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 هوالعلیم

 

 های اجنام شده در راستایفعاليتی از گزارش
 منايشگاه کتابو تبليغاتی های فرهنگی نظارت و راهربی فعاليت

 

 

یان فرهنگی همواره مورد توجه مدیران و متول گانه آندر طول ادوار بیست و هفتالمللی کتاب تهران فضای فرهنگی و تبلیغی نمایشگاه بین

دهی سامان، در متبوع خود های حوزهو ضرورت هابه فراخور دغدغه ی دولتی و غیردولتیها و نهادهاها، سازمانارگان هر سالهبوده است و 

قرار نندگان بازدیدکعموم ها و فضای فکری متفاوتی در معرض با نگاه متنوعیهای برنامهو بدین ترتیب  ؛کردنداین فضا مشارکت می

ها و و حدیث حرفبعضاً ، یغو تبلیظارت بر این فضای فرهنگی و فقدان ن این مراکز به دلیل رویکردهای متفاوتالبته و  ؛گرفتمی

 هایی نیز به همراه داشت. ایتینارض

متولیان فرهنگی ن و سوزادلموضوعات فرهنگی روز جامعه،  تعمیقو فرهنگسازی  تبیین،های بالقوه آن برای پایش این فضا و نگاه به ظرفیت

های سمعی و بصری نمایشگاه با محتوایی درخور برای برنامهو  ؛داشته باشند بر این فضاتر و دقیق ظارتینگاهی ن را بر آن داشت تا

  بازدیدکنندگان عرضه شود.

زاری با فرصت اندکی که تا برگشورا ی بزر  تهران تشکیل شد. این ظر مصالزیر ن« فرهنگی شورای» ی اولین باربرابه همین منظور 

کپارچگی یتمام تالش خود را برای تحقق  ،های فرهنگی و تبلیغیظارت بر محتوای سمعی و بصری فعالیتضمن ننمایشگاه کتاب داشت، 

 به کار گرفت. در نمایشگاه  فرهنگی و تبلیغیو انسجام 

 ظه لحاب مهندسی محیطـ خاصه با توجه به زمان اندکی که تا برپایی نمایشگاه کتاب داشت ـ  «فرهنگیشورای »جمله اقدامات درخور از 

های این اقدام فضاهای تبلیغاتی اطراف شبستان اصلی که در سالظارت بر محتوای تبلیغات تجاری بود. در و همچنین نسمعی و بصری 

 گرفت.  تعلق سایر ناشران بهدولتی بود،  خاص ناشرچند گذشته تنها در اختیار 

  .تعلق گرفت فرهنگی های گوناگونی در قالبهایبه فعالیت نمایشگاه و محیطی تبلیغیدرصد کل فضای  03 ینهمچن

 

 از جنس همدلی نمادی؛ «قاصدک»

 نمادی از اتحاد و انسجام. ؛برای یک حرکت فرهنگی یک نماد است صرفاً« قاصدک»

معی امسال با ادوار گذشته این است که محتوای سوجه ممیزه فضای تبلیغی و فرهنگی نمایشگاه 

و بصری نمایشگاه تحت یک نظارت واحد صورت گرفت و با همکاری خوب متولیان مصالی 

 این انسجام و اتحاد محقق شد.، و زیر نظر شورای فرهنگی آن تهران

و تایید  طراحی، نظارت« قاصدک»پوستر و بنر و بیلبورد تبلیغی و فرهنگی با آرم  56قریب به 

های با رویکردی متفاوت از سال« صدای قاصدک»نهایی شد. همچنین رادیوی نمایشگاه با نام 

 رساند.های متنوع، پربار و غنی فرهنگی را به سمع حاضرین و بازدیدکنندگان نمایشگاه میگذشته برنامه
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 های فرهنگیصدای دغدغه؛ «صدای قاصدک»رادیو 

های هرساله از بازدیدکنندگان در خصوص رادیو و فضای سمعی نمایشگاه، نشان از عدم رضایت داشت. پخش تبلیغات صرف نظرسنجی

از سوی « یآلودگی صوت»ای که اذعان به ها فصای صوتی نمایشگاه را برای بازدیدکنندگان نامتبوع کرده بود. بگونهاز ناشران و غرفه

