به مدیریت مجید مجیدی اعالم شد؛

معرفی اعضای هیات انتخاب رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم»

اعضای هیات انتخاب سومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» به
مدیریت مجید مجیدی اعالم شدند.
به گزارش امتیاز؛ محمد رهبر دبیر سومین رویداد «تصویر دهم»،
اعضــای هیات انتخاب این رویداد فیلم کوتاه را معرفی کرد .اعضای
این هیات به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
حمید بهرامیان (کارگردان سینما) ،محمدحسین پویانفر (کارشناس

مذهبی) ،حامد جوادزاده (تهیهکننده ،برنامهســاز و مدرس رســانه)،
ســیاوش حقیقی (تهیهکننده) ،فرهاد قائمیــان (بازیگر) ،محمدرضا
مصباح (تهیه کننده سینما) و هادی نائیجی (کارگردان سینما) .اعضای
هیات انتخاب سومین رویداد فیلم کوتاه به ریاست محمد رهبر دبیر
رویداد «تصویر دهم» عالوه بر انتخــاب فیلمهای کوتاه ،ایدههای
داستانی رسیده به جشــنواره را برای حمایت از تولید بررسی خواهند

کرد .شــیوه انتخاب آثار ،بر اساس امتیازدهی اعضای هیات انتخاب
خواهد بود.بر اســاس این گزارش ،مهلت دریافت آثار سومین رویداد
فیلم کوتاه عاشورایی «تصویر دهم» با مدیریت مجید مجیدی تا ۳۱
شهریورماه در دو بخش فیلم کوتاه و ایدههای داستانی ادامه دارد.
رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» توسط خیریه راه ایمان و با مشارکت
عتبه مقدس حسینی (علیه السالم) برگزار میشود.
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دوشنبه  24مرداد  1401شماره 3496
آیین بزرگداشت روز خبرنگار با عنوان «روایت اول» با حضور وزیر ارشاد ،وزیر صمت ،معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار شد؛

تالش دولت برای حمایت از اصحاب رسانه

در آیین گرامیداشــت روز خبرنگار بــا عنوان «روایت اول» که
دیروز یکشــنبه به همت معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی ،در تاالر وحدت برگزار شد و
در این مراســم خبرنگاران از مشکالت حرفهای و معیشتی خود
ســخن گفتند .برخی از آنها همچنین به شکایتهای پی در پی
ســازمانها و افراد مختلف از خبرنگاران اشاره کردند که به جرم
افشای فساد و بیان حقایق ،صورت میگیرد.
به گزارش امتیاز؛ در این مراســم محمدمهدی اســماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فرشاد مهدیپور معاون مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،ســیدرضا فاطمی امین وزیر
صنعت معدن و تجارت ،محمود شــالویی دســتیار وزیر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،حجتاالســام قمی رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی ،ایمان شمســایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی ،محمود ســاالری معاون امور هنری ،مهدی عرفاتی دبیر
ت و مجید زینالعابدیــن مدیرعامل
ی دول 
ی اطالعرســان 
شــورا 
بنیاد رودکی ،ســید عباس صالحی مدیر موسسه اطالعات ،گیتا
علیآبادی رییس دفتر مطالعات و برنامهریزی رســانهها و جمعی
دیگر از اهالی فرهنگ و رسانه حضور داشتند.
وام  ۵۰میلیونی خرید لوازم خانگی برای خبرنگاران
در بخشــی از این مراســم وزیر صمت اعالم کرد که وام ۵۰
میلیون تومانی خرید لوازم خانگی ایرانی برای خبرنگاران در نظر
گرفته شده است.
ســیدرضا فاطمی امین همچنین گفت :مهمترین موضوعی که
باید با آن مواجه شویم ،شــیوه حکمرانی است .کیفیت رسانهها
بر کیفیــت حکمرانی تاثیر دارد .اگر رســانهها بــه موضوعات
سطحی و حاشیهای وارد شــوند ،باعث میشوند حکمرانان هم
در فضای ســطحی بمانند .اما اگر رسانهها کیفی و عمیق باشند
و به مســایل اصلی کشور متمرکز شوند ،آن وقت افرادی که در
سمت حکمرانی باشند و توانمند نباشند خیلی فرصت ماندن پیدا
نمیکنند و یا آنها هم بر موضوعات اصلی متمرکز میشوند.
وزیر دولت ســیزدهم در آیین تجلیل از خبرنــگار ،اظهار کرد:
مدیران زیادی دیدهام که کارشــان را با رسانهها تنطیم میکنند.
پس شما رسانهها هم شــریک ما در حکمرانی هستید .اگر شما
دقیق و حرفهای عمل کنید ما هم حرفهای عمل میکنیم و اگر
به حاشیه بروید ما هم به حاشیه میرویم.
به گفتــه وی یکی از نکاتی که میتواند رســانه را حرفهای و

