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با حضور معاون عمران ،حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد انجام گرفت؛

معارفه سرپرست شرکت ارتباطات ترافیکی شهرداری (تات)

یک نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر
مطرح کرد:

عطارزاده طوسی به
زهرا آخوندی  /گروه استان ها
عنوان سرپرســت
z.a.naslefarda.1359@gmail.com
شــرکت ارتباطات
ترافیکی شهرداری (تات) معارفه شد .خلیلاله کاظمی ،معاون عمران،
حملونقل و ترافیک شهرداری در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل
شرکت ارتباطات ترافیکی با تشکر از زحمات مهدی اسدی مدیرعامل

کمدی ،پرشاخهترین ژانر جهان
نسلفردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net
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سابق این شرکت ،گفت :طی دو سال گذشته حجم زیادی از سازههای
مربوط به سیستم دوچرخه اشتراکی قدیمی که چهره نازیبایی به
شهر داده بود پس از حل و فصل دعوای حقوقی طوالنی با پیمانکار
جمعآوری و سیستم جدید دوچرخه اشتراکی جایگزین آن شد .وی
اضافه کرد :همچنین در این مدت تعدادی از پارکینگهای مکانیزه
که دچار مشکل شده بودند با دریافت مصوبه از شورای شهر اورهال و
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
قم گفت :تالش میکنیم با رفع موانع و تسهیل در
صدور مجوزهای سرمایهگذاری ،گردشگری استان
را توسعه دهیم.
علیرضا ارجمندی در نشســت خبــری با اصحاب
رسانه که در مجتمع گردشگری ماهان تندیس قم
برگزار شد ،اظهار کرد :از همراهی اصحاب رسانه در
انعکاس اخبار حوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی قدردانی و بر لزوم تداوم این همکاری
تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
قم ادامه داد :در حالیکه بیشتر استانها برای ورود
گردشگر تالش میکنند ،استان قم میلیونها زائر و
گردشگر فرهنگی و حوزه سالمت دارد.
ارجمندی از پیشبینی رونق گردشگری در دوران
پسا کرونا خبر داد و افزود :با پایان کرونا ،گردشگران
داخلی و خارجی به ویژه کشــورهای عرب حوزه
خلیجفارس وارد استان خواهند شد.
او با اشاره به افزایش میزان واکسیناسیون در استان
قم ،گفت :تاکنون حــدود  ۶۰درصد جمعیت قم
واکسینه شدهاند و به سمت عادیشدن استان و رفع
محدودیتهای گردشگری در حال حرکت هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
قم با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری قم با شیوع
کرونا زمینگیر شد ،افزود :بسیاری از اماکن اقامتی
و گردشــگری قم در مرز تعطیلی قرار دارند و فشار

سختی را تحمل کردند.
ارجمندی افزود :از زمان شیوع کرونا تاکنون بیش
از  ۲۰۰هزار میلیارد ریال خسارت مادی به صنعت
گردشگری قم وارد شد و  ۴۳۰۰فرصت شغلی نیز به
دلیل تعطیلی و تعدیل نیروها از بین رفت.
او تصریح کــرد :در حال حاضر بــا افزایش میزان
واکسیناسیون شاهد رونق نســبی اماکن اقامتی
و بینراهی اســتان هســتیم و امیدواریــم با رفع
محدودیتها ،به شرایط پیش از کرونا بازگردیم.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
قم افــزود :با رفع محدودیتهای کرونایی شــاهد
رونق صنعت گردشگری در استان خواهیم بود و به

همین دلیل باید به توسعه سرمایهگذاری در حوزه
گردشگری توجه ویژهای داشت.
ارجمندی به اعطای تســهیالت کرونایی در حوزه
گردشگری اشاره کرد و گفت :از ابتدای سالجاری،
 ۱۴۳فقره تســهیالت به ارزش  ۱۳۰میلیارد ریال
برای حفظ اشــتغال  ۱۶۶۸نفر به سرمایهگذاران و
فعاالن صنعت گردشگری اختصاص داده شده است.
او ادامه داد :همچنین در این مدت فعاالن صنعت
گردشگری از پرداخت مالیات معاف شدند و نسبت
به پرداخت هزینههای آب و برق و گاز تأسیســات
گردشگری نیز امهال و مساعدت شده است.
او همچنین از شکلگیری رونق گردشگری سالمت

