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فرهنگ حماسه
کتابی درباره شهید لشگر ۲۷
رسول اهلل منتشر میشود

نویس��نده «آخرین باری ک��ه زود رسید»
گفت« :محبوب حبیب» که کتابی درباره
یک��ی از شهدای لشگ��ر  ۲۷رسول اهلل به
شمار میرود ،در دس��ت چاپ قرار گرفته
است.لیال خجسته در گفتگو با میزان گفت:
کتاب��ی درباره یکی از شه��دای لشگر ۲۷
رسول اهلل نوشتهام که با عنوان «محبوب
حبیب» از سوی انتشارات  ۲۷بعثت چاپ
میشود.وی با بیان اینکه «محبوب حبیب»
در مرحل��ه چاپ قرار گرفت��ه است اظهار
ک��رد :برای این کتاب یکس��ری مصاحبه
در اختی��ارم قرار گرفت که ب��ا استفاده از
آن داست��ان روایی ک��ه وقایعش از شکل
خشک مس��تند خارج ش��ده و خواندنش
برای مخاطب شیرینتر شده را بنویسم.این
نویسنده تصریح کرد« :محبوب حبیب»،
ک��اری سفارشی اس��ت که ب��ه پیشنهاد
موسسه نوشته شده و از نگاه شخص سوم
به شهید لشگر  ۲۷رس��ول اهلل میپردازد.
وی درباره میزان تاثیرگ��ذاری این کتاب
روی مخاطب جوان بیان کرد :معموال قشر
خاصی مخاطب این آثار هستند و این نوع
کتابه��ا را دوست دارند .شرایط جامعه به
گونهای است که با توجه به تنوع موضوعی
کتابها ،هرکس سلیقه متفاوتی پیدا کرده
است بنابراین کتابهایی که درباره شهدا
نوشته میشوند هم مخاطب خود را دارند.
خجس��ته تاکید ک��رد :فردی ک��ه شرایط
خاصی دارد یا در خانوادهای بزرگ شده که
کتابهایی از این دست در دسترسش بوده،
بیشتر مطالعه آثار ویژه شهدا را دوست دارد.
در محیط پیرامون من هم آدمهای زیادی
به خواندن چنین کتابهایی عالقه دارند.
وی افزود :ممکن است در میان مخاطبان
کتاب ،جوانانی باشن��د که خودشان دنبال
اینگونه کتابها رود ،مذهبی باشند یا شهدا
برایشان مهم باشد.

تلویزیون
«نون .خ» شب عید روی آنتن میرود

مجموعه تلویزیونی «نون .خ» همزمان با
والدت امام علی (ع) از شبکه یک پخش
میشود .به گزارش باشگ��اه خبرنگاران
ج��وان ،سریال نوروزی «ن��ون .خ» به
کارگردانی سعید آقاخانی و تهیهکنندگی
مه��دی فرجی در حال��ی روزهای پایانی
تصویرب��رداری را سپ��ری میکن��د که
همزمان ب��ا والدت امام علی (ع) و شب
عی��د ،اولی��ن قس��مت آن از شبکه یک
سیما پخش خواه��د شد.به گفته مهدی
فرجی تهیهکننده ،بیش از  ۸۰درصد کار
تصویربرداری ش��ده است و مراحل فنی
آن به طور همزمان در حال انجام است.
برنامهریزی برای اکران
«دختر شیطان» در عید فطر

قربان محمدپ��ور از برنامهری��زی برای
اک��ران فیلمش در تعطی�لات عید فطر
خبر داد.برنامهری��زی برای اکران «دختر
شیط��ان» در عید فطرقرب��ان محمدپور
کارگ��ردان سینما ،درباره آخرین وضعیت
اکران «دختر شیطان» به خبرنگار حوزه
سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران
جوان ،گف��ت :به پیشنه��اد پخشکننده
فیلم ،قرار ش��د برنامهریزیهای الزم را
ب��رای اکران این فیلم در عید فطر انجام
دهیم.گفتنی است؛ حمید فرخ نژاد ،جکی
شروف ،سیمران میشکروتی ،ایشا روات و
فردین حفیظ��ی بازیگران فیلم سینمایی
«دختر شیطان» هستند .فیلمبرداری آن
در کشور هند انجام شده و نویسندگی و
کارگردانی آن را قربان محمدپور برعهده
داشته است.

