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88498436سرويس فرهنگي

   محمدصادق عابدینی
از ام�روز )24 آب�ان( هفت�ه کت�اب و 
کتابخوان�ی در سراس�ر کش�ور آغاز 
مي شود، هفته ای که امس�ال با شعار 
»حال خوش خواندن«، برگزار مي شود، 
اما آنچه که آم�ار و ارق�ام مي گویند، 
نش�ان دهنده ح�ال نه چن�دان خوب 
کتابخوان�ی در ای�ران اس�ت، یکی از 
پیش�نهاد های جدید ب�رای باال بردن 
س�رانه مطالعه در کش�ور، ارائه یارانه 
کتاب است که از سوی عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس مطرح ش�ده اس�ت.

امسال مراسم هفته کتاب به میزبانی شهر 
کاشان برگزار مي شود. به همین منظور روز 
گذشته  محسن جوادی، معاون فرهنگی 
وزارت ارش��اد، با حضور در مدرسه ای در 
کاش��ان زنگ آغاز هفته کتاب را با عنوان  

»زنگ دانایی« به صدا درآورد.
   40 شهر برای کتاب جشن مي گیرند

امس��ال به مناس��بت همزمانی برگزاری 
هفته کتاب با جشن های چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اس��امی، مراسم ویژه ای 
در 40 ش��هر برگزار خواهد ش��د. ابراهیم 
حی��دری، مدی��ر کل دفت��ر مطالعات و 
برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت 
ارش��اد، درباره جزئیات برگزاری این 40 
جشن مي گوید: 40 جش��ن کتاب در ۳0 
شهر مرکز استان و ۱0 جشن در شهرهای 
فعال حوزه کتاب برگزار می ش��ود. در این 
برنامه اعضای باشگاه کتابخوانی به همراه 
مهمانان باش��گاه در ی��ک روز خاص در 
یک میدان، خیابان ی��ا مکان معینی گرد 
هم می آیند و با پرچم ه��ای خود که نماد 
استان هایشان است راهپیمایی می کنند 
و به تبلیغ کتاب می پردازند. هر باش��گاه 
کتابخوانی نیز با رژه کتاب در سطح شهر 
یک فضای فرهنگی بزرگ ایجاد می کند و 

برای کتاب جشن گرفته می شود.
 حیدری مي افزاید: از دیگر برنامه ها می توان 
به حضور نویسندگان تهرانی در استان های 
دیگر اشاره کرد که ضمن دیدار و سخنرانی 
در باشگاه کتابخوانی و جشن امضای کتاب، 
از مدارس و مهدکودک ه��ا بازدید کرده و با 
اعضای باشگاه های کتابخوانی به گفت وگو 
می پردازن��د. هم اکن��ون ۱۱ هزار باش��گاه 
کتابخوانی در سراسر کشور تأسیس شده که 
در حال فعالیت هستند و جشن کتاب مکمل 

همان برنامه ها در سراسر کشور است.

   یارانه کتاب در جیب کتاب نخوان ها!
حجت االس��ام نصراهلل پژمان ف��ر، عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس مي گوید تهیه و 
تأمین کتاب باید برای افراد به سهولت انجام 
شود و بی شک اگر برنامه مشخصی برای این 
کار نداشته باشیم و مردم به راحتی نتوانند 
به کتاب دسترسی مناسب داشته باشند 
نمي توان افزایش سرانه کتاب را در کشور 
محقق کرد و اس��تفاده از کتاب حرکتی 
غیرضروری در جامعه تلقی خواهد ش��د. 
پژمان فر تأکید مي کند: قیمت کتاب ها باید 
به گونه ای باشد که خرید آن برای تمامي 
 اقش��ار امکان پذیر باشد. عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس، پیشنهاد مي کند: باید 
یارانه کتاب برای ترغیب مردم به کتاب و 
کتابخوانی ارائه شود، همچنین باید تدابیری 
اتخاذ کرد که کتابفروشی ها بتوانند کتاب را 
به صورت امانت در اختیار مردم قرار دهند. 
وی همچنین خواس��تار گنجانده شدن 
زنگ مطالع��ه در برنامه درس��ی مدارس 
شد تا  دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی 

