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نگاهی به سریالهای جدید تلویزیون که این روزها در شرایط کرونایی
مراحل تصویربرداری را پشت سر میگذارند

بازگشت طنازها

مجموعه تلویزیون��ی «دلدادگان» که س��ال ۱۳۹۷
از ش��بکه  ۳س��یما روی آنتن رفته بود این ش��بها از
ق��اب آیفیلم به نمایش گذاش��ته میش��ود .بهگزارش
«وطنامروز» ،سریال «دلدادگان» بهکارگردانی منوچهر
ه��ادی و تهیهکنندگی ایرج محمدی ،هر ش��ب به جز
پنجشنبهها ساعت ۲۲راهی آنتن آیفیلم فارسی میشود.
قصه این سریال را مهدی محمدنژادیان و بابک کایدان در
 ۶۰قسمت اینطور نگاشتهاند :فرزانه یک دختر جاهطلب
و پر از آرزوهای دور و دراز اس��ت که عاش��ق یک جوان
ساده و جاهلمسلک به نام مالک میشود .مالک بهطور
اتفاقی با یک گروه انقالبی آشنا میشود و با آنها همکاری
میکند .در همین زمان جوان دیگری به نام نادر که ظاهرا
صاحب یک شیرینیفروشی است اما در اصل یک عنصر
امنیتی و وابسته به ساواک است ،وارد این محل میشود
و به فرزانه دل میبندد و ...مس��عود رایگان ،پانتهآ بهرام،
حمید گودرزی ،آرش مجیدی ،لیندا کیانی ،مهدی صبایی،
افسانه ناصری ،سمیرا حسنپور ،سیروس همتی ،مهرانه
مهینترابی ،شاهرخ استخری ،سیامک صفاریان ،ملیکا
شریفینیا و مس��عود دلخواه در این سریال ایفای نقش
کردهاند« .دلدادگان» در  ۲فصل گذشته و حال ،داستان
رویارویی  ۲خانواده را نشان میدهد که قربانیانش ،فرزندان
آن خانوادهها هستند .هر ش��ب رأس ساعت  ۲۲:۰۰دو
قسمت از این سریال راهی آنتن میشود و در ساعتهای
 6:۰۰و ۱۴:۰۰تکرار آن پخش خواهد شد.

«پرده متبرکه» در سطح شهر تهران
گسترده میشود

«پ��رده متبرکه» به همت پردی��س تئاتر تهران طی
روزهای ۱۰تا  ۱۵مهر در سطح شهر تهران برگزار میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،حسین عالمبخش ،رئیس پردیس
تئاتر تهران درباره برنامه «پرده متبرکه» توضیح داد« :پرده
متبرکه» یکی از چند برنامه پیشبینی شده پردیس تئاتر
تهران در ایام سوگواری شهادت امام رضا(ع) است که به
همت هنرمندان پردهخوان و با نگاه به پاسداری یکی از
قدیمیترین شیوههای نمایش انفرادی در کشور برگزار
میش��ود .وی افزود :برنامه «پرده متبرکه» طی روزهای
 10تا  15مهر از ساعت  ۱۰تا  ۱۹در مراکز متعدد سازمان
فرهنگی  -هنری ش��هرداری تهران واقع در  ۲۲منطقه
شهر تهران برگزار میشود .عالمبخش با اشاره به برگزاری
برنامههای مفصل در طول ایام محرم و صفر سال جاری
افزود :این برنامهها با رعایت شیوهنامههای بهداشتی و در
اکثر موارد از طریق فضای مجازی برگزار شد که امیدواریم
در محرم و صفر سال آینده با مهار ویروس منحوس کرونا
بتوانیم برنامههای مفصلتری با حضور عاشقان خاندان
عصمت و طهارت برگزار کنیم.

