
خانم  خورشید  مثل  حرف هایی  با  می گوید 
نقش تراشی  و  است  مخالف  آقاگرگه  و 
مردود  را  کودکان  ذهن  در  جنسیت زده 

می شمارد. 
داستان نویس  و  قصه گو  صالحی  سارا 
و  کودک  ادبیات  دغدغه ی  که  جوانی ست 
زمانی  از  را  نویسی  داستان  او  دارد.  نوجوان 
راهنمایی  دوره ی  از  و  می رفته  مدرسه  که 
و  دانش آموزی  مسابقات  در  و   کرده  شروع 
رتبه  خوارزمی  جشنواره  مثل  جشنواره هایی 

می آورده است .
تحصیلی اش  رشته  دبیرستان  در  اینکه  با   
حسابداری  دانشگاه  در  اما  است  بوده  ادبیات 
خوانده است. گرچه هیچ وقت تحصیل آزادانه 
در  ادبیات داستانی کودک و نوجوان و نوشتن 

را کنار نگذاشته است.
او در گپ و گفت با سخن تازه از دغدغه هایش 

در این حوزه می گوید.

از  جدای  بچه ها  به  گویی  قصه  برای   
معموال  می نویسی،  خودت  که  داستان هایی 
قصه های کدام نویسنده را برای بچه ها انتخاب 

می کنی و چرا؟
از قدیم گفتن موفق ترین ها همیشه بهترین ها 
اندرسون  کریستین  هانس  کتاب های  هستند. 
نویسنده ی دانمارکی رو به بچه ها توصیه میکنم 
که بخوانند. دلیلش این است که از افسانه های 
است  بهتر  و  کرده  استفاده  پریان  و  عامیانه 
نویسنده  این  است.  کرده  بازنویسی  بگویم 
داستان هایش را عامیانه نوشته و هم به صورت 
و  کوچولو  دریایی  پری  یا  برفی  ملکه  افسانه. 
لباس جدید پادشاه و دخترک کبیریت فروش 
و... قلم این نویسنده بچه ها رو به سمت واقع 
گرایی متمایل می کند و همین طور با داستان 

پریان که زاده ی تخیل کودکان، شخصیت های 
است.  می کند  همراه  کودک  ذهن  با  را  قصه 
تاثیرگذار  بسیار  هم  بابا لنگ دراز   داستان 
است. در میان نویسندگان ایرانی نویسنده پایه 
باغچه بان  جبار  نوجوان  و  کودک  ادبیات  گذار 
درونمایه ی  با  بهرنگی  دارد. صمد  خدبی  آثار 
فرودست  کودکان  عواطف  از  و  نوشته  طبقاتی 
ویژگی  این  و  برده  بهره  جامعه  پایین  طبقات 
بارز داستان های صمد است. کتاب های مهدی 
نیز  فریبا کلهر  و  اکبرپور  احمد  و  یزدی  آذری 
توی  باید  کتاب ها  این  هستند.  خوب  بسیار 
ذهن کودک بماند و بچه ها با اینا بزرگ بشوند. 
 نظرت درباره ی کتاب داستان هایی که برای 
در  حاضر  حال  در  و  می شود  نوشته  کودکان 

بازار وجود دارد، چیست؟
 کودکان برای رشد مغزشان نیاز به کتاب هایی 
دارند که انعکاسی از خودشان توی اون داستان 
پیدا کنند و با فرهنگ های دیگر آشنا بشوند. به 
درکی برسند که شخصیت های کتاب دنبال چی 
عالقه مندی هاشان  و  ترس  بر  چگونه  هستند. 

با  کاراکترها  شباهت  باشند.  داشته  کنترل 
شخصیت کودک مهم است. طرح های معنا دار 
بیشتر  بر کودک  را  تاثیرگذاری قصه  در کتاب 
می کند. شخصیت ها باور پذیر باشند و از منطق 
کودک فاصله نگیرند. تصویرسازی کتاب کودک 
مهم است  . کتاب های االن تازگی دارد. از نظر 

مثل  جدیدی  کتاب های  خوب  تصویرپردازی 
پنیری  هرم  نفرین  و  جسور  جوندگان  جزیره 
بسیار  تصویرگری  هستند.  خوبی  کتاب های 
کودک  کودک.  برای  را  کتاب  می کند  جذاب 

