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  ها موسسه در رسانه •
هـا حـضور     هاي اخير ، موسسه به شرح زير در برخـي رسـانه            در ماه 
  :داشت 
براي  درباره خواندن با نوزادان وكتاب    نكاتي  اي باعنوان    مقاله �

  30شماره و نوجواني كودك  در پژوهشنامه كودكان زيردو سال
 ايرنـا  –ي خبرگزاري جمهـوري اسـالمي ايـران          مصاحبه �

 ي ي فضاهاي بازي و انتشار ايـن مـصاحبه در روزنامـه      درباره
  81/بهمن/29كار و كارگر ، 

هـاي   ي فعاليـت   دربـاره المللي فرانسه    راديو بين ي   مصاحبه �
  81/اسفند/8موسسه، 

  3شماره ركتآواي مشاي  هاي موسسه در نشريه ذكر طرح �

ي شوراي كتاب    در خبرنامه  ”گفتگو با دوستان  “ذكر مطلب    �
  9كودك شماره 

 ايرنا –گفتگوي تلفنيِ خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران        �
  82/فروردين/16هاي موسسه ،  ي فعاليت درباره

  

  ها ارتباطات و همكاري ••••
ي بانوان   ي سبز تهران و شركت در نشست كميته        ارتباط با ناحيه   �

ي گروه محيط زيست  آن ناحيه با هماهنگي خانم مهين زنديه نماينده
  موسسه 

هايي با سازمان مركزي انجمن اوليـاء و مربيـان           برگزاري نشست  �
در موسسه با حضور آقاي دكتر ملكي ، قـائم مقـام وزيـر آمـوزش و                 

  پرورش ، و مشاوران ايشان
بازي و كتاب   ها و جشن     هاي توانمندسازي خانواده   پيگيري برنامه  �

   18 و 12 و 16هاي منطقه  به دعوت شهرداري

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوست ذره اي از كان مهر و مداراي
  

���  

� ��  
     

  شماره

12  

  خبرنامه داخلي
  موسسه 

   امروزمادران
  

  

  

 1511715111-تهران
  عصر يابان وليخ

 9افروز شماره كوچه دل
  زيرزمين

  صندوق پستي 
451-15115  

  تلفن و دورنگار 
  8728317 و 8715424 

maminstitute@kosar.net 
  

  

  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  

فروردين 

1382  
  2003آوريل
  

  

  حسين اكبري از گروه پدران                       1382عيد 
  صداي نقاره
  صداي توپ
  يا مقلب القلوب  

  قلب كوچكٍ كودكِ عراقي
  توانست  قلب دختركي كه مي

  در هيجان ديداري عاشقانه   
  !پرتپش باشد      

  هايي كه مادرانه قلب
  !عشق را با خون آميختند  

  اين جا كجاست 
  كه نقاره به آژير  
  و توپ به موشك     
  ماند ؟ مي            
  صداي آژير

  ها صداي تالشيِ قلب
                              با موشك
                      يا مقلب القلوب
                      چه ستمكارانه 
  !درانند  ها را مي                                    قلب

  

  !ما از چه سرخوشيم؟  
  !ما با چه سرخوشيم؟

  اي ز پرودهوقتي كه نا
  اي                         جگرگوشه

                                         طفلي را 
  !نوازند ها مي                                 موشك

  ي جنون وقتي كه باد توفنده
  هاي فوالدين      از ني لبك

                             آواز مرگ را 
                  جاي سرودِ آزادي                  

  !كند                                            پراكنده مي
                                        ما از چه سرخوشيم؟

  هوا آكنده از ابرهاي مرگزا
  بارانِ گلوله و راكت

  هاي خاك        سيل ويرانگر ، تل
  هاي ويران                            خانه

  هاي يتيمانه                                  و گريه
  و پَلشتي

            با نقابي خوب
         يا مقلب القلوب 

  ! درانند ها را مي               چه آزمندانه قلب
                               ما از چه سرخوشيم؟
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هـاي توانمندسـازي     ارتباط با مركز امور مشاركت زنان در برنامـه         �
  ها خانواده
هـا بـراي مهـدهاي كـودك         ي ياري بـه خـانواده      برگزاري جلسه  �

  رنگارنگ و رنگين كمان
  همراهي با جبهه سبز ايران در جشن درختكاري �
  براي كودكان بيمار كتاب كودك دربخش ي كتابهمكاري با شورا �
  ارتباط با انجمن ترويج علم ايران �
 2برگزاري جشن بازي و كتاب در دبستان دخترانه معلم منطقـه              �

  آموزش و پرورش 
  

  سپاس •
ي سبز تهران به خاطر دعـوت از موسـسه بـراي             از ناحيه  �

  ي خاك تماشاي فيلم مرثيه
هـاي    بهمرام براي كمـك    از سركار خانم مهندس بهدخت     �

  نقدي به بخش ترويج كتاب 
از سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيـان بـراي پيگيـري             �

  هاي موسسه  ي فعاليت صميمانه
 ايشان  از سركار خانم زهرا قياسي براي همكاري صميمانه       �

  در امور كامپيوتر
  

  تبريك •
قدم نورسيده را به سركار خـانم ژيـال فرخـي و همـسر              �
ي اعـضاء خـانواده    گوييم و براي همه زشان تبريك مي عزي

