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خبر

«عشق علی» در بزرگترین
دیوارنگاره پایتخت

در آس��تانه عید س��عید غدی��ر ،دیوارن��گاره میدان
ولیعصر(عج) پایتخت به «عشق علی» مزین شد.
به گزارش «وطنامروز» ،جدیدترین دیوارنگاره میدان
ولیعصر(عج) با ش��عار «عشق علی زینت عالم شده» در
آستانه عید غدیر رونمایی شد .این اثر که به همت خانه
طراحان انقالب اسالمی طراحی شده ،در  ۵پرده طراحی
شده که هر کدام بیانگر یکی از سنتهای نیکو است« .با
این فرشتگانم ،نزدیک آسمانم»« ،قدس خرمشهر دیگر
میشود»« ،ایران همدل»« ،اجتماع قلبها»« ،خانههای
بهاری»« ،سالمت را به ایران میرسانیم»« ،آه از غمی که
تازه شود با غمی دگر»« ،انتقام سخت»« ،خانواده ایرانی»،
«با جوانان کارها دش��وار نیست»« ،در لشکر حسینم»،
«آس��ان و آسمانی»« ،ای حرمت بهشت من»« ،بهشتی
میشود هر کس حسینی اس��ت»« ،وقت عمل است»،
َ
عین» و «دیگری را به خود مقدم دار»
جم َ
غرقنا ُه��م أَ َ
« َفأ َ
دیگر پویشهای قبلی این دیوارنگاره هستند .دیوارنگاره
میدان ولیعصر(عج) بهمنماه سال  ۱۳۹۱فعالیت خود را
آغ��از کرده و به ط��ول تقریبی  ۴۷متر و عرض  ۱۸متر،
بزرگترین دیوارنگاره پایتخت محسوب میشود.

سینما

«مدیترانه» از امروز به سینما میآید

اکران فیلم سینمایی «مدیترانه» به
کارگردان��ی ه��ادی حاجتمن��د و
تهیهکنندگی رشید حاجتمند که به
دلیل شیوع ویروس کرونا به تأخیر
افتاده بود ،از امروز دوشنبه  ۴مرداد
در سینماهای کشور آغاز میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،همزمان با فرارسیدن زمان
اکران این فیلم ،نخس��تین تی��زر آن در فضای مجازی
منتشر شد .ساخت این تیزر را معصومه آگاهی بر عهده
داش��ته است .در این فیلم که عاشقانهای ناآرام را روایت
میکند ،بازیگرانی از جمله مهراوه شریفینیا ،پوریا پورسرخ،
بهرنگ علوی ،قاسم زارع ،علیرضا اسحاقی و سعید توکلی
نقشآفرینیمیکنند.دومینساختهبلندهادیحاجتمند،
درونمایه اجتماعی دارد و به زندگی زوج عاشقی میپردازد
که درگیر معضالت و ماجراهای مختلفی میشوند .پخش
این فیلم در سینماها را مؤسسه بهمن سبز بر عهده دارد.

سینمای جهان

کارگردان «بتمن»
یک درام پزشکی میسازد

مت ریوز و دیمون لیندلوف ۲ ،چهره صاحبنام سینما
به همراه اسکار شارپ ،فیلمساز بریتانیایی یک درام پزشکی
برای شبکه استریم اچبیاو مکس میسازند.
به گزارش «وطنامروز» ،مت ریوز ،کارگردان سرشناس
آمریکایی که سال آینده با فیلم «بتمن» دیده میشود،
س��ریال «موقعیتهای انسانی» را میسازد .این سریال
اورجینال درباره یک پزش��ک جوان انگلیسی است که
باید یاد بگیرد غیرممکنه��ا را درمان کند و این کار را
با بهبود مس��ائل عاطفی خ��ودش و همه چیزهایی که
زمینهس��از این بیماریها در بیماران ش��ده پیش ببرد.
شارپ نوشتن فیلمنامه و کارگردانی آن را بر عهده دارد و
ممکن است در کنار لیندلوف و ریوز به عنوان تهیهکننده
اجرایی نیز فعالیت کند .وی سال  ۲۰۱۴نامزدی بفتا را
برای «کارمن الین» با بازی اولیویا کولمن دریافت کرده
و کارگردانی فیلمهای «بازی» و «منطقه بیرون» را طی
س��الهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸انجام داده است .ریوز که در
حال ساخت یک درام در دنیای جنگهای صلیبی برای
اچبیاو مکس اس��ت با دیمون لیندلوف ،سازنده آثاری
چون س��ریال «الست» و «نگهبانان» این پروژه را پیش
میبرند .این سریال توسط یک کمپانی آمریکایی و یک
کمپانی بریتانیایی تولید میشود و زمان ساخت یا انتشار
آن هنوز اعالم نشده است.