حضور زائرانی از  ۵۳کشور دنیا در مناطق عملیاتی هشت سال دفاعمقدس

رئیس ستاد مرکزی راهیاننور به حضور
زائران��ی از  ۵۳کش��ور دنی��ا در مناطق
عملیاتی هشتسال دفاعمقدس اشاره
کرد و گفت :در حرکت عظیم راهیاننور
 ۲۵هزار راوی ،بی��ش از  ۷۰هزار خادم
داوطلب و  ۱۵ه��زار مبلغ روحانی ما را
همراهیمیکنند.
به گزارش تسنیم  ،سردار بهمن کارگر
در همایش مل��ی روز راهیاننور که در
اردوگاه شهی��د باکری خرمشهر برگزار
شد ،ب��ه سخنان رهبر معظ��م انقالب

اشاره ب��ه اینک��ه  58یادمان عملیاتی
در استانه��ا میزبان حرکت راهیان نور
هستند ،خاطرنشان کرد :بیش از 2500
نف��ر در سال گذشته از راهیان نور غرب
بازدید کردند که در حال حاضر راهیان
نور دریایی در دست اقدام است.

میرباقری :شاکی درجه یک اسپانسرها هستیم اما مضطریم

دولت بودجهالزم صدا و سیما را پرداخت نمی کند

گ�روه فرهنگ�ی :معاون سیما ب��ا اشاره
به اینکه ما خودم��ان شاکی درجه یک
این اسپانسرها هستیم،گفت  :متأسفانه
حمایتهای��ی ک��ه دولت بای��د از نظر
بودجهای انجام دهد بسیار ضعیف است
و ب��ه نیمی از بودج��ه ما پاسخ نمیدهد
پس ما مجبوریم نیمی از بودجه خود را
از منابع غیر دولتی به دست بیاوریم.
کمیتها
در کن��ار توج��ه تلویزیون ب��ه ّ
ب��رای پرک��ردن خأله��ای کنداکتوری
چ��ه در عرص��ه برنامهس��ازی و چ��ه
سریالس��ازی ،موض��وع اپلیکیشنها و
اسپانس��رها جدی است .نکتهای که در
س��ال  97هم بارها درب��ارهاش صحبت
ش��د و سیدمرتض��ی میرباق��ری معاون
سیما هم این ضعفه��ا را میپذیرد .او
درباره ضعف موجود در سریالسازی به
تس��نیم ،گفت :نقاط ضعف وجود دارند
و ب��ه همینخاطر برخ��ی از آثار متوقف
میشوند و با اصالحاتی وارد چرخه تولید
میشوند؛ مصداق ب��ارز آن توقف «الف
ویژه» کمال تبریزی بود .از طرفی دیگر
نوع ساختهای روتی��ن و «الف ویژه»
در چرخ��ه تولیدات سیم��ا وجود داشت
اما ب��ه جای نوع ساخ��ت «الف ویژه»،
با کیفیت بهتر ک��ار فاخر میسازیم .در
خصوص «سلمان» و «موسی(ع)» هم
چنین اتفاقی میافت��د؛ این اتفاق باعث
میش��ود کارهای بهت��ر ،مضامین بهتر
و منحصر به فرد جل��وی دوربین بروند
و در هزینهه��ا ه��م صرفهجویی شود.
در خص��وص سریاله��ای روتی��ن هم
نظارتهای ویژهای انجام خواهد شد تا
هم بر کیفیت سریالها افزوده شود و هم
هزینههای ساخ��ت فیلم هم هدر نرود.

وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت
ن
برخی از آثار همچون «خواجهنصیرالدی 
طوسی» که محمدحس��ین لطیفی بارها
دربارهاش صحبت کرده و ساخت سریال
«شهید صی��اد شی��رازی» ،گفت :سال
دیگر همچون «سلمان» و «موسی(ع)»
که هزینههای هنگفتی باید صرف شود
تا به سرانج��ام برسند به سراغ «خواج ه
ن طوس��ی» ه��م خواهی��م
نصیرالدی�� 
رفت .انتق��ادات درست است اما ساخت
سریاله��ای فاخ��ر هزینههای خودش
را ه��م دارد .اشاره کردم ک��ه به خاطر
ساخ��ت چنین سریاله��ای ارزشمندی
جلوی ساخت یکس��ری آث��ار الف ویژه
که متوسط هستند را گرفتهایم.میرباقری
افزود :سریالهای شهید باکری و شهید