ارائه خدمات رایگان در جهت بهبود سالمت روان مردم

فرگل صحاف :نبود بهداشت روان در جامعه عامل اختالل در عملکرد جامعه است
علی عبدالعلیزاده  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

میافتد ،خاطرنشان کرد :در طول سال گذشته ۳۳
هزار نفر از طریق مجــازی آموزش مهارت زندگی
دیدهاند چراکه طبق بررسی بیشترین میزان طالق
در پنج سال اولیه زندگی است .صحاف ادامه داد:
 ۴هزار و  ۲۰۰مورد مشــاوره طالق انجام گرفته
است که میانگین سازشها در طالق توافقی ۱۵.۵
درصد بود.
وی با بیان اینکه خط  ۱۴۸۰خط دولتی بوده و به
صورت رایگان از ساعت  ۸صبح تا  ۱۲شب مشاوره
ارائه میدهد ،افزود :در  ۶ماه گذشته  ۱۵هزار تماس
به خط  ۱۲۹داشتیم .مداخالت در انواع مشکالت
از جمله خودکشی ،همسرآزاری ،کودکآزاری و
بیماریهای روانی انجام گرفته اســت .مشاوره در
چند سطح عمومی تخصصی و سالمت روان و مراکز
غیردولتی انجام میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه بعد از کرونا شاهد انزوا ،ترس،
عدم اطمینان و آشــفتگی اقتصادی در خانوادهها
بودیم ،گفت :افزایش ساعت مشــاوره به صورت
حضوری و آنالیــن از خدمات این روزهاســت و
ارتباطات اجتماعی به حداقل رسیده است ،ممکن
اســت این عوامل ،روان پریشــی به دنبال داشته
باشد ،بنابراین باید در این زمینه انجام مشاورههای
تلفنی و اینترنتی را باال ببریم .مدیرکل بهزیستی
استان گفت ۷ :مرکز نگهداری بیماران روانی ،سه
مرکز توانبخشی ارائه خدمات در منزل و پنج مرکز
ارائه خدمات در منزل وجــود دارد .ارائه خدمات
توانبخشی از جمله آموزشی پزشکی و اجتماعی
برای بیماران مزمن روانی ارائه میشود.
صحاف با بیان اینکه افراد تحت پوشش در مراکز
شبانهروزی بهزیستی ۵۴۵ ،نفر بیمار مزمن روانی
در هفت مرکز بهزیستی استان است ،تصریح کرد:
خانوادهها از یاد نبرند بیماران مزمن روانی باید با
آنها ارتباط داشته باشــند حتی اگر شرایط مهیا
شود به آغوش خانواده بازگردند چرا که نیاز دارند در
پیش خانواده نگهداری شوند .همچنین یک مرکز
نگهداری شبانه داریم که یک فرد بیمار حداکثر ۴
ماه میتواند در این مراکز بماند.