تلویزیون

«کهکشان» مسابقه شبکه  ۵شد

مس��ابقه «کهکش��ان» که یکی از
برنامههای شبکه  ۵سیما برای نیمه
دوم سال  ۱۴۰۰است این روزها در
مرحله پایانی ساخت دکور قرار دارد.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز»،
«کهکش��ان» مس��ابقه جدید شبکه  ۵اس��ت که در هر
قسمت از این مسابقه ،گروهی  ۵نفره متشکل از اعضای
یک خانواده ،تاریخ ارتباطات بشر را از گذشته تا به امروز
طی میکنند و به این بهانه با چالشهای انسان در مواجهه
با رس��انهها در هر یک از کهکش��انهای ارتباطی شامل
کهکشان شفاهی ،کهکش��ان چاپ ،کهکشان دیجیتال
و کهکش��اناینترنتمواجه خواهند شد .در این مسابقه
همچنین برای نخستینبار مخاطبان تلویزیون میتوانند
چالشهای درون مسابقه را از طریق تکنولوژیهای واقعیت
اف��زوده  ARو واقعیت مج��ازی  VRهمزمان با پخش
مسابقه از تلویزیون در منازل خود تجربه کرده و شیوهای
نو در تعامل با تلویزیون را تجربه کنند .با پایان یافتن مراحل
ساخت دکور عظیم این مسابقه که در فضایی ۲۰۰۰متری
طراحی شده است ،مراحل ثبتنام شرکتکنندگان نیز آغاز
شده است .این مسابقه در گروه اجتماعی شبکه  ۵سیما
تولید شده و مجری طرح آن مرکز نوآوری «رسانا» است.
تهیهکنندگی این مسابقه بر عهده کمیل سوهانی بوده و
محمدصادق باطنی طراح مسابقه است.

گزارشی از کتابهایی که به روایت زندگی  3محافظ شهید سلیمانی اختصاص دارد

قصه محافظان آسمانی سردار
عباس اس�ماعیلگل :سری نخس��ت مجموع ه کتابهای
محافظان آسمانی از س��وی موسسه فرهنگی -پژوهشی
مبین با همکاری انتش��ارات ش��هید کاظم��ی بتازگی به
چاپ رسیده است .درباره این مجموعه کتابها باید گفت
«محافظان آس��مانی» روایتی است داستانی و مستند در
قالب داس��تان کوتاه ویژه مخاطب��ان نوجوان و جوان که
از تولد تا پرواز محافظان س��ردار دلها ش��هید حاجقاسم
س��لیمانی را به تصویر کش��یده اس��ت .قطعا مطالعه این
کتب میتواند نقشهراهی باش��د برای جوانان و نوجوانان
کش��ورمان؛ آنهایی که دنب��ال قهرمانهای واقعی زندگی
خود هستند تا بدون هرگونه شعارزدگی و متاثر از دنیای
حقیقی سیره این شهدا را الگوی خود قرار دهند .گفتنی
است در قالب سری نخست مجموعه کتابهای «محافظان
آس��مانی»  ۳کتاب با عناوین «به رنگ حبیب» (ش��هید
هادی طارمی)« ،من محافظ حاجقاس��مم» (شهید وحید
زمانینیا) و «همراهی آسمان» (شهید شهروز مظفرینیا)
به چاپ رس��یده است که از این میان کتاب «من محافظ
حاجقاس��مم» از امروز(دوشنبه) راهی بازار نشر میشود و
 ۲کتاب دیگر طی روزهای آینده منتشر خواهد شد .برای
نخس��تینبار در این گزارش به جزئیاتی از کتابهای «به
رنگ حبیب» و «همراهی آس��مان» پرداخته شده است،
همچنین جهت تهیه کتاب به صورت غیرحضوری میتوانید
از طریق سایت  manvaketab.irکتابها را در روزهای
آینده تهیه کنید.
■■همراهی تا آسمان