اســماعیل امینی با انتقاد از ســلطۀ بخش اداری
بر بخش علمی در دانشــگاهها ،از مقالههایی که با
پوشال پر میشوند میگوید و باور دارد دادوستدهای
بازاری و داللیها وارد نظام دانشگاهی شده است.
این مدرس دانشگاه و شــاعر ،درخصوص سطح
کیفــی پایاننامههــا ،رســالهها و پژوهشهای
دانشگاهی حوزۀ زبان و ادبیات فارسی در سالهای
اخیر و آسیبشناسی کاهش کیفیت آنها و برخی
اشتباهات که اخیرا در فضای مجازی نیز منعکس
شدند ،اظهار کرد :همانند مجموعۀ کارهای مربوط
به یک دانشــکده ،موضوع رســاله و پایاننامه نیز
تبدیل به یک کار اداری شــده اســت؛ یعنی نظام
اداری بر نظام علمی دانشگاه مسلط شده و استادان
و مجموعۀ علمی را به عنوان کارمندان زیر دست
خود میبیند.
امینــی ســپس ضمــن بیــان اینکــه اکنون

عمیق کند ،این اســت که آدمهای حرفهای مرجع تحلیل اخبار
شــوند .یک نظام حرفهای در نظام رســانهای شکل بگیرد .اگر
رســانهای خبر حاشــیهای و شایعه منتشــر میکند توسط خود
رســانهها کنار زده شــود .هر چقدر خبرنگاران دقیقتر کار کنند
قطعا در حل مسایل کشور موثر است.
اجرای قانون مطبوعات برای حمایت از خبرنگاران
فرشــاد مهدیپور ،معاون مطبوعاتی در مراســ م بزرگداشــت
خبرنگاران گفت :تقارن  ۱۷مرداد ماه امســال با عاشورا ،فرصت
مغتنمی است برای یادآوری نقشــی که پیامبرگونه برای انتقال
پیام بر دوش ما اهالی رسانه است .اگر بنا باشد در کشور مسیری
را برای کســی ذکر کنیم که یادآور حرکت اولیا اهلل است ،مسیر
ما رسانهایها اســت .حضرت زینب (س) اولین فردی است که
با روایت دقیقی از عاشورا سهولت تدوینگری را بر عهده گرفته
است.
معاون مطبوعاتی خاطرنشــان کرد :مــا در معاونت مطبوعاتی
تالشــمان تمرکز بر نقطه ابتدایی زنجیره تولید محتواست؛ یعنی

