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فرهنگ و ادب

حسن توفیق کیست و چه کرده؟ 

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

"حسن )دوزنده( توفیق« ، برادر ارشد حسین و عباس 
بنیان گذار  توفیق،  حسین خان  خواهری  نوه های  )از 
اسفندماه   ١١ متولد   ،)١٣٠١ سال  در  توفیق  روزنامه 
متوسطه  دیپلم  اخذ  تا  دارالفنون  دبستان  در   ،١٣٠۴
در  و  یافت  راه  تهران  دانشگاه  به  سپس  کرد.  تحصیل 
وزارت  کارمند  شد.  فارغ التحصیل  قضایی  حقوق  رشته 
دارایی بود و مدتی در دانشگاه ملی )شهید بهشتی فعلی( 

درس می داد.
 ،)١٣٢٢( توفیق  محمدعلی  دوران  از   ، توفیق  حسن 
همان  از  پیوست.  توفیق  طنزپردازان  جمع  به  رسما 
از  را نشان داد و پس  نیز قدرت مدیریت خودش  ابتدا 
توده،  حزب  به  متمایل  و  چپ گرا  سردبیران  برکناری 
سردبیری توفیق را با همراهی برادرانش برعهده گرفت. 
اغلب  و  است  برجسته ای  کاریکاتوریست  حسن آقا، 
کاریکاتورهای روی جلد توفیق در دوره دوم و سوم، کار 
داوری،  روح اهلل  و همکاری  راهنمایی  با  ابتدا  در  اوست. 
به صورت  و سپس  توفیق،  متأخر  کاریکاتوریست های  از 
هفته نامه  در  ماندگارش  آثار  خلق  به  شروع  مستقل 
و  کارتون  معاصر  بزرگان  از  بسیاری  به قول  می کند. 
کاریکاتور ایران، حسن توفیق، هنرمندی صاحب سبک 
است. مهدی سهیلی در بیتی از قصیده ای )١٣٢۶( اندر 
چنین  توفیق  حسن  درباره  توفیق،  طنزآوران  احوال 
کوچکش/  نام  »حسن«  هست  آن که  »توفیق،  سروده: 

نقاش چیره دست و جوانی هنرور است."
متنوعی  کاریکاتوری  آثار  توفیق،  دوم  و  اول  دوره  در 
یاسری،  ماهر،  خطیبی،  دولو،  تجارتچی،  داوری،  از 
محصص،  میربابایی،  معدنچی،  جاهد،  خرسندی، 
دیده  توفیق  جلد  روی  دیگران  و  نیکزاد  نعمت اللهی، 
می شود اما از اوایل دهه بیست، محور اصلی کاریکاتورهای 
جلد  کاریکاتور  اولین  است.  توفیق  حسن  آثار  جلد، 
مطبوعه  در  قاجار  عصر  از  کاریکاتوری  از  متأثر  که  او، 
»کشکول« بود، در اردیبهشت ١٣٢٢ منتشر می شود. در 
این کاریکاتور، عده ای مطبوعات را آتش زده اند و دست 
به دست هم، دورش می رقصند. به مرور و با پخته تر شدن 
و کلیشه سازی  ازجمله گراور  آثارش  توفیق،  قلم حسن 
تیپ سازی  و  کاراکتر  و  خران«  »حزب  صفحه  برای 

طنزآمیز برای رجال سیاسی، محبوبیت بسیاری می یابد. 
که  او  از  کاریکاتوری  و  عکس   ،١٣٢٣ سال  توفیق  در 
اصطالحا »خودکشی!«اش بود، با این معرفی کوتاه چاپ 
عمرش  از  هجده سال  قریب  توفیق  »حسن  است:  شده 
می گذرد و فعال در دبیرستان دارایی مشغول به تحصیل 
می باشد، از هنرمندانی است که در میان هم ساالن خود 
کمتر نظیر دارد و می توان گفت چنانچه وسیله تشویق 
آوازه  اوست«.  انتظار  در  درخشانی  آتیه  شود،  فراهم  او 
هنر حسن توفیق منحصر به جو روزنامه توفیق نبود بلکه 
)نخستین  »ماه«  ماهنامه  جلدهای  روی  مثال  به عنوان 
ماهنامه طنز ایران، به امتیاز اسداله شهریاری( هم آثار 
سبک شناسی  و  تحلیل  بودند.  توفیق  حسن  ارزشمند 
مبحث  توفیق،  انتشار  دوم  دوره  در  توفیق  حسن  آثار 
نیازمند  و  این مقال نمی گنجد  گسترده ای است که در 
مطالعات بینارشته ای است، چنان که بسیاری از این آثار 
از پی بازخورد مهم ترین وقایع سیاسی آن روزها، ازجمله 
مشکالت داخلی، ملی گرایی و تهاجم دولت های خارجی 

