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ملت ایران سالهاســت آغاز شده است- نوعی برنج- واحدی 
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با قرائت درست و آهنگ خوب.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/16 و مجوز شماره 
15768/15/972 مورخ 18/6/97 اداره تعاون استان 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  
ســمت نائب رئیــس هیئت مدیره 3- مصطفی وزیــری با کد ملی 
0050457020 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. احد 
هاشمی به کد ملی 1530384117 به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. 
 کلیه قراردادها و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت با دو امضاء

1- احد هاشــمی به عنوان مدیرعامل بــا کد ملی 1530384117 
به عنــوان دارنده امضاء  ثابت و 2- جعفــر موالیی به عنوان رئیس 
هیئــت مدیره با کد ملــی 1550365479 همراه با مهر شــرکت 
تعاونــی دارای اعتبار خواهند بــود و در غیاب رئیس هیئت مدیره،  
امضاء باقر داودی مقدم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی 
0380847541 همراه 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.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان اداره کل بهره برداری به شماره ثبت 

۴۷۰۹۰  و  شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۰۹6 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/6/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلی 

شرکت به استان تهران- شهرستان رباط کریم- بخش 

مرکزی- شــهر نصیرشــهر- محله شــهرک صنعتی 

نصیرشهر- خیابان ارکیده اول- خیابان ارغوان 6- پالک 

B61 -4- طبقه همکف- کدپستی: 3113311756 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 

اصالح گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

آگهی تغییر محل شرکت بسیم افرا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲68۷۷۷ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
رباط کریم

صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
1396/5/7 و نامه شــماره 
962/15/138045 مــورخ 
1396/5/18 اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: مهدی فرنشان با کد 
ملــی)0043087426( به 
جای مصطفــی وزیری به 
ســمت مدیرعامل شرکت 
بــرای بقیه مــدت تصدی 
انتخــاب گردیدنــد. کلیه 
تعهدآور  اسناد  و  قراردادها 
و اوراق بهادار شرکت با دو 
امضاء 1- مهدی فرنشــان 
به عنــوان مدیرعامل با کد 
ملی 0043087426 دارنده 
امضــاء ثابــت و 2- جعفر 
موالیــی به عنــوان رئیس 
هیئــت مدیره بــا کد ملی 
1550365479 همــراه 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.

آگهی
 تغییرات شرکت 

تعاونی مسکن 
کارکنان اداره کل 

بهره برداری
 به شماره ثبت 

 ۴۷۰۹۰
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰۹۲۳۰۹6

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

منابع غنی ادبیات که توســط ســرآمدان 
ادبیات فارسی ایران خلق شده اند، امروزه یکی 
از مهم تریــن ذخایر تولید آثــار ادبی کودک و 
نوجوان هســتند؛ عالوه بر آن ها، پس از انقالب 
شکوهمند اسالمی نیز آثار ارزشمند فراوانی در 
حوزه کودک و نوجوان خلق شده اند که بازآفرینی 
این آثار می توانــد جایگزینی برای آثار ترجمه 
غربی باشــد که مغایر با ارزش های دینی و ملی 
کودکان و نوجوانان ما هستند اما در دست آنها 

قرار گرفته اند.
زبان فارســی، هویت ملی و فرهنگی و زبان تمدن 
و هنر دیرپای ایران زمین اســت و اگرچه در دوره های 
مختلف تاریخی فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده 
اســت، ولی با آثار بی نظیــرش در هنر و ادب، همواره 
درخشــان و برجا مانده اســت. در بازنگری به این آثار 
همان گونه که دقت و توجه در بازنویســی یا بازآفرینی 
می تواند خالق آثار خوبی باشــد؛ بــه همان اندازه هم 
بی دقتی و بی مســئولیتی در برابر آنها می تواند 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 می پردازیم.
بازنویسی صحیح آثار

 انتقال فرهنگ و عدم انقطاع نسل ها
در دنیــای کنونی که الالیی های کودکانه دیگر به 
تاریخ پیوسته و قصه و افسانه ها دیگر سینه به سینه نقل 
نمی شود نیازمندی به بازنویسی و برگردان آثار مکتوب 

