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آیا گیشه سینماها دوباره رونق را تجربه خواهند کرد؟

سینماهای بریتانیا
در بدترین شرایط  ۲۴سال اخیر
پیشبینی میشود درآمدهای صنعت
سینمای بریتانیا علیرغم طرح بازگشایی
سالنهای نمایش فیلم با کاهش  ۹۰۰میلیون
پوندی در سال  ۲۰۲۰همراه شود.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،تاثیرات
مخرب بحران شیوع ویروس کرونا در حالی
همچنان ادامه دارد که صنعت سینمای بریتانیا
در حال ثبت کردن بدترین سال ممکن از ۱۹۹۶
تاکنون است و برآورد شده است که درآمدهای
حاصل از گیشه با کاهش  ۹۰۰میلیون پوندی
در سال جاری میالدی رو به رو خواهد شد.
دولت بریتانیا برای بازگشایی سالنهای
سینما از تاریخ  ۴جوالی و با رعایت
فاصله اجتماعی دو صندلی و دیگر و
دستورالعملهای بهداشتی چراغ سبز نشان
داده است و سینماداران نیز چشم امید به
فروش فیلمهای هالیوودی چون «موالن»
محصول جدید دیزنی و «انگاره» ساخته
جدید «کریستوفر نوالن» داشتند تا بار دیگر
به گیشه سینماها رونق ببخشند اما هفته
گذشته تاریخ اکران این دو فیلم باز هم به
تعویق افتاد و قرار است به ترتیب در  ۲۱و ۲۱
ماه اوت اکران خود را آغاز کنند.
حاال که اکران فیلمهای مهم و جدید
هالیوودی به تعویق افتاده ،سینماهای
بریتانیا برای بازگشایی باید به بازنمایش
فیلمهای کالسیک و موفق قدیمیتر چون
«کازابالنکا»« ،هری پاتر»« ،گرگ و میش»
و «سریع وخشن» بسنده کنند.
سینماهای بریتانیا که مدتی است به سبب
شیوع ویروس کرونا تعطیل هستند ،قرار
است همزمان با بازگشایی مجموعهای شامل
 ۴۵۰فیلم سینمایی از آثار کالسیک عصر
طالیی هالیوود تا فیلمهای موفق و پرفروش
چند سال اخیر را در برنامه اکران قرار دهند
و سینماهای کرونازده میتوانند برای ترغیب
مخاطبان برای بازگشت به سینما این فیلمها
را انتخاب کنند.
انتظار میرود مجموع فروش گیشه
سینماهای بریتانیا امسال  ۵۸درصد سقوط
کند و از  ۱.۲۵میلیارد پوند در سال ۲۰۱۹
به  ۵۲۵میلیون پوند کاهش یابد که کمترین
فروش ساالنه گیشه سینماهای بریتانیا از
سال  ۱۹۹۶تا به امروز خواهد بود.

