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اخبار
ترجمه «بستنی قیفی» منتشر شد

کتاب «بستنی قیفی» نوشته ماریا بوتیوا
با ترجمه محمدرضا نظری توسط نشر عنوان
منتشر شد.
کتاب «بستنی قیفی» نوشته ماریا بوتیوا
بهتازگی با ترجمه محمدرضا نظری توسط نشر
عنوان منتشر شده است.
ماریا الکساندروونا بوتیوا ،نویسنده ،شاعر،
نمایشنامهنویس و روزنامهنگار ۱۹۸۰ ،در شهر
کیروف روسیه متولد شد .بوتیوا دانشآموخته
دانشکده روزنامهنگاری دانشگاه دولتی اورال در
شهر ی ِکاترینبورگ است .او تاکنون برنده جایزه
«تریاومف»  ،۲۰۰۵نامزد جایزه «دیبیوت»
سال  ،۲۰۰۵فینالیست جایزه بینالمللی ادبیات
کودک «زا ِوتنایا میچتا»  ۲۰۰۵و  ،۲۰۰۶جایزه
«آندری ب ِلی» و «پروز»  ۲۰۱۳و برنده فستیوال
کتاب کودک «داستان بلند-قصه»  ۲۰۱۸شده
است؛ این نویسنده روس در این مجموعه
داستانی با زبانی شیرین ،کودکانه و رئالیستی،
از دید راوی ،ماجراهایی را در سه فصل متنوع
از گذشته و حال سه دختر کوچک به تصویر
کشیده است.
«بستنی قیفی» تاکنون جوایزی ازجمله
جایزه افتخاری «والدیسالک کارپیوین» را
دریافت کرده و در سال  ۲۰۱۳نامزد دریافت
جایزه «کانگرو» شده است .این کتاب شامل ۴۵
داستان دارد.
اینکتاب با  ۲۳۰صفحه با قطع رقعی برای
رده سنی نوجوان و بزرگسال منتشر شده است.

پایان دوجشنواره ادبی و آمادگی برای نمایشگاههای تهران و فرانکفورت

برگزاری اختتامیه دوجشنواره ادبی و آمادگی
برای نمایشگاههای کتاب تهران و فرانکفورت
ازجمله مهمترین خبرهای حوزه کتاب و نشر در
اینهفته بودند.
«یکهفته با کتاب» اینهفته خبر افتتاح
یکفروشگاه کتابشهر دیگر در یکی از شهرهای
کشور را هم شامل میشود.
در ادامه مشروح گزارش اخبار برگزیده کتاب و
نشر را در آخرینهفته فروردین  ۱۴۰۱میخوانیم؛

آغاز ثبتنام خبرنگاران برای
نمایشگاه کتاب تهران

با ورود به خبرهای روز سهشنبه ،ابتدا به
خبر آغاز ثبتنام خبرنگاران برای حضور در
نمایشگاه کتاب تهران میرسیم .طبق اینخبر،
ثبتنام اصحاب رسانه برای حضور در سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از سهشنبه ۳۰
فروردین آغاز شد و تا  ۹اردیبهشت ادامه دارد.
برگزاری اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی

برگزاری جلسه کمیته خدمات شهری
نمایشگاه کتاب

جلسه کمیته خدمات شهری سیوسومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران روز شنبه ۲۷
فروردین با حضور نصراهلل آبادیان شهردار منطقه
هفت تهران ،علیمحمد مختاری مدیرعامل
سازمان بوستانها و فضای سبز تهران ،رضا
صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر
تهران ،اصغر عطایی مدیر کل امور خدمات
شهری شهرداری تهران ،حسین صفری
مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه،
مهدی داوری دولتآبادی مدیرعامل سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی ،محمدمهدی
عزیزی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند،
سعید غضنفری مدیرعامل سازمان بهشت زهرا
(س) ،قدرت اهلل محمدی مدیرعامل شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ،سیدامیر
فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان و
داود قربانیان مدیرعامل شرکت خدماتی کاالی
شهروند برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته تخصیص ،توزیع و
نظارت بر کاغذ

