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پیکر کیومرث منشی زاده به خاک سپرده شد
پیکر کیومرث منش��ی زاده ظهر دیروز در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( تهران به خاک سپرده شد.

این مراسم به درخواست مرحوم منشی زاده با حضور خانواده 
و تعدادی اندک از دوستان وی به صورت خصوصی برگزار شد.

یادآوری می ش��ود کیومرث منشی زاده که به دلیل سکته 
مغزی در یک ماه اخیر در بس��تر بیماری بود، در بیمارس��تان 

فبروزگر تهران و در اوایل هفته جاری درگذشت.
منش��ی زاده به خاط��ر ب��ه کار بردن اع��داد و نش��انه های 
ریاضی در شعرهایش به ش��اعر ریاضی می شناسند. کیومرث 
منش��ی زاده، در قس��مت انرژی اتمی س��ازمان برنامه بعنوان 

کارش��ناس و همزم��ان ب��ا آن در دانش��گاه هنر ب��ه تدریس 
جامعه شناس��ی هن��ر پرداخ��ت. از منش��ی زاده تاکنون کتاب 
سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ پریده، کتاب قرمز تر از سفید 

و گزیده اشعار و کتاب حافظ حافظ به چاپ رسیده است.

وشی ها گربه همسایه مستور در کتابفر
مجموعه ش��عر »گربه همس��ایه« س��روده مصطفی 

مستور توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شد.
ای��ن کت��اب ۲۵ ش��عر کوت��اه س��پید را از ای��ن 
داستان نویس در بر می گیرد که شخصیت گربه همسایه 
در آن ها، حضور پررنگی دارد. پش��ت جلد کتاب هم این 
جمله درج ش��ده است: »حیوانات همسایگان ما هستند، 

با همسایه مهربان باشیم.«
عناوین ش��عرهای کتاب »گربه همسایه« به ترتیب 
عب��ارت ان��د از: من و او، درب��اره گربه همس��ایه، مرثیه 
برای عش��اق زن��ده جهان، روزگار م��ادرم، روزگار پدرم، 
دختر همسایه، توده غمگین چسبناک، زندگی، کارگاه، 
جن��گ، حقیقت و مجاز، حکمت های گربه همس��ایه 1، 
حکمت های گربه همسایه ۲، احترام، شعر درباره کیفیت 
سنگ ش��دن، حکمت های گربه همسایه ۳، موزه عشق، 
یادداش��ت های گربه همس��ایه 1، یادداش��ت های گربه 
گرب��ه  Money Tallks، حکمت ه��ای   ،۲ همس��ایه 
همس��ایه ۴، گ��زارش، حکمت ه��ای گربه همس��ایه ۵، 

وصیتنامه گربه همسایه، غیبت.
این کتاب با ۵۸ صفحه، ش��مارگان ۳ هزار نسخه و 

قیمت ۵۵ هزار ریال منتشر شده است.

تجلیل از ۳ فیلمساز و یک جهادگر در جشنواره سما
س��ومین جشنواره فیلم کوتاه »س��ما«، با تجلیل از 
مقام هنری س��یدرضا میرکریمی، پرویز ش��یخ طادی و 

نکوداشت رامبد جوان به کار خود پایان می دهد.
مراس��م اختتامیه ای��ن رویداد هنری ب��ه کارگردانی 
محم��د حمیدی مقدم امروز س��اعت 17 در تاالر وحدت 
برگزار می ش��ود. میرکریمی، شیخ طادی و جوان  به پاس 

یک عمر فعالیت هنری در عرصه سینما تجلیل می شود.
همچنین آیین گرامیداش��ت مرح��وم حاج »عبداهلل 
وال��ی« جهادگری که با حکم امام خمینی)ره( مس��ئول 
کمیته امداد شهر بشاگرد )خمینی شهر( شد نیز در این 

مراسم برگزار خواهد شد.
اج��رای این برنامه برعهده محمدرضا ش��هیدی فرد  
می باشد. بخش دیگر از برگزاری این مراسم به تجلیل از 
برگزیدگان در بخش های مختلف فیلم داستانی، مستند، 

پویانمایی و فیلمنامه  اختصاص دارد.
 اجرای زنده و خوانندگی حجت اشرف زاده از برنامه 

جنبی دیگر این مراسم می باشد.
 مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه »سما« 
با حضور هنرمندان، مدیران فرهنگی و برخی از چهره های 

مطرح در عرصه فرهنگ و هنر برگزار می شود.