کهن به شدت حس می شود.
جعفر توزنــده جانی، نویســنده ادبیات کودک و 
نوجوان با  اشــاره به اهمیت در نظــر گرفتن زمانه در 
بازنویســی آثار بــرای کودکان و نوجوانــان می گوید: 
»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 افسانه ها و 
حکایت ها مسائلی مطرح شــده که دیگر مناسب این 

عصر و زمانه نیست.« 
وی در ادامه می افزاید: »قصه گویان و داستان نویسان 
گذشته داستان را از نگاه زمانه خودشان بیان کرده اند، 
خواه ناخواه در بازنویســی متون گذشته، گزینش هایی 
الزم اســت که باید درســت انجام شــود و آن چه در 
داستان ها و متون گذشته آورده شده باید مطابق جامعه 
امروز بازنویسی شود. امروزه مواجه هستیم با کودک و 
نوجوانی که داستان های جدید را که شخصیت پردازی 
و طرح دارد خوانده، پس این نســل دیگر شکل ساده 

متون کهن را نمی پذیرد.«
این نویسنده بازنویسی آثار گذشتگان را نیاز جامعه 
امروز می داند و می گوید: »بازنویسی شکل های مختلفی 
دارد و ساده ترین شکل آن این است که زبان متن را به 
امروز برگردانیم تا بچه های امروز از اندیشه گذشتگان 

آگاه شوند.«
بازنویســی آثاری که حاوی پیام  اســالم و انقالب 
اســالمی برای کودک و نوجوان امروز اســت، یکی از 
مهم ترین عناصر در انتقال فرهنگ ایرانی - اســالمی 

هستند. 
توزنــده جانــی در ادامه با تاکید بــر تاثیری که 

ضرورت بازنویسی 
آثار کهن و ارزشمند 

برای کودکان و نوجوانان 

درخشش گنجینه آثار کهن ادبی 
با قلم نویسندگان متعهد ایرانی 

گروه گزارش

 بخش پایانی

* یک کارشناس و متخصص ادبیات کودک و نوجوان: آثار کهن ادبی در 
بازنویسی، درون مایه شان با رویکردی متفاوت نسبت به متن اصلی عرضه 

می شود و به آن بازآفرینی می گویند. 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.

بازنویســی آثار کهن در انتقال فرهنگ هر جامعه دارد 
بیان می کند: »اگر فرهنگی از نسلی به نسل بعد منتقل 
نشــود، این موضوع باعث انقطاع نسل ها می شود.« و 
ضمن  اشاره به این که ما همواره به بازآفرینی و بازنویسی 
احتیاج داریم، می افزاید: »گر ادبیات در کالن ترین سطح 
خود هم قرار بگیرد، باز هم باید آثار ادبی بزرگ گذشته 
را بخوانیم و امکان ندارد اثر ادبی ای پیدا کنید که ردپایی 

از گذشته در آن نباشد.«
توزنده جانی در پایان در پاســخ به این  سؤال که 
دور شــدن نســل امروز از آثار کهن چه آسیب هایی 
را می تواند در بر داشــته باشد، می گوید: »این مسئله 
ســبب جدایی کودک و نوجــوان از هویت خودش 
می شود چرا که بسیاری از این حکایت ها مسائلی  است 
که به لحاظ جغرافیایی متناســب با سرزمین ماست. 
همچنین بســیاری از افســانه ها و متون کهن از یک 
غنای زبانی برخوردار هستند؛ بافت و ساخت جمالت 
متون گذشته ایجازی دارد که با کم ترین کلمات حرف 

را منتقل کنند.«
قصه ها و افسانه ها در طول تاریخ از نسلی به نسل 
دیگر منتقل و به روز شــده اند. پس ما هم باید بتوانیم 
داستان ها و افسانه های خود را به روز کنیم. برای مثال، 
مسئله بی آبی و تخریب محیط زیست، یکی از مشکالت 
بشر امروز است، و جالب اینکه اگر به اسطوره ها مراجعه 
کنیم، می بینیم بیشتر جنگ هایی که در ایران رخ داده 
بــر ســر آب و کمبود مراتع بوده اســت. یا با خواندن 
داستان های شاهنامه درمی یابیم بیشتر جنگ های ایران 
و توران بر سر آب بوده و ما می توانیم همه این داستان ها 

را دوباره روایت کنیم.

