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فرهنگ

مدیرعامل کانون پرورش فکری :

هفته کتاب ردیف بودجه
مشخصی ندارد
مجید غالمیجلیســه گفت :یکی از مشکالت
هفته کتاب و ســتاد هفته کتاب این است که
یک ردیف بودجه مشــخص ندارد و براســاس شرایط در
مورد میزان بودجهاش تصمیمگیری میشود.
به گزارش ایلنا ،مدیرعامل موسســه خانــه کتاب و دبیر
بیس ـتوپنجمین هفته کتــاب در توضیــح نتیجه مورد
انتظار و خروجی عضویت نهادهای مردمی و گروههای
ترویج کتابخوانی در شورای سیاستگذاری هفته کتاب
گفت :طبعــا اســتفاده از نقطه نظــرات در وهلــه اول قرار
دارد و در مرحله دوم از آنجا که ایــن گروههای مردمی با
برنامههای کتابمحور در طول سال با خود مردم درگیر
و در ارتباط هســتند ،پیشــنهادات و اید ههــای خوبی را
میتوانند در اختیار ما بگذارند.
نکته بعــدی اینکــه فکر میکنیــم خــود مــردم و گروهها
و نهادهــای مردمــی برنامههــای هفتــه کتــاب را اجــرا
کننــد نــه ســازمانها و ادارات دولتــی .لــذا درگیــر کردن
هرچه بیشــتر مــردم و ایــن گرو ههــای مردمی در ســطح
شــورای سیاس ـتگذاری این نتیجه را به دنبال خواهد
یتــر و
داشــت کــه گرو ههــای مردمــی بــه شــکل عملیات 
اجرایــی درگیر به هفته کتــاب میپردازنــد و دلگرمتر در
برنامهها مشــارکت میکنند .اساســا هــدف و رویکرد ما
این اســت که بتوانیــم هفته کتــاب را در بطــن جامعه و
بهعنوانیکرویداداجتماعیدنبال کنیمنهیکرویداد
دولتی.جلیسه سپس در پاسخ به این پرسش که هفته
کتــاب در ایــن بیس ـتوپنج دوره توانســته چنــد درصد
مــردم را درگیــر کند و چــه میــزان روی کتابخوانــی مردم
اثرگذاشته اســت ،بیان کرد :من طبعا نمیتوانم درباره
تمام این بیس ـتوپنج دوره نظر بدهم؛ ولی درس ـتکم
در همین سه دوره اخیر یکی از کوچکترین اتفاقاتی که
در جریان حضور مردم در هفته کتاب محقق شده ،جام
باشگاههای کتابخوانی است که اختتامیهاش در هفته
یشــود.
تهــای مردمی برگزار م 
کتاب و بــا اتکا بــه ظرفی 
چیزی بالغ بر ۵۰هزار تا ۶۰هزار نفر کــودک در عمل درگیر
جامباشگاههای کتابخوانیشدهاندواینرقم،یکرقم
قابلتوجهیاست کهتاسالهای گذشتهوجودنداشته
است .یعنی هرچه ســال به ســال جلوتر میرویم دامنه
فعالیتهاوتنوعفعالیتهاونحوهحضور بدنهاجتماعی
ما در فعالیتهای کتابمحور پررنگتر شده و میشود.
البته شکی ندارم که این آمارها هنوز با ایدهآلها فاصله
دارند ولــی نویدبخــش این هســتند که شــاهد توســعه
فعالیتهای مردمی در امر کتاب و کتابخوانی هستیم.
دبیــر بیستوپنجم ـ ــین هفتــه کتــاب همچنیـ ـ ــن در
پاســخ به این انتقاد که این بیش از ۱۰هــزار برنامه که در
یشــوند تنها برنامههایــی روتین با
هفته کتــاب برگزار م 
محتوای کلیشهای هســتند که بطن جامعه و مردم در
آنها حضــوری ندارنــد و ســالنها تنها توســط کارمندان
و پرســنل خــود برگزارکننــدگان و حتــی کارمنــدان خانه
کتاب پر میشوند ،اظهار داشت :وقتی ما رویکرد مردمی
داشتهباشیمدیگرسالنیوجودندارد کهدغدغهپرکردن
آن را داشته باشیم .چرا در این چند سال هفته کتاب در
یشــود .بــرای همین اســت که ما
