برعهده  را  اقتصادی  بنگاههای 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکالت بنگاهها را به دقت 

و با جدیت رصد و در جهت حل و فصل آنها گام برمی دارد.
حفظ ۲۰۰ هزار شغل در شش ماهه امسال

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در عین 
حال از حفظ ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در شش ماهه امسال 
خبر داد و گفت: با همراهی بنگاه های اقتصادی، کارگران و 
کارفرمایان و همکاری بانکها و بیمه ها و حمایت و پیگیری 
مسئوالن استانها از ریزش ۲۰۰ هزار نیروی کار در کشور طی 
شش ماهه نخست امسال جلوگیری شد. وزارت کار در گام 
اول بر حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و جلوگیری از خروج 
نیروهای کار و در گام بعد در صورت تداوم مشکل بر همکاری 
وزارتخانه ها و دستگاههای صادر کننده مجوز فعالیت بنگاه 

برای حل مشکالت تاکید دارد.
حال  در  کرد:  اظهار  تولیدی  بنگاههای  مشکالت  درباره  وی 
از  مسایلی  و  نیست  بنگاه ها  مشکل  تنها  نقدینگی  حاضر 
برخی  و  محصول  انباشت  تولیدی،  هزینه  بودن  باال  جمله 
سوءمدیریت ها در مشکالت بنگاه اثرگذار بودها است. عالوه بر 
این واحدهای تولیدی با مشکالتی همچون واردات بی رویه 

کاال، رکود و قاچاق کاال هم مواجه هستند.
تا  نفر  هزار   ۲۶۳ به  بیکاری  بیمه  مقرری  پرداخت 

شهریور 
بیکاری  بیمه  بگیران  تعداد مقرری  آمار  یاوری درباره آخرین 
نیز گفت: بر اساس آمارها تا پایان شهریور ماه ۲۶۳ هزار نفر 
مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند که این میزان نسبت به 
مهر ماه امسال با کاهش حدود سه درصدی مواجه بوده و به 

۲۵۵ هزار نفر رسیده است.
به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
همه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی که 
بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده باشند می توانند از 

مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.
مهم  حمایت های  از  یکی  بیکاری  بیمه  ایسنا،  گزارش  به 
تأمین اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار کشور است 
تا کارگرانی که به طور غیر ارادی بیکار می شوند برای اینکه از 
مشکالت معیشتی در امان بمانند تحت پوشش بیمه بیکاری 
قرار بگیرند. پیش از این تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
بیکاری  بیمه  بود. پرداخت مقرری  اعالم شده  نفر  ۲۶۰ هزار 
به افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و به افراد 

متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای:
سران قوا تصمیم گرفتند و من حمایت می کنم

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
دولت اجازه گرانی کاالها را نمی دهد

سهمیه بنزین سرویس مدارس و آژانس ها اعالم شد

سوخت  نرخ  افزایش  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر 
یادآورشدند: من صاحب نظر نیستم لکن اگر سران سه 

قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم.
درس  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  ایسنا،  گزارش  به 
خارج فقه درباره طرح مدیریت مصرف سوخت مطالبی 
شرح  این  به  له  معظم  بیانات  مشروح  کردند،  بیان  را 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الّسالم علی سّیدنا  و  الّصالة  و  العالمین  رّب  الحمدهلّل  و 
محّمد و آله الّطاهرین و لعنة اهلّل علی اعدائهم اجمعین

قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم، من عرض بکنم که 
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مصوبه ی 
سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد؛ در برخی از شهرهای 
تعدادی  شد،  درست  هم  مشکالتی  متأسفانه  و  کشور، 
هم  کارها  این  از  شد،  تخریب  مراکزی  و  باختند  جان 
شد در این یکی دو روزه. چند نکته را باید توجه داشت؛ 

اوالً وقتی یک چیزی مصوبه ی سران کشور هست، آدم 
این  در  بنده  کند،  نگاه  او  به  خوشبینی  چشم  با  باید 
ندارم،  را  کار  این  تخصص  یعنی  ندارم  سررشته  قضیه 
گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس ها 
هم در این قضیه ی بنزین مختلف است، بعضی ها آن را 
بنابراین  میدانند،  مضر  بعضی ها  میدانند  واجب  و  الزم 
من  گفتم  قضایا؛  این  در  نیستم  صاحبنظر  که  هم  من 
صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند 
من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. 
یک  کارشناسی  پشتوانه ی  با  نشستند  قوایند،  سران 
آن  به  بشود  عمل  باید  گرفتند،  کشور  برای  تصمیمی 

تصمیم؛ این یک نکته.
از  مردم  از  بعضی  یقیناً  بله،  خب  اینکه  دوم  نکته ی 
به  یا  میشوند  ناراحت  یا  میشوند  نگران  یا  تصمیم  این 
ضررشان است یا خیال میکنند به ضررشان است به هر 
تقدیر ناراضی میشوند، لکن آتش زدن به فالن بانک این 
اشرار است،  اشرار است؛ کار  این کار  کار مردم نیست، 
این را باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معموالً 
وارد میدان میشوند،  ناباب  انسانهای  اشرار، کینه ورزان، 
اینها  با  هیجان  روی  از  هم  جوانها  از  بعضی  گاهی 
می آورند.  بار  به  را  مفاسد  این جور  و  میکنند  همراهی 
اینکه  جز  نمیکند  درست  را  مشکلی  هیچ  مفاسد  این 
اضافه  هم  را  ناامنی  هست،  که  مشکلی  هر  بر  عالوه ی 
کشوری  هر  برای  مصیبت  بزرگ ترین  ناامنی  میکند. 
است، برای هر جامعه ای است، اینها قصدشان این است. 
شما مالحظه کنید در این دو روز تقریباً یعنی دو شب و 
یک روزی که از این قضایا گذشته همه ی مراکز شرارت 

دنیا علیه ما این کارها را تشویق کردند، از خانواده ی 
و  تا مجموعه ی خبیث  پهلوی  منحوس خبیث خاندان 
جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتباً در فضای مجازی و 
در جاهای دیگر دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که 
این شرارتها انجام بگیرد. من عرضم این است هیچ کس 
به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و شایسته ای 
که به کشور خودش عالقه مند است، به زندگی راحت 
خودش عالقه مند است، به اینها نباید کمک بکند؛ اینها 

اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.
هرچه  کنند،  مواظبت  کنند،  دّقت  البته  هم  مسئولین 
من  حاال  کنند.  کم  کار  این  مشکالت  از  است  ممکن 
دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم 
قیمت  افزایش  این  که  مراقبیم  ما  که  گفتند  آمدند 
بله  افزایش قیمت اجناس و کاالها نشود؛ خب  موجب 
باز  باشد  بنا  هست،  گرانی  االن  چون  است،  مهم  این 
اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی مشکالت 
درست میکند، باید مراقبت کنند. این مراقبت ها را اینها 
امنیت کشور هم به وظایفشان  بکنند، مسئولین حفظ 
عمل کنند، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای 
گوناگون این کشور بصیرت خودشان را، آگاهی خودشان 
ناحیه ی  از  تلخ  حوادث  این  که  بدانند  دادند  نشان  را 
کیست و چگونه است، این آتش زدن و خراب کردن و 
ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال چه 
کسی است، این را بفهمند توجه کنند که میفهمند هم 
مردم ملتفتند و از اینها فاصله بگیرند. این آن توصیه ی 
طور  به  وظایف شان  به  هم  کشور  مسئوالن  است،  ما 

جدی عمل کنند. 

