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چاپ چهارم برای «لوثیا»
رمان «لوثیا» جلد دوم مجموعه «هفت جن» به قلم امید کورهچی از سوی نشر کتابستان معرفت به چاپ چهارم رسید .این
رمان اثری فانتزی است که در آن خواننده شاهد اتفاقات گوناگونی در حوزه امور ماوراءالطبیعه است« .لوثیا» در  ۴۸۰صفحه
و با قیمت  ۵۰هزار تومان از سوی انتشارات کتابستان معرفت روانه بازار کتاب شده است.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2738

مدیری ،فتحی ،انصاری
رضویان و دیگران

رئیس س��یمافیلم در گفتوگویی از توافق با
مهران مدیری ،حس��ن فتحی ،سیامک انصاری و
جواد رضویان برای س��اخت سریال در تلویزیون
خبر داد .به گزارش «تس��نیم» ،حس��ین کرمی
درباره همکاریهای جدید خود با کارگردانهایی
که در شبکه نمایش خانگی حضور داشتند ،اظهار
داشت :سیامک انصاری و جواد رضویان پروژهای
تعریف کردند و در حال نگارش هستیم و برآورد
تولید آن نیز تعیین ش��د .نام موقت این س��ریال
تلویزیونی «نیوجرسی» است .ماجرای این سریال
به بلوکهای سیمانی شهرداریها برمیگردد که
جلوی مغازههایی میگذارند که مالیات و عوارض
نمیدهن��د .دغدغه اصلی این س��ریال ،مس��ائل
ش��هری است و بناس��ت اگر مشکلی پیش نیاید
هرچه زودتر جل��وی دوربین برود .وی همچنین
پیرامون هم��کاری جدید با مهران مدیری اظهار
داشت :با مهران مدیری توافق اولیه بر سر ساخت
یک سریال  30قس��متی انجام شده است .البته
امیدواریم برنامه «دورهمی» هم هرچه زودتر روی
آنتن برود که جزئیات بیش��تر آن را شبکه نسیم
اعالم خواهد کرد .از طرفی دیگر امیدواریم ساخت
این س��ریال  30قس��متی هرچ��ه زودتر مهیای
تصویربرداری و س��اخت بش��ود تا بعد از مدتها
م��ردم کار دیگ��ری از مهران مدی��ری به عنوان
کارگردان سریال تلویزیونی ببینند .وی پیرامون
تازهترین همکاری با حس��ن فتح��ی ،کارگردان
سریال شهرزاد نیز بیان داشت :حسن فتحی با ما
قراردادی داشت ولی کار نمایش خانگی را در نظر
دارد که باعث شده فرصت نکند به اجرای تعهد ما
برسد .قرارداد بستیم و نام آن «ده پهلوان» است.
واقعاً کار شبکه نمایش خانگی یک جریانی شده
که متأسفانه از جهت نرخ و قیمت عوامل بر فضای
تولید ،تأثیر منفی گذاشته و باعث شده آدمهای
آموزشدی��ده که برای تلویزیون کار میکردند به
این سمت و سو بروند.

چهارشنبه  22خرداد 1398

مستند

نگاهی به موج بازگشت کارگردانهای شبکه نمایش خانگی به تلویزیون

بازگشت به خانه!

