یادداشت

«جیرانی» در صندلی تهیهکنندگی

نوای دوتار خراسان در کنسرت گروه «شیلر»

سینماروزان:شورایصدورپروانهساختدرجلسهاخیرباتولیدسهفیلمنامهموافقتکرد.ازجملهفیلمنامههایپروانهگرفته
قسمتدوم«چندمیگیریگریهکنی؟»استکهبناستتوسطعلیتوکلنیاتهیهکنندهقسمتاولساختهشود.فریدونجیرانی
همگویاقیدکارگردانیرازدهواینبارپروانه«فالوئر»رابهتهیهکنندگیخودشوکارگردانیمهدیبرقعیگرفتهاست.برقعیسالها
پیشیککمدیبهنام«لجولجبازی»راساختهبودو«فالوئر»دومینکارشاست.فهرستکاملپروانههایصادرهبهشرحزیراست:
«فالوئر»بهتهیهکنندگیفریدونجیرانی،کارگردانیمهدیبرقعیونویسندگیامیرحسینجهددوستباموضوعاجتماعی«.چند
میگیریگریهکنی؟»۲بهتهیهکنندگیمحسنتوکلنیا،کارگردانیعلیتوکلنیاونویسندگیرحیمبهبودیباموضوعکمدیو
«بهعقببرنمیگردیم»بهتهیهکنندگیبهمنکامیار،کارگردانیونویسندگیپویانبیباموضوعاجتماعی.

ایسنا :گروهموسیقیشیلرکهفروردینامسالجدیدترینآلبومشبانام«صبحدم»راباهمکاریهنرمندانایرانیدرسطحبینالمللیبه
انتشاررساند،درحالیتورکنسرتاینآلبومراآغازکردکهیلداعباسی،نوازندهدوتارخراساننیزآنهارادرایناجراهاهمراهیمیکند.
یلداعباسی(نوازندهدوتارخراسان،خوانندهآوازمقامی)کهدرقطعه«دروازهطالیی»باکریستوفرفوندایلن(سرپرستوآهنگساز
گروه)همکاریکردهاست،درتورکنسرتاینگروهباعنوانآرناتورحضوردارد.آرناتورعنوانتازهترینتورکنسرتهایگروهشیلر
استکهازتاریخهشتممی۱۸(۲۰۱۹اردیبهشت)۱۳۹۸درآلمانآغازشدهوتاامروز،پنجکنسرتازاینتورکنسرت،درشهرهای
درسدن،الیپزیگ،فرانکفورت،نورنبرگوبیلفلدباحضوریلداعباسیبرگزارشدهواینهنرمندایرانیقراراستتاروز۲۵میدر۱۰
کنسرتدیگراینگروهحضورداشتهباشد.



هفت

فرهنگوهنر

تسلیتها برای بهنام ...

Culture And Art

دو جایزه برای ایران از
جشنواره مسلمانان «کازان»

پایگاه خبری فیلم کوتاه :دومستندایرانی
ازپانزدهمینجشــنوارهفیلمهایمسلمانان
«کازان»روســیهجایزهگرفتند.جشنوارهبا
هدفنمایشفیلمهایمســلمانانباشعار«از
طریقگفتوگویفرهنگها،بهسویفرهنگ
گفتوگو»،گسترشبینالمللیصلح،گذشت،
مداراوبیانشــیوههاینوبرایایجادگفتمان
بینملتهابااســتفادهازهنرهفتــمبرگزار
میشود.جایزهویژهرئیسجمهورتاتارستان
برایبهترینفیلمبشردوســتانهبهمستنددر
جستجویفریدهساختهمشترکآزادهموسوی
وکوروشعطاییاهداشدویاسرطالبیبرای
دلبندجایزهبهترینمســتندبلندجشنوارهرا
دریافتکرد.

آثار آهنگساز فیلم
«جیمزباند» بررسی میشود

موسیقی ما :نشستبررسیآثارآهنگسازان
برترموســیقیفیلمجهانباحضــورنصراهلل
داوودی(آهنگساز،مترجموپژوهشگر)ساعت
۱۷روزپنجشــنبه۲۶اردیبهشــتدرتاالر
کنفرانسفرهنگسراینیاورانبرگزارمیشود.
ایننشستبهزندگیهنریجانبری،آهنگساز
انگلیســیاختصــاصدارد.درایننشســت
نمونههایصوتیوتصویریمختلفجانبری
ارائهوسبکآهنگســازیمنحصربهفرداین
آهنگسازتحلیلمیشود.

