پیام معاون وزیر ارشاد برای درگذشت محمدتقی انصاریان

روابط عمومی خانۀ کتاب و ادبیات ایران ،در متن پیام تســلیت
یاسر احمدوند آمده است« :انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت جناب آقای حاج محمدتقی انصاریان که عمر بابرکت
خود را صرف ترویج معارف اهل بیت علیهمالسالم و اعتالی کلمة
اهلل نمود ،ضایعهای اندوهبار برای جامعه فرهنگی کشور است .آن
فقید ســعید در چنــد دهۀ فعالیت ،بیش از هــزار عنوان کتاب به
زبانهای مختلف دنیا منتشر کرد.

اهتمام ایشان به ترجمۀ قرآن عظیم به دیگر زبانها و پاسخگویی
به پرسشهای جویندگان حقیقت از سراسر دنیا برگ درخشانی از
مجاهدت فعاالن فرهنگی کشور در ترویج اندیشۀ دینی است.
رحمت و رضوان خدا بر ایشان .درگذشت این ناشر علوم و معارف
آلاهلل را به محضر حضرت بقیةاهلل ( ارواح العالمین لمقدمه الفدا)،
جامعۀ نشــر کشور ،دوســتان و همراهان و خانوادۀ گرامی ایشان
تسلیت میگویم».محمدتقی انصاریان از پیشکسوتان فعالیتهای

فرهنگی و انتشاراتی قم بود که بیش از نیم قرن در نشر و ترجمه و
گسترش کتابهای شیعه فعالیت داشت و بیش از هزار و دویست
عنوان کتاب به زبانهای فارســی ،عربی ،انگلیسی ،اردو ،فرانسه،
ترکی اســتانبولی ،ترکی آذری ،روسی ،اسپانیولی ،چینی ،ژاپنی ،و
دیگر زبانهای آفریقایی و...چاپ و منتشر کرده است.
مرحوم محمدتقی انصاریان پیش از این ،در تیرماه سال جاری به
دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده بود.
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معافیت  ۸۷درصد رشتههای صنایعدستی از مجوز فعالیت

دریافت مجوز و عبور از هفت خــوان فرایندها و روندهای اداری
مسیری طاقت فرسا برای آغاز یک فعالیت تولیدی هنری آن هم در
حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی است ،هنرمندی که سالهای
عمر خود را برای آموزش یک رشته نزد استاد گذرانده برای راه اندازی
یک واحد تولیدی کارگاهی یا فروشگاه آثار مجبور بود زمان زیادی را
برای دریافت مجوز فعالیت صرف کند.
گاهی هم این مسیر چنان خسته کننده بود که متقاضی نه تنها از
فعالیت بلکه از اینکه سال های عمر خود را برای آموختن هنر ایرانی
گذرانده بود پشیمان میشد ،شاید این قسمت از شیوع کرونا را باید به
فال نیک گرفت که مراجع صدور مجوز شتاب بیشتری برای تکمیل
اجرای دولت الکترونیک بگیرند و از روندهای اداری و سنتی و قدیمی
دست بکشند و امورات مردم را تسهیل کنند.
آنچه دولت ســیزدهم در یک ســال گذشــته بر آن تاکید داشت
توسعه دولت الکترونیک است؛ وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی در این مدت با الکترونیکی کــردن فرایند صدور
مجوزهای صنایعدستی به منظور شتابدهی و تسهیل امور جاری
به عنوان یک اقدام راهبردی ۲۶۰ ،رشته از  ۲۹۹رشته صنایعدستی
را از دریافت مجوز فعالیت معاف کرد و هنرمندان این رشتهها صرف ًا
با ثبتنام و اعالم در سامان ه مربوطه ،مجوز فعالیت خواهند داشت.
مسئوالن وزارت میراثفرهنگی در طول یکسال گذشته همواره
اعالم کردند که هنرمندان و صنعتگران این  ۲۶۰رشــته هنر سنتی
و صنایعدستی که میتوانند به عنوان مشاغل خانگی فعالیت کنند،
واحد تولیدی و حتی فروشگاه آثار داشته باشند همین که در سامانه
اعالم کنند ،میتوانند فعالیت خــود را به عنوان یک واحد تولیدی
صنایعدستی آغاز کنند.
این نوع رویکرد و اقدامات در زمینه توسع ه زیرساختهای اجرایی
دولت الکترونیک و استفاده گسترده از سامانههای اطالعاتی منجر به
کسب رتبههای برتر دولت الکترونیک توسط وزارت میراث فرهنگی
در ارزیابی ســازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطالعات
شد.
رونق فضای کسبوکار و اشتغال با ایجاد بازارهای دائمی ،دورهای
و محلی صنایع دستی ،تحریک تقاضا با طراحی کارت خرید اعتباری
 ۱۰میلیون تومانی صنایع دستی ویژهی کارمندان دولت با حمایت

