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ميل به مطالعه كردن مهم است

رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت عنوان کرد:

آزادی بیان و انتشار محتوا در نمایشگاه
کتاب فرانکفورت

رئیس نمایش�گاه کتاب فرانکفورت میگوید این نمایشگاه خود را
مقید به رعایت آزادی بیان و انتشار محتوا میداند.
به گزارش ایس�نا به نقل از روابط عمومی موسس�ه نمایشگاههای
فرهنگی ایران ،یک روز پیش از آغاز رسمی هفتادمین دوره نمایشگاه
کت�اب فرانکفورت ،نشس�ت خبری این رویداد با حض�ور مدیران این
نمایشگاه در محل این رویداد برگزار شد.
در این نشست خبری یورگن بوس ،رئیس نمایشگاه در سخنانی با
اش�اره به اینکه این نمایشگاه در طول حیات هفتادساله خود توانسته
به عن�وان مهمترین رویداد جهانی نمایش�گاهی خ�ود را ثبیت کند،
بی�ان کرد :تمام�ی تهیهکنندگان س�ینما ،آژانسهای ادبی ،ناش�ران
و توس�عهدهندگان ش�بکههای تحت وب در اینجا جمع میش�وند تا
بتوانن�د در قالب یک ش�بکه جهان�ی از آنچه در ای�ن رویداد عرضه
میشود سود ببرند.
او همچنین گفت :این نمایشگاه به دلیل ایجاد شدن پس از جنگ
جهانی دوم خود را مقید به رعایت آزادی بیان و انتشار محتوا میداند
و بر این باور است که باید اجازه داد تا همگان به سادگی به اظهارنظر
پرداخته و در بحثهای مختلف ش�رکت کنن�د ،چرا که تحمل نظرات
نویس�ندگان و افراد خاص جامعه یکی از مهمترین تمرینهایی است
که یک جامعه دموکراتیک باید آن را انجام دهد.
هوشنگ چالنگی:

هنوز جوانها شعر خوب مینویسند

هوشنگ چالنگی میگوید هنوز جوانها شعر خوب مینویسند و
اگر شاملو هم زنده بود این شعرها را میپسندید.
به گزارش ایس�نا ،این شاعر در گفتوگو با ستاد خبری چهارمین
دوره جایزه شعر شاملو ،با اشاره به اینکه اگر هنوز کسانی شعر خوب
ن شعرها را قضاوت میکنند ،پس شعر همچنان
مینویسند و داورانی آ 
موجودی�ت خودش را حفظ ک�رده ،گف�ت :در دو دورهای که من داور
جایزه ش�عر ش�املو بودم ،کتابهایی دیدم که جزء بهترین مجموعه
شعرهای امروز بودند.
او افزود :در میان ش�رکتکنندگان زنانی بودند که شعرهایش�ان
جزء بهترین اش�عاری بود که زنان شاعر ما سرودهاند و حتی میتوانم
بگویم جزء بهترین کتابهایی بود که در  ۳۰ - ۲۰س�ال اخیر خوانده
بودم .اگرچه ممکن اس�ت کسانی هم باشند که شعرهای بسیار خوبی
بنویس�ند و در این رقابتها نیز شرکت نکنند ،اما صرف نظر از چنین
نمونههای کمنظیری ،میتوان شعر امروز را در جایزه شاملو دنبال کرد
و فکر میکنم برای ابقای ش�عر و موجودیت آن و نیز برای اعتالی آن
وجود چنین جایزهای ضروری است.
چالنگی با بیان این که طبیعی اس�ت ش�عرهای مجموعههایی که
فرس�تاده و یا انتخاب میش�ود ،به رغم قوتهایش�ان در حد و اندازه
شعرهای شاملو نباش�د ،درباره معیارهای برآمده از شعر شاملو گفت:
شعر شاملو هم شعریت دارد و هم جهانبینی مبتنی بر انسانگرایی .به
لحاظ شعری ،بسیار قوی است و استعارات ،تمثیالت و فضاسازیهای
بینهایت قوی و ش�اعرانهای دارد و از س�وی دیگر دارای تمی انسانی
و اجتماعی اس�ت .به همین خاطر فکر میکنم جذب ش�املو شدن به
هر دو این ویژگیها ارتباط داش�ته باشد.او افزود :شاملو زمانی که در
گرگان زندگی میکرد ،ش�عر «از زخم قلب آبائی» را نوش�ت .شما اگر
ش�اعران درجه یکی از هر کجای جهان را هم به این منطقه ببرید که
آن فضا و آن دختران را دیده باش�ند ،نمیتوانند چنین کلماتی را در
شعرش�ان به کار ببرند ...« :دختران شرم ،شبنم ،افتادگی ،رمه ».شعر
ش�املو در عین اجتماعی بودن ،بغایت ش�اعرانه اس�ت و فکر میکنم
برای داوری در مورد اشعاری که برای جایزه شاملو فرستاده میشود،
بای�د این ه�ر دو وجه را س�راغ گرفت.چالنگی با اش�اره به اینکه هر
ش�اعری ت�ا آخرین لحظه عم�ر و تا زمان�ی که ش�عر میگوید ،دلش
میخواهد در معرض قضاوت قرار بگیرد ،حضور شاعران تثبیتشده را
در کنار شاعران جوان طبیعی دانست و گفت :من در داوری این جایزه
اشعاری بسیار زیبا از ش�اعرانی جوان خواندم که نمیشناختمشان و
در کنار آن به یکی از ش�عرهای شمس لنگرودی نمره دادم که بسیار
قوی بود.او همچنین درباره تاثیر این جایزه بر فروش کتابهای ش�عر
افزود :جایزههای ما در حد و اندازه جایزههای خارجی نیست که باعث
باال رفتن فروش کتابهای برگزیده بش�ود ،اما با این حال هم بیتاثیر
نیست و توجه مخاطبان را به کتابها برمیانگیزد.