تالش نویسندگان برای بازآفرینی 
قصه های قرآنی، پس از انقالب

پس از انقالب اسالمی و احیای باورهای مذهبی در 
جامعه اسالمی ایران در حوزه ادبیات کودک نیز کتاب ها 
و نشریه های متعددی پدید آمدند که دربرگیرنده  آداب و 
احوال زندگی پیامبران وامامان معصوم علیهم السالم بود.

صدها نفر نویســنده جوان که در سال های پس از 
پیروزی انقالب اســالمی رشد نموده اند، قلم به دست 
گرفته و می نویسند. کالس های داستان نویسی و نقد 
در جای جای میهن اســالمی 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 می خورد؛ تالش نویسندگان 
برای بازآفرینی قصه های قرآنی و داستان های مذهبی 
است. به عبارت دیگر، برخی نویسندگان تالش کرده اند 
تا با الهام گرفتن از قصه های مذهبی، یک داستان واقعگرا 
بــا نثر و زبان امروزی بیافرینند؛ کاری که پیش از این 
متداول نبود. به عنوان نمونه می توان به داستان »گاو 

بنی اسرائیل« )نوشته ی علی آقا غفار(  اشاره کرد.
این داستان با الهام از آیات 67 تا 71 سوره ی بقره 
که به ماجرای این گاو و تقاضا های قوم بنی اسرائیل از 
حضرت موســی علیه السالم و لجاجت آنها اشاره کرده، 
نوشته شده است. داستان »گاو بنی اسرائیل« یک قصه 
خوش ســاخت و روان است که با شیوه ای کامال نو در 

قصه های قرآنی پرداخت شده است.
ضرورت تسلط کافی نویسندگان

 در بازنویسی آثار 
مریم جاللی، کارشناس و متخصص ادبیات کودک و 

نوجوان، بازنویسی متون کهن برای نوجوانان را نیازمند 
تسلط کافی بر متن می داند و می گوید: »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 می افزاید: »آثار ادبیات کهن، منابع 
بسیار مهم و جذابی هستند و اگر خوب تعریف شوند، 
با اســتقبال کودکان و نوجوانان روبرو خواهند شــد. 
این بازنویســی ها برای کودکان، زمینه آشنایی آنان با 
آثاری چون شــاهنامه و دیگر متون ارزشمند کهن را 

فراهم می کند.«
جاللی در ادامه با بیان این که در اقتباس از متون 
کهن بــرای کودکان باید آثار ادبــی که محتوای آنها 
آموزه های اخالقی یا اجتماعی و علمی اســت مد نظر 
باشــد، عنوان می کند: »با توجه به گروه ســنی باید 
مخاطب مناسب ســازی شــده و در اختیار آنان قرار 
گیرد. در بازنویســی از متون کهن برای کودکان هم، 
بیشــتر به کل یک متن و تدوین دوباره یک اثر  اشاره 
می شــود که باید بدون دخل و تصرف در درون مایه 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 می دانند، 
به گونه ای که کهنگی و دشواری زبان و سبک قدیم از 

آنها گرفته  شود.«
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 می شوند، اما در بازنویسی 
هرگاه درون مایه با رویکردی متفاوت نســبت به متن 
اصلی عرضه شــود، به آن بازآفرینی گفته می شــود. 

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 کهن ایران، منبع پایان ناپذیری است برای 
تولید محصوالت فرهنگی متنوع برای همه گروه های 
ســنی، اما چگونگی روایت نویســندگان از این منبع 

ماندگار هم مهم است.
  مرحــوم مهدی آذریــزدی را شــاید بتوان یکی 
از موفق ترین نویســنده هایی دانســت که در بازنویسی 
داستان های کهن برای کودکان فعالیت می کرد. بازنویسی 
و البته ساده نویسی او از متونی چون کلیله و دمنه، مثنوی 
مولوی، سندبادنامه، قابوس نامه، شیخ عطار، مرزبان نامه 
در قالب مجموعه کتاب هایی با عنوان »قصه های خوب، 
برای بچه های خوب« به گونه ای بود که می توان آن آثار 

