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 گروهفرهنگوهنر
دوازدهمینجشنوارهموسیقینواحیکشوردرکرمانبرگزار
شد و سیرجان هم از این جشنواره بینصیب نبود .این جشنواره
که حاال به برندی برای استان کرمان تبدیل شده ،در 16آبانماه
در مجموعه گنجعلیخان کرمان افتتاح و طی چهار روز متوالی
در پنج بخش؛ پژوهش ،منظومهخوانی و برگزیدگان جشنواره
موسیقی جوان ،اجرای موسیقی نواحی مختلف شهر کرمان،
اجرای موسیقی شهرستانها برگزار شد .در این جشنواره اکثر
گروههایمحلیومشهورایرانبهاجرایبرنامهمیپردازندوامسال
هم قنبر راستگو نوازنده نی جفتی که شیوه ساززدن او به ثبت
میراث معنوی ایران رسیده در روز افتتاحیه اجرا کرد .در راستای
این جشنواره دو گروه از سیستا نوبلوچستان و خراسانرضوی
عصرشنبهدرمحوطهبیرونیمجموعهورزشیگلگهرمیهمان
سیرجانبودندوبهاجرایبرنامهپرداختندوهوایسردیکعصر
 گروهفرهنگوهنر
گروه سرحد شرق خراسان رضوی یکی از
گروههاییبودکهدرسیرجانبرنامهاجراکرد.سلمان
سلیمانی دوتار نواخت و عباس اعظمی آواز خواند.
با سلمان سلیمانی سرپرست این گروه گفتوگوی
کوتاهیانجامدادیم.
چندمینباراستکهبهکرمانمیآیید؟
دومین بار .پارسال هم آمدم .خود کرمان هم
دیشباجراداشتیم.
 از کدام شهرستان استان خراسان
رضویدرجشنوارهشرکتکردید؟
از شهرستان مرزی تایباد در استان خراسان
رضوی .من دوتار سرحد شرق خراسان را مینوازم.
آقایاعظمیآوازمحلیخراسانیخواندکهمنراهم
حیرتزدهکردند.اجرایعجیبیبود.
 مگرقبالباهماجرانکردهبودید؟
چرا اجرا کرده بودیم .ولی این گام را برای اولین
بار میخواندند و من میگفتم آیا میتواند بخواند؟
هنگام خواندن تعجب کردم .از خوانندههای قدیمی

فرماندار سیرجان در جشنواره موسیقی محلی:

موسیقی یکی از لوازم حیات اجتماعی بشر است
پاییزیراباگرمایموسیقیمحلیقابلتحملکردند.
 چراغ فرهنگی روشن بماند
قبلازاجرایبرنامهمحمدجواهریمدیرعاملباشگاهفرهنگی
ورزشی گلگهر در جمع حاضران گفت :در دو سه ماه گذشته و
از زمانی که معاونت فرهنگی باشگاه گلگهر شروع به کار کرده
فعالیتهای فرهنگی با برنامه پیش میروند .وی اظهار امیدواری
کرد که این چراغ فرهنگی به اینجا ختم نشود و فعالیتهای
فرهنگی پیوسته ادامه داشته باشد .به گفتهی جواهری کارهای
فرهنگیبایدنقشهداشتهباشندکهخوشبختانهباشگاهگلگهر

در این مسیر قرار گرفته است و سازمان لیگ ،باشگاه گلگهر را در
حوزهفعالیتهایفرهنگیبهعنوانرتبهاولمعرفیکردهاست.
مجید پورمحسنی رییس اداره ارشاد شهرستان سیرجان
موفقیتهای فرهنگی را مرهون زحمتهای مدیران باشگاه
دانست و گفت :امروز از پیشکسوتان عرصه موسیقی شهرستان
سیرجانتجلیلمیکنیم.درادامهمسئوالنشهرستانوباشگاه
گلگهر از محمدرضا توکلی ،احمد انصاری ،کاظم نجمی ،علی
احمدیزیدآبادی،سیدرضاشجاعیوهمچنینازخانوادهسهراب
عیسیپوربهعنوانپیشکسوتانعرصهموسیقیتجلیلکردند.

