
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
منتهی به 1398/09/30 شرکت کران دریا )سهامی خاص(

)به شماره ثبت 80405 و شناسه ملی 10101250896(
دعوت  آنها  قانونی  وکیل  یا  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 
که  اول(  )نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  شود  می 
تهران  در  نشانی  به  صبح   10 ساعت   1400/04/29 تاریخ  در 
هجدهم  خیابان  آباد(  )یوسف  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  خیابان 
 پالک 21 شرکت تالشگران اقتصاد پایدار برگزار می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-  قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت  2- استماع 
گزارش هیأت مدیره  3- اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی 
)ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان( منتهی به 1399/09/30  
مالی  سال  برای  البدل  علی  و  اصلی  قانونی  بازرس  تعیین   -4
منتهی به 1400/09/30   5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت 
 درج آگهی.   6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

می باشد.
هیأت مدیره شرکت کران دریا

آگهی دعوت سهامداران
جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت صنایع یکتا تهویه اروند )سهامی خاص(به شماره 
تا در جلسه  آید  به عمل می  ثبت 117847 و شناسه ملی10101614314 دعوت 
این شرکت که در ساعت 10:00 مورخ 1400/04/29  عادی سالیانه  مجمع عمومی 
در محل قانونی شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند. دستورات جلسه: 1.انتخاب 
بازرسین. 2. انتخاب روزنامه کثیر االنتشار. 3. تصویب صورت وضعیت مالی  و صورت 
عملکرد مالی منتهی به 30 /1399/12  4.سایر مواردی که در صالحدید مجمع عمومی 

عادی باشد.
هیات مدیره

 آگهي دعوت ازسهامداران شرکت پرنیان تاور امرتات  سهامی خاص
 با شماره ثبت 520126 و شناسه ملی 14007280199

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت مي نماید با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه مجمع 
قانونی  محل  در  صبح    9 ساعت   1400/04/29 تاریخ   در   که  العاده  فوق  عمومي 
شرکت به نشانی استان تهران شهرستان شمیرانات بخش مرکزی شهر تجریش اوین 
کوچه دوم خیابان استاد هشترودی پالک 11ساختمان ستاره طبقه همکف واحد 2 کد 
 پستی 1983674114 برگزار مي گردد  شرکت نمایند. دستور جلسه مجمع  عمومی 
فوق العاده: کاهش اختیاری سرمایه در اجرای ماده 189 از الیحه قانونی اصالح قسمتی 

هیات مدیرهاز قانون تجارت  مصوب 1347

آگهی مناقصه  
و  نصب  خرید،  مهندسی،  دارد  نظر  در   ، مسکونی  مجتمع   یک 
راه اندازی و بازدید و سرویس دوره ای به مدت دوسال ، سیستم 
برق اضطراری اتوماتیک دوالین آسانسور خود را از طریق مناقصه 

عمومی ، به اجرا درآورد.
دارند،  مشابه  کار   20 سابقه  حداقل  که  هایی  وشرکت  مجریان 
میتوانند ضمن ارسال اطالعات تماس، مدارک و مستندات زیر را به 

نمایند.  ارسال   SabaRafiei@gmail.com  : ایمیل  آدرس 
امور  از  مربوطه  مجوزهای  وسایر  کسب  جواز  و  ثبتی  اطالعات   -1
اصناف   2- نامه رضایت مندی مشتریان سابق 3- لیست تجهیزات 
اساسی الزم، برند و  کشور سازنده  4- اطالعات تماس، آدرس و 

معرفی نفر مسئول
پس از بررسی مدارک، از  واجدین شرایط جهت بازدید ، دعوت به 

عمل خواهد آمد.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
 شرکت اکبریه سهامی خاص 

به شماره ثبت 49186 و شناسه ملی 10100943650 
الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم محترم دعوت 

 می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 

9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 در در محل قانونی شرکت واقع 

در تهران -  خیابان وصال  شیرازی - خیابان بزرگهمر غربی - پالک 100 و 

کدپستی 1417833654 برگزار می گردد حضور به هم برسانند .