به کشور برای امتیاز گرفتن، نشأت گرفته است.
کاریکاتوریست هایی همچون  دهه سی، حضور  آغاز  با 
در  سیاح  »چلنگر«،  در  احمری  »باباشمل«،  در  داوری 
و  روزنامه ها،…  اغلب  در  دولّو  هفتگی«،  »اطالعات 
همچنین ورود برخی نمونه  ها از نشریات فکاهی خارجی 

در  جلد  کاریکاتور  اهمیت  تا  شد  سبب  ایران،  بازار  به 
شود.  چندبرابر  جراید  در  فروش  و  مطبوعاتی  رقابت 
توفیق  تحریریه  در  توفیق  حسن  حضور  که  بود  اینجا 
چنان مؤثر افتاد که جنبه دیگری از توانایی هایش را به 
همگان  نمایاند و آن چیزی نبود جز برگزاری اولین دوره 
سازمان دهی  و  ایران  در  کاریکاتور  آموزشی  کالس های 
کالس  آگهی های  نمونه  توفیق.  کاریکاتور  تیم  کردن 
تعلیم کاریکاتور به طور مرتب در توفیق و سایر نشریات 
مستعد  و  جوان  نیروهای  جذب  با  به مرور  و  منتشر 
از  شد.  سبب  را  توفیق  آتلیه  شکوفایی  سوم،  دوره  در 
کنایه آمیز  امضای  تغییر  توفیق،  حسن  متعدد  ابتکارات 
از »حسن توفیق« به »اسداله توفیق« در  روی جلدش 
شوخی با جدال های هرروزه کاشانی و مصدق درخصوص 
ملی شدن نفت بود که بازخورد بسیار زیادی در محافل 
سیاسی داشت و سبب واکنش های مصدق شد و این خود 
در  توفیق  محبوبیت  می شود  گفته  است.  مفصلی  بحث 
اواخر دوره دوم انتشارش به حدی رسید که کم کم توفیق 
چراکه  گرفت؛  را  خودش  زمانه«  »مالنصرالدین  جای 
حاال  می ساختند  خود  که  را  شفاهی  لطیفه های  مردم 
به توفیق منسوب می کردند و عقوبت چنین محبوبیتی 
جز این نبود که در ایام نهضت ملی شدن صنعت  نفت، 
به گفته حسن توفیق »مخالفان، چهاربار دفتر توفیق را 

غارت کردند و دفعه پنجم آنجا را به آتش کشیدند".
خلق  مقارن   ،)١٣٣۶ )اسفند  توفیق  سوم  دوره  آغاز 
از کاراکترهای »کاکاتوفیق« در هیبت  شمایل جدیدی 
کاکا(،  )عیال  »گشنیزخانم«  به همراه  »سیاه بازها«، 
)خر  »ُکری«  کاکا(،  دستیار  و  )عنتر  ممولی«  »دکتر 
و  مارک دار(  کاله  و  فقیرانه  لباسی  )با  »ملت«  کاکا(، 
دیگر شخصیت ها ازجمله نخست وزیران، وکالی مجلس 
روی  و  می شدند  معرفی  زمان،  به فراخور  که  بود  و… 
که  است  دست  در  موثقی  نشانه های  می آمدند.  جلد 
بیشتر، خواهان  برای کسب شهرت  وقت  نخست وزیران 
سوژه شدن برای جلد توفیق بودند، حتی اگر به قیمت 
کشیدن  ممنوعیت  حتی  می شد.  تمام  رسواشدن شان 
نخست وزیران هم سبب نشد، حسن توفیق و استودیویش 
و علم،  با کشیدن کتل و عالمت  فرضا  و  متوقف شوند 
عمال  می رساندند.  عصر  رجال  به  را  کنایی شان  منظور 
تصویری سیاسی طنز  تولید محتوای  از  جبهه جدیدی 
برادران  هرچند  بود.  شده  گشوده  توفیق  در  عوام  برای 
اما  بودند،  ممیزی  و  نظارت  فشار  زیر  دائما  توفیق، 