دولتالکترونیکتوسعهیافت

صندوق کارآفرینی امید به مبلغ  ۳۲۰میلیارد تومان ،تجهیز و راهاندازی
کارگاههای هنرهای سنتی ،ایجاد ،حفظ و صیانت از مشاغل خانگی با
ارائه تسهیالت به آنان و احیاء و باززندهسازی بیست رشته فراموش
شده هنرهای سنتی از قبیل :پالس بافی ،بخارایی دوزی و ...از دیگر
اقدامات دولت سیزدهم در بخش صنایع دستی است.
پرداخت ۷۴میلیارد تومان تســهیالت کمبهره به هنرمندان صنایع
دستی
البته دولت ســیزدهم برای حمایت از فعاالن صنایعدستی اعطای
بسته های حمایتی را دستور کار قرار داد ،زیرا حوزه صنایعدستی از
خسارتهای کرونا بینصیب نبود ،بسیاری از کارگاهها و فروشگاهها
در ســه سال گذشــته تعطیل شــد و بازارچههای فصلی و دائمی
مانند هرسال برگزار نشــدند ،اگرچه در دوران کرونا فروش آنالین
محصوالت کمی تســکینبخش بود ،اما وزارت میراثفرهنگی در
دولت سیزدهم از همان روزهای نخست یکی از اولویتهای حمایتی

کتاب پنجم از مجموعه «گورشاه»
به بازار آمد

کتاب پنجم از مجموعه «گورشــاه» با عنــوان «مردگان قلعه
سیاه» در  ۲۶۴صفحه با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه و با قیمت ۱۲۰
هزار تومان در نشر افق عرضه شده است.
در نوشته پشــت جلد کتاب عنوان شده است :درافتادن با این
موجودات کار هر جنگجویی نیست!
یاران پادشاه برای رسیدن به جزیره ارواح شار و یافتن سمنپری
راهی ســخت در پیش دارند .آنها باید پیش از آنکه شــیدهی
جادوگر به قلعه ســیاه برســد و به گورشــاه بپیوندد ،راه را بر او
ببندند .اما ســپاه مردگان همهجا در کمینشــاناند ،مردگانی که
تعدادشان لحظهبهلحظه بیشتر میشود و راه رسیدن به قلعه سیاه

بــا همهگیری بیماری کووید ۱۹شــرایط برای
ناشران ،کتابفروشان ،نویســندگان ،مترجمان،
ویراســتاران و در کل چرخه نشر سختتر شد،
چراکــه حتی قبــل از همهگیری ایــن بیماری
صنعت نشــر در شــرایط خوبی قرار نداشــت.
همچنین ابعاد گســترده تحریمها باعث کاهش
توان دولت در ارائه تســهیالت در همه حوزهها
از جمله نشر شدهاست.
یاســر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در روزهای اخیر به برخی از اقداماتی
که دولت انجام داده ،اشاره کردهاست .معاون امور
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از آغاز
فعالیت شــوراهای خرید در ۱۲گــروه موضوعی
خبــر داد و گفت :اولویت خرید در حوزه کتابهای
کودک و نوجوان با آثار تالیفی اســت و تسهیالت
کاغــذ نیز از ایــن پس در حوزه کــودک فقط به
کتابهای تالیفی ارائه خواهدشد و برای کتابهای
ترجمه ،کاغذی به ناشــران داده نمیشود .حمایت
از محتوای خوب و مخاطبپســند ،اولویت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این دوره است.
هر هفته تقاضای ناشــران بــرای دریافت کاغذ
بررسی میشود
ناشران با مســاله کمبود کاغذ دولتی مواجه اند و
در نتیجه قیمت کتاب بســیار افزایش یافته است.

