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تقدیم به
قلبهای کوچک کودکان سرزمینم
و همه والدین دلسوز و متعهد.
با این امید که در مسیر زندگی هر چه پیش آید،
عشق و تعهد را از فرزندانمان در یغ نکنیم.
«مترجم»
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یادداشت دبیر مجموعه

مجموعه
یادداشتدبیردبیرمجموعه
یادداشت

ٔ
مجموعه هنر زندگی شامل کتابهایی است که هر یک به جنبهای از زندگی
اختصاص دارد و مجالی برای تأمل و یادگیری در آن زمینه را فراهم میآورد .این
ٔ
مدرسه آنالین ترجمه و
کتابها به دست ترجمهآموزان دورههای پرورش مترجم در
ٔ
ترجمه کتابهای دیگری از این مجموعه
با نظارت من ترجمه شده است و البته
همچنان در حال انجام است و بهتدر یج به این مجموعه افزوده میشود .این کتابها
در موضوعات گوناگون و برای طیف متنوعی از مخاطبان تهیه شده است و امیدوارم
ٔ
توسعه فکری و فرهنگی و اجتماعی کشور
انتشار آنها تأثیری ،هرچند اندک ،در
عز یزمان داشته باشد.
ٔ
از مترجمان این کتابها که با حوصله و صبوری و دقت ،ترجمه این کتابها را
به پایان رساندند ،و از دوستان و همکاران نازنینم که در بازبینی و و یرایش این کتابها
به من کمک کردند از صمیم قلب سپاسگزارم .این مجموعه بیش از همه مرهون
یخته نشر نو ٔ
کوششها و پیگیریهای دکتر امیر احمدی ،مدیر فره ٔ
یسه پارسی است
که اندیشه و منش ،و بهو یژه شخصیت الهامبخش او انگیزه و توان ما را در تهی ٔه این
مجموعه ،بیشتر و بیشتر میکند.
روحالله سلیمانیپور
تیر ۱۴۰۰
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ٔ
درباره هر یک
از راههای ز یر میتوانید با ما در ارتباط باشید و بازخوردهایتان را
ٔ
از کتابهای
مجموعه هنر زندگی برایمان بفرستید:
تلفن۰۹3۶۴۶۰۴۸۷۰ :
پست الکترونیکinfo.translationschool@gmail.com :
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