نغمه
داروگ

»»نیما

در جوار کشت همسایه.
گر چه می گویند « :می گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران».
قاصد روزان ابری ،داروگ! کی می رسد باران؟
بر
بساطی که بساطی نیست
در درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست
و جدار دنده های نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش می ترکد
ـــ چون دل یاران که در هجران یاران ـــ
قاصد روزان ابری ،داروگ! کی می رسد باران؟

»»مهدي طوسي

حميد جان! ت�و بايد با دقت بيش�تري به اين
ماج�را بينديش�ي .و اگر هم بلد نيس�تي كه فكر
بكني و تصميم بگيري بهتر اس�ت كه اصال قيدش
را بزن�ي و اجازه بدهي من كه توي كارهاي ادبيات
هس�تم برايت فكر بكنم .باور ك�ن اصال هم منتي
سر تو نيس�ت چرا كه تو با اين كارت لطف بزرگي
در ح�ق من مي كني؛ هم باعث مي ش�وي كه من
به فكر كردن بيش�تر عادت بكن�م و هم اينكه به
من ثابت مي كني كه قبول كردي من يك ادبياتي
بزرگي هستم!
 اگر دقت كرده باش�ي تو بس�يار توي توهمهس�تي و آدم هاي�ي كه توي توهم هس�تند بايد
خودش�ان را م�داوا بكنند .من مان�ده ام كه پفك
بخرم يا چيپس ،آن وقت اين مردد بودن چه ربطي
ب�ه ادبيات دارد؟ چه ربطي به اين دارد كه من فكر
كردن بلد نيس�تم و تو بلدي .مي داني؟! من اصال
فكر مي كنم كه آقا معلم مان زيادي به تو رو داده
و زيادي تو را متوهم كرده كه تصور مي كني بهتر
و بيشتر از بقيه مي فهمي!
بقيه بچ�ه هايي كه دور ما بودند و خنديدند و
به اي�ن ماجرا به عنوان يك خاطره نگاه كردند اما
من انگار داش�تم به چيز مهم تري فكر مي كردم.
داشتم به اين فكر مي كردم كه بايد هر جوري كه