استعفای بطحایی بهانه پخش
یک مستند شد

خبر بازگشت کارگردانهای برجسته مجموعههای نمایشی به تلویزیون اتفاقی قابل پیشبینی بود که
دی��ر یا زود رقم میخورد .پیش از این دالیل شکس��ت پروژههای نمایش خانگی در «وطنامروز» مطرح
شد .مساله کپیرایت ،عدم شکلگیری صنعت سریالسازی ،محدودیتهای بستر اینترنت ،ورود پولهای
مشکوک و افزایش شگفتآور دستمزدها و هزینه تولید فیلم در کنار سرخوردگی کارگردانهای برجسته
در شبکه نمایش خانگی ،موجب میشود رقابت این شبکه با تلویزیون بهعنوان اصلیترین پلتفرم نمایش
سریال محکوم به شکست باشد .هرچند شاید بتوان تلویزیون را در صندلی ردیف اول دادگاهی نشاند که
کارگردانهای صداوسیما را به شبکه نمایش خانگی کشانده بود اما بستر ناقصالخلقه این شبکه موجب شده
است شخصیتهایی چون داوود میرباقری ،مهران مدیری و حسن فتحی هماکنون در آستانه بازگشت به
تلویزیون باشند .دور از ذهن نیست که سایر کارگردانهای برجسته نیز که پیش از این شرایط تولید سریال
در تلویزیون برای آنها مهیا نبود و به دامن موجود ناقصالخلقهای چون شبکه نمایش خانگی پناه برده بودند
به رسانه ملی با مخاطب  80میلیونی آن بازگردند.
از ورود ش��گفتانگیز «قهوه تلخ» در شبکه
نمایش خانگ��ی تا پایان ناق��ص آن و نیمهکاره
گذاشتن مخاطبان شبکه نمایش خانگی در قدم
اول ،تنها چند ماه زمان زمان برد تا اولین ناکامی
برای چهره صاحبنامی چون مهران مدیری رقم
بخ��ورد؛ تجربه تلخی که با «عطس��ه»« ،ویالی
من»« ،ش��وخی ک��ردم» و ...نیز همچنان تداوم
پیدا کرد .گفته میشود جز  5الی  6سریال ،تمام
محصوالت شبکه نمایش خانگی از نظر مخاطب
و میزان فروش با شکس��ت مواجه شدند« .ابله»
کمال تبریزی« ،عش��ق تعطیل نیس��ت» بیژن

بیرنگ« ،عالیجناب» سام
قریبی��ان« ،دن��دون طال»
داوود میرباقری« ،س��اخت
ای��ران  »2ب��رزو نیکنژاد،
«گلش��یفته» بهروز ش��عیبی 13« ،ش��مالی»
علیرضا امینی« ،نهنگ آب��ی» فریدون جیرانی
و ...تنه��ا بخش کوچکی از آث��ار کارگردانهای
برجس��ته تلویزی��ون بود که در ش��بکه نمایش
خانگی با شکست مواجه شدند .این سرخوردگی
و شکس��تهای مکرر در حالی است که شبکه
نمایش خانگی نتوانس��ته است بستر مناسبی را
برای جلب مخاطب حداکثری فراهم کند.

آب و صابونهای پولشویی!

سرشکستنک!

با برآوردهای انجامشده میتوان ادعا کرد در
شبکه نمایش خانگی چه در

بهترین حالت بازار
فضای رسمی و چه در فضای غیرقانونی و نقض
کپیرایت به یک میلیون نفر نخواهد رسید ،این
در حالی است که عمده کارگردانهای تلویزیونی
با مخاطبان چندده میلیونی روبهرو هس��تند .از
اس��اس میتوان ادعا کرد بهترین س��ریالهای
شبکه نمایش خانگی از نظر مخاطب قابل قیاس
با ضعیفترین سریالهای تلویزیون هم نیست.
مخاطبان  80میلیونی تلویزیون در سراسر ایران
پراکندهان��د ،در حال��ی که نمیت��وان ادعا کرد
محصوالت ش��بکه نمایش خانگ��ی براحتی در

تمام ش��هرها و روستاهای
ایران در دس��ترس بوده و
تکنولوژی اس��تفاده از آنها
نیز موجود است .تلویزیون
به عنوان فراگیرترین رسانه میتواند بهترین بستر
برای نمایش مجموعههای جذاب سریالی باشد اما
نبود تعامل  2طرف ه میان تلویزیون و هنرمندان
که به هر دو در این زمینه نقد وارد است موجب
ش��ده این مهم جامه عمل به تن نکند .اهمیت
صداوس��یما ب��ه سریالس��ازی و در اولویت قرار
دادن سرگرمی موجب ش��ده هنرمندان پس از
تجربه ناموفق شبکه نمایش خانگی به تلویزیون
بازگردند.

صعود در سقوط!

کشور تلویزیون و دهکده نمایش خانگی!

