
گزارش روز

افقی:
 1-15اردیبهشت مصادف است با روز بزرگداشت فقیه 
و محدث بزرگواری که کتاب ارزش��مند من الیحضره 
الفقیه را از خود به یادگار نهاده اس��ت- سومین علل 
م��رگ ومی��ر در کش��ورمان 2-برادر پ��در- پانزدهم 
اردیبهش��ت ماه مصادف اس��ت با این روز در سراس��ر 
جه��ان 3-پایتخ��ت صنعتی ای��ران اس��امی- مادر 
ورزش ها- نویس��نده و ش��اعر مش��هور انگلیسی که 
درسال 1948جایزه نوبل را از آن خود کرد 4-خوراکی 
کودکان- کشف مارکنی- رشته ای در ورزش های رزمی 
5-نوعی بیماری که بیشتر در دهان و بخصوص کودکان 
بروز می کند- پایتخت کش��ور فیلیپین- خودداری از 
خوردن غذا 6-راندن مزاحم- از ورزشهای بومی مردم 
استرالیا و انگلستان- روزگار- روز گذشته 7-پایتخت 
کشورچاد- شهری دراستان فارس 8- نوعی فعل- رودی 
در کش��ور آلمان- مهمترین ماک برتری انس��ان در 
پیشگاه خداوند 9-نام دیگر دریاچه مازندران- پایتختی 
درشمال کش��ورمان- جاده قطار 10-مرکز هسته ای 
رژیم صهیونیس��تی- گردی براق ب��ه رنگ نقره ای و 
طای��ی که در نقاش��ی و تذهیب بکار می رود- جفت 
ماده 11-ش��هرکی درحومه کاشان- اندک و ناچیز- 
یکی از چهار جهت اصلی12-گربه س��انی که نسل آن 
در کش��ورمان منقرض شده اس��ت- مربی اسبق تیم 
ملی کش��تی فرنگی- صفحه ت��راز- صدقه آن را دفع 
می کن��د 13-کتابی حاوی اطاعات جامع درباره علم 
و ادب و هنر- ضمیر جایگزین 14-فیلسوف و منتقد 
قرن نوزدهم فرانسه که قراربود کشیش شود ولی بعد 
منصرف شد- مالک و دارنده-منادیان فرهنگ توحیدی 
15-وزیر فعلی کشور- از علمای بزرگ دوران مشروطه.

عمودی:
 1-اثری از شیخ صدوق رحمه اهلل علیه- آوارگی 
و س�رگردانی 2-نوعی هواپیمای جنگی- جاده 
ماشین رو 3-احساس ترحم و همدردی نسبت به 

کسی یا چیزی- تاالبی در کشورمان 4-جالد 
استالین- نخست وزیر انگلستان-بدون تحمل 
آن کسی به گنج نمی رسد 5-شهری در استان 
فارس- کاخ موزه ای در پایتخت- دعای صبح 
جمع�ه 6-پروفس�ور حیوان�ات- رود معروف 
آلمان- تک�رار حرف اول- رئیس جمهور مصر 
که کانال س�وئز را ملی اعالم کرد 7-حلقه گم 
شده فرهنگ کار در بازار- مال التجاره8-دینی 
که حضرت موس�ی علیه الس�الم آن را ترویج 
کرد- پارسنگ ترازو- دوستدارنده 9-عالمت 
جمع- پهلوان- شهری در کشور عراق- قبله 
همه مس�لمانان جهان 10-کشتی جنگی- در 
قدیم به بیمارس�تان می گفتن�د 11- از بالیای 
طبیعی- نام جدید ش�هر ارس�باران- هرگز با 
این رفیق س�فر نمی توان کرد که سرانجامش 
تنهایی اس�ت 12- یک�ی از اعمال حج- حرف 
نفی- نابودی و نیس�تی 13-پرنده ای زیبا که 
سمبل غرور درمیان پرندگان نام گرفته است- 
گاو عرب�ی- از اعضای تکلم- پایتخت س�ابق 
آلمان 14-دنباله هرخط- پایتخت موسیقی- 
نام کوچک پاس�تور دانشمند بزرگ فرانسوی 
15-طاقت وتوان- لقب معروف کریم خان زند 