عاقه مند شوند.
   یارانه کتاب از ناشر تا مشتری

پرداخت یارانه کتاب، مسئله تازه ای نیست 
اما پیش��نهاد جدیدی برای آن ارائه شده 

است. پیش از این وزارت ارشاد یارانه کتاب 
را در اختیار ناشران قرار مي داد. چند سالی 
است که ش��یوه پرداخت یارانه از کمک به 
ناشر، به کمک به کتابفروشی ها تغییر کرده 
است. سه سال پیش بود که نحوه تخصیص 
یارانه ب��ه بخش کتاب تغییر ک��رد و یارانه 
کتاب به جای اینکه در اختیار ناش��ر قرار 
بگیرد به کتابفروشی ها در قالب طرح های 
حمایتی چون عیدانه، تابس��تانه و پاییزه 
کتاب اختصاص یافت و کتابفروشی ها هم 
برای شرکت در این طرح به سایت مراجعه 
کردند. امسال و در مدت اجرای طرح عیدانه 
کتاب ۹۷، حدود ۲00 هزار شهروند از نقاط 
مختلف کشور با حضور در کتابفروشی های 
عضو این طرح، مبلغ ۱۲ میلی��ارد و ۷00 
میلیون تومان کتاب خریدند. حداقل یارانه 
هر کتابفروش��ی عضو این طرح  ۲ میلیون 
تومان بود که گاه در بعضی از کتابفروشی ها 
با توجه به میزان مراجعه مردم و خرید آنها،  
تا سقف ۳0 میلیون تومان یارانه تزریق شد. 
با پیشنهاد پژمان فر باید دید نحوه تخصیص 
یارانه کتاب ب��ه کتابخوان ها بر چه مبنایی 
خواهد بود و آی��ا در صورت تصویب چنین 
پیش��نهادی، براي هر خانوار ایرانی به جز 
یارانه ای که ماهانه به حس��اب سرپرست 

خانوار واریز مي شود، مبلغی به عنوان یارانه 
کتاب نیز در نظر گرفته و واریز مي شود؟

سال گذشته وزارت ارش��اد در سه فصل 
بهار، تابس��تان و پاییز  با اجرای طرح های 
»عیدانه، تابس��تانه و پاییزه کت��اب«، در 
مجموع 66 میلیارد ریال یارانه خرید کتاب 
پرداخت کرد.  اگر جمعیت ای��ران را 80 
میلیون نفر در نظر بگیریم با احتساب 66 
میلیارد ریال یارانه سال گذشته، حداکثر 
مبلغی که مي توان به صورت مستقیم به 
هر فرد ایرانی ب��رای یارانه کتاب پرداخت 
کرد، 8۲5 ریال مي شود. مبلغی که به نظر 
نمي رسد اختصاص آن تأثیری در قیمت 
فروش کتاب داشته باش��د و مردم را برای 

خرید کتاب ترغیب کند.
   وزیر ارشاد: هفته کتاب هفته نوآوری

در آس��تانه آغاز هفته کتاب، صبح دیروز 
سیدعباس صالحی وزیر ارشاد، در پیامي  
آغاز این هفته را گرامي  داش��ت. در پیام 
صالحی آمده اس��ت: هفته کتاب سنتی 
پسندیده است که با نوآوری اهالی فرهنگ 
و از همه مهم تر کتابدوستی ایرانیان، قوام 
گرفته و ربع  قرن از حی��ات پربرکت آن 
می گذرد. ای��ن دوره از هفت��ه کتاب نیز 
همزمان با مناسبتی تکرارناشدنی است. 

جش��ن چهلمین س��ال پیروزی انقاب 
اسامی، که گذر 40 سال از یک واقعه و 
دوامش خود نشانی است از بلوغ و تکامل 
آن و کتاب، حافظ��ه و گنجینه مکتوب 
تاریخ، تفکر و اندیشه انقاب اسامي  است. 
وزیر ارشاد با اشاره به مشارکت بیش از60 
سازمان، نهاد و صنف در برنامه های هفته 
کتاب، تصریح مي کند: بیست و ششمین 
دوره هفته کت��اب را در هنگامه ای ورق 
می زنیم که سیاست های غیرانسانی امریکا 
و تحریم های ناجوانمردانه، سختی هایی را 
برایم فراهم کرده است، اما ایرانیان آنچه 
را که بیش از همه در رنج ها ارج نهاده اند، 
دانایی و مطالعه بوده است چراکه انس و 
همنش��ینی با کتاب مرهم جان است. با 
پشتوانه فرهنگ و اندیشه و با دیپلماسی 
فرهنگی از مسیر کتاب می توان با ملت ها 