را در یک قالب و گونه ادبی مجزا بررسی کرد.
  آنچه آذریزدی به رشته نگارش درآورد با پشتوانه 
متــون کهن به قدری دارای ظرفیت اســت که حتی 
می توان کتاب هــای او را در بخش هایی از کتاب های 

درسی رده های سنی نوجوانان گنجاند. 
از سال های پیش از انقالب تاکنون بازنویسی های 
او بــه عنوان موفق ترین نمونه در این حوزه شــناخته 
می شود. تسلط این نویسنده بر ادبیات کهن و بزرگ ترین 
قالب های روایی مناســب برای بازنویسی حکایت های 

منظوم و منثور از جمله دالیل موفقیت آثار اوست.  
اهمیت وفاداری به گنجینه ای از

 حکمت، فلسفه و اندیشه
طاهره ایبد، نویســنده کــودک و نوجوان، درباره 

بازنویسی آثار کهن برای کودکان و نوجوانان می گوید: 
»زبان در متون کهن فقط وسیله نقل و انتقال داستان 
و ماجرا و اتفاق نبوده و هر واژه ای در همنشینی با دیگر 

واژه ها مفهوم خاصی را القا می کند.«
 وی سپس با  اشاره به وجود صنایع ادبی در ساختار 
متون کهن می افزاید: »صنایع ادبی مختلف در جمالت 
و روایت متون کهن پنهان شده اند که می بینیم این آثار 
در بازنویسی ساده می شوند و ادبیات آنها از بین می رود 

و مفهوم را به کودک و نوجوان منتقل نمی کنند.«
ایبد با بیان این که باید به این نکته توجه داشــت 
که ادبیات آثار کهن از ارزش هایی  اســت که ســبب 
تاثیرگذاری آنها می شود، می گوید: »مشاهده می کنیم 
وقتی این آثار خوانده می شوند، 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 
می داند، بیان می کند: »اندیشه های عمیقی در الیه های 
مختلف متون کهن پنهان شــده است که بازگو کردن 
آنها به زبانی که بچه هــا بتوانند درک و با آنها ارتباط 
برقرار کنند و همزمان اصل متن آسیبی نبیند به یک 

ضرورت تبدیل می شود.«
او سپس با تاکید بر اهمیت وفادار ماندن به محتوا 
و مضمون مورد نظر نویســنده اصلی در بازنویســی 
آثار کهن می گویــد: »در ادبیات کهن گنجینه ای 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 می کنند؛ در حالی که اندیشه های 
انسانی و دینی در این آثار اهمیت بسیاری دارد.« این 
نویسنده همچنین می افزاید: »این که امروزه شاهدیم 
بی توجهی به مسائل انسانی، شرافت و کرامت انسانی 
و دردها و رنج ها دارد امری عادی می شــود و هویت 
انسانی نوع بشر دارد زیر سؤال می رود و هر روز شاهد 
خشونت و پایمال کردن حقوق ملت ها هستیم، نشان  
می دهد که تا چه حد در آثارمان پرداختن به مسائل 
و حقوق انســانی ضروری است و این در حالی  است 
که توجه به انســان و انسانیت یکی از ارزشمندترین 
وجوه ادبیات کهن است که در بازنویسی ها چندان به 

آن توجهی نمی شود.«
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 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 
افسانه ها و حکایت ها مسائلی 

مطرح شده که دیگر مناسب این 
عصر و زمانه نیست.
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به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 

ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782 

نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوالت پارس شناســه 

ملی 10102220898 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 

عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره 0700214429 نماینده شرکت 

تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14004686193 به سمت 

نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 

شماره 0931637503 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 

شناســه ملی 14004928845 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 

صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره 0690072619 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئت مدیره 

باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 

بــا کدملی 0045024057 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 

جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 

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

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

اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 

خیابان مالیری پورغربی، پالک50، واحد 10، کدپستی 1579644933 

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

پالک 27، طبقه همکف کدپستی: 1581877463 تغییر یافت. 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴88۲۹6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵66۵۲۱۰ 