فرهنگوهنر

بحران صندلیهای خالی پیشروی پرده نقرهای
اول اسفندماه شیوع کرونا در کشور به صورت رسمی اعالم شد
و تنها چند روز پس از این اعالم رسمی ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی کلیه فعالیتهای هنری را برای پیشگیری از همهگیری
بیشتر این ویروس به حالت تعلیق درآورد .تعلیقی که برای
سالنهای سینما  4ماه طول کشید .در این چهار ماه اهالی سینما
با ایدههایی مثل سینما – ماشین و اکران آنالین تالش کردند تا
بخشی از زیانهای واردشده به صنعت سینما را جبران کنند اما
اکران آنالین گرچه با موفقیتهایی همراه بود اما نمیتوانست
با اکران در سینما رقابت کند .اما از اول تیرماه سالنهای سینما
با اجازه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن رعایت پروتکلهای
بهداشتی میتوانستند با نیمی از ظرفیت خود فعالیتشان را از
سر بگیرند که البته از روز  4تیر این فعالیت آغاز شد .محسن
خباز ،عضو هیأت مدیره سامانه «ایران تیک» بهعنوان یکی از
چهار سامانه رسمی معرفی شده از سوی سازمان سینمایی برای
بلیتفروشی تحت سامانه جامع «سمفا» درباره آغاز به کار این
سامانه همزمان با نخستین روز فعالیت سالنهای سینمایی پس
از اتمام تعطیلی چهار ماهه گفت :همزمان با بازگشایی سینماها،
بلیت فروشی صورت گرفت اما متاسفانه به دلیل انصراف ۲
فیلم «شنای پروانه» ساخته محمد کارت و «خوب ،بد ،جلف؛
ارتش سری» ساخته پیمان قاسمخانی استقبالی که باید انجام
میشد ،نشد .امیدوارم سازمان سینمایی ،صاحبان فیلمها و
پخشکنندگان به اجماعی برای ادامه کار سینماها همراه با شور و
نشاط باالتر برسند .با این وجود به نظرم فرآیند فروش و مناسبات
بین سامانههای فروش و ارتباطاتشان در روز اول مطلوب بوده
است.
در همین راستا مسعود نجفی ،مدیرکل روابط عمومی سازمان
سینمایی جمعه  ۶تیرماه در گفتوگوی تلفنی با برنامه «نقد
سینما» با بیان اینکه آمار فروش و مخاطب فیلمها از اول تیر
روزانه در سایت سازمان سینمایی منتشر شده است ،گفت:
از اواسط هفته پیش رو این آمار به تفکیک فروشنده ،گیشه،
تخفیفها ،سالن ،فیلم و حتی ساعت خرید در سامانه سمفا
به صورت آنالین اعالم خواهد شد تا مورد استفاده سینماگران،
منتقدان و اهالی رسانه قرار گیرد.
نجفی افزود :با توجه به تاکید رئیس سازمان سینمایی مبنی بر
شفافسازی ،در سال گذشته سامانه سینماشهر این اطالعات را
در اختیار مخاطبان قرار میداد و امسال قرار است سامانه سمفا
آمار اکران را کاملتر منتشر کند.
وی با اشاره به آمار مخاطبان سینما بعد از بازگشایی گفت۴۳ :
هزار و  ۹۶۱نفر تا این لحظه مخاطب فیلمهای روی پرده بودند که
از این تعداد حدود  ۶۰درصد به شنای پروانه ۲۵ ،درصد به فیلم
خوب بد جلف  ۲و  ۱۵درصد به فیلمهای دیگر اختصاص دارد.
مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی مخاطبان پنج شنبه

آگهــی تغییــرات موسســه کیــان یــزداد هامــون غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت
 219و شناســه ملــی  10500079846بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ  1399،02،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :اعضــاء هیئــت مدیره
بــه قــرار ذیــل تعییــن شــدند :خانــم هانیــه آدرم بــه شــماره ملــی 3622088397
و خانــم عــذری قنبــری بــه شــماره ملــی  3620879702و آقــای غالمرضــا آدرم
بــه شــماره ملــی  3700018185و آقــای معصومــه ناصــری بــه شــماره ملــی
 0859768619و خانــم فاطمــه اکبــری بــه شــماره ملــی  3620174512بــه
عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و خانــم ربابــه قنبــری بــه شــماره ملــی
 3620974251بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره برای مدت  2ســال
انتخــاب گردیدنــد.2 .خانــم محبوبــه مخلصــی بــه شــماره ملــی  3621289208بــه
ســمت بــازرس اصلــی و خانــم صغــری اکبــری بــه شــماره ملــی  3620857849به
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت  2ســال مالــی انتخــاب شــدند.3 .روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد رونوشــت:
سرپرســت محتــرم مدیریــت اداره بهزیســتی شهرســتان زاهــدان عطــف بــه نامــه
شــماره  725،99،3842مــورخ  1399،04،02جهــت اطــالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان (4266 )895835

