ادبيات نوجوان

afarinesh_ostan@yahoo.com

خبر ادبي
گفتوگو با محمدرضا خاوری

ادبیات کودک در افغانستان چه وضعی دارد؟

محمدرض�ا خ�اوری – نویس�نده افغانس�تانی ادبی�ات ک�ودک و
نوج�وان و مدیرمس�ئول انتش�ارات کودکانه در کاب�ل  -در گفتوگو
با ایس�نا ،درب�اره وضعیت ادبیات ک�ودک در این کش�ور اظهار کرد:
در افغانس�تان به خاطر س�الها جنگ و مش�کالت ناامنی بخشهای
مختل�ف علم�ی و فرهنگی به حالت نیمهفعال و ی�ا غیرفعال درآمد و
از س�ال  ۲۰۰۱به بعد که حکومت مس�تقلی س�رکار آمد کمکم شروع
ب�ه پر ک�ردن خالیگاهها کردن�د .اگر ادبیات کودک را بخش�ی از این
خالیگاهه�ا در نظ�ر بگیری�م ،ادبیات ک�ودک ج�زء اولویتهای آخر
است.
این نویس�نده افغان با اشاره به فعالیتهای نشر کودکانه در کابل
گفت :ما پنج سال اس�ت که در کابل فعالیت میکنیم اما در شهرهای
دیگر به ادبیات کودک توجهی نمیش�ود .تعداد نویسندههای کودک
در افغانستان انگشتشمار است و اگر بخواهیم عدد و رقم بدهیم از
تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند.
او درب�اره تأثیر ادبیات کودک ایران بر ادبیات کودک افغانس�تان،
ل اس�ت که در بخش ادبیات کودک
بیان کرد :ایرانیها س�الهای س�ا 
کار میکنن�د و ب�ا توجه ب�ه همزبانیای که بین این دو کش�ور وجود
دارد ،ای�ن موضوع به مخاطبان افغانس�تانی کمک کرده اس�ت .ما در
افغانستان از کتابهای ایرانی در حد و اندازه زیادی استفاده میکنیم
و این موضوع باعث میش�ود کس�انی که در افغانس�تان کار میکنند
نیمنگاهی به نویسندههای ایرانی داشته باشند و از آنها الهام بگیرند
و مسیر را با اشتباه کمتری طی کنند.
خاوری درباره اینکه چه موضوعاتی در ادبیات کودک افغانستان
بیش�تر مورد توجه نویسندگان اس�ت ،توضیح داد :ادبیات کودک در
افغانستان پدیده نوپایی است و هم ادبیات بومی و هم ادبیات فانتزی
مد نظر نویسندگان است؛ نویسندگان داستانهای بومی و قصههایی
را که س�ینه به سینه نقل شده و هنوز مکتوب نشده بودند ،بازنویسی
میکنند .موضوع�ات فانتزی هم موضوع جدیدی در ادبیات اس�ت و
نویسندهها با آن آشنا نیستند.
معاون فرهنگی حوزه هنری کودک و نوجوان:

