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گروه فرهنگ و هنر :امسال هفتهی کتاب
و کتابخوان��ی در حاش��یهی اتفاقات پس
از افزایش نرخ بنزین گم ش��د و برنامههای
دولت��ی و غیردولتی مربوط به این هفته هم
بدون اطالعرسانیهای مرسوم و فراخوانها
به ش��کل محدودی برگزار ش��د .در همین
روزه��ا و در میانهی این هفته ،دانشآموزان
«دبستان پرسش» با همراهی معلمان خود
دو روز را ب��ا کتابگردی در کتابفروش��ی
«کتاب مستطاب» گذراندند.
یلدا صدوقی مش��اور و روانش��ناس کودک
ای��ن مدرس��ه درب��ارهی این اتف��اق گفت:
«کتابخوان��ی را بای��د از س��نین پایین به
کودکان آموخت و الزم اس��ت آنها را با این
امر فرهنگی آشنا کرد .آشنایی افراد با کتاب
از س��نین پایین بهویژه در دورهی دبستان،
گام بلندی برای ایجاد عالق ه به کتابخوانی
در س��نین باالت��ر اس��ت .وقت��ی ارتق��ای
سطح مطالعه به س��مت کتابهای درسی
جهت پیدا میکند به این معنی اس��ت که
کتابهای غیردرسی کنار گذاشته میشود
و بهمجرد اینکه بچهها به مدرس��ه میروند
سهم کتابهای غیردرسی در بین خانوادهها
کم میشود و اینیک ضعف فرهنگی است.
همانقدر که توجه به کتابهای درسی برای
دانشآموزان مهم است ،مطالعهی کتابهای

غیردرس��ی هم واجب است .امسال تصمیم
جمعی ما در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه
این بود که در هفتهی کتاب و کتابخوانی
همهی دانشآموزان را به کتابفروشی ببریم
تا هم برایش��ان دربارهی کتاب بگوییم و هم
کتابهایی را که دوست دارند تهیه کنند».
این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ادامه
داد« :اگر کتاب در اختیار کودک نباشد دچار
س��وءتغذیه اطالعاتی میشود و این موضوع
در آینده و سرنوش��ت کودکان اهمیت دارد.
م��ن در ای��ن برنام��هی کتابگ��ردی برای
دانشآموزان کتابهای «کاش پاهای اردکی
داشتم»« ،مس��خرهام نکن» و «قانون برای
من نیس��ت» را خواندم و ب��ا همراهی آنها
دربارهی موضوعهایی که در این داس��تانها
بود صحبت ک��ردم .درونمایه این کتابها
افزای��ش عزتنفس ،مهارته��ای زندگی و
آش��نایی با قانون بود که برای دانشآموزان
در این سن موضوعات بسیار مهمی است».
سارا ستودهنژاد مدیر مرکز کتاب مستطاب
هم درب��ارهی ای��ن اتفاق فرهنگ��ی گفت:
«تولی��دات فعلی کتاب بهوی��ژه در حوزهی
کودک و نوجوان کام ً
ال متنوع و بهروز است
و ب��رای هم��هی گروههای س��نی و همهی
س�لایق کتابهای خوبی منتش��ر میشود.
ب��رای کودکان هم مهم اس��ت که از همین
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س��ن با نحوهی انتخاب کتاب مناسب سن
و عالقهش��ان آش��نا ش��وند .خیلی از پدر و
مادرهای��ی که به م��ا مراجع��ه میکنند از
بیعالقگی فرزندانشان نسبت به کتاب گالیه
میکنند و م��ن به همهی آنه��ا میگویم
ک��ه خانوادهه��ا بهوی��ژه پدر و م��ادر اولین
الگوی بچهها هستند .اگر آنها کتابخوان
باش��ند ،مطمئناً فرزندانش��ان هم به کتاب
خواندن عالقهمند میشوند .در مدارس هم
اگر معلمها اهل مطالعه باش��ند ،قطعاً روی
عالقهمن��دی آنها ب��ه کتابخوان��ی تأثیر
بس��زایی دارد ».وی ادامه داد« :چند سالی
اس��ت به ابتکار احمد مس��جدجامعی وزیر
سابق فرهنگ و ارش��اد اسالمی یک روز در
هفتهی کتاب ب��ه ن��ام «روز کتابگردی»
است و مردم به کتابفروشیهای شهرشان
میرون��د و آن روز را با کت��اب میگذرانند.