آگهــی تغییــرات موسســه کیــان یــزداد هامــون غیــر تجــاری بــه شــماره
ثبــت  219و شناســه ملــی  10500079846بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1399،02،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1 :خانــم هانیــه آدرم
بــه شــماره ملــی  3622088397بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و
خانــم عــذری قنبــری بــه شــماره ملــی  3620879702بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره و خانــم فاطمــه اکبــری بــه شــماره ملــی  3620174512بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره وآقــای غالمرضــا آدرم بــه شــماره ملــی  3700018185بــه
ســمت خزانــه دار و عضــو هیئــت مدیــره و آقــای معصومــه ناصــری بــه شــماره
ملــی  0859768619بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و خانــم ربابــه قنبــری بــه
شــماره ملــی  3620974251بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای
مــدت  2ســال انتخــاب شــدند.2 .کلیه اســناد و اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد اور با
امضــای مدیــر عامــل (خانــم هانیــه آدرم) یــا رئیــس هیئــت مدیــره (خانــم عــذری
قنبــری) و خزانــه دار (آقــای غالمرضــا آدرم)و بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بود
 .رونوشــت :سرپرســت محتــرم مدیریــت اداره بهزیســتی شهرســتان زاهــدان عطف
بــه نامــه شــماره  725،99،3842مــورخ  1399،04،02جهــت اطــالع

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان (4267 )895836

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل ونقــل دریــای خروشــان
چابهــار ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1301و شناســه ملــی
 10862066107بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی
ســالیانه مــورخ  1399،03،08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد .1 :
آقــای خدابخــش بلــوچ زهــی بــه شــماره ملــی 3701536643
بــه ســمت بــازرس اصلــی خــارج از شــرکت و آقــای کریــم بخش
بلــوچ زهــی بــه شــماره ملــی  3701488241به ســمت بــازرس
علــی البــدل خــارج از شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی
انتخــاب شــدند .رونوشــت :اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل
جــاده ای جنــوب اســتان سیســتان وبلوچستان(ایرانشــهر) عطف
بــه نامــه شــماره  62،5573مــورخ  1399،03،12جهــت اطــالع
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار (4268 )895837

گروه فرهنگ و هنر –  10روز از بازگشایی مجدد سالنهای سینما پس از چهار ماه تعطیلی میگذرد .در طول این چهار ماه که به
دلیل شیوع کرونا هیچ فیلمی در سالنهای سینما به نمایش درنیامد ،صنعت سینما متحمل خسارات مالی بسیاری شد .گرچه
اقداماتی مثل اکران آنالین و سینما ماشین تالش کردند کمی از این صدمه را کاهش بدهند اما هیچ چیز جای بازگشایی سالنها
را نمیگیرد .اما در شرایط کرونایی آیا مردم از فیلم دیدن استقبال میکنند؟

هویدا:
شبینیمن
پی 
از هفته دوم
تیرماه این
است که به
مشتریهای
خود بگویم
که ظرفیت
سالنهای ما
تکمیل است و
این اتفاق رقم
خواهد خورد
و جمعه را حدود  ۳۰هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد :تا (ساعت
 ۲۳:۳۰جمعه  ۶تیرماه)  ۱۸هزار و  ۵۷۴نفر مخاطب فیلمهای
روز جمعه بودند که چند سانس فوقالعاده همچنان ادامه دارد.
با آماری که از فروش فیلمها در دو روز اخیر مشاهده شد به
روند اکران فیلمها در روزهای آینده میتوانیم خوشبین باشیم.
خصوصا ً اینکه باید اعتماد مردم به سالنهای سینما با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در سینماها از سوی پرسنل و تماشاگران
جلب شود.
اما علی سرتیپی معتقد است این آمار از واقعیت کمتر است .او
گفته است :در حال حاضر هنوز تمام سینماهای کشور بازگشایی

آگهــی تغییــرات شــرکت ثمیــن صنعــت آذرخــش شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  48077و شناســه ملــی
 10680069004بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398،06،02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد:
آقــای علــی ایــل بکــی گلســتانی بــه شــماره ملــی  0940076101و
آقــای ابوالفضــل بهــره ور بــه شــماره ملــی  0872497534و آقــای
مجیــد چشــم مهتــاب بــه شــماره ملــی  2380084602بــه مــدت
2ســال انتخــاب گردیدنــد  -خانــم آفریــن محمــدی ناصرآبــاد بــه
شــماره ملــی  4230023057بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم
زینــب نــوری منصورآبــاد بــه شــماره ملــی  4220060790بــه عنوان
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()896883