کتاب «همراهی تا آس��مان» خاطرات شفاهی پاسدار
شهید ش��هروز مظفرینیا ،سرتیم محافظان همراه شهید
سپهبد حاجقاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد است .نویسنده
این کتاب صادق عباسیولدی است که پیش از این چندین
کتاب در حوزه مدافعان حرم به رشته تحریر درآورده است.
در این کتاب سعی شده خاطرات شفاهی شهید از خانواده،

بود .گریه میکرد .خیال میکردم از درد است ،ولی نبود.
از عش��ق بود .عشق به کارش و ترس از اینکه دیگر نتواند
کنار حاجقاسم بماند...

دوس��تان ،همکاران و همرزمان جمعآوری و تدوین شود.
شهید شهروز مظفرینیا سال  1357در شهرستان کهک
قم در خانوادهای انقالبی دیده به جهان گشود .او از همان
■■من محافظ حاجقاسمم
کودکی عالقه خاصی به محافل مذهبی و دینی داشت و
راه عاش��قی را پله پله در محیط هیات و مس��جد پیمود.
«من محافظ حاجقاس��مم»؛ خاطرات شفاهی پاسدار
شهروز از همان سنین نوجوانی با قرآن مانوس شد و آنقدر
ش��هید وحید زمانینیا ،از محافظان همراه شهید سپهبد
قرآن در زندگیاش اثر گذاش��ت که عامل مهم ازدواجش
حاجقاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد است که همزمان با
تالوت زیبایش شد .او با وجود جسم آسیبدیدهاش هرگز
س��الروز تولد این شهید بزرگوار منتشر شده است .شهید
حاضر نشد حفاظت از سردار دلها حاجقاسم سلیمانی را
وحید زمانینیا از شهدای دهه هفتادی مدافع حرم محسوب
رها کند و تمام فکر و ذکرش حفاظت
میش��ود که س��ال  1371در جنوب
از حاجقاسم سلیمانی بود .او آنقدر در
اس��تان تهران در خان��وادهای انقالبی
شهید زمانینیا با اینکه سنش کم
کارش پش��تکار نشان داد که به عنوان
دیده به جهان گشود .زندگی در شهرری
بود ولی خیلی زود محافظ س�ردار
سر تیم حفاظت حاجقاسم انتخاب شد
در ج��وار ح��رم حض��رت عبدالعظیم
رشید اسلام حاجقاسم سلیمانی
و توانست با مجاهدت و از خودگذشتگی
حس��نی(ع) از همان کودکی وحید را
شد .جهاد در رکاب حاجقاسم او را
فراوان در معرکههای بسیار خطرناک از
شیفته اهلبیت(ع) کرد .وحید از دوران
به لحاظ معنوی در عالیترین مرتبه
جان سردار دلها حفاظت کند .سرانجام
نوجوانی تصمیم گرفت پاتوق خودسازی
قرار داد؛ با اینک�ه تازه داماد بود و
همانطور که همیش��ه آرزو داشت به
و تهذیب نفسش را حرم سیدالکریم قرار
همسرش انتظار رفتن به خانه بخت
دست تروریستهای آمریکایی در کنار
ده��د بهطوری که هرگاه در تهران بود
را میکش�ید ،ترجیح داد به جای
سپهبد ش��هید حاجقاسم سلیمانی به
خودش را ش��بهای جمع��ه به بارگاه
رخت دامادی در کنار حاجقاسم راه
آس��مان عروج کرد و پیکرش در حرم
ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
آسمان را انتخاب کند
حضرت معصومه س�لاماهلل علیها آرام
میرساند .وحید عاشق دستگاه پربرکت
گرف��ت .در بخش��ی از این کتاب آمده
سیدالش��هدا(ع) بود به طوری که تمام
است :جمعیت زیادی آمده بودند .دور حاج قاسم پر شده
اوقات غیرکاریاش را در هیأتهای مختلف ش��هر تهران
بود از جوانهایی که میخواستند با ایشان عکس بگیرند.
میگذراند .عالقه ویژهاش به روضههای حاجمنصور ارضی،
اینها را ش��هروز همان شب برایم گفت .وقتی آمد ،حالش
از او شخصیتی دلبسته حریم آلاهلل ساخته بود .از زمانی که
خوب نبود .زیر فش��ار جمعیت ،دیس��ک کمرش آسیب
لباس مقدس پاسداری را بر تن کرد ،مدافع حرم حضرت
دی��ده بود ...صبح که بیدار ش��دیم ،گفت نمیتواند تکان
زینب(س) شد و بارها و بارها به سوریه رفت تا شاید مزد
بخ��ورد! انگار فلج ش��ده بود .نه میتوانس��ت غذا بخورد ،گریهها و جهادش را از بیبی زینب بگیرد ولی خدا برای او
نه میتوانس��ت وضو بگیرد .تا شب همانجور روی تخت
سرنوشت دیگری را رقم زد .او با اینکه سنش کم بود ولی
مان��د و تکان نخورد 2-3 .روز بعد هم همینطور بود .غذا
خیلی زود محافظ سردار رشید اسالم حاجقاسم سلیمانی
نمیخورد ،چون نمیتوانست دستشویی برود .ضعیف شده
ش��د .جهاد در رکاب حاجقاس��م او را به لحاظ معنوی در