بنیانگذار سلسله زندیه.
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وقتی که خوب فکر می کنم، یادم میاد اولین 
کتابی که از کتابخانه محل به امانت گرفتم و خواندم 
داس�تان کالغ رنگارنگی بود که  از همه پرنده ها 
یک پر تو بال هایش زده بود ...  شاید کتاب را واو 
به واو یادم نیاید اما دست کم  شیرینی های دوران 
کودکی ام را مدیون همین کتاب هایی هس�تم که 
طعم کودکی را برایم همچنان دلچسب کرده است .  
نویسنده سال ها برای نوشتن کتاب وقت خود 
را صرف می کند و به تولید فکر و اندیشه در قالب 
کت�اب می پردازد ، البته باید دید چه کتابی با چه 

هدفی نوشته شده است ! 
 رهبر معظم انقاب کتاب را غذا و نوش��یدنی روح  
م��ی داند، غذایی ک��ه اگر مقوی باش��د روح را تقویت 
می کند و سفارش می کنند از این نوشیدنی بخوریم  اما 
هشدار می دهند که نوشیدنی مبادا  مسموم، خطرناک، 
فاس��د، گندیده و مضر با رنگ آمیزی های خاص، دست 

مردم داده شود....
  سخنان رهبر فرزانه انقاب نشان دهنده این است 
که با درایت و تدبیر جامع ،کتاب و نویسنده کتاب را بر 
گزینید چون شما از افکار نویسنده آن آبشخور کرده و 

با آن جهان تازه تری را نگاه می کنید . 
مهم ترین اتفاق نمایشگاه 

رهبر معظم انقاب چون ادوار گذش��ته روز شنبه 
14 اردیبهشت به بازدید نمایشگاه رفتند؛ نبض نمایشگاه 
کتاب بیس��ت و شش��م  تحت تاثیر ق��دم های رهبری 
بسیار دقیق می زد . برخاف سال های قبل ایشان  در 
شبستان با  ناشران دیدار کردند و چون سال های گذشته  
بحث هایی درب��اره کتاب و کتابخوانی را مطرح کردند . 
رهبر عزیزمان مثل همیشه با سعه صدر از دغدغه هایشان 
در این حوزه نکات مهمی را بیان داشتند.همچنین ایشان 
کتاب  “ ضد “ اثر جدید فاضل نظری یکی از ش��اعران 

جوان را هم خریداری کردند. 
غرفه کودک و نوجوان در انتظار جنبش و هیاهو 
سالن کودک و نوجوان نمایشگاه در حالی کار خود 
را آغاز کرده اس��ت که با  انتظار دیدار کودکان وقت را 
سپری می کند ؛ ش��روع امتحانات پیش از موعد غرفه 
ک��ودک و نوجوان را کمی خلوت تر از س��ال های قبل 

کرده است .
محمد میرکیانی، نویسنده کودکان و نوجوانان اوج شلوغی 
نمایشگاه را چهار روز آخر آن می داند و می گوید :”   جابه جایی و 
جلو  انداختن امتحانات دانش آموزان و دانشجویان ؛ بر روند نمایشگاه 
تاتیر گذار اس��ت . در روزهایی که اوج برگزاری نمایشگاه 
است ؛ قشر دانشجو و دانش آموز در حال خواندن درس  
هستند و خانواده ها در مرحله اول ترجیح می دهند که 
بچه ها به درسشان برسند . همین که کودکان و نوجوان 
به نمایشگاه می آمدند گروه های سنی دیگر هم به واسطه 
آنان سر شوق می آمدند که در نمایشگاه حضور یابند و 

این گونه  رشد مضاعف می شد.  “ 
 محم��د میر کیانی نویس��نده “ مجموعه قصه ما 
مثل ش��د” درباره خصوصیات کت��اب کودک و نوجوان 
می افزاید :” یکی از راه هایی که ناشران کودک و نوجوان 
باید لحاظ کنند این اس��ت که ب��ه موضوعات کاربردی 
کودک و نوج��وان بپردازند. یعنی هرچقدر به نیاز های 
روزمره و زندگی آنان بپردازند؛ این آثار مخاطبان گسترده 