آغاز پروژه ش��هرزاد و سرمایهگذاریهای کالن
محمدامام��ی و ه��ادی رض��وی روی ای��ن پروژه
پرهزینه حساس��یتهای بس��یاری را برانگیخت.
بس��یاری معتقدند س��رمایههای اولیه در  3فصل
شهرزاد نتوانسته جبران شود و منبع این هزینههای
کالن برای بسیاری سوال شده بود .ورود پولهای
مش��کوک به دالیل مختلف از جمله پولش��ویی،
کسب ش��هرت برای سرمایهداران و ...امری بود که
برای بسیاری مسجل شده بود اما همچنان عوامل
این س��ریالها باور به چنین مس��الهای نداشتند
و پ��س از برگزاری دادگاهها نیز س��کوت پیش��ه

کردند .به نظر میرس��د این
س��کوت بیش��تر ب��ه همان
س��رخوردگی بازمیگ��ردد
که عوامل این س��ریالها را
ناتوان از پاسخگویی کرده است .خیز دوباره آنها به
سمت تلویزیون نشانگر این مساله است که فضای
ش��بکه نمایش خانگی به دلیل حجم عظیم ورود
س��رمایههای مشکوک و ترس از رسوایی آن دیگر
محل امن و آسودهای برای ساخت سریال نیست؛
محلی ک��ه پیش از ای��ن تنها به افزای��ش درآمد
بازیگ��ران و هزینههای تولید منجر ش��د و ارزش
افزوده چندانی نسبت به تلویزیون نداشت.

با مش��اهده فرآیند رو به زوال شبکه نمایش
خانگی میتوان ادعا کرد این ش��بکه در آستانه
ورشکس��تگی ق��رار دارد .ای��ن فرآین��د موجب
ش��ده بس��یاری از عوامل سریالس��از که پیش
از ای��ن در تلویزیون بوده و هماکنون در ش��بکه
نمایش خانگی مش��غول ب��ه کارن��د بتدریج با
کاهش فعالیتهای تولیدی مواجه ش��وند .این
اتفاق رکودی در صنعت سریالس��ازی محسوب
میش��ود که عوام��ل را به تلویزی��ون بازخواهد
گرداند؛ بازگش��تی که قطعا برای شخصیتهای
برجسته ش��بکه نمایش خانگی پیش از سقوط
قطعی و حتمی آن خواه��د بود .این اتفاقات در

واقع موجب میشود بتدریج
کارگردانه��ا و عوام��ل به
خانه اصلی خ��ود بازگردند
و در ای��ن نقطه حس��اس
بازگش��ت ،نقش تلویزیون نیز حیاتی میش��ود.
صداوس��یما با کارگردانهایی مواجه اس��ت که
به نوعی فرزند رس��انه ملی محسوب میشوند و
فراهم کردن ش��رایط ساخت سریالهای «الف»
میتوان��د بار دیگر س��رمایههای تلویزیون را در
مواجه��ه با مخاطب تقویت کن��د و در غیر این
صورت افسردگی و عزلتنشینی راه سومی است
که یک کارگردان برجس��ته در شرایط «از آنجا
رانده و از اینجا مانده» انتخاب میکند.

جزئیاتی تازه درباره سریال «ملک سلیمان(ع)» از زبان تهیهکننده آن

«سلیمان لند» ساخته میشود

چند روزی است که خبر ساخت نسخه سریالی فیلم سینمایی
«ملک سلیمان(ع)» مورد توجه رسانهها قرار گرفته است .خبری
ک��ه محمدرضا رمضان��ی ،تهیهکننده این س��ریال در گفتوگو
با مهر ،جزئیاتی تازه از آن را ش��رح داده اس��ت .او درباره آخرین
وضعیت این مجموعه نمایش��ی اظهار کرد« :طرح این پروژه در
حال حاضر تصویب ش��ده است و ما منتظریم برآورد آن انجام و
فیلمنامه متناسب با سریال نوشته شود .گروهی زیر نظر شهریار
بحرانی درباره س��ریال تحقیق میکنند و خود بحرانی فیلمنامه
را مینویس��د .ما یک سال برای نگارش فیلمنامه و  4سال برای
تولید در نظر گرفتهایم و در مجموع  5سال در نظر گرفته شده
اس��ت اما این  5س��ال قرار است کاهش یابد چون در نظر داریم
س��ریال را با سه گروه بسازیم» .او در پاسخ به این پرسش که با
توجه به ساخته شدن نسخه سینمایی قصه حضرت سلیمان(ع)
چه لزومی دارد این قصه دوباره به ش��کل س��ریال نیز س��اخته
ش��ود ،گفت« :فیلم سینمایی ملک س��لیمان(ع) از ابتدا با یک
س��هگانه طراحی شده بود که فقط یک قسمت آن ساخته شد.
لذا تبیین ش��رایط و اتفاقات زمان سلیمان نبی(ع) فراتر از یک
فیلم سینمایی است .بنابراین با تکمیل فیلم و تولید سریال ملک
سلیمان نبی(ع) ما میتوانیم به تبیین فتنههای مختلف شیاطین