کارشان با حضور طنزنویسان درجه یک، چنان گرفت که 
 ،)١٣٣٧( توفیق  دوره سوم  انتشار  از  تنها چندماه پس 
محمدعلی توفیق امتیاز توفیق را به نام حسن صادر کرد 

و روزنامه »فکاهی« مجددا همان »توفیق« سابق شد.
حسین  )مدیرمسئول(،  حسن  مدیریتی  خصلت های 
)مدیر داخلی( و عباس )رئیس هیأت تحریریه( در میان 
تا  می کوشیدند  عمیقا  آن ها  بود.  زبانزد  دوستان شان 
حزبی  و  جریان  هیچ  به  و  باشند  داشته  مردمی  وجهه 
ریشخند  را  جملگی  و  باشند  نداشته  جدی  گرایش 
فولکلور،  نظیر  موضوعاتی  از  جلد  ایده های  اغلب  کنند. 
اعتقادات و آیین ها و خرافات، ترانه ها، قصه های شفاهی و 
اسطوره ها متأثر بود و در یک جمله، سیاست نخبه گرایی 
و  عوام  به  توجه  طنز،  نشریات  دیگر  برخالف  توفیق، 
در  توفیق  حسن  جدیت  و  مقاومت  بود.  ایشان  عالقه 
خاص  نخبه گرایی  از  گریز  و  نقشه هایش  پیاده کردن 
ازسوی رقبا و دوستانش، ستودنی است. عمران صالحی 
در مرور خاطراتش از حسن توفیق، در مقام صاحب امتیاز 
برنامه  هیچ گونه  دنبال  عمرش  »در  می نویسد:  توفیق، 
ساخته  لطیفه ای  دوستانش  است.  نرفته  غیربهداشتی 
دوتا  الواطی،  رفته  دیشب  حسن آقا  می گفتند  و  بودند 
جواز  و  آگهی ها  بخش  مدیریت  خورده!«  پررنگ  چای 
چاپخانه رنگین )توفیق( هم به نام حسن بود که بعدها 
تحریریه  در  کار  کرد.  واگذار  حسین  برادرش  به  را  آن 
توفیق چنان پرمشغله بود که حسن آقا پس از چندسال 
پروانه  و  کرد  بازخرید  را  خود  دارایی،  وزارت  در  کار 
وکالت گرفت. از آن پس، در کنار فعالیت های مطبوعاتی 
و ترسیم کاریکاتورهای توفیق، وکالت نیز انجام می داد. 
حسن با امضاهای مستعار »میرزا قشمشم« و »شرمسار 
خشن« در برخی موارد یادداشت های طنز و فکاهی نیز 
با  توفیق  آتلیه  کهکشانی  تیم  دوره،  این  در  می نوشت. 
هنرمندانی  حضور  با  توفیق،  استودیو  و  او  مدیریت 
همچون )عباس( توفیق، لطیفی، پاکشیر، زارع، سخاورز، 
عبداللهی نیا، درم بخش، خانعلی، خالقی، عربانی، کرمانی، 
در  محتوایی  بصری  تنوع  چنان  و…  سلیمانی  اشرفی، 
کتاب جیبی،  سالنامه،  ماهنامه،  که  کردند  ایجاد  توفیق 
کارت تبریک، آلبوم و… در هر شماره لبریز از آثار جذاب 
و باکیفیت، سطح سلیقه مخاطب را چند پله ارتقا می داد. 
عمران صالحی می نویسد: »سبکش هم خیلی جالب بود. 
برای  گاهی  ایرانی.  به شدت  فضاهایی  بود.  ایرانی  خیلی 
کنار  به  را،  تیپ ها  بعضی  یا  بکشد  را  منظره ای  این که 

قیافه های  از  یواشکی  و  می نشست  و  می رفت  خیابان 
افراد یا از محل ها طرح می زد."

