صفحه ۵
سهشنبه  ۱۵آبان ۱۳۹۷
 ۲۷صفر - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۴۴

گزارش روز
منابع غنی ادبیات که توســط ســرآمدان
ادبیات فارسی ایران خلق شدهاند ،امروزه یکی
از مهمتریــن ذخایر تولید آثــار ادبی کودک و
نوجوان هســتند؛ عالوهبر آنها ،پس از انقالب
شکوهمند اسالمی نیز آثار ارزشمند فراوانی در
حوزه کودک و نوجوان خلق شدهاند که بازآفرینی
این آثار میتوانــد جایگزینی برای آثار ترجمه
غربی باشــد که مغایر با ارزشهای دینی و ملی
کودکان و نوجوانان ما هستند اما در دست آنها
قرار گرفتهاند.
زبان فارســی ،هویت ملی و فرهنگی و زبان تمدن
و هنر دیرپای ایرانزمین اســت و اگرچه در دورههای
مختلف تاریخی فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده
اســت ،ولی با آثار بینظیــرش در هنر و ادب ،همواره
درخشــان و برجا مانده اســت .در بازنگری به این آثار
همانگونه که دقت و توجه در بازنویســی یا بازآفرینی
میتواند خالق آثار خوبی باشــد؛ بــه همان اندازه هم
بیدقتی و بیمســئولیتی در برابر آنها میتواند سبب
کم رنگ شــدن ارتباط نســل کودک و نوجوان امروز
با آنها شود.
در ایــن گــزارش به بررســی نظــرات برخی از
نویسندگان کودک و نوجوان درباره بازنویسی این آثار
برای کودکان و نوجوانان میپردازیم.

* یک نویسنده ادبیات کودک
و نوجوان :نویسنده در بازنویسی
متون کهن برای کودکان و
نوجوانان ،باید عصر و زمانه
خودش را در نظر بگیرد و توجه
داشته باشد که در بسیاری از
افسانهها و حکایتها مسائلی
مطرح شده که دیگر مناسب این
عصر و زمانه نیست.

بخش پایانی

بازنویسی صحیح آثار
انتقال فرهنگ و عدم انقطاع نسلها

در دنیــای کنونی که الالییهای کودکانه دیگر به
تاریخ پیوسته و قصه و افسانهها دیگر سینه به سینه نقل
نمیشود نیازمندی به بازنویسی و برگردان آثار مکتوب
کهن به شدت حس میشود.
جعفر توزنــده جانی ،نویســنده ادبیات کودک و
نوجوان بااشــاره به اهمیت در نظــر گرفتن زمانه در
بازنویســی آثار بــرای کودکان و نوجوانــان میگوید:
«نویســنده در بازنویســی متون کهن برای کودکان و
نوجوانان ،باید عصــر و زمانه خودش را در نظر بگیرد
و توجه داشــته باشــد که در بســیاری از افسانهها و
حکایتها مسائلی مطرح شــده که دیگر مناسب این
عصر و زمانه نیست».
وی در ادامه میافزاید« :قصهگویان و داستاننویسان
گذشته داستان را از نگاه زمانه خودشان بیان کردهاند،
خواهناخواه در بازنویســی متون گذشته ،گزینشهایی
الزم اســت که باید درســت انجام شــود و آنچه در
داستانها و متون گذشته آورده شده باید مطابق جامعه
امروز بازنویسی شود .امروزه مواجه هستیم با کودک و
نوجوانی که داستانهای جدید را که شخصیتپردازی
و طرح دارد خوانده ،پس این نســل دیگر شکل ساده
متون کهن را نمیپذیرد».
این نویسنده بازنویسی آثار گذشتگان را نیاز جامعه
امروز میداند و میگوید« :بازنویسی شکلهای مختلفی
دارد و سادهترین شکل آن این است که زبان متن را به
امروز برگردانیم تا بچههای امروز از اندیشه گذشتگان
آگاه شوند».
بازنویســی آثاری که حاوی پیا م اســام و انقالب
اســامی برای کودک و نوجوان امروز اســت ،یکی از
مهمترین عناصر در انتقال فرهنگ ایرانی  -اســامی
هستند.
توزنــده جانــی در ادامه با تاکید بــر تاثیری که