بیستودومین جلسه کمیته تخصیص ،توزیع
و نظارت بر کاغذ روز یکشنبه بیستوهشتم
فروردین تشکیل شد .این کمیته برای رسیدگی
به درخواست سایر ناشران به صورت منظم و با
فاصلههای کوتاه تشکیل جلسه خواهد داد و
درخواستها را بر اساس معیارهای تعیین شده
بررسی کرده و فرآیند تخصیص را انجام میدهد.
ِ
ایران
انتشار فراخوان حضور در غرفه
نمایشگاه فرانکفورت

یکی از خبرهای روز یکشنبه  ۲۸فروردین،
انتشار فراخوان حضور ناشران و تشکلهای نشر

ایران نمایشگاه فرانکفورت بود .هفتاد و
در غرفه
ِ
چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت
بیستوهفتم مهر ماه تا اول آبان ماه  ۱۴۰۱با
حضور جمهوری اسالمی ایران برگزار میشود که
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ،فراخوان ثبتنام
حضور در غرفه ملی ایران را در ایننمایشگاه منتشر
کرد.
افتتاح کتابشهر شهرضا

خبر دیگری که مربوط به یکشنبه اینهفته
میشود ،برگزاری مراسم افتتاح فروشگاه کتابشهر
شهرضا بود که در اینمراسم کتاب «نوشیدنی کج»
هم نوشته سمیرا مختاری که توسط دفتر نشر
معارف منتشر شده ،رونمایی شد.

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی هم روز
سهشنبه ،توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور
با همکاری بنیاد فرهنگی بین المللی امام رضا
(ع) و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی پارک
شهر برگزار شد.
برگزاری اختتامیه جایزه کتاب تاریخ
انقالب اسالمی

دیگر خبر مهم روز سهشنبه این بود که
اختتامیه دومین جایزه کتاب تاریخ انقالب اسالمی در
مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی برگزار شد و
برگزیدگان اینرویداد مورد تقدیر قرار گرفتند.
خبر ایرانایر برای نمایشگاه کتاب تهران

در یکی از اخبار روز سهشنبه  ۳۰فروردین
اعالم شد هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران طبق
تفاهمنامهای با ستاد اجرایی سی و سومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران برای تمام محمولههای
هوایی ناشران خارجی به مقصد نمایشگاه ۵۰
درصد تخفیف ارسال بار در نظر گرفته است.

کتاب «مسیر رستگاری» روانه بازار نشر شد

کتاب «مسیر رستگاری» روایت زندگی
رزمنده پرستار محمد (بهزاد) رستگاری نوشته
شبنم غفاری حسینی توسط انتشارات شهید
کاظمی منتشر و روانه بازار شد.
«مسیر رستگاری»؛ روایت زندگی رزمنده
پرستار محمد (بهزاد) رستگاری به تازگی به قلم
شبنم غفاری حسینی توسط انتشارات شهید
کاظمی روانه بازار شده است .پرستاران در دوران
دفاع مقدس با از خودگذشتگی و ایثار مثال زدنی
خود ،نقشآفرینی کردند .آنها در آن دوره باید
نقش روانشناس ،جامعه شناس ،روانکاو ،مشاور
و مربی را در آن شرایط ایفا میکردند .بنابراین
کار پرستاران تنها پرستاری و درمان مجروحان
نبود؛ بلکه آنها هم سنگ صبور رزمندگان و هم
در برههای از تاریخ جنگ تحمیلی که امکان
اهدای خون به مجروحان و آسیبدیدگان وجود
نداشت ،این وظیفه را بر عهده میگرفتند و پیش
قدم میشدند .بهزاد رستگاری نیز از همین دست
پرستارانی است که همه وجودش را وقف جبه و
مجروهان جنگ کرده بود .با اینکه او پرستار بود
و به عنوان نیروی پرستار اعزام شده بود اما همه
او را به عنوان دکتر میشناختند و صدا میزند.
این کتاب روایت یک عمر مجاهدت محمد
(بهزاد) رستگاری ،پرستاری که مجاهدتهایش
از دوران دفاع مقدس آغاز و تا ایام دفاع از
سالمت ادامه داشته را با قلمی روان و ساده به
تصویر کشیده است.
این کتاب در قطع رقعی و  ۳۴۴صفحه
منتشر شده است.