شهرســتانها برگزار م 
واقعا به دنبال سالن پر کردن نیستیم.
برنامههای امســال هفتــه کتاب در بوشــهر هــم در یک
مدرسه برگزار میشود و ما نگاه ســالنمحور و دغدغه پر
کردنسالننداریم.بهعبارتدیگرمیخواهیمبرنامهها
یتــر برگزار شــوند کــه اتفاقا ســالنمحور نباشــند و
مردم 
در بطن جامعه و توســط خود مردم اجرایــی و عملیاتی
شود و حتی نیازی به دعوت ما هم نباشد .اتفاقی مثل
رویــداد کتابگردی کــه شــور و شــوق را در خود مــردم به
جریان میاندازد و خود مردم به کتابفروشیها میآیند
و کتاب میخرند.
مدیرعامل موسســه خانــه کتاب ســپس با رد پــر کردن
ی ســالنهای برنام ههــای هفتــه کتــاب توســط
صندل ـ 
کارمندان خانه کتاب یادآور شد :حضور کارمندان خانه
کتابدر برنامههایهفته کتاببرایپر کردنسالنرارد
میکنموواقعادر هیچکداماز برنامههایماپرسنلخانه
کتاب حضور ندارند .مثال در مورد کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران در این دو ســال دیدهاید که سالن در حد
انفجار پر میشود ،آن هم توسط نویسندگان و ناشران.
ما حتی اجازه حضور به پرســنل خانه کتاب نمیدهیم
چون جا نیســت و خود مردم باید در این مراسم شرکت
داشــته باشــند .این نگاه در مورد برنامههایی که خانه
یشــود ،وجود دارد که یا ســالن باید خالی
کتاب برگزار م 
باشد یا ا گر هم فردی حضور دارد خود مردم باشند .قرار
نیســت برنامههای مــا کارمندمحور باشــد و بــه صورت
سازمانی سالنها را پر کنیم.
این مدیر حــوزه کتــاب در ادامه نداشــتن ردیف بودجه
مشــخص برای هفته کتاب را یکی از دغدغههای اصلی
شورای سیاستگذاری این هفته دانست و گفت :یکی
از مشکالتهفته کتابوستادهفته کتابایناست که
یک ردیف بودجه مشــخص ندارد و براســاس شرایط در
مورد میزان بودجهاش تصمیمگیری میشود.
به عنــوان ما ســال گذشــته بــرای هفتــه کتــاب بودجه
نگرفتیمواز بودجهخودخانه کتاببرایبرنامههاهزینه
کردیموامسالهمهنوز هیچبودجهایبرایهفته کتاب
دریافــت نکردهایم .یکــی از دغدغههای اصلــی و جدی
ما که در ســتاد دائمی هفتــه کتاب دنبــال خواهیم کرد
همین مســئله تخصیص بودجه مشــخص برای هفته
کتاب است.
جلیسه در پایان در توضیح کوتاهی درباره نحوه مصرف
هزینههایــی کــه بــرای هفتــه کتــاب تخصیــص داده
یشــود ،اضافــه کــرد :در ســه دوره اخیــر تا حــد زیادی
م 
ســعی کردیم هزینهها را کاهش بدهیــم و کامال اقتصاد
مقاومتی را در سیاس ـتگذاریهای هفته کتاب اعمال
کردیم .تا ســالهای قبــل در هفتــه کتــاب بودجههای
آنچنانیمیآمدومصرفنشد کهماچنینهزینههاییرا
نکردهایم.نکتهبعدیاینکهدر موردبرگزاریبرنامههایی
هم که برایشــان هزینه میکنیــم؛ این هزینــه به صورت
مشارکتی تامین میشود .یعنی اینگونه که برای برگزاری
برنامهها تمام هزینهها از سوی ستاد هفته کتاب تامین
شــود و از خــود دس ـتاندرکاران برنامــه میخواهیم که
سهم بگذارند و مشارکت مالی هم داشته باشند .میزان
مالی این مشارکت هم حداقل ۵۰درصد است و حتی در
برخی برنامهها تا۸۰درصد هم مشارکت مالی داریم.
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اصفهان روی بوم نقاشی