 موسیقی هماهنگی با فطرت انسان دارد
محمد محمودآبادی ،فرماندار سیرجان هم که در این مراسم
حضور داشت ،از نوازندگان ،عالقهمندان و پیشکسوتان و باشگاه
گلگهر تشکر کرد و گفت :موسیقی از قدیم تعابیر مختلفی
داشته و حرفهایی که با زبان نمیتواند بیان شود با موسیقی
بیان میشود .انسان در طول تاریخ شادی ،غم و اندوه را در
غالب موسیقی توانسته بیان کند .به گفتهی محمودآبادی آنچه
موسیقیرابرایبشرماندگارکردههماهنگیایاستکهبافطرت
انسان دارد .موسیقی یکی از لوازم حیات اجتماعی بشر است.

گفت و گو با سلمان سلیمانی سرپرست گروه سرحد شرق خراسان:

عهد بستم که این موسیقی را حفظ کنم

هم تعداد محدودی شاید میتوانستند چنین آوازی
ثالدین
را بخوانند .آواز موال بود که خواندند .استاد غو 
جمشیدی یا همان موالی جمشیدی که در تایباد
سکونت دارند و  80سال سن دارند و صاحب سبک
هستند ،اولین بار این آواز را خواندند .آقای اعظمی
درسیرجان با مردمان خوب مقام چهار بیتی موال را
اجرا کردند و بسیار پر شور و هیجان بود که من هم
لذت بردم .از خودش هم پرسیدم که ایشان هم از
خواندنشبسیارراضیوخوشحالبود.
چگونهبادوتارآشناشدید؟
مننبیرهمرحوماستادنظرمحمدسلیمانیهستم.
جدمنپایهگذاروکسیبودکهدردههچهلوپنجاه،
موسیقی شرق خراسان را توسط خانم فوزیه مجد به
دنیاشناساند.
باحاجقربانسلیمانینسبتیدارید؟

نه ،ایشان مال شمال خراسان و قوچان هستند و
ماشرقخراسانهستیموخویشاوندینداریم.مندر
خانوادهایبزرگشدمکههمهبهشکلسینهبهسینه
دوتار میزدند .در شجرهنامه خانوادگی ما از دویست
سال قبل همه دوتار میزدند و آقاجان (پدر) من تنها
نسلیبودندکهسازنزدند.
 چرا؟
وقتی از ایشان میپرسند میگوید من جزو
شنوندگانمحترمبودم(.میخندند)
عموندارید؟
ندارم .فقط پدرم بود.
شماچگونهیادگرفتید؟
مندرپنج،ششسالگینوارهایکاستراکهمال
سالهای  1345و  1346بود میگذاشتم و آواها و
نواها در گوش و جان من سپرده شد .از سن شش

هفتسالگیبامادربزرگپدریکارکردم.ایشانیک
آوازهخوان حرفهای بودند .ایشان میخواندند و به من
هم میگفت ساز بزن .اوایل وقتی پنج ،شش ساله
بودم دست به ساز جدم میزدم مادربزرگ میگفت
به ساز دست نزن این یادگاری جدت است و خراب
یداشتم .اما کمکم
میشود ولی من یواشکی برم 
یزنم و یاد دارم
وقتی ایشان دیدند که من دارم ساز م 
خوششانآمد.مادربزرگمدیدمناستعدادیادگیری
دارم و نوارها را آورد و گفت این نواها را گوش بده ،اینها
راجدتزده،پیشدرآمدنوایی(آهنگمشهورنوایی)
را جدت آهنگسازی کرده .من میزدم و مادربزرگم
آواز نوایی را میخواند .الالییها و مقامهای مختلف را
میخواندومنگوشیآشناشدم.ایشانصدایبسیار
دلنشینیداشتندومتاسفانهسال 94فوتکردند.
سازاستادنظرمحمدچهشد؟

مال من است .االن هم با همان دوتار اجرا کردم.
این ساز خیلی خیلی با ارزش است.
 چند سال دارید؟
من 28سال دارم و 22سال است که کار میکنم.
درجشنوارههامقامهمکسبکردهاید؟
نالمللیزیادیشرکتکردهام
درجشنوارههایبی 
و در بخش جوان هر ساله اول میشوم .حدود هشتاد
افتخارکسبکردهام.
شغلاتچیست؟
من ساکن مشهد و تایباد هستم .االن مدرس
موسیقی در تهران ،مشهد و تایباد هستم .هنرجوی
خارج از کشور هم دارم که از طریق اسکایپ به آنها
دوتاریادمیدهم.اینسازاصیلسرحدشرقخراسان
را میخواهم به همه بشناسانم .با خودم این عهد را
بستمکهاینموسیقیراحفظکنم.اینموسیقیطی

