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 هاي موسسه مختصري از فعاليت �

 :برگزار شد    در موسسه  زير هاي برنامه دي  هما در  
  )خانم مريم احمدي  ( مديريت بر خود  گام•
  )خانم فاطمه صهبا ( رفتار با كودك  گام  •

  )نژاد خانم  ماريا ساسان( رفتار با كودك  گام  •

   )ايرانپورفاطمه خانم (رفتار با نوجوان گام •
   )كرمي  مرضيه شاهخانم(رفتار با نوجوان گام •
  )خانم فاطمه صهبا( الميارتباط ك  گام  •

  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشوييگام •  

  )نژاد خانم ماريا ساسان(كنترل خشم گام •  
  )نژاد خانم ماريا ساسان( تشويق و تنبيه گام • 
  )خانم مريم احمدي( ريزي   برنامه كارگاه•
خـانم  (  )پـدران ي  ويـژه (ارتباط بهتر در خانواده       كارگـاه  •

  )مريم  احمدي 
  )خانم زهرا سليماني(  شيردهي   كارگاه•
  )خانم زهرا سليماني( ماساژ نوزاد كارگاه • 
  

   دي  ماهانه سخنراني �
 فرهنـگ شـنيداري خـانواده و        ي دي ماه با موضـوع        جلسه

 پژوهـشگر   - با كارشناسي آقاي فريبرز رستمي     موسيقي نواحي 
  صـبح  11 تا   9  ساعت    5/10/85شنبه  ز سه  رو  -موسيقي نواحي   
  .  برگزار شد درمحل موسسه

  . چهار آمده است ي  در صفحه سخنراني  اين ي خالصه

���  

� ��  
     

  ي شماره

54  

  ي داخلي             خبرنامه
                    موسسه 

                مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424

info@.madaraneemrooz.com 

www.madaraneemrooz.com  
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ــدون  ــدون ب ــدون ب ــدون ب مــديريت درســت در مــديريت درســت در مــديريت درســت در مــديريت درســت در همكــاري و مــشاركت پــدران ، همكــاري و مــشاركت پــدران ، همكــاري و مــشاركت پــدران ، همكــاري و مــشاركت پــدران ، ب

ي ي ي ي         اي رشـد و بالنـدگي همـه       اي رشـد و بالنـدگي همـه       اي رشـد و بالنـدگي همـه       اي رشـد و بالنـدگي همـه       خانواده، ايجاد محيط مناسب بر    خانواده، ايجاد محيط مناسب بر    خانواده، ايجاد محيط مناسب بر    خانواده، ايجاد محيط مناسب بر    

        ....ممكن نيستممكن نيستممكن نيستممكن نيستتربيت صحيح فرزندان تربيت صحيح فرزندان تربيت صحيح فرزندان تربيت صحيح فرزندان و و و و اعضاي خانواده اعضاي خانواده اعضاي خانواده اعضاي خانواده 
  

هايي كه بـا عنـوان    كنيم همراه همسرانشان يا به تنهايي در برنامه از پدران عزيز دعوت مي  

كـسب  بـراي  .شـود شـركت فرماينـد     در موسـسه اجـرا مـي     ارتباطات بهتر در خانواده   

  .يد مراجعه كن2ي  بيشتر به صفحهاطالعات 

        

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  ها ارتباطات و همكاري �
  : ايم يا همكاري داشته زير ارتباط  ها ونهادهاي نابا سازم ي د درماه

انجمـن   آشـيانه كـودك ،    هـاي آموزشـي پويا،       انجمن پژوهش 
ديـدگان   حمايت از حقوق كودك ،انجمن حمايت و ياري آسيب         

انتـشارات پيـك ادبيـات      انجمن جهانديـدگان شـاد،      اجتماعي ،   
 جبهه سبز ، جمعيت مبارزه با اعتياد، حسينيه ارشاد ،           تاالر هنر، ،

سازمان زنان زرتشتي ، شوراي كتاب كودك ، شوراي گسترش          
فرهنگ صلح ، كانون كودكان ايرانيان ، مهندسان مشاور گزينه       

