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فرهنگوهنر
اخبار

«معبد زیرزمینی»
به کتابفروشیها آمد

کتاب «معبد زیرزمینی» نوشته معصومه میرابوطالبی
توس��ط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد .به گزارش
«وطنامروز» ،کتاب «معبد زیرزمینی» نوشته معصومه
میرابوطالبی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد.
«معبدزیرزمینی» رمانی بر اس��اس خاطرات مقنیها از
جنگ تحمیلی است؛ خاطراتی که هر چند تاثیر جالب
توجهی در عملیاتفتحالمبین داشته اما با وجود گذشت
بیش از  ۳۰سال از پایان جنگ تحمیلی ،ناگفته مانده و
نقل زبانها و محافل نشده است .شخصیت اصلی رمان
جوانی به نام «الیاس» است .این رمان با کشمکشهای
درونی و درگیریهای الیاس با اطرافیانش شروع میشود،
مخاطب را با خود همراه میکند و از کمالآباد تا خاکریز
جبهههای جنوب میکشاند .همچنین این کتاب معرف
شخصیت شهید «غالمحس��ین رعیترکنآبادی» نیز
هست؛ مقنی یزدی و ساکن قم که تبحر او در حفر کانال
باعث میش��ود مورد توجه فرمانده��ان نظامی در زمان
جنگ قرار بگیرد .کتاب «معبدزیرزمینی» نوشته معصومه
میرابوطالبی با قیمت ۳۳هزار تومان توسط انتشارات کتاب
جمکران منتشر شد.

انتصاب مسؤول اجرایی ستاد
رسانهای مکتب حاجقاسم سلیمانی

مس��ؤول اجرایی و هماهنگی ستاد رسانهای مکتب
شهید حاجقاس��م سلیمانی منصوب ش��د .به گزارش
«وطنامروز» ،بر اساس حکم مجید زینالعابدین ،دبیر
ستاد رسانهای مکتب شهید حاجقاسم سلیمانی در رسانه
ملی ،حامد فاتحی به عنوان مسؤول اجرایی و هماهنگی
این س��تاد منصوب ش��د .فاتحی هماکنون سرپرست
گروه تولیدات بینالملل ش��بکه جهانی جامجم اس��ت
و از جمله س��وابقش در سازمان صداوسیما میتوان به
مدیریت رادیو اربعین ،مسؤولیت قرارگاه رسانهای بسیج
رسانه صداوسیما و مدیریت روابط عمومی معاونت صدا
و قائممقامی رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی
اشاره کرد.

مجید مجیدی میهمان
ویژه جشنواره ترکیه میشود

مجید مجیدی ،کارگردان س��ینمای ایران بهعنوان
میهمان ویژه در جش��نواره فیل��م ترکیه حضور خواهد
ن امروز» ،مجید مجیدی ،کارگردان
یافت .به گزارش «وط 
س��ینمای ایران به عنوان میهمان ویژه در «جش��نواره
بینالمللی فیلم کوتاه دوستی هاللاحمر» ترکیه حضور
خواهد یافت .مجیدی در برنامهای تحت عنوان «کالس
استادی» که چهارم دسامبر ( ۱۳آذر) در سالن سینمای
«اطلس  »۱۹۴۸استانبول برگزار میشود ،با دوستداران
س��ینما گرد هم خواه��د آمد .در این راس��تا فیلمهای
«بچههای آسمان» و «بچههای خورشید» به کارگردانی
مجیدی سوم دسامبر ساعت  ۱۹:۳۰به وقت محلی اکران
میش��ود .مجیدی با فیلمهای خود از جمله «بچههای
آس��مان»« ،رنگ خدا» و «ب��اران» در مدت کوتاهی در
جهان سینما مشهور شد .چهارمین جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه دوستی هاللاحمر با حمایت خانه سینمای
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و شرکت فیلمسازی
بالکن  ۲تا  ۵دسامبر ( ۱۱تا  ۱۴آذر) در استانبول برگزار
میش��ود ۴۴۸ .فیلم از  ۵۰کش��ور برای شرکت در این
جشنواره درخواست دادهاند.