در اســتان قم خبر داد و افزود :گردشگری زیارت،
محور توسعه استان است اما توجه به توسعه مراکز
درمانی اســتان قم ،ظرفیت باالیــی برای جذب
گردشگر حوزه خلیجفارس وجود دارد.
ارجمندی از فعالیت هشت آژانس دارای مجوز در
زمینه جذب گردشگر ســامت خبر داد و گفت :تا
حدود زیادی با فعالیت انجمن حرفهای گردشگری
سالمت ،دســت دالالن و ســودجویانی که قصد
سوءاستفاده از زائران و گردشگران خارجی را دارند،
کوتاه خواهد شد و مدیریت خدمات از مبدأ تا مقصد
شکل میگیرد.
او در ادامه بــه ارائه آماری از ظرفیت گردشــگری
قم پرداخــت و گفــت :در حال حاضــر  ۹۸دفتر
خدمات مســافرتی ۳۶ ،هتل ۲۶ ،هتل آپارتمان،
 ۷۴مهمانپذیــر ۱۰۸ ،خانــه مســافر ۵۹ ،واحد
پذیرایــی بینراهــی ۱۵ ،سفرهخانهســنتی۲۶ ،
مجتمعگردشگری ،سه مرکز تفریحی و سرگرمی
و دو منطقه نمونه گردشــگری در استان قم فعال
هستند.
ارجمنــدی از ابطــال مجوز ســه منطقــه نمونه
گردشــگری نیز خبر داد و گفت :دو منطقه نمونه
گردشگری نیز در حال بهرهبهرداری است و هفت
منطقه گردشگری نیز برای سرمایهگذاری جدید،
اعالم فراخوان خواهد شد.
او خاطرنشــان کرد :در حال حاضر در استان ،پنج
هتل پنج ستاره ،یک هتل چهار ستاره ،شش هتل
سه ستاره ،دو هتل دو ستاره ،سه هتل یک ستاره،
چهار هتــل آپارتمان و یک هتــل بوتیک در حال
احداث است.

ایرنا :تیم والیبــال خاتــم اردکان که دومین
نماینده اســتان یــزد در لیگ برتــر قهرمانی
باشگاههای کشور اســت امسال به علت بدهی
مربوط به سالهای گذشــته و محقق نشدن
مطالبه فدراســیون از گردونه رقابتها خارج
شده است .تیم یادشده از سالهای گذشته بابت
مطالبه بازیکنان و بخشی مرتبط با فدراسیون
والیبال حدود  ۱۰میلیارد ریال بدهی داشــت
که بهرغم پیگیــری و تــاش عالقهمندان و
دستاندرکاران باشــگاه محقق نشد و در لیگ
برتر امسال باشگاههای کشــور حضور ندارد.
تنها علت اصلی شــرکت ندادن تیم خاتم در
قرعهکشی برای حضور در لیگ امسال ،بدهی
است ،اگر مســئوالن اجرایی ،ورزشی و صنایع
استان به خصوص در شهرستان مستعد اردکان
همکاری و پیگیری الزم را انجام میدادند شاهد
حذف ســهمیه یزد نبودیم .برای یزد که جزو
مناطق برتر کشــور در حوزه معــدن (دومین
اســتان معدنی ایران) و صنعــت (چهارمین
منطقه صنعتی کشور) محســوب میشود به
هیچ وجه پذیرفته و قابل توجیه نیست که شاهد
مشکل مالی برای تیمها و حضور در لیگهای
معتبر ملی باشــیم به خصوص برای اردکانی
که مهد والیبال اســتان محسوب میشود .اگر
مدیران صنایع و واحدهای تولیدی استان یزد به
مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال خدماتی
که دریافت میکنند ،عمل کنند؛ گره بسیاری از
مشکل تیمها و باشگاههای مختلف ورزشی برای
حضور در رقابتها و لیگها رفع میشــود ،هر
چند در این خصوص برخی مواقع خیلی محدود
اقدامهایی از سوی آنها انجام شده است.

معاون بهرهبرداری و توسعه آبفا خراسانرضوی:

طرح فاضالب شهر طرقبه به دلیل نبود اعتبار ناتمام مانده است
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب
نسل فردا /گروه استانها
خراســانرضوی علت ناتمام ماندن طرح فاضالب شهر
news@ naslefarda.net
گردشــگری طرقبه را عدم تخصیص اعتبار اعالم کرد.
محمد سهرابی از انجام مطالعات طرح جم عآوري و تصفيه فاضالب شهر طرقبه در سالهاي  1387تا
 1388خبر داد و اظهار داشت :شرکت آب و فاضالب خراسانرضوی تاكنون 38كيلومتر شبکه جمعآوری
در اين شهر از آغاز عمليات اجرايي طرح در سال 89را اجرا کردهاست .به گفته سهرابی همچنين در سال
 94يك باب تصفيهخانه محلي به ظرفيت دو هزار و 400مترمكعب در شبان هروز با هدف تصفيه فاضالب
محدوده تعاوني مسكن فرهنگيان احداث شده است .وی اعتبار تكميل 82کیلومتر شبكه جمعآوري و
احداثتصفيهخانهفاضالباصليشهرطرقبهبهظرفيت14هزارمترمکعبدرشبانهروزرا سههزارميليارد
ريال برآورد کرد و افزود :شركت آب و فاضالب استان تاكنون در سه مرحله براي جذب سرمايهگذار فراخوان
داده ولی نتيجهاي نداشته است.

