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    فرزين ماندگار
آسيب شناسي جشنواره فيلم فجر رويكردي است 
كه هر ساله پس از اتمام اين رويداد هنري از سوي 
برخي رس�انه ها و فعاالن سينمايي انجام مي شود 
اما نقدهاي علمي به جش�نواره فجر معموالً تأثير 
زيادي در كيفي�ت آن در س�ال هاي آينده ندارد. 
از موضوعاتي ك��ه بارها از آن به عن��وان يك ايراد در 
برگزاري جشنواره فجر ياد شده اين است كه نبايد به 
جشنواره فجر به عنوان يك رويداد موسمي و پاره وقت 
نگاه كرد و دبيرخانه جشنواره فجر بايد در طول سال 
به طور كامل فعال باشد و اگر غير از اين باشد تأثيري 
در سمت و سو دادن به آثار سينمايي نخواهد داشت. 
در اين باره دبير اس��بق جش��نواره فيلم فجر با انتقاد 
از س��خنان داروغه زاده كه عنوان كرده بود ناچاراً اين 
مس��ئوليت را پذيرفته اس��ت اينگونه واكنش نشان 
مي دهد: »نااميدكننده است كه اگر كسي مسئوليت 
دبيري جش��نواره فجر را قبول نكرده پس به ايش��ان 
پيشنهاد شده و ايشان از س��ر نپذيرفتن سايرين اين 
مسئوليت را قبول كرده اند. برگزاري رويدادي مثل فجر 
تمام وقت و ساالنه است. نمي شود پاره وقت و دو ماه يا 
سه ماهه انجامش داد. استمرار مديريت در برگزاري 
جشنواره مي تواند خط دهنده باشد تا فيلمسازان بدانند 

با چارچوب فكري مشخصي روبه رو هستند.« 
به گفته محمدرضا عباسيان جش��نواره فجر با سياست 
دبيرش كه پاسخگوي دوره اس��ت، پيش مي رود. مثل 
كارگردان كه مسئوليت محتوا و آنچه روي پرده مي رود را 
مي پذيرد. كارگردان نمي تواند بگويد مشاوره غلط دادند 
و نتوانس��تم آنچه مي خواهم بگويم. از جشنواره فجر تا 
جشنواره فيلم هاي كوتاه منطقه اي، مسئوليت همه چيز از 
افتتاحيه تا فيلم ها و اختتاميه با دبير است. تنها جايي كه 
دبير نبايد دخالت داشته باشد، بحث داوري و جوايز است. 
محتوا و كيفيت آثار انتخاب شده با دبير است و نمي تواند 
پشت هيئت انتخاب پنهان شود. دبير اگر با فيلمي مشكل 
دارد با هيئت انتخاب مجادله كند و بگويد كه مخالفم يا 
موافقم. دبير بايد بتواند از هيئت انتخاب بخواهد فيلمي 
را كم يا اضافه كند. تصور اينكه دبي��ر بخواهد در داوري 
دخالت كند مناسب نيست؛ س��ال هايي داشتيم پشت 

استيج اختتاميه داوري ها تغيير كرده است. 
  پاسخگو نبودن هيئت داوران 

عباسيان با گاليه از عدم پاس��خگويي هيئت داوران 
درباره برگزيدگان هم مي گويد: بعد از پايان اختتاميه 
در دنيا مرسوم است كه هيئت داوران در يك نشست 
خبري داليل خودشان را براي انتخاب برندگان مطرح 
مي كنند. امس��ال گويا نه تنها نشستي برگزار نشده، 
بلكه داوران از حضور در تلويزيون هم منع ش��ده اند! 
داروغه زاده به جز دبيري جشنواره، دبير شوراي نظارت 
و ارزشيابي هم است. مسئوليت همزمان باعث مي شود 
او حتماً پاس��خگو باش��د. نمي توان گفت كه شوراي 
پروانه ساخت يا نمايش بخواهند در مورد فيلم هاي ما 
پاسخ بدهند. در جشنواره هم هيئت انتخاب و داوري 
بايد پاسخ بدهند. در مورد قصاص، تصوير فيلم هاي ما 
تصوير غلطي است.  اما نكته مهمي كه درباره داوري و 
حاشيه هاي آن وجود دارد اين است كه چرا بسياري از 