«مردن در آب مطهر»
از جشنواره استکهلم جایزه گرفت

«م��ردن در آب مطهر» به نویس��ندگی و کارگردانی
نوی��د محم��ودی و تهیهکنندگی جمش��ید محمودی
بهترین فیلم جشنواره «سماع» استکهلم سوئد شد .به
گ��زارش «وطنامروز»« ،مردن در آب مطهر» س��اخته
نوید محمودی که با فیلمهایی از ایران ،تاجیکستان ،هند،
قزاقستان و افغانستان در جشنواره فیلم «سماع» استکهلم
در رقابت بود ،به عنوان بهترین فیلم بلند برگزیده شد و
تندیس جش��نواره را دریافت کرد .دوازدهمین جشنواره
فیلم «س��ماع» اس��تکهلم  ۵تا  ٧آذر ( ٢۶تا  ٢٨نوامبر)
در س��وئد برگزار ش��د و فیلمهای «ش��بی که ماه کامل
شد» ساخته نرگس آبیار« ،مردن در آب مطهر» ساخته
نوید محمودی« ،این س��و ،آن سو» ساخته لیدا فضلی و
«منتظر میمانیم» ساخته محمد شروانی در این جشنواره
حضور داشتند .عاشقانه برادران محمودی قصه چند جوان
مهاج��ر افغان را روایت میکند که قصد رفتن به اروپا را
دارند .علی شادمان ،ندا جبرائیلی ،متین حیدرنیا ،صدف
عسگری ،سوگل خلیق علیرضا آرا ،امیررضا رنجبران ،خیام
وقار ،پیمان مقدمی ،مهتاب جعفری ،فرید اسحاقی ،فاطمه
شکری ،محیا رضایی ،فاطمه میرزایی و علیرضا مهران در
این فیلم نقشآفرینی کردهاند.

هیچ فیلمی توقیف نشده است

محمدرضا فرجی ،مدی��رکل دفتر نظارت بر عرضه
و نمایش فیلم بیان کرد هیچ فیلم اعالمش��ده از سوی
ش��ورای صنفی نمایش ،توقیف نشده است .به گزارش
«وطنامروز» ،محمدرضا فرجی ،مدیرکل دفتر نظارت
ب��ر عرضه و نمایش فیلم درباره به تعویق افتادن اکران
فیلمها در این هفته ،با تکذیب اخباری مبنی بر توقیف
فیلمها اعالم کرد :پیرو بررسیهایی که شورای صنفی
نمایش برای فیلمهایی که در نوبت اکران هستند انجام
داد و بنا به درخواست پخشکننده فیلم «گربه سیاه»،
اکران این فیلم به مدت  ۲هفته و سایر فیلمها به مدت
یک هفته به تاخیر افت��اد .محمدرضا فرجی ادامه داد:
خوشبختانه اکران فیلمها طی هفتههای اخیر باعث رونق
مجدد سینماهای کشور شد و شورای صنفی نمایش به
منظور حمایت از دیگر فیلمهای در حال اکران تصمیم
گرفت اکران فیلمهای جدید به تعویق بیفتد .وی تصریح
کرد :هیچ فیلم اعالم شده از سوی شورای صنفی نمایش
توقیف نشده است و فقط بنا به درخواست صاحبان فیلم
و تش��خیص شورای صنفی نمایش اکران آنها با تأخیر
همراه شده است.
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نخستین سریال تلویزیون با موضوع کرونا و از خودگذشتگی مدافعان سالمت آماده نمایش شد

