
کس���ي نمي داند زندگي مردم يزد دقيقا از چه 
زماني با صنايع دستي گره خورده است اما شواهد 
تاريخي نشان مي دهد که اين مردمان از ديرباز و در 
درازناي تاريخ با هنرمندي خود نگاه هنرشناسان را 
به س���وي خود برگردانده اند. براي شناساندن ريشه 
گرايش مردم بومي يزد به صنايع دستي هنري، مي توان 
به هنردوستي مردم، ويژگي جغرافيايي، نياززيستي و 
دوري از  شهرها اشاره داد؛ بسياري از کارهاي صنايع 
دستي در مسير تاريخ و با تغيير پسند يا با آمدن اشيا و 
کاالهاي ماشيني، دگرديس شده يا به فراموشي سپرده 
شده است. با اين همه مي توان هنرهاي مردم يزد را 

هنوز در بازارها و موزه ها به تماشا رفت. 
يزد کويري در درازناي تاريخ به صنايع دستي مانند 
مس، سراميک، سفال، کاشي، زرگري، زيلو، شعربافي، 
ترمه، فرش، شمد، دستمال، مخمل، دارايي، چادرشب، 
قناويز، دنداني، گيوه، حصير)بوريا(، خورجين، روفرشي، 
سفره، احرامي، قلم زني، شيشه گري، چرم سازي، موتابي 

و نمدمالي پرداخته است. 

ديدني ها/خريدني ها  
بخش مهمي از ربايش هاي س���فر به شهرهاي 
تاريخي و س���نتي، بازديد از بازارها و خريد است. 
هنگامي که به شهري س���فر مي کنيد، دوست داريد 
چيزي را به عنوان يادگاري از آن ش���هر براي خود 
داشته باشيد. صنايع دستي هر شهر مي تواند شناسنامه 
آن باشد و هر زمان که به آن ها بنگريد ياد خاطرات 
گردش خود بيافتيد. هر شهر با توجه به مرزوبوم و 
ش���گرد زندگي مردم، دست ساخت هاي ويژه خود 
را دارد. هنرهاي دستي استان يزد با توجه به پيشينه 

تاريخي درخشانش، پيشينه اي چند هزار ساله دارد.

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند  
در صنعت مسگري، صنعت گران مس را طال 
نمي کنند بلکه با کار هنري که روي ورق هاي مس 

انجام  مي  دهند، مس در دستان آنان بهاي زر مي يابد.
اين صنعت از باس���تان تا کنون از شکوفايي 
برخوردار بوده است به گونه اي که يکي از بازارها � 

بازار مسگرها � را ويژه خود ساخته است. 
در بازار مسگرهاي يزد ده ها صنعتگر به نيروي 
بازو و کوبش چکش خود، کاالها و اشياي مسين و 
ديگچه مي سازند؛ امروز مي توان در اين بازار شماهاي 

گوناگون و ديدني از اين هنر يافت. 
هنر سفال گري در اس���تان يزد به ويژه در ميبد 
داراي ش���کل هاي ويژه کويرگون است. در يزد به 
زبان بومي،  گلين ها و س���فال ها نام کواره به خود 
گرفته اند. سفال و سراميک ميبد با نگارين و نقش هاي 

خورشيدخاتم و مرغ و ماهي شهرت بسياري دارد.  
خورشيد نماد آفتاب درخشان کوير و مرغ نمود 
گونه اي گنجشک کويري و »ماهي« کنايه از کم آبي 

اين سرزمين است.  

سراميک ميبد با نقش خورشيد، مرغ و ماهي در 
نمايشگاه جهاني مونيخ در سال 1350 برنده نشان طال 
شده و در ديگر نمايشگاه ها با پيشواز بازديدکنندگان 

زياد روبه رو بوده  است.  
کوزه ها و کاسه هاي ساخت استان يزد به ويژه 
دست ساخت هاي شهر ميبد از زيبايي ويژه برخوردار 
است و نمونه هاي آن در سفال هاي ديگر استان ها نيز 

مي توان يافت. 
کواره هاي ساخت ميبد سفال ساده بدون آب اليه 
يا  لعاب، س���فال لعاب دار، اشياي کاشي و سراميک 
است که اينک با شکوفايي کمتري در شهرستان يزد 

همچنان برپاست.
 کاش���ي زيبا با نگارين هاي گوناگون س���نتي 
کاربردهاي زيادي در معماري بناها و س���اختمان ها 
دارد؛ و پيش���ينه آن در استان يزد به هفت صد سال 

پهلو مي زند. 
هنرمندان، نخست نگارين هاي دلخواه کاشي را 
تهيه مي کنند و سپس در سطح کاشي بازتاب مي دهند 
و براي درخشندگي و پايداري در برابر فرسايش، به 
آن آب اليه يا لعاب مي زنند و روانه کوره مي سازند. 
کاشي هاي استان يزد در برگيرنده کاشي يزدي، کمک، 
شبکه، شش گوش، حاشيه، اکمند، هفت رنگ و کاشي 

جوک است .
 زرگري يکي ديگر از هنرهاي دستي استان يزد 
به شمار مي رود و با طرح هاي زيباي هندسي گوناگون 
و زينت يافته با سنگ ها و گوهرهاي گرانبها نگاه ها 
را مي ربايد. اين زر و زيورها در برگيرنده گوشواره، 
گردن بند، سينه ريز، دست بند، انگشتر،  حلقه و النگو 
است. در استان يزد سال هاست که راسته زرگرها در 

بازار خان وجود و حضور دارد.

