صفحه ۵
پنجشنبه  ۳۱شهریور  ۱۴۰۱
      ۲۵صفر  - ۱۴۴۴شماره ۲۳۱۲۶

گزارش روز
ادبیات دفاع مقدس به مجموعه آثار نظم و نثری
گفته میشــود که در دو دوره؛ دوره اول سالهای
جنگ تحمیلــی و دوره دوم بعد از قبول قطعنامه
 ،598پیرامون مسائل جنگ و حوادث ،خلق شدهاند.
دکتر محمدرضا سنگری ،ادبیات دفاع مقدس
را «ادبیاتی که درونمایه ،محتوا ،فرم و موضوع آنها
به مسائل ،حوادث و وقایع هشت سال دفاع مقدس
و پیامدهــای تبعات آن یعنی بازگشــت آزادگان،
بازگشت پیکر پاک مفقوداالثرها ،موضوع شهادت،
بسیج و بسیجیها ،دلواپسی کمرنگشدن ارزشهای
بهیادگارمانده از شــهیدان و رزمنــدگان ...و غیره
بازمیگردد» تعریف میکند.
برخی از استادان و دانشجویان ادبیات فارسی
گرایش ادبیات پایداری ،این ادبیات را در بستر ادبیات
پایداری موردتوجه و بررسی قرار میدهند و برخی
دیگر نیز آن را گونهای مستقل از ادبیات میدانند.
ادبیــات پایداری؛ به مجموعه آثاری گفته میشــود که
درونمایه آن دفاع و مبارزه در برابر ظلم ،استبداد ،تحقیر ملل،
بردگی ...و توصیف صحنههای نبرد و تبعات آن است.
اما ادبیات خلق شده در دوران جنگ تحمیلی را ادبیات
جنگ نمینامند؛ زیرا موضوع محوری آن دفاع مشــروع ملت
ایران در برابر رژیم متجاوز بعثی مبتنی بر ارزشهای دینی و
الهی است .ادبیات دفاع مقدس را میتوان در دو قالب نظم و
نثر مورد بررسی قرار داد.
آثار منظوم در ساحت ادبیات دفاع مقدس

«شــعر دفاع مقدس به ســرودههایی گفته میشود که

نگاهی به کمیت و کیفیت ادبیات دفاع مقدس و جریانآفرینی آن

دل مفقوداالثرم را با سرودن از شهدا
به خانه برمیگردانم
بخش نخست

غافلگیر کرد که فارغ از دنیای کنایهها ،صنایع و تکلفهای ادبی
فقط به شرح اخبار جنگ و فجایعی که رخداده ،بپردازد! این
کمبود فرصت ،زبان شعر را با وجود تشبیهات صریح به زبان
روایت و خبر تبدیل کرد».
وی در ادامه میگوید« :اما مضامین شــعر دفاع مقدس
نیز با فرسایشــی و طوالنی شدن جنگ تحمیلی و جریانات
اجتماعی و سیاسی بعد از جنگ به دو دوره شعر زمان جنگ
شامل مضامین ترغیب برای حضور در جبهه ،تهییج رزمندگان
به نبرد با دشمن متجاوز ،یاد عملیات و مناطق جنگی ،تطبیق
حوادث دفاع مقدس با حادثه عاشورا ،توصیف حاالت معنوی و
حماسی رزمندگان ...و شعر بعد از جنگ شامل مضامینی نظیر
حسرت به حال شهیدان ،پاسداشت یاد و خاطره شهدا ،شرم
از شهیدان و ایثارگران ،غمخواری با مادران شهدا و ...است».