اسرار قتل جمال خاشقچی
منتشر شد

ایسنا:مترجمکتــاب«خشونتدیپلماتیک؛
اسرارتاریکقتلجمالخاشقچی»ازترجمه
اینکتابمیگوید.آیدینروشنکهبههمراه
میراندامیناساینکتابراترجمهکردهاست
درگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:اینکتابراسه
روزنامهنگارتــرکازروزنامهصباحباهمکاری
یکدیگروبراساسعناصرخبریششگانه(که،
چرا،کجاو)...نوشتهاند.اودربارهنحوهترجمه
اینکتابوسرعتیکهدرجمعآوریاطالعات
وانتشارآنوجودداشتهاست،گفت:منوخانم
میراندامیناسبیشتردرحوزهشعرکارمیکنیم.
درزمستان۹۷بودکهبرادرآقایجعفریه(مدیر
نشرثالث)اینکتابراباخودشــانآوردندو
پیشــنهادترجمهآنرابهمادادنــدکهماهم
پذیرفتیمواینکارباسرعتانجامشد.البتهاین
کتابحالتکالژداردوازروزنامههایمختلف
جمعآوریشدهاستبههمینخاطرممکناست
گاهیدرمتنتکرارهاییهمدیدهشود.

naslefardanews
naslfarda

جلیل فرجاد بازیگر سریال «برادر جان» از نقش و بازگشتاش به تلویزیون گفت؛

رضی هیرمندی /نویســنده و مترجم
ادبیات کودک و نوجوان
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من همسایهکریمبوستانی
هستم
جلیــلفرجادکهپسازشــشســال
دوریازتلویزیــونباســریالرمضانی
«برادرجان»بهتلویزیونبازگشتهاست،
دربارهعلتدوریازقابسیمامیگوید:
متاســفانهزمانیدردهههای۶۰و۷۰
کاراینگونــهبودکهازمــابرایحضور
دریکپــروژهدعوتمیشــد،اماحاال
فرقکردهاستوماخودمانبایددنبال
کارباشیم!اینبازیگرکهباایسناحرف
میزدازتلویزیونوحضوردرســریال
رمضانی،ایفاینقــشدرکناردخترش
وهمچنینهمراهیباعلینصیریاندر
سریال«برادرجان»گفت.
نمیدانمشایدمدیرانتلویزیون
ازمــنخوششــاننمیآید،یا
آنقــدراطرافدوســتانتهیهکنندهو
کارگردانآدمزیادهســتکهمندیگر
دیدهنمیشوم؛مننمیدانم.زمانیقبل
ازانقالبازنســلمنبرایاجرایتئاتر
دعوتمیشد،همچنینبرایحضوردر
ســریالدعوتمیکردند،اماحاالاین
گونهاستکهمنبایددنبالکاربرومدر
حالیکهحتــیدردهــه۶۰و۷۰هم

ولید

ت

اینگونهنبودومابهکاردعوتمیشدیم.
شایدبیشازششسالاستکه
درسریالهایتلویزیونحضور
ندارم.حضورمدرسریال«برادرجان»به
پیشــنهاد نویســندهکارآقایسعید
نعمتاهللبودایشانهمهمینجملهرا
گفتندکهمدتهاستنیستی.نمیدانم.
متأســفانهشــنیدهامبرخیازآدمهااز
تهیهکننــدگانوکارگردانانخواهش
میکنندکهبهآنهانقشبدهندحتی
شنیدمکهبراینقشهمپولمیدهندو
اگرواقعیتداشتهباشدومستندباشد
خیلیغمانگیزاست.مسلماستیکعده
عالقهمنــدبــرایاینکــهکارکنندو
تصویرشاندیدهشودپولبدهندونقش
بگیرند،امااعتقاددارموقتییکنقشی
وجوددارد،کارگــردانوتهیهکنندهیا
مســئوالنتلویزیوننمیتوانندنقشرا
بفروشندحتماًبایدبازیگرباشدتابتواند
ازعهدهآننقشبربیاید.
آقایســعیدنعمتاهللچندماه
پیشاینکاررابهمنپیشنهاد
دادند.میگفتندقراراستکاریبسازیم