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تقدیر از حمایت 
در  قوا  سران  تصمیم  از  اسالمی  انقالب  رهبر 
اصالح قیمت بنزین گفت: حمایت ارزشمند مقام 
تدبیر  و  شجاعت  می دهد  نشان  رهبری  معظم 
جراحی های  انجام  برای  تصمیم گیری  زمان  در 
و  مردم  معیشت  از  حمایت  هدف  با  اقتصادی 
مطالبات  از  یکی  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود 

رهبر انقالب است.
واعظی  محمود  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به   

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه »هدف 
اصلی این طرح کمک معیشتی به طبقه متوسط 
و کمتر برخوردار است«، اظهارکرد: دولت از سال 
برای  نیاز  مورد  منابع  دنبال  به  همواره  گذشته 
کمک معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر می باشد 
که با اصالح قیمت بنزین همه درآمدها میان آنها 
از خانوارهای کشور  توزیع می شود. حدود نیمی 
خودرو ندارند و با این طرح بیشتر از درآمد بنزین 

بهره خواهند برد.

تاکید  همچنین  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
ایرادگیری و مانع  کرد: اکنون راه بهانه جویی و 
گذاری در راه دولت که مجری این تصمیم بزرگ 
همه  امیدواریم  و  شده  بسته  است  اقتصادی 
وحدت  و  همدلی  با  صاحبنظران  و  مسئولین 

بتوانیم به خوبی این طرح را اجرا کنیم.
واعظی همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقالب 
دولت  کرد:  تاکید  کاالها،  دیگر  قیمت  درباره 
قطعا این موضوع را در نظر دارد و تالش خواهد 

برخی  اجازه  بازار،  مدیریت  و  نظارت  با  کرد 
و  ندهد  را  کاالها  دیگر  گرانی   و  سودجویی ها 
را  مردم  نگرانی های  معیشتی،  حمایت های  با 

برطرف کند.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره  به اعتراضات 
مردم در برخی  شهرها افزود: دولت همواره تاکید 
کرده اعتراض امری عادی و از حقوق مسلم مردم 
و شهروندان است و همه ما می بایست در کنار 

مردم و شنونده نظرات و مطالبات آنها باشیم.

شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر 
کشور درباره سهمیه بندی بنزین سرویس مدارس 

و آژانس ها توضیحاتی داد.
دبیر  محمدیان  پوریا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشور  شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای 
درون  تاکسی های  سوخت  سهمیه  خصوص  در 
شهری اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که 
از پروژه قبلی اجرای  انجام گرفت و تجربه ای که 
طرح سهمیه بندی بنزین در کشور داشتیم، سهم 
تاکسی های تک سوز ۴۰۰ لیتر در ماه تعیین شد.

ناوگان  درصد   ۹۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
برای  داد:  ادامه  است،  سوز  دوگانه  کشور  تاکسی 
گرفته  نظر  در  لیتر   ۲۰۰ دوگانه سوز  تاکسی های 

شد که با توجه به تغییراتی که انجام شد این مبلغ 
به ۲۵۰ لیتر در ماه برای تاکسی های دوگانه سوز 

تغییر کرد.
شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر 
توجه  با  افزود:  ون  سوخت  سهمیه  درباره  کشور 
به اینکه مصرف این خودروها بیشتر از تاکسی های 
تک سوز است، برای آن ها ۶۰۰ لیتر در ماه سهمیه 
نیز  آژانس ها  خصوص  در  وی  است.  شده  تعیین 
سهمیه ای  تلفنی،  تاکسی  آژانس های  برای  گفت: 
برای  لیتر   ۲۰۰ شامل  گرفتیم  نظر  در  که 
ماه  در  لیتر   ۱۲۰ و  بنزینی  تلفنی  تاکسی های 
محمدیان  است.  گازسوز  تلفنی  تاکسی های  برای 
اینترنتی  تاکسی های  سوخت  سهمیه  به  اشاره  با 

بیان کرد: در صورتی که راننده این تاکسی ها بیش 
از ۲۰۰ کیلومتر در ماه رانندگی کرده باشد، مابه 
سهمیه  ماه،  در  لیتر   ۳۰۰ سقف  تا  آن  التفاوت 
عالی  شورای  دبیر  است.  شده  پیش بینی  بنزین 
خصوص  در  کشور  شهرهای  ترافیک  هماهنگی 
سهمیه سوخت وانت بارها و موتورسیکلت ها اظهار 
بنزینی  پرمصرف  وانت های  سوخت  سهمیه  کرد: 
۳۰۰ لیتر، دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر و سهمیه سوخت 
دوگانه  و  لیتر  بنزینی ۲۰۰  مصرف  کم  وانت های 
سوز ۶۰ لیتر در ماه پیش بینی شده است. ضمن 
اینکه سهمیه موتورسیکلت در هر ماه ۲۵ لیتر در 

نظر گرفته شده است.
نیز  مدارس  سرویس  سهمیه  خصوص  در  وی 

سامانه  قالب  در  مدارس  سرویس های  گفت: 
دانش آموزی(  نقل  و  حمل  پایش  )ناوگان  سپند 
ساماندهی می شود و جابجایی مسافر که دانش آموز 
انجام می دهد و در نتیجه مشمول سهمیه  است، 

سوخت قرار می گیرد.
محمدیان با بیان اینکه در گذشته سرویس مدارس 
جزو سهمیه بگیرهای بنزین نبود، تصریح کرد: بر 
این اساس برای سرویس های مدارس ۱۲۰ لیتر در 

ماه سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است.
پرورش  و  آموزش  وزیر  حاجی میرزایی  محسن    
نیز اعالم کرد: با هماهنگی به عمل آمده، سهمیه 
تأمین خواهد  نیاز سرویس مدارس  سوخت مورد 

شد.