یک شاعر و پایهگذار کنگره شعر دفاع مقدس :جلسات هفتگی شعر و جم ِع
بسیار گرم و دوستانهای در دانشکده داشتیم .به همین خاطر ،به کسی نگفتم
که میخواهم بروم جبهه .دیدم همه ناراحت میشوند .یک عده میگویند
نرو ،گریه و غم و غصه راه میاندازند .پس بیخبر رفتم.
درونمایه و موضوع آنها به مسائل هشت سال دفاع مقدس و
تبعات ،پیامدها و ویژگیهای آن باز میگردد» (سنگری،1380 ،
ج  .)15 :3ازآنجاکه در دوره اول ،شاعران دفاع مقدس را اغلب
جوانان تشکیل میدادند ،نخستین سرودهها در قالب نیمایی
خلق شد .عالوهبر این مسئله نبود محدودیتهای عروض و
قافیه در شعر نیمایی ،مجال بیشتری برای شاعر در شعار دادن،
برانگیختن مخاطبان برای دفاع از وطن و توصیف حماسههای
جبهههای حق علیه باطل فراهم میکرد.
منیره غالمی توکلی کارشناس ارشد ادبیات پایداری در
گفتوگو با گزارشگر کیهان توضیح میدهد« :نو قلمی و جوانی
شاعران در کنار فرصت کم آنها برای روایت حماسههای جبهه
به زبان شعری ،شعر دفاع مقدس را مخصوصاً در دوره اول دچار
شتابزدگی و کمبود عاطفه و تخیل کرد .گویی شروع ناگهانی
جنگ تحمیلی ،شاعر دفاع مقدس را نیز در عرصه ادبی چنان

❖

این کارشناس ارشد ادبیات پایداری در تفکیک شاخههای
شعر دفاع مقدس برایمان توضیح میدهد« :شعر دفاع مقدس
از زمره اشعار غنایی محسوب میشود و ازاینرو در هفت زیر
نوع غنایی یعنی؛ سوگ سرایی ،تکریمی ،توصیفی ،انتقادی،
انگیزشی ،عاشقانه و عرفانی قابلبررسی است.
نکته مهم آن اســت که شعر دفاع مقدس نهتنها اصالت
شعر غنایی را دارد ،بلکه باقدرت و صالبت آن را رنگ و بویی
حماسی نیز بخشیده است .در سوگ سرایی محوریت موضوع
شهید و شهادت است و تأثر شاعر از فقدان رزمندگان شجاع
وستیزنده ایرانی.
در تکریمی شاعر ممدوح خود که رزمندگان اسالم ،امام
خمینی(ره) ،فرماندههان جنگ ،دالورمردان خط مقدم جبهه
و ملت ایران است را بزرگ میدارد و از آنها چهرهها و شخصیت
اسوه میسازد و معرفی میکند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا
سهامی خاص به شماره ثبت 210279
و شناسه ملی 10102517680
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده مورخ  1399/06/30تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :اعضای هیئتمدیره برای مدت  2سال به شرح
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند .آقای محمدحســین
ذوالفقــاری طهرانــی کدملــی 0043216031
آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158
آقــای محمــد بیدآبادی کدملــی 0032280661
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال  1398به

تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با
کد ملی  0072962811بهعنــوان بازرس اصلی و
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی

 0055839983بهعنوان بــازرس علیالبدل برای
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند .روزنامه کیهان
جهت درج آگهیهای رســمی شــرکت در سال99
تعیین نمودند.

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

گالیا توانگر

در انگیزشــی شــاعر با هدف تهییج مردم و ترغیب آنها
به حضور در جبههها و پشــتجبهههای دفاع مقدس آثاری
حماسی را خلق میکند.
در عاشقانه سرایی شعر جلوههای عشق ناب از مادر و فرزند؛
پدر و پسر و روابط آنها با یکدیگر را بیان میکند.
در عارفانه ســرایی مفهوم کلی عرفان وصال در شهادت
اســت .توصیف عرفانی که یکشــبه رزمنده یا بسیجی را به
عارفــی تبدیل میکند که امر دفاع از وطن و اســام چنان
برایش مقدس جلوهگر شــده اســت که یکشبه ره صدساله
عرفان را طی میکند».
از شعر جنگ تا شعر دفاع مقدس

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،جریان شعر انقالب ،همچون
طفلی تازه به دنیا آمده ،در حال قد کشیدن و بالیدن بود که به
ناگاه در  ۳۱شــهریور  ۱۳۵۹با شروع جنگ تحمیلی و دوران
دفاع مقدس ،شعر انقالب بهضرورت تغییر مسیر داد و باهویت
و شناسنامهای جدید ،پا به عرصه وجود گذاشت .آغاز جنگ،
تاریخ تولد «شــعر دفاع مقدس» بود« .ما شعر جنگ و دفاع
مقدس را اشــعاری میدانیم که در بازه زمانی خاص یعنی از
شروع جنگ (شهریور  ۱۳۵۹تاکنون) درباره کلیه مسائل مربوط