فصل دوم «یکی از ما» به پخش تلویزیونی رسید
فصل دوم مجموعه مستند «یکی
از م��ا» به تهیهکنندگی عطا پناهی با
اتمام مراحل فنی آماده پخش از رسانه
ملی شد.
به گزارش «وطنامروز» ،مجموعه
مستند «یکی از ما» درباره انسانهایی
است که در مواجهه با مشکالت جامعه
خود دست روی دست نگذاشته ،بلکه
به فکر چاره و عمل بودهاند .در این مستند به اینکه چگونه
یک فرد یا گروه میتواند با مشارکت فعال و ایدههای خالقانه
در زندگی خود و دیگران تغییرات مثبت ایجاد کند پرداخته
میش��ود و در فصل دوم این مجموعه مستند داستان ۱۲
کارآفرین که نسبت به شهر و دیار خود بیتفاوت نماندهاند
روایت شده است.
ماریا ماوتی با «اجه» ،محمدرضا دهستانی با «سیدجواد»،
یونس راش��دی با «یاران او»« ،متولیدن دره پنج ش��یر»

و «م��ن ی��ک زنم» ،نپی��ن احمدی با
«ژیوای» ،مریم طالبی با «حا ج مهین»،
محسن جعفری راد با «سایههای سبز»،
محمدحسین شفیق با «هفت برادر»،
اطهر سهیلی با «همسفره» و «بیبی»
و زه��را ش��فیعی با «سایهنش��ینها»
مستندسازانی هستند که  ۱۲فیلم از
فصل دوم مجموعه مس��تند «یکی از

ما» را ساختهاند.
فصل دوم این مجموعه مستند روزهای پنجشنبه ساعت
 ۱۲از ش��بکه  ۳س��یما ،روزهای دوشنبه ساعت  ۱۹:۳۰و
تکرار آن روزهای جمعه ساعت  ۱۶از شبکه افق سیما روی
آنتن خواهد رفت.
مجموعه مس��تند «یکی از م��ا» به تهیهکنندگی عطا
پناهی تولید ش��ده در خانه مس��تند و محصول س��ازمان
هنری -رسانهای اوج است.