آنچه دست و خيال مي بافد
زيلو)پالس(بافي، برآمده از گستره کوير است و 
با زندگي مردمان آميختگي يافته است و تاروپودش را 
باورهاي تاريخي، ديني، معماري، طبيعت و گويش ها 
شکل  مي دهد. زيلوبافي در شهر ميبد ديرسال است 
و چهره اش در سده هش���تم و فرمانروايي دودمان 

مظفريان)ضدمغول( ديده مي شود. 
فرش بافي هنر دستي استان يزد در بيشتر روستاها 

و شهرها رواج داشته ولي اينک رنگ باخته است. 
شعربافي از مهم ترين دست ساخت هاي يزد در 
آغاز از سوي زنان انجام مي گرفت اما رفته رفته اين 
هنر به توليد  کارگاهي و مردانه دگرديس شده است؛ 
تا چند س���ال پيش آواي کار دستگاه هاي شعربافي 
در بيشتر کوچه هاي يزد ش���نيده مي شد؛ بافته هاي 
ش���عربافي گونه گون در بردارنده ترمه، زري بافي، 
 شمد، دستمال، مخمل، دارايي، چادرشب، قناويز و

 دنداني است. 
پيشينه ترمه بافي در استان يزد به دويست و پنجاه 
سال مي رسد و همواره در شمار سوغات هاي مهم 

اين شهر و يکي از کاالهاي صادراتي بوده است. ترمه 
پارچه اي زيباست با تارهايي از ابريشم طبيعي و با 

پودي از ابريشم نخ، پشم و ُکرک الوان.
در گذشته ترمه را با دست مي بافتند، از اين رو 
به آن انگش���ت باف نيز مي گويند؛ اما اينک توليد 
آن نيمه دستي اس���ت و نمونه هايش شال چارقدي، 
شال بندي، شال راه راه، شال محرمات، شال اتابکي، 
شال کشميري، شال رضايي، شال اميري و شال يزدي 
ا ست. مشهورترين نگارين هاي ترمه: طرح جام، بته 
کشميري، بته اژدري، رضا ترکي، گلزار، قاب قرآن، 

خجسته و  تاجي نام دارد.

زري بافي هنري پرپيش���ينه اس���ت و سر به 
آسمان ساسانيان مي س���ايد؛ در گذشته بيشتر توليد 
 آن در ش���هرهاي اصفهان، ابيانه، يزد و کاش���ان

 بوده است.  
شمد گونه اي پارچه ابريشمي  است و رواندازي 
براي فصل تابستان که بيش���تر داراي نگارين ها و 

نقش هاي ساده و چهارخانه است. 
دستمال بافي در کارگاه هاي کوچک بافته مي شود؛ 
دستمال يزدي در شکل هاي گوناگون در همه جاهاي 
کشور خريدار دارد؛ مشهورترين طرح هاي دستمال 
يزدي: عشايري، ابريشمي، مرس���ريزه و از جنس 

ابريشم ويسکوز است.
توليد مخمل نيز در يزد با دست  انجام مي گيرد و 

ماده به کار رفته در آن ابريشم است. 
دارايي يکي ديگر از بافته هاي زيبا و ويژه يزد 
است. براي تهيه دارايي، نخ هاي تار را پيش از بافت 
به روش هاي ويژه رنگ مي کنند به گونه اي که پس از 
بافت، نقش ها و نگارين هاي زيبايي جلوه گر مي شود؛ 
ماده خام دارايي پيشترها ابريشم طبيعي بود ولي اينک 

تغيير کرده است. 
چادرشب نيز در يزد و اردکان دوگونه بافته 
مي شود؛ گونه نخست،  نازک و نقش دار که به چادر 
شب و رختخواب پيچ مشهور شده است و گونه 
دوم، ضخيم تر بوده و براي جابه جايي کاه و جو و 
محصوالت کشاورزي به کار مي رود و چادرشب 

خوانده مي شود.  
قناويز از پارچه هايي اس���ت که با ابريش���م 
بافته مي ش���د و امروز به فراموش���ي سپرده شده 
اس���ت؛ دنداني يا گل خورد)جامه زردش���تيان( 
 نيز پارچه اي با بافت س���اده و ن���رم و بافتنش پر

رنج است.   
گيوه بافي س���رگرمي زنان روستايي به هنگام 
آسايش است؛ زنان با استفاده از نخ پنبه اي و سوزن، 
گيوه مي بافند؛  در تفت، مهري���ز، خوانزا، نير، بهاباد 
هنوز گيوه باف���ي ادامه دارد. پ���س از آن که بافت 
رويه گيوه از س���وي زنان به پايان رسيد، مردان کار 

دوخت)تخت کشي( آن را انجام مي دهند. در گذشته 
تخت گيوه را از چرم و لته)پارچه هاي س���رقيچي( 
درس���ت مي کردند اما در اين س���ال ها به جاي آن 

الستيک کاربرد يافته است.  
بافت  بوريا � حصيربافي با استفاده از الياف يا 
نخ رشته درخت خرما در جاهاي گوناگون استان يزد 
همچو بهاباد، مبارکه و ورس���تاني »زردين« اردکان 
رواج دارد اما مهم ترين مراکز توليدش طبس و بافق 
است و دست آوردهايش کاله، بادبزن، جارو، سبد و 

پادري ا ست. 
لبافي يا خورجين بافي از ديرباز در ش���هرهاي 
اشکذر و اردکان رواج دارد؛ خورجين بيشتر مورد 
استفاده روستاييان اس���ت؛ ماده نخست خورجين، 
نخ پنبه است که آن را مانند زيلو بر دارهاي عمودي 
مي بافند و نس���بت به زيلو نگارين و نقش کم تري 

دارد. 
روفرشي، پارچه نخي يا پنبه اي ضخيمي است 
که راه راه در رنگ هاي سياه سفيد و يا آبي سفيد بافته 

مي شود.  
س���فره،  پارچه چهارگوش پنبه اي است که از 
سوي زنان روستا بافته و رنگرزي مي شود؛ از اين بافته 
براي سفره خميري يا موارد ديگر استفاده مي کنند. از 
ديگر صنايع دستي استان مي توان از بافت احرامي، 
شيشه گري، چرم سازي، منبت و معرق)هنر برش( 

نام برد.