آسیبدیدگی دنیلکریگ در جیمزباند

« »007مصدوم شد

درحالیکه«کریفوکونا»گاکارگــردانجیمزبانداعالم
کردفیلمبرداریســکانسهایجاماییکابهاتمامرسیده،
آسیبدیدگیدنیلکریگادامهکاررازیرسوالبردهاست.
کریفوکوناگا،کارگردانفیلمبعدیجیمزباندخبرداد:کار
فیلمبرداریجیمزباند۲۵درجاماییکاتمامشدوگروهباید
راهیلوکیشنبعدیشود.
درهمینحالمنبعدیگریاعالمکرددنیلکریگبازیگر۵۱
سالهبریتانیاییبهدلیلآسیبدیدگیمچپافع ً
النمیتواند
کارراادامهدهد.
«سان»خبرداد:اســتودیوپاینووددرلندنفیلمبرداری
دراینآخرهفتهرابهدلیلجراحتکریگکنســلکرده
است.
کارگردانایــنفیلمکهجایگزینســممندسســازنده
«اسپکتر»و«اسکایفال»شدهاست،دراینستاگرامنوشت:
کارجاماییکاتمامشد،بعدیشروعمیشود...
البتهاوهیچتوضیحیدربارهاینکهقسمتبعدیکیوکجا
فیلمبرداریمیشود،ندادهاست.ویدرطولفیلمبرداری
تصاویــرمختلفیازلوکیشــنومراحلکارمنتشــرکرد.
پیشتراعالمشــدهبودایتالیا،لندنونروژازلوکیشنهای
اینفیلمهســتند.تقریباًهمهمعتقدنداینآخرینفیلمی
نقــشجیمزباندظاهر

اســتکهدنیلکریــگدرآندر
میشود.
فیلمبرداریاینفیلمازماهپیشدرجاماییکاشــروعشد
وکارگرداندرحالیکهاعالمکردهبودکاردراینکشــور
بهپایانرســیدهچیزیازمصدومیتکریگنگفتهبود.به
تازگیاعالمشدفیلمنامهجیمزباند۲۵کههنوزبیعنوان
استسرانجامبهطورکاملبازنویسیشدوکریفوکوناگابا
همکاریفوئبوالربریجوخودکریگاینکارراانجامدادند.
اینفیلمقــراراســتآوریلســالآیندهاکرانشــودو
برخیشایعاتحاکیازایناســتکهفیلمبازسازیفیلم
۱۹۶۸مجموعهایباعنوان«درخدمتســرویسمخفی
علیاحضرت»است.امســالرامیمالکنقشدشمناصلی
جیمزباندرابازیمیکند.

ج

عبه

کهدوستدارمشماهمبیایید.وقتیقصه
راخواندماحســاسکردمکهســریال
پرمخاطبیخواهدبود،ضمناینکهپیام
وتمیکهاینســریالداردبرایجامعه
حالحاضرماخوباست.یکیادآوری
است.اینکهمنبهتذکرویادآوریخیلی
نیازدارمچراکهمنانسانبهخاطرطمع،
حرصوآزممکناستخیلیچیزهارا
فراموشکنم.پیاماینسریالحقالناس
اســتکهرعایتآنبهنظــردرجامعه
کمرنگشدهاست.شــایدبادیدناین
ســریالبهمنوامثالمــنکهرعایت
نمیکنیمیکتلنگرباشدکهحقالناس
رارعایتکنیم.
نقشمنبهطورکلیازنظرحجم
کمرنگاستولیدرمیدانیکی
ازحجرهدارانهستموباکریمبوستان،
علینصیریانوباپســراندوستمانکه
مرحومشدهاست،یکدرگیریداریم.در
ایندرگیریهامناکثراًحضوردارم.در
واقعمنهمراهشخصیتکریمبوستانی
هستم.بهنوعیهمدوست،همهمکار
هســتموهممیبینمکهچگونهمالو

عکس  :سینما روزان

ایسنا :هنرمندانمختلفباانتشارپستهایی
درفضایمجازیدرگذشــتبهنامصفویرا
تســلیتگفتند.هنرمندانعرصهموســیقی
مانندساالرعقیلی،روزبهبمانی،کاوهیغمایی،
همایوننصیری،بابکجهانبخش،محســن
ابراهیــمزاده،مازیارفالحی،محســنیگانه،
فرزادفرزین،سیروانخسروی،زانیارخسروی،
احســانخواجهامیری،رضاصادقــی،میثم
ابراهیمی،بهنامبانیو...درســوگازدســت
دادنبهنامصفویتصاویریازاومنتشــروبا
خانوادهاشابرازهمــدردیکردند.امادرمیان
اهالیسینماوتلویزیونهمافرادیمانندحمید
فرخنژاد،سامدرخشانی،پرویزپرستویی،برزو
ارجمند،امیرمهدیژولهو...درفضایمجازیبه
درگذشتاینخوانندهجوانواکنشنشانداده
ودرگذشتاوراتسلیتگفتند.رامبدجوانهم
کهپیشتردربرنامه«خندوانه»میزبانصفوی
بوده،اوراپسرآرامومودبموسیقیدانستو
آرزوکردروحشدرآرامشباشد.
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ادبیات درحال جانکندن است