انتشار  ۸۰عنوان کتاب در حوزه هنری
کودک و نوجوان

مع�اون فرهنگی ح�وزه هنری کودک و نوجوان گف�ت ۸۰ :عنوان
کتاب در دس�ت انتشار داریم که بیشتر آنها مجموعه شعر و داستان
است.
به گزارش مهر ،حمید حسین زاده در گفتگو با روابط عمومی حوزه
هنری کودک و نوجوان با بیان این مطلب گفت :در حوزه داس�تان ۱۵
مجموعه ش�عر و در حوزه داس�تان  ۵۰اثر جدید از هنرمندان صاحب
نام و فعال کش�ور در زمینه ک�ودک و نوجوان داریم که در نوبت چاپ
قرار دارند.
وی ادام�ه داد :همچنین  ۹رمان ۲ ،نمایش نامه و  ۴اثر پژوهش�ی
هم در دس�ت چاپ داریم که امیدواریم امس�ال این آثار به بازار نشر
برسد.
مع�اون فرهنگی حوزه هنری ک�ودک و نوجوان با اش�اره به روند
تولید این آثار گفت :آثار در دو س�طح از سوی این مجموعه پذیرفته
میشوند؛ ابتدا آثاری که نویسندگان از سراسر کشور برای کارشناسان
ما میفرستند و از س�وی دیگر آثاری که هنرمندان به واسطه ارتباط
با دبی�ران بخشهای مختلف ب�ه حوزه هنری ک�ودک و نوجوان ارائه
میدهند.
وی ادامه داد :این آثار دریافتی ابتدا از سوی دبیران مورد بررسی
ق�رار میگیرد و آثار برگزیده بار دیگر در ش�ورای تولید کارشناس�ی
میشود ،پس از تأیید این شورا ،با نویسندگان قرارداد امضا میشود و
آثار برگزیده برای انتشار در اختیار انتشارات سوره مهر قرار میگیرند.
حسین زاده با بیان این مطلب که تاکید حوزه هنری کودک و نوجوان
تولید آثاری با دو محوریت انقالب اسالمی و دفاع مقدس است افزود:
ما در حوزه ش�عر تجربیات ویژه ای داش�تیم؛ از جمله ارتباط مستمر
با  ۱۵۰ش�اعر که در فض�ای مجازی حلقهای ایج�اد کردند و مجموعه
 ۳۰شعر ۳۰ ،شاعر از دل آن طراحی و اجرایی شد.
وی گفت :تاکنون  ۱۰جلد از این مجموعه برای انتش�ار آماده شده
و در اختیار سوره مهر قرار دارد.

نغمه
فریاد و های و هوت تحمل نمیشود
فریاد و های و هوت تحمل نمیشود
باشد ...چرا سکوت تحمل نمیشود؟!
حتی نگاه و زمزمه در خلوت خودت
حتی همین قنوت تحمل نمیشود
بر این صدا و حنجره مانند پنجره
جز تار عنکبوت تحمل نمیشود
در ازدحام این همه فریاد و عربده
آوای یک فلوت تحمل نمیشود
در خاک بیترحمتان ای کویریان
یک سایه بلوط تحمل نمیشود
جغرافی شما
در شورهزار نقشه
ِ
غیر از کویر لوت تحمل نمیشود
گیرم که از بهشت شما رانده گشتهایم
آخر چرا هبوط تحمل نمیشود؟!
ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
وقتی صدا ...سکوت تحمل نمیشود

»»محمدرضا ترکی
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قصه هاي شاهنامه برای بچه ها

شاهنامه داس�تان های جالب و
شنیدنی دارد و شما می توانید برای
آش�نایی ک�ودکان ب�ا فرهنگ کهن
ایرانی انواع داس�تان شاهنامه برای
ک�ودکان را تعریف کنی�د و آن ها را
با این قصه های زیبا و قدیمی ایرانی
آشنا سازید.
داس�تان رس�تم و س�هراب و
داس�تان کیومرث و اهریمن از انواع
داستان ش�اهنامه برای کودکان می
باش�ند که این داس�تان ها جالب و
ش�نیدنی هس�تند و اگر شما تمایل
داری�د ب�رای ک�ودکان قص�ه هایی
دلنشین و ش�نیدنی را تعریف کنید
بهتر اس�ت این داس�تان ها را برای
آن ها تعریف نمایید.
داستان ش�اهنامه برای کودکان
ش�نیدنی و قابل توجه اس�ت و شما
م�ی توانید ب�ا تعریف ک�ردن انواع
داس�تان کودکان�ه ش�اهنامه ب�رای
بچ�ه ها آن ه�ا را به بهترین ش�کل
ممکن س�رگرم کنی�د همچنین می
توانی�د ب�ه عن�وان قصه ش�ب این
داس�تان ها را برای کودکان تعریف
کنی�د .در ادام�ه داس�تان کیومرث
و اهریم�ن را ک�ه داس�تانی زیبا در
شاهنامه را در با هم مي خوانيم:
یکی ب�ود یکی نب�ود ،کیومرث
در این سوی آس�مان بود و اهریمن
در آن س�و .کیومرث روش�نایی را با
خودش م�ی آورد و اهریمن تاریکی
را.
روش�نایی و تاریکی با هم جنگ
داش�تند .آدم ها در جهان روشنایی
زندگ�ی می کردند و دیوها در جهان
تاریکی.
دیوها مانند شب ،س�یاه بودند.
بازوی قوی داش�تند و چنگال دراز.
این دو شاخ داشت ،آن دیو سه شاخ
و بعضی دیوها چهارش�اخ داش�تند.
اهریم�ن گفت« :من جه�ان را مانند
شب تاریک می کنم!»
کیومرث گف�ت« :م�ن جهان را