دوره هاي جشنواره فيلم فجر نظير اين دوره به حاشيه 
كشيده مي ش��ود، اما اعتراض هاي مش��ابه در طول 
تاريخ جشنواره هاي معتبر جهان، موضوعي تكراري 
نيست. اگر قرار باشد نگاهي ريشه يابانه به اين مسئله 
بيندازيم مش��اهده مي كنيم كه يك��ي از علل ايجاد 
حواشي درباره داوري ها پاسخگو نبودن هيئت داوران 
و دبير جشنواره در مقابل افكار عمومي در قالب يك 
نشست خبري است، حال آنكه در جشنواره هاي معتبر 
سينمايي نظير جش��نواره فيلم برلين و ونيز، هيئت 
داوران بالفاصله پ��س از اعالم برندگان در نشس��ت 
خبري، پاسخگوي اهالي رسانه هستند.  آنها در طول 
جشنواره نيز دور از منظر خبرنگاران نيستند و معموالً 
فيلم ها را به همراه سازندگان فيلم ها و اهالي رسانه در 
يك سالن مي بينند و به داوري درباره آنها مي پردازند. 
بديهي اس��ت اين نوع تماش��ا، باعث مي شود داوران 
بازخورد اهالي رس��انه و منتقدان و ديگر فيلمسازان 
را پس از نمايش دريافت كنند و اگر در ارزيابي فيلم 
دچار اشتباه ش��ده اند -متأثر از بازخوردي كه سالن 
نمايش فيلم مي گيرند- از ارزيابي شتابزده بپرهيزند 
و در داوري دقت و تأمل بيش��تري داشته باشند.  اما 
در ارتباط با مشكالت مداوم جشنواره فيلم فجر دبير 
سابق اين رويداد هنري به اين نكته اشاره مي كند كه 
جشنواره فيلم فجر برآيند سينماي ايران است. امسال 
شرايط ويژه چهلمين س��ال انقالب را داشتيم. سؤال 
بزرگ از متوليان توليد فيلم در جش��نواره اين است، 
نظام ما اين همه دستاورد داشته، در مسائل مختلف 

علمي و صنعتي پيشرفت هاي بزرگ داشتيم. سؤال 
بايد از متوليان بپرسيم كه چرا ش��ما عقب افتاديد؟ 
دستاورد هاي شش ساله دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
را هم در كار هاي س��ينمايي و در پروژه هاي مستند 
نمي بينيم. ما در تولي��د بنزين خودكفا ش��ديم، در 
محيط زيست اتفاقات مهمي افتاده، كدام فيلم مستند 

يا سينمايي در مورد اين دستاورد ها ساخته شده؟
  عملكرد سازمان سينمايي شفاف سازي شود

عباسيان به ادعاي شفاف سازي هزينه هاي جشنواره 
فجر هم اشاره مي كند: »س��ازمان سينمايي ساالنه 
۱۰۰ تا ۱۵۰ ميلي��ارد تومان پ��ول دريافت مي كند 
تا از س��ينما حمايت كند. آقاي انتظام��ي معتقد به 
شفاف سازي هستند. اميدواريم بگويند كه چقدر در 
توليد و چقدر در ساير حوزه ها هزينه شده است. آن 

مقدار كه وارد چرخه توليد شده كجا رفته؟«
اين فعال فرهنگي معتقد است: در بنياد فارابي ليستي 
آمد كه ده ها نفر شوراي بررسي فيلم ها هستند. چرا 
در سال هاي گذشته سياستي نداشتيم كه بخواهيم 
درب��اره دس��تاورد هاي انقالب و نظام فيلم س��اخته 
شود؟ مشخصاً منفعل بوديم. با وجود حضور فعاالنه 
كشورمان در عرصه هاي بين المللي، در سينما منفعل 
بوديم.  اين فعال سينمايي با مقايسه سينماي ايران 
و هاليوود به اين نكته اشاره مي كند كه مشكل عمده 
فيلم ها اين است كه در پايانش اميد نمي بينيم. هيچ 
نور اميدي به بيننده نمي تاب��د. در مقابل هاليوود را 
داريم. ما كلي از مراسم  مس��يحيت را بلديم، از كجا 