چهارمین دوره جایزه کتاب سال غزل
برگزار میشود

حامد ابراهیمپور دبیر جایزه کتاب سال
غزل از برگزاری چهارمین دوره این جایزه در
روزهای آینده خبر داد.
حامد ابراهیمپور دبیر جایزه کتاب سال
غزل درباره تازهترین دوره این رویداد گفت :این
جایزه به صورت دوساالنه برگزار میشد ،اما به
دلیل شیوع کرونا برگزاری چهارمین دوره آن
به تعویق افتاد ،اما قرار است به زودی فراخوان
دریافت آثار برای این دوره منتشر شود.
وی افزود :اعضای شورای سیاستگذاری
این جایزه شامل هادی خورشاهیان ،پوریا
سوری ،محمدرضا شالبافان و حامد ابراهیمپور
به این نتیجه رسیدند که در این دوره کتابهای
منتشر شده در سالهای  ۱۳۹۹ ،۱۳۹۸و ۱۴۰۰
پذیرفته شده و در چرخه داوریهای قرار بگیرند.
ابراهیمپور ادامه داد :عنوان جایزه کتاب
سال غزل است ،اما تمامی قالبهای شعر
کالسیک  -بجز کتاب کاملی از دوبیتی و
رباعی  -را هم دربر میگیرد ،به شرطی که
چهل درصد آثار کتاب ارسالی را غزل تشکیل
داده باشد .داوران را نیز غزلسرایان برتر کشور
تشکیل میدهند و تالش میکنیم تا داوران این
دوره نیز با داوران دورههای قبل تفاوت داشته
باشد ،چرا که بهرحال قالب کهن غزل پتاسیل
بسیاری در کشور دارد.دبیر جایزه کتاب سال
غزل همچنین با اشاره به این نکته که در تمامی
دورههای برگزاری این جایزه «چندصدایی»
حاکم بوده است ،گفت :داوران در تمامی این
دورهها از سلیقههای مختلف شعری بودهاند.
یعنی از تمامی جریانهای رایج در غزلسرایی
میان داوران این جایزه نمایندهای حضور داشته
تا همه غزلسرایان و عالقهمندان به غزل بتوانند
آثار خود را در این جایزه شرکت دهند .شاعر
مجموعه غزل «سرخپوستها» اضافه کرد :من
نماینده نوع خاصی از غزل هستم ،اما به عنوان
دبیر این جایزه وظیفه دارم تا شرایطی را فراهم
کنم که همه غزلسرایان کشور زیر یک سقف
جمع شوند و آثارشان در فضایی کام ً
ال عادالنه
مورد داوری قرار گیرد .به همین دلیل سلیقه
شخصی من ،مدل نگارشیام و تعریف من از
شعر ،تأثیری در انتخاب غزلسرایان برتر در این
جایزه ندارند .بنابراین داوران این دوره نیز از
غزلسرایان نامی کشور در تمامی نحلهها هستند
با این شرط که در دورههای پیشین جایزه کتاب
سال غزل داوری نکردهاند .ابراهیمپور در پایان
گفت :طی روزهای آینده فراخوان جایزه در
خبرگزاریهای کشور منتشر خواهد شد .ضمن
این اسامی داوران نیز توسط سخنگوی شورای
سیاستگذاری به اطالع عموم خواهد رسید .این
جایزه مانند دورههای قبل با همکاری و حمایت
کانون ادبیات ایران برگزار میشود.