مانند روز روشن می کنم».
اهریمن ب�ه دیوها گف�ت« :باید
آدم ه�ا را ناب�ود کنی�د ت�ا جه�ان
تاریک ش�ود و ش�ما صاحب همه ی
دنیا ش�وید!»صدای غرش دیوها در
آس�مان پیچی�د .تخته س�نگ های
بزرگ را به س�ینه گرفتند .هوهوهو
کردند .بلند شدند ،پرواز کردند و به
باالی س�ر آدم ها آمدند .آدم ها در
کوه و دشت زندگی می کردند .لباس
آن ها از برگ و پوست درختان بود.
ت�ا دیوه�ا را دیدند به ای�ن طرف و
آن ط�رف فرار کردن�د .دیوها تخته
سنگ ها را از آسمان بر روی آدم ها
انداختند .زن ه�ا جیغ و داد کردند.
مرده�ا ب�ه جن�گ دیوه�ا رفتند و
بچه ها مثل خرگوش ها فرار کردند.
اهریمن غرش کنان آمد و تاریکی را
جلو آورد .آدم ها به دل غارها رفتند
و جه�ان تاری�ک و تاریک تر ش�د.
آدم ه�ا فریاد کش�یدند و کیومرث
آمد.کیوم�رث به تاریک�ی نگاه کرد.
او ب�ر گاوی به مانند یک کوه س�وار
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ب�ود .دیوه�ا را دی�د ک�ه هوهو می
کردند و تاریکی را در همه جا پخش
می کردند .چش�مان کیومرث مانند
دو یاقوت بود و تاریکی را ش�کافت.
اس�م گاو کیومرث زرین�ه بود ،چون
به رن�گ طال ب�ود .تاریک�ی بر همه
ج�ا س�ایه انداخ�ت .ن�ه روز ب�ود و
نه خورش�ید و نه روش�نایی .شیرها
و ببره�ا ،پلن�گ ه�ا غ�رش کردند.
عق�اب ه�ا ،ش�اهین ها ،پرس�توها
ب�ه دنبال خورش�ید بودن�د .گل ها،
س�بزه ها ،درخت ها خشک شدند.
دیوه�ا نع�ره کش�یدند و اهریمن با
صدای بلند خندید .کیومرث فریادی
بلند کشید .صدای او در کوه و دشت
و بیابان پیچید .شیرها آمدند .ببرها
آمدند .پلنگ ها آمدند .خرگوش ها
و س�نجاب ها و راس�وها هم آمدند.
پرن�ده ها و آدم ها ه�م آمدند .همه
ب�ه دور کیوم�رث جمع ش�دند و او
گف�ت« :دیوها با نعره ی خ�ود ما را
می ترس�انند و جهان را تاریک می
کنند .حال باید آن ه�ا نعره ی ما را