گروه بزرگ هنرمندان بومي  
سيد مصطفي فاطمي � مديرکل ميراث فرهنگي 
و صنايع دستي و گردشگري استان يزد در گفتگو 
با خبرنگار روزنامه اطالعات در يزد مي گويد: بيش 
از 3500 هنرمند در 40 رش���ته صنايع دستي فعال 
هستند و در 1500 کارگاه مشغول به کار و ديگران در 

کارگاه هاي گروهي فعاليت دارند.   
 او با اين سخن که استان يزد از لحاظ خاستگاه 
اجتماعي و مکان توليد به س���ه دسته صنايع دستي 
عشايري، روستايي و ش���هري تقسيم مي شود به 
سخنانش مي افزايد: شاخص ترين  آن ها در شهر يزد و 

بيشتر در زمينه زيورآالت صنعتي و نساجي سنتي؛ در 
ميبد سفال و سراميک؛ در شهرستان خاتم گليم؛ در 
بافق حصيربافي و در روستاهاي ابرکوه منبت و معرق 

و نمد فعال است.   
 به گفته فاطمي 4 مورد از صنايع دستي استان 
نشان مهر اصالت صنايع دستي يونسکو و 77 مورد 
از صنايع دستي نشان ملي دريافت کرده اند و 35 رشته 

ثبت ناملموس شده است.    
 او با اش����اره به وضعيت کارگاهاي خانگي 
صنايع دستي در استان مي گويد:  بافت پارچه هاي 
دستي در شهرس����تان هاي ميبد، اش����کذر مهريز 
و اردکان از رونق بيش����تري برخوردار است و به 
زودي در شهرستان بهاباد هم فعال خواهد شد؛ از 
اين توليدها بيشتر در زمينه کيف و کفش و مانتو 
استفاده مي ش����ود و مواد اوليه از پنبه است که با 
اشتغالزايي و درآمد خوبي همراه است و 600 تن 
در اين زمين����ه آموزش هاي الزم را فرا گرفته اند. او 
 در پايان اشاره کرده که شانزده بازارچه صنايع دستي 

دايرند.  

ستيز با کرونا با دست خالي 
سيد مصطفي فاطمي در ادامه گفت وشنود به 
شرايط کرونايي مي پردازد و اين که هنرمندان استان 
ي���زد را زيانبار کرده به گون���ه اي که چهل درصد 
اشتغال ها ريزش داشته است: درآمد هنرمندان اين 

صنعت از راه فروش بوده که بيش���ترين درآمدشان 
در بازارچه هاي صنايع دستي به چشم مي خورد که 
اينک به سبب شرايط کرونايي هم بازارچه ها و نيز 
فروشگاه ها فروش ش���ان کم شده و هم صادرات از 

رونق افتاده است. 
او به سخنانش در اين مورد ادامه مي دهد: تنها 
پنجره اي که براي هنرمندان اين رش���ته باز مانده، 

فروش اينترنتي است.
و ديگر سخنان ديگر فاطمي: »در هرشهرستان 
يک مرکز آموزش���ي داريم و پيش از کروناويروس 
دوره هاي آموزشي به شکل حضوري برگزار مي شد 
ولي اکنون براي 280 تن  دوازده برنامه آموزش���ي 

برگزار شده است.«    
  »در اين ماه ها با توجه به آسيب بسياري از کارها، 
امکان دادن تسهيالت به مشاغل آسيب خورده فراهم 
آمده و تاکنون بي���ش از 10 درصد از توليدي هاي 
صنايع دستي استان براي دريافت تسهيالت در سامانه 
کارا نام نويس���ي کرده اند و برخي توانسته اند از آن 

برخوردار شوند.«    

 زنجير کرونا بر دستان صنايع دستي  
 اپيدم���ي و پاندومي کروناويروس با ش���تاب 
گوشه گوش���ه زندگي ها را در جهان در فش���ار 
روحي و تني گذاش���ته و هم اقتصاد را خوابانده 
و هم بخ���ش بزرگي از جهان هن���ر و فرهنگ و 
 صنعت را از کار انداخته اس���ت و همچنان آواي 

تازيانه اش مي آيد.  

تا پيش از کوويد19 سرمايه گذاري ها و پرداختن 
به زيرساخت ها براي جذب گردشگر، صنايع دستي 
بوده است چرا که اين هنر همچون شاهراهي افزون 
بر اين که پل ارتباطي فرهنگ و هنر گذش���تگان 
تا امروزيان اس���ت، ويژگي هاي درآمدزايي براي 

دست اندرکاران نير دارد. 
اما اکن���ون که کووي���د19 هم���ه مرزها را 
پشت سرگذاش���ته، نفس صنايع دس���تي نيز در 
جدال با اين ويروس به ش���ماره افتاده و هنرمندان 
 و صنعتگ���ران اين گس���تره را دچ���ار چالش

 کرده است. 
به گفته کارشناسان، توليد و دسترسي به مواد 
نخسنين صنايع دس���تي و از سويي عرضه و فروش 
دستاوردهاي دستي هنري از مهمترين چالش هاي اين 
قلمرو در روزهاي مواجهه با کرونا به شمار مي رود و 
براي برون رفت از اين مشکالت، دولت نيز کوشيده تا 
اندازه اي به پرداخت تسهيالت و حمايت از هنرمندان 

صنايع دستي بپردازد.  
ويژگي هاي هنرهاي دستي زياد است از شمار: 
کار با دست، حضور انس���ان هنرمند و خالق در 
بازه هاي توليد، ايجاد دگرديسي خالق از کاري به 
کاري ديگر، استفاده از مواد بومي به جاي وارداتي، 
بار فرهنگي موجود در ژرفاي کارهاي دست ساخت 
 و بهره گي���ري از نمادهاي بوم���ي در نگارين ها و

 نقش ها.