امس��ال با اتفاقهایی ک��ه در هفتهی کتاب
افتاد این رس��م فراموش شد اما خوشحالیم
که توانس��تیم دو روز را در این هفته میزبان
کتابگردی دانشآموزان سیرجانی باشیم».
اگر پای گفتههای اغل��ب اهالی مطبوعات،
مترجمان و نویسندگان پیشکسوت بنشینید
هم��ه آنها بدون اس��تثناء حتی اگر ش��ده
اش��ارهای کوت��اه به کتابفروش��یهایی که
در جوانی میرفتهاند خواهند داش��ت .حاال
ای��ن نس��ل که بهخوب��ی تربیتش��ده و به
ثمر نشس��تهاند ،ما باید به فکر نسل آینده
باشیم .این مسئله آنقدر مهم است که اگر
مس��ئوالن از همین حاال چارهای نیندیشند
باید بدانند که تا چند سال آینده نمیتوانند
منتظ��ر مخاط��ب ج��دی کتابخوان��ی
باشند .بخش��ی از این نگرانی به دلیل قطع
ش��دن تعاملی اس��ت که باید میان مردم و

کتابفروشیهای اطراف محل زندگیشان
باشد که نیست .وقتی کتابفروشیها بهمرور
تعطیل شوند آنوقت است که بچهها کمکم
با این بخش بیگانه میشوند .چون از وقتی
چشم باز میکنند اطراف خود هر نوع مغازه
و فروشگاهی میبینند جز کتابفروشی.
کمکم این تصویر ذهنی در تفکر کودکان
و نوجوان��ان نق��ش میبندد ک��ه کتاب و
کتابخوانی به قش��ر خاص��ی تعلق دارد.
این بالیی اس��ت که بر س��رکتاب در سبد
کاالی زندگی ما آمده اس��ت ،همه نیازها
در اولویت هس��تند جز کتاب .چراکه این
ارتباط قطعش��ده اس��ت .ای��ن مهمترین
مس��ئلهای است که در حوزهی کتاب باید
درب��ارهاش صحبت ک��رد و نهتنها در این
ای��ام ،بلکه در تمام س��ال کاری کنیم که
مردم متوجه ضرورت آن شوند.

جناب آقایان رضا و رحیم رئیسی زاده
با نهایت تاس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند متعال شادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان
معزز را مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره و اعضای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی
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شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد “تأمین دو دستگاه ترانسفورماتور” مورد نیاز خود را به

شرح جدول ذیل از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید.

خانواده محترم رئیسیزاده

مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود

نمایند  .مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز سه شنبه م��ورخ  98/9/26در مح��ل دفترکمیسیون مع�امالت

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

گرگ و میش
هوای خردادماه

جناب آقایان

غالمرضا و علی شریعت

مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض
نم�وده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر
و سالمت بازماندگان را مسئلت مینمایم.

با نهایت تأس�ف مصیبت درگذش�ت اب�وی بزرگوارتان را حضور
شما تسلیت عرض مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده محترم رئیسیزاده

خانواده محترم رئیسیزاده

مصیبت وارده را حضور ش�ما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت
بازماندگان معزز را مسئلت مینمایم.

مصیبت وارده را حضور ش�ما عزیزان تس�لیت ع�رض نموده ،از
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت مینمایم.

خانواده محترم رئیسیزاده

خانواده محترم رئیسیزاده

مصیب�ت وارده را تس�لیت ع�رض نم�وده ،از درگاه یگان�ه قادر
متعال ش�ادی روح و علو درجات آن مرحومه و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت مینماییم.

با نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند
تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان شادی روح آن مرحومه
و صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

خانواده محترم رئیسیزاده

خانواده محترم رئیسیزاده

با نهایت تأس�ف و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر و س�المت
بازماندگان را مسئلت مینمایم.

مصیبت وارده را حضور ش�ما س�روران ارجمند تس�لیت عرض
نم�وده ،از درگاه خداوند متعال ش�ادی روح آن مرحومه و صبر
و سالمت بازماندگان را مسئلت مینمایم.

