
مدیرکل مطبوع�ات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�امی اختص�اص 
س�همیه کاغ�ذ ب�ه مطبوع�ات را در درازمدت 
اش�تباه خواند و گفت: راه حل اساس�ی مشکل 
کاغذ تقویت کیفی و کمی تولید داخل اس�ت و 
تا رس�یدن به این مرحله بای�د با نظارت دقیق، 

واردات کاغذ را با ارز نیمایی انجام دهیم. 
ایمان شمس��ایی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرن��ا، اظهار داش��ت: یاران��ه ای که وزارت ارش��اد به 
مطبوع��ات می ده��د بخش��ی از هزینه ه��ای آنها را 
پوشش می دهد. وظیفه قانونی ارشاد، پرداخت یارانه 
مطبوع��ات و معرف��ی خبرنگاران به صن��دوق هنر و 
اقدامات دیگر اس��ت و بحران کاغذ مطبوعات مسأله 
ای اس��ت که چند س��ال اخیر به وجود آمده. ممکن 
است رسانه ای هزار تن مصرف داشته باشد که ارشاد 

صرفا می تواند بخشی از آن را حمایت  کند. 
وی ضم��ن اعالم خبر برگزاری جلس��ه ای در این 
رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز توضیح 
داد: اگر تصمیمی در این رابطه گرفته ش��ود، اعالمش 
ب��ا وزارت صمت اس��ت. کاغذ یک موضوع فرابخش��ی 
اس��ت  و متولی آن فقط وزارت ارش��اد نیست. معاونت 
فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیز با این 
موضوع درگیر است. چون مصرف کاغذ در بخش کتاب 
خیلی بیشتر از مطبوعات است. همچنین تامین کاغذ 

و مقوا برای بس��ته بندی و دفتر و مصارف تبلیغاتی به 
وزارت صمت مربوط می شود.  شمسایی با بیان این که 
دولت به کاالهای اساس��ی ارز ترجیحی می دهد اظهار 
داش��ت: بین دو موضوع دارو و کاغذ روزنامه، قطعا دارو 
اهمیت بیش��تری دارد و منطقی اس��ت در اولویت قرار 
بگیرد.  وی در پاس��خ به س��والی درباره مشکالت کاغذ 
روزنامه هفت صبح و ضمائم همش��هری گفت: روزنامه 
هفت صبح در چند روز گذش��ته منتش��ر ش��ده است. 
منتشر نش��دن ضمائم همشهری نیز احتماال ربطی به 
کاغذ ندارد. س��الئق رس��انه ای مردم به سمت فضای 
مجازی رفته است. برخی روزنامه ها نیز چند وقتی است 
که آنالین منتشر می شوند. خیلی از رسانه ها قبل از این 
که مشکالت کاغذ پیش بیاید نسخه های الکترونیک را 
منتشر کردند. روزنامه همشهری وقتی برخی ضمائم را 
منتشر نمی کند؛ دلیلش صرفا کمبود کاغذ نیست. البته 
خودش��ان باید دلیلش را بگویند.  شمسایی با یادآوری 

این ک��ه رئیس جمهور و مع��اون اول وی برای تقویت 
تولید داخل��ی برنامه ریزی می کنند توضیح داد: واردات 
کاغذ با مشکالتی مثل خیس شدن و معطلی در گمرک 
مواجه است. ولی اگر تولید داخلی داشته باشیم، کاغذ 
به راحتی از مازنداران به سراس��ر کشور ارسال می شود. 
بنای دولت بر این است که ساختارهای تولید کاغذ در 
داخل را تقویت کند. در حال حاضر در شیراز و مازندران 
و خوزستان کارخانه داریم که خط تولید این کارخانه ها 
باید بیشتر شود. کشوری که خودرو، ماهواره و موشک 
تولید می کند حتما می تواند کاغذ هم تولید کند. برای 
نش��ریات نیاز به چندهزار تن کاغذ س��االنه داریم. اگر 
روزی این موض��وع را تقویت می کردیم و نگاهمان به 
خارج نبود، با هر بار نوسانات ارز دچار مشکل نمی شدیم.  
وی راهکار دولت را تقویت تولید داخل دانست و گفت: 
دولت برنامه اش این است که کارخانه های کاغذ تولید 
داخ��ل را تقویت و خ��ط تولید را اضافه کند اما ما نمی 
توانیم به روزنامه  ها و مطبوعات بگوییم منتشر نشوید تا 
خطوط تولید داخل تقویت شود. تا آن زمان باید بانک 
مرک��زی و وزارت صمت ارز نیمایی فراهم کنند تا نیاز 
مطبوع��ات را تا حدی تامین کنیم. بای��د واردات کاغذ 
را تس��هیل کنیم که البته این موضوع در حوزه وظایف 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست. ما می توانیم به عنوان 
مدعی العموم نشریات این موضوع را بیان کنیم. ولی 