به پایداری و مقاومت ایرانیان علیه رژیم عراق سروده شدهاند.
رضا اسماعیلی از چهرههای شناخته شده فرهنگی در حوزه
شــعر دفاع مقدس توضیح میدهد« :با شروع جنگ ،شاعران
انقالب با هوشمندی دریافتند که برای حفظ انقالب و پاسداری
از مرزهای میهن اسالمی ،باید در سنگر قلم ،همدوش رزمندگان
اسالم بجنگند و مردم را در این نبرد نابرابر یاری کنند.
هشــت سال مقاومت و پایداری دلیرانه در مقابل صدام
بعثی که به تحریک قدرتهای استکباری و برای تثبیت موقعیت
خویش در منطقه ،داوطلب جنگ با ایران شــده بود ،تجربه
بسیار ارزشمندی برای ملت سربلند ایران بود تا توانمندیها و
قابلیتهای بالقوه خویش را به فعلیت درآورد و در چشم جهان

آگهی تغییرات شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت تدبیر
سهامی خاص به شماره ثبت 87906
و شناسه ملی 10101323148

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه
مــورخ  1399/01/31تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال
 1398/9/30مــورد تصویــب قرار گرفت .آقای شــهرام
گلافشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به
شــماره کارت ملــی  0053205677بســمت بــازرس
علیالبدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی
 0041974451آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی
 0036203270شــرکت سرمایهگذاری میالد سازندگان
بــه شــماره شناســه ملــی  10101424086بــه
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی
 0451915501برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت
انتخاب شد.

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها سال ۱۴۰۱

متقاضیــان محتــرم میتواننــد بــا توجه به جدول زیر نســبت به انتخــاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت
 6104337743976845بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری (موسســه کیهان) و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیلشــده ذیل
به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
پست عادی

پست سفارشی

نشریات

دوره انتشار

کیهان فارسی

روزانه

۱۶/۳۵۲/000

کیهان انگلیسی

روزانه

۶۱/۳۵۲/000

۳۰/۶۷۶/000

کیهان عربی

روزانه

۶۱/۳۵۲/000

۳۰/۶۷۶/000

۱۵/۳۸۸/۰۰۰

کیهان ورزشی

هفتگی

۱۳/۵۲۰/000

۶/۷۶۰/000

۳/۳۸۰/۰۰۰

مجله زن روز

هفتگی

۱۳/۵۲۰/000

۶/۷۶۰/000

۳/۳۸۰/۰۰۰

۱۸/۲۰۰/000

مجله کیهان بچهها

دوهفته نامه

۵/۳۵۶/000

۲/۶۷۸/500

۱/۳۹۹/۰۰۰

۹/۱۰۰/000

۴/۵۵۰/000

مجله کیهان فرهنگی

دوماهانه

۱/۰۴۰/۰۰۰

-----

-----

1/۴۰۰/000

-----

یکساله

ششماهه

سهماهه

یکساله

ششماهه

سهماهه

۸/۱۷۶/000

۴/۰۸۷/۰۰۰

۲۲/۸۰۰/000

۱۱/۴۰۰/000

۵/۷۰۰/000

۱۵/۳۳۸/۰00

۶۷/۸۰۰/000

۳۳/۹۰۰/000

۱۶/۹۵۰/000

۶۷/۸۰۰/000

۳۳/۹۰۰/000

۱۶/۹۵۰/000

۱۸/۲۰۰/000

۹/۱۰۰/000

۴/۵۵۰/000

۹/۱۰۰/000

۴/۵۵۰/000
۲/۲۷۵/۰۰۰
-----

توجه:

 -1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
 -2قبض پرداختی را میتوانید به شماره  09127932568با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
 -3در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداختشده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 -4مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
 -5ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
 -6در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
 -7همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا
نام ............................... :نام خانوادگی ....................................................... :نوع نشریه .................................................... :تعداد نسخه ......................... :مدت ......................... :ماه
مبلغ پرداختی ........................................................ :ریال شماره فیش بانکی ........................................................... :تلفن .................................. :تلفن همراه......................................... :
آدرس............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :

تلفن 021-35202278 :نمابر021-33910922 :

بهعنوان ملتی استوار و ثابتقدم ،موجودیت انقالبی خویش را
به اثبات برساند ».وی در ادامه میگوید« :نسل شاعران انقالب
نیز که از فردای پیروزی در قرارگاهی به نام «حوزهاندیشــه و
هنر اسالمی» -حوزه هنری فعلی -همدیگر را پیدا کرده بودند،
فرزندان رشید همین ملت بهپاخاستهای بودند که با توکل بر
خدا و تحت رهبری الهی امام خمینی(ره) بنیان ۲۵۰۰ساله
نظام شاهنشاهی را با «وحدت کلمه» فروریخته بودند و اینک
در خوانی دیگر به دنبال سرکوب هیوالی افسارگسیختهای به
نام «صدام حسین» بودند که با پشتیبانیهای نظامی ،سیاسی و
تبلیغاتی غرب برای پیشگیری از موج انقالب اسالمی به صحنه
آمــده بود .در آن روزهای خون و خطر و در فتنهخیز حادثه،

واحدآبونمان

روابط بینالملل موسسه کیهان

آگهی تغییرات

بسیاری از شــاعران انقالب نیز در کسوت «شاعر -رزمنده»،
برای حفظ انقالب اسالمی و پاسداری از آرمانهای شهیدان
بهخونخفته ،همدوش مردم به صحنه آمدند و همصدا با آنان
شعار «جنگ ،جنگ تا پیروزی» سر دادند:
تا دشــمن دین به جنگمان میآیــد از خوف و درنگ،
ننگمان میآید فـریاد بلنـد «جنگ تا پیـروزی» از حنجـرۀ
تفنگمان میآید»
کنگره شعر دفاع مقدس چگونه شکل گرفت؟

شــنیدن ســخنان و خاطرات مجید زهتاب از چگونگی
شکلگیری کنگره شعر جنگ (دفاع مقدس) شنیدنی است .وی
در مصاحبهای در مورد تاریخچه شکلگیری شعر دفاع مقدس
میگوید« :گاهی وقتها در دوران دانشجویی ،دوستانمان از
جبهه خبر میدادند که نزدیک عملیات است .ما هم درس را
رهــا میکردیم و میرفتیم جبهه؛ یکبار به ما خبر دادند که
قرار است عملیاتی صورت گیرد و ما هم رفتیم.
در دانشکده ،جلســات هفتگی شعر و جم ِع بسیار گرم
و دوســتانهای داشــتیم .به همین خاطر ،به کسی نگفتم که
میخواهم بروم جبهه .دیدم همه ناراحت میشوند .یک عده
میگویند نرو،گریه و غم و غصه راه میاندازند .پس بیخبر رفتم.
وقتی باخبر شده بودند که به جبهه رفتهام ،احمد احساساتی
شده و یک غزل گفته بود که اس ِم من را هم در آن آورده بود.
بعدها علیرضا قزوه ،مجموعه شــعر احمد را در کتاب «وه چه
عطر شگفتی »...منتشر کرد و آن شعر هم -البته با حذف آن
بیتی که نام مرا دارد -در این کتاب آمده است.
خالصه ما به عملیات رفتیم .بین آن عملیات و عملیات
بعد ،کمی فاصله بود .ما هم بیکار بودیم و عظمتِ کنگره شعر
دانشجویی را یادم بود .رفتم قرارگاه خاتماالنبیا (ص) .غالمعلی
رجایی ،مســئول تبلیغات قرارگاه بود .او مرد بسیار شریف و
زمان
نیکان ِ
خوبی اســت و من خاطرات خوبی از او دارم و از ِ
جنگ است .رفتم پیش او و گفتم که من میتوانم یک کنگره
شعر جنگ راه بیندازم؛ البته اگر شما کمک کنید .گفت« :چه
جوری؟» من هم برایش شــرح دادم کــه ما از طرف قرارگا ِه
خاتماالنبیا (ص) فراخوانی به سراســر کشور میدهیم .شعرا
آثارشان را میفرستند ،ما داوری میکنیم و بعد شاعران را دعوت

شرکت ساختمانی

آگهی تغییرات شرکت سرمایهگذاری سپهر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96705
و شناسه ملی 10101407567