گفت وگو کرد.
  استقبال رادیو  از هفته کتاب

همزمان با فرارس��یدن بیست و ششمین 
هفته کتاب، معاونت صداي رس��انه ملی، 
ویژه برنامه هایی برای بزرگداشت این هفته 
روی آنتن خواهد فرس��تاد.  محمدصادق 
رحمانیان، مدیر شبکه فرهنگ رادیو، درباره 
ای��ن ویژه برنامه ها مي گوید: ش��بکه هاي 
رادیویي عاوه بر برنامه هاي مستمر خود، 
ویژه برنامه هایي نیز با موضوع هفته کتاب 
تدارک دیده اند. رحمانی��ان با بیان اینکه 
موضوعات متنوع و مختلفي در عرصه کتاب 
و کتابخواني ب��راي عاقه مندان گوناگون 
رادیو تهیه شده اس��ت، معرفي کتاب در 
حوزه هنر و ادبیات انق��اب، بهره برداري 
از کتاب ه��اي صوتي، جای��گاه کتاب در 
فرهنگ مردم، مروري بر 40 س��ال نش��ر 
کتاب، بررسي آسیب هاي موجود در صنعت 
نشر، گفت وگو با کتابداران برجسته ایران، 
کتاب و کتابخواني و مالکی��ت فکري در 
ایران، مدرسه با محور کتاب هاي آموزشي 
و تربیتي، کتاب و تأثی��ر آن در حوزه هاي 
اجتماعي و سواد رسانه اي، معرفي روستا ها 
و ش��هرهاي دوس��تدار کتاب، باغ کتاب، 
تأسیس و ارزیابي وضعیت موجود و  معرفي 
کتاب هایي که  از سوي مقام معظم رهبري  
تقریظ شده اس��ت را از جمله برنامه های 
رادیو برای هفته کتاب عنوان کرد.  بیست 
و شش��مین هفته کتاب از امروز بیست و 
چهارم آبان تا اول آذر با شعار »حال خوش 
خواندن« در سراسر کشور برگزار مي شود.

گنجشک و جبرئیل
 حسن روانشید*

اگرچه شادروان سیدحسن حسینی 
با ن��گارش کتاب��ی نو ب��ا مضامین 
عاشورایی توانس��ت نام گنجشک و 
جبرئیل را در ادبیات فارسی نهادینه 
کند اما مقام معظم رهب��ری هم با 
کام گهربار خود پیرامون این کتاب 
نفیس و نویسنده پاک و بی آالیش آن 
که مکنونات قلبی خود را به تحریر 
درآورده، فرمودند: »وقتی این کتاب 
را گشودم که مطالعه کنم در حال اس��تراحت و درازکش بودم اما 
پس از خواندن چند صفحه متوجه شدم که نشسته ام و در پایان به 
این نتیجه رسیدم که گنجشک و جبرئیل را باید ایستاده خواند«. 
پیرامون دست نوشته اس��تاد دکتر سیدحسن حسینی باید با وضو 
نوشت و سخن گفت زیرا آنچنان شورانگیز است که توانست رهبر 
عالیقدر را نیز منقلب کند و اشک از دیدگان همه خوانندگان خود 
برگیرد. نه درباره این کتاب که قطر چندانی ندارد اما پر از محتوای 
ادبیات نو در قالب عاشورایی است و نه پیرامون مرحوم سیدحسن 
حسینی که در سال 8۳ به رحمت ایزدی پیوست نمی توان اظهارنظر 
کرد زیرا چکیده همه حرف ها را مقام معظم رهبری در یک پاراگراف 
ابراز داشته اند اما می شود از عاشورائیان و بخصوص نسل نو خواست 
تا این ادبیات س��لیس و روان را بارها بخوانند تا بهتر بدانند فلسفه 
اصلی کربا و یاوران آن چه بوده اس��ت. نگارش کتاب، گفتن شعر، 
مدیحه سرایی و نوحه خوانی یک سوی قضیه است که هنری است 
بس واال و توفیقی است بی همتا اما مهم آن است که بهره برداران از 
این نعمت های آسمانی و الهی بتوانند با اینگونه دستاوردها عجین 
شده و پروازها را فراخ تر کنند. شاید بتوان گفت رسانه های دیداری 
و شنیداری آنچنان که باید نتوانسته اند وظیفه خود را پیرامون ارائه 
این مائده ها بخصوص به نس��ل جوان ارائه دهند که نوعی مقابله با 
شبکه های مجازی معاند باش��د وگرنه امثال گنجشک و جبرئیل 
فراوان اس��ت که جوینده حرفه ای، مطلع و متق��ی می خواهد که 
امکانات فراوان داشته باش��د تا به جای تولید خندوانه های بی مایه 
و بی محتوا به س��وی ارزش ها رفته و جرقه ای به روح نیازمند نسل 
جدید بزنند تا از جو ایجادشده در مجازی ها خارج شوند. شادروان 
دکتر سیدحسن حسینی سپیده سرا که شاعر بلندآوازه سروده های 
آئینی بود در یکی از روزهای بهاری سال 8۳ تن به خاک سرد سپرد 
در حالی  که گنجش��ک و جبرئیل را به عنوان تحفه و رهاورد برای 
خاندان عصمت و طهارت و س��اکنان حاشیه حوض کوثر به همراه 
داشت. ۱4 سال از عروج ملکوتی این بزرگمرد ادبیات آیینی می گذرد 
حال  آنکه کتاب او همچنان در صدر آثار ارزشی قرار دارد و امروز به 
همت رسانه ملی برنامه ای در ۱0 قسمت برای دهه سوم ماه صفر با 
نام »گنجشک و جبرئیل« تنظیم شد تا هر شب روی آنتن صدای 
ایران برود و ۱0سراینده آئینی رهرو حسن حسینی را با نمونه ای از 
سروده هایش��ان همراه با گزینه ای از دست نوشته های گنجشک و 
جبرئیل به عزاداران آل اهلل تقدیم کنند. مرثیه نامه های ارزشمندی 
که به همت رس��انه ملی در این شب ها عرضه شد باقیات  صالحاتی 
اس��ت برای مدیریت صدای ایران تا بدانند یکی از پرمخاطب ترین 
ساخته های سال خود را به گوش جهانیان و بخصوص شیعیان ملل 
رسانده اند. آنهایی که توفیق شنیدن این برنامه پراحساس را در این 
۱0 شب نورانی به دست آورده اند بهتر می دانند مرثیه های ارائه  شده 
چه اشک هایی را از ش��نوندگان خود گرفته و تقدیم ملکوت اعلی 
نموده است که جا دارد مسئوالن تولید توجه بیشتری به التیام ها و 