را غیرممکن میکنند.
از ســیامک گلشیری ،نویســنده ادبیات نوجوان ،تاکنون بیش
از بیســت رمان و چند مجموعه داستان منتتشر شده است .آثار
گلشــیری جوایزی نیز از آن او کرده و بارها نامزد جوایز مختلف
ادبی شدهاند .رمان «جنگل ابر» از مجموعه رمانهای پنجگانهی
«خونآشــام» گلشــیری در فهرســت کاتالوگ کالغ ســفید
کتابخانههای بینالمللی نســل جوان مونیخ ( )۲۰۱۴جای گرفته
است.همچنین کتاب «سفر در زمان با یک همستر» نوشته راس
ِولفورد با ترجمه ثمین نبیپور در  ۴۲۴صفحه با شمارگان ۱۰۰۰
نسخه و بهای  ۱۶۵هزارتومان در نشر یاد شده عرضه شده است.
در نوشــته پشت جلد کتاب آمده است :آل چادهوری میخواهد
پــدرش را از مــرگ نجات دهد ،اما برای این کار باید به ســال
 ۱۹۸۴سفر کند...
اگر قبال ازم ســوال میکردی میگفتم ،ماشــین زمان چیزی
است شبیه زیردریایی ،اما حاال دارم به یک لپتاپ نگاه میکنم
لگن حلبی بزرگ که از فروشگاه وسایل باغبانی خریدهاند.
و یک ِ
و این همان ماشــین زمان بابای من اســت که قرار است دنیا را
تغییر دهد؛ خب دستکم ،دنیای من را...
راس ولفورد ،نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی ،از بچگیعاشق
داســتانهای علمی تخیلی و فانتزی و جادو بود؛ اما نوشتن را در
میانسالی شروع کرد.

خود را کمک به هنرمندان و صنعتگران این حوزه که جامعهای ۲.۵
میلیون نفری را تشکیل میدهند ،قرار داد.
در دوره جدیــد با حضور عزت اهلل ضرغامی در جایگاه وزیر ،چهار
محور حمایت و ســاماندهی تولید ،حفظ و ایجاد اشتغال ،آموزش و
ترویج ،حفظ و صیانت صنایعدستی راهبرد وزارت میراث فرهنگی و
مبنای کار مدیران این حــوزه قرارگرفت که در همین چارچوب در
یکســال گذشته ۹میلیارد تومان تسهیالت بالعوض و  ۷۴میلیارد
تومان تسهیالت کمبهره به هنرمندان ،صنعتگران و تولیدکنندگان
صنایع دستی پرداخت شد.
یکی دیگر از دستاوردهای حوزه مدیریتی صنایعدستی ،جلوگیری از
حذف ماده  ۱۴۲قانون معافیت از بیمه و معافیت مالیات بر ارزشافزوده
برای خانواده بزرگ صنایعدستی و همچنین تبدیل تعرفه برق و آب
کارگاههای صنایع دســتی از صنعتی به تجاری ( ۱۴۹۵ریال) است؛
همچنین استفاده از بند الف تبصره  ۱۸هم دستاورد بزرگی برای حوزه