تری خواهند داشت. 
دنیای کتاب خالی از اینترنت 

 او می افزاید:” نکته ای که  در نمایشگاه خیلی به 
چشم می آید، این است که؛ غالبا خانواده ها ، کودکان و 
نوجوانان  در تکاپوی مطالعه  کتاب های خاصی هستند  
که مربوط به مسایل روزمره و باال بردن دانش و اطاعات 
آنان از زندگی و مفاهیم آن است و در مجموع اطاعات 
و دانش��ی که خیلی در اینترنت دیده نمی شود ، چون 

       کندی نبض 
در شریان زندگی

لیال کریمی 
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DESCRIPTIONQUANTITYUNITITEM
Welding electrode materials EL-Ni Cr 20Mo 9 Nb (2.4621)   2.5mm20kg1

Welding electrode materials EL-Ni Cr 20Mo 9 Nb (2.4621)    3.2mm40kg2

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoCu 20 25  (1.4519) 2.5mm20kg3

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoCu 20 25   (1.4519) 3.2mm40kg4

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoN 22 9 3    L(1.4462) 2.5mm20kg5

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoN 22 9 3   L(1.4462) 3.2mm40kg6

2 - ن�وع و می�زان تضمین ش�رکت در مناقصه: میزان س��پرده 
ش��رکت در مناقصه مبلغ 40/000/000ریال می باشد که می بایست 
به صورت چک تضمین ش��ده، ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد 
به حس��اب جاری 6094200030 نزد بانک تجارت- ش��عبه شرکت 

پتروشیمی اروند.
3 - محل تحویل کاال موضوع مناقصه: شرکت پتروشیمی اروند.

4 - ش�رایط ش�رکت در مناقص�ه و م�دارک موردنی�از جهت 
دریافت اسناد: 1-4- توانائی ارائه تضمین مطابق بند2 

2-4- ارائه تائید صاحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
5 - مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: 200/000ریال در وجه ش��رکت 
پتروش��یمی اروند به ش��ماره حس��اب جاری 6094200030 بانک 

تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.
لذا از متقاضیانی که امکانات، توانائی مالی و ش��رایط اولیه مندرج در 
بند4 این آگهی را دارا هس��تند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 

مدت 5روز )به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل( از زمان درج این 
آگهی در روزنامه با در دس��ت داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، 
آگهی ثبت ش��رکت در روزنامه رس��می و آگه��ی آخرین تغییرات و 
مدارک مثبت مندرج در بند4 این آگهی به امور حقوقی و پیمانهای 
این شرکت واقع در استان خوزستان- بندر امام خمینی)ره(- منطقه 
ویژه اقتصادی پتروش��یمی- س��ایت 3 و یا به آدرس تهران- میدان 
هفت تی��ر ابت��دای کریم خان زند س��اختمان ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی پاک 38 طبقه س��وم مراجعه نماین��د. تلفنهای تماس 

.02188325856 -06522626476 - 06522626475
6 - مبلغ برآورد: 720/000/000ریال.

7 - محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: امور حقوقی و پیمان های این 
شرکت به نشانی مندرج در فوق.

8 - مهلت تکمیل پیشنهادات مالی: در اسناد مناقصه ذکر شده است.
9 - هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ش�رکت پتروش�یمی اروند درنظر دارد خرید موضوع این آگهی را براساس ش��رایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.

1 - موضوع مناقصه: خرید به شرح جدول ذیل

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند

آگهی مناقصه عمومی 
شماره92/340 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پتروشیمی اروند )سهامی خاص(
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یک موسسه دولتی درنظر دارد شش دانگ یک باب ملک 
متعلق به خ��ود را با مس��احت )1056 مترمربع عرصه و 
851مترمربع اعیان( از طریق برگزاری مزایده عمومی به 
فروش برس��اند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق 
شرایط مزایده در روزهای شنبه مورخ 92/2/21، یکشنبه 
مورخ 92/2/22 و دوش��نبه مورخ 92/2/23 از س��اعت 9 
الی 13 به نش��انی: تهران، خیابان زنجان ش��مالی جنب 
اداره آگاه��ی پاک 67 و جه��ت بازدید از ملک موصوف 
به نش��انی: تهران، خیابان دکتر باهن��ر )نیاوران(، خیابان 

جماران، خیابان حسن کیا، پاک 4 مراجعه نمایند.
ضمن��ا متن ش��رایط مزایده ب��ر روی س��ایت پایگاه ملی 
مناقصات ب��ه نش��انی: http://iets.mporg.ir قابل 

دریافت می باشد.