آگهـي تجدید مزایده (نوبت اول)

شماره مزایده400334-2 :

 -1موضوع مزایده  :ماشين آالت ساختماني (فاقد پالك انتظامي)
شركت انتقال گاز ايران
منطقه سه عمليات انتقال گاز
((حریم خطوط لوله انتقال گاز  ،حافظ سالمتي و ایمني شماست )) -2نام ونشاني دستگاه مزایده گزار :شهرري-باقرشهر-بلوارفلسطين-بعداز نيروگاه برق-
منطقه سه عمليات انتقال گاز  -واحد کاال  -آقایان پارسا مهر و فرجی
 -3زمان دریافت اسناد مزایده واسناد ارزیابي كيفي( :اسناد مزایده و استعالم ارزیابي)از طریق سامانه دولت ستاد ایران
 -4محل دریافت و عودت اسناد مزایده واسناد ارزیابي كيفي :از طریق سامانه دولت ستاد ایران
-5زمان ارائه مدارك :در سامانه ثبت میگردد.
 -8زمان بازگشایي پاکات پيشنهادها در سامانه ستاد اطالع رسانی خواهد گرفت .
تلفن تماس در وقت اداری  9صبح الی  09125942944 : 12آقای فرجی
كد فراخوان در پایگاه اطالع رساني مزایدات  :سامانه دولت ستاد ایران
جهت کسب اطالعات بيشتر به ســایت منطقه ســه عمليات انتقال گاز به آدرس  http://www.district3.nigtc.irیا به
سایتهاي ذیل مراجعه فرمائيد :
http://www.shana.ir
http://iets.mporg.ir
روابط عمومي منطقه سه عمليات انتقال گاز

شناسه1206001 :

مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی با بیان اینکه
نبود بهداشــت روان ،عملکرد جامعه را با اختالل
روبهرو خواهد کرد ،از ارائه خدمات رایگان در جهت
بهبود سالمت روان مردم خبر داد.
دکتر «فرگل صحاف» در نشست خبری به مناسبت
هفته ســامت و روان ،گفت :اختالل روانی شامل
تغییر در تفکر ،خلق ،هیجــان و اختالل کارکرد
زندگی فرد اســت؛ همچنین بهداشــت روان نیز
شــامل شــناخت توانایی و مدارا با استرسهای
اجتماعی است .ســامت بیشتر در حیطه وظیفه
بخش بهداشت و درمان اســت به طوری که یک
طیف فقدان بیماری معرفی میشــد که در حال
حاضر تعریــف آن تغییر یافته و بــه یک تعریف
گسترده رسیده است.
وی تاکید کرد :بهداشت روان بر همگان نیاز است و
اگر نباشد عملکرد جامعه با اختالل روبهرو خواهد
شد .بیماریهای افسردگی ،اسکیزوفرنی ،دو قطبی
و مصرف الکل از جمله شــایعترین بیماریهای
بهداشــت روان اســت که در ایران افســردگی
و اضطراب شــیوع بیشــتری دارد .وی با اشاره به
نگهداری بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه روزی
و روزانه بهزیستی ،گفت :پنج هزار و  ۱۷۸پرونده
بیمار روانی مزمن در اســتان داریم که  ۶۲درصد
آنها مستمری بگیر ثابت بهزیستی استان هستند.
صحاف با اشــاره به اقدامات انجام شــده توسط
بهزیستی در راستای ســامت و روان ،ابراز کرد:
معاونتهای پیشــگیری و اجتماعی بهزیستی در
این راستا برنامههای دراز مدت ،میان مدت و کوتاه
مدت و حاد انجام میدهد .وی با اشاره به فعالیت
 ۶۰۰مرکز فعــال دولتی و غیردولتــی در حوزه
پیشگیری بهزیستی و  ۱۷۰مرکز مثبت زندگی در
آذربایجانشرقی ،اذعان کرد :بهزیستی از سال ۷۵
انجام مشــاورههای تلفنی و حضوری را آغاز کرده
است در حال حاضر  ۱۷۱مرکز مشاوره در استان
وجود دارد که  ۱۵۱آن غیردولتی و  ۲۰مرکز دولتی
است .مدیرکل بهزیستی استان افزود :برای بررسی
پرونده از کارافتادگی یک کمیسیون از کارافتادگی
وجود دارد که  ۳۲درصــد از کارافتادگی و اعصاب
و روان بود .صحاف ابــراز کرد :در حال حاضر ۱۷۱
مرکز مشــاوره وجود دارد که در طول گذشته ۹۸
هزار و  ۸۰۲مورد مشــاوره انجام گرفته است که
 ۳۵هزار و  ۸۲۴مورد حضــوری و  ۶۱هزار و ۹۷۰
مورد از طریق تلفن بود .مدیرکل بهزیستی استان
با اشاره به اینکه طالق در  ۵سال اول زندگی اتفاق