بشنوند».
یکباره ش�یرها ،ببرها ،پلنگ ها
غرش کردند .آدم ها فریاد کشیدند.
گنجش�ک ها جیک جی�ک کردند.
طوفان هوهو کرد .باد زوزه کش�ید.
زمین و آس�مان پر از غرش و فریاد
و جیک جیک و هوهو و زوزو شد .از
آن سو شیرها ،ببرها ،پلنگ ها غرش
کردند .آدم ها فریاد کشیدند .پرنده
ها در آس�مان ،آدم ها و جانوران در
زمی�ن با دیوه�ا جنگیدند .کیومرث
س�وار بر زرینه بود .گ�رز بزرگی در
دس�تش بود و این دیو و آن دیو را از
پا درآورد و پیش رفت.
دیوها از چش�مان درخش�ان او
می ترس�یدند و به دل تاریکی فرار
می کردند .هر دیوی که بر زمین می
افتاد ،آتش می ش�د ،دود می شد و
به آس�مان می رفت .ص�دای جیک
جی�ک ،بغ بغ�و و کوک�وی پرنده ها
در گ�وش کیوم�رث ب�ود و دیوان را
از س�ر راه بر م�ی داش�ت .اهریمن
نعره کش�ید .به دل تاریکی ها رفت.
ش�ب و س�یاهی از ک�وه و دش�ت و
بیابان دور شد.خورش�ید تاریکی را
ش�کافت و بیرون آمد .روش�نایی به
جهان برگشت .اهریمن و دیوها نعره
کش�ان به میان تاریکی ه�ا رفتند.
جهان غرق در روش�نایی ش�د .آدم
ها از ش�ادی فریاد کشیدند ،شیرها
غرش کردند ،پرنده ها آواز خواندند،
طوف�ان به دنب�ال دیوها رف�ت ،باد
شاخه و برگ درختان را رقصاند ،روز
و روشنایی و شادی از راه رسید.
آدم ه�ا ،ش�یرها ،ببره�ا،
پلن�گ ه�ا ،خرگ�وش ها ،راس�وها،
س�نجاب ها ،پروان�ه ها ،پرن�ده ها،
همه به دور کیومرث جمع ش�دند و
او را پادش�اه خود کردن�د .کیومرث
نخستین پادش�اه روی زمین و همه
ی آدم ها و جان�وران و باد و طوفان
بود.
»»آرگا
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ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﮔﺎﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠـﻮﺯ ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ .ﺷـﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺍﻟﺒﺮﺯ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ
 ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ-ﻣﻬﺮﻭﻳﻼ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﻴﺪﺭﻱ )ﺷﺸﻢ (-ﺑﻠﻮﺍﺭ)ﺍﻳﺜﺎﺭ( ﺩﺭﺧﺘﻲ-ﭘﻼﻙ -0ﻣﺠﺘﻤﻊ -117ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ-ﻭﺍﺣـﺪ
 -10ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  3137784153ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻣﺰ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  5059448312ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
-41ﺩ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(456168

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻼﺷﮕﺮﺍﻥ ﻛﺎﻣﺒﺎﺩﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1627ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004702375
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/03ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - 1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﻏﺮﺏ ،ﺳﻴﺪ
ﺣﺸﻤﺖ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﺣﺪﺍﺩﻋﺎﺩﻝ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻱ  ،ﭘﻼﻙ  ، 0ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ  ،ﻭﺍﺣﺪ
 - 1ﺑﻪ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6761934945ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-12ﺵ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ )(454524

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﺁﺭﻳﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  1363ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10181501129
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺥ 1396/04/12
ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  243707ﻣـﻮﺭﺥ  96/8/20ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻬـﺎﻭﻥ ﻛـﺎﺭ ﻭ
ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣـﻪ
ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ  89ﺗﺎ  95ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿـﺎ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0055109527ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﺯﻫﺮﺍ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0058089233ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳـﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﺳـﻴﺪ ﺿـﻴﺎء ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
 30516533871ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗـﺎﻱ ﻋﺮﻓـﺎﻥ
ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0081603290ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  3ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﻣﻴـﺮ ﺣﺴـﻴﻦ
ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ  0057191075ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ
ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﺯ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ) (0071610383ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣـﺪﺕ  1ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺯ(ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳـﻔﺘﻪ ﺑـﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺍﻣﻀـﺎء
ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﺰ ﮔﺸﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻱ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ) ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ( ﻭ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠـﻲ ﺗﺒـﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣـﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ
-42ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ )(456169

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻬﻜﻮﺵ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  80580ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101252577

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺭﺯ ﺁﺑﻲ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 247904
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102885090

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﻡ ﮔﺴﺘﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  7654ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660079418