مس زرگون
چراغ هنر و صنعت مس���گري گرچه در يزد 
کم فروغ شده و ظرف هاي مدرن جاي آوندهاي مسي 
را در آشپزخانه و ديگر گوشه هاي خانه ها گرفته است 
اما آواي چکش ها نشان از حضور هنرمندان اين رشته 

در بازار سنتي يزد مي دهد.
علي ميرجليلي يکي از هنرمندان کهنه کار اين 
صنعت اس���ت و چندين دهه آواي چکش اش از 
بامدادان در بازار يزد مي پيچد که ورق هاي مس را با 

ذهن مخيل اش شکل مي بخشد. 
اين هنرمند خوش ذوق گرچه از کروناويروس 
زيان مالي ديده اما همچنان اميدوارانه به کار خود پاي 
مي فشرد و دست از کار بر نمي دارد. به گفته او: »ادامه 
راه نياکان و عشق به اين حرفه، صنعتگران را اميدوار 
و پايبند کرده تا بلکه توجه و کمک بيشتر مسئولين 

از راه برسد.« 
يکي ديگر از پيشکسوتان صنايع دستي که در 
زمينه مس سال هاست مي کوشد، سخن اش اين است: 
»توجه به صنايع دس���تي و زنده ساختن آن موجب 
ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري، کسب درآمد و رونق 
اقتصادي کش���ور خواهد بود و مسئوالن بايد براي 
تحقق اين هدف ها گام هاي مناسبي بردارند.«  علي 
دهقان به سخنانش مي افزايد: »در گذشته در استان 
افراد زيادي در صنايع دستي گوناگون به ويژه مس 
کار مي کردند ولي به مرور زمان از شمار آن ها کاسته 
شده است و اينک کم اند جواناني که به اين کار عشق 

بورزند و آن را پيشه خود سازند.«    

 به گفته وي براي ج���ذب جوانان به صنايع 
دستي بايد دولت با ارائه تسهيالت، فعاليت  فرهنگي 
و تبليغي و برگزاري دوره هاي آموزش���ي و برپايي 
نمايشگاه هاي گوناگون گام بردارد و اگر اين موردها 
در استان محقق ش���ود بار ديگر شاهد رونق صنايع 
دستي به معناي حقيقي آن خواهيم بود، به ويژه اين 
که دوران همه گيري بيماري و کاهش درآمدها سبب 
شده جوانان سرخوردگي بيشتري به صنايع دستي 

بيابند و اين هنر از چشم بسياري از آنان بيافتد.
محمد ابويي � سبدباف مهريزي اما نگاه ديگري 
دارد: »در اين سال هاي س���خت، براي زنده کردن و 
گس���ترش صنايع بومي، گام هاي خوبي را متوليان 
برداشته اند و برخي فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي نيز 
انجام گرفته است؛ اما اين ها به سبب اهميت صنايع 
دستي کافي نيست و بايد با حمايت و همراهي مادي 
و معنوي بيشتري مسئوالن به ميدان بيايند تا زمينه 
ورود جوانان و س���رمايه گذاران به صنايع دستي باز 

شود.«  
به گفته محمد ابويي بايد دوره هاي آموزش���ي 
براي عالقه مندان جوان يا جوان���ان تازه کار برگزار 
شود و همچنين بيمه فعاالن اين بخش در کنار ارائه 
تسهيالت مناسب و برپايي نمايشگاه دائمي و فصلي 
براي فروش و کسب درآمد بيشتر گام هايي برداشته 

شود. 
بهناز عسکريـ  خبرنگار روزنامه اطالعاتـ  يزد

5 گزارش
چهارشنبه 19 آذر 1399ـ  23 ربیع الثانی1441ـ  9 دسامبر2020ـ   سال نود و پنجمـ   شماره 27723

* سيد  مصطفي فاطميـ  مديرکل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و 
گردشگري استان يزد: بيش از 3500 هنرمند در 40 رشته صنايع 
دستي فعال هستند و در 1500 کارگاه مشغول به کار و ديگران در 

کارگاه هاي گروهي فعاليت دارند
* يزد کويري در درازناي تاريخ به دست ساخت هايي مانند مس، سراميک، سفال، 
کاشي، زرگري، زيلو، شعربافي، ترمه، فرش، شمد، دستمال، مخمل، دارايي، 
چادرشب، قناويز، دنداني، گيوه، حصير)بوريا(، خورجين، روفرشي، سفره، 

احرامي، قلم زني، شيشه گري، چرم سازي، موتابي و نمدمالي پرداخته است

* زرگري يكي ديگر از هنرهاي دستي استان يزد به شمار مي رود و با طرح هاي 
زيباي هندسي گوناگون و زينت يافته با سنگ ها و گوهرهاي گرانبها نگاه ها را 

مي ربايد
* پيشينه ترمه بافي در استان يزد به دويست و پنجاه سال مي رسد و همواره در 

شمار سوغات هاي مهم اين شهر و يكي از کاالهاي صادراتي بوده است
* زري بافي هنري پرپيشينه است و سر به آسمان ساسانيان مي سايد؛ در گذشته 

بيشتر توليد آن در شهرهاي اصفهان، ابيانه، يزد و کاشان بوده است
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گذري و نظري بر دست ساخت هاي هنري يزد  