ش�ده در اين زمينه كه او بهتر است چيپس بخرد
ي�ا پفك كمك كنم .بايد از طريق ادبيات هم به او
كمك بكنم وگرنه كه اصال ارزشي ندارد!
به حميد گفتم :البته تو درس�ت مي گويي كه
ش�ايد من ش�ورش را در آورده باشم .اما من فقط
قصد كمك كردن به تو را داشتم و نه چيز ديگر!
 ببين اين من هستم كه بايد بدانم االن پفكميلم مي كشد بخورم يا چيپس! و در اين زمينه تو
هيچ كمكي نمي تواني به من بكني!.....
اتفاقا چرا مي توانم .من مي توانم از نظر علمي
كه خب زياد هم با ادبيات بيگانه نيست به تو ثابت
بكنم كه س�خت در اش�تباه هس�تي چرا كه براي
سالمتي تو نه پفك مناسب است و نه چيپس .پس
بهتر اس�ت كه همان پ�ول را بدهي و براي خودت
يك پرس كوبيده بخري و بخوري!
تقريب�ا همه بچه ها زدند زير خنده و كس�ي
نمانده بود كه به اين حرف من نخنديده باشد .همه
از جمله خود حميد كه بسيار از دست من عصباني
به نظر مي رسيد هم خنديد!
 من داش�تم ب�ا تعجب چه�ره آنه�ا را نگاهمي كردم!
رضا گفت:
 آقاي ارنس�ت همينگوي!نويس�نده ش�هيركلمبيا! طرف مي خواهد يك پفك دو هزار توماني

بخ�رد آن وقت ت�و چه جوري به او پيش�نهاد مي
كني دو تومانش را بدهد يك پرس كوبيده بخرد!
 محمد گفت :البد با ادبيات مي شود فكر كردو راهي براي اينكه با دو هزار تومان كوبيده خريد
را پيدا كرد!
علي كه اصال نمي توانست جلوي خنده اش را
بگيرد همين جور كه مي خنديد گفت:
 اما چرا!....البد يك راهي هس�ت!....من فكرمي كن�م او مي خواهد پيش�نهاد ادب�ي بدهد .او
مي خواهد بگويد برو و مودبانه و به ش�كلي كامال
ادبياتي به صاحب رس�توران بگو پول ندارم اما به
جايش مودبانه از ش�ما خواهش م�ي كنم كه يك
پرس كوبيده به من بدهيد!
دوب�اره صداي همهمه و خنده بقيه بلند ش�د.
دوب�اره صداي خنده بچه ها باعث ش�د كه صداي
بوق ممتد ماش�ين ش�نيده نش�ود .دوباره صداي
بچه ها باعث ش�د كه م�ن نتوانم از خ�ودم دفاع
بكنم.
حميد ه�م در بين بچه هايي كه داش�تند مي
خنديدن�د از م�ن فاصل�ه گرفت و رف�ت .اما من
داش�تم به اين مي انديش�يدم كه بايد يك روزي
به همه آنها ثابت بكنم ك�ه ادبيات مي تواند به ما
در هر زمينه اي كم�ك بكند .مهم ميل به مطالعه
كردن است!

آتوسا صالحی مطرح کرد؛

راهی برای استقبال بیشتر بچهها از آثار کهن

این نویس�نده و مترجم ادبیات
ک�ودک و نوج�وان در گفتوگ�و ب�ا
ایسنا ،از تجربیات خود در بازنویسی
آثار کهن گفت :کارهایی که تا کنون
انج�ام دادهام بیش�تر بازآفرین�ی
ب�وده و فک�ر میکن�م کار جدی�د و
ی اس�ت .س�عی ک�ردهام در
متفاوت 
کاره�ای بازآفرین�ی ب�ه معیارهای
داستاننویس�ی امروز نزدیک شوم
و از فضاس�ازی متفاوت�ی در آنه�ا
استفاده کنم.
او اف�زود :در ای�ن مدت ش�اهد
اس�تقبال خیل�ی خوب�ی از ای�ن
کاره�ا ب�ودم ب� ه گونهای ک�ه حتی
ناش�ر میگف�ت مخاطبان ب�ا آنها
تم�اس میگیرن�د و میگوین�د چرا
داستانهای دیگر «شاهنامه» را کار
نمیکنی�د و همین اس�تقبال باعث

ش�د تا  ۱۲جلد از قصههای مختلف
«شاهنامه» را کار کردم.
صالحی سپس با اشاره به اهمیت
نوگرای�ی و خالقی�ت نویس�نده در
بازگردان�ی ای�ن آثار ب�رای کودکان
و نوجون�ان بی�ان ک�رد :م�ن فک�ر
میکن�م اگ�ر مت�ون کهن بهش�کل
س�اده برای بچهها بازنویس�ی شوند
و همانن�د برخ�ی از آثار ک�ه امروزه
میبینی�م کارهای�ی پر از اش�کال و
غلط باشند ،خیلی از آنها استقبال
نمیش�ود اما اگر در آنها خالقیت و
رویکردی نوین وجود داش�ت ه باشد
حتم�ا مخاطب�ان از آنها اس�تقبال
میکنند.
این نویس�نده ادبی�ات کودک و
نوجوان با بیان اینکه تلفیق ادبیات
که�ن با ادبی�ات مدرن که اس�اطیر