رونمایی از مستند «اسکورسیزی»
برای «باب دیلن»

مس��تند جدی��د «مارتی��ن
اسکورس��یزی» درباره «باب
دیلن» خواننده و ترانهسرای
برن��ده نوبل ادبی��ات از امروز
(چهارش��نبه) در ش��بکه
نتفلیکس و همزمان با اکران محدود در سینما
رونمای��ی میش��ود .به گزارش ایس��نا به نقل
از رویترز ،این مس��تند با عن��وان «Rolling
 »Thunder Revueروایتگر داستان یکی از
عجیبترین تورهای کنسرت «باب دیلن» در
سال  ۱۹۷۵در آمریکاست که در آن هنرمندان
سرشناس��ی چ��ون «جانی میش��ل»« ،جون
بایز»« ،میک رانس��ون»« ،بت میدلر»« ،راجر
مکگین»« ،ایمولو هریس» و «آلن گینزبرگ»
او را همراهی میکردند« .باب دیلن» در این تور
کنسرتها بهرغم اینکه به یک ستاره سرشناس
در عرصه موس��یقی تبدیل شده بود به اجرا در
سالنهای کوچک میپرداخت و هدفش ایجاد
رابطهای نزدیکتر با هوادارانش در ش��هرهای
کوچکت��ر ب��ود« .مارتین اسکورس��یزی» در
مس��تند جدیدش از بیش از  ۱۰۰س��اعت از
تصاویر فیلمبرداریشده در سال  ۱۹۷۵استفاده
کرده است که با توضیحات خود «باب دیلن»
همراه است .آکادمی نوبل نوامبر  ۲۰۱۶نام «باب
دیلن» را بهعنوان برنده نوبل ادبیات اعالم کرد.
کتاب

انسی و جنی و هجوم انحرافات اعتقادی و آخرالزمانی
بپردازیم که در حال حاضر ،س��ینمای غرب با تمام
توان خویش ب��ه آن دامن میزند» .وی همچنین
در ارتباط با روشهایی که رس��انه ملی میتواند از
طریق آن هم س��ودآوری کند و هم به گسترش
قصه قرآنی حضرت سلیمان(ع) کمک کند ،بیان
کرد« :سبک زندگی قرآنی سلیمان نبی(ع) تنها
راهکار نجات انسان امروزی از سبک زندگی
یهودی  -آمریکایی اس��ت .از سوی دیگر از
منظر اقتصادی وقتی در هالیوود پروژههای
سنگینی مانند جنگ ستارگان ،هری پاتر و...
ساخته میش��ود اهل اقتصاد از این پروژهها
بهرهبرداریهای مختلفی به صورت پارکهای
موضوعی ی��ا تم پارک میکنند؛ رایزنیهایی در
این باره با مبادی ذیربط برای پروژه «س��لیمان لند» نیز
انجام ش��ده اس��ت و در حال حاضر یک تیم متخصص و
قوی شامل بخشهای مفهومی ،مهندسی ،طراحی هنری،
معم��اری ،هوش مصنوعی و اقتصادی در حال برنامهریزی
و طراحی است».

