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اسماعیل امینی در نشست « طنز خالق»

خنده هاي بلن د

»»مهدي طوسي

طرف به حیف نون می گه من یه تمساح پیدا کردم چیکارش کنم؟
میگه ببرش باغ وحش.
فردا حیف نون می گه بردیش؟
طرف می گه :آره .تازه امشب هم می خوام ببرمش سینما!
**
طرف ﺯﻧﮓ ﺯدﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻴﮕﻪ:
 ﺁﻗﺎ ﮐﻮﻟﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ میاین ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮ؟ﺗﻌﻤﻴﺮﮐﺎﺭ :ﮐﻮﻟﺮﺗﻮﻥ ﺁبیه؟
طرف  :ﻓﻘﻂ دﻭﺭﺵ ﺁﺑﻴﻪ ﻭﺳﻄﺶ ﺳﻔﻴﺪﻩ!
**
حسی که برای زنگ ورزش به خصوص تو دبستان داشتم،
حتی برم اللیگا ام به دست نمیا د !اصال شب قبلش خوابم نمی برد!
**
مور د داشتیم که طرف تو اعالمیه پدرش نوشته :
از وقتی رفتی گرمی از این خونه رفته…!
یعنی خیلی ریز به موضوع خاموش کردن کولر اشاره کرده!
**
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻣﺮدﯼ ﺳﺎﻣﻮﺭﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺯﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  12ﻣﺮ د ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
ﺭﻭﺯﯼ  13ﻣﺮ د ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دم�ار از روزگ�ارش در
آوردند!
**
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻡ ﺑﻪ دﺭﺟﻪﺍﯼ ﺍﺯ ُﮐﻨﺪﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ دﺍﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻌﺪ  5دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ م�ي ﺪﻩ  :دﺍدﺍﺵ ﮐﺠﺎ رو
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﯼ !؟
**
"دهن منو وا نکن "چیست ؟
تهدی�دی تو خالی که معموال با جمله "وا کن ببینم چي مي خواي
بگي" خاتمه می یابد!

ÊÀmÁ] ½ZË»Y§ ¤Y Ê¸ ÉZ«M Ä] ÁY{ ÉO ¡Ô]Y ÊÆ³M

{½Z/Ë»Y§ ¤Y Ê¸ ÉZ«M dÌ§] ÉZ¿Y ©ÂiÁ Ê¸ ÉZ«M ÉÂ{ Ây
]105 Ä^ / 960955 Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa { ÉÁY{ ÉO ¡Ô/]Y Äf/YÂy Ä] ÊÀmÁ
{µÂÆn» d¸ ] ½YÆe d·Y| ÊWZ« ¼fn» { ¬f» ½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y
ÃZ/³{Y{ Âf{ Ä] ÄmÂe Z] ¾Ì§·Y Ê» ÁY{ dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y
ÉY Ä¸ÌÁ ¾Ë|] Z¼ \zfÀ» ¾Ì§·Y Ê» ÁY{ ÉÂ Y ÉÁY{ ÉO µÂÁ Á
{Y a Á 20 d¸Æ» ¥ |ËY{ YfY Är¿ZÀq {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] ÉÁY
eZ/§{ d/YÂy{Y{ d^i |uYÁ Ä] dYÂy{Y{ cÂ] 0Z^f¯ Y {Ây YfY ¡Ô]Y
ÉO Ê¿Z/i Äz¿ Ä] {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á |ÌWZ¼¿ ºË|¬e ÊWZ« cZ»|y
{.|ËÌ´] ¶ËÂve Y ÉÁY
»|½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 105Ä^  f§{ Ë
{-781/49848

{Ä»Z¿{Y

/¼fn» Ê«Â/¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 208 Ä^  9509982640300669 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
«YÌ»Z/ ÉZ/«M Ê³|ÀËZ¼¿ Z] ZËÆ ÉY{Æ ½ZÅYÂy – ½YÆe tf¨» |ÌÆ ÊËZ
ÉY{Æ/ {Zn/ ¹Z/»Y ½ZfZ¼Ì] ÉÁ Ä]Á  Ì·Á w ZËÆ Ê¿Z¿ Ä] Ê¸¯Âe
Ä/^·Z» ÄfYÂy – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] Ê«{Z µZ¼¯ ÉZ«M Ã|¿YÂy – ZËÆ
½Z/ÅYÂy Z°/{³ – Ä/Ë{Ze ÌyZe cZy Á Ê{Y{ cZy É ÄÌ¸¯ Á ÄmÁ
{Ä] ZmY Y a Ä¯ ÄfY{ ºË|¬e ÓZ] Ã|¿YÂy dÌ§] ©Â§ ÄfYÂy Ä] ÊfYÂy{Y
Ã{Z/ ·Y ©Â/§ d/«Á { Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe Ém Á ©Â§ ÄÔ¯ Ä] d^i Á Ä^  ¾ËY
»¬ {cZ/ËÂfv» Ä/] Ä/mÂe Z/] Á d/Y ¶Ì°e Ë Ã|ÀÀ¯LZ»Y É|e Ä] ÃZ³{Y
.|ËZ¼¿ Ê» ÉO Á| Ä] c{Z^» Ë s Ä] Á ¹ÔY Y Ê{Y{ ºfy Ã|¿Áa