اخبار کوتاه
دومینجشنوارهچندرسانهای
«رسم سرخ» برگزار میشود

صنایعدستی بود که وزارت میراثفرهنگی بهعنوان اولین دستگاه از
این تبصره برای حمایت از تولید و تحریک تقاضا استفاده کرد و در
مجموع ۳۴۰میلیارد تومان به این حوزه اختصاص داده شد.
ارائه الگوی تجهیز خانههای ایرانی با صنایع دستی
تدوین و ابالغ ســند ملی گوهرســنگها یکی از دستاوردهای
نهضت تفویض اختیار در چارچوب ثبت ملی شهرها و روستاهای
صنایعدســتی است ،که گامی برای برندسازی و هویتبخشی به
اصالت هنر سنتی در یک منطقه است ،در طول یک سال گذشته
 ۱۵شهر و روستا ثبت ملی شده و اکنون این فهرست به  ۴۵شهر
و  ۲۲روستای ملی صنایع دستی رسیده است ،این در حالی است
که  ۱۱شهر و سه روســتای ایران ثبت جهانی شدهاند و پرونده
ســه شهر و روستای جدید صنایع دستی برای ثبت جهانی آماده
اســت؛ این فرایند اکنون به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور
تبدیل شده است.
اعطای نشان اصالت به صنایعدستی فاخر یکی از اقدامات موثر
و ادواری در این حوزه است؛ در یک سال گذشته با اعطای ۵۲۵
مهر اصالت ملی ،مجموع آثار دارای این نشان به  ۳هزار و ۵۲۲
اثر رســیده است؛ از طرفی با دریافت  ۳۸مهر اصالت بینالمللی
در مجموع  ۸۴اثر فاخر صنایع دســتی ایران دارای این نشــان
معتبر شدهاند.
در یک سال گذشــته برنامه تجاریسازی صنایع دستی در ۳۱
اســتان کشــور آغاز شده اســت که در طرح و ایده ای خالق و
همزمان با آغاز طرح اقدام ملی مسکن در دولت سیزدهم دو خانه
مسکونی با محصوالت صنایعدستی ایرانی تجهیز و طراحی برای
این طرح ملی ساخت مسکن الگوسازی شده است.
امســال بازارچههای نوروزی صنایعدستی بیش از ۱۲۳میلیارد
تومان فروش داشــت که نسبت به بازارهای صنایعدستی نسبت
به ســال  ۹۸رشد ۹۳درصدی و نسبت به سال قبل از آن نیز ۹۷
درصد رشــد داشته است؛ این روند جایگاه صنایع دستی ایران را
در حوزه بینالملل به ویژه در غرب آســیا به عنوان کشور مرجع
ارتقا داده است به طوری که با درخواست وزیر فرهنگ قطر ،قرار
است ایران تجارب خود را در این حوزه ،برای احیای صنایعدستی
و هنرهای سنتی با این کشور به اشتراک بگذارد.

نیم قرن فعالیت حرفهای سیدغالمرضا
کاظمیدینان تجلیل می شود
امیرعباس تقیپور مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات با تاکید
بر اینکه تجلیل از بزرگان و استادان حوزه ارتباطات ،روابط عمومی
و رســانه را بر خود تکلیف میدانیم ،گفت :به پاس سالها تالش و
فعالیت حرفهای سیدغالمرضا کاظمیدینان از پیشکسوتان عرصه
ارتباطات و پیشقراوالن حوزه روابط عمومی مراسم تجلیلی برای
ایشان برگزار خواهد شد.
مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات ،ضمن اعالم خبر برگزاری
این مراســم ،بیان کرد :ماهنامه مدیریت ارتباطات که امسال وارد
سیزدهمین سال فعالیتش شد ،بر خود وظیفه میداند تا از پیشگامان
این حوزه به پاس سالها تالش و مجاهدتشان در این حرفه دشوار
تقدیر و تجلیل به عمل آورد .بر آن شــدیم تا در اولین مراســم از
استاد سیدغالمرضا کاظمیدینان از پیشکسوتان عرصه ارتباطات و
پیشقراوالن حوزه روابط عمومی تجلیل کنیم.
تقیپور با بیان اینکه فعالیت در حــوزه روابط عمومی و ارتباطات
یکی از پرمشغلهترین و حساسترین بخشهای سازمان است ،گفت:
نبایــد فراموش کرد جایگاه و موقعیت کنونی روابط عمومی حاصل
کوششهای صورت گرفته از سوی بزرگان و نخبگانی است که در
این ســه دهه اخیر از هیچ تالشی دریغ نورزیدند .از این رو ماهنامه
مدیریت ارتباطات بنا دارد تا به پاس تقدیر از تالشهای این بزرگان
مراسمهای تقدیری برگزار کند.
مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات ادامه داد :استاد سیدغالمرضا