سومین جشنواره تئاتر
«سردار آسمانی» برگزار میشود

مدیرعام��ل انجمن تئات��ر انق�لاب و دفاعمقدس از
برگزاری سومین دوره جشنواره تئاتر «سردار آسمانی»
در سال جاری خبر داد .به گزارش «وطنامروز» ،حمید
نیلی ،مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس درباره
برگزاری سومین دوره جشنواره تئاتر «سردار آسمانی»
گفت :پس از برگزاری موفق  ۲دوره جشنواره تئاتر «سردار
آسمانی»،ویژهپاسداشتسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی
و سرداران جبهه مقاومت با هماهنگیهای به عمل آمده با
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان قصد داریم
به یاری خدا سومین دوره این جشنواره را با حضور گسترده
فعاالن تئاتر مقاومت به مرحله اجرا در آوریم .نیلی افزود:
نشستهای جنبی ،کارگاههای آموزشی با حضور اساتید
برجسته داخلی و خارجی و برپایی محفل خاطرهنمایش
با حضور همرزمان شهدا از جمله برنامههایی است که قصد
داریم در این دوره در کرمان برگزار کنیم .مدیرعامل انجمن
تئاتر انقالب و دفاعمقدس همچنین بیان کرد :برگزاری
این قبیل رویدادها در سطح کشور به تعظیم شعائر ملی
و مذهبی و نیز مس��تند نگاری زندگی و سیره شهدای
گرانقدر میانجامد که با زبان فاخر هنر قطعا اثربخش��ی
بیشتری بر اذهان مخاطبان دارد .دبیر هفدهمین جشنواره
تئاتر مقاومت افزود :در آیندهای نزدیک دبیر جشنواره و
فراخوان این رویداد از طریق رسانهها به اطالع عالقهمندان
و هنرمندان خواهد رسید.

فراخوان بخش «غیررقابتی»
جشنواره موسیقی فجر منتشر شد

یوهفتمین جشنواره
همزمان با اعالم زمان برگزاری س 
موس��یقی فجر ،فراخوان بخش غیررقابتی نیز از س��وی
دبیرخانه این جشنواره منتشر شد .به گزارش «وطنامروز»،
گروهها و هنرمندان فعال در عرصه اجرای صحنهای از اول
آبان تا اول دیماه امس��ال فرصت دارند بر اساس شرایط
جشنواره در سایت ثبتنام کنند .سیوهفتمین جشنواره
موس��یقی فجر همزمان با گرامیداشت سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ایران از تاریخ  ۲۴تا  ۲۹بهمنماه ۱۴۰۰
به دبیری حسن ریاحی در بخشهای رقابتی (جایزه باربد)
و غیررقابتی برگزار خواهد ش��د« .جایزه ترانه»« ،جایزه
موسیقی و رسانه» و «نشستهای پژوهشی» برنامههای
دیگر این دوره از جشنواره خواهند بود.

گ�روه فرهنگ و هنر :س�ریالهای تلویزیونی همیش�ه جزو
پرمخاطبترین برنامههای شبکههای مختلف سیما بودهاند
که مخاطبان با هر طیف و نگرش�ی براس�اس س�لیقه خود
دنبالکننده س�فت و س�خت 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
محسوس سریالهای برخی شبکههای پرمخاطب ،دیگر از آن
استقبالباالازسریالهایتلویزیونیخبرینیستمگردرچند
مورد خاص که تعدادی از سریالها با استقبال باالی مخاطبان
مواجه بودهاند .بدون شک یکی از چالشهایی که سازندگان
س�ریالها تلویزیون طی چند سال اخیر با آن دست و پنجه
نرم میکنند ،رقابت نابرابر با س�ریالهای شبکه نمایش
خانگی است؛ جایی که ستارههای سینما با دریافت
دستمزدهای نجومی جوالن میدهند .البته نمیتوان