هم��ت و سریالی ب��رای مقطع تاریخی
بعد از شه��ادت امام رض��ا(ع) تا غیبت
امام زمان(ع��ج) را در دستور کار داریم.
همانط��ور که اش��اره ک��ردم ارتش به
دنب��ال ساخ��ت سریالی ب��رای «شهید
صیادشی��رازی» اس��ت و آنه��ا اعالم
آمادگی کردند تا یک سریال فاخر درباره
این شهید بزرگوار ساخته شود .البته پیش
از این تجربه ساخت «شوق پرواز» را هم
داشتیم که درباره شهید بابایی به تولید و
پخش رسید.او درباره تذکرات رهبری در
جلسه با سریالسازان تلویزیونی ،گفت:
در هر صورت سریالهایی که روی آنتن
میرود مضامین مختلفی دارد حوزههای
نظارتی به دقت بررسی میکنند مواردی
را ما درمی��ان میگذارند حوزه تولید هم

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد

سامانهاسنادملیوآرشیوملیهنرراهاندازیمیشود

رئی��س سازم��ان اسن��اد و کتابخان��ه ملی از
راهان��دازی آرشیو ملی هنر در شهر شیراز خبر
داد.به گزارش تس��نیم ،نشست خبری اشرف
بروج��ردی رئیس سازمان اسن��اد و کتابخانه
ملی صبح  21اسفندماه در ساختمان کتابخانه
مل��ی برگزار شد.بروجردی در این نشس��ت با
اش��اره به برنامهه��ای این سازم��ان در سال
آین��ده ،از راهاندازی آرشی��و ملی هنر در شهر
شیراز خب��ر داد و گفت :کتابخانه ملی دومین
کتابخانه در جنوب غرب آسیا در جهت تامین
منابع است؛ از این جهت این آرشیو به منظور
دسترسی آس��ان و نگهداری اسن��اد در شهر
شیراز که شهر فرهنگ و هنر است راهاندازی
میش��ود.وی در ادامه همچنی��ن از راهاندازی
سامان��ه اسناد مل��ی ایران خب��ر داد و افزود:
مناقص��ه راهاندازی این سامان��ه در اسفندماه
برگزار میش��ود .بروجردی از افزایش ضریب
امنیتی ساختمان آرشیو ملی خبر داد و اضافه
ک��رد :آرشیو ملی که مهمترین اسناد کشور را
در اختیار دارد ،سیستم اطفای حریق نداشت.
در سال جاری تالش کردیم تا ضریب امنیتی
این ساختمان را افزایش دهیم .در حال حاضر
میتوانیم با قاطعی��ت اعالم کنیم که ضریب
امنیت��ی این مرک��ز در حال حاض��ر استاندارد
است.رئی��س سازمان اسن��اد و کتابخانه ملی
همچنی��ن در ادامه ب��ه دیجیتالسازی منابع
اش��اره و اضافه کرد :مهمتری��ن سامانه که از

ضبط «زوج یا فرد» از مرز
 ۶۲۰دقیقه گذشت

تهیه کننده «زوج یا فرد» آخرین وضعیت
سریال نوروزی را تشریح کرد.مهران مهام
در گفتگو ب��ا باشگاه خبرنگاران جوان ،در
خصوص سریال «زوج یا فرد»گفت :این
روزه��ا مشغول ضبط سری��ال در شمال
ش��رق تهران ،خانه آفاق ب��ا بازی مرجانه
گلچین هس��تیم که از م��رز  ۶۲۰دقیقه
گذشته اس��ت.وی ادام��ه داد:تدوین این
سری��ال همزم��ان انجام م��ی شود.البته
فیلمنامه همزم��ان توسط امیرعباس پیام
و مهدی روش��ن روان در ح��ال نگارش
است .گفتن��ی است سریال «زوج یا فرد»
ب��ه تهیهکنندگی مهران مه��ام با داستان
مدیر بازنشس��تهای ک��ه نمیخواهد میز
خود را تحویل دهد ،در  ۱۶قسمت در ایام
نوروز  ۹۸روی آنتن میرود.بازیگران این
سریال عبارتند از :مرجانه گلچین ،هدایت
هاشمی ،مهران غفوریان ،یوسف تیموری،
ناهید مسلمی ،شیدا خلیق ،مهشید ناصری،
دلس��ا ملکی ،مهران رجبی ،ناصر اشکان
اشتیاق ،کریم قربانی ،سپند امیرسلیمانی،
محمد الهی ،داریوش سلیمی و...