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند  

شركت تله  كابين توچا� �� نظر ���� مو��� �يل �� �� طريق برگز��� مز�يد� عمومى ��گ�ذ�� نم�ايد. �� كليه �شخا� حقيقى � حقوقى ��جد شر�يط �عو� 
مى  ش���و� ظر� مد� 7 ��� جهت خريد بر� ش���ر�يط � تحويل پاكت ها به ����: تهر�� � بز�گر�� شهيد چمر�� � خيابا�  يمن � �نتها� خيابا� �لنجك � 

�بيرخانه شركت تله  كابين توچا� مر�جعه نمايند. (هزينه خريد فر� شر�يط مبلغ 350,000 �يا� مى باشد)
(بدليل جلوگير� �� هرگونه س���و�جويى ها� �حتمالى � جهت �طال� �� فر�يند برگز��� مز�يد� � مناقصه �� ش���ركت تله كابين توچا� به �بسايت �سمى 
مجموعه به ���� www.tochal.org بخش �گهى ها يا �بسايت شركت سياحتى � مر�كز تفريحى پا�سيا� به ���� www.ptrco.ir � يا پايگا� خبر� 

بنيا� مستضعفا� �نقال� �سالمى به ����mfnews.ir  مر�جعه فرماييد) 
1- ��گذ��� يكساله بهر� بر���� �� محل غرفه تر��                                                                                      (مز�يد� نوبت ���)
2- ��گذ��� يكساله بهر� بر���� ��  محل غرفه قاصد�                                                                   (مز�يد� نوبت ���)
3- ��گذ��� يكساله بهر� بر���� ��  محل غرفه كوهستا�                                                             (مز�يد� نوبت ���)
4- ��گذ��� يكساله بهر� بر���� ��              محل غرفه گل فر�شى                                                          (مز�يد� نوبت ���)
5-��گذ��� يكساله  بهر� بر���� ��               محل غرفه شيشه ��                                                            (مز�يد� نوبت ���)

 ���بط عمومى شركت تله كابين توچا�

آگهى مزايده عمومى 

24113جدول
طراح: غالمحسين باغبان

   
2

4
11

2 
ل 

دو
 ج

ل
ح

افقي :
  1 - لر��نك ميو� - ترسيد�
 2 - ما� گير - سليقه ها 

3 - ش��هر خرمالو - سر�يت �� - شهر فر��سى - 
سر�� � نغمه

 4 - فضا پيما - صحر�يى  �� �مريكا - فشا� ��حى
 5 - ��حد� �� طو� - نوعى بنزين - مقابل �ثبا�
 6 - �ند�� تنفسى - طعنه �نند� - فاقد شايستگى

 7 - سنگ �سيا - پوش��ش كتا� - پرتو �فكنى - 
باخبر � مطلع

 8 - �يا�تگاهى �� شهر �� �� ���� �يلمى
 9 - هو� با���� - كال� - نوعى بستنى - قعر

 10 - گرفتگ��ى عضال� – خو��نى �قا ���� ها! - 
خانه مجلل

 11 - هر چيز بد � �شت - �يكته - نامى �ختر�نه
 12 - �نگ �سما� پا� - مجسمه لبا� - بيم ��� 

13 - بر سر �نگشتا� - مخفف تاتا� - صو�� مرئى 
منبع نو� - ميو� مربايى

 14 - ��خلى - كوچك ترين �يالت �مريكا
 15 - يكى ماند� به صد - عد� مسا���

عمودي :
 1 - كنايه �� �� �� مغلو� كر�� �ست

 2 - چيزها� گر�نبها - بل��ه خا�جى - �يو�� ��� 
شهر � حصا�   

3 - پايتخت �يتاليا - �فيق مش��هد� - با �ختيا� � 
����� خو� 

4 - شبيه - �هو� تر� - گهو��� پا�چه ��
5 - �س��يله نو�ختن �يولن - خو�س��تن - غذ�� 

تز�يقى - پو� ��پن
 6 - ب��ت جاهليت - جنو� مر�� ����� - �س��ب 

����
 7 - كال� تنفر - گونه - مخفف شاخه - بو�ينه
 8 - نوعى مبا��� سرسختانه �� عرصه كشتى

 9 - سقف فر� �يخته - طايفه غر� �ير�� - نوعى 
پيچ � �چا� – يا���

 10 - خطا� فوتبالى - كو� - حال� � ���
 11 - خا� س��فالگر� - م��ا�� ���� - مأنو� 
شد� – �س��يله �� بر�� �نجا� كا�ها� سبك �� 

مز�عه
12 - مخفف �لى �خر - يا�� - گو��

 13 - پايتخت ش��يلى - قسمت سخت �فز�� ��يانه 
- خر� فلكى

    14 - سنت - �ين ... ��� - �بگير � بركه
 15 - موضو� �صلى �� ��س��تا� ها� شاهنامه � 

خمسه نظامى � قصص قر�� � �مثا� �نهاست

آگـهي منـاقصه عـمومـي
ش��ركت بين �لمللي سا��� بوشهر(س��هامي عا�) ��نظر ���� به صو�� 
مناقصه عمومي �نجا� خدما� س���اخت � نصب پكيج سر�خانه مو�� نيا� كا�خانه 
خو� �� به تأمين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد� �� متقاضيا� شركت �� مناقصه 
�عو� مي شو� حد�كثر ظر� مد� يك هفته �� چا� �گهي جهت ��يافت شر�يط 
خصوصي مو�� نيا� با ش���ما�� تلفن 8 � 88670711 � 021 ��خلي 116 تما� 

حاصل نمايند.
�لف � تضمين شركت �� مناقصه: شركت كنندگا� �� مناقصه مي تو�نند تضمين 
مربوطه �� به صو�� يك فقر� چك بانكي معتبر (بد�� تا�يخ�  بد�� شر�) معا�� 