امتحان نهایی شهاب حسینی در سینماها
فیلم سینمایی »امتحان نهایی« ساخته عادل یراقی 

از دیروز در سینماها به نمایش در می آید.
 اک��ران دوم ن��وروزی با فیلم »امتح��ان نهایی« در 
س��ینماها آغاز ش��د. این فیلم در گ��روه آزاد به نمایش 
درآم��د و ب��ه دلیل حضور ش��هاب حس��ینی در یکی از 
نقش های اصلی فیلم تعداد س��ینماهایی که به این فیلم 

اختصاص یافته مناسب است. 
فیلم داس��تان ی��ک معلم ریاض��ی را روایت می کند 
ک��ه  برای تدریس خصوصی به خانه ش��اگردش می رود 
و همین امر باعث آش��نایی او با مادر بچه می ش��ود. در 
این فیلم ش��هاب حسینی و لیال زارع به ایفای نقش های 

اصلی می پردازند.
فیلمنامه فیلم توسط عادل یراقی و براساس طراحی 
از عباس کیارس��تمی نوشته ش��ده است. در این فیلم به 
جز شهاب حسینی بازیگرانی چون لیال زارع، امیرحسین 

سالمتی و بهنام عسگری حضور دارند.
فیل��م در س��ینماهای ملت، ارگ،زندگ��ی ، کورش، 
کی��ان، اریکه ایرانیان، پارس ته��ران، جوان تهران، موزه 
س��ینما و مجتمع فرهنگی س��ینمایی هنر و تجربه بابل 

به نمایش در می آید.

جان جان ها در شبکه دو
مجموعه انیمیش��ن تلویزیونی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با عنوان »جان جان ها« هر پنج شنبه 

از شبکه دو پخش می شود.
تاکنون 9 قس��مت از این مجموعه تلویزیونی آماده 
پخش ش��ده و قرار است س��اعت 1۳:۵0 روز پنج شنبه 
۳1 فروردین 1۳96 اولین قس��مت آن با عنوان »حمام« 
ب��ا موضوع نگاه والدین به گذش��ته، در برنامه »با ما بیا« 

)عمو مهربان و خاله رویا( این شبکه نمایش داده شود.
کارگردان این مجموعه تلویزیونی مانی وطن دوست 
است و تهیه کنندگی آن را کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان برعهده داشته است.
»جان جان« ها شخصیت هایی انیمیشنی و عروسکی اند 
که در آن کودکان و مسایل دوران کودکی آنان مورد توجه 

قرار گرفته است.
براساس این خبر، مریم جعفری، مینا باباپور و فاطمه 

نیرینی انیماتورهای این مجموعه تلویزیونی هستند.
این مجموعه که هر قس��مت آن 6 دقیقه و ۳0 ثانیه 
بوده، قرار اس��ت با توافق صورت گرفته با صداوس��یمای 
جمهوری اس��المی ایران در ۲0 قسمت از برنامه کودک 

شبکه دوم سیما پخش شود.

فرهنگستان

هدف گذاری جشنواره جهانی فجر 
وشن نیست به هیچ عنوان ر

محمدتقی فهیم منتقد س��ینما در آستانه برگزاری 
جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: هدف گذاری جشنواره 
جهانی فجر به هیچ عنوان روشن نیست و هنوز بسیاری 
از اهالی س��ینما این س��وأل را از خودشان می پرسند که 
آیا این جش��نواره صرفاً بودجه س��ینمای کشور را هدر 
می دهد و نمایشی فرمالیته از آثار است و یا اینکه مدیران 
سینمایی قصد دارند این جشنواره را گذری برای تعامل 