درباره راهیانن��ور اشاره و اظهار داشت:
انسان باحضور در کاروانهای راهیاننور
یاد روزهای بزرگ جنگ میافتد.وی با
اشاره به راهیان نور به عنوان ثروت عظیم
و ملی ،گفت :هشت سال دفاع مقدس
حرکت حیاتی برای مل��ت بود که باید
زنده نگه داشته شود.رئیس ستاد مرکزی
راهیاننور کشور با اشاره به پیشرفتهای
چشمگیر حرکت راهیاننور در سالهای
اخیر توسط بسیجیان و سپاه پاسداران،
بی��ان کرد :امروزه  11قرارگاه در راهیان

نور باحضور تمامی دستگاهها به فعالیت
در این زمینه میپردازند .وی با اشاره به
تصویب سند مل��ی راهیان نور و اجرای
آن در قال��ب مق��ررات در سطح کشور،
ادامه داد :براساس این سند  40دستگاه
سط��ح کشور موظف ب��ه کمکرسانی
به حرکت عظی��م و مل��ی راهیان نور
هستند.سردار کارگر در مقایسه جمعیت
سالهای ابتدایی آغ��از حرکت راهیان
نور ب��ا سالهای اخیر ،عن��وان کرد :در
نخستین سال نزدیک به یک میلیون و

 800هزار نفر از مناطق مختلف راهیان
نور دیدن کردند که این میزان در سال
 96به  6میلیون و  800هزار نفر ارتقا پیدا
کرده و پیوست��ه در حال افزایش است.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور به
حضور زائرانی از  53کشور دنیا در مناطق
عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اشاره
و اظهار داشت :در حرکت عظیم و ملی
راهیان نور  25ه��زار راوی ،بیش از 70
هزار خ��ادم داوطل��ب و  15هزار مبلغ
روحانی م��ا را همراهی میکنند.وی با

رقابت  ۶۳۱نفر در سیوششمین
دوره مسابقات قرآن کریم

سالهای قبل در این زمینه فعال بود ،سامانه
رس��ا بوده اما ط��ی  10سال گذشت��ه به روز
نش��ده بود .این سامانه طی هشت ماه گذشته
به روز ش��ده و اطالعات جدیدی وارد سامانه
شد .وی از راهان��دازی سامانه حمد خبر داد و
یادآور شد :این سامانه مخصوص حافظه ملی
و دیجیت��ال است .مناقصه این سازمان نیز در
پایان امس��ال برگزار میشود .به گفته رئیس
سازمان اسن��اد و کتابخانه ملی؛ این کتابخانه
 9میلی��ون منبع کتابخان��های دارد که از این
تع��داد سه میلیون منب��ع کتابی و پنج میلیون
منبع مطبوعاتی و نشریات است .هدف ما این
است که از طریق بهینهسازی ،خدمات بهتری
به مراجعهکنندگان و متقاضیان حتی در خانه،
ارائه ش��ود تا به این شعار برسیم که کتابخانه
مل��ی در خانه هر ایرانی .بروجردی در ادامه با
بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی حافظ
زبان فارسی در سطح جهان است ،برای انجام
این ماموریت به نحو احسن الزم بود اقداماتی
انجام شود .نخس��تین این اقدامات ،راهاندازی
بایگانی راکد ب��ود .این بایگانی تاکنون شکل
نگرفت��ه بود در حالی که طبق قانون ،سازمان
موظف به راهاندازی این بایگانی بود .در حال
حاض��ر با مذاکراتی که ب��ا استانداری صورت
گرفت ،زمینی به وسع��ت هشت هزار متر در
پردیس در اختیار سازمان قرار گرفت و مراحل
ساخت این بایگانی در دست انجام است.

پاسخهایی را میدهن��د .در سال  98در
زم��ان پی��ش تولید و تولی��د شاهد یک
نظارت ویژهت��ری خواهیم بود و هر کار
بیکیفیت را صرف کمیت را نمیگذاریم
در چرخ��ه تولید ق��رار بگیرند و به آنتن
برسند .مخصوص�� ًا بعد از یادداشت مقام
معظم رهبری و جلس��ه سریالسازان با
معظمل��ه ،امیدواریم در پاییز سال جدید
بتوانیم شاهد فیلمهایی براساس منویات
ایشان باشیم.
مع��اون سیم��ا در پاسخ به ای��ن سوال
که تکلی��ف اپلیکیشنه��ا و رفتارهای
غیراصولی اسپانس��رها با تلویزیون چه
زمانی روشن خواه��د شد ،تصریح کرد:
ما تا وقتی بح��ث ارزش افزوده داریم و
منابع مالی سازم��ان صداوسیما از جای