«اپیدمی» به آنتن رسید

گروه فرهنگ و هنر :س��ریالهای تلویزیونی همیش��ه جزو
پرمخاطبترین برنامههای شبکههای مختلف سیما بودهاند
که مخاطبان با هر طیف و نگرش��ی بر اس��اس سلیقه خود
دنبالکننده س��فت و سخت آنها میشدند اما در چند سال
اخیر از یک سو با هجوم سریالهای شبکه نمایش خانگی با
رنگ و لعاب الکچری و پرهزینه و از سوی دیگر به دلیل افت
محسوسسطحکیفیسریالهایبرخیشبکههایپرمخاطب،
دیگر از آن استقبال باال از سریالهای تلویزیونی خبری نیست،
مگر در چند مورد خاص که تعدادی از سریالها با استقبال
باالی مخاطبان مواجه بودهاند .بدون شک یکی از چالشهایی
که سازندگان سریالهای تلویزیون طی چند سال اخیر با آن
دست و پنجه نرم کردهاند ،رقابت نابرابر با سریالهای شبکه
نمایش خانگی است؛ جایی که ستارههای سینما با دریافت
دستمزدهای نجومی جوالن میدهند .البته نمیتوان دلیل
کاهش مخاطب س��ریالهای رسانه ملی را تنها سریالهای
نمایش خانگی دانست و نباید از افت شدید کیفیت کار گروه
فیلم و س��ریال یکی ،دو شبکه صداوسیما براحتی گذشت؛
شبکههایی که روزگاری پرمخاطبترین و بهترین سریالهای
تلویزیون را روی آنتن میبردند ،چند سالی است جز یکی ،دو
سریال ،مابقی آثارشان از کممخاطبترین سریالهای تلویزیون
به شمار میروند که امیدواریم با حضور رئیس جدید سازمان،
سریالسازی در صداوسیما به لحاظ کیفیت به ریل سابق خود
بازگردد .با همه این اوصاف این روزها هنرمندان بسیاری ،به
سختی مشغول تولید سریالهای مختلف برای شبکههای
گوناگون هس��تند .از سوی دیگر برنامهسازان تلویزیون طی
یک سال و نیم اخیر همانند سایر اقشار کشور به خاطر شیوع
ویروس کرونا با مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم کرده و
میکنند به طوری که طی چند ماه نخست شیوع ویروس کرونا
در کشور ،شاهد تعطیلی ضبط اغلب سریالهای تلویزیونی

بودیم که در نتیجه آن کنداکتور نیمه اول سال 1399تلویزیون
به لحاظ پخش سریالهای جدید کمفروغترین دوران خود
را پشت سر گذاشت اما از اواسط این سال که مردم به ناچار
بوکارها با
زندگی در کنار کرونا را پذیرفتند ،بسیاری از کس 
رعایت پروتکلهای بهداشتی از سر گرفته شد و سازندگان
مجموعههای تلویزیونی هم به تبع سایرین فعالیت خود را از
سر گرفتند و از اواخر سال  99کنداکتور تلویزیون درباره پخش
س��ریالهای جدید جانی تازه گرفت و سریالهای مختلفی
روی آنتن س��یما رفت اما متاس��فانه باید گفت به باور اغلب
کارشناسان و اهالی رسانه ،بخش قابل توجهی از این تولیدات
از کیفیت کافی برای جذب مخاطبان برخوردار نبودند و اگر
چند سریال انگشتشمار را از این تعداد سریال فاکتور بگیریم،
باید گفت در مجموع سریالسازهای سیما نمره قبولی نگرفتند
که امیدواریم با اخباری که درباره اصالح روند تولید سریال
در سیما میشنویم ،بزودی شاهد ارتقای سطح کیفی و کمی
سریالهای تلویزیون باشیم .از سوی دیگر قرار است بزودی از
سویخانهتولیداتجوان صداوسیمانخستین سریالباموضوع
کرونا روی آنتن صداوسیما برود؛ سریالی که به طور مستقیم به
موضوع کرونا و درگیری و شیوع آن در کشور میپردازد .این
سریال به تهیهکنندگی سعید کمانی و کارگردانی مشترک
سجاد حسینی ،محمدصادق بکتاشیان و محمد علیزاده تهیه
و تولید شده است .این سریال که از جمعه  12آذر روی آنتن
شبکه  ۳خواهد رفت ،داستان شیوع کرونا در کشور را روایت
میکند و روزهای ابتدایی شیوع این بیماری را نشان میدهد
که عدهای درگیر این هستند که آیا این بیماری کروناست یا
آنفلوآنزا؟ آنها در ادامه به این نتیجه میرسند این بیماری همان
کروناست و باقی ماجراها که برای دانشمندان و پژوهشگران
ایرانی در این سریال رقم میخورد .محسن قصابیان ،بازیگر
نقش شهید ستاری در فیلم سینمایی «منصور» که بخوبی