کاظمیدینان فردی اســت که هیچگاه نگاهش به روابط عمومی
توجیهگر و در خدمت فرمایشات سازمانی نبوده و نیست .او در بیش
از نیم قرن فعالیت و حضورش در عرصه ارتباطات و روابط عمومی
توانســته با ایجاد فضایی حرفهای در محیطهای کاری ،عالوه بر
آنکه به هدف اصلی روابط عمومی که ایجاد حلقه اتصالی بین افکار
عمومی و مدیران ارشــد است جامعه عمل بپوشاند ،کارگزاران این
حرفه را به گفته خودش مانند اهالی یک محله همراه و هممســیر
دیده است .در این مراسم استادان ،مدیران ،کارشناسان ،فعاالن حوزه
روابط عمومی ،ارتباطات و رسانه و همچنین هنرمندان حضور خواهند
داشت.

برگزاری نمایشگاه و ایجاد شاهراه نشر با حرکتی انقالبی

کاغذهــای وارد شــده از قبل کــه در فرایندهای
قضایی گرفتار بــود ،در ماههای اخیــر در اختیار
وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفتند .در نتیجه این
وزارتخانه توانست آنها را به دست بیاورد و میان
ناشران توزیع کند.
حجــم ایــن کاغذها باال نیســت .آمــار و ارقام
تخصیص و مصــرف این کاغذها به صورت دقیق
اطالعرسانی خواهدشد .هر هفته تقاضای ناشران
بررسی میشود و اگر شمارش آنها ثبت شدهباشد،
و مشخص باشد که چقدر کاغذ گرفته و چند درصد
آن را بــه کتاب تبدیل کردند ،روند اعطای کاغذ با
یارانه دولتی برای آنها انجام خواهدشد.
در این روزها برای کیفی شدن روند فعالیت نشر
اقدام به رتبهبندی ناشران شدهاست .البته به گفته
مسئوالن برای رسیدن به این هدف باید مرحله به
مرحله پیش رفت.
کســانی که نظام رتبهبندی را اجــرا میکنند به
ســنجههایی حساس هستند ،برای مثال اگر کتاب
درباره حوزهای اســت که اولویت فرهنگی ندارد،
مورد حمایت قرار نمیگیرد .گاهی اولویت بر ترویج
زبان و ادبیات فارسی ،ترویج هویت ملی یا انعکاس
پیشرفتهای کشور است.
لزوما نباید کتاب بدی باشــد ،این دیدگاه را داریم
کــه هیچ کتابی بد نیســت .گاهــی کتابی امید و

نشاط اجتماعی را افزایش میدهد و گاهی مسائل
اخالقی را ترویج میدهد .اینها اولویتها هستند.
راهاندازی نرم افزار شاهراه نشر
برگزاری سیوســومین دوره نمایشگاه کتاب به
شــکل مجازی و حضوری دیگر دســتاورد دولت
در ماههای اخیــر بود .رابطه نمایشــگاه کتاب با
کتابفروشــیها رابطه چند وجهی است و برگزار

نکردن نمایشــگاه برای حمایت از کتابفروشی،
به این معنی اســت که بخشهایی از این مســاله
دیده نشود .همچنین نمیتوان گفت بدون در نظر
گرفتن کتابفروشیها نمایشگاه کتاب برگزار شود.
در این دولت نرمافزار مربوط به طرحهای فصلی
را تغییر دادهشــد ،این اقدام برای ارتقای نرمافزار
و برای اینکه مشــکالت و خالها رفع شود ،انجام