این کار صنعتی و ارزی است. 

  25  November  2021  /1443 شماره  5563 /  سال 25 / پنجشنبه  4 آذر 1400 / 19 ربیع الثانی www.asrazadionline.ir

عص�ر آزادی آناین/  س�رویس فرهنگ�ی - محمد 
فرج پور باسمنجی:

در ده��ه های چهل و پنجاه آثارهن��ری زنده یاد دکتر غالم 
حسین ساعدی۱۳۱۴ ه.ش تبریز،۱۳۶۴ ه.ش پاریس محافل 
نمایش��ی و هنری تهران و تمام ش��هرهای بزرگ کشور را فرا 
گرفته بود و آثار و نمایشنامه های این نویسنده ی چیره دست 
تبریزی نقل دوس��تداران فرهنگ و هنر و رسانه ها و محافل 

عمومی قرار می گرفت.
نگاهی به زندگی و آثار غالم حس��ین ساعدی که از وی به 
عنوان پرکار ترین نویسنده و داستان سرا و نمایش نامه نویس 
ایران در دهه های مذکور یاد میشود، نشان میدهد که قدرت 
تخیل و قلم منحصر به فرد، وی را در زمره ی نویس��ندگان و 
اندیش��مندان تاریخ معاصر ایران قرار داده و ارتباط با مردم و 
روشن فکران و خط و مشی های سیاسی و فرهنگی او شهرت 
ملی را به دنبال داشته و سفرهای مطالعاتی او به اروپا و آسیا 
و آمریکا و مسلط بودن به زبان های ترکی آذربایجانی، ترکی 
استانبولی، فارسی، انگلیس��ی و فرانسه در دهه های گذشته 
س��اعدی را به چهره ممتاز روش��ن فک��ری و نماینده ی وقت 

جامعه ی فرهنگی ایران در آورده بود.
واقعیت این اس��ت که ساعدی تمرین سیاسی و فرهنگی را 
زمانی که دانش آموز دبیرس��تان منص��ور تبریز بود، از حال و 
هوای حکومت دموکرات ها در آذربایجان اخذ کرده و در زمان 
این حکومت در تبریز وی در نشریات جوانان آذربایجان، صعود، 
فریاد به زبان ترکی آذربایجانی قلم فرس��ایی میکرد و مقاالت 
و نوشتار این نوجوان نابغه نشان از فردای روشن مردی میداد 
که بیست س��ال بعد ساعدی را در قله ی نمایشنامه نویسی، 
فیلمنامه نویس��ی و داستان نویسی کوتاه و بلند ایران قرارداد. 
آثار او در بنگاه های انتشاراتی مهم پایتخت به چاپ های متعدد 
میرسید و فیلمنامه های او از سوی فیلم سازان وقت تهران فیلم 

سینمایی می شد و روی پرده های اکران قرار میگرفت.
با این حال در آثار و نوشته های ساعدی که پزشک عمومی 
را از دانش��گاه وقت تبریز و دکترای روانشناسی تخصصی را از 
دانشگاه تهران اخذ کرده بود که عالوه بر مشی روشن فکری، 

الیه های مردمی و درد و آالم اجتماع نیز به چشم میخورد .
مطب ساعدی در گیشای تهران به محل تجمع روشن فکران 
وقت همچون جالل آل احمد، پروفس��ور رضا براهنی، احمد 
شاملو، صمد بهرنگی، سیروس طاهباز، م آزاد و… درآمده بود 
و از امتیازات این روانپزشک و نمایشنامه نویس طبابت مجانی 