موسسه در شهرهاي قـائم شـهر،   هاي آموزش از راه دور       ، گروه 
بابل ، ساري ، تنكـابن ، رامـسر و رشـت ، موسـسه پژوهـشي                 
كودكــان دنيــا ، موســسه زنــان و كودكــان رهيــاب ، موســسه 
پژوهشي تاريخ ادبيـات كودكـان ، موسـسه بـازي و انديـشه ،               
 ماهنامه صنعت چاپ ، مهدكودك ويستا ، مهد كودك مامـك ،           

 پـاد ، نـشريه كودكـان و    موسسه كودك مهد كودك باغ مينو ،      
  هنرستان مقدم سامان مادران ،

  

  هاي خارج از موسسه برنامه �
  مهدهاي كودك

 نژاد ماريا ساسان خانمبا كارشناسي  كودكبارفتارگام   برگزاري•
  اه ستاره خانم سهيال طاهري در مهدكودك باغو همراهي 

  
  ها مدرسه

خـانم  بـا كارشناسـي      رفتار با كودك دبستاني   برگزاري گام   •
  ) 10ي منطقه( ي شهيد غفاري ايسهيال طاهري در مدرسه راهنم

خـانم  بـا كارشناسـي      رفتار با كودك دبستاني   برگزاري گام   •
ــال   ــيد جم ــستان س ــليماني در دب ــرا س ــد زه ــدين اس ــادي ال                آب

  ) 13ي منطقه( 

مرضـيه   خـانم بـا كارشناسـي      رفتار با نوجـوان   برگزاري گام   •
مدرسـه راهنمـايي    ي خانم نسرين لطفـي در       كرمي و همراه    شاه

    ) 1ي   منطقه( دارالفنون 
  

  ساير مراكز
شهري  نگين  خانم رشناسيكابا كودكرفتار با ي  جلسه  برگزاري •

    زبان گوي در آموزشگاه
  
و  هـا   ها ، سمينارها ، همايش      كارگاهشركت در �

   ساير مراكزها ، نشستها نمايشگاه
 نويـسنده،  -  ني شـريف  يميعباس بزرگداشـت   شركت در  •

 مـريم احمـدي ومرضـيه         هـا  خـانم ( سرا و دوستدار كودك     نغمه
 به دعوت شوراي كتاب كودك )كرمي شاه

مراقبت براي رشدو تكامـل كودكـان    شركت در همايش    •
به دعوت انجمن ترويج تغذيه      )خانم مريم احمدي    (  خردسال

 دنيـا و  كودكـان   با شير مـادر ، يونيـسف ، موسـسه پژوهـشي             
   غدا ي همياران  موسسه

 پانـل تخصـصي روانـشناسي     نشـست سومين  در  شركت   •

 آيال سيدمرتـضوي و سـوده       ها خانم(  قاچاق زنان و كودكان     

  به دعوت سازمان قربانيان خشنونت  )مواليي 

 فرحنـاز مـددي و   هـا  خـانم ((  كنترل خشم در كارگاهشركت   •

  و توانيموسـسه تحقيقـات ، بـاز      دعـوت   به  ) ماريا ساسان نژاد    

  بهبود زندگي زنان 

 فرحنـاز  خـانم ( گـري     حمايـت ي كارگـاه دو روزه  شركت در  •

  كنشگران داوطلب موسسه به دعوت  ) مددي

خـانم مـريم   ( اينترنت مقدماتيكارگـاه دو روزه     شركت در  •

  كنشگران داوطلب موسسه به دعوت  ) شاگردپور

ددي مها فرحناز    خانم(تسهيلگريي  روزه شش  كارگاهدر شركت •

  كنشگران داوطلب موسسه  به دعوت) كرمي  و مرضيه شاه

ــه  • ــم افتتاحي ــركت در مراس ــدگان ي ش ــانون جهاندي  ك

  )زاده  خانم افسانه حسن( شادمهر

  

  ي پدران   ويژههاي  برنامهبرگزاري�
هاي خود براي پـدران از    ي فعاليت   موسسه مادران امروز در ادامه    