را جذب می کند. 
خیلی  قبل  ده های  به  نسبت  بازار  کتاب های 
بچه  ذهن  کردند.  پیشرفت  و  شدند  بهتر 
باهاش  برمی دارد،  رو  کتاب  کودک  که  وقتی 
بزرگ تر  به  نیاز  بدون  ارتباط می گیرد و کتاب 
که  کرده  کمک  تکنولوژی  می شود.  درک 
تصویرسازی های کتاب کودک زیبا تر و رنگی تر 
کمک  بیاد  می تواند  تصویرگر  یک  بشوند. 
ها  انتشاراتی  داستان.  بهتر  بیان  در  نویسنده 
با  که  شده اند  وارد  کودک  حوزه  در  خوبی 
تصاویر قوی و جدید کار می کنند و برای گروه 

سنی ۸ تا ۱۷ سال تهیه شده اند.
دوست  گفتی  که  شاگردانت  درباره   
بشود  کودکان  قصه  نویسنده ی  داشتند 
چی  و  دارند  سال  چند  بده.  توضیح  هم 

شده بود که عالقمند شدند؟

مجله  از  گل گهر  جشنواره های  از  یکی  توی 
شهر سپید به عنوان دبیر ادبیات معرفی شدم 
که در اونجا باشم  و به بچه ها آموزش نویسندگی 
بدهم. شهر سپید اولین مجله کودکان سیرجان 
روبرو  زیادی  عالقمند  بچه های  با  اونجا  است. 
االن شرایط هم  و  دارند  استعداد  بچه ها  شدم . 

مدرسه  زمان  در  قدیم  است.  فراهم تر  برایشان 
رفتن ما فقط زنگ انشا بود و اکثرا از زنگ انشا 

خوش شون نمی اومد.
کمک  امروز  مجازی  فضای  دنیای  و  اینترنت 
و  احساسات  و  افکار  بیان  در  بچه ها  که  کرده 

داستان  و تخیل شان فرصت پیدا کنند.
با خیلی از بچه های عالقمند به داستان نویسی 

هنوز در ارتباطم.
تربیت   بر  بچه ها  برای  قصه گویی   
چه  تا  و  دارد  تاثیری  چه  اجتماعی شان 

اندازه مفید است؟
کودکان  حافظه ی  تقویت  برای  گویی  قصه 
است.  مفید  خیلی  پرخاشگر  کودکان  ویژه  به 
خیلی  رو  قصه درمانی  روانشناسی  کارشناسان 
توصیه می کنند. توی این کار کلمات داستانگوی 
خوب در شنونده حس تخیل و داستان پردازی 
هر  با  چه  عروسک  با  چه  می کند  تحریک  رو 
ایجاد  برای  قصه  است  مفید  بسیار  دیگه.  ابزار 
صبر و حوصله در بچه ها. به خصوص بچه های 

پرخاشگر یا بیش فعال و اوتیسم. 
به  جان بخشی  بر  تاکید  قصه هایم  در  من 
را  خودش  کودک  اینکه  دارم.  بی جان  اشیای 
بگذارد به جای یک شیء و بعد تخیل کند که 

چه می خواست بگوید.
  در انجمن مادران قصه گو جلسات قصه 
گویی چه روزهایی و به چه صورت برگزار 
به  بچه ها  حضور  نحوه ی  اینکه  و  می شود 

صورت است؟ آیا باید ثبت نام کنند؟
قصه  انجمن  فاطمی  طاهره سادات  همت  به 
و  کودک  ادبیات  دبیر  ایشان  گرفت.  شکل 
از اعضای تحریریه مجله شهر سپید  نوجوان  و 
و  آقای عمادآبادی  به همراهی  ایشون  هستند. 
ماه  هر  دادن  ترتیب  برنامه  یک  بحرینی  خانم 
و شب قصه تدارک دیدن و توی کانال و پیج 
و  می کنند  رسانی  اطالع  رو  قصه  شب  انجمن 