مراجعه کنندگان طبقات پایین مردم تهران بود.
س��اعدی س��ه بار زندان را در دوره های فروپاشی دموکرات 
ها در تبریز، ملی ش��دن نفت و دهه ی پنج��اه در زندان های 
س��اواک را داش��ت و با اینکه در برخی از مواقع به همکاری با 
دستگاه فرهنگی و تبلیغاتی رژیم پهلوی نیز مبادرت می کرد 
ولی خ��وی انتقادی و انعکاس آالم مردم و همچنین واقعیات 
هنری وی را به آزاداندیشی و مبارزه با دیکتاتوری نیز کشانده 
بود و روح س��رکش او همیش��ه در تالطم بوده و فراز و نشیب 
های زیادی در زندگی ش��خصی و سیاسی به صورت مثبت و 

منفی داشته است.
محمود دولت آبادی از ساعدی به عنوان مهم ترین استوانه ی 
نمایش��نامه نویس��ی و داستان س��رایی اوج حکومت شاه یاد 
می کرد و کنترل این نویس��نده ی مش��هور ملی برای دستگاه 
حاکم وقت نیز چندان آس��ان نبود. آنجا که محافل فرهنگی 
و هن��ری و بین المللی از جمله یونس��کو و انجمن قلم برخی 
از کش��ور ها و وابسته های فرهنگی سفارتخانه های بزرگ از 
حضور س��اعدی در محافل بین المللی و کشورشان استقبال 
میکردند و سخنرانی های علمی و هنری او در کالج های هنری 
و مراکز فرهنگ��ی اروپایی و آمریکایی در زندگی این هنرمند 
ثبت شده است و دوم آذر سالروز درگذشت این چهره ی ملی و 
هنری ایران در پاریس به دنبال خونریزی دستگاه گوارش بود 
که نویسنده ی این سطور برای آگاهی نسل جوان به سالشمار 
زنده یاد دکتر ساعدی مشهور به گوهر مراد و فهرست آثار وی 

از دانشنامه ی رشد آموزش پرورش اشاره میکند.
سالشمار غالمحسین ساعدی )گوهر مراد(

۱۳۱۴ تولد روز س��ه ش��نبه 2۴ دی ماه نام پدر: علی اصغر 
نام مادر: طیبه

۱۳۱۶ تولد برادر علی اکبر 2۶ آذر ماه
۱۳22 تولد خواهر ناهید

۱۳22 ورود به دبستان بدر
۱۳۳0 آغاز فعالیت هم زمان با نهضت ملی

۱۳۳۱ مس��ئولیت انتش��ار روزنامه های “فریاد” و “صعود” 
و “جوانان آذربایجان” و انتش��ار مقاالت و داستان در این سه 

روزنامه و همچنین “دانش آموز” چاپ تهران.
۱۳۳2 بعد از کودتای 28 مرداد به مدت دو ماه مخفی می 

شود. ش��هریور سال ۱۳۳2 دستگیر و چند ماه در زندان بسر 
می برد. نوشتن داستان بلندی به نام “نخود هر آش” که چاپ 

نشده است.
۱۳۳۴ ورود به دانشکده پزشکی تبریز

۱۳۳5 همکاری با مجله سخن و انتشار داستان “مرغ انجیر” 
چاپ و انتشار “پیگمالیون” )داستان و نمایشنامه( در تبریز

۱۳۳۶ انتش��ار داس��تان “خانه ه��ای ش��هرری” در تبریز. 
نمایشنامه “لیالج ها” در مجله سخن

۱۳۳7 رهبری جنبش های دانشجویی و اعتصابات دانشگاه 
تبریز، آشنایی و دوستی با صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، مفتون 

امینی، کاظم سعادتی، مناف ملکی.
نوشتن داس��تان کوتاه “شکایت” و نمایشنامه تک پرده ای 

“غیوران شب”
۱۳۳8 نمایشنامه تک پرده ای “سایه شبانه”

۱۳۳9 انتش��ار نمایش��نامه “کار با فک ها در سنگر” ناشر 
کتابفروشی تهران- تبریز

انتشار مجموعه داستانهای کوتاه “شب نشینی با شکوه” در 
تبریز و نمایشنام سفر مرد خسته )۴ پرده( چاپ نشده.

