
گزارش روز
صفحه ۵

چهار شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ 
۱۶  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۱۰

افقی:
1- این جان برکفان طبیعت متأسفانه هر از چند گاهی مورد 
سوءقصد متجاوزان به منابع طبیعی قرار می گیرند- از اعمال 
نیکویی که در اسالم بر انجام آن سفارش شده 2- فرعونی 
که حضــرت ابراهیم)ع( را به آتــش افکند- متالطم ترین 
منطقــه جهان 3- ضمیــر خودمانی- بخشــی از منطقه 
شــهری شــامل خیابان و کوچه- یکی از مهم ترین عوامل 
موفقیت وزنه برداران- از تولیدات زنبور عسل 4- شهری در 
استان اردبیل- از شهرهای شمال عراق- فیلمی از داریوش 
مهرجویی 5- یک حرف و سه حرف- شهری در آذربایجان 
شــرقی- اصلی از اصول توحید 6- از سران کفار قریش که 
عموی پیامبر اکرم)ص( بود- دعای شب جمعه- باغ دیدنی 
کاشان 7- از تصنیف سازان معروف دوران مشروطه- پدربزرگ 
آذری ها- شیطان بزرگ 8- پشت سر هم قرار دادن- کارگر 
قصابخانه 9- سدی در مازندران - طینت و سرشت- در سخن 
آن حالوت دیگری است 10- از القاب حضرت محمد)ص( 
 قبــل از بعثــت- از قدیم می گویند طالســت- نوعی فعل 
11- آقــای آلمانی- حماسه ســرای معــروف قرن پنجم 
 که مثنوی گرشاســب نامه را ســروده اســت - ترس و بیم 
12- شهری در اســتان اصفهان- نوعی دیپلم- واحدی در 
طول 13- زمزمه گوش نواز معلم در سر کالس- بیماری ای که 
باعث لنگ شدن چهارپایان می شود- زبان عرب- از میوه های 
پاییزی 14- حجت ها- مکار و حیله گر- سالح ضعفا در مقابل 
اغنیا 15- مکتبی در ادبیات و هنر که تقلید دقیق از طبیعت 

را توصیه می کند- خبر خوش.

عمودی:
1- بدترین آفت سخاوت و گذشت- شهری کهن 
که اولین پایتخت ایران در آن قرار دارد 2- پادشاه 
بابل که قدیمی ترین قانون جهان را از خود به یادگار 
نهاده است - شاخه ای از هر علم که به جنبه های 
اســتفاده های آن علم در علوم دیگر می پردازد 
3- برابر و یکسان- داستان غم انگیزی که پایان بد 
نداشته باشد- پایتخت کشور نروژ 4- درختی در 

شماره 11۲۲۷ جدو    ل

بهشت - پارچه ابریشمی نازک- مونس و همدم- 
ریختن ناگهانی دل 5- اولین غزوه رسول خدا)ص( 
با کفار قریش - ابر پایین آمده- سازمان علمی و 
فرهنگی تربیتی وابسته به سازمان ملل 6- از صنایع 
دستی که بیشــتر خانم ها به آن مشغول هستند 
- یکی از جامع ترین لغت نامه های زبان فارســی 
7- ویژگی فرش و پارچه بر اثر فرسودگی- آفت 
کارهای جمعی است- نیاز اول بیکاران 8- تکرار 
یک حرف- خودداری از گفتن حقیقت- کشوری 
در حوزه خلیج فارس که مورد غضب همسایگان 
عرب خود قرار گرفته اســت- نوعی پارچه نخی 
9- هنوز به رتبه بیستم نرسیده است - اگر باز باشد 
انسان سخاوتمند می گردد 10- فلزی در آشپزخانه 
- آهنگساز مشهور و معاصر یونانی- مجموعه ای 
از قواعد برای تبیین پدیده های علمی 11- نوعی 
فعل- می گویند بهتر از ثروت اســت- عقیده و 
نظر- پیشوند شب و روز 12- پشت سر گذاردن راه- 
آب بند- پدر سهراب- نویسنده معروف دانمارکی 
13- سالی که در آن حضرت محمد صلی اهلل علیه 
و آله به دنیا آمد- امیدواری - سرشــت و طبیعت 
14- نام کوچک آخرین فرعون مصر- اولین عدد 
از سمت راســت- نوعی نان 15- از قدیم گفته اند 

اختیارش با صاحب خانه است.