میشود .نرمافزار جدید میتواند امکانات بیشتری
در اختیار کتابفروشــیها قرار بدهد .مسئوالن در
مرحله بررسی فنی و اجرای نرمافزار جدید هستند.
اجرای طرح فصلی بــا نرمافزار جدید که امکانات
بیشتری به کتابفروشــیها میدهد و آوردههای
بیشــتری برای کتابفروشیها خواهدداشت نتایج
بهتری خواهدداشت.
نرم افزار شاهراه نشر کشــور برای کتابفروش،
شرکت توزیع و  ...راهاندازی خواهدشد .این نرمافزار
از شکلگیری مشــکالت جلوگیری خواهدکرد و
فعاالن حوزه نشــر را چند پله جلو خواهد انداخت.
آییننامه حمایــت از کتابفروشــیها در وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی در حال تدوین است تا
بر اساس آن کتابفروشــیها از امکان استفاده از
تعرفههــای فرهنگی در بخشهای مختلف دولتی
بهرهمند شــوند .به زودی این موارد در حمایت از
کتابفروشیها ابالغ خواهدشد.
همچنین بعد از وقفهای چند ساله هیات نظارت بر
ضوابط نشر بزرگسال و کودک را فعال شدهاست.
این هیات جلســاتی هم برگزار کردهاســت و در
حوزه نظارت فعال هســتند .هیات نظارت یکی از
بخشهای مهم کار ممیزی اســت که متأســفانه
کمرنگ شــده بود اما به صــورت جدی پیگیری
شدهاست.

دومین جشنواره چندرسانهای «رسم سرخ» با شعار «نهضت
هنری جهاد تبیین» و همکاری  ٣٣نهاد و ســازمان فرهنگی
و رسانهای کشور برگزار میشود.
این جشــنواره توســط معاونت فرهنگی و آموزشــی بنیاد
شهید و امور ایثارگران برگزار میشود و بنیاد ملی بازیهای
رایانهای نیز یکی از نهادهای همکار در برگزاری این رویداد
است.
موضوعات دومین جشــنواره چندرســانهای «رسم سرخ»
شامل موضوعات جهاد تبیین در حوزه ایثار و شهادت ،بیانیه
گام دوم انقالب ،قهرمان پروری ،ایثار اجتماعی ،دیپلماســی
ایثار ،خودباوری و همگرایی ملی و قدرت نرم است.
هنرمندان فعال در حوزه خلق آثار چندرســانهای میتوانند
تا  ۱۰شــهریور  ۱۴۰۱آثار خود را در قالبهای اینفوگرافیک،
موشــن گرافیــک ،ویدئو ژورنــال ،بازیهــای رایانهای و
نرمافزارهای موبایل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

«ازدیارحبیب»بهچاپبیستویکمرسید

انتشــارات کتاب نیستان بیســت و یکمین چاپ «از دیار
حبیب» نوشته سید مهدی شــجاعی را در  ۷۲صفحه رقعی
وارد بازار نشر و در دســترس عالقه مندان رمانهای آئینی
قرار داده است.
از دیار حبیب ،رمانی اســت کوتاه که گوشههایی از زندگی
حبیب بن مظاهر یار سالخورده حضرت سیدالشهدا (ع) را به
تصویر میکشــد؛ البته قســمت اعظم آن ،به شهادت حبیب
در کربال اختصاص دارد و وصف عشــق و شیدایی او به امام
زمانش .داســتان از زاویه دید دانای کل روایت میشود و به
ده بخش تقسیم شده است.
داســتان از جایی آغاز میشود که حبیب بن مظاهر و میثم
ت ّمار در مالقاتی ،مقابل چشــم عــدهای از مردم ،هر یک از
عاقبت کار آن دیگری و چگونگی شــهادتش خبر میدهند و
از هم جدا میشوند و …
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
جــان در قفس تن حبیب ،بیتابــی میکند .حبیب ،به حال
خود نیســت .انگار رخت پیری را کنده اســت ،در چشمهی
عشــق ،وضوی ارادت گرفته است و یکباره جوان شده است.
جوانی که خویش را به تمامی از یاد برده است و لجام دل به
دست عشق سپرده است .هیچ کس حبیب را تا کنون به این
حال ندیده اســت ،گاهی آن میکشد ،گاهی نگاهی به خیام
حرم میاندازد ،گاهی به افق چشم می دوزد ،گاهی خود را در
نگاه معشوق گم میکند ،گاهی میگرید و گاهی می خندد.