 آگهی تجدید مزایده
عمومی فروش ملک

اداره کل پشتیبانی و خدمات عمومی
م الف 545

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1391/8/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 تعداد 1000سهم از س��هام با نام شرکت به سهام بی نام 
تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. سرمایه 
ش��رکت مبلغ10/000/000 ریال منقس��م ب��ه یک هزار 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم آن بی نام 

می باشد.
در تاریخ 1391/9/13 ذیل دفترثبت شرکتها و مؤسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تاییدو امضاءقرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت نیکان 
نفیس پرشین سهامی خاص

 به شماره ثبت 407930 و 
شناسه ملی 10320585880

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آسیب شناسی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران             بخش پایانی

خود اینترنت مرکز دانش جهانی اس��ت و اگر کودک و 
نوج��وان همان چیزی را که در اینترنت می بینند ؛ در 
کتاب کودک و نوجوان هم ببینند به آن جهت سمت و 
سو پیدا نمی کنند .  باید آثاری را برای کودک و نوجوان 
منتشر کنیم که نیاز های امروزی  خود را در جایی جز 

کتاب جست وجو نکند. “ 
کودکان  و نوجوانان چه کتاب هایی بخوانند  
حمیدرضا ش��اه  آبادی، نویس��نده کتاب کودکان و 
نوجوانان، ادبیات  را چکیده تجربه بشر می داند و توضیح 
می دهد :”  کسی که با کتاب محشور می شود در واقع 
خودش را درتجربه کسانی که قبل و هم دوره او بوده اند،  
ش��ریک و س��هیم می داند. کودکان و نوجوانان هم  در 
شرایطی هستند که اولین مواجه  خودشان را با دنیای  
بیرونی پشت سر می گذارند و اولین درس های زندگی 
را دریافت می کنند و ش��خصیت و نگاهشان نسبت به 
آینده در حال شکل گیری است. به همین دلیل ادبیات و 
خصوصا کتاب های ادبی همنشین خوبی می تواند برای 
آنان باشد و به حرکت آنها به سمت آینده کمک کند .” 
 او می افزاید :” پیشنهاد می کنم کودکان و نوجوانان 
به سراغ آثاری بروند که اوال در قالب هیچ مشکلی نداشته 
باشند و ویژگی های قالب کتاب در آنها رعایت شده باشد 
و نی��ز در محتوا بتوانند تجربه صحیح و خوب را به آنها 
منتقل کنند. خیلی از ما شناخت اولیه خود را از جهان 
توس��ط کتاب ها به دست آوردیم و این شناخت گاهی 
شیرین و دلچسب بوده است،طبیعتا ماهم دوست داریم 

این تجربه شیرین برای فرزندانمان هم تکرار شود . “ 
 ترجمه مسیرهای میانبر برای سودآوری!

 شاه آبادی مسئول طرح” رمان نوجوان امروز”   با اشاره 
ب��ه بازار خوب فروش کتاب ک��ودکان می گوید :” مخاطبان 
کت��اب کودک از نظر گروهی تعدادش��ان زیاد اس��ت و 
خان��واده ه��ا در س��نین پایین به خری��دن کتاب برای 
کودکانش��ان به عنوان یک امر آموزشی نگاه می کنندو 
کتاب این گروه وضعیت خوبی در فروش دارد ش��اید به 
همین دلیل است که ناش��ران با تفکر سود آوری مالی  
کتاب های کودکان را چاپ می کنند؛  تا اینجای قضیه 
هیچ مش��کلی وجود  ندارد؛ مشکل زمانی آغاز می شود 
که این ناشران به دنبال مسیرهای میانبر برای سود آوری 
هستند. قطعا انتشار کتاب های ترجمه به شکل برنامه 
ریزی نش��ده و غی��ر هدفمند یک مس��یر میانبر برای 

سودآوری  است .” 
او ادام��ه می دهد:” ناش��ر، کتاب حاضر و آماده ای 
را ب��دون پرداخت ح��ق کپی رایت و هزین��ه ای برای 
گرافیک،تصویرگری و جلد آن؛ سریع به چاپ می رساند 
و به سود خود می رسد که این یک مسیر میانبر است.

