
 جعلي بودن خبر توقيف سريال
» شبكه مخفي زنان«

معاون كاربران و تنظيم گري 
اجتماع�ي و مديريت تنظيم 
فضاي رقابت ساترا اعالم كرد: 
دليل وقفه اي كه در انتش�ار 
مجموعه ش�بكه مخفي زنان 
افتاده، ع�دم ارائه ب�ه موقع 
قس�مت هاي اي�ن مجموعه 
براي بررس�ي به س�اترا بوده و خب�ر توقيف اين س�ريال جعلي اس�ت. 
قسمت پانزدهم سريال »ش��بكه مخفي زنان« كه جمعه ها از سامانه نماوا پخش 
مي شود، بيستم آبان ماه ۱۴۰۱ پخش نشد و روابط عمومي نماوا درباره پخش نشدن 
قسمت پانزدهم مجموعه شبكه مخفي زنان گفته است: سريال شبكه مخفي زنان 
با وجود پيگيري هاي مديران نماوا با عدم پاس��خگويي از سمت ساترا روبه رو شد.  
براساس پيگيري انجام شده از سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير 
فراگير )ساترا(، سريال »شبكه مخفي زنان« توقيف نشده است و دليل وقفه اي كه در 
انتشار اين مجموعه اتفاق افتاده ، عدم ارائه به موقع قسمت هاي اين مجموعه براي 
بررسي به ساترا بوده است.  محمد صادق افراسيابي، معاون كاربران و تنظيم گري 
اجتماعي س��اترا طي گفت و گويي كوتاه ضمن تأييد جعلي بودن خبر توقيف اين 
سريال گفت: تأكيد ساترا اين است كه سريال ها بايد با برنامه ريزي دقيق پلتفرم ها در 
موعد مقرر پخش شود و ساترا حمايت از حقوق مصرف كنندگان آثار نمايشي را يكي 
از وظايف خود مي داند.  وي افزود: ساترا پيگير است كه پلتفرم قسمت هاي باقي مانده 
از سريال را در اسرع وقت به معاونت نظارت و پايش ارائه كند و ان شاءاهلل اميدوارم با 
برنامه ريزي به موقع توسط پلتفرم و همكاري ساترا قسمت هاي باقي مانده در زمان 

مقرر پخش شود و شاهد وقفه و بي نظمي در پخش قسمت هاي سريال نباشيم.
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ام�ام مهدی عج�ل اهلل تعالی 
فرجه الشريف: 

معبودا! به نام تو از تو درخواست 
می كنم كه بر محمد و خاندان 
محمد، درود فرستی و نيازمندی 
مرا به بی نيازی مبدل س�ازی، 
شكستگی ام را ببندی و دلم را 

به ياد خودت زنده داری.

مهج الدعوات، ص ۳۴۳

در جلسه رونمايی از كتاب »گوی بيان« مطرح شد

 ۴1 جستار شفاهی 
در زمينه مسائل مهم ادبيات دفاع مقدس

بحث ادبيات فاخر و ارتقای ادبيات دفاع مقدس در واقع 
دو محور مهم كتاب »گوی بيان« را تشكيل داده است. 
اين كتاب پاس�خ به يک ني�از درب�اره مباحث تئوريک 
مسائل كتاب دفاع مقدس است. در كل ما در ادبيات دفاع 
مقدس مسائلی داريم كه براساس آن بايد درباره مسائل 
آن بحث و بررسی داشته باش�يم تا بتوانيم برای آينده 
راه ها را مشخص و به س�مت آينده نگاری حركت كنيم.