آثار جلد توفیق نسبت به سایر نشریات،  از تمایزهای 
کرد.  اشاره  کاریکاتورها  در  زیرنویس  به حضور  بایستی 
این شگرد حسن توفیق در جلد هفته نامه، یعنی استفاده 
روی  تأثیر  دامنه  کلمات،  و  تصویر  ترکیب  از  هم زمان 
به  تبدیل  و جلد  را  می داد  به شدت گسترش  را  بیننده 
ماحصل  موهبت،  این  می کرد.  مصور«  »لطیفه  نوعی 
فرآیند خرد جمعی در توفیق بود. زنده یاد فریده توفیق 
سوژه های  »اکثر  می نویسد:  توفیق(  برادران  )خواهر 
توفیق و کارتون های آن، محصول جلسات توفیق بود. این 
جلسات یکشنبه و سه شنبه تشکیل می شد. برای اعضای 
کاله هایی  و  سرمه ای رنگ  مخصوص  شنل های  جلسه، 
شبیه کاله توفیق، و برای رئیس جلسه کاله پشم دار در 
نظر گرفته شده بود… سوژه هایی نهایی نامزدشده برای 
عوام«  »نمایندگان  به  نظر  شدن،  رد  یا  نهایی  تصویب 
)کنایه ای طنزآمیز به نمایندگان عوام در مجلس بریتانیا( 
و رئیس جلسه که در رد یا قبول سوژه ها حق وتو داشت، 
استودیو  اختیار  در  مصوب  سوژه های  نهایتا  می رسید. 

توفیق و کارتونیست ها قرار می گرفت."
پس از توقیف توفیق )تیرماه ١٣۵٠(، حسن و برادرانش 
بسیار کوشیدند تا راه گریزی برای انتشار مجدد بیابند، 
و  نبود  اثربخش  حقانیت شان  عین  در  تالش شان  اما 
توفیق، قربانی سیاست های تلخ حاکمیتی شد. او مدتی 
در ایران بود و سپس همراه خانواده راهی امریکا شد و 
پس از چندی مجددا به ایران بازگشت. بهمن ماه ١٣٧٠، 
توفیق  حسن  افتخار  به  بزرگداشتی  مراسم  و  مهمانی 
در گل آقا برگزار  شد. حسن خواجه نوری در آن جلسه، 
»توفیق  می خواند:  را  ابیات  این  توفیق  حسن  به افتخار 
ز شادی  نگنجیم  و  اینجاست/ شادیم  مجسم، حسن آقا 
در پوست/ از محفل توفیق به جز ذوق مجوی/ کز کوزه 
در  توفیق  حسن  اوست…«.  در  که  تراود  برون  همان 
جمع کارتونیست های گل آقا مورد تشویق قرار می گیرد 
خودش  مربی  و  معلم  را  او  فومنی،  صابری   کیومرث  و 

می نامد.
حسن توفیق ، فارغ از هنر، تخصص و حرفه اش، گنج 
ارزشمند تاریخ معاصر ایران و صدالبته تاریخ  زنده طنز 
مطبوعاتی ایران است. امید که در حفظ و پاسداشت این 

سرمایه بکوشیم. تنش سالمت و لبش خندان باد.
منبع : روزنامه اعتماد

آگهی تغییرات شرکت عمران نیرو هلیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ٣٠٣9 و شناسه ملی ١۴٠٠۵۵٧٧9۵9 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣99/٠٢/٢ الف- تعداد اعضای هیئت مدیره به ٣ نفر کاهش 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری جیرفت )8۶۶٧٣٠(

آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ١٣۵۵8 
و شناسه ملی ١۴٠٠۴٧۵٢٢9٠ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١٣98/١١/٢8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
شناسه  به  کرمان  قدرت  تابان  شرکت  از  بنمایندگی   ٢99٢8٣۵9٠٠ ملی  کد  به  نژاد  رفیعی  پیمان  آقای   ١-  :
ملی١٠۶٣٠١١٧۵٣٠ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا منتظر به کد ملی ۶٠۶9۵۴9٧٠8 بنمایندگی از شرکت 
مهندسی تابش نیرو جنوبشرق به شناسه ملی ١٠۶٣٠١۴9٠٠۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محسن رضا حسامی 
کرمانی به کد ملی ٢99١۵٠8١٢۴ بنمایندگی از شرکت رسانیرجنوبشرق به کد ملی ١٠8۶٠۵۶٢١١9 به سمت عضو هیئت 
مدیره - آقای محسن رضا حسامی کرمانی به کد ملی ٢99١۵٠8١٢۴ به سمت مدیرعامل ٢ - کلیه اسناد واوراق بهادار و 
بانکی با امضای آقایان محسن رضا حسامی و محمدرضا منتظر و پیمان رفیعی نژاد و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و 
اوراق عادی با امضای آقای محسن رضا حسامی و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶۶٧٠8(

ملی  شناسه  و   ٧٧9٠ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  نور  کرمان  گستر  نیرو  شرکت  تغییرات  آگهی 
١٠۶٣٠١٣٧۵9۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١٣98/٠۴/١١ : - خانم افروز میرزایی بادیزی با کد ملی 
٣٠9١۴۴۴9٠٢ بسمت رئیس هیات مدیره - آقای جابر رمضانی با کد ملی ٣٠۵١٣٢9٧٠٣ بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره - آقای اکبر مرتضی نسب با کد ملی ٢99٢٣۶۵٢١١ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . - کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و کلیه قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره خانم افروز میرزایی بادیزی و مهر شرکت 
و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶۶٧٠٧(

ملی  شناسه  و   ٧٧9٠ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  نور  کرمان  گستر  نیرو  شرکت  تغییرات  آگهی 
١٠۶٣٠١٣٧۵9۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ١٣98/٠۴/١١ : - اعضای هیئت 
با کد ملی ٣٠9١۴۴۴9٠٢  بادیزی  افروز میرزایی  انتخاب گردیدند. - خانم  برای مدت دو سال  مدیره بشرح ذیل 
و آقای اکبر مرتضی نسب با کد ملی ٢99٢٣۶۵٢١١ و آقای جابر رمضانی با کد ملی ٣٠۵١٣٢9٧٠٣ - روزنامه کثیراالنتشار 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶۶٧٠۶(

آگهی تغییرات شرکت عمران نیرو هلیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ٣٠٣9 و شناسه ملی ١۴٠٠۵۵٧٧9۵9 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١٣99/٠٢/٢١ الف-تعیین سمت مدیران : آقای صادق احمدی به شماره 
ملی ٣١٢٠٠۵٣۶8۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر فیروزی به شماره ملی ۵8٣99١٣9۶٠ به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره خانم رضوان پور محسنی نسب به شماره ملی ۴۴٣١8٧۵١١۵ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت 
مدیره ب-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و 
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق شهرداری با امضاء رئیس هیئت مدیره ) آقای صادق احمدی( به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )8۶۶٧٠۵(

آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ١٣۵۵8 
العاده مورخ ١١/٢٧/١٣98  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  و شناسه ملی ١۴٠٠۴٧۵٢٢9٠ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ١ - صورتهای مالی سال منتهی به ١٣9٧/١٢/٢9 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان 
مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ٢ - آقای احمد سیستانی زاده به کدملی ٣٠9٠٢8۴٣8٣ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن 
رستمی ابوسعیدی به کد ملی ٣٠٣١٣٠٠۶9۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ٣ - اعضای هیئت 
مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت رسانیرجنوبشرق به کد ملی -١٠8۶٠۵۶٢١١9شرکت تابان 
قدرت کرمان به شناسه ملی١٠۶٣٠١١٧۵٣٠ - شرکت مهندسی تابش نیرو جنوبشرق به شناسه ملی ١٠۶٣٠١۴9٠٠۵ ۴ -روزنامه 
کثیر االنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶۶٧٠۴(