سهامی خاص

 1400/09/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سمت

جنتسازان

به شماره ثبت
60831

و شناسه ملی

10101058755

به اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ
 1397/04/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای مختار
نورانــی به شــماره ملی
 5309787021به سمت
رئیس هیئت مدیره -آقای
محمدتقی ربیعی به شماره
ملــی  0533906385به
سمت نایب رئیس هیئت
مدیــره -آقــای حســن
ربیعــی به شــماره ملی
 0533841100به سمت
مدیرعامــل و عضو هیئت
مدیره انتخاب شدند کلیه
اســناد و اوراق بهــادار و
تعهدآور شــرکت از قبیل
چــک ،ســفته ،بــروات،
قراردادها و عقود اسالمی
با امضاء آقایان مختار نورانی
و حسن ربیعی همراه با مهر
شرکت معتبر و اوراق عادی
بــا امضاء هر یک از آقایان
مختار نورانی،حسن ربیعی
و محمدتقی ربیعی با مهر
شــرکت معتبر میباشد.
محل شــرکت به آدرس
تهــران تهرانپارس -قنات
کوثر -خ مطهری -کوچه
هفتــم مرکــزی -پالک
 -39واحد  4کدپســتی:
 1689947814انتقــال
یافت.

سازمان ثبت

اسناد و امالک کشور
اداره ثبت

شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران

میکنیم تا شعرهایشان را در کنگره بخوانند .گفت« :طرحت
را بنویس» .طرح را نوشتم و بُردم .بعد گفت« :برو دنبالش ،ما
هزینهاش را میدهیم .ولی باید با تبلیغات ستاد کل سپاه هم
هماهنگ شویم ».نامهای از قرارگاه خاتم به تبلیغات ستاد کل
سپاه نوشتند .احمد زارعی ،جانشین آن جا بود.
او زودتر فارغالتحصیل شده و رفته بود آنجا .ما هم هنوز
تحصیلمان ادامه داشت .همین شد که دوباره او را دیدیم.
مجید رجبی معمار هم از مسئولین آنجا بود و بهروز اثباتی
هم با احمد زارعی ،در مجله پیام انقالب با هم بودند .از اینطرف،
کنگره از تهران حمایت میشد و ما هم بخشهای عملیاتیاش
را در جنــوب انجام میدادیم .تقویم را نــگاه کردیم .دیدیم
نزدیکترین مناسبت ،هفته بسیج در آذرماه است .پس همان
زمان برگزاری کنگره شعر جنگ ،اعالم کردیم».
ایام را بهعنوان ِ

بسیاری گرفت (حمید سبزواری ،پرویز بیگی حبیبآبادی،
حسین اســرافیلی) از منظومه ســرایان نامی ادبیات دفاع
مقدس هستند».
وی ادامه میدهد« :دگردیسی قالب غزل و تبدیلشدن
آن به غزل حماسه یکی از مهمترین تحولهای قالب شعر در
ادبیات دفاع مقدس است .اوزان کوتاه ،لحن کوبنده و تپنده،
تازگی زبان و تلفیق حماسه و عرفان از مهمترین ویژگیهای
غزل حماسه است( .محمدکاظم حسینی ،میر افضلی)
تولد دوباره یا شاید بهتر است گفت طلوع دوباره رباعی
نیــز در چنــد دهه اخیر متأثر از ادبیات انقالب اســامی و
ادبیات دفاع مقدس اســت( .قیصر امین پور ،ســید حسن
حسینی ،بیژن ارژن )
توجه به قالبهای نو و شــعر نیمایی و آزاد هم از دیگر
ویژگیهای شعر ادبیات پایداری است( .سید حسن حسینی،
جلیل صفر بیگی ،سید علی میر افضلی)»
ویژگیهای معنایی شعر دفاع مقدس

رجز و حماسه ،تهییج و تشویق به دفاع ،سوگواری
بــرای جان باختان و شــهدای جنگ ،ارعــاب و ایجاد
وحشت در دل دشمن ،تشویق به مقاومت مردم در برابر
متجاوز و ازآنجاکه دفاع مقدس یک برهه تاریخی برای
مردم ایران اســت و تاریخ در برخی حوادث مشابهت و
پیوندهایی با وقایع گذشته دارد مطابقت حوادث جنگ
با تاریخ صدر اســام ،تاریخ پیامبران و اولیا ...و آموختن
و عبرت گرفتن از آنها یکی دیگر از ویژگیهای معنایی
شعر دفاع مقدس است.
اما از بعدی دیگر شــاعر عالوهبر تشویق به دفاع و