نسل فاقد مهارت زندگی؛ اثر کمرنگ شدن کتاب در سبد خرید خانوار
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در پیامیبهمناسبتهفته کتابو کتابخوانی گفت:
کمرنگ شــدن کتاب در ســبد خریــد خانواد ههــا و جایگزینی
گوش ـیهای همــراه بــا محتوایــی کــه میتوانــد در پــرورش
اســتعدادها و رشــد شــخصیت موثر باشــد ،جامعه را با خطر
تهــای الزم بــرای زندگی اســت،
ظهور نســلی که فاقــد مهار 
روبهرو کرده است.
به گزارش ایرنا ،علیرضــا حاجیانزاده در ایــن پیام به تبیین
نقش خانوادهها در کتابخوانی پرداخته و آورده است :در عصر
ارتباطات و فناوری ،بهرهبردن از دانش روز یکی از ویژگیهای
یشــود و امروزه اســتفاد ه کودکان از فضای
پیشــرفت تلقی م 
یهــای رایانهای و اپلیکیش ـنها
مجازی و تســلط آنان بــر باز 
ت مناســب و
و پرشــدن ذهــن کــودکان و نوجوانــان از اطالعا 
نامناســب ،خاســتگاه بســیاری از بیحوصلگیها ،خستگی
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زودهنگام و فقدان تعــادل میان فضای
ذهن و محیط بیرون است.
وی در این پیام با تا کید بر اینکه باید باور
داشتنقشخانوادهبهعنوانمهمترین
پایگاه برای آشــنایی و مواجهــه با هر نوع
رویکردی ،قابل تامل و بررســی است ،به
خطر ظهور نسلی فاقد مهارتهای الزم
برای زندگی ،اشاره کرده است.
مدیر عامل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان یادآور
شــده اســت :کتاب به عنوان نقط ه عطفی در مســیر کودکان
و نوجوانــان ،میتوانــد در قامــت یــاری مهربــان دس ـتهای
کوچکشــان را بگیــرد و به جهانی دعوتشــان کند کــه جادوی
کلمههارابهتصویرمیکشد،شکینیست کهفرایند کتابخوان
شــدن ،هرگــز در یــک مقطــع زمانــی کوتــاه اتفــاق نمیافتــد
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و مقدماتــی الزم اســت کــه در قــدم اول،
خانواده اصلیترین نقش را در این مرحله
دارد.
حاجیــان زاده در پیــام خود تصریــح کرده
اســت :یافتههــای جدیــد روانشناســی
نشــان میدهند که لمس فیزیکی کتاب و
حضور کودکان نوپا در کتابفروش ـیها تاثیر
بسزایی در ایجاد عالقه به کتابخوانی دارد
و توصیه شــده برای کــودکان یک تا چهار ســال ،قفس ـههای
قابل دسترس و باز کتاب در اتاقشان تعبیه کنید.
وی در این پیام اظهار داشته است :به نظر میرسد همانگونه
که والدین با برنامهای مشخص و با دقت ،برای غذای جسم
کودکان،از ســاده به متنوع برنامهریزی میکنند و الزم اســت
برای کتاب ،این غذای ناب روح نیز برنام ه مشــخصی داشته