کتاب های ترسناک هم از این نوع است،که این موضوع 
صحیح نیست . “ 

این نویسنده اضافه می کند:”هر ناشری حق دارد به 
فکر س��ود باشد اما این سود باید از راه صحیح و درست 
کسب شود . اگر کتاب های ترجمه صرفا به عنوان یک 
مسیر میانبر و با هدف سود جویی منتشر شود،قطعا اتفاق 
خوبی نیست. ولی اگر به ترجمه به عنوان پنجره ای برای 
استفاده از تجربه انسان ها در سرزمین های دیگر استفاده 

می کنند،عمل پسندیده ای است. “   
نمایشگاه کتاب تهران

 در هر فصلی برگزار شود 
جواد کامور بخش��ایش ، نویسنده کتاب “خاطرات 
آیت اهلل س��ید محمد خامنه ای”؛ نمایش��گاه را بهترین 
مرکز برای خرید کتاب می داند و می گوید:” نمایشگاه 
هم��ان طور که از اس��م آن معلوم اس��ت محل نمایش 
کتاب اس��ت . البته از نمایشگاه کتاب تهران هم انتظار 
نمای��ش و هم فروش کتاب را داری��م. انتظاری که من 
مخاط��ب از نمایش��گاه دارم، این اس��ت که  محدودیت 
زمانی از آن برداشته شود. از سراسر کشور برای 10 روز 
اساتید، دانشجویان، محققین،پژوهشگران و...برنامه ریزی 
می کنند تا در نمایشگاه  حضور یابند ولی اگر نمایشگاه 
کتاب بصورت فصلی برگزار ش��ود از هیجان و هجوم و 
موج مردم  برای حضور در نمایش��گاه کاسته می شود . 
اجرای این امر س��خت اس��ت اما دسترسی به نمایشگاه 

کتاب سهل الوصول می شود .” 
او ادامه می دهد :” باید بتوانیم روش هایی را پیدا 
کنیم که کتاب را به آس��ان ترین وجه در اختیار مردم 
قرار دهیم. در کل دنیا هم نمایشگاه ساالنه داریم و هم 
فصلی . در ایران هم باید بیاییم  نمایشگاه فصلی را یک 
بار در تهران و در سال بعد در شهرستانها برگزارکنیم و 

همه چیز در تهران متمرکز نباشد. “ 
این نویسنده پیشنهاد می دهد که “ اگر شبکه ای 
به نام ش��بکه کتاب داش��ته باشیم و در آن به معرفی و 
تبلیغ کتاب ها بپردازند  قبل از اینکه به نمایشگاه  کتاب 
بیاییم ، هدفمند کتاب خود را انتخاب می کنیم و بعد 

برای تهیه آن به نمایشگاه مراجعه می کنیم.” 
مهم ترین کارکرد نمایشگاه در حال حاضر 

احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی؛ کارکردهای 
نمایشگاه کتاب را هم در طول ادوار گذشته و بایسته های 
آن و هم به وضعیت نمایشگاه بین المللی  کتاب  بیست 
و شش��م، این گونه می پردازد:”مهم ترین کارکردی که 
در حال حاضر نمایشگاه کتاب دارد عرضه و فروش کتاب 
است به این معنا کسانی که می خواهند بدانند در طول 
س��ال چه کتاب های جدیدی چاپ ش��ده؛ نمایشگاه را 
بهترین مجرا برای تهیه آن می دانند . چون همه ناشران 
خارجی و داخلی در یک مکان گرد هم می آیند وشرایط  

تخفیف و نکات دیگرهم لحاظ می شود . “ 
این نویسنده دفاع مقدس با اشاره به اینکه  نمایشگاه  
کت��اب باید از کارکرد خودش ب��ه عنوان بازار فروش  و 
تج��ارت کتاب فاصله بگیرد ، ادامه می دهد:” این بدان 
معنا نیس��ت که  به تجارت، بازار، فروش و توزیع کتاب 
توجه نشود بلکه بدین معنا است که راهکارهای سهل تر 
و دائمی تری برای تضمین توزیع کتاب می توان در نظر 
گرفت. به عنوان مثال ما نیازمند ش��بکه ای هستیم که 
کتاب به نحو دقیقی در آن معرفی ش��ود. س��ایت هایی 
در این باره موجود است و عموما به مجمل گویی کتاب 
می پردازن��د و معرف��ی کتاب به ص��ورت دقیق صورت 
نمی گیرد و یا گس��تره بازار نش��ر را شامل نمی شود و 