یک چهره شناختهشــده فرهنگی در حوزه شــعر دفاع مقدس :هشت سال
مقاومــت و پایداری دلیرانه در مقابل صدام بعثی که به تحریک قدرتهای
اســتکباری و برای تثبیت موقعیت خویش در منطقه ،داوطلب جنگ با ایران
شده بود ،تجربه بسیار ارزشمندی برای ملت سربلند ایران بود تا توانمندیها و
قابلیتهای بالقوه خویش را به فعلیت درآورد و در چشم جهان بهعنوان ملتی
استوار و ثابتقدم ،موجودیت انقالبی خویش را به اثبات برساند.

❖

ویژگیهای شعر دفاع مقدس

اما شعر دفاع مقدس را از منظر صوری و معنایی میتوان
دارای ویژگیهای خاص برشمرد :صادق مراد رحمتی دکترای
ادبیات درباره ویژگیهای صوری شــعر دفاع مقدس برایمان
توضیح میدهد« :ورود واژههای جدید مانند اصطالحات نظامی
و سیاســی؛ احیای برخی از اصطالحاتی روح حماسی در آنها
جریان دارد؛ اما از زمان استعمال آن سالها که قرنها گذشته
است ،مانند شمشیر ،گرز ،خنجر ،اسب و...
تنوع و تحول قالبهای شعری؛ منظومه پردازی جریانی
است که با شکلگیری ادبیات دفاع مقدس در بین شاعران رواج

و
جد ل

مقاومت در برابر ظلم و سوگواری برای عزیزان ازدسترفته
در جنگ و توصیف وقایع و قهرمان کاریها وستیزندگی
رزمندگان در جبهههای حق علیه باطل از روی دیگر سکه
سالهای جنگ غافل نبوده است بیان عافیتطلبیها و
غفلت زدگیهای جامعه و سکوت بینالمللی در برابر ظلم
و ســتم رژیم بعثی و همپیمانان آن میپردازد و به آنها
اعتراض میکند ،بیدردان و اهالی ریا و فرصتطلبان را
میکوبد برای دور شدن از دفاع مقدس و زیست سراسر
عرفان و حماسه آن حسرت و واگویه سر میدهد و شهدا
را شایستگان و شهادت را الیق آنها میخواند.

شماره 12329

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مورخ
اعضــای هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین شــد:
 آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملیس هیئــت
 0048165670بــه ســمت رئیــ 
مدیره  -آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی
 0068461755به ســمت نایــبرئیسهیئت
مدیــره  -آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی
 0048267198به ســمت عضو هیئتمدیره و
مدیرعامل .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای
هــر یک نفر از اعضای هیئتمدیره یا مدیرعامل
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت  انتقال دادههای  نداگسترصبا
سهامی خاص به شماره ثبت 217842
و شناسه ملی 10102591792

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده مورخ  1399/08/17تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره
ملی  ،0043216031آقای احمد بیدآبادی به شماره
ملی  ،0041638158آقای عبدالحسین بیدآبادی به
شماره ملی  ،0043821121آقای سید محمدعلی
شریفیالحســینی به شــماره ملی 0055839983
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه
ملــی  10101043570به ســمت -اعضای هیئت
مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه
و حساب ســود و زیان سال مالی  1398به تصویب
رســید .موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت
مستقلاندیشــان پارس (حســابدار رسمی) شناسه
ملی  10320852352به عنوان بازرس اصلی و آقای
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116
به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی
رسمی شرکت در سال  1399انتخاب شد.