کنشگران اصلی خبرنگاران هســتند که میتوانند روایت اول را
خلق کننــد .اگر ما ضوابط قویتری مانند اجرای ماده  ۴۶قانون
مطبوعات را به اجرا گذاشتیم ،از این جهت بود که اهالی رسانه از
امنیت شغلی باالتری بهرهمند شوند .در تمامی شیوهنامهها تالش
کردیم این روال را حفظ کنیم .بســته حمایتی که رییسجمهور
از آن ســخن گفتند هم بخش دیگری از این اقدامات است .این
مسیر نیازمند حمایتها و مشارکت است.
این مراســم شــاید این اولین بزرگداشــت از جانــب معاونت
مطبوعاتی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســت که برگزار میشود
و امیــدوارم به آیینی پایدار و ماندگار در تجلیل از اهالی رســانه
تبدیل شود.
تصویب الیحه جامع روزنامهنگاری
محمدمهدی اســماعیلی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ هم
در آیین گرامیداشت خبرنگار ،ضمن تشکر از معاونت مطبوعاتی
برای برگزاری این مراسم گفت :این مراسم عمل نمادینی برای
تقدیر و تشکر از جامعه رسانه ای کشور است .عزیزان بسیاری را

هشدار برای داللی در دانشگاهها!

قدرتمندتریــن بخش در دانشــگاه ،هیئت علمی
و بخش محتوایی نیســت ،بلکه بخش پشــتیبانی
و اداری اســت ،افــزود :پایاننامهها را براســاس
امتیاز اداری به یک اســتاد راهنمــا میدهند و نه
براساس تشخیص علمی .استاد هم به آن به همین
شکل نگاه میکند .از آنجایی که با توجه به رتبۀ
اداریای کــه دارد ،میتوانــد همزمــان تعدادی
پایاننامه داشته باشــد ،میخواهد سریعتر یکی را
از ســر خودش باز کند ،تا پایاننامۀ بعدی را ارائه
کند .و این تســلط نظام اداری بر نظام دانشگاهی
اص ً
ال خوب نیست .منظور همین الزامهاییست که
درســت کردهاند ،حتما باید از رساله مقاله دربیاید،
مقالهها در مجلههای علمی و پژوهشی مورد تایید
نظام اداری منتشر شوند ،استاد هر سال باید تعداد
مشــخصی مقاله داشته باشــد تا بتواند ارتقاء پیدا
کند .درحالیکه بخش اداری و مالی باید خادمان و

پشتیبانان بخش علمی دانشگاه باشند ،اما االن به
صورت کارفرما و ارباب ظاهر میشوند.
امینی ســپس از غلطهای بدیهی پایاننامهها و
رســالهها و همچنین اینکه بعضی از اســتادهای
راهنما حتی یکبار هــم آنها را نمیخوانند گفت
و بــا ذکــر یک مثــال توضیح داد :فــرض کنید
پایاننامه دربارۀ تحلیل رباعی بوده و تعداد زیادی
از مثالهای متن اص ً
ال رباعی نبوده .درحالیکه نه

« تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
شركت توزيع نيروي برق مازندران

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ( نوبت دوم )

شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین تولید کنندگان و تأمین کنندگان کاالی دارای تائیدیه ،با استفاده از ارزیابی کیفی و برابر الزامات فنی که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد
شد ،کاالی به شرح ذیل را خریداری نماید :
-1نام مناقصه گزار  :شرکت توزیع نیروي برق مازندران
ردیف
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 76ع 1041
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7

 6.ع 1041
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شرح مناقصه
خرید  154دستگاه انواع ترانسفورماتور ( از محل عوارض برق ،بند ج تبصره  7و بند
ط تبصره  15قانون بودجه سال ) 1041

خرید  1.7.444متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف در سایزهای مختلف ( از محل
عوارض برق ،بند ج تبصره  7و بند ط تبصره  15قانون بودجه سال ) 1041

خرید  1.144اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف( از محل عوارض
برق ،بند ط تبصره  15قانون بودجه سال ) 1041

خرید  1444اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف( از محل عوارض برق،
بند ج تبصره  7قانون بودجه سال ) 1041

خرید  .04دستگاه تابلو فشار ضعیف و توزیع برق آمپر بارانی ( از محل عوارض برق،
بند ج تبصره  7و بند ط تبصره  15قانون بودجه سال ) 1041

خرید  .6.444کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم ( از محل عوارض برق ،بند ج تبصره  7و
بند ط تبصره  15قانون بودجه سال ) 1041

خرید  7444متر انواع کابل خودنگهدار فشار متوسط و کراسلینک در سایزهای مختلف
( از محل عوارض برق ،بند ج تبصره  7و بند ط تبصره  15سال ) 1041
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 - 1تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد .

 - .اینشرکت از پذیرش چک شخصی  ،ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .

 - 0به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی
که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلق ا ً ترتیب اثرداده نخواهد شد .
 - 0سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

 - 5تام ی ن منابع از محل از محل عوارض برق ،بند ج تبصره  7و بند ط تبصره  15سال  1041است.

 – 2زمان فروش اسناد  :از روز سه شنبه تاریخ  1401/05/25لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/05/30
 -3محل دریافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.ir -سامانه مناقصه
 -4مبلغ فروش اسناد :مبلغ  545.000ریال به حساب جام شماره  5240332412بانك ملت شعبه امیرمازندراني ساري ( پرداخت از طریق درگاه اینترنتی )
 -5مهلت بارگذاری اسناد :الف) مهلت بارگذاری اسناد (ارزیابی کیفی،الف-ب-ج) :مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ، Stadiran.irحداکثر تا ساعت 19
روز چهارشنبه مورخه  1401/06/09می باشد .ب) زمان تحویل اسناد فیزیکی پاکت (الف) :حداکثر تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخه  1401/06/09می باشد.
 -6زمان گشایش پاكات ارزیابی كيفی  :ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخه  1401/06/10انجام می گیرد( .زمان بازگشایی پاکات الف ،ب پس از اعالم نتیجه ارزیابی کیفی از
سوی کمیته فنی بازرگانی متعاقبا اعالم می گردد).
 -7محل تحویل اسناد مناقصه :اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبصره :فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد ،به آدرس ساري  ،بلوار خزر  ،بعد از خیابان حزب ا  ...امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران
تحویل گردد.
 -8محل بازگشایي اسناد مناقصه :ساري ،بلوار خزر ،بعد از خیابان حزب ا  ، ...امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران
 – 9نشانی كسب اطالعات بيشتر  :الف -سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  setadiran.irب -سایت معامالت توانیر به آدرس Tender.Tavanir.org.ir
ج -شماره تلفن  011 -33405121امور تدارکات  -اداره مناقصات

شركت توزیع نيروي برق مازندران  -اداره مناقصات و مزایده

در ایام کرونا از دســت دادیم که یادشان را گرامی میداریم .چند
تن از همکاران رســانهای پیشکســوت را هم از دست دادیم؛ به
ویژه مرحوم دعایی بزرگوار که همیشه در جلسات حضور داشتند.
آخرین بار هم در همین تاالر وحدت در مراسم پاسداشت زبان و
ادبیات فارسی با هم شرکت کردیم.
وزیر ارشاد اظهار کرد :برای حوزه رسانه در طول یک سال گذشته
تالش کردیم آنچه مقدور بود بــرای مدیریت دولت مردمی انجام
دهیم .شــاید مهمترینش الیحه جدیدی اســت که در کمیسیون
فرهنگــی دولت مصوب شــد و االن طرح در هیات دولت اســت.
این گام بزرگی اســت .شــاید دههها مطرح بود ولی جلو نرفته بود.
االن به تصویب کمیســیون فرهنگی دولت رسید .بیش از سه ماه
جلسات فشردهای در کمیسیون داشتیم .تالش کردیم همه مطالبات
رسانهای در این الیحه بگنجد .از وزیر صمت تشکر میکنم که این
هدیه را برای همه فعاالن رسانه تدارک دیدند .رییس جمهور هم از
خبرنگاران تجلیل کردند .از ایشان برای شرکت در این مراسم دعوت
کردم ولی حضورشان میسر نشد؛ از من خواستند سالم گرمشان را به
همه اهالی رسانه برسانم.
توضیح وزیر وزیر فرهنگ و ارشاد درباره اختالفات
صداوسیما و پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به پرسشهایی دربارهی اختالفات
صداوسیما و پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی پاسخ گفت.
محمد مهدی اســماعیلی دربــاره اختالفات میان صداوســیما و
پتلفرمهای شــبکه نمایش خانگی ،چنین بیان کرد« :ما نسبت به
این موضوع با سازمان صداوسیما موضع واحدی داریم که انشاءاهلل
بهزودی ابالغ خواهد شد و ما آن را اجرایی خواهیم کرد».
همچنین از ســیدمحمود دعایی ـ مدیر مســئول فقید روزنامه
اطالعات ـ هم یاد شده و نامش گرامی داشته شد.
در آیین گرامیداشــت خبرنــگاران ،یاد و خاطــره خبرنگاران
درگذشــته در پی کرونا هم گرامی داشته شــد و از خانواده آنها
تقدیر به عمــل آمد و کمک هزینه زیارت عتبات عالیات به آنها
تعلق گرفت.
تقدیر از شــیرین ابوعاقله ،خبرنگار شــهید فلسطینی ،از دیگر
بخشهای این مراسم بود.
اجرای تعزیه بخش دیگری از این مراسم بود.
در پایان این مراســم از بنیاد رودکی و صندوق اعتباری هنر به
عنوان حامیان برگزاری این مراسم تشکر شد.