۱۳۴0 فارغ التحصیل دانش��کده پزشکی و گذراندن پایان 
نامه ای به نام “علل اجتماعی پیس��کونوروزها در آذربایجان” 
که بعد از ماهها بحث و جدل با اکراه پذیرفته می شود- انتشار 

نمایشنامه “کالته گل” به صورت مخفی در تهران.
۱۳۴۱ مسافرت به تهران و اعزام به خدمت سربازی- طبیب 
پادگان سلطنت آباد به صورت سرباز صفر، نوشتن داستانهای 
کوت��اه درباره زندگی س��ربازی که چند داس��تان به نام های 
“ص��دای خونه”، “پادگان خاکس��تری”،”مانع آتش” در مجله 

کلک چاپ شده است.)بعد از مرگش(
افتتاح مطب ش��بانه روزی به اتفاق برادرش دکتر علی اکبر 
در دلگش��ا، همکاری با کتاب هفته ومجله آرش، آش��نایی و 
دوس��تی با احمد شاملو، جالل آل احمد، پرویز ناتل خانلری، 
رضا براهنی، محمود آزاد تهرانی، سیروس طاهباز، محمد نقی 
ابراهیمی، رضا سید حسینی، بهمن فرسی، به آذین، اسماعیل 

شاهرودی، جمال میرصادقی …
۱۳۴2 انتش��ار ده الل بازی )پانتومیم( که پانتومیم “فقیر” 

توسط جعفر والی در تلویزیون اجرا شد.
ورود به بیمارس��تان روان��ی “روزبه” جه��ت اخذ تخصص 

بیماریهای اعصاب و روان
آش��نایی و همکاری با دکتر مس��عود میربها و دکتر حسن 

مرندی
همکاری با موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی و انتشار 
تک نگاری “ایلخچی” توس��ط همان موسسه و چاپ مقاالت 

علمی در مجله روان پزشکی.
ترجمه کتاب “شناخت خویشتن” )آرتور جرسیلد( با دکتر 
محمدتقی براهنی- چاپ تبریز. ترجمه کتاب “قلب و بیماریهای 
قلبی و فشار خون” )ه�. بله کسلی( با دکتر محمدعلی نقشینه- 

چاپ تبریز، همکاری با کتاب هفته.
۱۳۴۳ س��فر به آذربایجان و حاصلش نوش��تن تک نگاری 

“خیاویا مشکین شهر”؛ الل بازی “در انتظار” در مجله آرش.
انتش��ار هشت داستان پیوسته به نام “عزاداران بیل” توسط 

انتشارات نیل تهران.
۱۳۴۴ انتشار نمایشنامه “چوب بدستهای ورزیل” انتشارات 
مروارید- تهران که به کارگردانی جعفر والی در تاالر س��نگلج 
روی صحنه آمد. انتش��ار تک رنگی “خیاویا مش��کین شهر” 
توس��ط موسس��ه تحقیقات و مطالع��ات اجتماعی. انتش��ار 
نمایش��نامه “بهترین بابای دنیا” انتشارات شفق- تهران که به 

کارگردانی عزت اهلل انتظامی در تاالر سنگلج روی صحنه آمد. 
نوش��تن داستان بلند “مقتل” که دو فصل آن در مجله نگین 
س��ال ۱۳۴9 چاپ می شود. س��فر به جنوب و حاشیه خلیج 
فارس برای بررس��ی و مطالعه وضع اجتماعی و آداب و سنن 

بومی آن خطه.
۱۳۴5 انتشار تک نگاری “اهل هوا” توسط موسسه تحقیقات 
و مطالعات اجتماعی. انتشار مجموعه داستان “دندیل” انتشارات 