درخشیده است ،در نخستین تجربه سریالی خود در سریال
«اپیدمی» به ایفای نقش پرداخته است و بازی در نقش یکی
از شخصیتهای اصلی این سریال را با نام «ابراهیم» به عهده
دارد .شخصیت ابراهیم ،متخصصی را پیدا میکند که تکلیف را
روشن کند که آیا این بیماری کروناست یا نه .مهدی فخیمزاده،
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون حاال بعد از سالها فعالیت
مس��تمر و حضور در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله
والیت عشق ،تنهاترین س��ردار ،خواب و بیدار و ...این روزها
نقش دکتر متخصصی را در این سریال بازی میکند .او در
برخی کارهایش عالوه بر بازیگر ،نقش کارگردان و نویسنده
را هم داشته است که تنهاترین سردار ،والیت عشق و خواب
و بیدار جزو آنها به ش��مار میروند .فخیمزاده در این سریال
در نقش دکتر فوقتخصص بیماریهای عفونی بازی میکند
که از رزمندههای جنگ بوده و با ابراهیم همسنگر بوده است.
دکتر «جهان» در این سریال یکی از نقشهای اصلی است
و در جلوگیری از بیماری در بیمارستان فرضی سریال نقش
بسزایی دارد .همچنین در ابتدای روند تولید این سریال بنا
بود یکی از نقشهای این سریال را علی سلیمانی بازی کند
اما به دلیل ابتالیش به کرونا و فوت ناگهانی ،این نقش به اصغر
نقیزاده محول شد .قرار بود مرحوم سلیمانی در این سریال
نقش راننده آمبوالنس را ایفا کند .همچنین مرحوم سیامک
اطلس��ی نیز در اپیدمی نقش دکتر نوروزی را ایفاگر بود که
به دلیل ابتال به کرونا از دنیا رفت .همچنین فریبا متخصص
در این سریال در نقش آفاق ،آتش تقیپور در نقش حجت،
علی غالمی در نقش امیرعلی و اصغر نقیزاده در نقش کریم
سواری سایر بازیگران اصلی این سریال هستند.
سعید کمانی ،تهیهکننده این سریال درباره طراحی یک
بیمارس��تان صحرایی در این سریال به رسانهها گفته است:
بیمارستانی مثل یک بیمارستان واقعی طراحی کردیم .این

بیمارستان صحرایی که در سریال ،بیمارستان شهید همت
نام دارد ،یکی از مجهزترین بیمارستانهای صحرایی است که
به کمک نیروی دریایی سپاه پاسداران و فرماندهی بهداری
بنا ش��ده است .این بیمارس��تان  ۱۰۰تختخواب دارد و در
بوستان والیت ساخته شده است .کمانی با اشاره به چرایی
ساخت بیمارستان واقعی و همچنین سختیهای ساخت این
بیمارس��تان صحرایی نیز بیان کرد :زمانی که به پیک کرونا
خوردیم ،امکانات زیادی در اختیارمان نبود و بعد از گذراندن
پیک کرونا توانستیم بیمارستان را به طور کامل تجهیز کنیم.
از سویی برای اینکه بتوانیم تمام اتفاقها و داستانهایی را که
در سریال رخ میدهد به طور واقعی نشان دهیم و از آنجا که
نمیخواستیم مصنوعی باشد و مخاطب ما را پس بزند ،تصمیم
گرفتیم بیمارستانی واقعی طراحی و اجرا کنیم .تهیهکننده
سریال «اپیدمی» افزود :بناست  ۲فصل دیگر این سریال نیز
ساخته ش��ود و در فصلهای بعدی ترکیب بازیگران تغییر
خواهد کرد و اینکه قرار اس��ت نیروی ارتش در فصل بعدی
در دایر کردن بیمارستان صحرایی مشارکت کند .این سریال
در  ۳فصل  ۱۰قسمتی تولید خواهد شد .اپیدمی محصول
خانه تولیدات جوان است و قرار است  ۳کارگردان جوان این
سریال را بسازند که نخستین تجربه برای آنها محسوب میشود.
■■دوران پرالتهاب سالهای اول انقالب در«خط مقدم»