 .داشتتأمل و اهتمام برای بهبود اوضاع  حاضرین در نمایشگاه، جای

صدای » های امسال رادیوپردازد. بیشترین حجم برنامهها میهای رادیوی نمایشگاه به امور تبلیغی ناشران و غرفهدرصد برنامه 56امسال تنها 

به رملموس،  خشک و غی هایی با محتواییبرنامهبا رویکردی خالقانه در فضایی شاد و پویا و به دور از خستگیِ حاصل از شنیدنِ « قاصدک

 : موضوعاتی چونپردازد.  فرهنگی و اجتماعی می روز و مبتالبه جامعه در ابعاد موضوعات

 های آن در بافت دارای زیست فرهنگیسنت و مدرنیته و بررسی مصداق 

 )... فرهنگ تفریحات و سرگرمی )رفاهیات، سفر، اوقات فراغت و 

 و ...( گرایی، محیط زیست پایداریافت، اصالح الگوی مصرف، پرهیز از مصرفمحیط زیست )باز 

 ،گرایی جایگزین فردگرایی، هنجارها و ناهنجارها، جمع عادتها، ارتباطات انسانی و اجتماعی )تالش در بهبود رفتارها

 های خودجوش اجتماعی و ....(دوستی، ترویج حرکتنوعهم

 یها و فضای مجازرسانه 

 بایدها ونبایدها و ...( و سالمت )سالمت جسم، سالمت روان، زیبایی و تناسب اندام، بهداشت 

 بازاریابی و تبلیغات در تمام مسائل خرد و کالن فرهنگی 

 های بهچشمی، آموزشپرهیز از چشم و همها و عالیق و استعدادهای شخصی، های سنی، توجه به تواناییآموزش )توجه به رده 

 های آموزش و ...(گرایی، آموزش سبک زندگی، توجه به روشدور از تجمل

 اخالق در زیست فرهنگی 

 دهی و....(معلولیت و ناتوانی جسمی و ذهنی )تبیین باورها و نگاه اجتماع، ترویج خودباوری، ترویج خدمات 

 فرهنگ ترافیک 

 ..... 
های مهم طالعیهپخش ا، در هنگام بازدید از نمایشگاه یسندگان، هنرمندان و بازیگران و نوباکس سیال خبری و مصاحبه با مسئولین کشور

های های شاد و متناسب با فضای نمایشگاه و مناسبت، پخش موسیقی و ترانههای مهم جنبی نمایشگاه، گمشدگان، و ...()همچون برنامه
 است.« صدای قاصدک»رادیو های از دیگر بخش های متناسب با روز شهادت  و ... تقویمی روز، پخش مداحی و برنامه

 
 جمعیت و تحدید نسل برنامه ویژه رادیو قاصدکافزایش 

در این  یو پرمحتوای متنوع هایبرنامه، تک فرزندی های خانوادگی و اجتماعیو آسیب افزایش جمعیت و تهدیداتدلیل اهمیت موضوع به 
 شود.های مختلف از رادیو قاصدک برای بازدیدکنندگان پخش میتهیه شده است که در زمان حوزه موضوعی

  
 وجه ممیزه رادیو قاصدک

ها، اوال پرداختن به موضوعات روز جامعه با محتوایی جذاب و در عین حال عمیق و کاربردی برای مخاطبین است، ویژگی ممتاز این برنامه
 اهمیت ویژه دارد:ها و پخش آنها در بازده زمانی کمتر از دو دقیقه، به دو لحاظ ا کوتاه بودن برنامهثانی

یک؛ اینکه به دلیل سیال بودن حضور مخاطب در فضای نمایشگاه این برنامه های کوتاه در هنگام حرکت و جابه جایی بازدیدکنندگان، به 
 شود.طور کامل به ایشان منتقل می

یه این شود. چرا که متاسفانه واقع قضطوالنی می هایهای معمولِ ناشی از شنیدن برنامهها، مانع از خستگیدو؛ اینکه عدم طوالنی بودن برنامه
 تر هستند!های اندکهای اندک و وقتگذاریهای کوتاه، فرصتاست که مردم ِ عصرِ حاضر، مردم پیام
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 «قاصدک»های گرافیکی رحط

 ارت و در فضاهای مختلفطراحی، نظ «قاصدک»پوستر و بنر و بیلبورد تبلیغی و فرهنگی با آرم  56همانگونه که اشاره شد قریب به 

 نمایشگاه نصب شد.