قانونی    بازرس  و  استماع گزارش هیات مدیره   –  1  : دستور جلسه   - ب 

  1399/12/30 به  منتهی  مالی   ) دوره   ( سال  مالی  صورت  تصویب   -2 

 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1400   4 – انتخاب روزنامه 

تعیین   -6 اعضاء   سمت  و  مدیره  هیات  اعضای  تعیین   -5 کثیراالنتشار  

وضعیت حق امضاء داران  7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

باشد . عادی سالیانه می 
 هیات مدیره

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو
 ELX شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت در نظر دارد یک دستگاه خودرو پژو پارس
موتور زانتیایی را با مشخصات ذیل و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه داوطلبان 
حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده، از تاریخ 1400/04/20 
لغایت 1400/04/23 از ساعت 8 الی 14 به امور اداری شرکت به نشانی: تهران- خیابان قائم مقام 
فراهانی- خیابان هشتم- پالک 26 طبقه اول مراجعه نموده و پیشنهادهای کتبی خود را در پاکت های در 

بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/04/28 ارائه نمایند.

الزم به ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده 
مزایده می باشد. 

بدیهی است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس 
از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان احداث پست 400 کیلو ولت نیروگاه اندیمشک 3 بصورت EPC)نوبت اول(

شرکت نیرو تراز پی ریز در نظر دارد احداث پست 400 کیلو ولت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 3 را از طریق 

مناقصه و بصورت کلید در دست )EPC( به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت نیرو تراز پی ریز ابتدا براساس این آگهی و انجام فرآیند ارزیابی کیفی متقاضیان، نسبت به تهیه لیست 

کوتاه مناقصه گران اقدام و سپس از طریق فرآیند برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط با قابلیت های مالی و 

فنی الزم را برگزیده و انجام فعالیت های کامل کار شامل طراحی، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث پست 

400 کیلو ولت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک3 را بصورت کلید در دست )EPC( به شرکت/مشارکت مزبور 

واگذار خواهد نمود.

کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/04/20 تا 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، با داشتن 

معرفی نامه جهت دریافت فرم های ارزیابی کیفی به شرکت نیرو تراز پی ریز به آدرس تهران، خیابان نلسون 

ماندال، خیابان شهید محمد علی رحیمی، پالک 85، طبقه اول شمالی مراجعه نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
 شرکت حفار صنعت واریان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 441927 و شناسه ملی 10320891613

واریان  حفارصنعت  شرکت  سهامداران  کلیه  از   بدینوسیله 

)سهامی خاص( دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 

ساالنه ی شرکت که با دستور جلسه ی زیر در ساعت 09:00 روز 

الهی- نجات  استاد  تهران-خیابان  در   1400/04/31 پنجشنبه 

 کوچه خسرو-پالک 21 – سالن کنفرانس تشکیل می گردد ، حضور 

بهم رسانند. دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی 

حساب  و  ترازنامه  تصویب   ، مالی  های  صورت  بررسی   قانونی 2- 

سود و زیان و عملکرد منتهی به 1399/12/30 3-تعیین روزنامه 

کثیر االنتشار شرکت 4-تصویب معامالت موضوع ماده 129 قانون 

تجارت 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت 6- سایر موارد 

در صالحیت با مجمع عمومی ساالنه
هیات مدیره شرکت حفارصنعت واریان )سهامی خاص(

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت منحله مجتمع شیمیائی پارس شیمر وارنا  سهامی خاص

) در حال تصفیه(  شماره ثبت 489260  و شناسه ملی 14005716267

تا  گردد  می  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
شنبه  سه  روز  که  شرکت  این  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  در 
محله  تهران-   : آدرس  در  صبح  ساعت 8   مورخ  1400/04/29 
–پالک  شریعتی  دکتر  نوآور-خیابان  کوچه  آباد-زرگنده-  حسن 
1402 –طبقه 5 –واحد 29  تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه :  1. استماع گزارش ناظر تصفیه و حسابرس مستقل 

مربوط به سال مالی 1399 2. استماع گزارش عملکرد هیات تصفیه 
و تصویب آن مربوط به سال  1399  3. بررسی و تصویب حساب 
سود و زیان و ترازنامه منتهی به 1399/12/29  4. انتخاب ناظر 
تصفیه برای سال مالی 1400   5. انتخاب هیات تصفیه در صورت 