مینیسریال «خط مقدم» به کارگردانی «شهریار بحرانی»
از یکشنبه  14آذر ساعت  22از شبکه یک سیما پخش خواهد
ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،مینیسریال «خط مقدم» به
کارگردانی ش��هریار بحرانی و تهیهکنندگی مجید حقی از
یکشنبه  ۱۴آذر ساعت  ۲۲از شبکه یک پخش میشود .این
اثر به بخشی از دوران حساس و پرالتهاب سالهای  ۶۳تا ۶۵
دفاعمقدس میپردازد .شهریار بحرانی ،نویسنده و کارگردان
سینما و تلویزیون در جدیدترین اثر نمایشی خود از فضای
بازیگران حرفهای فاصله گرفته اس��ت .در خالصه داس��تان
سریال «خط مقدم» آمده است« :این فیلم سرگذشت مردان
بلندباالیی است که پس از پاییز  ۱۳۶۳با تالش و مشقت ،در
روزگار تنهایی و مظلومیت ،مجاهدانه جنگیدند» .بخشهایی از
این سریال در سوریه میگذرد که به اقتضای داستان ،گروهی
از بازیگران عربزبان نیز در آن به ایفای نقش میپردازند.

فراخوان نخستین دوره جشنواره علوم انسانی عمار منتشر شد
نخستین دوره جشنواره علوم انسانی عمار با هدف پشتیبانی
فکری از آثار و اقدامهای درون جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
و تأمل نظری بر مش��اهدههای انباشته شده از طریق این آثار
فراخوان داد .به گزارش «وطنامروز» ،دبیرخانه جشنواره مردمی
عم��ار طی فراخوانی اعالم کرد در نظ��ر دارد پس از برگزاری
 11دوره جشنواره مردمی فیلم عمار ،با هدف تأمل نظری بر
درقالبشخصیت«برلین»

بازیگر «بازی مرکب» نقش اول «سرقت پول» شد
در بازسازی کرهای سریال «مانی
هایست» یا «س��رقت پول» ،بازیگر
نقش اصلی «ب��ازی مرکب» جلوی
دوربین میرود.
«پارک هی س��و» ستاره سریال
پربیننده «بازی مرکب» قرار اس��ت
نق��ش اول اقتباس کرهای س��ریال
اسپانیایی پرتماشاگر «مانی هایست» محصول نتفلیکس شود.
به گزارش «وطنامروز» ،پارک قرار اس��ت نقش «آندرس
دو فونولوس��ا» ملقب ب��ه «برلین» را بازی کن��د که یکی از
شخصیتهای اصلی این سریال درام است .خبر انتخاب او در
حالی منتشر میشود که سریال اصلی روز سوم دسامبر (جمعه)
به پایان نمایش  ۵ساله خود میرسد و همچنین این استریمر
اخیرا اعالم کرده برلین قرار اس��ت در یک سریال اسپینآف
مخصوص خودش حضور داشته باشد که سال  ۲۰۲۳پخش
خواهد شد .در سریال اصلی« ،پدرو آلونسو» بازیگر اسپانیایی
نقش برلین را ایفا میکند .پارک نخستین بازیگری است که
برای نقشآفرینی در نسخه کرهای این سریال معرفی شده است.
پارک در پیغامی ویدئویی که به زبان کرهای منتش��ر کرد

و در آن یکی از ماس��کهای معروف
س��ریال را به دست داشت ،گفت :در
 ۵سال گذشته ،هواداران در سراسر
جهان عش��ق خود را نسبت به این
سریال نشان دادهاند .امیدوارم نسخه
کرهای ما هم همان عشق و حمایت را
دریافت کند .شرکت کردن در چنین
سریالی و باالتر از همه ایفای نقش برلین برای من یک افتخار
است .مطمئنم بقیه بازیگران نسخه کرهای هم همین احساس
را خواهند داشت .نخستینبار ماه نوامبر اعالم شده بود نسخه
کرهای «مانی هایست» س��اخته خواهد شد« .الکسا پینیا»
خالق سریال اصلی تهیهکننده اجرایی نسخه کرهای خواهد
بود و «کیم هونگ س��ان» از برنامههای «صدا» و «مهمان»
مسؤولیت کارگردانی پروژه را بر پایه فیلمنامهای نوشته «ریو
یونگ جی» بر عهده خواهد داشت.
تا پی��ش از اکران آنالین «بازی مرکب» ،س��ریال «مانی
هایست»محبوبترینوپربینندهترینسریالدرامغیرانگلیسی
نتفلیکس بود و بیش از  ۱۸۰میلیون خانوار در سطح جهان
آن را تماشا کردهاند.