فدراسیون؛

خراسانرضوی

آذربایجان شرقی
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی خبر داد:



بدهیهای گذشته و محقق نشدن مطالبه

تیم والیبال خاتم اردکان وادار
به خداحافظی شد

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قم در نشست خبری عنوان کرد:

نگین کوهستانی  /گروه استانها

ورزش استانها

آگهـي دعـوت

بدینوسيله از کليه سهامداران شركت توليدی شير گاز ایران (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  2408به شناسه ملی 10101146570 :و یا نماینده قانونی
و یا وکيل قانوني آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت  9صبـــح روز شنبـــــه مورخ
 1400/08/08در آدرس :استان اصفهان ،شهرستان فالورجان ،بخش مرکزی،
دهستان اشترجان ،روســتا منطقه صنعتی اشترجان ،محله شهرك صنعتی
اشترجان ،خيابان فرعی  ، 2خيابان اول ،پالك  ، 3طبقه همکف  ،با دستور جلسه
ذیل تشکيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده:
 -1قرائت گزارش هيئت مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص ترازنامه و
حساب سود و زیان سال مالی . 1399
-2تصميم گيری درخصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
. 1399
-3انتخاب بازرسين اصلی و علی البدل شرکت .
 -4انتخاب اعضاء هيئت مدیره شرکت .
 -5اقرار و قبولی سمت توسط اعضای هيئت مدیره و بازرسين .
 -6انتخاب روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
هيئت مدیره شركت توليدی شيرگاز ایران (سهامي خاص)

م/الف1- :