مهدی كاموس، پژوهش��گر با بيان اين مطل��ب در برنامه 
رونماي��ی از كتاب »گ��وی بيان« تأملی در تعالی بخش��ی 
كتاب دفاع مقدس كه همزمان ب��ا روز كتاب، كتابخوانی و 
كتابدار برگزار ش��د، گفت: مدت ها بود از اين جنس كتاب 
چاپ نمی ش��د. كتابی كه مجموعه ۱۴ جستار شفاهی در 
زمينه موضوعات و مسائل مهم ادبيات دفاع مقدس است 
)ادبيات ب��ه معنای تمامی موضوعات ح��وزه دفاع مقدس 
اس��ت( كه بحث های مختلفی درباره كت��اب دفاع مقدس 

را دربر می گيرد.
وی افزود: به نظرم كتاب »گوی بيان« پاس��خ به يک نياز 
بود )اگرچه هنوز هم اين نياز برآورده نشده( و آن مباحث 
تئوريک درباره مسائل كتاب دفاع مقدس است. در كل ما 
در ادبيات دفاع مقدس مسائلی داريم كه بر اساس آن بايد 
درباره مسائل آن بحث و بررسی داش��ته باشيم تا بتوانيم 
ب��رای آينده راه ه��ا را مش��خص و به س��مت آينده نگاری 

حركت كنيم.
اين پژوهشگر در بخش ديگری از سخنانش بيان كرد: در 
اين كتاب دو مس��ئله مهم مطرح شده است؛ بحث ادبيات 
فاخر و ديگری ارتقای ادبيات دفاع مقدس، در واقع دو محور 
مهم كتاب را تشكيل داده است. اين دو محور مباحث نويی 
است كه پنج كارشناس درباره آن بحث و گفت وگو كرده اند. 
از جمله اينكه چگونه می توان ادبيات دفاع مقدس را ارتقا 

داد و شاخص های فاخر بودن چيست.
 نكته ديگر اينكه چرا با گذشت سه، چهار دهه بايد به بحث 
درباره توليد محتوا در رابطه با ادبيات دفاع مقدس بپردازيم؟ 
چقدر ادبيات دفاع مقدس بايد به دنبال ادبيات عامه پسند 
باشد؟ چقدر ادبيات جدی و فاخر باش��د و پرسش هايی از 

اين دست... 
مهدی كام��وس گفت: بحث ديگ��ر در رابطه با مس��تند و 

مستندنگاری در زمينه دفاع مقدس است كه در اين رابطه 
موضوع شباهت ها، تفاوت ها و ضرورت های آن بحث شده 
است. نكاتی درباره خاطره و تاريخ شفاهی مطرح شده كه در 
چند دهه گذشته بحث های زيادی درباره آنها صورت گرفته، 

اما كمتر بحث جدی در گرفته است.
او ادامه داد: موضوع ديگر، بحث مقاومت بين الملل و بحث 
توليد فرهنگ مكتوب در زمينه مقاومت بين الملل اسالمی 
است، يعنی همين اصطالح مقاومت بين الملل اسالمی يک 
موضوع جداگانه ای اس��ت كه بايد درباره اش صحبت كرد 
كه اين مقاومت بين الملل اس��المی چه ويژگی هايی دارد؟ 
ريشه اش از كجاست و آثاری كه در اين رابطه توليد می شود 
طی س��ال های اخير چه پيوندی با ادبي��ات دفاع مقدس، 

ادبيات انقالب اسالمی و ادبيات مقاومت جهانی دارد؟ 
به هر حال ادبيات مقاومت يک ريش��ه های جهانی دارد كه 
انقالبيون ما قبل از انقالب با اين ادبيات آش��نا بودند، حاال 
چه ادبياتی كه در كشورهای امريكای التين يا آفريقايی يا 

كشورهای اسالمی بوده است.
اين پژوهش��گر عنوان ك��رد: تصور می كن��م اهميت كتاب 
»گوی بي��ان« در طرح موضوع های نو اس��ت و تالش كرده 
دانش بيان نشده و ذهنی پژوهشگران و كارشناسان اين حوزه 
را در اين كتاب جمع كند و به آن يک ساختار بدهد. ادبيات 
دفاع مقدس ما بعد از چند دهه عبور از مراحل مختلف و فراز 
و نشيب های فراوان نيازمند توليد در زمينه مباحث نظری 
است. هر سال جريان سازی هايی صورت می گيرد و در اين 
زمينه كتاب هايی منتشر و رويدادهای متعددی به منظور 
تعالی بخشی كتاب دفاع مقدس برگزار می شود، چنانكه در 

عنوان فرعی كتاب نيز اين موضوع آمده است.