فرهنگی بین ایران و دنیا کنند؟
وی در گفت وگو با س��ینماپرس افزود: تا زمانی که 
هدف گذاری هر جشنواره ای روشن نباشد آن جشنواره 
نمی تواند موفق ش��ود؛ متأسفانه ما در کشورمان عادت 
داری��م ابتدا جش��نواره ها را آغاز کنیم و س��پس درپی 
اهداف آن ها باش��یم و همین باعث می شود که هیچ یک 
از جشنواره های ما نتواند در حد جشنواره های تراز اول 
و معتبر دنیا باشد؛ این اتفاق در حالی است که بسیاری 
از جشنواره های به نام دنیا مانند »برلین« از ابتدا اهداف 
خود را مشخص می کنند و امروزه همه فیلمسازان دنیا 
می دانند که باید فیلم هایی با رویکرد سیاس��ی را به این 

جشنواره ارسال کنند.
جش��نواره جهانی فیلم فجر نیازمند حضور مدیری 
است که متکی به ملیت ایرانی و فرهنگ اسالمی باشد 
و فاکتورهایی که مورد خوش��ایند غربی ها است چندان 

برایش اهمیت نداشته باشد.
فهیم س��پس با تأکید بر اینکه در جشنواره جهانی 
فیلم فجر هیچگونه ش��فافیتی وجود ندارد اظهار داشت: 
این عدم شفافیت باعث می شود تا هیچ یک از فیلمسازان 
مطرح و برجسته دنیا اصاًل از وجود این جشنواره آگاهی 
نداش��ته باش��ند و اگر احیاناً نامی از آن هم ش��نیده اند 
نمی دانند که این جشنواره چه چیزی را دنبال می کند و 

درپی دستیابی به چه مسأله ای است؟
این منتقد س��ینما در ادامه این گفتگو خاطرنشان 
کرد: عالوه بر مس��أله مهم هدف گذاری برای جشنواره، 
مسئوالن برگزارکننده باید آگاه باشند که صرف تقلید و 
گرته برداری از جشنواره های مطرح دنیا نمی تواند باعث 
کس��ب اعتبار برای آن ش��ود و ما نیازمند آن هس��تیم 
تا براس��اس فرهنگ بومی و ملی مان این جش��نواره را 

برگزار کنیم.
وی تأکی��د کرد: توجه به فرهن��گ اصیل ایرانی - 
اس��المی باید جزو اولویت های مدیران جشنواره باشد؛ 
مدیران سینمایی کش��ور و مسئوالن برگزار کننده این 
جش��نواره باید بدانند که همه مردم دنیا و به خصوص 
سینماگران و هنرمندان درپی پدیده های نو و جریانات 
تازه هستند و ما اگر جشنواره ای ایرانی - اسالمی برگزار 
کنی��م قطعاً به ذائقه فیلمس��ازان دنیا با هر نوع تفکری 
خوش می آید و اینکه مثاًل بخواهیم این جش��نواره را از 
نظر فرم اجرای��ی و محتوایی مانند »کن« برگزار کنیم 

باعث می شود تا نگاه جدی به آن وجود نداشته باشد.
فهی��م در همین راس��تا اف��زود: جش��نواره ها عمدتاً 
اعتبارش��ان از آثارشان گرفته می ش��ود و از این رو مدیران 
برگزارکننده این جشنواره باید به آثاری که در آن به نمایش 
در می آید توجه جدی و ویژه داشته باشند؛ دومین مسأله ای 
که باید مورد توجه آن ها باش��د مبحث اجرا و نوع برگزاری 
جش��نواره است و اگر ما در تمامی این موارد درست عمل 
کنیم می توانیم امیدی برای کسب اعتبار این جشنواره در 

سطح جهانی طی چند سال آینده داشته باشیم.
ای��ن منتقد در پاس��خ به این س��وأل که آیا حضور 
فیلم های ش��اخص و س��ینماگران مطرح دنی��ا در این 
جش��نواره با فرهنگ ایرانی - اسالمی در تناقض نیست 
اظهار داشت: فیلم های زیادی در دنیا تولید می شود که 
نه تنها با فرهنگ ایرانی - اس��المی در تناقض نیس��ت 
بلکه در راستای پیشبرد اهداف اسالم و حتی جمهوری 
اس��المی اس��ت؛ ما نیاز به مدیریتی توان��ا داریم که در 
طول س��ال اینگونه فیلم ها و فیلمس��ازان را شناس��ایی 
کن��د و از آن ها دعوت کند تا فیلم های ش��ان را در این 
جش��نواره به نمای��ش بگذارند و اگر ای��ن اتفاق بیفتد 
ما می توانیم گامی بزرگ جهت توس��عه یک جش��نواره 

