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طنز
فصل جدید قندپهلو با حضور طنزپردازان همسایه
برگزار می شود

مدیر ش�بکه آموزش س�یما از برگزاری رقابت بازگشت مسابقات
«قندپهلو» میان ش�اعران فارس�ی زبان و فارس�ی گ�وی عضو دفتر
فرهنگی سازمان همکاری های اکو بعد از ماه محرم و صفر خبر داد.
به گزارش ش�یرین طنز« ،مس�عود احمدیافزادی» در گفتوگو با
ف�ارس گفت :همزمان با بازپخش فصل بین المللی مس�ابقه ادبی قند
پهلو از شبکه آموزش سیما که پیش از این با حضور شاعران طنزپرداز
تاجیکس�تان ،افغانس�تان و ایران به میزبانی کشورمان تولید و پخش
شده بود ،رقابت بازگش�ت این مسابقات میان شاعران فارسی زبان و
فارسیگوی عضو دفتر فرهنگی س�ازمان همکاریهای اکو بعد از ماه
محرم و صفر برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :رایزنیهای مورد نیاز جهت برگزاری این مس�ابقات
در یکی از کش�ورهای فارسی زبان آغاز ش�ده و به زودی این فصل از
قند پهلو وارد پیش تولید شده و جهت پخش از این شبکه تلویزیونی
مقابل دوربین خواهد رفت.
به گفته مدیر ش�بکه آموزش سیما در فصل جدید قند پهلو ضمن
تاکی�د بر حفظ و ترویج زبان فارس�ی در قالب طن�ز منظوم به عنوان
هدف اصلی قند پهلو  ،ارتقاء مهارتهای ادبی شاعران شرکت کننده
در س�رایش قطعات طنز و فکاهه ب�ا تاکید بر قوام فنی و حفظ صنایع
عروضی مورد توج�ه اعضاء تحریریه قند پهل�و در گزینش و انتخاب
شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
برگزاری اولین فصل از رقابت بین المللی قند پهلو میان ش�اعران
طنزپرداز سه کشور تاجیکستان ،افغانستان و ایران در شبکه آموزش
ب�ا اقب�ال اهال�ی فرهنگ و ادب مواجه ش�د ک�ه در این می�ان دکتر
بهاءالدین خرمشاهی ادیب برجسته کشورمان نیز پیامی را خطاب به
عوامل ودست اندرکاران قند پهلو جهت قدردانی منتشر ساخت.

خنده های رژیمی در محفل طنز خندیشه رونمایی شد

عصر ش�عر خندیشه با موضوع فرهنگ شهروندی همراه رونمایی
خنده های رژیمی در شیراز برگزار شد.
به گزارش ش�یرین طن�ز ،به نق�ل از روابط عمومی ح�وزه هنری
انقالب اسلامی اس�تان فارس تازه ترین نشس�ت محفل خندیشه با
حضور ش�اعران برجس�ته حوزه هنری مرکز و ن�ام آوران طنز فارس
برگزار شد.
در ای�ن نشس�ت ناصر فی�ض مدیر دفت�ر طنز و س�عید بیابانکی
کارشناس دفتر شعر حوزه هنری با کارشناسی و اجرای دکتر عبدالرضا
قیصری تازه ترین طنزهای خویش را قرائت کردند.
ش�عرخوانی ش�اعران طنزپرداز فارس در کنار قرائت دو کار طنز
توسط دکتر گشتاسبی معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار شیراز نیز
از دیگر بخش های این برنامه شاد و فرحبخش بود.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5450ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10660059102
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷـﺪ  - :ﺍﻋﻀـﺎء
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻓـﺮﺥ ﻃﻴـﺎﺭﻱ
ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ  ،3379895261ﺧــﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﻨــﺎﺯ ﻃﻴــﺎﺭﻱ ﻛــﺪ ﻣﻠــﻲ
 ، 3255971330ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻃﻴﺎﺭﻱ ﻛﺪ ﻣﻠـﻲ  3255840392ﻭ
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻓﺴﺮ ﻃﻴﺎﺭﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  3251617631ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ - .ﺁﻗـﺎﻱ ﭘﺮﻭﻳـﺰ
ﭼﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3369618664ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻏﻼﻡ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3340240523ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑـﺎﺯﺭﺱ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(564254