اعالم جزئیات جایزه «کتاب ماه و سال کودک و نوجوان»
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آگهــی تغییــرات شــرکت ثمیــن صنعــت آذرخــش شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  48077و شناســه ملــی
 10680069004بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398،06،02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :ســمت اعضــاء
هیئــت مدیــره بشــرح ذیــل تعییــن گردیــد . :آقــای ابوالفضــل
بهــره ور بــه شــماره ملــی  0872497534بــه ســمت مدیــر عامل و
عضــو هیئــت مدیــره آقــای مجیــد چشــم مهتــاب بــه شــماره ملــی
 2380084602بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آقــای علــی ایــل
بکــی گلســتانی بــه شــماره ملــی  0940076101بــه ســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره  -کلیــه اوراق و اســناد رســمی و بهــادار و
بانکــی و تعهــدآور و قراردادهــا و نامــه هــای اداری و عــادی بــا امضاء
آقــای مجیــد چشــم مهتــاب همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()896881

نشده و مثال در شهر شیراز تازه از دیروز عصر سینماها شروع به
کار کردهاند و شاید نتوان خیلی دقیق بررسی کرد ،اما در همین
سه روز اول بازگشایی میتوان گفت که قطعا میزان مخاطب به
یک سوم سال قبل خود رسیده است و خود ما هم در پردیس
کورش با کاهش یک سوم تا یک چهارم مخاطب نسبت به
گذشته روبهرو بودیم ،با این حال امیدوارم این روند در روزهای
آینده بهتر شود.
او با اشاره به آمار  44هزار نفری استقبال مردم از سینماها پس
از بازگشایی افزود :ظرفیت  50درصدی سالنها بخاطر شرایط
کرونا بویژه در ساعتهای پیک مشکالتی به همراه دارد ،چون
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آگهــی تغییــرات شــرکت عمــارت پایــا دارابگــرد شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1343و شناســه ملــی 14006284334
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1399،03،19تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقایــان محمــد رضــا بابایــی
بــه شــماره ملــی  2491202727و صمــد یــزدان پنــاه بــه شــماره
ملــی  2440090948و محمــد مهــدی بابائــی بــه شــماره ملــی
 2491599856بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد - .آقــای یونــس جمالــی بــه شــماره
ملــی  2480098877و آقــای محمــد محمــدی بــه شــماره ملــی
 2481767104بــه ترتیــب بــه ســمت بازرســان اصلــی و علــی البــدل
بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند - .روزنامــه ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن شــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری داراب (4271 )896866