ÃZ³{Y{ ÉO

{Ã|/¿YÂy d/Ì§] Ê¸¯Â/e YÌ»Z d·Z¯Á Z] ZËÆ ÉY{Æ ÉÂ{ Ây
¯¼¢/¸^» d/yY{a Ä/] Ã|/¿YÂy d/Ì»Â°v» ] º°u Á| ÄfYÂz] Ê«{Z µZ
ÌyZ/e cZy dyY{a ¹Z¼¿Y Ä] ®q Ã¬§ 1 {ZÀfY Ä] µZË 1/750/000/000
Á ¾f/» d·Ó{ Ä] Ä°ÀËY Ä] ¿ Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] Ê{Y{ ÄÀËÅ Á ÄË{Ze
¹|/ Ä/»ZÀÌÅYÂ³ Á 93/5/30 wÂ» 491646 ÃZ¼ Ä] É{ZÀfY ®q Ã¬§ 1 Æ
Á dY º¸» Á v» ½ZÅYÂy µZ^« { Ã|¿YÂy dÌ¿ÂË|» ÄÌ¸ µZv» ®¿Z] dyY{a
Y ½M dyY{a ¹| Ä¯ Ê¸Ì·{ ZË Á ®q ÄmÁ dyY{a ] ÊÀ^» Ê¸Ì·{ Ã|¿YÂy Ä°ÀËY
Y ½Z/ÅYÂy ÉÂ{ ¾Ë{ LZ¬] [ZvfY Z] ÃZ³{Y{ Y~· |¿Y Ã{Â¼À¿ ÄWYY |ËZ¼¿ ÄÌmÂe
519 Á 198 {YÂ» Á cZne ½Â¿Z« 313 Á 310 {YÂ» Ä] 0Y|Àf» Ã{Y{ Ìze d]Zi
«2 Ã{Z» Ä] Ê«Zv·Y Ã^e ÄËZ¨fY ½Â¿Z« Ã|uYÁ Ã{Z» Á Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z
«d/Ì»Â°v» ] º°u ¹Z¿ dv¸» Ìze ¼n» 76/3/10 [Â» ®q ½Â¿Z
d/yY{a Á Äf/YÂy ¶Y d]Z] µZË 1/750/000/000 ¢¸^» dyY{a Ä] Ã|¿YÂy
¢/¸^» Á º/°u ÉY/mY ½Z» dËZ¤· ®q |Ì xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy
ª/^ ¶/Ì¯Á Ä/·Z¯Â·Y ªu dyY{a Ì¿ Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] ½Z»Âe 5/925/000
ÉY/mY {Y{ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu { Ê{Y{ cZy ½YÂÀ Ä] Ä§ e
Y Y Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ cÁZ/¨f·Y Ä/] Z» º°u ÉYmY ½Z» { dY ¦¸°» ¹Z°uY
20 ¥/ ÉÂ/u Ã|¿YÂy d¯ Ä] d^¿ Ã{Z ÉY |ËZ¼¿ µÂÁ ½ZÅYÂy
Ä/] d^/¿ Á d/Y ½Æe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ¿|Ë|ne ¶]Z« Á
{b/ Á ÃZ/³{Y{ ¾/ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Á 20 ¥ Á Ê]ZÌ£ ½Z³|¿YÂy ´Ë
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne º¯Zv» { ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z« Á 20 ¥
½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 208 Ä^  ÌW
{-790/50710

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

s/ Ä/] ºÌ/u |/¿§ Â/a ¾/Zv» Z/ d/iYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9709981025700599 Ä/Ô¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
{ºË/» ½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy
ÃZ/´f»Z«Y { 1396/10/23 xËZ/e { 3007 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼/ Ä] Ê¼Z¯ [Â¬ Ë
{Z/ .1 :Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á d¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY
»¾/Zv» |/Ì¼u .2 Ê§Â/f» |¿§ – YÂÅY Y Ã{Z 1540 . Ä] Âa ¾Zv
. Ä/] Ê/«Y» Ê¸ .3 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 41923 . Ä] Âa
. Ä/] Ã{Y ºZÅ Ä»Â » .4 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 0019192223
ÊeZ»|/¬» cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z/] ®/ÀËY – Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 31983
{Á {Y{ Ê/YfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy
c|/» ¥/ Ê/Æ³M /¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë
»157 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-792/50715