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/07/08ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳــﻞ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺷــﺪ  - :ﺁﻗــﺎﻱ ﻓﺮﻫــﺎﺩ ﺍﺣﻤــﺪﻱ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻲ
3241792226ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺁﻗﺎﻱ ﺑﺎﺑﻚ ﺣﺸﻤﺖ ﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3256369235ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺳـﻌﻴﺪ
ﺑﻬﻠﻮﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 257650304ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ - .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ
ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﺘﻪ ،ﭼﻚ ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﺁﻗـﺎﻱ
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎﺑـﻚ ﺣﺸـﻤﺖ ﺯﺍﺩ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ
-14ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(455339

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1396/07/16ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ-
ﺟﺮﺩﻥ-ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻲ ﻧﺎﻡ-ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮔﻠﺸـﻬﺮ-ﭘـﻼﻙ -3ﻃﺒﻘـﻪ ﺍﻭﻝ-ﻭﺍﺣـﺪ  -1ﻛـﺪ ﭘﺴـﺘﻲ
 1915677554ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(456170

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1397/05/16ﻭ ﻣﺠـﻮﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 53455ﻣﻮﺭﺥ  1397/09/17ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳـﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛـﻞ
ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  972303/33650ﻣـﻮﺭﺥ  1397/09/10ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳـﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﺌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ  3ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ  2ﻧﻔـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-44ﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒـﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(456171
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تازههاي نشر
انتشار رمانی درباره خیزش جنگل

حس�ن اصغری از انتش�ار رمانش درباره خیزش جن�گل با عنوان
«درفش پوستین بر چوبه دار» خبر داد.
این داستاننویس با اعالم این خبر به ایسنا گفت :این رمان که در
 ۲۶۵صفحه و در نشر روزگار منتشر شده بنمایه تاریخی دارد و وقایع
ِ
ش�خصیت خیزش
خیزش جنگل را تصویر میکند .در این رمان چند
من داستاننویس تصویر کردهام که در گوشههایی از
جنگل را از نگاه ِ
وقایع آن نقش داش�تهاند.او خاطرنش�ان کرد :این رمان سالها پیش
چاپ ش�ده بود اما در چاپ جدید متن آن تغییر کرده و حک و اصالح
و بازنگری و بازنویس�ی شده و س�اختارش تغییر بنیادی کرده است.
باز تاکید میکنم من یک داس�تانهنری نوشتهام نه تاریخ ،درواقع از
وقایع تاریخ بهره گرفتهام تا آن را از نگاه خودم بازآفرینی کنم.
در نوشته پش�ت جلد این رمان میخوانیم :ناگهان صدای شلیک
تفنگ پیدرپی در باغ پیچید و به تاالر وحش�ت ریخت .فراشان توی
درگاه ب�ه طرف دروازه ب�اغ دویدند .من تپانچ�ه را از جیب بغل پالتو
بیرون کش�یدم و برخاس�تم و رفتم نزدیک تختگاه ایستادم .افخم به
تپانچه توی چنگم خیره شد و داد زد«:خیانت»...
شمش�یرش را باال گرفت و در هوا تکان داد .من تپانچه سرتیپ را
از جلد کمرش بیرون کش�یدم و گذاش�تم توی جیب پالتوام .سردار
همای�ون بلند ش�د و تلوتلو خ�ورد و دمر افتاد روی می�ز بازی آس و
فریاد کشید:
«ای�ن فراش�ان کجایند؟»ش�اهزاده اعتبارالدوله خوابی�ده بود و
س�رهنگ متینالملک هم چشمبست ه به ستون تکیه داده بود .صدای
شلیک تفنگ لحظهای قطع نمیشد .افخم به چشمهای من خیره
نگاه میکرد .اندکی هوش�یار ش�ده بود .من چندبار دس�تم را باال
بردم اما انگش�تم ،ماشه را نچکاند .دس�تم لرزید .به خودم نهیب
زدم .قادر به چکاندن ماش�ه تپانچه نبودم .همین که انگش�تم را روی
ماشه میگذاشتم ،دس�تم میلرزید و قلبم تند میزد .حسن اصغری،
نویس�نده و منتقد ادبی در س�ال  ۱۳۲۶در شهر خمام از توابع رشت
به دنیا آمد .از س�ال  ۱۳۵۵مقالهه�ای مختلفی در نقد ادبی و تاریخ و
داستان کوتاه در نشریات مختلف از او منتشر شده است.