کتاب های محدودی را معرفی می کند.” 
نویسنده کتاب “ انجمن مخفی “ می افزاید :” بحث 
دیگرفروش است که با راه اندازی و تثبیت شبکه فروش 
مج��ازی می توان بدان دس��ت یافت.بدین گونه که این 
راه��کار برای خریداران کت��اب کم هزینه تر و هم برای 
ناش��ران جنبه سهل تری خواهد داش��ت. این دو نکته 
معرف��ی ، تبلیغ کتاب و بحث خریداری آن را می توان 
از مج��راری راحت تر و دائم تری طی کرد غیر از زمان 
نمایش��گاه کتاب، حال می توان گفت کارکرد نمایشگاه 

کتاب چیست ؟” 
عدم ارتباط بین ناشران داخلی و خارجی 

محمد حمزه زاده؛ مدیر انتش��ارات س��وره مهر به 
وضعیت نابس��امان توزیع کتاب در کش��ور اش��اره دارد 
و ادامه می دهد :” موسس��ات توزیع کتاب منس��جمی 
نداریم و شبکه های فروشگاهی قوی شکل نگرفته است. 
با وجود چنین معضلی  فضای نمایشگاهی و فضایی که 

برای فروش کتاب مهیا می ش��ود؛مغتنم اس��ت اما  اگر 
بخواهیم راجع  به یک نمایشگاه استاندارد صحبت کنیم 
نمایش��گاهی اس��ت که در آن  به جای خرید و فروش 
کت��اب عمدتا  متولیان حوزه تولید و نش��ر  با همدیگر 

تعامل دارند.” 
 وی می گوید:”در برخی از نمایشگاه های خارجی 
فروش کتاب ممنوع است.  در صورتی که فروش کتاب 
در نمایش��گاه تهران اصل اس��ت و ارتباطی بین ناشران  
وجود ندارد، این در حالی اس��ت که در نمایش��گاههای 
کتاب در خارج از کش��ور ارتباط بین ناشران کشورهای 
مختلف  برقرار می شود  . همچنین  بازتاب بین المللی 
خرید و فروش کپی رایت و بقیه تبادالت فرهنگی بین 
ناش��ران اتفاق می افتد. اما اینجا ما حوزه بین الملل را 
هم به این معنا نداریم البته برخی از مراودات و بازدید 
ها وجود دارد که بعید می دانم کمکی به ارتقا نشر بکند 
؛ بنابراین  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  خیلی هم 

شبیه نمایشگاه بین المللی نیست . “ 
احمد شاکری  با اشاره به روند برپایی نمایشگاه های 
بین المللی کتاب در دنیا می گوید :” به نظر می رس��د 
بخشی از نمایشگاه های مهم دنیا عما مخاطب خاص 
را به سمت نمایشگاه کتاب جذب می کنند و نمایشگاه 
بستری برای تعامات فرهنگی بین کسانی است که در 
مقوله کتاب کار می کنند اعم از ناشر و کسانی که اقتباس 
ادبی ، سینمایی  و سیاست گذار حوزه فرهنگ  و برنامه 
ریز و نویسندگان کتاب و مخاطب خاص  هستند.  البته 
نمایش��گاه کتاب با تاسیس سرای اهل قلم و غرفه های 

دی��دار و برخی  برنامه های جنب��ی تا حدودی تاش 
کرده اس��ت به این موضوع نزدیک ش��ود . اما تردیدی 
نیست که در حال حاضر عمده فعالیت نمایشگاه،  بحث 

فروش است . “
معیار کیفی به جای معیار کمی 

شاکری می افزاید :”نقدهایی که به این دوره نمایشگاه 
صورت می گیرد عمدتا متوجه  بخش فروش اس��ت و اگر 
ارزیابی هم از نمایشگاه می شود بحث تعداد فروش کتاب 
است. مثا میزان فروش به اندازه دو سوم سال گذشته است 