 

 های آزاد: طرح .1

 های عبارتند از: محورهای موضوعی این طرح

و رفتار اجتماعی، افزایش  محیط زیست ،زندگی روزمرهو سبک زندگی  ، زندگی و آداب شهروندی،رهنمودهای رهبری

و  تفریحاتاوقات فراغت،  و ارزش کتاب، تربیت فرزندان، فرهنگ کتابخوانیجمعیت و تحدید نسل، فضای مجازی، 

مصرف ، مذهبیـ مناسبتی، انقالب و جهان اسالم، اخالق، ارتباطات انسانی، بهداشت و سالمت جسمی و روانی، سرگرمی

کودک و  ،فرهنگی هایتعامل کتاب با دیگر عرصهو ....(،  ایهای رایانهفرهنگی )هنر، تئاتر، سینما، موسیقی، اینترنت، بازی

 و .... امید و آرامش، کتاب و تعهد اجتماعی، مواجهه عمومی با کتاب، درک کتاب

 افزایش جمعیتپوسترهای  .2
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 مقام معظم رهبر:تصاویر  .3

 تصویر تمام قد از حضرت آقا 

حضرتشان در این تصویر به  حضرت آقا که دست علمداری عکس قدی

مراه  ایشان به ه رو به افق نگاهچهره خندان و خوبی نمایان است به انضمام 

قابی از چهره حضرت امام)ره( که نگاه امام در این قاب رو به حضرت 

آقا و در راستای نگاه ایشان است؛ این تصویر را منحصر به فرد، زیبا و 

ه ای بسیار زیبا بی گوشه تصویر، جلوههاگلجذاب کرده است. خاصه 

  عکس داده است.

 

 9 تصویر ناب و قدیمی 

خط ایشان ای کوتاه با دستآقا در دیدار با خانواده شهدا به همراه جمله تصاویر  قدیمی، ناب و دست اول حضرتتصویر از  9

 متناسب با موضوع تصویر.
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 «اتفاقا»مپین ک .4

طالعه ی مهای خود براتوان از زمانها و شرایطی که فرد میتلنگرهایی است نوشتاری و تصویری در خصوص موقعیت« اتفاقا»پوسترهای 

 کتاب استفاده کند. 
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 پوستر ویژه چند .5

دو پوستر از سید حسن نصراهلل و مقاومت اسالمی لبنان و همچنین پوستری از حاج عبداهلل والی از سری پوسترهای ویژه نمایشگاه امسال 

 است.
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 پوسترهای خطاطی شده توسط هنرمندان کشور .6
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 کارتون کتاب .7

های المللی دوساالنه کارتون کتاب که توسط نهاد کتابخانهبرگزیده در جشنواره بین از میان کاریکاتورهای هاپوسترتصاویر این 

 شود، انتخاب و در فضاهای مختلف مصلی نصب شده است. عمومی کشور برگزار می
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 دو برنامه فرهنگی ویژه

 ؟خوانیممیکتاب چرا  .1

 کتابخوانی و پایش دالیل مطالعه کتاباین طرح با هدف ترویج فرهنگ 

 شود.توسط مردم، برای دومین بار در نمایشگاه امسال اجرای می

 

 

 

 

 

 

 خانه خوبان .2

ای است ایرانی با سبک زندگی بومی و خانه

ها و های متنوع فرهنگی و کارگاهاسالمی. برنامه

 هایهایی مرتبط با این موضوع در زماننشست

هایی در همچنین نمایششود. مختلف اجرا می

فضای آزاد و با هدف انتقال مفاهیم مرتبط با 

سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی برای عموم 

 بازدیدکنندگان به اجرا در خواهد آمد.
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 1000027پیامکی امانه س

 

سامانه، یک سامانه پیامکی مشارکتی است میان برگزارکنندگان این 

 نمایشگاه و بازدیدکنندگان. 

در طول مدت اعالم حضور خود در نمایشگاه،  ضمنبازدیدکنندگان 

نند از تواپیدا کرده و می یشگاه اطالع های فرهنگی نمااز برنامهحضور 

سوی رادیوی نمایشگاه که از  یهایظرسنجین طریق همین سامانه، در

 .نمایندرکت ، ششودمطرح می

  