مشاهدههای انباشت شده از طریق آثار این جشنواره و پشتیبانی
فکری از آثار و اقدامهای درون جبهه فرهنگی انقالب اسالمی،
نخستین دوره جشنواره علوم انسانی عمار را برگزار کند .بر این
اس��اس از همه پژوهشگران و عالقهمندان دعوت شده در این
رویداد شرکت کنند.
بر اساس این گزارش ،این جشنواره در  4سرفصل «انسان

انقالب اس�لامی»« ،جامعه انقالب اسالمی»« ،جهان انقالب
اس�لامی» و «آینده انقالب اسالمی» برگزار میشود و فعاالن
و پژوهشگران علوم انسانی تا اول بهمنماه سال جاری فرصت
دارند با مراجعه به سایت  fanoos.ammarfilm.irآثار خود
را در قالبهای مقاله علمی ،یادداش��ت ،گفتار علمی ،تقریر و
حاشیهنویسی تحویل دبیرخانه جشنواره دهند.

شبی کهحاجقاسمبابالگردازباالیسرداعشیهاگذشت

قصه شجاعت

مس��تند « ۳۶۰درجه محاصره»
که ب��ه روایت فرماندهی ش��جاعانه
شهید حاجقاسم سلیمانی در عملیات
نجات مردم آمرلی از چنگال داعش
میپردازد ،نخستینبار از شبکه یک
سیما پخش میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،در آستانه
فرا رس��یدن دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاجقاسم
سلیمانی ،مستند « ۳۶۰درجه محاصره» که به روایت فرماندهی
شجاعانه سردار دلها در عملیات نجات مردم آمرلی از چنگال
داعش میپردازد ،نخس��تینبار از ش��بکه یک سیما پخش
میشود .مستند « ۳۶۰درجه محاصره» ساخته حامد هادیان به
زمان حضور داعش در عراق ،سقوط موصل و شهرهای شمالی
و محاصره شهر «آمرلی» که ساکنان آن اقلیت ترکمان شیعه
عراق هستند ،اختصاص دارد که به مدت  ۸۰روز در محاصره
کامل و  ۳۶۰درجه داعش قرار گرفت.
در جریان این محاصره ،دسترسی مردم به آب ،خوراک و
خدمات مخابراتی قطع شد.
سردار سلیمانی در حالی که شهر در محاصره کامل داعش

بود ،در اقدامی ش��جاعانه ش��بانه با
بالگرد از باالی س��ر نیروهای داعش
گذش��ت ،خود را به شهر رساند و به
س��ازماندهی نیروهای مدافع ش��هر
پرداخت و با تجدید روحیه مقاومت
در بین مردم و نیروها ،مانع از سقوط
شهر و قتلعام مردم شد.
مقام معظم رهبری پس از شهادت حاجقاسم در نماز جمعه
مورخ  ۲۷دی  ،۱۳۹۸به ماجرای محاصره  ۳۶۰درجهای آمرلی
و نقش شجاعانه و متهورانه حاجقاسم در شکستن این محاصره
اشاره فرمودند.
در پی شکس��ت داعش در آمرلی و مناطق شرقی استان
صالحالدین با فرماندهی مس��تقیم سپهبد شهید سلیمانی،
تروریس��تهای داعشی روحیه خود را از دس��ت دادند و در
موصل ،پایتخت خودخوانده خود نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند.
مستند « ۳۶۰درجه محاصره» جمعه  ۱۲آذر ساعت ۲۳
برای نخستینبار از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
این مستند هفته آینده نیز از دیگر شبکههای سیما پخش
خواهد شد.

شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران آماده است
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در بازدید از شهر آفتاب به عنوان
مکانی بالفعل برای برگزاری نمایشگاه تهران گفت :باید امکانات
رفاهی ش��هر آفتاب به حد مطلوب برسد تا توقعات ناشران و
مخاطب��ان را برآورده کند .به گزارش «وطنامروز» ،با توجه به
احتمال برگزاری سیوسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران در س��ال  ۱۴۰۱معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی به صورت ویژه از محلهایی که امکان برگزاری
این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در آنها وجود دارد،
بازدید میکند و ارزیابیهای الزم را انجام میدهد.
در مرحل��ه اول مص�لای امام خمینی(ره) م��ورد ارزیابی و
بازدی��د قرار گرفته بود و سهش��نبه نهم آذر ،یاس��ر احمدوند
(معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی) ،علی
رمضان��ی (مدیرعامل خانه کت��اب و ادبیات ای��ران) ،علیرضا
اسماعیلی (مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمی) و حسین صفری (معاون اقتصاد و فرهنگ
خانه کتاب و ادبیات ایران) از مجموعه شهر آفتاب بازدید و با
محمدرئوف قادری (مدیرعامل شهر آفتاب) ،معاونان و مدیران