یا میزان بازدید کنندگان تغییر کرده است.”
وی ادامه می دهد:” به نظر من این ها معیارهای 
کمی اس��ت و ثانیا معیارهایی نیست که کارکرد اصلی 
نمایشگاه را ارزیابی کند و  نمایشگاه قرار نیست مکانی 
برای فروش کتاب طراحی شود . البته مشکات اقتصادی 
که طبعا همه کش��ور و جنبه های مختلف آن را متاثر 
کرده است و در این زمینه ناشر و نویسنده  را هم تحت 

فشار قرار داده است.”
فرصت ها و تهدید ها 

شاکری به فشارهای اقتصادی به عنوان یک فرصت 
برای رشد نگاه می کند و می افزاید: “ در سال گذشته 
در مورد ادبیات با این مشکل روبه رو بودیم تولید انبوه 
آثاری در حوزه  ادبیات نازل و عامه پسند با شمارگان  
زیاد و عناوین مختلف. اگر چه به لحاظ آماری افزایش 
داریم اما به لحاظ کیفی معیار خوبی برای ادبیات نیست. 
با وجود ش��رایط اقتصادی ، ادبیات باید این فرصت را 
برای غنی تر ش��دن بهره بگیرد . این توجیه که مردم 

به دلیل مشکات اقتصادی سهمی را برای خرید کتاب 
اختصاص نمی دهند توجیه کاملی نیست .  چون اگر در 
حوزه ادبیات – خاق و خاطره نویسی – به غنای الزم 
دست یابیم ، در مرحله بعدی مخاطب مطالعه آن ها را 

جزو ضرورت های مطالعه قرار خواهد داد.” 
در نمایشگاه به  کیفیت آثار توجه شود    

این نویس��نده  می افزاید :” در این مقطع باید به 
کیفیت آثار بیشتر توجه شود و برخی از ناشران با شرایط 
جدید دست به انتخاب آثار بزنند  و باید این تبدیل به 
یک فرصت شود و ادبیات واردمرحله جدیدی گردد، به 
شرط آنکه ما سهم خودمان را به عنوان نویسنده  فراموش 

نکنیم تا مخاطبانمان را حفظ کنیم . “
آینده نشر کشور 

احمد عطایی، مدیر انتشارات قدر والیت  با اشاره به 
اینکه فرهنگ باید از حیطه اختیارات دولت بیرون رود، 
م��ی گوید:” هر دولتی که می آید به طور طبیعی وزیر 
ارش��اد را تغییر می دهد و آن وزیر هم معاون جدیدی 
بر س��ر کار می آورد. یک دولت می آید؛ اس��اس کارش 
اقتصادی است و دولت دیگر فرهنگ را وسط می کشد 
اما به انحراف می رود . با آمد و رفت دولت ها نباید در 

فرهنگ تغییری حاصل  شود. “ 
خروجی نمایشگاه 

عطایی به نمایشگاه سال قبل اشاره می کند و ادامه 
می دهد :” پارسال رهبرمعظم انقاب عنوان کردند که  
آمارهای بازدید روزانه که مثا 600 هزار نفر در روز دوم 
آمدند، آیا به تناسب استقبال ساعت کتابخوانی در کشور 
افزایش داشته است؟ متوسط مطالعه االن 17 دقیقه است 
آیا سال دیگر 20 دقیقه می شود؟ ایشان عنوان کردند 
که یک گروه تحقیقاتی شکل دهید ببینید چرا استقبال 
از نمایشگاه زیاد است اما فرهنگ کتابخوانی کم است؟ “ 
 او توضیح می دهد : “ اگر ما تبعیت از حضرت آقا 
را فرض می دانیم چرا گروه تحقیقاتی تش��کیل نشد! و 
به فرهنگ کتابخوانی به اندازه تولید بها نداده ایم ؟باید 
فضای تعامل بین ناشر و مولف و مخاطب را ایجاد کنیم 
تا فرهنگ کتاب خوانی رشد یابد و نیازها شناسایی و بر 

اساس نیاز مخاطبین کتاب تولید شود. “
باز تعریف مجدد فرهنگ 

محمد حسین کریم پور ، مدیر انتشارات روایت فتح 
هم به نگاه و رویکرد دولتی نمایشگاه کتاب اشاره می کند 
و می گوید :” فرهنگ نیازمند باز تعریف مجدد است و 
برنامه ریزی ها و هدایت و نظارت و مدیریت باید متوجه 
بخش خصوصی و ظرفیت های بی شمار این بخش شود 
و با بهره گیری از تجارب افراد و بخش خصوصی و انجام 
مطالعات اس��تراتژیک و راهبردی از دوران تصدی گری 
دولت به دوران مدیریت کان حوزه فرهنگ گام بر داریم 
و دولت نقش خ��ودش را در مدیریت موضوع  فرهنگ 

جست وجو کند نه در اجرای آن .”