زنگ ادبيات
مسعود خیام :به نویسندگی پناه آوردهام

مس�عود خیام با بیان اینکه نویس�ندگی در ایران ش�غل نیست،

میگوید :نویس�ندگی گذران معاش کسی را تأمین نکرده و نمیکند،

نویس�ندگی نوع�ی پناهگاه اس�ت و م�ا به پهنه س�فید کاغ�ذ پناه
آوردهایم.

این نویسنده و پژوهشگر ادبی در سالگرد تولد  ۷۲سالگیاش (۱۶

اردیبهش�تماه) در گفتوگو با ایس�نا ،درباره اینکه اگر به سالهای

دور بازگ�ردد ب�از هم نویس�ندگی را انتخاب میکند یا اینکه س�راغ
دیگ�ر فعالیتهای هنری میرود ،با بیان این س�خنان اظهار کرد :من

نویس�ندگی را انتخاب نکردهام بلکه به آن پن�اه آوردهام .اگر قرار به

انتخاب بود مس�لما این قضیه باز هم رخ میداد .اگر در این سرزمین
زندگی میکردم که قطعا زندگی میکردم ،و این س�رزمین همینی بود
که االن هس�ت ،باالخره از خیلی چیزها دردم میآمد و دوباره شروع

به نوش�تن میکردم .چه باید میکردم؟ غیر از نوشتن کار دیگری بلد

نیستم.

او س�پس بیان کرد :در کشورهای مترقی و پیشرفته نویسندگی

ش�غل است .انسانها مینویسند ،چاپ میش�ود ،فروش میرود و به

آنها پول میدهند و نویسنده زندگی میکند .یادم میآید در خارج که

بودم اگر مطلب کوچکی مینوشتم و در جایی چاپ میشد ،روزنام ه یا
مجلهای ،بدون آنکه خودم بدانم حقالزحمهای برایم پست میکردند.
اما اینجا از این خبرها نیست زیرا نویسندگی شغل نیست.

خیام همچنین درباره فعالیته�ای اخیر خود اظهار کرد :آخرین

کتابی که من چاپ کردم «نیمنگاهی به مولوی؛ مثنوی برای جوانترها»

ب�ود .یک رمان هم دارم که به ناش�ر تحویل دادهام و ناش�ر هم آن را
برای ارش�اد فرستاده اس�ت ،اما به آن مجوز ندادهاند .مدتهاست که
در ارشاد است .قبال کتابهایی را که ارشاد مجوز نمیداد در خارج از
ای�ران چاپ میکردم اما االن حال و حوصله این کارها را ندارم .کتاب
ن کتاب هم میرود
را به ارشاد دادم ،اگر چاپ نکنند هم نکردهاند؛ ای 

کنار دیگر کارهایی که چاپ نشدند.

او در ادامه خاطرنشان کرد :کتابهایی که در خارج چاپ میشود

به دس�ت مخاطب ایرانی نمیرسد .چندین کتاب در خارج چاپ کردم
اما کس�ی از آنها خبردار نش�د حتی خودم .وقتی توانستم برخی از

آنه�ا را در داخ�ل ایران چاپ کن�م عدهای خبردار ش�دند وگرنه در
ایران کس�ی کتاب نمیخواند که پیگیر باشد .مخاطبی در کار نیست،

بنابراین فرق زیادی هم نمیکند .البته تمام تالش�م را میکنم تا کتابم

چاپ ش�ود .باید به ارشاد بروم و ببینم مش�کلش چیست ،اگر بتوانم
برطرف کنم که برطرف میکنم تا چاپ ش�ود و اگر نش�د هم که دیگر
نشده و کتاب مجاز نیست.