جوانه- تهران.
انتش��ار “پنج نمایشنامه از انقالب مش��روطیت” انتشارات 

اشرفی- تهران.
نمایش��نامه های “بامها و زیر بامه��ا” و “از پا نیفتاده ها” به 
کارگردان��ی جعف��ر والی در تلویزیون و “ننه انس��ی” در تئاتر 
سنگلج اجرا شد. نمایش “گرگها” و نمایش “گاو” در تلویزیون 

به کارگردانی جعفر والی اجرا شد.
انتش��ار مجموعه داس��تان “واهم��ه های بی نام و نش��ان” 
انتشارات نیل- تهران، که داستان “آرمش در حضور دیگران” از 
این مجموعه توسط ناصر تقوایی به صورت فیلم درآمد. انتشار 
نمایش��نامه “آی بی کاله، آی با کاله” انتشارات نیل- تهران، 
که به کارگردانی “جعفر والی” در تاالر سنگلج به روی صحنه 
آمد. انتشار “خانه روشنی” پنج نمایشنامه- انتشارات اشرفی- 
تهران که نمایش��نامه ” خانه روشنی” توسط علی نصیریان و 
نمایش��نامه “دعوت” توسط جعفر والی”، کارگردانی و به روی 
صحنه رفت. نمایشنامه :”دس��ت باالی دست” به کارگردانی 
جعفر والی، نمایشنامه “خوشا به حال برد باران” به کارگردانی 

داوود رشیدی در سال ۱۳۴۶ در تلویزیون اجرا شده است.
مذاکره با دولت وقت به اتفاق جالل آل احمد، رضا براهنی و 

سیروس طاهباز برای رفع سانسور از اهل قلم و مطبوعات.
تشکیل هسته اصلی کانون نویسندگان.

همکاری با مجله های جهان نو، فردوس��ی، خوش��ه، نگین 
و جنگ های ادبی، انتش��ار داس��تان “ترس و لرز” )۶ داستان 
پیوسته( انتش��ارات زمان- تهران. انتشار نمایشنامه “دیکته و 
زاویه” )2 نمایش��نامه( انتشارات نیل- تهران که به کارگردانی 

داوود رشیدی در تاالر سنگلج به اجرا در آمد.
سفر به آذربایجان و منطقه “قراداغ” جهت تدارک تک نگاری 
“قراداغ” که قس��متهایی از آن به نام “کلیبر” و “مرند”، “اهر”، 
“خوی”، “رضائیه” در مجله “پیک جوانان” سال ۱۳5۱ به چاپ 

رسید.
۱۳۴8 انتشار رمان “توپ” انتشارات اشرفی- تهران.

انتشار نمایشنامه “پرواربندان” انتشارات نیل- تهران که به 
کارگردانی محمدعلی جعفری در تهران و شهرستانها به روی 

صحنه آمد.
انتش��ار فیلمنامه “فصل گستاخی” انتشارات نیل- تهران و 
“گم شده لب دریا” داستان کودکان که توسط کانون پرورش 

فکری کودکانت و نوجوانان منتشر شده است.
۱۳۴9 انتشار نمایش��نامه “وای بر مغلوب” انتشارات نیل- 
تهران که به کارگردانی داوود رش��یدی در تاالر س��نگلج اجرا 

شد.
انتشار نمایشنامه “جانشین” انتشارات نیل- تهران.

فیلمنامه “ما نمی ش��نویم” )سه فیلمنامه کوتاه( انتشارات 
پیام- تهران.

نمایشنامه “ضحاک” که به دلیل سانسور وقت منتشر نشده 
است.

۱۳50 انتش��ار فیلمنامه “گاو” براس��اس قصه ای از کتاب 
عزاداران بیل که در سال ۱۳۴8 توسط داریوش مهرجویی به 
صورت فیلم درآمد. انتش��ار نمایشنامه “چشم در برابر چشم” 

انتش��ارات امیرکبیر- تهران که در سال ۱۳5۱ به کارگردانی 
“هرمز هدایت” به روی صحنه رفت. ۱۳5۳ انتشار مجله الفبا با 
همکاری نویسندگان معتبر روزگار، ناشر امیرکبیر که مجموعاً 
۶ ش��ماره به چاپ رسید. نوشتن نمایشنامه “مار در محراب” 
که به خاطر سانسور وقت در سال ۱۳72 تحت عنوان “مار در 

معبد” توسط انتشارات به نگار به چاپ رسید.
چاپ داستان “بازی تمام شد” در کتاب اول الفبا.