  .كنيم  سالمتي و موفقيت آرزو مي
  

  

  دو خبر تازه •

  ”مديرومديريت“ي انتشار كتاب آسان جديد موسسه درباره �

  ”ردپا“گروه نوجوانان موسسه با نام ي ي ويژه انتشار نشريه �
 ي ايـن   انـدركاران تهيـه    به دوستان گروه نوجوان بويژه دسـت      

گوييم و برايشان آرزوي پويـايي و موفقيـت          نشريه تبربك مي  
  . كنيم  مي
  
  پايان و آغاز •

ــين  دور اول تــرويج فرهنگامــه � ي كودكــان و نوجوانــان ب
هـاي آشـنايي بـا       هاي عضو موسسه همراه بـا كارگـاه        خانواده

 به  1381 آغاز شده بود، در بهمن ماه        79فرهنگامه كه از سال     
 آغـاز   1381وم كار تـرويج از اسـفند مـاه          دور د . پايان رسيد   
  . شده است 

گفتني است اين حركت به همت سركار خانم اشرف شهرزاد          
در ايـن مـدت   . با دقت و پيگيري بـسيار انجـام شـده اسـت         

 جلــد فرهنگامــه بــا شــرايط ويــژه در اختيــار 650درحــدود 
  .ها قرار گرفته است  خانواده

  
  

  توجه •
ــزي كــه حــق عــضو  � ــوز 81يت ســال از دوســتان عزي  خــود را هن

كنيم هر چه زودتر اقدام كنند تـا بـه    اند درخواست مي پرداخت نكرده 
اين ترتيب هم به ياري موسسه بيايند هم ارتبـاط خـود را بـا موسـسه                 

  . حفظ كنند 

  

كند تـا در جـشن       هاي عزيز دعوت مي    ي خانواده  از همه گروه بازي   

در فـضاي بيرونـي      82/فـروردين /29هاي سـنتي كـه در تـاريخ          بازي
. شـود، شـركت كننـد         پـارك سـاعي برگـزار مـي        –فرهنگسراي بـانو    

  .  بعد از ظهر است 1 صبح تا 10ساعت اجراي برنامه 
  

  هاي موسسه بررسي فعاليت •

هاي موسـسه     به بررسي فعاليت   81هاي پاياني سال     در ماه  �
هـا بـه     هاي گذشته پرداختيم و با نظر خواهي از گروه         در سال 

  : ج زير رسيديم نتاي
تر شدن گروه هماهنگي     هاي بيشتر براي فعال     ايجاد فرصت  �

و فراخوان انتخاب نماينـده از طـرف هـر گـروه بـراي سـال                
1382  

متشكل از كارشناسـان    گروه آموزش    تشكيل گروهي به نام      �
هـاي آموزشـي بـراي        ي موسسه در حـوزه     و اعضاي با تجربه   

  موزشي موسسههاي آ بررسي و كنترل كيفيت فعاليت
  

  دعوت •

كنـيم تـا روز      ي اعضاي گروه نوجوانان دعوت مي      از همه  �
ي گـروه     در جلـسه   5/3 سـاعت    82/ارديبهـشت /18پنجشنبه  

  . شركت كنند 
هاي جديد   ونماينده گروه هماهنگي  اعضاي قديمي  ي ازهمه �

ي   در جلـسه   82/فروردين/24كنيم در روز يكشنبه      دعوت مي 
  .ريزي سال جديد شركت كنند امهگروه هماهنگي براي برن

 بعـد از ظهـر      5 صبح تـا     9روز پنجشنبه چهارم ارديبهشت از      
بـراي گـروه آمـوزش برگـزار     ” آشنايي با ساده نويسي“كارگاه  
منـد بـه     ي اعـضاء فعـال و عالقـه        اين گروه از همه   . شود   مي
كنـد بـراي شـركت در ايـن          ي مطالب آسان دعـوت مـي       تهيه

  . كارگاه ثبت نام كنند 
 در روز پنجـشنبه    ”آمادگي براي ورود بـه دبـستان      “كارگاه   �
. شود  در محل موسسه برگزار مي     12 تا   9 ساعت   82/خرداد/8

كنيم براي شركت در اين كارگـاه تـا          مندان دعوت مي   از عالقه 
  . ثبت نام كنند 20/2/82

  

  تسليت •

با كمال تاسف در چند ماه گذشـته شـاهد سـوگواري يـاران عزيزمـان        

آفرين انـصاري ، مرضـيه گـل يـاس، محبوبـه              نوشا دكتر   ه خانم
زاده ، هديـه حجـازي و مـريم منبـري            ياس، معصومه جمالي   گل

  .كنيم براي اين عزيزان آرزوي شكيبايي و سالمتي مي. بوديم 
  

  پيشنهاد •
كنـيم   هاي عزيـز پيـشنهاد مـي    به نوجوانان ، جوانان و خانواده    

ايـن  . را بخواننـد    ” ده مـا   ماجراي جنگ و داستان      –لنا  “كتاب  
اسـت و    روشـنك داريـوش      ي و ترجمه كته رشايس   كتاب اثر   

  . آن را منتشر كرده است ديگر نشر 
اين كتاب با روايتي پر كشش جنـگ و اثـرات مخـرب        

  . كند  آن را از ديد يك نوجوان مطرح مي