آگهی تغییرات شرکت توسن بار 
فرا بران تهران با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت ۵۰۹۷۲۶ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷8۱۴۶۴

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)۲۵۲۲۴۲(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/5/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به نشــانی استان 
تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله 
ایرانشهر- خیابان رامســر- خیابان سمیه- پالک 122- طبقه 

چهارم- واحد 401 کدپستی 1581874668 تغییر یافت.

آگهی تغییرات شرکت خزرخز
سهامی خاص در حال تصفیه 

به شماره ثبت ۲۱۵۵۰ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۰۳۰ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲۵۲۲۲۱(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/5/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عملکرد مدیر 
تصفیه منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. - موسسه 
حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 10100171271 به 

سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت افشره بابل 
نگین پارسیان سهامی خاص 

به شماره ثبت ۵۱۶۳۴۲ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۵۳۰۴ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲۵۲۲۴۷(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/6/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 
15/000/000/000 ریال منقسم به 1/500/000 سهم 10/000 ریالی با نام 
از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت افشره بابل 
نگین پارسیان سهامی خاص 

به شماره ثبت ۵۱۶۳۴۲ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۵۳۰۴

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۲۵۲۲۴۶(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی به طــور فوق العاده مورخ 

1397/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید نورالدین اتقانی به شماره ملی 

2060274478 به سمت بازرس اصلی و محمدرضا مهدی پور به شماره ملی 

2062291310 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/6/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان منتهی به ســال مالی 1396 به تصویب 
رســید. شــرکت ریســندگی و بافندگی مطهری به شناسه 
ملی 10102245323 و محمدمهــدی قندهاری به کد ملی 
0043664334 و ســیدعلی اصغر طباطبائیــان بــه کد ملی 
4579201221 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس 
اصلــی و وحید ذوقی به کد ملــی 0077894065 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان، جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تهران 
پلی استر تاپس سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۱۵۰۰۰
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳8۲۶

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران)۲۵۲۲۳۵(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/16 و 
مجوز شــماره 972/15/15768 مورخ 97/6/18 اداره تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- جعفر موالیی با 
کد ملی 1550365479 به عنوان رئیس هیئت مدیره 2- باقر 
داودی مقدم با کد ملی 0380847541به  سمت نائب رئیس 
هیئــت مدیره 3- مصطفی وزیری با کد ملی 0050457020 
به سمت منشــی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. احد هاشمی 
به کــد ملــی 1530384117 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
گردید. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت 
با دو امضاء 1- احد هاشــمی به عنــوان مدیرعامل با کد ملی 
1530384117 به عنوان دارنده امضاء  ثابت و 2- جعفر موالیی 
بــه عنوان رئیــس هیئت مدیره با کد ملــی 1550365479 
همراه با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبــار خواهند بود و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره،  امضــاء باقر داودی مقدم به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی 0380847541 همراه با 
مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و همچنین اوراق 
عادی شرکت تعاونی با امضاء احد هاشمی به عنوان مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان اداره کل بهره برداری 

به شماره ثبت ۴۷۰۹۰ 
و  شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۰۹۶ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )۲۵۲۲۳۶(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/6/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلینقی 
سیدخاموشــی بــه کــد ملــی 0038748347 به 
نمایندگی از شــرکت ریسندگی و بافندگی مطهری 
به شناســه ملی 10102245323 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و محمدمهــدی قندهاری به کد ملی 
0043664334 بــه ســمت عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامل و ســیدعلی اصغر طباطبائیان به کد ملی 
4579201221 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و 
غیــره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران 
پلی استر تاپس سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۱۵۰۰۰ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳8۲۶ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )۲۵۲۲۳۴(

امام صادق)ع( فرمودند:»هر کس یک بیت 
شعر درباره حادثه عاشورا بگوید و کسی را با 
آن بیت بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب 

خواهد کرد.«
مقــام معظم رهبــری می فرمایند:»تمام 
برای منزوی کردن  تبلیغاتی،  دســتگاه های 
و ظلمت نگاه داشتن مســئله عاشورا و کال 
مســئله اهل بیت )ع(تجهیز شــده بودند تا 
نگذارند مردم بفهمند چه شد و قضیه چه بود، 
تبلیغ این گونه است. آن روزها هم مثل امروز، 
قدرت های ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را 
از تبلیغات مغرضانه و شیطنت آمیز می کردند. 
در چنین فضایی مگر ممکن بود قضیه عاشورا 
باقی بماند؟ یقینا بــدون آن تالش ها، از بین 