   نمایش خانگی

محمد خزاعی خبر داد

كميته ويژه حل مشكالت سينماگران در پی ناآرامی های اخير
در نشست خبری سريال »آتش سرد« مطرح شد

منتقدان تلويزيون هم ژست منتقد می گيرند و هم دستمزد ميلياردی
مدير گروه فيلم و سريال شبكه2 سيما با انتقاد از گروهی كه 
در جاهای ديگر دس�تمزد ميلياردی می گيرند و صداوسيما 
را به نداش�تن مخاطب مته�م می كنند،  گفت: م�ن می دانم 
اي�ن بحث ه�ا را ب�ه خاطر ژس�ت می گوين�د، ول�ی بيايند 
بگويند چقدر هزين�ه كرده اند و چقدر مخاطب داش�ته اند.

بهرنگ ملک محمدی، مدير گروه فيلم و سريال شبكه2 در نشست 
سريال »آتش س��رد« به كارگردانی رضا ابوفاضلی كه به تازگی 
پخش آن در شبكه2 به پايان رسيده، در سخنانی با توجه به سختی 
توليد در شرايط كرونا عنوان كرد: اميدوارم اين تجربه ای شود كه 
قدر نيروهای خود را بدانيم كه چه كسانی در اين چند سال با ما كار 
كردند و عافيت طلب نبودند. »آتش سرد« يک ملودرام خانوادگی 

بود. بحث حق يتيم هم از ابتدا برای ما اهميت زيادی داشت.
ملک محمدی در ادامه تصريح كرد: اين سريال و ۱۰۰ سريال ديگر 
به اندازه يک تار مو اهميت ندارد، اما بايد ديد چه آدم هايی زحمت 
كشيدند، در دوره كرونا آمدند و كار كردند. همچنين بايد ديد در 
جاهای ديگر كه با دستمزدهای ۱۰ برابری با روزی يک دقيقه كار 
می كنند و بعد می گويند تلويزيون مخاطب ندارد، بيايند بگويند 

چقدر هزينه كرده اند و چقدر مخاطب داشته اند و ما هم بگوييم. 
مدير گروه فيلم و سريال شبكه2 سيما اضافه كرد: خطاب به اينها 
بايد گفت شما مهم نيستيد، مهم مخاطبی است كه از يک روستا 
تماس می گيرد و درباره اين سريال حرف می زند. اينها بايد دستمزد 
5 ميلياردی بگيرند و اجازه ندارند درباره تلويزيون صحبت كنند. 
تلويزيونی كه اصالً در دوره كرونا خاموش نشد. البته من می دانم 
اين بحث ها را به خاطر ژست می گويند. تاريخ مشخص می كند كه 

چه كسانی در دوره كرونا رفتند و در صف مقدم كار كردند و چه 
كسانی به بهانه های مختلف كار را تعطيل كردند.

علی مهام، تهيه كننده س��ريال در اين نشس��ت درباره ساخت 
مجموعه عنوان كرد: هر تهيه كننده ای ژانری را دنبال می كند و 
برای من جنبه اخالقی در آثارم اهميت دارد. بحث اين س��ريال، 

دفاع از حق و عدالت است و اين برای ما مهم بود.
مهام يادآور شد: در اين سريال ۱23 لوكيشن داشتيم كه جز يک 
مورد خانه يكی از شخصيت ها، هيچ يک از لوكيشن ها را در ديگر 
آثار نمی بينيد. 78بازيگر اصلی و فرعی داشتيم و با بازيگرانی كار 
كرديم كه بی حاشيه هستند. با اينها به صورت حرفه ای قرارداد 

بستيم و در طول كار رفاقت ها شكل گرفت.
رضا ابوفاضلی، كارگردان سريال نيز در سخنانی عنوان كرد: در 
شرايطی كه ش��ايد روزی حالل كم اهميت شده باشد، من فكر 
كردم درون مايه را رزق حالل بگذاريم. قصه های ازدواج، كار جوانان 

و اختالس را هم با قصه اصلی پيش برديم.