درخشش گنجینه آثار کهن ادبی
با قلم نویسندگان متعهد ایرانی

ضرورت بازنویسی
آثار کهن و ارزشمند
برای کودکان و نوجوانان
گروه گزارش
بازنویســی آثار کهن در انتقال فرهنگ هر جامعه دارد
بیان میکند« :اگر فرهنگی از نسلی به نسل بعد منتقل
نشــود ،این موضوع باعث انقطاع نسلها میشود ».و
ضمناشاره به اینکه ما همواره به بازآفرینی و بازنویسی
احتیاج داریم ،میافزاید« :گر ادبیات در کالنترین سطح
خود هم قرار بگیرد ،باز هم باید آثار ادبی بزرگ گذشته
را بخوانیم و امکان ندارد اثر ادبیای پیدا کنید که ردپایی
از گذشته در آن نباشد».
ن سؤال که
توزندهجانی در پایان در پاســخ به ای 
دور شــدن نســل امروز از آثار کهن چه آسیبهایی
را میتواند در بر داشــته باشد ،میگوید« :این مسئله
ســبب جدایی کودک و نوجــوان از هویت خودش
میشود چرا که بسیاری از این حکایتها مسائلیاست
که به لحاظ جغرافیایی متناســب با سرزمین ماست.
همچنین بســیاری از افســانهها و متون کهن از یک
غنای زبانی برخوردار هستند؛ بافت و ساخت جمالت
متون گذشته ایجازی دارد که با کمترین کلمات حرف
را منتقل کنند».
قصهها و افسانهها در طول تاریخ از نسلی به نسل
دیگر منتقل و به روز شــدهاند .پس ما هم باید بتوانیم
داستانها و افسانههای خود را به روز کنیم .برای مثال،
مسئله بیآبی و تخریب محیط زیست ،یکی از مشکالت
بشر امروز است ،و جالب اینکه اگر به اسطورهها مراجعه
کنیم ،میبینیم بیشتر جنگهایی که در ایران رخ داده
بــر ســر آب و کمبود مراتع بوده اســت .یا با خواندن
داستانهای شاهنامه درمییابیم بیشتر جنگهای ایران
و توران بر سر آب بوده و ما میتوانیم همه این داستانها
را دوباره روایت کنیم.

تالش نویسندگان برای بازآفرینی
قصههای قرآنی ،پس از انقالب

پس از انقالب اسالمی و احیای باورهای مذهبی در
جامعه اسالمی ایران در حوزه ادبیات کودک نیز کتابها
و نشریههای متعددی پدید آمدند که دربرگیرنده آداب و
احوال زندگی پیامبران وامامان معصوم علیهمالسالم بود.
صدها نفر نویســنده جوان که در سالهای پس از
پیروزی انقالب اســامی رشد نموده اند ،قلم به دست
گرفته و مینویسند .کالسهای داستان نویسی و نقد
در جای جای میهن اســامی برقرار اســت و پرورش
اســتعدادهای جــوان در ســر لوحه کار بســیاری از
نویسندگان با تجربه قرار دارد.
از نکات مثبتی که پس از انقالب در حوزه ادبیات
کودک و نوجوان به چشم میخورد؛ تالش نویسندگان
برای بازآفرینی قصههای قرآنی و داستانهای مذهبی
است .به عبارت دیگر ،برخی نویسندگان تالش کردهاند
تا با الهام گرفتن از قصههای مذهبی ،یک داستان واقعگرا
بــا نثر و زبان امروزی بیافرینند؛ کاری که پیش از این
متداول نبود .به عنوان نمونه میتوان به داستان «گاو
بنی اسرائیل» (نوشته ی علی آقا غفار)اشاره کرد.
این داستان با الهام از آیات  67تا  71سوره ی بقره
که به ماجرای این گاو و تقاضاهای قوم بنی اسرائیل از
حضرت موســی علیهالسالم و لجاجت آنهااشاره کرده،
نوشته شده است .داستان «گاو بنی اسرائیل» یک قصه
خوش ســاخت و روان است که با شیوهای کامال نو در
قصههای قرآنی پرداخت شده است.