دیگ��ر تأمین میشود ای��ن گرفتاریها
را داری��م .چ��را که ح��وزه ای ب��ه نام
خدم��ات ارزش اف��زوده( )VASوجود
دارد ک��ه چند صد میلیارد منابع سازمان
صداوسیم��ا را تأمی��ن میکند .آن حوزه
هم برای پیشروی بایس��تی با یکسری
بخشها ارتباط برقرار میکند و یکی از
عمدهترین پلهای ارتباطی ،اپلیکیشنها
مضطر به پخش آنها هستیم
هستند .ما
ّ
مگر اینکه م��ا تکلیف منابع مالیمان را
روش��ن کنیم .تا این فرآیند روشن نشود
این گرفتاریه��ا وجود دارد.وی با اشاره
به اینکه ما خودم��ان شاکی درجه یک
ای��ن اسپانس��رها هس��تیم ،خاطرنشان
کرد :متأسفان��ه حمایتهایی که دولت
باید از نظر بودجهای انجام دهد بس��یار
ضعی��ف اس��ت و به نیم��ی از بودجه ما
پاسخ نمیدهد پ��س ما مجبوریم نیمی
از بودج��ه خ��ود را از مناب��ع غیر دولتی
به دس��ت بیاوریم .به نظ��ر ما دولت و
مجل��س بای��د در یک جلس��ه بنشینند
و با م��ا تصمیمگیری کنن��د و اگر این
اتفاق نیفت��د بحث مداخله اسپانس��رها
بیشت��ر خواهد شد .م��ا خودمان شاکی
درجه یک در بحث اسپانس��رها هستیم.
متأسفانه مداخل ه برخی اسپانسرها باعث
میشوند به ک��ار ما لطمه بخورد .ما به
صورت جدی در حال مقاومت هس��تیم
واگر مقاومت نبود این مداخالت بیشتر
از سوی اسپانسرها صورت میگرفت.به
گفته سیدمرتضی میرباقری معاون سیما
عالوه ب��ر برنامهه��ای تلویزیونی ویژه
تحویل س��ال ،برنامههای زن��دهای در
زمان تحویل سال از مناطق راهیان نور،
نجف و مشهد روی آنتن خواهد رفت.

تهیهکنندهسریال«پایتخت»:

سریال«پایتخت»۶بهنوروز ۹۹میرسد

تهیهکنن��ده سری��ال «پایتخت» گف��ت :بعید
میدان��م ب��ه عید فط��ر برسیم ،فص��ل جدید
«پایتخ��ت» مثل همیشه برای ن��وروز ساخته
خواهد شد.
به گزارش تس��نیم ،الهام غف��وری تهیهکننده
سریال «پایتخ��ت» بع��د از درگذشت خشایار
الوند به خبرنگار تس��نیم اعالم کرد که ساخت
اپیزود اسپیش��ال «پایتخت» ب��رای شب عید
به دلیل مشکالت روح��ی هنرمندان و عوامل
سری��ال ،منتفی است .پس از آن سیروس الوند
درخواس��ت کرد که آخرین نوشتههای برادرش
جلوی دوربین ب��رود .معاون سیما هم به وجود
چند پیشنهاد برای تیم سازندگی و تهیهکنندگی
ای��ن مجموعه تلویزیونی اشاره کرد که احتمال
دارد چند قسمتی در ایام عید فطر و یک فصل
ششم��ی در ن��وروز  99داشت��ه باشیم.به سراغ
الهام غف��وری تهیهکننده سری��ال «پایتخت»
رفتیم که ماجرای ساخ��ت سریال «پایتخت»
ب��ه کجا میرس��د؟ او به خبرنگ��ار خبرگزاری
تس��نیم ،توضیح داد :مذاکرات ب��ا تلویزیون در
حال انجام اس��ت؛ صحبتهای متفاوتی انجام
دادیم از ساخت چند قسمتی برای ایام عید فطر
ت��ا فصل ششم «پایتخت» در ای��ام نوروز .99
هنوز تصمیم قطع��ی نگرفتیم که در چه ایامی
به ق��اب تلویزیون برگردیم .این تک قس��مت
نوروزی ربطی به م��اه رمضان ندارد ،به همین
دلی��ل ممکن است تصمیم بگیریم با تلویزیون