رئيس سازمان س�ينمايی از تش�كيل كميته ويژه ای با حضور 
نمايندگان�ی از ق�وه قضائي�ه و خانه س�ينما برای رس�يدگی و 
پيگيری مشكالت سينماگران در پی ناآرامی های اخير خبر داد.

محمد خزاعی در چهل و هش��تمين جلس��ه ش��ورای معاونان و 
مديران سازمان سينمايی با اش��اره به مصوبه اين شورا از تشكيل 
كميته ويژه ای برای رسيدگی و پيگيری مشكالت سينماگران در 
پی ناآرامی های اخير خبر داد و عن��وان كرد: ناآرامی های اخير در 
كشور با حواشی و مشكالتی برای تعدادی از فعاالن سينما همراه 
بوده است كه در كنار پيگيری و تشكيل جلسات متعدد با مراجع و 
دستگاه های ذی ربط در اين زمينه، به منظور سرعت بخشی به روند 
رسيدگی به مشكالت همكاران، كميته ای متشكل از نمايندگان 
سازمان سينمايی، قوه قضائيه و خانه سينما ايجاد شده و در حال 

پيگيری برای رفع آن مشكالت هستيم.
محمد خزاعی در بخش ديگری از اين نشست، ضمن تبريک هفته 
كتاب و كتابخوانی با اش��اره به اهميت مقوله كتاب و كتابخوانی و 

نقش كتاب در رش��د و ارتقای فرهنگ عمومی به نشست اخيرش 
با مديران نهاد كتابخانه های عمومی كش��ور اش��اره كرد و گفت: 
بهره گيری از ابزارهايی چون س��ينما برای تبيين و ترويج موضوع 
كتابخوانی حائز اهميت است و می توان با همكاری های متقابل از 
ظرفيت های مغفول مانده در اين دو حوزه به نفع هم استفاده كرد.

وی اضافه ك��رد: در كنار ام��كان قابليت های گس��ترده در حوزه 
اقتباس برای سينما و نياز به گس��ترش حوزه تخصصی سينما در 
كتابخانه های عمومی می توان از س��ينماگران شاخص و مؤثر به 

عنوان سفيران فرهنگ كتابخوانی كمک گرفت.
خزاعی با اشاره به گسترش فعاليت های س��ينمايی حوزه استان ها و 
شهرستان ها تصريح كرد: در اين راس��تا مقرر شد در بنياد سينمايی 
فارابی و مركز گسترش سينمای مستند، تجربی و پويانمايی با هدف 
ارائه آس��ان تر و س��ريع تر خدمات و پاس��خگويی به نياز مخاطبان و 
سينماگران اس��تانی، واحد جداگانه ای با تمركز بر فعاليت های حوزه 
استان ها ايجاد شود. اين طرح در راستای سياست های حمايتی سازمان 

سينمايی از ظرفيت سينمای استان ها طراحی و تعريف شده است.
خزاعی ضم��ن قدردانی و تش��كر از اهتمام وزير فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی در حمايت از حوزه س��ينما و پيگيری مصوبات شورای 
عالی سينما عنوان كرد: شايس��ته می دانم به سهم خود از زحمات 
و مساعدت های محمدمهدی اسماعيلی قدردانی كنم. به هر حال 
بخش عمده ای از روند تشكيل جلسات شورای عالی سينما و در ادامه 
پيگيری مصوبات آن را مديون شخص وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هستيم. اميدوارم مصوبات شورا بتواند بخشی از چالش ها و معضالت 

سينما را كاهش دهد.