ظرفیت سالنها بخصوص اگر سالن کوچک باشد زود پر میشود
و مخاطب نمیتواند بلیت تهی ه کند .ضمن اینکه هنوز تعدادی
از سالنها به سامانه سمفا وصل نشدهاند و بر همین اساس
به نظرم آمار اعالم شده پایینتر از رقمی است که در واقعیت
وجود دارد.
اسماعیل هویدا ،مدیر سینما استارا تجریش ،هم درباره حس
و حال چند ماه اخیر این سینما به دلیل ویروس کرونا گفت :در
این زمان طوالنی ،هم خودمان و هم مخاطبین ما از در بسته
شدن سینما ناراحت بودند اما چاره ای نبود و این خانه نشینی
ناخواسته باید انجام میشد .امروز و بعد از گذشت یک زمان
طوالنی ،شرایط بهتر شده و با اقدامات صورت گرفته (رعایت
پروتکلهای بهداشتی) از ظهر چهارشنبه (چهارم تیرماه) شروع
به کار کردهایم .شروع فعالیتمان امیدوارکننده است اما راضی
کننده نیست ،با این وجود و با توجه به فیلمهایی که رو پرده
بردهایم ،امیدوار هستیم اتفاقات خوبی رقم بخورد.
ت بهداشت برای
این مدیر سینما با بیان اینکه ناظران وزار 
ت پروتکلهای بهداشتی به سینماها سر خواهند زد،
بررسی رعای 
یادآور شد :با وجود اینکه نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
الزم است اما خود مردم بهترین ناظر بر این شرایط هستند .وقتی
که مردم به سینماها بروند و اقداماتی که صورت گرفته است
را ببینند ،رغبت میکنند و در سالنهای سینما حضور خواهند
یافت .آنها هستند که در درجه اول باید تشخیص بدهند کجا
بروند و کجا نروند.
هویدا در جواب به این سوال که پیشبینی شما از وضعیت
استقبال مردم در روزهای آتی چیست ،گفت :از چهارشنبه که
سینماها باز شده است تا جمعه ،روزهای پیک کاری ما است
که البته این ایام شروع دوباره فعالیت اهل سینما بعد از یک
تعطیلی بلندمدت است .ممکن است در این سه روز استقبال
مردم راضیکننده نباشد اما پیشبینی من از هفته دوم تیرماه
این است که به مشتریهای خود بگویم که ظرفیت سالنهای ما
تکمیل است و این اتفاق رقم خواهد خورد .در چند روز ابتدایی
بازگشایی ،نزدیک به  ۲۰۰نفر به سینما آمدهاند و پیشبینی ما
برای هفته آینده رقمی در حدود  ۱۰۰۰نفر است.
او با اشاره به اینکه مردم نیاز به تفریح دارند و سینما یکی از
همان تفریحات است ،گفت :مردم از خانهنشینی خسته شدهاند.
آنها در روزهای تعطیل ،پشت در بسته سینماها میآمدند و به
آنها میگفتیم که سینما باز خواهد شد .ما تمام پروتکلهای الزم
را انجام دادهایم ،امیدوار هستیم مردم هم رعایت کنند ،چراکه
همه چیز به خود آنها بستگی دارد.
البته هنوز برای اظهارنظر درمورد موفقیت گیشه کمی زود
است .باید منتظر ماند و دید در چند هفته آتی مردم ریسک
حضور در سینما را میپذیرند یا خیر؟

نخستین نشست جایزه «کتاب ماه و سال کودک و نوجوان» برگزار
و جزئیات این جایزه اعالم شد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل
کانون ،مصطفی رحماندوست در این نشست که با حضور معاون
فرهنگی ،مدیرانکل روابط عمومی و امور بینالملل ،آفرینشهای
فرهنگی و نظارت بر انتشارات کانون در روز  ۹تیر  ۱۳۹۹در کتابخانه
مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد ،گفت:
انتخاب کتاب سال در کانون قدمتی به اندازه عمر این مجموعه دارد و
همواره از آغاز فعالیت کانون ،کتابهای منتشرشده در طول سال در
کمیتهای بررسی میشد و برترینها انتخاب و به مراکز و کتابخانهها
راه مییافت.
او ادامه داد :کمی بعدتر این رویداد به شکل دوساالنه برگزار و
تعداد جایزههای بیشتری در بخشهای مختلف به پدیدآورندگان اهدا
میشد تا اینکه از جشنواره کتاب کودک و نوجوان فرزندی بهنام
فهرست کتابهای مناسب متولد شد و سازمانهای فرهنگی دولتی و
انجمنهای غیردولتی هر سال اقدام به انتشار فهرستی از کتابهای
مناسب میکردند.
دبیر جایزه «ماه و سال کتاب کودک و نوجوان» اضافه کرد :اما
متاسفانه در هفت سال اخیر این چراغ خاموش شد و امروز بسیار
خوشحالیم که دوباره این رویداد به شکلی تازهتر قرار است در کانون
 که مجموعهای مورد اعتماد خانوادههاست  -برگزار شود و اطمینانداریم که نویسندگان ،شاعران ،ناشران ،کودکان و نوجوانان و ...نیز
از این اتفاق خرسند خواهند شد.
رحماندوست در ادامه این نشست رسانهای به بیان مراحل و
چگونگی برگزاری این رویداد پرداخت و گفت :هر ماه کتابهایی که
به دبیرخانه میرسد از سوی هیئت انتخاب بررسی و برترینها برای
داوری انتخاب میشود و درنهایت هیئت داوران یک کتاب را به عنوان
برتر ماه معرفی میکنند .در حال حاضر  ۱۳۷۰عنوان به دبیرخانه