ياد گرفتيم؟ هاليوود! در جشنواره فيلم فجر قهرمان 
ما كدام فيلم بوده؟ در كدام فيلم قهرمان داش��تيم؟ 
در بهترين فيلم جشنواره »ش��بي كه ما كامل شد« 
نظام حضور فعاالنه ندارد و اتفاق مهِم ماجرا را در يك 
كپشن داريم. از مراكز دولتي توقع داريم در حوزه هاي 

مختلف فيلم داشته باشيم. 
  پزشك عمومي براي سينما مناسب نيست 

اما نكته مهمي كه درباره برگزاري جشنواره فيلم فجر 
وجود دارد و به طور ع��ادي روي كيفيت برگزاري آن 
تأثيرگذار است س��واد و دانش دبير اين رويداد است. 
اين نكته اي اس��ت كه در كيفيت برگزاري جشنواره 
فجر اهميت زيادي دارد اما هم��واره با غفلت مواجه 
مي شود؛ داوران جش��نواره هاي مهم جهان معموالً از 
ميان معتبرترين س��ينماگران كه به اصطالح »روي 
بورس هستند« انتخاب مي شوند. افرادي كه دست كم 
طي چند سال اخير در س��ينما خالق نوآوري بوده يا 
اتفاق تازه اي را رقم زده باشند. اين معيار البته از روي 
جوايزي كه اي��ن رويدادهاي هنري به برندگانش��ان 
اعطا مي كنند قابل احصا اس��ت اما در ايران اين روال 
منطقي معموالً رعايت نمي ش��ود و در موسم انتخاب 
برگزاركنندگان جشنواره فجر براي هيئت انتخاب به 
دنبال سينماگراني مي گردند كه احتماالً در آن مقطع 
بيكار باشند و حتي ديده مي شود كه از ميان چهره هايي 
كه اساساً سينمايي محسوب نمي ش��وند افرادي در 
هيئت داوران حضور دارند كه اين به طور قطع كيفيت 
داوري ها را پايين مي آورد. نتيجه اين نوع انتخاب اين 
اس��ت كه اين چهره ها مرجعي��ت و صالحيت الزم را 
ندارند كه اهالي سينما ولو به انتخاب هاي اشتباهشان 
احترام بگذارند و در مقابل هر تصميمشان سر تعظيم 
فرود بياورند. »تيري فرمو« مدير انستيتو لومير و دبير 
هنري جش��نواره فيلم كن داراي مدرك كارشناسي 
ارش��د تاريخ سينماس��ت و به عنوان منتقد فيلم نيز 
شناخته مي شود. همين طور »كارلو شاتريان« دبير 
پيشين جشنواره لوكارنو و دبير كنوني جشنواره فيلم 
برلين نيز از س��ال ۱99۵ مستندساز بوده و تجربيات 
گسترده اي در س��ينما داشته است. اين س��وابق را با 
رزومه ابراهيم داروغه زاده مقايس��ه كنيد كه هرچند 
يكباره جزو مديران سازمان سينمايي شد فيلمساز يا 
حتي منتقد فيلم نيز نيست و يك پزشك عمومي است! 
دبير سابق جشنواره فيلم فجر نيز يك فعال تئاتري بود. 
رئيس سازمان سينمايي كه خودش از وزارت خارجه 
به اين مسئوليت گمارده شده بود محمد حيدري را كه 
صرفاً يك فعال نه چندان معتبر تئاتري بود دو س��ال 
پي در پي ب��راي دبيري مهم ترين رويداد س��ينمايي 
كش��ور انتخاب كرد. همين حاال حسين انتظامي كه 
حتي يك روز سابقه فعاليت سينمايي ندارد به عنوان 
سرپرست سازمان سينمايي پس از مهدي حيدريان 
به كار گمارده شده اس��ت. براي سينمايي شدن اين 
چهره هاي غيرسينمايي به شكلي خوش بينانه قاعدتاً 
چند سال زمان نياز اس��ت هرچند تجربه نشان داده 
مديراني ك��ه عميقاً و به طور تجربي س��ينما را درك 
نكرده اند، هرگز اثرگذاري مثبتي در اين عرصه بر جاي 

نخواهند گذاشت.