سال دوازدهم (دوره جديد)

دی�روز و ویژگیه�ای داس�تانهای
ام�روزی را دارد میتوان�د مخاطبان
زی�ادی را به خود جل�ب کند گفت:
نویسندگان خارجی با تلفیق ادبیات
کهن با ادبیات مدرن توانس�تهاند از
اس�اطیری همانند اس�اطیر یونان و
روم در قالبی امروزی و در کنار فضا
و ش�خصیتهای امروزی اس�تفاده
کنند که حتی این در بازیهایشان
هم دی�ده میش�ود؛ البته م�ا هم با
بازآفرین�ی آثار که�ن در فضایی نو
میتوانیم با آنها رقابت کنیم.
آتوس�ا صالحی در پاسخ به این
پرسش که کودکان و نوجوانان امروز
بیش�تر از ک�دام موضوع�ات متون
کهن اس�تقبال میکنند اظهار کرد:
رویکردها خیلی شبیه به هم نیست؛
تجربهای که خودم داشتم نشان داد

آث�اری که شناختهش�ده بودند مثال
ش�خصیتهایی که خیل�ی محبوب
هس�تند همانند رس�تم و س�هراب
مورد اس�تقبال ق�رار گرفتند ،چون
پیشینهای که پدرها و مادرها از این
تها داشتند باعث میشد تا
شخصی 
دوست داشته باش�ند فرزندانشان
هم این آثار را بخوانند.
این ش�اعر ک�ودکان و نوجوانان
اف�زود :البت�ه از داس�تانهایی ک�ه
ناشناختهتر بودند هم استقبال شد،
درحالی که خودم اول فکر میکردم
ش�اید از ش�خصیتهای ناش�ناس
اس�تقبال چندانی نشود ،اما اینطور
نبود و م�ن ش�خصیتهایی همانند
به�رام چوبی�ن و ...را کار ک�ردم که
خیل�ی شناختهش�ده نبودن�د اما از
آنها استقبال شد.
آتوس�ا صالح�ی در پای�ان از
مجموع�ه در دس�ت چ�اپ خ�ود با
عن�وان «ضحاک» خب�ر داد و گفت:
ب�ا اینکه در مجموعه قبل داس�تان
ضحاک را کار ک�رده بودم اما اینبار
ب�ا یک ن�گاه جدید و از ن�گاه هفت
راوی (پ�در ضح�اک ،ابلی�س ،کاوه
آهنگ�ر و )...داس�تان را روای�ت
کردهام و فکر میکن�م کار متفاوتی
 اس�ت .این اثر اکنون در انتش�ارات
مدرس�ه در دس�ت چاپ است؛ این
ی است که قرار
کتاب ،داس�تان بلند 
اس�ت تصویرس�ازی رنگی روی آن
انجام ش�ود و بهشکل نفیس به چاپ
برسد.
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تازههاي نشر
انتشار «نشانههای سینمای کودک»