دلیل کاهش مخاطب سریالهای رسانه ملی را تنها سریالهای
نمایش خانگی دانست و در این میان نباید از افت شدید کیفیت
کار  گروه فیلم و س�ریال یکی ،دو شبکه صداوسیما براحتی
گذشت؛ ش�بکههایی که روزگاری پرمخاطبترین و بهترین
سریالهای تلویزیون را به روی آنتن میبردند اما چند سالی
است جز یکی ،دو سریال ،مابقی آثارشان از کممخاطبترین
سریالهای تلویزیون به شمار میرود که امیدواریم با حضور
لس�ازی در صداوسیما به لحاظ
رئیس جدید سازمان ،سریا 
کیفیت به ریل سابق خود بازگردد .با همه این اوصاف این روزها
هنرمندانبسیاری،بهسختیمشغولتولیدسریالهایمختلف
برای شبکههای گوناگون هستند .در این گزارش به  6مورد از
این پروژهها پرداخته شده که قرار است پس از اتمام مراحل
آمادهسازی از شبکههای یک ۲ ،و  ۳سیما روی آنتن بروند
و در این میان حضور  2سریال طنز خودنمایی میکند.

خوشنام
سریال «خوشنام» به تهیهکنندگی
احم��د زال��ی و کارگردان��ی علیرضا
نج��فزاده برای ش��بکه یک س��یما
تولید میشود .احمد زالی ،تهیهکننده
سریال «خوشنام» درباره تولید این
مجموعه تلویزیونی برای ش��بکه یک
سیما گفت :طرح اولیه سریال «خوشنام»
نخستینبار سال  ۱۳۹۶توسط محسن کیایی
ارائه شد ،طرح بسیار جذاب و پر از اکت و داستانهای شیرینی بود و در
ذیل این متن داستانی اخالقی و اجتماعی روایت میشد که میتوانست
محصول آن یک اثر جذاب با فضایی مفرح باشد .وی ادامه داد :این طرح
به گروه فیلم و س��ریال ش��بکه یک ارائه شد و توسط محسن کیایی و
علی کوچکی کار نگارش آن آغاز شد .نگارش فیلمنامه حدودا تا سال
 ۹۷طول کشید و انصافا برای  ۳۰قسمت زحمات زیادی کشیده شد،
در نهایت ما در س��ال  ۹۹با نزدیک شدن به زمان تولید با کارگردانان
مختلفی برای ساخت این مجموعه گفتوگو کردیم .بهترین گزینهای
که عالقهمند به این فیلمنامه و ایده نهفته در آن بود علیرضا نجفزاده
بود که با انگیزه بس��یار به ما اضافه ش��د .تهیهکننده «خوشنام» بیان
کرد :بعد از نهایی ش��دن فیلمنامه تصمیم گرفتیم با توجه به فضای
عمومی کار که یک درام شیرین و دارای اکتهای کمدی و طنز است،
در انتخاب بازیگران سختگیرانه عمل کنیم و سراغ چهرههایی برویم که
در عرصه کمدی و طنز چه در سینما و چه در تلویزیون سابقه درخشانی
داشتند .زالی تصریح کرد :سریال ما بعد از یک وقفه چند هفتهای که
به علت درگیر ش��دن اغلب بازیگران و عوامل با بیماری «کووید»۱۹-
ایجاد شده بود ،وارد فاز مجدد تولید شد .هومن حاجیعبداللهی ،شهره
لرس��تانی ،فریده س��پاهمنصور ،نیلوفر رجاییفر ،محمدرضا داوودنژاد،
مهرداد ضیایی ،س��اناز سماواتی ،الهه جعفری ،سیامک ادیب ،سلمان
خطی ،فرزاد حاتمیان ،سیدرضا حسینی ،پروین ملکی و مهری آلآقا
بازیگران این سریال هستند.