باشــند.مدیر عامل کانون پرورش فکری در این پیام با بیان
اینکه امروزه تربیت به معنای اصالح رفتار کودکان و نوجوانان
نیست  ،بلکه تکیه بر دیدهها ،شنیدهها و یافتههای کودکان
در متنخانوادهاست،افزودهاست:در اینزمینهنقش کانون
پرورشفکری کودکانونوجوانانبهعنوانمتولیومتخصص
این حوزه بیش از پیش میتواند پررنگ باشد.
وی اظهار کــرد :بــه یقین برجســته شــدن کتــاب در فرهنگ
خانــواده و تقویــت برنامههایــی نظیــر بحــث کتاب ،ســاعت
مطالعه و حضور جمعی در فضاهای فرهنگی با محور کتاب،
آیندهای روشن را برای خانواد ه کتابخوان رقم خواهد زد.
ویژهبرنامههایبیستوپنجمیندورههفته کتابجمهوری
اسالمی ایران از  20تا  26آبان در سراسر کشور برگزار می شود و
چهارمین روز از این هفته با عنوان «کتاب ،کودک و نوجوان،
خانواده»نامگذاری شده است.

از چیزیبنویس كهبلدی!

محمدرضـا گـودرزی نویسـنده ،منتقـد ادبـی و دبیـر گـروه داسـتان کانـون ادبیـات ایران اسـت كـه تاكنون
مجموعه داسـتانهای «پشـت حصیر» (« ،)1379در چشـم تاریکی» (« ،)1381شـهامت درد» (« ،)1382آنجا
زیـر بـاران» ( )1383و «ب هزانـو درنیـا» ( )1384از او به چاپ رسـیده و مجموعه داسـتان «اگر تـو مردی» را نیز
زیـر چـاپ دارد .گـودرزی كـه در نحلـه نقد ادبی در سـال های اخیر ،حضور فعالی داشـته اسـت ،تاكنون
عادل
دوبار به دعوت مركز آفرینش های ادبی قلمسـتان اصفهان ،به این شـهر ادبیات خیز سـفر كرده و سـپس
اميری
بـه دعـوت خانـه خورشـید بـرای نقـد رمـان «كشـتن» علی فاطمـی در این شـهر حضـور یافته اسـت و ما،
بخاطـر نمـک گیـری او در ایـن سـه سـفر ،در فرصتـی كوتاه به نقد و تفسـیر و حتـی آینده پژوهی داسـتان اسـتان اصفهان
پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم كه آقای منتقد به آینده داستان این شهر خوشبین است اما به شرطها و شروط. ...
معقوالنهترمینگرند؛چرا كهبهنظرمندغدغهانسانمعاصر
دیگرفرمنیست،بلكهاندیشهاست؛بنابراینداستانایران
و اصفهان ،در عین توجه به فرم ،تا حدودی از آفات آن جان
سالم به در برده و هم ا كنون در اتاق احیاست!»
با این اوصاف ،ســوال دیگری در ذهن من مطرح می شــود
و آن ایــن اســت كه آیــا مــا توانســتهایم به بلــوغ فــرم نزدیک
شویم؟ منتقد این مصاحبه اما ،به شــتابزدگی من ،سوالی
نمیپرسد ،بل پاســخش را خردمندانه و واقعبینانه مطرح
می كند «:نمی توان پاسخ قطعی داد؛ اما داریم در مسیر قرار
می گیریم ».مسیر اما چنانكه می دانیم ،پر از عالئم مشقی،
جاده ناصاف و نشانههایی انحرافی اســت كه میتواند ما را
از تفكر در نشــانههای بومی بازدارد .همــان المان هایی كه
ادبیات داستانی اصفهان را با تمام ویژگیهای متناقضش،
دركنار دواستاندیگری كه گفتیم،در عینتفاوت،تشخص
میبخشدوآنراقابلتمیزوشناساییمی كند،زیرادر ذیل
مفهومی با عنوان«ادبیات بومی»از آن یاد می شود .ادبیات
بومیاماچیستوچهنشانههاییدارد؟اینداستاننویس
و منتقد ،بابرشمردن پاره ای از نشانگان ادبیات بومی به ما