سومین جایزه نمایشنامهنویسی کمدی خندستان
مجموعه گفتوگوهایی را با اساتید برجسته عرصه
نمایشنامهنویســی کشــور ترتیب داده است .از
جمله این گفتوگوها ،برنامه زنده اینســتاگرامی
معینالدین عشاقی با ســعید اسدی است .سعید
اسدی سال  1352در کرمانشاه متولد شد و دارای
مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران،
کارشناس ارشد ســینما از دانشگاه هنر و دکترای
تخصصی تئاتر از دانشگاه تهران است .او مدیر فعلی
دفتر پژوهش ،آموزش و انتشارات نمایش اداره کل
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســت که در این گفتوگو به شرح معنای کمدی
و تکنیکهایی کاربردی برای نمایشنامهنویســی
کمدی پرداخته است.
مواجهه ما با جهان هســتی دو رکن
احساسی و عقالنی دارد
نخســتین موضوع مورد اشــاره در این گفتوگو،
دوگانگی مواجهه انســان با جهان خــارج بود که
اسدی درباره آن گفت :در مواجهه ما با جهان هستی
دو رکن احساســی و عقالنی وجود دارد .ما تنها به
واسطه حواسمان با جهان هستی روبهرو میشویم
ولی آنچه در درون ما رخ میدهد ،میتواند حاصل
فرآیندی باشد که یا در احساس ما متوقف شده یا
در جایگاه عقالنی ما مورد تحلیل قرار میگیرد .وی
ادامه داد :در حوزه هنرهای نمایشی دو ژانر بزرگ
تراژدی و کمدی در تاریخ داریم کــه هرگز از یاد
نرفتهاند .تراژدی واکنش حسی ما به جهان است و
اگر ما این مواجهه را از منظر عقالنی بازنمایی کنیم
به ســوی کمدی رفتهایم .تجربه احساسی جهان
تجربهای است که نتایج آن الزاماً خوشایند نیست و
اگر با یک نگرش عقالنی به جهان بنگریم این امکان
برایمان پیدا میشود که نسبت به این فرآیند تأمل
کرده و حتی به آن بخندیم ،گویی خنده ما نتیجه
این تأمل است و ژانر کمدی بر اساس همین مسئله
ایجاد شده که انسان امری را با دیگری مقایسه کند
و از این میان خندهای برای او حاصل شود.
تراژدی ناشی از ترس در انسان است
وی با بیان اینکه در تــراژدی تجربه ما از
رخــداد و فرآیند تراژیک تجربهای از رنج اســت،
تاکید کرد :ایــن تجربه رنجی اســت که قهرمان
داستان در مسیرش به سمت هدفی برایش حاصل
میشود .آنچه ما در تراژدی تجربه میکنیم یگانگی
و همذاتپنداری با شــخصیت نمایش است .وی
ادامه داد :تراژدی ناشــی از ترس در انسان است.
تا وقتی که انســان خودش را جدای از شخصیت
داستان نمیبیند دچار ترس میشــود .اما وقتی
خودش را جدای از شخصیت میبیند لذتی را تجربه
میکند و دچار احساس شفقت میشود .بنابراین
نگاه با فاصله نسبت به قهرمان نمایش این امکان را
به ما میدهد که بتوانیم به واسطه تحلیل عقالنی،
قیاسی و تطبیقی به واکنشی متفاوت برسیم.
کمدی ،پرشاخهترین ژانر جهان است
نویسنده کتاب نمایشنامه «سرود دوباره
کالت» کمدی را پرشاخهترین ژانر جهان دانست و
گفت :کمدی زیرگونههای متنوعی دارد و در تمامی
این گونهها از ابتدا وقتی مقدمات کمدی شــروع
میشود ،خود کمدی از تماشاگرش دعوت به فاصله
با قهرمان نمایش میکند .اسدی اظهار کرد :لحن
کمیک مجموعهای از حال و هوا و عناصری است که
مثل تراژدی سنگین و سهمگین نیستند .مث ً
ال دکور
یا لباس و هیئت شخصیتها در نمایش کمیک از
همان ابتدا تماشــاگر را به کمدی دعوت میکند
و او میفهمد با جهانی روبهروســت که نباید با آن
درآمیخته شود ولی در عرصه درام چنین نیست.
وی با تاکید بر اینکه کمدی متضمن ایجاد فاصله
میان تماشاگر و قهرمان نمایش است ،تصریح کرد:
اگر این فاصله از بین برود کمدی رخ نمیدهد .چون
اگر مخاطب خودش را با دنیای کمدی یگانه کند
شروع به کنش حسی میکند .پس خود واقعه نباید
کمیک باشــد .فردی که در تنگنا قرار دارد از نگاه
خودش جهان جای دردناکی است ،ولی تماشاگر
با دیدن رنج او به خنده میافتد .مانند شــخصی
که پوســت موز زیر پایش میرود .تماشاگر به او
میخندد چون با او فاصله دارد.
ماهیت خنده را بشناسید
سعید اســدی در ادامه این گفتوگو در
پاســخ به این ســؤال که چه تکنیکهایی برای
نمایشنامهنویسی کمدی در راستای خلق چنین
فضایی وجود دارد ،اظهــار کرد :در ابتدا باید توجه
داشــت که ماهیت خنــده چیســت .خنده یک
خاصیت کام ً
ال انسانی اســت و غیرانسانها درکی
از موقعیت طنز و کمیک ندارند .توقع ما از مخاطب
انسانی نیز این است که با شنیدن یک لطیفه بخندد.
اینکه چه باعث میشــود ما بخندیم سوالی است
که برای پاســخ به آن باید بدانیم که خنده حاصل
فشــردگی یک نیرو در انسان اســت .خنده یک
واکنش یک باره اســت و نتیجه رهایی یک انرژی
است.
کارگــردان نمایشهای تکرار یک پــرده ،جزیره
(آثول فوگارد) در ادامه ،آموختن تکنیکهای ایجاد
وارونگی را امری ضروری برای کل هنرمندان عرصه
کمیک دانست و شــرح داد :هر واژهای در ذهن ما
قالبی دارد که با یک شــکل صوتی تلفظ میشود.
اینها برای انســان داللت ذهنی دارد .در کمدی
کالمی تکنیک تقلیب موجب ایجاد خنده میشود.
تقلیب ریشه در قلب و دگرگون کردن دارد یعنی
هنجار زبانی به هم میریزد و واژه تغییر میکند.