خبر

دادستان کل کشور طی بخشنامه ای به دادستان های 
عمومی و انقالب مراکز استان ها بر جلوگیری مسئولین 
از افزایش قیمت کاالها به بهانه اجرای طرح مدیریت 
مردم،  مشکالت  کاهش  منظور  به  و  سوخت  مصرف 

تاکید کرد.
االسالم  حجت  بخشنامه  متن  ایسنا،  گزارش  به 

محمدجعفر منتظری در این باره به شرح زیر است:
العالی مبنی  نظر به تأکید مقام معظم رهبری مدظله 

قیمت  افزایش  از  مسئولین  کامل  مراقبت  لزوم  بر 
سوخت  مصرف  مدیریت  طرح  اجرای  بهانه  به  کاالها 
و به منظور کاهش مشکالت مردم، مقتضی است: اوال: 
قبیل مجامع صنفی، سازمان  از  متولی  با سازمان های 
از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات  حمایت 
از  و  آورده  عمل  به  الزم  همکاری  و  تعامل  حکومتی 
بنزین  بهای  افزایش  بهانه  به  قیمت  افزایش  هرگونه 
ارائه خدمات قضایی پیشگیرانه  به  جلوگیری و نسبت 

اقدام نمایید.
اشرار  شرارت  اثر  در  که  کسانی  و  عزیز  مردم  از  ثانیا: 
زیان شده اند  و  دچار خسارت  آنان،  اموال  به  تعدی  و 
حوزه های  و  دادستان ها  به  مراجعه  با  شود  خواسته 
نمایند  اقدام  شکایت  طرح  به  نسبت  مربوط،  قضایی 
و  امنیتی  نیروهای  توسط  این جنایت که  مرتکبین  تا 
انتظامی شناسایی شده یا می شوند یا تحت تعقیب قرار 

گرفته اند، به جبران خسارت وارد شده محکوم گردند.

قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت 
گفت: ۲۰ داروی بیوتکنولوژی های تک را که عمدتا 
در درمان سرطان و بیماری های روماتولوژی کاربرد 

دارند در کشور تولید می شود.
فارس،  خبرگزاری  سالمت  خبرنگار  گزارش  به   
و  تحقیقات  معاون  مقام  قائم  آخوندزاده  شاهین 
فناوری وزیر بهداشت، در حاشیه نشست هم اندیشی 

ذی نفعان  و  رشد  مراکز  تحقیقاتی،  مراکز  رؤسای 
حوزه علوم دارویی کشور در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت:  ایران در دو سال گذشته از نظر تولید علم 
در منطقه اول بوده و با فاصله نسبت به کشور ترکیه 

از نظر تعداد مقاالت و ارجاعات قرار داشته است.
وی افزود: به طور اخص برنامه امروز هم اندیشی بین 
مراکز تحقیقاتی علوم دارویی، مراکز رشد و صنعت 

داروسازی بوده و علت آن نیز این است که در تولید 
علم داروسازی رتبه ۷ دنیا از نظر استنادات و ۸ دنیا 
از نظر تعداد مقاالت را داریم و پتانسیل تولید علم ما 
باید به محصول تبدیل شود که خوشبختانه صنعت 
اوج تحریم  این نظر نمونه است و در  از  داروسازی 

روی پای خود هستیم.
وی با بیان اینکه حدود ۹۶ درصد داروهای مصرفی 

می کنیم  تولید  را  دارویی  اولیه  مواد  درصد   ۷۰ و 
دانشکده های  در  تولیدشده  علم  می دهد  نشان  که 
داروسازی به خوبی استفاده می شود افزود: همچنین 
در  عمدتا  که  را  های تک  بیوتکنولوژی  داروی   ۲۰
کاربرد  روماتولوژی  بیماری های  و  سرطان  درمان 
دارند، تولید می کنیم که از این نظر رتبه باالیی در 

منطقه داریم.

در بخشنامه دادستان کل کشور تاکید شد:
خسارت دیدگان شکایت کنند تا اشرار تعقیب و محکوم شوند

تولید ۲۰ داروی های تک در کشور

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9801258
طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرائی بدین وسیله به آقای مصطفی حسنی 
دارستان فرزند ابراهیم به شماره ملی 2993074571 ابالغ می شود بابت مهریه به 
همسر خود مبلغ 4/535/800/000 ریال بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
در  فوق  به کالسه  و  اجرائیه صادر  قانونی  تشریفات  از  نموده پس  اجرائیه  درخواست صدور  
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی وفق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. 1184 م/الف
زهرا سرمست - کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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رئیس هیات فوتبال راور؛

مجموعه شهید شبستری راور

 تکمیل می شود
و  نور  برج  خوابگاه،  احداث  برای  پیگیری  از  راور  فوتبال  هیات  رئیس 
بر  شهرستان  این  شبستری  شهید  مجموعه  در  مصنوعی  چمن 

اساس مصوبه سال ۹۷ خبر داد.
احمد کاربخش رئیس هیات فوتبال شهرستان راور در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
ضمن تبریک عید والدت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 
و امام صادق علیه السالم به اقدامات انجام شده هیئت فوتبال این 
شهرستان در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و احیای چمن طبیعی مجموعه 
شهید شبستری، برگزاری کالس های متعدد آموزشی و دانش افزایی 
و  فوتبال  های  رشته  در  داوران  و  مربیان  دانش  ارتقاء  راستای  در 
فوتسال از جمله کالس درجه ۳ و درجه ۲ داوری و کالس مربیگری 
فوتبال درجه c ایران، میزبانی مسابقات فوتبال استان در رده های 
باشگاه های  همت  به  پیشکسوتان  و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن، 
و  رده های سنی شهرستان  کلیه  مسابقات  برگزاری  راور،  شهرستان 
پیگیری  با  کرمان  مس  باشگاه  توسط  یابی  استعداد  پایگاه  ایجاد 
هیئت فوتبال شهرستان راور و مساعدت قرایی رئیس هیئت فوتبال 

استان کرمان را از مهمترین این فعالیت ها برشمرد.  
او به اقدامات در حال انجام این هیئت اشاره کرد و  افزود: پیگیری 
در  خوابگاه  احداث  طبیعی،  چمن  میدانی  و  دو  پیست  ترمیم 
چمن  محوطه  در  نوری  برج  احداث  شبستری،  شهید  مجموعه 
طبیعی مجموعه شهید شبستری راور، احداث چمن مصنوعی در 
میزبانی   ،۱۳۹۷ سال  مصوبه  اساس  بر  شبستری  شهید  مجموعه 
کالس  میزبانی  و  استان  فوتسال  و  فوتبال  بزرگساالن  مسابقات 
انجام  اقدامات در حال  از  راور   بانی در شهرستان  مربیگری دروازه 

این هیئت است.
توجهش  دلیل  به  استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی  از  کاربخش 
تصریح  و  تشکر  راور  شهرستان  ویژه  به  استان  شهرستان های  به 
کرد: همین توجه و پیگیری های وی سبب شده ما برای انجام این 

اقدامات، تالشی دو چندان داشته باشیم.
او بیان کرد: روحیه جهادی و خستگی ناپذیری، انرژی زیادی به ما 
در  فعالیت های خوبی  انجام  امر سبب  منتقل می کند که همین 

فوتبال راور شده است.