ایرانی - اسالمی برداریم.
وی در خاتمه این گفتگو افزود: جش��نواره جهانی 
فیل��م فج��ر نیازمند حضور مدیری اس��ت که متکی به 
ملیت ایرانی و فرهنگ اس��المی باشد و فاکتورهایی که 
مورد خوش��ایند غربی ها اس��ت چندان برایش اهمیت 
نداشته باشد و قطعاً اگر چنین مدیری این جشنواره را 
اداره کند می توان در کوتاه مدت پیشرفت این جشنواره 

را احساس کرد.

نمای نزدیک

ونمایی از پوستر نمایشگاه کتاب همراه با یک اشتباه بزرگ! ر
در دومین جلس��ه ستاد اجرایی نمایش��گاه کتاب که با حضور رئیس و مدیران نمایشگاه برگزار 

شد، از پوستر این رویداد فرهنگی در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب رونمایی شد.
با مد نظر قرار دادن اینکه نمایش��گاه کتاب تهران، امس��ال ۳۰ س��اله ش��ده و می ش��د با الهام 
از گذش��ت س��ه دهه از عمر این رویداد فرهنگی، ایده های بهتری را برای طراحی پوس��تر در نظر 
گرفت،اما پوس��تر نمایشگاه امس��ال کتاب تهران، فاقد هر گونه ایده مرکزی، چه در رابطه با شعار 

این دوره و چه در ارتباط با گذشت ۳۰ سال از این رویداد بزرگ فرهنگی است.
از اینها گذشته، پوستر امسال نمایشگاه کتاب تهران، حاوی اشتباهی فاحش در نگارش عبارت »خلیج 
فارس« به زبان انگلیسی است؛ در این پوستر، عبارت »Persian gulf« به اشتباه »Persion gulf« درج 
ش��ده است؛ اتفاقی که متاس��فانه اگر نگوئیم ناشی از ناآش��نایی طراح آن با زبان انگلیسی اما ناشی از 

کم دقتی در این رابطه بوده است.
همچنین امس��ال که کش��ور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا 
کرده اس��ت، نامی از این کش��ور در پوستر دیده نمی شود و تنها لوگویی که ایتالیایی ها برای حضور 

در نمایشگاه کتاب تهران طراحی کرده اند، در فونتی بسیار ریز، دیده می شود.
به عالوه با توجه به اینکه هر س��اله بخش زیادی از ناش��ران خارجی نمایش��گاه کتاب تهران را 
ناش��ران عرب زبان و فعاالنی از کش��ورهای عربی تش��کیل می دهند، از درج زمان و مکان برگزاری 
این نمایشگاه به زبان عربی خودداری شده است. در حالی که عبارت مربوطه به هر دو زبان فارسی 

و انگلیسی درج شده است.

وزیر ارش��اد گفت: همزمانی 
مـهربان برگزاری نمایش��گاه کتاب با یـار 

ریاس��ت  انتخاب��ات  ای��ام 
جمهوری میزان حساس��یت ها را افزایش داده که 
نیازمند همدلی و همراهی بیش��تر برای برگزاری 

مناسب تر نمایشگاه است.
سیدعباس صالحی امیری در دومین جلسه ستاد 
اجرایی نمایش��گاه کتاب با اشاره به اهمیت برگزاری 
این دوره از نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه سی دوره 
از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران می گذرد، انتظارات 

از نمایشگاه کتاب تهران افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر امسال دومین دوره 
برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب است و باید 
توجه ش��ود تا کاستی های س��ال گذشته بر طرف 
شوند. از سوی دیگر همزمانی برگزاری نمایشگاه با 
ایام انتخابات ریاست جمهوری میزان حسایست ها 
را افزایش داده که نیازمند همدلی و همراهی بیشتر 