آگهی تغییرات شرکت عمران نیرو هلیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ٣٠٣9 و شناسه ملی ١۴٠٠۵۵٧٧9۵9 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ١٣99/٠٢/٢١ الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای صادق احمدی به شماره ملی ٣١٢٠٠۵٣۶8۶ آقای علی اکبر فیروزی 
به شماره ۵8٣99١٣9۶٠ خانم رضوان پور محسنی نسب به شماره ملی۴۴٣١8٧۵١١۵ ب-خانم پریسا رودری به شماره ملی 
٣١٢٠٠٠9٠٧۵ به سمت بازرس اصلی وآقای ناصر بلوردی به شماره ملی به ۵8٣99٣۶٧٣١ به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

جیرفت )8۶۶۶98(

تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا معدن سدید درتاریخ ١٣99/٠٣/٠٧ به شماره ثبت ١۶٧۴۴ به شناسه ملی 
آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   ١۴٠٠9١۶8٧٧۶
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت محدوده معدنی ، انجام عملیات ، پی جویی ، اکتشاف و استخراج در معادن 
داخل و خارج کشور- طراحی و احداث کارخانه فرآوری انواع مواد معدنی و کلیه فعالیت های مرتبط با صنایع معدنی- خرید 
 ( تغلیظ  روش  به   ، معدنی  مواد  مشتقات  کلیه  تولید  و  تامین   ، معدن- طراحی  مواد  انواع  واردات  و  و صادرات  فروش  و 
پرعیارسازی ( ، تسویه ، ذوب ، پاالیش- مهندسی ، مشاوره و اجرا در زمینه اکتشاف ، استخراج معدن ، فرآوری ، صنایع معدنی 
و زیرساخت - سرمایه گذاری و مشارکت در بخش معدن ، فرآوری ، صنایع معدنی و زیرساخت - تهیه انواع مصنوعات فلزی، 
انجام هرگونه فعالیت تولیدی ، معامالتی و بازرگانی و همچنین واردات و صادرات و ترخیص کاری از گمرکات داخلی و خارجی 
و معامالت بازرگانی و غیر بازرگانی- تاسیس شرکت با مشارکت یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و خارجی- خرید کارخانجات 
و سهام شرکت ها- انجام هر عملیات مجاز سودآور- مبادرت به هرگونه فعالیتی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای 
انجام مفاد باال و یا تسهیل در اجرای آن مرتبط باشد خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز در حیطه 
فعالیت شرکت و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی - شرکت در مناقصه ها و مزایده ها- عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - گشایش اعتبارات و ال سی، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی- اخذ نمایندگی مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای 
نمایندگی به آن ها - مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور- طراحی و تولید و 
تکمیل و تهیه و فروش محصوالت و قطعات ریخته گری و محصوالت چدنی و فوالدی و آلومینیومی برای صنایعی که احتیاج 
به قطعه سازی و ریخته گری دارند- طراحی و اجرای کلیه فعالیت های حوزه ذوب و ریخته گری و قطعه سازی صنعتی و 
نیمه صنعتی ، سبک و نیمه سنگین و سنگین واردات و صادرات و خرید و نصب و طراحی و ساخت خطوط قالب گیری و 
کوره های ذوب چدن و آلومینیوم- ارائه خدمات آزمایشگاهی ، آزمون و کالیبراسیون 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 ترمینال جدید ، خیابان اصلی ، بلوار شاهد ، پالک ٠ ، طبقه همکف کدپستی ٧۶١٧۴۵9۴98 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال نقدی منقسم به ١٠٠٠ سهم ٢٠٠٠٠ ریالی تعداد ۶۵٠ سهم آن با نام 
عادی تعداد ٣۵٠ سهم آن ممتاز سهام ممتاز با نام بوده و شامل امتیازات ذیل برای دارنده آن می باشد . سهام ممتاز در 
دریافت سود سالیانه شرکت نسبت به سهام عادی دارای اولویت میباشد . دارنده سهام ممتاز الزاما یک عضو در هیئت مدیره 
داشته باشد . مزایای فوق الذکر در صورت انتقال سهام ممتاز به غیر به قوت خود باقی خواهد ماند مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ٢٧٠۴/99/٣٧ مورخ ١٣99/٠٢/٢٧ نزد بانک بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار آزادگان 
کرمان با کد ٢٧٠۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی توکلی با شماره ملی ٢99٢۵۴٠٠٠۵ به نمایندگی از 
فوالد سدید ماهان به شناسه ملی ١٠8۶٠۵۵۴۴٣٧ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای عطاءاهلل آستانی به 
شماره ملی ٢99٢۵۶8٧٣٢ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ٢ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال آقای 
علی شگرف نخعی به شماره ملی ٢99٣8٣٠۵89 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ٢ 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 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدصابر نظریان به شماره ملی ٢99١٧8٢8۴۶ به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حامد ابوالحسنی زاده به شماره ملی ٢99٣٧۵8۶9١ به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )8۶۵٣۶۴(