آن مجموعه دیدار کردند .در ابتدای
این دی��دار محمدرئوف ق��ادری بر
افزای��ش ظرفیتهای این مجموعه
تاکید و به بحث فضای مسقف اشاره
کرد و گفت :س��الن تجارت جهانی
نیز به شهر آفتاب افزوده شده است
که ظرفیت قابل مالحظهای است؛
همچنی��ن این مجموع��ه به لحاظ
زیرساختی ،دسترس��ی و امکانات رفاهی نسبت به زمانی که
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در آن برگزار شد ،پیشرفت کرده
است .او همچنین به رفع نقایص کامل این مجموعه اشاره کرد
و یادآور شد :با حمایت شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران،
مجموعه شهر آفتاب برای برگزاری دوره جدید نمایشگاه کتاب
تهران آمادگی کامل دارد .به نظر بنده نمایشگاههای پرمخاطب
باید از دل ش��هر خارج ش��ده و در شهر آفتاب برگزار شود و بر
همین اساس نیز این مجموعه کار خود را پیش برده است .پس
از کرونا  ۶نمایشگاه در شهرآفتاب برگزار شد که مورد استقبال

مردم نیز قرار گرفت.
در ادامه یاس��ر احمدوند با اشاره
به اینکه نگاه به آینده ش��هر آفتاب
مثبت اس��ت ،عنوان کرد :برگزاری
نمایش��گاههای مختل��ف در ای��ن
مجموعه الزم اس��ت اما موضوعات
مختلفی وج��ود دارد که نیاز به کار
جه��ادی دارد و پس از بازدید از این
مجموعه باید نقایص شهر آفتاب و توقعات مخاطبان و ناشران
از جمله امکانات رفاهی و زیرساختی مجموعه نیز مورد بررسی
قرار گیرد .ضرورت دارد این امکانات به حد مطلوب برسد و چه
بسا بیش از گذشته باشد که بتواند مورد مقبولیت قرار گیرد تا
بتوانیم انتقال نمایشگاه را انجام دهیم.
وی افزود :ما به دنبال کار هیجانی نیستیم که با یک تصمیم
نمایشگاه را از محیطی به محیطی دیگر منتقل کنیم .در حال
حاضر در تالشیم مراکز مختلف شهر و امکانات آنها را بررسی
کرده و بر اس��اس منطق درباره محل برگزاری سیوس��ومین

نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تصمیمگیری خواهیم کرد.
در بخ��ش دیگری از بازدید از مجموعه ش��هر آفتاب ،علی
رمضانی گفت :تصمیمگیری درباره محل برگزاری نمایش��گاه
بینالمللی کتاب تهران که از لحاظ میزان مخاطب و مساحت
مورد نیاز ،قله نمایشگاههای کشور و مهمترین رویداد فرهنگی
سال محسوب میشود ،نیازمند بررسی جنبههای مختلف است.
وی افزود :زیرس��اختها اعم از تسهیل دسترسی ،مسائل
رفاهی و موارد دیگر باید برای بهرهگیری عموم مردم و بازدید
از فعالیت عظیم اهالی قلم و ناشران کشور فراهم شده و مکمل
آرامشآفرینی کتاب در عرصه فرهنگی کشور باشد .این کار در
صورت اهتمام ویژه مسؤوالن شهرداری تهران شدنی است.
همچنین در این دیدار درباره متراژ و امکانات گذشته و حال
مجموعه شهر آفتاب گفتوگوهایی شد.
پس از ارزیابیهای انجامش��ده از مصالی امام خمینی(ره)،
مجموعه شهر آفتاب و نمایشگاه بینالمللی تهران ،درباره برگزاری
سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در محل مناسب
تصمیمگیری خواهد شد.