ادعای عجیب مایکل داگالس علیه کارگردان سرشناس

معتمدی برای کمک به سیلزدگان لرستان میخواند

«مایکل داگالس» بازیگر سرشناس ادعا کرد
اسپیلبرگ برای مخالفت با محصوالت «اچبیاو»
نگذاشت نخل طالی کن به او اهدا شود .به گزارش
«وطنامروز» ،این روزها استیون اسپیلبرگ تبدیل
به یکی از چهرههای پرخبر سینمای جهان شده
است .عالوه بر خبری که  2روز پیش در ارتباط با
ساخت سریالی ترسناک توسط او برای تماشا در گوشیهای هوشمند منتشر
ش��ده بود ،حاال مایکل داگالس ،بازیگر سرشناس سینما در گفتوگویی از
احساس��ش پرده برداش��ت و ادعا کرد در جش��نواره فیلم کن  ۲۰۱۳که با
فیلم «پشت چلچراغ» حضور داشت و اسپیلبرگ رئیس هیأت داوران بود،
وی از جایگاهش اس��تفاده کرد تا مانع اهدای جایزه به این بازیگر شود! به
گزارش ورایتی ،داگالس درباره این ادعا گفت :اسپیلبرگ رئیس هیأت داوران
جش��نواره فیلم کن آن س��ال بود و من هم در کن حضور داشتم .شایعات
حکایت از این داش��ت که من بازیگر مرد منتخب برای دریافت جایزه کن
هس��تم اما اینطور نش��د ،چون فیلم متعلق به اچبیاو بود ،یعنی یک فیلم
تلویزیونی هر چند در سینما هم به نمایش درآمد .اسپیلبرگ همواره ابراز
تردید کرده که فیلمهایی که برای استریمینگ یا تلویزیون ساخته میشوند
بتوانند از جایگاه فیلمهایی که برای س��ینما س��اخته میشوند برخوردار و
شایسته دریافت جایزه اسکار باش��ند .در نهایت این «بروس درن» بود که
جای��زه بهترین بازیگر مرد کن آن س��ال را برای «نبراس��کا» دریافت کرد.
اسپیلبرگ فعال از هر گونه اظهار نظری در این باره خودداری کرده است.

محم��د معتم��دی ک��ه یک��ی از موفقترین
خوانندگان کشورمان طی چند سال گذشته بوده
اس��ت ،با برگزاری نشس��تی از برنامههایی گفت
که میخواهد به وس��یله آن ،کمکی به هموطنان
س��یلزده کش��ورمان کند .به گزارش تسنیم ،او
درب��اره دغدغههایی که در این زمینه دارد ،گفت:
مدتها بود دغدغه این را داش��تم که بخش زیادی از جامعه ما هیچ وقت
مخاطب هیچ کنس��رتی نبودهاند .بخش زیادی از مردم ما کنسرت را یک
کاالی فرهنگی دور از دس��ترس میدانند .یک خانواده با درآمد متوس��ط
برای رفتن به یک کنسرت باید حقوق یک ماهش را خرج کند .برنامه هنر
برای همه را از نوروز امس��ال ش��روع کردیم تا مردمی با درآمد متوسط هم
بتوانند از کنس��رتها اس��تفاده کنند .معتمدی درباره برگزاری کنسرت با
بلیتهای ارزان ،گفت :اگر واقعبینانه ماجرا را ببینیم ،به لحاظ استراتژی و
سیاستگذاری حرفهای در این حرفه ،کاری که من میکنم شکست مطلق
است .مساله دیگر اینکه ،بعد از برگزاری این کنسرتهای ارزان ،اگر بخواهید
کنسرت خودتان را برگزار کنید دیگر نمیتوانید با قیمت باال بلیتهایتان
را بفروشید ،چرا که همه منتظر کنسرتهای ارزان شما میمانند .هیچگونه
امتیاز اجتماعی خاصی هم در چنین کارهایی وجود ندارد .معتمدی درباره
مافیای موسیقی گفت :من ضدامپریالیسم و ضدانحصارگرایی هستم .یک
شخص ،تاثیرگذاریاش در مسیر موسیقی ایران از تمام مسؤوالن فرهنگی
کشور بیشتر است ،او سلطان کنسرت است.

نخل طالیی که اسپیلبرگ آن را تغییر داد!

جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰
درجه» به بررسی سیس��تم آموزشی کشور و
نق��اط ضعف و قوت آن میپ��ردازد .به گزارش
«وطنامروز» ،با گذش��ت چند روز از استعفای
محمد بطحایی (وزیر آموزشوپرورش) ،مستند
« ۳۶۰درجه» س��راغ موضوع عدالت آموزشی
رفته و درباره خروجی نظام آموزش��ی کش��ور
پژوهش کرده است .این قسمت از برنامه «۳۶۰
درجه» به بهانه استعفای سیدمحمد بطحایی
و روی کار آمدن مس��ؤول جدید ،اولویتهای
آموزشی کش��ور را بازخوانی کرده و به بررسی
رون��د اجرای��ی آن میپ��ردازد ۳۶۰« .درجه»
مجموعه مس��تندهای اجتماع��ی ،فرهنگی و
سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژههای
مه��م هر هفته با تهیهکنندگ��ی و کارگردانی
محمده��ادی نعمتاللهی ،جمعهها س��اعت
 ۲۱:۳۰از شبکه مستند سیما پخش میشود.

اهل امتیازگیری نیستم

انتشار خاطرات تیمسار میرمحمدی
در کتاب «تو تمام نمیشوی»

گزارش «وطنامروز» از افتتاحیه نمایشگاه دائمی اسباببازی

ساخت جهان آینده با اسباببازیهای امروز کودکان

گروه فرهنگ و هنر :افتتاح اولین شوروم (نمایشگاه
دائمی) اس�باببازیهای ایرانی و بررسی و تحلیل
نق�ش اس�باببازی بهعنوان ی�ک کاالی فرهنگی
هویتس�از ،رویدادی بود که روز دوشنبه با حضور
حجتاالسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات
اسلامی ،فاضل نظری مدیرعامل کان�ون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از اهالی رس�انه
در مجموع�ه فرهنگی ش�هدای انقالب اسلامی
سرچش�مه برگ�زار ش�د .در ای�ن مراس�م فاضل
نظ�ری ،مدیرعامل کانون پ�رورش فکری کودکان
و نوجوانان در س�خنانی گفت :به اعتقاد من ،حوزه
اسباببازی حامل فرهنگی است که بچهها خیالها
و آرزوهایش�ان را با آن ب�ازی میکنند ،همانگونه
که ما در گذش�ته ،با اس�باببازی جه�ان آینده و
آرمانشهرمان را در اسباببازی پیدا میکردیم .اگر
اهمیت این مقوله و اس�باببازی ملی درک نش�ود
صدمات زیادی به فرهنگ وارد خواهد ش�د .ش�ما
تصور کنید کش�وری قصد داشته باشد فرهنگش
را به دیگر کش�ورها انتقال دهد ،اس�باببازیاش
را ب�ه صورت رایگان در کش�ورها پخش میکند و
دیگر کشورها بچههایشان با آن اسباببازی بازی
میکنن�د و فرهنگ بیگان�ه در کش�ور رواج داده
میشود که اگر بر این اتفاق عنوان تهاجم فرهنگی
ه�م بگذاریم ،کم اس�ت .باید بدانیم اس�باببازی
در معم�اری هویتی کودکان بس�یار اهمی�ت دارد.
همچنین باید با کاالهایی که در تعارض فرهنگی با
ما هستند برخورد کنیم .بهعنوان مثال در شورای
نظارت ،ش�خصیت یک اس�باببازی در قالب کاال