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮﻡ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ
ﺩﺭﺗــﺎﺭﻳﺦ  1398/05/03ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒــﺖ  22153ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠــﻲ
 14008495830ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺁﻥ ﺑـﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ :ﺍﻛﺘﺸـﺎﻑ ﻭ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ )ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼـﻼﺡ( ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻣﻌﺎﺩﻥ  ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﺰﺋﻴﻨـﻲ
،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ ﻭ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺁﺑﺪﺍﺭﭼﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﻲ  ،ﻣﻨﺸﻲ  ،ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ  ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ  ،ﺗﻬﻴﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ  ،ﺗﺒﺦ ﻭ ﺳـﺮﻭﻳﺲ ﻏـﺬﺍ ﺟﻬـﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ،ﻣﺠﺮﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫـﺎﻱ ﺗﻌﻤﻴﻴـﺮ ﻭ ﻧﮕﻬـﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺕ ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،ﻣﺠﺮﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧـﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻩ  ،ﺍﻧﺒـﻮﻩ
ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟـﺮﺍﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ  ،ﺳﺪ ﺳﺎﺯﻱ  ،ﭘـﻞ
ﺳﺎﺯﻱ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﻧﻞ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ،ﻣﻴـﺪﺍﻥ
ﺍﺭﺷﺎﺩ  ،ﻛﻮﭼﻪ )ﭘﻮﻧﻪ  ، (1ﻛﻮﭼﻪ )ﭘﻮﻧﻪ(  ،ﭘﻼﻙ  ، 6ﻃﺒﻘـﻪ ﺩﻭﻡ  ،ﻭﺍﺣـﺪ 7
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6714643441ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
 1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬـﺪﻱ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0382091523ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  250000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3251220632ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  500000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻮﺩﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3256214290ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
 250000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬـﺪﻱ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 0382091523ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3251220632ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻭ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻮﺩﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3256214290ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪﮔﺎﻥ ﺣـﻖ
ﺍﻣﻀﺎ  :ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ
ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘـﻮﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺜﻴـﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸـﺎﺭ
ﺷﺎﭘﺮﻙ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-77ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(564262
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روياصدر:

نسل جدید جامعه امروز ما ،نسل طنازی است

به گزارش ایبنا« ،لطف ًا نفس بکش�ید» سومین
مجموع�ه از آثار طنز رؤیا صدر اس�ت که اخیرا ً از
سوی نش�ر مروارید منتشرشده اس�ت .به همین
توگویی ب�ا او انج�ام دادهایم که در
مناس�بت گف 
ادامه بخوانید.
*این س�ومین مجموعه طنز شماست .اولی و
دوم�ی در دهههای  ۷۰و  ۸۰چاپ ش�دند و کتاب
جدیدت�ان در اواخر دهه  ۹۰گویا تصمیم دارید در
هر دهه یک مجموعه طنز ارائه دهید؟
خی�ر .در دهه  ۸۰تصمیم داش�تم دو مجموعه
طنز چاپ کنم! مجموعه دوم را در اواسط آن دهه
فراه�م کردم و ب�رای چاپ ارائ�ه دادم ولی مجوز
چاپ پیدا نکرد.
*و این ،همان کتاب است؟
خی�ر .آثاری از آنرا حذف کردم و بخش�ی از
آث�اری را که پسازآن تاریخ نوش�ته ب�ودم به آن
اضافه کردم و به دست چاپ سپردمش.
*مالک ش�ما برای انتخاب آثار این کتاب چه
بوده است؟
اینک�ه اثر ،ح�رف جدیدی داش�ته باش�د و
مخاطب احساس کند با نگاهی نو روبرو است.
*تعریف ش�ما از طنز ،برخ�ورداری اثر از این
حرف جدید و نگاه نو است؟
لزوم ًا خیر .به نظرم اثر طنز وقتی خلق میشود
که همراه بازی شوخطبعانه نویسنده با یک پدید ه
یا رفتار یا دریافت آشنا باشد .لذت حاصل از طنز،
م آوردن بازیگوشان ه
لذتی اس�ت که از پیش چش� 
آنس�وی دی�وار ذهن مخاطب ناش�ی میش�ود و
پی�شداوری را که او از دنی�ای درون و پیرامونش
داش�ت درهم میش�کند ،امری که فک�ر کنم هر
طنزنویسی خواسته یا ناخواسته دنبالش میکند.
*یعنی آثار طنز ش�ما در این کتاب در س�ایه
نگاه هنجارش�کن و یا درستتر بگویم متفاوت به
پدیدهها شکل گرفته؟ نوعی طنز در مضمون؟
چ�ه در قالب و چه مضمون .بازی با یک فرم و
ی�ک قالب نیز برای مخاطب جالب اس�ت و ممکن
اس�ت او را ب�ه وج�د بیاورد… ممکن هم هس�ت
نیاورد ،بستگی به مخاطب دارد!…
*منظورتان این است که وقتی آثار این کتاب