۱۳5۳ در اردیبهشت ماه سفر به “السگرد” در اطراف سمنان 
جهت تهیه تک نگاری راجع به شهرکهای نوبنیاد، دستگیری 
توسط ساواک و انتقالش به زندان “قزل قلعه” و بعد به زندان 
“اوین” که مدت یکسال را در سلول انفرادی گذراند و شکنجه 
ش��د. پیش از این بارها توسط س��اواک و شهربانی دستگیر و 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که یک بار منجر به بستری 

شدنش در بیمارستان جاوید شد.
نگارش رمان “تاتار خندان” که در زندان نوشته شده است.

در ده��ه 50 ضمن فعالیت سیاس��ی گس��ترده ای با طیف 
وس��یعی از مبارزان راه آزادی ارتباط دارد که تا پایان عمرش 

ادامه پیدا می کند.
انتش��ار کتاب “کالته نان” داس��تانی برای کودکان، ناش��ر 

امیرکبیر- تهران
۱۳5۴ آزادی از زندان- انتش��ار “عاقبت قلم فرس��ایی” )2 

نمایشنامه( انتشارات آگاه تهران.
فیلمنامه “عافیتگاه” که بعد از مرگش توس��ط انتش��ارات 

“اسپرک” در سال۱۳۶8 به چاپ رسید.
سفر به شمال و نوشتن نمایشنامه “هنگامه آرایان” که هنوز 

چاپ نشده است.
۱۳55 سفر به تبریز و نوشتن رمان “غریبه در شهر” که بعد 
از مرگش در سال ۱۳۶9 توسط انتشارات اسپرک منتشر شد.

۱۳5۶ انتشار “گور و گهواره” )سه داستان( انتشارات آگاه- 
تهران براساس داستان “آشغالدونی” از این مجموعه فیلمنامه 
ای به اس��م “دایره مینا” نوش��ته ش��د که توس��ط “داریوش 

مهرجویی” به صورت فیلم درآمد.
انتشار نمایشنامه “ماه عسل” انتشارات امیرکبیر- تهران

چاپ نمایش��نامه تک پرده ای “رگ و ریش��ه دربدری” در 
کتاب ۶ الفبا

ترجمه برخی از آثارش به زبانهای روسی، انگلیسی و آلمانی
سخنرانی در شبهای شعر انجمن گوته، تحت عنوان “شبه 
هنرمند” که در سال ۱۳57 توسط انتشارات امیرکبیر در کتاب 

“ده شب” به چاپ رسید.
۱۳57 س��فر به آمریکا بنا به دعوت انجم��ن قلم آمریکا و 
ناشرین آمریکایی. ایراد سخنرانیهای متعدد و عقد چند قرارداد 

برای ترجمه کتابهایش با ناشر معروف “راندم هاوس”.
سفر به لندن در پاییز همان سال و همکاری با احمد شاملو 

در انتشار روزنامه فرهنگی- سیاسی “ایرانشهر”.
بازگشت به ایران در اوایل زمستان سال ۱۳57

انتش��ار “کالته کار” داس��تان کودکان، انتشارات امیرکبیر- 
تهران

۱۳58 انتش��ار مقاالت سیاسی و اجتماعی در روزنامه های 
کیهان، اطالعات، انتشار داستان “واگن سیاه” در کتاب جمعه 

شماره اول.
۱۳59 نوش��تن قصه ها و نمایشنامه هایی که هنوز منتشر 
نشده است از جمله داستانهای “اسکندر و سمندر در گردباد”؛ 
“بوس��ه ع��ذرا”، “خانه باید تمیز باش��د”، “جوج��ه تیغی” و 
نمایشنامه های “خرمن سوزها”، “باران”، “پرندگان در طویله” 
و تعدادی داستان و نمایشنامه که ناتمام و بدون عنوان برجای 