عالیترین مرتبه قرار داد .با اینکه تازه داماد بود و همسرش
انتظار رفتن به خانه بخت را میکشید ،ترجیح داد به جای
رخت دامادی در کنار حاجقاسم راه آسمان را انتخاب کند.
سرانجام وحید زمانینیا در کنار سپهبد شهید حاجقاسم
سلیمانی در فرودگاه بغداد توسط پهپادهای تروریستهای
آمریکایی دعوت حق را لبیک گفت و با پیکری تکه تکه به
استقبال اربابش امام حسین(ع) شتافت .در بخشی از کتاب
آمده است« :س��ال  ،۹۴در جریان آزادسازی حلب ،عازم
مناطق عملیاتی ش��د .داعش و عوامل تکفیری از گازهای
شیمیایی استفاده کرده بودند و عدهای از مدافعان حرم به
علت استقرار طوالنی ،دچار عارض ه شیمیایی شده بودند.
شنیدم که  2-3ماه غریبانه به سر بردهاند .میگفتند اوضاع
نیروها اسفناک بوده و لحظات سختی را سپری کردند .به
دلیل ش��رایط ویژ ه منطقه ،قادر به تهی ه غذا و آب نبودند
و دسترس��ی به امکانات بهداشتی نداشتند .به لطف خدا
بعد از مدت��ی از این وضعیت نجات پیدا میکنند .خیلی
از رزمندگان ش��یمیایی شده بودند .یک روز ابالغیه آمد:
«آنهایی که در آزادسازی حلب و حومه بودهاند ،بروند تست
بدهند تا از س�لامت یا درصد ش��یمیایی ریه آگاهی پیدا
کنند و اگر الزم به درمان است ،درمان را آغاز کنند» .به
وحید گفتم جریان این است .گرفت به شوخی و خنده که
سمت ما خبری نبود! گذشت تا اینکه سال  ۹۷مأموریتش
در سوریه تمام شد و برگشت ایران .از همان موقع محافظ
سردار سلیمانی شد .حاال که آمده بود ،بیشتر همدیگر را
میدیدیم .سرفه میکرد ،آبریزش بینی داشت و بیدلیل
اشکهایش سرازیر میشد .میگفت« :چیزی نیست.»...
■■به رنگ حبیب

کتاب «به رنگ حبیب» خاطرات شفاهی پاسدار شهید
«هادی طارمی» از محافظان همراه شهید سپهبد حاجقاسم
س��لیمانی در فرودگاه بغداد است که طی روزهای آینده
راهی بازار نش��ر خواهد شد .نویس��نده این کتاب صادق
عباس��یولدی اس��ت که پیش از این چند اث��ر در حوزه
ادبیات پایداری منتش��ر کرده است .در این کتاب همانند
 ۲کتاب دیگر سعی شده خاطرات شفاهی شهید از خانواده،
دوس��تان ،همکاران و همرزمان جمعآوری و تدوین شود.
شهید هادی طارمی سال  1358در خانوادهای شهیدپرور
در اس��تان ته��ران دیده به جهان گش��ود .پیش از هادی
برادرش جواد طارم��ی در دوران دفاعمقدس در عملیات
خیبر سال  1362آسمانی شده بود .سالها پیکر این شهید
مفقود بود تا اینکه سرانجام راه خانه را بعد از  11سال پیدا
کرد و با بازگش��تش تحول عمیقی در برادر کوچکترش
هادی ایجاد کرد .سیر تحول و رشد روحی هادی به اذعان
خانواده شهید از همین زمان آغاز شد .هادی طارمی بعد
از طی کردن دوران س��ربازی وارد س��پاه شد و توانست با
پشتکار منحصربهفردش در حلقه یاران و محافظان سپهبد
حاجقاس��م سلیمانی وارد شود و با وجود خطرات فراوانی
که هر روز حاجقاسم سلیمانی را تهدید میکرد ،توانست
بیش از  ۷س��ال در میادین پرخطر از جان س��ردار دلها
محافظت کند تا اینکه سرانجام سال  98در فرودگاه بغداد
به شیوهای ناجوانمردانه همراه شهید حاجقاسم سلیمانی
توسط پهپادهای آمریکایی ترور شد.
در بخشی از این کتاب آمده است :حاجقاسم دربارهاش
گفته بود« :هادی عارف است» .این رفتار و منش عارفانه به
مرور در وجود هادی نمود پیدا کرده بود؛ مرحله به مرحله.
هادی بعد از آشنایی با حاجقاسم ،شروع کرد به تغییر .نوع
برخ��وردی که با اطرافیان داش��ت ،حرفها و فکرهایش،
همه عوض ش��ده بود .اگر از من بپرسید ،میگویم هادی
در حاجقاس��م حل شده بود! تا جایی که انگار یک وجود
بودن��د و هادی به رنگ حاجقاس��م درآم��ده بود؛ به رنگ
حبیب...