120% مبلغ پيشنها�� ���ئه نمايند.
�لف � مهلت ��س����ا� پاكت ها� پيشنها��: �خرين مهلت ��سا� پاكت فني� پيشنها� 

قيمت � تضمين شركت �� مناقصه پايا� �قت ����� 1399/10/01 مي باشد.
� � محل ��سا� پاكت ها� پيش���نها��: تهر��� بلو�� �فريقا� ��بر�� پا�� صبا� 
خيابا� شهيد حسين بنيس���ي(فر��� غربي)� پال�38� طبقه ���� ��حد خريد � 

تد��كا�.
هزينه ها� چا� �ين  �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

ش�ركت چا� بانك ملت ��نظر ���� �ن��و�� كاغذ خو� �� �� طريق 
برگز��� مناقصه عمومي خريد��� نمايد� لذ� متقاضيا� ش��ركت �� 
مناقصه مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي لغايت سه ش��نبه 1399/09/25 
به  ���� تهر��� �بتد�� جا�� مخصو� كر� بيمه3(�ير� �س��تمي) 
نبش كوچه شش��م پال�1 طبقه ��� ��حد تد��كا� مر�جعه � نس��بت 
به ��يافت ����� مناقصه �قد�� نمايند. بديهي �ست جهت خريد �سنا� 
مي بايست معرفي نامه به همر�� �صل فيش ���يز� به مبلغ 300/000 
�يا� به حسا� ش��ما�� 7032100586 به نا� شركت چا� بانك ملت 

���ئه نمايند.
شركت چاپ بانك ملت (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي
 شماره  99/101

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
كارخانجات كاشي و سراميك سعدي(سهامي عام)

به شماره ثبت: 8114 و شناسه ملي: 10100353754
بدينوس���يله به �طال� س���هامد���� محتر� مي �ساند جلس���ه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد� (سهامي عا�) �� ساعت 11:00 
صبح ��� يكشنبه 1399/09/30 �� شركت سرمايه گذ��� صد� تأمين به نشاني: 

خيابا� �ليعصر� نرسيد� به چها���� پا�� ��� كوچه خاكز�� برگز�� مي شو�.
باتوجه به شيو� �ير�� كر�نا � بخش���نامه ها� صا��� ستا� ملي مبا��� با كر�نا 
مبني بر عد� صد�� تجويز برگز��� مجمع با حضو� بيش �� 15 شخص حقيقي يا 
حقوقي� �� سهامد���� تقاضا مي شو� بر�� حفظ سالمت خو� �� حضو� �� مجمع 
خو����� نمو�� � �� طريق سايت contra.ir پس �� ثبت نا� به صو�� �نالين �قد�� 
به مشاهد� مجمع ش���ركت كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد�(سهامي عا�) � 
طر� نمو�� سو�ال� خو� نمايند. لذ� �� پذير� بيش �� 15 نفر سهامد�� �� جلسه 

مجمع عمومي فو� �لعا�� معذ��يم.
�ستو� جلسه:

 1 �  بر�سي تصويب �فز�يش سرمايه
2�  ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.

هيأ� مدير� شركت 
كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد�(سهامي عا�)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت دوم) 
كارخانجات كاشي و سراميك سعدي(سهامي عام)

به شماره ثبت: 8114 و شناسه ملي: 10100353754
باتوجه به حدنصا� نرس���يد� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
(نوبت ���) �� تا�يخ 1399/9/16 بدينوس���يله به �طال� س���هامد���� محتر� 
مي �ساند جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كا�خانجا� كاشي � 
سر�ميك سعد� (سهامي عا�) �� ساعت 10:00 صبح ��� يكشنبه 1399/09/30 
�� شركت س���رمايه گذ��� صد� تأمين به نش���اني: خيابا� �ليعصر� نرسيد� به 

چها���� پا�� ��� كوچه خاكز�� برگز�� مي شو�.
باتوجه به شيو� �ير�� كر�نا � بخش���نامه ها� صا��� ستا� ملي مبا��� با كر�نا 
مبني بر عد� صد�� تجويز برگز��� مجمع با حضو� بيش �� 15 شخص حقيقي يا 
حقوقي� �� سهامد���� تقاضا مي شو� بر�� حفظ سالمت خو� �� حضو� �� مجمع 
خو����� نمو�� � �� طريق سايت contra.ir پس �� ثبت نا� به صو�� �نالين �قد�� 
به مشاهد� مجمع ش���ركت كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد�(سهامي عا�) � 
طر� نمو�� سو�ال� خو� نمايند. لذ� �� پذير� بيش �� 15 نفر سهامد�� �� جلسه 

مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) معذ��يم.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�
هيأ� مدير� شركت2� ساير مو���

 كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد�(سهامي عا�)

آگهي دعوت مجمع عمومي   به طور فوق العاده
شركت شفا بخش شمس تبريزي (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 171414 و شناسه ملي 10102138739 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

بدين �سيله �� كليه �عضا� هيأ� مدير� � س���هامد���� محتر� شركت �عو� مي شو� �� 
تا�يخ 1399/10/2 �� مجمع عمومي به طو� فو� �لعا�� ��� س���اعت 11 صبح كه �� محل 
قانوني شركت ��قع �� تهر�� خيابا� ش���ريعتي ��بر�� بيما�ستا� كو�كا� مفيد كوچه 

بهشت �سا پال�11 تشكيل � برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه مجمع عمومي به طو� فو� �لعا��:

1� �نتخا� هيأ� مدير�
2� �نتخا� با��� شركت

3� تعيين سمت �عضا� هيأ� مدير�
4� تعيين �ضعيت حق �مضاها� مجا�

5� تعيين ���نامه كثير�النتشا�
6� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني شركت �� مو�� عملكر� قانو� �ساسي سا� 1398

7� تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1398/12/29
هيئت مدير�

شركت تجهيزات ايمني راهها
((آگهي مناقصه عمومي شماره 99/12))

موضو� مناقصه:
عمليا� ��هد��� � نگهد��� به مس���افت 58/6 كيلومتر مسير �فت � برگشت حد فاصل پل نطنز تا تقاطع ���ستا� � 

���� ��� شر� سپاها�
محل ��يافت �سنا�: كر�  � بعد �� ميد�� �ستاند��� � شركت تجهيز�� �يمني ��هها

جهت ��يافت �س���نا� مبلغ 500/000 �يا� به شما�� حس���ا� 0100873962007 بانك صا���� به نا� شركت 
تجهيز�� �يمني ��� ها ���يز گر��.