نمایشــگاهی از آثــار ســبقت اللهــی در گالــری
نقاشی کتابخانه مرکزی اصفهان برپاست.
این هنرمند در این نمایشــگاه  52اثر نقاشــی با موضوع
زیبایــی هــای اصفهــان و تكنیک رنــگ وروغــن و بعضا
سیاه قلم و پاســتل ارائه کرده است .ســبک این آثار هم
رئال اســت .شــایان ذ کــر اســتســبقت اللهــی ،مدرس
نقاشی ،دارای مدرک نقاشــی از سازمان فنی وحرفهای
اســت .عموم عالقه مندان مــی توانند بــرای دیدن این
نمایشــگاه تا  25آبان ماه از ساعت هشت صبح تا هفت
عصر به گالری نقاشی كتابخانه مركزی مراجعه کنند.

هفتمین نشست «باغ ایرانی»
در کتابخانه مرکزی

فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر

سال سیزدهم ،شماره3030
پنجشنبه
 30شهریور 1396

محمدرضا گودرزی در بررسی ادبیات داستانی اصفهان مطرح كرد:

با صراحــت لهجــه و ســوار بــر موضوعــات مورد مناقشــه
صحبت مــی كند؛ چــرا كه داســتان نویــس اســت و از آن
بیشتر ،منتقد؛ دوگناه دوست داشتنی ،اما نابخشودنی
كــه رهایــی از آن ،گفــت وگــو ،آمــوزش و انتقال تجــارب را
میطلبــد و او نیــز ،همیــن چیزها را مــی خواهــد؛ چرا كه
معتقداست«:مال کماداستاناست.اینوجهمشترک
من با تمام كســانی اســت كــه در هرگوشــه ایــن مملكت
داســتان می نویســند و از آن مهم تــر ،آن را بــرای دیگران
میخوانند».اودربارهوضعیتداستاننویسیمامعتقد
اســت « :همواره در ایران سه اســتان از داستان نویسان
خوبی برخوردار بوده اند :اصفهان ،فارس و خوزســتان»
كه البته اعتقاد آقای منتقد است و قابل اثبات ،خصوصا
در را بطــه با اصفهــان كه ادبیات داســتانی را در ســاحت
تخیل محمدعلی جمالزاده تجربه كرده؛ با بزرگان جنگ
اصفهانپی گرفتهوا كنونبهدستمارساندهومیطلبد
تا ویژگی هــای این دوره هــا را از دیدگاه یــک منتقد ادبی
جویا شویم .گودرزی پاســخ می دهد« قاعدتا آن چیزی
كه مایه تفاوت شده و می شود ،از یکسو توجه به فنون
داستان نویسی و نگرش جدید به انسان است و از سوی
دیگر،هماهنگینویسندهباپرسشهایزمانهاست.
پرســش هایی كــه مفاهیمی ماننــد اضطــراب ،دودلی،
شک،تردیدوترسرادر جامعهوجوانامروزیبهچالش
می كشــند و همیــن بــه چالش كشــیدن موجــب ایجاد
دغدغــه ،و دغدغه موجــب ایجاد تكنیک می شــود؛ زیرا
داستان صرفا این نیست كه شما دست بر معانی عمیق
بگذاری ،بلكه این است كه چطور و به چه شیوه و با چه
تكنیکهنرمندانهای،آنرابهمخاطبتانتقالدهی.
بنابرایــن تعاریــف و آنچــه كــه دیده مــی شــود ،علیرغم
اســتفاده نســل های گذشــته از تكنیــک ،ایــن موضوع
در میان داســتان نویســان جوان اصفهانی در ســطحی
وسیعتر و به صورت یک دغدغه درآمده است».
گرایش بــه تكنیــک امــا ،درگذشــته چنانكــه دیــده ایم و
درا كنــون ،چنان كه می بینیــم ،در پــاره ای مواقع دامن
خودرابرمعنا گستردهومانعاز دستیابیبه گوهرمعنایی
یا ساختاری اثر نویســنده اصفهانی شده است .چنانكه
محمدرضا گــودرزی معتقد اســت «:افــراط و تفریط ،در
هیچ حوزه ای محلی از اعراب نــدارد ،حاال چه در جهت
معنا زدگی پیشروی كرده باشد ،یعنی با داستانی مواجه
باشــیم كه ارزش فرمی و هنری ندارد و تنهــا حس بیانی
داردوچهدر جهتفرمزدگیفربهشدهباشد كهنتیجهای
جز سردرگمی در فرم و ساختار و گم شدن رشته داستان
نخواهد داشــت و من می خواهم به همین نكته اشاره و
اضافه كنم كه خوشبختانه اصفهان و خیلی از شهرهای
دیگراز موجوفوجتكنیکزدگی گذر كردهوا كنونبهفرم،