«نش�انههای س�ینمای کودک» نوش�ته محمدعلی زم منتشر
شد.
به گزارش ایس�نا ای�ن کتاب در  ۲۰۶صفحه با ش�مارگان ۱۰۰۰
نسخه در نشر کتاب جمهور راهی بازار شده است.
«رش�د ش�ناختی-روانی کودک در س�ینمای خالق و حالل»،
«رشد هیجانی کودک در سینمای خالق و حالل»« ،رشد تربیتی-
آموزش�ی در سینمای خالق و حالل» و «در دسترس بودن اقتصاد
سینمای خالق و حالل کودک» فصلهای مختلف کتاب هستند.
در ش�روع کت�اب میخوانیم :منظ�ور از خالق بودن س�ینما،
غیرکلیش�های ب�ودن ،پیشت�ر و بیشتر از نیاز ک�ودک را دیدن،
قدرت اقتباس ،قابلیت خلق مجدد و بازسازی از قصهها ،افسانهها
و ادبی�ات کهن را داش�تن ،گرفت�ار رفتارها و ابزاره�ای تکنیکی
نماندن ،و جرأت سادهسازی را حسب قابلیتهای مضمونی داشتن
است.
و منظور از حالل ،بهرهمندی از موضوعات و مس�ائلی است که
ط�رح آنها خ�ارج از حیطه ح�رام و در منطقهالفراغ موضوعات،
مجاز باش�د و از س�ویی گش�اینده گرههای ک�ور فرهنگی و رافع
عصبیتهای قومی و اجتماعی باش�د .س�ینمایی که در آن هدف
وس�یله را توجی�ه نکند ،همه عناص�ر بهکارفته در پش�ت و روی
صحن�ه و ارتباط�ات انس�انیاش ،حلال بوده باش�د ،س�ینمایی
ک�ه به خی�ال و تخیلات انس�انی در مح�دوده حالله�ای الهی
بپردازد ،رش�د مخاط�ب ،قصد اصلی آن باش�د ،از ورود کردن
ب�ه کجراهههای زایی�ده اوهام و خیاالت منفی پرهیز داش�ته
باش�د ،س�ینمای غیرایستا ،پیش�تاز تربیت ،ش�کوفاگر خالقیت
و ش�کافنده ذه�ن و رش�د و جهتدهنده ان�رژی مثبت! باش�د.
متضم�ن تحقق دین�ی نیازهای خالقان�ه و واقعبینان�ه مخاطبان
باشد و ...
همچنین در نوش�ته پش�ت جلد کتاب آمده اس�ت :بیایید و
بیاییم به دنیای مظلوم ،بیپناه و پهناور خیالی کودکان بها بدهیم.
بیاییم گلس�تان و بوستان و ش�اهنامه و نظامی و عطار و حافظ
و تاریخ رش�ادتها و شجاعتهای انسانی و مقاومتهای دوران
اسالمی و گذشته و معاصر ایرانی خود را از دریچه سینما ،وانمایی
و بازآفرینی کنیم و محصول آن را س�ببی ب�رای اقتدار فرهنگی،
موجی برای رونق سینما و حاملی برای افزایش تأثیرگذای اخالق و
فرهنگ و متانت ایرانیان در جهان بنمایانیم.

ÄÌWYmY

»– k/¯ Â/z» Ã{Z/m 8 f»Â¸Ì¯ ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ºÅ{Y |¿§ Ê]YZ» ÔÌÆ Ä· ¹Â°v
Ä/Ì¸ ¹Â/°v» -Ê«Â/¬u |uYÁ – ¹ZÌf·Y d¯ -115 Ôa – µÔm w – µÔ¬fY Æ
»ÃZ¼/ Ä/] ÄÂ]» º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] Ä] ¹Â°v» -ºZ« |¿§ É{Z^ ½Z³
Ä//Ì¸ ¹Â//°v» 9709970243700246 Ä//Â]» Ä//»Z¿{Y{ ÃZ¼// Á 9710090243701555
»d/yY{a Á ¾/Ë{ ¶/Y ½YÂ/À Ä/] µZ/Ë 495/536/000 ¢/¸^» dyY{a Ä] dY ¹Â°v
ª/§Á Ä/»Z¿{Y{ ÉY/mY d/ËZ¤· ®/q xËZ/e Y ÄË{Ze ÌyZe cZy Á Ê{Y{ cYZy
©Á|À/ ª/u { ÊWYmY  ºÌ¿ dyY{a Á ½ZÅYÂy ªu { É¯» ®¿Z] ¹Âe yZ
{Ä/] Y/¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 : ÄÌËYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» – d·Á
»¹Â/°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³ YmY «Â
]Ä/r¿ZÀq |/Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä
¶»Z/ Y {Â/y µYÂ/»Y Ä/Ì¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây
½Y/Ì» /] ¶¼f/» sÁ/» Â Ä] µÂ¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e
{Y{ ÊmZ/y ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ
]Zz/Y {/¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä
Â/¿ /Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi
Ä¼Ì¼/ Ä/] Z/Y ÉYÂ/{ s/ Y ¶/^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e
{Ê/» d/Y{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y
Y Ä/Ì¸ ¹Â/°v» ÉY{{Â/y -4 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â
{ Y d/¨Å Äm{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY
ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« 16 Ã{Z/» Á Y ¹ © 20 Ã{Z/» Á Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y{ Êa
ÉY{Y Y Y/§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY
{ÉË e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä¯ ÉÂv¿ Ä] ¾Ë
{21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm ZË  Äm
«Ê/ d/¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z
Z/Ë Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v» É{YM {Â ÄËYY Á
» §ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« Ä/ Ã{Z/» 1 Ã/^e ) {Â] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe ¶Ì¨¯ Ê
»(1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 113 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» {-1136/80015