سرمايههاوهويتهاي
دفاعمقدسرابهبازينگيريد!

   حسن روانشيد*
سرگذش��ت دوس��تي هاي خاله خرس��ه از نوس��تالژي هاي 
فراموش ناشدني دوران كودكي اكثر ايرانياني است كه براي 
هويت ها و فرهنگ خود ارزش و اعتبار فراوان قائلند اما بعضي 
وقت ها پيش مي آيد كه همين ها را نيز به بازي مي گيرند و داليل 
و برهان هاي واهي براي توجيه عملكرد خود در اين باره ارائه 
مي دهند. قابل  هضم و پذيرش نيست كه هيچ يك از ايرانيان و 
شايد بتوان ادعا كرد اكثريت باالتفاق آزادگان خردورز جهان 
مخالف اين اعتقاد قلبي باشند كه حماسه دفاع مقدس يكي از 
مظلوم ترين تراژدي هايي است كه ملتي را با دستي خالي از 
س��الح اما مملو از اعتقاد، به جنگ 72 ملت فرستاد تا هشت 
سال تمام رودررو و 4۰ سال بعد را در مصاف سرد باشند! آنها 
كه رفتند كاري حسيني كردند و آنها كه ماندند بايد زينب گونه 
عمل كنند و اال يزيدي هستند. داستان تحريم اگرچه نعمتي 
است براي آبديده كردن اين فوالد كه بيش از ۱4 قرن در كوره 
كوردالن تفت  داده شده و هنوز هم پايدار و مقاوم هستند، اما 
نبايد ملعبه دست معدود كساني باشد كه خود را ظاهراً اهل 
و دلشيفته اين مكتب مي دانند! 82 ميليون ايراني چشم به راه 
آرايي مانده اند كه به صندوق هاي انتخابات ريخته اند تا از آن سو 
نمايندگاني دلسوز بيرون آمده و رئيس جمهوري نيز مجري 
آراي مثبت آنها باشد كه بعضي از مصوبات اين مجلس اگرچه 
شباهتي مختصر به رأي منزل دارد اما اگر نتواند حافظ سرمايه 
و هويت دفاع مقدس باشد مفت گران است! مجسم كنيد آن 
نوجوان يا جواني را كه براي اعتقاد خود بهترين و شيرين ترين 
دوران زندگي را در قالب غنچه اي به باد پاييزي جنگ نابرابر 
مي سپارد و تنها چند تكه از اس��تخوان هاي باقيمانده اش در 
تابوتي قرارگرفته و توسط پدر و مادر داغديده در سبد اخالص 
گذاشته مي شود كه آنگاه قاطعانه و خالصانه فرياد برمي آورند: 
»اين گل پرپر ماست/ هديه به رهبر ماست« و رهبري كه همه 
وجود و عصاره خود را وقف اين اعتقاد قلبي مي كند و از سويي 