هنر

اینگونه پاسخ میدهد « :ادبیات بومی به طور مثال ،همان
ادبیاتی اســت كه تــا حــدودی در قالب رمان «كشــتن» علی
فاطمی به بار نشســته اســت .در این رمان ،بانویســنده ای
مواجهیم كــه ما را بــا فضاهای معمــاری یک شــهر تاریخی،
نحوه معیشت عمومی مردم ،حیوانات خاص یک منطقه،
میوههاوغذاهایخاصیکناحیه،تكیه كالمهاو گویشها
(نهآنقدر كهیکفارسزباننفهمد)مفاخرو...آشنامی كند،
آن هم به شــكلی هنرمندانه كه ا گر غیر از این بود ،باتعاریف
ما همخوانــی نمی یافــت ».در كنــار این مــوارد امــا باید دید
كه آیا جریان عمیق اندیشــه در كنار رســیدن به فــرم ،در آثار
داســتان نویســان جوان اصفهانــی كه بــازه ای ســنی میان
 30و  40ســال دارند ،بوجود آمده اســت یا خیــر؟ محمد رضا
گودرزیبا گفتناینموضوع كهاینمسئلهتنهابهاصفهان
مربوطنمیشودودر كلایرانمطرحاست،پاسخمیدهد:
«مانهمیتوانیمبگوییم كهبهاینبلوغ كاملرسیدهایمونه
می توانیم بگوییم نه ،زیرا در گذشته با هرج و مرج بیشتری
روبهرو بوده ایم وحاال ،الاقل ،راه را پیدا كردهایم ،این بدین
معنی است كه جوانها متوجه شــده اند كه فرمزدگی هیچ