را گردآوردهاید به مخاطب خاصی فکر کردید؟
نه .ولی طبیعت ًا آثار هر نویسنده بهتناسب فرم
و مضم�ون ،مخاطب خاص خودش را پیدا میکند.
در آثاری از کتاب که مبتنی بر بازی با فرم اس�ت
و قالب نقیض ه س�ازی فرمهای ادبی را دارد امکان
دارد هر مخاطبی جذب این بازی نشود.
*بعض�ی از این آثار را به نوع�ی میتوان طنز
پس�تمدرن دانس�ت .یعن�ی نوع�ی تداخل متن
حاضر با متنهای خوانده شده پیشین.
بله .همینطور اس�ت .بخصوص برخی از متون
که قالب نقیضهس�ازی دارند دارای همین ویژگی
هستند.
*البت�ه ویژگی طنز پس�تمدرن را در برخی
آثار روایی و داس�تانیتان ه�م میتوان دید .مثل
شکس�تن زمان ،وارد س�اختن نویسنده به فضای
اثر ..با این حس�اب آنچه گرد آمده ممکن اس�ت
مخاطب عام را جذب نکند.
نه لزوم ًا .مطالب کتاب متنوع اس�ت و خیلییکدس�ت نیس�ت .آثار آن در طی یک بازه زمانی
طوالنی نوشته شده و بسیاری از آنها در نشریات
مختلف (که طبع� ًا مخاطبان متفاوتی دارند) چاپ
ش�ده و این امر به تنوع قالبی و زبانی و موضوعی
کتاب منجر شده است.
*ش�ما یک طنزنویس خانم هس�تید .در این
میان چه رسالتی برای خودتان در طرح و پیگیری
مسائل زنان قائلید؟
رسالت کلمه پرطمطراقی است… من ذهنیاتم

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 5450
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660059102

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/10/07ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺥ ﻃﻴﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 3379895261ﺑـﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺭﺋــﻴﺲ ﻫﻴــﺎﺕ ﻣــﺪﻳﺮﻩ  ،ﺁﻗــﺎﻱ ﻓﺮﺷــﺎﺩ ﻃﻴــﺎﺭﻱ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3255840392ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﻨﺎﺯ ﻃﻴـﺎﺭﻱ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 3255971330ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻓﺴـﺮ
ﻃﻴﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3251617631ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ - .ﻛﻠﻴـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬــﺪﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ﭼــﻚ ،ﺳــﻔﺘﻪ  ،ﺑــﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻃﻴﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻓـﺮﺥ ﻃﻴـﺎﺭﻱ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-78ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(564295
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1635ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005492660

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ
ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ -ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ,ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ,ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ,ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﻪ )ﻧﺎﺻـﺮ
ﺍﺳﺪﻱ (ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻼﻙ,9314.,ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  6761974337ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-79ﺵ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ )(564303