قرارداد ساخت «پایتخت »6را برای نوروز سال
 99منعق��د کنیم.وی در پاسخ به این سوال که
آیا برای عید فطر هم چند قس��متی روی آنتن
خواهید داشت ،تأکید کرد :برای عید فطر و عید
نوروز در حال مذاکره هستیم اما بعید میدانم به
عید فطر برسیم و «پایتخت» مثل همیشه برای
نوروز ساخته خواه��د شد .وقتی از حاال قرارداد
فصل ششم سریال بس��ته شود بهتر میتوانیم
درب��اره سوژه و عوامل و مهمتر پیدا کردن یک
نویس��ندهای در ح��د و اندازه “خشای��ار الوند”
رایزنی داشته باشیم .البته برای همه ما سخت
است که به شخصی غیر از خشایار برای نوشتن
«پایتخ��ت» فک��ر کنیم.البته خبره��ای ضد و
نقیضی چه از سوی هنرمندان «پایتخت» مثل
علیرضا خمسه و اشتیاق تلویزیون و مردم میآید
که احتمال دارد ایام عید فطر دوباره «پایتخت»
را روی آنتن ببینی��م .در عینحال سیدمرتضی
میرباقری معاون سیما هم در نشس��ت خبری
ساالنه خود به رسانهها اعالم کرد« :پایتخت»
به نوروز نمیرسد ولی در عیدانه ماه رمضان(عید
فط��ر) چند قس��مت خواهیم داشت ی��ا به ایام
پایانی ماه رمضان میرسد که کنداکتور شبکه
ی��ک متناسب با این اتف��اق سریال رمضانی را
بیست و شش روزه روی آنتن میبرد یا بیست
و نهم «پایتخت» روی آنتن خواهد رفت .البته
ی��ک قرارداد دیگری با این گروه برای پایتخت
نوروز  99هم داریم که ساخته شود».

مهدی برقعی :نمیتوانم عروسکم را به کسی بسپارم

عروس��ک گردان جن��اب خ��ان درباره
شکستگی دست خود هنگام تولید برنام ه
نوروزی «خندوان��ه» و عروسکگردانی
جناب خان گفت.
مهدی برقعی یکی از عروسکگردانهای
برنامه «خندوانه» و عروسک جناب خان
در حال��ی که مشغول تصویربرداری این
برنام��ه برای نوروز  ۹۸بودن��د ،از ناحیه
دست دچ��ار شکس��تگی ش��د و طبق
توصی��ه پزشک دست��ش را گچ گرفت.
«مه��دی برقع��ی» عروسکگ��ردان
عروس��ک «جن��اب خ��ان» در برنام��ه
«خندوانه» در گفتوگو با فارس ،درباره
سانحهای ک��ه از ناحیه دست برای وی
حین ضبط این برنامه اتفاق افتاد ،گفت:
در برنامه خندوانه برای عروسکگردانی
جناب خ��ان چالهای با ارتفاع یک و نیم
متر را تعبیه کردند که اتفاقا بس��یار هم
استاندارد است .این چاله برای این تعبیه
شده که ما بتوانیم برای عروسک گردانی
خودم��ان را پش��ت تماشاچیها مخفی

حادثه برای عروسکگردان «جناب خان»

کنیم.وی ادامه داد :من همیشه و در این
چهار سال مواظب بودم که اتفاقی برایم
نیفتد چراکه این چاله بسیار عمیق است.
از طرفی برای عروسکگردانی مونیتور
داریم که فینال ک��ار را در آن بینیم .دو
شب پی��ش لحظهای که آمدم به سمت
چاله ب��روم و بپرم پایین ،یک دفعه پایم
ب��ه کابل مونیتور گیر ک��رد و با سینه و
دست به لب چاله که دور آن را هم آهن
کشی کردند ،برخ��ورد کردم .هم دستم
آسی��ب دید و مو برداشت و هم قفس��ه
سینهام دچ��ار سانحه شد.این
عروسکگردان در ادامه با بیان
اینکه گروه تولید و رامبد جوان
اصرار کردن��د که همین االن
ب��رای معالجه ب��ه بیمارستان
بروی��م ،اف��زود :هم��ه گروه
باالخص رامبد ج��وان آمدند
و گفتند که بری��م بیمارستان
اما گفتم ن��ه میتوانم تحمل
کن��م و ادام��ه میده��م .اما

آن لحظه متوجه ش��دت ضربه نشدم و
وقتی ب��ه بیمارستان رفتم فقط دستم را
نش��ان دادم و ش��ب دوشنبه متوجه درد
در قفس��ه سینهام شدم ک��ه باید باز هم
به پزش��ک مراجعه کن��م.وی در ادامه
نیز بی��ان داشت :تجهی��زات ایمنی کار
روی اصول حرف��های عروسکگردانی
است و چهار سال است که هیچ اتفاقی
نیفت��اده و این اشتباه و ب��ی احتیاطی از
جانب خ��ودم بود.برقعی در پاسخ به این
سوال که با شرای��ط موجود چطور قادر