رئيس جمهور در مراسم روز بزرگداشت كتابخوانی:

 جامعه کتابخوان 
زیر بار سلطه جاهلیت مدرن نمی رود

    دیده بان

    تلویزیون

     کتاب

 میزباني یزد 
از بیست وچهارمین جشنواره قصه گویي

ميزباني بيست وچهارمين جش�نواره بين المللي قصه گويي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان پس از ش�ش دوره 
برگزاري در پايتخت، از تهران خارج و به استان يزد واگذار شد. 
بهمن سال ۱393 هفدهمين دوره جشنواره به ميزباني كرمانشاه 
برگزار شد و پس از آن تهران ميزبان تمامي دوره هاي ۱8 تا 23 
اين رويداد بين المللي بود. اين در حالي است كه سال ۱399 به 
 دليل شيوع گسترده بيماري كرونا، اين رويداد با وقفه روبه رو شد.  
در حال حاضر بخش منطقه اي اين جشنواره از روز 22 آبان آغاز 
شده و تا روز 3 آذر ۱۴۰۱ ادامه دارد تا برگزيدگان رقابت هاي اين 
پنج منطقه و چند قصه گوي بين المللي در شهر يزد و در مرحله 
پاياني اين رويداد با يكديگر به رقابت بپردازند. به گفته محمود 
مروج، رئيس بيست وچهارمين جشنواره بين المللي قصه گويي، 
اين جشنواره يكي از دستاوردهاي مهم با پيشينه اي ارزشمند 
است كه توانسته بيست وسه دوره خود را پربار پشت سر بگذارد.  
بيست وچهارمين جشنواره بين المللي قصه گويي كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان ب��ه دبيري محمد گودرزي دهريزي 

همزمان با شب يلدا برگزار خواهد شد. 
----------------------------------------------------

ادغام نمایشگاه هاي »رسانه هاي دیجیتال«  
و »بازي هاي رایانه اي«

نمايشگاه »فناوري هاي محتوايي فضاي مجازي« با ادغام 
نمايشگاه هاي »رسانه هاي ديجيتال« و »بازي هاي رايانه اي« 

برگزار خواهد شد. 
محمدمهدي اسماعيلي، وزير ارش��اد در جلسه سياستگذاري 
نمايشگاه فناوري هاي محتوايي فضاي مجازي با اشاره به اينكه 
در ايام كرونا نمايش��گاه به صورت فيزيكي برگزار نشد، گفت:  
»نمايش��گاه فناوري هاي محتوايي فضاي مجازي« بازگشت 
نمايشگاه رس��انه ديجيتال به تقويم نمايشگاهي كشور است.  
وي افزود: اين نخستين بار اس��ت كه دو نمايشگاه تأثيرگذار و 
پرمخاطب »بازي هاي رايانه اي« و »رسانه ديجيتال« با همديگر 
ادغ��ام و در قالب »نمايش��گاه فناوري ه��اي محتوايي فضاي 
مجازي« برگزار مي ش��وند، پس الزم اس��ت همه در برگزاري 