پروندهشبهروشنفکریوفیلمفارسی
در «دو روی سکه سینمای ضد ایرانی»

شــماره مرداد مجله ســروش با پروندهای درباره سینمای
شبهروشــنفکری و سینمای فیلمفارســی با عنوان «دو روی
سکه ســینمای ضد ایرانی» منتشر شــده و روی پیشخان
مطبوعات آمده است.
این شــماره در سه بخش رسانه ،ســینما و فرهنگ و هنر
مطالبی را پوشش میدهد.
در بخش رسانه ،مطالبی درباره سریال «داستان یک شهر»،
مســتند «چونان سرو» ،اســتاد غالمحسین بنان و هوشنگ
ابتهاج خواهید خواند.
در بخش ســینما ،پروندهای با عنوان «نبــرد حق و باطل
به روایت سینما» شــامل مطالبی درباره بازنمایی عاشورا در
سینمای ایران و ظرفیتهای هنری قیام عاشورا در سینما ،و
در پرونده دوم مطالبی چون رازهای سینما در ابتدای انقالب،
قدرت رســانهای بالیوود و نقدی بــر فیلم «دوئل» در اختیار
مخاطبان قرار گرفته است.
در بخش فرهنگ و ادب ،گفتوگویی با حسام الدین سراج
مروری بر چند نوحهخوان و تأملی بر برخی نوحههای مشهور
و ماندگار را خواهید خواند.
شــماره  ۱۷۱۵مجله سروش با  ۶۴صفحه و قیمت  ۵۰هزار
تومان منتشر شده است.

برایم افغانستان در مرزهای سیاسی
مطرح نیست ،من خاک خراسان میبینم

شماره تیر و مرداد نشریه فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی آزما
با محوریت مطلبی درباره کتاب «کورسرخی» عالیه عطایی
و مصاحبه با این نویسنده منتشر شد.
در این شماره همچنین پروندهای درباره آسیبها و امکانات
زبان فارســی ،در میزگردی با حضور فرشاد سمائی ،محسن
حکیــم معانی و ســعید رضوانی ،به عــاوه دو گفتوگو با
میرجالل الدین کزازی و ناصر فکوهی خواهید خواند.
بخش نقد و نظر این شــماره نگاهی بــه بوف کور صادق
هدایت میانــدازد و بخش حوالی صحنه ،مســئله زبان در
تئاتــر را با گفتوگویی با یک کارگردان پیش روی مخاطب
میگذارد.نشــریه آزما به مدیرمســئولی ندا عابد و سردبیری
هوشــنگ اعلم در  ۷۴صفحه و با قیمت  ۵۰هزار تومان در
پیشخان نشریان در دسترس مخاطبان عالقمند قرار دارد.

عصری برای «فرش کاشان در
سایهروشنتاریخ»

به مناســبت انتشــار کتاب «فرش کاشــان در سایهروشن
تاریخ» ،بیســتمین نشســت از سلسله نشســتهای عصر
شــنبههای مجله بخارا به نقد و بررسی این کتاب اختصاص
یافته است.
این نشست با همکاری انتشــارات فرهنگسرای میردشتی،
موسســه ایکوم و کافه مانا با حضور میرموال ثریا ،اسماعیل
عباسی ،سوسن سمایونی ،شیرین صوراسرافیل ،احمد محیط
طباطبایی و علی دهباشــی در ساعت شش بعد از ظهر شنبه
(بیســتونهم مردادماه  )۱۴۰۱در کافه مانــا (واقع در بلوار
کشــاورز ،خیابان وصال شــیرازی ،کوچه اسالمی ندوشن،
پالک  )۶برگزار میشــود و به صورت مستقیم پخش خواهد
شد.