دانشــجو متوجه شده این رباعی است و نه استاد و
اســتاد مشاور! متاســفانه از این موارد بسیار اتفاق
میافتد.
او همچنین گفت :در مجالت علمی و پژوهشــی
بســیار میبینیم که زبان علمی به زبان رسانهای
و عاطفی تبدیل شــده اســت ،یعنی زبان عاطفی
و هیجانزدهای که در فضای مجازی و رســانهها
وجود دارد ،وارد پایاننامهها شده است .درحالیکه
بین زبان علمی و گزارههــای علمی و گزارههای
خبری خیلی فاصله اســت .این جــزو اصول اولیه
نگارش یک مطلب علمیست ولی استادها هم به
آن دقت نمیکنند.
امینی معتقد اســت که تا وقتی این نگاه که نظام
بروکراسی استادها و دانشجوها را زیردست خودش
حســاب میکند ،این وضع هر روز بدتر خواهد شد
و گفت :جلسات پایاننامهها و رسالهها بیشتر شبیه

به جلسههای اداری است .درست است که جلسات
دفاع معمو ًال صورت آیینی و تشــریفاتی دارند ولی
قبــل از آنها باید تامالتی شــده باشــد که این
پایاننامههــا آمادۀ دفاع کردن باشــند و نه پر از
غلطهای بدیهی.
او ادامه داد :داللیها و دادوستدهایی که در بازارهای
بیرون دانشگاه داریم ،وارد نظام دانشگاهی شده و من
فکر میکنم نظام اداری از این وضع راضیســت که
توانسته این سلطه را ایجاد کند.
اســماعیلی امینی در پایان انتقادی هم نسبت به
وضعیت استخدام استادان دانشگاه داشت و گفت:
اســتاد دائمی در هیــچ جای دنیا وجــود ندارد ،با
استادها قراردادهای موقت میبندند .همین مسئله
که اســتادان را استخدام رســمی میکنند و استاد
 ۴۰ ،۳۰سال در یک دانشگاه میماند ،به نظرم کار
خوبی نیست چون آن رقابت و طراوت را میگیرد.

مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی سواری پراید صبا (
جی .تی  .ایکس ) مدل  1381به شماره انتظامی  82ایران  544ص  51شماره موتور
 00291252شماره شاسی  S1412280757214متعلق به صفیه علیزاده نقارچی
مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی سواری پراید صبا (
جی .تی  .ایکس ) مدل  1381به شماره انتظامی  72ایران  627ن  38شماره موتور
 00399886شماره شاسی  S1412281864991متعلق به بهمن اکبرآبادی مفقود
شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی سواری کرایه
سمند ایکس  7مدل  1384به شماره انتظامی  72ایران  767ع  24شماره موتور
 12484097523شماره شاسی  14521463متعلق به سیمین علی نیا بنگر مفقود
شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
برگ سبز وانت پیکان مدل  87به شماره شهربانی  76ایران  465د 36
 NAAA46AA58G006624شماره شاسی شماره موتور  11487002173مفقود
و فاقد اعتبار است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
برگ سبز پراید  131مدل  94شماره شهربانی  99ایران  983د 15
NAS411100F1130067شماره شاسی شماره موتور  5372552مفقود و فاقد
اعتبار است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
برگ سبزوسند کمپانی خودروسواری سمند مدل 1397شماره پالک  325 – 47ج
 95شماره موتور 147 HO355688شماره شاسی  NAACR1HW8JF460854به
نام رحمت اله بهرامی نام پدرمحمد علی مفقوده گردید وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

اخبار کوتاه
ترجمه مجموعه «صدچهره تاثیرگذار
تاریخ»تجدیدچاپشد

ترجمه عناویــن مجموعه «صد چهــره تاثیرگذار تاریخ به
انتخاب بریتانیکا» بهتازگی توسط انتشارات معین تجدیدچاپ
شده و با نسخههای جدید وارد بازار نشر شدهاند.
تا بهحال  ۷عنوان از اینمجموعه ترجمه و توســط اینناشر
منتشر شده است.
عناوین مجموعه مورد اشاره بهتازگی با ایننوبتهای چاپ
عرضه شدهاند:
«صد زن تاثیرگذار تاریخ» بهکوشش کتلن کوئیپر با ترجمه
شهین احمدی؛ با چاپ چهارم.
«صد رهبــر تاثیرگذار تاریخ» بهکوشــش اینی مک کنا با
ترجمه ابوالحسن تهامی؛ با چاپ چهارم.
«صد فیلسوف تاثیرگذار تاریخ» به کوشش برایان دوایگنان
با ترجمه شهین احمدی؛ با چاپ سوم.
«صد نویسنده تاثیرگذار تاریخ» به کوشش جی ای لوبرینگ
با ترجمه اسکندر قربانی؛ با چاپ سوم.
«صد موســیقیدان تاثیرگــذار تاریخ» به کوشــش گینی
گورلینسکی با ترجمه مهرداد معینی؛ با چاپ سوم.
«صد دانشــمند تاثیرگذار تاریخ» به کوشــش راجرز کارا با
ترجمه اسکندر قربانی؛ با چاپ سوم.
«صد نقاش و پیکرتراش تاثیرگذار تاریخ» به کوشش کتلن
کوئیپر با ترجمه مهرداد معینی؛ با چاپ دوم.

کتاب «آرام راحت و بی دردسر»
منتشرشد

کتاب «آرام راحت و بی دردسر :راهی آسانتر برای پرداختن
به امور زندگی» نوشــته گرگ مکنــو بهتازگی با ترجمه لیدا
عظیم زاده توسط انتشارات کتاب درمانی منتشر شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«اگر امور بیهوده ،دشوار و امور مهم و اساسی ،ساده شوند،
زندگی چه تغییری میکند؟
به نظرتان اگر مســائل ساده اما بیاهمیت زندگی ،سخت و
دشوار و مســائل مهمی که تشکیلدهندهی ماهیت هستند،
آسان شــوند ،زندگی چه شکلی میشود و چه تغییری در آن
رخ میدهــد؟ اگر پروژههای حیاتــی و ضروری که بر عهده
داریم ،شــاد و لذتبخش و مســائل بیهوده و بیاهمیت به
فراموشــی ســپرده شــوند ،چه تغییری در زندگی ما پدید
میآیــد؟ در واقع همهچیــز تغییر میکند .ایــن تغییر خود،
دگرگونکنندهی همهچیز در زندگی ماست .پیشنهاد ارزشمند
«راحت و بیزحمت» همین اســت :روشی نوین در زندگی.
ایجا ِد عملی این حالت ،آســان کــردن امور مهم و ضروری
و حیاتی زندگی اســت؛ روشی برای دستیابی بیشت ِر آسانی
و سهولت ،دستیابی بیشــتر و راحتتر .روشی برای سبک
کردن بارهای حتمی زندگــی و نیل به نتایج خوب ،بیآنکه
تمام توان را بسوزانید و وجودتان را بفرسایید».
اینکتاب با شــمارگان  ۱۰۰جلد و قیمــت  ۵۹هزار تومان
منتشر شده است.