سرجوخه

بینشان

تب و تاب

ش��بکه  ۳س��یما ک��ه زمان��ی
پرمخاطبترین سریالهای تلویزیون
از ای��ن ش��بکه روی آنت��ن میرفت،
این روزها ش��اهد فیلمبرداری سریال
تلویزیونی «بینش��ان» به کارگردانی
راما قویدل اس��ت .س��ریال تلویزیونی
«بینش��ان» به کارگردان��ی راما قویدل،
نویسندگی مشترک آزیتا ایرایی و مهدی حمزه
و تهیهکنندگی مرتضی رزاقکریمی در منطقه غرب تهران جلوی دوربین
رفت .با ش��روع فیلمبرداری این پروژه ،مجید واش��قانی و نیلوفر پارسا ۲
بازیگری بودند که جلوی دوربین فرش��اد گلسفیدی رفتند .این سریال
دارای چند نقش اصلی با بازی بازیگران مطرح تلویزیون و سینما است که
بزودی آنها نیز جلوی دوربین میروند .مجید واشقانی در نقش «مسعود»
که از خانوادهای نسبتا مرفه است ،قصد ازدواج با «ریحانه» با بازی نیلوفر
پارسا را که از خانوادهای فرهنگی و خواهر دوست و همکالسی «مسعود»
در دانشگاه است ،دارد و درام عاشقانهای بین این  ۲نفر در «بینشان» در
جریان است .این بازیگر نامآشنا ،پیش از این سابقه بازی در سریالهای
مختلف تلویزیون را داشته است و «بینشان» دومین همکاری وی با راما
قویدل پس از سریال «دیوار شیشهای» است .نیلوفر پارسا نیز حضور در
تلویزیون را با بازی در یک اپیزود از س��ریال «ش��اید برای شما هم اتفاق
بیفتد» تجربه کرد و سپس با بازی در نقش «بیتا» در سریال «آوای باران»
شناخته شد« .برنا»« ،از یاد رفتهها» و «بهترین نقش زندگی» از جمله دیگر
آثار تلویزیونی این بازیگر است .همچنین با گذشت  ۱۵روز از تصویربرداری،
پرویز فالحیپور به عنوان بازیگر نقش اصلی مرد این پروژه جلوی دوربین
میرود .پرویز فالحیپور در «بینشان» نقش خبرنگار پیشکسوتی با نام
ش��هاب را ایفا میکند که همچنان در تالش است کار خود را متعهدانه
انجام بدهد و به اصول و تعهد خود به عنوان یک فعال رس��انهای وفادار
بماند .این سریال  ۳۰قسمتی به نویسندگی مشترک آزیتا ایرایی و مهدی
حمزه برای پخش از شبکه  ۳سیما ساخته میشود.

شببیدار

یک��ی از بازیگ��ران اصلی س��ریال
«سرجوخه» به تهیهکنندگی ابوالفضل
صف��ری و کارگردان��ی احمد معظمی
معرفیشد.ضبطدرامامنیتی-اجتماعی
«سرجوخه» در داخل و خارج کشور به
ص��ورت همزمان ادامه دارد و ش��هرک
دفاعمقدسوسایتهلیکوپتریهاللاحمر
از آخرین لوکیشنها بوده است .نیلوفر کوخانی
به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این سریال حضور دارد که پس از «سارق
روح»« ،ترور خاموش» و «خانه امن» چهارمین همکاری مشترک صفری و
معظمی است .ایفاگر نقش تابان در سریال «خانه امن» که با آن به عنوان بازیگر
معرفی ش��د ،در «سرجوخه» نقش رزیتا معروف به رزی را بازی میکند که
شخصیت مقابل کیان در این سریال است .او همچنین در سریالهای «مردم
معمولی» و «هم بازی» نیز به ایفای نقش پرداخته است .سامان صفاری در
نقش «کیان» ،حمیدرضا محمدی در نقش «غالمرضا» و آرش آصفی در نقش
یک افسر ضدجاسوسی بازیگرانی هستند که تا به حال حضور آنها در سریال
رس��انهای شده و تا زمان پخش ،باقی کاراکترها هم به مرور معرفی خواهند
شد« .سرجوخه» به نویسندگی حسین امیرجهانی با روایت  ۲قصه موازی ،به
زندگی ۲شخصیت غالمرضا و کیان که از ۲طبقه اجتماعی مختلف با انگیزهها
و کشمکشهای متفاوت هستند ،میپردازد.