مانده است.
داستان بلند و به هم پیوسته “سفرنامه سفیران خدیو مصر 
به دیار امیر تاتارها” که از سالهای قبل شروع به نوشتن کرده و 
چند قسمت آن در مجله “آرش” به چاپ رسیده است. داستان 
“شنبه شروع شد” در مجله آرش چاپ شده و نمایشنامه تک 
پرده ای “خیاط جادو شده” و داستان “میهمانی”، “ساندویچ” 
و “آشفته حاالن بیدار بخت” در مجله های آدینه، دنیای سخن 

و کتاب به نگار و آرش چاپ شده است.
۱۳۶0 سفر به پاریس در اواخر سال ۱۳۶0

ازدواج با خانم بدری لنکرانی.
۱۳۶۱- ۱۳۶۴ در خالل این س��الها اقدام به انتش��ار مجله 
الفبا)چاپ پاریس( کرده و چند نمایشنامه به نامهای “اتللو در 
س��رزمین عجایب” و “پرده داران آینه افروز” و چند فیلمنامه 
ب��ه نام های “دکتر اکبر” و “رنس��انس” و با همکاری داریوش 
مهرجویی فیلمنامه “مولوس کورپوس” براساس داستان “خانه 
باید تمیز باشد” را نوشته است و بسیاری مقاالت و داستان و 
نمایشنامه ها که ناقص مانده اس��ت. ۱۳۶۴ فوت در روز دوم 

آذرماه، دفن در گورستان پرالشز پاریس.

از دبیرستان منصور تبریز تا مراکز هنری بین المللی دنیا

دبیر شورای فرهنگ عمومی:

ُمد را در جامعه اسالمی به رسمیت شناختیم
دبی�ر ش�ورای فرهن�گ عمومی به 
قوانین حوزه پوشش و آرایش متقارن 
با اس�ام اش�اره کرد و گفت: ُمد را در 
جامعه اس�امی به رسمیت شناختیم 
که همچون غذا یک نیاز اس�ت و باید 
فع�االن و به وی�ژه طراحان لب�اس در 

کشور َسبک ساز باشند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، س��ید مجید امامی دبیر ش��ورای فرهنگ 
عمومی در جلسه هم اندیشی حوزه عفاف و حجاب و پوشش ایرانی و اسالمی، 
به ضرورت س��اماندهی عفاف و حجاب در کش��ور اش��اره کرد و گفت: مصوبه 
س��اماندهی عفاف و حجاب در ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی در کنار قانون 
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی و سند راهبردی گس��ترش و ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب سبب شده است که در شورای فرهنگ عمومی به این مسئله 
توجه ویژه ای داشته باشیم و با کارگروه ساماندهی مد و لباس در راستای این 
قوانین فعالیت های خود را تعریف می کنیم. وی در تش��ریح س��ند راهبردی 
سبک ایرانی و اسالمی گفت: این سند پیشرفته ای است که در آن به مسئله 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پوشش اشاره شده است. شرایط کنونی پوشش 
در ایران به دلیل شرایط اقتصادی با مشکالتی روبرو شده است و حتی از یک 
نظ��ام مد غربی هم برخوردار نیس��ت. وی گفت: در این قوانین به پوش��ش و 
آرایش متقارن با اسالم اشاره شده است و ُمد را در جامعه اسالمی به رسمیت 
شناختیم که همچون غذا یک نیاز است و باید فعاالن و به ویژه طراحان لباس 
َس��بک ساز باشند.  امامی به نقش محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
ح��وزه حجاب، عفاف، مد و لباس اش��اره کرد و گف��ت: راهبرد مباحث لباس، 
حجاب و عفاف به ش��ورای فرهنگ عمومی س��پرده شده است که ما در کنار 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارش��ادی اس��المی و کارگروه ساماندهی مد و 
لباس، یک لشکر و جبهه را به تماشا خواهیم نشست. سفره لباس مردم را باید 
به نحوی ارائه کرد که خانواده ها نگرانی نداش��ته باشند. دبیر شورای فرهنگ 
عمومی گفت: جوانان به واس��طه پوشش، دنبال متمایز شدن هستند و ما در 
این حوزه با یک مجموعه فرهنگی روبرو هستیم، که زیر شاخه های متنوعی 
همچون ایده، آموزش، فلس��فه، طراحی، بازاریابی و وسایل جانبی را دربر می 
گیرد. امامی به گفتمان س��ازی در حوزه پوش��ش اشاره کرد و گفت: به جای 
برخوردهای هزینه ساز باید به س��وی گفتمان سازی حرکت کنیم. گفتمانی 
که بر اساس حیا و آرامش در خانواده ها شکل بگیرد.    دبیر شورای فرهنگ 
عمومی از انتصاب طیبه عزت اللهی در مجموعه ساماندهی مد و لباس کشور 
استقبال کرد و گفت: وی از معدود متخصصان حوزه انسان شناسی و زیبایی 
شناس��ی بومی در ایران هس��تند و باید دیدگاه هنری و علمی را با طراحان به 