توسط نشر چترنگ چاپ شد؛

حل «معادله نیمه تابستان» در کتابفروشیها

رمان پلیسی «معادله نیمه تابستان» نوشته کیگو هیگاشینو با
ترجمه سعیده قاسمیان توسط نشر چترنگ منتشر و راهی بازار نشر
شد.
رمان پلیسی «معادله نیمه تابستان» نوشته کیگو هیگاشینو
بهتازگی با ترجمه سعیده قاسمیان توسط نشر چترنگ منتشر و راهی
بازار نشر شده است .اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «همهخوان»
است که اینناشر منتشر میکند.
کیگو هیگاشینو نویسنده  ۶۴ساله ژاپنی متولد سال  ۱۹۵۸است
که بهعنوان نویسنده داستانهای پلیسی و جنایی شناخته میشود.
او را بهعنوان پرخوانندهترین نویسنده ژاپن میشناسند که صدها
میلیوننسخه از کتابهایش در جهان به فروش رسیده و نزدیک به
 ۲۰فیلم سینمایی و سریال با اقتباس از آثارش ساخته شده است.
از ایننویسنده ،پیشتر ترجمه دو کتاب «رستگاری یکقدیسه » و
«فداکاری مظنون  »Xتوسط نشر چترنگ منتشر شده است.
رمان «معادله نیمه تابستان» سومینرمان از سری کارآگاهی
کارآگاه گالیله است که شخصیت محوریاش ،فیزیکدانی بهنام مانابو
یوکاوا است که به کاراگاه گالیله شهرت دارد .او بهعنوان مشاور علمی

پروژه بحثبرانگیزی در زمینه حفاری بستر دریا به خلیج هاری،
شهری ساحلی در استان شیزوئوکا ،میرود .وقتی جسد یکی از
مهمانان مسافرخانهای که یوکاوا در آن سکونت دارد ،پیدا میشود،
گالیله درگیر ماجرایی میشود که باید پرده از قتلهای قدیمی و
تازه بردارد...
«معادله نیمه تابستان» در  ۶۴فصل نوشته شده است.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
صحنهای در ذهن کوساناگی شکل گرفت :زن و مردی بعد از
مدتها همدیگر را مالقات میکنند .مرد بیزنسمن موفقی بوده که
همهچیزش را از دست داده ،حتی همسرش را .زن میزبان سابقی بوده
که از هردستی که داده بود ،از همان دست پس گرفته و ورشکسته
شده .چه حرفی ممکن بود بینشان ردوبدل شده باشد که موقع
نوشیدن گریه کند و روز بعدش دنبالش بدود و برای ریختن خونش
چاقو بکشد؟ کوساناگی پرسید« :دوست چطور؟ کسی رو میشناسین
که بهشون نزدیک بوده باشه؟ یا میکده دیگهای که ممکنه پاتوقشون
بوده باشه؟»
موری گردنش را خاراند و گفت« :خب ،نه راستش .خیلی وقت
ُ

پیش بود و ما هم اونقدرها با هم حرف نمیزدیم».
کوساناگی گفت« :درسته ».و دفترچهاش را داخل جیبش
برگرداند .آنطور که پیدا بود بیش از بیست سال گذشته بود .حتی
توقع نداشت موری همینها را هم یادش بیاید.
اینکتاب با  ۴۶۷صفحه ،شمارگان ۷۰۰نسخه و قیمت  ۱۳۸هزار
تومان منتشر شده است.

قاچاق گندم به عراق در جنگ دوم جهانی

شکلگیری قاچاق گندم نقش داشتند؟ گندم از چه
مسیری و چگونه قاچاق میشده است؟ دولت برای
ممانعت از این روند چه راهکارها یا راهکارهایی
ارائه کرده است؟ پیامدهای عملکرد دولت در

کاهش قاچاق گندم چه بود؟»
برای پاسخگویی به پرسشهای فوق این کتاب
با نگاهی آسیبشناسانه به بررسی تحلیلی قاچاق
و وضع قوانین و مقررات برای جلوگیری از آن
پرداخته و از زوایایی چند به بررسی علل آن همت
گماشته است .بنابراین فرضیههای پژوهش مبتنی
بر این است که اقدامات دولت برای جلوگیری از
قاچاق به طور عام و قاچاق گندم به طور خاص
قبل از مشروطیت یا نظامنامه و بعد از آن از طریق
تعرفهها و تدوین مقررات از طریق مجلس شورای
ملی و بعدها پس از شکلگیری سازمانها و نهادها
و تخصصی شدن وظایف آنها از طریق تصویب
نامهها و مقررات درون نهادی صورت میگرفته
است و تالشهای دولت به دالیل مختلف اعم از
عدم همکاری الزم توسط دولت عراق ،مشکالت
داخلی ،جنگ جهانی دوم ،کسب سود بیشتر توسط
قاچاقچیان و… ناکام میماند.
نویسنده نوشته است« :فقر و نبود امکانات
برای فعالیت اقتصادی قانونی ،مناقشات محلی،
تغییر وضعیت معیشتی ایالت ،دگرگونیهای