ژان کلود ون دام به سینما بازگشت
بازیگر اکش��ن س��ینما با بازی در
«آخرین م��زدور» ب��زودی به صفحه
نمای��ش بازمیگ��ردد .ب��ه گ��زارش
«وطنام��روز» ،ب��ا انتش��ار تریلر فیلم
«آخرین م��زدور» ژان کلود وندام بار
دیگر در یک نقش اکش��ن دیده ش��د.
قهرم��ان بلژیکی فیلمهای اکش��ن با
نمایشتریلراینفیلمکهبراینتفلیکس
س��اخته شده در جشنواره کمیک کان سندیگو دیده شد.
این کلیپ با مردی ماسکدار که به یک صندلی بسته شده
شروع میشود و چیزی که سربازان محافظ شاهد آن نیستند
ریچارد با بازی ون دام است که به سقف چسبیده و بزودی
پایین میآید تا این مرد را نجات دهد و در این مسیر باید با
نگهبانان مبارزه کند .عالوه بر سمیر دوکازا در نقش پسر ون
دام ،در این فیلم فرانسوی آلبان ایوانف ،آسا سیال ،پاتریک
تیمزیت و اریک جودور نیز نقشآفرینی کردهاند.

خبر ساخت این فیلم تابستان پیش
مطرح شد و ون دام هیجان خود را برای
بازی در آن ابراز داشته و گفته بود ژانپل
بلموندو منبع اصلی الهام وی برای بازی
در این فیلم بوده اس��ت .وی گفته بود:
همیشه طرفدار ژان پل بلموندو بودهام
و امیدوارم به روش خودم پرچم فیلمهای
کمدی اکشن را به دست بگیرم.
وی از دیوید شارون به عنوان کارگردان هم تمجید کرده
و گفته بود :فیلمنامه همه عناصر را به روشی کامال موافق
گرد هم آورده و یک داستان زیبا با احساسات ،اکشن زیاد
و شوخطبعی خلق کرده است .ون دام همچنین از بازی در
کنار بازیگرانی از نسل جدید ابراز خوشوقتی کرده و گفته بود
بسیار خوشحال است که در کنار نسل جدیدی از استعدادها
در این فیلم جلوی دوربین میرود« .آخرین مزدور» از ۳۰
جوالی در نتفلیکس قابل تماشا خواهد بود.