اموالشازبینرفتهاست.
درمحلهتعدادزیــادیحجره
استومادریکمحلکاسبیمو
بهخاطرمراودهوســالهابــاهمبودن
دوستهستیم.آقاینصیریانبهعنوان
بزرگترمادراینقصهحضوردارندکهما
همدراینقصهوهمبیــرونازقصهبه
ایشانارادتداریم.
موضوعاینســریالحقالناس
استاینکهشــمامالمنراباال
میکشــیوبعدباوجوداینکهشاهدان

متعددیوجــودداردوبایدشــفاهی
بگویند،نمیگویند.چیــزیکهدراین
میانازبینرفتهاست،دستخطاست.
حالآنافرادطمــعمیکنندوبایداین
قصهرادیدکهاموالشــخصیتکریم
بوستانچگونهازبینمیرود.قصهپیچدر
پیچاستتعلیقهاوگرههایداستانیبه
قدریزیاداستکهمنخودمبهعنوان
بازیگرسریال،منتظراینهستمکهدر
ادامهچهاتفاقیدررونــدقصهصورت
میگیرد.

کن

صدا
با امضای وزیر ارشاد صورت گرفت؛

صدور گواهینامه درجه یک آواز
برای همایون شجریان

همایونشــجریانخوانندهموســیقیایرانیکهازســوی
شورایارزشیابیهنرمندانکشــورحائزشرایطدریافت
گواهینامــهدرجهیکهنریشــناختهشــدهبــود،این
مدرکرادریافتکردهاســت.همایونشــجریانخواننده
موســیقیایرانیکهپیشازاینتوسطشــورایارزشیابی
هنرمندان،نویسندگانوشاعرانکشورحائزشرایطدریافت
گواهینامهدرجهیکهنریشناختهشــدهبود،اسفندماه
سالگذشــتهمدرکشراازســویایننهاددریافتکرده
است.
گواهینامــهدرجهیکهنــری(معادلمــدرکتحصیلی
دکتری)توسطشورایارزشــیابیهنرمندان،نویسندگان
وشاعرانکشوردررشــته«آواز»بههمایونشجریانداده
شدهاست.
اینگواهینامههنرییکیازمدارکیاستکهوزارتفرهنگ
وارشاداســالمیبههنرمنداناعطامیکندکهایندرجه
هنریجایگزینمدرکعلمییکهنرمنداست.
درمتناینمدرککه۲۷اســفندماهســال۹۷بهامضای
وزیرفرهنگوارشــاداسالمیرســیده،آمدهاست«:آثار
هنریآقایهمایونشــجریاندرجلسه۲۶۷بهتاریخ۱۲
مرداد۱۳۹۳درشورایارزشــیابیهنرمندان،نویسندگان
وشاعرانکشوربررسیوبهاستنادمتممآئیننامهمصوب
جلسه۵۶۹مورخدوازدهممهرماهیکهزاروسیصدوهشتاد
وچهارشورایعالیانقالبفرهنگیگواهینامهدرجهیک
دررشتهموسیقی(آواز)بهایشاناعطاگردید».
وزیرفرهنگوارشــاداســالمیبهعنوانرئیسشــورای
ارزشــیابیهنرمندان،نویسندگانوشــاعرانکشور،دبیر
شــورایارزشــیابی،نماینــدهمعاونتتوســعهمدیریت
ونظارتراهبریرئیــسجمهور،نماینــدهوزارتعلوم،
تحقیقاتوفنــاوریونمایندهفرهنگســتانهنراعضای
حقوقیهستندکهمتنگواهینامهدرجهیکهنریشورای
امضا
ارزشیابیهنرمندان،نویســندگانوشاعرانکشوررا 
میکنند.