»½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ZÆq ÃZ¼ ¼fn

تمام کارکرد طنز ،خنداندن مخاطب نیست

میشود .تا عید فطر هم همه چیز حل میشود.
مت�ن سخنران�ی اسماعی�ل امینی د�ر اولین را برای مشتریان همیشگیاش عرضه میکند.
شگفتی ایجاد نمیکند .اکثر مخاطبان یا دنبال
د�ر همه چی�ز این اتفاق افتاد�ه ،آن چه شما
نشست موضوعی «طنز خلاق» در نقد و بررسی
کتاب «نیشدارو» شروین سلیمانی است" .هم چو خواستهای�د شد�ه .این به ضرر ک�ار خالقه است .شکست�ن خط قرمزها هستند .ب�ه عبارتی دنبال
چون کار خالقه بنیانی را میخواهد بسازد که قبال حرفهای عوامانهاند .مث�ل این که صاحبخانهها
عکس آب تشویش از بنای ما نرفت
نبوده است .میخواهد دنیا را بزرگتر و رنگینتر همه بیرحماند یا مستاجرها همه بي فكرند.
مرتعش بوده است گویی پنجهی معمار ما"
کارهای زبانی در ش�عر طنز خیلی مهم است،
و بهت�ر کند .ام�ا اآلن دنیایی را عرضه میکند که
اصل تفاوت شعر و غیر شعر در این است.
منزوی میگوید“ :نسیم نیست ،نه! بیم است ،از قبل بوده .مثل منویی ک�ه رستوران میآورد و اگ�ر چه مخاطب عوام متوجه آن نش�ود .برخی از
مشتری هر دفعه میگوی�د همین کباب بختیاری ش�عرها بر اس�اس تداعی ردیف ساخته میشوند.
بیم دار شدن
را برایم بی�اور ،بعد از مدتی بقی�هی غذاها حذف ب�دون توجه به موض�وع و ظرافتهای زبانی .مثال
که لرزه میفکند بر تن سپیداران
میشود .کسانی که مثل من کار اداری میکنند و ردیفی مثل “خفه ش�و” آدم را وسوسه میکند که
زبالههای بال می برند جوی به جوی
ماموریت این طرف و آن طرف میروند می دانند .شعری بنویس�د که تمام بیتهایش هم خندهدار
مگو که آینهی جاریاند جوباران"
تا جایی که حتی در وزن ش�عر هم این طوری میش�ود .با تداعی ردیف و هم نشینیاش با قافیه
چی�زی که ما به عن�وان طنز میشناس�یم به
تسامح میگوییم و عیبی هم ندارد.خیلی از کلمات شده ،ش�عرهای طنز با دو یا س�ه تا وزن هستند .و مضمونسازی قصیده هم میگویند .بنیاد طنز را
دیگر را هم به تسامح به کار میبریم .اجماال به این چ�ون مخاطب کم س�واد بیحوصله ب�ه وزنهای نمیشود بر اساس ردیف قرار داد.
ام�ا مهمتری�ن کار در طنز این اس�ت که این
گونه از منظومهها که نس�بت به مس�ایل ،رویکرد جدید گوش نمیکند .باید بحر خفیف باش�د .اگر
شوخطبعانه دارند شعر طنزمیگویند .ولی یادمان ظرافتهایی در وزن شعر باشد ،میگوید فالن جا خطکش�ی تضاد را ،مث�ل خارج�ی و ایرانی ،مثل
پیش از اسلام و بعد از اسالم ،مثل اصالحطلب و
باش�د که خیلی از جاها نه ش�عر اس�ت و نه طنز اشکال وزنی دارد.
اینها را گفتم که وقتی با یک مجموعهی شعر اصولگرا و… هر نوع داوری کلی را کنار بگذارد.
است .منتها امروزه به هر متن شوخ طبعانهای طنز
"دیگ�ری" ب�رای طنزپ�رداز متفکر کیس�ت
میگوین�د .در قدیم طن�ز نمیگفتند .مثال توفیق طنز مواجه میش�ویم توجه کنیم که تمام کارکرد
یا مثال باباش�مل بیش�تر فکاهی میگفتند .طنز از طنز این نیس�ت که مخاطب بخندد ،یا دس�ت به که آم�اج حمالت طنزش ق�رار میگیرد؟ هنرمند
هوش�مند متوجه این اس�ت که چی�زی به نام من
دست گشتن شعر و بازدید زیاد.
دههی پنجاه به بعد رایج شد.
اما طنزي که به س�رعت مخاطب پيدا مي كند و دیگری نداریم .دیگری برای او هر چیزی اس�ت
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گستردگی{ÃZ³{Y
اثر ·Yو ¬» / Ã{Z
ماندگاری§©Â
«d«Á { Ê¿Â¿Z
cZ¨Ëe
¼Ê»Â
{ÃZ³{Y
105
{§ f
-781
/49848
½YÆeدر
Ê«Â¬uیکنیم
بررس�ی م
ادبیات
حوزهی
اثری را^Äدر
ی{خوانند Ë|».هر
سحر” م
sجاËبنشینی “مرغ
کردند .هر
استY Ê.می
کرده
توجه می
بودنش
فرا ]Zزمانی
مخاطبش و
Ä] Á ¹ÔY
{Y{ ºfy
Ã|¿Áa
»cZËÂfv
Ä] ÄmÂe
Á dY
¶Ì°e
|ÁکهÉO
»^Ä] c{Z
¿¼.|ËZآدم کم س�واد و بی ام�ا االن محصول هنری مثل لیوان یک بار مصرف سه بخش اس�ت .یکی زبان ،یکی نوع نگاه و یکی
این»Êاث�ر را