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻛﺎﻡ ﺷﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1767ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660031241
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/08/06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ
ﺍﺷﺮﻑ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3251647563ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﻛﻴـﻮﻣﺮﺙ ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 3255160863ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﻳـﻚ
ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - 2 .ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ
ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ :ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪﻓﺮ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 4011689203ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﻋﻠــﻲ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨــﺪﻓﺮ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3240732610ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﻣﺤﻤــﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨــﺪﻓﺮ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 3241037657ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ
ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-80ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(564304

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  13135ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100501919

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397/05/12ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﻤﺸﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻄﻴﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺟﺰﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘـﺎﺭﻱ ﻗﻔـﺮﻱ ﻭﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺯﻧﺪﻱ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻮﺵ
ﺍﺩﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺳﺮﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ
 3ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ- .ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﻤﺸﻲ ﺑﺎ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺁﺭﺍء ﻫﻴـﺎﺕ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-160ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(580385

(دوره جديد)

را روی قل�م م�یآورم و مخاط�ب را در انع�کاس
آن ش�ریک میکن�م… رس�الت را ب�ه مصلحان
اجتماعی بسپارید که خدا را شکر خوب از پسش
برآمدهان�د!… ی�ک طنزنویس مصل�ح اجتماعی
نیس�ت ،درصدد ارائه راه حل هم نیست .او بیشتر
یک هنرمند اس�ت که مس�ئله یا معضل یا حسی
را ب�ه صورتی هنرمندان�ه روی کاغذ (یا مونیتور!)
میآورد.
بنابرای�ن منهم به اقتضای جنس�یتم هنگام
ترسیم دنیای درون و پیرامونم به مسائل زنان نیز
گریز میزنم .از مش�کالت آنها در محیط خانواده
و جامعه مینویسم… حتی از درگیریهایی که با
خودش�ان دارند .بسیاری از آثارم بازتاب ذهنیات
زنی اس�ت ک�ه در ای�ن جامعه زندگ�ی میکند و
برخورده�ای جنس�یتی حاصل از نگاه جنس�یت
زده را از نزدی�ک میبیند و لمس میکند و آزارش
میدهد و سعی میکند زوایای طنز تلخش را پیدا
و بازگ�و کند .در عین حال ب�ا تأکید بر این هویت
زنان�ه خودم را مح�دود نمیکنم و ب�ه موضوعات
عامتر نیز میپردازم.
*ش�ما در گلآقا بیشتر سیاسی نویس بودید.
آیا این امر در آثار این کتاب هم به چشم میآید؟
اص ً
ال ش�رایط جامعه امروز را برای سیاسینویسی
چگونه میبینید؟
اصال سرش�ت طنز با نوعی نقد همراه اس�ت.
وقتی آفریده میش�ود ک�ه طنزنویس نوعی تضاد
را حس کند .ای�ن تضاد میتواند ابع�اد اجتماعی
و سیاسی داشته باش�د .ممکن است حتی درونی
باشد .ذهن نس�ل ما با سیاست آمیخته شده و به
آن حساسیم.
اگر ه�م بخواهی�م رهایش کنی�م او رهایمان
نمیکند و آراممان نمیگذارد! این امر در بسیاری از
آثار این کتاب هم متجلی است .در پاسخ به بخش
دوم س�ؤالتان فکر کنم شرایط خاص امروز جامعه
بر طنز سیاسی نیز اثر گذاشته است .به نظرم یکی
از مهمترین دالیل تعطیلی نشریه گلآقا آن بود که
در برخورد با مسائل روز با حفظ اصول تعریفشده
گلآقای�ی نمیتوانس�ت پاس�خگوی مخاطبانش
باشد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﻴﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1635ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005492660

ﺑـــﻪ ﺍﺳـــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻫﻴﺌـــﺖ ﻣـــﺪﻳﺮﻩ ﻣـــﻮﺭﺥ
1397/07/30ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺯﺍﻫﺪﻱ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ3379907251ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺁﻗـﺎﻱ ﻧﺒـﻲ
ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3254182073ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 6419969859ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﻭﺳـﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﺘﻪ ،ﭼﻚ ،ﺑـﺮﺍﺕ
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺒﻲ ﺭﺳﻮﻟﻲ )ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ(
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
-81ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ )(564305