مهلت تحويل �سنا�: هفت ��� پس �� ��� �گهي
تلفن تما�: 02636703945

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 نوبت دوم شركت حمل ونقل سواري راني انسجام محمودآباد (سهامي خاص) (شماره ثبت 61)

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت حمل �نقل سو��� ��ني �نس���جا� محمو��با� �عو� مي شو� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� ��� ساعت 16 عصر ��� يكشنبه مو�� 1399/09/30 ��قع �� ما�ند��� 
� محمو��با� � خيابا� ����� � �فتر ش���ركت برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند �� صو�تي كه حضو� عضو� �� مجمع 
فو� �لذكر ميسر نباشد مي تو�ند حق حضو� � �عما� ��� �� سو� خو� �� به صو�� كتبي به نمايند� تا� �الختيا� خو� ��گذ�� 
نمايد. (كانديد�� تصد� س���مت هيئت مدير� � با��سي شركت بايستي جهت ثبت نا� مد��� خو� �� تا 7 ��� بعد �� �نتشا� 
�گهي به �فتر شركت تحويل نمايند.) �ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� جديد . 2� �نتخا� با��سين جديد. 

3� تعيين � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� نشر �گهي ها� شركت 
هيئت مدير� شركت حمل �نقل سو��� ��ني �نسجا� محمو��با�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت صيد صنعتي (سهامي خاص)

 ثبت شده  به شماره 48419 و شناسه ملي 10100936129
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� بعمل مي �يد تا  �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� صاحبا� س���ها� �ين شركت كه ��� ساعت 14:00 ��� ��شنبه 
مو�� 1399/10/01 �� نش���اني تهر��� خيابا� طالقاني� خيابا� شهيد سرپرست� پال�18� ��حد يك� 

كدپستي 1416884181 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:  تكميل �عضا� هيئت مدير�.

هيئت مدير�

آگهي لغو نمايندگي هاي آريا ديزل 
به �طال� مي �ساند كه نمايندگي ها�

فر�� محصو� كو�� شير�� � قلي ���� (كد 755)فر�� قطعا� تهر�� � جو�هر� (كد651)
فر�� محصو� يز� � هيبد� � پو�نيشابو�� (كد 816)فر�� محصو� ���� � �سولي (كد 740)

شركت ��يا �يز� لغو گر�يد� �ند � �يگر مجا� به ���ئه خدما� به شما مشتريا� عزيز 
نمي باشند.                                                                           49247�021