می رفت.« )68/6/29(
ادبیات فارسی، آیینه احساسات و عواطف پاک 
شــاعرانی است که از ســر ارادت و عشق به آستان 
معشوق، به سرودن شعر پرداخته اند به  ویژه شعرایی 
که شمیم محبت اهل بیت)ع( مشام جانشان را نوازش 
داده و دل در گرو محبت آنان نهاده اند و شعر آیینی 
سروده اند. چنین شــاعران بزرگواری عالوه بر آنکه 
اندیشــه متعالی آنان در جریده عالم ثبت می شود، 
حلقه اتصال دوســتداران اهل بیــت)ع( به آیندگان 

می شوند.
شعر عاشورایی، غنا بخش ارزش های الهی

در جریــان ســوزناک عاشــورا، قلب های همه 
انســان های آزاده غمناک شد. آنانی که حسین)ع( 
را شــناختند، در کنارش تا رسیدن به کام شیرین 
شــهادت ایســتادگی کردند و برخــی از آنانی که 
نتوانستند یا نخواستند در کنار امام حسین)ع( باشند، 
بعدها دچار اندوه و عذاب وجدان شدند. در این میان، 
انسان های بسیاری از جمله شعرا و خطبا، که زمانه 
امام حســین)ع( را درک نکردنــد، در تاریخ تالش 
کردند با ســخنان آهنگین و در عین حال با ایجاز و 
استعاره، یاد و خاطره امام حسین)ع( و یاران باوفایش 
را همواره زنده نگاه دارند. در این میان سرودن شعر 
در رثای سیدالشهدا)ع( از جانب ائمه معصومین )ع( 
بســیار مورد تأکید قرار گرفته است. امام سجاد )ع( 
نخستین شخصی بود که شاعران را به سرودن شعر در 
رثای پدر بزرگوارشان و یاران باوفایش تشویق کردند. 
برخی شــاعران و منتقدان شعر آیینی بر این باورند 
که درک ضرورت انتقال و تبلیغ مفاهیم، آموزه ها و 
تعالیم آیینی و عاشورایی از سوی شاعران شیعی و 
توانایــی علمی و ادبی باالی آنان، گزینش و کاربرد 
این رویکردها را در گستره ساختار لفظی و معنوی 

امکان پذیر ساخته است.
 علی مهدوی کارشناس شــعر آیینی می گوید:
امر بــه معروف و نهی از منکــر، حریت و آزادگی،   «
ایثار و فداکاری و جوانمردی ر و صبر و شــکیبایی 
ارزش هایی بودند که با قیام عاشــورایی جان دوباره 
گرفتند و با تاثیر در شعر عاشورایی به آن غنا و تازگی 

و طراوت بخشیدند.« 
این درحالی ا ست که این کارشناس معتقد است 
نمونه های پیشین و دیگر سروده های عاشورایی در 
شــعر عربی و فارســی، آکنده از این تصویر سازی 

درخشان و اثرگذار است.
این کارشــناس شعر آیینی همچنین می گوید: 

کمیت و کیفیت  اشعار آیینی و جایگاه واالی مردمی آن

روشنایی پر فروغ شعر آیینی
 بر تارک ادب فارسی

گروه گزارش  بخش پایانی

»ادبیات عاشورایی، از غنی ترین و حماسی ترین ذخایر 
فکری و احساســی شیعی است و برخی از شاعران 
نیز تماما شــهرت خویش را مدیون همین ذخیره 
فکری - احساســی شیعی هستند که مشخص ترین 
ایشان محتشم کاشانی است که با تصویر کشیدن و 
توصیف واقعه عاشورا و سرایش ترکیب بند معروف 
»باز این چه شورش است...« امروزه معروف ترین شاعر 

شعر عاشورایی از ابتدا تا زمان حال است.«
پای صحبت های ذاکران اهل بیت)ع( 

از محافــل و مجالس شــاعران و ادبــا که در 
ایامی چون محــرم و صفر جان دوباره ای می گیرند 
و جوان ترها را برای رشــد و اســتفاده از تجربیات 
پیشکسوتان این حوزه گرد هم می آورند اگر بگذریم 
به نوای اشعار آیینی و مذهبی که در این ایام بلندتر 

به گوش عوام و خواص می رسد می رسیم. 
سال هاست که مداحان و نوحه سرایان فراوانی در 
هیئات نوای شعرهای مذهبی خود یا شاعران دیگر را 
به گوش همگان می رسانند و با تشویق جوانان، به آنها 
نیز می آموزند و حتی جای خود را به آنان می دهند. 
پای گفت و گو با برخی از این مداحان و شاعران 
و ذاکران اهل بیت)ع( می نشــینیم. پیش از هر چیز 
کالم خود را با سالم بر امام حسین)ع( آغاز می کنند.