قطعی اینترنت در کرمان 

ادامه دار شد
در حالی که مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان از قطع 
نبودن اینترنت در کرمان خبر داده است، اما این مشکل همچنان در 

استان کرمان وجود دارد و نمی توان سایتی را باز کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  مدیرکل 
تاریخ  در  مصاحبه ای  طی  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
با خبرگزاری ها ی استان گفت: در بحث قطعی  آبان ۱۳۹۸  شنبه ۲۵ 
مشکلی  هیچ  کرد  عنوان  باید  کرمان،  استان  در  شده  مطرح  اینترنت 

وجود ندارد و قطعی اینترنتی در استان نداریم.
الهامی بیان داشته است:با وجود قطعی اینترنت تلفن همراه هم اکنون 

مشکلی در زمینه اینترنت تلفن همراه در استان کرمان وجود ندارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان گفت: اینترنت همراه 
خیلی از مناطق استان کرمان G ۳ و G ۴ بوده و حتی در برخی نقاط 
ارائه می شود و قطع شدن در کار نیست و در خصوص  نیز اینترنت  

قطعی اینترنت نگرانی وجود ندارد.
سایتی   هیچ  نشدن  باز  و  اینترنت  ظاهری  بودن  وصل  به  توجه  با  اما 

پیگیر درج این خبر شدیم.
به سراغ  مدیر کل ارتباطات رفتیم تا ببینیم مشکل از کجاست؟ طی 
تماس تلفنی متوجه شدیم که وی در مرخصی بوده و پاسخگو نیستند.

به سراغ معاونین این اداره کل رفتیم، اما متاسفانه آن ها نیز در دسترس 
نبودند.

شنیده ها حاکی است که الهامی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان کرمان پس از گفتگو با خبرگزاری ها در کرمان برای قطع نبودن 
هم  همراهشان  تلفن  گوشی  و  رفته  مرخصی  به  استان  در  اینترنت 

خاموش شده است.

دادستان بم خبر داد؛

دستگیری ۱۵ اغتشاشگر در بم 

برخورد  امنیت  و  نظم  مخالن  با   

می شود
دادستان بم گفت: تعداد ۱۵ نفر از اغتشاشگران نظم و امنیت که باعث 

نگرانی و وحشت مردم شده بودند دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، ضیاالدینی 
دادستان بم گفت: تعدادی از اغتشاشگران نظم و امنیت به بهانه قیمت 
باعث  و  را بسته  زاهدان  بم-  و  بم -کرمان  ترانزیتی  سوخت که  جاده 
نگرانی و وحشت مردم شده بودند شناسایی و  ۱۵ نفر از عوامل اصلی 

آنها دستگیر شدند که تعدادی از این اغتشاشگران غیر بومی بودند.
انجام  حال  در  بم  اغتشاش شهر  عوامل  شناسایی  گفت:  بم  دادستان 

است و به  زودی دستگیر می شوند.
ضیالدینی دادستان بم گفت : با مخالن نظم و امنیت و اراذل اوباش به 

شدت بر خورد می کنیم.

 رییس یک باشگاه فوتبال ایتالیایی پس از پیروزی 
۲۷ بر صفر این تیم در یک دیدار، سرمربی خود را 

اخراج کرد.
خبر  این  درج  با  ای اس پی ان  تلویزیونی  شبکه 
نوشت: تیم زیر ۱۸ سال اینویکتاسائورو که در ایالت 
قرار  کالچو  مارینا  برابر  دارد،  قرار  ایتالیا  توسکانی 
گرفت و نتیجه روی اسکوربرد ورزشگاه را به عددی 

عجیب رساند؛ نتیجه ای که البته به قیمت از دست 
رفتن شغل »ماسیمیلیانو ریچینی« تمام شد.

مدیر ورزشی باشگاه قعرنشین مارینا، پس از بازی لب 
به شکایت گشود و مدعی شد که تیم حریف آنان را 

تحقیر کرده است.
به  این دیدار گلباران شد که  تیم در حالی در  این 
دلیل تعدد مصدومان، یکی از بازیکنان وسط خود را 

در داخل دروازه قرار داد و این بازیکن ۱۹ گل از ۲۷ 
گل را دریافت کرد.

رییس  بروگلی«  »پائولو  اعتراض،  این  دنبال  به 
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  اینویکتاسائورو 
با سرمربی خود قطع  تا  باشگاه تصمیم گرفته  این 

همکاری کند.
در این بیانیه آمده است: زمانی که مطلع شدیم تیم 

جوانان ما با ۲۷ گل مارینا را شکست داده، بی نهایت 
ارزش های  شدیم؛  متاثر  قلب  صمیم  از  و  غافلگیر 
باشگاه با چنین اتفاقی در تضاد کامل است؛ حریفان 
همیشه باید مورد احترام قرار گیرند و این اتفاق  رخ 
نداد. بر این اساس، ضمن عذرخواهی از باشگاه مارینا، 
اعالم می کنم که به طور متفق القول تصمیم گرفتیم 

تا ریچینی را اخراج کنیم.

تیم ایتالیایی ۲۷ بر صفر بُرد و سرمربی خود را اخراج کرد
خبر

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه با 
دیدار تیم های گل گهر سیرجان و ماشین سازی 

تبریز آغاز می شود.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  ورزشی  گروه  گزارش  به 
لیگ  یازدهم  هفته  از  نخست  روز  چارچوب  در 

فوتبال گل  تیم های  پنجشنبه  ایران  فوتبال  برتر 
گهر سیرجان و ماشین سازی تبریز به مصاف هم 

می روند.
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸

• گل گهرسیرجان - ماشین سازی تبریز ۱۵:۳۰

• پارس جنوبی جم - پیکان ۱۷:۴۵
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

• تراکتور - شهر خودرو ۱۵:۳۰
• پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان ۱۷:۳۰

• صنعت نفت آبادان - سپاهان ۱۸:۰۰

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
• سایپا - شاهین شهرداری بوشهر ۱۶:۱۵

• ذوب آهن - فوالد ۱۷:۳۰
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

• نساجی مازندران - استقالل ۱۷:۳۰

اعالم برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران

با پایان یافتن رقابت های کاراته وان پسران 
نخست  عنوان  کسب  با  ها  کرمانی  ایران، 
مقام  و  جوانان  و  نوجوانان  سنی  ی  رده  دو 
را  گان  تعجب همه  امید،  رده ی سنی  سوم 

برانگیختند.
و  عمومی  روابط  کمیته  رئیس  نخعی،  هادی 
در  کرمان  استان  کاراته  هیات  رسانی  اطالع 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
مرحله  سومین  گفت:   ، جوان   خبرنگاران 
و  هزار  با حضور  ایران  وان  کاراته  رقابت های 
۸۵۹ کاراته کا در دو بخش آقایان و بانوان به 
میزبانی استان فارس، شهر شیراز برگزار شد.