ي  ي ويـژه  هـا  برنامـه در  كنـد     مند دعوت مي    ي پدران عالقه    همه

در موسـسه    ارتباطـات بهتـر در خـانواده      عنوان   باپدران كه   

  . شود شركت فرمايند  برگزار مي

كنند  ميها شركت     براي همسراني كه به همراه هم در اين جلسه        

  .اي در نظر گرفته شده است هيالت ويژه، تس

 از  13/10/85 چهارشـنبه    خي در تـار    از ايـن برنامـه      جلـسه  نياول

  .برگزار شد بعدازظهر 7 تا 5اعت س

  :عبارت بود از مطرح شد  در اين جلسه آنچه ي خالصه

گذار بـر   ،عوامل اثر ارتباط  درمفهوم ارتباط ، داليل عدم موفقيت  

ي كـالم و      ي ارايـه     شيوه ،ارتباط كالمي از جمله محتواي كالم       

  هاي غير كالمي  پيام

ز اختالالت در ارتباط اي ا در طول جلسه با بحث و گفتگو به پاره        

  :كالمي از جمله نكات زير اشاره شد 

عدم آمادگي طرفين براي گفتگو ، عدم توجه بـه شـرايط سـني              

مناسب نبودن موقعيت گفتگـو ، عـدم          عدم هماهنگي فرهنگي ،     ،

عـدم اعتمـاد كـافي بـه          شناخت متقابل از خصوصيات يكديگر ،     

  ... .يكديگر و 

حتمـاً   پيشنهاد كردند كه پدران كننده در اين جلسه   پدران شركت 

  .همراه با همسران خود در اين جلسه شركت كنند

ــا 5 ســاعت  از 18/11/85 روز چهارشــنبه ي بعــدي جلــسه  7 ت

  . شودي مليبعدازظهر در محل موسسه تشك
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  هاي آينده برنامه����
 گرداننده ساعت

  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

 گويي و كتابخواني قصه 25/10/85 4 كرمي خانم مرضيه شاه 11-9

 بازي و انديشه 26/10/85 5 آقاي محمود سلطاني 4- 6

 ارتباط كالمي  27/10/85 6 خانم فاطمه صهبا 11-9

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

 28/10/85 1 خانم فاطمه ايرانپور 4- 6
 ترها ارتباط با بزرگ

 )ي نوجوانان  ويژه ( 
 هدفمندي 17/11/85 1 خانم مريم احمدي 12-9

  18/11/85  1  خانم مريم احمدي   5- 7
 ارتباط بهتر در خانواده

  )ي پدران ويژه(
 نه گفتن 8/12/85 1 خانم مريم احمدي 12-9

  
  ي بهمن  سخنراني ماهانه�

خالق بـا   رويارويي    موضـوع  ماه با  بهمن    ي سخنراني   جلسه
ي  دخت عمادخراسـان    خانم نسرين با كارشناسي   بيماري فرزند   

  موسسهمحل  صبح در 11  تا9 ساعت   از 3/11/85شنبه    روز سه 
   .شود ميبرگزار 

  
   در ساير مراكز  موسسهآينده هاي  برنامه�
 اصـول اوليـه آمـوزش       – خانه فرهنگ حافظيه     – 27/10/85 •

   خانم سهيال طاهري –خانواده 
ــودك  – 30/10/85 • ــيانه ك ــه  – آش ــشويق و تنبي ــام ت       – گ

  هباخانم فاطمه ص
 – گام تشويق وتنبيـه      –ها     مهدكودك باغ ستاره   – 7/11/85 •

  نژاد   خانم ماريا ساسان
 ايـن    به فرهنگي هنري تهران   ي     جلسه درمجموعه  6برگزاري •

  :شرح 
   خانم نگين نابت –رشد كودك و محيط مناسب - 30/10/85
ــشرفت تحــصيلي   – 4/11/85 ــراي پي ــودك ب ــه ك ــاري ب             – ي

  كرمي   شاهخانم مرضيه
   خانم نگين نابت –پذيري   نظم و مسئوليت– 7/11/85
   خانم فرحناز مددي – بهداشت دوران بلوغ – 14/11/85
  نژاد   خانم ماريا ساسان– تشويق و تنبيه – 18/11/85
  كرمي  خانم مرضيه شاه–گويي قصهكتابخواني و– 25/11/85
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  دي ي   ماهانه سخنرانيي  خالصه����

  موسيقي نواحي خانواده و فرهنگ شنيداري :وعموض

  آقاي فريبرز رستمي : كارشناس

  رامك صبحيخانم  : گزارشگر

   ".غذا حضور دارد ما موسيقي همچون بوي يك از كدام ي خانهدر"
ي سخنراني ماهانه موسسه مـادران امـروز،     همراهاني كه در جلسه   