ضرورت تسلط کافی نویسندگان
در بازنویسی آثار

مریم جاللی ،کارشناس و متخصص ادبیات کودک و

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  488296و شناسه ملی 14005665210

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1397/04/25تصمیمات

مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو

ذیل اتخاذ شــد :سمت اعضای هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین شد :آقای

عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئتمدیره

ســیدمحمد مدرسنیایزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782

باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــیزاده دولتآبادی

نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بینالمللی محصوالت پارس شناســه

بــا کدملی  0045024057به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا

ملی  10102220898به ســمت رئیــس هیئتمدیــره -آقای حمید

جعفریان با کدملی  0323661599به ســمت مدیر امور اداری همراه با

عباسیبنهنگی دارنده کدملی به شماره  0700214429نماینده شرکت

مهر شرکت معتبر میباشد .سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر

تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی  14004686193به سمت

یک از اعضای هیئتمدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر

نائب رئیس هیئتمدیــره -آقای مرتضی صبــاغزاده دارنده کدملی به

اســت .آدرس مرکز اصلی شــرکت از :تهران ،خیابان سهروردیجنوبی،

شماره  0931637503نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان

خیابان مالیریپورغربی ،پالک ،50واحد  ،10کدپستی 1579644933

شناســه ملی  14004928845به ســمت عضو هیئتمدیــره  -آقای

به آدرس :تهران ،خیابان شــهید دکترمفتح ،بعد از سمیه ،خیابان نیک،

صادق عباســیبنهنگی دارنــده کدملی به شــماره  0690072619به

پالک  ،27طبقه همکف کدپستی 1581877463 :تغییر یافت.

ســمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 610433774397 6845
بانک ملت و یا حساب ( 0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69به نام حسین شریعتمداری(مؤسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی
همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
یکساله (ریال)

شش ماه (ریال)

سه ماهه (ریال)

نوع نشریه

روزنامه کیهان انگلیسی

6/720/000

3/360/000

1/680/000

مجله کیهان ورزشی

1/684/800

روزنامه کیهان

روزنامه کیهان عربی
مجله زن روز

3/720/000

6/720/000

1/684/800

مجله کیهان بچهها

1/102/400

مجله کیهان فرهنگی

254/500

1/860/000

3/360/000
842/400
842/400

551/200
_____

930/000

1/680/000
421/200
421/200

275/600
_____

توجه

 -1اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار میشود.
 -2یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
 -3در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 -4در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.
 -5قبض پرداختی را میتوانید به شماره  09127932568با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
فرم تقاضا

نام ............................... :نام خانوادگی ....................................................... :نوع نشریه .................................................... :تعداد نسخه ......................... :مدت ......................... :ماه

مبلغ پرداختی ........................................................ :ریال شماره فیش بانکی ........................................................... :تلفن .................................. :تلفن همراه......................................... :

آدرس............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :
کد پستی ......................................................................... :پست الکترونیکی...................................................................................................... :
شماره اشتراک....................................................... :

تلفن021 33913238 :

نمابر021 35202438 :

امضاء

امور مشترکین

موسسه کیهان

نوجوان ،بازنویسی متون کهن برای نوجوانان را نیازمند
تسلط کافی بر متن میداند و میگوید« :نویسنده برای
بازنویسی از ادبیات کهن ،باید تسلط کافی به موضوع
داشته باشد تا بتواند با ایجاد هماهنگی میان اثر ادبی
کهن و تحوالت اجتماعی ،ارتباط مناسبی برقرار کند».
وی همچنین میافزاید« :آثار ادبیات کهن ،منابع
بسیار مهم و جذابی هستند و اگر خوب تعریف شوند،
با اســتقبال کودکان و نوجوانان روبرو خواهند شــد.
این بازنویســیها برای کودکان ،زمینه آشنایی آنان با
آثاری چون شــاهنامه و دیگر متون ارزشمند کهن را
فراهم میکند».
جاللی در ادامه با بیان اینکه در اقتباس از متون
کهن بــرای کودکان باید آثار ادبــی که محتوای آنها
آموزههای اخالقی یا اجتماعی و علمی اســت مد نظر
باشــد ،عنوان میکند« :با توجه به گروه ســنی باید
مخاطب مناسبســازی شــده و در اختیار آنان قرار
گیرد .در بازنویســی از متون کهن برای کودکان هم،
بیشــتر به کل یک متن و تدوین دوباره یک اثراشاره
میشــود که باید بدون دخل و تصرف در درونمایه و
محتوا صورت بگیرد و هدف آن متناسب کردن نوشته
با گروه ســنی کودک و نوجوان باشــد .بازنویســی را
بیشتر مربوط به تعدیل ساختار متون کهن میدانند،
بهگونهای که کهنگی و دشواری زبان و سبک قدیم از
آنها گرفتهشود».
وی در پایان بیان کرد« :آثار باز آفرینی آن دسته
از آثاری هســتند که از متون کهن الهام گرفته شده و
دوباره توسط نویسنده خلق میشوند ،اما در بازنویسی
هرگاه درونمایه با رویکردی متفاوت نســبت به متن
اصلی عرضه شــود ،به آن بازآفرینی گفته میشــود.