مکان را اعالم می کنند. 
 طبق تجربه ای که داری معموال بچه ها 

چه نوع قصه هایی رو با جون و دل گوش 
با چه  می دهند و لذت می برند؟ قصه هایی 

نوع محتوایی؟
دوره  همین  و  االن  با  مطابق  امروز  بچه های 
و  هستند  قصه ها  دنبال  به  زمان  همین  و 
براشون  این ها   .... و  بگو  بال  نگو  حسنی  دیگه 
این ها  و  بابا  علی  های  قصه  ندارهد.  جذابیتی 
که دیگه انیمیشن هم ازشان ساخته شده. باور 
شده.  بیشتر  امروز  بچه های  در  قصه  پذیری 
دکتر  جودی)جودی  مجموعه ی  قصه های  مثل 
در  هم  اکبر پور  احمد  کتاب های  و...(  می شود 
میان نویسندگان ایرانی به روحیه کودکان االن 
بیشتر نزدیک است. داستان های قدیمی رو در 
و  باشد  ریتمیک  که  می دهند  گوش  صورتی 

همراه با دف یا نمایش. 
می نویسی  که  داستان هایی  اغلب  تم   
دنباِل  به  قصه هات  توی  معموال  و  چیست 

انتقال چه آموزه هایی هستی؟
جان  دنبال  به  است.  مختلف  داستاهام  تم 
بخشی به اشیا هستم. جان بخشی به اطراف  و 
به دوستان تخیلی کودکان که بتوانند عواطف و 

رو  خشم شون  کنند.  بیان  را  خود  احساس 
کنترل کنند. اون چیزی که درون شان هست و 
نمی تونن بیان کنند رو از این طریق بیان کنند. 
مثل ماهی مثل درخت. من سعی میکنم جان 
بدم  به فلفل دلمه ای و ماهی و حشره و شاپرک 

که چی میخواد بگه از زبون کودک. حشره. 
هدفم این هست که توی داستان به بچه بگم 
احساسش رو سرکوب نکنه حتا احساس خشم 
و دفاع از خودش رو. یا احساسی مثل گریه رو 
که توی فرهنگ ما مثلن به پسربچه میگن  تو 
بزرگ شدی و مرد که گریه نمیکنه! یا دخترها 

موشن و ...
احساسش  که  بدم  یاد  بچه  به  می خوام  من 
رو بروز بده و بدونه این چیزها جنسیت بردار 
نیست و زنونه مردونه نداره.  خورشیدخانوم و 
تا  نمیگم  داستانم  در  من  رو  اینا  و  گرگه  آقا 
به  را  منیت  و  ببرم  بین  از  را  تفاوت جنسیتی 
کودک نشان بدهم و از زبان شی سخن گفتن 
رو و احساسات کودک را با جان بخشی به اشیا 

نشان بدهم.

شفاف  ادامه  در  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  رسانی:  اطالع 
کرد  ارائه  توضیحاتی  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  اعزام   سازی 
دارد نماینده  یک  فقط  اعزامی  کاروان  در  شهر   شورای 

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان در راستای شفاف سازی، بودجه و نفرات 
 کاروان اعزامی خود را اعالم نمود. کاری که کمتر توسط دیگر باشگاه ها انجام می شود

اما این شفاف سازی موجب سواالتی برای برخی همشهریان عزیز شد که 
البته بعضی مغرضانه یا جاهالنه به جای سوال و درخواست پاسخ، با اطالعاتی 
 سطحی و ناقص پیش داوری کرده و به نهاد مدنی شورا و شهرداری تاختند

اما قبل از پاسخگویی و شفاف سازی نکته ای الزم است خدمت همشهریان 
که  است  رهبری  معظم  مقام  حمایت  مورد  بانوان  ورزش  کنم  عرض  عزیز 
آن   مورد  آخرین  که  فرمودند  بیان  مختلف  های  مناسبت  در  را  مهم  این 

شهریورگذشته در دیدار با قهرمانان المپیک بوده است.
المللی  بین  ورزش  عرصه  در  اسالمی   حجاب  با  ایرانی  بانوان  حضور 
از سوی  با حجاب،  بانوان  برای  غربی  دولت های  ایجاد محدودیت  علیرغم 
 مقام معظم خود یک پیروزی بزرگ برای بانوان با حجاب قلمداد شده است 
تک تک ما به عنوان یک فرد مسلمان در این راستا وظیفه داریم از ورزش 
بانوان به خصوص اعزام تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان  که برای اولین 
 بار به این مسابقات به نمایندگی از کشور عزیزمان شرکت کردند حمایت کنیم

تیمی  که برخالف  خیلی از تیم های باشگاهی بیشترین تعداد بازیکن و کادر 
فنی آن سیرجانی اند و کمترین هزینه را تاکنون داشته اند همچنین بصورت 

شفاف،بودجه و اسامی کاروان اعزامی خود را اعالم نموده است. 