وان  کاراته  رقابت های  در  اینکه  اعالم  با  او 
مازندران  و  کرمان  استان های  ایران،  پسران 
درخشش  به  داشتند،  را  عملکرد  بهترین 
کرمانی ها در این مسابقات اشاره کرد و افزود: 
در پایان این رقابت ها، کرمان در رده بندی 

رده سنی نوجوانان با کسب ۳ طال و یک برنز 
بر سکوی نخست ایستاد، در رده سنی جوانان 
نیز با کسب ۲ طال و یک برنز اول شد و در 
با کسب یک طال،  امید  بندی رده سنی  رده 
یک نقره و ۳ برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

سوم  مرحله  کلی  نتایح  کرد:  تصریح  نخعی 
مسابقات کاراته وان ایران در بخش پسران به 

شرح زیر است:
رده بندی رده سنی نونهاالن
۱- مازندران:۳ طال، یک برنز

۲. تهران: ۲ طال و ۲ نقره
۳- قم: یک طال، یک نقره، ۲ برنز

۴- قزوین: یک طال و یک برنز
۵- یزد: یک طال

۶- فارس: ۲ نقره و ۳ برنز
۷- البرز، اصفهان: یک نقره و یک برنز

۸- خوزستان: یک نقره

۹- کرمان: ۳ برنز
۱۰- لرستان: ۲ برنز

۱۱- خراسان رضوی، مرکزی: یک برنز
رده بندی رده سنی نوجوانان
۱- کرمان: ۳ طال و یک برنز

۲- تهران:یک طال، یک نقره و ۳ برنز
۳- ایالم، البرز، اصفهان: یک طال

۴- مازندران: ۳ نقره و ۲ برنز
۵- زنجان، مرکزی، آذربایجان غربی: یک نقره

۶- فارس: ۴ برنز
۷- هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، 

گیالن: یک برنز
رده بندی رده سنی جوانان

۱- کرمان: ۲ طال و یک برنز
۲- فارس: یک طال، ۲ نقره و یک برنز

۳- تهران: یک طال، یک نقره و یک برنز
۴- گیالن، قم: یک طال و یک برنز

۵- مرکزی: یک طال
۶- اصفهان، البرز: یک نقره و یک برنز

۷- کرمانشاه، گلستان: یک نقره
۸- مازندران: ۳ برنز

غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان   -۹
کردستان، زنجان: یک برنز

رده بندی رده سنی امید
۱- مازندران:۲ طال

۲- قم: یک طال، ۲ نقره و ۲ برنز
۳- کرمان: یک طال، یک نقره و ۳ برنز

۴- گیالن: یک طال، یک برنز
۵- مرکزی، خراسان رضوی: یک طال

۶- البرز: ۲ نقره و یک برنز
۷- اصفهان: یک نقره، ۲ برنز

۸- آذربایجان شرقی: یک نقره
۹- تهران: ۳ برنز

۱۰- کهکیلویه و بویر احمد، بوشهر: یک برنز

در پایان رقابت های کاراته وان پسران ایران؛
عملکرد طالیی کرمانی ها همه را میخکوب کرد

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت انجام تعمیرات ابنیه صنعتی و مسکونی، راه های ارتباطی و کلیه تاسیسات ساختمانی مرتبط 
با ابنیه در قالب کارگاه بنایی در شهر مس سرچشمه اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی 
که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند،  دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به 
شرح ذیل و حداکثر سه روز پس از تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان،  شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا،  شرکت ارفع سازان 
کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286- 034 و 34310599 واحد 

دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1- تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2- تصویر اساس نامه شرکت 3- مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 4- تصویر 
نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5- رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6- در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از 

سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 
قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی 

برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

اداره کل استاندارد استان کرمان در نظر دارد مزایده چهار مورد خودرو سبک، به شرح ذیل در سال 1398، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مزایده به 
وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند. کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد،  الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

اطالعت تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934- 021
تاریخ انتشار مزایده در سامانه از روز شنبه مورخ 1398/09/02 می باشد.

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.665776

آگهی شناسایی پیمانکار 

آگهی تجدید مزایده فروش خودرو
)نوبت اول(

شماره شاسی رنگ مدل توضیحات ردیف نوع خودرو

۱۳۸۳ قابلیت پالک گذاری بژ ۸۳۰۴۷۷۷۱ ۱ سواری پژو ۴۰۵
قابلیت پالک گذاری ۱۳۹۴ NAB۳۷۹۶۱۹FA۰۰۰۱۲۱ سفید ۲ مینی بوس آرین

اسقاط ۱۳۷۱ سفید ۳۷۹۳۹۱۱۶۰۰۸۴۰۸ ۳ مینی بوس
۱۳۷۷ سفید ۰۰۷۶۴۹۰۰۷۳ سواری پیکان
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سرویس هنری کرمان امروز

تصنیف یکی از مقوالت پرطرفداری است که از گذشته تاکنون عالوه بر اهالی موسیقی، عامه مردم 
آثار  ابزار مدرنی چون گرامافون  به واسطه وجود  از آن زمان که  داده اند.  نشان  توجه  به آن  نیز 