یا محصولی تأیید نمیش�ود اما میبینیم در دیگر
قالبه�ای فرهنگ�ی منتش�ر میش�ود! نهادهای
تصمیمگیرنده بای�د با هم هماهنگ باش�ند ،باید
صدای هماهنگش�دهای در حوزه صنایع فرهنگی
بیرون بیاید .همچنین حجتاالسلام محمد قمی،
رئیس س�ازمان تبلیغات اسلامی نیز در سخنانی
اظهار کرد :بازی در عقبه تاریخی ما پدیدهای غنی
بوده اس�ت .در عقبه تاریخی م�ا بازی باعث پیوند
انسانها بوده اس�ت ،صمیمیت را بیشتر میکرده
و تحرکات انسانها بیش�تر میشده است .تفریح
و ب�ازی تنها برای کودکان نب�وده ،بلکه بزرگترها
ه�م از آن بهره میبردند .خیلی از تفریحات حالل
ما جزو بازی بوده اس�ت .ش�ما تص�ور کنید فرزند
ایرانی بغل پدرش است اما کس�ی دیگر ذهن او را
به اختیار میگیرد که نظام ارزش�ی دیگری دارد و
این واقع ًا خوب نیست .البته ما بعد اقتصادی ماجرای
اس�باببازی را هم دس�تکم نمیگیریم .چرخش
اقتص�ادی اس�باببازی در دنیا امری مهم اس�ت و
بعد از اس�لحه ،موادمخدر و ...تجارت اس�باببازی
در دنیا رونق اقتصادی پدید میآورد .محمد نخچی،
مسؤول نمایش�گاه دائمی اسباببازی درباره نحوه
برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد :ایده این نمایشگاه
با بازدید از نمایشگاهها مختلف جهان شکل گرفت.
مجموع�ه این اس�باببازیها س�اختنی ،باغبانی،
قالیبافی ،رومیزی ،فکری و ...هستند که مخاطبان
میتوانند با حضور در این نمایش�گاه کاالی خود را
انتخاب کنند و ما محص�والت را از تولیدکنندگان
تحوی�ل میگیری�م و ب�ه آن�ان عرض�ه میکنیم.

کتاب «تو تمام نمیش��وی»
نیز همچون سایر کتابهای
انتشارات روایت فتح به شیوه
رمان مس��تند نوشته شده و
در صفحات پایانی کتاب نیز
تصاویری از تیمسار میرمحمدی درج شده است.
به گزارش «وطنامروز» ،تازهترین اثر انتشارات
روایت فتح با عنوان «تو تمام نمیش��وی» که
ش��رح خاطرات تیمسار اس��داهلل میرمحمدی
از دوران کودکی در روس��تای آستانه تا ازدواج
و س��پس اس��ارت در زندانهای بعث و تحمل
شکنجه و درد و رنج اسارت و در نهایت آزادی
و مش��غول به کار شدن در ستاد کل نیروهای
مسلح اس��ت در 22فصل با قلم سهیال راجی
کاش��انی تدوین و راهی بازار نش��ر شده است.
این کتاب نیز همچون سایر کتابهای انتشارات
روایت فتح به شیوه رمان مستند نوشته شده و
در صفحات پایانی کتاب نیز تصاویری از تیمسار
میرمحمدی درج شده است.
تلویزیون

تابستان  98با مسابقه سینمایی
شبکه 4

تصویربرداری و ضبط س��ری شش��م و هفتم
مس��ابقه سینمایی «چهار ،سه ،دو ،یک» به پایان
رس��ید .به گزارش «وطنامروز» ،حس��ین مروی،
طراح و تهیهکننده مس��ابقه س��ینمایی «چهار،
س��ه ،دو ،یک» درباره تیم داوری گفت :مس��عود
آبپرور ،مرجان اشرفیزاده ،سیما تیرانداز ،عزیزاهلل
حاجیمشهدی ،سیروس حسنپور ،دکتر شهرام
خرازیه��ا ،مهرداد رایانیمخصوص ،امیرش��هاب
رضویان ،اردالن شجاعکاوه ،محمد شهبا ،میکائیل
شهرس��تانی ،صادق کرمیار ،فریبا کوثری ،شهره
لرس��تانی ،کیهان ملکی ،نس��رین نصرتی ،دکتر
س��هیال نجم و دکتر امیرحس��ن ندایی به ترتیب
حروف الفبا تیم  18نفری داوری مسابقه را تشکیل
میدهند .تصویربرداری س��ری  6و  7مس��ابقه به
پایان رس��یده و همزمان کار تدوین آن نیز انجام
ش��ده اس��ت و انش��اءاهلل از ابتدای تابس��تان در
کنداکتور پخش شبکه  4سیما قرار خواهد گرفت.