ایمنسازی شــدند .معاون عمران ،حملونقل و ترافیک شهرداری
مشهد به بهرهبرداری تعدادی از پارکینگهای طبقاتی اشاره و اظهار
کرد :طی دو سال گذشته پارکینگهای هوشــمند آزادی ،مجد و
پرستار نیز به بهرهبرداری رسید و در اختیار شرکت ارتباطات ترافیکی
شــهرداری قرار گرفت .کاظمی تصریح کرد :در کنار این اقدامات
راهاندازی سیستم پرداخت هوشمند پارک حاشیهای از طریق خود
اظهاری و حذف پرداخت نقدی نیز انجام شد که همه این موارد حجم
سنگینی از کار را میطلبید که به سهم خود از تالشهای آقای اسدی
و همکارانشان تشکر میکنم.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شركت كيان فوالد آبشار (سهامی خاص)

بدینوسيله به استحضار کليه سهامداران محترم شرکت کيان فوالد آبشار (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 556215می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت
روز 1400/08/06رأس ساعت  12در محل قانونی شرکت تشکيل می گردد .لذا از کليه
سهامداران محترم خواهشمند است در موعد یاد شده حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:
 -1انتخاب و تعيين سمت اعضاء هيئت مدیره  -2تعيين دارندگان حق امضاء
 -4سایر مواردي که در صالحيت مجمع باشد.
 -3تعيين روزنامه کثير االنتشار
هيئـت مدیـره

آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت اول)
شركت شترمرغ گستران كویر پارس در حال تصفيه (سهامی خاص)
به شماره ثبت  876و شناسه ملی 14006760371

در اجرای ماده  225اصالحيه قانون تجارت از کليه بستانکاران شرکت شترمرغ گستران کویر پارس
در حال تصفيه (سهامی خاص) به شماره ثبت  876و شناسه ملی  14006760371که آگهی انحالل
آن در صفحه  91روزنامه رسمی کشور به شماره  21987مورخ  99/06/20درج گردیده است ،دعوت
به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر  6ماه از تاریخ انتشار آگهی (نوبت اول) با ارائه مدارك مثبته
ادعای خود به مدیر تصفيه آقای سيد عبدالحسين سجادی نایينی به شماره همراه 09132233203
مســتقر در آدرس نایين-خيابان بهار-کوچه -11پالك  30به کد پستی  8391843771مراجعه
نمایند.بدیهی است شرکت و مدیر تصفيه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به
شرکت منعکس گرددمسئوليتی نخواهد داشت.
مدیر تصفيه شركت شترمرغ گستران كویر پارس در حال تصفيه -سيد عبدالحسين سجادی نایينی