»½YÆe ÀÅZ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

¿|Ë|ne Ä] Â]» ÊÆ³M
ÊÅYÂy¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¡Ô]Y ÊÆ³M
]Y|Ë|a |¼v»|Ì ÉZ«M Ä

d/Ì§ Ä/] ÊÅYÂy¿|/Ë|ne d/YÂy{Y{ ¹|/« d/]Zi µZ¼¯|Ì/ ÉZ«M ÃYÂy¿|Ë|ne
9709970242400688 ÃZ¼/ Ä»Z¿{Y{ Ä] d^¿ Y|Ë|a |¼v»|Ì ÉZ«M Ã|¿YÂy¿|Ë|ne
{ ª/^ Ä/¯ ºË|¬e ½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 127 Ä^  9609980242401062 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
»½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» d/¸ Ä/] Ê¿|/» Ê/{Y{ ¾Ì/WM ½Â¿Z/« 346 Á 73 Ã{Z» ÂÂ
Ê/Æ³M Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®Ë tËYÂ· µ{Z^e \eY» Ã|¿YÂy¿|Ë|ne
»ÃZ/³{Y{ /f§{ Ä/] Ê/Æ³M Zf¿Y xËZe Y a Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ze {{³ Ê
»ÊÅYÂy¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY
Y /a cÂÀËY Ì£ { |ËZ¼¿ ÄWYY ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] 0Z^f¯ {Y{ ÊzZa Är¿ZÀq Á d§ZË{ Y
.| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä] Ã|¿Áa µZY Ä] d^¿ Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 127 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» {-1140/80050

»½YÆe ÀÅZ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ ÃZ´f/{ ®Ë ÉË e d« ¹ZÆeY Ä] {§ ÉÁy ÄÌ¼n¿ º¿Zy 970667 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
{ Á ºÆf/» ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] Äf§³ Y« É¨Ì¯ \Ì¬ e dve ÃY¼Å ¾¨¸e
É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» cY¬» ÉYmY
]Y Z/§{ d/Æm ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe Y ÃZ¼°Ë d¸Æ» ¥ Ze {{³ Ê» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä
¹|/ cÂ/ { d/Y ÊÆË|/] .{{³ Zu Ä^  ¾ËY { ¾»Z ÃY¼Å Ä] Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY
¶/Ì¯Á /¨¿ ®Ë {Y{ ªu ºÆf» Á .|»M |ÅYÂy ¶¼ ] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì cY¬» ª]Z» Âu
{.|ËZ¼¿ Ê§ » Y Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Éf³{Y
18 Ä/ÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ 3 Ä^  ZË{Y{ {-1115/¦·Y.¹.53385

½YÆe

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

]|¡Ô/]Y |À/Z] Ê/» ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» 0Ô § Ä¯ Ã{YZn¿ {Â » ÉZ«M Ä] Ä¸ÌÂÀË
»½Z/m ¾Ì/v»Ô£ ÊÅYÂy¿|/Ë|ne Ä/] Ê³|Ì/ dÆm Ä°ÀËY Ä] ¿ {{³ Ê
]¾/ËY 970725 Ã|¿Áa ÄÔ¯ Ä] t^ 10 dZ 1399/01/30wÂ» ÉY] Ê³
 ^Y~/· .dY Ã| Ê³|Ì d«Á ¾ÌÌ e µÂ n» |À Y Ã{Z¨fY Á ¶ m ] WY{ Ä
]|//ËYm Y Ê//°Ë { \//eY» É//¨Ì¯ Ê//{Y{ ¾Ì//ËM ½Â¿Z//« 344 Ã{Z//» {ZÀf//Z
¯Ä¸m { {Ây ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm {{³ Ê» ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] Á ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
{}ZzeY Êf¬» ºÌ¼e Á Ê³|Ì 0Z]ZÌ£ ÃZ³{Y{ cÂ ¾ËY Ì£ { Á Zu ÃZ³{Y
.{Â¼¿ |ÅYÂy
½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ 20 Ä^  ÊÀ» {-1116/¦·Y.¹.53386