آگهی تغییرات شرکت بینا طرح ویوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ١٠٢٧٧ و شناسه ملی ١٠۶٣٠١۶١۵٢٢ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣98/٠۵/١9 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به 
آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان شهید علی ضیاء ، کوچه شهید علی 
ضیاء 9 ، پالک ٢٧ ، طبقه اول کدپستی٧۶١9۶۴٧٧۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶۵٣۵8(

آگهی تغییرات شرکت عامر راه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8٣8٢ و شناسه ملی ١٠۶٣٠١۴٣٣٢٠ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١٣98/١١/٢٣ الف-تعیین سمت مدیران : آقای سید جواد فاطمی کد 
ملی ۵8٣98٢۴۵٢۶ به سمت رئیس هیات مدیره خانم آنا فاطمی رابری با کدملی ٢99٣89١٠٢٢ به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره آقای سید امید فاطمی کد ملی٢99١8١٢٣٧٠ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد 
واوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶٣۵٠۶(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی باالبر افق پایدار پارس کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ١٢٢٣۶ و 
شناسه ملی ١٠۶٣٠١8٢8٧٧ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣98/١١/٢١ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ١ - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله پارک مطهری ، کوچه جنوبی ١ ، کوچه آیت اله صالحی ١١ ، پالک ٠ ، مجتمع آسمان ، طبقه پنجم ، 
واحد ٣ با کد پستی ٧۶١٣۶١۵۶٢٢ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶٣۴9۵(

آگهی تغییرات شرکت عامر راه کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8٣8٢ و شناسه ملی ١٠۶٣٠١۴٣٣٢٠ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ١٣98/١١/٢٣ الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید جواد فاطمی با کدملی۵8٣98٢۴۵٢۶ خانم آنا فاطمی رابری با کدملی 
٢99٣89١٠٢٢ آقای سید امید فاطمی با کدملی٢99١8١٢٣٧٠ ۴ ب- آقای سید عدنان فاطمی با کدملی ٢99۴٠۴۵۶۵۶ بسمت 
بازرس اصلی و خانم آذر دخت بنی اسدی با کدملی ۵8٣98۴8۵۵٧ 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 )8۶٣۴9٣(