آگهی
تغییرات شرکت
تعاونی مسکن
کارکنان اداره کل
بهرهبرداری
به شماره ثبت
47090
و شناسه ملی
10100923096

به اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ
 1396/5/7و نامه شــماره
 962/15/138045مــورخ
 1396/5/18اداره کل تعاون
کار و رفاه اجتماعی استان
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد :مهدی فرنشان با کد
ملــی( )0043087426به
جای مصطفــی وزیری به
ســمت مدیرعامل شرکت
بــرای بقیه مــدت تصدی
انتخــاب گردیدنــد .کلیه
قراردادها و اسناد تعهدآور
و اوراق بهادار شرکت با دو
امضاء  -1مهدی فرنشــان
به عنــوان مدیرعامل با کد
ملی  0043087426دارنده
امضــاء ثابــت و  -2جعفر
موالیــی به عنــوان رئیس
هیئــت مدیره بــا کد ملی
 1550365479همــراه با
مهر شــرکت تعاونی دارای
اعتبار خواهند بود و در غیاب
رئیس هیئت مدیره ،امضاء
باقر داودی مقدم به عنوان
نایب رئیس هیئت مدیره با
کد ملــی 0380847541
همراه با مهر شرکت تعاونی
دارای اعتبــار خواهند بود
و همچنیــن اوراق عــادی
شــرکت تعاونی بــا امضاء
مهدی فرنشــان به عنوان
مدیرعامل و مهر شــرکت
معتبر است.

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها
و موسسات

غیرتجاری تهران

نویسنده برای بازنویســی از ادبیات کهن ،باید تسلط
کافی به موضوع داشته باشد تا بتواند با ایجاد هماهنگی
میان اثر ادبی کهن و تحوالت اجتماعی ،ارتباط مناسبی
برقرار کند».
ادبیات كهن ایران ،منبع پایانناپذیری است برای
تولید محصوالت فرهنگی متنوع برای همه گروههای
ســنی ،اما چگونگی روایت نویســندگان از این منبع
ماندگار هم مهم است.
مرحــوم مهدی آذریــزدی را شــاید بتوان یكی
از موفقترین نویســندههایی دانســت كه در بازنویسی
داستانهای كهن برای كودكان فعالیت میكرد .بازنویسی
و البته سادهنویسی او از متونی چون كلیله و دمنه ،مثنوی
مولوی ،سندبادنامه ،قابوس نامه ،شیخ عطار ،مرزبان نامه
در قالب مجموعه كتابهایی با عنوان «قصههای خوب،
برای بچههای خوب» به گونهای بود كه میتوان آن آثار
را در یك قالب و گونه ادبی مجزا بررسی كرد.
آنچه آذریزدی به رشته نگارش درآورد با پشتوانه
متــون كهن به قدری دارای ظرفیت اســت كه حتی
میتوان كتابهــای او را در بخشهایی از كتابهای
درسی ردههای سنی نوجوانان گنجاند.
از سالهای پیش از انقالب تاكنون بازنویسیهای
او بــه عنوان موفقترین نمونه در این حوزه شــناخته
میشود .تسلط این نویسنده بر ادبیات كهن و بزرگترین
قالبهای روایی مناســب برای بازنویسی حكایتهای
منظوم و منثور از جمله دالیل موفقیت آثار اوست.

اهمیت وفاداری به گنجینهای از
حکمت ،فلسفه و اندیشه

طاهره ایبد ،نویســنده کــودک و نوجوان ،درباره

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن
کارکنان اداره کل بهرهبرداری به شماره ثبت
 47090و شناسه ملی 10100923096

بازنویسی آثار کهن برای کودکان و نوجوانان میگوید:
«زبان در متون کهن فقط وسیله نقل و انتقال داستان
و ماجرا و اتفاق نبوده و هر واژهای در همنشینی با دیگر
واژهها مفهوم خاصی را القا میکند».
وی سپس با اشاره به وجود صنایع ادبی در ساختار
متون کهن میافزاید« :صنایع ادبی مختلف در جمالت
و روایت متون کهن پنهان شدهاند که میبینیم این آثار
در بازنویسی ساده میشوند و ادبیات آنها از بین میرود