تصویرب��رداری مجموع��ه مس��تند
«اهل سفر» به کارگردانی یاسر طالبی
و تهیهکنندگ��ی میت��را روحیمنش از
تولیدات جدید شبکه مستند با موضوع
سفر از نیمه گذشت.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،میترا
روحیمن��ش در این ب��اره گفت« :اهل
سفر» از اول اردیبهشتماه در استان اردبیل کلیدزده شده و
تا امروز حدود  50درصد تصویربرداری تمام شده است.
وی افزود :با توجه به پاندمی کرونا و البته همزمانی شروع
تولید این مجموعه مس��تند با جابهجایی مدیران استانی ،با
مشکالتی مواجه بودیم و فرآیند تولید به آهستگی پیش رفت
اما همچنان مش��غول کار هس��تیم و امیدواریم بزودی راهی
آذربایجان شرقی شویم.
مجري طرح و تهيهكننده «اهل سفر» گفت :این مجموعه
مستند گردشگری است و تالش ما این است که بینندگان را
با جاذبههای گردشگری ،میراث فرهنگی و حتی صنایع دستی
استان میزبان آشنا کنیم و مناطقی که مردم کمتر فرصت دیدن

خانهپرتقالیها

تصویرب��رداری س��ریال «ش��ب
بیدار» به کارگردانی رضا ابوفاضلی و
تهیهکنندگ��ی علی مهام در گرمدره
ادام��ه دارد .علی مه��ام تهیهکننده
سریال «ش��ب بیدار» گفت :سریال
پ��س از پیشتولید  ۲ماه��ه وارد فاز
تصویربرداری شد و نزدیک به  ۲ماه است
که تصویربرداری مجموعه در تهران و اطراف
آن در حال انجام اس��ت و تاکنون  ۳۰درصد از تصویربرداری انجام شده
است .وی ادامه داد :تصویربرداری را با لوکیشن خانه و محل کار یکی از
شخصیتهای اصلی (محسن با بازی پرویز فالحیپور) آغاز کردیم .در این
کار چند شخصیت اصلی داریم که بازی  ۲شخصیت اصلی که در تقابل
با یکدیگر هستند را پرویز فالحیپور و عبدالرضا اکبری برعهده دارند .وی
درباره تولید و پیشبینی پخش سریال عنوان کرد ۸۲ :بازیگر در سریال
جلوی دوربین میروند که به گروه بازیگران اصلی  ۲بازیگر ظرف روزهای
آتی اضافه خواهد شد .در این مجموعه بازیگرانی چون پرویز فالحیپور،
عبدالرضا اکبری ،فریبا متخصص ،شیوا خسومهر ،جعفر دهقان ،مهدی
سلوکی ،پویا امینی ،س��ارا احمدیان ،بهزاد خداویسی ،مریم موسویان و
شاهد احمدلو بازی میکنند .سریال «شب بیدار» در گروه فیلم و سریال
شبکه  ۲تهیه و تولید میشود.

«اهل سفر » از نیمه گذشت
آنها را داشتهاند را به تصویر بکشیم .در
کنار همه اینها از موضوع مردمشناسی هم
غافل نشدیم و در «اهل سفر» به آداب و
رسوم اقوام ایرانی هم پرداخته شده است؛
بازسازی بازیهای فراموش شده ،معرفی
پوشش زنان و مردان ،غذاهای محلی و
همچنین گویش مردم منطقه از دیگر
مواردی است که به آنها میپردازیم.
وی افزود« :اهل س��فر» به سفارش شبکه مستند در 26
قسمت  45دقیقهای در حال تولید است .نويسنده و كارگردان
این مجموعه یاسر طالبی است و از دیگر عوامل آن میتوان
به مهدي خليلي :مدير توليد و راوی ،حسن جعفري :دستيار
كارگردانوبرنامهريز،فرحبخشفرهيدنيا:تصويربرداروتدوينگر
و مجيد حسيني :صدابردار اشاره کرد.
میت��را روحیمن��ش ،دانشآموخته س��ینما از س��وئد و
عضو انجمن تهیهکنندگان س��ینمای ایران اس��ت و ساخت
مجموعهه��ای «تاج زاگرس»« ،در قل��ب کومش» و«رویای
کارمانیا» را در کارنامه دارد.