داش�ته
توج�ه
{Ä»Z¿{Y
ÃZ³{Y{ ÉO
س�واد هم میخواند.اهل این ش�هر و آن شهر هم ش�ده ،آب میخورد و میاندازد س�طل آش�غال .بالغت و بیان.
/¼fn» Ê«Â/¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 208 Ä^  9509982640300669 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
{cZne ©ZjÌ» d¯ ½Z³|¿YÂy dÌ§] ÉZZ] ÉË É{ZÅ ÉÂ{ Ây
همراه
بالغی
¿¼Ê³|ÀËZکار
خوب طنز با
دنیا کار
 ½ZÅYÂyتمام
در
بگذرد
|ÌÆآن
شب بر
نان مصر را ماند،
شعر من
Ê¬·Z/y |Ì¼u Á Ì³M {Â » Á Êr°ÀÌ Ê¬·Zy {YÂmگفت:
خواند.
می
]Äf/YÂz
Ê/r°ÀÌ
ÁZËM
YÌ»Z/
ÉZ/«M
Z] ZËÆ
ÉY{Æ
– ½YÆe
»¨tf
«ÊËZ
نتانی\/u
مولف]Ä/°ÀËY Ä/
{¿ Ê{Y
خوردÉZ/{Y.
ÄÀËÅ
مخاط�بdyY{a
چ�ون Y ZY
حاال] º°u
|Á
ماندگاری دارد.
تفسیر
تاویل و
قابلیت
است.
ب�ه روی
اغلب رو
ÉY{Æ/
¹Z/»Yو {Zn/
]½ZfZ¼Ì
ÉÁ
 Ä]Á
Ì·Á w ZËÆ Ê¿Z¿ Ä] Ê¸¯Âe
¿¼Êاز]|/Z
{Ê{Yتا{ÄuÁ» ÉÂ
ÄË{Ze
واکنش ]Á Ã{Â
نشست�ه » ÉÁ،
½ZÅYÂy
Ä/^·Z» ÄfYÂy
– ½Z°¼·Y
»µÂÆn
های ¯¼Ä] Ê«{Z µZ
Ã|¿YÂyلÉZ«M
– ZËÆ
پوش�یده
نیس�ت که
تبعات
¿Ê¿Zاز بیم
طنزپ�رداز
اس�اس تقاب
شعره�ای طنز بر
برخ�ی
ÄÀËÅمن پنج
بین�د.
«{Zرا م]Äی
مخاطب
Z/»Y Y Ê/¸v» ÄË{ZÆfY ¶Ë} Ä¯ ½ZÅYÂy Ã| Ä§ e ½ZÅYÂ³ Âe Z{Y ¾ËY Á
Z°/{³
½Z/ÅYÂy
–
Ä/Ë{Ze
ÌyZe
cZy
Á
{Ê{Y
cZy
É
¯¸ÄÌ
Á
ÄmÁ
گیرد .مثل برنام�هی صبح جمعه ح�رف میزند .در حالی که س�طحی ح�رف زدن
شعر میگ�ذارم و میبینم که مثال سومی ده هزار ساده شک�ل می
¿¼ÉÂ/{ µZ/^« { Ã|/¿YÂy Ä/°ÀËY Ä/] ¿ Á dY Äf¨³ Y« |ÌËPe {Â» |¿Y Ã{Â
{Ä] ZmY Y a Ä¯ ÄfY{ ºË|¬e ÓZ] Ã|¿YÂy dÌ§] ©Â§ ÄfYÂy Ä] ÊfYÂy{Y
همه Áمیدانستن�د .مثل تقابل عروس گاهی در واقع فحاشی است نه طنز .اثر هنری اگر
ک�ه از
¿Ã{ÁZÌمی
بعد ک�ه
داشت�ه،
بازدی�د
پیش 504
]{YÂ/» Ä/
شعر »0Y|Àf/
خواهم{ÃZ³{Y
Y~· dY
دفعه]Äی¼¶
{§ÊZ
»Á {YËY ÄuÁ
Ã{Z/ ·Y ©Â/§ d/«Á { Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe Ém Á ©Â§ ÄÔ¯ Ä] d^i Á Ä^  ¾ËY
{Ê{Y
ÄÀËÅ
dyY{a
Y
½ZÅYÂy
ZY
]
º
°u
»|¿Ê
{Ê{Y
¾ÌWM
«½Â¿Z
514
مستند و
نیست،
هنری
دیگر
باشد
داشته
صراحت
فیلم
مثل
و…
مستاج�ر
و
مالک
و
مادرشوه�ر
و
نوع
همان
از
و
گذارد
ی
م
تاثیر
ذهنیتم
روی
بگویم
»¬ {cZ/ËÂfv» Ä/] Ä/mÂe Z/] Á d/Y ¶Ì°e Ë Ã|ÀÀ¯LZ»Y É|e Ä] ÃZ³{Y
از ÃZ³Å
dY
نیستم.|ËZ¼¿ .
¹ÔY Á {Z
¹Z¼e dyY{a
»d«ÂازY ÉÁ
ی»
مÁ
دسترس
که از
ÉO
دیگر ای
استË،شعار
ºfyشود
 Ã|¿Áaمی
پوستر سر در سینما
]| ÊÆËکه
هند�ی
دیگ�ر½Mمولف
مدتی من
dÌ§Zپ�س
گویم.
¿¼.|ËZ
ن »Ê
است .و|Á
»^Ä] c{Z
خبریs
فهمید Ä] Á ¹ÔY
{Y Ê{Y
»  ]½M Ä/Ë{Ze Ä/] ¹/¸» {{³ ¾°¼f» Ê{Y{ ÄÀËÅ Y Êf¼« ZË ¹Z¼e ÄË{Ze Ä
ÉO
{ÃZ³{Yمیماند .چون عوام دنبال چیزی
عوام دور
قهرمان است کدام ضد قهرمان .آخر غوغای
Ê¸Yدهند.
خط می
½ZÅYÂyبه{من
هستند که
مخاطبانی
مول�ف
کاراکتر ZY
کدامY Á {Â
»«YÁ Ä· ¹Â°v
{ÉÂ
³Y ¾ÌÀr¼Å
{Â] |ÅYÂy
Ã|/¿YÂy
]§d/Ì
که d·Z¯Á
Z] ZËÆ
{ÉÂ
{Ây
زبان
خواهد از
Ê¸¯Â/eو می
YÌ»Zمیداند
خودش هم
ÉY{Æاس�ت
داستان
توقع
]d/Ìیشود حد�س زد.
¥/را هم م
داست�ان
|در
|ÅYÂyتنها
بگویم .نه
که می
هستند
ه�ا
Ã{Z/ ÉO
چه{d§ZË
گویند ÁY
{Y Ê{Y
ÄÀËÅ
{{³ k
آنZy
¯¼¢/¸^» d/yY{a Ä/] Ã|/¿YÂy d/Ì»Â°v» ] º°u Á| ÄfYÂz] Ê«{Z µZ
جدی�د.dY
افتاده½YÆe ½ZfY.
¿|Ë|ne
»º¯Zv
¿|Ë|ne
¶]Z« ¡Ô]Y
Y a
ند�اری .مثل سریاله�ای ماه رمض�ان .از ش�اعر هم بش�نود و دلش خنک بش�ود .او دنبال
اتفاق
چیزها{این
خیلی از
که در
Áطنز
شعر
ÌyZ/e cZy dyY{a ¹Z¼¿Y Ä] ®q Ã¬§ 1 {ZÀfY Ä] µZË 1/750/000/000
/50712
چیزهایی {½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y
بینیم208 Ä^ .
دیگر کار خالقه نمیÌW
{-791
سخن تازه
بالغت
نها
توبهÁکرد
مدتی
بعد از
نیستÁ ¾f/» d·Ó{ Ä] Ä°ÀËY .
Ä] ¿ Ê¼Ë|¬e
{y{YوdYÂ
شروع]s Ä
{Ê{Y
ÄÀËÅ
بیس�ت و پنجم یواش ی�واشÄË{Ze