www.aryadiesel.com

آگهى تغييرات شركت مهندسى توسعه آب آسيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 395501 و شناسه ملى 10320453888 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/05/29 � تاييديه 
سا�ما� بو�� � ����� بها��� به شما�� 122/71239 مو��99/6/26 � مكاتبه شما�� 
122/66620 مو��99/4/10 معا�نت محتر� حقوقى � نامه ش���ما�� 122/65916 
مو�خه99/3/31 مديريت محتر� نظا�� بر با��� ��ليه سا�ما� بو�� � ����� بها��� 
تصميما� �يل �تخا� شد: نو� شركت �� سهامى خا� به سهامى عا� تبديل گر�يد 
� �ساسنامه ش���ركت مش���تمل بر 56 ما�� � 11 تبصر� به تصويب �سيد . موضو� 
شركت � نو� فعاليها� ��: �نجا� كليه فعاليت ها� با��گانى ��خلى � خا�جى� �نجا� 
خدما� مختلف با��گانى �� ��ستا� فعاليت شركت� �نجا� كليه پر��� ها� صنعتى� 
عمر�نى � غير� به �يژ� �� منابع �� � فاض���ال�� ���ئه خدما� �� خصو� توليد � 
تو�يع �نر��� س���اخت � نصب � ��� �ند��� � بهر� بر���� ��� شيرين كن� نير�گا�� 
خطو� �ش���تغا� �نر��� �� � �يس���تگا� ها� پمپا�� �خذ � �عطا� نمايندگى �� � به 
شركت ها� ��خلى � خا�جى � مشا�كت � سرمايه گذ��� �� خصو� موضو� شركت 
با �شخا� حقيقى � حقوقى ��خل � خا�جى تأسيس شركت ها� توليد�� خدماتى 
� با��گانى� شركت �� مناقصا� ��خلى � خا�جى� �خذ ��� � تسهيال� ���� � �يالى 
�� كليه بانك ها � مؤسسا� مالى � �عتبا�� ��خلى � خا�جى كليه فعاليت ها� مجا� 
�� �مينه موضو� شركت� خدما� مشا��� �� خصو� موضو� شركت. مركز �صلى 
� نشانى شعب ش���ركت � كدپستى: مركز �صلى شركت �� تهر��-خيابا� مالصد��-
خيابا� شير�� جنوبى-خيابا� گرمسا� غربى- كوچه بها� ���- بها� ���- پال� 28 
– كدپستى 1435865514 مد� شركت: نامحد�� س���رمايه شركت � مبلغ پر��خت  
ش���د�: 15000000000000�يا�� سها� ممتا�: ش���ركت فاقد سها� ممتا� �ست� 
هويت كامل �ئيس � �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل شركت: محسن مهرعلى ���� 
�حيم 1550335944 به نمايندگى ��ش���ركت تأمين � �نتقا� �� خليج فا�� به 
شناسه ملى 10320885247 به سمت �ئيس هيئت مدير� حسينعلى ضيائى با كد 
ملى 2939463859 به سمت نائب �ئيس هيئت مدير� نصر� خو� نيا� پيركوهى 
با كد ملى 2594231231 به س���مت مدير عامل � عضو هيئت مدير� �صغر قربانى 
با كد ملى 5769462991 به س���مت عضو هيئت مدير� محمدجو�� ييالقى �شرفى 
با كد ملى 2180960298 به نمايندگى �� ش���ركت ش���ركت مهندسى كيفيت � 
پش���تيبانى �نتقا� �� خليج فا�� 10320899017 به سمت عضو هيئت مدير� 
شر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� سها� �� مجامع عمومى: �� كليه مجامع عمومى� 
صاحبا� س���ها� مى تو�ند ش���خصا�� يا �كيل يا قائم مقا� قانونى �شخا� حقيقى� � 
نمايند� يا نمايندگا� ش���خص حقوقى� صر� نظر �� تعد�� سها� خو� به شر� ���ئه 
مد�� �كالت يا نمايندگى حضو� به هم �سانند. هر س���هامد��� بر�� هريك سهم 
فقط يك ��� خو�هد ��ش���ت. تبصر�: �� صو�� نقل � �نتقا� سها�� سهامد�� جديد 
با ���ئه يكى �� مد��� �ير حق حضو� �� جلس���ه مجمع �� خو�هد ��شت: · �عالميه 
خريد س���ها�� · گو�هى نامه نقل � �نتقا� � سپر�� سها�� · �صل ��قه سها� · تأييديه 
سهامد��� صا�� شد� توسط شركت س���پر�� گذ��� مركز� ����� بها��� � تسويه 
�جو� به صو�� �نفر��� � جمعى. مقر��� �ساس���نامه ��جع به تقسيم سو�� تشكيل 
�ند�خته � تقسيم ����يى بعد �� تصفيه: تقسيم سو�: مطابق با ما�� 90 قانو� تجا�� 
تقسيم س���و� � �ند�خته بين صاحبا� س���ها� فقط پس �� تصويب مجمع عمومى 
حائز خو�هد بو� � �� صو�� �جو� منافع تقس���يم �� ��صد �� سو� �يژ� ساالنه بين 
صاحبا� سها� �لز�مى �ست. تش���كيل �ند�خته: �ضع �ند�خته قانونى �� سو� خالص 
شركت مطابق قانو� تجا�� �نجا� مى شو�. به پيشنها� هيئت مدير� � تصويب مجمع 
عمومى عا��� ممكن �ست قسمتى �� سو� خالص بر�� تشكيل ساير �ند�خته ها كنا� 
گذ�شته شو�. تقسيم ����يى: هرگا� ش���ركت منحل گر��� تصفيه �مو� �� متابعت 
�� قو�ني���ن � مقر��� مربوطه به عمل خو�هد �مد. مبلغ �يو� ش���ركت � همچنين 
مبلغ �يو� �ش���خا� ثالث كه توسط شركت تضمين شد� �ست: مجمو� بدهى ها� 
ش���ركت مبلغ 12956708020175�يا� مى باشد كه 4976446063608�يا� �� 
�� �� بدهى ها� كوتا� مد� � 7980261956567�يا� �� بدهى ها� بلندمت شامل 
مى شو�. همچنين بدهى ها� �حتمالى شركت نيز طبق صو�� مالى حسابرسى شد� 
بر�� س���ا� مالى منتهى به 98/12/29مبلغ 4390662465194�يا� مى باش���د. 
���نامه كثير�النتشا� شركت: ���نامه �طالعا�. �ساس���نامه شركت � �� تر��نامه � 
حسا� سو� � �يا� سا� مالى مربو� به سالها� 97 � 98 � همچنين صو�� ����يى 
ش���ركت � �مو�� منقو� � غير منقو� �� �� مرجع ثبت شركتها � �� مركز شركت 

بر�� مر�جعه عالقمند�� �ما�� مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027204)

********************
آگهى تغييرات شركت نيكو كارى موالنا موسسه غير تجارى

 به شماره ثبت 39669 و شناسه ملى 14006181183 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/03/08 � مجو� شما�� 79389 
مو�� 99/06/01 سا�ما� �مو� �جتماعى كش���و� تصميما� �يل �تخا� شد: سمت 
�عضا� هيأ� مدير� بش���ر� �يل �نتخا� شدند. محس���ن �بريشم چى با كد ملى 
0380757842 به عنو�� �ئيس هيأ� مدير� - س���يد مجي���د ��� �ماميه با كد 
ملى 0046436383 به عنو�� نائب �ئي���س هيأ� مدير� -بيژ� عابديا� با كد ملى 
2161529382 به عنو�� خز�نه ��� � عضو هيئت مدير� . -محس���ن �بريشم چى با 
كد ملى 0380757842 بعنو�� عضو هيئت مدير� �نتخا� گر�يدند. � -محس���ن 
�بريشم چى با كد ملى 0380757842 بر�� بقيه مد� تصد� هيئت مدير� به عنو�� 
مدير عامل موسسه �نتخا� گر�يد. �مضا� كليه �سنا� � ����� بها��� بشر� �ير �ست: 
كليه �س���نا� � ����� بها��� � تعهد ��� با �مضا� مدير عامل � خز�نه ��� � �� غيا� 

خز�نه ��� با �مضا� �ئيس هيأ� مدير� � با مهر موسسه معتبر خو�هد بو�. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027205) 