 نوراهلل کیانوش از ســال 1356 در هیئت خود 
خادم امام حســین)ع( اســت، در ابتــدا می گوید: 
»افتخار بندگی خدا و نوکری آقا اباعبداهلل را داشته ام. 
خوشحالم که لیاقت داشتم و امام حسین)ع( لیاقت 

و افتخار نوکریش را به من داده است.« 
کیانوش درباره چگونگی فعالیت خود در عرصه 

شعر و نوحه خوانی مذهبی و پرورش جوان تر ها در 
این سمت و سو می گوید:» از کودکی مرحوم پدرم 
در تمام هیئت هایی که شــرکت می کرد من را هم 
همراه خود می برد و همان باعث شد تا به سمت این 
راه سوق پیدا کنم و بعد از آن دوست داشتم خودم 
هیئتی داشته باشم تا جوانانی که در محل یا خارج 
محل هســتند را کنار هم جمع کنم و بتوانم آنها را 

حسینی بار بیاورم.«
او که معتقد اســت حــاال دیگر جای خود را به 
جوانان داده تا گرد هم بیایند و پیرو راه امام حسین)ع( 
باشــند؛ می گوید: »اســتقبال جوانان از شرکت در 
هیئات و شــعر و نوحه ســرایی خیلی زیاد است و 
ســعی می کننــد در جوی که امروز حاکم اســت، 

حسینی عمل کنند.«

و اصطالحات ادیبانه   ویژه   خواص را کنار نهادند و به 
زبان روزمره و متداول در میان مردم روی آوردند که 

سرشار از سادگی و روانی بود.
 مرتضی امیری اسفندقه، شاعر آیینی، می گوید:

» شاعر آیینی در مرحله اول شاعری است، یعنی در 
هر نفس مشغول شمشیر زدن به شمر، یزید و ابن زیاد 
درون خودش است و بعد وارد تکیه امام حسین)ع( 
می شود و برای او شعر می گوید و عزاداری می کند.« 
وی با بیان این  که شعر فارسی شعر خرد است، 
می گوید:» شــعر فارســی در این مقوله به پیام فکر 
می کند. پیام امام حســین)ع( پاک زیســتن و آزاد 
زیستن و کمال آزادگی و بندگی است. غلو در شعر 
امروز قابل قبول نیست مگر اینکه سراینده آن هوشیار 
نباشد و در شرایط مستانگی روح قرار گرفته باشد.« 
مرتضی امیری اسفندقه شعر امام حسین)ع( را 
شعر ستیز با ظلم، بی عدالتی، دروغ و تقلب دانسته 
و ادامه می دهد:» در شعر فارسی اگر بخواهیم دقت 
کنیم از همان نخستین نغمه ها، هیچ دوره ای نبوده 
که شــعر فارسی از پیام امام حسین)ع( خالی باشد. 
هیچ دوره ای نیســت که شعر فارسی به جنگ ریا، 
نیرنگ و شــر نرفته باشــد و همان  جاست که شعر 

آیینی سروده شده است.« 
این شــاعر در انتها با بیان اینکــه تمام دلم را 
زیر پای ستایشــگران کربال و آن واقعه عظیم با آن 
حنجره های ناب و نورانی که گرمای محرم را به رخ 
می کشند می اندازم، می گوید:» ماه عزیز محرم از منظر 
نشئه و نشاط های روحانی ماهی است همچون اعیاد 
ملی و مذهبی و ماه تجدید دیدار و بیعت با عشــق 
واقعی  اســت که ما را از خــاک می کند و به افالک 

می رساند. محرم  بهشتی ترین ماه است.«
رشد و نمو شعر فارسی

 در دامن آموزه های اسالم و قرآن
بیش از 80 درصد از منظومه های شــعر فارسی 
از سده سوم تا زمان حال، شامل مقوله هایی از ادب 

آیینی بوده است. 
جایگاه امروز شعر مذهبی و آیینی به عنوان یک 
هنر ناب دینی، بسیار برجســته است. شعر آیینی 
شــعری اســت که از جان و دل شاعر متعهد ریشه 

می گیرد. اگر کسی ناشناخته وارد این حیطه شود، 
آسیب پذیر خواهد بود، حاال عده ای که بدون پشتوانه 
شــناخت و معرفت، دســت به خلق شعر می زنند، 
ماندگاری چندانی ندارند. شــاعر باید برای سرودن 
شعر آیینی، با دو بال حرکت کند، احساس و اندیشه.