گفتوگو با خداداد شکلزهی سرپرست گروه آوای دل ایرانشهر:

موسیقی ارث ماست

عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

مخصوصا موسیقی نواحی که نامهای مختلفی دارد .موسیقی
مقامیوفولکولوراسمیاستکهرویموسیقیمحلیگذاشتندو
جشنوارهآندراستانکرمانبانامموسیقینواحیبرگزارمیشود
و کرمان 11سال است که میزبان جشنواره موسیقی محلی بوده
است.بهگفتهیفرماندارسیرجانزیباترینموسیقیهایماندگار
تاریخ همین نواهای موسیقی محلی است که زبان بین اقوام را
برقرار کرده است .بهترین ارتباط اجتماع بشری زبان هنر است و
ماندگارتریناشهمموسیقیاست.موسیقیمیتواندباروحیات
عرفانی همراه باشد .این ماندگاری مفاهیم است که از طریق ساز

 گروه فرهنگوهنر
ی ِدل ایرانشهر» گروه سه نفرهای بود که در
«آوا 
جشنواره موسیقی نواحی در کرمان شرکت و در سیرجان
هم اجرا کرد .با خداداد شکلزهی سرپرست این گروه که
زبان فارسی را با کمی سختی صحبت میکرد ،گفتوگو
کردیم.
 در مورد گروهتان توضیح میدهید؟
من خداداد شکلزهی معروف به زنگشاهی هستم که

از شهرستان ایرانشهر به جشنواره آمدهایم .گروه ما از پدربزرگ ،پسر و نوه
تشکیل شده است .نوه من محمدشریف شکلزهی و پسرم نورا شکلزهی
است .من قیچک میزنم و میخوانم .نوهام تنبورک و پسرم دهولک میزند.
البته نوه و پسرم هم میتوانند قیچک بزنند.
 موسیقی را چطور یاد گرفتید؟
اینها نواهای محلی سیستانوبلوچستان هستند که سینه به سینه به ما
میرسد .موسیقی برای ما ارثی است ،پشت به پشت میماند.
 چندمین سال است که به کرمان میآیید؟

و آواز به دیگران منتقل میشود و موسیقی میتواند ابزاری برای
تبادلاندیشهباشد.باموسیقیمیتوانمفهومیرادریافتکردکه
باکالمعادیوباارتباطاتعادیامکانپذیرنیست.
محمودآبادی ادامه داد؛ موسیقی یک هنر زیبا و مقدس است
و مقدسترین کلمات و آوازها را برای انسان تبادل میکند .اقوام
کرد و بلوچ و ترکمن و فارس و اعراب با این زبان مشترک هدف
مشترک را دنبال میکنند و اختالف نظر زمانی کنار میرود که
با زبان هنر تبادل افکار شود .فرماندار سیرجان گفت :خوشحال
هستمکههرسالهکرمانمیزبانموسیقی
نواحی کشور است و توانسته این میزبانی
شایستهراانجامدهدوسیرجانهممیزبان
نواهایمختلفبودهاست.

قرنهابهدستمارسیدهومابایددرستبهنسلهای
آیندهمنتقلکنیم.
 درآمدت از کجاست؟
من سازنده ساز دوتار هم هستم .البته
مهندسی کامپیوتر خواندهام و کار میکنم .در
هنر در قید و بند مال نیستم و فقط میخواهم
این موسیقی را حفظ کنم و به نسلهای آینده
انتقال دهم که از بین نرود.
 ازدواج کردهاید؟
نه نکردهام .میخواهم به خاطر نسلم ازدواج
کنم که این نسل بماند و ساز زدن را ادامه
بدهند.
 برادرندارید؟
یک برادر داشتم که متولد  1364بود.
ایشان در آبان سال  1396در خانه خودمان
دچار گازگرفتکی شد و فوت کرد و من تنها
نسل بازمانده برای حفظ این ساز هستم.
ایشان یک نوازنده بسیار قوی دوتار بودند و خیلی
حرفهایمینواختند.