سیاسی -اجتماعی در عراق و جنگ جهانی دوم
در شکلگیری قاچاق نقش بسزایی داشتند .با
توجه به بررسیهای اسنادی مسیر قاچاق گندم
در اغلب موارد از ایران به عراق بوده و به ندرت
از عراق به ایران صورت میگرفته است .تدوین
مقررات و قوانین متمرکز بر مسئله قاچاق و عوامل
ایجادکننده آن و بودجه برای اداره مستحفظین
مرزی ،تأسیس ادارات جدید در جهت جلوگیری
از قاچاق با گسترش سازمانهای نهادهای موجود
و … از جمله اقدامات دولت برای رفع این معضل
بوده است .اما وضع قوانین و تالش دولت در اجرایی
کردن آن برای حل معضل قاچاق و علیالخصوص
قاچاق گندم نتوانست کارآمد باشد.
بررسی و تحلیل علل قاچاق و نیز قوانین
وضع شده در سالهای بین  ۱۳۰۲تا  ۱۳۲۴نقطه
تمرکز این پژوهش خواهد بود .بنابراین هدف از
این پژوهش تنها وقایعنگاری رویدادهای ماخوذ از
اسناد نیست بلکه میکوشد تا با تکیه بر منابع دست
اول به شیوهای علمی و بیطرفانه با بهرهگیری از
تحوالت نظام سیاسی ایران موضوع را دنبال کند».

گزیده مقاالت حسین کاظمزاده ایرانشهر منتشر شد
کتاب «آرمان ایرانشهر» شامل گزیدهمقاالت حسین کاظمزاده
ایرانشهر با گزینش محمدمهدی مقیمیزاده توسط انتشارات جهان
کتاب منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب «آرمان ایرانشهر؛ گزیدهای از مقاالت حسین کاظمزاده
ایرانشهر» با گزینش محمدمهدی مقیمیزاده بهتازگی توسط
انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است .اینکتاب
هشتمینعنوان از مجموعه «ایران ما» است که اینناشر منتشر
میکند.
حسین کاظمزاده ایرانشهر نویسنده و روزنامهنگار ،متولد سال
 ۱۲۶۲در تبریز و درگذشته به سال  ۱۳۴۰در سوئیس است .او از
سال  ۱۳۰۱تا  ۱۳۰۶مجله ایرانشهر را در برلین منتشر میکرد که
همیننام روی او باقی مانده است« .مناجات باطنی»« ،شرح حال و
آثار موالنا»« ،شرح زندگانی زرتشت»« ،شرح زندگانی پیامبر اسالم»
و  ...از جمله کتابهای او هستند .کاظمزاده را بهعنوان یکی از
طرفداران مشروطه میشناسند.
مقاالتی که برای انتشار در قالب کتاب «آرمان ایرانشهر»

انتخاب شدهاند ،مربوط به مجله ایرانشهر و دورهای از زندگی
کاظمزاده ایرانشهر هستند که دوران گذار از سلطنت قاجار به
پهلوی محسوب میشود .ایرانشهر هم در ایندوره مانند دیگر
روشنفکران معاصرش بر حرکت سریع ایران در مسیر تجدد
تاکید داشت .در اینزمینه هم تغییرات و اصطالحات معینی را
مدنظر داشت .به گفته محمدمهدی مقیمیزاده ،همانطور که
میرزاملکمخان یا میرزاآقاخان کرمانی را میتوان پیشگام بیداری
ایرانیان و بانیان نهضت مشروطه قلمداد کرد ،روشنفکرانی چون
تقیزاده و ایرانشهر را هم میتوان بانیان اندیشه اصالحات
حکومتی در ایران دانست .بخش مهمی از اندیشههای ایندو در
دوران پهلوی اول به کار گرفته شدند.
کتاب پیش رو  ۱۰مقاله را با اینعناوین شامل میشود:
«شرقشناسی و غربشناسی»« ،خصایص ایرانیان»« ،انقالب و تربیت
اجتماعی»« ،جوانی و جوانان ایرانی»« ،ملیت و روح ملی ایران»،
«معارف و ارکان سهگانه آن»« ،دین و ملیت»« ،نگاهی به فلسفه
زردشت و اخالق امروزی ما»« ،راه نو در تعلیم و تربیت» و «تعلیم و