شرح عكس

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

s/ Ä/] Ä·YË |¿§ Ä¼Ìq ÉÌ»Y dy{ ¾ÌÆ» diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9709981025700604 Ä/Ô¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
Ä/·YË
Ã{Y{ tÌÂe
ببينم¾ÌÀq
بذار¿¼Á Ã{Â
كنdiYÁ....
u ÊÅYÂ³
 ½YÁ{Zبزنم!
ذاره¯Äمن گل
چرا نمي
{dYÂyولم
»»تيام:
Ê/¼WY{ ÃZ/´f»Z«Y { 1396/04/26 xËZe { 307 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] Ä¼Ìq ÉÌ»Y
d/y{ ¾ÌÆ» .1 :Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á d¨³ cZÌu {Á|] {Ây
ÉÌ»Y ¾ÌuÌ»Y .2 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 4340 . Ä] Ä¼Ìq ÉÌ»Y
Ä] Ä¼Ìq ÉÌ»Y dy{ ¾ËÁa .3 Ê§Âf» |¿§ -À¿ Y Ã{Z 26 . Ä] Ä¼Ìq
. Ä/] Ä¼Ìq ÉÌ»Y dy{ Ä» .4 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 2166 .
. Ä/] Ä/¼Ìq É/Ì»Y dy{ ¾Ì¼Ì .5 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 6002
6 . Ä/] Ä/¼Ìq É/Ì»Y ¾Ì/uÌ»Y .6 Ê§Â/f» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 489
d/YÂy{ ÊeZ»|/¬» cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z] ®ÀËY – Ê§Âf» |¿§ -À¿ Y Ã{Z
»]dÌ/Á Z/Ë Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â
¿¾/ËY Ä/] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z
{.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y
»157 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-793/50718

»½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ZÆq ÃZ¼ ¼fn
diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

s/ Ä/] ¾Ë|/]Z ·Y ¾/Ë |¿§ ZÌ¿ Ê¿Z^  ºÀ^ diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9709981025700607 Ä/Ô¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
{¾/Ë ½YÁ{Z/ Ä/¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy
ÃZ/´f»Z«Y { 1396/12/03 xËZ/e { 13 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼ Ä] ZÌ¿ Ê¿Z^  ¾Ë|]Z ·Y
{ºÀ^/ .1 :Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á d¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY
 ^ÊÀË|·Y ¼ ÃÌ¿ .2 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 34555 . Ä] ZÌ¿ Ê¿Z
]Ä/] Z/Ì¿ Ê¿Z^ / ¾Ë|·Y [ZÆ .3 Ê§Âf» ¼Å – ½YÌ¼ Y Ã{Z 36 . Ä
. Ä/] Z/Ì¿ Ê¿Z^ / ¹YÆ .4 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 14300 .
5449 . Ä/] Z/Ì¿ Ê¿Z^ / ªËZ¬/ .5 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 4626
d/YÂy{ ÊeZ»|/¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY – Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z
»]dÌ/Á Z/Ë Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â
¿¾/ËY Ä/] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z
{.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y
»157 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-794/50722

»½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ZÆq ÃZ¼ ¼fn

(دوره جديد)
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ايستگاه
معرفی جدیدترین مجموعه شعر طنز "«محم د صالحی آرام"

"مشکل حکایتی است" که طنزیم می کنند!