نیازهای عاطفی آحاد جامعه داشته باشند!
*روزنامه نگار پیشکسوت

کتاب »بیست سال و سه روز« 
رونمایی شد

کتاب »بیست سال و سه روز« از مجموعه کتاب های مدافعان 
حرم انتشارات روایت فتح در سالن امام رضا)ع( اداره آموزش 

پرورش منطقه 18 رونمایی شد.
روز دوشنبه ۲۱ مهر در سالن امام رضا )ع( اداره آموزش پرورش منطقه 
۱8 تهران از کتاب »بیس��ت سال و س��ه روز« با حضور مدیر آموزش 
و پرورش منطقه ۱8، مدیران بنیاد فرهنگ��ی روایت فتح و جمعی از 
دوستان و همرزمان ش��هید و همچنین خانواده شهید رونمایی شد. 
کتاب بیست سال و سه روز از سری مجموعه کتاب های مدافعان حرم 
است که زندگی داستانی شهید مصطفی موسوی را روایت می کند. 
این ش��هید که وی را به عنوان جوان ترین ش��هید ایرانی مدافع حرم 
می شناسند، بیست و یکم آبان ۹4 در شهر العیس حلب به شهادت 
رس��ید. این کتاب در تیراژ ۲۲00 نس��خه و با قیمت ۱۳ هزار تومان 
هم اکنون از طریق فروشگاه روایت فتح و سایر کتابفروشی ها و مراکز 

فرهنگی معتبر در دسترس عموم عاقه مندان است.

پخش یک نمایش رادیویی همزمان 
با شهادت امام حسن عسگری)ع(

نمایش رادیویی »آخرین ش�هید« به مناسبت شهادت 
امام حسن عسگری)ع( از رادیو نمایش پخش می شود.

نمایش رادیویی »آخرین شهید« را علی خاکبازان نوشته و 
روایتگر دسیسه های معتمد عباسی برای به شهادت رساندن 
امام حس��ن عس��گری)ع( اس��ت. در این نمایش رادیویی 
هنرمندانی چون عل��ی میانی، محمدرض��ا علی، کرامت 
رودساز، محمد پورحسن، علی اصغر دریایی، احمد گنجی، 
فریبا طاهری، امیر زنده دالن، محمد آقامحمدی و نورالدین 
جوادیان به ایفای نقش پرداخته اند و مهین فردنوا کارگردانی 
آن را بر عهده دارد. »آخرین ش��هید« به صدابرداری پیروز 
صدرای��ی و افکتوری  نرگس موس��ی پور ۲5 آبان س��اعت 

۱0:۳0 از رادیو نمایش پخش می شود.