موسیقایی ضبط و ثبت شده اند، هنرمندان زیادی اقدام به ساخت اثر کرده اند.
جنبش  آغاز  و  قاجاریه  دوره  اواخر  به  امروزی،  شکل  به  تصنیف  رواج  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
مشروطه ایران نسبت داده می شود. در این دوره، شاعران و آهنگسازان بیش از گذشته به تولید و 
اجرای تصنیف روی آوردند اما قدمت تصنیف  و پیشینه آن به گذشته های دورتر می رسد. آنطور که 
در تاریخ آمده، پیشینه و قدمت تصنیف در ایران به دوره تیموریان و زمان حیات عبدالقار مراغه ای 
خاطراتشان  در  بودند  آمده   ایران  به  صفویه  دوران  در  که  سفرنامه نویسان  از  برخی  بازمی گردد. 
به اجرای موسیقی ساز و آوازی یا همان تصنیف اشاره کرده اند. هنری جرج فارمر نیز از کاربرد 
سازهایی چون کمانچه و عود در تصنیف گفته است. در واقع، اختراع گرامافون و ورود آن به ایران 
بود که باعث ضبط و ثبت آثار مختلف شد. این وسیله کارآمد در دوران قاجار و عهد ناصری به 
ایران آمد و مردم و هنرمندان آن را »حافظ  الصوت« و »حبس الصوت« می نامیدند. برادران فراهانی، 
حبیب سماع حضور و نایب الدوله هنرمندانی هستند که صدای ساز و آواز آنها برای نخستین بار 
بر روی صفحه گرامافون ضبط شده و پس از آنها نیز آهنگسازان، نوازندگان و خوانندگان دیگر به 

تولید و انتشار آثارشان پرداخته اند.
اهمیت تصنیف نزد عامه مردم و دالیل آن

به طور کلی در میان آثار ضبط شده از دوره قاجار به بعد تصنیف ها سهم بیشتری دارند؛ شاید 
به این دلیل که عامه مردم تصنیف را بیش از آثار دستگاهی می پسندند. از طرفی زبان عامیانه 
و مردمی تصنیف ها، همچین موضوع و محتوای عاشقانه  آنها موارد دیگری بودند که عالقه عوام 
را به این نوع آثار بیشتر می کردند. یکی دیگر از دالیل توفیق تصنیف و تصنیف سرایی تنوع در 
عاشقانه  مضامین  به  تصنیف ها  محتوای  و  موضوع  آن  از  پیش  و  قاجار  دوره  در  است.  مضامین 
محدود نمی شد. بر اساس آثار باقی مانده از قرون گذشته، بسیاری از تصنیف های گذشته، عالوه 
بر پرداختن به مضامین عاشقانه، وضعیت سیاسی و اجتماعی ادوار مختلف را منعکس می کردند 
که البته این مفهوم، با آنچه در موسیقی قدیم ایران )پیش از قرن دوازدهم هجری( تصنیف نامیده 

می شد، متفاوت است.
تعریف تصنیف در گذشته و حال

در گذشته، تصنیف صرفاً به نوعی شعر در اوزان عروضی گفته می شد که می توانست با مقام های 
موسیقی نیز هم خوانی پیدا کند و با ساختاری موزون به صورت آواز خوانده شود. اما در مفهوم 
جدید تصنیف، نقش موسیقی بیشتر از شعر بود، تا آنجا که روح اهلل خالقی )موسیقی دان و آهنگساز 
و نگارنده کتاب سرگذشت موسیقی ایران( تصنیف ها را به معنای »آهنگ های کوتاهی که با شعر 
همراه باشند« تعریف کرده است. از آن مقطع تاکنون موسیقی دان های بسیاری به تولید تصنیف 
بازخوانی  حاضر  حال  و  گذشته  خوانندگان  توسط  برخی  تصنیف ها،  آن  میان  در  و  پرداخته  اند 

شده اند.
پیشگامان تصنیف سرایی چه کسانی بودند؟

علی اکبر شیدا، عارف قزوینی دو تن از تصنیف سرایان مهم ایرانی هستند که در دوران قاجار زندگی 
کرده اند و به واسطه نگارش تصنیف های ماندگار سهم بسزایی در زنده نگه داشتن آن به عهده 
داشته اند. بنا به گفته کارشناسان و مورخان باید در تاریخ تصنیف جایگاه ویژه ای برای علی اکبر 
شیدا قائل شویم. شیدا به خوبی دریافته بود که چگونه می توان شعر و موسیقی را با هم پیوند 
زد به گونه ای که بیشترین تأثیر را بر دل و روح مخاطب باقی بگذارد.  شیدا تصنیف را از    ورطه 
ابتذال بیرون کشید و جان و روح تازه ای در کالبد مرده آن دمید. در واقع باید او را    بانی و مؤسس 
شکل هنری تصنیف دانست. تاثیر علی اکبر شیدا تا به آنجاست که عارف قزوینی که خود یکی 
از تصنیف سرایان به نام عهد قاجار است او را بر خود مقدم دانسته و از او به نیکی نام برده است. 
ادامه  از هنرمندان دوره قاجار است که راه علی اکبر شیدا را  ابوالقاسم عارف قزوینی  یکی  میرزا 
داده است. او از شانزده سالگی به شعر روی آورد. اشعار نخستین او مضامین مذهبی داشت و    در 
مجالس روضه خوانی با صدای خوش خوانده می شد.  عارف قزوینی نخستین کسی بود که تصنیف 
را از محدوده اندرونی ها و مجالس بزم بیرون آورد و روحی حماسی و ملی در کالبد آن دمید. عارف 
قزوینی در تصنیف هایش با نگاه و منظری انتقادی به مضامین اجتماعی و سیاسی پرداخت. عارف 
به تصنیف ساختن و سرودهای ملی،  اینگونه گفته است:   »من وقتی شروع  قزوینی درباره خود 
وطنی کردم، مردم خیال می کردند    باید تصنیف برای ببری خان گربه شاه شهید یا تصنیف از زبان 
گناهکاری به گناهکاری    باشد. مقصود من آن است که اگر هیچ خدمت دیگری به موسیقی و ادبیات 
ایران نکرده    باشم، وقتی تصنیف وطنی سرودم که ایرانی از هر ده هزار نفر یک نفرش نمی دانست 
وطن    یعنی چه؟ تنها تصور می کردند وطن، شهر یا دهی است که انسان در آنجا متولد شده باشد.   
 من بی وطن آن روز شعر و سرودهای وطنی ساختم که دیگران در فکر خود سازی بودند    و    کار شعر 

و شاعری به افتضاح کشیده شده بود.« 
عارف قزوینی طی دوران حیاتش تصنیف های بسیاری ساخته که در میان آنها »از خون جوانان 
وطن الله  دمیده« از بقیه مطرح تر است. این اثر در دوره دوم مجلس به مناسبت فتح    تهران به 
دست ملّیون و گشایش مجلس دوم به یاد قربانیان راه آزادی در مایه ی در دشتی    سروده شده 
است. میرزا محمد تقی متخلص به »بهار«، محمد علی امیر جاهد، رهی معیری، حسین پژمان 
بختیاری، نوراهلل همایون، حسین گل گالب، کریم فکور دیگر تصنیف سرایانی هستند که پس از 