لزوم و صالحدید مجمع
هیات تصفیه 
عباس جعفری بیدهندی- مسلم حبیبی بازنشین

شرکت منحله مجتمع شیمیائی پارس شیمر وارنا )در حال تصفیه( 

آگهي دعوت مجمع عمومي مؤسس
انجمن صنفی نویسندگان کودك و نوجوان

نوجوان،  و  کودک  نویسندگان  صنفي  انجمن  عمومي  مجمع  اولین 
ساعت 12، سه شنبه 1400/05/12  به صورت مجازي)الکترونیکي(

برگزارمي شود. 
جلسه ي  در  مي شود،  دعوت  صنف  این  در  شاغل  اعضای  ازهمه ي 

کنند. شرکت  مذکور 
و  اصلي  اعضاي  انتخاب   .2 اساسنامه   تصویب   .1  دستورجلسه: 
علي البدل هیات مدیره و بازرسان 3. انتخاب روزنامه ي کثیراالنتشار 
براي درج آگهي های انجمن صنفی 4. سایر مواردي که برعهده  مجمع 

عمومي قرار مي گیرد
هيات مؤسس:  1. فریدون عموزاده خلیلي  2. مهران)مهدي( حجواني   

3. حمیدرضا شاه آبادي
نماینده ي هیات مؤسس: مناف یحیي پور 
شماره  همراه: 09030117711

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله آذر پارس پترو آبتین با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 482716 به شناسه ملی 14005404052 در حال تصفیه)نوبت دوم(

در اجرای ماده 215 الیحه اصالحی قانون تجارت بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت 
منحله آذر پارس پترو آبتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 482716 به شناسه 
طلب  داشتن  در صورت  می شود  درخواست  تصفیه   حال  در  ملی 14005404052 
از شرکت فوق با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت یک سال از انتشار اولین 
آگهی به اینجانب فرشاد لویزه به شماره ملی 0055856713  مدیر تصفیه شرکت فوق 
به نشانی : استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، 
سپهبد  شهید  بزرگراه   ،  )119( آمینه  آهني  محمود  شهید  خیابان   ، تهرانپارس  محله 
حاج قاسم سلیماني ، پالک 219 ، ساختمان زرین ، طبقه سوم ، واحد 21  کدپستی: 

فرشاد لویزه  - مدیر تصفیه1653964561   جهت تسویه حساب مراجعه نمایند.

 آگهی دعوت از بستانکاران
  شرکت گوهر تراش زرین کوثر )سهامی خاص( )در حال تصفیه( 

به شماره ثبت 466294 و شماره شناسه ملی 14004664019)نوبت دوم(

در اجرای ماده 225 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت 

گوهر تراش زرین کوثر )سهامی خاص( )در حال تصفیه( به شماره ثبت 

466294 و شماره شناسه ملی 14004664019 که آگهی انحالل آن 

در صفحه 22 روزنامه رسمی کشور به شماره 20867 مورخ 95/8/6 

درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه 

از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر 

تصفیه قاسم اسمعیل کاشی به شماره همراه 09124252752 مستقر 

، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پالک 48،  تهران  در 

کدپستی 1559933611 مراجعه نمایند بدیهی است شرکت و مدیر 

تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
مدیر تصفیه – قاسم اسمعیل کاشی

آگهی دعوت از بستانکاران  شرکت نقش آفرین سالمت )با مسئولیت محدود( 
به شماره ثبت 328809 و شناسه ملی 10103667382)نوبت دوم(

در اجرای ماده 215 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت نقش آفرین سالمت  در 
حال تصفیه به شماره ثبت 328809 و شناسه ملی 10103667382 که آگهی انحالل آن در 
صفحه 7 روزنامه رسمی کشور به شماره 20381 مورخ 1393/12/03 درج گردیده است 
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه 
مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای فرهاد کاوه به شماره همراه 09121984238 
پالک  یخ،  بن بست گل  نورافشار 3،  آباد،  نیاوران، جمال  میدان  تهران،  آدرس:  در  مستقر 
نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه  1، واحد 3، کدپستی 1978874913 مراجعه 
در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