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

افقی:

 -۱خالق رمان معروف شاهزاده و گدا که قبل از نویسندگی
دریانورد ماهری بود -بزرگترین بالیی که بیش از دو ســال
اســت مردم سراسر جهان گرفتار آن شدهاند  -2از پهلوانان
شــاهنامه -در میقات آن را زندهیاد جالل آل احمد نوشته
است -سپیدموی شاهنامه  -3گوشهنشین صفحه شطرنج-
چــراغ دریایی -ردیــف عامیانه -مادر عــرب -دهمین ماه
ســال  -4میوه ســامتی -پرچم و بیرق -گیاه دارویی که
تقویتکننده چشــم و ضد کلســترل اســت  -5از رؤسای
اسبق مجلس شورای اسالمی -یکی از امنترین کشورهای
جهان  -6پایتخت کشور اردن -اولین آموزشگاه انسانسازی
در جامعه -شــهری که بزرگترین حسینیه ایران در آن بنا
شده است  -7گســترش آن در هر کشوری نشان از توسعه
اقتصادی آن کشــور دارد -از بیماریهای مســری -سبزی
ضــد ســرطان  -8در کربال بــه قیمت جان بــود -یکی از
ماندنیها برای انســان -ستارهشــناس بزرگ قرن شانزده
آلمان که با اختراع نموداری فواصل سیارات را با تقریب پنج
درصد پیشبینی میکرد -واحدی در فضا  -9سرمربی تیم
ملی کشتی فرنگی -ضمیر جایگزین  -دست ابزار درودگر-
سورهای در قرآن کریم  -10یکی از شخصیتهای اصلی فیلم
دوئل -نوعی صید -دستگاهی در موسیقی سنتی  -11واحد
چهارپایان -سنگی که بر دیوار کعبه نصب شده است -کشور
کوچکی در آمریکا  -12قسمت کمعمق رودخانه -استانی در
شمال کشورمان -قسمتی از پا  -13پرندهای لذیذگوشت-
ضمیــر بیتکلف  -واژه حمله در فرهنگ نظامی -فلز هادی
برق  -14نمایشنامهای از آنتوان چخوف  -هر فصل از کتاب
را گویند -یکی از تیمهای همگروه ایران در جام جهانی قطر
 -15فصل بهار -خالق تابلوی بالکن -کاشف جاذبه زمین.

عمودی:

 -1از بناهای قدیمی و دیدنی شهر کاشان -عالمت
صفت تفضیلی  -2نام آخرین ماهوارهای که ایران
به فضا فرستاده اســت  -مهمترین و اصلیترین
بخش یک نهاد -تیر پیکاندار  -3جوی خون -نام
کوچک رئیسجمهور سوریه  -خبرگزاری رسمی
کشور ایتالیا -قیمت بازاری  -4پایتخت اوکراین-

از صفــات خداوند رحمان -یکــی از ارکان نماز
 -5پیدر پی و پشت سر هم -حیوان عجیبالخلقه -
از آن بیشــتر نه الزم است و نه ممکن  -6چهره و
رخســار -معموالً بازیکنان فوتبال کشورمان در
قدیم بازی خود را از این زمینها آغاز میکردند-
فنی در کشــتی  -7تکیهکالم بیمار دردمند -از
روزنامههای پرتیراژ کشــور ژاپن -امروزه حرف
اول را در زندگی مــردم دنیا دارد میزند -حرف
همراهی  -8درخت تســبیح -نام پســر فرهاد
اشکانی -شهری با داشتن قدیمیترین قنات ایران
 -9پرجمعیتترین کشور آفریقا -در مثل افراد به
اصطالح زرنگ از آب هم میگیرند -ســورهای در
قرآن کریم که بســماهلل ندارد  -10از روزنامههای
پرتیراژ ورزشــی در کشور اسپانیا  -قدیمیترین
بانک ایــران -تکرارش همان نام پدر میشــود
 -11نوعی بیماری خطرناک که از حیوان به انسان
هم منتقل میگردد  -لغزش و خطا -ســخنران
بزرگ انقالب فرانســه  -12شــهری در استان
گلستان -مهمترین قســمت درختان برای رشد
و پایداری -مشــتزن فقید و مسلمان آمریکایی
 -13آزاد و رها -نام کوچک لندن نویسنده معروف
آمریکایی -از صفات جاللیه خداوند -نوعی بازی
قدیمی در ایران  -14رود آرام روسیه -مهمترین
رشته کوه اروپا -کبوتر صحرایی  -15همسر موحد
فرعون -ستون دین است -سورهای در قرآن کریم.