قدرتمند آن اهتمام ورزند. 
----------------------------------------------------

 حضور ایران 
در نمایشگاه بین المللي کتاب سلیمانیه 

چهارمي�ن نمايش�گاه بين الملل�ي كت�اب س�ليمانيه 
پنج ش�نبه )بيس�ت و شش�م آب�ان م�اه 1۴۰1( ب�ا حضور 
جمه�وري اس�المي اي�ران آغ�از ب�ه كار مي كن�د. 
در چهارمي��ن نمايش��گاه بين المللي كتاب س��ليمانيه، خانه 
كتاب و ادبيات ايران به نمايندگي از صنعت نش��ر كش��ورمان 
با غرفه اي به مس��احت 6۰ مترمربع به معرف��ي و عرضه بيش 
از ۴۰۰ عن��وان كت��اب در موضوع ه��اي ادبيات كالس��يک و 
معاصر، ادبيات بزرگسال و كودك و نوجوان، هنر، دانشگاهي، 
ايران شناسي، ادبيات پايداري، دفاع مقدس و دين مي پردازد.  
معرفي نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران، معرفي طرح هاي 
حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، معرفي جوايز معتبر 
ادبي، مالقات با ناش��ران اقليم كردس��تان عراق و رايزني براي 
گسترش صنعت نشر دو كش��ور و برگزاري برنامه هاي متنوع 
فرهنگي از جمله برنامه هاي غرفه ايران در اين نمايشگاه خواهد 
بود.  چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب سليمانيه از بيست 
و شش��م آبان ماه آغاز به كار مي كند و تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۱ 

ادامه خواهد داشت. 
----------------------------------------------------

 برگزاري مرحله استاني 
چهارمین رویداد ملي تولید محتواي بسیج

مسئول فضاي مجازي بسيج گفت: همزمان در سراسر كشور مرحله 
استاني چهارمين رويداد توليد محتواي بسيج برگزار مي شود. 
مسلم معين، مس��ئول فضاي مجازي بس��يج از شروع مرحله 
اس��تاني چهارمين رويداد ملي توليد محتواي بسيج خبر داد 
و افزود: اين مرحله به طور همزمان در 32 مركز استاني كشور 
در قالب تيم هاي سه الي پنج نفره و در س��ه حوزه پويانمايي، 
بازي هاي ويژه تلف��ن همراه و نرم افزارهاي وي��ژه تلفن همراه 
از تاريخ 25 الي 27 آبان ماه در يک رقابت ۴8 س��اعته برگزار 
مي ش��ود.  وي ادامه داد: پ��س از شناخته ش��دن برگزيدگان، 
تيم هاي اول هر بخش در هر استان به مرحله كشوري راه پيدا 
مي كنند.   معين همچنين اعالم كرد: ت��ا اين لحظه ۴8۰ تيم 
ثبت نام كردند و هزارو37 نفر تأييد ش��ده اند، يعني نزديک به 
2هزارو5۰۰ شركت كننده تا اين لحظه رسماً ثبت نام كرده اند. 
پيش بيني مي ش��ود با توجه به زمان باقي مانده تا پايان مهلت 
ثبت نام در رويداد كه فردا شب است، تعداد تيم ها به 55۰ تيم و 

شركت كنندگان به بيش از 3هزار نفر افزايش يابند. 

    محمد صادقی
رئيس جمه�ور در مراس�م بزرگداش�ت روز 
كتابخوان�ی با ارج نه�ادن به اهميت توس�عه 
كتابخوانی، جامعه كتابخ�وان و آگاه را مقابل 

سلطه دانست. 
سيدابراهيم رئيسی در آيين ملی بزرگداشت روز 
كتابخوانی و كتابداری كه در تاالر وحدت تهران 
برگزار شد، گفت: »نشاط اجتماعی، اميد به زندگی 
و ايجاد شادمانی، به ويژه در نسل جوان در گرو توجه 
به كتاب و كتابخوانی است كه همواره مورد تأكيد 
رهبر معظم انقالب بوده و ايشان در سلوك و رفتار 

نيز اينگونه بوده اند.«
رئيسی با بيان اينكه كتاب و كتابخوانی از شاخصه های 
مهم فرهنگی به شمار می رود، گفت: »اساساً هدايت 
انسان با كتاب آغاز شده و شأن نزول كتاب حكيم و 
كتاب نوين برای به تكامل رسيدن انسان بوده است.«
    جاهليت مدرن به دنبال حاكميت جهل است

رئيس جمه��ور با بي��ان اينكه دش��منان آگاهی 
در گذش��ته پس از حمل��ه به هر كش��وری، اول 
كتابخانه های آن را به آتش می كشيدند تا جهل 
را در آن كشور توسعه دهند، تصريح كرد: »امروز 
نيز جاهليت مدرن با ابزار امپراتوری رس��انه، علم 
و فن��اوری و قدرتی كه در اختي��ار دارد، به دنبال 
حاكميت جهل و نادانی بر جوامع است كه می داند 