شــعر آیینی و مذهبی، جایگاه ویژه ای در میان 
مخاطبان دارد. شعر آیینی وصف حال تاریخ دین و 
بزرگان دین اســت و نمونه آن را می توانیم در اشعار 

عاشورایی جست  وجو کنیم.
 شــعر آیینی، بیانگر حزن و اندوه است. از دیرباز 
تاکنون، ایرانیان جــزو ملت هایی بوده اند که در خلق 
 اشعار عارفانه آیینی، دستی توانا داشته اند و دارند. یکی 
از اهداف سرودن  اشعار آیینی در گذشته، انتقال پیام و 
مفاهیم دینی به مردم بوده است. این نوع شعر به گونه ای 
مطرح می شود که گویی دنباله روی از کار پیامبران بوده 
است. شعر آیینی می تواند عاملی مهم در جهت بیداری 

و راهنمایی مردم باشد که اینجای تأمل بسیار دارد.
بــه بیان دیگــر باید گفت آئین، مبنای شــعر 
فارســی است و شعر فارســی، به این لحاظ که در 
دامن آموزه های اســالم و قرآن متولد شده، رشد و 
نمو کرده و به کمال رسیده است، شعر آیینی است. 
قله های کمال شعر فارسی هم به شکل هویتی و 
زیربنایی با مباحث آئینی پیوند خورده است و نهایتا، 
اوج شــعر فارسی که عرفان اســالمی است، با یک 
نگاه کلی می تواند همان شعر آئینی محسوب شود. 
بنابراین، شعر ما جدای از آموزه های اسالم، قرآن و 
عرفان اسالمی، تعریف پذیر نیست و نمی توانیم برایش 
ماهیتی تصور کنیم. شاعران ما در کنار آثار ارزشمند 
خود، همواره به ســیره و زندگی و شخصیت پیامبر 

اعظم)ص( و اهل بیت )ع( پرداخته اند.
شعر آیینی در دوره معاصر، عالوه  بر بهره مندی 
از متعلقات گســترده و متنوعی مانند؛ شــهادت، 
دفاع مقدس، فرهنگ عاشــورا و... در ســروده هایی 
که به نوعــی در منقبت و مرثیه ائمه اطهار و دیگر 
بزرگان مذهب بر جای مانده است، شاعر به شکوه و 
حماسه آفرینی آنان و هدفمند بودن شهادت طلبی 
و آرمان های آنان  اشارات خاصی داشته و بیش تر به 

این ابعاد پرداخته است.

کیانوش در ادامه با  اشــاره بــه بطن ومحتوای 
شــعر به  عنوان عناصــری مهم در دل نشــینی و 
تاثیرگذاری اشــعار مذهبی می گوید: »نوحه خوانان 
نسل امروز کمتر از اشعار قدیمی استفاده می کنند؛ 
چون اشــعار قدیمی شــنیده   شــده اند و گوش ها 
می خواهند که اشعار نویی بشنوند، برای همین آنها 
اغلب از سروده های خودشان با توجه به عناصر بطن 

و محتوا استفاده می کنند.«
او در پایان ضمن  اشــاره به رشد و شکوهمندی 
شــگفت شعر و نوحه ســرایی آیینی پس از انقالب 
می گوید: »از همان سال های دفاع مقدس شعرهای 
آیینی مداحان، یکی از عوامل مهم در تشویق جوانان 
به رشادت در جبهه های حق علیه باطل بود و متقابال 
چنین دورانی باعث شد تا شعر و نوحه سرایی برای 

اهل بیت علیهم السالم به دوران اوج خود برسد.«
یکــی دیگر از ذاکرین اهل بیــت)ع( که خود را 
»حســین خلج« معرفی می کند، دربــاره پرورش 
اســتعدادهای جوان شعر و نوحه خوانی مذهبی در 
گفت و گو با گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: » از 
زمان پیروزی انقالب اســالمی، فضاهای مناســبی 
برای اســتعداد یابی فراهم گردیده و کانون هایی در 
همین جهت شروع به کار کرده اند و کالس هایی به 
همین منظور آماده سازی شده و با استفاده از تجارب 
اساتید اهل فن، مداحی و گوش دادن به فرامین آنها 
در جهت اشاعه فرهنگ عاشورا قدم بر می دارند و در 
این کار موفقیت های خوبی هم به دست آمده است.«