چیزیراتاییدوتعییننمی كند،جزسالیقمحفلی.اصال
اینكه شما بیایی و داستانی بنویسی كه به نظر خودت با
پارامترهایجهانیهمخوانباشد،فضاهای گلخانهای
و آپارتمانی داشته و اروپا پسند باشد ،نویسنده اصفهانی
كه هیچ ،نویســنده ایرانی را هم به هیچ جا نمی رســاند؛
زیــرا تا فضــا و زمــان و مــكان ،بومی خــودت نباشــد و تا با
مسائلعمیقانسانیمثلعشق،انتقام،حسادت،نحوه
زندگی ،كودكی،سفرو...عجیننشدهباشد،بهطور قطع
راه را اشتباه رفتهای!» اینجاست كه باید با توجه به این
توضیحات ،این سوال را مطرح كرد كه داستان نویسان
جوان شــهر ما چه اندازه از كهن الگوها ،اســاطیر ،دانش
عامیانه و ادبیات فولكلور اصفهان در داســتان هایشان
اســتفاده كرده اند؟ او بــر این باور اســت كه« جــوان ها بر
جهاناسطورهاشرافچندانیندارند،چوناصوال متون
كالسیکرا كمترمیخوانند.البتهتعدادخیلیمعدودی،
یشــود گفت كه در كارشان
شاید یكی دوتا ،هستند و م 
بی تاثیر نبوده اســت .ولــی نمی توان گفت كه به شــكل
آشكاریدر كارهایشاننمایاناست.درواقع،بحثبرسر
ارزشمطالعاتفرهنگیمستتردر یکاثرداستانیاست،
درستهمانچیزی كهدر رابطهباادبیاتبومی گفتیم.
مثال،مجیدقیصریتوانستهاستاز اسطورهونمادهایی
اســتفاده كند كه لزوما ارتباطی با اصفهــان و این نواحی
ندارد؛ولیاز آنتصویراسطورهاییوسفنبی(ع)،یوسف
نبیخودشراابتیاع كردهودراختیارمخاطبمی گذارد».
حاال كــه به نقطــه بزنــگاه مصاحبــه رســیدهایم ،آخرین
ســوالم را از این منتقد ادبی می پرسم:داســتان ماندگار
چه داستانی است؟ محمدرضا گودرزی پاسخ می دهد:
« صدسال است كه منتقدان و نویسندگان بر سر تعریفی
كه شــما می خواهید ،در حال جدال هستند و هنوز هم
به نتیجه واحدی نرسیده اند و صورت درستی هم ندارد
كه ایــن جنــگ صدســاله را در یک جمله خالصــه كنیم؛
اما باید گفت كه هر قدر مــا از مســائل روز و تاریخ مصرف
دار دور شــویم و به مســائلی كــه فرازمانی اســت ،نزدیک
شــویم ،آثارمان ابدیتر می شــوند .مثال به ایلیــاد هومر،
اثری كه 3000سال پیش تالیف شده و همچنان خوانده
می شود ،نگاه كنید ،همه بن مایه هایش ،همین هایی
هستند كه امروز وجود دارند؛ از عشق و حسادت و انتقام
تاجنگوسفرودوریوبیوفاییوآه.یعنیچیزهایی كه
عامل ایجاد حس در بشر و ماندگاری روایت در داستان و
در تاریخ می شود و حاصل زیاد نوشــتن ،زیاد خواندن و
نوشتناز چیزهاییاست كهمولفدر اطرافخودداشته،
با آنها زندگی كرده و ســاحت تخیلش را از آنها انباشته» و
حاال كهنگاهمی كنیم،درمییابیم كههمینگویبیهوده
نمی گفت«از چیزی كهبلدیبنویس!»

-1تهیه ،بارگیری ،حمل و تخلیه انواع ســنگ در قســمت های مختلف پروژه تاسیسات
زیربنایی ،محوطه سازی و خیابان سازی مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای
اصفهان
-2تامین و بکارگیری کارگیری انواع جرثقیل در پروژه های جاری سازمان
-3تامین و بکارگیری انواع بیل مکانیکی در پروژه های جاری سازمان
-4تامین و بکارگیری انواع کامیون در پروژه های جاری سازمان
-5تامین و بکارگیری ست زیرسازی در پروژه های جاری سازمان
متقاضیان شــرکت در مناقصــه می توانند جهــت دریافت اســناد با ارایه رزومه متناســب
از تاریخ نشــر آ گهی لغایــت  96/09/02به ســازمان عمران شــهرداری اصفهــان واقع در
خیابان  22بهمن ،مجموعه اداری امیرکبیر مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت
اداری مورخ  96/09/05به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
تلفن 031-32670813 :وب سایتwww.Isfahan.ir/sazmanomran :