عارف قزوینی می زیسته اند.
تصنیف در دوره پهلوی

تصنیف حدودا تا دهه سی طرفداران بسیار داشت و پس از ورود موسیقی پاپ و دیگر گونه های 
مرسوم بود که از طرفداران آن تا حدودی کاسته شد. این استقبال از گونه ها و سبک های وارداتی 
باعث شد ترانه سرایی به مرور جای تصنیف سرایی را بگیرد. علینقی وزیری مشهور به کلنل وزیری، 
موسیقی دان ایرانی و از پیشگامان آهنگسازی، یکی از هنرمندانی بود که )عالوه بر ایجاد روشی نو 
برای نت نویسی و شیوه تدوین ردیف( پس از تحصیل در غرب، نقش موثری در کم و کیف تولید 
تصنیف ها به عهده داشت. تحت تأثیر آموزش های او بود که آهنگسازانی همچون مرتضی محجوبی، 
جواد بدیع زاده و حسین یاحقی در ساخت تصنیف از سازهای غربی استفاده کردند. علینقی وزیری 
بر شیوه تولید و اجرای تصنیف ها تاثیر گذاشت. به طور معمول، تا پیش از وزیری سازها با ملودی 

مشابه جواب  آواز را می دادند اما او با ساخت و ایجاد ملودی های جدید این رویه را تغییر داد. 
در اواخر دهه سی بود که تصنیف سازان )که اغلب آنها شاگرد ابولحسن صبا بودند( لفظ 

ترانه را به کار گرفتند و از آن برای توصیف تصنیف ها استفاده می کردند. از مهمترین 
صفا،  نواب  اسماعیل  کرمانشاهی،  معینی  به  می توان  دوره  آن  تصنیف سرایان 

پرویز خطیبی، بیژن ترقی، تورج نگهبان و رهی معیری اشاره کرد.
تصنیف پس از انقالب اسالمی ایران

نیز  آن  مختلف  گونه های  و  موسیقی  اسالمی  انقالب  وقوع  از  پس 
دستخوش تغییر شد. در سال های ابتدایی پس از انقالب، موسیقی 

به دلیل تغییر سیاست ها و عدم وجود قوانین واضح و مشخص به 
حاشیه رفت، اما مقوله تصنیف تا حدودی به روند خود ادامه داد 

که دلیل عمده آن حذف موسیقی پاپ بود.
ایرانی« و گروه  در آن مقطع »مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 
موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران حرکتی را 
روند  این  طی  کردند.  آغاز  سنت ها  به  بازگشت  جهت  در 
و  دادند  نشان  خوش  روی  تصنیف  ساخت  به  متولیان 
هنرمندان نیز با توجه به حساسیت هایی که نسبت به ترانه  
و ترانه سرایی وجود داشت، برای تولید آثار، اشعار قدیمی 
را مورد توجه قرار دادند که البته محدودیت های موجود در 
تولید  آثار  تنوع  از  عاشقانه  موضوعات  به  پرداختن  زمینه 
شده کاست. از تصنیف سازان معاصر سال های ابتدایی پس 
حسین  لطفی،  محمدرضا  به  می توان  اسالمی  انقالب  از 

علیزاده، پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان اشاره کرد.
وقوع جنگ تحمیلی و ایجاد مضامین نو و حماسی

عواملی  از  دیگر  یکی  نیز  عراق  و  ایران  ساله  هشت  جنگ 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  موسیقایی  آثار  تولید  روند  که  است 

است. با آغاز جنگ هنرمندان مطرحی چون محمدرضا لطفی، 
ساخت  و  تولید  به  کامکارها  و  مشکاتیان  پرویز  ناظری،  شهرام 

تصنیف هایی با مضامین حماسی و ملی و میهنی توجه نشان دادند. 
طی آن سال ها چند تصنیف مهم و با اهمیت تولید شدند که در میان 

آنها »کاروان شهید« از بقیه مطرح تر است.
تصنیف ها در سال های پس از جنگ

جنگ هشت ساله ایران و عراق با امضای قطعنامه 598 در سال 1368 رسما 
به پایان رسید و همین موضوع تغییرات عمده ای در چگونگی ساخت و عرضه آثار 

هنری ایجاد کرد که تصنیف و تصیف سرایی و تصنیف خوانی نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده است. می توان گفت از اواخر دهه شصت به بعد موضوع تصنیف ها از مضامین حماسی و 

ملی تا حدودی به مضامین عرفانی تغییر کرد. از آن پس تصنیف ها بر اساس دو روش مجزا تولید 
نظیر تصنیف های عارف و شیدا  بازخوانی تصنیف های قدیمی  به  اول  و عرضه می شدند. جریان 
می پرداخت )که بیشتر تصنیف های استاد محمدرضا شجریان در این دسته  می گنجند( جریان دوم 
نیز به سرودن تصنیف های عاشقانه و عارفانه گرایش داشت. به طور مثال تصنیف »شبانگاهان« با 

شعری از ساعد باقری و آواز عبدالحسین مختاباد نمونه ای از جریان دوم است.
تصنیف های مطرح سال های پس از انقالب و جنگ هشت ساله

یکی دیگر از ویژگی های تصنیف در دوره انقالب، رویکرد و توجه به شعر نیمایی است.    از آثار تولید 
با صدای  لطفی  زنده یاد محمدرضا  اجرای شعر »دارَوگ« ساخته  به  این نگرش می توان  با  شده 
محمدرضا شجریان اشاره کرد. تصنیف »زمستان« ساخته محمدرضا    درویشی بر روی اشعاری از 
اخوان ثالث با صدای شهرام ناظری نیز یکی دیگر از آثار مورد توجه سال های پس از انقالب است.

آلبوم »در گلستانه« نیز یکی از آثار مهمی است که در دهه شصت بر اساس اشعار نیمایی تولید 
شده است. آلبوم »در گلستانه« اثری از هوشنگ کامکار است که با صدای شهرام ناظری و اشعاری 
از سهراب سپهری منتشر شده است. از دیگر تصنیف های ماندگار سال های پس از انقالب می توان 
اثر  نیز  اشاره کرد. »قاصدک«  یوشیج ساخته عطا    چنگوک  نیما  از  با شعری  راه«  به  به »چشم 
شاخص دیگری است که بر اساس شعری از مهدی اخوان ثالث با صدای استاد شجریان تولید و 