نخواهند داشت.
فرهاد کاوه  - مدیر تصفیه شرکت نقش آفرین سالمت )با مسئولیت محدود( در حال تصفیه 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله راشا در هوشمند با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 439926 و شناسه ملي 14003496415 در حال تصفیه)نوبت سوم(  
بستانکاران  کلیه  از  وسیله  بدین  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه   215 ماده  اجرای  در 
شرکت منحله راشا در هوشمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 439926 و شناسه 
ملي 14003496415   در حال تصفیه درخواست می شود در صورت داشتن طلب از 
شرکت فوق با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت یک سال از انتشار اولین آگهی 
به اینجانب  بهمن جهانگیری به کد ملی 4199629572 مدیر تصفیه شرکت فوق به 
نشانی : استان تهران - شهرستان تهران – افسریه خیابان 15 متری سوم کوچه 23 

پالک 52 طبقه سوم کد پستی 1784933544  جهت تسویه حساب مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه - بهمن جهانگیری

 آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت منحله مهندسي بازرگاني راه بانان دریا  سهامی خاص 

به شماره ثبت 282817 و شناسه ملی 10103200005  در حال تصفیه)نوبت سوم(
از کلیه بستانکاران شرکت  اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت بدین وسیله  در 
منحله مهندسي بازرگاني راه بانان دریا  سهامی خاص به شماره ثبت 282817 و شناسه ملی 
از شرکت  10103200005  در حال تصفیه درخواست می شود در صورت داشتن طلب 
فوق با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت شش ماه از انتشار اولین آگهی به اینجانب 
مهرداد صادقی به شماره ملي 0047191619 مدیر تصفیه شرکت فوق به نشانی استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله پاسداران ، خیابان شهید برادران 
پایدارفرد ، خیابان لنکران ، پالک 22 ، طبقه همکف – کدپستی: 1664866591 جهت تسویه 

مدیر تصفیه - مهرداد صادقیحساب مراجعه نمایند.

 آگهی دعوت از بستانکاران شرکت  تندیس طب نوین آسیا ایرانیان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت  433198و شناسه ملی 14003172694 )در حال تصفیه ( نوبت سوم

مورخ   140030400901005044 شماره  به  ،منتشره  منحله  شرکت  آگهی  پیرو 

1399/12/25طبق ماده 215قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت  تندیس طب 

نوین آسیا ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  433198  دعوت می گرددتا 

با در دست داشتن مدارک شناسایی حداکثر ظرف مدت یکسال  از تاریخ  چاپ اولین 

 آگهی به نشانی محل تصفیه واقع در تهران شریعتي خیابان شهید حمید صدیق پالک 7 

طبقه 5 واحد 15کدپستی 1913878451 مراجعه نمایید .
مدیر تصفیه- آقای  حمیدریاضتی  

 آگهی دعوت از بستانکاران 
 شرکت مهندسی توسعه زیست فناوری آب پاك با مسئولیت محدود)در حال تصفیه(

 ثبت شده به شماره 522717 به شناسه ملی 14007409759)نوبت سوم(
مورخ   21747 شماره  رسمی  روزنامه  در  منتشره  شرکت  انحالل  آگهی  پیرو 
کلیه  از  بدینوسیله  تجارت  قانون   215 ماده  اجرای  در  و   1398/8/23
بستانکاران شرکت دعوت بعمل می آید. ظرف یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و با در دست داشتن مدارک مثبته جهت دریافت مطالبات و تسویه حساب به 
مدیرتصفیه به نشانی: تهران، خیابان هنگام، خیابان 35 متری استقالل، خیابان 
کوهستان یکم، پالک 53، طبقه 3، واحد9 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

شد. نخواهد  پذیرفته  ادعائی  هیچگونه  مذکور  مدت  انقضای 
مدیرتصفیه شرکت – سعید عزیزی مفرد  

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت سوم(
شرکت مثلث تجارت پارسیان در حال تصفیه ) سهامی خاص (

به شماره ثبت 414808 و شناسه ملی 10320660221
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مثلث تجارت پارسیان درحال 
تصفیه ) سهامی خاص( به شماره ثبت 414808 و شناسه ملی 10320660221 که آگهی 
انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره 20103 مورخ 92/12/18 چاپ گردیده است 
، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه 
–ساختمان  زند  تهران-کریمخان  در  واقع  به محل تصفیه شرکت  ادعای خود  مثبته  مدارک 
46- ط5 واحد 10، کد پستی 1584893117 مراجعه فرمایند. بدیهی است شرکت در مورد 
هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد 