 وی درباره اســتقبال جوانان نسل امروز از این 
هنر مذهبــی می گوید: » در حال حاضر عده زیادی 

از جوانان این نســل، افرادی اند که به دنبال بحث و 
ذاکری اهل بیت)ع( هستند.«

 خلج در پایان می گوید: »همه کســانی که به 
دنبال اســتعدادیابی و ذاکــری اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( هســتند فقط باید پیشرو سیره و روش 
بیت)ع( و فرامین آنها و نیز اســتفاده از تجربه  اهل 

مداحان و پیرغالمان این عرصه باشند.«
شعر آیینی، نبرد با کفر و نفاق

 در شعر فارسی
شــاعران شیعی با درک موقعیت تاریخی شیعه 
و فراز و نشــیب  های آن و با توجه به اهمیت فراوان 
زبان شعر در پاسداری از سنگرهای اعتقادی و انتقال 
آموزه  ها و معارف حســینی )ع( به نسل  های آینده 
زبان ســخت و دشوار و سرشار از واژگان و ترکیبات 

* یک کارشناس شعر آیینی: ادبیات عاشورایی، از غنی ترین و 
حماسی ترین ذخایر فکری و احساسی شیعی است و برخی از شاعران 

نیز شهرت خویش را مدیون همین ذخیره فکری - احساسی شیعی 
هستند.

صورتجلسه  اســتناد  به 
هیئــت مدیــره مــورخ 
تصمیمات   1397/4/27
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محسن نیک نژاد حسینی 
 0931212650 ش م 
رئیــس  ســمت  بــه 
هیئــت مدیــره آقــای 
علیمردان شــیبانی ش  م 
0652065783 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره 
خانــم فروزنده طبســی 
 0039917215 ش .م 
به ســمت عضــو هیئت 
مدیــره و آقــای علیرضا 
نیک نژاد حســینی ش.م 
0070715645 به سمت 
و عضو هیئت  مدیرعامل 
مدیره تعییــن گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهــدآور از قبیل چک، 
ســفته، بــرات و غیره با 
امضــاء ثابــت رئیس یا 
هیئت مدیره  نایب رئیس 
همراه با امضاء یکی دیگر 
مدیره  هیئــت  اعضاء  از 
و  مهر شــرکت  با  متفقا 
اوراق و مکاتبات عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل 
یا هر یک از اعضاء هیئت 
مدیره بــه تنهائی همراه 
با مهــر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت قزل 
آبتاب سهامی 

خاص به شماره 
ثبت ۱۵۷۷88 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۰۰۵۱۴۷

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

الف( فرماندهی آماد و پشــتیبانی مرکز نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد وسایل ذیل را از 

طریق مزایده شماره 294 بفروش برساند.
1- انواع خودرو سبک و سنگین.

۲- )انواع رموک و تانکر(، )انواع موتور برق(.
3- قطعات نو مازاد بر نیاز خودرویی.

4- اقالم فرسوده سررشته داری، مهندسی، مخابراتی.
ب( متقاضیــان می تواننــد بمنظور دریافت لیســت اقالم و برگ 
شرایط شرکت در مزایده در ساعات اداری مورخه 139۷/۷/10 
الی 139۷/۷/1۷ به نشانی تهران، اقدسیه، انتهای بلوار ارتش، 
میدان شــهدای ارتش، پادگان فرماندهی آماد و پشــتیبانی مرکز 

نزاجا)دایره فروش اقالم( مراجعه نمایند.
ج( تاریخ بازدید اقالم مورخه 139۷/۷/14 الی 139۷/۷/1۷ 

می باشد.
ح( تاریخ برگــزاری مزایده مورخــه 1397/7/18 در دفتر دایره 
فــروش فرماندهی آماد و پشــتیبانی مرکز نزاجا)پــادگان پیروان 

والیت( می باشد.
د( متقاضیان باید مبلغ 10٪ )ده درصد( قیمت پیشــنهادی جهت 
خودروهای فرسوده و مبلغ 5٪ )پنج درصد( قیمت پیشنهادی برای 
سایر اقالم را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب مربوطه 

واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
ذ( فرماندهــی آماد و پشــتیبانی مرکز نزاجــا در رد یا قبول کلیه 

پیشنهادها مختار خواهد بود.
و( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 26127478-26127480 

م الف2111تماس حاصل فرمائید.

نیروی زمینی