جامعه آگاه زير بار سلطه نمی رود.«
دكتر رئيسی، كتابداری را دانش مهمی دانست و 
با تجليل از كار كتابداران بيان داش��ت: »آنجا كه 
كتابداری با علم و دانش هم��راه بوده، اين ذخاير 
ارزشمند با موفقيت به نس��ل های بعدی منتقل 
شده مانند كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه 
آيت اهلل مرعش��ی در قم كه گنجينه هايی بزرگ 
و ارزش��مندی از آثار مكتوب پيش��وايان، علما و 

انديشمندان گذشته است.«
وی با تأكيد بر ضرورت گسترش و ارتقای كتابخانه ها 
در كشور تصريح كرد: »همواره يكی از دغدغه های 
بس��ياری از علما و دانش��مندان معاصر ما حفظ و 
نگهداری از كتاب و كتابخانه هايشان و انتقال آنها 
به نسل های بعدی بوده كه در اينجا اهميت جايگاه 

كتابخانه و كتابداری مشخص می شود.«
رئيس جمهور در ادامه با بي��ان اينكه كتاب های 
ديجيتال به هيچ عنوان نتوانسته كتاب های مكتوب 

را به حاش��يه ببرد، افزود: »ابزار ديجيتال اگرچه 
منجر به تسهيل دسترسی شده، اما هرگز انسان را 

از كتاب بی نياز نكرده است.«
رئيسی حمايت از كتابداران به عنوان حافظان ذخاير 
ارزشمند علمی، فرهنگی و دينی كشور را كه عمدتاً از 
قشر بانوان هستند، مورد تأكيد قرار داد و گفت: »دولت 
وظيفه دارد از اين سرمايه های گران سنگ كه بی نام 
و نشان از ذخاير ارزشمند كشور حراست می كنند، 

حمايت و مشكالت آنها را بررسی و مرتفع كند.«
رئيس جمهور تأكيد كرد: »امروز كتابخوانی برای 
جامعه م��ا از ضرورت های جدی اس��ت و بايد به 
صورت روزانه برای آن برنامه ريزی كرد تا نوجوانان 

و جوانان ما با كتاب انس بيشتری پيدا كنند.«
    رتبه نخست ايران در تعداد كتابخانه ها

محمدمهدی اس��ماعيلی، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نيز در اين مراسم با ارائه گزارشی از فعاليت 
كتابخانه های عمومی در كشور به جايگاه ممتاز 
ايران در داشتن تعداد كتابخانه ها پرداخت و گفت: 
»ما در نهاد كتابخانه های عمومی با يک ظرفيت 
بااليی روبه روهس��تيم، به طوری كه ب��ا 3 هزار و 
8۰۰كتابخانه در سطح جهان اسالم، رتبه اول و 
در آسيا رتبه چهارم را داريم. سياست های دولت 
توسعه اين مسئله بوده است و در سفرهای استانی 
كه انبوهی از پروژه ها از دوران قبل برجای مانده بود  

شاهد تكميل بخش های اين حوزه هستيم.«
اسماعيلی گفت: »در حال حاضر به دنبال افتتاح 
كتابخانه های عمومی بزرگ هستيم و در روستا ها 
از طريق ماشين های س��ياری كه در دستور كار 

قرار داده شده است به يک شبكه بزرگی در حوزه 
كتاب و كتابداری تبديل شده ايم و لشكر فرهنگی 
و نرم افزاری جمهوری اس��المی به دست همين 

