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پرویز ســروری در مورد آخرین رایزنی ها برای برگزاری 
نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب گفت: برداشت ما این است که در 
حال حاضر همه امکانات برای برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب 

در شهرآفتاب فراهم است. 
وی اظهار کرد: من با رویکردهای مثبتی که در وزارت ارشاد 
می بینم و در جشــنواره فیلم فجر نیز متبلور شد، احساس 
می کنم بتوانیم وزارت ارشاد و همه دست اندرکاران برگزاری 
نمایشگاه کتاب را مجاب کنیم تا نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب 

برگزار شود.

نایب رئیس شــورای شــهر تهران افزود: واقعا برگزاری 
نمایشــگاه بزرگی همچون کتاب آنهم در مرکز شهر سبب 
قفل شدن معابر کل شــهر تهران می شود و در زمان برگزاری 
شهروندان دچار مشکالتی می شوند. سروری ادامه داد: شلوغی 
معابر و نبود پارکینگ کافی قطعا مشکالتی را برای شهروندان 
ایجاد می کند؛ این در حالی اســت که در مجموعه نمایشگاه 
شــهرآفتاب امکانات ، پارکینگ و دسترسی خوبی داریم و تا 
زمان برگزاری نمایشگاه این امکانات قطعا توسعه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از دولت و مســئوالن برگزاری نمایشگاه 

کتاب می خواهیم که با نگاه مثبت به برگزاری  این نمایشگاه در 
شهرآفتاب توجه کنند، افزود: تاکنون جلسات مختلفی در این 
خصوص تشکیل شده و حتما مجددا نیز پیگیری خواهد شد و 
ما معتقدیم باید این نکته را متولیان برگزاری نمایشگاه در نظر 
داشته باشند که هرسال برگزاری نمایشگاه کتاب مشکالت 
بسیاری برای مردم ایجاد می کند. سروری افزود: دولت مردمی 
از آنجایی که به فکر مردم است؛ ان شاءاهلل کمک می کنند که 
نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب برگزار شود تا مشکالت کمتری 

را شاهد باشیم./ایسنا

سروری: برگزاری نمایشگاه کتاب، تهران را قفل می کند

خرب فرهنگ و هرن 

موزه ملی ایران اعالم کرد: براساس دستورالعمل صادر شده از سوی معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از این موزه از  شنبه 20 اسفند تا پایان روز یکشنبه 
28 اسفندماه سال 1401 از ســاعت ۹ تا 1۹ امکان پذیر شده اســت. همچنین تاکید شده که گیشه 
بلیت فروشی موزه ملی ایران 45 دقیقه قبل  از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد. موزه ملی ایران، یکی 
از بزرگ ترین، مهم ترین و قدیم ترین موزه های کشور است، که بیشترین یافته های باستان شناسی حاصل 
از کاوش های علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی در قالب دو موزه »ایران باستان« و »باستان شناسی 

و هنر اسالمی ایران« در آن به نمایش درآمده است./ایسنا

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه یک تهران گفت: با دستان یک هنرمند، 
مجسمه چوبی موالنا بر تنه خشــک بر جای مانده از یک درخت چنار در باغ فردوس نقش بست. حمید 
مهری با اعالم این خبر گفت: این تنه های خشک، به گفته اهالی چنار 350 ساله است که با قطر 3 متر پس از 
گذراندن دوران سرسبزی و شادابی خشک و تا یک ارتفاعی باقی مانده و حذف نشده که توسط هنرمند چوب 
تراش به نام استاد عالی، در همانجا بدون جابه جایی به شکل موالنا طراحی و تراشیده شده است تا به صورت  
جلوه ای بصری برای شهر درآید. مهری تصریح کرد: این اقدام ناخودآگاه بنوعی خودجوش ترین کارگاه هنر 

شهری است که در آن ارتباط عمیقی بین هنر،هنرمند و مردم شکل گرفته است./ایسنا

نقش موالنا بر تنه درخت چنار افزایش ساعت بازدید از موزه ملی ایران 