عرضه شده است.
»سپیده« از سروده های هوشنگ ابتهاج با آهنگسازی زنده یاد لطفی و    صدای محمدرضا شجریان 
یکی دیگر از آثار مطرح است که پس از پیروزی انقالب اسالمی تولید و عرضه شد و حال پس 
از گذشت سال ها همچنان یکی از تصنیف های مطرح و خاطره انگیز به حساب می آید. این اثر با 
بیت »ایران! ای سرای امید!/بر بامت سپیده دمید« آغاز می شود. »اندک اندک« با صدای شهرام 
ناظری یکی دیگر از دیگر تصنیف های موفق و به یادماندنی سالهای پس از پیروزی انقالب    است. 
این تصنیف با شعری از موالنا، ساخته زنده  یاد جالل ذوالفنون است. این تصنیف با مصرع »اندک 
اندک جمع مستان می رسند« آغاز می شود. یکی دیگر از آثار به نام و مطرح در زمینه تصنیف آلبوم 
»نیلوفرانه« است که با آهنگسازی عباس خودشدل و نوازندگی زنده یاد ذوالفنون با اشعاری از قیصر 

امین پور در اواسط دهه هفتاد تولید شده و علیرضا افتخاری خواننده آن است.
آهنگسازان معاصر فعال در زمینه تصنیف

فعال  نیز  تصنیف  زمینه  در  که  خورد  برخواهیم  افرادی  به  ایرانی  آهنگسازان  کارنامه  مرور  با 
بوده اند. در میان آن افراد زنده یادان علی تجویدی و همایون خرم از بقیه پرکارتر بوده اند. این دو 
هنرمند آهنگسازانی هستند که با ساخت تصنیف های عاشقانه آثار خاطره انگیزی را برای مخاطبان 
موسیقی ایرانی به جا گذاشته اند. از تصنیف های ماندگار ساخته همایون خرم می توان به »تو ای 
پری کجایی« با شعر هوشنگ ابتهاج و تنظیم جواد معروفی، »غوغای ستارگان« و »پیک سحری« 
با شعری از کریم فکور اشاره کرد. علی تجویدی نیز تصنیف های خاطره انگیز »کاروان« با شعری 
از بیژن ترقی، »آشفته حالی« و »سفر کرده« با شعری از معینی کرمانشاهی اشاره کرد. این آثار 
طی دهه های گذشته توسط محمد اصفهانی و علیرضا افتخاری در آلبوم های »تنها ماندم« و »یاد 

استاد« بازخوانی شده اند.
  تصنیف در سال های اخیر

تغییرات چشمگیری داشته است. عمومیت  آثار موسیقایی  تولید  طی سال های اخیر چگونگی 
ادوات  و  ابزار  وجود  همچنین  مجازی،  مختلف  فضاهای  تنوع  و  گستردگی  و  اینترنت  یافتن 
کامپیوتری، تولید اثر را به اتفاقی سهل تبدیل کرده است. در حال حاضر می توان با استفاده از 

برخی نرم افزارهای کامپیوتری در منزل و به دور از استودیو نیز به تولید اثر پرداخت. از طرفی 
توجه گسترده متولیان و مخاطبان به موسیقی پاپ آن را به گونه ای همه پسند تبدیل کرده است. 
در نهایت اینکه، عدم وجود گزینش های صحیح خوانندگان و نوازندگان و آزادی مطلق در نحوه 
برگزاری کنسرت ها موسیقی پاپ را به نوعی تجارت و بیزینس تبدیل کرده است. حال با توجه 
به آثار پاپ تولید شده طی سال های اخیر می توان گفت موسیقی پاپ به لحاظ کیفی سیری 
نزولی را طی کرده است. قاعدتا در چنین شرایطی سلیقه مخاطبان نیز تحت تاثیر آثار نازل قرار 
می گیرد و همه اینها شیوه تولید تصنیف و به طور کلی موسیقی سنتی را تحت تاثیر قرار خواهد 
انتشار آثار در  داد. در حال حاضر به دلیل عدم وجود قانون کپی رایت، همچنین سهل بودن 
فضاهای مختلف اینترنتی تولید آلبوم توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی تهیه کنندگان موسیقی که 
به طور کلی وجهه اقتصادی موسیقی را مدنظر دارند به سرمایه گذاری روی آثار ایرانی آنچنان 
تمایلی ندارند و ترجیح می دهند با تولید آثار نازل پاپ درآمد و سود بیشتری به جیب بزنند. 
بی شک در چنین شرایطی تولید آثار فاخر دشواری های بسیاری خواهد داشت و همه موارد ذکر 
شده بر چگونگی تولید آثار ایرانی که تصنیف نیز بخشی از آن به حساب می آید، تاثیر خواهد 

گذاشت.
تصنیف »سپیده« یا »سرای امید«  با شعری از هوشنگ ابتهاج به آهنگسازی زنده یاد لطفی و   

 صدای محمدرضا شجریان؛
»اندک اندک« ساخته زنده یاد جالل ذوالفنون با صدای شهرام ناظری و شعر موالنا؛

تصنیف »کاروان شهید« که به نام »می گذرد کاروان« نیز مشهور شده، اثری حماسی با صدای 
شهرام ناظری است که محمدرضا لطفی تابستان 1359 بر روی شعری از محمد ذکائی ساخت. 
این اثر حاصل همکاری محمدرضا لطفی و شهرام ناظری در مجموعه»چاووش« است. اغلب آثار 

چاووش در این دوره رنگ بوی حماسی و انقالبی دارد؛
تصنیف »زمستان است« با شعری از مهدی اخوان ثالث و آواز شهرام ناظری. موسیقی این اثر 

ساخته محمدرضا درویشی است؛
تصنیف »سرگشته« یا »تو ای پری کجایی« اثری از همایون خرم که بیش از چهل سال پیش 
ساخته شده است. تنظیم این اثر به عهده جواد معروفی بوده و نخستین بار توسط زنده یاد حسین 

قوامی خوانده شده و آخرین اجرای اوست؛
تصنیف »تو ای پری کجایی« با صدای محمد اصفهانی، قطعه ای از آلبوم »تنها ماندم«؛

»پیک سحری« یا »مهر و ماه« با شعری از کریم فکور است و آهنگسازی همایون خرم. محمد 
اصفهانی در آلبوم »تنها ماندم« این اثر را بازخوانی کرده است؛

عباس  آهنگسازی  و  افتخاری  علیرضا  صدای  با  نام   همین  به  آلبومی  از  »نیلوفرانه«  تصنیف 
خوشدل. این اثر در دهه هفتاد تولید شده و اشعار آن سروده زنده یاد قیصر امین پور است. زنده یاد 

ذوافنون نیز در این اثر به عنوان نوازنده حضور دارد؛
»آشفته حالی« از آلبوم »یاد استاد« با صدای علیرضا افتخاری. این تصنیف یکی از بهترین آثار 
علی تجویدی است که در دستگاه شور ساخته شده و شعر آن سروده معینی کرمانشاهی است؛

تصنیف »شبانگاهان« با شعری از ساعد باقری و آواز عبدالحسین مختاباد. 

نیم نگاهی به تصنیف های مطرح سال ها و دهه های گذشته 
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