تربیت در مدارس».
در بخشی از مقاله «معارف و ارکان سهگانه آن» میخوانیم:
ما با اینکه جمهوریت را آخرین چاره درد میدانیم و قبال هم
آن را خوشامد گفته و پیشواز کردیم باز چنانکه گفتیم ،عقیده ما
بر این است که تا زمینه اصالحات را حاضر نکنیم و ملت را قابل به
قبول شرایط تجدد نسازیم نه از جمهوریت و ا نه از انقالب سودی
نخواهیم برد.
ِ
پشت سر سوختن ،یک
یک انقالب وقتی ثمر میبخشد که در
ساختنی هم داشته باشد و با برانداختن ،یک برافروختنی هم همراه
شود .بدبختانه در میان ملت ایران هرکس برای خرابکردن آماده و
حاضر است لیکن برای آباد کردن قابل و شایق نیست .چه ،خرابکردن
هزاربار آسانتر از آبادکردن است و لوازم و اسباب آبادکردن آماده
نیست چونکه ما یک پایه محکم علمی و اخالقی و دینی نداریم زیرا
که از یکمعارف درست و رسا و سودمند بیبهره هستیم.
اینکتاب با  ۱۳۶صفحه ،شمارگان  ۴۰۰نسخه و قیمت  ۴۵هزار
تومان منتشر شده است.

« ۱۱۰داستان دوران جوانی امیرالمومنین» به چاپ دوازدهم رسید

کتاب « ۱۱۰داستان دوران جوانی
امیرالمومنین امام علی (ع)» توسط انتشارات
سروش به چاپ دوازدهم رسید.
کتاب « ۱۱۰داستان دوران جوانی
امیرالمومنین امام علی (ع) که توسط دفتر مشاور
رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان جمع
آوری شده ،بهتازگی توسط انتشارات سروش به
چاپ دوازدهم رسیده است.
جامعه ما جامعه جوانی است و جوانان ما در
اوج سرافرازی و توان ،بیش از دیگران در خطر

تهاجم کجروان و کجاندیشان هستند و در این
میان آشنایی با زندگی حضرت امام علی (ع) با
تمام فراز و نشیبهای آن ،درسهای ناخوانده و
نکات بسیاری دارد که توجه به آن ،مسیر هدایت
نسل جوان را هموار و سعادت آنان را در پی خواهد
داشت.
در حقیقت یکی از بهترین راهها برای ارائه الگو
به نوجوانان و جوانان ،عرضه داستانهایی است از
زندگی آن الگوها ،زیرا خواننده در جریان داستان
با شخص اول آن داستان همذات پنداری میکند

اخبار
نقد همایون همتی از عرفانهای
نوپدید در قالب کتاب منتشر شد

«عرفان عص ِر جدید»
نشر نامک کتاب
ِ
نوشته همایون همتی را منتشر کرد.
«عرفان عص ِر جدید» نوشته همایون همتی
ِ
در  ۳۲۲صفحه و بهای  ۱۱۰هزار تومان توسط
نشر نامک منتشر شده است .همتی در این کتاب
به نقد عرفانهای نوپدید پرداخته است ،پروژهای
که چندین دهه است که آن را در دست دارد.
در فصول آغازین به ماهیت و کارکردهای
عرفان اشاراتی میرود و سپس به عرفانهای دینی
که در بستر ادیان بزرگ الهی پدیدار گشتهاند
میپردازد و سپس تاریخچه و اصول و مبانی عمده
عرفانهای عصر جدید را معرفی میکند.
نویسنده در مقدمه اشاره کرده این کتاب از
سر اعتقاد راسخ به عرفان و اهمیت آن در زندگی
بشر نگاشته شده و در واقع نوعی آسیبشناسی و
آفتزدایی از عرفان اصیل و حقیقی است که در
روزگار آشوبناک و فتنهخیز کنونی رواج و رونق
یافته و با شعارهای فریبنده ،مشتاقان معنویت را
به خود مشغول ساخته است.