برای برگزاری مناسب تر نمایشگاه است.
بین الملل��ی  نمایش��گاه  س��ی اُمین  رئی��س 
کت��اب ته��ران با تاکید ب��ر افزایش س��طح رفاه و 
امنی��ت نمایش��گاه گفت: باید تالش ش��ود تا رفاه 
مراجعه کنندگان و غرفه داران در نمایش��گاه کتاب 
ته��ران تامین ش��ود. همچنین امنیت نمایش��گاه 
کت��اب نیز مهم و جدی اس��ت. بای��د از حوادث و 
اتفاقات��ی ک��ه ناش��ی از بی توجه��ی، مس��امحه و 
نادیده انگاری اس��ت جلوگیری ب��ه عمل آید. همه 
کمیته ه��ا و بخش ها باید در برنامه خود بر افزایش 

امنیت و رفاه توجه داشته باشند.
وی با اش��اره توجه ب��ه زیبایی های بصری در 
نمایش��گاه کتاب تهران گفت: یکی از دالیل انتقال 
نمایشگاه به شهر آفتاب این بود که به زیبایی های 
بصری و محیطی نمایش��گاه توجه شود و نباید از 

آن غافل شویم.
صالحی امیری با تاکید بر واگذرای نمایش��گاه 
کتاب تهران به اهالی نش��ر عن��وان کرد: واگذاری 
نمایش��گاه به اهالی نش��ر شعار نیس��ت بلکه یک 
رویه و رویکرد اس��ت و بر همین اساس باید با نگاه 
کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، کارها را پیش 

ببریم تا اقتصاد نمایشگاه تقویت شود.
رئیس س��ی اُمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
تهران در ادامه با تاکید بر تقویت وجه نمایشگاهی و 
فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: باید به 
این رویکرد ملتزم باشیم که بین بخش فروشگاهی 

و نمایشگاهی نمایشگاه توازن ایجاد کنیم.

وی اف��زود: تقویت وجه بین المللی نمایش��گاه 
نیز در چند س��ال گذش��ته مورد تاکید بوده است 
که اقداماتی همچون میهمان ویژه، ش��هر میهمان 
و ط��رح بورس��یه تالش هایی در این مس��یر بوده 
اس��ت. البته نبای��د صرفا به ای��ن موضوعات اکتفا 
کنیم بلکه باید با طرح های دیگر بر بعد بین المللی 
نمایش��گاه بیفزاییم و از طرح های جدید و خالقانه 
در نمایشگاه استقبال کنیم تا فضاهای جدیدی در 

نمایشگاه ایجاد شوند.
صالحی امی��ری با اش��اره به انج��ام کارها در 
چارچوب س��اختار اجرایی نمایشگاه بر انجام تمام 
امور اجرایی زیر نظر معاون اجرایی نمایشگاه تاکید 
و عنوان کرد: به منظور هدایت امور و مدیریت روان 
بی حاش��یه باید تمام فعالیت ها براس��اس ساختار 
نمایشگاه انجام شود و تمام امور اجرایی نمایشگاه 

زیر نظر معاون اجرایی انجام خواهد شد.
در ادامه این جلس��ه قائم مقام، معاون اجرایی 
و مدیران کمیته های نمایشگاه ضمن ارائه گزارش 
از فعالیت های صورت گرفته مس��ائل و مش��کالت 

موجود را مطرح کردند.
در این جلسه پوستر نمایشگاه رونمایی شد.

نشست های انتخاباتی در نمایشگاه کتاب نداریم
قائم مقام نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب تهران 
گفت: رویکرد ما تروی��ج اصل انتخابات و باالبردن 
مشارکت مردم اس��ت ولی وارد بحث جناح بندی 
سیاس��ی و تبلیغات خاص برای افراد در نمایشگاه 

نمی شویم چراکه ایجاد فرصت برابر دشوار است.
امیرمس��عود ش��هرام نیا پیرام��ون همزمان��ی 
نمایش��گاه با روزهای منتهی به دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و در پاسخ به این سوال 
که ب��رای نامزدها برنامه خ��اص انتخاباتی تدارک 
دیده شده گفت: نمایشگاه کتاب تهران یک رویداد 
مربوط به مقطع یا دولت خاصی نیس��ت بلکه طی 
سی س��ال گذش��ته یکی از مهمترین رویدادهای 