مردم یارانه کتاب بگیرند
پیشنهاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس برای افزایش سرانه مطالعه در کشور

  معصومه طاهری
مدتی اس��ت اخبار ضرب و ش��تم طاب در فضای 
مجازی بازتاب گسترده ای دارد و برخی رسانه های 
ارزش��ی هم آن چنان ب��ا آب و تاب ب��ه این موضوع 
می پردازند که گویی انقاب لیبرال ها و ضدارزش ها 
در حال وقوع است اما حقیقت آن است که نداشتن 
سواد رسانه ای از طرف این شبکه ها در فضای مجازی 
باعث ش��ده تا آنها خود به ابزار جنگ روانی دشمن 
خاف جریان انق��اب تبدیل ش��وند. مانند حمله 
اخیر ب��ه دو طلبه نیش��ابوری که در این ش��بکه ها 
بس��یار نگران کننده نش��ان داده ش��د. قبول داریم 
هرگونه تهاجم و ضرب و شتم ناراحت کننده است اما 
اینکه حمله به طاب را بزرگ می کنند جای سؤال 
دارد. پرواضح است در این خصوص منافقان دخیل 
هستند چه آن که در رسانه های فارسی زبان وابسته 
به عربستان س��عودی هم اخبار مربوطه را به نشانه 
قدرت نمایی، بزرگ جلوه می کنند و با خبرسازی در 
این باره به دنبال تخریب نظام هستند؛ خبرسازی ای 

که متأسفانه برخی طاب هم در دام آن افتاده اند.
در واقع باید گفت طاب نیز مانند سایر اقشار جامعه 
ممکن اس��ت گرفتار برخی از این اتفاقات شوند هر 
چند این قشر به خاطر لباس و ارزش های اخاقی که 
باید داشته باشند بیان آنها در دعوا و نزاع های عامیانه 
کم است، ولی در هر صورت آنها نیز بخشی از جامعه 
هس��تند. اختافات خانوادگی و برخی مش��کات 
را دارند، آنها نیز ممکن اس��ت با یک ی��ا چند نفر از 
اهالی محل به هر دلیل درس��ت یا غلط مش��کاتی 
داش��ته باش��ند به خصوص اینکه روحانیون بیشتر 
حکم ریش سفید و امین مردم را دارند و وساطت در 
اموری چون ازدواج، ضمانت بانکی و حل اختافات  
از شئونات عادی آنهاست که با پا درمیانی شان حل 
می شود. در این میان ممکن اس��ت ایجاد دشمنی 
هم از سوی برخی بش��ود که طبیعی است؛ از طرف 
دیگر برخ��ی روحانی��ون دارای مش��اغل قضایی و 
حقوقی هستند لذا دشمنی از سوی کسانی که حکم 
منفی گرفته اند خواه، ناخ��واه پیش می آید بنابراین 

اتفاقات رخ داده را نمی ت��وان به معنی تخریب نظام 
و ارزش های انقاب دانست به خصوص اینکه چنین 
مس��ائلی در مقیاس های مطرح ش��ده تقریباً صفر 

حساب می شود.
به این نکته باید توجه داشت که این اختافات پیش 
از این هم بوده اما با رشد و گس��تردگی رسانه های 
مجازی بازار شایعات و خبرسازی ها داغ تر شده است. 
امروز هرکس در هر س��نی که باشد کافی است یک 
گوشی ساده و بسته اینترنتی داشته باشد در هر جا 
که بخواهد سیر می کند و با سیابی از اخبار درست و 
غلط مواجه می شود که اغلب هم توانایی درک صحیح 
از این بارش اطاعاتی ندارند. اینجاست که یک اتفاق 
کوچک البته حس��اس با موقعیت کنونی کشور به 
راحتی بازتاب پیدا می کند و ب��ه قول معروف از کاه 
کوه ساخته می شود بدون اینکه ریشه یابی درستی 
از آن شده باشد و البته جهل ما در سواد رسانه ای هم 