مجموعه چهارجلدی «دری به باغ
نور» برای نوجوانان منتشر شد

انتشارات مدرسه مجموعه چهارجلدی
«دری به باغ نور» اثر سید جواد بهشتی و ناصر
نادری را برای نوجوانان منتشر کرد.
مناسبت ایام ماه مبارک رمضان مجموعه
چهارجلدی «دری به باغ نور» به کوشش سید
جواد بهشتی و ناصر نادری توسط انتشارات
مدرسه برای نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر
شده است.
اینمجموعه شامل گزیدهای از آیات مبارک
قرآن کریم ،دعاها ،مناجات ،خطبهها ،نامهها و
حکمتهای امام علی (ع)  -دعاها و نیایشهای
امام سجاد (ع) و همچنین برخی ادعیه و زیارات
است که هر کدام گنجینهای از معارف و عقاید
دینی را در خود حفظ کرده است .در گزینش
این متون نیازها و عالیق مخاطبان نوجوان و
جوان در اولویت بوده است.

اعمال تخفیف  ۵۰درصدی محمولههای
هوایی به مقصد نمایشگاه کتاب

«تجارت غیرقانونی» بازنشر شد

سومین چاپ کتاب «تجارت غیرقانونی :قاچاق
گندم در سرحدات غربی ( ۱۳۰۴-۱۳۲۴ش)»
نوشته زهرا شریف کاظمی توسط نشر تاریخ ایران
منتشر شد.
نشر تاریخ ایران چاپ سوم کتاب «تجارت
غیرقانونی :قاچاق گندم در سرحدات غربی
( ۱۳۰۴-۱۳۲۴ش)» نوشته زهرا شریف کاظمی
را با شمارگان هزار نسخه ۲۳۴ ،صفحه و بهای ۹۰
هزار تومان منتشر کرد.
چاپ نخست این کتاب سال  ۱۳۹۵با
شمارگان هزار نسخه و بهای  ۲۵هزار تومان منتشر
شده بود .چاپ دوم این کتاب نیز سال  ۱۳۹۶با
شمارگان هزار نسخه و بهای  ۲۷هزار تومان در
دسترس مخاطبان قرار گرفت .مؤلف در این کتاب
با تکیه بر اسناد در صدد است تا به دالیل تاریخی
چرایی قاچاق گندم از ایران به عراق بپردازد.
در مقدمه کتاب در شرح قاچاق در ایران عصر
پهلوی نخست آمده است« :چرا تجارت غیرقانونی
به ویژه گندم در مرز ایران و عراق در سالهای
 ۱۳۰۴تا  ۱۳۲۴تداوم یافت؟ و اینکه چه عواملی در
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و گویی زندگانی او را زیست میکند .کتاب «۱۱۰
داستان دوران جوانی امیرالمومنین امام علی (ع)»
نمونهای است از این روش ارائه الگو که ،عالوه بر
این مزیت ،خواننده را با زندگی امیرالمؤمنین نیز
آشنا میسازد.
این اثر یکصد و ده داستان کوتاه و
واقعی از زندگی آن حضرت را در هفت فصل
موضو عبندی و ارائه کرده است که شامل علی
در دوران کودکی و نوجوانی ،علی در مکتب
تعلیم و تربیت ،علی در محراب دعا و عبادت،