د صالح�ی آرام» ،از
اکبر اکسی�ر :تازهترین اثر منظ�وم «محم 
د به عالقه مندان
پیشکسوتان طنز معاصر،از س�وی انتشارات مرواری 
حوزه طنز و ادب تقدیم شد« .مشکل حکایتی است»،عنوان این دفتر
د طنز است.
شع�ر طنز است که مشتمل بر ح�دو د  ۷۰شعر کوتاه و بلن 
صالحی آرام ،از روزنامهنگاران با سابقه و از قدیمیهای هیأت تحریریه
روزنامه اطالعات است که به موازات کار خطیر روزنامهنگاری،شاعری
د سالی نیز سردبیری
ی را نیز به خوبی پیش برده است .چن 
و طنزپرداز 
د هداشت.
نشریه خبری وزارت آموزشوپرورش« ،نگاه» ،را برعه 
صالح�ی آرام ،بیش از چهاردهه با نامه�ای مستعار :صالحالشعرا،
مالصال�ح ،آقاخوشخی�ال ،دادا و آمیرزاصال�ح در مجلات گوناگ�ون
تهرانمص�ور ،فردوس�ی ،اطالع�ات هفتگ�ی ،گلآق�ا ،فکاهی�ون و
طنزپارسی قلمزنی کرده است .از کارهای طنز او در روزنامه اطالعات
میت�وان «زی�ر آسمان کب�ود»« ،طن�ز و حکای�ت» و ست�ون «قابل
ع�رض» را نام ب�رد.از کتابهای پیشی�ن او می ت�وان به«:شکل دگر
خندیدن»(شعر طنز /نشر کوبه) و «همچو شرر خندیدن»(شعر طنز/
مؤسسه اطالعات) اشاره کرد .زن�ده یاد«دکتر محمدابراهیم باستانی
پاریزی» در باب صالحی آرام نوشته است«:طنزپردازان،هرکدام سبک
د که میدانی برای
د و مجالت هستن 
مخصوص به خو د دارند .و این جرای 
آنه�ا فراهم می کنند .از مالنصرالدین وامثال آن که بگذریم،به توفیق
و باباشم�ل و حاجی باب�ا و چلنگر و امثال آنها م�ی رسیم و اینک در
د این سبک ،همان نامه مشکین ختامه گل آقاست و البته در مقام
العق 
د عموم ًا عمرشان کوتاه است ـ�ـ و جرایدی مثل توفیق یا
طن�ز جرای 
د صباح�ی پاییده اند ،از پوست کلفتی خودشان
همین گل آقا که چن 
د فراموش کر د که بسیاری از طنزنویسان بزرگ در دامن
است.اما نبای 
د وقت پرورش یافتهاند .و من تنها اشاره کنم به همان
جدی ترین جرای 
گل آقا و همین آمیرزا صالح مور د بحث خودمان که به هرحال ،هر دو
د ک�ه قدیم ترینروزنامه
ک�ار مستمر خو د را از اطالعات شروع کردن 
د صالحی آرام(آمیرزا صالح)،
باقی مانده از روزگار مشروطه است.محم 
ک�ه من ظاهر او را آرام ترین طنزنوی�س معاصر میتوانم خطاب کنم؛
از همک�اران قدیم مطبوعاتی اس�ت و در جرایدی که دیگر تنها نامی
از آنه�ا میتوان یافت ،مث�ل تهران مصور و کشکی�ات و کاریکاتور و
فردوس�ی و فکاهی�ون و گل آقا ،شعر و یا دداش�ت می نوشته است .و
این�ک بسی�اری از آن یا دداشتها وشعرها را گ�ر د آورده و به صورت
د گفت :نه ،آن
کتابی درآورده است .اما درب�اره کتاب صالحی آرام بای 
قدرها زودگذر هم نیست که بگوییم:
شرری بو د و در هوا افسر د
در تو زا د این زمان و در من مر د
د ماند .تسکین دهنده است .همان
بلکه سال های سال باقی خواه 
آب آت�ش س�وزی است که مستی م�ی آورد ،بدون آن ک�ه آدم را به
هشتا د تازیانه محتسب آشنا کند».