كتابدارانی است كه گمنام هستند.«
وزير ارشاد با اشاره به عزم دولت برای حل مشكل 
كاغذ و كمک به صنعت نشر افزود: »حل مسئله 
كاغذ مورد نياز كشور از اهميت بسياری برخوردار 
است و با اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها، امروز 
شاهد افزايش ملموس نش��ر مطبوعات در كشور 
هستيم. ملی كردن صنعت نشر و خروج كاغذ از 
وابستگی به خارج از كشور، سياست اصولی دولت 
است كه به اين منظور توليد كاغذ داخلی در دستور 

كار قرار گرفته است.«
وی بيان كرد: »امروز 8۰ درصد از كتاب های درسی 
با كاغذ داخلی چاپ می شود و عالوه بر كارخانه های 
فعال شده در يک سال گذش��ته، كارخانه بزرگ 
توليد كاغذ با همراهی سيس��تم بانكی كشور در 

حال راه اندازی است.«
مهدی رمضانی، دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی 
كش��ور نيز با بيان كاركردهای متنوع كتابخانه های 
عمومی گفت: »ايده و آرمان تبديل كتابخانه به پايگاه 
اجتماعی، عالوه بر مجامع علمِی جهانی در ايران هم در 
سطح آكادميک و هم در سطح اجرايی مطرح است.«

رمضانی با اش��اره به »سند چش��م انداز نهاد در افق 
۱۴۰۴« يادآور ش��د: »نه��اد كتابخانه های عمومی 
كشور در چش��م انداز ايران ۱۴۰۴ ه�جری شمسی 
نهادی است فرهنگی با هويت اسالمی ايرانی، نافذ و 
اثرگذار بر جامعه، دارای كاركردهای آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی، آموزشی و ارشادی، زمينه ساز ارتقای 
مطالعه مفيد، دارای نيروی انسانی متعهد، متخصص 
و آموزش ديده با حفظ جايگاه اول كشور در منطقه و 
موفق در رساندن كشور در زمره ۱5 كشور برتر جهان از 

جهت سرانه فضا، عضو، منابع و امانت كتابخانه ای.«
وی اضافه كرد: »نبايد از اين نكته غافل شد كه در 
حال حاضر هم وضعيت خوبی را در منطقه به لحاظ 
سرانه كتابخانه ای داريم، در منطقه و جهان اسالم 
اوليم و در آسيا نيز جزو چهار كشور برتر هستيم.«

دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی كشور با اشاره به 
جايگاه كتابخانه های عمومی در سياستگذاری های 
نوين خاطرنشان كرد: »كتابخانه های عمومی در 
كنار ديگر مؤسس��ات و نهادهای تمدنی از جمله 
مس��اجد كه در تمدن س��ازی اس��المی - ايرانی 
مركزيت و محوريت دارند، به عنوان مركزی برای 

نقش آفرينی اجتماعی تعريف می شوند.«
وی افزود: »به باور نظريه پردازان و سياستگذاران 
حوزه عمومی، عصر كتابخانه تک ساختی به پايان 
خود نزديک شده و بايد كاركردهای جديد را كه با 
نيازهای مردم، به ويژه نيازهای اجتماعی آنها همسو 
است، البته به صورت هدفمند و در چارچوب قوانين 

و ارزش های حاكم، طراحی و اجرا كرد.«
    تقدير از كتابداران نمونه 

در پايان آيي��ن ملی بزرگداش��ت روز كتابخوانی 
و كتاب��داری، اولي��ن كارت عضويت سراس��ری 
كتابخانه های كش��ور به رئيس جمهور اهدا شد. 
همچنين كتابداران نمونه كشوری در سه بخش 

مورد تقدير قرار گرفتند.

رمضانی: به باور نظریه پردازان 
و سیاستگذاران حوزه عمومی، 
عصر کتابخانه تک س��اختی 
ب��ه پایان خ��ود نزدیک ش��ده 
و بای��د کارکرده��ای جدی��د 
را ک��ه ب��ا نیازه��ای م��ردم 
همس��و اس��ت، ب��ه ص��ورت 
هدفمند طراح��ی و اجرا کرد

    رویداد