علی در میدان جنگ و شجاعت ،علی بر
قلههای اخالق و فضیلت ،علی در موضع ارشاد
و هدایت ،و علی در عرصه کار و خدمت است
که همگی مستند به منابع معتبر هستند که
در پانوشت صفحات به آن منابع اشاره شده
است.
چاپ دوازدهم کتاب « ۱۱۰داستان دوران
جوانی امیرالمومنین علی (ع)» با  ۱۳۶صفحه،
شمارگان  ۴۳۰۰نسخه و قیمت  ۴۰هزار تومان
عرضه شده است.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران طبق
تفاهم نامهای با ستاد اجرایی سیوسومین
نمایشگاه کتاب برای محمولههای هوایی ۵۰
درصد تخفیف ارسال بار در نظر گرفته است.
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران طبق
تفاهم نامهای با ستاد اجرایی سی و سومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای تمام
محمولههای هوایی ناشران خارجی به مقصد
نمایشگاه  ۵۰درصد تخفیف ارسال بار در نظر
گرفته است.این تخفیف برای تمام پروازهای
بینالمللی در تمام نمایندگیهای هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران (هما) اعمال شده و کرایه
حمل ارسال کتاب توسط ناشران شرکت کننده
در سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
مشمول  ۵۹درصد تخفیف میشود.سیوسومین
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از  ۲۱تا
 ۳۱اردیبهشت در محل مصلی امام خمینی (ره)
به دو شکل حضوری و مجازی برگزار میشود.

هشدار کمیته حمایت از انقالب اسالمی
مردم فلسطین به اسرائیل

کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم
فلسطین نهاد ریاست جمهوری در واکنش به
جنایات جدید صهیونیستها در مسجداالقصی
بیانیهای صادر کرد و به اسرائیل هشدار داد.
کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم
فلسطین نهاد ریاست جمهوری در واکنش به
جنایات جدید صهیونیستها در مسجد االقصی
بیانیهای صادر کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
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/سوره بقره ،آیه /۴/۱۱ همزمان با ایام و لیالی ماه
مبارک رمضان ،که همه دنیا در آن با مسلمانان
همنوایی کرده و عبادات آنها را گرامی میدارند،
شاهد هتک حرمت قبله اول مسلمین و جنایات
رژیم غاصب صهیونیستی علیه مسجد االقصی و
مردم مظلوم فلسطین هستیم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:
دولت نامشروع اسرائیل و شهرکنشینان
غاصب  -که اینک با خیانت برخی سردمداران
کشورهای عربی ،وقیحتر از گذشته نیز شدهاند  -با
هجوم به مسجد االقصی ،صدها نفر از نمازگزاران
را مجروح کرده و بر تهدیدات و مشکالت این
ملت مظلوم افزودهاند .کمیته حمایت از انقالب
اسالمی مردم فلسطین» با اعالم پشتیبانی کامل
از این ملت رنجدیده و مقاوم ،ایستادگی آنان در
برابر زیاده خواهی صهیونیستها را میستاید و
بر استمرار آن تأکید میکند.این کمیته همچنین
به رژیم صهیونیستی هشدار میدهد که دست
از تعرض به مردم روزهدار و اهانت به مسجد
االقصی بردارد .بی شک این اقدامات نه تنها
موجب خالصی صهیونیستها از بحرانهایی که
در ذات این رژیم وجود دارد نمیشود ،بلکه باعث
تعمیق کینهها گردیده و آتش جنگ را بیش از
پیش شعلهور مینماید .از علمای بالد اسالمی،
آزاداندیشان و آزادیخواهان جهان نیز میخواهیم
که ظلمهای آشکار اشغالگران را ببینند ،و برای
دفاع از حق مشروع و طبیعی مردم بی دفاع
فلسطین به میدان بیایند.
همچنین به سران کشورهایی که زیر بار
عادی سازی ننگین روابط با رژیم صهیونسیتی
رفتند و آنها که این وسوسه را دارند ،میگوئیم
که صحنههای امروز قدس را ببینند و بدانند
که تعرضهای مکرر صهیونیستها به اماکن
مقدسه و مردم بیپناه بیت المقدس ،نتیجه بی
عملی ،انفعال و خیانت آنان استَ .أل لَع َن ُة َّ
الل
َعلَی َّ
ب
أی َمن َقلَ ٍ
«سیعلَ ُم ال ّ َ
ذین َظلَموا ّ
الظالِمِین و َ
ین َقل ِبون