فرهنگی کشور بوده است.
ش��هرام نیا در توضیح بیش��تر اظهار داش��ت: 
همانگونه که در آئین نامه ش��ورای سیاس��تگذاری 
نمایشگاه تصویب ش��د قرار بر این شده نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران مسیر اصلی خود را داشته 

باشد و در مسیر جریان های سیاسی نیفتد.
رئیس ش��ورای نظ��ارت و ارزیابی س��ی امین 
نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تهران ب��ا تاکید بر 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به رویکردها 

اش��اره کرد و ابراز داش��ت: رویکرد ما ترویج اصل 
انتخابات و باالبردن مشارکت مردم است ولی وارد 
بحث جناح بندی سیاس��ی و تبلیغات خاص برای 
افراد در نمایش��گاه نمی شویم چراکه ایجاد فرصت 

برابر دشوار است.
به گفته وی، بنا شد برنامه های خاص انتخاباتی 
در نمایشگاه کتاب نداش��ته باشیم اما منعی برای 
بازدید نامزدها از س��طح نمایش��گاه نداریم با این 
قاعده که هماهنگی ها پیش از حضور انجام ش��ده 

باشد تا موارد امنیتی در نظر گرفته شود.
وی نمایشگاه کتاب را به عنوان پدیده فرهنگی 
دارای روالی عادی دانست و متذکر شد: به این دلیل 
که همواره اه��داف نظام جمهوری اس��المی ایران 
مدنظر اس��ت در جهت تشویق در جهت حضور در 

انتخابات و باالبردن مش��ارکت مردم تالش خواهیم 
کرد. وی در پایان صراحتا اعالم کرد: برنامه ای برای 
نام��زد خاص در جهت میتینگ ه��ای انتخاباتی در 

نمایشگاه کتاب نخواهیم داشت.

خرید حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
کتاب از ناشران

مصوبات جلسات ۵67 و ۵6۸ هیات انتخاب و 
خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم 
و نزدی��ک ب��ه ۲۳ میلیارد ریال کتاب از ناش��ران 

خریداری شد.
در جلس��ات ۵67 و ۵6۸ ای��ن هی��ات، ۸۵۳ 
عن��وان در 116۲00 نس��خه ب��ه مبلغ بیس��ت و 
دو میلی��ارد و نهصد و ش��صت و ش��ش میلیون و 

چهارصد هزار ریال جهت خرید مورد تصویب قرار 
گرفته است.

همچنین در این جلس��ات تع��داد ۳1 عنوان 
کت��اب گویا در قالب لوح فش��رده به تعداد ۳1۵0 

نسخه برای خرید تصویب شده اند.
براس��اس این گزارش، مراحل تحویل کتاب و 

سایر مدارک به شرح زیر است:
الف( ناش��ران محترم بعد از اط��الع از تصویب 
عناوین ارس��الی ش��ان همراه ب��ا کتاب های مصوب 
به میزان اعالم ش��ده، به انبار کت��اب واقع در: جاده 
مخصوص کرج، کیلومتر 10، روبه روی شهاب خودرو، 
خیاب��ان نخ زرین، خیابان ش��هید ج��الل، روبه روی 
صنایع آموزشی )هنرستان پیام شهید(، تلفن: ۵1-

۴۴۵۴۵1۴9، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب ها 
و دریافت رس��ید انب��ار، طی مراجعه ب��ه امور مالی 
معاونت امورفرهنگی وزارتخانه )اتاق ۳۲۵(، مدارک 

زیر را به مسئول ذی ربط تحویل دهند:
1- رس��ید انبار ۲ برگی )نس��خه ذی حسابی 

و امور مالی(
۲-کپی پروانه نش��ر معتب��ر )در زمان دریافت 
حواله، پروانه نشر حداقل تا ۲ ماه آینده دارای اعتبار 