س��ریال «تب و تاب» به کارگردانی
داریوش مختاری بتازگی جلوی دوربین
رفته است .مهدی شفیعی ،تهیهکننده
سریال «تب و تاب» درباره این مجموعه
بیان کرد :تصویربرداری سریال «تب و
تاب» با موضوع ملودرام اجتماعی از روز
یکش��نبه  ۲۱شهریور با ضبط صحنههای
خارجی آغاز ش��د .این سریال با موضوع خانواده
ایرانی و توجه به س��بک زندگی آماده میشود .وی افزود :در این مجموعه
تالش ش��ده تا موضوعاتی که خانواده با آن درگیر اس��ت را در بس��تر یک
ملودرام اجتماعی روایت کنیم .این سریال در  ۲۵قسمت آماده خواهد شد
و امیدواریم طبق برنامهریزی کار پیش برود .این تهیهکننده در ادامه درباره
پیشبینی زمان تصویربرداری سریال گفت :در شرایط معمول با تلورانس ۵
تا  ۱۰درصدی ،تصویربرداری سریال نزدیک به  ۶یا  ۷ماه تصویربرداری دارد
اما متاسفانه شرایط با توجه به شیوع کرونا قابل پیشبینی نیست .تمهیدات
الزم برای پیشگیری در کار انجام میشود اما ابتال به بیماری قابل پیشبینی
نخواهد بود .با توجه به این مهم که سریال تعدد بازیگر و تنوع لوکیشن خواهد
داشت ،امیدواریم بدون مشکل و بروز اتفاقات غیرمترقبه کاری باکیفیت و
در خور توجه ارائه دهیم .در این سریال محمود پاکنیت ،فرشته سرابندی،
حدیث نیکرو ،خیام وقارکاشانی ،عطا عمرانی ،نسرین مرادی ،فهیمه مومنی،
ریحانه رضی و افسانه ناصری به ایفای نقش میپردازند .تعدادی از عوامل
اصلی سریال عبارتند از :نویسنده و کارگردان :داریوش مختاری ،تهیهکننده:
مهدی شفیعی ،مدیر فیلمبرداری :علیمحمد قاسمی ،مدیر تولید :میالد لکی،
مدیر صدابرداری :علیرضا نویننژاد ،طراح صحنه و لباس :پیام حسین سوری
و طراح چهرهپردازی :علیرضا خورشیدی« .دلشوره» از جمله آثار داریوش
مختاری ،کارگردان مجموعه «تب و تاب» است .سریال «تب و تاب» در گروه
فیلم و سریال شبکه دو سیما تولید میشود .نویسندگی سریال پرمخاطب
«اغما» و کارگردانی فیلم تلویزیونی «دلشوره» از آثار مهم داریوش مختاری،
کارگردان مجموعه «تب و تاب» است.

س��ریال جدید شبکه دوم سیما
با عنوان اولی ه «خانه پرتقالیها» در
راه تولید اس��ت« .خانه پرتقالیها»
به تهیهکنندگی غالمرضا بختیاری
در حال حاضر مراحل پیشتولید را
میگذراند و از چند روز آینده کلید
خواهد خورد .در خالصه داس��تان این
مجموعه آمده اس��ت :در یک خانه قدیمی
 ۳طبقه پدربزرگ و مادربزرگ به همراه فرزندانشان زندگی میکنند،
در قانونی نانوشته در این خانواده که وضع مالی متوسطی دارند ،رسم
بر این است که هر زوج صاحب  4فرزند شود.
فولکس��ی قدیمی در گوشه حیاط پارک ش��ده که ماجراهای این
خان��واده را روای��ت میکند .فضای این س��ریال فانتزی و طنز اس��ت
ب��ه صورت��ی که م��وی همه بازیگران فر و اسمش��ان با «فر» ش��روع
میش��ود .س��ریال «خانه پرتقالیها» را علیرضا شاهرس��تم و علیرضا
تهرانی کارگردانی خواهند کردند .تازهترین س��ریال ش��بکه  ۲سیما
قرار اس��ت در  ۲۶قس��مت  ۲۵دقیقهای تولید ش��ود .برخی عوامل
تولی��د این س��ریال با عن��وان اولیه «خان��ه پرتقالیه��ا» عبارتند از:
غالمرضا بختیاری تهیهکننده و علیرضا شاهرس��تم و علیرضا تهرانی
کارگردانان.