بازمانده از شهادت درحالي كه كالبدي مملو از تركش دارد از 
جبهه ها برگشته و بدون اينكه توقعي داشته باشد با تني عليل 
ناشي از آثار جنگ به  سوي س��ازندگي و آباداني كشور براي 
نسل هاي آينده مي ش��تابد اما براي دريافت كمترين حقوق 
حقه در دامنه شغل و حرفه خود بازيچه دست دولتمردان زمانه 
مي شود! اين عمل را به جز جفا با نشاني ديگر نمي توان ناميد. 
از بنياد مستضعفان و جانبازان به دستگاه ذيربطي كه شاغل 
يا در آن به  افتخار بازنشستگي نائل شده همچون توپي پاس 
پاسي مي شود تا بتواند مرهمي براي زخم هاي كهنه خود بيابد! 
دفترچه بيمه سالمت دارد اما دريغ از درمان و دارو كه هركدام 
ساز خودشان را مي نوازند و اگر قرار باشد به جز سرماخوردگي 
بيماري ديگري عالج شود نيازمند نوع تكميلي آن است كه 
چند وقتي از بنياد به ارگان ها سپرده شد و حاال كه قراردادهاي 
آن از طريق ادارات مربوطه با شركت هاي طرف مقابل منعقد و 
هزينه هاي غيرقابل برگشت آن از محل بودجه تأديه شده است 
ورق دوباره برمي گردد و قوانين تازه درمان اين اسطوره هاي 
صبر و شكيبايي را به بنياد مربوطه اعاده مي دهند و شركت هاي 
بيمه گذار نيز حاضر به بازگرداندن پرداخت ها نمي شوند! اين 
قصه غصه هاي سبد ارزاق نيست كه بشود با واريز 2۰۰ هزار 
تومان به يك خانواده پنج  نفري به جاي برنج، روغن و گوشت 
قضيه را خاتمه يافته فرض كرد يا سامسونت محتوي سكه و 
تراول چك ها را زير بغل گذاشت و به مسابقات جهاني عزيمت 
نمود تا از مدال آوران ورزشكار س��اكن در هتل هاي تاپ پنج 
ستاره تقدير و تشويق كرد بلكه مسئله التيام دردها و سالمتي 
كساني است كه سينه ها را در مقابل گلوله هاي دشمن سپر 
كرده اند اما امروز آنچه البته به جايي نرسد فرياد است! مشكالت 
رزمندگان، ايثارگران، جانب��ازان و اين روزها مدافعان حرم و 
فردا دالوراني كه بايد مراقب مكتب و كشور باشند اينگونه و با 
بخشنامه هاي دوخطي و سليقه اي قابل اصالح نيست و اصوالً 
اين اسطوره هاي مقاومت و ايثار بايد از زاويه اي فراتر از قوانين 