پـنجم دي مـاه،     ها و روزهاي بعد از        گرد هم آمده بودند، شايد روز     
رستمي پژوهشگر موسيقي نـواحي  را بارهـا در       فريبرز  اين پرسش   

ها با اشتياق، يك ساعت بيش از جلسات          آن.  ذهنشان مرور كردند  
 رستمي نشستند تا بيشتر و  فريبرزماهانه معمول پاي صحبت هاي      

بيشتر از موسيقي و راه و رسم دل و جان سپردن به آن بدانند و در      
  .ه، شنيدن اين نوع از موسيقي را تجربه كنندلحظاتي كوتا

  موسيقي دستاورد هويت ملي 
 موضوع سخنراني دي ماه موسسه مادران امروز ،موسيقي نواحي و 

ها در اين زمينه بـه تحقيـق و           رستمي كه سال  فريبرز  . خانواده بود 
پژوهش مشغول است، در ابتداي صـحبت هـاي خـود از مهجـور              

 فرهنگي  آن گفت و از اينكـه ايـران،           ماندن اين موسيقي و غناي    
اي از اقوام گوناگون است كه هر يـك موسـيقي خـود را                مجموعه

بخشي از قالب پر اهميت هويـت       ":دارند  ودر حقيقت اين موسيقي     
  ".اجتماعي و حتي هويت ملي ماست

او در ادامه بـا اشـاره بـه اصـل همجـواري دوسـتانه و صـميمانه                  
ها كه انديشمندان امروز بر آن تاكيد مي كنند، آگاه كـردن          فرهنگ

فرزندانمان نسبت به فرهنگ خود را بسيار پر اهميت دانـست و بـا      
بهره از اين گفته ها، دليل حضور خـود در جمـع موسـسه مـادران                

ر من را در اين جمع توجيـه مـي           آنچه حضو  ":امروز را عنوان كرد   
كند اين مسئله است كه خانواده هاي ما از اهميـت ايـن موسـيقي       
آگاه شوند و آن را به فرزندان منتقل كنند تا فرزندان ما بدانند چـه            

هـاي ديگـر و تمـام         هايـشان كنـار فرهنـگ       دارند و با اين داشـته     
ا چـر .كند، حضور پيدا كننـد      هايي كه فرهنگ بشري خلق مي       ارزش

كه اگر اين توجه در ماهيت و درون مايه زندگي ما وجـود نداشـته               
هاي مـا معمـوال       بچه.باشد، فرزندان ما بهره اي از آن نخواهند برد        

پـس بايـد در   .كنند بينند و تجربه مي     آموزند كه مي    آن چيزي را مي   
هـا    تـرين آن    اعماق زندگي ما عناصر فرهنگي كـه يكـي از  مهـم            

در اين ميان يك بخش از حوزه       .  باشند موسيقي است، جاي داشته   
تواند موسيقي اقوام و نواحي در بر بگيرد، ، پـس         شنيداري ما را مي   

  ".فقط كافي است اين نوع موسيقي را ممارست و درك كنيم
ايم، ايـن جـنس از        ي كه پشت سر گذاشته    چهل سال ،  سياما  در    

آگـاهي و   هايي شده اسـت كـه ريـشه در نـا     موسيقي دچار تزلزل  
 مـا متاسـفانه خيلـي از هويـت          ":خبـري نـسبت بـه آن دارد         يب

هاي قومي چـه    اقواممان خبر نداريم و نمي دانيم در اين فرهنگ        
. كنـد   ها  را داراي ارزش هاي انساني مـي          عناصري نهفته كه آن   

خوب است ما به عنوان يك ايراني بـدانيم كـه  در ايـن جهـان                 
  ".رقم بزنيمتوانيم  ايم و چه نقشي را مي هستي چه كاره

  

  سپاس �
 و غيردولتـي ، مـشاوران       هاي دولتـي    از تمامي نمايندگان سازمان    •

هـا و اعـضاي      ي آن   ها  اعضاي موسسه و خانواده   دوستان و موسسه ،   
ي مادران امروز كـه در مراسـم    هاي آموزش از راه دور موسسه      گروه
  ،نهمين سالگرد تاسيس موسسه شركت كردندآغاز 