1400/4/19-1400/3/19-1400/2/19 : چاپ  های  تاریخ  داشت. 
مدیر تصفیه -  سیدفرهاد میرکاظم
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ادبیات کودک و نوجوان،  نام گذاری روز ملی  از  انتقاد  با  محمدرضا یوسفی 

درباره سیطره ادبیات دولتی در این حوزه می گوید.به گزارش ایسنا، چند سالی 

است روز هجدهم تیرماه هم زمان با روز درگذشت مهدی آذریزدی- نویسنده 

ادبیات کودک و نوجوان - در تقویم رسمی کشور به نام روز ادبیات کودکان 

و نوجوانان نام گذاری شده است. هرچند این  نام گذاری با انتقادهایی از سوی 

نویسندگان این حوزه همراه بود. البته مخاطب این نام گذاری ها عموم مردم 

هستند تا به این موضوع توجه نشان دهند. در سال های اخیر در داوری جوایز 

کتاب ها،  لعاب  و  اما تصاویر خوش رنگ  پایین  کیفیت  محتوایی  از  معموال 

ادبیات ترجمه و موضوعاتی  ادبیات، رفنت به سمت  از  بازاری شدن بخشی 

از این دست سخن می گویند. مثال در بیانیه یکی از جوایز در داوری بخش 

ادبیات کودک و نوجوان آمده است: »در بخش داستان کودک و نوجوان، نظر 

کارشناسان بر رشد نسبی در محتوای آثار بود ولی مشکل عمده اغلب آثار این 

رده سنی را می توان به نگارگری و تصویرسازی های روی جلد و یا منت کتاب ها 

نسبت داد.در بخش شعر کودک و نوجوان سال به سال از توجه نارشان به 

شعر نوجوان کاسته شده و رویکرد افراطی به نرش کتاب های کارتونی فاقد 

محتوای ارزشمند برای خردساالن بیشرت می شود.« محمدرضا یوسفی، نویسنده 

ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا درباره نام گذاری روز ملی ادبیات 

بیان می کند:  است،  آذریزدی گره خورده  نام مهدی  با  که  نوجوان  و  کودک 

من با همه احرتامی که برای مرحوم آذریزدی قائلم، او را نویسنده ای خالق 

منی دانم، ایشان نویسنده بازنویس بود و من داستان خالقه ای از او ندیده ام. 