ديده شوند تا جفا در حق آنها پايدار نماند. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس:

نبايدفيلمتوقيفياكرانشود
   محمدصادقي

عليرض�ا پورمخت�ار، رئي�س كميس�يون اص�ل 90 
مجل�س از عملك�رد وزارت ارش�اد در رف�ع توقيف 
اكران فيل�م »آش�غال هاي دوست داش�تني« انتقاد 
كرد و خواس�تار عدم اك�ران فيلم هاي توقيفي ش�د. 
چند روز بعد از اكران فيلم رفع توقيف شده »آشغال هاي 
دوست داشتني« كه به واس��طه تبليغات پرحجم فروش 
خوبي هم در چند روز ابتدايي اكران داشته است، عليرضا 
پورمختار نماينده مجلس و رئيس كميسيون اصل 9۰، 
در مصاحبه اي از سياست وزارت ارش��اد در رفع توقيف 
و اكران فيلم هاي توقيفي انتقاد ك��رد.  پورمختار گفت: 
»وقتي م��ا ارزيابي مي كني��م فيلمي داراي اث��ر رواني و 
رفتاري براي جمعي اس��ت ك��ه آن را مي بينند، درواقع 
بايد ديد در قضاوت بينندگان چه تأثيري مي گذارد و اال 
وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد را اگر ول كنيم، با اين نگاهي 
كه دارند مي گويند هم��ه كار در اين مملكت مباح و آزاد 
است.« وي با حمله به سياس��ت هاي سازمان سينمايي 
دولت دوازدهم، مدعي ش��د: »اگر به دست آقايان باشد 
دوس��ت دارند هر فيلمي بدون هي��چ محدوديتي اكران 
شود ولي ما هميشه همان حساس��يت را داريم و اكنون 
نيز از تصميم كميس��يون در آن مقط��ع دفاع مي كنم.« 
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ ب��ا حمايت از تصميم 
براي توقيف برخ��ي از فيلم ها گف��ت: »تصميمي كه در 
آن زمان گرفتيم تصميم صددرصد درس��تي بوده است 
و اكنون ه��م اعتقاد داري��م نبايد اكران مي ش��دند؛ اين 
فيلم ها بدآموزي و آثار مخرب فرهنگي و اجتماعي دارد 
و به همين دليل درخواس��ت جلوگيري از اك��ران آن را 
داشتيم.« پورمختار همچنين با ابراز تأسف از رفتار وزارت 
ارشاد در رفع توقيف فيلم »آشغال هاي دوست داشتني« 
تأكيد كرد: »ما وظيفه مان را انجام مي دهيم ولي از وزارت 
ارشاد متأسف هستيم كه اجازه مي دهد چنين فيلم هايي 
ساخته شود و چنين مسائلي را درست كند.«  در آخرين 
هفته هاي سال 97، دو فيلم رفع توقيف شده »پاراديس« 
و »آشغال هاي دوست داشتني« با رفع توقيف به سرعت به 
اكران سينما ها رسيدند. اكران آشغال هاي دوست داشتني 
از چهارشنبه گذشته آغاز شده و به دليل فضاي تبليغاتي 
و جو رواني كه براي اكران اين فيلم رفع توقيف شده پيش 
آمده است، تا امروز فروش خوبي داشته است. البته اين 
فيلم از تبليغات پرحجم شهري نيز برخوردار شده است. 
تا ام��روز به غير از اظه��ار نظر عليرض��ا پورمختار، هيچ 
كدام از چهره هاي منتقد، نسبت به اكران »آشغال هاي 
دوست داشتني«، موضع منفي نگرفته اند.  وزارت ارشاد 
با اكران »آشغال هاي دوست داشتني« به يك فضاسازي 
چند ساله درباره مظلوم نمايي اين فيلم پايان داده است؛ 
اقدامي كه البته برخي آن را نش��انه اي از انفعال سازمان 
سينمايي در مقابل فشارها قلمداد مي كنند. در مقابل به 
نظر مي رسد تك انتقادهايي مانند موضع پورمختار، بعد 
از اك��ران فيلم، نمي تواند باعث تغيير جدي در ش��رايط 
فعلي شود.  اعتراض رئيس كميسيون اصل 9۰ مجلس 
به اكران آش��غال هاي دوست داشتني در شرايطي انجام 
مي شود كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، مخالفتي 
با اكران اين فيلم نداشته اند.  با اكران فيلم »آشغال هاي 
دوست داش��تني«، تنها چند فيلم مطرح در فهرس��ت 
فيلم هاي توقيفي باقي مانده اس��ت. در دوره اي سازمان 
سينمايي تالش آش��كاري براي رفع توقيف اين فيلم ها 
انجام داد ولي به نتيجه كامل نرسيد. بعد از آن با تغييرات 
در سطح مديريت س��ازمان س��ينمايي اكنون دو فيلم 
توقيفي ديگر به اكران رسيده اند. به نظر مي رسد سازمان 
سينمايي قصد دارد با كاهش حساسيت ها نسبت به اكران 
فيلم هاي رفع توقيف شده، آخرين فيلم هاي باقي مانده 

در فهرست توقيفي را نيز به اكران برساند.

جشنواره فجر نیازمند دبیر سینماشناسی و دبیرخانه دائمی است
واگذاري مديريت هاي سينمايي به افراد غيرمتخصص همواره به اين عرصه آسيب زده است

ش�ش قطعه از جنگل هاي هيركان�ي مازندران 
تابستان سال 9۸ ثبت جهاني مي شود. 