سزاوار بود که منتقدین در ابتدا به رسم ادب از این شفاف سازی تشکر می 
کردند و چشم خود را بر روی خیلی از نکات مثبت به عنوان تیمی که اولین 
را تجربه می کند نمی بستند و سپس سواالت  از کشور خود  اعزام خارج 
 انتقادی خود را مطرح می کردند که البته از طرح سوال استقبال می کنیم

روایتی داریم که اکثر اهل جهنم را قضات تشکیل می دهند اما منظور از 
قضات  یا قاضی فقط کسانی نیستند که به حکم دستگاه قضا بر مسند قضاوت 
نشسته اند بلکه منظورهرفردی است که قضاوت می کند و اگر دقت کنید هر 

روز تک تک ما  قضاوتهای متعدد در مورد دیگران داریم.
 قضاوت هایی بعضی ممکن است ناآگاهانه و یا ناعادالنه باشد و فردای قیامت 
 موجب ورود به جهنم شود . لذا از پیش داوری بدون علم و آگاهی بپرهیزیم

و اما موضوع مورد انتقاد که حضور دو تن از اعضای شورای ششم در کاروان 
به عرض مردم عزیز سیرجان  است  است الزم  بوده  اردن  به کشور  اعزامی 
برسانم که آقای امین صادقی هم در شورای پنجم و هم در شورای ششم)در 
شهرداری  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  در  شهر  شورای  نماینده  حاضر(  حال 
سیرجان بوده است. لذا با توجه به وظیفه نظارتی شورا و با توجه به شرایط 
کشورمیزبان ، بحث ضرورت حضور نماینده شورا و اعمال نظارت شورا در این 
سفر حساس مطرح و نهایتا تصمیم بر این شد که یکی از اعضای شورا به 
عنوان نماینده شورا کاروان را همراهی کند که با توجه به سابقه جناب آقای 
امین صادقی در باشگاه طبیعی بود که دراین سفر ایشان به عنوان نماینده 

شورا در این کاروان حضور داشته باشد. 
و  سفر  این  امورات  بر  کامل  نظارت  بر  موظف  ایشان  است  بدیهی 

بازگشت  از  پس  سفر   کامل  گزارش  ارائه 
باشد می  سیرجان  شهر  شورای   به 

شورا جناب  دیگر  عضو  در خصوص حضور  اما 
عنوان  به  ایشان  اعزام  جوان   وحید  آقای 
باشد نمی  شهر  شورای  طرف  از  و  شورا   عضو 

 بلکه مدیرعامل محترم باشگاه بر حسب لیست 
عناوینی که  ای اف سی  مشخص کرده باید یک 
نفر را  به عنوان سرپرست کاروان اعزامی معرفی 
نماید که از اختیارات مدیرعامل محترم باشگاه 
می باشد که می توانست این فرد سیرجانی و 
یا از شهر دیگری و از هر پست و عنوانی باشد 

 البته هزینه اعزامی وی را هم   به همراه حق ماموریت  کامل پرداخت نماید. 
اما با توجه به سیاست بومی سازی چنانکه قریب به نیمی از بازیکنان تیم را 

سیرجانی ها تشکیل می دهند.
 از بین چندین گزینه آقای وحید جوان که عضوباشگاه فرهنگی  ورزشی 
گل گهر و نماینده هیات فوتبال شهرستان سیرجان می باشد را به عنوان 
باشگاه،  طرف  از  ای  هزینه  حالیکه  در  نمودند.  معرفی  کاروان  سرپرست 
بابت سفر ایشان  پرداخت نمی شود و  شهرداری و همچنین شورای شهر 
ایشان از شورای شهر بابت این سفر تقاضای مرخصی داشته اند. امیدواریم 
ایشان در این سفر به تجربیات و اندوخته های خود بیفزاید و شاهد پیشرفت 
نیزبا کمترین  از نظر تعداد  این کاروان  باشیم.  این عرصه  روزافزون وی در 