 کتاب

*کریم پور، مدیر انتشارات 
روایت فتح : باید با بهره گیری 

از تجارب افراد و بخش خصوصی 
و انجام مطالعات استراتژیک و 
راهبردی از دوران تصدی گری 
دولت به دوران مدیریت کالن 
حوزه فرهنگ گام بر داریم و 

دولت نقش خودش را در مدیریت 
موضوع  فرهنگ جستجو کند نه 

در اجرای آن .

*احمد عطایی، مدیر 
انتشارات قدر والیت:باید 

فضای تعامل بین ناشر 
و مولف و مخاطب را ایجاد 

کنیم تا فرهنگ 
کتاب خوانی رشد یابد
 و نیازها شناسایی و

 بر اساس نیاز مخاطبین
 کتاب تولید شود. 

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 91/1/20 شرکت مزبور که در تاریخ 91/8/8 واصل 
گردید سیدعلی نورعلی به ک م 4199173481 به سمت 
بازرس اصلی و محمد نوفرستی به ک م 0652830773 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت صنعت و بتن 
سهامی خاص به شماره ثبت 51487

 و شناسه ملی 10100966424

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی 
تصمیمات 

شرکت صنایع 
مفتولی 

تهران گستر 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

121538 و 
شناسه ملی 

10101650532
صورتجلس��ه  طبق 
هیئت مدی��ره مورخ 
9عل��ی  1 /7 /3 0
خان محمدی به ک م 
2801048976 ب��ه 
بنیاد  از  نمایندگ��ی 
تعاون ناج��ا به ش م 
به   10100477865
جای رسول گلستانه 
ب��ه س��مت رئی��س 
هیئت مدیره ومحسن 
ک م  ب��ه  پیران��ی 
 2948751535
از  نمایندگ��ی  ب��ه 
انبوه سازان  شرکت 
سبزاندیشان به ش م 
 10102770018
غامرضا  ج��ای  به 
ه��زاوه  مه��دوی 
ب��ه س��مت عض��و 
برای  هیئت مدی��ره 
بقیه م��دت تصدی 
تعیین  هیئت مدیره 

گردیدند.

اداره ثبت 
شرکت ها
و موسسات 
غیرتجاری سازمان 
ثبت اسناد
و امالک کشور

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر 
دارد نسبت به خرید یکدستگاه کاندنسر هواخنک بخار LP مورد 
نی��از جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طری��ق مناقصه عمومی 
دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از شرکت هایی که سابقه و 
توانائی تهیه این نوع کاال را دارند جهت ش��رکت در این مناقصه 

با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
RKP -7700146098  91.A12 : 1- شماره مناقصه

2- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه کاندنسر
3- ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: ضمانت نامه 

بانکی معتبر و قابل تمدید بمبلغ 22/000/000 ریال
4- آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه: 15 روز پس از 

انتشار آگهی دوم
5-س�پرده حس�ن انجام کار: 5٪ بصورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر و قابل تمدید
6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت 

اسناد
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین 

مهلت ارائه پیشنهاد
8-مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده 
می بایست بمدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 

باشند.
9- محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی 
نبش خیابان ش��هید کانتری ش��ماره 226 طبقه یازدهم دفتر 

گشایش پیشنهادات از طریق پست سفارشی.
مناقصه گ��ران می توانند جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از 
ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس 
تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کانتری شماره 
226 طبقه 7 ش��ماره 706 اداره خرید داخلی- گروه A مراجعه 

نمایند.
جهت کس�ب اطالعات بیشتر تلفن های 82015414 آماده 

پاسخگویی میباشد.

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه 
کاالی نفت تهران م الف 555

فراخوان مناقصه دومرحله ای

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

سهامی خاص

مرحله اول

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 