و مفهوم را به کودک و نوجوان منتقل نمیکنند».
ایبد با بیان اینکه باید به این نکته توجه داشــت
ی اســت که ســبب
که ادبیات آثار کهن از ارزشهای 
تاثیرگذاری آنها میشود ،میگوید« :مشاهده میکنیم
وقتی این آثار خوانده میشوند ،تاثیر خاصی بر مخاطب
خصوصا نسل نوجوان دارند».
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در حالی که
معرفــی آثار کهن به کودکان و نوجوان را یک ضرورت
میداند ،بیان میکند« :اندیشههای عمیقی در الیههای
مختلف متون کهن پنهان شــده است که بازگو کردن
آنها به زبانی که بچههــا بتوانند درک و با آنها ارتباط
برقرار کنند و همزمان اصل متن آسیبی نبیند به یک
ضرورت تبدیل میشود».
او سپس با تاکید بر اهمیت وفادار ماندن به محتوا
و مضمون مورد نظر نویســنده اصلی در بازنویســی
آثار کهن میگویــد« :در ادبیات کهن گنجینهای از
حکمت ،فلســفه و اندیشــه نهفته است؛ چیزی که
در آثار نویسندگان امروز کمرنگ شده است و حتی
بازنویسان هم در بازنویسی این آثار صرفا به روایت یک
حادثه داستانی اکتفا میکنند؛ در حالی که اندیشههای
انسانی و دینی در این آثار اهمیت بسیاری دارد ».این
نویسنده همچنین میافزاید« :اینکه امروزه شاهدیم
بیتوجهی به مسائل انسانی ،شرافت و کرامت انسانی
و دردها و رنجها دارد امری عادی میشــود و هویت
انسانی نوع بشر دارد زیر سؤال میرود و هر روز شاهد
خشونت و پایمال کردن حقوق ملتها هستیم ،نشان
میدهد که تا چه حد در آثارمان پرداختن به مسائل
ی است
و حقوق انســانی ضروری است و این در حال 
که توجه به انســان و انسانیت یکی از ارزشمندترین
وجوه ادبیات کهن است که در بازنویسیها چندان به
آن توجهی نمیشود».
ما متون کهن فراوانی داریم اما کیفیت این آثار به
توان بازنویس یا بازآفرین بستگی دارد و ما باید نیروهای
جوانی را برای این کار تربیت کنیم ،چرا که به بازآفرینی
آثار کهن نیاز بسیاری داریم.

* یک کارشناس و متخصص ادبیات کودک و نوجوان :آثار کهن ادبی در
بازنویسی ،درونمایه شان با رویکردی متفاوت نسبت به متن اصلی عرضه
میشود و به آن بازآفرینی میگویند .نویسنده برای بازنویسی از ادبیات
کهن ،باید تسلط کافی به موضوع داشته باشد تا بتواند با ایجاد هماهنگی
میان اثر ادبی کهن و تحوالت اجتماعی ،ارتباط مناسبی برقرار کند.

و
جد ل

شماره 11261

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/05/۱۶و مجوز شماره

 15768/15/972مورخ  18/6/97اداره تعاون استان تهران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد -1 :جعفر موالیی با کد ملی  1550365479به عنوان

رئیس هیئت مدیره  -2باقر داودیمقدم با کد ملی 0380847541به

ســمت نائب رئیــس هیئت مدیره  -3مصطفی وزیــری با کد ملی

 0050457020به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .احد
هاشمی به کد ملی  1530384117به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.

کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت با دو امضاء

 -1احد هاشــمی به عنوان مدیرعامل بــا کد ملی 1530384117

به عنــوان دارنده امضا ء ثابت و  -2جعفــر موالیی به عنوان رئیس
هیئــت مدیره با کد ملــی  1550365479همراه با مهر شــرکت
تعاونــی دارای اعتبار خواهند بــود و در غیاب رئیس هیئت مدیره،

امضاء باقر داودیمقدم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی

 0380847541همراه با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند
بود و همچنین اوراق عادی شــرکت تعاونی با امضاء احد هاشمی به

عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییر محل شرکت بسیمافرا
سهامی خاص به شماره ثبت 2015
و شناسه ملی 10102268777

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1397/6/21تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلی
شرکت به استان تهران -شهرستان رباطکریم -بخش
مرکزی -شــهر نصیرشــهر -محله شــهرک صنعتی
نصیرشهر -خیابان ارکیده اول -خیابان ارغوان  -6پالک
 -B61 -4طبقه همکف -کدپستی3113311756 :
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق
اصالح گردید.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
رباطکریم