برپایی  800نمایشگاه کتاب دفاعمقدس
 ۸۰۰نمایش��گاه کتاب دفاعمقدس در
اس��تان تهران با عنوان «به یاد من باش»
برگزار میش��ود .به گزارش «وطنامروز»،
در نشست خبری این نمایشگاه ،علیاصغر
جعف��ری مدیرعام��ل موزه مل��ی انقالب
اسالمی و دفاعمقدس و امیرشهریار امینیان
مدیرعام��ل مجمع ناش��ران دفاعمقدس
جزئیات برپایی این نمایشگاه را تشریح کردند .علیاصغر جعفری
در این نشست خبری با اشاره به برپایی  ۷۰نمایشگاه کتاب طی
هفته دفاعمقدس ،گفت :تا دهه فجر  ۵نمایشگاه دیگر کتاب برپا
خواهد ش��د .وی همچنین اعالم کرد :ط��ی  ۱۰روز آینده ۱۰۰
عنوان کتاب از تولیدات موزه ملی انقالب اسالمی و دفاعمقدس
نیز رونمایی خواهد شد .به گفته جعفری ،در روزهای آینده سامانه
جامع کتابخانههای دفاعمقدس کشور نیز رونمایی خواهد شد و
طی  ۶ماه گذشته تمام کتابخانههای دفاعمقدس کشور به سامانه
جامع کتابخانه موزه لینک ش��دهاند .جعفری با اشاره به متوقف
شدن برنام ه «سهشنبههای کتاب» به دلیل شیوع ویروس کرونا
در موزه ،گفت :با توجه به ایجاد ش��رایط مناسب ،از هفته آینده

این برنامه با موضوع رونمایی و نقد و بررسی
ب از سر گرفته خواهد شد و موزه برای
کتا 
میزبانی از چنین برنامههایی آمادگی دارد.
همچنین اپلیکیشن کتابخانه این موزه تا
یک ماه آینده قابل استفاده خواهد بود .وی
تولید کتابهای صوتی ،ارتقای سطح علمی
چند نفر از نوقلمان ،برگزاری کارگاههای
ی شورای ترجمه را از دیگر فعالیتهای
داستاننویسی و راهانداز 
موزه ملی انقالب اس�لامی و دفاعمقدس برشمرد .وی راهاندازی
سامانه «سجا» با بارگذاری  ۱۰میلیون سند مربوط به دفاعمقدس
را از دیگر اقدامات این موزه نام برد .امینیان هم در این نشست
خبری اظهار کرد ۸۰۰ :نمایش��گاه در مراکز فرهنگی ،اجتماعی
و مذهبی تهران شامل مساجد ،فرهنگسراها ،مترو و بوستانها
برپا میشود و در هر نمایشگاه  ۲۵۰عنوان از کتابهای برگزیده
دفاعمقدس که طی س��الهای  ۱۳۹۷تا  ۱۴۰۰منتشر شدهاند،
در معرض دید عالقهمندان قرار خواهد گرفت .در نخستین مرحله
آثار بیش از  ۷۰ناشر دفاعمقدس بنا به موقعیت مکانی نمایشگاه با
 ۲۵تا  ۳۰درصد تخفیف عرضه میشود.