به شناسه  ثبت ١٧۶٠  به شماره  فرآوران صنعت درتاریخ ٠٣/٠٧/١٣99  تاسیس شرکت سهامی خاص مهرگرد 
ملی ١۴٠٠9١۶٧۴٧٣ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :فرآوری و استخراج مواد معدنی از قبیل سنگ مس و آهن و مولیبدن و آلومینیوم 
و تولید کنسانتره و تولید فرآورده های وابسته به آنها و سایر فعالیت های صنعتی و فنی وابسته به صنایع مواد معدنی 
مذکور. 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 خورسند، محله سنگ آباد ، خیابان خیام ، کوچه خیام ۵ ، پالک 
٠ ، طبقه همکف کدپستی ٧٧۵۵١9۶۵١١ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال نقدی منقسم به 
١٠٠ سهم ١٠٠٠٠٠ ریالی تعداد ١٠٠ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵١٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
٢۴٠٢۴89۶۴ مورخ ١٣99/٠٢/٢8 نزد بانک بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهربابک با کد ٣٢٢ پرداخت گردیده است والباقی 
در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه گرامی فرد به شماره ملی ٣١۴٠٠١۵۵١8 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای محمد منگلی به شماره ملی ٣١۴9۵9۵٣۵۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
٢ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ٢ سال آقای علی منگلی به شماره ملی ٣١۴989۵۴٠۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت ٢ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا محمد منگلی و علی منگلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهدیه فاطمی دخت به شماره ملی ٣٠۵٢١٢١١٧٠ به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی خانم ماندانا سادات حسینی نژاد به شماره ملی ٣١۴٠٠٣١۴٧۵ به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. نامه بانک به شماره ٣٢٢/٣۴۴9 مورخ 99/٠٢/٢٢ صحیح می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهربابک )8۶٣۴8۵(

آگهی تغییرات شرکت فناوران توسعه نگار افزار امن ناجی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ١۶٠٠٧ و شناسه 
ملی ١۴٠٠8٢۶٢۴۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ١٣98/٠۵/١٠ - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله مدیریت ، حکیم ١۶شمالی ٢ شرقی ١ ، کوچه امیر ، کوچه علی 
رضایی ، پالک ٠ ، طبقه همکف کدپستی٧۶١۵۶۶98۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶٣۴٧9(

تاسیس شرکت سهامی خاص فرا طرح رابین مهرگان درتاریخ ١٣9٧/١٢/٢٠ به شماره ثبت ١۵9٧۴ به شناسه 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   ١۴٠٠8٢١۶٧٣۴ ملی 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مطالعات, طراحی و نظارت پروژه و طرح های هادی شهری, روستایی, پروژه 
های ورزشی, بهداشتی, مسکونی, تجاری, اداری و صنعتی, بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی, طراحی میادین, 
مراکز شهری, راهسازی, پل ها, تونلها, ابنیه فنی, راه آهن, فرودگاه, طرح های شبکه های آبیاری زهشکی )زمینی, سطحی( 
تاسیسات آب و فاضالب شهری, صنعتی, شبکه های توزیع تولید فشار قوی و ضعیف برق, خطوط انتقال نفت و گاز )اجرا, 
نصب, راه اندازی ایستگاههای کمپرسور, مخازن نفت(, طراحی انواع سازه ها)استحکام, بهسازی(, طراحی پروژه های تاسیسات 
مکانیکی)الکتریکی(, خدمات ژئوتکنیک )آزمایشگاهی, مکانیک خاک و سنگ(, ارائه طرح های ارزیابی تهدیدات, خطرات و 
ایمنی کلیه پروژه های پدافند غیرعامل, 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 ١٧ و تبصره ١ 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، بلوار حجاج ، بلوار حجاج ، کوچه حجاج 8 ، پالک ٠ ، طبقه سوم کدپستی 
٧۶١8۴8٣۴٠۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال نقدی منقسم به ١٠٠ سهم ١٠٠٠٠ ریالی تعداد 
١٠٠ سهم آن با نام عادی مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶9/٢٢٧٠٠/٣٢٠ مورخ ١٣9٧/١١/٣٠ 
نزد بانک تجارت شعبه امام جمعه با کد ٢٢٧٠٠ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مجید ایرانمنش به شماره ملی 
٢99٢٧۵٢۴٠١و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای محمدرضا اسمعیلی طرزی به شماره ملی ٢99۴٠١١۴۵١و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ٢ سال آقای رضا چراغی پور به شماره ملی ٣٠٧١٢8٠١٢٢و به سمت مدیرعامل به 
مدت ٢ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ٢ 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 رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمزه آراسته به شماره ملی 
٢99٢8۶٠999 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای منوچهر علی رضائی به شماره ملی ٣١٣٠۶٧٧٢٧۵ به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )8۶٣۴٧۵(