جناب آقای

خانواده محترم

بنیادپور

علی مکیآبادی

علی و عماد گنجعلیخانی

وحید پورخسروانی

لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد

تازه های نشر

این عنوان س��ومین جلد کت��اب خاطرات احمدزیدآبادی اس��ت که به
تازگی از س��وی نشر نی منتشر شده است .این جلد کتاب زیدآبادی پر
علی خاله شروع میشود،
از ش��خصیتهای نامآشناست .کتاب با مرگ ِ
کارگری که از ارتفاع میافتد و چند روزی به کما میرود و سپس فوت
میشود .کتاب اما بهناگاه ریتم جدیدی به خود میگیرد .تورم اقتصادی
دوران هاشمی رفس��نجانی ،کار در روزنامه اطالعات ،تولد فرزند و آغاز
خدمت س��ربازی .چیزی هم نمیگذرد که رییسجمهور تغییر میکند
و بهناگاه خواننده کتاب پرت میشود به کلی وقایع سیاسی اجتماعی.
نویس��نده گرچه خ��ود را تاریخنویس نمیداند ام��ا خواندن این جلد از
خاطرات او بخشی از تاریخ شفاهی تاریخ معاصر است.

جغدهای ناشوم عنوان نمایشگاه نقاشی گروهی کودکان و نوجوانان است که از هفته گذشته
تا فردا  10آذر در نگارخانه راز فرهنگس��رای شهر برپاست .مهدیه زیدآبادی از برپاکنندگان
این نمایش��گاه فردا یکش��نبه را آخرین روز برپایی نمایشگاهش اعالم کرد و گفت :در این
نمایشگاه که با حضور  22نفر شرکتکننده از هنرجویان بین سنین  4تا  13سال برگزار شده
است شرکت کنندگان آثار زیبای خود را به نمایش درآوردند.
زیدآبادی در اهداف تش��کیل این نمایش��گاه گفت :اهداف برگزاری نمایشگاه ایجاد انگیزه و
همچنین کشف استعدادها و تواناییهای کودکان و نوجوانان بود و هرکدام از هنرمندان این
داستان «جشنهای ایرانی و داستانی»خود کردهاند تا بیان
نمایشگاه ،جغد ناشوم خود را وارد
ِ
کنند جغد داستان ما شوم نیست.

جناب آقای حاج ناصر رئیسی زاده

در التم�اس خودخواه�ی فراوانی وجود
دارد تا در دعا
■ آب ،تشنهیِ صافی ،زاللی ،پاکی و روشنی
است.
■ بیچاره آبی که از ماهی تشنهتر است.
■ در س��کوت به دنبال فریاد گش��تم ،گفتند :نگرد ،که بس��یار
گشتهاند.
■ چه بسیارند بیچاره نجواهایی که همه روزه در دریای سکوت
غرق میشوند.
■ با هجوم جمع گربهها ،سگ از درخت باال میرود.
■ هر وقت ماهی از رفع تشنگی سیر شد ،دنیا به آخر میرسد.
■ سرچشمهی رودخانه آنقدر تشنه بود که خودش را نوشید.
■ داریم میبینیم :بیچاره میلیونرها هم زمین میخورند و هنوز
زمین نخورده ،معالجه میشوند.
■ زندهایم و دیندار و ش��کر خدا باران و آفتاب زندگیمان را تر
و خشک میکنند.
■ خاکستر را باد برد و آتش بیآرامگاه شد.
■ جای شکرش باقی است که سراب واقعیتی است که حقیقت
ندارد.
■ ت��ا خودم��ان نخواهی��م ،تجربهه��ا نمیتوانند چی��زی به ما
بیاموزند.
نکردن اشتباههای گذشته است.
قیت ،تکرار
ِ
■ مو ّف ّ
■ تا خودمان نخواهیم ،نمیتوانیم یک انسان واقعی باشیم.
عزیزان ارجمند! اندوه بیماریِ روح است و نومیدی ِ
مرگ آن.
■
ِ
خودخواهی فراوانی وج��ود دارد تا در دعا برای
■ در التم��اس
ِ
همنوعان.

حاج ناصر رئیسیزاده
ریاست محترم اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل
با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور شما و خانواده
گرانقدرتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز را
مسئلت مینماییم.

رضا شهبا
رئیس اتحادیه صنف درودگران و کابینت چوبی

مهدی مکیآبادی و پرسنل حمل و نقل گهرهمکار

میثم چراغینسب

محمدعلی و قاسم داوند

محمود زمانی

رئیسیزاده
ب�ا نهایت تأس�ف مصیبت وارده را حضور ش�ما
س�روران ارجمند تسلیت عرض نموده ،از درگاه
ای�زد من�ان ش�ادی روح آن مرحوم�ه و صبر و
سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

محمدعلی و قاسم داوند