رویداد ارسال شده است که امیدواریم این تعداد با مراجعه حضوری
و ثبت در سامانه رویداد بهتدریج افزایش پیدا کند.
او افزود :تمام نویسندگان فارسیزبان در جغرافیای فارسیزبانان
هم میتوانند در این جایزه شرکت و آثار خود را به دبیرخانه رویداد
ارسال کنند .در پایان هر فصل از میان کتابهای برگزیده هر ماه
کتاب فصل و در پایان هر سال از میان کتابهای فصل ،کتاب سال
انتخاب میشود که به ترتیب جایزه مرغک سیمین و زرین دریافت
میکنند.
اهدای جایزه «خالقیت» در هر ماه به یک فرد برای خالقیت در حوزه
تالیف یا نشر و اهدای جایزه «مهدی آذریزدی» به کتاب بازنویسی
منتخب از دیگر خبرهایی بود که رحماندوست در این نشست به آن
اشاره کرد.
این شاعر کودک و نوجوان با بیان این که کتابهای تمام رشتهها در
هیات انتخاب مورد بررسی قرار میگیرد ،یادآور شد :امسال این جایزه
تنها به کتابهای شعر و داستان (ترجمه و تالیف) کودک و نوجوان
اهدا میشود اما فهرستی از کتابهای مناسب برای آگاهی مخاطبان و
خرید برای کتابخانهها و مراکز فرهنگیهنری کانون از سوی دبیرخانه
جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان منتشر میشود.
ه رحماندوست ،تعدادی از کتابهای منتخب این رویداد
ه گفت 
ب
 پیش از اعالم اسامی برگزیدگان  -از سوی کانون خریداری و بهکتابخانههای کانون در سراسر کشور ارسال شده است.
او با اشاره به اینکه این رویداد میتواند به خانوادهها و مخاطبان
در انتخاب کتاب ،هم به نویسندگان برای نوشتن کتابهای بهتر و هم
به ناشران و مسووالن کمک کند ،اظهار امیدواری کرد که این رویداد
موجب تشویق و حرکت به سوی تولید کتابهای بهتر شود.
دبیر جایزه «ماه و سال کتاب کودک و نوجوان» کانون در عین حال
از اهدای هولوگرام در سه سطح عالی ،خوب و متوسط به منتخبان و
برگزیدگان این رویداد خبر داد و گفت :ناشران میتوانند این هولوگرام
را بر روی کتابهای خود ثبت کنند.
او در ادامه بیان کرد :با توجه به شیوع کرونا جایزه فصل بهار سال
 ۱۳۹۹را نتوانستیم در موعد مقرر اهدا کنیم ،تالش میکنیم کتاب
ه مرداد و کتاب فصل تابستان نیز تا نیمه آبان معرفی
فصل بهار تا نیم 
شود.
رحماندوست جایزه ویژه ناشران و تصویرگران را نیز از دیگر
بخشهای این رویداد عنوان کرد و گفت :کتابهایی که تصویرگری
ه آرمانی نرسیده اما
شاخصی داشته باشند یا ناشرانی که گرچه به نقط 
تالششان را در حوزه کتاب کودک و نوجوان انجام دادهاند ،میتوانند
نامزد دریافت این جایزه شوند.
این شاعر از اهدای جایزه «فرصت طالیی» برای نویسندگان و
شاعرانی که تاکنون اثری از آنها منتشر نشده است در این رویداد
خبر داد و اظهار کرد :کسانی که برای اولین بار دست به قلم شدهاند،
اگر اثرشان شاخص باشد میتوانند این جایزه را از آن خود کنند این
در حالی است که نویسندگان باتجربه نیز اگر اثری دارند که تاکنون
منتشر نشده میتوانند در این بخش شرکت کنند.
رحماندوست جایزه «مداد پرنده» را دیگر جایزهای عنوان کرد که در
رویداد «کتاب ماه و سال کودک و نوجوان» به نویسندگان و شاعرانی
که در سالهای اخیر در این حوزه پرکار بودهاند  -با انتخاب شورای
سیاستگذاری  -اهدا خواهد شد.