ب��ه عروسکگردانی جناب خان خواهید
بود ،گفت :دوستان در این برنامه گفتند
جایگزین ک��ردن عروسکگردان دیگر
سخت است ،یا نباید کال جناب خان در
برنامههای بعدی باشد و تو به استراحت
بپردازی و ی��ا اینکه خودت صفر تا صد
حضور داشته باشی .من هم گفتم خودم
باید این کار را به انجام برسانم و ماندم و
ادامه کار را به سختی ضبط میکنیم.وی
در ادام��ه بیان داشت :اما به خاطر اینکه
آتل��ی که گرفتم گچ��ی و سنگین است
یک نفر کمک��م میکند چراکه
نمیتوانم با دس��ت سنگین سر
و ب��دن عروسک را نگ��ه دارم.
شانههای جنابخان که میلرزد
روی دس��ت من اس��ت و جالب
اینکه روی هم��ان دستی است
که آسیب دی��ده است.عروسک
گ��ردان جناب خان ب��ا اشاره به
عالق��ه شخص��ی خود ب��ه این
عروسک نیز گفت :خودم خیلی

دوس��ت داشتم که حتم��ا بمانم و خودم
عروسکم را بازی دهم چراکه نمیتوانم
بچهام را به دست کسی دیگر بسپرم و با
تمام وجود هر چقدر هم که سخت باشد
این کار را انجام میدهم.
ای��ن عروسک گ��ردان در ادام��ه افزود:
شرایط سخت��ی است اما زمانیکه نتیجه
ک��ار را میبین��م دردم ساکت میشود و
انرژی که مردم به م��ن میدهند برایم
لذت بخش است .ب��رای نوروز  ۵ضبط
دیگ��ر داری��م و ق��رار شده ت��ا همین
تع��داد را سریعتر انجام دهی��م و درد را
تحمل میکنم و بع��د از تصویربرداری
ن��وروزی اقدامات الزم پزشکی را انجام
خواهم داد .به گ��زارش فارس ،طراح و
مجری این برنامه رامب��د جوان و تهیه
کنندگی آن به عهده علی احمدی است.
همچنین محمد بحرانی ،حامد ذبیحی،
مه��دی برقعی و امیر سلط��ان احمدی
گروه عروسکی جن��اب خان را تشکیل
میدهند.

سیوششمین دوره مسابقات بینالمللی
ق��رآن کریم با رقابت  ۶۳۱شرکتکننده
از  ۸۲کشور جه��ان فروردینماه ۱۳۹۸
در  ۵بخ��ش مختلف برگ��زار میشود.
به گزارش ف��ارس؛ سیوششمین دوره
مس��ابقات بینالمللی ق��رآن کریم طی
روزه��ای  ۱۹لغای��ت  ۲۵فروردینم��اه
 ۱۳۹۸در مصالی بزرگ امام خمینی(ره)
برگزار میشود.این دوره از مس��ابقات در
پنج بخش ب��رادران ،خواهران ،طالب،
نابینایان و دانشآم��وزان برگزار خواهد
ش��د که جمع ًا  ۳۰۷حاف��ظ ۱۸۰ ،قاری،
 ۲۵خطیب ۲۶ ،مرتل و  ۸۲شرکتکننده
در بخش پایاننامههای قرآنی با هم به
رقابت میپردازن��د.از جمهوری اسالمی
ایران ای��ران دو شرکتکننده در بخش
ب��رادران ،یک شرکتکنن��ده در بخش
بانوان ۴ ،شرکتکننده در بخش طالب
و س��ه شرکت در بخ��ش دانشآموزان
حضور خواهند داشت که با احتساب این
آمار  ۶۳۱نف��ر از داخل و خارج از کشور
در این دوره از مسابقات شرکت میکنند.
کشورهای افغانستان با  ۴۸شرکتکننده،
نیجریه ب��ا  ۳۸شرکتکنن��ده و عراق،
لبنان و چاد هر کدام با  ۲۹شرکتکننده
به ترتی��ب باالترین میزان شرکتکننده
را در این دوره از مس��ابقات دارا هستند.
گفتنی است ،مرحله نیمهنهایی و نهایی
سیوششمین دوره مسابقات بینالمللی
قرآن کریم از  ۱۹الی  ۲۵فروردین سال
آینده در مصالی بزرگ امام خمینی(ره)
برگزار میشود.
ثبتنام جاماندگان
عتبات نوروزی آغاز شد

سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و
زیارت از فراهم شدن ظرفیت فوقالعاده
عتب��ات ن��وروزی ب��رای متقاضیان��ی
ک��ه در پی��ش ثبتنام عتب��ات نوروزی
شرکت نکرده بودن��د خبرداد.به گزارش
فارس؛ مرتض��ی آقایی درب��اره آخرین
برنامهریزیه��ا ب��رای عتب��ات نوروزی
توضیح داد :طبق وع��دهای که سازمان
ح��ج و زیارت داده ب��ود ،امکان ثبتنام
و تشرف ب��رای متقاضیانی که در پیش
ثبتنام عتبات ن��وروزی شرکت نکرده
بودن��د ،فراهم شده اس��ت.وی افزود :با
تالشه��ای دستاندرک��اران ذیربط و
فراهم آمدن ظرفیته��ای فوقالعادده،
ثبتنام و اعزام کس��انی ک��ه موفق به
نامنویس��ی نشده بودند مهیا شده است
و این عزی��زان میتوانند هرچه سریعتر
ب��ه کاروانه��ا و دفاتر تح��ت پوشش
سازمان حج و زی��ارت در سراسر کشور
مراجعه داشته باشند.سرپرست اداره کل
عتب��ات سازمان حج و زی��ارت تصریح
ک��رد :پیشبینیها حکای��ت از افزایش
 ۱۵درص��دی سفره��ای هوایی عتبات
و  ۱۱درص��دی سفرهای زمینی عتبات
میک��رد اما با تمهی��دات اندیشیده شده
علیرغم افزایش سفرها و افزایش هزینه
خدمات در ایام ن��وروز ،خوشبختانه این
افزایش در سفرهای هوایی به کمتر از ۵
درصد و در سفرهای زمینی به کمتر از ۳
درصد رسید.آقایی با بیان اینکه سفرهای
عتب��ات نوروزی از تاری��خ  ۲۴اسفندماه
ت��ا  ۹فروردینماه انجام میگیرد ،گفت:
افرادی که تمایل دارند در تاریخهای بعد
از ایام نوروزی و در ایام ماه مبارک رجب
و شعبان ب��ه سفرهای اعت��اب مقدسه
مشرف شوند نیز میتوانند به دفاتر تحت
پوشش سازم��ان حج و زیارت یا سامانه
 atabatorg.haj.irمراجع��ه داشته
باشند.
قیمت کتاب در آستانه نمایشگاه
سر به فلک کشید

آمارهای خانه کت��اب نشان میدهد که
عناوین کتاب در بهم��ن ماه  ۱۲درصد
نس��بت به سال گذشت��ه افزایش داشته
اس��ت ،این در حالی اس��ت که میانگین
قیمت کتاب نیز ب��ه دوره زمانی مشابه
و در آستان��ه نمایشگاه کتاب تهران ۵۴
درص��د رشد را شاهد اس��ت .به گزارش
تس��نیم ،براساس آماره��ای موجود در
سایت خانه کت��اب تعداد عناوین منتشر
ش��ده در بهمن ماه سال جاری  11هزار
و  384عن��وان کتاب ب��وده است که در
مقایس��ه با  10ه��زار و  158عنوان در
دوره زمانی مشاب��ه در سال گذشته 12
درصد افزای��ش داشته است.از میان کل
کتابه��ای منتشر ش��ده در بهمن ماه،
ای��ن میان  8هزار و  339عنوان تألیف و
سه هزار و  45عنوان ترجمه بوده است.
ناشران تهران��ی  9هزار و  222عنوان و
ناشران شهرستانی دو هزار و  62عنوان
کتاب منتشر کردهاند .شمار کتابهای اول
بهم��ن ماه  6هزار و  349عنوان و شمار
کتابهای چاپ مجدد  5هزار و  35عنوان
بوده است.میانگی��ن شمارگان کتابهای
منتشرشده در بهمن ماه  1305نس��خه
است که در مقایسه با دوره زمانی مشابه
در س��ال گذشته  6درصد کاهش داشته
اس��ت ،همچنین میانگی��ن قیمت 252
هزار و  388ریال بوده است و در مقایسه
ب��ا دوره زمانی مشابه  54درصد افزایش
داشته است.