فاطمه آباديان،    ها مهري پذيرا،فروغ روشناسان، مريم ملك       از خانم  •
 پريساپهلوان، الله سيدرييسي، ، ، ميترا مصباح ين بينانسرمينوكده ، 

فرزانـه   رحيميـان،    شـهناز يـدالهي،   ميترا محمدي،  منيژه محمدزاده، 
ــرد ،  ــه منف ــديني خديج ــاي،عاب ــتان  آق ــور و دوس ــل عزيزپ  فاض

   از راه دور استان مازندران براي اهداي گل و هديه آموزش هاي گروه
هـاي   اي مردمـي سـازمان   هـ   مركز مشاركت مسئوالن  از   همچنينو  

دوسـتاني كـه مـا را در         ي   همـه  و شـهرداري    6ي    منطقهدولتي  غير
  .برگزاري مراسم ياري كردند

 سپاسگزاريم
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  چگونه شنيدن
رستمي در ادامه صحبت هاي خود با نقل قولي از قدماي ايراني            

اند  موسيقي علـم سـماع و شـنيدن اسـت و از طريـق                  كه گفته 
شنيدن مي توان معرفت آن را پيدا كرد، چگونه شنيدن را يكـي             

 مـا  ":ي درك موسيقي عنـوان كـرد   ترين نكات در زمينه    از مهم 
كنـيم، بـا تلفـن حـرف          در آشپزخانه كـار مـي     جويم،    آدامس مي 

اي از    ايـن هـم گونـه     . كنـيم   زنيم و موسيقي هم گوش مـي        مي
شنيدن است اما آن شنيدني كه اساسـا ارتبـاط عميـق مـا را بـا           

زنـد، مـستلزم تعيـين زمـان مشخـصي بـراي              موسيقي رقم مي  
خـوانيم و يـا       مثل موقعي كه كتـاب مـي      . شنيدن موسيقي است  

موسيقي هم زماني را مـي      . زنيم  كمان حرف مي  زماني كه با كود   
طلبد كه ما در دل آن با پديده اي خارج از خودمان ارتباط برقرار 
كنيم و اين نكته بسيار مهم است كه ما بستري را فراهم كنـيم              

  ".كه اين پديده با ما ارتباط بگيرد
دهيم اما واقعا     هاي كودكي به موسيقي گوش مي       همه ما از سال   

  يم؟ شنو چه مي
ما در زمينه هاي گوناگوني چون ادبيات، علوم ، جامعه شناسي و      

ايم شناخت داريم امـا چـون در    هايي كه ديده    به دليل آموزش  ... 
ها، موسيقي جايي ندارد، دچار عادت هاي شـنيداري           اين آموزش 

ايم نه گستره شنيداري و اين واقعيت تلخي است كه وجـود             شده
تاسفانه در بخش تربيتي مـا نيـست        اين گستره شنيداري م   . دارد

اگـر  . پس براي به دست آوردنش بايد تالش  و ممارسـت كـرد            
كودكي از سه يا چهار سالگي در معرض اين نوع موسيقي قـرار             

هايي باشند كه بتوانند اين نوع موسيقي را به           بگيرد و متخصص  
هـايي   كودك وصل كنند، حوزه شنيداري او با توجه به موسـيقي       

چنين . اش وجود دارد، وسيع مي شود       ي زندگي   مينهكه در پس ز   
فردي در شانزده ، هفده سالگي انواع موسـيقي را تجربـه كـرده         

   ".اتفاقي كه در زندگي ما به داليل مختلف نيافتاد.است
در ادامه اين جلسه رستمي با يك پيـشنهاد، مـادران حاضـر در              

ري هـايي كـه حتـي در دوران بـاردا     جلسه را به بررسي موسيقي   
ايد،  چه جـنس       ببينيد چه كرده  ":گوش مي داده اند، دعوت كرد     

ايـد و   هايي گـوش داده  شناسيد، به چه موسيقي از موسيقي را مي 
بعد يك نگـاه خنثـي   . احيانا در اين زمينه چه مطالعاتي كرده ايد   

بـراي ارتبـاط بـا      . در برخورد با موسيقي نـواحي  داشـته باشـيد          
در واقع فـضايي  .  داوري استموسيقي اولين شرط نداشتن پيش    