پارادوکس طرح تابستانه کتاب ۱۴۰۰
سقف خرید کتاب در طرح تابستانه کتاب ۳۰۰هزار تومان
تعیین شده؛ این در حالی است که خبری از میزان تخفیف
اختصاصیافته اعالم نشده است.
به گزارش «وطنامروز» ،طرحهای فصلی مؤسسه خانه
کتاب و ادبیات ایران چند سالی است که برای حمایت از
کتابفروشان در سراسر کشور برگزار میشود؛ کتابفروشیها
میتوانند با ثبتنام در این طرح کتابهایشان را با تخفیف
بفروشند .جدیدترین دوره برگزاری آن طرح تابستانه کتاب
اس��ت که بنا بر اعالم مؤسس��ه خانه کتاب و ادبیات ایران
قرار اس��ت از نهم تا پانزدهم مردادماه در سراس��ر کشور
برگزار شود.
ثبتنام کتابفروشیها از سهشنبه ۲۹تیرماه آغاز شده است
و به مدت یک هفته ادامه دارد .با حمایت معاونت فرهنگ و
ارشاد اسالمی یارانه اختصاص یافته به این طرح  ۵۰درصد
افزایش یافته است و مخاطبان میتوانند تا سقف  ۳۰۰هزار
تومان کتاب تهیه کنند .این در حالی است که سقف خرید
کتاب در طرح بهارانه  ۲۰۰هزار تومان بود .این مساله نشان
میدهد هنوز میزان تخفیف اختصاص یافته به طرح تابستانه
کتاب اعالم نشده است .در طرح گذشته کتابها با تخفیف
 ۲۰درصد به مخاطبان فروخته شد.

کتابفروشیهایی که در طرحهای فصلی پیشین مؤسسه
خان��ه کتاب و ادبیات ایران ش��رکت کرده بودند نیاز ندارند
دوباره در این طرح ثبتنام کنند .این دسته از کتابفروشیها
درصورتی که تمایل دارند دوباره در این طرح شرکت کنند
میتوانند با مراجعه به پنل کاربریشان ثبت نامشان را تایید
و اطالعاتشان را ویرایش کنند .کتابفروشیهای دیگر هم
میتوانند با مراجعه به سایت طرح تابستانه کتاب  ۱۴۰۰در
این طرح ثبتنام کنند .در نهایت کتابفروشیهایی که شرایط
ش��رکت در طرح را داشته باشند عضو طرح تابستانه کتاب
میش��وند .بنا بر آنچه اعالم ش��ده است ،مشاهده میکنیم
نح��وه ثبتنام در ای��ن دوره اجرای طرح با دوره گذش��ته
تغییری نکرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کتابفروشان پیشنهادهایی
برای اجرای طرح تابس��تانه کتاب داش��تند .از جمله اینکه
میخواستند در شرایط کنونی بازار نشر گستره کتابهایی
که در این طرح فروخته میشود نسبت به قبل بیشتر شود
و اعتبار اختصاصیافته به اجرای نمایشگاههای استانی کتاب
که در شرایط کنونی امکان برگزاری آن وجود ندارد به اعتبار
اختصاص یافته به طرحهای فصلی کتاب افزایش یابد .این
خواسته را با توجه به قیمت باالی کتاب در شرایط کنونی و

قدرت خرید مردم مطرح کردند .در نهایت مخاطبان کتاب
میتوانند کتابهای بیشتری از طریق طرح تابستانه کتاب
تهیه کنند .طرحهای فصلی کتاب و برگزاری نمایشگاه مجازی
کتاب تنها میتواند بخشی از مشکالت صنعت نشر را حل
کند و تاحدی رکود حاکم بر این صنعت را کاهش دهد .باید
برای صنعت نشر کشور و انتشار کتاب فکر اساسی کرد .با
اجرای طرحهایی از این دست که بیشتر حکم مسکن را دارند

گرهی از رکود حاکم بر بازار کتاب باز نمیشود.
بازار نشر از یک سو با گرانی ملزومات صنعت چاپ و کاغذ
مواجه اس��ت و از سوی دیگر میزان سرانه مطالعه در کشور
پایین اس��ت؛ باید برای رفع مشکالت حاکم بر صنعت نشر
روی قیمت ملزومات صنعت چاپ و کاغذ نظارت کرد تا با
نوسان روبهرو نباشد در نتیجه آن ناشر میتواند برای انتشار
کتابهایش در طول سال برنامهریزی داشته باشد.