اعزام شده  نفر  یعنی 39  ورزشی  های  کاروان  اکثر  به  نسبت  نفرات  تعداد 
البته عده  است. در حالی که میتوانست این کاروان با 63 نفر اعزام شود.  
ای هم تقاضا داشته اند که این تیم را همراهی کنند اما ضرورتی از طرف 
در  و  نشد  داده  تشخیص  افراد  این  برای  تیم  این  همراهی  جهت  باشگاه 
هزینه های بیت المال  صرفه جویی شد. و فقط ۷ نفر از مجموعه باشگاه 
، شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان این تیم را همراهی می کنند 
است داشته  همراه  به  را  تعداد  کمترین  ها  باشگاه  سایر  با  مقایسه  در   که 

به  امور شهر  از همه کسانی که پی گیری  احترام و تشکر  پایان ضمن  در 
و  پیروزی  آرزوی   . بانوان شهرداری سیرجان هستند  فوتبال  تیم  خصوص 

سرافرازی این تیم و سائر افراد کاروان اعزامی را دارم.

شماره 669
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4
خبــر

باغ  از  روسی  گردشگران  گفت:  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر کل   
تاریخی شاهزاده ماهان، کلوت های شهداد فارگ تاریخی راین، نبکاها، آب انبار تاریخی محمدتقی، حمام 
گنجعلیخان کرمان و دیگر آثار تاریخی کرمان بازدید کردند و در برنامه موتور سواری سافاری شرکت 
کردند. وی گفت:این گروه که شامل تورگردانان روس است از خردادماه در پی تفاهم وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با آژانس فدرال گردشگری روسیه آماده سفر به کشورمان بودند، با لغو ممنوعیت 
صدور روادیداز چند روز گذشته در کرمان بودند که در مقصد بعدی انها به استانهای فارس و اصفهان است.

مقصد اول 
گردشگران روس 

به کرمان

پنجمین کاروان »مهر بانشاط« به مدارس کرمان ارسال شد
 مهر: میرزاحسینی گفت: پنجمین کاروان بهداشتی-ورزشی به ارزش ۵ میلیارد تومان که بخشی از آن از سوی سازمان یونیسف و بخشی 

هم از محل اعتبارات معاونت تربیت بدنی و سالمت تأمین شده است، مرحله به مرحله به شهرستان ها و مناطق استان در حال ارسال است.
وی افزود: این تجهیزات با اولویت شهرستان ها و مناطق محروم ارسال و شامل ماسک، مواد ضدعفونی دست و سطوح، صابون مایع، انواع 
وسایل مصرفی ورزشی و توزیع می شود. معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: همه مدیران مدارس موظف 
به اجرای کامل شیوه نامه های بهداشتی آموزش حضوری و فرهنگ سازی در این خصوص در مدارس هستند که امیدواریم آموزش حضوری 

بدون هرگونه آسیب و خطری به صورت کامل محقق شود.

گپی با سارا صالحی قصه گو و داستان نویس حوزه کودکان؛

قصه   درمانی برای کاهش پرخاشگری کودکان

رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان جواب منتقدان را داد؛

همراهی تیم بانوان شهرداری توسط دو عضو شورا قانونی بود

  قصـه گویـی بـرای تقویـت حافظـه ی کـودکان بـه ویژه کـودکان پرخاشـگر 
خیلـی مفیـد اسـت. کارشناسـان روانشناسـی قصه درمانـی رو خیلـی توصیـه 
می کننـد. تـوی ایـن کار کلمـات داسـتانگوی خـوب در شـنونده حـس تخیل و 
داسـتان پـردازی رو تحریـک می کنـد چـه با عروسـک چـه با هـر ابـزار دیگه. 
بسـیار مفیـد اسـت قصـه بـرای ایجـاد صبـر و حوصلـه در بچه ها. بـه خصوص 

بچه هـای پرخاشـگر یـا بیش فعـال و اوتیسـم. 

     سمیرا سرچمی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/54/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های 
شبکه CISCO « مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای 
گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 
را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 
1400/9/1 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/8/25 مقرر شده است. 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