{Ä»Z¿{Y

/¼fn» Ê«Â/¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 208 Ä^  9609982163301196 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
«Ä/] |/¼uY |¿§ ÉZZ] ÉË É{ZÅ ÉZ«M ½ZÅYÂy – ½YÆe tf¨» |ÌÆ ÊËZ
¿ÊÅ|¿Z»§ Ã|°¿Y{ ÉÁ]Á ²Àm ÃZ´¿Y{ ½Y|Ì» Ê]£ ÂfZa ½Y|Ì» ½YÆe Ê¿Z
ÉZ/«M .2 Ì/¯M {Â » ÉZ«M .1 ½Z³|¿YÂy – ¯Â·Z¯ ¯Á 6 _ – {Zf Á
cZ/ne ©ZjÌ» d¯ .4 – Êr°ÀÌ Ê¬·Zy {YÂm ÉZ«M .3 Êr°ÀÌ Ê¬·Zy |Ì¼u
½Z/]ZÌy ^¿ Zu d¼ Ä] Ê¿ZÆ¨Y Ê§Y YÂ¸] ÉZÆf¿Y ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ZËM
Ä/ÀËÅ d/yY{a Y Z/Y Äf/YÂy -12 |/uYÁ 4  |¿ÂÌa ½Z¼fyZ µÂa µZ^«Y
{ÓZ/] Ã|/¿YÂy d/Ì§] ©Â§ ÄfYÂy Ä] ÊfYÂy{Y{ ½ZÅYÂy Z°{³ – Ê{Y
É/m Á ©Â/§ Ä/Ô¯ Ä/] d/^i Á Ä^ / ¾/ËY Ä] ZmY Y a Ä¯ ÄfY{ ºË|¬e
/Ë Ã|ÀÀ¯LZ/»Y É|/e Ä] ÃZ³{Y{ ¬» / Ã{Z ·Y ©Â§ d«Á { Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe
Ë s Ä] Á ¹ÔY Y Ê{Y{ ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] Á dY ¶Ì°e
»^.|ËZ¼¿ Ê» ÉO Á| Ä] c{Z

ÃZ³{Y{ ÉO

{cZne ©ZjÌ» d¯ ½Z³|¿YÂy dÌ§] ÉZZ] ÉË É{ZÅ ÉÂ{ Ây
Äf/YÂz] Ê/r°ÀÌ Ê¬·Z/y |Ì¼u Á Ì³M {Â » Á Êr°ÀÌ Ê¬·Zy {YÂm ÁZËM
|ÉZ/{Y \/u Ä/°ÀËY Ä/] ¿ Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y ZY ] º°u Á
|/Z] Ê¼¿ ÄuÁ» ÉÂ{ Ê{Y{ ÄÀËÅ ÄË{Ze Ä] {Z« Á Ã{Â]  » ÉÁ ½ZÅYÂy
Z/»Y Y Ê/¸v» ÄË{ZÆfY ¶Ë} Ä¯ ½ZÅYÂy Ã| Ä§ e ½ZÅYÂ³ Âe Z{Y ¾ËY Á
¿¼ÉÂ/{ µZ/^« { Ã|/¿YÂy Ä/°ÀËY Ä/] ¿ Á dY Äf¨³ Y« |ÌËPe {Â» |¿Y Ã{Â
»Á 504 {YÂ/» Ä/] 0Y|Àf/» ÃZ³{Y{ Y~· dY Ã{ÁZÌ¿ ¶¼ Ä] ÊZ§{ Á {YËY ÄuÁ
Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y ½ZÅYÂy ZY ] º°u Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 514
ÃZ³Å dY ÊÆË|] .|ËZ¼¿ ¹ÔY Á {Z ½M ¹Z¼e dyY{a Y ÉÁ d«Â» dÌ§Z » Á
»  ]½M Ä/Ë{Ze Ä/] ¹/¸» {{³ ¾°¼f» Ê{Y{ ÄÀËÅ Y Êf¼« ZË ¹Z¼e ÄË{Ze Ä
ZY Y Á {Â «YÁ Ä· ¹Â°v» Ê¸Y ÉÂ{ { ½ZÅYÂy ³Y ¾ÌÀr¼Å {Â] |ÅYÂy
d/Ì] ¥/ Ã{Z/ ÉO | |ÅYÂy d§ZË{ ÁY Y Ê{Y{ ÄÀËÅ {{³ kZy
.dY ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne º¯Zv» { ¿|Ë|ne ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á
½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 208 Ä^  ÌW
{-791/50712