به آن دامن می زند. 
به همین خاطر باید حمات به طاب هم از نظر آماری 

و هم از نظر محتوایی مورد بررسی قرار گیرد. فراموش 
نکنیم با آب و تاب پخش ک��ردن هر خبری ضربه به 
نگرش عمومی یا حتی ورود اف��راد به حوزه طلبگی 
اس��ت. درباره ضرب و ش��تم یک روحانی در متروی 
تهران که سال گذشته اوج گرفت گفته شد وی قاضی 
دادگاه خانواده بوده پس این اتف��اق یک حادثه تلخ 
است اما خبرساز نیست. درباره حادثه اخیر هم که دو 
طلبه نیشابوری مورد حمله قرار گرفتند از قرار موضوع 

شخصی و محلی بوده است.
از طرفي نمي توان انتظار داشت که تک تک طلبه هاي 
جوانی که در سراس��ر کش��ور به این لباس مقدس 
درمي آیند، از یک میزان صب��ر و تحمل و  رواداري و 
تدبیر و اداره امور و خویشتنداري در مواجهه با وقایع 
و حوادث برخوردار باشند و چه بسا در کوران حوادث 
ریز و درشت در یک جامعه بزرگ، کساني هم باشند 
که در لباس طلبگي هس��تند اما پختگي کافي براي 
مواجهه با تاطمات پیراموني نداش��ته باشند و این 

اتفاقات چیزي نیست که از آن تفاسیر ماورایي شود.

تفسیر ماورایی از اخبار حوادث طلبه ها نکنید

 میرباقری 
داور جشنواره مقاومت شد

هیئ�ت داوران فیلم ه�ای س�ینمایی بخ�ش روایت نو 
)فیلمسازان اول( پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت معرفی شدند.
هیئتی متشکل از داود میرباقری، مریا زارعی، ناصر شفق، 
محمدحس��ین حقیقی و احمدرضا معتم��دی فیلم های 
س��ینمایی بخش روایت نو جش��نواره مقاوم��ت را داوری 
می کنن��د. بر پای��ه این خب��ر، در این بخش هش��ت فیلم 
سینمایی به مرحله مس��ابقه راه پیدا کرده اند. »چراغ های 
ناتم��ام« مصطفی س��لطانی، »دایان« به��روز نورانی پور، 
»کنج��ان چ��م« یاس��من نصرت��ی، »دریاچ��ه ماهی« 
مریم دوس��تی، »ویایی ه��ا« منیر قیدی، »ص��دای منو 
می شنوید...؟« صادق پروین آشتیانی و »اشنوگل« هادی 
حاجتمند و علی سلیمانی سرنسری آثاری هستند که در 
این بخش رقابت دارند. نکته قابل توجه حضور سه فیلمساز 
زن در این بخش اس��ت. این جش��نواره به منظور کشف و 
حمایت از اس��تعدادهای جوان برای نخس��تین بار در این 
دوره، بخش »روایت نو« را در ساختار مسابقات این رویداد 
سینمایی راه اندازی کرده اس��ت. در این بخش، تمام آثار 
فیلمسازان اول در قالب فیلم های سینمایی، کوتاه داستانی 
و مستند توس��ط هیئت های داوری مورد ارزیابی و داوری 
قرار می گیرد و به برترین فیلم های این بخش، لوح یادبود، 

جایزه نقدی و نشان شهید آوینی اهدا خواهد شد.

آغاز به کار چهارمین جشنواره 
ملی اسباب بازی از ۲۶ آبان

چهارمین جش�نواره ملی اس�باب بازی با حضور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش 

از شنبه 26 آبان آغاز به کار خواهد کرد.
مراسم گشایش چهارمین جشنواره  ملی اسباب بازی در حالی 
با حضور سورنا ستاری، سیدمحمد بطحایی و کیوان خسروی 
معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
برگزار می ش��ود که این جشنواره در س��ه بخش تخصصی، 
ترویجی و علمی، برنامه های متنوعی را ب��رای مخاطبان به 
اجرا درخواهد آورد. بر اساس این گزارش، این جشنواره ضمن 
دعوت از عموم مردم برای شرکت در این رویداد فرهنگی، از 
واردکنندگان، توزیع کنندگان و مدیران دولتی نیز دعوت کرده 
اس��ت تا با حضور در بخش تخصصی این جشنواره با ۱۳00 
اسباب بازی تولیدی آشنا ش��وند. بر همین اساس، جشنواره 
چهارم با تغییرهای اجرایی و س��اختاری نسبت به دوره های 
قبل و با مش��ارکت انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی برای 
نخستین بار رویکردی تخصصی را دنبال خواهد کرد. در سالن 
۲هزارمتری این نمایشگاه و برای نخستین بار 80 تولیدکننده 

به معرفی تولیدات خود به متخصصان خواهند پرداخت.
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