مراسم بیشتر بود .االن که ارگ آمده و
بله .البته قبال
 12سال است که به کرمان میآیم.
بیشتر جوانها عالقه به ارگ دارند .مراسمها کم شده مگر اینکه پیرمردی
 سیرجان چطور؟
یا بزرگی باشد.
دومین سال
 درآمدتان کافی است؟
 در کشورهای خارجی هم اجرا داشتید؟
خیلی نیست .پسرم زرگری بلد است و کار میکند .ولی طال گران شده
بله در فرانسه ،بلژیک ،قطر ،امارات و کشورهای دیگر هم اجرا داشتیم.
و سرمایه هم نداریم مغازه باز کنیم.
تهران هم که هر سال میرویم .برنامه تلویزیونی هم زیاد داشتیم.
 چند فرزند دارید؟
 مقام هم آوردهاید؟
سه پسر و چهار دختر
خیلی مقام دارم سواد ندارم یادم نمیآید.
 هر سه ساز مینوازند؟
 از چند سالگی قیچکنوازی را شروع کردید؟
نه یکی از پسرهایم مال است.
از دوازده سالگی
 با شما که ساز میزنید مشکلی ندارد؟
 شغلتانچیست؟
نه اصال .چکار کنیم کاری نمیتوانیم بکنیم .خدا مهربان است و ما هم
همیناست،نوازندگی.
که گناهی نمیکنیم .برای یک تکه نان میرویم و ساز میزنیم.
 در مراسمها؟

شرکت پاریزپیشرو
صنعت توسعه(سهامی خاص)
شماره ثبت 3250

آگهی تجدید مزایده شماره /98/01م

شـرکت پاریزپیشـرو صنعتتوسـعه در نظر دارد «یخسـاز  207قالبـی 414 -قالـب در
 24ساعت(سیسـتم فریونـی)» خـود را از طریـق برگـزاری مزایـده بـه فـروش رسـاند.
لـذا کلیـه متقاضیـان میتواننـد جهـت دریافـت اسـناد مزایـده بـه آدرس الکترونیکـی
 www.parizpishro.irمراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت مناقصـه و مزایـده
دانلـود نماینـد .مهلت تحویل پاکات روز یکشـنبه مـورخ  98/09/03در محل دفتر امور
قراردادهـا واقـع در سـیرجان -بلـوار سـردارجنگل -روبـهروی اداره صنعـت ،معـدن و
تجـارت -طبقه سـوم میباشـد .ضمنا بازدیـد در روزهای چهارشـنبه مـورخ 98/08/29
و پنجشـنبه مـورخ  98/08/30از سـاعت  8الـی  13بـرای متقاضیـان بالمانـع میباشـد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1سپرده شرکت در مزایده 200/000/000 :ریال (دویست میلیون ریال)
 -2قیمت پایه 4/000/000/000 :ریال (چهار میلیارد ریال)
 -3شرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
 این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار میباشد. مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
( 034 - 42237141 -4داخلی  )222و  034 - 41424382تماس حاصل نمایند.

شرکت پاریزپیشرو صنعتتوسعه
آگهــی تغییــرات شــرکت گهرصنعــت صالــح شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  4329و شناســه ملــی  14007167337بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده
مــورخ 1398/08/08
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدنــد :علــی عزتآبادیپــور شــماره ملــی
 3070552560مریم ایرانپســند شــماره ملی 2992237787
علــی اکبــر شــهبا شــماره ملــی 3060268355
ب -آقــای ســیدمحمدعلی افتخــاری حســینی شــماره ملــی
 3071200668بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای علــی انجـمروز
شــماره ملــی  3060299791بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل برای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
ج -روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت انتخــاب
شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()658169

آگهــی تغییــرات شــرکت موتورســیکلت برقــی پاریــز ســمنگان پیشــرو
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4233و شناســه ملــی
 14005389310بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
1398/06/13
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای روحالــه پورســاالری بــه شــماره ملــی
 0055893708بــه نمایندگــی از شــرکت ســازمان عمــران کرمــان بــه
شناســه ملــی  10630100450بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره آقــای
بهــرام ســبحانی بــه شــماره ملــی  0450986498بــه نمایندگی از شــرکت
نوبــل شیشــه بینالملــل بــه شناســه ملــی  10103815965بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره خانــم مهتــاب ســتودهنیاکرانی بــه شــماره ملــی
 3070096573بــه نمایندگــی از شــرکت عمرانکار ســیرجان به شناســه
ملــی  10860552017بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره
ب-کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل چک ،ســفته،
بــروات و عقود اســامی با امضای مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئتمدیره
یــا بــا امضــای رییــس هیئتمدیــره و یکــی از اعضــای هیئتمدیــره همــراه
بــا مهــر شــرکت و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()658172