باشد(، کپی کارت ملی و کپی شناسنامه ناشر
۳-فاکتور فروش رسمی سربرگ ناشر

۴-اعالم شماره حس��اب در یکی از بانک های 
ملی به نام صاحب پروانه نشر

۵- ارائ��ه تصوی��ر کد اقتصادی )س��ازمان ها، 
شرکت ها و موسسات(

ب( ناشرانی که بخش��ی از مصوبات شان جزو 
انتخاب های کانون فرهنگی مس��اجد اس��ت، قبل 
از مراجع��ه به انبار عمومی، ب��رای تحویل عناوین 
مربوط��ه، به انبار این نهاد واقع در جاده مخصوص 
کرج، تهرانس��ر، بلوار گلها، مجتمع سازمان نهضت 
س��واد آموزی، انبار مرکزی ستاد اقامه نماز )آقای 
بی پروا(، تلفن: ۴۴۵19۲۳۲ و 091۲-1۴7۴۴01 

مراجعه کنند.
ج( ناش��ران محت��رم هن��گام دریافت رس��ید 
انب��ار، حتماً به تطبیق اطالع��ات مندرج در آن با 
مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت های 
احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر 
این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر 

نخواهد بود.
د( مهل��ت مراجع��ه به انبار و تحوی��ل کتاب و 
مدارک تا ۳ ماه بعد از اعالم در سایت است. از این رو 
باتوجه به اقتضائات اداری - مالی معاونت، مراجعات 

بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
ه( جهت کس��ب اطالعات بیشتر با تلفن های 
دفتر تحویل کتاب و برگزاری جلسات ۳۸۵1۳0۴9، 
دفتر تنظیم حواله خرید کتاب ۳۸۵1۲۸۵0و دفتر 

امور مالی ۳۸۵1۲99۴  تماس حاصل شود.
براس��اس این گزارش، س��ی اُمین نمایش��گاه 
کتاب تهران از تاریخ 1۳ تا ۲۳ اردیبهش��ت ماه در 

شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

عید کتاب با بوی انتخابات
صالحی: همزمانی نمایشگاه کتاب با ایام انتخابات 

حساسیت ها را افزایش داده است

همزمان با تولد دوباره سروش نوجوان برپا می شود

جشن تولد خودمانی 
قیصر و سروش

مجید باللی مدیرعامل موسسه انتشاراتی 
س��روش، از انتشار دوباره سروش نوجوان، گزارش رسانه

نش��ریه محبوب نوجوانان دی��روز، پس از 
وقفه ای ده ساله خبر داد.

همزمان با دوم اردیبهش��ت ماه زادروز دکتر قیصر امین پور، 
بنیانگذار نش��ریه س��روش نوجوان، طی مراسم س��اده ای دوره 

جدید انتشار سروش نوجوان آغاز خواهد شد.
مجی��د باللی مهمتری��ن دلیل این اقدام را خأل و ش��کاف 
بزرگ در کش��ور در برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی برای 
این گروه سنی دانسته که یکی از پرتالطم ترین و حساس ترین 
برهه های زندگی است و ش��خصیت و مسیر آینده افراد جامعه 
در آن شکل می گیرد. برهمین اساس سیاستگذاران فرهنگی در 

سازمان صداوسیما اقدام به تأسیس شبکه امید و  انتشار دوباره 
مجله س��روش نوجوان نموده اند. به گفته باللی مهمترین دلیل 
موفقیت سروش نوجوان توجه جدی به نوجوانان اهل قلم بود.

به اعتقاد وی دلیل بس��یاری از آسیب های اجتماعی امروز 
ناتوان��ی یا ضعف نهادهای اصلی جامعه مانند خانواده، مدرس��ه 
و رس��انه در هدایت فکری نوجوانان اس��ت. کودکان دیروز که 
امروز به بلوغ جس��می رسیده اند، تا حدی استقالل اقتصادی و 
اجتماعی دارند، به صورت کامل زیر چتر خانوده نیس��تند و در 
مدرس��ه و جامعه هم مسیرهای ناهموار فراوان آنها را سردرگم 