بازنویسی هم نیاز به خالقیت ندارد، شاید بگویید رشایط آذریزدی فرق دارد اما 

اگر به رشایط او هم برگردیم ما نویسنده خالق تری هم داریم مانند فضل الله 

مهتدی صبحی. در ایران ادبیات ما یک ادبیات دولتی است و دولت انتخاب 

می کند. من به عنوان نویسنده از این نام گذاری زیاد خوشحال نیستم؛ البته 

خوشحامل که روزی برای ادبیات کودک داریم اما زمانی که آذریزدی را منادش 

می کنند به عنوان نویسنده احساس حقارت می کنم و می گویم آیا ما نویسنده 

قدرمتندتری نداشتیم؟ داشتیم.او خاطرنشان می کند: نارش درد جانکاهی است 

که امروز بر ادبیات کودک و نوجوان عارض شده است. همه چیز دولتی شد 

البته بذرش پیش از انقالب کاشته شده بود؛ نفت آمد هم ما را پولدار کرد و 

خدماتی به ما داد و هم بدبختی های بسیاری برای ما آورد از  آن جمله این که 

همه چیز به حیطه مدیریت دولتی رفت. خوشبختانه ادبیات دولتی نتوانست 

ادبیات بزرگسال را تحت ترصف خود بگیرد اما نارش کودک که تعیین کننده 

است، دولتی است، خریدار تعیین کننده  هم دولتی است. هر نارش خصوصی 

هم چشمش به این است که کانون پرورش فکری یا آموزش و پرورش یا وزارت 

ارشاد چقدر از او کتاب می خرد. نارش امروز ما و حتی نویسندگان ما، مخاطب 

خود یعنی کودکان را فراموش کرده اند که من علتش را سلطه  دولت بر ادبیات  

می دانم، دولتی که یک بازنویس را مناد ادبیات کودک می کند. ادبیات باید 

خالقیت داشته باشد، آیا شام کسی را که در نقاشی کپی کاری کرده، مناینده 

نقاشی ایران می کنید؟ یا شاعری را که از دیگران الهام گرفته، شاعر برگزیده 

می کنید؟ منی کنید. بلکه فردوسی یا حافظ را مناد شعر می کنید زیرا در واژه 

و سوژه و پرداخت هرنی انقالب کردند. اما اتفاقی است که افتاده و اگر این 

حرف ها را می زنم این است که بدانید من با این انتخاب ها موافق نیستم، از 

اول هم موافق نبوده ام.یوسفی معتقد است سلطه ادبیات دولتی مخاطب را 

از نویسندگان گرفته  و ادامه می دهد: من با ۳۰ نارش کار می کنم، کمرت نارشی 

به جرب و بیشرت به اختیار چشم شان به بخش دولتی است. عوارض این نگاه این 

است که شام می گویید چرا امروز ادبیات کودک و نوجوان این طور است؟ چرا 

ترجمه مسلط شده؟ سواالت منطقی و درستی است. زمانی که ادبیات دولتی 

را رایج کنید نویسنده و نارش هم دولتی می شود. نویسندگان جوانی هستند که 

به خاطر عشقی که دارند، داستان می نویسند اما به محض این که جلو می آیند، 

با موقعیتی روبه رو می شوند که یا باید کارهای سفارشی بنویسند یا ننویسند.

ادبیاتی با موقعیت سیاوش وار و معصومانه

آیینه هنر 

آیین هرن 

گفت وگو با عذرا وکیلی - گوینده قدیمی

کرونا یک برنامه ۵۰ ساله را تعطیل کرد
عذرا وکیلی ـ گوینده و تهیه کننده پیشکسوت رادیو ـ سال هاست که در عرصه ی هرن با صدای زیبایش برنامه 

رادیویی »سالم کوچولو« را گویندگی می کند. حاال او از تعطیلی این برنامه ۵۰ ساله خرب می دهد و می گوید: 

کرونا این برنامه را تعطیل کرده است و معلوم هم نیست که چه زمان از رس گرفته شود.عذرا وکیلی درباره 

رشایط فعلی ساخت این برنامه به ایسنا گفت: بعد از ماجرای کرونا، برنامه »سالم کوچولو« را تعطیل کردیم 

و فعال قصد نداریم که ادامه دهیم.این گوینده در پاسخ به این سوال که آیا بچه های امروز هم رادیو گوش 

می دهند؟ گفت: بله؛ اگر برنامه ای ویژه و باب پسند بچه ها پخش شود، رادیو گوش می کنند. باید فکر کرد 

که چگونه و چطور می توان برای بچه ها برنامه سازی کرد. اگر حساب شده و جذاب باشد، می توانیم بچه ها 

را به سمت رادیو جذب کنیم.او در عین حال با اشاره به متایل کودکان به رسانه های جدیدتر عنوان کرد: االن 

بچه ها به سمت رسانه های جدید گرایش پیدا کرده و به سمشان کشیده می شوند. البته گروه سنی که به سمت 

رسانه های جدید می رود اگر خردسال باشند باید با حامیت پدر و مادر از محتوای رسانه های جدید استفاده 

کنند.این گوینده در همین راستا یک برنامه خوانش کتاب را برای کودکان در پایگاه ایرانصدا اجرا می کند که 

درباره این برنامه توضیح داد: یک برنامه کتاب خوانی برای ایرانصدا دارم که در آن کتابی درباره کودک و مربوط 

به گروه سنی الف و ب خوانش می شود و یک جلدش را قرار است من اجرا کنم.  عذرا وکیلی در پایان درباره 

دیگر برنامه هایی که برای کودکان دارد، گفت: شبکه اقتصاد هم یک برنامه قصه گویی برای شب بچه ها طراحی 

کرده است. این برنامه از رادیو اقتصاد پخش می شود و ایرانصدا هم حامیت می کند و قسمت های ضبط شده 

برنامه را در دسرتس مخاطبان قرار می دهد.