افقی:

 -1رحلــت جانگداز اشــرفاالنبیاء و حبیب خدا را به امت
بزرگ اسالم در سراســر جهان تسلیت میگوییم  -2گناه
کبیرهای که ریشه اعتماد را میخشکاند -یکی از بارزترین
ویژگیهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  -3روشن
و آشــکار -گیسوی ســتوران -نام یکی از همسران گرامی
حضرت محمد صلیاهلل علیه و آله  -4سودای ناله -سرزمین
فیلســوفان دنیای باستان -از شخصیتهای مجموعه شب
دهم  -5آن که به کســی کارهای ناروا نسبت میدهد -رد
کردن و نپذیرفتن -از جنگهای نادرشــاه به نام کرنال که
حرفهایش جابهجا شده  -6نام یکی از شخصیتهای معروف
رمانهای لئون تولستوی -اقتصادی آن از سوی آمریکا علیه
ملت ایران سالهاســت آغاز شده است -نوعی برنج -واحدی
برای کاغذ  -7نوعــی آبزیان که ایران در صادرات آن رتبه
خوبی در جهان دارد -نوعی پیشغذای مناســب -کتابی از
ناصرخســرو قبادیانی  -8یکی از چهار گرند اســلم معتبر
تنیس جهان -امام علی علیهالســام آن را به ماری خوش
خط و خال تشــبیه کردهاند  -9ســردار بــزرگ ایرانی که
کراسوس امپراطور روم را شکســت داد -اهل استان ایالم
اســت -کلمهای که معنی بنابراین را میرساند  -10طاقت
و توان -طبقه زیرین جهنم -یک قســمت از شش قسمت
زمین و بنا -عالمت جمع  -11بهترین وسیله حمل و نقل
مسافر در شــهرهای پرجمعیت -آماده سفر -نام دیگر ماه
اوت  -12مخترع ماشــین بخار -هر چیــز مقدس در نزد
مردم بومی آفریقا -نشــان صفت تفضیلی  -13حرکتی در
بازی فوتبال -دومین روزنامه پرتیراژ ژاپن -رشته کوهی در
اســتان قزوین  -14حرف همراهی -واحد کشتی -عالمت
ماضی اســتمراری -کاری که در نهان انجام شود  -15نام
کوهی که اصحاب کهف در آن اقامت کردند -داستان آن را
شهید مطهری نوشتهاند.

عمودی:

 -1مجازات شــرعی -فردا مصادف است با شهادت
جانســوز این امام همام  -2پیــروزی مقتدرانه در
مسابقات کشتی -کشور کوچکی که پاپ فرمانروای
آن است  -3از تقسیمات جغرافیای طبیعی -شاعر

و نویسنده بزرگ هندی که عالقه ویژهای به شیراز
داشت -علمی برای پیشگویی  -4دگرگونی و تحول-
سیستم عامل در برنامههای رایانه -تکرارش دهانسوز
است  -5سبزی جوانی -جانور وحشتانگیز -حرکتی
در ورزش ژیمناســتیک  -6از خلفای عباســی که
توسط برادرش کشته شــد -تبار و نژاد -امپراطور
یونان که توســط سورنا ســردار ایرانی کشته شد
 -7نوعی شــیرینی -کشوری در آفریقا -نوعی گاز
 -8دومین شهر مقدس مسلمانان -صدرنشین لیگ
فوتبال ایران -از بین رفتن و نابود شــدن  -9کلمه
کارخراب کن -پسوند صفتساز -مشاور ارشد رهبر
معظم انقالب  -10فیزیکدان انگلیسی که گرماسنج
دیفرانســیل را اختراع کرد -بنیانگذار صلیب سرخ
جهانی -فلز هادی برق  -11تکرار حرف اول -روستایی
در شمال شــرق تهران -واحدی برای اندازهگیری
حافظه کامپیوتر  -12نــام کوچک ماندالی فقید-
حیوانی که در مکه قربانــی میکنند -ابله و احمق
 -13پذیرفتــن امری به عنوان یک حقیقت -خدای
درویشان -پا به ســن گذاشته  -14نام پدر ادریس
نبی -شیمیدان و باکتریشناس بزرگ فرانسوی که
اصول علمی واکسیناســیون سیاهزخم را تکمیل و
روش واکسیناسیون هاری را متداول کرد  -15کلمه
خطابی قرآن کریم به معنی ای مردم -خواندن قرآن
با قرائت درست و آهنگ خوب.