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻴﺮﻭ ﻗﺮﻣﺴﻴﻦ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  22121ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008476090

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
1398/04/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﺍﺻـﻠﻲ
ﺷــﺮﻛﺖ  :ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ-ﺷﻬﺮﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ-ﻣﺤﻠــﻪ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻲ-ﻛﻮﭼــﻪ
ﻫﻔﺘﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ ﻭﺩﻭ)ﺳﻴﺼﺪﻭﺑﻴﺴﺖ(ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ –ﭘـﻼﻙ-58
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ -ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭﺍﺣـﺪ  -1ﻛـﺪ ﭘﺴـﺘﻲ :
 6716634999ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ -ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ) ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻴﺮﻭ ﻗﺮﻣﺴﻴﻦ ﺯﺍﮔﺮﺱ( ﺑﻪ )
ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻴﺮﻭﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
-82ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(564309

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﻴﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1635ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005492660

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1397/07/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻴﺒﻪ
ﭘﻮﺭﻛﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3341565663ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ
 ،ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  3330274999ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
 -2ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ :ﺁﻗـﺎﻱ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  6419969859ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﻧﺒـﻲ
ﺭﺳﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3254182073ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺯﺍﻫﺪﻱ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3379907251ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .
-83ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ )(564314
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شعر طنز
برازنده ی تو
معانی فقط در بیان است و بس
” هنر نزد ایرانیان است و بس ”

»»مهرانه نعیمی

زبان بازی از هر عمل ،سخت تر
محبت فقط در زبان است و بس
گناه از ثریا و معمار نیست
مقصر فقط آسمان است و بس
توانا بود هرکه دارا بود
که داناترین ،ناتوان است و بس
اگر دانش آموز غر می زند
غم و غصه اش امتحان است و بس
ترافیک را ظاهرآ چاره است
اگر شهر تهران کالن است و بس!
چو المبورگینی نیست در دسترس
برازنده ی تو ژیان است و بس
چه راحت زمانی خریدم پژو
که تولید ملی گران است و بس
فضای َمجازی نباشد ُمجاز
بدون مجوز ،زیان است و بس
از ایرانسل این گونه آمد پیام
پیامک بده ،رایگان است و بس
نه این خط و آن سو ،فقط یک جهت
حسابش درون سازمان است و بس
همانی که پست تو را الیک زد
دلش با دلت مهربان است و بس
من و دست کوتاه و نخلی بلند
ولی چاره اش نردبان است و بس
” چو ایران نباشد تن من مباد ”
” هنر نزد ایرانیان است و بس ”

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻛﺎﻡ ﺷﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1767ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10660031241

ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/08/06
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪ ﻓﺮ ﺑﺸـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ 4011689203ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣـﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺁﻗـﺎﻱ ﻋﻠـﻲ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨـﺪﻓﺮ
ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3240732610ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪﻓﺮ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3241037657ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﺘﻪ ،ﭼﻚ ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬـﺪﺁﻭﺭ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ
ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳـﺎ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ.
-84ﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(564321

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  13135ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100501919

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/05/12ﻭ ﻣﺠـﻮﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  917/978/28450ﻣﻮﺭﺥ  97/11/6ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﻣﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ  21ﻧﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
 11ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ - .ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ  7ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ
 2ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  17ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎ ﺩ ﻭﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-161ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(580386

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺗﺮﺍپ ﭘﻲ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  236936ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
10102778302
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/12/22
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 64
ﻣﺎﺩﻩ ﻭ  11ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-162ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(580425

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺏ ﺯﺭﻓﺎﻡ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 441979
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320889371

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1398/05/19ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0047462744ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0062188151ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﺋـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ
ﻫﻴــﺎﺕ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗــﺎﻱ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻓــﺎﻃﻤﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
 0055028969ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  .ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0069218846ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺍﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0065876105ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀـﻮ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻃﻬﺮﺍﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0451370724ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1397
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-163ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(580443