¹|/ Ä/»ZÀÌÅYÂ³ Á 93/5/30 wÂ» 491646 ÃZ¼ Ä] É{ZÀfY ®q Ã¬§ 1 Æ
Á dY º¸» Á v» ½ZÅYÂy µZ^« { Ã|¿YÂy dÌ¿ÂË|» ÄÌ¸ µZv» ®¿Z] dyY{a
Y ½M dyY{a ¹| Ä¯ Ê¸Ì·{ ZË Á ®q ÄmÁ dyY{a ] ÊÀ^» Ê¸Ì·{ Ã|¿YÂy Ä°ÀËY
Y ½Z/ÅYÂy ÉÂ{ ¾Ë{ LZ¬] [ZvfY Z] ÃZ³{Y{ Y~· |¿Y Ã{Â¼À¿ ÄWYY |ËZ¼¿ ÄÌmÂe
519 Á 198 {YÂ» Á cZne ½Â¿Z« 313 Á 310 {YÂ» Ä] 0Y|Àf» Ã{Y{ Ìze d]Zi
«2 Ã{Z» Ä] Ê«Zv·Y Ã^e ÄËZ¨fY ½Â¿Z« Ã|uYÁ Ã{Z» Á Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z
«d/Ì»Â°v» ] º°u ¹Z¿ dv¸» Ìze ¼n» 76/3/10 [Â» ®q ½Â¿Z
d/yY{a Á Äf/YÂy ¶Y d]Z] µZË 1/750/000/000 ¢¸^» dyY{a Ä] Ã|¿YÂy
¢/¸^» Á º/°u ÉY/mY ½Z» dËZ¤· ®q |Ì xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy
ª/^ ¶/Ì¯Á Ä/·Z¯Â·Y ªu dyY{a Ì¿ Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] ½Z»Âe 5/925/000
ÉY/mY {Y{ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu { Ê{Y{ cZy ½YÂÀ Ä] Ä§ e
Y Y Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ cÁZ/¨f·Y Ä/] Z» º°u ÉYmY ½Z» { dY ¦¸°» ¹Z°uY
20 ¥/ ÉÂ/u Ã|¿YÂy d¯ Ä] d^¿ Ã{Z ÉY |ËZ¼¿ µÂÁ ½ZÅYÂy
Ä/] d^/¿ Á d/Y ½Æe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ¿|Ë|ne ¶]Z« Á
{b/ Á ÃZ/³{Y{ ¾/ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Á 20 ¥ Á Ê]ZÌ£ ½Z³|¿YÂy ´Ë
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne º¯Zv» { ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z« Á 20 ¥
½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 208 Ä^  ÌW
{-790/50710

s/ Ä/] Ä·YË |¿§ Ä¼Ìq ÉÌ»Y dy{ ¾ÌÆ» diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9709981025700604 Ä/Ô¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
{Ä/·YË ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy
Ê/¼WY{ ÃZ/´f»Z«Y { 1396/04/26 xËZe { 307 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] Ä¼Ìq ÉÌ»Y
d/y{ ¾ÌÆ» .1 :Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á d¨³ cZÌu {Á|] {Ây
ÉÌ»Y ¾ÌuÌ»Y .2 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 4340 . Ä] Ä¼Ìq ÉÌ»Y
Ä] Ä¼Ìq ÉÌ»Y dy{ ¾ËÁa .3 Ê§Âf» |¿§ -À¿ Y Ã{Z 26 . Ä] Ä¼Ìq
. Ä/] Ä¼Ìq ÉÌ»Y dy{ Ä» .4 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 2166 .
. Ä/] Ä/¼Ìq É/Ì»Y dy{ ¾Ì¼Ì .5 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 6002
6 . Ä/] Ä/¼Ìq É/Ì»Y ¾Ì/uÌ»Y .6 Ê§Â/f» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 489
d/YÂy{ ÊeZ»|/¬» cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z] ®ÀËY – Ê§Âf» |¿§ -À¿ Y Ã{Z
»]dÌ/Á Z/Ë Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â
¿¾/ËY Ä/] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z
{.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y
»157 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-793/50718

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

s/ Ä/] ºÌ/u |/¿§ Â/a ¾/Zv» Z/ d/iYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9709981025700599 Ä/Ô¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
{ºË/» ½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy
ÃZ/´f»Z«Y { 1396/10/23 xËZ/e { 3007 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼/ Ä] Ê¼Z¯ [Â¬ Ë
{Z/ .1 :Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á d¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY
»¾/Zv» |/Ì¼u .2 Ê§Â/f» |¿§ – YÂÅY Y Ã{Z 1540 . Ä] Âa ¾Zv
. Ä/] Ê/«Y» Ê¸ .3 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 41923 . Ä] Âa
. Ä/] Ã{Y ºZÅ Ä»Â » .4 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 0019192223
ÊeZ»|/¬» cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z/] ®/ÀËY – Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 31983
{Á {Y{ Ê/YfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy
c|/» ¥/ Ê/Æ³M /¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë
»157 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-792/50715

»½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ZÆq ÃZ¼ ¼fn

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

»½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ZÆq ÃZ¼ ¼fn

s/ Ä/] ¾Ë|/]Z ·Y ¾/Ë |¿§ ZÌ¿ Ê¿Z^  ºÀ^ diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
{ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Y 9709981025700607 Ä/Ô¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
{¾/Ë ½YÁ{Z/ Ä/¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy
ÃZ/´f»Z«Y { 1396/12/03 xËZ/e { 13 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼ Ä] ZÌ¿ Ê¿Z^  ¾Ë|]Z ·Y
{ºÀ^/ .1 :Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á d¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY
 ^ÊÀË|·Y ¼ ÃÌ¿ .2 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 34555 . Ä] ZÌ¿ Ê¿Z
]Ä/] Z/Ì¿ Ê¿Z^ / ¾Ë|·Y [ZÆ .3 Ê§Âf» ¼Å – ½YÌ¼ Y Ã{Z 36 . Ä
. Ä/] Z/Ì¿ Ê¿Z^ / ¹YÆ .4 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 14300 .
5449 . Ä/] Z/Ì¿ Ê¿Z^ / ªËZ¬/ .5 Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z 4626
d/YÂy{ ÊeZ»|/¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY – Ê§Âf» |¿§ – ½YÆe Y Ã{Z
»]dÌ/Á Z/Ë Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â
¿¾/ËY Ä/] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z
{.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y
»157 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-794/50722

»½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ZÆq ÃZ¼ ¼fn