بازجست اندیشه سهروردی در گاهان
زرتشت بررسی میشود

بیست و سومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره
ســهروردی با عنوان «بازجست اندیشه سهروردی در گاهان
زرتشــت» روز چهارشــنبه  ۲۶مرداد در مرکز فرهنگی شهر
کتاب برگزار میشود.
با این که سهروردی دانشــمند و فیلسوفی از سدهی ششم
هجری است و ظهور زرتشــت در پایان هزارهی دوم و آغاز
هــزارهی اول پیش از میالد اتفاق افتاده اســت ،شــباهت
بیــن باورهای این دو متفکر ایرانی نه نادیده گرفتنی اســت
و نه انکار کردنی .شــاید این شــباهت به خمیرهی ازلی که
ســهروردی خود به وجود آن قائل بوده بر میگردد .در این
جســتار قصد داریم چند مورد از این شباهتها را برشمریم.
یکی از شناختهشــدهترین آنها ،شــباهت بین سلسله نوری
ســهروردی یا انوار قاهره برین و امشاسپندان است که این
خود شــامل نوراالنوار و مزدا اهوره نیز میشود .نیز میدانیم
که مبحث عشــق یکی از مباحث اصلی در حکمت اشــراق
اســت که در جایجای گاهان به ویژه در مورد «اشــه» به
خوبی آشکار است.
موضوع خیر و شــر نیز از مواردی است که شباهت فراوانی
بــا نور و ظلمت در اندیشــه ســهروردی نشــان میدهد و
همینجاســت که نوع نگاه وحدانی که در آثار سهروردی به
چشم میخورد با وحدانیت گاهانی قابل قیاس خواهد شد.
نشست «بازجست اندیشه سهروردی در گاهان زرتشت» با
حضور و سخنرانی مینا کامبین همراه است.
اینبرنامه روز چهارشــنبه  ۲۶مرداد از ســاعت  ۱۵برگزار
میشــود و عالقهمندان میتواننــد آن را از صفحه مجازی
مرکز فرهنگی شهر کتاب دنبال کنند.

برنامه «متولد ماه» در باغ کتاب
برگزارمیشود

برنامه «متولد ماه» با محوریت آشــنایی کودک و نوجوان
با نویسندگان ،شــاعران ،مترجمان و تصویرگران این حوزه
ســه شــنبه این هفته  ۲۵مردادماه در «بوکتاب» باغ کتاب
برگزار میشود.
رؤیــا بیژنی تصویرگر کودک و نوجوان که تا کنون بیش از
 ۹۰عنوان کتاب برای بچههای تصویر کرده اســت میهمان
این هفته این برنامه اســت و عالقه منــدان به تصویرگری
میتوانند از نزدیک با او دیدار و گفت و گو کنند.
تصویرگری مجموعه «ترانه های ایمنی» سروده مصطفی
رحماندوست« ،قصه های کوچک برای بچههای کوچک»،
«صداهای شب و پنج قصه دیگر» و «هیچ هیچ هیچانه» و
غیره از جمله آثار بیژنی است.
تا پیش از این افرادی همچون محبوبه نجف خانی ،آتوســا
صالحی ،حدیث لرز غالمی ،لیدا معتمد ،حدیثه قربان ،هادی
خورشاهیان و غیره در برنامه «متولد ماه» شرکت کردند.
این برنامه روز سهشنبه  ۲۵مرداد از ساعت  ۱۶در باغ کتاب
برگزار میشود.