اشتراک بگذارند تا این ایده ها وارد عرصه تولید و در جامعه مصرف شود.

روزنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی
صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی پیمان

مدیر عامل و مدیر مسئول: سید فرید پیمان
رییس هیئت مدیره و سردبیر: دکتر سید وحید پیمان

لیتوگرافی و چاپ: پیمان چاپ تبریز
گروه 4 رتبه بندی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده:

هیئت مدیره شرکت 

آگهى دعوت سهامداران شرکت آذرین کتا  (سهامى خاص)
 ثبت شده به شماره 6291 و شناسه ملى 10200123233 

جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده  و
 مجمع عمومى عادى بطور   فوق العاده

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ تاکید کرد:

واردات کاعذ با ارز نیمایی تا رسیدن به خودکفایی

ماهنامه آمریکایی:

 »امیر جدیدی« 
برای نامزدی 
اسکار شانس 
دارد

ماهنامه آمریکایی سینمایی فرهنگی »ونیتی فر« نوشت: امیر جدیدی برای بازی ماهرانه در فیلم »قهرمان« 
بخت حضور در جمع نامزدهای جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو خبرنگار حوزه هالیوود مجله ونیتی فر در گفت وگویی به رقابت داغ 
برای جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در اسکار 2022 پرداختند و پیش بینی کردند امیر جدیدی در 
 Don’t( کن��ار رقبای قدری چون لئوناردو دیکاپریو برای نقش آفرینی پخت��ه در فیلم به باال نگاه نکن
 King( وی��ل اس��میت ب��رای بازی ج��ذاب، صمیمانه و جادویی در فیلم ش��اه ریچ��ارد ،)Look Up
 The( بندیکت کامبربچ برای بازی در نقش پیچیده فیل بوربانک در فیلم قدرت س��گ ،) Richard
Tick, Tick...( !ان��درو گارفیل��د برای هنرنمای��ی در فیلم تیک، تیک ... ب��وم ،)Power of Dog

 The Tragedy of( دنزل واش��نگتن ب��رای بازی فوق الع��اده در فیلم تراژدی مکب��ث ،) !Boom

Macbeth( و خواکین فینیکس برای بازی متفاوت در فیلم کامان کامان، ش��انس حضور در جمع 5 
نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول نودوچهارمین دوره از جوایز اسکار را دارد.

دیوید کنفیلد، خبرنگار ونیتی فر، در بخشی از پیش بینی های خود درباره نامزدهای جایزه بهترین بازیگر 
مرد این دوره از جوایز اس��کار گفت: انتخاب من امیر جدیدی س��تاره فیلم قهرمان اصغر فرهادی اس��ت. 
فیلمی به آن پیچیدگی به بازیگری نیاز دارد که بتواند به طرزی ماهرانه طیف های مختلف را بازی کند 
و جدیدی در این داس��تان درباره مردی که در مس��یر خود برای رسیدن به آزادی میان بُر می زند و بین 
تسلیم در برابر هوای نفس و پدری حامی، مرد خانواده و یک مجرم مستاصل بودن پیچ و تاب می خورد، 
به راحتی از پس این کار برمی آید. بازی جدیدی حیرت انگیز است، سفری که وی بیننده را در آن با خود 

همراه می کند، کلید تاثیر کلی و قدرتمند فیلم است.