را باز بگذاريد كه من اين موسيقي را نمي شناسم و مي خـواهم              
با آن ارتباط بگيرم چرا كه اين جنس از موسيقي يك انديـشه و             
دستاورد فرهنگي است و مـي دانـيم هـر آدم معمـولي توانـايي               
ساخت موسيقي اي با اين ظرافت و عمـق را نـدارد، سـازندگان              

  ". معموال نخبگان هر قوم هستنداين موسيقي ها
اين پژوهشگر موسيقي نواحي با بيان تجربه شخصي از مواجهه          

 سالگي به طرح اين نكته پرداخـت        16با يك مويسقي جديد در      
كه موسيقي آشنا شدن با جهان جديدي با زبـاني غيـر از كـالم              

ما نبايد درحوزه شنيدن موسيقي خودمان را محدود كنيم     ": است

 .ان بيني و زيبايي شناسي مان را محدود كـرده ايـم             چرا كه جه  
  . پس بشنويم، وسيع بشنويم و با دل باز و گوش باز بشنويم

  چرا بايد موسيقي بشنويم؟
موسـيقي مثـل   : موسيقي امروز ديگر يك تفنن و تفـريح نيـست   

هاي زندگي ما هستند، يـك        زبان، ادبيات، جامعه شناسي كه نياز     
توان بي توجـه      مثل غذا خوردن بچه نمي    نياز است و به اين نياز       

يك بخشي از اين نياز زيبـايي شناسـانه اسـت و نيـاز بـه                . بود  
ــل       ــد و تكام ــراي رش ــك روان آرام ب ــه  ي ــاز ب ــف و ني تلطي

ي   موسيقي ابزار بسيار بسيار ظريف و دقيقي است كه ميـوه          .دارد
هاي بسيار ظريف و صاف است و شـما هـم         تراوش شده از ذهن   

واجه بشويد، ذهن شما هم به آن ذهني كه موسـيقي           اگر با آن م   
موسـيقي شـكلي از تفكـر    .از آن تراوش كرده مـشابه مـي شـود    

انساني است، منتها اين شكل آنقدر انتزاعي  كه تعريـف كـردن             
    ".آن راه به جايي نمي برد

  چند توصيه براي بهتر شنيدن
 خواسـت   هايي كـه مطـرح شـد، بيـشتر در           در پايان جلسه سوال   

ها،  سوال چگونه شنيدن بود، با حذف    نمايي براي چه شنيدن و    راه
رسـتمي پايـان بخـش      فريبـرز   آقاي  هاي طرح شده توسط       نكته

  :گزارش جلسه سخنراني دي ماه موسسه مادران امروز است
جالب نبودن موسيقي نواحي براي كودكان به دليل آشـنا نبـودن       

  .ها با اين گستره است آن
فاوت به اين موسيقي نگـاه كنـيم و لـذت           بايد بتوانيم با نگاه مت    

  .يمان به ارمغان بياوريم ها جديدي را براي خانواده
براي شنيدن موسـيقي نـواحي بهتـرين را ه،گـوش سـپردن بـه               

  .موسيقي اورژينال و اصلي است
بايد به درون موسيقي راه پيـدا كنـيم و از اليـه هـاي سـطحي                 

  .بگذريم
  

ها با  سه و آشنايي خانوادهگفتني است كه پس از برگزاري اين جل 
مند به شركت     ي موسسه عالقه  ااين نوع موسيقي ، برخي از اعض      

ي  ي موسيقي دهه هاي  بخش موسيقي نواحي جشنواره در برنامه 
كـامبيز  و آقـاي     فريبـرز رسـتمي    با همت آقاي     . فجر شدند 

ها بطور رايگان در       خانواده  تعدادي از     امكان حضور  روان  روشن
 از ايشان براي فراهم كردن اين امكان        .ا فراهم شد    ه  برنامهاين  

  .سپاسگزاريم
  

  تبريك�
سالگرد تاسيس شـوراي كتـاب كـودك و         و چهارمين     چهل

انتشار دهمين جلد فرهنگنامـه كودكـان و نوجوانـان را بـه             
 به كودكان و فرهنگ اين مرز و بـوم           مندان ،  ي عالقه  همه

ران ايـن نهـاد   ي دوستان و يا گوييم و براي همه   تبريك مي 
  . كنيم  انديشمند آرزوي پويايي مي

  