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم
شرکت زراعی شهر تیران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره58

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی شرکت زراعی شهر تیران نوبت اول در ساعت 14روز دوشنبه به تاریخ 1397/11/19در خصوص
انتخابهیئتمدیرهوبازرسانبهحدنصابنرسیدبدینوسیلهازکلیهسهامداراندعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیعادینوبتدوم
که در ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15در محل اصفهان ،شهر تیران ،خیابان طالقانی شمالی ،حسینیه عاشورا برگزار می شود
حضوربههمرسانیدسهامدارانمحترمبادردستداشتنکارتملیوبرگعضویتسهامازساعت 14همانروزدرمحلبرگزاریحاضرشده
وبرگهحضوردرمجمعرادریافتنمایند.
-2تعیینروزنامهکثیراالنتشارجهتدرجآگهی
دستورجلسه-1:انتخابهیئتمدیرهوبازرسین
-3سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومیمیباشد.

حسین فرقانی  -مدیر عامل

واره
جشن
«مل گیبسون» با  ۳فیلم در جشنواره کن حضوردارد

آقای پرکار!

ملگیبســونکهایــنهفتــهنامــشدراجرایســهپروژه
سینماییبهچشــمخورد،درجدیدترینفیلمشابرثروتمندان
نیویورکیرازیرذرهبینمیبرد.شــایالوبافوملگیبسوندر
فیلم«راتچایلــد»نقشآفرینیخواهندکردکــهیککمدی
توســط

ســیاهدربارهابرثروتمنداننیویورکاســت.اینفیلم
جاناس.بردکارگردانفیلم«استنوآلی»کارگردانیمیشود
وهنویفیلمزواردپروژهشــدهتافــروشبینالمللیآنرادر
فستیوالفیلمکنآغازکند.
لوبافنقشبکتراتچایلدرابازیمیکندکهازخانوادهاشبیرون
راندهشدهاست.اوبهمحضاینکهبهسنینبزرگسالیمیرسد
نقشهایمیریزدتادوبارهواردخانوادهبشودوحقخانوادگیاش
راازثروتعظیمآنهادریافتکند.رویهمرفته۹عضوخانواده
راتچایلدهستندکهبیناووثروتشقرارگرفتهاند.یکیازآنها
شخصیتوایتالوبابازیگیبسوناستکهپدرساالرخانوادهو
شخصیتمنفیداستاناست.
«راتچایلد»توسطشــرکتتهیهلسآنجلسییونیفایدپیکچرز
تهیهمیشود.کیتکیاروالوتایلرجکسونتهیهکنندگاناصلی
آنهستند.
کیاروالگفت«:اینفیلمپروژهایطنزوهیجانانگیزاستومن
بسیارخوشحالمکهتوانستمدرآنبافیلمسازیمثلجانبردکار
کنمکهنهتنهاسابقهایفوقالعادهدرهدایتنقشآفرینیهای
برندهجوایزمختلفدارد،بلکهدارداینفیلمراطوریمیسازد
کهتبدیلبهداستانیگوشزدکنندهوهیجانانگیزدربارهثروت
وقدرتشود».
گابریلاستوارتهماضافهکرد«:شکافبینابرثروتمندانوبقیه
دنیاهمیشهدرحالرشداســتوواردشدنبهجزئیاتدرونی
شرایطزندگیقهرمانداستانکهسعیمیکندخودشرابهاوج
برساندوثروتشرابهدستبیاورد،همجالبوهمحیرتانگیز
است».گیبســوندرحالحاضرچندپروژهدردستساختدر
فســتیوالکنداردکهازجملهآنهامیتــوانبهکمدی«مرد
چاق»اشارهکردکهدرآناونقشبابانوئلرابازیمیکند.فیلم
دیگراویکاکشــنبهنام«نیرویطبیعت»اســتکهشرکت
بلوباکساینترنشنالمسئولیتفروشآنرابرعهدهدارد.