س��يف اهلل فرزانه، مدي��ركل ميراث فرهنگ��ي، صنايع 
دستي و گردشگري مازندران، در جلسه ستاد اجرايي 
خدمات سفر ويژه نوروز با اشاره به درخشش استان در 
نمايشگاه بين المللي گردشگري اظهار كرد: »ثبت جهاني 
جنگل هاي هيركاني ازجمله برنامه ها است و از ۱۵ قطعه 
جنگل هاي هيركاني كه قرار است ثبت جهاني شود شش 
قطعه مربوط به مازندران است.« او افزود: »جنگل هاي 
هيركاني در تابستان سال 98 ثبت جهاني مي شود و اين 
مسئله براي حوزه گردشگري استان حائز اهميت است.« 
فرزانه پيگيري ظرفيت هاي گردشگري استان مازندران 
را از مطالبات برشمرد و گفت: »خوشبختانه شرح خدمات 

توسعه صنعت گردشگري اس��تان مصوب شد و با رأي 
اكثريت اين سند تصويب شده است.«  مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران با عنوان 
اينكه گردشگري در اس��تان مازندران مورد توجه قرار 
گرفته است گفت: »با تصويب طرح جامع گردشگري از 
اين پس طبق برنامه عمل مي شود.« او سطح آب بندان ها 
را ۱7 هزار هكتار بيان كرد و گف��ت: »اين آب بندان ها 
مي تواند به عنوان ظرفيت بوم گردي و گردشگري مورد 
توجه قرار گيرد.« فرزانه ساماندهي شناورها را در درياي 
خزر مهم برش��مرد و گفت: »تعداد گردشگران مقيم از 
ابتداي فروردين تا ۱۵ بهمن ماه سال جاري ۵۳ ميليون 
و ۵9۵ هزار و 7۳8 نفر- شب بوده است كه نسبت به سال 

قبل 4 درصد رشد داشته است.«

جنگل هاي هیركاني  تابستان ثبت جهاني مي شود
كت�اب »س�رباز كوچ�ك ام�ام« در نخس�تين 
دوره پوي�ش »كتاب قهرم�ان« به چاپ هش�تاد و 
دوم رس�يد ت�ا جم�ع ش�مارگان آن از ابت�داي 
انتش�ار تاكن�ون، از ۱0۲ هزار نس�خه عب�ور كند.

»س��رباز كوچ��ك ام��ام« ت��ا پي��ش از آغ��از پويش 
»كتاب قهرمان«، در پنج س��ال به چاپ س��ي و يكم و 
ش��مارگان 47 هزار و ۵۰۰ نسخه رس��يده بود.  با آغاز 
پويش كتاب خواني »كتاب  قهرمان« در آذر امسال، اين 
كتاب با ويرايش جديد و كاهش حجم به 4۵۳ صفحه 
رسيد و با قيمت ويژه 24 هزار تومان عرضه شد.  كتاب 
خاطرات مهدي طحانيان با اس��تقبال مخاطبان از اين 
پويش، اكنون در طول سه ماه، با ۵۵ نوبت تجديد چاپ 
نسخه مربوط به پويش، با شمارگان ۵۵ هزار نسخه به 

چاپ هشتاد و دوم رسيده است.  نخستين دوره از پويش 
كتاب خواني »كتاب  قهرمان« به كوشش مجمع ناشران 
انقالب اسالمي با همكاري انتشارات پيام آزادگان آغاز 
شده و همچنان در حال برگزاري است.  اين پويش با تكيه 
بر كتاب هاي باكيفيت، سعي در شناساندن قهرمانان ملي 
ميهن اسالمي مان ايران دارد.  تاكنون مهدي طحانيان در 
قالب اين پويش به 2۰ استان كشور سفر كرده و با حضور 
در مراسم هاي متعدد جش��ن امضا و شب خاطره، اين 
كتاب مورد توجه مخاطب ج��وان و نوجوان قرار گرفته 
است.  پيش بيني مي شود استقبال عالقه مندان به ادبيات 
اس��ارت از داستان پرفراز و نشيب اس��ارت اين نوجوان 
ايراني همچنان ادامه داشته باشد. پويش كتاب خواني 

»كتاب قهرمان« تا اسفند امسال ادامه خواهد داشت. 

»سرباز كوچك امام« ۱۰۰ هزار تايي شد
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