می کند.
وی افزود: در چنین شرایطی احتمال انحراف بیشتر می شود 
و ابزاره��ای ارتباطاتی چون موبایل و ماه��واره امکان تربیت و 
پرورش در نهادهای رس��می و مطمئن جامعه را سخت تر کرده 
است و این شکاف برای آینده نوجوان بسیار خطرناک است و بر 
همین اساس سیاستگذاران فرهنگی در سازمان صداوسیما، به 

تأسیس شبکه امید و مجله سروش نوجوان اقدام کرده اند.
همچنین همزمان با آغاز فعالیت مجدد این نشریه، مراسم 
جشن تولد قیصر امین پور با حضور نویسندگان و همکاران این 
شاعر و عالقه مندان، ساعت 10 صبح روز شنبه دوم اردیبهشت 

ماه، در ساختمان انتشارات سروش برگزار می شود.

دکتر قیصر امین پور، نویس��نده، مدرس دانش��گاه و ش��اعر 
معاصر ایرانی و عضو پیوس��ته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

دوم اردیبهشت سال 1۳۳۸ در گتوند دزفول به دنیا آمد.
وی از ش��اعرانی ب��ود که از همان آغ��از فعالیت های حوزه 
هنری به جمع گروه ش��عر آنجا پیوس��ت و عضو شورای شعر و 

ادبیات حوزه بود.
س��پس به جمع نویس��ندگان و ش��ورای س��ردبیری مجله 
س��روش نوجوان پیوس��ت. امین پور در آخرین روزهای س��ال 
1۳77 در اثر س��انحه تصادف به ش��دت مجروح شد و سرانجام 
در آبان ماه 1۳۸6 درگذش��ت. امین پور س��ال 1۳67 از موسسه 
گسترش هنر، جایزه ویژه نیما یوشیج را دریافت کرد. همچنین 
سال 1۳7۸ از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 
یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه های 60 و 70 برگزیده 

شد.
 س��روش نوجوان، ماهنامه ادبی هنری بود که در فروردین 
م��اه 1۳67 ب��ه مدیر مس��ئولی مه��دی فیروزان و با ش��ورای 
س��ردبیری قیصر امین پ��ور، فریدون عم��وزاده خلیلی و بیوک 
ملکی منتش��ر شد. این نشریه که در سه سال آخر به سردبیری 
محمدرضا سرش��ار )رضا رهگذر( منتشر می شد، در اسفند ۸۵ 

به دلیل برخی مشکالت از انتشار بازماند.

افشین هاشمی
ونمایی می کند  از خواب های خود ر

کتاب »خوابنگارهای دوازده س��ال و یک بهار« به 
قلم افشین هاشمی که با همکاری نشر چلچل و چشمه 
منتش��ر شده است روز جمعه اول اردیبهشت ماه و طی 

مراسمی رونمایی می شود.
هاشمی  درباره این کتاب گفت: این کتاب مجموعه 
خوابهایی اس��ت که من از س��ال 1۳۸۲ تا بهار 1۳9۵ 
دیده ام. من آنچه در رویا و خواب می دیدم را یادداش��ت 
می ک��ردم و ح��اال همه آنها را در ای��ن کتاب گردآوری 

کرده ام.
وی ادام��ه داد: نکته مهم در این کتاب این مس��اله 
است که من به اصل خواب و اتفاقی که در آن روی داده 
در کتاب دس��ت نزده ام اما ب��ه فراخور هر کدام ادبیاتی 

ویژه برای روایت آنها انتخاب کرده ام.
به گفته هاش��می ش��خصیت های موج��ود در این 
خواب ها نیز همگی حقیقی هستند و در میان آنها همه 

آدم ها از هنرمندان تا غریبه ها نیز حضور دارند.
مراس��م رونمای��ی از ای��ن کت��اب روز جمع��ه اول 
اردیبهش��ت ماه ب��ا حضور جمع��ی از هنرمندانی که در 
خواب های افشین هاشمی در این سال ها حضور داشته 
و از آنها در کتاب اسم برده شده است در فروشگاه نشر 

چشمه آرن برگزار می شود.
این فروش��گاه در ش��هرک غرب، بل��وار فرحزادی، 
نرسیده به اتوبان نیایش، خیابان حافظی، جنب خیابان 
فخار مقدم، مجتمع تجاری آرن طبقه دوم واقع ش��ده 

است.