متاسفانهامروزهبرخیفکرمیکنندنوشتن
درحــوزهادبیاتکودککارراحتیاســت
وبانوشــتنچندجملهکودکانهمیتوانند
صاحبکتابشــوند،بــرایاینکهببینیم
ایندیدگاهچقدردرســتاســتیانهباید
ببینیماینادعایاگزارهازطرفچهکسانی
مطرحمیشود.آیاتاکنوننویسندهقصههای
کودکمطرحیگفتهاستکتابکودکیکه
نوشتهامکتابسادهایبودهاستیاازطرف
کسانیمطرحمیشودکهنهتنهااثردرخور
توجهیخلقنکردهبلکهاثرقابلتوجهیراهم
درکنکردهاند.
باورکنیدادبیاتکودکبههیچوجهسهلو
سادهنیست،نوشتنقصهبرایبچههایکیاز
دشوارترینکارهاست.البتهمنظورمقصهای
استکهبتوانآنرادرچارچوبادبیاتقرار
داد.نوشتنادبیاتکودکاص ً
الکارآسانو
راحتینیست.ادبیاتکودکبخشیازپیکر
ادبیاتاســتوآفرینشآنبهدانش،ذوقو
قریحهباالییاحتیــاجدارد،بههمیندلیل
استکهتاکنونتعدادزیادیآثاردرخشان
درحوزهادبیاتکودکونوجوانآفریدهنشده
است،البتهآثاردرجهدووسهزیادداریم.
پیامدهایچنیندیدگاهیروشناست.اگر
کاریراســادهبگیرید،زمانونیرویکافی
صرفآننمیکنید.باایندیدگاهرفتهرفته
شاهدایجادادبیاتنازلوکپیکاریدراین
عرصهخواهیمبود.اینموضوعصرفاًمختص
ادبیاتمانیستونمونههایشدرکشورهای
غربیهمدیدهمیشود.عدهایادبیاتکودک
راسادهمیگیرندکهیکیازتبعاتآنانباشته
شدنبازارکتابازآثاردرجهسهوچهاراست.
بارزترینکســانیکــهادبیاتکــودکرا
ســهلمیگیرند،آنهاییهســتندکهدر
چارچوبمینویســند؛یعنیکودکرایک
سوژهمیدانندکهبایدآنرابرایکنشگری
اجتماعیآمادهکنند.نگاهشــانبهکودک
بهعنوانیکانســانپیچیدهوپویانیست
بلکهنگاهشــانبهاومانندمومیاســتکه
میخواهندبهآنشــکلبدهند.پسسرچ
میکنندتاببینندکــودکبهچهچیزهایی
نیازداردودربارهآنیکســریکتابتولید
میکنند؛مث ً
الفهرستیازمسائلاخالقیرا
تهیهوسپسشروعبهصغریکبریچیدن
میکنندوکمیبهآنجاذبهقصهمیدهند.
ایندرحالیاستکهقصهبایدباجاذبههنری
همراهباشد.ایناستکهنویسندههاشروع
بهنوشــتنآثاریمیکنندکهاصطالحاًبه
آنهامستقیمگوییمیگوییم،آثاریکهبا
هدفاخالقونهباهدفهنربرایکودکان
تولیدمیشود.
ادبیاتکودکبایدباهمانانگیزههاییتولید
شــودکهبرایبزرگســاالنتولیدمیشود،
هیچگاهیکرماننویسبزرگســالنمیآید
بهاینهاتوجهکندکهمنمیخواهممردم
رااخالقمداریادیندارکنمبلکهبااینانگیزه
ادبیاتتولیدمیکندکــهمیخواهملذت
ادبیاترابهخوانندههابچشانم.بایدازکودکی
لذتادبیاترابهکودکانخودبچشــانیم،
ادبیاتخودشباعثتحــولروحیوروانی
کودکمیشود.
بااینهمهبهنظرمیرسدادبیاتکودکدر
میانمتولیانفرهنگیودانشــگاهیانهم
جدیگرفتهنمیشود،کودکیمرحلهایاز
زندگیاستودرعیناستقاللیکهبهعنوان
بخشیاززندگییکانساندارد،همانانسان
رابرایمراحلبعدیزندگیاشآمادهمیکند.
درحقیقتاگربچهماازکودکیباادبیاتآشنا
نشودمانندکسیاستکهبدونطیکردن
طبقهاولبخواهدبهطبقهدومبرودکهاین
کار،کاربسیارسختیاست.اکثرچیزهایی
کهمادربزرگسالیبهدنبالآنمیرویمدر
کودکیشــکلمیگیرد،خوانــدنهمیک
نوعمهارتاســتکهاگــرازکودکیجدی
نگیریمدربزرگسالیبســیاردشوارخواهد
شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت خدمات مسافرت هوایی یکتا پرواز آیریک ( سهامی خاص)
به شماره ثبت 49869و شناسه ملی10260682877

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات مســافرت هوایی یکتا پرواز آیریک ( سهامی خاص)به شماره
ثبت 49869و شناســه ملی10260682877دعوت به عمل می آید .که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده به
تاریخ 1398/03/06راس ساعت  10صبح در محل اصفهان چهارراه تختی -خیابان مسجد سید-بین هتل آزادی و
بانک صادرات کدپستی8136694341تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه -1:تغییر آدرس
هیئـت مدیــره