سوءاستفاده جنسی به صنعت
نشر بریتانیا هم رسید
دس ـتاندرکاران صنعــت کتــاب بریتانیــا نیز با
مشــکلی که این روزها دامن ســینما را گرفته،
روبهرو هســتند.به گزارش مهــر ،نتیجه گزارشــی درباره
سوءاستفاده و آزار جنسی در صنعت نشر نشان میدهد
این بخش از جامعه بریتانیایی نیز با این مشکل روبه رو
شده است.در پاسخ به این مسئله  ۳۸۸پاسخ دریافت
شده نشان میدهد صنعت نشر نیز مشکل آزار جنسی را
تجربه کرده است ۵۴.درصد از زنان و ۳۴درصد از مردانی
کهبهایننظرسنجیپاسخدادهاند ،گفتهاندباآزار جنسی
مواجه شدهاند .این نظرســنجی که به صورت تصادفی
انجام شــده ،نشــان میدهد این مــوارد شــامل آزارهای
کالمیدر موردزناندر محل کار یادر رویدادهایمرتبطبا
یشــرمانه و
کار در مــوارد اجتماعــی یــا پیشــنهادهای ب 
تماسهای ناخواســتهای بوده اســت که با رویکردهای
تجاوزگرانه تحت پوشش کار صورت گرفته است .در این
نظرسنجیدونفراز پاسخدهندگاننیزباموردتجاوزروبه
رو شده بودند.میزان این رفتارها در بخشهای مختلف
این صنعت تقریبا برابر ولی در کارگزاران امور نشــر حدود
۶۶درصد و در میان کتابفروشــان حدود  ۶۱درصد بوده
است ،کهباالتراز بخشهایدیگراست.اینآزارهابیشتر
توســط همکاران مرد حاضر در ردههای باالتر شغلی ،در
ارتباطهای حرفهای ،نویســندگان یا مشتریان به وقوع
پیوستهاستوافرادهدفبیشترجوانهاییهستند که
در محیط کار به صورت آزاد فعالیت دارند.

آگهی تجدید مزایده
(نوبت دوم)

آگهی مناقصه سازمان عمران شهرداری اصفهان
ســازمان عمران شــهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات ذیل را به صورت مناقصه
به پیمانکار واجد شرایط وا گذار نماید.

هفتمین نشســت «بــاغ ایرانــی» بــا محوریت
نمایش فیلم مستند «پردیس های خیال» در
کتابخانه مرکزی برگزار می شود.نشست هفتم از سلسله
نشســت های «بــاغ ایرانــی» بــا محوریت نمایــش فیلم
مستند « پردیس های خیال» با حضور «هادی آفریده»
تهیه کننده و کارگردان مستند در کتابخانه مرکزی برگزار
می شود«.پردیس های خیال» قصه باغ های ایرانی با
قدمت  100تــا  600ســال را روایت می کند که در نشســت
هفتــم باغ ایرانــی همراه بــا رونمایــی ازپایــگاه اطالعاتی
باغایرانیبهنمایشدر میآید.اینسلسلهنشستهابا
محوریت بررسی سبک معماری باغ های ایرانی و سبک
و سیاق الهام گرفتن آنها از معماری سنتی و بومی ایرانی
از ســوی موزه حمام علیقلی آقا و دفتر تخصصی سینما
ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار
میشــود و در هــر نشســت بــه بررســی آن از منظرهــای
متفاوت با حضور کارشناسان متخصص میپردازد.
«مدیریــت دوران گــذار در آشــفتگی شهرســازی و بــاغ
ایرانی»« ،اصفهان شــهری بر نظام باغ هــا»« ،الگوهای
پایدار باغ ایرانی»« ،باغ ایرانی و زندگی امروز» و «باغ های
مثمر تاریخــی» از جملــه موضوعات نشســت هــای باغ
ایرانی بوده که از ســوی موزه حمام علیقلی آقا ســازمان
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شده است.
عالقه مندان برای حضور در این نشســت می توانند روز
چهارشــنبه  24آبان ماه ســاعت  16به کتابخانه مرکزی
واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان یکباب واحد
تجاری واقعدر خیابانچهارباغباال،مجموعهتجاری
اداری مبلمان شــهری ،طبقــه زیرزمین ،واحــد  57به
مساحت  44/4مترمربع را از طریق مزایده به فروش
می رساند:
لذا متقاضیان می تواننــد تا ده روز پس از انتشــار آ گهی
نوبت دوم جهــت دریافت اســناد مزایده بــه دبیرخانه
ســازمان واقع در خیابان ابن ســینا ،مقابل بانک ملی،
کوچه کدخدا بن بست دوم مراجعه نمایند.
تلفن تماس031-34484892-4 :
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